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บทคัดย่อ 
 

         วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี” มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
๑) เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของสตรีในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี ๔) เพ่ือนําเสนอ
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ด้วยบทบาทสตรี” 
 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบรรพชิต จํานวน ๔ รูป และสตรี จํานวน ๙ คน เมื่อได้ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
แล้วจึงนํามาวิเคราะห์ จัดจําแนก และดําเนินการ แล้วนํามาใช้ในการจัดทํารูปแบบสําหรับการ  
บูรณาการการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี 
 ผลการวิจัยพบว่า 

หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนายึดถือแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนโยบายไว้
ในโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งประกอบด้วยอุดมการณ์ ๔ หลักการ ๓ และวิธีการ ๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้าต้ังแต่เริ่มประกาศพระศาสนาใช้วิธีเผยแผ่แบบเชิงรุกในทุกระดับ คือ การเสด็จเข้าไปหา
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีตามความเหมาะสม รวมถึงการเลือกพิจารณาธรรมให้เหมาะกับ
บุคคลด้วย จึงทําให้การเผยแผ่ประสบความสําเร็จในยุคสมัยของพระองค์ 

สตรีมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลประกอบด้วยภิกษุณีและอุบาสิกาที่
อยู่ในฐานะกษัตริย์ สถานะทางสังคมสูง และบุคคลทั่วไป ส่วนในปัจจุบันประกอบด้วยแม่ชีและอุบาสิกาผู้
ที่มาจากสายอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรม และผู้สอนธรรม เป็นต้น ซึ่งสตรีในสมัยพุทธกาล
และในปัจจุบันมีบทบาทในการเผยแผ่เขิงรุกทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยวิธีที่สอดคล้องกัน ได้แก่ เผยแผ่
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ด้วยการแสดงธรรมหรือสอนธรรมโดยตรง เผยแผ่ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนประพฤติตาม เผยแผ่
ด้วยการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนนับถือพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ด้วยการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

การบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยอาศัยบทบาทของสตรีทั้ง ๔ บทบาท ได้แก่ บทบาทสตรีในระดับครอบครัว ในระดับสังคม ใน
สถาบันการศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม แล้วนํามาบูรณาการกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี 
“IMA Model” การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีน้ัน จะต้องมีการริเริ่ม (Initiative)   
ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํา เขาไม่เคยทําแต่เราทํา มีการเคล่ือนที่ (Movement) ไม่อยู่น่ิง ไม่อยู่กับที่ และการ
เข้าหา (Approach) คือ เข้าหากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการนําธรรมะไปหาคน หรือการนําคนเข้าสู่ธรรมะ 

การที่จะนํา “IMA Model” น้ีไปใช้ ผู้ที่จะทําการเผยแผ่ต้องมีความต่ืนรู้ในภาระหน้าที่ในการ
สอน หรือความริเร่ิมในการที่ต้องการจะทํางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อมีความริเร่ิมในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็มองไปที่กลุ่มเป้าหมายว่าจะไปเผยแผ่หรือสอนให้กับใคร เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชัดเจนแล้ว จึงกําหนดเน้ือหาการสอนและวิธีการสอนเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายน้ัน ๆ 
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ABSTRACT 
 

          The objectives of the research entitled “Pro-Active Propagation of Buddhism 
by Women’s Role” were as follows: 1) to study the principles and methods of 
Buddhist propagation, 2) to study the women’s role in Buddhist propagation, 3) to 
integrate the pro-active Buddhist propagation with women’s roles, and 4) to propose 
a new knowledge on the model of pro-active propagation of Buddhism by women’s 
role. 
 This research is a qualitative research collecting the data from the Tipitaka, 
Commentaries, documents, related research works and in-depth interviews with 4 
monks and 9 women having important roles in Buddhist propagation. The data were 
analyzed, classified, grouped and presented in a descriptive method as a new model 
of pro-active propagation of Buddhism by women’s role.  
 The results of this research were found as follows: 
 Principles and methods of Buddhist propagation consist of 4 ideals, 3 
principles and 6 methods. From the First Sermon, the Buddha used pro-active 
propagation in his teachings by approaching his audience at all levels and adjusting 
his teachings to suit target groups and situations. That made the Buddha’s 
propagation successful in his whole life.   
 Women having the role in Buddhist propagation in the Buddha’s time 
consisted of Buddhist nuns and female disciples from monarchy status, wealthy 
families and folk people. At present, women working in Buddhist propagation come 
from various professions such as nuns, teachers, and Dharma practitioners. Women in 
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the past and present days play the similar role in Buddhist propagation directly and 
indirectly. The direct way is to teach Buddhist principles to others and the indirect 
way is to live their lives as a good model for others, to encourage people to learn 
Buddhism, and to give supports to Buddhism. 
 Integration of pro-active propagation of Buddhism by women’s role is to 
propagate Buddhism based on four roles of women; family role, social role, 
educational role, and the role in Dhamma practice, and then to integrate with 
modern information and technology.  
 The knowledge gained from the research on the model of pro-active 
propagation of Buddhism by women’s role is called “IMA Model” obtaining from 
Initiative on what has never done, Movement, and Approach the target people with 
Dhamma.  
 To implement “IMA Model”, the missionary must be aware of their 
obligation to teach or the Buddhist propagation works, set a focus on the target 
audience, and then specify the contents of teachings and plan teaching methods to 
suit the particular audience. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงด้วยดี ผู้วิจัยขอน้อมเศียรเกล้าถวาย เป็นปฏิบัติบูชาแด่องค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ให้กําเนิดปัญญาญาณและเป็นเครื่องเลี้ยงชีพสําเร็จทุกกาลสมัยได้ตราบเท่าทุกวันน้ี  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี สําเร็จบริบูรณ์ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย โดยขอ
กราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ดร. ผู้ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยครั้งน้ีที่ได้กรุณาเสียสละปัญญาพละ วิริยะพละ ได้ช้ีขุมทรัพย์ให้กับผู้วิจัยด้วยดี
เสมอมาจนรู้สึกอบอุ่น อีกทั้งได้กําลังใจและเสริมทักษะความคิดเชิงบวกเป็นอย่างมาก 
 ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผู้เป็นประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ให้แก่ผู้วิจัยมาต้ังแต่ต้น ทําให้เห็นหนทางการค้นคว้างานได้
ง่ายข้ึน จนงานวิจัยช้ินน้ีได้สําเร็จลง 
 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงแด่ พระศรีวินยาภรณ์ ดร. ท่านได้เมตตาและ
ประสานงานให้แก่ผู้ วิจัย ที่ทําให้การดําเนินงานทุกครั้ งสะดวกและสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อีกทั้ ง 
รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ ได้ให้ความรู้คําแนะนําที่
มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างดีย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ 
โอกาสน้ี 
 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่ พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร 
และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ). พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รก. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพระธรรม
ทูต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร อ.วศิน อินทสระ ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ประจํามูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. ผู้อํานวยการ
หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี 
กรรมการบาลีศึกษา ดร.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่
พระพุทธศาสนา ผศ.อิศริยา นุตสาระ ชมรมพุทธธรรมรามคําแหง, วิทยากรประจําคณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล คุณมาลี ปาละวงศ์ 
กรรมการบริหาร บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด และทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรม
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กัลยาณธรรม ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองและกรุณาให้คําแนะนําอัน
เป็นประโยชน์อย่างมาก 

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้
วิพากษ์วิทยานิพนธ์ และผศ.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งทําให้เน้ือหาของวิทยานิพนธ์มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง คณาจารย์ทุกท่าน ที่สอนในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ซึ่งทําให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เก่ียวกับเน้ือหาของ
พระพุทธศาสนาได้เห็นแบบอย่างที่ ดีงาม และได้รับการฝึกปฏิบัติจริงและถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าย่ิงต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางาน และการ
ดําเนินชีวิตของผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ ดร.ประทีบ จินง่ี  ดร.กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์  ดร.โสภณ บัวจันทร์              
ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ  ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ  ดร.มลฑา กระวีพันธ์  ดร.นํ้านิตย์ ตันติศิริวัฒน์       
ดร.วสมน ทิพณีย์ และดร.ณัฏฐนันท์ อังศุสิงห์ ผู้เป็นกัลยาณมิตรให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ และเป็น
กําลังใจแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น้อง ๆ ปริญญาเอก มมร. รุ่น ๒ รุ่น ๓ รุ่น ๔ และ
เพ่ือน ๆ ทุกท่าน ที่ให้กําลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก อรรถกถา และผู้แต่งหนังสือ วารสาร เอกสารและ
งานวิจัย บทความบนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยน้ี อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือและประสานงานให้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าคุณประโยชน์ และความดี อันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณของบิดามารดา ท่านเจ้าคุณอาจารย์ และครูอาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาทั้งหลายให้แก่ผู้วิจัย
ตลอดมาตราบจนทุกวันน้ี 

 
       ภัคศรัณย์ โพธ์ิเย็นญาติ 

 



สารบญัคํายอ่ 

 ผู้วิจัยใช้ พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ในการ
อ้างอิง โดยให้ช่ือย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎกในเชิงอรรถของงานวิจัยซึ่งมีคําย่อและคําเต็มเรียง
ตามลําดับคัมภีร์ ดังต่อไปนี้ 

 คําย่อ  คําเต็ม  
พระวินัยปิฏก 

วิ.มหาวิ. วินัยปิฏก ภิกฺขุวิภงฺค 
วิ.ภิกฺขุนี วินัยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺค 
วิ.มหา. วินฺยปิฏก ภิกฺขวิภงฺค 
วิ.จูฬ. วินยปิฎก จูฬวคฺค 
 

พระสุตตันตปฎิก 
ที.สี. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
ที.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค  
ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
ม.ม. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
ม.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
สํ.ส. สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
สํ.นิ. สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
สํ.ข. สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวคฺค 
สํ.สฬา. สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
สํ.ม. สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
องฺ.เอกก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิบาต 
องฺ.ติกฺ. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิบาต 
องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิบาต 
องฺ.ปญฺจก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิบาต 
องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิบาต 
ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย ธมฺมปท 



ซ 
 

ขุ.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย อุทาน 
ขุ.อิติ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตก 
ขุ.เถร. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย เถรคาถา 
ขุ.เถรี. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย เถรีคาถา 
ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย ชาดก 
ขุ.ม. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย มหานิทฺเทส 
ขุ.อป. สุตฺตนฺตปิฏก ขุททกนิกาย อปทาน 

 
พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ. อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค 
 
พระอรรถกถา 

สํ.ส.อ. สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี  สคาถวคฺคอฏฺฐกถา 
องฺ.เอก.อ. องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกนิบาตอฏฺฐกถา  
องฺ.สตฺตก.อ. องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สตฺตกนิบาตอฏฺฐกถา 
ขุ.ธ.อ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏฺฐกถา 
ขุ.อิติ.อ. ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏฺฐกถา 
ขุ.เถร.อ. ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏฺฐกถา 
ขุ.เถรี.อ. ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอฏฺฐกถา 

 
สําหรบัตัวเลขที่อยู่หลังชื่อย่อของคัมภีร์ใช ้๒ แบบ ดังนี ้

 ๑)  แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น วิ.มหา. ๖/๑๒/๔๒. 
หมายถึง วินัยปิฏก มหาวรรค เล่มที่ ๖ ข้อที่ ๑๒ หน้าที่ ๔๒ เป็นต้น   
 ๒)  แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงพระอรรถกถาและคัมภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ 
เช่นตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระอรรถกถาน้ันตามด้วย อ. มีเลข ๒ ตอนแล้วจึงตามด้วยเล่ม/หน้า 
เช่น ขุ.ธ.อ. ๔๐/๑๗ หมายถึง อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๔๐ หน้า ๑๗ เป็นต้น หรือ
ในคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น วิสุทฺธิ. ๓/๒๔๖ หมายถึง วิสุทฺธิมคฺคปกรณ ภาคที่ ๓ หน้าที่ ๒๔๖ เป็นต้น 
 



สารบญั 
 

    หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญคําย่อ ช 
สารบัญ ฌ 
สารบัญตาราง ฏ 
สารบัญแผนภูมิ ฐ 
  
บทท่ี  ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ โจทย์ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๙ 
 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๑๗ 
 ๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๗ 
 ๑.๙ นิยามคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๑๘ 
    

บทท่ี  ๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๐ 
 ๒.๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๐ 
 ๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามโอวาทปาติโมกข ์ ๒๔ 
 ๒.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า ๓๖ 
 ๒.๔ การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า ๕๓ 
 ๒.๕ สรุป ๖๔ 
    



ญ 
 

บทท่ี  ๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตร ี ๖๖ 
 ๓.๑ ความหมายของสตร ี ๖๖ 
 ๓.๒ สตรีในพระพุทธศาสนา ๖๗ 
 ๓.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในสมัยพุทธกาล ๗๑ 
 ๓.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในปัจจุบัน ๙๐ 
 ๓.๕ สรุป ๑๓๒ 
    

บทท่ี  ๔ บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตร ี ๑๓๓ 
 ๔.๑ บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในปัจจุบัน ๑๓๔ 
 ๔.๒ บทบาทหน้าท่ีของตน ๑๓๘ 
 ๔.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว ๑๔๐ 
 ๔.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับสังคม ๑๔๙ 
 ๔.๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในสถาบัน 

การศึกษา ๑๖๒ 
 ๔.๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติ

ธรรมและผู้สอนธรรม ๑๗๐ 
 ๔.๗ สรุป ๑๘๑ 
    

บทท่ี  ๕ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ๑๘๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๓ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ๒๐๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๔ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๐๔ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๒๐๔ 
    

บรรณานุกรม ๒๐๕ 
    

ภาคผนวก ๒๑๒ 
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๒๑๓ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๒๑๕ 



ฎ 
 

 ภาคผนวก ค บุคลานุกรม ๒๑๙ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๒๕ 
 ภาคผนวก จ เครื่องมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ในการเก็บ

ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๓๙ 
 ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๔๒ 
    

ประวัติผู้วิจัย ๒๕๖ 
    
    

 



ฏ 

 
สารบญัตาราง 

 
    หน้า 
ตารางที ่๒.๑ โครงสร้างโอวาทปาติโมกข ์ ๓๖ 
ตารางที ่๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า ๕๒ 
ตารางที ่๒.๓ การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า ๖๓ 
ตารางที ่๓.๑ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยพุทธกาล 

(ภิกษุณี) ๘๖ 
ตารางที ่๓.๒ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยพุทธกาล 

(อุบาสิกา) ๘๗ 
ตารางที ่๓.๓ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยปัจจุบนั 

(แม่ชี) ๑๑๓ 
ตารางที ่๓.๔ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยปัจจุบนั 

(อุบาสิกา) ๑๑๗ 
ตารางที ่๓.๕ สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยพุทธกาลและ
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๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบันสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมโลกตะวันตก ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัด 

พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเปล่ียนไปจากเดิม โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไร้พรมแดน ที่ทําให้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เพราะชาวโลกสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ประกอบกับการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจและการค้า 
ทําให้ต้องตกอยู่ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในทุกด้านเพื่อความอยู่รอดของคนในสังคม ต้อง
แข่งขันกันเรียน แข่งขันกันทํางาน แข่งขันกันหาเงิน หาช่ือเสียง รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นสาเหตุทําให้พุทธศาสนิกชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนาน้อยลง ทําให้ไม่
สามารถเข้าถึงสาระสําคัญของชีวิต ละเลยการพัฒนาจิตใจมุ่งเน้นเพียงการพัฒนาทางกายและอารมณ์ 
เพ่ือสนองความต้องการเสพในลักษณะวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จึงไม่สามารถพัฒนาคนให้มีจิต
ซาบซึ้ง เข้าใจและเห็นคุณค่าของธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมากมาย 
และหากเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติพากันห่างศาสนาต้ังแต่วัยเด็ก ต่อไปในอนาคต
พระพุทธศาสนาก็จะออกจากใจของคนไทย แม้ภาครัฐบาล สถาบันศาสนา รวมถึงเอกชนได้ให้ความ
สนใจในการแก้ปัญหานี้อยู่ก็ตาม แต่ปัญหาก็ยังไม่ลดลงในระดับที่น่าพอใจ 
  อีกประการท่ีน่าสังเกตคือ สาเหตุที่ทําให้ห่างเหินวัดนอกเหนือจากการที่ไม่มีเวลาเนื่องจากมี
ภารกิจรัดตัวแล้ว การที่พระบางรูปสร้างความเสื่อมเสีย และไม่พยายามเผยแผ่เหมือนศาสนาอ่ืน    
ดังข้อมูลของกองพุทธศาสนสถาน สํานักงานศาสนสมบัติ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผลการวิจัย
สาเหตุที่พุทธศาสนิกชนเหินห่างวัด อันดับ ๑ คือ พระบางรูปสร้างความเสื่อมเสีย ร้อยละ ๓๕.๙ 
รองลงมา ฆราวาสส่วนใหญ่มีภารกิจรัดตัว ร้อยละ ๓๒.๖ และพระสงฆ์โดยทั่วไปไม่พยายามเผยแผ่
เหมือนในศาสนาอื่น ร้อยละ ๓๑.๕ ตามลําดับ๑  ปัจจุบันน้ีต้องยอมรับว่าพระพุทธศาสนากําลังถูกศึก
สองด้านเข้ามาตีพร้อมกันทั้งศึกภายในและศึกภายนอก ศึกภายในคือการที่พระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม
พระวินัย การล่วงละเมิดสิกขาบทของพระ จนเป็นข่าวทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ทําให้

                                                     
๑ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม, “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”, รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๕๕, หน้า 
๘๕. 
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เป็นสนิมกัดกร่อนความศรัทธาพระสงฆ์ในหมู่ฆราวาสและกลับเป็นเคร่ืองมือแก่ผู้เป็นปรปักษ์ต่อ
พระพุทธศาสนา อันเป็นศึกภายนอกคือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการแย่งชิงศาสนิกชนของบางศาสนา 
โดยการทุ่มงบประมาณโหมโฆษณาชวนเช่ืออย่างต่อเน่ือง 

จากสถิติการนับถือศาสนาทั่วโลกพบว่า ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือร้อยละ ๓๓.๐ รองลงมาคือ 
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑๙.๖ ส่วนศาสนาพุทธอยู่อันดับ ๖ มีผู้นับถือร้อยละ ๕.๙”๒ พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาที่มีคําสอนที่ลุ่มลึก สมบูรณ์ด้วยเหตุและผล  กว้างขวางครอบคลุมทั้งประโยชน์ในชาติน้ี 
ชาติหน้า และประโยชน์อย่างย่ิง คือ พระนิพพาน นักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีใจเป็นกลางไม่ลําเอียง 
จะต้องยอมรับว่าคําสอนในพระพุทธศาสนานี้เป็นเลิศที่สุด น้ีคือสิ่งที่ชาวพุทธควรภาคภูมิใจ แต่เราก็
ไม่ควรจะประมาทเพราะแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีคําสอนที่ดีเลิศ เคยเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
จํานวนพุทธศาสนิกชนมากกว่าทุกศาสนาเมื่อ ๒๐๐ ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จํานวนพุทธศาสนิกชนกลับลดลงไปมาก กล่าวกันว่าเหลือชาวพุทธจริง ๆ 
เพียงประมาณ ๓๐๐ ล้านคน เท่าน้ัน ในขณะที่ชาวคริสต์เพ่ิมจํานวนเป็นประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านคน ชาว
มุสลิมเพ่ิมเป็นกว่า ๑ พันล้านคน๓  

เมื่อมองจํานวนพุทธศาสนิกชน จะเห็นได้ว่าหากเรายังเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรับอีกต่อไป 
จะทําให้ไม่ทันศาสนาอ่ืน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงไม่ควรประมาท อีกทั้งการดําเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบันก็ต่างจากอดีต ดังน้ัน หน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่แต่เพียงพระสงฆ์เท่าน้ัน พุทธบริษัท
ทั้งหลาย ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นกัน โดยเฉพาะในเชิงรุกไม่ใช่
เชิงรับ เมื่อต้องการให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย และเมื่อต้องการให้สังคมไทย
สงบร่มเย็นก็ต้องลุกข้ึนเผยแผ่ธรรมะสู่ใจมวลชน 
 หากแต่ปัจจุบันพระภิกษุและสามเณรที่มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีจํานวน
น้อยลง จากข้อมูลจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕๔ มีจํานวน
พระภิกษุ ๒๙๓,๘๗๙ รูป และสามเณร ๖๑,๔๑๖ รูป เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ซึ่งมีจํานวนพระภิกษุ 
๒๖๗,๘๑๘ รูป และสามเณร ๑๐๓,๐๒๖ รูป จะเห็นได้ว่า จํานวนพระภิกษุทั่วประเทศต้ังแต่ พ.ศ. 
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๒๕๔๕-๒๕๕๕ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การลดลงของสามเณรมีนัยสําคัญ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ
โครงการบริหารการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระจายออกไปสําหรับเยาวชน รัฐมี
นโยบายส่งเสริมให้มีการเรียนฟรี ทําให้มีผู้มาบวชเป็นภิกษุสามเณรน้อยลง อีกสาเหตุหน่ึงคือ ผลจาก
นโยบายวางแผนครอบครัวที่ทําให้ครอบครัวมีลูกน้อยลง ขณะที่สมัยก่อนมีลูกหลายคน ทําให้ผู้ที่มา
บวชสามารถบวชได้นาน ไม่เป็นภาระทางบ้าน นอกจากน้ีปัจจุบันพระภิกษุที่บวชเอาพรรษา (ใน
พรรษา) หรือบวชเพ่ืออยู่ประจําลดลงอย่างมาก ในขณะที่พระบวชระยะสั้นหรือบวชนอกพรรษา     
๗-๑๕ วันไม่ได้ลดลงแต่อย่างไร เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้องทํางานหาเล้ียงครอบครัว 
ทําให้พระต้องสึกออกมามากขึ้น ส่วนผู้ที่ยังไม่บวชก็เป็นเรื่องยากท่ีจะลางานมาบวชได้หลาย ๆ วัน 
หรือบวชเพียงเพราะทําตามประเพณีทําให้จํานวนผู้บวชในพรรษาลดลงกว่าแต่ก่อนมาก โอกาสใน
การศึกษาให้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงลดน้อยลง ส่งผลให้จํานวนพระภิกษุที่มีศักยภาพ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยลงตามไปด้วย 
 นอกจากน้ันยังมีผลการวิจัยระบุว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่ควรเน้นส่วนใหญ่ อันดับ ๑ คือเน้น
ทางด้านการศึกษาพระธรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘ รองลงมา คือเน้นทางด้านการปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐาน ร้อยละ ๒๕.๓ และด้านการเผยแผ่พระธรรม ร้อยละ ๑๓.๙ ตามลําดับ๕ อาจกล่าว
ได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาตนเองในการศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรมเป็นหลัก เพราะหาก
ใช้เวลาในการเผยแผ่ หรือให้เวลากับฆราวาสมากเกินไปจนหย่อนในด้านการศึกษาพระธรรม หรือการ
ปฏิบัติธรรมแล้ว จะเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ในอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา และอาจ
นํามาซึ่งคําครหาและความเสื่อมศรัทธาของประชาชน 
  การช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการให้โอกาส และความเสมอภาคระหว่าง
บุรุษสตรี  แต่ในปัจจุบันจํานวนประชากรเพศชายมีน้อยกว่าเพศหญิง ข้อมูลจากสํานักงานสถิติ  
แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุว่า จํานวนประชากรในประเทศไทยทั้งหมด ๖๕.๙ ล้านคน เป็นหญิง 
๓๓.๖ ล้านคน (ร้อยละ ๕๑.๐) และชาย ๓๒.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๔๙.๐) สัดส่วนประชากรหญิงจะสูง
กว่าชาย คิดเป็นอัตราส่วนเพศวัยแรงงานและวัยสูงอายุเท่ากับ ๙๕.๕ และ ๘๒.๘ ตามลําดับ๖ 
นอกจากจํานวนสตรีจะมีมากกว่าบุรุษแล้ว ปัจจุบันสตรียังมีบทบาทในสังคมมากขึ้น มีบทบาทหน้าที่
ในการรับผิดชอบด้านต่าง ๆ มากมาย มีการสนับสนุนสตรีในด้านความรู้ ความสามารถ และความ

                                                     
 ๕ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม, “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”, รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า ๘๓. 
 ๖สํานักงานสถิติแห่งชาติ, “บทสรุปสําหรับผู้บริหาร สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓”, 
<http://popcensus.nso.go.th/file/popcensus-10-01-56-T.pdf> (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔). 
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ทัดเทียมกันในสังคม จนกล่าวได้ว่าสิทธิของสตรีมีเท่าเทียมกับบุรุษ แม้ในบทบาทระดับสูง เช่น 
นายกรัฐมนตรี หรือผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
  ในด้านพระพุทธศาสนา ก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่าสตรีมิได้มีบทบาทเพียงแค่ทําอาหารเล้ียง
พระหรือเป็นสานุศิษย์เท่าน้ัน แต่มีบทบาทสําคัญเพ่ิมขึ้นในฐานะผู้นํา เช่น เป็นอาจารย์สอนปริยัติ
ธรรมและกรรมฐาน ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าสตรีเข้าวัดทําบุญปฏิบัติธรรมมากกว่าบุรุษมาก และ
นับวันจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากระยะหลังสตรีไม่ได้สนใจแค่การทําบุญให้ทานเท่าน้ัน หากยังสนใจ
การปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูงไปกว่าน้ันด้วย รวมท้ังเห็นคุณค่าของการนําธรรมะมาใช้แก้ปัญหาชีวิต การ
ที่สตรีโดยเฉพาะคนช้ันกลางในเมืองมีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนามากข้ึน ประกอบกับฐานะทาง
เศรษฐกิจที่เอ้ือให้ปลีกตัวจากการทํามาหากินและภาระในครอบครัวได้ รวมท้ังความทุกข์ความเครียด
ก็รุมเร้ามากข้ึน เป็นสาเหตุสําคัญทําให้สตรีสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น ในช่ัวเวลาไม่กี่ปีที่ผ่าน
มาจึงมีสํานักปฏิบัติธรรมที่มีสตรีเป็นเจ้าสํานักและหลักสูตรปฏิบัติธรรมสําหรับสตรีเกิดขึ้นมาก๗ 
 อีกนัยหน่ึง สตรีช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทําได้ดีย่ิงขึ้น เพราะสามารถเข้าถึง
เด็ก เยาวชน และสตรีด้วยกันได้ดีกว่า และให้การช่วยเหลือได้ง่ายกว่าพระสงฆ์ เน่ืองจากพระสงฆ์มี
แบบแผนการดําเนินชีวิตและพระวินัยที่จํากัด เช่น พระสงฆ์ไม่สะดวกที่จะทํางานหามรุ่งหามค่ํากับ
ชาวบ้าน หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถนัด แม้จะมีการรักษาใจไปพร้อมกันด้วยก็ตาม กระทั่งการเผย
แผ่ธรรมะซึ่งเป็นงานของพระสงฆ์โดยตรงก็ยังมีข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ และหากเคร่งสิกขาบท
ในข้อไม่จับเงินด้วยแล้ว การเดินทางไปสงเคราะห์ญาติโยมในที่ไกล ๆ ย่อมเป็นไปได้ยาก หรือกรณีที่
สตรีต้องการปรึกษาขอคําแนะนํา หรือมีปัญหาชีวิตต้องการคําปรึกษาเพ่ือนําหลักธรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ก็ไม่สะดวกท่ีจะเล่าปัญหาให้พระสงฆ์ฟัง หรืออาจเกิดการใกล้ชิดอันนํามาซึ่งการครหา เกิด
ความเสียหาย หรือเป็นการผิดสิกขาบทได้ 

 พุทธบริษัทมีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา และแม้จะยังไม่ถึงขั้น
เข้าใจแจ่มแจ้งและเป็นผู้รู้ชัดด้วยตนเองจนถึงข้ันสั่งสอนผู้อ่ืนก็ตาม หากแต่จะเปรียบตนเป็นด่ัง
สะพานบุญ ที่ไม่ต้องรอให้เก่งหรือรวยก่อนจึงจะช่วยสร้างศาสนสถานหรือสถานปฏิบัติธรรมได้ 
เพียงแต่ช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการแจ้งข่าวบุญก็จะสามารถมีปัจจัยร่วมช่วยสร้างจนสําเร็จได้ หรือแม้แต่
การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสังคม ก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้ไป
ช่วยเหลือเป็นคนที่ดีพร้อมก่อนจึงจะช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ เช่นเดียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สตรีมี
จํานวนมากกว่าบุรุษ จึงสามารถเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่สําคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เพ่ือเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่สังคมได้ 

                                                     
๗พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพ - 

มหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒), หน้า ๔๑๓-๔๑๔. 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจทําการวิจัยศึกษาบทบาทของสตรีเพ่ือช่วยในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยมุ่งที่จะนําหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและสตรีใน
สมัยพุทธกาล อีกทั้งศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีบุคคลร่วมสมัย แล้วนํามาบูรณาการกับ
เทคโนโลยี แนวคิด และวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการเชิงรุกไปสู่สังคม เพ่ือนําเสนอแนวทางและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี หากสตรีมีบทบาทใน
พระพุทธศาสนามากขึ้นจะเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีบทบาททางสังคมมากขึ้น ไม่จํากัดอยู่
แต่เร่ืองของวัดวาอาราม ประเพณีพิธีกรรม หรือการปฏิบัติธรรมที่มุ่งเพียงประโยชน์ส่วนตนเท่าน้ัน 
การนําธรรมะให้มาสัมผัสกับชีวิตของผู้คนในชีวิตประจําวัน ทําให้ธรรมะปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่แล
เห็นและจับต้องได้ และยังเอ้ือให้สามารถทํางานเผยแผ่ธรรมสู่สังคมวงกว้างในระดับชุมชนได้อย่าง
คล่องตัว ทั้งเสริมและทดแทนส่วนที่พระสงฆ์มีข้อจํากัดอีกด้วย  
 
๑.๒ โจทย์ในการวิจัย  
 คําถามที่นํามาต้ังเป็นโจทย์ในการวิจัยน้ี เป็นผลลัพธ์ที่ผู้วิจัยปรารถนาที่จะทําให้เกิดข้ึน จึงได้
กําหนดประเด็นเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ดังน้ี   
 ๑.๒.๑  การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลักการและวิธีการอย่างไร 
 ๑.๒.๒  บทบาทสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีทําได้อย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมุ่งที่จะศึกษาในประเด็นหลัก ดังน้ี 
 ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาบทบาทของสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๓  เพ่ือบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี 
 ๑.๓.๔  เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี” 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยศึกษาจาก
โอวาทปาติโมกข์อันเป็นหลักสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระ
อรหันต์เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป นอกจากน้ียังศึกษาจากพุทธวิธีการสอนที่พระพุทธ
องค์ทรงสอนพุทธบริษัทด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่แตกต่างไปตามกาลเทศะและบุคคล  
 ๑.๔.๒ ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า โดยศึกษาว่าพระพุทธองค์
ทรงมีวีธีการอย่างไรในการประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแส
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วัฒนธรรมและลัทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ที่มีผู้นับถือมานานและมีอิทธิพลอย่างมากใน
สมัยพุทธกาล และแนวคิด วิธีการ และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือการเผยแผ่เชิงรุกสู่
ระดับชุมชน 
 ๑.๔.๓  ศึกษาบทบาทสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและสตรีบุคคลร่วม
สมัยผู้มีส่วนสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยมีขอบเขตศึกษาตามประเด็น ดังต่อไปนี้  

๑.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
๒.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในระดับสังคม 
๓.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา 
๔.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม 

 
๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีจะใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Documentary Research) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็น
บรรพชิต จํานวน ๔ รูป และกลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับบทบาทสตรีที่ทํากิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จํานวน ๙ คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) โดยมี
ลําดับวิธีการวิจัย ดังน้ี 

๑.๕.๑ การวิเคราะห์และการวิจัยเอกสาร 
 ศึกษารวบรวมแนวคิดจากทฤษฎีขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา 
เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทสตรี 
 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 ทําการสัมภาษณ์ โดยจะกําหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ รวมท้ังประเด็นบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในมิติต่าง ๆ การสัมภาษณ์ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Formal Interview) ในขั้นการวิจัยบุคคล (Key Information) โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษา
ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ จํานวน ๑๓ รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

๑) กลุ่มสตรีที่มีบทบาทต่อพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่และการสนับสนุนด้วย
ปัจจัย ๔ จํานวน ๘ คน 

๒) กลุ่มนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จํานวน ๕ รูป/คน  

ในการสัมภาษณ์น้ัน ผู้ วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากทางบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยแนวการสัมภาษณ์ส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ต้องการ



 ๗

จะสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพ่ือติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ท่านเหล่าน้ัน
สะดวก ในการให้สัมภาษณ์ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พร้อมทั้ง
บันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์ หลังจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะนําบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ภาพรวมในประเด็นที่ต้องการต่อไป 

๑.๕.๓ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 
ในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทุกส่วนให้เป็นไปตามกรอบและขอบเขตของการศึกษา 

ให้สอดคล้องกันในแต่ละบท เพ่ือให้ได้เน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบงานวิจัยแล้วจึงนําเสนอเป็นลักษณะ
วิเคราะห์พรรณนาเน้ือหาให้ได้องค์ความรู้ (Content Analysis Description) ตามประเด็นที่ศึกษา 
กล่าวคือ  

๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในระดับสังคม 
๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา 
๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม 

โดยมีขั้นตอนและกระบวนวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยจึงได้สรุปวิธีดําเนิน 
การวิจัยออกเป็นแผนภูมิวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ ๑.๑ ขั้นตอนการวิจัย 

๑. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ในการทําวิจัย เพื่อให้ได้คําตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาด้วยบทบาทสตรีท้ัง ๔ 
มิต ิ
 
 

๑. นําเสนอผลการวิจัยท่ีค้นพบต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ท้ัง ๓ ท่าน 
๒. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยา- 
นิพนธ์ท้ัง ๓ ท่านมาประชุมรว่มกัน 
เพ่ือร่วมพจิารณาความสมบูรณ์ของ
วิทยานิพนธ ์
๓. นําความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มา
ปรับปรงุแก้ไข

๑. กําหนดบุคคลในการเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
สัมภาษณ์ 
๓. ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒิุ 
๔. นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา
สรุปวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีกําหนดไว้

๑. วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการ
เผยแผ่พระ พุทธศาสนาและ
บทบาทสตรี 

๑. วิเคราะหห์ลักการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา 
๒. วิเคราะห์บทบาทสตรีท่ีมีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
บูรณาการบทบาทสตรีในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๑ . แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
วิทยานิพนธ์แนะนํา 
๒. เสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
๓. ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

 
รายงานการวิจยัฉบับ

สมบูรณ์ 

๒. สัมภาษณ์เชิงลกึ ผู้ทรง 
คุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง ๒ กลุ่ม คือ  
ด้านการทําหน้าท่ีของสตรีใน
สังคมเน้นดา้นการศาสนาและ
ด้านหลักการเผยแผ่ 

๓. นําเสนอผลการวิจัยต่อคณะ 
กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรงุ
แก้ไขในส่วนท่ียังบกพร่องในประเด็น
ต่าง ๆ 
 

๔. นําวิทยานิพนธ์ฉบับปรับปรุง
แก้ไขเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ให้คความเห็นชอบ
เพ่ือจะขออนุมัติ นําเสนอก่อน
สอบ (Pre-submission) และขอ
อนุมัติสอบวิทยานิพนธ์  (Viva 
Voice)  

๑.  หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และบทบาทสตรี โดยนําไปบูรณา-
การเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุก 
๒.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอน วิธีดําเนนิการวิจัย ผลผลิต 
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๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึงการเผยแผ่เชิงรุก ในหนังสือ “การเผยแผ่
เชิงรุก” ว่า หมายถึง การใช้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตัวนําคนเข้าหาธรรม และได้กําหนด
พุทธศาสนาเชิงรุกใน ๒ ลักษณะ คือ การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ โดยให้
ข้อเสนอแนะในด้านการศึกษาสงเคราะห์ว่า ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก 
โดยมีกิจกรรมที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เช่น การประชุมผู้นําทางพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา การจัดต้ังสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เป็นต้น และในด้านการสาธารณสงเคราะห์ต้อง
รุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ทําค่ายพุทธบุตร เข้าไปจัดทําหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไป
สร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมไปสอนตาม
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น๘ 

กรกต ชาบัณฑิต, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และภิศักด์ิ กัลยาณมิตร กล่าวถึง “ยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญ 
๔ องค์ประกอบ คือ 

๑. สร้างเครือข่าย คือ ลักษณะการเช่ือมโยงหรือการดําเนินงานด้านการเผยแผ่ร่วมกัน นัก
เผยแผ่ต้องสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายการทํางานร่วมกัน โดยการสร้างเครือข่ายสามารถทําได้ทั้งการ
สร้างเครือข่ายภายในและภายนอก การสร้างเครือข่ายภายใน หมายถึง องค์กรศาสนาจําเป็นต้องสร้าง
ทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีศักยภาพและเข็มแข็ง ซึ่งงานด้านการเผยแผ่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ปกครอง นักเผยแผ่สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่เดียวกันก็สามารถทํางาน
ด้านการเผยแผ่ สามารถสร้างทีมร่วมกันได้ ส่วนการสร้างเครือข่ายภายนอก หมายถึง การ
ประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาจําเป็นต้องอาศัยการหาแนวร่วมจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๒. ขยายพลัง ได้แก่ การกระจายการเผยแผ่คือ ส่งทีมออกไปเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชน 
เพ่ือขยายหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายด้วยการประยุกต์ใช้หลักธรรมคําสอน
ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการขยายการเผยแผ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ันต้อง
อาศัยพลังร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนคือ ต้องอาศัย บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกว่า บวร เป็นตัวขับเคลื่อน 

                                                     
๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑-๑๕. 



 ๑๐ 

ทํางานร่วมกัน โรงเรียน หรือสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของพลังมีความสําคัญ
ต่อการเผยแผ่อย่างย่ิง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนเหล่าน้ี เพราะเมื่อ
เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีร่วมตัวกันเข้าจะเกิดเป็นพลังกลุ่ม ซึ่งพลังกลุ่มของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีจะ
เป็นพลังในการขับเคล่ือนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ขยายไปได้เร็ว อีกทั้งพลังของหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ความสําคัญ 

๓. ปลูกฝังศรัทธา คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน ไม่สามารถทําได้โดยง่ายผู้ที่จะรับฟัง
และยอมรับในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติน้ันต้องเร่ิมต้นจากการ
มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก่อน นักเผยแผ่ต้องสอนให้ประชาชนรู้และเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งความจริง เป็นศาสนาที่มีเหตุและผล ไม่สอนให้เช่ืออย่างงมงาย ความเช่ือน้ันต้องต้ังอยู่บน
รากฐานแห่งปัญญา ดังน้ันผู้เผยแผ่ต้องเปิดใจและปลูกฝังศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เพราะการที่
คนเราจะกระทําความดีหรือจะรับฟังคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องมีศรัทธาเป็นเบ้ืองต้น 
หากขาดศรัทธาแล้ว การเผยแผ่หลักธรรมคําสอนเข้าสู่ประชาชนก็จะทําได้โดยยาก 

๔. นําพาหลุดพ้น หมายถึง การเผยแผ่ด้วยการรุกเข้าไปสู่จิตใจของประชาชน ทําให้
ประชาชนทราบและเข้าใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งการเผยแผ่รูปแบบ
น้ีมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดปัญญา นําพาประชาชนให้ประพฤติตามแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของ
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสามารถทําได้ทั้งภายในวัดและนอกวัด เพราะ
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะทําให้เกิดการรับรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน รู้แจ้งถึงความเป็นจริง 
เมื่อปฏิบัติอย่างจริงจังจะสามารถนําพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้๙ 

วศิน อินทสระ กล่าวไว้ในหนังสือ “ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล” ว่า สตรีผู้มีศรัทธา มี
ศีล มีจริยาวัตรอันงามและมีปัญญา ได้มีบทบาทอันสําคัญต่อความเจริญของพระพุทธศาสนาต้ังแต่
สมัยพุทธกาลมาจวบจนปัจจุบันน้ี เป็นเสาหลักอันสําคัญเสาหน่ึงที่ช่วยทรงพระพุทธศาสนาให้ดํารง
เป็นเรือนแก้วของโลก จิตใจที่อ่อนโยน แต่เหนียวแน่นมั่นคงในคุณความดีและมีปัญญาสว่างไสว รู้เหตุ
รู้ผลอันถ่องแท้เท่าน้ัน จึงจะทําประโยชน์อันย่ิงใหญ่แก่เพ่ือนมนุษย์ได้ ดูนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็น
ตัวอย่าง นางเป็นผู้มีศรัทธา มีศีล มีจริยาวัตรอันงดงามและมีปัญญา จึงปรากฎดุจจันทร์เต็มดวงในคืน
เพ็ญ เด่นงามอยู่กลางนภากาศ ส่องสาดรัศมีอันยองใยสู่โลกและปาณกชาติทั้งมวล ให้ความเย็นกาย 
เย็นใจ ใครจะอยู่ที่ใดก็ตามรู้สึกเสมือนดวงจันทร์จงใจส่องแสงให้แก่ตน นอกจากน้ี เธอยังเป็นเพศแห่ง

                                                     
๙กรกต ชาบัณฑิต, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และภิศักด์ิ กัลยาณมิตร, “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุก”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๖๔-๖๖. 



 ๑๑ 

มารดา ซึ่งมีความหมายย่ิงใหญ่ต่อโลก และสรรพชีวิตสุดจะพรรณนาได้ ดุจดวงอาทิตย์อันมี
ความสําคัญย่ิงใหญ่ในสุริยจักรวาล คัมภีร์ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า มารดาเป็นผู้ทํากิจที่ทําได้ยากแก่
บุตรธิดาของตน ก็มีใครบ้างเล่าในโลกน้ีที่เกิดมาเองโดยไม่มีมารดา จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ทุกคนตกเป็น
ลูกหน้ีของผู้สําคัญย่ิงใหญ่ผู้หน่ึงคือมารดาตน๑๐ 

พระศรีปริยัติโมลีและคณะ กล่าวถึงบทบาทของอุบาสิกาไว้ในหนังสือ “สตรีในพระพุทธ 
ศาสนา” ว่า พระพุทธศาสนามิได้ให้ความสําคัญเพียงบทบาทของบุรุษเท่าน้ัน แม้บทบาทของสตรีก็ให้
ความสําคัญเช่นกัน แม้ว่าบทบาทของบุรุษและสตรีในพระพุทธศาสนาจะแตกต่างกัน แต่ว่า
พระพุทธศาสนาถือว่าสตรีและบุรุษมีความทัดเทียมกันในศักยภาพการตรัสรู้ธรรม ดังพระบาลีว่า 
“ทางนั้น ช่ือว่า เป็นทางสายกลาง ทิศน้ัน ช่ือว่าเป็นทิศไม่มีภัย รถน้ัน ช่ือว่าเป็นรถไร้เสียง 
ประกอบด้วยล้อ คือ ธรรม มีหิริเป็นฝา มีสติเป็นเกราะก้ัน ธรรมรถ น้ัน เราขอบอกว่ามีสัมมาทิฏฐิ
นําหน้าเป็นสารถี บุคคลใดมียานเช่นน้ี จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขาย่อมใช้ยานน้ันไปสู่แดน
นิพพาน”  

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาองค์แรกที่ให้สตรีมีโอกาสเท่าเทียมกับบุรุษในการพัฒนาจิต 
แม้ว่าพระองค์ได้ทรงช้ีให้เห็นถึงความโน้มเอียงทางธรรมชาติและข้อบกพร่องของสตรีไว้ก็ตาม แต่
กระน้ัน พระองค์ก็ทรงยอมรับถึงความสามารถของสตรี พระองค์ได้ทรงปูทางอันจะนําไปสู่ชีวิต
พรหมจรรย์อย่างสมบูรณ์ให้แก่สตรีอย่างแท้จริง สตรีสามารถพัฒนาจิตและบรรุลนิพพานได้มากเท่า ๆ 
กับบุรุษ หลักฐานที่ยืนยันว่า สตรีสามารถพัฒนาจิตและสามารถบรรลุนิพพานในสมัยพุทธกาลก็คือ 
พระเถรีหรือภิกษุณี พระพุทธศาสนาถือว่า สตรีและบุรุษมีหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันไปตาม
ธรรมชาติ เช่น สตรีมีหน้าที่และบทบาทในการเป็นภรรยา เป็นมารดา เป็นอุบาสิกา ส่วนบุรุษก็มี
หน้าที่และบทบาทในการเป็นสามีที่ดี เป็นบิดา และเป็นอุบาสกที่ดีของพระศาสดา ทั้งสตรีและบุรุษ
ต่างก็สามารถทําประโยชน์แก่สังคม พระศาสนา ประเทศชาติได้เท่าเทียมกันด้วยสถานภาพแห่งหน้าที่
และบทบาทของตน ความมแตกต่างกันแห่งหน้าที่บทบาทของสตรีและบุรุษน้ันเป็นเพียงความ
แตกต่างตามธรรมชาติเท่าน้ัน แต่มีสิ่งหน่ึงที่พระพุทธศาสนายอมรับในความเหมือนกัน น่ันคือ การ
บรรลุธรรมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีความเท่าทียมกันทั้งสตรีและบุรุษ๑๑ 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เรืองอุไร กุศลาสัย กล่าวถึงเร่ืองอุบาสิกาผู้สร้างประโยชน์แก่พระศาสนา
ไว้ในหนังสือ “สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา” ว่า เรื่องของสตรีผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสมัย

                                                     
๑๐วศิน อินทสระ, ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

เม็ดทราย, ๒๕๕๔), หน้า ๘-๙. 
๑๑พระศรีปริยัติโมลีและคณะ, สตรีในพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒.  



 ๑๒ 

พุทธกาล ได้ออกบวชแล้วบรรลุถึงความหลุดพ้น คือ โมกขธรรม ตามแนวคําสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ช่ือของสตรีตัวอย่างเหล่าน้ีปรากฎอยู่ในคัมภีร์บาลี นอกจากน้ียังมีหญิงอีกจํานวน
มากมายนับไม่ถ้วนที่ได้ใช้ชีวิตแบบชาวพุทธที่ดี และมีกุศลจิต กล่าวคือ แม้จะไม่ถึงกับสละทางโลก
ออกบวช และแม้จะอยู่ในฆราวาสวิสัยเช่นผู้ครองเรือนทั่วไป แต่เธอก็สามารถบําเพ็ญตนให้เกิดทั้ง
ประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ผู้อ่ืนได้ เป็นกําลังอย่างมหาศาลแก่พระบวรพุทธศาสนา สมดังพุทธ
วจนะว่า พระศาสนาจะสถิตสถาพรเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะสถาบันทั้งสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ช่ือของสตรีส่วนมากเหล่าน้ีไม่ปรากฎในวรรณคดีบาลี เพราะมีมากมายเกินกว่าที่จะจารึกไว้
ได้ทั้งหมด แม้กระนั้นในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายเล่มก็มีการกล่าวอ้างถึงและสดุดีกุศลกรรมของสตรี
เหล่าน้ีไว้อย่างแจ่มแจ้ง ข้อความส่งเสริมเกียรติคุณเหล่าน้ีมักจะลงเอยด้วยการช้ีให้ผู้อ่านเห็นถึงผลดี
ของการประกอบกุศลกรรม เช่น ได้ลาภ ยศ เงิน ทอง สิ่งของแก้วกาญจน์ ธนสารสมบัติ หรือสภาพ
ชีวิตที่คนทั่วไปปรารถนา เช่น ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ อันเป็นวิธีการสอนคนให้ละช่ัว ประพฤติดี ตาม
แบบฉบับของโบราณจารย์ อุบาสิกา แปลว่า ผู้หญิงที่น่ังใกล้พระรัตนตรัย นับเป็นกําลังส่วนหน่ึงที่
สําคัญของกองทัพธรรม ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า กิจการศาสนายิ่งใหญ่กว้างขวางน้ัน แท้ที่จริง
แล้วก็ประดิษฐานอยู่บนก้อนข้าวของชาวเมืองน่ันเอง นอกจากน้ี อุบาสิกาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมและ
เข้าถึงธรรมตามควรแก่อุปนิสัย นับว่าเป็นการบํารุงและสืบต่อพระศาสนาอย่างแท้จริงทีเดียว๑๒ 

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของ

พระพุทธเจ้า” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า เริ่มต้ังแต่การวางนโยบายเพ่ือการ
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สู่สันติภาพท่ีเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ โดยพระพุทธองค์ได้มองวิสัยทัศน์โดยมีการ
กําหนดขอบเขตในการเผยแผ่ มีการวางพ้ืนฐานและความเข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ทั้งยังมีการ
มอบหมายภาระกิจ ตลอดจนถึงวิธีการต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง และด้านธรรม โดยที่ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของ
พระพุทธองค์น้ันพิจารณาไปถึงธรรมที่ให้ ให้เหมาะสมกับบุคคล มีการเน้นปัจเจกบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
ทั้งยังมีแนวการเผยแผ่คําสอนที่มุ่งเน้นในด้านการดํารงชีพ การงานต่าง ๆ ไปถึงคําสอนที่มุ่งไปสู่ความ
หลุดพ้น ตลอดจนถึงการเผยแผ่เข้าสู่กลุ่มมวลชนโดยใช้หลักการ วิธีการสู่เป้าหมาย โดยส่ิงเหล่าน้ัน

                                                     
๑๒ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เรืองอุไร กุศลาสัย, สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๓๕.  



 ๑๓ 

สามารถจะพิสูจน์ทั้งโดยสมมติและความจริงแท้ โดยพระพุทธองค์ใช้วิธีการเผยแผ่อันหลากหลายจน
นําไปสู่ความสําเร็จ๑๓ 
  พระมหาประพันธ์ ศุภษร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้า
ต่อความสําเร็จในการเผยแผ่พุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธองค์มีพุทธวิธีในการเผยแผ่ที่
เป็นระบบ เป็นระเบียบทั้งในส่วนพระพุทธองค์และส่วนของพระพุทธสาวก ทรงศึกษาทัศนคติ พ้ืนฐาน
ทางการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งเวลา และสถานที่ที่จะเสด็จไป
แสดงธรรม เมื่อรู้ข้อมูลดังกล่าวแล้วพระองค์ก็นํามาวิเคราะห์เพ่ือนําหลักธรรมไปแสดงให้เหมาะแก่
อุปนิสัยและจริตของเขา ทรงจัดระเบียบเวลาในการทํางานออกเป็นช่วง ๆ เรียกว่า พุทธกิจประจําวัน
ห้าประการ เมื่อแสดงธรรมจบลงแต่ละครั้งพระองค์มีการประเมินผลแห่งเทศนาทุกครั้ง ทรงสรุปผล
แห่งการแสดงธรรมและมอบหมายให้พระภิกษุศึกษาจดจําไว้ทุกครั้ง สําหรับกลุ่มบุคคลผู้จะเข้ามาเฝ้า
เพ่ือฟังธรรมหรือถามปัญหา พระองค์ก็จะจัดแบ่งเวลาให้เข้าเฝ้าตามสมควรแก่ฐานะ เช่น เวลาเย็น
ทรงแสดงธรรม เวลาค่ําประทานโอวาทแก่ภิกษุ เที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดา และตอนใกล้รุ่งทรงตรวจ
พิจารณาบุคคลผู้มีญาณแก่กล้าที่สมควรบรรลุธรรม พระองค์ทรงทําภารกิจอันน้ีอย่างสม่ําเสมอตลอด
มา ส่วนของพระพุทธสาวก พระองค์ทรงมอบหน้าที่ให้พระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือ ภิกษุสงฆ์และภิกษุณี
สงฆ์ เป็นใหญ่ในการคัดเลือกผู้เข้ามาบวช มอบให้เป็นอาจารย์เป็นอุปัชฌาย์หรือเป็นพ่ีเลี้ยงคอย
แนะนําดูแลในข้อวัตรปฏิบัติที่เหมาะสม แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับคลัง
วัสดุครุภัณฑ์ โดยมีพระอัครสาวกและพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมคอยสนองงานที่มอบหมาย 
พร้อมทั้งมีพระราชาคหบดี เศรษฐีมหาเศรษฐี ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประจําเมืองต่าง ๆ ถวายความ
อุปถัมภ์ปัจจัยสี่ด้วยดีตลอดมา ดังน้ัน พุทธศาสนาจึงเจริญอย่างมีระบบและได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว๑๔ 

พระมหานิพนธ์ อหึสโก (ทองดีนอก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและ
บทบาทของสตรีที่ปรากฏในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา” ผลการวิจัยพบว่า ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา จําแนก
สตรีออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ สตรีผู้เป็นชาวบ้าน สตรีผู้ทํางานหาเลี้ยงชีพ สตรีผู้เป็นพุทธสาวิกา สตรีผู้
เป็นสาวิกาของศาสนาอ่ืน และสตรีผู้เป็นขัตติยานี ค่านิยมในสังคมที่มีต่อสตรีสรุปได้ว่า สตรีมี
ความสําคัญต่อสังคม สามารถทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย การท่ีสังคมยกย่องและให้

                                                     
  ๑๓พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๕๓ 
หน้า.  
 ๑๔พระมหาประพันธ์ ศุภษร, “ความสําคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อความสําเร็จใน
การเผยแผ่พุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, ๑๗๖ หน้า.  



 ๑๔ 

ความสําคัญแก่สตรี เพราะสตรีทําหน้าที่อันเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะมารดา ภรรยา ลูกสะใภ้
หรือลูกสาว หากทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่จะได้รับการยกย่อง สตรีผู้อยู่ในฐานะอ่ืน ๆ เช่น ทาสี 
โสเภณี หญิงเฝ้าสุสาน สังคมไม่ได้รังเกียจ บางคนมีความรู้ก็ได้รับการยกย่อง ส่วนสตรีที่ออกบวช
สังคมก็ได้ให้ความเคารพและถวายการอุปถัมภ์บํารุงด้วยดี แม้การเป็นอยู่อาจจะไม่มีอิสระเหมือน
นักบวชชาย แต่ก็ได้รับการยอมรับจากสังคมมาก ส่วนสตรีที่เป็นขัตติยานีเป็นสตรีที่มีวรรณะสูง มี
บทบาทสําคัญในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา และให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เน่ืองจากมี
ความเกี่ยวข้องกับพระราชาจึงสามารถทําประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้มากกว่าสตรีทั่วไป๑๕ 

พระมหากมล ถาวรโร (ม่ังคํามี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีใน
พระพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า  
พระพุทธเจ้าทรงยอมรับและยกย่องให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภิกษุณี ซึ่งถือว่าเป็น
ศาสดาพระองค์แรกในโลกที่ทรงรับสตรีเข้าในพระศาสนา สําหรับสตรีที่ไม่ออกบวชทรงยกย่องใน
ฐานะอุบาสิกามีบทบาทและหน้าที่สําคัญในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา นับได้ว่าพระองค์ทรง
เป็นศาสดาพระองค์แรกที่มองเห็นสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคกัน ทรงยอมรับว่าสตรีก็มี
ศักยภาพและสติปัญญาเท่าเทียมกับบุรุษในการตรัสรู้ธรรม พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบทบาทและ
หน้าที่ของสตรีไว้ เช่น บทบาทของมารดา ภรรยา ลูก รวมท้ังมีคําสอนท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสตรีทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม สตรีในสังคมไทยปัจจุบันมีบทบาทชัดเจนในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา
ด้านปัจจัยสี่ ทั้งยังเป็นกําลังสําคัญในการปกป้อมคุ้มครองพระพุทธศาสนา มีอิสระตามรัฐธรรมนูญให้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยไม่รบกวนบุคคลอ่ืน มีอุบาสิกาต้ังสถานบันแม่ชีไทย บวชภิกษุณี ต้ัง
สํานักสอนสมาธิวิปัสสนาอย่างแพร่หลาย ด้านการเผยแผ่มีเทคโนโลยีช่วยได้กว้างขวางกว่าในสมัย
พุทธกาล๑๖  

ผศ.มนตรี สืบด้วง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวพินิจเชิงสตรีนิยมว่าด้วยผู้หญิงกับพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ในพระไตรปิฎก และอรรถกามีข้อมูลที่ชัดเจนว่า 
พระพุทธเจ้าได้ให้โอกาสผู้หญิงเป็นอย่างมากทั้งในฐานะที่เป็นอุบาสิกาและภิกษุณี เปิดโอกาสให้
ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ธรรม และเผยแผ่ธรรมได้ ซึ่งมีตัวอย่างของผู้หญิงหลายคนท่ีได้แสดงบทบาทของ

                                                     
๑๕พระมหานิพนธ์ อหึสโก (ทองดีนอก), “การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของสตรี

ที่ปรากฎในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๐๓ หน้า. 

๑๖พระมหากมล ถาวโร (มั่งคํามี), “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๖๓ หน้า. 



 ๑๕ 

ตนให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น หลักธรรมคําสอนที่ปรากฏในคัมภีร์อิติวุตตกะทั้งหมดเป็นผลงานของนางขุช
ชุตตรา หญิงรับใช้หลังค่อมคนหน่ึงที่ได้ฟังธรรมและจํามาบอกต่อผู้อ่ืน และยังมีอุบาสิกาที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นเอตทัคคะเป็นจํานวนมาก๑๗ 

วุฒิชัย อํ่าบํารุง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถานภาพและบทบาทของภิกษุณีในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของภิกษุณีในสมัยพุทธกาลน้ัน แม้ในระยะแรกอาจมิได้รับการยอมรับ
เท่าที่ควร เน่ืองจากภิกษุณีเป็นของใหม่ที่ขัดกับจารีตด้ังเดิมของสังคมอินเดียในขณะนั้น การดํารงอยู่
ของภิกษุณีจึงดําเนินไปด้วยความไม่สะดวกในระยะแรก พระพุทธองค์ได้ทรงทยอยบัญญัติพระวินัยให้
เหมาะสมกับภิกษุณีมากข้ึน ในส่วนของบทบาทของภิกษุณีในสมัยพุทธกาล ด้วยการสนับสนุนของ
พระพุทธองค์ การต้ังตําแหน่งเอตทัคคะให้แก่ภิกษุณีหลายรูปเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพของภิกษุณีใน
ขณะนั้นว่าไม่ได้ต้อยตํ่าไปกว่าพระภิกษุ การยอมรับภิกษุณีจึงมีมากข้ึนโดยลําดับ ภิกษุณีจึงมีบทบาทที่
สําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับกลุ่มสตรี อย่างไรก็ตามบทบาทสําคัญที่สุดของ
ภิกษุณีในสมัยพุทธกาลคงเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคมอินเดียขณะน้ันในเรื่องศักยภาพในการ
บรรลุธรรมที่ไม่ด้อยกว่าบุรุษ และเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้สตรีได้มีโอกาสใช้ชีวิตนักบวชเช่นเดียวกับบุรุษ
เพศ ในส่วนของประเทศไทยน้ัน สถานภาพของภิกษุณียังไม่มีความชัดเจน เน่ืองจากคณะสงฆ์เถรวาท
ไม่ยอมรับภิกษุณีในสังกัดเถรวาท เน่ืองจากไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยของฝ่ายเถรวาท แต่ก็ไม่อาจเข้าไป
ก้าวก่ายกับคณะสงฆ์ในประเทศอ่ืนที่ให้การยอมรับ๑๘ 

พระนรุณ ฐานวีโร (กุลผาย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของอุบาสกและอุบาสิกาต่อ
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า อุบาสกและอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลน้ัน มีบทบาทในการอุปถัมภ์
บํารุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีย่ิง เป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึง
ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยปัจจัย ๔ กล่าวคือ (๑) การอุปถัมภ์ด้วยภัตตาหาร (๒) การอุปถัมภ์
เครื่องนุ่งห่มและจีวร (๓) การสร้างพระอาราม (๔) การอุปถัมภ์เครื่องอุปโภคและเภสัช นอกจากนั้น
ยังมีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นได้ว่าหลายท่านมีความสามารถใน
ด้านการแสดงธรรม ซึ่งได้สนทนาธรรมแก่พุทธบริษัท มิตรสหาย นักบวช ปริพาชก และบุคคลท่ัวไป 

                                                     
๑๗ผศ.มนตรี สืบด้วง, “แนวพินิจเชิงสตรีนิยมว่าด้วยผู้หญิงกับพระพุทธศาสนาเถรวาทใน

ประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, ๒๓๓ หน้า.  

๑๘วุฒิชัย อํ่าบํารุง, “สถานภาพและบทบาทของภิกษุณีในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ศิลป- 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๕๐, ๑๕๕ หน้า. 



 ๑๖ 

อุบาสกและอุบาสิกาหลายท่านบรรลุเป็นพระอริยบุคคล การดํารงชีวิตของท่านถือเป็นการปฏิบัติตนที่
เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป บางท่านมีบทบาทในการชักจูงผู้อ่ืนให้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนา๑๙ 

ดวงกมล ทองคณารักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทและความสําคัญของอุบาสิกาในพุทธ
ศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลมีบทบาทสําคัญเด่นชัดมากกว่าอุบาสิกา
ในปัจจุบันในด้านการอุปถัมภ์พระสงฆ์ และบทบาทในการเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเอง ส่วนอุบาสิกาใน
ปัจจุบันมีบทบาทในการเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเอง คือ รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมน้อยลง อย่างไร
ก็ตาม อุบาสิกาสมัยปัจจุบันมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะและการสังคมสงเคราะห์มากกว่าอุบาสิกา
สมัยพุทธกาล ดังน้ัน อุบาสิกาในปัจจุบันจึงควรเร่งปรับปรุงการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และศึกษาธรรม
ให้มากขึ้น และควรส่งเสริมบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเผยแผ่
ธรรมะให้มากขึ้น๒๐ 
 สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ันอาศัยพุทธบริษัททั้ง 
๔ รูปแบบการเผยแผ่น้ันยึดตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติไว้คือมีความเรียบง่าย เข้าถึงบุคคล 
ผู้หญิงในพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับให้มีหน้าที่ทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงและโดยอ้อม 
ลักษณะสตรีที่มีความเมตตาเป็นพ้ืนฐานจึงมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดน้ีสนับสนุนประเด็นการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
 
  

                                                     
๑๙พระนรุณ ฐานวีโร (กุลผาย), “ศึกษาบทบาทของอุบาสกและอุบาสิกาต่อพระพุทธ 

ศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๑๗ หน้า.  

๒๐ดวงกมล ทองคณารักษ์, “บทบาทและความสําคัญของอุบาสิกาในพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๗, ๑๑๖ 
หน้า. 



 ๑๗ 

๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
จากวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๒ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 

 
๑.๘ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๘.๑  ทําให้ทราบหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑.๘.๒  ทําให้ทราบบทบาทของสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑.๘.๓  ทําให้ได้แนวการบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี 
๑.๘.๔  ทําให้ได้แนวทางและองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี”   
๑.๘.๕  การนําเสนอรูปแบบการพัฒนา (Model) ให้หน่วยงานของสตรีได้นําไปปรับใช้กับการ

เผยแผ่พระพระพุทธศาสนาเชิงรุก 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

- ความเป็นมาของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
โครงสร้างของโอวาทปาติโมกข์ 

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เชิงรุกของพระพุทธเจ้า 

- การแสดงธรรมหรือการสอน
ของพระพุทธเจ้า 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เชิงรุกด้วยบทบาทของสตรี 

๑. บทบาทสตรีในระดับ

ครอบครัว 

๒. บทบาทสตรีในระดับสังคม 

๓. บทบาทสตรีใน

สถาบันการศึกษา  

๔. บทบาทสตรีในฐานะผู้

ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม 

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ด้วยบทบาทของสตรี 
 (Model) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ของสตรี 

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เชิงรุกในสมัยพุทธกาล 

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
เชิงรุกของสตรีในปัจจุบัน 

- วิเคราะห์เอกสารปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้องตามกระบวนการ 
วิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร 

- สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เกี่ยวข้องท้ังฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์ 

- สรุปวิเคราะห์ตามประเด็น
ท่ีกําหนดไว้ 



 ๑๘ 

๑.๙ นิยามคําศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีเร่ิมต้น

พระพุทธเจ้า พระอริยสาวก พระอริยสาวิกา อุบาสก อุบาสิกา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในสมัยพุทธกาล หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยการริเริ่มคําสอนที่โดดเด่นและแตกต่างจากลัทธิศาสนาอื่นที่มีอยู่ เช่น พระพุทธเจ้าได้สอนเร่ือง
อนัตตาในขณะที่ลัทธิหรือศาสนาพราหมณ์สอนเร่ืองอัตตา โดยมิได้บังคับแต่มีคําอธิบายท่ีได้รับการ
ยอมรับ และมีการนําคําสอนน้ันเคลื่อนที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น พระพุทธเจ้าเผยแผ่เชิงรุกไปหากลุ่ม
หัวหน้าชฎิล พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นต้น ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่เชิงรุกที่
มีประสทธิภาพ ทําให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน ก่อเกิดประโยชน์ทั้งใน
โลกน้ีและโลกหน้าสู่การหลุดพ้น นอกจากการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนโดยตรงแล้ว การทําตนเป็น
แบบอย่างที่ดีก็เป็นการเผยแผ่รูปแบบหน่ึง เช่น นางวิสาขาแน่วแน่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในสิ่งที่
ตนได้ทําในการดําเนินชีวิตประจําวัน จนบิดาสามีผู้เป็นบุคคลที่นับถือนักบวชนอกศาสนาหรือชีเปลือย  
หันมานับถือพระรัตนตรัยและยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นมารดาของตน คือเป็นผู้ให้กําเนิดทางธรรม 
เพราะทําให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงธรรม หรือเป็นมารดาผู้ช้ีให้เห็นทางอันประเสริฐ หรือกรณีที่ผู้ชาย
ทั้งหลายต้องการจะให้ภรรยาเป็นเหมือนนางวิสาขา เป็นต้น 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในปัจจุบัน หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการ
นําธรรมะไปหาคนหรือการนําคนเข้าสู่ธรรมะ โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและชัดเจน รุก
เข้าไปสู่สังคม ชุมชน บ้านและโรงเรียน รวมทั้งสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือมุมไหนของโลกก็
สามารถรับรู้ธรรมะได้อย่างทั่วถึง เป็นการรุกเข้าไปสู่จิตใจของคน ทําให้ทราบและเข้าใจในหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งมุ่งเน้นให้คนเกิดปัญญา นําพาให้ประพฤติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา มีการปรับใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการใช้
เทคโนโลยี   การส่ือสารที่ทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและทันสมัยอยู่ทุกเมื่อ แต่ทั้งน้ีการ
ประยุกต์หรือเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาต้องไม่บิดเบือนจากธรรมะของพระพุทธเจ้า 

การบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี หมายถึง การนําหลักการ
รวมถึงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและของสตรีในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันมา
บูรณาการร่วมกับบทบาทของสตรี เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 บทบาทสตรี หมายถึง บทบาทของสตรีที่แสดงออกอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบาทในระดับครอบครัว สังคม สถาบันการศึกษา และในฐานะผู้
ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม  



 ๑๙ 

บทบาทสตรีในระดับครอบครัว หมายถึง บทบาทของสตรีที่ช่วยอบรม สั่งสอนบุตรธิดาให้
ดํารงอยู่ในศีลธรรมอันดีในพระพุทธศาสนา และให้ความรู้แก่สามีและญาติเก่ียวกับหลักคําสอนและ
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  

บทบาทสตรีในระดับสังคม หมายถึง บทบาทของสตรีในฐานะที่ทํางานในองค์กรการกุศล 
มูลนิธิ เป็นนักการเมือง หรือเป็นผู้นําทางสังคมที่มีส่วนนําหลักคําสอนและหลักปฏิบัติในพระพุทธ 
ศาสนาไปใช้ในสังคม 

บทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา หมายถึง บทบาทของสตรีในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นครู 
อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับในการมีส่วนนําหลักคําสอนและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไป
ปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนทั้งในระดับสร้างกฎระเบียบและในหลักสูตรการสอน 

บทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม หมายถึง บทบาทของสตรีในฐานะที่ทํา
หน้าที่เป็นผู้เรียน ผู้สอน ผู้เผยแผ่ และผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทั้งในวัดและในสถานปฏิบัติธรรม 



 
 

บทที่ ๒ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเร่ืองจําเป็นและสําคัญมาก เพราะถ้าหากไม่มีการนําคําสอน
ของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ พุทธศาสนาก็คงไม่กระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งลักษณะการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาน้ีมีทั้งที่เป็นการขยายพ้ืนที่ในรูปของการบุกเบิก โดยเผยแผ่ไปพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีผู้  นับ
ถือพระพุทธศาสนามาก่อน และมีศาสนาหรือลัทธิความเช่ืออ่ืนอยู่ก่อนแล้ว เมื่อบุกเบิกได้แล้วหรือมี
คนยอมรับนับถือแล้วบางส่วน ก็จะใช้การขยายแนวร่วมให้มากย่ิงขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน 
หากไม่ขยายแนวร่วมเดิมก็จะทําให้ศาสนาอ่ืนบีบพ้ืนที่ของพระพุทธศาสนาให้แคบลง และเมื่อ
สามารถขยายแนวร่วมได้แล้ว ก็ต้องใช้การรักษาพ้ืนที่เอาไว้ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
 ดังน้ันจึงเป็นภาระหน้าที่ของชาวพุทธหรือพุทธบริษัทที่จะต้องทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา ด้วยเหตุน้ีการเผยแผ่จึงต้องมีศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้คําสอนน้ันไปถึงผู้ฟังและทําให้ผู้ฟังนําไป
ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในบทน้ีจึงเป็นบทที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้
กําหนดหัวข้อในการศึกษาตามประเด็นดังต่อไปน้ี 

 ๒.๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามโอวาทปาติโมกข์  
 ๒.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า 
 ๒.๔ การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 

๒.๕ สรุป 

๒.๑ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเร่ิมต้นจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระกรุณาคุณ
ของพระองค์ที่ต้องการโปรดชาวโลกให้ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่คุมขังตนเองมาเป็น
เวลานานนับกัปกัลป์ พระพุทธองค์จึงเร่ิมการหมุนจักรคือธรรมให้เคลื่อนที่ไปนับต้ังแต่บัดน้ัน 
 ๒.๑.๑ ปฐมเหตุการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระดํารัสที่ถือได้ว่าเป็นปฐมเหตุแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่ พระดํารัสที่ตรัส
เปิดเผยการตรัสรู้ของพระองค์ให้แก่พระปัญจวัคคีย์พร้อมกับชักชวนให้ฟังธรรม ดังข้อความในธรรม
จักกัปปวัตนสูตรว่า 



๒๑ 
 

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุช่ือ และอย่าใช้คําว่า 
อาวุโส ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเง่ียโสต
สดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามท่ี
เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าสักเท่าไร จักทําให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเย่ียม อันเป็นที่สุดแห่ง
พรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการน้ัน 
ด้วยปัญญาอันย่ิงด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่”๑ 

 
 พระพุทธเจ้าตรัสข้อความน้ีเพ่ือให้พระปัญจวัคคีย์ยอมรับฟังการเผยแผ่คําสอนของ
พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครั้ง แต่พระปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่เช่ือ โดยกล่าวคําคัดค้านว่า  

“อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยาน้ัน แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยาน้ัน 
พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่าง
ประเสริฐ อย่างสามารถ ก็บัดน้ี พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพ่ือ
ความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษ
อย่างประเสริฐ อย่างสามารถได้เล่า”๒ 

 
 เมื่อเป็นเช่นน้ี ความพยายามท่ีจะทําให้พระปัญจวัคคีย์ยอมรับฟังการแสดงธรรมของพระองค์
ซึ่งถือว่าเป็นข้อความสําคัญมากในการเริ่มต้นในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้พระปัญจวัคคีย์ โดยท่ี
พระองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังจําได้หรือว่า ถ้อยคําเช่นนี้ เราได้เคยพูดแล้ว ในปาง
ก่อนแต่กาลนี้”๓ เมื่อพระปัญจวัคคีย์ได้กราบทูลว่า ไม่เคยได้ฟังมาก่อน ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัส
ยํ้าอีกครั้งว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและจะแสดงธรรมให้พระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วจงปฏิบัติตาม ผู้ปฏิบัติ
ตามย่อมบรรลุตามได้ด้วย 
 ปฐมเหตุแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเร่ิมต้น ณ กาลบัดน้ัน พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังอริยสัจ
จนแจ่มแจ้งในใจมีดวงตาเห็นธรรมคือมีความเห็นว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่ง
หน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา”๔ จึงกล่าวได้ว่าผู้มีดวงตาเห็น
ธรรมก็คือเห็นความเกิดดับของสรรพสิ่งน่ีเอง  

                                                        
๑วิ.มหา. ๖/๑๒/๔๒. 
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 ๒๒

  ธรรมที่พระองค์แสดงต่อจากอริยสัจ ๔ เพ่ือให้พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง
ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล รูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร…
วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่ารูป…เวทนา…
สัญญา…สังขาร…วิญญาณ เธอท้ังหลายพึงเห็นรูป…เวทนา…สัญญา…สังขาร…
วิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า น้ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา 
น่ันไม่ใช่ตนของเรา”๕  

 
ข้อความในอนัตตลักขณสูตรน้ีจึงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเพื่อความเบ่ือหน่าย

คลายกําหนัด จิตหลุดพ้น มีกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จสิ้นแล้ว  
จะเห็นได้ว่า การเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและในอนัตต

ลักขณสูตรน้ันเป็นทั้งหมดของคําสอนในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นส่วนแนวทางและส่วนการปฏิบัติ 
จึงช่ือว่า เป็นเบ้ืองต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ๒.๑.๒ การจัดกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ครั้งแรก 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีความก้าวหน้าไปเป็นลําดับ นับต้ังแต่พระปัญจ
วัคคีย์ได้บรรพชาอุปสมบท จากน้ันก็เป็นกลุ่มของพระยสกุลบุตรอีก ๕๕ องค์ ในขณะนั้นได้มีพระอริย
สาวกเร่ิมช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนารวมทั้งหมด ๖๐ องค์ รวมพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็น ๖๑ องค์ 
พระองค์มีพระดํารัสที่ถือว่าเป็นการส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนาคร้ังแรกมีดังน้ี 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่
เป็นมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของ
มนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ือนุเคราะห์
โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวม
ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธ์ิ สัตว์ทั้งหลาย
จําพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรม 
จักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม”๖ 

                                                        
๕วิ.มหา. ๖/๒๒/๕๕-๕๖. 
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 ๒๓

พระสาวกท้ัง ๖๐ องค์เมื่อได้รับพุทธบัญชาเช่นน้ันก็แยกย้ายกันไปประกาศพระพุทธศาสนา
ตามถ่ินที่ต่าง ๆ จนทําให้มีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น บางคนก็เข้ามาบวชเป็นภิกษุ บางคนก็
เป็นพุทธมามกะ ในเบ้ืองต้นการบวชเป็นภิกษุน้ันต้องได้รับพุทธานุญาตด้วยพระองค์เอง เรียกการ
บรรพชาอุปสมบทเช่นน้ีว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ต่อมาการนําพากุลบุตรมาบวชเป็นอุปสรรคต่อการ
เผยแผ่อย่างย่ิง ดังน้ัน พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พระสาวกเหล่าน้ันอุปสมบทกุลบุตรได้ โดยเปล่ง
วาจาว่า “ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ ข้าพเจ้าขอถึง
พระสงฆ์เป็นสรณะ” รวม ๓ ครั้ง การอุปสมบทน้ีเรียกว่า “ติสรณคมณูปสัมปทา” คือ อุปสมบทโดย
วิธีให้ปฏิญาณตนเป็นผู้ถึงสรณคมน์  

ในการเผยแผ่พระศาสนาในยุคพุทธกาลน้ีอาศัยการเดินทางไปเพ่ือให้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
การดําเนินชีวิตเป็นหลัก เน่ืองจากการดําเนินชีวิตของคนในยุคน้ันมีการดําเนินชีวิตที่สุดโต่ง ๒ สาย 
ได้แก่ การปล่อยกายใจให้หมกมุ่น หลงใหลอยู่ในกามคุณ และการทรมานตนเพ่ือให้หลุดพ้น ดัง
ข้อความในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่า  

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่างน้ีอันบรรพชิตไม่ควรเสพคือ การ
ประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน 
เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑  การประกอบความ
เหน็ดเหน่ือยแก่ตน เป็นความลําบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างน้ันน่ันตถาคต
ได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันย่ิง ทําดวงตาให้เกิด ทําญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพ่ือความ
สงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางนั้น…เป็นไฉน ปฏิปทาสายกลางน้ัน 
ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ีแหละ คือปัญญาอันเห็นชอบ ๑  ความดําริชอบ ๑ เจรจา
ชอบ ๑  การงานชอบ ๑  เลี้ยงชีวิตชอบ ๑  พยายามชอบ ๑  ระลึกชอบ ๑  ต้ังจิต
ชอบ ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีแลคือปฏิปทาสายกลางน้ัน ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว 
ด้วยปัญญาอันย่ิง ทําดวงตาให้เกิด ทําญาณได้เกิด ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือ
ความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน”๗ 

 
แสดงให้เห็นว่า การแยกแยะให้เห็นถึงทาง ๒ สายท่ีไม่ใช่หนทางนําไปสู่การหลุดพ้นน้ัน  เป็น

เรื่องที่เห็นได้ชัด ผู้ได้ฟังย่อมมีความสนใจและเข้าใจได้ จุดเร่ิมต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่การ
ช้ีทางที่ถูกต้องเช่นนี้ เมื่อเข้าใจแล้วจึงได้ปฏิบัติตามหนทางสู่การหลุดพ้น ได้แก่ อริยมรรค  มีองค์ ๘ จน
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มีผู้รู้ย่ิง เห็นจริงตามได้ เมื่อมีพยานบุคคลในการเข้าถึงธรรมได้จริงจึงทําให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชาอีกด้วยจึงทําให้มีผู้คนเข้ามานับถือ
พระพุทธศาสนาจํานวนมาก 

๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามโอวาทปาติโมกข์ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลน้ันมีรูปแบบตามแนวทางที่พระพุทธเจ้ากําหนดไว้ 
โดยยึดถือตามโครงสร้างของโอวาทปาติโมกข์เป็นหลัก เพราะเป็นแบบแผนของการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้อย่างเป็นรูปธรรมในวันมาฆบูชา เป็นรูปแบบที่สืบเน่ืองมาแม้ในครั้ง
พระพุทธเจ้าองค์ก่อน รูปแบบและลักษณะการเผยแผ่ธรรมน้ีจึงเป็นของเก่า เป็นแบบฉบับอย่าง
เดียวกัน พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์น้ีเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาเหมือนกัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า ณ ที่น้ัน พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพระนามว่าวิปัสสี ทรงสวดพระปาติโมกข์ในที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ดังน้ี 

ขันติ คือ ความทนทานเป็นตบะอย่างย่ิง  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า   
พระนิพพานเป็นธรรมอย่างย่ิง ผู้ทําร้ายผู้อ่ืน ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต 
ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะเลย 

การไม่ทําบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทําจิตของตนให้ผ่องใส น้ี
เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

การไม่กล่าวร้าย ๑  การไม่ทําร้าย ๑  ความสํารวมในพระปาติโมกข์ ๑ 
ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑  ที่นอนที่น่ังอันสงัด ๑  การประกอบความ
เพียรในอธิจิต ๑  หกอย่างน้ี เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๘ 

 
 รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้จากโอวาทปาติโมกข์น้ีนับว่าเป็นความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งอรรถะและพยัญชนะ โดยสามารถแบ่ง ๓ ส่วนคือ อุดมการณ์ ๔ หลักการ ๓ และวิธีการ ๖ ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
   ผู้เผยแผ่จะต้องทราบอุดมการณ์ในพระพุทธศาสนา เพ่ือไม่ให้หลุดไปจากกรอบของโครงสร้าง
พระพุทธศาสนาที่ระบุไว้ในโอวาทปาติโมกข์ประกอบไปด้วย  
   ๑. พระนิพพานเป็นบรมธรรมอันสูงสุด  
   ๒. การรู้จักอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างย่ิง  
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   ๓. ผู้ออกบวชต้องไม่ทําร้ายสรรพสัตว์ใด ๆ 
   ๔. ผู้สงบต้องไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ใด ๆ 
  ๑. พระนิพพานเป็นบรมธรรมอันสูงสุด  
  พระนิพพานเป็นบรมธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการ
ปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนา เมื่อเข้าถึงนิพพานจึงถือได้ว่า อยู่จบพรหมจรรย์ การกล่าวถึงนิพพาน
ในที่น้ีหมายเอาท้ังภาวะนิพพานและบุคคลผู้เข้าถึงภาวะนิพพานด้วย ซึ่งเป็นการใช้บุคคลผู้บรรลุ
นิพพานเป็นอุปกรณ์สําหรับทําความเข้าใจเก่ียวกับนิพพาน มิใช่เป็นการบรรยายภาวะของนิพพาน
ล้วน ๆ โดยตรง ทั้งน้ี เพราะภาวะของนิพพานเองแท้ ๆ วิญญูชนรู้ได้จําเพาะที่ตัวเอง ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า 

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว ใน
กาลน้ัน ภิกษุน้ันก็ไม่ทํากรรมเป็นบุญ ไม่ทํากรรมเป็นบาป ไม่ทํากรรมเป็นอเนญชา 
เพราะสํารอกอวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดข้ึน เมื่อไม่ทํา เมื่อไม่คิด ก็ไม่ถือมั่นอะไร ๆ 
ในโลก เมื่อไม่ถือมั่น ก็ไม่สะดุ้งกลัว เมื่อไม่สะดุ้งกลัว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ย่อมรู้ชัด
ว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือความเป็น
อย่างน้ีมิได้มี”๙ 
 

 เมื่อเข้าถึงนิพพานเมื่อใดจึงได้ช่ือว่า จบกิจที่จะพึงศึกษาในพระพุทธศาสนา ที่เรียกช่ือว่า เป็น
พระอเสขบุคคล ประการน้ีจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
  ๒. การอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง 
  ความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสตัณหาที่เข้ามาเสียดแทงผู้ปฏิบัติน้ันเป็นเร่ืองยากย่ิงที่จะเอาชนะ
ได้ ผู้ใดที่สามารถชนะกิเลสได้ จึงนับได้ว่า เป็นผู้ชนะที่แท้จริง หลักปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนานั้น
ต้องอาศัยความอดทนเป็นพ้ืนฐาน ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ
เบ้ืองต้นคือ ความอดทนอดกล้ัน (ขันติ)  

๑) อดทนอดกลั้นต่อการปฏิบัติตนตามข้อวัตรปฏิบัติ  
การดํารงชีวิตอยู่ในเพศนักบวชน้ันย่อมมีข้อวัตรปฏิบัติที่เข้มงวดที่เรียกว่า อยู่ในศีล รักษาศีล 

ได้แก่ สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล หมายเอา ปาริสุทธิศีล ๔ คือ 
๑. ปาติโมกขสังวรศีล คือ ความสํารวมระวังในพระปาติโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ทําตามข้อ

อนุญาต รักษาวินัย ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
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๒. อินทรียสังวรศีล คือ ความสํารวมอินทรีย์ ได้แก่ ระวังไม่ให้อกุศลธรรม ความช่ัวครอบงํา
จิตใจในเรื่องรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๖  

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธ์ิแห่งอาชีวะ ได้แก่ การเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม หมาย
เอา การบิณฑบาตเลี้ยงชีพ 

๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล คือ การใช้สอยปัจจัย ๔ ด้วยปัญญาพิจารณาให้เป็นไปตามความหมาย
และประโยชน์ของสิ่งน้ัน ๆ ไม่บริโภคด้วยตัณหา๑๐  
 การอดทนต่อข้อวัตรปฏิบัติในส่วนของศีลน้ีก็ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งจึงจะผ่านไปได้ ไม่ล่วง
ละเมิดให้เสียความเป็นหลักการใหญ่ในพระพุทธศาสนา การอดทนจึงเป็นคุณธรรมสําคัญที่จัดไว้ใน
ระดับหลักการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

๒) อดทนต่อการปฏิบัติภาวนา  
 นอกจากอดทนต่อการปฏิบัติตามข้อวัตรแล้ว ยังต้องอดทนต่อการปฏิบัติบําเพ็ญเพียรสมณ
ธรรมเพ่ือให้เข้าถึงพระนิพพานด้วย การปฏิบัติในที่น้ีหมายเอาการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนา
ภาวนา ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอดทนต่อความยากลําบากในการปฏิบัติ เช่น เมื่อได้รับความ
ลําบาก อันเกิดจากทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ ได้รับความตรากตรําในเวลาที่ถูกเย็น ถูกร้อน ต้องหิว 
ต้องกระหาย เป็นต้น ถือว่าเป็นการฝึกฝนตนขั้นสูง ดังตัวอย่างที่พระวักกลิได้ปฏิบัติบําเพ็ญเพียรสมณ
ธรรม จนทําให้ร่างกายได้รับความทุกข์ทรมาน เป็นโรค ร่างกายอาพาธ แต่ก็ไม่เคยท้อ๑๑ 
 ๓)  อดทนต่อถ้อยคําเสียดสี 
 การดํารงอยู่ในเพศบรรพชิตย่อมต้องได้รับการกระทบกระท่ังจากผู้ที่ไม่ชอบ หรือแม้แต่การ
สอนของพระพุทธเจ้าน้ันย่อมทําให้ขัดกับคนพาล พวกเขาย่อมต้องกล่าวว่า ด่าทอ หรือแม้กระทั่งทํา
ร้ายร่างกาย ดังเช่นที่พระมหาโมคคัลลานะถูกโจรทุบร่างกาย ก็เพราะบทบาทของท่านนํามาซึ่งความ
เลื่อมใส เป็นเหตุให้นักบวชนอกศาสนาได้รับความลําบาก หลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์
เมื่อครั้งที่ถูกคนด่าไว้ว่า  

 “อานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างตัวก้าวลงสู่สงคราม, ก็การอดทนลูกศรอันมา
จาก ๔ ทิศ ย่อมเป็นภาระของช้างซึ่งก้าวลงสู่สงครามฉันใด ช่ือว่าการอดทนต่อถ้อยคํา
อันคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้ว ก็เป็นภาระของเราฉันน้ันเหมือนกัน...เราจักอดกลั้น
ถ้อยคําล่วงเกิน ดังช้างอดทนลูกศร ซึ่งตกไปจากแล่งในสงคราม เพราะคนเป็นอันมาก
เป็นผู้ทุศีล ราชบุรุษทั้งหลายย่อมนําพาหนะที่ฝึกแล้ว ไปสู่ที่ประชุม พระราชาย่อม
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เสด็จขึ้นพาหนะที่ฝึกแล้ว ในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกล้ันถ้อยคําล่วงเกินได้ ผู้น้ันช่ือว่าฝึก 
(ตน) แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด ม้าอัสดรที่ฝึกแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐ ม้าอาชาไนย ม้า
สินธพที่ฝึกแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐ พระยาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้ว ก็เป็นสัตว์ประเสริฐ 
(แต่) ผู้ฝึกตนเองได้แล้ว ประเสริฐกว่าน้ัน”๑๒ 

 
 แสดงให้เห็นว่าความอดทนอดกลั้นต่อถ้อยคําและการเบียดเบียนของผู้อ่ืนน้ันเป็นคุณสมบัติ
ของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะต้องพบเจอกับสิ่งเหล่าน้ีอยู่เสมอ ดังน้ันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
จึงแสดงโอวาทปาติโมกข์เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์รับทราบ 
  ๓. ผู้ออกบวชและผู้สงบต้องไม่ทําร้ายและเบียดเบียนสรรพสัตว์ 
  การไม่ทําร้ายและเบียดเบียนสรรพสัตว์เป็นรูปแบบในระดับอุดมการณ์สําคัญ เพราะการจะ
เป็นนักบวชและผู้สงบจะต้องมีคุณสมบัติเช่นน้ี เมื่อใดที่ทําร้ายและเบียดเบียนสรรพสัตว์ความเป็น
บรรพชิตและความเป็นสมณะก็หมดไป พระภิกษุผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ดัง
พระปุณณะ ผู้รักษาความเป็นบรรพชิตและความเป็นสมณะของตนด้วยชีวิตหากต้องมี ตามข้อความ
ในพระไตรปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์แห่งปุณโณวาทสูตรว่า   

 “…พระพุทธเจ้า: ดูก่อนปุณณะ พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทดุร้ายหยาบ
ช้านัก ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักด่า จักบริภาษเธอ เธอจักมีความคิด
อย่างไรในมนุษย์พวกน้ัน  

พระปุณณะ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักด่า          
จักบริภาษข้าพระองค์ ข้าพระองค์จักมีความคิดในพวกเขาอย่างน้ีว่า พวกมนุษย์ชาว  
สุนาปรันตชนบทน้ี ยังดีนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยฝ่ามือ ข้าแต่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าผู้สุคต ข้าพระองค์มีความคิดในมนุษย์พวกน้ันอย่างน้ี…  

พระพุทธเจ้า: ดูก่อนปุณณะ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักปลิดชีพ
เธอเสียด้วยศาตราอันคม เธอจักมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกน้ัน  

พระปุณณะ: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบท จัก
ปลิดชีพข้าพระองค์ด้วยศาสตราอันคม ข้าพระองค์จักมีความคิดในพวกเขาอย่างน้ีว่า 
มีเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาค ที่อึดอัดเกลียดชังร่างกายและชีวิต พากันแสวงหา
ศาตราสังหารชีพอยู่แล เราไม่ต้องแสวงหาส่ิงดังน้ันเลย ก็ได้ศาตราสังหารชีพแล้ว ข้า
แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคต ข้าพระองค์จักมีความคิดในมนุษย์พวกน้ันอย่างน้ี  
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พระพุทธเจ้า: ดีละ ๆ ปุณณะ เธอประกอบด้วยทมะและอุปสมะดังน้ีแล้ว จัก
อาจเพ่ือจะอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้แล ดูก่อนปุณณะ เธอจงสําคัญกาลที่ควรในบัดน้ี
เถิด”๑๓  

 
 จากบทสนทนาดังกล่าวพอสรุปได้ว่า พระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รับทราบปฏิบัติกันเพ่ือความ
เป็นบรรพชิต คือผู้หลีกเว้นจากเว้นจากบ้านเรือนของตนและหลีกเว้นจากการเบียดเบียนผู้อ่ืน เพ่ือ
ความเป็นสมณะ คือ เป็นผู้สงบจากการทําร้ายและทําลายผู้อ่ืน 
  สรุปได้ว่า หลักทั้ง ๔ ข้อในโอวาทปาติโมกข์น้ันเป็นระดับอุดมการณ์ใหญ่ที่พระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต้องระลึกอยู่เสมอถึงเป้าหมายในการเข้ามาบวช ระลึก
เสมอว่าต้องมีความอดทนอดกลั้น และต้องไม่ทําร้ายเบียดเบียดผู้ใดอีก น่ีคือรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในพุทธกาล 
 ๒.๒.๒ หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง หลักที่ต้องปฏิบัติตนของพุทธบริษัททั้งหลาย 
๓ ประการ ได้แก่     
  ๑. การไม่ทําบาปทั้งปวง  
  คําว่า บาปทั้งปวง หมายถึง อกุศลกรรมทั้งหมด ในพระพุทธศาสนาได้จัดการกระทําที่เป็น
อกุศลไว้เป็น ๓ ระดับ คือ  

๑) ระดับต้น ได้แก่ อกุศลกรรมในระดับศีล คือ การล่วงละเมิดศีลทั้ง ๕ คือ การฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และการด่ืมสุราและเมรัย ศีลในระดับน้ีเป็นระดับ
รักษาสังคมไม่ให้วุ่นวาย เดือดร้อนเป็นเครื่องมือสร้างความสันติสุขและสันติภาพ เป็นหนทางนําไปสู่
สันติสุขและสันติภาพได้ในที่สุด 

๒) ระดับกลาง ได้แก่ อกุศลในระดับกรรมบถ ๑๐ ประการ อันเป็นความช่ัวทั้งทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ความช่ัวทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติในกาม ความช่ัว
ทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคําหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ ความช่ัวทางใจ ได้แก่ 
การอยากได้สมบัติของผู้อ่ืน การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม เป็นระดับที่มี
ความละเอียดข้ึน รวมถึงทั้งทางใจด้วย  

๓) ระดับสูง ได้แก่ ระดับ อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นความช่ัวที่แฝงอยู่ในการ
กระทําที่ดูภายนอกอาจเป็นการทําความดี แต่ยังเป็นการกระทําที่มีอกุศลมูลเป็นฐานให้กระทํา จึงถือ
ได้ว่า เป็นระดับสูง ดังข้อความในสังคีติสูตรว่า “ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม ๓ อัน พระผู้มีพระภาค
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เจ้า ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ตรัสไว้โดยชอบมีอยู่แล...ธรรม ๓ 
เป็นไฉน คือ อกุศลมูล ๑. โลภะ ความโลภ  ๒. โทสะ ความโกรธ ๓. โมหะ ความหลง...”๑๔   
 สรุปได้ว่า การกระทําที่เป็นอกุศลทั้งปวงน้ัน พระภิกษุผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องรู้และ
เข้าใจ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า การไม่ทําบาปทั้งปวงน้ัน มีลักษณะที่แยกได้ดังแสดงแล้ว 
  ๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม 
  คําว่า “ความดี” ก็เป็นคําตรงกันข้ามกับความช่ัวที่กล่าวแล้วในเบ้ืองต้น การวินิจฉัยโดยการ
พิจารณาดูที่ผลของการกระทํา การตัดสินประการท่ีสองนี้ หมายถึง วิธีการวินิจฉัยตัดสินจริยธรรมโดย
การพิจารณาผลท่ีปรากฏเกิดขึ้นจากการกระทํา ดังพุทธพจน์ว่า  

“บุคคลทํากรรมใดแล้ว  ย่อมเดือดร้อนภายหลัง มีหน้านองด้วยนํ้าตา
ร้องไห้อยู่ เสวยผลแห่งกรรมใด กรรมน้ันทําแล้วไม่ดีเลย บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่
เดือดร้อนในภายหลัง มีหัวใจแช่มช่ืนเบิกบาน เสวยผลแห่งกรรมใด กรรมน้ันทําแล้ว
เป็นการดี”๑๕ 

 
 การทําความดีจึงนํามาแสดงเป็นลําดับข้ันได้ดังน้ี 

๑) ความดีระดับต้น หมายถึง การมีเบญจธรรม ที่เป็นธรรมสนับสนุนให้การรักษาศีลเป็นไป
ด้วยดี ได้แก่ ความมีเมตตา มีจาคะ มีความพอใจในคู่ครองของตน มีสัจจะและมีสติไม่ประมาท เมตตา 
ได้ช่ือว่า ส่งเสริมการสร้างเกราะป้องกันภัยแก่ทุกชีวิต  เพราะสามารถรักษาความเป็นปกติของมนุษย์
ได้ ๓ อย่างคือ  ๑) กายปกติ คือ ไม่ประพฤติตํ่าทราม ไม่อันธพาล ไม่ก่อความเดือดร้อน หากแต่
สํารวมในกิริยา  กระทําแต่สิ่งที่ดีงาม มีจรรยามารยาท นอบน้อม สุภาพอ่อนโยน  ๒) วาจาปกติ  คือ 
ไม่พูดปด ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ  ไม่พูดนินทา ใส่ร้ายป้ายสี ดูหมิ่นเหยียดหยาม  
หากแต่สํารวมในวาจา กล่าวคําสัตย์ อ่อนหวาน ไพเราะเสนาะหู  ๓) ใจปกติ  คือ ไม่คิดเพ่งเล็งผู้อ่ืนใน
แง่ร้าย ไม่คิดพยาบาทหรือปองร้ายเขา  และไม่คิดเห็นผิดหากแต่สํารวมในความคิดที่ดีเป็นมงคล  คิด
ทดแทนบุญคุณ คิดให้อภัย๑๖   

๒) ความดีระดับกลาง ได้แก่ การปฏิบัติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ได้แก่ การทําความดีทางกาย 
ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในคู่ครอง การทําความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูด
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ปด ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด และไม่พูดเพ้อเจ้อ การทําความทางใจ ได้แก่ การไม่พยาบาท ไม่โลภ
อยากได้ของผู้อ่ืน และการมีสัมมาทิฏฐิ  

๓) ความดีระดับสูง ได้แก่ การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่นําไปสู่
ความพ้นทุกข์ หรือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์ มี ๘ ทาง๑๗ ได้แก่  

๑. สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบ  
๒. สัมมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ  
๓. สัมมาวาจา  การเจรจาชอบ  
๔. สัมมากัมมนัตะ  การกระทําชอบ  
๕. สัมมาอาชีวะ  การเลี้ยงชีพชอบ  
๖. สัมมาวายามะ  ความพยายามชอบ  
๗. สัมมาสติ  ความระลึกชอบ  
๘. สัมมาสมาธิ  ความต้ังจิตมั่นชอบ  

 มรรค หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ น้ี เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสาย
กลาง และมรรคมีองค์ ๘ น้ีได้ช่ือว่า เป็นพรหมจรรย์ ผลแห่งพรหมจรรย์ ก็คือ โสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผล๑๘ บุคคลปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ช่ือว่า ได้ดําเนินตามทางที่
พาไปสู่พระนิพพาน 
 ๓. การทําจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทําจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ ซึ่งเป็นเคร่ือง
ขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่  

๑) ความพอใจในกาม (กามฉันทะ)  
๒) ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท)  
๓) ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนมิทธะ)  
๔) ความฟุ้งซ่าน รําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ)  
๕) ความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) เช่น สงสัยในผลของการทําความดีความช่ัว 

 การชําระจิตให้ผ่องใสถือเป็นหลักการสําคัญที่ชาวพุทธทุกคนต้องปฏิบัติ นิวรณ์เป็นธรรมที่
สร้างความขุ่นมัวให้กับจิต ดังนั้นจะต้องชําระนิวรณ์ เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา 
 วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการฝึกจิตให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ อย่างมีสติสัมปชัญญะ เพ่ือ
ป้องกันกําจัดกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในขันธสันดานและเพ่ือกําจัดอนุสัยกิเลส ที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดไป 
อนุสัยกิเลส หมายถึงกิเลสที่แฝงตัวนอนเน่ืองอยู่ในสันดานเป็นกิเลสชนิดละเอียดที่สุดมี ๗  อย่างคือ 
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 ๑) กามราคะ  ความกําหนดในกาม  
 ๒) ปฏิฆะ      ความหงุดหงิด   
 ๓) ทิฏฐิ  ความเห็นผิด  
 ๔) วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย   
 ๕) มานะ  ความถือตัว   
 ๖) ภวราคะ  ความกําหนดในภพ  
 ๗) อวิชชา  ความไม่รู้จริง  
 ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเต็มที่แล้วจะเกิดผล คือ ยถาภูตญาณทัสสนะ กล่าวคือปัญญาที่รู้
เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ในลักษณะ ๓ ประการ คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ปัญญาที่รู้เห็นไตรลักษณ์เช่นน้ีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างประจักษ์แจ้งกับตัวผู้ปฏิบัติเอง เมื่อ
พิจารณาเห็นดังน้ีแล้วจิตก็จะปล่อยวางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจอุปาทานในสิ่งที่เข้าไป
เก่ียวข้อง สามารถกําจัดกิเลสได้อย่างถาวร บรรลุมรรค ผล นิพพาน จิตเข้าถึงสภาวะที่บริสุทธ์ิ 
 การเจริญวิปัสสนาอย่างน้ีทําให้จิตน้ันผ่องใส เพราะทําให้เห็นตามความเป็นจริง เป็นการตัด
กิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตามหลักการน้ี กล่าวอีกอย่างคือ สมถ
กัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นกระบวนการชําระจิตให้ผ่องใส 
 ๒.๒.๓ วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตามกรอบรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มองจากโอวาทปาติโมกข์ในส่วนของวิธีการใน
การเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา มุ่งหมายไปที่ตัวของบุคคลผู้เผยแผ่ที่จะต้องเป็นตัวอย่างของสังคม
ตามหลักการและการปฏิบัติให้เข้าถึงอุดมการณ์หรืออุดมคติในพระพุทธศาสนาให้ได้ สามารถสรุปได้
ดังน้ี 

๑. การไม่กล่าวรา้ยผู้อ่ืน 
สิ่งที่สําคัญในการเผยแผ่ก็คือ การใช้ถ้อยคําสําหรับการสื่อสาร จะต้องไม่ใช้วาจาว่าร้ายผู้อ่ืน 

แม้ว่าจะได้รับจากผู้อ่ืนก็ตาม ในอลคัททูปมสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  
“ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าว่า ชนเหล่าอ่ืนพึงด่า บริภาษ โกรธ เบียดเบียน กระทบ

กระเทียบท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายไม่พึงกระทําความอาฆาต ไม่พึงกระทําความ
โทมนัส ไม่พึงกระทําความไม่ชอบใจ ในชนเหล่าอ่ืนน้ัน เพราะเหตุน้ันแล ภิกษุ
ทั้งหลาย แม้ถ้าว่า ชนเหล่าอ่ืนพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านทั้งหลาย ท่าน
ทั้งหลายไม่พึงกระทําความยินดี ความโสมนัส ไม่พึงกระทําความเย่อหย่ิงแห่งใจใน
ปัจจัยทั้งหลายมีสักการะเป็นต้นน้ัน”๑๙ 

                                                        
๑๙ม.มู. ๑๘/๒๘๗/๒๙๖. 
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๒. การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ดังคําของอุตตรมาณพที่กล่าวกิตติศัพท์ของพระ

พุทธองค์ให้พรหมายุพราหมณ์ว่า “ท่านพระโคดมพระองค์น้ัน ไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนพระองค์เอง 
ไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย”๒๐  

วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ันต้องไม่นําไปสู่การเบียดเบียนสรรพสัตว์ใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
เดินทางไปของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ันต้องมีแต่การนําความสุขสวัสดีไปสู่สังคม ไม่เป็นที่
หวาดกลัวต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่ หรือต่อผู้ใด พระดํารัสที่เป็นเหมือนคําสั่งของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า 
จงเท่ียวไปเพ่ือประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีแต่ดี
ถ่ายเดียว  

๓. ความสาํรวมในปาติโมกข ์
 ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องสํารวมระวังในข้อวัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ทั้งที่เป็น
ข้อห้ามและข้ออนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน น่ัง นอน กิน ด่ืม ทํา พูด คิด ก็สํารวมระวังอยู่เสมอ 
ข้อวัตรปฏิบัติที่นํามาสู่ความเลื่อมใสของผู้คนที่พบเห็นได้แก่ เสขิยวัตร เป็นหลักในการรักษา
กิริยามารยาท ดังในเสขิยวัตรบางข้อ หมวด “สารูป”๒๑ มี ๒๖ สิกขาบท ว่าด้วยกิริยามารยาทที่ควร
ประพฤติในเวลาเข้าไปในหมู่บ้าน เริ่มต้ังแต่การนุ่งห่ม การสํารวมระวังอิริยาบถ การพูดคุยให้อยู่ใน
อาการเหมาะสม หมวด “โภชนปฏิสังยุตต์”๒๒ มี ๓๐ สิกขาบท ว่าด้วยกิริยามารยาทที่ควรประพฤติใน
การรับบาต และการฉันภัตตาหาร หมวด “ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์”๒๓ มี ๑๖ สิกขาบท ว่าด้วย
กิริยามารยาทในการแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน 
 การสํารวมในพระปาติโมกข์ซึ่งเป็นข้อวัตรที่นําไปสู่ความน่าเลื่อมใสเหล่าน้ีน้ันเป็นสมบัติผู้ดีที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ไ ด้ปฏิบัติ เ พ่ือความสวยงามแห่งพระภิกษุสงฆ์ ใน
พระพุทธศาสนา ทั้งน้ีความสํารวมในพระปาติโมกข์ เบ้ืองต้นหมายเอาข้อธรรมในโอวาทปาติโมกข์
ทั้งหมด เพราะตอนตรัสโอวาทปาติโมกข์ยังไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเลยแม้แต่ข้อเดียว มาสวดปาติโมกข์
หรือภิกขุปาติโมกข์เมื่อพรรษา ๒๐ แล้ว 

๔. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร 
การบริโภคอาหารเป็นเรื่องสําคัญประการหน่ึงในการดํารงชีวิตของการเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนา อาหารที่ไม่รู้จักประมาณน้ันนํามาสู่ปัญหาหลายประการ ได้แก่ ความมีโรคมาก เมาอาหาร 

                                                        
๒๐ม.ม. ๒๑/๕๘๙/๒๓๘. 
๒๑วิ.มหาวิ. ๔/๘๐๐-๘๒๕/๘๘๑-๙๐๐. 
๒๒วิ.มหาวิ. ๔/๘๒๖-๘๕๖/๙๐๑-๙๒๖.  
๒๓วิ.มหาวิ. ๔/๘๕๗-๘๗๕/๙๒๖-๙๔๒.   
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เกียจคร้าน ท้องอืด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า “มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จัก
ประมาณในโภชนะที่ได้มา ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อมแก่ช้า อายุยืน” เมื่อกลับถึงพระราชวังทรงให้
มานพคนหน่ึง เป็นผู้ให้พระสติแก่พระองค์ โดยกล่าวพุทธภาษิตน้ันให้สดับเวลาเสวยพระกระยาหาร
ใกล้อ่ิมพระองค์ก็หยุดเสวย ต่อมาทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าดีขึ้น๒๔ การกินอาหารด้วยความ
พอดี จะไม่ทําให้ร่างกายอึดอัด ร่างกายรับสารอาหารที่เพียงพอ กระเพาะอาหารทํางานได้ดี อาหาร
ย่อยง่าย ผู้ที่รู้จักทําตนเองให้สบายย่อมที่จะมีอายุยืนนานหรือมีความสุขกับปัจจุบัน 
 นอกจากการรับประทานอาหารที่ต้องรู้จักประมาณแล้ว ขณะที่รับประทานก็ต้องพิจารณา
ด้วย เป็นข้อวัตรปฏิบัติทุกครั้งในการรับประทานอาหาร การพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลทําให้ไม่ติดใน
รสอาหาร ไม่หลงแต่การกินอาหารจนไม่ปฏิบัติกิจที่พึงปฏิบัติ ด้วยเหตุน้ีการรู้จักประมาณในการ
บริโภคนํามาซึ่งการเป็นผู้เลี้ยงง่าย เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย เป็นที่น่าเลื่อมใสต่อผู้พบเห็น 

๕. การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 
วิธีการปฏิบัติตนอีกประการหน่ึงก็คือ การชอบอยู่ในที่อันสงบ สงัด เหมาะแก่การบําเพ็ญ

เพียรสมณธรรม พระภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ ดังน้ัน พระภิกษุสงฆ์
เมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงเข้าอยู่ป่าเพ่ือปฏิบัติธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรว่า  

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ใน
เรือนร้างก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก 
มีสติหายใจเข้า. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาว 
ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น หรอืเมื่อหายใจ
เข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสัน้...”๒๕ 

 
 จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า สถานที่ที่เหมาะสําหรับการฝึกฝนได้แก่ ป่าไม้ โคนไม้ สถานที่
สงัด เช่นถํ้า เรือนว่าง เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงระบุสถานที่ปฏิบัติธรรมไว้ ๓ แห่ง คือ ป่า โคนไม้ 
หรือเรือนว่าง (บ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่) เพ่ือแสดงสถานที่เงียบสงัดเหมาะแก่ผู้ปฏิบัติใหม่ สําหรับผู้ที่มี
สมาธิมั่นคงแล้วอาจปฏิบัติธรรมได้ในทุกที่  
 การอยู่ในที่ อันสงัด ชอบความสงบเป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักของ
โอวาทปาติโมกข์ ผู้ใดปฏิบัติได้ตามน้ีมีแต่ความเจริญในภาวะแห่งธรรมโดยถ่ายเดียว และนํามาซึ่ง
ความเลื่อมใสแก่ผู้ที่พบเห็นด้วย ในรถวินีตสูตร พระปุณณมันตานีบุตรชอบหลีกเร้นเข้าไปราวป่าที่สงบ
จนภิกษุทั้งหลายสรรเสริญท่าน ดังข้อความในพระสูตรว่า 

                                                        
๒๔สํ.ส. ๒๔/๓๖๔-๓๖๗/๔๖๕-๔๖๖. 
๒๕ม.อุ. ๒๒/๒๘๘/๓๖๗. 
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในชาติภูมิประเทศ ท่านพระปุณณมันตานีบุตร เป็นผู้
ที่พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องว่า ตนเองเป็นผู้มักน้อย 
สันโดษ สงัดเงียบ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ปรารภความเพียร สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแล้ว ยังกล่าวเร่ืองความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัด
เงียบ ความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ความปรารภความเพียร ความสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วย เป็นสอน แนะให้เข้าใจ 
ชักชวนพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย์ ให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง”๒๖ 

 
 จะเห็นได้ว่า การอยู่ในที่สงัดน้ันไม่เพียงแต่ชาวบ้านที่เลื่อมใส แม้แต่ภิกษุด้วยกันก็สรรเสริญ 
เป็นที่น่ายกย่อง การอยู่ในที่สงัด อยู่ราวป่า ไม่คลุกคลีด้วยหมู่น้ันจึงเป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงสัญลักษณ์ โดยท่ียังไม่ต้องแสดงธรรมอะไร แต่การแสดงออกทางกายภาพก็สื่อให้เห็นถึงความน่า
เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้พบเห็น  

๖. การประกอบความเพียรในอธิจิต 
  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามข้อน้ีคือ การปฏิบัติตนประกอบความเพียรอยู่เสมอ  หมาย
เอาการฝึกอบรมจิตภาวนาเพ่ือความมีคุณภาพและสมรรถภาพของจิตจนเกิดสมาธิในระดับอุปจาร
สมาธิและอัปปนาสมาธิ เพ่ือให้เป็นบาทฐานแห่งการปฏิบัติวิปัสสนา เข้าไปสู่ระดับอธิปัญญา การ
ประกอบความเพียรอยู่เสมอคือ ผู้ที่ไม่ประมาท คือผู้ต่ืนอยู่เพ่ือชําระกิเลส หรือเรียกว่า ชาคริยานุโยค 
ดังในคัมภีร์มหานิทเทสแสดงไว้ว่า 

“ธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยคเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อม
ชําระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมทั้งหลายอันเป็นเคร่ืองก้ันกาง ด้วยการเดินการน่ังตลอด
วัน ย่อมชําระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมทั้งหลายอันเป็นเคร่ืองก้ันกาง ด้วยการเดินการน่ัง
ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ย่อมสําเร็จสีหไสยา (นอนอย่างราชสีห์) โดยข้างเบ้ืองขวา 
ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ ใส่ใจถึงสัญญาในความลุกข้ึน ตลอดมัชฌิมยาม
แห่งราตรี กลับลุกขึ้นแล้ว ชําระจิตให้บริสุทธ์ิจากธรรมท้ังหลายอันเป็นเครื่องก้ันกาง 
ด้วยการเดินการน่ังตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี พิจารณาถึงความอยู่แห่งบุคคลผู้มีราตรี
เดียวเจริญ ช่ือว่าประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยคในภายใน ย่อมไม่
ทําลายชาคริยานุโยคอันเป็นเขตแดน น้ีช่ือว่า ธรรมเป็นส่วนสุดรอบคือชาคริยานุโยค 
เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่า ภิกษุ...มีสติ ประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบ”๒๗ 
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 การประกอบความเพียรอยู่ในอธิจิตจึงเป็นวิธีการท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาตนตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาดังว่า “จิตอันปัญญาอบรมแล้วก็หลุดพ้นด้วยดีโดยแท้ จากอาสวะทั้งหลาย”๒๘ จิตที่อยู่ในอธิ
จิตน้ันย่อมมีคุณภาพสูง มีลักษณะสําคัญดังน้ี 

๑. แข็งแรงมีพลังมาก เหมือนกระแสนํ้าที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปทิศทางเดียว 
๒. ราบเรียน สงบซึ้ง เหมือนสระ หรือบึงใหญ่ที่มีนํ้าน่ิง ไม่มีลมพัดต้อง ไม่มีสิ่งรบกวนให้

กระเพ่ือม ไม่พลิ้ว ไม่สั่นไหว 
๓. ใส กระจ่าง มองเห็นอะไร ๆ ได้ชัด เหมือนนํ้าสงบน่ิง ไม่เป็นริ้วคลื่น และฝุ่นละอองที่มีก็

ตกตะกอนนอนก้นหมด 
๔. นุ่มนวล แคล่วคล่อง ควรแก่งาน เพราะไม่เครียด ไม่กระด้าง ไม่วุ่น ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่

เร่าร้อน ไม่กระวนกระวาย๒๙ 
 กล่าวได้ว่า การมีจิตประกอบในอธิจิตน้ันเป็นจิตที่ควรแก่งาน ได้แก่ การเจริญวิปัสสนาเพ่ือ
ความเห็นแจ้งในขันธ์ ธาตุ อายตนะ ตามความเป็นจริง คือ ไตรลักษณ์ เพราะการทําที่สุดแห่งทุกข์
น่ันเอง 
 ในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีเน้นไปที่รูปแบบในโอวาทปาติโมกข์ก็
เพ่ือขยายแนวทางการเผยแผ่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกาศให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนําไป
ปฏิบัติและเผยแผ่ให้แก่ผู้คนอ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งหมดทั้งปวงน้ันก็เพ่ือประโยชน์สุขแห่งเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เน่ืองจากในโอวาทปาติโมกข์มีครบองค์ประกอบทุกส่วน ทั้งที่เป็นอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว เพียงแต่นําไปปฏิบัติก็ได้ผลทันที สําหรับธรรมที่สําคัญในการ
นําเสนอน้ันเป็นเร่ืองขององค์ประกอบส่วนอ่ืน แต่ในที่น้ีเน้นไปที่ตัวของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
หลัก มิได้เน้นไปที่ตัวธรรมที่ทรงสอน แต่เมื่อพิจารณาภายในแล้วก็จะพบว่า ครอบคลุมแนวการปฏิบัติ
ไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ 
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ตารางที่ ๒.๑ โครงสร้างโอวาทปาติโมกข ์
 

โอวาทปาติโมกข์ 
อุดมการณ์ ๔ หลักการ ๓ วิธีการ ๖ 

๑. พระนิพพานเป็นบรมธรรม
อันสูงสุด 

๒. การรู้จักอดทนอดกลั้นเป็น
ตบะอย่างย่ิง 

๓. ผู้ออกบวชต้องไม่ทําร้าย
สรรพสัตว์ใด ๆ 

๔. ผู้สงบต้องไม่เบียดเบียน
สรรพสัตว์ใด ๆ 

๑. การไม่ทําบาปทั้งปวง 

๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม 

๓. การทําจิตใจให้ผ่องใส 

๑.  การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน 
๒.  การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
๓.  ความสํารวมในปาติโมกข์ 
๔.  ความเป็นผู้รู้จักประมาณใน  

การบริโภคอาหาร 
๕.  การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด 
๖.  การประกอบความเพียรใน  

อธิจิต 
 

๒.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า  
พุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็น

ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเป็นอย่างดี โดยเบ้ืองต้นทรงกําหนดรู้จากตัวของบุคคล 
แล้วจึงเลือกใช้วิธีหรือรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบุคคลและกาลเทศะ ซึ่งจะเสนอในรายละเอียด 
ดังน้ี 

๒.๓.๑ พิจารณาความแตกต่างของบุคคล 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีทรงพิจารณาความแตกต่าง

ของบุคคลหรือผู้รับการเผยแผ่ โดยได้ทรงพิจารณาดูความแตกต่างตามปัญญาของมนุษย์เป็น ๓ ระดับ 
ซึ่งทรงอุปมาอุปมัยคนด่ังบัว ๓ เหล่า คือ 

๑. บัวพ้นนํ้า บางเหล่าต้ังขึ้นพ้นนํ้า นํ้าไม่ติด เป็นผู้สําเร็จหลุดพ้นแล้วจากกิเลส 
๒. บัวปร่ิมนํ้า ต้ังอยู่เสมอนํ้า มีกิเลสดุจธุลีในจักษุน้อยก็มี มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี มีอาการดีก็มี 

จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภัยอยู่ก็มี 
๓. บัวใต้นํ้า บางเหล่ายังไม่พ้นนํ้า มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี มีอาการเลว

ก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้ยาก๓๐ 
ในการแบ่งระดับผู้รับการเผยแผ่ทางด้านปัญญาน้ัน พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแบ่งไว้ดังปรากฎใน

อุคฆฏิตัญญสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคล ๔ จําพวก คือ 
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๑. อุคฆฏิตัญญูบุคคล บุคคลตรัสรู้ธรรมขณะที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 
๒. วิปจิตัญญูบุคคล บุคคลตรัสรู้ธรรมต่อเมื่อท่านแจกแจงความโดยพิสดา 
๓. เนยยบุคคล บุคคลต้องเรียน ต้องสอบถาม ต้องใส่ใจโดยแยบคาย ต้องคบหาอยู่ใกล้

กัลยาณมิตร จึงตรัสรู้ธรรมตามลําดับข้ันตอน 
๔. ปทปรมบุคคล บุคคลฟังมากก็ดี พูดมากก็ดี ทรงจํามากก็ดี สอนมากก็ดี ยังไม่ตรัสรู้ธรรม

ในชาติน้ัน๓๑ 
นอกจากน้ันบุคคลยังมีความแตกต่างกันในด้านความต้องการหรือความชอบ ซึ่งพระพุทธเจ้า

ได้ทรงแบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ดังน้ี 
๑. รูปปัปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ ชอบรูปร่างที่สวยงาม ท่าทางสง่า แล้วน้อม

ใจเช่ือและเกิดเลื่อมใส 

๒. โฆสัปปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือเสียงประมาณ ชอบฟังเสียงสรรเสริญหรือเกียรติคุณ แล้ว

น้อมใจเช่ือถือและเลื่อมใส 

๓. ลูขัปปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ ชอบความเป็นอยู่ที่เศร้า

หมอง เช่น การใช้จีวรที่ปอน ๆ แล้วน้อมใจเช่ือถือและเกิดเลื่อมใส 

๔. ธัมมัปปมาณิกา คือ บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณ สนใจเน้ือหาสําคัญของธรรมหรือการ

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วน้อมใจเช่ือถือและเกิดเลื่อมใส๓๒ 

๒.๓.๒ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 
 นอกจากพระพุทธองค์จะทรงพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ยังได้ทรงแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายตามบทบาทหลักของบุคคลในสังคม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มดาบส
และนักบวช กลุ่มผู้นําด้านการปกครองหรือกษัตริย์ กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคมหรือกลุ่มเศรษฐี และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป 

๑. กลุ่มดาบสและนักบวช 
เน่ืองจากธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้น้ันเป็นสิ่งที่ยาก จึงทรงเลือกที่จะแสดงธรรมแก่

ดาบสก่อน เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีกิเลสน้อยและมีอุปนิสัยพร้อมจะบรรลุธรรม โดยบุคคลกลุ่มแรกที่พระ
พุทธองค์ทรงนึกถึง คือ อาฬารดาบสและอุททกดาบส เน่ืองจากท้ังสองท่านมีปัญญาสูงมาก แต่น่า
เสียดายที่ท่านทั้งสองได้สิ้นชีพไปก่อนหน้าเพียง ๑ สัปดาห์ หลังจากน้ันพระพุทธองค์ทรงนึกถึง
พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยศรัทธาในตัวพระพุทธองค์เป็นพ้ืนอยู่แล้ว 
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กลุ่มดาบสและนักบวชเป็นกลุ่มที่ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความง่าย 
เพราะนอกจากจะมีปัญญาสูงมากแล้ว ยังสามารถได้กลุ่มบริวารที่มีความศรัทธาในกลุ่มเจ้าลัทธิอยู่
แล้วด้วย เช่น ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ช่ืออุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร ๕๐๐ คน นทีกัสสปะ มีบริวาร ๓๐๐ คน 
และคยากัสสปะ มีบริวาร ๒๐๐ คน รวมจํานวนทั้งหมด ๑,๐๐๓ คน นอกจากน้ันยังทําให้พระเจ้าพิม
พิสารและชาวเมืองหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างง่ายดาย เมื่อคร้ังที่พระพุทธองค์เสด็จไป
เทศนาพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมือง ซึ่งในขณะน้ันยังไม่มีคนรู้จัก ไม่มีใครเช่ือถือ จนท่านอุรุ
เวลากัสสปะได้กราบทูลว่า "พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า
เป็นสาวก"๓๓ 

๒. กลุ่มผู้นําด้านการปกครองหรือกษัตริย์ 
กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนชั้นสูงของสังคม มีการศึกษาในระดับสูง ซึ่งทําให้สามารถเปิดรับศาสตร์  

ต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะมีพ้ืนฐานทางปัญญามาพอควร อีกทั้งยังเป็นการสร้างผู้รับรองในการตรัสรู้ของ
พระองค์ โดยผู้รับรองน้ันจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือมีเกียรติฐานะที่ประชาชนยกย่องนับถือ เมื่อ   ชน
ช้ันปกครองศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมสามารถช่วยทําให้ผู้ตามหรือประชาชนเกิดศรัทธาได้
ง่ายตามผู้นําโดยแทบจะไม่มีข้อแม้หรือข้อกังขา และเป็นการง่ายต่อการขยายการเผยแผ่พระธรรม
ต่อไปในอนาคต เพราะจะทําให้บริวารยอมรับพระพุทธศาสนาได้ด้วย อีกนัยหน่ึงก็เป็นการสร้าง
กระแสศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มใหญ่โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 

กลุ่มกษัตริย์ที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วออกบวช คือ กลุ่มภัททวัคคีย์ ๓๐ องค์ ซึ่งถึง
แม้แต่ละองค์ยังไม่บรรลุอรหันต์ แต่ด้วยท่านเหล่าน้ีเป็นลูกกษัตริย์ย่อมมีความน่าเช่ือถือที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนา นอกจากน้ีในช่วงตอนต้นพุทธกาลน้ันมีกษัตริย์ระดับมหาราช ๔ พระองค์ คือ พระ
เจ้าพิมพิสาร (แคว้นมคธ) พระเจ้าปเสนทิโกศล (แคว้นโกศล) พระเจ้าจัณฑปัชโชติ (แคว้น อวันตี) 
และพระเจ้าอุเทน (แคว้นวังสะ) ทรงแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนา เช่น เมื่อพระเจ้าพิม
พิสารได้บรรลุโสดาปัตติผล พร้อมกันน้ันข้าราชบริพารเป็นจํานวนมากของพระองค์กลับใจมานับถือ
พระพุทธศาสนา แล้วได้ถวายวัดเวฬุวันให้เป็นสังฆาราม จึงเป็นจุดดึงดูดสาธุชนจํานวนมากในวรรณะ
สูง ตลอดจนผู้มีฐานะรํ่ารวยได้ช่ือว่า “เสฏฐี” และแม้แต่ปริพาชกซึ่งเป็นนักบวชผู้ชายนอก
พระพุทธศาสนา ให้หันมานับถือพุทธศาสนา ทําให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่แคว้นต่าง ๆ ในชมพู
ทวีป เช่น สักกะ วัชชี มัลละ กุรุ ปัญจาละ อังคะ มคธ กาสี โกศล วังสะ อวันตี เป็นต้น ได้อย่าง
รวดเร็วมาก  

 
 

                                                        
๓๓วิ.มหา. ๖/๕๘/๑๑๒. 



 ๓๙

๓. กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคมหรือกลุ่มเศรษฐี 
กลุ่มมหาเศรษฐีและเศรษฐี เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากและมีช่ือเสียงโด่งดังไม่น้อยกว่ากษัตริย์

หรือพราหมณ์ เช่น พระยสะที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาจนบรรลุอรหันต์ หลังจากน้ันบิดาและมารดา
ของพระยสะก็ตามมาปวารณาตนเป็นปฐมอุบาสกอุบาสิกา ทําให้ช่ือเสียงของพระพุทธเจ้าแพร่ขยาย
ไปทั่วกรุงพาราณสีอย่างรวดเร็ว จนต่อมาได้มีลูกเศรษฐีตามมาบวชด้วยอีก ๕๔ คน ซึ่งนับเป็นนักเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกรุ่นแรกของโลก หรือเศรษฐีกรุงราชคฤห์ได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า พร้อมทั้ง
ภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉัน อนาถปิณฑิกะจึงรู้จักและแสดงความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า จนเกิด
มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้างวัดเชตวันถวาย  หรือกรณีของนางวิสาขา ธิดาของเศรษฐี
ในภัททิยนคร นางวิสาขาได้บรรลุโสดาปัตติผล พร้อมด้วยบริวารเป็นจํานวนมากหันมานับถือพระพุทธ 
ศาสนา และมีศรัทธาได้สร้างวัดบุบผารามและโลหะปราสาทให้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
และหมู่ภิกษุสงฆ์ 

๔. กลุ่มบุคคลทั่วไป 
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่พระพุทธศาสนาได้เข้าไปมุ่งเน้นหลังจากได้เผยแผ่ ๓ กลุ่มดังกล่าวข้างต้น

จนมีรากฐานมั่นคงแล้ว โดยพระพุทธเจ้าทรงเข้าไปประกาศพระศาสนาแก่บุคคลทุกช้ันวรรณะ แม้แต่
ศูทรและจัณฑาลก็ไม่เว้น ได้เสด็จออกรับบิณฑบาตไปตามตรอกซอกซอยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่
เลือกผู้ดีมีจน ไม่คิดว่าอาหารเลวหรือประณีต เคยตรัสกับพระเจ้าสุทโธทนะถึงการที่พระองค์เสด็จ
ออกรับอาหารบิณฑบาตจากชาวเมืองกบิลพัสด์ุ โดยไม่เลือกชาติช้ันบุคคลว่า เป็นพุทธประเพณี และ
ตรัสเป็นหลักปฏิบัติของภิกษุทั้งหลายด้วยว่า “ภิกษุไม่พึงประมาท (ดูหมิ่น) ในปิณฑะ (ก้อนข้าว) ที่ตน
จะพึงลุกข้ึนยืนรับ๓๔  

๒.๓.๓ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ก่อนที่จะออกเผยแผ่พระพุทธองค์ทรงศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประชากรในพ้ืนที่ว่ามีลักษณะ

ทางสังคมอย่างไร เปิดรับสิ่งแปลกใหม่หรือไม่ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร รวมทั้งการคมนาคม การ
สื่อสาร เป็นต้น  

ในสมัยพุทธกาลมีแคว้นมหาอํานาจ ๔ แคว้นคือ ๑) แคว้นมคธ มีเมืองราชคฤห์เป็นราชธานี  มี
กษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร ๒) แคว้นโกศล มีนครสาวัตถีเป็นราชธานี มีกษัตริย์ทรงพระนามว่า
พระเจ้าปเสนทิโกศล  ๓) แคว้นวังสะ มีนครโกสัมพีเป็นราชธานี มีกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอุเทน   
๔) แคว้นอวันตี มีราชธานีช่ืออุชเชนี มีกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าจันฑปัชโชติ๓๕ 

                                                        
๓๔ขุ.ธ. ๒๕/๑๖๘/๘๕.  

 ๓๕เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพทุธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๔๘. 



 ๔๐

พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่ามี ๒ แคว้นที่มีความเหมาะสมในการประดิษฐานพระพุทธ 
ศาสนา คือ แคว้นมคธกับแคว้นโกศล ในระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลน้ัน แคว้นมคธมีความสําคัญย่ิง
กว่า เพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ที่ทรงอํานาจมากกว่ากษัตริย์องค์อ่ืน ๆ รวมทั้งพระเจ้าปเสนทิ
โกศลด้วย แต่กษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์ก็มีสัมพันธไมตรีกันอย่างแน่นแฟ้น  เพราะต่างก็เป็นน้องเขยของกัน
และกัน และพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเผยแผ่ที่กรุงกบิลพัสด์ุ สาเหตุมาจากการที่กรุงกบิลพัสด์ุเป็นเมืองที่อยู่
ในแคว้นสักกะ ซึ่งเป็นแคว้นเล็ก ๆ แคว้นสักกะอยู่ในการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นโกศล๓๖  
หากทรงเผยแผ่ในเขตปกครองของแคว้นโกศลและมีผู้นับถือมากย่อมเป็นที่หวาดระแวงของพระเจ้าป
เสนทิโกศล  ว่าจะแข็งข้อจากการเป็นประเทศราชของแคว้นโกศล  อีกทั้งคําทํานายเมื่อครั้งประสูติข้อ
หน่ึงว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ย่ิงจะทําให้   พระเจ้าปเสนทิโกศลหวาดระแวงจนอาจยกทัพมาตี
เมืองกบิลพัสด์ุ  จึงทรงเลือกที่จะไปวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ที่กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ  ซึ่งเป็น
แคว้นมหาอํานาจในสมัยน้ัน  เพ่ือคานอํานาจกับแคว้นโกศล มคธเป็นแคว้นที่ต้ังอยู่ตอนกลางของอินเดีย 
มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีการปกครองที่มั่นคง มีนักบวชเจ้าลัทธิต่าง ๆ มากมายกว่าแคว้นอ่ืน  จึงทรง
วางรากฐานพระศาสนาให้มั่นคงไว้ในแคว้นมคธ๓๗  เพ่ือที่จะเป็นสะพานเช่ือมไปสู่แคว้นอ่ืนต่อไป 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกของแคว้นมคธ จะเห็นได้ว่า เป็นมหาอํานาจและ
เป็นศูนย์กลางของความเจริญ  ตลอดถึงเป็นแคว้นที่มีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์
และมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถติดต่อกับแคว้นอ่ืน ๆ ได้
ง่าย และแคว้นมคธมีลักษณะเป็นแคว้นเปิด มีการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับแคว้นอ่ืน
อยู่เสมอ และมีขอบเขตติดกับแคว้นสําคัญหลายแคว้น เช่น แคว้นโกศล แคว้นกาสี  แคว้นอังคะ 
แคว้นวัชชี  เป็นต้น จึงทรงปักหลักพระพุทธศาสนาที่แคว้นมคธก่อน 

๒.๓.๔ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
หลังจากที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน ได้แก่ วัฒนธรรม แนวคิด ความเช่ือ ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เช่นกรณีของอุรุ
เวลกัสสปะและบริวาร มีความเช่ือเรื่องอานุภาพของไฟ  รวมทั้งมีความเช่ือมั่นในอํานาจของ
ปาฏิหาริย์  มีความถือมั่นในแนวทางของตนเองสูง  มีความถือมั่นว่าตนเองเป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่คนทั่วไป
ทุกชนช้ันให้ความเคารพนับถือ  สิ่งแวดล้อมภายในเหล่าน้ีเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดยุทธวิธีใช้

                                                        
๓๖สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, พุทธศาสนประวัติระหว่าง ๒๕๐๐ ปีที่ล่วงแล้ว, 

หน้า ๑๓. 
 ๓๗สิริวัฒน์  คําวันสา, พุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 
๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 



 ๔๑

ปาฏิหาริย์นําการเผยแผ่  เพ่ือทําให้อุรุเวลกัสสปะคลายทิฏฐิของตนและยอมรับพระองค์ เมื่อเป็นไป
ตามน้ันแล้วจึงทรงแสดงธรรมให้ฟัง 

๒.๓.๕ กําหนดหรือเลือกวิธีการเผยแผ่  
เมื่อพระพุทธองค์ทรงได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็นํามากําหนดหรือ

เลือกวิธีการเผยแผ่ โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละ
วิธีการเผยแผ่น้ันขึ้นกับลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย และนําไปสู่การเลือกหลักธรรมที่เหมาะสม 

๑. วิธีการเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย  
ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นที่ผู้นําศาสนาด้วย

การเสด็จไปโปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ผู้คงแก่เรียนมีจิตใจที่มุ่งมั่นเต็มเป่ียมด้วยความปรารถนาว่าจัก
ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์ จนกระทั่งประสบผลสําเร็จ หลังจากน้ันเสด็จไปโปรดชฏิล ๓  พ่ีน้อง 
ซึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ คนโดยชฎิล ๓ พ่ีน้องน้ีเป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่นิยมการบูชาไฟและเป็นที่เคารพนับถือ
ของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าทรงเลือกวิธีการเข้าไป
หากลุ่มเป้าหมายโดยเลือกจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือ โรงบูชาไฟ การเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายทรงใช้
วิธีการขอความอนุเคราะห์สถานที่พัก เป็นการเข้าไปหาผู้มีอํานาจสูงสุดภายในกลุ่ม ด้วยการแสดง 
ออกถึงการให้เกียรติเจ้าของพ้ืนที่ และยอมรับระเบียบปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดไมตรีจิต
และความไว้วางใจ สามารถกลมกลืนได้โดยไม่มีความขัดแย้ง ในครั้งน้ันพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา 
“อาทิตตปริยายสูตร” และแสดงปาฏิหาริย์เพ่ือให้ชฎิลกลุ่มน้ีเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจนประสบ
ความสําเร็จได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด 

ต่อจากน้ันพระองค์เสด็จไปหาผู้นําทางการเมือง คือพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่ง
แคว้นมคธ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้พบกับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคร้ังแสวงหาโมกขธรรมอยู่น้ัน ทรงพอ
พระทัยในบุคคลิกลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ จึงทูลเชิญให้เสด็จมายังแคว้นมคธ เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จมาที่อุรุเวลาเสนานิคม จึงทรงมาในฐานะพระธรรมทูตของพระเจ้าพิมพิสารด้วย ทําให้
นักการเมืองและเจ้าลัทธิให้เกียรติพระองค์  ซึ่งถือเป็นจุดหน่ึงที่นําการเมืองมาเป็นสะพานในการเผยแผ่  
ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงอ้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าพิมพิสารก็ตาม พระเจ้าพิมพิสารและข้าราช
บริพารเมื่อเห็นว่า ชฎิล ๓ พ่ีน้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็คลายทิฐิ
มานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยความเคารพ ในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงเห็นพระเวฬุวัน คือ สวนไผ่ ซึ่งเป็นสวนหลวงอยู่
ภายนอกพระนครทางด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็น
ประมุข๓๘ นับเป็นอารามที่พักจําพรรษาแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
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พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับพฤติกรรมทางการเมืองมาก เพราะเป็นองค์การสูงสุดของ
รัฐ สามารถให้คุณและให้โทษได้ส่งผลต่อการประกาศศาสนาและสวัสดิภาพของพุทธบริษัทมาก  ภิกษุ
อาศัยอยู่ในรัฐใดก็ต้องเคารพกฎหมายของรัฐน้ันด้วย นอกเหนือจากพระธรรมวินัย หลังจากน้ันพระ
เจ้าพิมพิสารก็มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้พระธรรมทูตจาริกไปเผยแผ่ในแว่นแคว้นต่าง ๆ หากรู้ว่า
พระธรรมทูตมาจากแคว้นมคธก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นธรรมทูตสันติไมตรีของพระเจ้าพิมพิสาร จะเห็นได้ว่า 
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้สถาบันทางการเมืองนําร่องการเผยแผ่พระศาสนาในแคว้นอ่ืนด้วย ซึ่งทําให้
ประหยัดเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนเป็นการเผยแผ่ในระดับรัฐสู่รัฐ ความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองจึงมีความสําคัญต่อการเผยแผ่พระศาสนา 

นอกจากน้ีพระองค์ยังทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเหล่าผู้นําทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อสังคมและประเทศชาติด้วยพระองค์เอง ผู้นําทางเศรษฐกิจที่พระองค์เสด็จไปโปรด คือ   
ยสกุลบุตร พร้อมบิดามารดา ภรรยาและสหายรวม ๕๔ คน๓๙ 

วิธีการเผยแผ่ธรรมะโดยการเข้าหาหัวหน้าผู้เป็นผู้นําทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเช่นน้ี
นับเป็นวิธีการท่ีมีความชาญฉลาดและแยบยลในตัวอย่างมาก เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง 
เพราะคนเหล่าน้ีต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมอย่างย่ิง ทั้งเป็นผู้ที่มีพวกพ้องและบริวารมาก เมื่อ
คนเหล่าน้ีนับถือศาสนาใด ผู้คนในสังคมน้ันก็มักจะหันมานับถือตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าในช่วงแรก
ของการเผยแผ่ธรรมะนั้นพระองค์ทรงใช้วิธีการน้ีมาโดยตลอด ทําให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักมี
ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถืออย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถของพระ
พุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายด้วย  

ผู้นําศาสนานั้นบางทีอาจจะมีความสําคัญหรือทรงอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชนมากกว่านัก
ปกครอง เพราะนักปกครองมักควบคุมประชาชนด้วยอาวุธหรือด้วยอํานาจ ส่วนผู้นําทางศาสนานั้น
ควบคุมประชาชนด้วยธรรมะ ฉะน้ันประชาชนจึงมีความมั่นคงเลื่อมใสต่อพระและนักบวช นอกจาก
ความเลื่อมใสศรัทธาแล้วยังช่วยอํานวยประโยชน์ในด้านการทํานุบํารุงพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา
อย่างดี ด้วยการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ และสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ  

๒.  วิธีการปฏิวัติหลักคําสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม  
วิธีการปฏิวัติ คือ การ “เปลี่ยน” หลักคําสอนด้ังเดิมของศาสนาพ้ืนเมืองอย่างกลับหน้ามือ

เป็นหลังมือ เป็นการเปลี่ยนหลักการเดิมที่สอนกันมาทั้งหมด 
พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธทางสุดโต่ง ๒ ทาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค คือการหมกมุ่นในกามสุข 

กับอัตตกิลมถานุโยค คือการทรมานตนเอง พระองค์ทรงเคยปฏิบัติเช่นน้ันมาก่อนแล้วทรงยืนยันว่า
เป็นหนทางที่ผิด ไม่ใช่หนทางที่จะนําสัตว์โลกไปสู่ทางบรรลุธรรมได้ ทรงแนะนําให้ดําเนินในทางสาย
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กลางอันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางปฏิบัติที่ไม่เข้มงวดและไม่หละหลวม
เกินไป ทรงถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด๔๐ 

หลักคําสอนด้ังเดิมเรื่องอัตตาตัวตนหรือที่เรียกว่า อาตมัน เป็นหลักใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ 
แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนในทางตรงกันข้ามที่เรียกว่า อนัตตา เพ่ือไม่ให้ยึดมั่นในตัวตนแทน หรือการ
สอนให้ฆ่าสัตว์บูชายัญของศาสนาพราหมณ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธและสอนในทางตรงกันข้าม ให้มี
เมตตากรุณาต่อสัตว์แทน 

นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติข้อบัญญัติทางสังคมที่ชาวชมพูทวีปผู้นับถือศาสนา
พราหมณ์ยึดถือมานาน เช่น เรื่องวรรณะ ที่กําหนดให้แต่ละวรรณะมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด มี
การกําหนดให้แต่ละวรรณะยึดถือและปฏิบัติอยู่ในวรรณะของตนเองมิให้สมาคมกับวรรณะอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะวรรณะศูทรที่ไม่สามารถมีสิทธ์ิในสังคม กําหนดให้วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะประเสริฐ
สูงสุด อันถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธ์ิของวรรณะน้ัน ๆ พระองค์ตรัสปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวอย่าง
สิ้นเชิง และทรงสอนว่า “บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะ
ชาติตระกูลก็หาไม่ บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม หรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม”๔๑ 
หมายความว่า คนดี หรือช่ัวมิใช่ชาติตระกูล แต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของผู้น้ัน หากทําดีก็เป็นคนดี 
และหากทําช่ัวก็เป็นคนช่ัว 

๓. วิธีการปฏิรูปหลักคําสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม   
วิธีการปฏิรูป เป็นการสอนโดยวิธี “ดัดแปลง” ของเก่าที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้น หรือของเก่ามีความ 

หมายอย่างหน่ึงแต่นํามาแปลความหมายเสียใหม่ เพ่ือให้ตรงกับหลักเหตุผลยิ่งข้ึน  
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนา

พราหมณ์จึงทําให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยคําทางศาสนา ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ทรงหักล้างคําสอนหรือถ้อยคําของศาสนา
อ่ืนอย่างทันที แต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเร่ือย ๆ จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัว 
หรือบางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม  คําสอนใดถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่า ถูกต้องดีงาม 
เป็นของสากลโดยธรรมชาติ คําสอนของศาสนาพราหมณ์มีอยู่อย่างไร พระองค์ไม่ทรงหักล้าง แต่จะ
ทรงปฏิรูปใหม่นํามาใช้ในทางพระพุทธศาสนา ดังเช่น 

คําว่า พรหม ทางศาสนาพราหมณ์หมายถึง ผู้สร้างโลก แต่พระองค์ทรงเอามาใช้ในความ 
หมายใหม่ หมายถึงมารดาบิดา๔๒ หรือเร่ืองเทวดาที่สอนกันอยู่ทั่วไป พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า คนเรา
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อาจเป็นเทวดาได้ โดยต้ังอยู่ในคุณธรรม เช่น ความละอายแก่ใจ ความเกรงกลัวต่อบาป คําสอนใดที่มี
ความขัดแย้งกับพุทธศาสนาทรงช้ีแจงแถลงให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นน้ันไม่ใช่แก่นสารพร้อมทั้งแนะนํา
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้ เช่น การบูชายัญ ในคําสอนเดิม หมายถึงการฆ่าสัตว์เพ่ือบูชายัญแต่
พระองค์ทรงสอนในความหมายใหม่ หมายถึงการบูชามารดาบิดา สมณพราหมณ์๔๓ หรือเร่ืองที่
ศาสนาพราหมณ์สอนว่า ให้ลงอาบนํ้าในแม่นํ้าศักด์ิสิทธ์ิแล้วจะบริสุทธ์ิจากบาปได้ แต่พระองค์ทรง
สอนให้อาบนํ้าในแม่นํ้าคือศีล ได้แก่ต้ังอยู่ในศีลธรรมอันเป็นการอาบน้ําที่ตัวไม่ปียก แต่ทําให้บริสุทธ์ิ
สะอาดได้ดีกว่านํ้าศักด์ิสิทธ์ิ และกล่าวต่อไปว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไป
อาบนํ้าในแม่นํ้าศักด์ิสิทธ์ิ แม้นํ้าด่ืมในถ้วยก็เป็นนํ้าศักด์ิสิทธ์ิไปแล้ว เป็นต้น 

๔.  วิธีการเสนอหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่ยังไม่มีสอนท่ีอ่ืน  
วิธีการต้ังหลักคําสอนขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีสอนในที่อ่ืน เป็นหลักสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ 

วิธีการน้ีเป็นวิธีที่สืบเน่ืองมาจากวิธีการดังกล่าวแล้วข้างต้นน้ัน กล่าวคือ เมื่อทรงอธิบายช้ีแจงถึงส่วนดี 
ส่วนบกพร่องของศาสนาพราหมณ์แล้ว ได้เสนอหลักการใหม่ที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ล้วน ๆ ขึ้นแทนที่ และเผยแผ่หลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน เพ่ือให้
เข้าใจถึงธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์และสรรพสิ่ง หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ คือความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ และความเป็นของไม่ใช่ตัวตน 
ความไม่คงที่แน่นอนของสรรพสิ่งเกิดข้ึนต้ังอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นและเสื่อม
สลายไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป๔๔ และหลักอริยสัจ ๔ ถือได้ว่าเป็นหลักหัวใจสําคัญของพระพุทธ 
ศาสนา เป็นหลักธรรมที่สําคัญครอบคลุมคําสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา กุศลธรรมทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนารวมอยู่ในอริยสัจทั้งสิ้น พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมก็ด้วยหลักธรรมข้อน้ี ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการเกิดข้ึนและดับไปอย่างมีเหตุปัจจัย  เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงนํามาแสดงเพ่ือโปรด
สัตว์มากที่สุด๔๕ 

๕.  วิธีการเย่ียมเยียนตามบ้านหรือโปรดถึงบ้าน  
เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดการเผยแผ่ธรรมะ ทรงแผ่พระญาณของพระองค์เพ่ือสํารวจ

ดูเวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเสด็จไปเทศนาโปรดถึงบ้าน อันเป็นพระกรณีย
กิจประจําวันของพระองค์อีกประการหน่ึงด้วยเช่นกัน ผู้ที่ได้รับการเทศนาโปรดเช่นน้ีมักจะได้บรรลุ
ธรรมอยู่เสมอ 

                                                        
๔๓องฺ.สตฺตก. ๒๓/๔๗/๗๐-๗๔.  
๔๔องฺ.ติก. ๒๐/๑๓๗/๓๘๕.  
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 พุทธกิจในแต่ละวันที่พระองค์ทรงกระทําเพ่ือประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ กิจวัตรประจําวัน
ของพระองค์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคนอ่ืน ๆ ทั้งน้ัน และ
ให้เห็นการรู้จักทํางานเป็นเวลา พระพุทธองค์ทรงทํากิจประจําวันเรียกว่า พุทธกิจ ๕ คือ 

 ๑) ปุเรภัตตกิจ พุทธกิจภาคเช้าหรือภาคก่อนอาหาร ได้แก่ ทรงต่ืนบรรทมแต่เช้า เสด็จออก
บิณฑบาต เสวยแล้ว ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่น้ัน ๆ เสด็จกลับพระวิหาร รอให้พระสงฆ์ฉัน
เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระคันธกุฎี 
 ๒) ปัจฉาภัตตกิจ พุทธกิจภาคบ่ายหรือหลังอาหาร ระยะที่ ๑ เสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรง
โอวาทภิกษุสงฆ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ต่าง ๆ พระองค์เสด็จเข้า พระคันธ
กุฎี อาจทรงบรรทมเล็กน้อยแล้ว ถึงระยะที่ ๒ ทรงพิจารณาตรวจดูความเป็นไปของชาวโลก ระยะที่ ๓ 
ประชาชนในถิ่นน้ันมาประชุมในธรรมสภา ทรงแสดงธรรมโปรด 
 ๓) ปุริมยามกิจ พุทธกิจยามที่ ๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแล้ว อาจทรง
สนานแล้วปลีกพระองค์อยู่เงียบ ๆ พักหน่ึง จากน้ันพระภิกษุสงฆ์มาเฝ้าทูลถามปัญหาบ้าง ขอ
กรรมฐานบ้าง ขอให้ทรงแสดงธรรมบ้าง ทรงใช้เวลาตลอดยามแรกน้ีสนองความประสงค์ของพระสงฆ์ 
 ๔) มัชฌิมยามกิจ พุทธกิจในมัชฌิมยาม เมื่อพระสงฆ์แยกย้ายไปแล้ว ทรงใช้เวลายามท่ีสอง
ตอบปัญหาพวกเทพทั้งหลายที่มาเฝ้า 
 ๕) ปัจฉิมยามกิจ พุทธกิจในปัจฉิมยาม ทรงแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะแรก เสด็จดําเนินจงกรม
เพ่ือให้พระวรกายได้ผ่อนคลาย ระยะที่ ๒ เสด็จเข้าพระคันธกุฎี ทรงพระบรรทมสีหไสยาสน์อย่างมี
พระสติสัมปชัญญะ ระยะที่ ๓ เสด็จประทับน่ังพิจารณาสอดส่องเลือกสรรว่า ในวันต่อไปมีบุคคลผู้ใดที่
ควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเป็นพิเศษ เมื่อทรงกําหนดพระทัยไว้แล้ว ก็จะเสด็จไปโปรดในภาคพุทธกิจ
ที่ ๑ คือ ปุเรภัตตกิจ๔๖ 

๖.  วิธีการบริการชุมชน  
วิธีการนี้เป็นการเผยแผ่เชิงรุกซึ่งได้ผลมากที่สุดอีกวิธีหน่ึง พระพุทธเจ้าและพระสาวก

ทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอยู่เนือง ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชาวบ้านและพระสงฆ์ เช่นการเข้าไปสงเคราะห์ประชาชนในกูฏทันตสูตร พระองค์ได้ทรงเข้าไป
ช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหาโดยการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขใน
สังคม๔๗ การทรงให้ความสนพระทัยช่วยเหลือ โปรดบุคคลผู้สมควรเป็นส่วนเฉพาะบุคคล ๆ เช่นน้ี ผู้

                                                        
 ๔๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๒๘-๒๙. 
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ได้รับการโปรดอาจเป็นคนช้ันสูง ช้ันต่ํา เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ ก็ได้ทั้งสิ้น เช่น เสด็จไปโปรดสิงคาลก
มาณพผู้ไหว้ทิศ เสด็จไปโปรดเด็กชายมัฏฐกุณฑลีที่กําลังนอนเจ็บหนัก๔๘ เป็นต้น 

๗.  วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากข้ึนทําให้ผู้ฟังเกิด

ความรู้สึกว่า ผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติของตนเองจึงเกิดความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาแต่
พระพุทธเจ้าทรงห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต และทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่พระภิกษุผู้
แสดงพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤต๔๙ ทรงอนุญาตในการแสดงธรรมด้วยภาษาของตนเอง เพราะเป็น
ภาษาสามัญที่ประชาชนจํานวนมากสามารถเข้าใจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนทุกระดับช้ันได้มี
โอกาสเข้ามาเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็วทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกระดับช้ันได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน ตรงกันข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่จํากัด
สิทธิการศึกษา ทั้งยังใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาต้องห้ามสําหรับคนบางวรรณะ เช่น 
วรรณะศูทร ในการสั่งสอนอีกด้วย 

๘.  วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ  
 บุคลิกภาพเป็นเรื่องนํามาสู่ความเลื่อมใสเบ้ืองต้น ถ้าหากมีบุคลิกภาพที่น่ามอง น่าเข้าไปใกล้ 
น่าเข้าไปสนทนาด้วย บุคลิกภาพของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์พร้อมจึงทําให้การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถเข้าไปถึงหัวใจคนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ผิดให้เป็นถูกได้ ดังเช่นองค์ประกอบแห่งบุคลิกภาพต่อไปนี้ 
 ๑) ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ 
 มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ของพระพุทธเจ้านับต้ังแต่
ประสูติก็ได้รับการทํานายว่าต้องเป็นใหญ่ในโลก เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วย่ิงมีฉัพพรรณรังสีด้วยย่ิงทําให้
พระองค์มีพระวรกายสง่างาม อย่างที่มีผู้ชมว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงาม น่าดู     น่าเลื่อมใส 
ประกอบด้วยพระฉวีวรรณผุดผ่องย่ิงนัก มีพระวรรณะคล้ายพรหม มีพระสรีระคล้ายพรหม น่าดูน่าชม
มิใช่น้อย”๕๐ 
 ๒) ทรงมีพระสรุเสียงไพเราะ 

พระสุรเสียงของพระองค์สุภาพ ก้องดุจดังราชสีห์ ตรัสพระวาจาสุภาพสละสลวย อย่างคําชมของ
จังกีพราหมณ์ที่ว่า “พระสมณโคดมมีพระวาจาไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของ

                                                        
 ๔๘ที.ปา. ๑๑/๑๗๒. – ๒๐๖/๑๖๒-๑๗๓. 
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ชาวเมือง สละสลวยไม่มีโทษ ยังผู้ฟังให้เข้าใจเน้ือความได้ชัดแจ้ง”๕๑ และคําของอุตตรมาณพที่ว่า 
“พระสุรเสียงอันก้องเปล่งออกจากพระโอษฐ์ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ สละสลวย ๑ รู้ได้
ชัดเจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟังง่าย ๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า ๑ พระสุรเสียงลึก ๑ มีกังวาล ๑”๕๒ หรือตาม
มหาบุรุษลักษณะในอรรถกถาพรหมายุสูตร ว่า “พระตถาคตเจ้า ทรงประกอบด้วยเสียงเช่นกับเสียง
มหาพรหม คือเสียงของมหาพรหมช่ือว่าแจ่มใส เพราะไม่ถูกดีและเสมหะพัวพัน กรรมที่พระตถาคต
เจ้าทรงบําเพ็ญย่อมยังวัตถุแห่งเสียงน้ันให้บริสุทธ์ิ เสียงที่ ต้ังขึ้นต้ังแต่พระนาภี ย่อมแจ่มใส 
ประกอบด้วยองค์ ๘ ต้ังขึ้น เพราะวัตถุบริสุทธ์ิ ช่ือว่าทรงมีพระดํารัสดังเสียงนกการเวก เพราะตรัสดุจ
นกการเวก หมายความว่ามีพระสุรเสียงไพเราะดุจนกการเวกร้องอย่างเมามัน”๕๓  
 ๓) ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่งดงามน่าเลื่อมใส 
 กิริยามารยาทแห่งความเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาจึงงดงามน่าเลื่อมใส เป็นสมบัติผู้ดี และ
มารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วย
ความองอาจ ความสง่างาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์ นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจ
ธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให้อยากฟังอยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย ดังเช่น 

 “เมื่อเสวยเสร็จแล้ว ประทับน่ิงเฉยอยู่ครู่หน่ึง แต่ไม่ทรงยังเวลาแห่งการ
อนุโมทนาให้ล่วงไป เสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนา ไม่ทรงติเตียนภัตน้ัน ไม่ทรงหวังภัต
อ่ืน ทรงช้ีแจงให้บริษัทน้ันเห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมกถา 
ครั้นแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไป ไม่เสด็จเร็วนัก ไม่ผลุนผลันเสด็จไป ไม่ทรงจีวรสูง
เกินไป ไม่ทรงจีวรตํ่าเกินไป ไม่ทรงจีวรแน่นติดพระกาย ไม่ทรงจีวรกระจุยกระจายจาก
พระกาย ทรงจีวรไม่ให้ลมพัดแหวกได้ ฝุ่นละอองไม่ติดพระกาย  
  เสด็จถึงพระอารามแล้วประทับน่ัง ครั้นประทับน่ังบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวาย
แล้ว จึงทรงล้างพระบาท ไม่ทรงประกอบการประดับพระบาท ทรงล้างพระบาทแล้ว 
ประทับน่ังคู้บัลลังก์ ต้ังพระกายตรงดํารงพระสติไว้เบ้ืองพระพักตร์...ประทับอยู่ในพระ
อารามทรงแสดงธรรมในบริษัท ไม่ทรงยอบริษัท ไม่ทรงรุกรานบริษัท ทรงช้ีแจงให้
บริษัทเห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถา… 
   ชนทั้งหลายที่ท่านพระโคดมทรงช้ีแจงให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้
ร่าเริงด้วยธรรมีกถา เมื่อลุกจากที่น่ังไป ยังเหลียวดูโดยไม่อยากจะละไป”๕๔ 

                                                        
 ๕๑ม.ม. ๒๑/๖๕๐/๓๔๖. 
 ๕๒ม.ม. ๒๑/๕๘๙/๒๓๘. 
 ๕๓ม.ม.อ. ๒๑/๒๖๙. 

๕๔ม.ม. ๒๑/๕๘๙/๒๓๘-๒๓๙.  



 ๔๘

 การมีบุคลิกลักษณะทีดี่น้ันมีได้หลายลักษณะ บางครั้งก็เป็นบุญบารมีที่ติดตัวมาแต่เดิม บางครั้ง
ก็เกิดจากการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนให้มีบุคลิกที่ดีขึ้นมาได้ บางครั้งเกิดจากการอยู่ร่วมกับสังคมท่ีเขามี
มาตรฐานทางการวางตนดี เมื่อเข้าไปอยู่จึงต้องทําให้เหมือนผู้อ่ืน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บุคลิกลักษณะน้ัน
ต้องออกมาจากภายในจึงจะเป็นบุคลิกลักษณะที่แท้ ไม่ใช่เพียงแค่แสดงให้ผู้อ่ืนเห็นเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว 
ตัวตนท่ีแท้จริงกลับมิได้มีคุณสมบัติเช่นน้ัน ผู้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจําเป็นต้องให้ความสําคัญ ไม่
เพียงเฉพาะความสะอาดของรูปร่างหน้าตา แต่เคร่ืองนุ่งหุ่มก็ต้องสะอาดด้วยจึงจะมีบุคลิกที่ดี 

๙.  วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ  
 ต้องยอมรับว่า บางครั้งต้องใช้รูปแบบของปาฏิหาริย์ หรือความสามารถพิเศษเข้ามาช่วย เพ่ือให้
บุคคลผู้ที่ได้ฟังเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในเรื่องที่ได้ฟัง สําหรับปาฏิหาริย์ที่ใช้ประกอบการสอน ได้แก่ 

๑) อิทธิปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการใช้ความสามารถพิเศษ เพ่ือปราบคนร้าย ๆ ที่ไม่ยอมรับ 
คําสอนง่าย ๆ ให้ยอมรับ หรือคนที่เป็นนักเลง เป็นคนหัวแข็งไม่เช่ือฟังง่าย ๆ อยากลองดี พระพุทธ
องค์ทรงใช้ในบางโอกาสที่จําเป็น เช่น ทรงบันดาลไม่ให้เศรษฐีเห็นยสกุลบุตร ทรงปราบชฎิล ๓ พ่ีน้อง 
ทรงแก้ความสงสัยของเสลพราหมณ์ ทรงแสดงพระองค์ช่วยพระสาวก ทรงโปรดโจรองคุลิมาล ทรง
แสดงยมกปาฏิหาริย์กําราบพวกนิครนถ์ เป็นต้น 

๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ การสอนโดยวิธีดักใจ หมายถึง การรู้ถึงสภาพจิตใจของผู้เรียนหรือ
ผู้ฟังแล้ว ก็สอนตามสภาพจิตใจ การสอนด้วยวิธีน้ีประกอบด้วย  ๒ วิธีด้วยกัน คือ การสอนด้วยคําพูด
สั้น ๆ แต่ประทับใจหรือกินใจ การสอนด้วยการไม่พูด แต่ให้ลงมือทําจนเกิดความรู้ด้วยตนเอง วิธีน้ี
พระองค์ทรงใช้กับบุคคลประเภทอุคฆฏิตัญญูและวิปจิตัญญู เช่น 

(๑) ทรงปราบความหัวด้ือของพระปัญจวัคคีย์ 
(๒) ทรงทําใหช้ายหนุ่ม ๓๐ คนได้คิด 
(๓) ทรงสะกดองคุลิมาลด้วยคําพูด 
(๔) ทรงสอนพาหิยะอย่างย่อ ๆ 
(๕) พระอัสสชิเถระสอนอุปติสสะแบบย่อ ๆ 
(๖) การสอนแบบไม่พูดแต่ให้ลงมือทํา 

  (๗) ทรงให้พระจูฬปันถกลูบผ้าขาว 
  (๘) ทรงให้นางกีสาโคตมีรู้จักความตาย 

๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการบรรยายองค์เดียว หรือการบรรยายแบบโต้ตอบ
สนทนา โดยไม่ต้องใช้ฤทธ์ิหรือการดักใจเข้าช่วย และทรงใช้วิธีน้ีมากที่สุดและได้ผลดีที่สุด ทรง
สรรเสริญการสอนด้วยวิธีน้ี ในภายหลังทรงห้ามไม่ให้พระสาวกของพระองค์ได้แสดงหรือสอนด้วยวิธีทั้ง
สองอย่างข้างต้น พระองค์ทรงใช้วิธีน้ีกับคนประเภทเนยยะ เหตุผลที่วิธีสอนวิธีน้ีประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุด ก็เพราะ  



 ๔๙

 (๑) ทรงพิจารณาการสอนตามจริต ภูมิปัญญาและภูมิหลังของผู้ฟัง  
 (๒) ทรงระมัดระวังในการใช้ภาษาและรู้จักใช้ภาษา 
 (๓) ทรงจัดลําดับข้ันตอนการสอน 
 (๔) ทรงทําสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เช่น ทรงช้ีให้ดูกองไฟใหญ่๕๕ เป็นต้น 

การแสดงปาฏิหาริย์น้ีไม่นิยมใช้นักเพราะทรงเล็งเห็นว่าการแสดงฤทธ์ิน้ันมีทั้งแง่ดีและไม่ดีใน
ตัวเอง คือผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ย่ิงยกย่องส่งเสริมมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใสอาจจะดูหมิ่นว่าการแสดง
ปาฏิหาริย์แบบน้ีไม่เห็นแปลกอะไรเพราะคนที่เรียนวิชาเก่ียวกับการแสดงฤทธ์ิหรือปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ก็
สามารถทําได้เช่นเดียวกัน และตรัสว่า “เราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างน้ี จึงอึดอัดระอา 
เกลียดการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์”๕๖ แต่วิธีการท่ีทรงโปรดและใช้อยู่เสมอคือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือ
การสอนอย่างธรรมดา อธิบาย ช้ีแจง โต้ตอบกันไปมาโดยไม่ต้องมีการใช้ฤทธ์ิเดชเข้ามาช่วย เป็นวิธีที่
ทําให้คนเข้าถึงสัจธรรมได้ตามพุทธประสงค์และมีความมั่นคงยืนยาวมาถึงปัจจุบัน๕๗ 

๒.๓.๖ พิจารณาธรรมให้เหมาะกับบุคคล 
พระพุทธองค์ทรงเลือกเน้ือหาคําสอนหรือหลักธรรมให้เหมาะกับบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ

อย่างย่ิง เพราะแต่ละบุคคลย่อมมีอินทรีย์ที่แก่กล้าต่างกัน มีปัญญา มีความพร้อม หรือแม้แต่บริบท
ทางสังคมที่ต่างกัน อีกทั้งความต้องการหรือความชอบที่ต่างกัน การกําหนดเน้ือหาคําสอนที่มีความ
ยากง่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้รับย่อมมีผลต่อการรับรู้ธรรมะของผู้ฟังทั้งสิ้น 

เน้ือหาคําสอนหลักในการสอนกลุ่มดาบสและนักบวช โดยมากจะเป็นคําสอนที่เป็นหัวใจหลัก
ของพระพุทธศาสนาที่มีความเด่นที่แตกต่างจากศาสนาอ่ืน ๆ คือ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท โดย
สาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงเน้นสอนเน้ือหาการดับทุกข์โดยตรง เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะมีพ้ืนฐานทางปัญญา
มามากพอสมควร เหลือแต่ความรู้ขั้นสูงสุด คือ หนทางดับทุกข์เท่าน้ัน ดังเช่น 

พระปัญจวัคคีย์ เป็นนักบวชที่ออกบวชตามพระพุทธองค์ มีความเช่ือถือในลักษณะมหาบุรุษ
เป็นเบ้ืองต้น ทุกรูปต่างก็เรียนจบไตรเพทมาแล้ว มีนิสัยชอบปฏิบัติเคร่งครัด บําเพ็ญตบะทรมานตน 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด จึงทรงแสดงโทษของการปฏิบัติสุดโต่ง ๒ อย่าง คือ การปฏิบัติ
ตนเคร่งครัด ทรมานร่างกายให้ลําบากด้วยวิธีการต่าง ๆ และการบําเรอตนให้เป็นสุขทางกาม ทั้งสอง
อย่างน้ีทรงแสดงว่าไม่ใช่ทางบรรลุธรรม และพระองค์ก็ทรงเคยปฏิบัติมาแล้ว จากน้ันทรงแสดงทาง
สายกลางอันประกอบด้วยองค์ ๘ และอริยสัจ ๔ จนพระโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน เมื่อ
ทรงเห็นอุปนิสัยพร้อมที่จะบรรลุธรรมช้ันสูง พระองค์จึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร และอริยสัจ ๔ 
พระปัญจวัคคีย์ก็ได้สําเร็จพระอรหันต์ 

                                                        
 ๕๕แสง  จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐), หน้า ๓-๖. 

๕๖ที.สี. ๙/๔๘๔/๒๑๕.  
๕๗ที.สี. ๙/๔๘๖/๒๑๖.  



 ๕๐

เมื่อคร้ังโปรดชฎิล ๓ พ่ีน้อง ทรงเห็นว่าชฎิลชอบบูชาไฟ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงประจักษ์ จึง
ทรงเลือกแสดงหลักธรรมอาทิตตปริยายสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความร้อน อันเป็น
พ้ืนฐานความเช่ือเดิมของชฎิล แต่พระองค์ทรงอธิบายความร้อนในมิติทางจิต คือ ราคะ โทสะ โมหะ 
เป็นของร้อนที่เผาผลาญจจิตใจของสรรพสัตว์ให้ร้อนรน และแสดงปาฏิหาริย์เพ่ือให้ชฎิลกลุ่มน้ีเข้ามา
นับถือพระพุทธศาสนาจนประสบความสําเร็จได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด๕๘  

สําหรับกลุ่มกษัตริย์และกลุ่มเศรษฐี พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่คล้ายคลึงกัน เน่ืองจาก
พ้ืนฐานทางด้านอินทรีย์และสติปัญญาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแสดงธรรมเบื้องต้น เพ่ือเป็นการปรับ
อินทรีย์หรือปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมหรือใกล้เคียงกันก่อน แล้วหลังจากน้ันจึงจะมีการแสดงธรรมข้ัน
สูงอันเป็นธรรมแห่งการดับทุกข์ต่อไป เช่น ครั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหาร๕๙ ใน
กรุงราชคฤห์ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสาร ดังต่อไปน้ี คือ ๑) ทรงแสดงหลักธรรม
เรื่องมหานารทชาดก๖๐ ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธองค์ ๒) ทรงแสดงหลักธรรมเรื่องอนุปุพพีกถา ๕๖๑ 
หมายถึงการพรรณนาเร่ืองทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ของการออกจากกาม โดยออก
ทางกายได้แก่การบวช และออกทางใจได้แก่การทําจิตใจให้สงบสงัดจากกาม เป็นต้น  ๓) ทรงแสดง
หลักธรรมเร่ืองอริยสัจ ๔๖๒ ได้แก่ ความจริง ๔ ประการคือ ทุกข์  สมุทัย นิโรธ และมรรค  ส่วนทาง
กลุ่มมหาเศรษฐี พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมสําคัญแก่อนาถปิณฑิกเศรษฐีคือ อนุปุพพีกถา ๕ และ
ก็จบลงด้วยการทรงแสดงอริยสัจ ๔๖๓  

สําหรับนักปกครองหรือพระมหากษัตริย์ พระพุทธองค์จะทรงแสดงธรรมเพ่ิมข้ึนมา โดยจะเน้น
ถึงความสามัคคีของหมู่คณะซึ่งเป็น เช่น ราชอปริหานิยธรรม ๗ ประการ๖๔ สามัคคีธรรม๖๕ อคติ ๔๖๖ 
เป็นต้น 

สําหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปเน้ือหาในการสอนน้ันก็ขึ้นอยู่กับปัญญา อินทรีย์ จริต และความชอบ
ของผู้ฟังในแต่ละคนไป เช่น พระวักกลิเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทรูปัปมาณิกา เพราะท่านชอบ

                                                        
๕๘วิ.มหา. ๔/๑๒-๕๔/๑๘-๖๕.  
๕๙วิ.มหา. ๔/๕๙/๗๑. 
๖๐ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๕๓/๓๖๓. 
๖๑วิ.มหา. ๔/๒๗/๖๘. 
๖๒วิ.มหา. ๔/๑๔/๖๘. 
๖๓วิ.จู. ๗/๓๐๕/๑๑๕.   
๖๔ที.ม. ๑๐/๑๓๔/๗๘. 
๖๕ที.ม. ๑๐/๑๓๔/๗๘. 
๖๖ที.ปา. ๑๑/๒๔๖/๒๐๑. 



 ๕๑

ติดตามดูพระรูปกายของพระพุทธเจ้า ดังน้ันเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดท่าน ก็ทรงแสดงธรรม
เรื่องขันธ์ ๕ ที่ตกอยู่ในอํานาจไตรลักษณ์จนท่านได้บรรลุอรหัตผล๖๗ หรือเมื่อพบชาวนาก็พูดเร่ืองทํา
นา พบกับควาญช้างควาญม้าก็พูดถึงการฝึกฝนช้างม้า และเมื่อสังเกตดูท่าทีของเขาเกิดชอบใจก็โยง
เข้าหลักธรรมที่ทรงประสงค์ น้อมจิตเขาให้เข้าถึงธรรมในที่สุด 

เร่ืองจริตนับว่าเป็นเรื่องสําคัญในการแสดงธรรมอย่างหน่ึง เพราะคนเรามีความชอบและ
ความชังไม่เหมือนกัน หรือมีความโน้มเอียงทางอารมณ์แตกต่างกัน การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
แต่ละคร้ังจึงประสบความสําเร็จ เพราะผู้ฟังธรรมจะมีความรู้สึกว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่
เรา ในด้านกรรมฐาน พระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกตามจริต ซึ่งแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ 

๑) กลุ่มราคจริต บุคคลผู้มีราคจริตมีลักษณะนิสัยขอบรักสวยรักงาม กรรมฐานที่เหมาะแก่คน
ราคจริต คือ อสุภะและกายคตาสติ 

๒) กลุ่มโทสจริต บุคคลผู้มีโทสจริตมีลักษณะนิสัยประพฤติหนักไปทางโทสะ ใจร้อน หงุดหงิด
ง่าย กรรมฐานที่เหมาะแก่คนโทสจริต คือ การเจริญเมตตาพรหมวิหาร 

๓) กลุ่มโมหจริต บุคคลผู้มีโมหจริตมีลักษณะนิสัยประพฤติหนักไปทางโง่เขลา คล้อยตามได้
ง่าย ไม่เป็นตัวของตัวเอง ใครว่าอย่างไรก็เอาตาม กรรมฐานท่ีเหมาะแก่คนโมหจริต คือ การเรียน การ
ไต่ถาม สนทนาธรรมกับครู อยู่ใกล้บัณฑิต หรือเจริญอานาปานสติ 

๔) กลุ่มสัทธาจริต บุคคลผู้มีสัทธาจริตมีลักษณะนิสัยประพฤติไปในทางเช่ือง่าย กรรมฐานท่ี
เหมาะแก่คนสัทธาจริต คือ อนุสสติ ๖ มีระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นต้น 

๕) กลุ่มพุทธิจริต บุคคลผู้มีพุทธิจริตมีลักษณะนิสัยประพฤติไปในทางใช้ความคิด ชอบ
พิจารณาหาเหตุผล ไม่ยอมสรุปอะไรง่าย ๆ กรรมฐานท่ีเหมาะสม คือ มรณสติ อุปมาสติ จตุธาตุววัฏฐาน 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา 

๖) กลุ่มวิตกจริต บุคคลผู้มีวิตกจริตมีลักษณะนิสัยชอบประพฤติไปในทางครุ่นคิด ฟุ้งซ่าน 
กังวล กรรมฐานที่เหมาะแก่คนวิตกจริต คือ เจริญอานาปานสติ หรือเพ่งกสิณ๖๘ 

กล่าวโดยสรุปการพิจารณาธรรมหรือการเลือกเน้ือหาคําสอนในการแสดงธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้ามีหลัก ๒ ประการ คือ 

๑) เลือกให้ตรงกับความถนัด และความสนใจ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะ
ทรงแสดงที่ใด และแก่ใครย่อมมีจุดหมายเป็นแนวเดียวกัน คือ มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง แล้วให้มีทัศนคติ และปฎิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันอย่างถูกต้องในทางท่ี
เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน และบุคคลอ่ืน 

                                                        
๖๗สํ.ข. ๑๗/๘๗/๑๕๙-๑๖๐.  
๖๘ วิ.มหา. ๑/๔๓-๔๖/๑๐๙-๑๑๘. 



 ๕๒

๒) เลือกให้ตรงกับระดับสติปัญญา และระดับชีวิต ข้อสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงที่พระพุทธเจ้าทรง
คํานึงถึงในการทรงสอน คือ ความย่ิงและหย่อนแห่งอินทรีย์ของผู้ฟัง ทรงพิจารณาว่าผู้ฟังมีสติปัญญา
อยู่ในระดับใด ได้รับการศึกษาอบรมมาในทางใดมากน้อยเพียงไหน ดํารงชีวิตอยู่อย่างไร จะต้องแสดง
เร่ืองอะไรเขาจึงจะรู้เข้าใจ สามารถนําไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตเขาได้ 

 
ตารางที่ ๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า 
๑. พิจารณาความแตกต่างของบุคคล เช่น แตกต่างด้านปัญญา แตกต่างด้านความต้องการ 

หรือความชอบ เป็นต้น 
๒. แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ๑. กลุ่มดาบสและนักบวช 

๒. กลุ่มผู้นําด้านการปกครองหรือกษัตริย์ 
๓. กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคมหรือกลุ่มเศรษฐี 
๔. กลุ่มบุคคลทั่วไป 

๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทางสังคม การเดินทาง 
เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น แนวคิด ความเช่ือ ค่านิยม เป็นต้น 
๕. กําหนดหรือเลือกวิธีการเผยแผ่ ๑. วิธีการเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย 

๒. วิธีการปฏิวัติหลักคําสอนและหลักความเช่ือบาง
ประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม 

๓. วิธีการปฏิรูปหลักคําสอนและหลักความเช่ือบาง
ประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม 

๔. วิธีการเสนอหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธ 
ศาสนาที่ยังไม่มีสอนที่อ่ืน 

๕. วิธีการเย่ียมเยียนตามบ้านหรือโปรดถึงบ้าน 
๖. วิธีการบริการชุมชน 
๗. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๘. วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ 
๙. วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 

๖. พิจารณาธรรมให้เหมาะกับบุคคล เช่น ตามระดับสติปัญญา ตามระดับการดํารงชีวิต ตาม
ความพร้อม ตามความถนัดและความสนใจ เป็นต้น 



 ๕๓

๒.๔ การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องการถ่ายทอดคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
ไปสู่ผู้รับคําสอน กระบวนการน้ีจึงสําคัญเพราะเก่ียวเน่ืองกับหลักการสอนที่มีองค์ประกอบหลายประการ
ที่ผู้สอนจะต้องพิจารณา แม้ว่าหลักธรรมจะสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่หากไมม่ีผู้ถา่ยทอดที่ดี หลักธรรมน้ัน
ก็ไม่อาจสําเร็จประโยชน์ได้ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ดีที่สุดจําเป็นต้องใช้แนวทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ใช้มาก่อน
แล้วในการถ่ายทอด เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมีประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 
 ๒.๔.๑ รูปแบบการแสดงธรรมหรือสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
 คําสอนของพระพุทธเจ้าน้ันมีเป้าหมายเพ่ือให้สรรพสัตว์น้ันสิ้นทุกข์ ตรงกับพระนามว่า 
พุทธะ หมายถึง ผู้ตรัสรู้แล้วยังหมู่สัตว์ให้ตรัสรู้ตาม โดยไม่ทรงมีพระหฤทัยบริสุทธ์ิไม่เพ่งต่ออามิส มี
ลาภสักการะเป็นต้น ทรงแสดงธรรมด้วยยานตรัยมุข คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นทางนิพพาน ทรง
เปิดเผยจําแนกซึ่งธรรมน้ัน ๆ กระทําให้ต้ืนขึ้น ให้สัตว์อ่ืนที่มีอุปนิสัยตรัสรู้ตาม บรรลุโลกุตตรผล นํา
ตนพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ โดยมีรูปแบบในการแสดงธรรมหรือสอนธรรมดังน้ี 

๑.  สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่าย เข้าใจกันอยู่แล้ว ไปยังสิ่งที่รู้
เห็นได้ยาก หรือยังไม่เข้าใจ เช่น สอนหลักอริยสัจ ๔ ทรงนําเอาทุกข์ อันเป็นตัวปัญหาข้ึนแสดงก่อน 
เพราะเห็นได้ง่าย เข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ เป็นต้น จากน้ันก็สืบสาวไปหาเหตุ
ของทุกข์ แล้วโยงให้เข้าถึงการดับทุกข์ พร้อมบอกหนทางว่าจะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นน้ันได้อย่างไร  

๒. สอนลุ่มลึกลงตามลําดับ การสอนเรื่องจริงที่เคยรู้ไปสู่เร่ืองจริงที่ผู้ฟังไม่เคยรู้มาก่อน ได้แก่ 
สอนแบบอนุปุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท เป็นต้น 

๓.  สอนด้วยอุปกรณ์เสริม ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้
เห็น ได้ฟังเอง อย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรง  เช่น สอนพระนันทะ โดยการทรงนําไปชมนางฟ้า
อัปสรที่สวยงาม เน่ืองจากท่านเป็นคนรักสวยรักงาม เป็นต้น   
 ๔.  สอนตรงจุด ตรงประเด็น ตรงเน้ือหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่
ออกนอกเรื่องโดยไม่มีอะไรเก่ียวข้องในเน้ือหา  

๕.  สอนมีเหตุผล ผู้ฟังตรองเห็นจริงตามได้ อย่างที่เรียกว่า สนิทาน 
 ๖.  สอนเท่าที่จําเป็นพอดี สําหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ 
หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก เช่น เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในป่าประดู่ลาย 
ใกล้เมืองโกสัมพี ได้ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายเล็กน้อยกําใส่พระหัตถ์ แล้วถามภิกษุว่า ใบไม้ในพระหัตถ์
กับในป่า ไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายว่า ในป่ามากกว่า จึงตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่มิได้ทรง
สอน เหมือนใบประดู่ลายในป่า ส่วนที่ทรงสอนน้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์ และตรัสแสดง
เหตุผลในการที่มิได้ทรงสอนทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่า เพราะสิ่งเหล่าน้ันไม่เป็นประโยชน์ มิใช่หลักการ
ดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้องนําไปสู่จุดหมาย คือนิพพานได้ 



 ๕๔

 ๗.  สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้ และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง อย่าง
พุทธพจน์ที่ว่า พระองค์ทรงมีพระเมตตา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก  ๖ 
ประการคือ  

๑)   คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นท่ีรัก ที่ชอบใจของผู้อ่ืน - ไม่ตรัส  
๒)  คําพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน - ไม่ตรัส  
๓) คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน - เลือกกาลตรัส 
๔) คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน - ไม่ตรัส  
๕) คําพูดที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน - ไม่ตรัส  
๖) คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน - เลือกกาลตรัส 

ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเรื่องน้ี คือ ทรงเป็นกาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรม
วาที วินัยวาที 
 ๒.๔.๒  วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 
 ในประเด็นน้ีหมายเอาลักษณะกว้าง ๆ เก่ียวกับวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ลักษณะการสอน หรือการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าน้ันสามารถแบ่งได้เป็น ๔ 
วิธี ดังน้ี  
 ๑. วิธีการสอนแบบสากัจฉา หรือสนทนา 
 วิธีการสอนแบบสากัจฉา เป็นแบบการสนทนาเพ่ือนําผู้สนทนาด้วยคิดวิเคราะห์ตามถ้อยคําที่
สนทนา รูปแบบการสอนวิธีน้ีทรงใช้อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบน้ันยังไม่ได้
เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม ในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็น
ฝ่ายถามนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุดแม้กับหมู่พระสาวก 
พระองค์ก็ทรงใช้วิธีน้ีและทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน เช่นในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้า
ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์เก่ียวกับขันธ์ ๕ ว่าเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรือเป็นสุข เป็นอนัตตา
หรือเป็นอัตตา ดังข้อความในพระสูตรว่า  

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสําคัญความน้ันเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
พระปัญจวัคคีย์ทูลว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 

พระพุทธเจ้า: ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า 
พระปัญจวัคคีย์:  เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
พระพุทธเจ้า: ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร

หรือจะตามเห็นสิ่งน้ันว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตนของเรา 
พระปัญจวัคคีย์: ข้อน้ัน ไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
 



 ๕๕

พระพุทธเจ้า: เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
พระปัญจวัคคีย์: ไม่เที่ยง  พระพุทธเจ้าข้า”๖๙ 
 

 การสนทนาไปอย่างนี้เป็นการทําให้คู่สนทนามีเวลาไตร่ตรองให้เห็นตามธรรมที่ตนฟังและคิด
พิจารณาจนเกิดความเข้าใจข้ึนมาได้ วิธีการถ่ายทอดธรรมเช่นน้ีปัจจุบันเรียกว่า การสนทนาแบบ 
Dialogue กล่าวคือ เป็นการต้ังคําถามให้คู่สนทนาได้เรียนรู้ที่จะตอบคําถามเอง เป็นเหมือนว่า  คู่
สนทนาเพียงแต่ให้แง่คิดขึ้นเท่าน้ัน ส่วนคําตอบน้ันเป็นของตนเองที่จะตอบออกมา  
 ๒. วิธีการสอนแบบบรรยาย 
 วิธีสอนแบบบรรยายน้ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจําวัน ซึ่งมี
ประชาชน หรือพระสงฆ์จํานวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ความเข้าใจกับมีความเล่ือมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน
ประเภทและระดับใกล้เคียงกัน พอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้าง ๆ ได้ลักษณะพิเศษของพุทธวิธี
สอนแบบน้ี ที่พบในคัมภีร์บอกว่า ทุกคนท่ีฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมน้ัน แต่ละคนรู้สึกว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์ อีกอย่างหน่ึงของ
พระพุทธเจ้า ดังเช่นพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในวันเพ็ญเดือน ๓ พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธี
บรรยายให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบว่า โอวาทปาติโมกข์น้ีเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงไว้แล้ว
ในกาลก่อน การบรรยายเป็นลักษณะของการแจ้งให้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ฟังรับทราบ เป็นการ
สอนที่เป็นแบบทางเดียว เป็นเร่ืองที่แสดงให้ผู้ฟังเห็นถึงความเป็นผู้มีความรู้ของผู้แสดงธรรม  
 ๓. วิธีการสอนแบบตอบปัญหา 
  ผู้ที่มาถามปัญหาน้ัน นอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่าง ๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้
นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเพ่ือต้องการรู้คําสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับ
คําสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพ่ือข่มปราบให้จน หรือให้ได้รับ
ความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา และใช้วิธีตอบให้
เหมาะสมตามลําดับแห่งภูมิความรู้ของผู้ถามเป็นสําคัญ เช่น ในกินททสูตร มีเทวดาไปกราบทูลถาม
พระพุทธองค์ว่า 

 “บุคคลให้สิ่งอะไรช่ือว่าให้กําลัง ให้สิ่งอะไรช่ือว่าให้วรรณะ ให้สิ่งอะไรช่ือว่า
ให้ความสุข ให้สิ่งอะไรช่ือว่าให้จักษุ และบุคคลเช่นไรช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ข้า
พระองค์ทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 
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 ๕๖

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า บุคคลให้อาหารช่ือว่าให้กําลัง ให้ผ้าช่ือว่าให้
วรรณะ ให้ยานพาหนะช่ือว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ และผู้ที่ให้ที่
พักอาศัยช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่พรํ่าสอนธรรมช่ือว่าให้อมฤตธรรม”๗๐ 

 
 ในสังคีติสูตร ปัญหาพยากรณ์ ๔๗๑ ท่านแยกประเภทปัญหาไว้ตามลักษณะวิธีตอบเป็น ๔ 
อย่าง คือ 
 ๑)  เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องแก้โดยส่วนเดียว พระอรรถกถาจารย์ ยกตัวอย่าง 
เช่น ถามว่า“จักษุเป็นอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปได้ทีเดียวว่า “ถูกแล้ว” 
 ๒)  ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่จะต้องย้อนถามแล้วจึงแก้ ท่านยกตัวอย่าง เช่น เขาถาม
ว่า “โสตะก็เหมือนจักษุหรือ” พึงย้อนถามก่อนว่า “ที่ถามน้ัน หมายถึง แง่ใด” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็น
เคร่ืองมองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นอนิจจัง” จึงควรตอบรับว่า “เหมือน” 
 ๓)  วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาท่ีจะต้องจําแนกแล้วจึงแก้ เช่น เมื่อเขาถามว่า “สิ่งที่เป็น
อนิจจัง ได้แก่ จักษุใช่ไหม” พึงจําแนกความออกแยกแยะตอบว่า “ไม่เฉพาะจักษุเท่าน้ันถึงโสตะ   ฆา
นะ ฯลฯ ก็เป็นอนิจจัง” หรือปัญหาว่า “พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอ่ืนไหม ?”  ก็
ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจา ๖ หรือปัญหาว่า “พระพุทธเจ้าทรงติเตียนตบะทั้งหมดจริงหรือ” 
ก็ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียน ชนิดใดไม่ติเตียน เป็นต้น 
 ๔)  ฐปนียปัญหา ปัญหาที่ควรงดเสีย ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไร้ประโยชน์ อันจักเป็นเหตุให้
เขว ยืดเย้ือ สิ้นเปลืองเวลาเปล่า พึงยับย้ังเสีย แล้วชักนํา ผู้ถามกลับเข้าสู่แนวหรือเรื่องที่ประสงค์
ต่อไปท่านยกตัวอย่าง เมื่อถามว่า “ชีวะอันใดสรีระก็อันน้ันหรือ” อย่างน้ีเป็นคําถามประเภทเก็งความ
จริง ซึ่งถึงอธิบายอย่างไรผู้ถามก็ไม่อาจเข้าใจหรือพบข้อยุติ เพราะไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะเข้าใจได้ 
พิสูจน์ไม่ได้ ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วย  
 นอกจากน้ี ท่านยังสอนให้คํานึงถึงเหตุแห่งการถามปัญหาด้วย ในเร่ืองน้ี พระสารีบุตรเคย
แสดงเหตุแห่งการถามปัญหาไว้ว่า บุคคลผู้ใดผู้หน่ึง ย่อมถามปัญหากับผู้อ่ืนด้วยเหตุ ๕ อย่าง อย่างใด
อย่างหน่ึง หรือทั้ง ๕ อย่าง๗๒ คือ 
 (๑) บางคน ย่อมถามปัญหาเพราะความโง่เขลา เพราะหลงลืม เพราะความไม่เข้าใจ 
 (๒) บางคน มีความปรารถนาลามก เกิดความอยากได้ ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถาม
ปัญหา 
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 ๕๗

 (๓) บางคน ย่อมถามปัญหา ด้วยต้องการอวดเด่น ข่มเขา ดูหมิ่น 
 (๔) บางคน ย่อมถามปัญหาด้วยประสงค์จะรู้ 
 (๕) บางคน ย่อมถามปัญหาด้วยมีความดําริว่า เมื่อเราถามแล้ว ถ้าเขาตอบได้ถูกต้องก็เป็น
การดี แต่ถ้าเราถามแล้วเขาตอบไม่ถูกต้อง เราจะได้ช่วยแก้ให้เขาโดยถูกต้อง 
 ในการตอบปัญหา นอกจากรู้วิธีตอบแล้ว ถ้าได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของผู้ถามด้วยว่า เขาถามด้วย
ความประสงค์อย่างใด ก็จะสามารถกล่าวแก้ได้เหมาะแก่การ และตอบปัญหาได้ตรงจุด ทําให้การสอน
ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
 ๔. วิธีการสอนแบบวางกฎข้อบังคับ  
 การสอนลักษณะน้ีเป็นการสอนเพ่ือที่จะบัญญัติสิกขาบท เมื่อเกิดเร่ืองมีภิกษุกระทํา ความผิด
อย่างใดอย่างหน่ึงข้ึนเป็นครั้งแรก พระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือโพนทนาติเตียนกันอยู่ มีผู้นําความ มา
กราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระทํา ความผิดเมื่อเจ้า
ตัวรับได้ความเป็นสัตย์จริงแล้วก็จะทรงตําหนิช้ีแจงผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวม พรรณนาผลร้ายของ
ความประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมกถาที่สมควร
เหมาะสมกันกับเรื่องน้ัน แถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบ แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อน้ัน ๆ 
ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ ในท่ามกลางสงฆ์ และโดยความรับทราบร่วมกันของสงฆ์ 
 ในการสอนแบบน้ี พึงสังเกตว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงฆ์ 
ซึ่งบาลีใช้คําว่า “สงฺฆสุฏฺฐุตาย” แปลว่า “เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์” ท่านอธิบายความหมายว่า ทรง
บัญญัติโดยช้ีแจงให้เห็นแล้วว่า ถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมีผลดีอย่างไร จนสงฆ์รับคํา
ของพระองค์ว่าดีแล้ว ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ การสอนแบบวางกฎเกณฑ์สิกขาบทเพ่ือให้สงฆ์มี
ความสุขสงบ 
 กฎข้อบังคับที่พระองค์ทรงบัญญัติน้ัน เป็นตัวแทนของพระองค์ ดังที่ทรงตรัสว่า “ธรรมก็ดี
วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันน้ันจักเป็นศาสดาแห่ง
พวกเธอ”๗๓ 
 ๒.๔.๓ กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 

 การสอนในวิธีน้ีเป็นอุบายวิธีที่จะทําให้ผู้ฟังได้ภาพของคําสอนในเรื่องที่เป็นนามธรรมออกมา
เป็นรูปธรรม พระพุทธองค์ทรงมีกุศโลบายประกอบการสอนมากมาย เห็นได้จากตัวอย่าง ดังน้ี 
 ๑. ยกอุทาหรณ์หรือเล่าเรื่องประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคํา อธิบาย และการเล่า
นิทานประกอบการสอน เป็นการสอนที่ทําให้มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยนําตัวละครที่มีบทบาท
เข้ามาเก่ียวข้อง แล้วตีความธรรมะให้มีความหลากหลาย ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้
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จําแม่น เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทําให้การเรียนการสอนมีรสย่ิงขึ้น เช่น ทรงสอนเรื่องความ
เสียหายอันเกิดจากความไม่สามัคคี โดยยกตัวอย่างเร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี๗๔ หรือเมื่อจะอธิบายให้
เห็นว่า คนมีความปรารถนาดีอยากช่วยทําประโยชน์ แต่หากขาดปัญญา อาจกลับทําลายประโยชน์
เสียก็ได้ ก็ทรงเล่านิทานชาดกเรื่อง ลิงเฝ้าสวน๗๕ เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทาน
ประกอบการสอนมากมายเพียงใด จะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏ
อยู่ทั่วไป เฉพาะคัมภีร์ชาดกอย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง ๕๔๗ เร่ือง 
 ๒.  เปรียบเทียบด้วยอุปมา คําอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏความหมายเด่นชัด
ออกมา และเข้าใจง่ายข้ึนโดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายส่ิงที่เป็นนามธรรม เปรียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่
เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้เน้ือความหนักแน่น
เข้า เช่น เมื่อคร้ังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่เมณฑกเศรษฐีว่า “โทษของบุคคลเหล่าอ่ืนเห็นได้ง่าย ฝ่าย
โทษของตนเห็นได้ยาก เพราะว่าบุคคลน้ันย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอ่ืน เหมือนบุคคลโปรยแกลบ 
แต่ว่าย่อมปกปิด (โทษ) ของตน เหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเคร่ืองปกปิดฉะนั้น”๗๖ อีก
ตัวอย่างเช่น เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ตรัสว่า “สมณ
พราหมณ์พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไป ไม่ถึงธรรมอันเป็นสาระ ย่อมพอกพูนเคร่ืองผูกใหม่ ๆ ต้ังมั่นอยู่ใน
สิ่งที่ตนเห็นแล้ว ฟังแล้วอย่างน้ี เหมือนฝูงแมลงตกลงสู่ประทีปนํ้ามันฉะนั้น”๗๗ การใช้อุปมาน้ีน่าจะ
เป็นวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้มากที่สุดมากกว่าวิธีอ่ืน 
 ๓. การใช้อุปกรณ์การสอน สมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้นไว้
เพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่าง
แพร่หลายกว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์บ้างก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ เช่น ในครั้งที่ประทับอยู่ที่สีสปาวัน ใกล้กับเมืองโกสัมพี ได้ทรงสอนภิกษุโดยใช้ใบ
ประดู่ลายเป็นอุปกรณ์ โดยทรงหยิบใบประดู่ลายมา ๒-๓ ใบ แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้บน
ต้นกับในฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ที่ไหนมีมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายทูลว่า ที่ฝ่าพระหัตถ์มีประมาณ
น้อย ที่บนต้นมากกว่า แล้วพระองค์ก็ตรัสเปรียบว่า สิ่งที่พระองค์รู้มีมากเหมือนใบประดู่ลายบนต้น 
ส่วนที่นํามาบอกมาสอนเหมือนใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบในพระหัตถ์ของพระองค์ เพราะทรงสอนเฉพาะที่
จําเป็นต่อการทําที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไป๗๘ 
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 ยังมีตัวอย่างการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์การสอน ในกรณีสอนผู้เรียนที่อายุน้อย ๆ ซึ่ง
เข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม โดยทรงใช้เคร่ืองใช้ที่มีอยู่ จึงปรากฏเร่ืองที่พระองค์ทรงสอน
สามเณรราหุลเมื่ออายุ ๗ ขวบ เรื่อง กรรม ๓ โดยทรงถามว่า แว่นมีประโยชน์อย่างไร สามเณรราหุล
ทรงตอบว่า มีประโยชน์สําหรับส่องดู พระเจ้าข้า แล้วพระองค์ทรงตรัสสอนว่า “ฉันน้ันเหมือนกันแล 
ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียก่อน แล้วจึงทํากรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ”๗๙ 
 การสอนโดยใช้อุปกรณ์ไม่ค่อยปรากฎ คําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้มักเป็นคําสอนที่
ตรัสแก่ผู้ใหญ่ และเป็นเร่ืองเก่ียวกับหลักธรรม ทั้งสอนเคลื่อนที่ไปในดินแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ อย่าง
อิสระ ชนิดที่ผู้สอนไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว ด้วยเหตุน้ีความจําเป็นที่จะใช้อุปกรณ์จึงมีน้อย และโอกาส
ที่จะใช้อุปกรณ์ก็เป็นไปได้ยาก อีกทั้งการใช้ข้ออุปมาต่าง ๆ ก็สะดวกกว่า และให้ความเข้าใจชัดเจนอยู่
แล้ว แม้เมื่อใช้ของจริงเป็นอุปกรณ์ ก็มักใช้ในแง่อุปมาอีกน่ันเอง จึงปรากฏว่าคําสอนในแง่อุปมามี
มากมาย แต่ไม่ค่อยปรากฏการใช้อุปกรณ์การสอนเท่าใดนัก 
 ๔. การทําเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือ การทําเป็น
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นทํานองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทํา
น้ันเป็นไปในลักษณะที่ทรงเป็นผู้นําที่ดี  
 การสอนโดยทําเป็นตัวอย่าง ก็คือ พระจริยาวัตรอันดีงามท่ีเป็นอยู่ตามปกติน่ันเอง แต่ที่ทรง
ปฏิบัติเป็นเร่ืองราวเฉพาะก็มี เช่น คราวหน่ึงพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จ ขณะเสด็จ
ไปตามเสนาสนะที่อยู่ของพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอน
จมกองมูตรและคูถของตน ไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหา จัดการทําความสะอาด ให้นอนโดย
เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ์ ทรงสอบถามเรื่องน้ัน และตรัสตอนหน่ึงว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง 
ใครเล่าจักพยาบาล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้น้ันพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ”๘๐ 
 ๕. การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ เมื่อยัง
ไม่ถึงจังหวะ ไม่เป็นโอกาส เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม การสอนในขณะนั้นก็ไม่สําเร็จประโยชน์อย่างเต็มที่ 
ก็ต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แต่ก็ต้องต่ืนตัวอยู่เสมอ เมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส
ก็ต้องมีความฉับไวท่ีจะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปเสียเปล่า ดังจะเห็นได้จาก
บัญญัติพระวินัยในแต่ละสิกขาบท พระพุทธองค์ทรงปรารถถึงมูลเหตุของความผิดที่เกิดข้ึนก่อน แล้ว
จึงตรัสสอนโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดน้ันในภายหลัง ต่อจากน้ันก็จะทรงบัญญัติสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
หรือที่ควรปฏิบัติ ซึ่งต่อมาเรียกว่า พระวินัย หรือกรณีการทําสังคายนาเมื่อคราวนิครนถนาฏบุตร
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สิ้นชีวิต เกิดความแตกแยกในหมู่นิครนถ์ พระสารีบุตรถือเหตุการณ์น้ันเป็นตัวอย่างช้ีให้ภิกษุสงฆ์เห็น
ความสําคัญในการร้อยกรองธรรมวินัย ชักชวนพระสงฆ์ให้พร้อมใจกันทําสังคายนา และท่านได้ทํา
สังคายนาเป็นตัวอย่าง โดยแสดงสังคีติสูตรไว้๘๑ 
 อีกตัวอย่างหน่ึง เมื่อครั้งที่สามเณรบัณฑิตได้พิจารณาปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดความเต็มเป่ียม
ได้แก่ เห็นคนไขน้ําเข้านา เห็นคนทําคันธนู เห็นคนถากไม้ทําล้อรถ จึงกลับจากบิณฑบาตแล้วต้ังใจ
ปฏิบัติด้วยความคิดว่า สิ่งไม่มีชีวิตคนยังทําให้ได้ด่ังใจได้ แต่ท่านเป็นผู้มีชีวิตทําไมจะบังคับจิตไม่ได้ 
ขณะน้ันพระสารีบุตรรีบนําอาหารมาให้สามเณร แต่เน่ืองด้วยขณะนั้นเป็นช่วงที่สําคัญ ถ้าหากมีผู้ใด
รบกวนก็จะทําให้พลาดโอกาสไป พระพุทธเจ้าได้มีความปริวิตกอย่างน้ีว่า “สารีบุตรถือภัตเพ่ือสามเณร
รีบมา เธอจะพึงทําอันตรายแก่สามเณรน้ันก็ได้ เราจักน่ังถือเอาอารักขาที่ซุ้มประตู ทีน้ันจักถามปัญหา ๔ 
ข้อกะเธอ เมื่อเธอแก้อยู่ สามเณรจักบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา” พอสิ้นสุดปัญหา สามเณร
บัณฑิตก็บรรลุพระอรหันต์ทันที  
 การที่รู้จักจังหวะโอกาสอย่างน้ีเป็นเรื่องสําคัญในการเผยแผ่ธรรม โดยเฉพาะอยู่ในช่วงปฏิบัติ
ธรรม ดังน้ัน พระวิปัสสนาจารย์จะต้องรู้จักศึกษาจังหวะและโอกาสเอาไว้ มิฉะน้ันจะเป็นการรบกวนผู้
ปฏิบัติธรรมในขณะที่ไม่ใช่เวลารบกวน  
 ๖. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิเสียได้ ก็
จะมุ่งไปยังผลสําเร็จในการเรียนรู้เป็นสําคัญ สุดแต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดีที่สุด ก็จะทําในทาง
น้ัน ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อสมควรก็ต้องยอมให้ผู้เรียนรู้สึกตัวว่า
เขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม บางคราวสมควรโอนอ่อนผ่อนตาม ก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด 
สมควรคล้อยก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ ดังพุทธพจน์ในเกสีสูตรว่า “เราแลย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึก
ด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง…ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของเราไม่เข้าถึงการฝึกด้วย
วิธีละม่อม ด้วยวิธีรุนแรง ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง เราก็ฆ่าเขาเสียเลย”๘๒ ในการฆ่าของพระองค์
น้ัน หมายถึงการไม่สนใจเอาใจใส่ต่อบุคคลที่ไม่มีความสนใจในธรรม คือปล่อยให้หล่นไปสู่หนทางที่ไม่
ดี ซึ่งถือว่าเป็นการฆ่าในอริยวินัย 
 ๗. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้งต่างวาระ ย่อมมีลักษณะ
แตกต่างไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต์หลัก 
วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะคร้ัง เฉพาะคราวไป พระพุทธเจ้าทรงใช้
ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ เช่น พราหมณ์คนหน่ึงเมื่อรู้ข่าวว่าพราหมณ์ตระกูล
เดียวกับตนออกบวชอยู่กับพระพุทธเจ้า ก็โกรธ จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ไปถึงก็บริภาษพระองค์ด้วยคํา
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หยาบคายต่าง ๆ พระพุทธเจ้าทรงปล่อยให้พราหมณ์น้ันบริภาษพระองค์เรื่อยไป จนพราหมณ์หยุดไป
เอง เมื่อพราหมณ์บริภาษจนพอแก่ใจ หยุดแล้ว พระองค์จึงตรัสถามว่า พวกญาติมิตรแขกเหร่ือ
ทั้งหลายมีมาหาท่านบ้างหรือไม่ พราหมณ์ทูลว่า ก็มีเป็นคร้ังคราว พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่า ท่านจัด
ของเคี้ยวของบริโภคหรือของด่ืมต้อนรับมิตรและอํามาตย์ ญาติสายโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่าน้ันบ้าง
หรือไม่ พราหมณ์ทูลว่า ก็จัดบ้าง พระพุทธเจ้าตรัสถามต่อว่า ก็ถ้าคนเหล่าน้ันเขาไม่รับสิ่งของเหล่าน้ัน
เล่า ของจะเป็นของใคร พราหมณ์กราบทูลว่า ถ้าเขาไม่รับ มันก็เป็นของฉันเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัส
ตอบว่า “ดูก่อนพราหมณ์ ข้อน้ีก็อย่างเดียวกัน ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ ท่าน
หมายมั่นเราผู้ไม่หมายมั่นอยู่ เราไม่รับเร่ืองมีการด่าเป็นต้นของท่านน้ัน ดูก่อนพราหมณ์ เรื่องมีการด่า
เป็นต้นน้ันก็เป็นของท่านผู้เดียว” จากน้ัน จึงได้ทรงสนทนากับพราหมณ์ต่อไป จนพราหมณ์เลื่อมใส
ยอมเป็นสาวก๘๓ 
 ๘. ยึดหลักพระธรรมกถึก การแสดงธรรมสิ่งที่สําคัญจะต้องมีกุศโลบาย คืออุบายท่ีฉลาดใน
การแสดงธรรม หลักแห่งธรรมกถึกถือว่า เป็นอีกหน่ึงวิธีการแสดงธรรม เพราะทําให้ผู้ฟังน้ันได้อรรถะ
สาระอย่างเต็มที่ ดังมีพุทธพจน์ว่า  

ดูก่อนอานนท์ การแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืนไม่ใช่ทําได้ง่าย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรม
แก่ผู้อ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการไว้ภายใน แล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน คือ 

๑) เราจักแสดงธรรมไปโดยลําดับ 
๒) เราจักแสดงอ้างเหตุผล 
๓) เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 
๔) เราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิสแสดงธรรม 
๕) เราจักไม่แสดงให้กระทบตนและผู้อ่ืน๘๔ 

 กุสโลบายในการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าน้ันจะต้องศึกษาให้ดี เพราะมีประโยชน์อย่าง
ย่ิงในการเผยแผ่ ทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ใช้ได้จริงในชีวิต มิใช่ถ้อยคําสําหรับ
ประดับความรู้ 
 ๒.๔.๔  ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า 
 ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้าเน้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติได้รับประโยชน์ คือประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบัน อนาคต และประโยชน์สูงสุด คือพระนิพพานแล้ว ยังทรงใช้อุบายในการสอนเหมาะกับภูมิหลัง
และบุคลิกของบุคคล รู้จักรอจังหวะ และโอกาสให้ดําเนินไปจนประสบผลสําเร็จ โดยปกติการสอน
ของพระพุทธองค์ประกอบด้วยคุณลักษณะทั้ง ๔ ประการ 
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 ๑. สันทัสสนา คือ ทรงแสดงธรรมเร่ืองน้ัน ๆ อธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ช้ีแจงให้เห็นชัดใน
เรื่องที่สอน จําแนกแยกแยะ และแสดงเหตุผลชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงเห็นจัง ราวกับจูง
มือไปดูให้เห็นกับตา๘๕ แสดงธรรมจากรูปธรรมไปหานามธรรม จากเร่ืองที่รู้แล้วไปหาเร่ืองที่ยังไม่รู้ 
จากเรื่องใกล้ไปหาเรื่องไกล พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีน้ีกับผู้ฟังที่มีความหวาดหว่ัน หรือเกิดความหดหู่ใจ 
และกําลังมีจิตใจไม่สงบทําให้ผู้ฟังสามารถมองเห็นรูปธรรม หรือจินตนาการตามได้ทั้งส่วนดีและไม่ดี
อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนราวกับตาเห็น เป็นผลให้ปลดเปลื้องความเขลา หรือความมืดมัวเสียได้๘๖  
 ๒. สมาทปนา คือ ทรงแสดงธรรมเชิญชวน ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตามจนต้อง
ยอมรับ และนําไปปฏิบัติ ทําให้ผู้ฟังมองเห็นคุณของกุศลธรรม โทษของอกุศลกรรมในด้านต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน ผู้ฟังเกิดความบันเทิงใจ พร้อมที่จะสละส่วนที่เป็นบาปกระทําสิ่งที่เป็นบุญ ชวนใจให้
อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนําหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า 
มองเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ เป็นผลให้
ปลดเปลื้องความประมาทเสียได้ เช่น ทรงแสดงอานิสงส์ของการให้ทานเองและชักชวนผู้อ่ืนในการให้
ทาน ซึ่งจะทําให้ได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ ผู้ฟังจึงพยายามทํากรรมที่จะยังสมบัติทั้งสองน้ันให้
สําเร็จได้๘๗  
 ๓. สมุตเตชนา คือ ทรงแสดงธรรม กระตุ้นเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลุกเร้าใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําให้สําเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หว่ันระย่อ ไม่
กลัวเหน่ือย ไม่กลัวยาก เป็นผลให้ปลดเปลื้องความเกียจคร้านเสียได้ และคํานึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เช่น พระจักขุปาลเถระถือเนสัชชิกธุดงค์ ได้ต้ังจิต
อธิษฐานที่จะไม่จําวัดตลอดไตรมาส เพ่ือปฏิบัติกรรมฐาน จนได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับการแตก
สลายของประสาทตา๘๘ 

๔. สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือ บํารุงจิตให้แช่มช่ืนเบิกบาน โดย
ช้ีให้เห็นผลดี หรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผล สําเร็จย่ิงขึ้นไป ทําให้ผู้ฟังมี
ความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ เป็นผลให้สัมฤทธ์ิการปฏิบัติ เช่น ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไป
บิณฑบาตที่บ้านของอุทัยพราหมณ์ ๓ วันติดต่อกัน พรหมณ์น้ันให้ด้วยกลัวคนอ่ืนติเตียน ในวันที่ ๓ จึง
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กล่าวว่า พระพุทธองค์ติดใจในรสอาหารจึงเสด็จมาบ่อย ๆ พระพุทธองค์จึงตรัสตอบพราหมณ์เป็น
คาถาเล่นคําโดยปฏิภาณ สอดแทรกไปด้วยความร่าเริงในธรรม เป็นทํานองเตือนพราหมณ์ไม่ให้
ท้อถอย เพราะการกระทําจะให้ผลได้โดยส่วนมาก ก็ต้องทําบ่อย ๆ๘๙ 
 พุทธลีลาการสอนทั้ง ๔ ประการน้ีอาจผูกเป็นคําสั้น ๆ ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง 
หรือ ช้ีชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน๙๐ ถือเป็นแนวทางในการเป็นนักเผยแผ่ที่ต้องใช้ในการสั่งสอน
ธรรม บางเรื่อง บางคนต้องให้แจ่มแจ้ง เห็นจริง ปลุกใจให้ปฏิบัติและเห็นคุณประโยชน์ของธรรมที่ตน
ได้ยินได้ฟัง และได้ปฏิบัติ 
 
ตารางที่ ๒.๓ การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
 

การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
๑. รูปแบบการสอน ๑. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากส่ิงที่รู้เห็น

ได้ง่าย ไปยังสิ่งที่รู้เห็นได้ยาก 
๒. สอนลุ่มลึกลงตามลําดับ 
๓. สอนด้วยของจริง สิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ ให้

ผู้ เ รี ยนไ ด้ ดู  ไ ด้ เ ห็น  ไ ด้ ฟัง เอง  อย่างที่ เ รียก ว่า
ประสบการณ์ตรง 

๔. สอนตรงประเด็น ตรงเน้ือหา ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว 
   ไม่ออกนอกเรื่อง 
๕. สอนมีเหตุผล ผู้ฟังตรองเห็นจริงตามได้ 
๖. สอนเท่าที่จําเป็นพอดี สําหรับให้เกิดความเข้าใจ  

ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ หรือสอน
แสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก 

 ๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจ 
เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง 

๒. วิธีการสอน ๑. วิธีการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา 
๒. วิธีการสอนแบบบรรยาย 
๓. วิธีการสอนแบบตอบปัญหา 
๔. วิธีการสอนแบบวางกฎข้อบังคับ 

                                                        
๘๙สํ.ส. ๒๕/๖๗๗-๖๘๐/๒๖๕-๒๖๖. 

 ๙๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีในการสอน, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 



 ๖๔

ตารางที่ ๒.๓ (ต่อ) 
 

การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
๓. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน ๑. ยกอุทาหรณ์หรือเล่าเรื่องประกอบ 

๒. เปรียบเทียบด้วยอุปมา 
๓. การใช้อุปกรณ์การสอน 
๔. การทําเป็นตัวอย่าง 
๕. การรู้จักจังหวะและโอกาส 
๖. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 
๗. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๘. ยึดหลักพระธรรมกถึก 

๔. ลักษณะการสอน ๑. สันทสัสนา คือ ทรงแสดงธรรมเร่ืองนั้น ๆ อธิบายได้
ชัดเจนแจ่มแจง้ 

๒. สมาทปนา คือ ทรงแสดงธรรมเชิญชวน ชักจูงใจให้
เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ 

๓. สมุตเตชนา คือ ทรงแสดงธรรมกระตุ้นเร้าใจให้   
อาจหาญ แกลว้กล้า ปลุกเร้าใจให้กระตือ รอืร้น 

    เกิดความอุตสาหะ มีกําลงัใจแข็งขัน 
๔. สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง 

 

๒.๕ สรุป 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนายึดถือแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนโยบายไว้ใน
โอวาทปาติโมกข์ ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้เผยแผ่จะต้องยึดนโยบายน้ีซึ่งประกอบด้วยอุดมการณ์ ๔ หลักการ 
๓ และวิธีการ ๖ ประการสําคัญที่สุดอยู่ที่การเตรียมความพร้อมส่วนตนก่อน ถ้าหากตนฝึกฝนไว้ดีแล้ว 
ได้บรรลุธรรม เห็นธรรมตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว การเผยแผ่ธรรมจึงมีประสิทธิภาพมาก 
 รูปแบบการเผยแผ่ธรรมน้ันมีหลากหลายวิธี การจะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและ
การฝึกฝนของผู้เผยแผ่ บางคร้ังไม่จําเป็นต้องเป็นต้องใช้การสื่อสารทางวาจาเท่าน้ัน การวางตนให้สม
กับสมณก็นํามาซึ่งความเลื่อมใส อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการเผยแผ่น้ันต้องยึดแนวทางที่พระพุทธเจ้า
ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ได้แก่ สอนสาวกจากผลไปหาเหตุ สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจาก
ง่ายไปหายาก หรือจากต้ืนไปหาลึก สอนความจริง ๒ ระดับ คือ สมมติสัจ และปรมัตถสัจ และสอน



 ๖๕

ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรม ๓ ระดับ และให้ดําเนินตามทั้งหลักการแสดงธรรม เป้าหมาย การอุทิศ
ตนเพ่ือประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
 บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ันในครั้งพุทธกาลเน้นไปที่พระภิกษุบริษัทเป็นหลัก 
หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้สตรีเข้ามาบวชได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็น
ภาระหน้าที่ของภิกษุและภิกษุณีบริษัทเป็นหลัก แต่หลักฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนายังแสดงให้เห็น
ถึงการทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีในฐานะอุบาสิกาซึ่งทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นกัน สําหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของสตรีทั้งที่เป็นภิกษุณีและอุบาสิกาที่ทําหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งจะได้แสดงต่อไป ประเด็นสําคัญอยู่ที่พุทธบริษัทในส่วนภิกษุณีและอุบาสิกา
น้ัน สามารถสร้างโอกาสเข้าถึงเป้าหมายท่ีพระภิกษุและอุบาสกไม่สามารถทําได้ และยิ่งไปกว่าภาวะ
แห่งความเป็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนย่อมมีประสิทธิภาพในการนําหลักธรรมเข้าถึงผู้คนย่ิงขึ้น  



 

 

บทที่ ๓ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรี 

  
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ในโอวาทปาติโมกข์ และได้ทรง
แสดงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ได้ผล ซึ่งมีหลากหลายวิธีที่ปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละ
บุคคล สถานที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งพระพุทธองค์ยังมีวิธีการท่ีจะแสดงธรรมให้เหมาะกับ
ระดับปัญญาตลอดจนอุปนิสัยที่ต่างกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วน้ัน 
 สตรีมีบทบาทสําคัญที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนานับต้ังแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับข้าว
มธุปายาสจากนางสุชาดา จนกระทั่งตรัสรู้พระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธศาสนาจัดเป็น
ศาสนาแรกของวัฒนธรรมอินเดียโบราณที่สนับสนุนส่งเสริมบทบาทสตรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่พระ
พุทธองค์ทรงอนุญาตให้สตรีบวชและมีส่วนร่วมในทางธรรม ดังน้ันในบทน้ีจึงได้ศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสตรีในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันว่า มีการนําหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มาปรับใช้อย่างไร โดยศึกษาตัวอย่างสตรีที่มีบทบาทเด่นในระดับ
ครอบครัว ในระดับสังคม ในสถาบันการศึกษา และในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและสอนธรรม เพ่ือนํามาต่อ
ยอดบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทในสตรีดังจะกล่าวในบทต่อไป 
 

๓.๑ ความหมายของสตรี 
คําว่า “สตรี” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า 

สตรี เป็นคํานาม หมายถึง ผู้หญิง เพศหญิง คู่กับบุรุษ (ใช้ในลักษณะที่สุภาพ)๑ 
คําว่า สตรี ในพระไตรปิฎก มีคําเรียกได้อย่างหลากหลาย เช่น คําว่า “มาตุคาม” แปลว่า 

แม่บ้าน หรือ หญิงมนุษย์โดยกําเนิด ไม่ใช่นางยักษ์ ไม่ใช่นางเปรต ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย และเรียก
สตรีผู้ถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะว่า “อุบาสิกา” ส่วนคําว่า 
อุบาสิกา หมายถึง สตรีผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ผู้ถึงพระสงฆ์เป็น๒ และ
ยังคําอ่ืน เช่น นารี หญิงสาว อิตถี ผู้หญิง เป็นต้น  

                                                     
๑ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชันส์ จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๑๕. 
๒วิ.มหา. ๓/๖๓๓-๖๓๔/๖๖๖-๖๖๗. 



๖๗ 

 
พุทธทาสภิกขุ ให้ความหมายของสตรีว่า สตรี ควรจะถือว่าเป็นภัณฑะสูงสุด ถูกประคบประ

หงม ถูกเชิดชูไว้ในฐานะเป็นเพศของมารดา จึงหุ้มห่อมิดชิด แล้วประดับประดาให้น่าดูน่าเลื่อมใส น่ี
คืออารยธรรมโบราณของบรรพบุรุษเรา๓  

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ให้ความหมายของสตรีว่า ถ้าพูดถึงผู้หญิง เราจะไม่พูดเรื่องเพศ  เรา
จะพูดเรื่อง ‘หัวใจผู้หญิง…หัวใจแม่…หัวใจโพธิสัตว์’ ถ้าคุณเคารพการได้เกิดของคุณในเพศหญิงที่มี
หัวใจผู้หญิง…หัวใจแม่…หัวใจโพธิสัตว์ คุณจะเห็นว่าศักยภาพของผู้หญิงที่สามารถไปได้อย่างสูงสุดคือ 
มีอิสรภาพ อิสรภาพจากความทุกข์ ผู้หญิงที่มีสติ รู้ทันกาย รู้ทันใจ ผู้หญิงที่ฝึกหายใจให้เป็น          
ใช่เพียงแต่ได้หายใจ แต่หายใจให้เป็นอย่างมีสติปัญญา มีสติอารักขาชีวิตในขณะน้ัน และเรียนรู้ที่จะ
อยู่กับโลกที่มากระทบให้เป็นประโยชน์๔ 

สรุปได้ว่า สตรีจึงหมายถึง หญิงมนุษย์ต้ังแต่แรกเกิดหรือหญิงโดยทั่วไป ผู้มีเพศตรงข้ามกับ
บุรุษ มีสรีระร่างกายท่ีสามารถให้กําเนิดบุตรได้ รวมถึงภาวะแห่งความเอ้ืออาทรในฐานะเป็นเพศของ
แม่ หากเป็นผู้ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย เรียกว่า อุบาสิกา 

 

๓.๒ สตรีในพระพุทธศาสนา 
 สตรีจัดอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเป็นไปของพระพุทธศาสนา
ร่วมกับบุรุษ ในพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาน้ัน สตรีมีส่วนร่วมคร่ึงหน่ึงใน
ฐานะภิกษุณีและอุบาสิกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้ให้เกียรติและยกย่องสตรีให้มีส่วนร่วม
ในทางศาสนาอย่างมาก ในด้านการสืบทอดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน สตรีก็ทําได้ทัดเทียม
บุรุษ จะเห็นได้จากการท่ีพระพุทธองค์ทรงยกย่องสตรีให้เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ดังภิกษุณีและอุบาสิกา
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะเป็นจํานวนมาก 
 ๓.๒.๑ ภิกษุณี 
 คําว่า “ภิกษุณี” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้คําจํากัดความไว้
ว่า หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา๕ 

                                                     
๓พุทธทาสภิกขุ, พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๔), 

หน้า ๒๕๕. 
๔พนิดา มาสกุล, “ปลุกหัวใจ หัวใจผู้หญิง…หัวใจแม่…หัวใจโพธิสัตว์”, ธรรมสวัสดี, ฉบับที่ ๑๖ 

(เมษายน ๒๕๕๕) : ๙. 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๑๕. 



๖๘ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ให้คําจํากัดความ “ภิกษุณี” ไว้ในพจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ว่า หมายถึง หญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว พระผู้หญิงในพระพุทธศาสนา๖ 
 สตรีที่เข้ามามีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงในฐานะของบรรพชิต เร่ิมต้นที่
พรรษาที่ ๕ แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระ
มาตุจฉาซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะเดินทางมาขอบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกของโลก 

ในคัมภีร์อรรถกถาแห่งคัมภีร์ภิกษุณีวิภังค์ ได้กล่าวถึงภิกษุณีไว้ว่า  
ที่ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่า 

ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่าทรงผืนผ้าที่ถูกทําลายแล้ว ช่ือว่า 
ภิกษุณี โดยสมญา ช่ือว่าภิกษุณีโดยปฏิญญา ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นเอหิ
ภิกษุณี ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ช่ือว่า 
ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้เจริญ ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นพระเสขะ ช่ือว่า 
ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นพระอเสขะ ช่ือว่าภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้อันสงฆ์สอง
ฝ่ายพร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กําเริบควรแก่ฐานะ 
บรรดาภิกษุณีเหล่าน้ัน ภิกษุณีที่สงฆ์สองฝ่ายพร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติ
จตุตถกรรม อันไม่กําเริบ ควรแก่ฐานะ น้ีช่ือว่าภิกษุณ ีที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้๗ 

 
 ตามความหมายในอรรถกถาแห่งคัมภีร์ภิกขุณีวิภังค์ เน้นให้เห็นว่า ภิกษุณี คือ ผู้ที่ประพฤติ
ตนเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งการเข้ามาเป็นภิกษุณีและการปฏิบัติตนหลังจากการบวชเข้ามาแล้ว 
ในความเป็นภิกษุณีน้ันมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกับความเป็นพระภิกษุ ไม่ว่าจะเป็นการออก
บิณฑบาตขอภิกขาจาร ไม่ดํารงชีวิตดุจดังสตรีคฤหัสถ์ ดําเนินชีวิตอย่างมีความแตกต่างจากชาวบ้าน 
ในส่วนการเข้ามาบวชต้องเข้ามาบวชด้วยสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ และต้องผ่าน
กระบวนการบวชด้วยญัตติจตุตถกรรม  
 สรุปได้ว่า ภิกษุณี หมายถึง หญิงที่ได้รับการบวชหรืออุปสมบท และมีประเด็นสําคัญว่า พระ
วินัยของภิกษุณีที่ถูกบัญญัติในพระไตรปิฎกบัญญัติไว้เพ่ือภิกษุณีที่บวชโดยสงฆ์สองฝ่ายโดย
เฉพาะเจาะจง ภิกษุที่ไม่ได้บวชด้วยสงฆ์สองฝ่ายจึงเป็นภิกษุณีที่อยู่นอกพระวินัยของฝ่ายเถรวาท 
ดังน้ัน การบวชภิกษุณีในปัจจุบันจึงเป็นไปไม่ได้ เน่ืองจากในสภาพปัจจุบันไม่สามารถหาภิกษุณีเป็น
เถรวาท การบวชตามพระธรรมวินัยจึงทําไม่ได้ 

                                                     
๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๘๘. 
๗วิ.ภิกฺขุนี. ๕/๒/๖. 



๖๙ 

 ๓.๒.๒ อุบาสิกา 
 คําว่า “อุบาสิกา” ในพระวินัยปิฎกมีกล่าวไว้ว่า “อุบาสิกา ได้แก่ สตรีผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็น
สรณะ ผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ”๘  
 คําว่า “อุบาสิกา” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้คําจํากัดความ
ไว้ว่า คฤหัสถ์ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง๙ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้คําจํากัดความ “อุบาสิกา” ไว้ในพจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ว่า หมายถึง หญิงผู้น่ังใกล้พระรัตนตรัย คนใกล้ชิดพระศาสนาที่เป็นหญิง 
คฤหัสถ์ผู้หญิงที่แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ๑๐ 
 นางสุชาดาอุบาสิกา คือ สตรีคนแรกที่ได้ประกาศตัวเองยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง
พร้อมกับหญิงสะใภ้ของนาง เป็นการประกาศตัวเองเป็นอุบาสิกาคณะแรกในโลก และในขณะเดียวกัน
เศรษฐีผู้เป็นสามีของนางก็ได้ประกาศตัวเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยคนแรกในโลกเช่นกัน พระ
พุทธองค์ทรงยกย่องว่านางเป็นเอตทัคคะ คือเป็นเลิศในการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นคนแรกว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎุมพี เลิศกว่าพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู้ถึงสรณะ
ก่อน”๑๑ 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของอุบาสกอุบาสิกาที่ดี มี ๕ ประการ คือ  

๑. เป็นผู้มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้มีศีล 
๓. เป็นผู้ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล 
๔. ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี 
๕. ทําการสนับสนุนในศาสนาน้ี๑๒  

 นอกจากน้ันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมที่เป็นไปเพ่ือความเจริญของอุบาสก ซึ่งหมายรวมถึง
อุบาสิกาด้วยเช่นกัน มี ๗ ประการ ดังน้ี 

๑. ไม่ขาดการเย่ียมเยียนภิกษุ 
๒. ไม่ละเลยการฟังธรรม 

                                                     
๘วิ.มหา. ๓/๖๓๔/๖๖๗.  
๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า  ๑๑๑๕. 
๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๕๖๒.  
๑๑องฺ.เอก. ๓๓/๑๕๒/๘๒. 
๑๒องฺ.ปญฺจก. ๓๖/๑๗๕/๓๗๓.   



๗๐ 

๓. ศึกษาในอธิศีล 
๔. มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งที่เป็นเถระ ทั้งเป็นผู้ใหม่ ทั้งปานกลาง 
๕. ไม่ต้ังจิตติเตียน ไม่คอยเพ่งโทษฟังธรรม 
๖. ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอก 
๗. กระทําสักการะก่อนในเขตบุญในศาสนาน้ี๑๓ 

 จากความหมายและคุณลักษณะของอุบาสิกาที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า อุบาสิกามิใช่เป็นเพียง
สตรีที่มิใช่นักบวชที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน แต่จะต้องเป็นการผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 
โดยมีศรัทธาที่ถูกต้องไม่งมงาย ประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และให้การอุปถัมภ์
บํารุงพระพุทธศาสนา โดยมีข้อความที่เจาะจงว่า ให้ทําบุญในพระพุทธศาสนาก่อน ซึ่งมีความนัยว่า 
มิได้ปิดก้ันไม่ให้ไปทําบุญหรืออุปภัมภ์นักบวชในศาสนาอ่ืน ถ้านักบวชในศาสนาอื่นมีข้อดีและตัวเอง
เลื่อมใสอยู่ก่อนที่จะมานับถือพระพุทธศาสนา ก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ อันเป็นการแสดงถึงความมี
นํ้าใจของพระพุทธศาสนาที่มีต่อศาสนาอ่ืน 
 ๓.๒.๓ แม่ชี 
 แม่ชีไม่จัดเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา หากแต่เป็นอุบาสิกาที่เป็นหญิงโกนผม โกนคิ้ว นุ่ง
ขาว ห่มขาว ถือเพศพรหมจรรย์ รักษาศีล ๘ สละบ้านเรือนมาอยู่ในวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม 
 คําว่า “ชี” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า 
นักบวช เช่น ชีปะขาว คําเรียกหญิงที่นุ่งขาวห่มขาว โกนคิ้วโกนผมถือศีล แม่ชี ก็เรียก๑๔ 

แม่ชี หรือ ชี มีความเป็นมาไม่ชัดเจน กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรัสเรียก  
แม่ชีว่า อุบาสิกาที่ เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว ดังความปรากฎในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค ที่ตรัสแก่สามเณรจุนทะว่า “อุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้นที่เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่ม
ขาว ประพฤติพรหมจรรย์ถึงจะมีอยู่…บริโภคกาม ถึงจะมีอยู่”๑๕ 
 พระราชกวี อํ่า ธมฺมทตฺโต ได้ค้นพบและศึกษากเบื้องจานซึ่งมีการกล่าวถึงชี และได้รวบรวม
ไว้ในพุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุคถา ตํานานเมืองขุนไทย ดังน้ี 

 ญาณจรณ เมื่ออุปสมบทวันที่ ๑ ค่ํา เดือนย่ี ปี พ.ศ. ๒๓๖ โสณอุปัชฌายอุตต
รสวดญัตติจตุตตถกัมมวาจา แรกมี ๑๐ คน ตัวคนท่ีหน่ึงองคฌานียสอน อนุสาสน ๒ 
ปี จบ ๓ ปิฎก ญาณจรณ อุปัชฌายให้อุปสมบทคน คนพันคน ๓๕ วัน ให้บวชสามเณร 
๑๕๕  องค์  ๑  เ ดือน  บวชหญิง เ ป็นชี อุบาสิกา ร้อยคน  ภิกขุ นี ไม่ ไ ด้มี  จึ งถือ 

                                                     
๑๓องฺ.สตฺตก. ๓๗/๒๗/๘๐.  
๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า  ๑๑๑๕. 
๑๕ที.ปา. ๑๕/๑๐๔/๒๖๙. 



๗๑ 

สีลสิกขาบท ๘ อย่าง โสณสอน ว่าง่ายดี ไม่ถือภิกขุนีปาติโมกข มิต้องปาราชิก แพ้
ตลอด (ชีพ)๑๖ 
 

 นอกจากน้ัน ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับแม่ชีปรากฎในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในบันทึกของ ลาลูแบร์ 
อัครราชทูตชาวฝร่ังเศส ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึงเรื่องชีไว้ว่า ในสยามจะมีนางชี 
คือสตรีที่ปฏิบัติพระวินัย อาศัยอยู่ในวัดของพระภิกษุบางวัด ซึ่งนางชีเหล่าน้ีส่วนมากจะบวชเมื่อตอน
อายุเข้าวัยชราแล้ว๑๗ 

จากข้อมูลเบ้ืองต้นกล่าวได้ว่า แม่ชีมีประวัติความเป็นมาไม่ทราบชัดเจน ส่วนใหญ่เข้าใจว่า 
เมื่อภิกษุณีเสื่อมสูญไป สตรีที่ฝักใฝ่ในศาสนามีความปรารถนาจะศึกษาปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้ง พยายาม
ละทิ้งชีวิตทางโลก หันหน้าเข้าวัด นุ่งขาว ห่มขาว โกนผม โกนคิ้ว ถือศีล ๘ เพ่ือแสดงถึงการตัดซึ่ง
ชีวิตทางโลก และค้นพบหลักฐานหลักฐานที่ปรากฎแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๓๖ มีการบวชชี โดย
ถือเป็นเพียงอุบาสิกา ถือศีล ๘ ซึ่งสอดคล้องกับชีในปัจจุบัน 

 

๓.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในสมัยพุทธกาล 
สตรีในสมัยพุทธกาลที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสอันดีทาง

ศาสนา สตรีได้รับโอกาสให้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมในฐานะ
ภิกษุณี หรือหากแม้ว่ามิได้เป็นนักบวช หากแต่ครองชีวิตอย่างสามัญชนทั่วไปก็มีฐานะเป็นอุบาสิกาที่มี
บทบาทไม่น้อยไปกว่าภิกษุ ภิกษุณี หรืออุบาสก โดยไม่เพียงแต่เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง คอยให้ความ
อุปถัมภ์บํารุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน ยังมีบทบาทในการทําหน้าที่เผยแผ่คําสอนของพระพุทธ 
ศาสนาให้มั่นคงจนกระทั่งถึงปัจจุบัน๑๘ 

สตรีน้ันมีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธศาสนาเหมือนกับบุรุษ ทั้งผู้ที่เข้ามาบวชเป็นภิกษุณี
และผู้ดําเนินชีวิตคฤหัสถ์ทั่วไป น่ันแสดงว่าพุทธบริษัทหรือผู้นับถือพระพุทธศาสนามีโอกาสได้รับ

                                                     
๑๖พระราชกวี (อํ่า ธมฺมทตฺโต), สุวัณณภูมิ พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุกถา 

ตํานานเมืองขุนไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๙, วัดโสมนัสราชวรวิหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวิทยา, ๒๕๕๐), 
หน้า ๑๖๗. 

๑๗ลาลูแบร์, ซิมอน เดอ, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, (นนทบุรี : 
สํานักพิมพ์ศรีปัญญา, ๒๕๔๘), หน้า ๓๔๑. 

๑๘พระธนนาถ นิธิปัญฺโญ (พลกรรณ์), “บทบาทของอาจารย์สุจินต์ บรหารวนเขตต์” ใน การ
เผยแผ่พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 
๒๕๕๕), หน้า ๕. 



๗๒ 

การศึกษาจากพระพุทธองค์เหมือนกัน และเมื่อสตรีได้มีโอกาสในการบวช สตรีก็มีความสามารถใน
การดํารงชีวิตในการเป็นนักบวชได้ทัดเทียมกับบุรุษ กล่าวได้ว่า เป็นการยกระดับและสถานภาพของ
สตรีขึ้นอย่างมาก การยอมรับสตรีเพศให้เข้าไปมีบทบาทในหมู่สงฆ์น้ัน เป็นการเปิดโอกาสให้สตรีได้
ศึกษา ตลอดจนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพิงหรือขึ้นอยู่กับผู้ใดในการเข้าสู่
จุดหมายของพระศาสนา๑๙ ทําให้เรามีโอกาสได้รู้ถึงศักยภาพของสตรีในการบรรลุธรรมได้โดยท่ัวไป
แล้ว สตรีทั้งหลายก็มุ่งบําเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมตามระเบียบทางศาสนาอันดีงาม มีความสามารถเป็น
เลิศในแง่ต่าง ๆ ได้ไม่แพ้บุรุษ ดังน้ันสตรีจึงมีอิสระและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในทางศาสนามากข้ึน 

หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสให้สตรี เข้ามาเป็นสมาชิกของสังฆมณฑลแล้ว ปรากฏ
ว่ามีสตรีจํานวนไม่น้อยที่เข้ามาบวชตลอดจนมีบทบาทในพระพุทธศาสนา โดยสตรีที่เข้ามาบวชน้ันมา
จากคนทุกชนช้ันวรรณะในสังคม ได้แก่ ตระกูลกษัตริย์ ขุนนาง พราหมณ์ แม่ค้า ศูทร โสเภณี เป็นต้น
ซึ่งพระพุทธองค์ไม่ทรงแบ่งแยก เพราะทุกคนที่เข้ามาสู่พระศาสนานั้นจะต้องปฏิบัติตามวินัยเดียวกัน
และจะได้รับการปฏิบัติที่เสมอเหมือนกันหมด ทั้งน้ีเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความมีเสรีภาพ ความ
เป็นปัจเจกบุคคลโดยตรงของสตรี ในด้านภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถแล้ว ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า
สตรีก็สามารถเข้าใจธรรม บรรลุมรรคผล และแสดงธรรมได้ ทั้งน้ีมีสตรีทั้งที่เป็นภิกษุณีและอุบาสิกา
จํานวนไม่น้อยที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจธรรมะได้อย่างรวดเร็ว ถ่องแท้ กระทําคุณประโยชน์แก่
พุทธศาสนาไว้มาก ซึ่งล้วนเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพุทโธวาท จึงได้บรรลุคุณธรรมข้ันสูงสุดคือ
อรหัตตผล และดํารงตนอยู่ในธรรมโดยตลอด เช่น เป็นผู้มักน้อยสันโดษ รักสงบชอบหลีกเร้นอยู่ในป่า 
จะเข้าหมู่คณะก็เพ่ือกิจส่วนรวม หรือจะเข้าหมู่บ้านก็เพ่ือทําประโยชน์แก่ชาวบ้าน แต่ละท่านจึงมี
ความสุขอันเกิดจากอริยมรรคและอริยผลที่ตนบรรลุ 

ในที่น้ีจะศึกษาตัวอย่างสตรีที่เป็นภิกษุณีและอุบาสิกาที่มีบทบาทเด่นในระดับครอบครัว ใน
ระดับสังคม ในสถาบันการศึกษา และในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและสอนธรรม เพ่ือนําไปบูรณาการต่อใน
บทต่อไป ดังน้ี  

๓.๓.๑ ภิกษุณี 
  พระเขมาเถรี 
 พระเขมาเถรีเป็นสตรีจากพระราชวงศ์ช้ันสูง เดิมเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัททราชแห่งเมือง
สาคละ ในแคว้นมัททะ ต่อมาได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ได้ฟัง
พระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์แล้ว ได้บรรลุธรรมช้ันอนาคามี ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชเป็น

                                                     
๑๙พระศรีปริยัติโมลี และคณะ, สตรีในพระพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หน้า ๕. 



๗๓ 

ภิกษุณีได้ พระเขมาเถรีเมื่อบวชแล้วได้บรรลุพระอรหัตผล และได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็น
ผู้เลิศในด้านมีปัญญามากย่ิงกว่าภิกษุณีใดในพระพุทธศาสนา 

พระเขมาเถรีมีเพ่ือนสนิทต้ังแต่สมัยยังเป็นคฤหัสถ์ ช่ือ วิชยา นางเป็นหญิงตระกูลสูง เมื่อ
ทราบว่าพระเขมาเถรีออกบวชก็อยากบวชบ้าง วันหน่ึงจึงเข้าไปหาพระเขมาเถรี พระนางแสดงธรรม
ให้ฟัง วิชยาเกิดศรัทธาและบวชเป็นภิกษุณี พระวิชยาภิกษุณีได้พยายามเจริญสมณธรรมแต่เกิด
ฟุ้งซ่าน ไม่ได้ความสงบ จึงเข้าไปหาพระเขมาเถรีเพ่ือขอคําแนะนํา พระวิชยาภิกษุณีได้นําหลักธรรมที่
พระเขมาเถรีแสดงไปเจริญสมณธรรม จนในที่สุดได้บรรลุพระอรหัตตผล๒๐ 

เมื่อคร้ังที่พระเขมาเถรีจาริกไปในแคว้นโกศล เข้าอยู่ ณ ที่โตรณวัตถุ ในครั้งน้ันพระเจ้า 
ปเสนทิโกศลเสด็จออกจากเมืองสาเกตจะไปยังกรุงสาวัตถี ประทับแรม ๑ คืนที่โตรณวัตถุ ตรัสเรียก
ราชบุรุษให้ไปสืบหาสมณะหรือพราหมณ์ที่สมควรที่พระองค์จะเข้าไปหา แต่ราชบุรุษไม่พบสมณะหรือ
พราหมณ์ซึ่งสมควรที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปหา พบแต่ภิกษุณีช่ือว่าเขมาเถรีผู้มีกิตติศัพท์อันงามฟุ้ง
ขจรไปว่า เป็นบัณฑิตผู้เฉียบแหลม มีปัญญามาก เป็นพหูสูต พูดเพราะ มีปฏิภาณดี แล้วทูลเชิญพระ
เจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปหาเพ่ือถามปัญหาธรรม๒๑ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งน้ันทําให้มั่นใจในการเผยแผ่
ธรรมของพระเขมาเถรีในความสามารถ มีความแตกฉานในธรรม จนบุคคลท่ัวไปนําไปเล่าลือยกย่อง 
แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงต้ังให้เป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายขวา ซึ่งเทียบเคียงได้กับพระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระ
อัครสาวกฝ่ายขวาเช่นเดียวกัน 

เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับการเกิดของพระพุทธเจ้าจะมี
อีกหรือไม่หลังจากดับขันธปรินิพพานไปแล้ว เมื่อได้คําตอบแล้วต่อมาพระราชาเสด็จเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าแล้วทูลสอบถามปัญหาเหล่าน้ันกับพระพุทธองค์อีก แต่ก็ได้รับคําตอบเหมือนกันทําให้
พระราชาทรงอัศจรรย์ใจ 

“ข้าแต่พระองค์  ผู้เจริญ สมัยหน่ึง ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปหาพระเขมาภิกษุณี 
ไต่ถามความข้อน้ีมาคร้ังหน่ึงแล้ว แม้แม่เจ้ารูปน้ันก็ได้พยากรณ์ความข้อน้ีด้วยบท
เหล่าน้ี ด้วยพยัญชนะเหล่าน้ีแก่ข้าพระพุทธเจ้า ดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกัน น่า
อัศจรรย์พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมาพระเจ้าข้า น้ีข้อที่อรรถกับอรรถพยัญชนะกับพยัญชนะ 
ของพระศาสดากับของสาวกย่อมเทียบกันได้ เข้ากันได้ ไม่ผิดเพ้ียนในบทที่สําคัญ๒๒ 

 

                                                     
๒๐ขุ.เถรี.อ. ๕๔/๒๗๒-๒๗๓. 
๒๑สํ.สฬา. ๒๙/๗๕๒-๗๕๓/๒๘๐-๒๘๑. 
๒๒สํ.สฬา. ๒๙/๗๕๔-๗๖๑/๒๘๑-๒๘๗.  



๗๔ 

 นอกจากน้ัน มีเหตุการณ์ครั้งหน่ึง มารใจบาปได้กล่าวประเล้าประโลม เชิญชวนพระเถรี
มาร่วมอภิรมย์กันด้วยกามคุณทั้งหลาย พระเขมาเถรีได้แสดงธรรมตอบโต้มารใจบาปตนน้ันไปว่า 

“เราอึดอัดเอือมระอา ด้วยกายอันเป่ือยเน่า กระสับกระส่าย มีอันจะแตกพัง
ไปน้ีอยู่ เราถอนกามตัณหาได้แล้ว. กามทั้งหลายอุปมาด้วยหอกและหลาว มีขันธ์
ทั้งหลายเป็นเขียงรองสับ บัดนี้ความยินดีในกามท่ีท่านพูดถึง ไม่มีแก่เราแล้ว. เรา
กําจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้ว เราทําลายกองความมืด [อวิชชา] เสีย
แล้ว ดูก่อนมารใจบาป ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ตัวท่านก็ถูกเรากําจัดเสียแล้ว. พวกคนเขลา
ไม่รู้ตามความเป็นจริง พากันนอบน้อมดวงดาวทั้งหลาย นําเธอไปอยู่ในป่าคือลัทธิ 
แล้วสําคัญว่าบริสุทธ์ิ. ส่วนเราแล นอบน้อมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นอุดม
บุรุษ จึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ช่ือว่าทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา”๒๓ 

 
สรุปบทบาทของพระเขมาเถรีที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นนับได้ว่า การเผยแผ่ธรรมของพระ

เขมาเถรีมีทั้งความสามารถ มีความแตกฉานในธรรม ทําให้เพ่ือนสหธรรมมิกคือพระวิชยาภิกษุณีได้นํา
หลักธรรมที่พระนางแนะนําไปเจริญสมณธรรมจนสามารถบรรลุพระอรหัตตผล อีกทั้งได้แสดงธรรมจน
บุคคลทั่วไปนําไปเล่าลือยกย่อง แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงต้ังให้เป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายขวา ซึ่งเทียบเคียง
ได้กับพระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาเช่นเดียวกัน และทรงต้ังไว้ตําแหน่งเอตทัคคะว่า พระ
เขมาเถรีเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณีผู้มีปัญญามาก อีกทั้งยังมีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้การเผย
แผ่ได้ผลดี เช่น มีบุคลิกลักษณะดี งดงามในสมณเพศ เคร่งครัดในธรรมวินัย พูดเพราะ เป็นพหูสูต 
แสดงธรรมได้วิจิตร สามารถเข้าถึงปวงชนได้ทุกช้ันวรรณะ และยังได้รับแรงสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ 
เช่น พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล และกษัตริย์ในแคว้นใกล้เคียง ในฐานะที่เคยเป็นพระอัคร
มเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมาก่อน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนหันมายอมรับและนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก จึงเป็นธรรมประจักษ์แก่คนทั้งหลายได้ เช่น สตรีที่สวยงามสามารถ
เข้ามาบวชเป็นภิกษุณี สละความสวยงามของตน มีวาจาแสดงธรรมได้อย่างลึกซึ้งเป็นที่ประทับใจและ
เป็นที่ต้ังแห่งศรัทธาของคนทั้งหลาย 

พระปฏาจาราเถรี 
พระปฏาจาราเถรี ก่อนบวชน้ันเป็นสตรีมาจากตระกูลเศรษฐี แต่ด้วยได้รับความทุกข์กับการ

ดําเนินชีวิตและการสูญเสียญาติจึงเป็นบ้าเสียสติ พระพุทธเจ้าได้ช่วยเหลือและแสดงธรรมให้ฟังจน
นางบรรลุโสดาปัตติผล และได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นผู้เลิศในด้านผู้ทรงวินัย  

                                                     
๒๓ขุ.เถรี. ๕๔/๔๕๓/๒๑๔-๒๑๕. 



๗๕ 

พระปฏาจาราเถรีมีความสามารถของในการสอนธรรมรูปหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงประสบการณ์ใน
ชีวิตที่ประกอบด้วยความทุกข์ที่พบน้ันเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้ ประสบการณ์แห่งทุกข์เป็น
เคร่ืองมือสอนธรรมได้อย่างดี ในครั้งหน่ึงพระปฏาจาราเถรีสอนธรรมให้แก่ หญิง ๓๐ คน โดยโอวาทของ
พระเถรีสื่อสะท้อนให้ผู้ฟังอย่าได้ทุ่มเทชีวิตไปกับการงานของชาวบ้าน เป็นภาระทําให้เกิดความเน่ินช้า แต่
จงหม่ันบําเพ็ญจิตภาวนาจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง ได้แก่ ไตรสิกขา การปฏิบัติตามไตรสิกขา คําสอน
ของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้นจากกิเลส อาสวะได้ ผู้บําเพ็ญจิตภาวนาเท่าน้ันจึงจะเป็นผู้เอาชนะกิเลสได้ 
หญิง ๓๐ คนน้ันเกิดความศรัทธาพากันออกบวชเป็นภิกษุณี มีศีลบริสุทธ์ิ อยู่บําเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู่ใน
สํานักของท่านเองและบรรลุพระอรหันต์ในที่สุด๒๔ 

ครั้งหน่ึง พระปฏาจาราเถรีได้แสดงธรรมให้สตรีขอทานคนหนึ่งช่ือ จันทา เที่ยวขอทานอยู่ถึง  
๗ ปี วันหน่ึงนางได้ไปยังสถานที่ที่พระปฏาจาราเถรีแจกจ่ายข้าว ภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางนั้นมีทุกข์ จึง
เกิดความสงสาร ช่วยสงเคราะห์ด้วยถ้อยคําอ่อนโยน แล้วให้ทานอาหารจนอ่ิมทุกมื้อ จนนางเกิดความ
เลื่อมใส จึงเข้าไปขอให้พระเถรีบวชให้ พระปฏาจาราเถรีแสดงธรรมแก่นางโดยการแสดงประสบการณ์
ทุกข์ที่ท่านประสบมาให้นางฟัง เมื่อนางฟังแล้วจึงเลื่อมใส ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเถรีบําเพ็ญ
วิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักพระจันทาเถรีก็บรรลุอรหัตตผล๒๕ 

อีกตัวอย่างหน่ึง พระปฏาจาราเถรีได้กล่าวอบรมสตรี ๕๐๐ คน ที่พบกับทุกข์เพราะบุตรตาย 
เกิดความเศร้าโศกเสียใจ จึงเข้าไปหาพระปฏาจาราเถรีแล้วบอกเหตุแห่งความเศร้าโศกของตน พระ
เถรีได้ให้โอวาทธรรมแก่สตรีเหล่าน้ันว่า 

“ท่านไม่รู้ทางของสัตว์ใด ซึ่งมาแล้วหรือไปแล้วเหตุไฉน ท่านจึงร้องไห้ถึงสัตว์
ที่มาแล้วน้ันว่า บุตรของเรา. ส่วนท่านรู้ทางของสัตว์น้ัน ผู้มาแล้วหรือไปแล้วจึงไม่
เศร้าโศกถึงสัตว์น้ันเลย เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา. สัตว์อันเขามิได้
เช้ือเชิญก็มาจากที่น้ัน เขามิได้อนุญาตก็ไปจากที่น้ี. เขามาจากที่ไหนกันแน่หนอ อยู่ได้ 
๒-๓ วัน ก็ไปแล้วสู่ทางอ่ืนจากที่น้ีก็มี กําลังไปสู่ทางอ่ืนจากที่น้ันก็มี เขาละ [ตาย] ไป
แล้ว ท่องเที่ยวอยู่โดยรูปของมนุษย์ จักไปก็มี เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างน้ันจะคร่ํา
ครวญเพราะเหตุน้ันไปทําไม”๒๖ 

 
หลังจากที่หญิงเหล่าน้ันได้ฟังโอวาทธรรม เกิดศรัทธาจึงพากันบวชในสํานักของพระเถรี และ

เพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็บรรลุอรหัตตผล 
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๗๖ 

นอกจากน้ี พระปฏาจาราเถรียังได้ช่วยสอนธรรมแก่นางอุตตรา นางฟังธรรมแล้วเลื่อมใสจึง
ออกบวชเป็นพระอุตตราเถรี เมื่อบวชแล้วประกอบกิจภาวนาวิปัสสนาในสํานักพระปฏาจาราเถรี แล้ว
ไม่นานนักก็บรรลุอรหัตตผล๒๗ 

จะเห็นได้ว่า ลักษณะการสอนและผู้ที่เข้ามารับการสอนจากพระปฏาจาราเถรีล้วนนํา
ประสบการณ์ทุกข์ของตนเป็นอารมณ์วิปัสสนา พิจารณาเห็นทุกข์อย่างแท้จริงจึงได้ปัญญา เห็นเหตุ
แห่งทุกข์และการดับทุกข์ได้ เป็นเทคนิคการสอนธรรมท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอนเรื่องง่าย ๆ สอนจาก
เร่ืองใกล้ตัว จึงทําให้พระปฏาจาราเถรีรูปน้ีมีพระภิกษุณีเป็นศิษย์หลายร้อยรูป เพราะเมื่อภิกษุณีรูปใด
มีปัญหาเก่ียวกับคนในครอบครัวหรือญาติเสียชีวิต แล้วยังทําใจไม่ได้แม้จะออกบวชแล้ว จึงมุ่งไปหา
พระเถรีรูปน้ีให้ช่วยแนะนําสั่งสอน จากแนวการสอนน้ีทําให้ทราบว่า ประสบการณ์ทุกข์เป็นเส้นทาง
นําออกจากทุกข์ได้โดยง่าย พระปฎาจาราเถรีได้ทําบทบาทน้ีได้เป็นอย่างดี 

พระธรรมทินนาเถรี 
พระธรรมทินนาเถรี เป็นสตรีจากตระกูลเศรษฐี มีรูปโฉมงดงาม เดิมเป็นภรรยาของวิสาข

เศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์ ในแคว้นมคธ หลังจากที่สามีบรรลุอนาคามี ไม่ปฏิบัติกิจของสามีนางจึงเกิด
ความสนใจปรารถนาจะบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาบ้าง หลังจากที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วบําเพ็ญ
เพียรไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์ และได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นผู้เลิศในด้านธรรม
กถึก (ผู้แสดงธรรม) 

ครั้นบรรลุพระอรหัตแล้ว พระธัมมทินนาเถรีกลับไปท่ีกรุงราชคฤห์กับภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายวิ
สาขอุบาสกเม่ือทราบว่าพระเถรีมาที่กรุงราชคฤห์แล้วจึงได้เข้าไปหาแล้วถามปัญหาธรรมะที่ละเอียด
ลึกซึ้ง เก่ียวกับสักกายทิฏฐิ อุปาทานขันธ์ ๕ มรรคมีองค์ ๘ กับขันธ์ ๓ สมาธิและสังขาร สัญญาเวทยิต
นิโรธ เวทนา พระเถรีตอบคําถามทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเหมือนตัดก้านบัวด้วยมีดอันคมกริบ 

ต่อจากน้ัน วิสาขอุบาสกได้ช่ืนชมในคําตอบของพระเถรี แล้วได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้ง
กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมกับพระเถรีให้ทรงทราบทุกประการ เมื่อวิสาขอุบาสกกราบทูลอย่างนี้
แล้ว พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าการตอบปัญหาเทียบเท่ากับพระสัพพัญญุตญาณ และทรงยกย่องพระ
เถรีว่าเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีปัญญามาก เป็นผู้มีพรสวรรค์ในการแสดงธรรมและทรงแต่งต้ังพระธรรมทิน
นาเถรีไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะว่า เป็นภิกษุณีผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นพระธรรมกถึก๒๘  
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๗๗ 

พระธรรมทินนาเถรีน้ีเองที่เป็นผู้อธิบายและสรุปอริยมรรคนี้ลงในไตรสิกขาจนเป็นแบบอย่าง
ให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังในปัจจุบันน้ีใช้เป็นแนวทาง นอกจากน้ียังมีเรื่องสมาธิและสังขาร เรื่องการ
เข้าและออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ และเรื่องเวทนา ๓ ซึ่งทั้งหมดน้ีปรากฎในจูฬเวทัลลสูตร๒๙ 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทินนาเถรีไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนบําเพ็ญ
เพียรเพ่ือเข้าถึงธรรมและเผยแผ่ธรรม จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความรู้และการตอบ
ปัญหาเทียบเท่าพระสัพพัญญุญาณ นับว่าเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่ธรรมเป็นอย่างย่ิง จึงไม่แปลก
ที่สตรีจะมีสติปัญญาสามารถทําได้ในลักษณะที่ชายกระทําเช่นกันในด้านนี้ 

๓.๓.๒ อุบาสิกา 
นางวิสาขา 
นางเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีกับนางสุมนาเทวี ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต้ังแต่อายุ ๗ 

ขวบ นางเป็นหญิงที่พร้อมด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี คือ มีความงาม ๕ อย่าง ได้แก่ ผมงาม ริมฝีปาก
งาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม นางวิสาขาเป็นอุบาสิกาที่มีศรัทธามั่นคง  

นางได้แต่งงานกับลูกชายของท่านมิคารเศรษฐี ช่ือปุณณวัฒนกุมาร ท่านธนชัยเศรษฐีได้ให้
โอวาทเก่ียวกับการครองเรือนไว้ ๑๐ ข้อ หลังจากแต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่ในบ้านสามี ฝ่ายพ่อสามีคือ
ท่านมิคารเศรษฐี เป็นบุคคลที่นับถือพวกนักบวชนอกศาสนาหรือชีเปลือย และนางวิสาขาในฐานะเป็น
สะใภ้ท่านเศรษฐีได้ใช้ให้นางช่วยทําการต้อนรับเหล่าชีเปลือย ด้วยการเตรียมอาหารในเวลาทําบุญ 
เลี้ยงนักบวชเหล่าน้ัน และท่านเศรษฐีพยายามพูดกล่อมให้นางหันไปนับถือนักบวชเหล่าน้ันโดยบอก
ว่าให้นางมาทําความเคารพพระอรหันต์ ทีแรกนางก็ดีใจนึกว่าเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนา แต่เมื่อ
นางได้เห็นแล้วก็ปฏิเสธและด่าว่านักบวชเหล่าน้ันว่า เป็นผู้ไม่มียางอาย เป็นเหตุให้ท่านเศรษฐีถูก
นักบวชเหล่าน้ันตําหนิ หาว่านําหญิงกาลกิณีเข้ามาในบ้าน แล้วบอกให้ขับนางออกจากบ้าน ถ้าไม่เช่น
จะไม่มาที่บ้านน้ีอีก แต่ท่านเศรษฐีก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีเหตุผลเพียงพอ เหตุการณ์ครั้งน้ันเป็นจุด
ขัดแย้งครั้งแรก ส่วนคร้ังที่ ๒ ท่านเศรษฐีกําลังน่ังกินข้าวมธุปายาสอยู่ ปรากฎว่ามีพระมาบิณฑบาตร 
เศรษฐีแกล้งก้มหน้าทําเป็นไม่เห็น นางจึงนิมนต์พระให้ไปข้างหน้าแล้วพูดว่า พ่อผัวของฉันกําลังกิน
ของเก่า ท่านเศรษฐีได้ยินจึงโกรธ และอีกครั้งเมื่อแม่ลาคลอดลูก นางได้ไปดูแลในตอนดึกพร้อมด้วย
นางทาสี ก็ถูกกล่าวหาว่าแอบไปทํามิดีมิร้าย และอีกเรื่องคือ การรับโอวาท ๑๐ ข้อของนางจากบิดา
ก่อนที่นางจะเดินทางมา ทําให้เศรษฐีมีความสงสัย ในที่สุดจึงให้พราหมณ์ทั้ง ๘ คนที่มากับนางช่วย
ตัดสินไปทีละข้อ ปรากฎว่านางไม่มีความผิด 

ตอนแรกนางถูกขับไล่ให้กลับไปสู่ตระกูล นางไม่กลับ แต่เมื่อพิสูจน์ว่าบริสุทธ์ิ จึงขอกลับสู่
ตระกูล แต่พ่อสามีก็ห้ามไว้ และต้ังเง่ือนไขว่า ถ้าจะให้อยู่ที่น่ีต้องอนุญาตให้นางได้ทําบุญตักบาตร 
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๗๘ 

และนิมนต์พระสงฆ์มาฉัน พ่อสามีอนุญาต ในวันหน่ึงนางได้นิมนต์พระพุทธองค์พร้อมภิกษุมาฉัน
ภัตตาหารท่ีบ้าน และนางบอกให้พ่อสามีมาช่วยประเคนของพระ ท่านเศรษฐีจะมาแต่ถูกพวกชีเปลือย
ห้ามไว้ จึงขอน่ังอยู่ด้านนอก เมื่อพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็ได้แสดงธรรมแก่นางวิสาขาและเศรษฐี เมื่อ
จบเทศนาท่านเศรษฐีซึ่งน่ังอยู่นอกม่านก็ได้บรรลุพระโสดาบัน หันมานับถือพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุ
น้ีเองทําให้เศรษฐีมีความดีใจและยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นแม่ของตน คือเป็นผู้ให้กําเนิดทางธรรม 
เพราะทําให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงธรรม หรือเป็นแม่ผู้ช้ีให้เห็นทางอันประเสริฐ นับแต่น้ันมา นางวิสาขา
จึงได้ช่ือว่า มิคารมารดา และตั้งแต่น้ันมาท่านเศรษฐีจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต๓๐ 

นางวิสาขาเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดี สามารถเป็นที่พ่ึงของญาติมิตรสหายทั้งหลาย เพราะเหตุน้ี 
ทําให้คนเหล่าน้ันหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ดังเช่น ธรรมปฏิปทาของนางวิสาขาเป็น
แบบอย่างตลอดกาล เช่น โอวาทท้ัง ๑๐ ข้อ ซึ่งผู้ที่เป็นบิดามารดามักจะนํามาเป็นหลักคํากล่าวสอน
บุตรหลานของตัวเอง แม้ในสมัยน้ียังนิยมกล่าวขานหรือนํามาเป็นหลักปฏิบัติในปัจจุบัน  

นอกจากน้ี ยังมีตัวอย่างการเป็นที่พ่ึงแก่เพ่ือนหญิงชอบเมาสุรา ประมาณ ๕๐๐ คน ชอบเมา
สุราเป็นประจํา สามีของพวกนางได้ยินกิตติศัพท์การปฏิบัติดีของนางวิสาขา จึงได้มอบภรรยาของตน
ให้นางวิสาขาช่วยอบรมดูแลเพ่ือจะได้ไม่เป็นคนประมาท ในวันหน่ึงหญิงเหล่าน้ันนึกอยากด่ืมสุรา จึง
ลวงนางวิสาขา แต่ก็คิดว่าถ้าขอให้นางวิสาขาพาไปเที่ยวสวนนางคงไม่อนุญาต เพราะเคยลวงมาแล้ว 
ก็เลยบอกว่าอยากไปฟังธรรมของพระพุทธองค์ ฝ่ายนางวิสาขาเห็นว่าเป็นการดีจึงตกลงพาไป และใน
การเดินทางไปพวกนางก็แอบซ่อนนําสุราไปด้วย แล้วพากันแอบด่ืมจนเมา เมื่อไปถึงวัดได้เข้าไปน่ัง
เพ่ือฟังธรรมจากพระพุทธองค์ แต่ด้วยความเมาทําให้มารอยู่ในที่น้ันได้โอกาสสิงพวกนาง ทําให้มี
อาการเป็นต่าง ๆ บางคนก็ลุกขึ้นฟ้อน ร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งเป็นการไม่เคารพตต่อพระพุทธองค์ 
พระองค์จึงแสดงปาฏิหาริย์ทําให้หญิงเหล่าน้ันหายเมา แล้วทรงแสดงธรรมให้ฟัง เมื่อสิ้นสุดการฟัง
ธรรม สตรีเหล่าน้ันก็ได้บรรลุโสดาบัน๓๑ 

ในฐานะแม่ ย่า ยาย นางวิสาขามีอายุ ๑๒๐ ปี มีบุตร ๑๐ คน มีธิดา ๑๐ คน บรรดาบุตร 
(ชายหญิง) เหล่าน้ัน คนหน่ึง ๆ ได้มีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธิดาคนละ ๑๐ คน บรรดาหลานเหล่าน้ัน 
คนหน่ึง ๆ ได้มีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธิดาคนละ ๑๐ คน รวมจํานวนได้ ๘,๔๒๐ คน เป็นไปด้วย
ความสามารถแห่งความสืบเน่ืองแห่งบุตรหลานและเหลน นางเป็นต้นบุญต้นแบบในการปฏิบัติธรรม
และในการชักชวนลูกหลานไปฟังธรรมท่ีวัดไม่เคยขาด นางไม่เคยไปวัดมือเปล่า ตอนเช้านางจะถวาย
ข้าวต้ม ช่วงเพลก็ถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่ายถวายนํ้าปานะ และนางได้ถวายภัตตาหารแก่สงฆ์ที่บ้าน
ของนางวันละ ๒,๐๐๐ รูปเป็นประจําทุกวัน นอกจากน้ันนางชักชวนญาติมิตรทั้งชายและหญิงไปบวช
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๗๙ 

มากมาย และอนุญาตให้ลูกชายช่ือ มิคชาละ บวชตลอดชีวิต พระมิคชาลเถระเมื่อบวชแล้วก็ต้ังใจ
ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์๓๒ 

นางวิสาขาน้ัน เวลานางไปวัดหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัด จะสังเกตพิจารณาดูสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด 
ตลอดจนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย แล้วมาวิเคราะห์ว่า สิ่งไหนจะเป็นประโยชน์ต่อวัดและพระภิกษุ
สามเณร นางก็จะนํามาเสนอต่อพระพุทธเจ้า ดังเมื่อครั้งที่นางทราบว่าภิกษุทั้งหลายเปลือยกาย
อาบนํ้า นางจึงเข้าไปกราบทูลขอพร ๘ ประการ เพ่ือให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตปัจจัยเครื่องอุปโภค 
บริโภคที่ยังไม่ทรงอนุญาตแก่พระภิกษุสงฆ์หลายประการ พร้อมทั้งกราบทูลเหตุผลเมื่อพระพุทธองค์
ตรัสถาม ซึ่งพร ๘ ประการเหล่าน้ัน คือ 

๑) กราบทูลขอถวายผ้าวัสสิกสาฎก คือ ผ้าสําหรับอาบนํ้าฝน  
เหตุผลคือ การที่ภิกษุเปลือยกายสรงนํ้า เป็นสิ่งที่ดูไม่สวยงาม 
๒) กราบทูลขอถวายอาคันตุกภัต คือ ภัตตาหารเพ่ือพระภิกษุผู้จรมา 
เหตุผลคือ พระอาคันตุกะผู้มาใหม่ยังไม่ชํานาญทาง ย่อมลําบากในการบิณฑบาตรในตอน

แรก เมื่อภิกษุได้อาคันตุกภัตแล้ว ท่านจะไม่ลําบากในตอนแรก ต่อเมื่อท่านชํานาญทางแล้วก็จะ
บิณฑบาตรไม่ลําบาก 

๓) กราบทูลขอถวายคมิกภัต คือ ภัตตาหารสําหรับพระภิกษุผู้จะเดินทาง 
เหตุผลคือ ถ้าหากว่าภิกษุกําลังจะเดินทางไกล หากแต่มัวหาภัตตาหารเพ่ือตัวเองจะทําให้

ชักช้า อาจไปไม่ทันขบวนเกวียน จะเป็นเหตุให้การเดินทางน้ันถึงที่หมายค่ํา ถ้าภิกษุได้คมิกภัตแล้ว ก็
จะทันหมู่เกวียนและไปถึงที่หมายไม่มืดคํ่า 

๔) กราบทูลขอถวายคิลานภัต คือ ภัตตาหารสําหรับพระภิกษุป่วย 
เหตุผลคือ หากภิกษุป่วยฉันอาหารที่ไม่สบาย โรคภัยอาจจะกําเริบขึ้นอีกได้ แต่ถ้าได้ฉัน

อาหารท่ีจะสบาย ก็จะทําให้โรคภัยทุเลาลงได้ หรืออาจจะหายจากโรคภัยได้ 
๕) กราบทูลขอถวายคิลานุปัฏฐากภัต คือ ภัตตาหารสําหรับพระภิกษุผู้ดูแลภิกษุป่วย 
เหตุผลคือ หากภิกษุผู้ดูแลภิกษุป่วยมัวแต่แสวงหาภัตตาหารเพ่ือตัวเอง ก็จะทําให้นําอาหาร

ไปให้ภิกษุป่วยได้ช้า และตัวเองก็จะไม่ได้ฉันด้วย ถ้าภิกษุได้คิลานุปัฏฐากภัตแล้ว ก็จะทําให้สามารถ
นําอาหารไปให้ภิกษุป่วยในทันทีและตัวเองก็จะไม่อดอาหาร 

๖) กราบทูลขอถวายคิลานเภสัช คือ เภสัชสําหรับภิกษุป่วย 
เหตุผลคือ ภิกษุป่วยเมื่อไม่ได้ฉันเภสัชที่ถูกกับโรคก็จะทําให้โรคไม่หาย และไม่ทุเลา แต่ถ้าได้

ฉันเภสัชที่ถูกโรคก็จะทําให้โรคทุเลาหรือหายได้ 
๗) กราบทูลขอถวายยาคู คือ ข้าวต้ม 
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๘๐ 

เหตุผลคือ พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญถึงอานิสงส์ของข้าวยาคู ๑๐ ประการ และนางเห็น
ประโยชน์ ดังน้ันจึงต้องการจะถวายข้าวยาคูแก่พระภิกษุ 

๘) กราบทูลขอถวายอุทกสาฎก คือ ผ้าสําหรับผลัดเปลี่ยนอาบนํ้าแก่ภิกษุณี 
เหตุผลคือ หากภิกษุณีเปลือยกายอาบนํ้า ก็จะถูกหญิงทั้งหลายเยาะเย้ยนินทา และสตรีที่

ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธองค์เปลือยกายอาบนํ้าย่อมไม่งาม 
นอกจากพรดังกล่าวแล้ว นางยังได้ทูลขอถวายสิ่งของเคร่ืองใช้ทั้งหลายสําหรับภิกษุสงฆ์ 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ทูลขอถวายผ้าเช็ดปาก 
๒) ทูลขอถวายหม้อนํ้า ปุ่มไม้สําหรับเช็ดเท้า และไม้กวาด แต่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต หม้อนํ้า 

ไม้กวาด ส่วนปุ่มไม้สําหรับเช็คเท้าไม่ทรงอนุญาต เพราะมีลักษณะเหมือนดอกบัว อันเป็นเครื่องหมาย
แห่งความมักมาก ภายหลังทรงอนุญาตที่เช็ดเท้า ๓ อย่างคือ หินกรวด กระเบ้ือง และหินฟองน้ําในทะเล 

๓) ทูลขอถวายพัดโบกและพัดใบตาล 
๔) ทูลขออนุญาตการสร้างปราสาทถวาย 
นอกจากการถวายสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าว นางวิสาขาได้สร้างวัดบุพพาราม ใช้งบประมาณใน

การก่อสร้าง ๒๗ โกฏิ และในคราวที่ฉลองวัดบุพพารามน้ัน นางยังได้ถวายภัตตาหาร เครื่องอุปโภค 
บริโภค ผ้าสาฎก และเภสัชแก่สงฆ์เป็นจํานวนมาก 

การท่ีนางวิสาขาถวายสิ่งของเคร่ืองใช้ รวมท้ังปัจจัย ๔ ทําให้ปัจจุบันมีประเพณีการถวาย
สิ่งของเหล่าน้ัน เช่น การสร้างกุฏิ วิหาร ศาลา ไม้กวาด หม้อนํ้าด่ืม และสิ่งของอํานวยความสะดวกอีก
มากที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เมื่อพระภิกษุได้รับความสะดวกแล้วก็จะทําให้ไม่กังวล และหันมาใส่ใจ
ทุ่มเทในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย และนําไปเผยแผ่ให้ชาวบ้านเข้าใจในพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธองค์ได้มากข้ึน อันเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 

นางขุชชุตตรา 
นางขุชชุตตราเกิดเป็นลูกแม่นมในเรือนของโฆสกเศรษฐี อยู่ในเมืองโกสิตะ มีช่ือว่า อุตตรา 

แต่เน่ืองจากนางมีหลังค่อม คนทั้งหลายจึงเรียกนางว่า ‘ขุชชุตตรา’ ต่อมาโฆสกเศรษฐีได้มอบนาง   
สามาวดีให้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน นางขุชชุตตราก็ติดตามไปอยู่ด้วย ในทุก ๆ วันพระนางสามา
วดีทรงใช้ให้นางขุชชุตตราไปซื้อดอกไม้ด้วยเงิน ๘ กหาปณะ แต่นางได้จ่ายเงินซื้อดอกไม้เพียง ๔ 
กหาปณะ และเก็บไว้เองอีก ๔ กหาปณะ นางกระทําเช่นน้ีทุกวัน 

วันหน่ึง ที่บ้านของนายสุมน พ่อค้าดอกไม้ ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาฉัน
ภัตตาหารที่บ้านของตน และขอให้นางช่วยดูแลถวายภัตตาหารและฟังธรรมก่อน นางตอบตกลง
ตามน้ัน เมื่อพระพุทธองค์ทรงฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาพร้อมทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
เมื่อนางขุชชุตตราได้ฟังพระธรรมอย่างต้ังใจ เกิดความเข้าใจในธรรม มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดา
ปัตติผล วันน้ันนางได้ซื้อดอกไม้เต็มจํานวนทั้ง ๘ กหาปณะกลับไปสู่พระราชวัง พระนางสามาวดี



๘๑ 

สังเกตเห็นดอกไม้มากกว่าเดิมจึงถามถึงสาเหตุ นางก็ได้ทูลเรื่องราวความจริงในสิ่งที่ตนได้กระทําไป
แล้วทั้งหมดให้พระนางสามาวดีทรงทราบถึงการได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า แล้วรู้แจ้งใน
พระธรรมคําสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงน่ันเอง เมื่อพระนางสามาวดีได้ฟังเช่นน้ันแล้ว ก็มิได้กล่าว
ตําหนิแต่กลับบอกกับนางว่า ขอให้ตนพร้อมด้วยสตรีที่อยู่ในตําหนักทั้งหมดน้ีได้ฟังธรรมน้ันด้วยเถิด 

ก่อนที่นางขุชชุตตราจะแสดงธรรม พระนางสามาวดีมีรับสั่งให้นางอาบนํ้าด้วยนํ้าหอม ๑๖ หม้อ 
ประทานผ้าสาฎกเน้ือดี ๒ ผืน ใช้นุ่งห่มและเป็นสไบเฉวียงบ่า น่ังบนอาสนะพร้อมถือพัด แล้วเรียก
สตรีที่อยู่ในตําหนักทั้งหมด ๕๐๐ คน มาฟังธรรมให้เป็นเหมือนอย่างที่นางได้ฟังมาจากพระพุทธองค์ 
เมื่อสตรีทั้งหมดได้ฟังธรรมจากนางขุชชุตตราแล้วก็บรรลุโสดาปัตติผล สตรีทั้งหมดไหว้นาง 
ขุชชุตตรา ส่วนพระนางสามาวดีแต่งต้ังให้นางอยู่ในฐานะแห่งมารดาและเป็นอาจารย์ของสตรีเหล่าน้ัน 

พระนางสามาวดีมีรับสั่งให้นางไปยังสํานักของพระพุทธองค์ เพ่ือฟังพระธรรมทุกวัน แล้ว
นํามาแสดงแก่พระองค์พร้อมบริวารทั้ง ๕๐๐ คนในตําหนักด้วย นางขุชชุตตราอุบาสิกาก็ได้กระทํา
ตามน้ันจนเป็นผู้ทรงจําพระไตรปิฎก ด้วยเหตุน้ี พระพุทธองค์ทรงตั้งนางขุชชุตตราอุบาสิกาไว้ใน
ตําแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นพหูสูต "ภิกษุทั้งหลาย นางขุชชุตตราน้ีน้ัน 
เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาสาวิกาของเรา ผู้เป็นธรรมกถิกา (แสดงธรรมกถา)”๓๓ 

จากบทบาทในการแสดงธรรมของนางขุชชุตตราข้างต้น มีข้อน่าสังเกตุ คือ นางขุชชุตตรา
ไม่ได้แสดงธรรมง่าย ๆ ก่อนที่นางจะแสดงธรรม นางไปชําระร่างกายและประดับตกแต่งร่างกายให้
เรียบร้อยก่อน และให้จัดที่น่ังที่สูงกว่าที่น่ังของหญิงทั่วไป การแสดงออกของนางเช่นน้ีเป็นการแสดง
ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธองค์ การกระทําของนางขุชชุตตราถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ดัง
ปัจจุบันที่พระภิกษุสงฆ์ได้น่ังบนธรรมมาสน์อันสูงแล้วจึงแสดงธรรม ซึ่งน่าจะเป็นการแสดงความ
เคารพพระธรรมเช่นเดียวกัน 

การที่พระนางสามาวดีได้ให้นางขุชชุตตราเลิกเป็นหญิงรับใช้ แต่ให้นางทําหน้าที่เข้าวัดไปฟัง
ธรรม แล้วนําธรรมะนั้นมาสอนพวกนางอีกต่อหน่ึง เท่ากับว่านางขุชชุตตราอยู่ในตําแหน่งอาจารย์สอน
ธรรมะให้แก่พระนางสามาวดีและหญิงรับใช้ในวัง โดยมิได้รังเกียจว่านางเป็นหญิงหลังค่อมและเคย
เป็นหญิงรับใช้มาก่อน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้นางได้เป็นอุบาสิกาผู้มีความทรงจําในพระธรรมของพระพุทธ
องค์ พฤติกรรมของนางขุชชุตตราแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่แต่พระภิกษุสงฆ์เท่าน้ันที่จะน่ังบนธรรมมาสน์
แล้วเทศน์สอนแก่คนทั้งหลาย อุบาสิกาไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร มีฐานะอะไร ขอเพียงเป็นผู้มี
ศรัทธาและเข้าใจในพระธรรมคําสอนเป็นอย่างดี ก็สามารถเทศน์หรือแสดงธรรมแก่ชนทั้งหลายได้
เหมือนกัน และยังให้ผลที่ดีเหมือนกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ดังที่นางขุชชุตตราได้แสดงธรรมจนนาง
สามาวดีและบริวารได้บรรลุพระโสดาบัน 

                                                     
๓๓ขุ.ธ.อ. ๕๔/๓๒. 



๘๒ 

หลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นว่า นางขุชชุตตราเป็นพหูสูตจริง มีระบุไว้ในอรรถกถาตอนที่ว่า
ด้วยอิติวุตตกะ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นหลักธรรมที่นางขุชชุตตราได้ยินได้ฟังมา แล้วนํามาแสดงต่อ ซึ่งมี
คําขึ้นต้นว่า อิติ เม สุตํ (แปลว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า)  

 อาจารย์บางท่านกล่าวว่า ก็เพราะเหตุไรในสูตรน้ี ท่านจึงไม่กล่าวคําน้ีทานไว้
เหมือนในสูตรอ่ืน ๆ ที่พระอานนท์กล่าวคํานิทานอ้างกาละเทสะ (เวลาและสถานที่) 
ไว้โดยนัยเป็นต้นว่า เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ เล่า. ตอบว่า เพราะอาจารย์พวกอ่ืนได้
กล่าวไว้ก่อนแล้ว. ก็คํานิทาน (ในสูตรน้ี) พระเถระมิได้กล่าวไว้ เพราะมีผู้กล่าวไว้แล้ว. 
อธิบายว่า คําน้ีทานน้ี ท่านพระอานนท์มิได้กล่าวก่อน แต่นางขุชชุตตรา ผู้ซึ่งพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงแต่งต้ังไว้ในเอตทัคคะ เพราะในบรรดาอุบาสิกา นางเป็นพหูสูต เป็น
อริยสาวิกาได้บรรลุเสกขปฏิสัมภิทา กล่าวไว้ก่อนแล้วแก่สตรี ๕๐๐ นาง ซึ่งมีพระนาง
สามาวดีเป็นประมุข.๓๔ 

 
หลังจากที่นางขุชชุตตราได้แสดงธรรมไว้อย่างนี้ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดสนใจที่จะกล่าวธรรม

เรื่องน้ี ก็จะกล่าวตามที่นางขุชชุตตราได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว ดังน้ัน ข้อความว่า อิติ เม สุตํ น้ีจึงหมายถึง
ถ้อยคําที่นางขุชชุตตราแสดงไว้ และได้รับการจดจําและบันทึกไว้อย่างนี้ต้ังแต่น้ันมา เมื่อพระอานนท์
ยกหลักธรรมเหล่าน้ีขึ้นแสดงในคราวสังคยานาครั้งที่ ๑ น้ัน พระอานนท์เถระก็มิได้กล่าวอ้างว่า 
ข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างน้ีว่า สมัยหน่ึง (เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ) เหมือนอย่างพระสูตรอ่ืนที่มักจะขึ้นต้น
ด้วยข้อความอย่างน้ีเป็นส่วนใหญ่ เพราว่พระอานนท์เถระก็ให้เกียรติแก่นางขุชชุตตรา ซึ่งเป็นผู้ทรงจํา
ไว้ได้และแสดงหลักธรรมเหล่าน้ันก่อนหน้าน้ันแล้ว และจํานวนพระสูตรที่นางขุชชุตตราได้ทรงจําไว้
และแสดงต่อมานั้นมีจํานวนถึง ๑๑๒ สูตร ต้ังแต่ข้อ ๑-๑๑๒ ซึ่งทุก ๆ พระสูตรเหล่าน้ันจะมีคําขึ้นต้น
ด้วยข้อความภาษาบาลีว่า วุตตํ เหตํ ภควตา วุตฺตมหรตาติ เม สุตํ ซึ่งแปลว่า แท้จริง พระสูตรน้ี พระผู้มี
พระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรน้ี พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า (คําว่า ข้าพเจ้าในที่น้ีหมายถึง นาง
ขุชชตตรา) ได้สดับมาอย่างน้ีว่า…(เน้ือความของพระสูตร)…และลงท้ายพระสูตรด้วยข้อความที่ว่า 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตํ ซึ่งแปลว่า เน้ือความน้ี พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้า 
(หมายถึง นางขุชชุตตรา) ได้สดับมาอย่างนี้แล ในคราวสังคยานา พระสังคีติกาจารย์ก็ได้จัดหมวดหมู่
ของพระสูตรทั้ง ๑๑๒ พระสูตรไว้โดยเฉพาะโดยให้ช่ือว่า อิติวุตตกะ หมวดหน่ึงใน  ขุททกนิกาย๓๕ 

                                                     
๓๔ขุ.อิติ.อ. ๔๕/๕๒.  
๓๕มนตรี สืบด้วง, “แนวพินิจเชิงสตรีนิยมว่าด้วยผู้หญิงกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๑, หน้า ๑๐๑. 



๘๓ 

จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อความจากพระสูตรในอิติวุตตกะน้ี แสดงให้เห็นถึงความเป็นพหูสูตรของ
นางขุชชุตตรา และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลยอมรับในบทบาท
ของสตรีในด้านการเผยแผ่ธรรม ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ทั้งในยุคสังคายนาคร้ังที่ ๑ และครั้งต่อ ๆ มา 
โดยเฉพาะพระอรรถกถาจารย์ผู้วินิจฉัยไว้เป็นแนวทาง จนถึงปัจจุบันที่พระภิกษุสงฆ์ก็ยังเข้าใจและ
ตีความว่า พระสูตรในอิติวุตตกะน้ีเป็นผลงานการทรงจําและถ่ายทอดต่อมาของนางขุชชุตตรา 

พระนางสามาวดี 
เดิมเป็นธิดาของภัททวติยเศรษฐี แคว้นภัททวติยะ และเมื่อนางเป็นอัครมเหสีของพระเจ้า    

อุเทนแล้ว พระนางสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสหญิงรับใช้ผู้เป็นอุบาสิกา คือนางขุชชุตตราได้เข้าวัดฟัง
ธรรมจากพระพุทธองค์แล้วนําคําสอนของพระพุทธองค์นน้ันมาแสดงแก่ตนพร้อมทั้งหญิงบริวาร
ทั้งหลายของนางประมาณ ๕๐๐ คน ในที่สุดสตรีเหล่าน้ันได้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล๓๖ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอ้อม พระนางได้ให้โอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้นาง       
ขุชชุตตราผู้มีฐานะเป็นเพียงคนรับใช้ แต่ด้วยความที่มีความพร้อมและความสามารถได้ทําหน้าที่ใน
การช่วยเผยแผ่ธรรม และด้วยความเป็นผู้ที่อยู่ในชนช้ันสูงมีผู้ติดตามมากมาย พระนางก็ได้ให้โอกาส
แก่ผู้ติดตามเหล่าน้ันได้ร่วมฟังธรรมด้วยเช่นกัน 

พระนางสุปปวาสา 
พระนางเกิดในสกุลกษัตริย์แห่งพระนครโกลิยะ และได้อภิเษกกับศากยกุมารพระองค์หน่ึง

ด้วยการเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกเท่าน้ัน พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่นาง ทําให้พระนางต้ังอยู่ใน
โสดาปัตติผล ต่อมาพระนางประสูติพระโอรส พระนามว่า สีวลี ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธา นางได้นิมนต์
ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน เน่ืองจากถวายมหาทานน้ี 
พระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนากถาว่า นางสุปปวาสาได้ให้ฐานะ ๕ ประการ คือ ให้อายุ ให้วรรณะ ให้
สุขะ ให้พละ และให้ปฏิภาณ… และจากการถวายทานอันย่ิงใหญ่ ซึ่งเป็นการอุปถัมภ์บํารุงพระภิกษุ
สงฆ์ทั้งหลาย ทําให้พระพุทธองค์ตรัสยกย่องว่า พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกา
ทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเรา ฝ่ายเป็นผู้ถวายทานอันประณีต๓๗ 

พระนางมัลลิกา 
เดิมเป็นธิดาของนายมาลาการ (ช่างทําดอกไม้) นางมีหน้าที่ออกไปเก็บดอกไม้ในสวน

เพ่ือนํานไปให้บิดามาทําพวงมาลัยทุกวัน หรือไม่ก็จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบเพ่ือไว้ขายเป็นประจํา 
นอกจากน้ีนางยังได้ถวายดอกไม้และได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุโสดาปัตติผล
เป็นพระอริยบุคคลต้ังแต่อายุยังน้อย ต่อมาเป็นพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางเป็น

                                                     
๓๖องฺ.เอกก.อ. ๓๓/๑๒๓. 
๓๗องฺ.เอกก.อ. ๓๓/๑๓๘. 



๘๔ 

สตรีที่มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทรงเป็นที่รักและช่ืนชมของ
พระสวามีเป็นอย่างมาก ด้วยความที่พระนางทรงยึดถือพระรัตนตรัยเป็นหลัก จึงได้พยายามชักจูง
พระเจ้าปเสนทิโกศลผู้หลงเช่ือในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล ให้มาเช่ือด้วยการมีเหตุผลตามหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนา พยายามชักนําพระเจ้าปเสนทิโกศลให้หันหน้าเข้าวัด พระเจ้าปเสนทิโกศลถึงแม้ว่าใน
ระยะหลังพระองค์จะหันมาสนใจในพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังมีความเช่ือลัทธิด้ังเดิมบางอย่างอยู่ เช่น  
เช่ือในความศักด์ิสิทธ์ิของพิธีบูชายัญด้วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ คร้ังหน่ึงพระองค์รับสั่งให้ตระเตรียมพิธี
บูชาย่ิงใหญ่ มีการฆ่าสัตว์อย่างละ ๕๐๐ ตัว เซ่นสรวงด้วย พระนางมัลลิกาทรงทัดทานมิให้พระองค์
ทําบาป และได้แนะนําให้พระองค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือขอรับคําแนะนํา ซึ่งพระองค์ก็ทรงทําตาม 
และยกเลิกพิธีบูชายัญ๓๘ 

นางจูฬสุภัททา 
เป็นบุตรีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บรรลุธรรมต้ังแต่วัยเยาว์ เมื่อเจริญวัยนางได้เป็นสะใภ้

ของท่านอุคคเศรษฐี แต่ตระกูลน้ีนับถือลัทธิชีเปลือย เพราะเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ ฉะน้ันในวัน
สําคัญต่าง ๆ อุคคเศรษฐีจึงได้เชิญชีเปลือยมาเลี้ยงอาหารที่บ้านและให้เครื่องอุปโภคอย่างมากมาย 
ทุกครั้งท่านเศรษฐีจะให้คนไปตามนางจูฬสุภัททามากราบไหว้พวกชีเปลือย เมื่อนางมาถึงเห็นชีเปลือย
ผู้ไม่มีความละอาย แสดงอาการไม่สํารวม นางจึงรู้ได้ทันทีว่าบุคคลเหล่าน้ีไม่ใช่พระอรหันต์ จึงได้พูด
กับพ่อสามีว่า ไม่ใช่พระอรหันต์ แต่เป็นชีเปลือยที่ไม่มีคุณวิเศษอะไร ภายในจิตใจเต็มไปด้วยกิเลส เมื่อ
กล่าวจบก็เดินหนีกลับเข้าห้อง พวกชีเปลือยได้ฟังจึงรู้สึกโกรธและแนะนําให้ท่านเศรษฐีขับไล่นางออก
จากบ้านเสีย และพากันลุกออกจากบ้านท่านเศรษฐีด้วยความไม่พอใจ 
 เหตุการณ์ในคร้ังน้ีสร้างความอับอายให้แก่อุคคเศรษฐี แต่ไม่ถึงกับโกรธเคืองลูกสะใภ้ เพราะ
ปกติน้ันท่านเป็นคนใจดีอยู่แล้ว จึงได้เข้าไปถามลูกสะใภ้ว่าเพราะเหตุไรถึงกล่าวกับพระอรหันต์
เช่นน้ัน นางได้ช้ีแจงว่า พระอรหันต์น้ันเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสย่อมไม่ประพฤติตนเช่นน้ี ปกติของ
พระอรหันต์น้ันเป็นผู้สํารวมอินทรีย์ มีใจสงบ ต้ังอยู่ในธรรมอันบริสุทธ์ิ ยินดีในวิเวก มีพระนิพพานเป็น
อารมณ์ เมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังลูกสะใภ้พรรณนาคุณของสมณะในพระพุทธศาสนา จึงเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาท่ีจะถวายทานแด่พระสงฆ์ในวันรุ่งข้ึน จึงได้แนะนําให้นางไปนิมนต์สมณะเหล่าน้ันมาฉัน
ภัตตาหาร 
 ค่ําวันน้ัน นางจูฬสุภัททาได้ขึ้นไปยืนอยู่ช้ันบนของปราสาท หันหน้าไปทางวัดพระเชตวันมหา
วิหาร ไหว้ด้วยความเคารพ พร้อมอธิษฐานจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อม
ภิกษุสงฆ์จํานวน ๕๐๐ รูป มาฉันภัตตาหารเช้าในวันพรุ่งน้ี แล้วก็โปรยดอกมะลิ ๘ กําไปในอากาศ 
ดอกไม้ได้ไปปรากฎลอยอยู่บนเพดานที่พระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร 

                                                     
๓๘สํ.ส. ๒๔/๓๔๘/๔๓๖-๔๔๔. 



๘๕ 

เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบ อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กราบนิมนต์ฉันเช้าในวันพรุ่งน้ี แต่พระพุทธ
องค์ได้ตรัสให้ทราบว่า นางจูฬสุภัททาได้นิมนต์พระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์จํานวน ๕๐๐ รูป ไปฉันที่    
อุคคนครแล้ว ยังความสงสัยแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่า นางจูฬสุภัททาอยู่ไกลต้ัง ๑๒๐ โยชน์   
แล้วจะมานิมนต์พระพุทธเจ้าได้อย่างไร ในคืนน้ันนางจูฬสุภัททาได้เกิดความกังวลใจว่า พระพุทธองค์
จะทรงรับกิจนิมนต์ของตนหรือไม่ ครั้งน้ันท้าวเวสสุวรรณมหาราชจึงมาบอกให้นางได้ทราบว่า
พระพุทธเจ้าทรงรับกิจนิมนต์ของนางแล้ว และได้สั่งให้วิสสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตเรือนยอด ๕๐๐ 
หลัง เพ่ือรับเสด็จพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จํานวน ๕๐๐ รูป เพ่ือฉันภัตตาหารที่อุคคนคร ครั้นแล้ว
พระพุทธองค์ได้เสด็จไปอุคคนครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป รับการถวานทานของนางจูฬสุภัททา 
ท่านเศรษฐีและชาวเมืองเห็นการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์อย่างย่ิงใหญ่ ได้เกิดความ
เลื่อมใสต้ังถวายทาน และฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านเศรษฐีและชาวเมือง
ได้บรรลุโสดาปัตติผล และได้อารธนานิมนต์พระพุทธเจ้าเพ่ือถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน 
พระพุทธ ศาสนาจึงได้ไปประดิษฐาน ณ อุคคนครต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นมา๓๙ 

มารดาสานุสามเณร 
สานุสามเณรบวชเป็นสามเณรต้ังแต่วัยเด็ก เมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัตร 

สามารถเทศน์ด้วยเสียงอันไพเราะเป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดาและยักษ์ทั้งหลาย เมื่อสามเณรเจริญ
วัยต้องการจะลาสิกขา อุบาสิกาผู้เป็นแม่ในชาติปัจจุบันได้กล่าวห้าม โดยนําเรื่องของโทษของการอยู่
ครองเรือนมากล่าวสอน และนางยักษ์ผู้เคยเป็นมารดาในอดีตชาติได้สิงร่างสานุสามเณรให้มีอันเป็นไป
เวลาที่สามเณรต้องการลาสิกขา เพ่ือต้องการให้สามเณรเป็นบรรพชิตต่อไป ด้วยเหตุที่อุบาสิกาผู้เป็น
แม่และนางยักษ์ช่วยกันป้องกันไม่ให้สามเณรลาสิกขาสําเร็จ เมื่อสามเณรบวชเป็นพระภิกษุได้ฟังธรรม
ของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด หลังจากน้ันท่านได้ศึกษาธรรมจนเป็นพระธรรมกถึก
ผู้เช่ียวชาญ ได้แสดงธรรมให้ชาวเมืองทั้งหลายฟังจนเกิดศรัทธารู้จักท่านไปทั่วชมพูทวีป๔๐ 
 จากการศึกษาบทบาทของสตรีในฐานะภิกษุณีและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเป็นตัวอย่างทั้ง 
๙ ท่าน แสดงให้เห็นว่า ภิกษุณีและอุบาสิกามีบทบาทอย่างมากท่ีจะช่วยให้พระพุทธศาสนาเจริญ 
รุ่งเรือง ช่วยเหลือในการเผยแผ่ธรรม นําพาผู้ อ่ืนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา แม้จะไม่ปรากฎ
หลักฐานชัดเจนในลักษณะวิธีการเผยแผ่เชิงรุก เช่น พระพุทธเจ้าที่ออกไปเผยแผ่ตามลําพัง ด้วยเหตุ
แห่งข้อบัญญัติในพระวินัยและข้อจํากัดของสังคมสตรีในสมัยพุทธกาล แต่ก็นับได้ว่าเป็นการเผยแผ่เชิงรุก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังน้ี 
 

                                                     
๓๙องฺ.เอกก.อ. ๓๕/๗๒-๗๕. 
๔๐สํ.ส.อ. ๒๕/๓๙๙-๔๐๓. 



๘๖ 

ตารางที่ ๓.๑ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยพุทธกาล (ภิกษุณี) 
 

ภิกษุณีสมัยพทุธกาล 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

พระเขมาเถรี - ปัญญามาก มีปฏิภาณดี มีความแตกฉานในธรรม 
- ตอบปัญหาธรรมเทียบอรรถพยัญชนะเข้ากันได้กับของพระพุทธเจ้า  
- ให้หลักธรรมที่เหมาะสมกับบุคคล เช่น แสดงธรรมตอบโต้มาร แสดงธรรม 
ให้แก่พระวิชยาภิกษุณีนําไปเจริญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตตผล เป็นต้น 
- แสดงธรรมได้อย่างวิจิตร ลึกซึ้ง เป็นที่น่าประทับใจ จนบุคคลท่ัวไปนําไป
เล่าลือยกย่อง 
- ใช้วิธีการหลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย ตอบปัญหา เปรียบเทียบ
อุปมา และมีลักษณะที่แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า เป็นต้น 

- เผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ เป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณงดงาม พูดไพเราะ 
- เป็นแบบอย่างที่ดี งดงามในสมณเพศ เคร่งครัดในธรรมวินัย 
- ได้รับแรงสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ เช่น พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้า 
ปเสนทิโกศล และกษัตริย์ในแคว้นใกล้เคียง ในฐานะท่ีเคยเป็นพระอัคร
มเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมาก่อน 

- ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านมีปัญญามาก และเป็นพระอัคร
สาวิกาฝ่ายขวา เที่ยบได้กับพระสารีบุตร ผู้ซึ่งเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวา 

พระปฏาจาราเถรี - ใช้ประสบการณ์แห่งทุกข์ ปัญหาเก่ียวกับคนในครอบครัวหรือญาติเสียชีวิต
เป็นเคร่ืองมือสอนธรรมได้อย่างดี เพราะประสบการณ์แห่งทุกข์เป็น
เส้นทางนําออกจากทุกข์ได้โดยง่าย 

- ให้หลักธรรมที่เหมาะสมกับบุคคล เช่น สตรี ๓๐ คนที่สอนให้อย่าได้ทุ่มเท
ชีวิตไปกับการงาน แต่จงหมั่นบําเพ็ญจิตภาวนา หรือแสดงธรรมแก่สตรี 
๕๐๐ คนที่ทุกข์เพราะบุตรตาย จนเกิดศรัทธาพากันออกบวช ไม่นานนักก็
บรรลุอรหัตตผล เป็นต้น 

- ใช้รูปแบบการสอนจากเรื่องง่าย เร่ืองใกล้ตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
- ใช้วิธีการหลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย ตอบปัญหา เปรียบเทียบ
อุปมา ยึดหลักธรรมกถึก และมีลักษณะที่แจ่มแจ้ง จูงใจให้เห็นจริง 
กระตุ้นเร้าใจให้กระตือรือร้น ให้มีกําลังใจเข้มแข็ง เป็นต้น 

- ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านผู้ทรงวินัย 



๘๗ 

ตารางที่ ๓.๑ (ต่อ) 
 

ภิกษุณีสมัยพทุธกาล 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

พระธรรมทินนาเถร ี - ตอบปัญหาเทียบเท่าพระพุทธเจ้า 
- มีความรู้ มีพรสวรรค์ในการแสดงธรรม 
- เป็นผู้อธิบายและสรุปอริยมรรคลงในไตรสิกขา 
- ใช้วิธีการหลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย ตอบปัญหา เปรียบเทียบ
อุปมา 

- ยึดหลักธรรมกถึก และมีลักษณะที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง จําแนกแยกแยะ จูงใจ 
ให้เห็นจริง เป็นต้น 
- เผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ เป็นผู้มีรูปงามได้รับความสนใจในฐานะเป็นผู้มี
อิทธิพลทางสังคม เน่ืองจากเดิมเป็นสตรีจากตระกูลเศรษฐี เป็นธิดาเศรษฐี
และต่อมาได้เป็นภรรยาของวิสาขเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤห์ 

- ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในการเป็นธรรมกถึก  

 
ตารางที่ ๓.๒ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยพุทธกาล (อุบาสิกา) 
 

อุบาสิกาสมัยพุทธกาล 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

นางวิสาขา - บรรลุโสดาบันต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม 
- มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้นับถือลัทธิชีเปลือย 
- ชักชวนช้ีนําให้คนในครอบครัวผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นให้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาตลอดชีวิต 

- เป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรม และชักชวนลูกหลานญาติมิตรให้ปฏิบัติ
ตาม 

 - สนับสนุนให้ลูกชายช่ือ มิคชาละ บวชตลอดชีวิตและบรรลุเป็นพระอรหันต์ 
- อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัย ๔ สร้างวัดบุพพาราม ถวายเคร่ือง
อุปโภคบริโภค 

- เผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ เป็นสตรีผู้พร้อมด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี คือ 
 



๘๘ 

ตารางที่ ๓.๒ (ต่อ) 
 

อุบาสิกาสมัยพุทธกาล 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 
   มีความงาม ๕ อย่าง ได้แก่ ผมงาม ริมฝีปากงาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม 

- ได้รับความสนใจในฐานะเป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคม เน่ืองจากเป็นสตรีจาก
ตระกูลเศรษฐี เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีและเป็นภรรยาของปุณณวัฒน
กุมาร ซึ่งเป็นลูกชายของท่านมิคารเศรษฐี 

-  ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านเป็นผู้ยินดีย่ิงในการถวายทาน 
นางขุชชุตตรา - เป็นผู้ทรงจําพระธรรม 

- เป็นที่ยอมรับจากพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล โดยจัดหมวดหมู่พระสูตร 
ทั้ง ๑๑๒ พระสูตรไว้โดยเฉพาะให้ช่ือว่า อิติวุตตกะ ซึ่งเป็นพระสูตรที่นาง   
ขุชชุตตราได้ทรงจําและแสดงไว้ 

- ใช้วิธีการบรรยาย โดยฟังธรรมแล้วนําไปแสดงธรรมต่อแก่ผู้อ่ืน เช่น 
  พระนางสามาวดีและบริวารจนได้บรรลุพระโสดาบัน 
- แสดงความเคารพในธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ก่อนจะแสดงธรรมจะต้อง
ชําระร่างกายและประดับตกแต่งให้เรียบร้อย และนั่งที่สูงกว่าที่น่ังทั่วไป 

- ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านผู้เป็นพหูสูตร 
พระนางสามาวดี - ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีความพร้อมและความสามารถได้ทําหน้าที่ในการ

เผยแผ่ธรรม โดยการให้โอกาสหญิงรับใช้ผู้เป็นอุบาสิกา คือนางขุชชุตตรา 
ได้เข้าวัดฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แล้วนําคําสอนของพระองค์นน้ันมา
แสดงแก่ตนพร้อมทั้งหญิงบริวารของนางประมาณ ๕๐๐ คน ในที่สุดสตรี
เหล่าน้ัน  ได้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล 

- ด้วยความที่พระนางอยู่ในชนช้ันสูง มีผู้ติดตามมากมาย จึงเป็นการให้
โอกาสแก่ผู้ติดตามเหล่าน้ันได้ร่วมฟังและบรรลุธรรมด้วย 

- ได้รับแรงสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นพระอัครมเหสีของ
พระเจ้าอุเทน 

- ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา 
พระนางสุปปวาสา - อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการถวายทานอันประณีต 

- ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านเป็นผู้ถวายทานอันประณีต 
 



๘๙ 

ตารางที่ ๓.๒ (ต่อ) 
 

อุบาสิกาสมัยพุทธกาล 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

พระนางมัลลิกา - มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย บรรลุโสดาปัตติผลต้ังแต่อายุยังน้อย 
- เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- ชักชวนช้ีนําให้พระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ซึ่งมีความเช่ือในลัทธิด้ังเดิมในการทํา
พิธีบูชายัญด้วยชีวิตมนุษย์และสัตว์ ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาและ
ยกเลิกพิธีบูชายัญ 

- ได้รับแรงสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นพระอัครมเหสขีอง
พระเจ้าปเสนทิโกศล 

นางจูฬสุภัททา - บรรลุธรรมต้ังแต่วัยเยาว์ 
- มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้นับถือลัทธิชีเปลือย 
- ชักชวนช้ีนําให้คนในครอบครัวผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืนให้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาตลอดชีวิต 

- ได้รับความสนใจในฐานะเป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคม เน่ืองจากเป็นสตรีจาก
ตระกูลเศรษฐี เป็นธิดาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและเป็นสะใภ้ของท่าน
อุคคเศรษฐี  

- เผยแผ่ในวงกว้างแก่ชาวเมืองในเวลาอันสั้นโดยการใช้ปาฏิหาริย์ ด้วยการ
กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป มาฉันภัตตาหารเช้า
ในวันรุ่งขึ้น โดยระยะทางไกล ๑๒๐ โยชน์ ทําให้ท่านเศรษฐีและชาวเมือง
เห็นการเสด็จอย่าง ย่ิงใหญ่  ไ ด้ เ กิดความเลื่อมใสได้ฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้า และบรรลุโสดาปัตติผล 

มารดาสานุสามเณร - สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกชายได้บวชเป็นสามเณรต้ังแต่เด็ก 
- สนทนาโทษของการครองเรือน จนสามเณรไม่สึกและบวชต่อเป็นพระภิกษุ 
จนได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด 

 
ศักยภาพการเผยแผ่ของสตรีเหล่าน้ีเป็นที่ประจักษ์ไม่แพ้บุรุษ บทบาทในการทําหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนาในลักษณะน้ีถือว่าเป็นการเผยแผ่เชิงรุกทั้งทางตรงและทางอ้อมในคร้ังพุทธกาล 
สมควรได้รับการนําเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่ธรรมในยุคปัจจุบัน 

 



๙๐ 

๓.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในปัจจุบัน 
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยมุ่งหมายเอาเฉพาะสตรีที่มีบทบาทอยู่ในประเทศไทยยุคปัจจุบันทั้งที่มีชีวิต

อยู่และที่เสียชีวิตแล้ว แต่ยังมีกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบเน่ืองต่อมา โดยจะศึกษา
ตัวอย่างสตรีที่ เ ป็นแม่ ชีและอุบาสิกาที่มีบทบาทเด่นในระดับครอบครัว ในระดับสังคม ใน
สถาบันการศึกษา และในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและสอนธรรม เพ่ือนําไปบูรณาการต่อในบทต่อไป
เช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาล ดังน้ี 

๓.๔.๑ แม่ชี 
 บทบาทสตรีในฐานะแม่ชี หมายถึง อุบาสิกาที่เป็นหญิงโกนผม โกนคิ้ว นุ่งขาวห่มขาว รักษา
ศีล ๘ ทั้งที่อยู่ภายในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม แม่ชีไทยได้รับการรับรองสถานภาพจากสถาบันแม่ชี
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมแห่งองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในที่น้ีจะศึกษาบทบาทของแม่ชีต่อไปนี้ 

แม่ชีญาณี  ศิริโวหาร  
แม่ชีญาณี  ศิริโวหาร อดีตประธานสถาบันแม่ชีไทย เกิดที่ตําบลสโธร อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เดิมช่ือ “สงวน” เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ก็ออกบวชเป็นแม่ชีที่วัดปากนํ้าภาษีเจริญ และได้รับ
ช่ือใหม่ว่า “ญาณี” 
 เมื่อบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติตามโอวาท คําแนะนําของครูบาอาจารย์ และภายหลังแม่ชีได้รับ
มอบหมายจากหลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ให้สอนการปฏิบัติให้แก่แม่ชีและผู้สนใจที่วัดปากนํ้า ท่าน
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนธรรม อีกทั้งเป็นผู้มีเสียงกังวานไพเราะ พูดชัดเจน เป็นที่ช่ืนชมของ
สาธุชนทั่วไป ท่านได้ใช้เวลาสอนธรรมปฏิบัติอยู่ถึง ๔๐ ปี 

แม่ชีญาณีเป็นหัวหน้าแม่ชีซึ่งมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติธรรมของแม่ชีด้วยกัน รวมทั้งยัง
อนุเคราะห์ญาติโยม ช่วยเหลือรักษาทุกข์ทางกาย ทางใจ แก่สาธุชนผู้มาขอความอนุเคราะห์ให้หาย
หรือผ่อนคลายลง โดยการสอนให้สาธุชนต้ังใจทําสมาธิและท่านช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ญาติโยมที่มี
ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ โดยมีธรรมะเป็นหลักในการเยียวยาแก้ไข 

เป็นผู้มีความเพียรในการศึกษาธรรมะ ท่านมีความฝักใฝ่ในการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยได้
เข้าสอบหลักสูตรธรรมศึกษาผ่านการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งในสมัยน้ันหาครูผู้สอนและตําราในการสอน
ยาก ท่านใช้เวลา ๙ ปี จึงสอบได้นักธรรมเอก และด้วยความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
เพียรพยายามในการช่วยเหลือสังคมและมีความพยายามในการสงเคราะห์และยกระดับฐานะของแม่ชี
ในประเทศไทย ท่านจึงเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการก่อต้ังสถาบันแม่ชีไทยขึ้น เป็นผลสําเร็จในปี พ.ศ.  
๒๕๑๒ และในปีต่อมาท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานของสถาบันแม่ชีไทยติดต่อกันถึง ๒ สมัย ซึ่ง
ท่านได้ทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจปฏิบัติงานให้แก่สถาบันอย่างเต็มที่ตามปณิธานที่ต้ังไว้๔๑ 

                                                     
๔๑พระมหากมล ถาวโร (มั่งคํามี), “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๑๑๘-๑๑๙. 



๙๑ 

สถาบันแม่ชีไทยมีโครงการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคมหลายโครงการ 
เช่น 

๑. โครงการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
เป็นโครงการที่จัดข้ึนในวัดที่จัดการดําเนินงานโดยสถาบันแม่ชีไทยบางแห่ง ซึ่งทั่วประเทศก็มี

หลายแห่ง เช่น 
๑) ศูนย์พัฒนาเด็ก และเยาวชนวัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์แห่งน้ี ได้ช่วยอบรม

สั่งสอนเพ่ือปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานของศีลธรรม จริยธรรมของไทย เป็นสื่อกลางในการที่
จะชักชวนให้ครอบครัวของเด็กมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา หันมาเข้าวัดฟังธรรมมากข้ึน 

๒) การศึกษาทางเลือกนานาชาติไทยภูเขา วัดศรีสุวรรณาราม จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์แห่งน้ี
ช่วยพัฒนาอบรมเด็กเล็ก และเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มน้อยพูดไทยไม่ได้ จนเขาเหล่าน้ันสามารถพูดไทยได้ 
เข้าใจในวัฒนธรรมไทย มีแม่ชีอบรมให้พวกเขาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา การไหว้พระสวดมนต์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง และการปลูกฝังต้ังแต่เด็ก ๆ ย่อมสามารถทําให้พวก
เขาหันมายึดมั่นในพระพุทธศาสนามั่นคงมากขึ้น 

๒. โครงการร่วมกิจกรรมการสอนศีลธรรมร่วมกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
เป็นโครงการที่แม่ชีของสถาบันแม่ชีไทยได้รับเชิญจากโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงให้ไปร่วมสอน 

อบรมธรรมะในช่ัวโมงศีลธรรม ซึ่งเป็นตารางสอนบรรจุในการเรียนการสอน อาจจัดอาทิตย์ละหน่ึง
ครั้ง โดยมีการอบรมธรรม สอนสมาธิ การสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกับการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน
ประถมและมัธยม เป็นต้น 

๓. โครงการร่วมกิจกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์บางวิทยาเขต 
 เป็นโครงการร่วมถวายการสอนพระอภิธรรม หรือวิชาที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาแด่พระ
นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
บางวิทยาเขต 

๔. โครงการสอนอบรมศีลธรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบ 
เป็นโครงการเผยแผ่อบรมหลักธรรมควบคู่ไปกับวิชาการทางโลก อันเข้าไปเก่ียวข้องกับ

การศึกษานอกระบบ เช่น 
๑) สถานศึกษาธรรมจาริณีวิทยา สาขาสถาบันแม่ชีไทยปากท่อ จังหวัดราชบุรี ดําเนินการ

จัดสอนวิชาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
สอนควบคู่ไปกับวิชาปริยัติธรรม ธรรมศึกษา และบาลีศึกษา ให้แก่นักเรียนสตรีผู้ด้อยโอกาสท่ีไม่
จําเป็นต้องบวชเป็นแม่ชี 

๒) ธรรมจาริณีวิทยาภาคเหนือ สาขาสถาบันแม่ชีไทย สํานักสุพรหมยานเถรานุสรณ์ 
จังหวัดลําพูน ดําเนินการจัดสอนคล้ายกับสถาบันธรรมจาริณีปากท่อ คือ เน้นการเรียนการสอนเรื่อง



๙๒ 

คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควบคู่วิชาการทางโลก เพ่ือให้นักเรียนสตรี
ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง และให้เขาเป็นศาสนทายาทที่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนา โดยนักเรียนต้องบวชเป็นแม่ชีก่อน 

๓) ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แม่ชีผู้เป็นสมาชิกของสถาบันแม่ชีไทยช่วยดําเนินการ
สอน เป็นการจัดการศึกษานอกระบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละ
กลุ่ม คือ ฆราวาสผู้มีความสนใจ สามารถเรียนด้านธรรมศึกษา ตรี โท เอก ในศูนย์ได้เลย แล้วส่งเข้า
สอบสนามหลวง 

๕. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัทธยาศัย 
เป็นโครงการที่คณะแม่ชีจะจัดอบรมให้แก่เยาวชน และชาวบ้านที่สนใจอยากปฏิบัติธรรม 

เจริญสมาธิภาวนา ก็มาขอรับการบวช ฝึกอบรมตามความสนใจและความพร้อมที่ตนเองมีอยู่ รวมท้ังมี
โครงการท่ีให้การอบรมเก่ียวกับผู้สูงอายุ สุขภาพของชุมชน และการใช้สมุนไพรรักษาโรค โดยแม่ชีจะ
สามารถให้คําปรึกษาในเร่ืองการนําธรรมะเข้าไปร่วมการบําบัดรรักษาโรคทางกาย และโรคททางจิต มี
การจัดกิจกรรม คือให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ถือศีล และนั่งสมาธิ ซึ่งนับว่าเป็นการปรระยุกต์
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แผ่เข้าไปสู่ชุมชนโดยวิธีหน่ึง๔๒ 

 ปัจจุบันน้ีสถาบันแม่ชีไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดวิทยาลัยของแม่ชี
เรียกว่า “มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย” ต้ังอยู่ที่อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่ง
หน่ึงของมหาวิทยาลัย๔๓ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้กับแม่ชีไทย นอกจากน้ัน
สถาบันแม่ชีไทยยังได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ในพระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการ
มอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมให้แก่แม่ชีไทย นับว่า เป็นการสืบสานปณิธานของแม่ชีญาณี        
ศิริโวหาร ให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษา 

คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ 
คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ใน

พระอุปภัมภ์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพราะเช่ือว่า หากแม่ชีหรือ
ฆราวาสหญิงควรมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม เป็นไปไม่ได้เลยหากขาด
การศึกษาหรือความรู้เป็นรากฐาน มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จึงก่อต้ังแล้วเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นมา 

                                                     
๔๒สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสํานักนายกรัฐมนตรี/ปาริชาด สุวรรณบุบผา, “แม่ชี

กับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หน้า ๖๗-๙๓. 

๔๓ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



๙๓ 

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ถือว่าเป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรีวิถีพุทธแห่งแรกในประเทศไทย และ
เป็นสถานการศึกษาพระพุทธศาสนาสมัยใหม่สําหรับสตรี ผลิตบัณฑิตทางวิชาการและพระพุทธ 
ศาสนา เปิดสอนสาขาวิชา คือ วิชาเอกพุทธศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น จัดว่าเป็นสถานศึกษา
และวิจัยในระดับอุดมศึกษา ให้การอบรมแก่แม่ชีไทย สตรีทั่วไทย และผู้สนใจในพระพุทธศาสนา ได้
นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย นอกจากการเรียนการสอนเน้นพระพุทธศาสนาแล้ว การดําเนินชีวิตของ
เหล่านักศึกษาก็เป็นแนววิถีพุทธด้วย โดยจะพัฒนาวุฒิภาวะ ความอดทน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และ
การมีทักษะชีวิตทั้งทางกายและทางใจ 
 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่ผลิตบุคลากร คือ อุบาสิกาที่เป็นแม่ชี และ
ฆราวาสผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม วิชาการต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งอุบาสิกาทั้งหลาย
เหล่าน้ี ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป นับได้ว่าอุบาสิกาแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา 
วิเชียรเจริญ ได้สร้างคุณค่าอันย่ิงใหญ่เป็นประโยชน์ต่อการสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ก่อต้ังเสถียรธรรมสถานขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 

ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรม ได้เร่ิมต้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย เน้นกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน เริ่มต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโต ครอบครัว ซึ่ง

หมายรวมถึงพ่อแม่ ครู นักบวช ลุง ป้า น้า อา หรือพ่อแม่ของเด็กคนอ่ืน และผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม 
รวมท้ังบุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนที่อ่อนแอในสังคม เสถียรธรรมสถานเป็น
สถานที่ที่เมื่อย่างเข้ามา คําต้อนรับคําแรกคือ ธรรมะสวัสดี จากแม่ชีประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านในจะ
มีความอบอุ่น สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุขนาดใหญ่ และมีสนามหญ้าสีเขียว บ่อนํ้าให้ความ
ร่มเย็น คนที่เข้ามาส่วนมากจะเป็นครอบครัว คุณพ่อคุณแม่มักจะพาเด็ก ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทาง
เสถียรธรรมสถานจัดขึ้น 

แม่ชีศันสนีย์เป็นนักเผยแผ่ที่มีความคิดริเริ่มทําในสิ่งใหม่ ๆ อยู่ที่เสมอโดยมีรากฐานแห่งพระ
ธรรม มีจิตเกื้อหนุน เมื่อมนุษย์มีจิตบริสุทธ์ิไม่หวังสิ่งตอบแทน สมกับคําว่า “มีธรรมเป็นมารดา” มี
ธรรมรักษาตน เพราะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถชักนําคนและเอาชนะใจ
คนได้ ด้วยแนวคิดการพัฒนาคนด้วยหลักไตรสิกขา มนุษย์ที่พัฒนาตนน้ันเป็นผู้เจริญที่สุด และมีความ
มั่นคงในธรรมนั้น หมู่ชนจึงเข้าไปหาและช่วยเหลืออย่างเต็มใจ อีกประการหน่ึงเกิดจากเทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดนใจผู้ปฏิบัติธรรม 

แม่ชีศันสนีย์ได้ใช้วิธีการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกที่เน้นวิธีการเข้าถึง โดยท่านเน้นการทํางานเชิงรุก
เพ่ือเข้าหากลุ่มคนมากขึ้น ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดประสบการณ์ที่ดี แล้วกลับเข้ามาด้วยตนเองอีก ท่าน
กล่าวว่า “เด็กเปรียบเสมือนยอดอ่อน หากทําให้แข็งแรงและแข็งแกร่งในเชิงปัญญาแล้ว สุดท้ายเขาก็



๙๔ 

จะกลับมาสู่คนกลุ่มใหญ่เอง โดยที่เราไม่ต้องกวักมือให้เขามาหาธรรมะหรอก แต่เราทําอย่างไรเมื่อเขา
เข้ามาหาแล้ว ทําให้เขาติดใจ ทํายังไงให้โดนเขามากท่ีสุด ด้วยการผลักดันให้เกิดกิจกรรม ทําทุกเร่ือง
เข้าไปในเป้าหมายท่ีแตกต่าง แล้วทําให้โดนเท่าน้ันเอง"๔๔ 

การเลือกและสร้างเนื้อหาธรรมะ 
วิธีการเลือกและการสร้างเน้ือหาธรรมะของแม่ชีศันสนีย์จําเป็นต้องทําให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

มาประกอบกิจกรรมร่วมกันได้ โดยการสอนเน้ือหาธรรมะที่ไม่เบาหรือหนักจนเกินไป เหมาะสําหรับ
วัยรุ่นและผู้ใหญ่ การมีเพลงประกอบการออกท่าทางอย่าง เพลงด่ังดอกไม้บาน ให้สําหรับเด็ก ซึ่งตรง
กับแนวทางที่ท่านแม่ชีอยากให้เสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่เรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายน้ันทุกกลุ่ม
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั้งหมดลมหายใจ เริ่มแรกจากจิตประภัสสร ที่ดูแลทารกต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 
โดยการสอนผ่านพ่อแม่ ไปถึงเด็กประถม วัยรุ่น คนทํางานและกลุ่มผู้สูงอายุ ก็จะมีโครงการศิลปะการ
พัฒนาชีวิตด้วยอาณาปานสติภาวนา เน้ือหาแต่ละเน้ือหาในส่ือธรรมะของเสถียรธรรมสถานนั้น จึง
เป็นเร่ืองที่พูดกว้างคนทุกช่วงวัยสามารถประสบพบเจอได้ในชีวิตประจําวัน แต่สําหรับการนําเสนอก็
อาจจะนําเสนอให้ง่ายต่อการสื่อสารของคนแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น การ์ตูนธรรมะ หรือคอลัมน์ 
“วันว่างใจว่าง” ในนิตยสารสาวิกาที่จะแนะนํากิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของวัยรุ่น และคนวัยกลางคนท่ี
น่าสนใจสอดแทรกแนวทางในการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทํากิจกรรมด้วย๔๕ 

ลักษณะการเผยแผ่ธรรมหรือการสอนธรรม 
ลักษณะของการเผยแผ่ธรรมะหรือการสอนปฏิบัติธรรมของแม่ชีศันสนีย์มีหลากหลาย ได้แก่ 
๑. สอนเจริญอานาปานสติ 
แม่ชีศันสนีย์ใช้การปฏิบัติด้วยการเจริญอานาปานสติ คือ การกําหนดลมหายใจเข้าออกอยู่

อย่างสมํ่าเสมอทุก ๆ ขณะอย่างมีสติรู้เท่าทันปัจจุบัน และฝึกเจริญสติและปัญญาให้อยู่กับปัจจุบันทุก
ขณะจิต เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันชีวิตทั้งของตนและผู้อ่ืน การสอนของแม่ชีศันสนีย์ จะมุ่งเน้นให้ผู้
ปฏิบัติมีสติในการทํางานทุกอย่าง และรู้จักใช้ชีวิตอยู่ด้วยการทํางาน และการสร้างวิถีชีวิตการทํางาน
ที่ถูกต้อง คือ การใช้ชีวิตกับการทํางานไม่แยกจากกัน เช่น การมีชีวิตเป็นนักบวชต้องปฏิบัติธรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ต้องทํางานด้วยจิตที่ว่างจากกิเลส ไม่ให้จิตมีความขุ่นมัว 

                                                     
๔๔ธรรมะเทรนด้ี : เมื่อหนังสือ “ธรรมะ” ขายได้, <http://www.songpak16.com/Budhatas/ 

book.html> (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕). 
๔๕ทิพย์ชล เทพรังศิริกุล, “การวิเคราะห์สื่อและการสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทาง

พุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต”, รายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์), ๒๕๕๓, หน้า ๙๘. 



๙๕ 

๒. สอนด้านศีลธรรมในการใช้ชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต 
มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการพัฒนาด้วยการให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาเพ่ือการ

ดํารงชีวิตด้วยหลักธรรม ตัวอย่างการใช้หลักธรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาของแม่ชีศันสนีย์ เช่น ปัญหา
ของแม่ผู้ทุกข์ใจ เพราะลูกสาวถูกข่มขืน แม่ชีศันสนีย์ ได้ตอบปัญหามีสาระสําคัญว่า เรื่องน้ีมีความ
ละเอียดอ่อน เสมือนบาดแผลรุนแรงที่ทําร้ายนํ้าใจ แม่ควรต้ังสติให้มั่นคงไม่หว่ันไหว อย่าซ้ําเติมและ
โทษตนเอง ให้สติลูกเพ่ือให้มีชีวิตที่รอบคอบและระมัดระวัง เพราะเด็กต้องการผู้ที่เข้าใจและยอมรับเขา 
ทําให้เขามีชีวิตไม่ประมาท ไม่หวาดระแวง เพ่ือให้มีชีวิตที่สง่างามและควรฝึกฝนตนเองด้วยหลัก
ไตรสิกขา พร้อมกับชีวิตที่ก้าวย่างไปด้วยสติปัญญา๔๖ ซึ่งเป็นการเผยแผ่หลักธรรมในระดับศีลธรรม
เพ่ือให้ผู้คนในสังคมท่ียังมีทุกข์สามารถนําไปปฏิบัติและแก้ปัญหาในชีวิตได้ทันที 

๓. สร้างรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดยสอดแทรกธรรมะ 
เสถียรธรรมสถานได้มีแนวคิดในการสร้างรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นการเผยแผ่

โดยการสอดแทรกธรรมะเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และเป็นการสอนธรรมะโดยอ้อม 
ซึ่งเรียกว่า วิถีปฏิบัติตนตามธรรมชาติ ตามปกติของชีวิตมนุษย์สามัญ ซึ่งสามารถสอดแทรกแนวการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมได้ เพ่ือให้เข้าในกิจกรรมการดําเนินชีวิตต่าง ๆ ทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจได้ฝึก
ปฏิบัติและสามารถนําไปใช้ได้ใจชีวิตประจําวัน๔๗ เช่น 

๑)  การทํางานศิลปะ เช่น การทําผ้าบาติค การจัดดอกไม้ และอ่ืน ๆ การใช้งานศิลปะในการ
สอนหลักธรรมน้ี โดยมีหลายกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น “คนจัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจคน” คือ กิจกรรม
หน่ึงในเสถียรธรรมสถาน ที่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสจัดดอกไม้ เป็นสื่อการสอนว่า “โดยปกติเราจะ
คิดว่าเราจัดดอกไม้ เราจึงจัดตามชอบใจ แต่ความจริง ดอกไม้จัดใจเราให้อยู่ในขณะปัจจุบัน คนที่จัด
ดอกไม้ บางคร้ังจัดตามกิเลสในใจ แต่ดอกไม้จัดคนโดยไม่มีกิเลส ดังน้ัน จึงต้องฝึกให้คนจัดดอกไม้ 
เพื่อให้ดอกไม้จัดใจคน๔๘ 

๒)  การใช้ดนตรี เช่น การใช้ดนตรีประกอบการอ่านบทธรรมในการเดินจงกรม การใช้
เสียงเพลงภาวนากับการกล่อมลูก การใช้เสียงเพลงกับการนวด เป็นต้น เสียงเพลงสามารถสร้างความ
เบิกบาน ผ่อนคลาย และสงบ เมื่อนํามาใช้ประกอบกับการภาวนาต่าง ๆ ก็จะทําให้จิตน้อมเข้าสู่สมาธิ
ง่ายขึ้น การปฏิบัติธรรมที่น่ีใช้หลักอานาปานสติ โดยใช้ธรรมะประยุกต์โดยเอาเสียงดนตรีเข้ามา

                                                     
๔๖สโรชา คุณาธิปพงษ์, “ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาสตรีตามทัศนะของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต”, 

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, 
หน้า ๙๙-๑๐๐. 

๔๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕๔-๑๕๕. 
๔๘แมลงปอปีกม่วง, “ธรรมสวัสดี ที่นีเสถียรธรรมสถาน”, สาวิกา, ฉบับที่ ๖๙, (๒๕๔๘) : ๒๕. 



๙๖ 

ประสานกลมกลืนกับการปฏิบัติธรรม ท่านได้นํามาจากวิธีการของท่าน ติช นัท ฮันห์ นักบวชชาว
เวียดนาม ผู้สร้างชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือช่วยเหลือเด็ก ๆ ในประเทศโลกท่ี
สามที่อดอยากและหิวโหย และจัดให้มีการอบรมภาวนาเจริญสติด้วย๔๙ธรรมชาติบําบัด เพ่ือชีวิตที่
เป็นสุข๕๐ โดยแม่ชีศันสนีย์ได้นําบทเพลงมาใช้ในการเดินจงกรม เพ่ือการผ่อนคลายทางอิริยาบถใน
การปฏิบัติธรรม โดยใช้การเดินจงกรมที่มีช่ือว่า "เดินวิถีแห่งสติ" หรือแม้แต่ในอิริยาบถน่ัง ก็ได้นําเอา
บทเพลงมาประกอบในการเจริญภาวนาด้วยเช่นกัน 

๓)  การออกกําลังกาย เป็นการทําเพ่ือผ่อนคลายความปวดเมื่อย โดยเปลี่ยนอิริยาบถจากการ
ปฏิบัติธรรม มาเป็นการออกกําลังกาย ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจอีกด้วยเพราะการจดจ่อกับการเคลื่อน 
ไหวของร่างกาย และยังทําให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย โดยมีการฝึกไทเก็ก และโยคะ ซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลาย
ทางตะวันออกได้นํามาเป็นเทคนิคหรืออุบายวิธีมาใช้ในการฝึกสมาธิ โดยการตามรู้ลมหายใจและ
ร่างกายที่เคลื่อนไหว ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับทางด้านร่างกายน้ัน จะทําให้
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทํางานเช่ือมประสานกันอย่างเป็นระบบ อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ จะหายไป 
เช่น โรคปวดศีรษะ โรคไมเกรน โรคปวดคอ ปวดหัวเข่า โรคปวดตามกระดูกสันหลัง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ส่วนประโยชน์ทางด้านจิตใจจะทําให้เกิดสมาธิและปัญญา จิตจะมีพลัง 
ควรแก่การงานซึ่งจักนําความสําเร็จมาสู่ตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างถาวรและยั่งยืน”๕๑ 

๔)  ปริศนาธรรม ซึ่งจะมีรายล้อมทั่วเสถียรธรรมสถาน เช่น บ้านดิน - สอนธรรมหลายอย่าง 
เช่น ชีวิตมาจากดินและวันหน่ึงชีวิตก็กลับสู่ดิน, ต้นไม้ - ได้สอนธรรมแก่เรา เช่น ต้นไม้ทําหน้าที่โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ต้นไม้จะให้ร่มเงากับทุกคนไม่ว่าผู้น้ันเป็นใครก็ตาม และอ่ืน ๆ ปริศนาธรรมน้ีดูเหมือน 
ว่า แม่ชีศันสนีย์ต้องการสอนให้เราใช้ประโยชน์ต่อสิ่งรอบด้านที่จะเข้าถึงธรรม สิ่งต่าง ๆ สามารถสอน
ธรรมแก่เราได้ 

๕)  การนวด การนวดเป็นการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ เป็นการดูแลสุภาพร่างกาย และเป็นการ
ฝึกฝนบุคคลให้มีสติ ในขณะปลายนิ้วหรืออุ้งมือได้สัมผัสร่างกาย และให้ตระหนักถึงความรักและ

                                                     
๔๙ฐิติรัตน์ รักษ์ใจตรง, “ศึกษาการใช้อานาปานสติภาวนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเสถียร

ธรรมสถาน”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๙, หน้า ๗๑. 

๕๐ติช นัท ฮันห์, เดิน วิถีแห่งสติ, แปลโดย รสนา โตสิตระกูล , (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐-๒๕. 

 ๕๑แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, การอบรมศิลปะการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา, 
แถบบันทึกที่ ๒๓. 



๙๗ 

เมตตาต่อผู้อ่ืน คือ “การได้ดูแลหรือให้ความสุขแก่คนที่อยู่ตรงหน้าเรา การไม่เรียกร้องบุญคุณและ
การเป็นผู้ให้”๕๒ 

๖) กินข้าว คือ การสอนให้เราตระหนักถึงคําถามที่ว่า “กินเพ่ืออยู่ อยู่เพ่ืออะไร” และ
เตือนสติว่า “เราบริโภคอาหารเกินความพอดีหรือไม่ เราควรกินทิ้งขว้างกันหรือไม่ ในขณะที่ผู้คนอีก
ส่วนหน่ึงในสังคม ยังขาดแคลนทุนทรัพย์สําหรับการบริโภคอาหาร” ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างมีสติ 
อย่างที่ท่านติช นัท ฮันห์ ได้กล่าวถึงการภาวนากับการพิจารณาอาหารว่า “การกินอาหารอย่างมีสติ 
นับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสําคัญ”๕๓ 

๔. การจัดกิจกรรมในลักษณะโครงการ 
แม่ชีศันสนีย์เป็นตัวอย่างแม่ชีที่ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาผ่านกิจกรรม กิจกรรม

เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เน้นชีวิตเด็ก สตรี 
และนักบวช โดยใช้หลักพุทธธรรมนําสังคม ได้แก่  

๑)  กิจกรรมจิตประภัสสรต้ังแต่นอนอยู่ในครรภ์ ที่จะจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้กับพ่อแม่ ที่
เตรียมจะต้ังครรภ์ หรือกําลังต้ังครรภ์ เพ่ือให้ลูกที่อยู่ในครรภ์ ได้เรียนรู้โลกผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอก
อารมณ์ของแม่ในแต่ละวันตลอดการอบรม  

๒)  กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวท่ีมีลูกต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๒ ปี ได้
เข้ามาเรียนรู้หลักธรรม เพ่ือนําไปใช้เป็นต้นแบบให้กับลูก 

๓)  โครงการบวชพุทธสาวิกาหรือแม่ชีน้อย ที่จะให้เด็กหญิงได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นแม่ชี
น้อย ถือศีล ๑๐ ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน 

๔)  โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการบวชพุทธสาวิกา 
โดยจะให้เด็กหญิงใช้เวลาในการปิดภาคเรียนมาบวชเป็นแม่ชีน้อยในสองแผ่นดินคือ แดนสุวรรณภูมิ 
คือ ประเทศไทย บวชปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน จากน้ันจะเดินทางไปบวชยังแดนพุทธภูมิ คือ 
ประเทศอินเดีย เพ่ือปฏิบัติธรรมยังสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล 

๕)  กิจกรรมธรรมชาติบําบัด ศิลปะแห่งการเยียวยา การดูแลตนเอง และความเป็นอยู่ให้เกิด
ความสมดุล และสอดคล้องกับธรรมชาติ คนเราทุกคนพึงใช้ปัญญา จิตสํานึก ในการสังเกตตัวเองและ
ควรเปิดโอกาสให้ร่างกายได้เยียวยาตัวเอง ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว คือการบริโภค โดย
เลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด และมีพลังชีวิต เพ่ือให้ร่างกายกลับมามีพลังในการเยียวยา

                                                     
๕๒ศันสนีย์ ศีตปันย์ เมอลเลอร์, “ด่ังดอกไม้พูดได้ ด่ังดอกไม้บาน”, สาวิกา, ปีที่ ๘, (ฉบับที่ 

๗๕) : ๕๐. 
๕๓ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์, ข้อมูลโดย ศิรินันท์ ลิมปนชัยพรกุล, ธรรมกับธรรมชาติ และ

โรงมหรสพทางวิญญาณ แห่งเสถียรธรรมสถาน, หน้า ๑๐-๑๑. 



๙๘ 

ตนเองได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่แสวงหา หรือเปิดโอกาสให้พิษที่มีผลไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ
เข้าสู่ร่างกาย หมั่นออกกําลังกาย ฝึกโยคะ สูดอากาศที่บริสุทธ์ิ และอาศัยความเพียรในการปรับวิถี
ชีวิตและความเคยชินเก่า ๆ เพ่ือชีวิตใหม่ที่สดใสและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

๕. การใช้สื่อในการเผยแผ่ธรรม 
แม่ชีศันสนีย์มีความเช่ือในเรื่องของศักยภาพของสื่อว่า สื่อสามารถท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้คน

หันมาสนใจธรรมะมากขึ้น โดยการที่แม่ชีศันสนีย์มองว่า ธรรมะน้ันเปรียบเสมือน “อาหาร” ที่คนเรา
ทุกวันน้ีกําลังหิวอย่างหนัก และอาหารที่สําคัญที่เขาต้องการก็คือ ธรรมะ ที่จะเข้ามาสอดประสานไป
กับการใช้ชีวิต โดยมีนิตยสารวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์เป็นสื่อนําทางจะเห็นได้ว่า สื่อน้ันได้ถูกหล่อ
หลอมให้เป็นส่วนหน่ึงของเสถียรธรรมสถาน มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เหมือนกับที่แม่ชีศันสนีย์
เปรียบว่า สื่อเป็นรางลําเรียง “อาหาร” ไปสู่ผู้ที่กําลังหิวจํานวนมาก ส่งผลให้สื่อธรรมะของเสถียร
ธรรมสถานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เพ่ือตอกยํ้าคําพูดของแม่ชีที่ว่า ปาฏิหาริย์แห่งการ
ต่ืนของสื่อน้ันมีอยู่จริง  

อน่ึง จากการเปิดตัวของเสถียรธรรมสถานโดยผ่านทางสื่อทุกสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสือสาวิกา บทสัมภาษณ์ งานเขียนของแม่ชีที่ลงหนังสือพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม
ไปถึงการรับเป็นวิทยากรของแม่ชีตามสถานศึกษา และสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ นับว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์อย่างดีเย่ียม เพราะจากผลงานและการทํากิจกรรมของเสถียรธรรมสถานทําให้เกิด
อาสาสมัครหลากหลายอาชีพและส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยเสถียรธรรมสถานน้ันมีลักษณะการจัด
องค์กรที่ค่อนข้างเป็นทางการ มีการแบ่งระบบการทํางานที่เห็นชัดเจน ทั้งฝ่ายนิตยสาร ฝ่ายเว็บไซต์ 
ฝ่ายวิทยุ โดยเฉพาะการมีสํานักพิมพ์เป็นของตนเองอย่างสํานักพิมพ์สาวิกา และความพร้อมของ
ข้อมูลที่การจัดเก็บเป็นระบบ ส่งผลให้เสถียรธรรมสถานน้ัน สามารถผลิตสื่อของตนเองออกมาได้เป็น
จํานวนมาก 

นอกจากตัวท่านแม่ชีศันสนีย์แล้ว ทีมงานในการผลิตสื่อของเสถียรธรรมสถานก็ถือว่าเป็นกลุ่ม
บุคคลสําคัญในการที่จะช่วยเลือกและสร้างเน้ือหาธรรมะให้กับสื่อของเสถียรธรรมสถานในลักษณะ
การทํางานร่วมกันระหว่างแม่ชีศันสนีย์และทีมงานผลิตสื่อ ทีมงานในแต่ละฝ่ายก็จะเป็นผู้เสนอ
แนวทางในการผลิตสื่อในการดูแลของตนเองว่า แนวทางของหนังสือเล่มน้ี ของรายการ ๆ น้ีจะเป็น
อย่างไร และแม่ชีศันสนีย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า จะเลือกเนื้อหาเรื่องไหน ใช้วิธีการสอนแบบใด และใช้
ภาษาและคําพูดอย่างไรให้เหมาะสม โดยในการคัดเลือกและสร้างสารน้ัน จะใช้เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์มาเป็นตัวกําหนด บวกกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่มีการรับรู้ต่างกัน๕๔  

                                                     
๕๔ทิพย์ชล เทพรังศิริกุล, “การวิเคราะห์สื่อและการสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทาง

พุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต”, รายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๙๖. 



๙๙ 

๑) สื่อสิ่งพิมพ์ 
๑.๑ หนังสือ 
หนังสือและพ็อกเก็ตบุ๊คของเสถียรธรรมสถานนั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นหนังสือเล่ม

เล็ก ๆ สะดวกต่อการอ่านและพกพา ผลิตภายใต้สํานักพิมพ์สาวิกาซึ่งการเกิดข้ึนของสํานักพิมพ์น้ัน 
เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของข้อมูลคําสอนของแม่ชีศันสนีย์ ทีมงานจึงอยากจะนําข้อมูลดังกล่าวมาทําให้
เกิดประโยชน์มากข้ึน โดยการต้ังสํานักพิมพ์สาวิกาขึ้นมาเพ่ือผลิตหนังสือ แยกออกมาจากเสถียรธรรม
สถาน โดยข้อมูลน้ันจะมาจากบทความในนิตยสารสาวิกา จะมีบทความจากการที่แม่ชีศันสนีย์ถูกเชิญ
ให้ไปเขียนในนิตยสารต่าง ๆ มารวมเป็นหนังสือไว้ หรือจากการท่ีแม่ชีศันสนีย์สอนธรรมะในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตประภัสสรต้ังแต่นอนอยู่ในครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ และครอบครัวแห่งสติ 
ก็จะเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้มีข้อมูลมากขึ้น 

๑.๒ นิตยสาร 
เมื่อจะกล่าวถึงสื่อธรรมะประเภทแรกที่ แม่ชีศันสนีย์นํามาใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทาง

พุทธศาสนานั้น หนังสือ “สาวิกา” ถือว่าเป็นสื่อธรรมะประเภทแรกที่ท่านแม่ชีศันสนีย์มุ่งหวังจะใช้
เป็นสื่อในการนําเสนอสาระธรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับ หนังสือ “พุทธสาสนา รายตรีมาส”ของหลวงพ่อ
พุทธทาสภิกขุสื่อธรรมะเล่มเล็ก ๆ ที่มีช่ือว่า “สาวิกา” น้ีเปรียบเสมือนเป็นเวทีสําคัญในการจูงใจผู้คน
ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะ โดยในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารน้ันจะไม่มีการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยให้สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย เช่น อย่างบางช่วงก็จะเป็น
การ์ตูนเป็นช่อง บางช่วงจะมีธรรมะง่าย ๆ อย่างพระไพศาล ที่มีสไตล์การเขียนธรรมะอย่างง่าย ๆ 
ส่วนท่านพระมหาสมปอง ท่านจะใช้อารมณ์ขันเยอะ วัยรุ่นอ่านแล้วจะเข้าใจ และวัยทํางาน วัยผู้ใหญ่ 
ต้ังแต่ ๒๙ ขึ้นไป จะสนใจคอลัมน์สัมภาษณ์คอลัมน์การตอบปัญหา โดยคอลัมน์การตอบปัญหานั้นจะ
ครอบคลุมทุกวัยมันอ่านได้หมด เพราะเวลาท่านแม่ชีตอบน้ันจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นที่นิยม 
ต้ังแต่วัยรุ่นจะอ่านของท่านได้ 

ในแต่ละคอลัมน์ของนิตยสารสาวิกาน้ันก็จะมีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของเน้ือหา รูปแบบ 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน ให้สามารถอ่านได้ทุกวัยยกตัวอย่าง คอลัมน์ “ทํา
อย่างไรดี” ที่จะเป็นลักษณะการตอบคําถามของแม่ชีศันสนีย์ต่อผู้ที่เขียนคําถามเข้ามา ถามปัญหา
ทั่วไป ที่ทุกวัยสามารถอ่านได้นอกจากน้ันจะมีเน้ือหาของการ์ตูนที่ใช้ในการสอนธรรมะเป็นช่อง ๆ 
สําหรับเด็กวัยรุ่น หรือจะเป็นคอลัมน์ “อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง” โดยเนื้อหาที่นําเสนอน้ัน จะเป็น
การยกบทเพลง ภาพยนตร์ หนังสือ มาแนะนําและนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ ปรับให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในชีวิตของวัยรุ่นและวัยทํางานขึ้นไป๕๕ 

                                                     
๕๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๘-๕๙. 



๑๐๐ 

ปัจจุบันแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เปิดตัว “ธรรมสวัสดี” ซึ่งเป็นนิตยสารแจกฟรีตามสถานีรถไฟฟ้า BTS โรงภาพยนตร์ 
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รถแท็กซี่ ฯลฯ และสามารถติดตามได้ในอีกหน่ึงช่องทางในรูปของ    
E-Magazine เป็นประจําทุกเดือนทาง www.sdsweb.org เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมในรูปแบบ ง่าย 
สะดวก เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ซึ่งบางคนไม่มีโอกาสในการรับฟังรับชมหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือ
ธรรมะ แต่โครงการฯ น้ีจะช่วยให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงธรรมะอย่างใกล้ชิด ได้รับมุมมองของการ
ดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจําวัน และ
เพ่ิมโอกาสที่จะนําไปปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจําวัน และให้พิสูจน์ได้ว่าธรรมะศักด์ิสิทธ์ิจริง ใช้ได้จริงใน
ชีวิตจริง โดยนิตยสารธรรมะสวัสดี มีหลายคอลัมน์ชวนคิดทั้งเร่ืองชีวิตและธรรมะ อาทิ คอลัมน์ทุกข์ 
มีไว้ให้เห็น ไม่มีไว้ให้เป็น โดยแม่ชีศันสนีย์ตอบคําถามทางธรรมะ๕๖   

๒) สื่อวิทยุ 
จัดว่าเป็นช่องทางการสื่อสารประเภทหน่ึง ที่สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือทางธรรมได้อย่าง

กว้างขวาง เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงรายการธรรมะช่ือ ‘สาวิกา’ ที่คลื่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วประเทศ วิทยุสาวิกาน้ันจะทําการออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา ๐๙.๐๕-
๐๙.๕๕ น. เป็นระยะเวลา ๕๐ นาที ออกอากาศทางคล่ืนวิทยุ ม.ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การ
ดําเนินรายการน้ันจะเป็นการสนทนาธรรมะแบบเป็นกันเอง ในลักษณะของการถามตอบระหว่างดีเจ 
และท่านแม่ชีศันสนีย์ เป็นการตอบปัญหาจากโทรศัพท์ หรือจากทางจดหมายท่ีเขียนส่งมา ซึ่งเน้ือหา
ส่วนใหญ่ในการสนทนานั้นก็จะเป็นการปรึกษาในเร่ืองปัญหาชีวิตโดยท่านแม่ชีศันสนีย์ก็จะสอนโดย
สอดแทรกหลักธรรมลงไปด้วย นอกจากน้ันก็จะเป็นการขอคําแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติธรรม 
วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติธรรม ร่วมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในเสถียรธรรมสถาน
ด้วยว่า ในอาทิตย์น้ีมีอะไรบ้าง บรรยากาศของการทํากิจกรรมที่ผ่านเป็นอย่างไรบ้าง โดยดีเจที่เข้ามา
ช่วยงานวิทยุสาวิกาน้ัน จะเป็นดีเจอาสาสมัคร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ซึ่งการทํางานในลักษณะ
ของอาสาสมัครน้ี เป็นการทํางานที่เป็นไปตามความต้ังใจแรกของท่านแม่ชีศันสนีย์ในการที่จะให้
เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน๕๗  

๓) สื่อโทรทัศน์ 
สื่อโทรทัศน์ที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนาของเสถียรธรรมสถานนั้น เริ่มมีการ

ผลิตมานานแล้ว ต้ังแต่รายการ “เพ่ือนทุกข์” ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นที่ทําให้แม่ชีศันสนีย์พบว่า ยังมีคนอีก
จํานวนมากที่ต้องการธรรมะ จึงทําให้เกิดรายการต่าง ๆ ตามมา อย่างรายการ “น่ีแหละ ชีวิต” ที่

                                                     
๕๖sirintip, “ธรรมสวัสดี' ธรรมะง่าย ๆ แต่ลึกซึ้ง”, กรุงเทพธุรกิจ, (๑๑ มกราคม ๒๕๕๔). 
๕๗ศิถี สาหัตถิกะ, ปาฏิหาริย์แห่งการต่ืนของสื่อ, หน้า ๗๖. 



๑๐๑ 

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๐.๕๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เป็นรายการท่ีสร้าง
ทางเลือกใหม่ให้คนในสังคม เน่ืองจากอยู่ในช่วงไพร์มไทม์ (Prime Time) ตรงกับเวลาของละครหลัง
ข่าว ต่างจากรายการธรรมะอ่ืน ๆ ที่ออกอากาศในช่วงเช้า รูปแบบรายการจะเป็นการนําเสนอชีวิตจริง
ของบุคคลที่มีตัวตนในสังคม โดยจะเชิญท่านผู้เกี่ยวข้องหลายด้านมาช่วยแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เป็นก่ึง
สนทนากึ่งอภิปรายเพ่ือให้แง่คิดในการดําเนินชีวิตกับคนในสังคมจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันน้ีมีอยู่ ๒ 
รายการที่กําลังออนแอร์ (On Air) อยู่ คือรายการ “ธรรมสวัสดี” ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง
ช่อง ๙ อสมท. เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๐๒ น. และรายการ “อริยะสร้างได้” ออกอากาศทาง MCOT โดย
รายการธรรมะสวัสดีน้ันจะเป็นรายการหลัก ที่ไม่จํากัดกลุ่มเป้าหมายคือ สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย 
ท่านแม่ชีศันสนีย์จะไม่พูดเจาะจงไปที่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยแนวคิดของรายการนั้นก็จะแบ่งออกเป็น 
๒ ส่วน ส่วนหน่ึงมาจากทีมงาน ทีมงานจะเป็นฝ่ายคิดเน้ือหาว่าในช่วงน้ีสังคมกําลังพูดถึงเร่ืองอะไร ดู
เหตุการณ์บ้านเมือง และดูว่าคนต้องการอะไร จากน้ันก็จะนําไปเสนอท่านแม่ชีศันสนีย์ ให้ท่าน
พิจารณาในการดําเนินรายการในแต่ละคร้ัง ก็จะมีการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ๆ ทั้งภายในเสถียรธรรม
สถานเอง และเวลาที่ท่านแม่ชีศันสนีย์เดินทางไปยังต่างประเทศ ท่านก็จะถ่ายภาพเก็บมา เมื่อมีการ
เปลี่ยนสถานที่ สภาพแวดล้อม ท่านก็สามารถที่จะดึงสิ่งรอบ ๆ ตัว ทั้งสภาพแวดล้อม สังคม ผู้คน 
เป็นธรรมะขึ้นมาสอนได้๕๘ 

๔) สื่อโสตทัศน์ 
๔.๑ ซีดี/ดีวีดี 
ซีดีน้ันจะมีลักษณะคล้ายกันการผลิตหนังสือตรงที่ เมื่อการจัดเก็บข้อมูลมีมากขึ้น ก็ทําให้

สามารถที่จะนําข้อมูลตรงน้ีมาต่อยอดเป็นสื่อประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือการเผยแผ่ได้ ซึ่งเน้ือหาในซีดีที่ทํา
ขึ้นมาส่วนใหญ่น้ันก็จะเป็นเน้ือหาที่ตัดมาจากการทํารายการธรรมะสวัสดี หรืออาจจะเป็นซีดีบันทึก
การบรรยายธรรมะของวิทยากรรูปอ่ืนที่มาบรรยายที่เสถียรธรรมสถานในวาระโอกาสต่าง ๆ นอก 
จากน้ันซีดีของเสถียรธรรมสถานยังมีออกมาในรูปแบบของ ซีดีเพลง ซีดีบันทึกเรื่องราว อาทิเช่น ซีดี
เรื่อง “วันที่บัวบาน” ซึ่งเป็นวีดิทัศน์การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการทํา
รายการโทรทัศน์ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจงไปท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อาจจะสอนต้ังแต่
วัยรุ่นไปถึงวัยสูงอายุ๕๙  

 

                                                     
๕๘ทิพย์ชล เทพรังศิริกุล, “การวิเคราะห์สื่อและการสร้างสารที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทาง

พุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต”, รายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒-๖๓. 

๕๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๖-๖๗. 



๑๐๒ 

๔.๒ เพลง 
เพลงด่ังดอกไม้บาน (Flowers Bloom) น้ัน เป็นเพลงที่ทําขึ้นมาเพ่ือใช้สําหรับการภาวนา

ตน โดยใช้เพลงเป็นสื่อนําการสอนในเรื่องของการกําหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการใช้เสียงเพลงทํา
ให้สามารถจูงใจให้คนสนใจฟังธรรมกัน และยังมีการทําเป็นแอนิเมช่ัน (Animation) ภาพการ์ตูน
เคลื่อนไหวที่มีเน้ือเพลงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เผยแพร่
ในโรงเรียน ๗,๙๐๐ แห่งใน ๑๗๖ ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีเน้ือเพลงว่า “ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ด่ัง
ดอกไม้บาน ภูเขาใหญ่กว้าง ด่ังสายนํ้าฉ่ําเย็น ด่ังนภากาศ อันบางเบา” 

ในการใช้เพลงด่ังดอกไม้บานในแต่ละครั้งน้ัน จะมีการใช้ท่าทางประกอบเพลงเพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วม และเพ่ือให้เกิดการมีสมาธิไปกับท่าทางที่เคลื่อนไหว ให้จิตอยู่กับสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่น้ันแม่ชีศันสนีย์มักจะใช้เป็นสื่อค่ันระหว่างกิจกรรมหรือการบรรยายธรรมะไม่ว่าจะ
เป็น ในโครงการศิลปะในการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา หรือกิจกรรมผ้าป่าบ้านดิน เป็นต้น 

๕) เว็บไซต์ 
สําหรับเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถานน้ัน ถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ทําให้เป็นที่รู้จักของคน

ภายนอกมากย่ิงขึ้น โดย www.sdsweb.org ถือว่าเป็นเว็บไซต์หลักของเสถียรธรรมสถานในปัจจุบัน 
ทําหน้าที่ ๒ หน้าที่ คือ 

 (๑) งานด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนา เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์น้ัน 
มีขึ้นเพ่ือ รีไซเคิลคําสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ จึงส่งผลให้เน้ือหาส่วนใหญ่น้ันก็จะเป็นหลักธรรมคํา
สอนของแม่ชีศันสนีย์ ในการไปเผยแผ่ออกสู่สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุสาวิกา นิตยสารสาวิกา 
บทความจากคอลัมน์ “มองนอกดูใน” ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก มีเรื่องพิเศษ และสนทนา
พิเศษ ก็จะเป็นบักทึกของบุคคลอ่ืนที่เข้ามาพูดในเสถียรธรรมสถาน นอกไปจากน้ันก็จะมีเว็บบอร์ด ที่
เปิดโอกาสให้คนเข้ามาสนทนาธรรมกัน 

 (๒) งานด้านการประชาสัมพันธ์งานด้านการประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์น้ี จะเห็นได้จาก 
ปฏิทินกิจกรรม ที่จะมีการแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง มีคลังรูปภาพให้ดู
กิจกรรมท่ีผ่านมา หรือความเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเสถียรธรรมสถาน ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งการแนะนําหนังสือใหม่๖๐ 

๖. การส่งเสริมการตลาด 
นอกจากการใช้สื่อต่าง ๆ แล้วเสถียรธรรมสถานยังมุ่งเน้นเร่ืองการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ดังน้ี 
 

                                                     
๖๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๘-๗๐. 



๑๐๓ 

๑) การโฆษณา (Advertising) 
สปอตโฆษณา หรือโฆษณาธรรมะ (หรือธรรมโฆษณ์) ให้ของเสถียรธรรมสถานน้ันส่วนหน่ึง

จะเป็นการผลิตโดยทีมผลิตสื่อของเสถียรธรรมสถานเอง และจากทีมงานภายนอกท่ีเข้ามาช่วยงาน 
เช่นโฆษณา “จ๊ะเอ๋  บ๊ายบาย” เกิดจากคําสอนของแม่ชีศันสนีย์ที่ว่า ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้เป็น 
เราเห็นทุกข์ เราเห็นความโกรธ แต่มันมาแล้วมันก็ไปเหมือนการจ๊ะเอ๋แค่เจอ แล้วก็บ๊ายบาย จากกัน
ไป ธรรมโฆษณานับว่าเป็นโฆษณาที่นําคนเรากลับสู่ปัจจุบันขณะ อย่างต่ืนรู้เท่าทัน รู้คิด ทันคิด ก็ไม่
หลงคิด และถ้าเราไม่หลงคิด เราก็จะไม่สูญเสียอิสรภาพ ในขณะที่การรู้แล้วปล่อยน้ันเป็นจังหวะของ
ชีวิตที่มนุษย์ทุกคนฝึกได้ 

นอกจากสื่อโฆษณาดังกล่าวแล้ว เสถียรธรรมสถานร่วมมือกับบริษัท วีจีไอ และ บีทีเอส 
เผยแพร่ธรรมะบนสถานีลอยฟ้า “วันน้ีวันพระ ธรรมสวัสดี” มุ่งเป้าสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยหลักธรรมที่ใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ผ่านบุคคลที่เป็นแบบอย่างของประเทศ ออกอากาศทุก
วันพระ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการนํา
หลักธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ที่ดีตอบแทนสู่
สังคม ซึ่งผู้ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  

ผู้มีช่ือเสียง (celebrity) การประสบความสําเร็จอย่างหน่ึงของเสถียรธรรมสถานคือการใช้
สื่อสารมวลชนในการเผยแผ่ธรรม โดยมีการใช้ดาราหรือคนที่ทํางานสื่อ มาช่วยประชาสัมพันธ์
ความคิดและการเผยแผ่ธรรมะของท่านให้คนทั่วไปได้รู้จัก ได้ศึกษาเข้าถึงธรรมะ นับว่ากลยุทธ์การใช้ 
Brand Ambassador สร้างความสําเร็จให้สินค้าที่ต้องการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไปได้รวดเร็ว
ที่สุด โดยเฉพาะการใช้ดารา คนมีช่ือเสียง และขวัญใจมหาชนที่กําลังได้รับความนิยมในช่วงเวลาน้ัน ๆ 
ช่วยเป็นตัวแทนบอกเล่าแบรนด์สินค้า และสร้างกระแสนิยมให้ผู้บริโภคได้ง่ายข้ึน จากพฤติกรรม
เลียนแบบคนดัง ซึ่งจากประสบการณ์การเดินทางไปพบปะคนทั่วโลก แม่ชีศันสนีย์เล็งเห็นว่า หาก
ฮอลลีวู้ดสามารถกําหนดโลก สร้างเทรนด์ หรือกระแสนิยมในสังคมได้จริง จะไม่เป็นการดีหรือ หาก
เรารู้จักใช้คนพวกน้ีให้เป็นประโยชน์ คล้ายกับใช้ดาราเป็นสื่อสร้างเทรนด์ในการเสพธรรมะ 

ดังน้ัน ท่านจึงใช้ดารามาเป็นสื่อหรือธรรมโฆษกอีกช่องทางหน่ึง เพ่ือทําให้ผู้คนยุคใหม่ในสังคม
หันเข้าสนใจธรรมตามกระแสของดารา เช่น อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ได้มาเข้าบวชเป็นชีในสํานักเสถียร
ธรรมสถาน ก่อให้เกิดกระแสในวงกว้าง หรือการมอบรางวัล "ตาราอวอร์ด" รางวัลสําหรับคนปลุกหัวใจ
สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ รางวัลของบุคคลที่ทํางานด้วยหัวใจผู้หญิง...หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ เพ่ือ
ประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะคนดัง และคนที่มีช่ือเสียง โดยผู้ที่ได้รับรางวัล
เหล่าน้ีจะมาร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายของคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ที่มาร่วมกันสร้างสังคม
ของการช่ืนชมคนทําความดี ความงาม ความจริง สร้างสังคมที่ผู้คนยกย่องเชิดชูการให้ ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ 

 



๑๐๔ 

๒) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  
งานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นงานที่เช่ือมต่อองค์กร

เสถียรธรรมสถานให้เข้ากับสังคม เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในสายตาสังคม และจะเป็นการ
ง่ายในอนาคตในการเผยแผ่ธรรมะไปยังกลุ่มบุคคลทั้งเก่าและใหม่ โดยงานประชาสัมพันธ์เป็นงาน
อันดับต้น ๆ ในการทํางานของเสถียรธรรมสถาน โดยเริ่มต้ังแต่เน้ือหาส่วนหน่ึงที่ถูกบรรจุไว้ใน
นิตยสารอริยะสร้างได้๖๑ เพ่ือให้นิตยสารฉบับน้ีเป็นเสมือน “จดหมายข่าว” เหมือนดังความต้ังใจแรก
ของแม่ชีศันสนีย์ในการผลิตนิตยสารเล่มน้ีขึ้นมา เพ่ือให้ภายนอกน้ันได้รับรู้ว่า ที่เสถียรธรรมสถานน้ัน
มีอะไร บอกเล่าข่าวความเคลื่อนไหวของเสถียรธรรมสถาน ว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึนบ้าง ทําให้ผู้อ่าน
นอกจากจะได้สาระธรรมจากนิตยสารเล่มน้ีแล้วยังได้รู้จักกับเสถียรธรรมสถานมากขึ้น ดึงการมีส่วน
ร่วมของผู้อ่านให้เกิดข้ึนเป็นชุมชนเดียวกัน เช่นในคอลัมน์ “กระดานข่าว” ที่จะมีการแจ้งปฏิทินข่าว
ว่า ในช่วงเดือนที่ผ่าน ๆ มาน้ัน มีกิจกรรมอะไรเกิดข้ึนที่เสถียรธรรมสถานบ้าง ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้ไป
เย่ียมเยียนที่ไหน หรือมีใครมาเย่ียมเยียนที่เสถียรธรรมสถานบ้าง หรือจะเป็นในคอลัมน์ “Report” ที่
จะเป็นรายงานการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของแม่ชีศันสนีย์ หรือเป็นกิจกรรมพิเศษที่เกิดข้ึนภาย 
ในเสถียรธรรมสถาน เช่น งานทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๐ ปี เสถียรธรรมสถาน เพ่ือสร้างสาวิกาสิกขาลัย 
งานแถลงข่าว ขอบิณฑบาตอาวุธและความรุนแรง งานเปิดตัวปฏิทิน กรุณาแห่งหัวใจ เป็นต้น 

๓) การตลาดกิจกรรม (Event Marketing) 
การจัดกิจกรรมให้เป็นที่สนใจและเป็นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สื่อมวลชนและ

สาธารณชนเพ่ือแนะนําองค์กร  เผยแผ่ธรรมะ และเพ่ือบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการ ซึ่ง
โดยมากกิจกรรมของเสถียรธรรมสถานนั้นเป็นกิจกรรมในโครงการร่วมที่ทํางานกับองค์กร ชุมชน  
ต่าง ๆ เพ่ือการขับเคล่ือนและแก้ปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
เด็กและเยาวชน เป็นต้น  

นอกจากน้ี เสถียรธรรมสถานยังมีการจัดนิทรรศการ ซึ่งจัดว่าเป็นช่องทางการสื่อสารหน่ึงที่
ทางเสถียรธรรมสถานจัดข้ึนมาเสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่าย ผลงานศิลปะที่ถูกถ่ายทอด
โดย ศิลปินที่มีช่ือเสียงหลาย ๆ ท่าน อาทิเช่น อาจารย์ช่วง มูลพินิจ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ฯลฯ ซึ่งผลงานที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินน้ัน จะแฝง
ไปด้วยหลักธรรมต่าง ๆ มากมาย ถ่ายทอดจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผสมผสานกับความ
งดงามทางศิลปะ หรือจะเป็นผลงานภาพถ่ายที่จัดแสดงโชว์ไว้ที่เสถียรธรรมสถาน เป็นงานศิลปะที่
ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ ด้วยภาพท่ีดึงดูดตา และความหมายที่ตรงใจนิทรรศการปลุกปัญญา เช่น 

                                                     
๖๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๐-๖๑. 



๑๐๕ 

นิทรรศการองค์ดําทําไม ทําไมองค์ดํา, นิทรรศการ ‘ปลุกหัวใจ .เสี้ยวทศวรรษ ๒๕ ปี เสถียรธรรม
สถาน’, นิทรรศการ ‘สวดมนต์ข้ามปี’ เป็นต้น 

๗. การจัดต้ังสถาบันการศึกษา 
เสถียรธรรมสถานได้จัดต้ังวิทยาลัย “สาวิกาสิกขาลัย” โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษาระดับ

วิทยาลัยที่ใช้หลักธรรมเป็นพ้ืนฐานของหลักสูตร สอนหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาพุทธ
ศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มี
รายละเอียดของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย อริยสัจ ๔ ในฐานะกฎของสัจ
ธรรมธรรมชาติ, ชีวิตและความตายในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, จิตวิทยากับการพัฒนาชีวิต, จิตปรึกษา
และจิตรักษาเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาและเก้ือกูลทางใจ, อานาปานสติ วิถีสู่ปัญญาและสันติสุข, 
ปฏิจจสมุปบาทกับการรู้เท่าทันโรค, พุทธวิถีในการเผชิญกับความเจ็บป่วยเร้ือรัง ภาวะใกล้ตาย และ
ความตาย, การฝึกงานดูแลผู้ป่วยโดยหลักพุทธ, ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา และขณะน้ีกําลัง
อยู่ในระหว่างทําเร่ืองเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการขอจัดต้ังเป็น
วิทยาลัย ภายใต้การกํากับของ มจร. รวมทั้งกําลังหาแนวทางเพ่ือหางบประมาณมาสมาสนับสนุนใน
การจัดต้ังวิทยาลัยด้วย 

๘. การช่วยเหลือสังคม 
นอกจากการทําการเผยแผ่ธรรมโดยตรงแล้ว เสถียรธรรมสถานยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

ต่าง ๆ มากมาย ที่จัดโดยเสถียรธรรมสถานเอง เช่น “แจกของส่องตะเกียง” คือ การติดตามช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ และให้การเยียวยาผู้ประสพภัยสึนามิ รวมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสันติภาพ
นานาชาติ มูลนิธิหน่ึงพันห้าร้อยไมล์ มูลนิธิสันติภาพเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองจิตวิทยา กรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข หรือ โครงการประสานความร่วมมือจากผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ๓ 
จังหวัด ชายแดนใต้ ด้วยการจัดกองผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ โดยมีแนวคิดเพ่ือต้องการให้เกิดการร่วม
เป็นส่วนหน่ึงเดียว ในการสร้างการศึกษาทางธรรมอันถูกต้องเพ่ือเยียวยาสังคมไทย ด้วยกรุณาแห่ง
หัวใจ คือ กว่า ๒๐ ปี ที่ ‘ใจ’ ซึ่งเป่ียมไปด้วย ‘กรุณา’ รับใช้มวลมนุษยชาติตามพุทธประสงค์ ที่พระ
พุทธองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ว่าการปฏิบัติบูชาถือเป็นการบูชาอันสูงสุด สิ่งสําคัญที่สุด ก็คือ การได้
ช่วยเหลือให้สรรพชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์ เป็นต้น 

ปัจจุบันน้ีบทบาทของแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสังคมไทยใน
ฐานะผู้ที่ช่วยเหลือสตรีที่มีครรภ์ให้เข้ามาปฏิบัติที่น่ีเพ่ือให้ส่งผลต่อลูกในครรภ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น  
แม่ชีอีกท่านหน่ึงที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง 
แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครอบครัว

เป็นชาวนา จนถึงอายุ ๒๖ ปี จึงได้เข้ามากรุงเทพ เพ่ือไปฝึกสมาธิที่วัดปากนํ้าภาษีเจริญ ในเบื้องต้น



๑๐๖ 

ท่านได้ฝึกสมาธิกับคุณยายทองสุก สําแดงป้ัน ซึ่งเป็นครูสอนสมาธิจากวัดปากนํ้าภาษีเจริญ และต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ คุณยายทองสุกพาท่านไปกราบพระมงคลเทพมุนี ที่นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อ     
วัดปากนํ้า เพ่ือศึกษาการทําสมาธิขั้นสูง ท่านได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ
จวบจนกระทั่งหลวงพ่อมรณภาพ 

จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๐ แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง และเหล่าศิษยานุศิษย์ได้รวบรวมปัจจัยสร้าง
บ้านธรรมประสิทธ์ิซึ่งเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ในวัดปากนํ้าเพ่ือรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มาเพ่ิมขึ้น และในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๓ เมื่อท่านมีอายุได้ ๖๑ ปี มีผู้มาปฏิบัติมากขึ้น เน่ืองจากแม่ชีมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดธรรมและมีวิธีการสอนสมาธิที่ให้สาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมสามารถเข้าใจได้ง่าย ทําให้บ้าน
ธรรมประสิทธ์ิไม่สามารถรองรับจํานวนคนที่เพ่ิมขึ้นได้ แม่ชีและศิษย์จึงได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่ง
ใหม่ ให้ช่ือว่า “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ซึ่งในภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็น “วัดพระธรรมกาย” แม่ชี
ได้สอนศิษย์ทุกคนให้รักษาสร้างความดี โดยเฉพาะการปลูกฝังให้รักษาการปฏิบัติธรรม และได้จัด
อบรมสั่งสอนอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

นอกจากน้ัน ท่านได้เป็นผู้ริเร่ิมให้จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตให้เหมาะแก่กลุ่มคน เช่น 
โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ โครงการยุวธรรมทายาท โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่
ภาคฤดูร้อนและภาคเข้าพรรษา โครงการอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและศีลธรรมแก่เยาวชนของชาติ โครงการอบรมข้าราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชน ตลอดจนจัดให้มีการสอนธรรมะทุกวันอาทิตย์ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ 
ตราบจนสิ้นอายุขัย๖๒ 
 บทบาทของแม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ได้รับการสืบสานภายใต้การทํางานของวัดพระธรรมกาย 
โครงการต่าง ๆ ที่แม่ชีทําไว้ได้รับการสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ทําให้เห็นภาพกิจกรรมในแต่ละ
ครั้งที่มีผู้คนเข้าร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก จึงนับได้ว่าเป็นแม่ชีที่ช่วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เจริญไปอย่างดี 

แม่ชีหวานใจ ชูกร 
 แม่ชีหวานใจ ชูกร เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่ออายุ ๑๒ ปี ได้ติดตามมารดาไปทําบุญที่
วัดปากนํ้าภาษีเจริญ และได้บวชชีที่น่ัน เมื่ออายุ ๑๘ ปี ได้ศึกษาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติจาก
หลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ 

                                                     
๖๒พระมหากมล  ถาวโร, (มั่งคํามี). “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีในพระพุทธศาสนา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๑๖. 



๑๐๗ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ แม่ชีได้ทําหน้าที่สอนธรรมะที่วัดคลองโพธ์ิเจริญ จังหวัดราชบุรี ได้สอน
ธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติให้แก่อุบาสกและอุบาสิกาบ้านคลองโพธ์ิเจริญ และบริเวณใกล้เคียง 
ต่อมาท่านได้เป็นครูสอนธรรมที่วัดปากนํ้าภาษีเจริญ ท่านได้ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติธรรมและให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
ครอบครัว การงานและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้แก่คนทั้งหลายที่มาในวัด 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ แม่ชีได้ก่อต้ังสํานักปฏิบัติธรรมสวนแก้วขึ้นที่อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือเป็นสถานปฏิบัติธรรม และได้ก่อต้ังมูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจ  ชูกร เพ่ือนําดอกผลไปทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์และการศึกษาของเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เยาวชนผู้เรียนดีแต่มีทุนทรัพย์น้อยมาอย่างต่อเน่ือง แม่ชีได้จัดทําวารสารเมืองแก้วเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและข่าวสารการกุศลต่าง ๆ ได้ก่อต้ังศูนย์ศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สวนแก้ว ราชบุรี  

แม่ชีพยายามอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่ชีให้สูงข้ึนให้แม่ชีเป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ และมีคุณค่าต่อศาสนาและสังคม มีศักยภาพในการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น เห็นได้จากสํานัก
ปฏิบัติธรรมสวนแก้วช่วยเหลือสาธารณกุศลและสอนธรรมอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ แม่ชีได้รับ
รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เหรียญเชิดชูเกียรติจากสมาคมสตรีชาวพุทธ ในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา 

แม่ชีหวานใจ ชูกร ก็เป็นผลิตผลจากการฝึกปฏิบัติที่วัดปากนํ้าภาษีเจริญเช่นกัน แสดงให้เห็น
ว่า ผู้ที่ผ่านกระบวนฝึกฝนอย่างถูกวิธีย่อมมีจิตใจเข้มแข็ง มุ่งมั่น เสียสละตนเพ่ือที่จะทําประโยชน์สุข
ให้แก่สังคม แนวทางปฏิบัติและการเผยแผ่ธรรมทําให้ผู้คนที่เข้ามาศึกษาได้รับผลและหันมาสนใจ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะความเป็นสตรีที่มีแต่ความอ่อนโยนต่อผู้อ่ืนจึงทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
สร้างสํานักปฏิบัติธรรม 

๓.๔.๒ อุบาสิกา 
ยังมีอุบาสิกาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาบวชเป็นแม่ชี แต่ครองเพศเป็นคฤหัสถ์ ทํามาหากินมี

อาชีพทํางาน อยู่บ้านครองเรือน แต่ได้ทํางานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์ว่ามี
บทบาทท่ีสังคมได้ประโยชน์ ดังตัวอย่างบุคคลต่อไปนี้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยพระราชศรัทธาและพระปัญญาบารมีโดยแท้ ทรงได้รับการ

อบรมสั่งสอนจากสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชมารดาให้ใกล้กับพระบวรพุทธศาสนาต้ังแต่
ทรงพระเยาว์ เช่น การให้โดยเสด็จพระราชดําเนินไปร่วมงานบําเพ็ญพระราชกุศลอยู่เป็นนิตย์ หรือ
การให้ทรงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก่อนทรงพระบรรทม และเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ทรงสนพระราช
หฤทัยในการศึกษาพระพุทธศาสนาต้ังแต่ทรงศึกษาในระดับมัธยมท่ีโรงเรียนจิตรลดา  



๑๐๘ 

เมื่อทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ทรงศึกษาภาษาบาลี 
และเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากข้ึน จึงมีพระราชนิพนธ์เป็นรายงานส่งอาจารย์บ้าง พระราช
นิพนธ์ส่งไปพิมพ์ในวารสารของคณะบ้าง เช่น ศาสนาเกิดข้ึนได้อย่างไร (๒๕๑๖) พระจูฬปันถกเถระ
ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาบาลีในพระคัมภีย์ธมมปทฏฐกถา (๒๕๑๗) ศาสนากับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย (๒๕๑๗) ในประสบการณ์ (๒๕๒o) ทรรศนะธรรม (๒๕๒๑) และพระราชนิพนธ์ที่เคย
พิมพ์แพร่หลาย คือพุทธศาสนาสุภาษิตคําโคลง 

พระราชวิทยานิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "ทศบารมี
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท" เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจําการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๒๔ ซึ่งถ้าท่านผู้ใดได้อ่านจบแล้วจะเห็นได้ว่ามิใช่เป็นแต่เพียงวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ประกอบการศึกษาตามหลักสูตรที่มีระเบียบกําหนดเท่าน้ัน แต่เป็นผลงานที่แสดงถึงพระปรีชา
สามารถในภาษาบาลีเป็นพิเศษ 

พระราชศรัทธาในพระอริยสงฆ์น้ันจะมีปรากฏให้มหาชนเห็นอยู่เสมอ ดังเช่นพระราชดําเนิน
ไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตร และเสด็จพระราช
ดําเนินไปถวายภัตตาหารและถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ เป็นการช่วยพระองค์
เป็นประจํา เมื่อท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร ถึงแก่มรณภาพก็ได้พระราชนิพนธ์โคลงด้ันวิวิธมาลี         
อาจาราศิรวาทเป็นราชสักการะ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของมหาชนชาวไทยในการบําเพ็ญ
กุศลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี เช่น ทรงเป็น
ประธานเดินเทียนประทักษิณ พระประธานพุทธมณฑล ทรงนําสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย โดยไม่
ต้องทรงกางตํารา และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างพุทธมณฑล ทรง
สนพระราชหฤทัยในกิจกรรมทางศาสนาอยู่ตลอดมา ทรงโปรดการฟังเทศน์ฟังธรรม เช่น สมัยทรง
ศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา ก็เสด็จพระราชดําเนินไปทรงสดับเทศน์มหาชาติตลอดท้ัง ๑๓ กัณฑ์ ที่วัด
พระเชตุพนฯ เป็นเวลาติดต่อกันถึง ๓ วัน ต่อมาเมื่อทรงเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทรง
มีพระราชดําริให้ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเทศน์มหาชาติ ตามรูปแบบที่ถูกต้องตาม
ตํารับหลวง ในการเทศน์ครั้งน้ีพระองค์ทรงรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์กุมาร ซึ่งทรงจัดเคร่ืองกัณฑ์เทศน์ตาม
แบบฉบับที่ทํากันในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นถวายอีกด้วย  

นอกจากนั้นยังมีพระเมตตาให้ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทําบัตรอวยพรวัน     
วิสาขบูชา โดยทรงเขียนคาถาพระบาลีและแปลเป็นภาษาไทยด้วยลายพระหัตถ์ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู
ประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดําริขึ้นในปลายรัชกาล แต่เมื่อสิ้น
รัชกาลแล้วความนิยมก็เลิกลาไป พระราชดําริให้ฟ้ืนฟูการส่งบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาน้ี ต่อมากรม



๑๐๙ 

ศิลปากรและมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิก็ได้พยายามดําเนินการ
ต่อมา โดยมีพระเมตตาพระราชทานลายพระหัตถ์ให้จัดทําเป็นบัตรอวยพรตลอดมาเพ่ือเป็นเคร่ือง
เตือนสติให้ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า 

พระราชกรณียกิจสําคัญอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป คือเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุครบ ๒oo ปี แต่ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ การก็ยังไม่สําเร็จลุล่วงไปตามโครงการที่วางไว้ และอาจไม่ทันงานพระราชพิธี
สมโภชกรุงที่จะมีในเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ทั้งนี้เพราะงบประมาณมีน้อยและมีปัญหาด้านต่าง ๆ 
มากมาย ดังน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับอันเชิญเสด็จเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
พระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังเมื่อปลายพ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วยเดชพระบารมีและพระราช
วิริยอุตสาหะ งานบูรณปฏิสังขรณ์ได้ลุล่วงไปด้วยดี ทรงกํากับตรวจตราการดําเนินงานด้วยพระองค์
เองอย่างใกล้ชิดเป็นประจํา ก่อให้เกิดความปิติยินดีเป็นกําลังใจแก่เหล่าช่างผู้ปฏิบัติทั่วหน้า เมื่อมี
ปัญหานักวิชาการแต่ละสาขามีความเห็นขัดแย้งกัน ต่างคนต่างไม่ยอมกันตกลงกันไม่ได้ ก็ทรงวินิจฉัย
ตัดสินพระราชหฤทัยเด็ดขาด ไม่มีใครกล้าอุทร ฎีกา งานจึงเสร็จทันกําหนด นอกจากน้ันยังทรงได้รับ
เงินบริจาคจากพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชน ตลอดจนทรงขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรให้ประชาชนเช่าบูชา จึงรวมเป็นเงินบริจาคเอกชน ๒๒o ล้านบาท 
เป็นอันว่าได้ทรงอนุรักษ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง อันเป็นศูนย์กลางสุดยอด
ของศิลปวัฒนธรรมไทยให้มั่นคงงดงามเป็นศรีของประเทศไว้โดยสมบูรณ์๖๓ 

กล่าวได้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาทั้งในด้านการเผยแผ่ในด้านงานนิพนธ์ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
พุทธศาสนิกชนต่าง ๆ ซึ่งยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายที่มิได้กล่าวในที่น้ี 

คุณแม่สิริ กรินชัย 
คุณแม่สิริ กรินชัย เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่จังหวัดนครราชสีมา มีความสนใจใฝ่ธรรมมาต้ังแต่

เด็ก รักษาศีล ๕ มาตลอด จนกระทั่งเมื่ออายุ ๓๒ ได้ศึกษาหลักการปฏิบัติวิปัสสนาจากพระธรรมธีรราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) แต่พออายุ ๓๔ ป่วยเป็นโรคหอบหืดอย่างร้ายแรง คุณแม่สิริ จึงได้อธิษฐานว่า
ถ้าหายจะอุทิศตนเพ่ือทํางานทางพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ ในที่สุดคุณแม่สิริ กรินชัย ก็
หายจากโรค และได้ละทิ้งงานทางโลกหันมาทํางานทางธรรมจนถึงสิ้นอายุขัย 

                                                     
๖๓สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระพุทธ 

ศาสนา”, http://kanchanapisek.or.th/kp8/sirindhorn/pratep11.html. 



๑๑๐ 

ลักษณะการเผยแผ่ของคุณแม่สิริมีหลากหลาย ทั้งแก่พระภิกษุสามเณร บุคคลทั่วไป ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งบุคคลผู้นับถือศาสนาอ่ืน ดังน้ี 

๑. เผยแผ่ธรรมแก่บุคคลต่างศาสนา 
คุณแม่สิริ ท่านได้เผยแผ่ธรรมแก่บุคคลแม้กระท่ังนักบวชศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาคริสต์ ซึ่งมี

นักบวชหญิงของฝ่ายศาสนาคริสต์ ได้เชิญท่านให้ไปอบรมพวกเขา ท่านได้ไปสอนที่คณะเซนต์ปอล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ศูนย์นนักบวชหญิง จังหวัดนครปฐม ที่ศูนย์บางนา จังหวัดสมุทรปราการ รวมไป
ให้การอบรมอยู่ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน แต่ละคร้ังมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๒๐-๔๐ คน มีทั้งท่าน
บาทหลวงและซิสเตอร์ร่วมอยู่ด้วย และนักบวชเหล่าน้ันได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดมากได้ผลดี ปริมาณของ
ผู้เข้ารับการอบรมจึงเพ่ิมขึ้นในระยะหลัง ๆ 

นอกจากศาสนาคริสต์แล้ว แม้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็มี ซึ่งคุณแม่สิริท่านมีวิธีการสอนอัน
แยบยลจนทําให้ไม่มีการขัดแย้งกันในเร่ืองของการนับถือศาสนา และท่านก็เป็นที่เลื่อมใสของบรรดาผู้
ที่เข้ารับการอบรมทั้งหลาย 

๒. เผยแผ่ธรรมโดยการสอนท้ังภิกษุและสามเณร 
มีพระภิกษุและสามเณรจากสถานที่ต่าง ๆ เดินทางเข้ามารับการอบรม บางรูปผ่านการอบรม

มาจากที่อ่ืนบ้างแล้ว และบางรูปเป็นมหาเปรียญ ๓ ประโยคบ้าง ๘ ประโยคก็มี จากจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง
เป็นเจ้าอาวาสและพระลูกวัด เมื่อท่านเหล่าน้ันผ่านการอบรมจากสํานักของคุณแม่สิริแล้ว บางรูปได้
ส่งพระลูกวัดมาอบรมกับคุณแม่สิริอีก บางรูปได้กลับไปเปิดสํานักวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้นที่วัดของท่าน 
มีญาติโยมมาขอรับการอบรมจากท่านเหล่าน้ัน ทําให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ต่อไป 

๓. เผยแผ่ธรรมไปสู่ต่างประเทศ 
คุณแม่สิริ นอกจากทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมในประเทศแล้ว ท่านยังได้เดินทางไปต่างประเทศ 

คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน เป็นเวลา  ๓ เดือนของ
ทุก ๆ ปี ท่านได้ไปสอนในหลายรัฐ เช่น ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก แมรีแลนด์ ชิคาโก และฮาวาย 
มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งละประมาณ ๓๕-๕๐ คน มีคนหลายสัญชาติ เช่น ชาวอเมริกัน ลาว เขมร 
ญี่ปุ่น ฟิลิปินส์ เกาหลี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๖ คุณแม่สิริได้ให้การอบรมท่ีวัดไทยในนครลอสแอง
เจลิส มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพโสภณ เจ้าอาวาสวัด เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรมคร้ังละ
ประมาณ ๗๐ คน จนมีผู้อุทิศสถานที่ให้เป็นท่ีอบรมเพ่ิมขึ้นอีกหลายที่ นับเป็นการเผยแผ่ที่ได้ผลดี 

๔. เผยแผ่โดยการเป็นอาจารย์บรรยายธรรมในสถานท่ีต่าง ๆ 
นอกจากการสอนอบรมครั้งละ ๗ วันแล้ว ท่านยังได้รับเชิญไปบรรยายธรรมในสถานที่ต่าง ๆ 

ด้วย เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนจันทร์หุ่นบําเพ็ญ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก และยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดปริวาสกรรม เช่น วัดกลางววังเย็น จังหวัดราชบุรี วัดม่วง จังหวัด



๑๑๑ 

นครราชสีมา สํานักสงฆ์เขาชุมแสง จังหวัดกําแพงเพชร เป็นต้น ในการบรรยายแต่ละครั้งมีผู้เข้าฟังไม่ตํ่า
กว่า ๑๐๐ คน 

เมื่อบุคคลทั้งหลายได้ผ่านการฝึกอบรมจากสํานักของคุณแม่สิริแล้ว เขาเหล่าน้ันได้ชักชวน
บุคคลอ่ืนที่เป็นญาติมิตรให้หันมาปฏิบัติธรรม บางท่านมองเห็นกาลไกล จึงเชิญไปอบรมให้แก่เยาวชน
ทั้งหลายในต่างจังหวัด เช่น ที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และต่อมาก็ได้เพ่ิมการไป
อบรมตามโรงเรียนต่าง ๆ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการและวัด มีผู้เข้าปฏิบัติแต่ละแห่ง แต่
ละคร้ังมากขึ้นทุกปี จนมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งละประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ คน ตามแต่สถานที่น้ัน ๆ จะ
รับได้มากหรือน้อย 

นอกจากน้ี การอบรมเผยแผ่ของคุณแม่สิริยังเป็นที่สนใจของเหล่าสื่อมวลชนต่าง ๆ นําไป
กระจายเป็นข่าว ทําให้เกิดประโยชน์แก่ศาสนา คือมีผู้หันมาสนใจขอเข้ารับการอบรมมากข้ึน เป็น
ผลดีต่อการเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนา และเมื่อทีมงานเหล่าวิทยากรในการอบรมของคุณแม่สิริ
เดินทางไปบรรยายในที่ต่าง ๆ ลูกศิษย์หลายคนถึงกับเรียกกันว่า “กองทัพธรรม”๖๔ 

ผลงานที่คุณแม่ทําไว้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณสิริ กรินชัย 
จากสถานศึกษาและบุคคลอ่ืน ๆ มากมาย 

อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ 
อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนท่านหน่ึงที่ทําหน้าที่ในฐานะ

อุบาสิกาด้วยดีเสมอมา เพราะไม่เพียงแต่ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสั่งสอนด้วยความเคารพ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในพระธรรมอันเป็นการเฉพาะตนเท่าน้ัน ทว่ายังได้เก้ือกูลความรู้ความเข้าใจในพระ
ธรรมน้ันให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปด้วย๖๕  

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์เริ่มศึกษาพระ
อภิธรรมที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ที่สอนขณะน้ันมีอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 
ผู้บุกเบิกการศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย อาจารย์บุญมี  เมธางกูร หลังจากที่ได้เรียนแล้วประมาณ 
๒-๓ ปี อาจารย์แนบก็มอบหมายให้อาจารย์บรรยายธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและทัณฑสถานหญิง
ที่คลองเปรมแห่งละ ๑ ปี และที่อ่ืน ๆ จนมีความเข้าใจว่า ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ๆ ถ้าไม่มีธรรมะ อะไร ๆ 
ก็ไม่มี แล้วก็เข้าถึงความหมายของปรมัตถธรรม ขณะนี้ ‘เห็น’ ก็เป็นธรรมะ แต่เมื่อเป็นพระอภิธรรม คือ

                                                     
๖๔สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสํานักนายกรัฐมนตรี/ปาริชาด สุวรรณบุบผา, “แม่ชี

กับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า ๔-๒๐. 
๖๕พระธนนาถ นิธิปญฺโญ (พลกรรณ์), “การศึกษาบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 

ในการเผยแผ่พุทธธรรม”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗. 



๑๑๒ 

กล่าวเร่ือง ‘เห็น’ โดยละเอียดยิ่งที่จะทําให้เห็นความเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดที่ทรงแสดง
ความละเอียดของสิ่งน้ัน ก็เพ่ือที่จะให้เข้าถึงความเป็นอนัตตา 
 อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ได้เริ่มบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ 
จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ห้องประชุมสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศ
วิหาร และได้ก่อต้ังมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 อาจารย์สุจินต์มีความศรัทธาอย่างย่ิงในสาระแห่งพุทธธรรม และมีความเช่ือมั่นในการทํา
หน้าที่ผู้เผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถือว่า การเผยแผ่ธรรมเป็นหน้าที่
ของพุทธบริษัทส่วนหน่ึง คือ อุบาสิกา ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้ว เราไม่ช่วยอุบาสิกา หรือพุทธบริษัทอ่ืน ๆ 
ให้มีความเข้าใจ เราก็ไม่ได้ทําหน้าที่น้ี เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมิใช่มีแต่พระภิกษุ
เท่าน้ัน แต่ต้องสําหรับพุทธบริษัท ๔ 

อาจารย์สุจินต์เป็นนักเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความนิยมมากคนหน่ึง 
นํ้าเสียงของอาจารย์น้ันน่าฟัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนําอภิธรรมที่เข้าใจยากมาสอน มาเผยแผ่ให้คน
ทั้งหลายได้ฟังอย่างน่าสนใจ 

ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี 
เป็นครอบครัวใหญ่ เช้ือสายจีน คุณแม่ตอนน้ีอายุ ๑๐๕ ปี ท่านทําธุรกิจมาพอควร มีทัศนะ

ด้านการปฏิบัติกรรมฐานมานาน เมื่อประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจธุรกิจมีปัญหาบ้าง จึงหาทางออก
ด้วยการมาทําบุญ และปฏิบัติกรรมฐานกับหลายท่าน ซึ่งไปปฏิบัติประจําทุกเดือนกับหลวงพ่อทอง ที่
วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ. เชียงใหม่ ไปอยู่ครั้งละ ๗ วัน มีลูก ๓ คน และตอนน้ีก็มีหลาน ๑ คน ถือว่า
มีเขยแล้ว มีสะใภ้แล้ว จะเป็นการแต่งงานของลูกก็จะพาไปอยู่กรรมฐาน พอหลานเกิดมา ๗ วัน ก็พา
กันไปปฏิบัติกรรมฐานให้หลาน และพาลูกชาย ลูกสะใภ้ไปปฏิบัติกรรมฐานด้วย ท่านได้อุปถัมภ์การ
สร้างสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานที่น่ัน ไปใช้ห้องที่ส่วนหน่ึงเป็นห้องที่ครอบครัวไปปฏิบัติได้ ถ้าปฏิบัติ
ทั่วไปคนก็จะห่วงลูกห่วงหลาน แต่น่ีไปปฏิบัติร่วมกันทั้งครอบครัว 

ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล (Common 
Buddhist Text: CBT) ฉบับแรกของโลก จัดพิพม์เพ่ือใช้แจกจ่ายในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วัน
สําคัญของโลก ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จัดงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่าง
วันที่ ๖-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรวบรวมและเรียบเรียงหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
มหายาน และวัชรยานเข้าด้วยกัน โดยนักวิชาการทั้ง ๓ นิกายทั่วโลก โดยมีปีเตอร์ ฮาร์วีย์ เป็น
บรรณาธิการทั่วไป และพระพรหมบัณฑิตเป็นบรรณาธิการหลัก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีการใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่าย ครั้งน้ีจัดพิมพ์เป็นจํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม มูลค่ากว่า ๒ ล้านบาท โดย
นําไปจัดวางไว้ ณ สนามบิน และโรงแรมต่าง ๆ เพ่ือเผยแผ่สู่ประชาคมโลก๖๖  

                                                     
๖๖มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/news/552340 (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐). 



๑๑๓ 

 คุณสมปอง วรรณิสสร 
 เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (อาจ อาสโภ) เป็นอาจารย์นานหลายปี ได้บริจาคทรัพย์สิน รวมท้ังเคร่ืองอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ
สังคม มูลนิธิต่างๆ ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ประสบภัย และไถ่ชีวิตสัตว์-โค-กระบืออย่างต่อเน่ือง 
สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน อุทิศตนอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของ
คณะสงฆ์ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย อุปภัมภ์พระภิกษุสามเณร สร้างวัด และถวายท่ีดินให้วัด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้บริจาคถวายที่ดินจํานวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ติดถนนพหลโยธิน กม. ๕๕ ตําบล    
ลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือ
สร้างสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้กับอนาคต และบวร
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จทรง
เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒๖๗ 
 จากการศึกษาบทบาทของสตรีในฐานะแม่ชีและอุบาสิกาเป็นตัวอย่างทั้ง ๑๐ ท่าน แสดงให้
เห็นว่า อุบาสิกาในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังทางตรงและทางอ้อม 
สรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ ๓.๓  ลักษณะและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยปัจจุบัน (แม่ชี) 
 

แม่ชีสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

แม่ชีญาณี ศิริโวหาร - มีความสามารถในการสอนธรรม 
- มีเสียงกังวานไพเราะ พูดชัดเจน เป็นที่ช่ืนชมของสาธุชน
ทั่วไป 
- ช่วยเหลือสังคมและยกระดับฐานะของแม่ชีในประเทศไทย 
- มีส่วนสําคัญในการก่อต้ังสถาบันแม่ชีไทย เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๑๒ และเป็นอดีตประธานสถาบันแม่ชีไทย 
- สถาบันแม่ชีไทยเผยแผ่ในลักษณะโครงการมากมาย เช่น 
- โครงการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 

                                                     
๖๗มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นิตยสารพุทธจักร, ปีที่ ๕๓ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๕๔, ๕๗. 



๑๑๔ 

ตารางที่ ๓.๓  (ต่อ) 
 

แม่ชีสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 
 - โครงการศึกษาทางเลือกนานาชาติไทยภูเขา 

- โครงการร่วมกิจกรรมสอนศลีธรรมร่วมกับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา 

- โครงการร่วมกิจกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย
สงฆ์บางวิทยาเขต 

- โครงการสอนอบรมศีลธรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบ 
เช่น สถานศึกษาธรรมจาริณีวิทยา ให้การศึกษาแก่นักเรียน
สตรีที่ด้อยโอกาสที่ไม่จําเป็นต้องบวชเป็นชี และธรรมจาริณี
วิทยาภาคเหนือ ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่ต้องบวชเป็นชี 

- โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัทธยาศัย ในการจัดอบรม
ผู้สนใจปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ตามความสนใจ
และความพร้อมของตนเอง 

- โครงการอบรมเก่ียวกับผู้สูงอายุ สุขภาพของชุมชน และ
การใช้สมุนไพรรักษาโรค 

คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ - ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ก่อต้ังมหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๒ 
เป็นต้นมา 
- เป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรีวิถีพุทธแห่งแรกในประเทศไทย 
- ผลิตบุคลากรที่เป็นแม่ชีและอุบาสิกาผู้มีความรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาต่อไป 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต - กลุ่มเป้าหมายเน้นกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนเริ่มต้ังแต่อยู่ใน
ครรภ์จนเติบโต ครอบครัว บุคคลทั่วไป รวมท้ังผู้ด้อย 
โอกาส และคนอ่อนแอในสังคม 
- สามารถชักนําคนและเอาชนะใจคนด้วยแนวคิดการพัฒนา
คนด้วยหลักไตรสิกขา ทําให้หมู่ชนเข้าหาและให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจ 



๑๑๕ 

ตารางที่ ๓.๓  (ต่อ) 
 

แม่ชีสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

 - การเลือกและสร้างเ น้ือหาธรรม เป็นการทําให้กลุ่ม  
เป้าหมายต่าง ๆ มาประกอบกิจรรมร่วมกันได้  
- เน้ือหาธรรมะไม่เบาหรือหนักจนเกินไป เหมาะสําหรับคน
ทุกช่วงวัยที่ประสบเจอได้ในชีวิตประจําวัน 
- มีวิธีการนําเสนอที่ง่ายต่อการสื่อสารของคนแต่ละวัย 
- ลักษณะการเผยแผ่ธรรม มีสอนเจริญอานาปานสติ และ
สอนด้านศีลธรรมในการใช้ชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต 
- สร้างรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดยสอดแทรก
ธรรมะเช่น การทํางานศิลปะ การใช้ดนตรี การออกกําลัง
กาย ปริศนาธรรม การนวด การกินข้าว เป็นต้น 
- มีการจัดกิจกรรมในลักษณะโครงการ เช่น 

 - จิตประภัสสรต้ังแต่นอนอยู่ในครรภ์ 
 - โรงเรียนพ่อแม่ 
 - บวชพุทธสาวิกาหรือแม่ชีน้อย 
 - บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน 
 - ธรรมชาติบําบัด 
- มีการใช้สื่อที่ทันสมัยทุกด้านในการเผยแผ่ เช่น หนังสือ 
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ซีดี/ดีวีดี เพลง เว็บไซต์ เป็นต้น 
- มีการใช้การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดกิจกรรม 
- จัดต้ังสาวิกาสิกขาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัยที่
ใช้หลักธรรมเป็นพ้ืนฐานของหลักสูตร 
- มีการช่วยเหลือสังคมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ
สันติภาพนานาชาติ มูลนิธิหน่ึงพันห้าร้อยไมล์ มูลนิธิ
สันติภาพเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองจิตวิทยา กรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข หรือ โครงการประสาน
ความร่วมมือจากผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
เป็นต้น 



๑๑๖ 

ตารางที่ ๓.๓ (ต่อ) 
 

แม่ชีสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

แม่ชีจันทร ์ขนนกยูง - รวบรวมปัจจัยร่วมกับเหล่าศิษยานุศิษย์สร้างบ้านธรรม
ประสิทธ์ิ ซึ่งต่อมาไม่สามารถรองรับจํานวนคนที่เพ่ิมขึ้นได้ 
จึงสร้างสถานปฏิบัติธรรมใหม่ช่ือว่า ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งในภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็น วัดพระธรรมกาย 
- สอนศิษย์ให้รักษาสร้างความดี ปลูกฝังให้รักษาการปฏิบัติ
ธรรม 

- อบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 - มีการสอนธรรมะทุกวันอาทิตย์ และวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาอยู่เสมอ 
 - ริเร่ิมโครงการอบรมพัฒนาจิตให้เหมาะแก่กลุ่มคน เช่น 

   - โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ 
   - โครงการยุวธรรมทายาท 

- โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูรอ้น
และภาคเข้าพรรษา 

- โครงการอบรมศีลธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมแก่เยาวชนของ
ชาติ 

  - โครงการอบรมข้าราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ และ  
บริษัทเอกชน 

แม่ชีหวานใจ ชูกร - สอนธรรมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ 
- ให้คําแนะนําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาใน
การแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว การ
งาน และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แก่คนทั้งหลายที่มาในวัด 
- ก่อต้ังสํานักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว 
- ก่อต้ังศูนย์ศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวน
แก้ว 

 



๑๑๗ 

ตารางที่ ๓.๓ (ต่อ) 
 

แม่ชีสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

 - ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์และการศึกษาของเยาวชน 
โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดีแต่มีทุนทรัพย์น้อยมา
อย่างต่อเน่ือง 
- ทําวารสารเมืองแก้ว เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
ข่าวสารการกุศลต่าง ๆ 
- ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเหรียญ
เชิดชูเกียรติจากสมาคมสตรีชาวพุทธ ในฐานะผู้ทําคุณ 
ประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา 

 
ตารางที่ ๓.๔  ลักษณะและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยปัจจุบัน (อุบาสิกา) 
 

อุบาสิกาสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

- ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชน เช่น 
- ทรงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก่อนบรรทม 
- ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาพระพุทธศาสนาต้ังแต่
ระดับมัธยม 
ทรงศึกษาภาษาบาลีและเร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
มากข้ึน เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลง-
กรณ์มหาวิทยาลัย 
- ทรงมีพระราชศรัทธาในพระอริยสงฆ์ เช่น พระราชดําเนินไป
ถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
วัดราชบพิตร และเสด็จพระราชดําเนินไปถวายภัตตาหารและ
ถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ และเมื่อครั้ง
ที่ท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร ถึงแก่มรณภาพก็ได้พระราชนิพนธ์
โคลงด้ันวิวิธมาลีอาจาราศิรวาทเป็นราชสักการะ 

 



๑๑๘ 

ตารางที่ ๓.๔ (ต่อ) 
 

อุบาสิกาสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

 - เสด็จพระราชดําเนินไปร่วมงานบําเพ็ญพระราชกุศลอยู่เป็น
นิตย์ 
- ทรงเป็นประธานเดินเทียนประทักษิณ พระประธานพุทธ
มณฑล ทรงนําสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยโดยไม่ต้องทรง
กางตํารา 
- ทรงโปรดการฟังเทศน์ฟังธรรม ทรงมีพระราชดําริให้ธรรม
สถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเทศน์มหาชาติตาม
รูปแบบที่ถูกต้องตามตํารับหลวง 

 - ทรงให้ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทําบัตรอวยพร
วันวิสาขบูขา โดยทรงเขียนคาถาพระบาลีและแปลเป็น
ภาษาไทยด้วยลายพระหัตถ์ 

 - ทรงเผยแผ่ในด้านงานพระราชนิพนธ์เก่ียวกับพระพุทธ 
ศาสนา เช่น ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร พระจูฬปันถกเถระที่
ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาบาลีในพระคัมภีร์ธมมปทฏฐกถา 
ศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในประสบ- 
การณ์ ทรรศนะธรรม พุทธศาสนสุภาษิตคําโคลง ทศบารมี
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นต้น 

 

- ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เช่น ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์
วัดวาอารามต่าง ๆ และทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
พระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เมื่อปลาย
พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งทรงกํากับตรวจตราการดําเนินงานด้วย
พระองค์เอง ในคร้ังน้ันยังทรงได้รับเงินบริจาคจากพระบรม
วงศานุวงศ์และประชาชนตลอดจนทรงขอพระบรมราชานุญาต
สร้างเหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรให้ประชาชนเช่า
บูชา จึงรวมเป็นเงินบริจาคเอกชน ๒๒o ล้านบาท 

 
 



๑๑๙ 

ตารางที่ ๓.๔ (ต่อ) 
 

อุบาสิกาสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

คุณแมส่ิริ กรินชัย - เผยแผ่ธรรมแก่บุคคลต่างศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม 
- สอนทั้งภิกษุและสามเณร เมื่อท่านเหล่าน้ันผ่านการอบรม
แล้ว บางรูปได้ส่งพระลูกวัดมาอบรมอีก บางรูปกลับไปเปิด
สํานักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดของท่าน 
- เผยแผ่ธรรมไปสู่ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ไปสอน
ในหลายรัฐ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวนมาก จนมีผู้อุทิศ
สถานที่ให้เป็นที่อบรมเพ่ิมขึ้นอีกหลายที่ 
- เป็นอาจารย์บรรยายธรรมะในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล 
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ และวัดต่าง ๆ 
ซึ่งในการบรรยายแต่ละครั้งมีผู้เข้าฟังเป็นจํานวนมาก 
- การอบรมเผยแผ่เป็นที่สนใจของเหล่าสื่อมวลชนต่าง ๆ นํา  

ไปกระจายข่าวทําให้เกิดประโยชน์แก่ศาสนา คือ มีผู้หันมา
สนใจเข้ารับการอบรมมากข้ึน 

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ - บรรยายธรรมในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ทัณฑสถานหญิง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น 
- บรรยายธรรมที่ต่างประเทศ เช่น ศรีลังกา และเขมร เป็นต้น 
- ก่อต้ังมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อปีพ.ศ. 
๒๕๒๗ 
- มีรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ชมรมบ้านธัมมะ และเผย
แผ่ผ่าน social media เช่น YouTube และLINE เป็นนัก
เผยแผ่ที่ได้รับความนิยมมากคนหน่ึง 
- มีนํ้าเสียงไพเราะน่าฟัง บรรยายธรรมได้ละเอียดลึกซึ้ง 
- สามารถนําอภิธรรมที่เข้าใจยากมาสอนให้คนทั้งหลายได้ฟัง
อย่างน่าสนใจ 
- ได้รับรางวัลจากการทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา
มากมาย  



๑๒๐ 

ตารางที่ ๓.๔ (ต่อ) 
 

อุบาสิกาสมัยปัจจุบัน 
ชื่อ ลักษณะและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก 

ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศร ี - เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา 
- เป็นแบบอย่างที่ดีและนําพาคนในครอบครัวให้ทําบุญ ปฏิบติ
ธรรม และอุปถัมภ์ค้ําชูพระพุทธศาสนา 
- เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลฉบับแรกของ
โลก 

คุณสมปอง วรรณิสสร - เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา 
- ช่วยเหลือสังคม เช่น มูลนิธิต่าง ๆ สร้างโรงพยาบาล สร้าง
โรงเรียน 
- อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร สร้างวัด 
- ถวายที่ดินที่อําเภอวังน้อย ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือสร้างสถานศึกษา 

  
 จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในสมัยพุทธกาลและปัจจุบันสรุปเป็น
ประเด็นเปรียบเทียบได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

ตารางที่ ๓.๕ สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีสมัยพุทธกาลและปัจจุบัน 
 

สตร ี
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

ภิกษุณี 
- พระเขมาเถรี 
- พระปฏาจาราเถรี 
- พระธรรมทินนาเถรี 
อุบาสิกา 
- นางวิสาขา 
- นางขุชชุตตรา 
- พระนางสามาวดี 
- พระนางสุปปวาสา 

แม่ช ี
- แม่ชีญาณี ศิริโวหาร 
- คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ 
- แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
- แม่ชีจันทร ์ขนนกยูง 
- แม่ชีหวานใจ ชูกร 
อุบาสิกา 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

- พระนางมัลลิกา 
- นางจูฬสุภัททา 
- มารดาสานุสามเณร 

- คุณแมส่ิริ กรินชัย 
- อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
- ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี 
- คุณสมปอง วรรณิสสร 

ความสามารถ, จุดเด่น 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระเขมาเถร ี
- เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านมีปัญญามาก 
- เป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายขวา 
- ได้รับการเล่าลือยกย่องในด้านการแสดงธรรม
อย่างวิจิตร ลึกซึ้ง เป็นที่น่าประทับใจ 
- ตอบปัญหาธรรมเทียบอรรถพยัญชนะเข้ากัน
ได้กับของพระพุทธเจ้า 

แม่ชีญาณี ศริโิวหาร 
- เป็นแม่ชี ศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบ
หลักสูตรธรรมศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสมัยน้ันหา
ครูผู้สอนและตําราในการสอนยาก ใช้เวลา ๙ 
ปีจึงสอบได้นักธรรมเอก 

- มีส่วนสําคัญในการก่อต้ังสถาบันแม่ชีไทย ในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๒ 

- ได้รับแรงสนับสนุนจากกษัตริย์ เช่น พระ
เจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล และ
กษัตริย์ในแคว้นใกล้เคียง ในฐานะที่เคยเป็น
พระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร 

- อดีตประธานสถาบันแม่ชีไทยติดต่อกัน ๒ 
สมัย 

- ก่อต้ังสถานศึกษาธรรมจาริณีวิทยา และธรรม
จาริณีวิทยาภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการหน่ึง
ของสถาบันแม่ชีไทย 



๑๒๒ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

ความสามารถ, จุดเด่น 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระปฏาจาราเถรี 
- เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านผู้ทรงวินัย 
- แม้จะเคยเป็นบ้าเสียสติ เน่ืองจากได้รับความ
ทุกข์จากการสูญเสียญาติ แต่เมื่อได้ฟังธรรม
จากพระพุทธเจ้าก็บรรลุโสดาปัตติผล  

พระธรรมทินนาเถรี 
- เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในการเป็นธรรมกถึก 
- มีความรู้ มีพรสวรรค์ในการแสดงธรรม 
- ตอบปัญหาเทียบเท่าพระพุทธเจ้า 
- เป็นผู้อธิบายและสรุปอริยมรรคลงในไตรสิกขา 
- ได้รับความสนใจในฐานะเป็นผู้มีอิทธิพล 
ทางสังคม เน่ืองจากเดิมเป็นสตรีจากตระกูล
เศรษฐี 

นางวิสาขา 
- เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านเป็นผู้ยินดีย่ิงใน 
  การถวายทาน 
- บรรลุโสดาบันต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ 
- เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากบิดาสามีให้เป็น
มารดาของตน คือเป็นผู้ให้กําเนิดทางธรรม 
เพราะทําให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงธรรม 

คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ 
- เคยเป็นนักรณรงค์เพ่ือสิทธิสตรีเยาวชน 
- เป็นแม่ชีผู้ก่อต้ังสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
- ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย และสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทิ นัดดามาตุ ก่อ ต้ังมหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรีวิถี
พุทธ หรือวิทยาลัยแม่ชีแห่งแรกในประเทศ
ไทย เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 
๒๕๔๒ เป็นต้นมา   

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
- เคยเป็นพิธีกรและนางแบบช่ือดัง 
- เป็นแม่ชีผู้ก่อต้ังเสถียรธรรมสถานขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติและ
เผยแผ่ธรรม 

- ก่อต้ังสาวิกาสิกขาลัย เพ่ือเป็นสถานศึกษา
ระดับวิทยาลัย 

พระนางสุปปวาสา 
- เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในด้านเป็นผู้ถวายทานอัน
ประณีต 

- เป็นสตรีผู้ต้ังครรภ์นานถึง ๗ ปี ๗ วันเป็นพระ
มารดาของพระสีวลี ผู้ซึ่งเมื่อบรรพชาได้บรรลุ
พระอรหันตผลขณะปลงผมเสร็จ และเป็น
ยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาภ 

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
- เป็นอาจารย์ เป็นผู้บรรยายพระอภิธรรม และ
บรรยายธรรมต่าง ๆ 
- ก่อต้ังมูลนิธิศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 



๑๒๓ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

ความสามารถ, จุดเด่น 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระนางมัลลิกา 
- บรรลุโสดาปัตติผลต้ังแต่อายุยังน้อย 
- เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

- ได้รับแรงสนับสนุนจากกษัตริย์ ในฐานะที่เป็น
พระอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล 

นางจูฬสุภัททา 
- บรรลุธรรมต้ังแต่วัยเยาว์ 
ได้รับความสนใจในฐานะเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
สังคม เน่ืองจากเป็นสตรีจากตระกูลเศรษฐี 
เป็นธิดาของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี และ
เป็นสะใภ้ของท่านอุคคเศรษฐี 

มารดาสานสุามเณร 
- เป็นมารดาของสานุสามเณร ผู้ซึ่ ง ต่อมา
บรรพชาเป็นภิกษุและเป็นพระธรรมกถึก 

ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศร ี
- เป็นนักธุรกิจ ครอบครัวใหญ่ ปฏิบัติกรรมฐาน
ทั้งครอบครัวเป็นประจํากับหลวงพ่อทอง วัด
พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 

- เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล 
ฉบับแรกของโลก 

คุณสมปอง วรรณิสสร 
- เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสยาม ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย 

- เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) เป็นอาจารย์นาน
หลายปี 

- เป็นผู้บริจาคถวายที่ดินจํานวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน 
๓๗ ตารางวา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เพ่ือสร้างสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย 

พระเขมาเถร ี
- ใช้วิธีการสอน แสดงธรรมที่เหมาะสมกับ
บุคคล เช่น แสดงธรรมตอบโต้มาร แสดง
ธรรมให้แก่พระวิชยาภิกษุณี เป็นต้น 

- ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย 
ตอบปัญหา เปรียบเทียบอุปมา และมีลักษณะ
ที่แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า เป็นต้น 

- เผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ เป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณ
งดงาม พูดไพเราะ 

- เป็นแบบอย่างที่ดี งดงามในสมณเพศ เคร่งครัด
ในธรรมวินัย 

แม่ชีญาณี ศิริโวหาร 
- ใช้วิธีการสอนธรรมและปฏิบัติธรรม 
- สอนวิชาปริยัติธรรม ธรรมศึกษา และบาลี
ศึกษา 

- เผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ เป็นผู้มีเสียงกังวาน
ไพเราะ พูดชัดเจน เป็นที่ช่ืนชมของสาธุชนทั่วไป 

- สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม ยกระดับฐานะของ
แม่ชีไทยในประเทศไทย  

- ช่วยเหลือรักษาทุกข์ทางใจ เป็นที่ปรึกษาให้แก่
ญาติโยม โดยมีธรรมะเป็นหลักในการเยียวยา
แก้ไข 



๑๒๔ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

ความสามารถ, จุดเด่น 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระปฏาจาราเถรี 
- ใช้วิธีการสอน แสดงธรรมที่ เหมาะสมกับ
บุคคล เช่น สตรี ๓๐ คนที่สอนอย่าได้ทุ่มเท
ชีวิตกับการงาน แต่ให้หมั่นบําเพ็ญจิตภาวนา 
หรือแสดงธรรมแก่สตรี ๕๐๐ คนที่ทุกข์
เพราะบุตรตาย 

- ช่วยแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการสอนจากเร่ือง
ง่าย เรื่องใกล้ตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ใช้
ประสบการณ์แห่งทุกข์ ปัญหาเก่ียวกับคนใน
ครอบครัวหรือญาติเสียชีวิต เป็นเคร่ืองมือ
สอนธรรม เป็นต้น 

- ใช้วิธีการหลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย 
ตอบปัญหา เปรียบเทียบ อุปมา เป็นต้น 

- ช่วยเหลือด้านสุขภาพบําบัดรักษาโรคทางกาย
ของชุมชน ผู้สูงอายุ มีการใช้สมุนไพรรักษาโรค  

- จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการ
ร่วมกิจกรรมสอนศีลธรรมร่วมกับโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา โครงการร่วมกิจกรรมการ
สอนวิชาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

  บางวิทยาเขต โครงการสอนอบรมศีลธรรมที่
เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบ โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาตามอัทธยาศัย 

- ก่อต้ังสถานศึกษาธรรมจาริณีวิทยา โดย
สถาบันแม่ชีไทย 

วิธีการ 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระธรรมทินนาเถรี 
- ใ ช้ วิ ธีการสอน  แสดงธรรมโดยยึดหลัก  
ธรรมกถึก และมีลักษณะที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง 
จําแนกแยกแยะ จูงใจให้เห็นจริง เช่น อธิบาย
และสรุปอริยมรรคลงในไตรสิกขา เป็นต้น 

- ใช้วิธีการหลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย 
ตอบปัญหา เปรียบเทียบ อุปมา เป็นต้น 

นางวิสาขา 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางโลกและ
ทางธรรม 

- ชักชวนช้ีนําให้คนในครอบครัวผู้นับถือลัทธิ
ศาสนาอ่ืนให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา
ตลอดชีวิต 

คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ 
- ในการดําเนินงานของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรีวิถีพุทธแห่งแรกใน
ประเทศไทย เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผลิตบัณฑิตทางวิชาการและพระพุทธศาสนา 
เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาต่อไป 
- การเรียนการสอนเป็นการนําหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ รวมถึงการดําเนินชีวิตแนววิถี
พุทธ โดยพัฒนาวุฒิภาวะ ความอดทน การ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะชีวิตทั้งทาง
กายและใจ  



๑๒๕ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

วิธีการ 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

- เป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรม และชักชวน
ลูกหลาน ญาติมิตรให้ปฏิบัติตาม 

- สนับสนุนให้บุตรช่ือ มิคชาละ บวชตลอดชีวิต
และบรรลุเป็นพระอรหันต์ 

- อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัย  ๔  
สร้างวัดบุพพาราม ถวายเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

- เผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ เป็นสตรีผู้พร้อมด้วย
ลักษณะเบญจกัลยาณี คือ มีความงาม ๕ 
อย่าง ได้แก่ ผมงาม ริมฝีปากงาม ฟันงาม  

  ผิวงาม วัยงาม 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
- ใช้วิธีการสอนเจริญอานาปานสติ และสอน
ด้านศีลธรรมในการใช้ชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต 

- เลือกและสร้างเน้ือหาธรรมะให้เหมาะกับ 
กลุ่มเป้าหมาย 

- ใช้สื่อที่ทันสมัย เช่น หนังสือ นิตยสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ ซีดี/ดีวีดี เพลง เว็บไซต์ เป็นต้น 

- มีการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา 
  การประชาสัมพันธ์ และการตลาด  

นางขุชชุตตรา 
- ใช้วิธีการสอน บรรยาย โดยฟังธรรมแล้ว
นําไปแสดงธรรมต่อแก่พระนางสามาวดีและ
บริวารจนได้บรรลุพระโสดาบัน 

พระนางสามาวดี 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีความพร้อมและ
ความสามารถได้ทําหน้าที่เผยแผ่ธรรม โดย
การให้โอกาสหญิงรับใช้นางขุชชุตตราได้เข้า
วัดฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แล้วนํามาแสดง
แก่ตนพร้อมบริวาร 

พระนางสุปปวาสา 
- อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการถวายทานอัน
ประณีต 

พระนางมัลลิกา 
- ชักชวนช้ีนําให้พระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ซึ่งมีความ
เช่ือในลัทธิด้ังเดิมให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา
และยกพิเลิกพิธีบูชายัญ 

- สร้างรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดย
สอดแทรกธรรมะ เช่น การทํางานศิลปะ การ
ใช้ดนตรี การออกกําลังกาย ปริศนาธรรม การ
นวด การกินข้าว เป็นต้น 
- จัดโครงการต่าง ๆ เช่น จิตประภัสสรต้ังแต่
นอนอยู่ในครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ บวชพุทธ
สาวิกาหรือแม่ชีน้อย บวชพุทธสาวิกาสอง
แผ่นดิน ธรรมชาติบําบัด เป็นต้น 
- ช่วยเหลือสังคมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น 
มูลนิธิสันติภาพนานาชาติ มูลนิธิหน่ึงพันห้า
ร้อยไมล์ มูลนิธิสันติภาพเด็ก เจ้าหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข หรือ โครงการประสาน
ความร่วมมือจากผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ๓ 
จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น 
- สาวิกาสิกขาลัย เป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัย 
ที่ใช้หลักธรรมเป็นพ้ืนฐานของหลักสูตร 

 



๑๒๖ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

วิธีการ 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

นางจูฬสุภัททา 
- ชักชวนช้ีนําให้คนในครอบครัวผู้นับถือลัทธิ
ศาสนาอ่ืนให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา
ตลอดชีวิต 

มารดาสานุสามเณร 
- สนับสนุนส่งเสริมให้บุตรได้บวชเป็นสามเณร
ต้ังแต่เด็ก 

- สนทนาโทษของการครองเรือน จนสามเณร 
  ไม่สึก และเป็นพระภิกษุจนบรรลุพระอรหันต์ 

แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง 
- ใช้วิธีการสอน อบรม ให้รักษาสร้างความดี  
ปลูกฝังให้รักษาการปฏิบัติธรรม 

- จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตให้เหมาะแก่กลุ่ม
คนต่าง ๆ เช่น โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ 
โครงการยุวธรรมทายาท โครงการอบรมธรรม
ทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนและภาค
เข้าพรรษา เป็นต้น 

 แม่ชีหวานใจ ชูกร 
- ใช้วิธีการสอนธรรมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ 
- ให้คําแนะนําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว การงาน และ
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
- ให้ความอุปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาของคณะ
สงฆ์และการศึกษาของเยาวชน โดยมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดีแต่มีทุนทรัพย์น้อย
มาอย่างต่อเน่ือง 
- จัดทําวารสารเมืองแก้ว เพ่ือเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา และข่าวสารการกุศลต่าง ๆ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
- เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชน เช่น 
ทรงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก่อน
บรรทม ศึกษาภาษาบาลีและเร่ืองราวเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา ร่วมงานบําเพ็ญพระราชกุศล 
โปรดการฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นต้น 



๑๒๗ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

วิธีการ 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

 - เผยแผ่ในด้านงานพระราชนิพนธ์เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา 

- อุปถัมภ์ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เช่น ทรง
บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ 

คุณแม่สิริ กรินชัย 
- ใช้วิธีการสอน อบรม บรรยายธรรม และ 
เผยแผ่ธรรมในที่สถานที่ต่าง ๆ 
อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
- ใช้วิธีการบรรยายธรรมได้ละเอียดลึกซึ้งใน
สถานที่ต่าง ๆ 

- มีรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ชมรมบ้าน
ธัมมะ และเผยแผ่ผ่าน social media 
- นําอภิธรรมที่เข้าใจยากมาสอนให้คนทั้งหลาย
ได้ฟังอย่างน่าสนใจ ด้วยนํ้าเสียงไพเราะน่าฟัง  

ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศร ี
- เป็นแบบอย่างที่ดีและนําพาคนในครอบครัว
ให้ทําบุญ  ปฏิบติธรรม และอุปถัมภ์ค้ํ า ชู
พระพุทธศาสนา 
- เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล
ฉบับแรกของโลก 

คุณสมปอง วรรณสิสร 
- อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร สร้างวัด ถวายท่ีดิน
เพ่ือสร้างสถานศึกษา 
- ช่วยเหลือสังคม เช่น มูลนิธิต่าง ๆ สร้าง
โรงพยาบาล สร้างโรงเรียน 

 
 



๑๒๘ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระเขมาเถร ี
- บุคคลทั่วไป 
- ภิกษุณี เช่น พระวิชยาภิกษุณี 
- พระเจ้าปเสนทิโกศล 
- มาร 

แม่ชีญาณี ศริโิวหาร 
- เด็กเล็กเร่ิมต้ังแต่ก่อนเกณฑ์ 
- เยาวชน นักเรียนระดับประถม มัธยม นิสติ
นักศึกษา 

- เยาวชนชาวเขากลุ่มน้อยทีพู่ดไทยไม่ได้ 
พระปฏาจาราเถร ี
- หญิงชาวบ้าน และบุคคลท่ัวไป 
- ขอทาน 
- ภิกษุณี 
พระธรรมทนินาเถร ี
- วิสาขเศรษฐี อุบาสกผู้เคยเป็นสามี 
- บุคคลทั่วไป 
นางวิสาขา 
- มิคารเศรษฐ ีผู้เป็นบิดาสามี 
- ผู้ชายที่ต้องการให้ภรรยาเป็นเหมือนนาง
วิสาขา 

- บุตร ธิดา หลาน เหลน 
- พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับการอุปถัมภ์ 
นางขชุชุตตรา 
- พระนางสามาวดีและสตรีที่อยู่ในตําหนัก 
๕๐๐ คน 

พระนางสามาวดี 
- นางขุชชุตตรา ผู้ได้การสนับสนุนส่งเสริมให้
เป็นผู้เผยแผ่ธรรม 

- สตรีที่อยู่ในตําหนัก ๕๐๐ คน ผู้ได้รับโอกาส
ให้ร่วมฟังธรรมด้วย 

 

- นักเรียนสตรทีั่วไปและผู้ด้อยโอกาส 
- ผู้สูงอายุ 
- บุคคลท่ัวไป 
- แม่ชี 
คุณหญงิแม่ชกีนิษฐา วิเชียรเจริญ 
- แม่ชี 
- อุบาสิกา 
- สตรีทั่วไป 
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
- สตรี 
- เด็กและเยาวชน เร่ิมต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 
- ครอบครัว 
- บุคคลท่ัวไป 
- ผู้ด้อยโอกาส 
- คนอ่อนแอในสังคม 
แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง 
- เยาวชน 
- นักเรียน นิสติ นักศึกษา 
- ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ   
บริษัทเอกชน 

- บุคคลทั่วไป 
 



๑๒๙ 

ตารางที่ ๓.๕ (ต่อ) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

พระนางสุปปวาสา 
- พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับการอุปถัมภ์ 
พระนางมัลลกิา 
- พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้เป็นพระสวามี 
นางจูฬสุภัททา 
- อุคคเศรษฐี ผู้เป็นบิดาสามี 
- ชาวบ้านทั่วไป 
มารดาสานสุามเณร 
- สานุสามเณร ผู้เป็นบุตร 

แม่ชีหวานใจ ชูกร 
- คณะสงฆ์ 
- เยาวชน 
- บุคคลทั่วไป 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
- พระอริยสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร 
- พุทธศาสนิกชน 
คุณแม่สิริ กรนิชัย 
- พระภิกษุ สามเณร 
- บุคคลต่างศาสนา 
- บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ 
อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
- บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ 
- ทักโทษหญิง 
ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศร ี
- สมาชิกในครอบครัว 
- บุคคลทั่วไป 
คุณสมปอง วรรณสิสร 
- พระภิกษุ สามเณร 
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
- บุคคลทั่วไป 

 
 จะเห็นได้ว่า สตรีในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุกด้วยวิธีที่คล้ายกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 

๑. เผยแผ่ด้วยการแสดงธรรมหรือสอนธรรมโดยตรง 
๒. เผยแผ่ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนประพฤติตาม 



๑๓๐ 

๓. เผยแผ่ด้วยการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนนับถือพระพุทธศาสนา 
๔. เผยแผ่ด้วยการเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 
แต่ทั้งน้ีก็มีส่วนที่แตกต่างกันบ้างในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 
 

ตาราง ๓.๖ เปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกต่างของในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยสตรีในสมัย
พุทธกาลและปัจจุบัน 

 

เปรียบเทียบลกัษณะท่ีแตกต่างในด้านต่าง ๆ 
ด้าน สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

การสื่อสาร - ไม่มีการใช้สือ่ ไม่มีเทคโนโลยีการ
สื่อสารเข้าช่วย 

- เผยแผ่โดยตัวบุคคล พูดอธิบาย พูด
ชักจูงให้ผู้ฟังได้พิจารณาเข้าใจ เกิด
ความเลื่อมใสเพียงอย่างเดียว 

- ทําให้การเผยแผ่เป็นไปได้ช้า 

- ใช้สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทย ุ
อินเตอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ตัวอย่างเช่น กรณีของแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต 

- สามารถทําการสื่อสารไปได้ทั่ว
โลก ใช้เวลาไมม่าก มีความ
กระชับ รวดเร็ว แผ่ไปในวงกว้าง  

สถานภาพทางสังคม - ไม่เป็นอุปสรรคในการเผยแผ่ แม้
เป็นคนที่มีฐานะยากจน เช่น นาง
ขุชชุตตรา ผู้เป็นหญิงรับใช้ ก็
สามารถเป็นนักเผยแผ่ธรรมะเป็นที่
ยอมรับของคนทั้งหลาย 

- บุคคลท่ีมฐีานะทางสังคม มีทุน
สําหรับการยกระดับคุณภาพ
ของตัวเอง เช่น เร่ืองการศึกษา 
ตําแหน่งหน้าที่ในสังคม และ
เมื่อมีฐานะหน้าที่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคม ประกอบกับการปฏิบัติ
ดี จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้งาน
เผยแผ่พุทธศาสนาได้ผลดี และ
เร็วขึ้น เช่น แม่ชีศันสนีย์ เสถียร
สุต คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียร
เจริญ รวมถึงอุบาสิกานักเผยแผ่
ที่ไม่ใช่แม่ชี เช่น คุณแม่สิร ิกริน
ชัย เป็นต้น หากมีฐานะยากจน 
เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีต้นทุน
ทางสังคม การเผยแผ่จะใช้ระยะ
เวลานานในการที่จะให้คน
ยอมรับนับถือ 



๑๓๑ 

ตาราง ๓.๖ (ต่อ) 
 

เปรียบเทียบลกัษณะท่ีแตกต่างในด้านต่าง ๆ 
ด้าน สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

การเผยแผใ่นรูปแบบ
โครงการ 

- ไม่มกีารจัดกิจกรรมหรือโครงการ 
- มีเพียงการเผยแผ่เป็นเร่ืองเฉพาะ
บุคคล เมื่อเข้าใจแล้วนําไปสอน 
บอกกล่าวให้ผูอ่ื้นหันมานับถือตาม 

- มีการเผยแผ่ในรูปแบบกิจกรรม 
หรือโครงการต่าง ๆ มีการสอน 
อบรม ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้ง
แก่เด็ก เยาวชน และบุคคล
ทั่วไป 

สถาบันการศึกษา - ไม่มกีารบันทกึไว้ชัดเจน 
- มแีต่การแสวงหาศิลปวิทยาการ
ต่าง ๆ ของบุรุษ 

- อาศัยสถาบันการศึกษาเป็นที่
เผยแผ่ธรรมอย่างแพร่หลาย 
เช่นสถาบันการศึกษาของวัยเด็ก
เล็ก ประถม มธัยม ระดับ 
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย 

การสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ 

- ไม่มีปรากฎการสนับสนุนทนุแก่
อุบาสิกาผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ธรรม
โดยเฉพาะ มีปรากฎเพียงการ
สนับสนุนบํารุงพระภิกษุสามเณร 
และวัดจากกลุม่เศรษฐ ี

- มีการสนับสนุนจาก
พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
องค์กรเอกชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐ 

วัฒนธรรมประเพณ ี - ประเพณีวันสําคัญต่าง ๆ ในศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
และวันอาสาฬหบูชา ไม่ได้กล่าวไว้
ชัดเจนว่ามีการประกอบพิธีกรรม
ในลักษณะหรือรูปแบบใด 

- ในวันสําคญัต่าง ๆ น้ัน ถือว่า
เป็นโอกาสสําคัญของการเผยแผ่
ศาสนา เพราะผู้คนทั้งหลายจะ
พากันเข้าวัด เพ่ือร่วมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

สภาพแวดล้อมส่งผล
ต่อการเผยแผ ่

- สภาพแวดลอ้มที่ดีทําให้จิตใจมี
ความละเอียด 

- บุคคลผู้ฟังธรรมแล้วมักจะบรรลุ
คุณธรรมต่าง ๆ หรือเข้าใจ
หลักธรรมคําสัง่สอนได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

- สภาพแวดลอ้มเจริญด้านวัตถุ 
แต่จิตใจกําลังเสื่อมถอย 

- ทําให้เข้าใจในหลักธรรมคําสอน
ต้องใช้เวลานาน และต้องใช้
วิธีการหลากหลาย มีการใช้สือ่
อันเป็นรูปธรรมมาอธิบาย
หลักธรรมซึ่งเป็นนามธรรม 



๑๓๒ 

ตาราง ๓.๖ (ต่อ) 
 

เปรียบเทียบลกัษณะท่ีแตกต่างในด้านต่าง ๆ 
ด้าน สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั 

การสอนแบบ
ประยุกต์ 

- แสดงอธิบายหลักธรรมให้คน
ทั้งหลายเข้าใจ เกิดความเลื่อมใส 
แล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

- ประยุกต์การสอนหลักธรรม
ควบคู่ไปกับการสอนวิชาชีพ 
เพ่ือนําไปใช้เลี้ยงชีพ จึงเป็น
เคร่ืองมือที่สามารถชักจูงคนให้
หันมาสนใจเขา้วัด 

 

๓.๕ สรุป 
 บทบาทสตรีที่มีมาแต่ยุคก่อนพระพุทธศาสนา แต่ถูกจํากัดบทบาทบางประการซึ่งเกิดจาก
ทัศนะทางสังคมและศาสนา โดยเฉพาะที่เกิดข้ึนในศาสนาแล้วขยายไปสู่สังคม ดังพบในคัมภีร์ของ
พราหมณ์ที่แม้กระทั่งว่า หากสตรีมีบุตรไม่ได้ไปสู่สวรรค์ นอกจากน้ันข้อจํากัดทางการมองสตรีเป็น
เหตุแห่งการขัดขวางไม่ให้บุรุษปฏิบัติธรรมไปถึงขั้นสูง แต่พอมาในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เปิด
โอกาสให้สตรีมีสิทธิและหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและพระพุทธศาสนาอย่างมาก ทําให้สตรีได้รับ
ยกย่องจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่า บทบาทของสตรีได้รับการยอมรับมากข้ึน ถึงกระน้ันก็ตาม กว่าที่
สตรีจะได้รับการยอมรับเข้าสู่สงฆ์ก็ต้องผ่านวิธีการท่ีเข้มงวดตามเง่ือนไขที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ 
 ประเด็นที่นําเสนอในบทน้ีเพียงแต่แสดงให้เห็นว่า สตรีเข้ามาช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน 
โดยเฉพาะในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประสบความสําเร็จอย่างมากที่มีสตรีด้วยกันหันไปสนใจ
ปฏิบัติตนตามสํานักต่าง ๆ แต่ก็เป็นการปัจเจกบุคคล ไม่มีนโยบายและแผนขององค์กรทาง
พระพุทธศาสนาจะเข้าไปดําเนินการอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีสถาบันแม่ชีไทย แต่ก็ยังไม่มีรูปแบบใน  
เชิงรุกชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการช่วยเหลือสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก ดังจะเห็นว่างบประมาณที่ให้แก่สตรีในการช่วยเหลือสังคมตามมิติน้ีมีน้อยมาก ที่ทํา
กันอยู่ก็ทํากันอย่างใจรัก และสืบทอดกันตามความสามารถ ด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นต้องอาศัยฐานที่มีอยู่
ในปัจจุบันน้ีสร้างแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสิทธิสตรีที่สังคมปัจจุบันกําลังเรียกร้องให้มี ซึ่งจะได้
นําเสนอในบทต่อไป 



 

 

บทที่ ๔ 
บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี 

  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกใน
ทุกยุคทุกสมัย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันมี
ลักษณะด้านการเผยแผ่ที่คล้ายกัน เพียงแต่วิธีการของแต่ละท่านที่ต่างกันในแง่ของบุคคล ซึ่งสรุปเป็น 
๕ ประเด็น ดังน้ี 

๑. สถานภาพ ได้แก่ ภิกษุณี แม่ชี อุบาสิกา 
๒. สมรรถภาพ ในการใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ 
๓. บุคลิกภาพ เป็นนักบวช นักวิชาการ นักฝึกอบรม นักสังคมสงเคราะห์ นักประชาสัมพันธ์ 
๔. วิธีการ เช่น ใช้วิธีสอน ใช้สื่อ สร้างองค์กร สถาบัน สมาคม กลุ่ม ชมรม มูลนิธิ กองทุน 

เป็นต้น 
๕. กลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวบ้าน คนพิการ นักโทษ เป็นต้น 

 ในการวิจัยบทน้ีได้นําหลักและวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าและของสตรีในสมัยพุทธกาล
และในปัจจุบันมาบูรณาการ และเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นผู้วิจัยใช้บทบาทของสตรีเข้ามาบูรณาการกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรุกใน ๔ 
บทบาท ได้แก่  

๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับสังคม 
๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา 
๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม 

 ในการบูรณาการบทบาททั้ง ๔ ด้านน้ี ผู้วิจัยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ในทิศ ๖ อันเป็นบทบาท
และหน้าที่ของบุคคลคนหน่ึงที่ประกอบด้วย ๖ ด้าน มาเป็นฐานคิดและเป็นฐานในการวิเคราะห์ให้
เห็นว่า ในฐานะสตรีคนหน่ึงน้ันย่อมสามารถใช้บทบาทใดบทบาทหน่ึงที่ตนรับผิดชอบอยู่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต่อไป 



๑๓๔ 

 
๔.๑ บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในปัจจุบัน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าต้ังแต่เริ่มประกาศพระศาสนาใช้วิธีเผยแผ่แบบเชิง
รุกในทุกระดับ คือ การเสด็จเข้าไปหากลุ่มดาบสและนักบวช กลุ่มผู้นําด้านการปกครองหรือกษัตริย์ กลุ่ม
ผู้มีอิทธิพลทางสังคมหรือกลุ่มเศรษฐี และกลุ่มบุคคลท่ัวไป การเสนอคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา การเย่ียมเยียนตามบ้านหรือโปรดถึงบ้าน การบริการชุมชน ให้คําแนะนําการดํารงชีวิต
อย่างมีความสุข การปรับพระองค์ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดไมตรีจิตและความไว้วางใจ มี
การใช้ภาษาที่สื่อสารได้กับทุกคน เผยแผ่ด้วยบุคคลิกภาพ ใช้ปาฏิหาริย์ และใช้วิธีการหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีการปรับเปลี่ยนวิธีได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการเลือกพิจารณา
ธรรมให้เหมาะกับบุคคลด้วย จึงทําให้การเผยแผ่ประสบความสําเร็จในยุคสมัยของพระองค์ และพุทธ
บริษัท ๔ กล่าวคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันได้มีบทบาทใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสถานที่ต่าง ๆ สืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ 

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ความเช่ือ ค่านิยม 
การแข่งขัน และสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ มากมาย รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทําให้ต้องปรับวิธีการ
เผยแผ่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังน้ี 

๑.  กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย การเผยแผ่ต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้
สามารถวางแผนการเผยแผ่ได้อย่างเหมาะสม 

๒. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างสังคมว่าเป็นสังคมเมืองหรือสังคม
ชนบท มีวัฒนธรรมประเพณีความเช่ืออย่างไร เพ่ือวางตัวให้เหมาะสม มีอุณหภูมิและฤดูกาลอย่างไร 
เพ่ือจะได้เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แตกต่าง มีเทคโนโลยีหรือสื่อสารอย่างไร 
บางพ้ืนที่เทคโนโลยีเข้าไม่ถึง ควรจะใช้อะไรเป็นเคร่ืองมือแทน เป็นต้น 

๓. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ความเช่ือของกลุ่มเป้าหมาย ความสนใจ ค่านิยม 
ซึ่งเป็นตัวกําหนดความประพฤติของคนในสังคม หากเข้าใจสิ่งแวดล้อมภายในของกลุ่มเป้าหมายก็จะ
ไม่ทําให้เกิดความขัดเคืองใจกัน 

๔. กําหนดหรือเลือกวิธีการเผยแผ่  
 ๑) การเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแสดงออกถึงการให้เกียรติ ยอมรับกฎระเบียบ

ปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย ทําให้เกิดไมตรีจิตและความไว้วางใจ สามารถกลมกลืนได้โดยไม่มีความ
ขัดแย้ง 

 ๒) การใช้ปาฏิหาริย์ ในสมัยพุทธกาลน้ัน เมื่อเทียบกับปัจจุบันสามารถทดแทนด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การย่นระยะทางก็คือการคมนาคมสะดวกสบาย การเหาะเหินก็คือการเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน มีหูทิพย์ก็คือโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ระลึกชาติได้ก็คือการศึกษาและเข้าใจภูมิหลัง ตาทิพย์
ก็คือการดูโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น หรือเมื่อเทียบกับญาน ๓ คือ ญานหย่ังรู้อดีต ได้จากการ



๑๓๕ 

วิเคราะห์ศึกษาภูมิหลังของบุคคล ญาณหย่ังรู้อนาคตได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตหรือวิสัย 
ทัศน์ และญานหย่ังรู้ปัจจุบัน ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี
สามารถสร้างความอัศจรรย์ใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้ 

 ๓) กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างกิจกรรมข้ึนมาก่อน 
หากไม่มีกิจกรรมมารองรับจะกลายเป็นการโอ้อวดท่ีไร้ผลงาน ทีมงานประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่และเข้าใจเน้ือหางานจึงจะสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การติดต่อสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางมากมาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ 
นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ เป็นต้น ทําให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
กว้างไกลและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 ๔)  สร้างความร่วมมือ โดยการไม่ต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือด้ังเดิม เพราะ
จะทําให้เกิดความขัดแย้ง และไม่ควรทําให้คนที่มีบทบาทในสังคมอยู่เดิมรู้สึกว่าตนถูกลดบทบาทลง 
จึงควรยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม โดยการยกย่องในแง่คุณธรรม และนําคนเหล่าน้ีมา
เป็นสื่อกลางเช่ีอมความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติแบบค่อยเป็น
ค่อยไป 

 ๕)  ใช้ผู้นําทางสังคมมาเป็นเคร่ืองมือ ผู้มีอิทธิพลทางสังคมในที่น้ีได้แก่ ผู้นําทางการ
ปกครอง ผู้นําทางเศรษฐกิจ ผู้นําทางการศึกษา และผู้นําทางความเช่ือ เป็นต้น ผู้นําเหล่าน้ีเป็นตัวแปร
หน่ึงต่อการรักษาศรัทธาของชาวพุทธ หากสามารถกุมหัวใจของผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้เช่ือถือตามไป
ด้วย แล้วกลุ่มผู้นําก็จะเป็นตัวประสานความร่วมจากคนในกลุ่ม โดยผู้นําทางการปกครองจะทําหน้าที่
ช่วยควบคุม ผู้นําทางเศรษฐกิจจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุน ผู้นําทางการศึกษาจะเป็นผู้ช่วยให้ความรู้ ผู้นํา
ทางความเช่ือจะเป็นผู้ช่วยดึงศรัทธา 

 ๖) นําสถาบันสังคมมาเป็นเครอืข่าย ในสังคมหน่ึงจะมีสถานทางสังคมเป็นหน่วยย่อย ไม่
ว่าจะเป็นสถานบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการศึกษา สถาบันสุขภาพอนามัย 
เป็นต้น การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ โดยนําพระพุทธศาสนาเข้าไปเก่ียวข้องกับทุก
สถาบัน เพ่ือทําให้สถาบันพระพุทธศาสนามีความโดดเด่นและมีอิทธิพลในทุกสถาบันในสังคม 

 ๗) ขับเคลื่อน เพราะจะไม่ทําให้รู้สึกหยุดน่ิงอยู่กับที่ จึงควรมีการปลุกกระแสให้อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ เช่น การสร้างกิจกรรม หรือการขับเคลื่อนให้เข้าไปใน
ครอบครัวหรือกลุ่มย่อยที่อยู่ภายในกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเพ่ือน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงวัย เป็นต้น 

๕. พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม เร่ิมจากสิ่งที่มีความเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน โดยถือหลักการของพระพุทธเจ้า คือ การสอนจากง่ายไปหายาก สอนจากส่ิงที่บุคคลรู้สึก
และสัมผัสได้จากประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นสิ่งที่ควรละและสิ่งที่ควรเจริญ โน้มน้าว
ไปสู่วิธีการปฏิบัติซึ่งยังไม่เคยสัมผัสเพ่ือเข้าสู่จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน 



๑๓๖ 

๖. สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑) ศาสนสถาน เพ่ือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของ
พระภิกษุสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นกรรมสิทธ์ิของทางวัดอย่างถูกต้อง เพ่ือ
ป้องกันปัญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิ ๒) พระพุทธรูป เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความศรัทธาและหวง
แหนร่วมกัน ๓) ศาสนธรรม คือการรักษาเน้ือหาและหลักการของพระพุทธศาสนาในสิ่งพิมพ์ และ 
สื่อต่าง ๆ ๔) ศาสนบุคคล คือ พระภิกษุสามเณรและผู้ออกบวชโดยถือศีล ๘ ที่ต้องมีการสร้างให้มี 
การทดแทนกันอยู่เสมอ มีกระบวนการขัดเกลาเพ่ือจะนํามาเป็นผู้นําทางศาสนาให้มีความเพียบพร้อม
ทั้งวิชาและจรณะ ๕) ศาสนิกชน คือการสร้างรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมชาวพุทธ  
เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามัคคี ความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น 
๖) พิธีกรรม เป็นการสร้างรูปแบบปฏิบัติร่วมกัน เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การไหว้พระรับศีล 
ทําบุญ เข้าวัด ฟังธรรม เป็นต้น 

๗. รักษาภาพลักษณ์ เพ่ือระวังภัยคุกคามความศรัทธาของชาวบ้าน เช่น ไม่ไปในที่อโคจร ไม่
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ไม่มีปัญหาเร่ืองชู้สาว ควบคุมอารมณ์ได้ดี 

๘. ทําหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษา เช่น ให้คําปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้าน
การศึกษา รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ให้เป็นลักษณะคลินิกแนะแนวเชิงพุทธ 

๙. การอนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่สังคม เป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือสังคม มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตา ช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ ประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาในสังคม มี
กระบวนการนําสินทรัพย์ของพระพุทธศาสนามาใช้อนุเคราะห์ชาวโลก เช่น นําเงินฝากของวัดที่มี
จํานวนมากมาเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์เพ่ือให้เกิดคุณูปการต่อโลกเชิง
ประจักษ์ 

๑๐. ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้รู้รัก
สามัคคี สร้างสังคมวิถีพุทธ เกษตรวิถีพุทธ รักษาสุขภาพวิถีพุทธ ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง 

๑๑. สร้างบรรทัดฐานทางสังคม เช่น ชายที่มีอายุต้ังแต่ ๒๐ ปีขึ้นไปจะต้องอุปสมบททุกคน 
พุทธศาสนิกชนต้องถือศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน 

๑๒. สร้างพฤติกรรมรวมหมู่ โดยยึดโยงผลประโยชน์และความสงบสุขส่วนรวมเป็นหลัก ด้วย
หลักปริหานิยธรรม คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) ประชุมและเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น ไม่ลบล้างสิ่งที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ๔) เคารพและเช่ือฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ๕) ให้เกียรติและคุ้มครองสตรีไม่ให้
ถูกข่มเหงรังแก ๖) เคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจําชาติอันเป็นเครื่องเตือนความจํา
และปลุกเร้าให้ทําความดี ๗) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล บํารุง คุ้มครองผู้ทรงศีลทรง
ธรรมบริสุทธ์ิ 



๑๓๗ 

๑๓. การส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในวันสําคัญและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็น
มรดกทางสังคม เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม ยกระดับพุทธสถานให้เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์มากกว่าที่เป็นอยู่ ปรับเปลี่ยนการปลูกป่าในวันสําคัญของชาติมาเป็นการปลูกป่าใน
วันสําคัญของพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา สิ่งเหล่าน้ีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธ 
ศาสนาและส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างศาสนากับประชาชน 

๑๔. ส่งเสริมปัญญา เช่น การแสดงธรรม การตอบปัญหาธรรมะ การให้คําปรึกษา การให้
การศึกษาทั้งปริยัติและนําพาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

๑๕. การศึกษา ให้การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ให้
เข้าถึงองค์ความรู้ทางศาสนามากข้ึน และป้องกันการเข้าใจคลาดเคล่ือนในหลักการพระพุทธศาสนา 
จัดการศึกษาภาษาต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมท้ังการแปลภาษา
ต่างประเทศมากข้ึน มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญและพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานสําหรับให้ความรู้ที่ถูกต้องในกรณีมีผู้
บิดเบือนพระธรรมวินัย เพ่ีอไม่ให้ถูกนําไปเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์และเป็นการสร้าง
ความชอบธรรม 

๑๖. การเฝ้าระวัง เป็นการควบคุมที่สําคัญ เพราะจะทําให้รู้เท่าทันภาวะคุกคามจากสิ่งที่จะ
มาทําให้เกิดความเสียหายต่อการเผยแผ่ การต่ืนตัวเฝ้าระวังไม่ใช่ภาวะการตื่นตระหนก แต่เป็นภาวะ
ของการระวังเพ่ือการปกป้องคุ้มครอง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของสังคม 
เพ่ือวางแผนและรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม 

๑๗. ปกป้องคุ้มครอง สร้างกระบวนการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศานาไม่ให้ถูกทําลาย ทั้ง
ทางพฤตินัยและนิตินัย ได้แก่ การออกกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนา เช่น การบัญญัติให้พระพุทธ 
ศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 
การนําชาวพุทธไปนมัสการสังเวชนียสถาน รวมทั้งคุ้มครองพระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดพระ
ธรรมวินัย ให้มีพระวินยาธิการเข้าร่วมสอบสวนด้วยทุกครั้ง 

๑๘. การปรับตัว แม้ว่าหลักการของพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งที่ตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง แต่
รูปแบบและวิธีการรเผยแผ่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ หรือให้เป็นไปตามสภาพสังคม 
น้ัน ๆ และสอดคล้องกับสถาบันหลักทางสังคม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการปรับตัวให้
ทันสื่อร่วมสมัยด้วย เพ่ือที่จะนํามาเป็นเคร่ืองมือเผยแผ่ศาสนา นําเจตนารมณ์ของพระธรรมวินัยมา
ปรับใช้กับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง 

กล่าวได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการ
นําธรรมะไปหาคนหรือการนําคนเข้าสู่ธรรมะ โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและชัดเจน รุกเข้า



๑๓๘ 

ไปสู่สังคม ชุมชน บ้านและโรงเรียน รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือมุมไหนของโลกก็
สามารถรับรู้ธรรมะได้อย่างทั่วถึง เป็นการรุกเข้าไปสู่จิตใจของคน ทําให้ทราบและเข้าใจในหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งมุ่งเน้นให้คนเกิดปัญญา นําพาให้ประพฤติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา มีการปรับใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและทันสมัยอยู่ทุกเมื่อ แต่ทั้งน้ีการ
ประยุกต์หรือเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาต้องไม่บิดเบือนจากธรรมะของพระพุทธเจ้า 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกน้ีไม่จํากัดเพียงพระภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน หากแต่อุบาสก 
อุบาสิกามีส่วนร่วมในการเผยแผ่เช่นกัน มนุษย์ในสังคมมีทั้งบุรุษและสตรี มีความชอบต่างกัน มีทุกข์ที่
ต่างกันในรายละเอียด ดังน้ันการที่สตรีมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกจึงเป็นส่วน
สําคัญ เพราะมีความเป็นสตรีด้วยกันย่อมมีความเข้าใจในทุกข์ของสตรีด้วยกันมากกว่าบุรุษ รวมถึง
ความเข้าใจเด็กและเยาวชนได้ลึกซึ้งกว่า บทบาทสตรีมีประจักษ์อยู่ในสังคมในฐานะเป็นมารดาของ
มนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธศาสนาให้โอกาสต่อสตรีได้ทําหน้าที่ในสังคม โดยให้ช่วยเหลือมนุษย์ดุจดัง
เป็นลูกของตน อีกทั้งสตรียังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงข้อจํากัดของพระสงฆ์ที่กระทบต่อพระธรรมวินัย 

  

๔.๒ บทบาทหน้าท่ีของตน 
บทบาทเป็นกรอบใหญ่ที่กําหนดให้มนุษย์ทําตามบทบาท สิ่งที่สําคัญที่ตามมากับบทบาทก็คือ 

หน้าที่ คําว่าบาทบาทหน้าที่จึงมาด้วยกัน เมื่อมีบทบาทก็ต้องทําหน้าที่ประกอบเสมอ เพราะถ้าทํา
หน้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์บทบาทน้ันก็ไม่ได้รับการยอมรับ บทบาทน้ันก็ได้รับการตําหนิ ผลเสีย 
หายย่อมเกิดข้ึนกับบทบาทท่ีกระทําลงไป หน้าที่จึงเป็นตัวปฏิบัติของมนุษย์คนหน่ึงตามบทบาทที่
ติดตามตัวมนุษย์ตลอดเวลา หน้าที่จึงสื่อสะท้อนของภาวะทางจิต เพราะจิตใจถือเป็นผู้กําหนด
พฤติกรรม ทั้งมวล ถ้าภาวะทางจิตใจสมบูรณ์ย่อมมีผลต่อการดําเนินชีวิตภายนอกด้วย พระพุทธองค์ได้
ตรัสถึงหน้าที่ที่แสดงความสําคัญของตัวมนุษย์ เอาไว้ว่า “เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พ่ึง 
อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึง คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พ่ึง อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงอยู่เถิด”๑  

เมื่อทําหน้าที่สําหรับตนเองด้วยภาวะทางจิตที่สมบูรณ์พฤติกรรมก็ออกมาดี หน้าที่ในระดับ
กว้าง คือ ระดับสังคม ก็ดีไปด้วย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มนุษย์ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม
แบบองค์รวม ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือต่อกัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่พระพุทธองค์ตรัสส่งภิกษุทั้ง 
หลายให้ออกไปทําหน้าที่ต่อชาวโลกว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่

                                                     
๑สํ.ม. ๓๐/๗๓๘/๔๒๕. 



๑๓๙ 

มาก เพ่ือนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์”๒ พระดํารัสน้ีจึงเป็น
พุทธบัญญัติเบ้ืองต้นของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้ใดก็ตามหากยึดพระดํารัสน้ีเป็น
แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็ถือได้ว่า เป็นผู้เผยแผ่ธรรมของพระ
พุทธองค์ ให้พิจารณาในหน้าที่ของตนเสมอว่า ตนเองต้องการความสุข เกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อ่ืนก็มี
ความต้องการสุข เกลียดทุกข์ ฉะน้ัน 

การทําหน้าที่ในแต่ละบทบาทของตนถ้าเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างน้ี ย่อมถือว่า มีหน้าที่
เป็นธรรม การปฏิบัติธรรมผ่านหน้าที่บนบทบาทของตนเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ เป็นการเผยแผ่
ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างมีชีวิต เก่ียวข้องกับชีวิต ไม่ใช่เป็นเพียงบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในคัมภีร์ 
หรือใช้เป็นคําร้องเรียกเท่าน้ัน  

พุทธทาสภิกษุ เน้นยํ้าเรื่องการปฏิบัติธรรมในหน้าท่ี ดังที่ท่านให้แสดงไว้ว่า  
“ผู้ที่มีความเข้าใจธรรมจริงแล้ว การงานจะเป็นความสนุก เราะว่าการงานน่ัน

แหละคือ การปฏิบัติธรรมละ ไม่มีการแยกออกเป็นอย่างอย่าง ...การทํางานเป็นที่ที่
ของตน น่ันแหละคือการปฏิบัติธรรม ไม่ต้องแยกออกว่า เราประกอบการงานที่บ้าน 
มาประพฤติธรรมที่วัด จะต้องศึกษาให้เข้าใจในคําว่า หน้าที่การงาน มนุษย์ทุกคนเกิด
มาในโลกน้ีจะต้องทีหน้าที่การงานรออยู่เป็นระดับ ๆ ต้ังแต่ตํ่าที่สุดไปถึงสูงที่สุด 
เรียกว่า เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทํา...เพราะเหตุน้ันแหละ หน้าที่การงานทุกชนิด ก็
กลายเป็นธรรมไปหมด”๓  
 
ดังน้ัน หน้าที่จึงเป็นดัชนีแสดงถึงความสําคัญของคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เป็นข้อปฏิบัติดี

ให้คํานึงถึงการมีชีวิตอย่างมีความสุข ประกอบด้วยคุณประโยชน์น้ัน เป็นการพิจารณาคุณค่าภายใต้
เง่ือนไขของการกระทําที่เอ้ือต่อบุญกุศล โดยตนเองคือผู้กําหนดการกระทําต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่
เป็นหลักปฏิบัติที่ทําให้มนุษย์รู้ถึงคุณค่าแห่งชีวิต และเป็นหลักปฏิบัติที่จะทําให้ชีวิตมีคุณภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นบุรุษหรือสตรี แต่ถ้าไม่ทําหน้าที่ให้ดี คือไม่มีธรรมแล้ว ย่อมเดือดร้อนทั้งสิ้น  

สรุปได้ว่า การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเป็นเร่ืองสําคัญ ถ้าหากทุกคนทําความเข้าใจ
และเอาใจใส่ดูแลบทบาทและหน้าที่ของตนแล้ว สังคมย่อมได้รับความสุขสงบ เจตนารมณ์ของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาก็เพ่ือให้ตนและสังคมมีความสุขสงบน่ีเอง 

 

                                                     
๒วิ.มหา. ๖/๓๒/๗๒. 
๓พุทธทาสภิกขุ, วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑, (สุราษฏ์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๗), หน้า 

๒๔๕-๒๔๗. 



๑๔๐ 

๔.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
บทบาทและหน้าที่พระพุทธศาสนากําหนดไว้อย่างเป็นระบบน้ันก็คือ บทบาทและหน้าที่ของ

บุคคลคนหน่ึงที่ประกอบด้วย ๖ ด้าน เรียกว่า ระบบบทบาทและหน้าที่ตามทิศ ๖ สตรีที่ทําหน้าที่ตาม
หน้าที่ในที่น้ีที่เด่นชัดมากก็คือ การทําหน้าที่ในฐานะมารดา มารดาเป็นผู้ให้กําเนิดมนุษยชาติทั้งมวล 
ถ้าหากบทบาทของมารดาได้รับการอบรมฝึกฝนให้เป็นไปตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็ช่ือว่า 
เป็นผู้เผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาไปสู่บุตรธิดาได้อย่างสมบูรณ์ 

บทบาทและหน้าที่ของมารดาที่มีต่อลูกจึงเป็นกรอบเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนในการสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้น ในสังคมปัจจุบัน ความ
เป็นมารดาย่ิงนับวันมีความบกพร่องในบทบาทและหน้าที่อย่างมาก ผลสะท้อนที่ออกมาจากการทํา
หน้าที่บกพร่องของมารดาจึงทําให้ลูก ๆ ที่เกิดมาในปัจจุบันขาดการปลูกฝังธรรมเข้าไป ที่เป็นเช่นน้ีก็
เพราะธรรมน้ันไม่มีในตัวของมารดานั่นเอง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสังคมน้ีต้องเริ่มที่
ครอบครัว บุคคลที่สําคัญในครอบครัวก็คือ มารดา เพราะเป็นผู้ให้กําเนิดมนุษย์ทุกคน 

ในฐานะมารดาซึ่งเป็นฐานะที่ได้เปรียบอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะเป็นสตรีที่
ได้ช่ือว่า “แม่” ถ้าหากแม่ทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดี ย่อมเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยการฝึกฝน อบรมลูกให้ซึมซับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายต่อไป 
สู่ลูก ๆ ที่จะได้ทําอย่างน้ันต่อไปเป็นลูกโซ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาททางครอบครัวจะมุ่ง 
เน้นการทําหน้าที่ของสตรีในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว เช่น ในฐานะลูก ภรรยา แม่ เป็นต้นในที่น้ี 
จะแสดงให้เห็นว่าสตรีดังต่อไปน้ีได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยบทบาททาง
ครอบครัว 

๑. ในสมัยพุทธกาล 
ในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยบทบาทสตรีในระดับ

ครอบครัว ได้แก่  
มารดาสานุสามเณร ได้สนับสนุนให้บุตรของตนบวชเป็นสามเณรต้ังแต่เด็ก สานุสามเณรเมื่อ

บวชแล้วก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัตร สามารถเทศน์ด้วยเสียงอันไพเราะเป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดา
และยักษ์ทั้งหลาย แต่เมื่อเจริญวัยต้องการจะลาสิกขา อุบาสิกาผู้เป็นมารดาได้กล่าวห้าม โดยนําเร่ือง
ของโทษของการอยู่ครองเรือนมากล่าวสอน ทําให้สามเณรไม่ลาสิกขาสําเร็จ เมื่อสามเณรบวชเป็น
พระภิกษุได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด ซึ่งนับเป็นการเผยแผ่ทางอ้อมที่ให้
การสนับสนุนบุตรของตนให้เป็นเน้ือนาบุญในพระพุทธศาสนา 

นางวิสาขา เป็นตัวอย่างทั้งในบทบาทท่ีเป็นลูก เป็นสะใภ้ นางบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
ต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ เช่ือฟังบิดาและปฏิบัติตามโอวาทเก่ียวกับการครองเรือนทั้ง ๑๐ ข้อ เป็นอุบาสิกาที่
มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแม้อยู่ท่ามกลางบ้านสามีที่เป็นบุคคลนับถือพวกนักบวชนอกศาสนา
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หรือชีเปลือย นางได้หาโอกาสสนับสนุนให้พ่อสามีคือท่านมิคารเศรษฐีได้พบพระพุทธเจ้าและฟังธรรม
เทศนาจากพระองค์ จนพ่อสามีบรรลุโสดาบันหันมานับถือพระพุทธศาสนา นอกจากน้ัน นางยังได้เป็น
แบบอย่างที่ดีของเหล่าสตรีประมาณ ๕๐๐ กว่าคนที่ชอบด่ืมสุรา จนในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้าวัดฟัง
ธรรมจากพุทธองค์ เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา 

ในฐานะแม่ ย่า ยาย นางวิสาขามีอายุ ๑๒๐ ปี มีบุตรธิดาหลานเหลนรวมจํานวนได้ ๘,๔๒๐ 
คน นางเป็นต้นบุญต้นแบบในการปฏิบัติธรรมและในการชักชวนลูกหลานเหลนไปฟังธรรมที่วัดไม่เคย
ขาด นางชักชวนญาติมิตรทั้งชายและหญิงไปบวชมากมาย และอนุญาตให้ลูกชายช่ือ มิคชาละ บวช
ตลอดชีวิต พระมิคชาลเถระเมื่อบวชแล้วก็ต้ังใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ 

นางจูฬสุภัททา นางบรรลุธรรมต้ังแต่วัยเยาว์ เมื่อเจริญวัยนางได้เป็นสะใภ้ของท่านอุคค 
เศรษฐี แต่ตระกูลน้ีนับถือลัทธิชีเปลือยและเช่ือว่าเป็นพระอรหันต์ แต่นางปฏิเสธความเช่ือน้ันและได้
ช้ีแจงว่า พระอรหันต์น้ันมีลักษณะอย่างไร พ่อสามีเมื่อได้ฟังเช่นน้ันจึงแนะนําให้นางไปนิมนต์สมณะ
เหล่าน้ันมาฉันภัตตาหาร ซึ่งนางได้อธิษฐานจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อม
ภิกษุสงฆ์จํานวน ๕๐๐ รูป มาฉันภัตตาหารเช้าในวันพรุ่งน้ี ซึ่งนับเป็นการแสดงปาฏิหาริย์เน่ืองจากนาง
อยู่ไกลต้ัง ๑๒๐ โยชน์ พระพุทธองค์รับกิจนิมนต์ของนางได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป รับ
การถวายทานของนางจูฬสุภัททา ท่านเศรษฐีและชาวเมืองเห็นการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าและภิกษุ
สงฆ์อย่างย่ิงใหญ่ ได้เกิดความเลื่อมใสต้ังถวายทาน และฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อจบพระธรรม
เทศนาท่านเศรษฐีและชาวเมืองได้บรรลุโสดาปัตติผล และได้อารธนานิมนต์พระพุทธเจ้าเพ่ือถวายมหา
ทานติดต่อกันเป็นเวลา ๗ วัน พระพุทธศาสนาจึงได้ไปประดิษฐาน ณ อุคคนครต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นมา 

๒. ในปัจจุบัน 
บทบาทครอบครัวในปัจจุบันไม่แตกต่างจากในสมัยพุทธกาล ไม่ว่าจะในฐานะลูก ภรรยา แม่ 

ล้วนมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเร่ิมจากการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใช้หลักธรรมในชีวิตประจําวัน และสั่งสอนอบรมลูกหลาน ชักนําครอบครัว
ให้เข้าสู่พระพุทธศาสนา สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน มีการทําบุญ ปฏิบัติธรรม ทั้งที่บ้านและที่วัด 
รวมถึงสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ และสนับสนุนให้บุตรหลานอุปสมบท ซึ่งเห็นได้โดยทั่วไป 

ตัวอย่างครอบครัวของดร. สุดาวรรณ เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ คุณแม่ตอนน้ีอายุ 
๑๐๕ ปี ท่านปฏิบัติกรรมฐานมานานและไปปฏิบัติประจําทุกเดือนกับหลวงพ่อทอง ที่วัดพระธาตุศรี
จอมทอง จ. เชียงใหม่ ไปอยู่ครั้งละ ๗ วัน และใช้โอกาสพิเศษไปปฏิบัติกรรมฐานทั้งครอบครัว เช่น 
การแต่งงานของลูก หลานเกิดมา ๗ วัน ก็จะพากันไปปฏิบัติกรรมฐานให้หลาน ท่านได้อุปถัมภ์การ
สร้างสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานที่น่ัน ไปใช้ห้องที่ส่วนหน่ึงเป็นห้องที่ครอบครัวไปปฏิบัติได้ ถ้าปฏิบัติ
ทั่วไปคนก็จะห่วงลูกห่วงหลาน แต่น่ีไปปฏิบัติร่วมกันทั้งครอบครัว เป็นต้น 
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จะเห็นได้ว่า บทบาททางครอบครัวเป็นส่วนสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งทางตรง
และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมลูกหลานในครอบครัวให้ได้มีโอกาสอุปสมบท หรือแม้แต่การ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความมีความเลื่อมใสศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัย แม้ต้องไปอยู่
ท่ามกลางคนใกล้ชิดที่นับถือศาสนาอ่ืนก็ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา อันเป็นคุณลักษณะที่ดีของ
อุบาสิกา รวมถึงการปฏิบัติตามโอวาทธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น นางวิสาขาปฏิบัติตาม
โอวาทธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ซึ่งแม้ในสมัยปัจจุบันก็นิยมนํามาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ผู้เป็นบิดามารดา
มักจะนํามากล่าวสอนบุตรหลานของตนเอง เมื่อการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในทางธรรมก็สามารถ
เอาชนะใจคนในครอบครัว และการได้สนับสนุนให้คนในครอบครัวได้เข้าใจในธรรมและมีโอกาสเข้าถึง
ธรรม ทําให้คนเหล่าน้ันหันมานับถือพระพุทธศาสนา กรณีของนางจูฬสุภัททายังได้อาศัยพระบารมี
ของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้ง ๕๐๐ รูป ทําให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ในวงกว้างแก่
ชาวเมืองได้ในเวลาอันสั้น เมื่อเทียบในด้านความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน มีบาง
คนที่ไม่เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง อาจเป็นเหตุทําให้มีศรัทธาอันไม่มั่นคง และบางคน
เมื่อไปแต่งงานกับคนต่างศาสนาก็จะเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอ่ืน 

๓. บทวิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ไม่ว่าสตรีจะอยู่ในบทบาทภรรยา แม่ 

ลูก พ่ี ป้า น้า อา ย่า ยาย ล้วนเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้โดยใช้หลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สนับสนุนให้คนในครอบครัวเข้าสู่พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการของตัวอย่างสตรีที่ได้กล่าวมา 

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ได้กล่าวว่า คําว่า เชิงรุก หมายถึง การนําเข้าไปสู่ชุมชน
และสังคมท่ีไม่ได้เน้นบทบาทในการเข้ามาหา ซึ่งในสมัยพุทธกาลประชาชนไม่ได้มาวัดโดยปกติอยู่แล้ว 
พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ไปและจะเทศน์ในมุมไหนก็ได้ที่มีความพร้อม แต่เมื่อกล่าวถึงสตรีก็เน้นไปที่นาง
วิสาขา ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์สําคัญและมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสงฆ์ และใน
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ทํางานคู่กันก็คือฝ่ายภิกษุณี ซึ่งมีพระเถรีหลายรูปเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
สําคัญ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทเด่นในด้านการเทศน์ หรือเป็นพระธรรมกถึก เป็นต้น ก็ถือว่าในสมัยพุทธกาล
มีพระเถรีที่ทําบทบาทน้ีมากมายในด้านการทํางานเชิงรุก 

บทบาทในการดูแลครอบครัว นับว่านางวิสาขาเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นครอบครัวใหญ่ ถ้าเทียบกับ
ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย รวมท้ังมีเหลน โหลน หล่อน จนถึงรุ่นหลานของ
เหลน ในบทบาทน้ีนางวิสาขาทําได้ดี แล้วสตรีอ่ืนก็จะปฏิบัติบัติตาม ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในแง่
ของเป้าหมายในการปฏิบัติ ส่วนของภิกษุณี ซึ่งไม่ได้ทําในฐานะสตรีเต็มรูปในแง่ของการมีครอบครัว 
แต่ออกมาในบทบาทของนักเผยแผ่ ซึ่งเป็นเชิงรุกอยู่แล้วในภาคปฏิบัติ ก็ทําให้เกิดวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ของสังคมหลายแบบ เป็นหลักในการเผยแผ่ปัจจุบันก็มีหลายเรื่อง ทําให้คนรู้บทบาทความเป็นภิกษุณี 
ความเป็นบุคคลากรทางพระพุทธศาสนา๔ 

                                                     
๔สัมภาษณ์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๔๓ 

ในสังคมปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและสภาพของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน การที่สตรีไม่
ว่าจะอยู่ในบทบาทเป็นภรรยา แม่ ลูก จะทําหน้าที่สอนธรรมให้แก่บุคคลในครอบครัวโดยตรง ซึ่ง
เป็นไปได้ยาก แต่สตรีโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ทําหน้าที่หลักของครอบครัว เช่น ย่า ยาย หรือญาติผู้ใหญ่
อ่ืน ๆ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับลูกหลาน สามารถสั่งสอนอบรมและสอดแทรกหลักธรรมโดยทางอ้อม ดังที่
พระสาสนโสภณ กล่าวว่า ต้องใช้อุบาย จะไปสอนตรง ๆ ไม่ได้ ผู้ชายเขาไม่ค่อยเช่ือผู้หญิง ต้องสอน
อ้อม ๆ ไม่เช่นน้ันเขาจะคิดว่า เป็นภรรยาเขาแท้ ๆ จะมาสอนเขาได้ยังไง๕ 

แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี ได้เสริมว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีในระดับ
ครอบครัว สตรีรุ่นเดิมมีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามประเพณี วัฒนธรรมของสังคมผ่านการ
อบรมบุตรธิดาให้ละความช่ัว เกรงกลัวบาปกรรม ให้หมั่นสร้างความดี มีเมตตา แบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เคารพและช่วยดูแลผู้ใหญ่ในครอบครัว โดยสอนผ่านนิทาน เรื่องเล่าอิงคติธรรม ซึ่งเป็นอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น๖ 

สอดคล้องกับ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา ที่กล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงไม่ได้มีเวลามากมาย 
ผู้หญิงก็ทํางานนอกบ้าน เพราะฉะนั้นในระดับครอบครัว ผู้หญิงก็ทําตัวเป็นคนดี ใกล้ชิดลูก สอนแบบ
ไม่ได้มาน่ังช้ันเรียนสอน แต่ว่าสอนในการใช้ชีวิต ซึ่งก็แป็นการสอนธรรมะได้ หรืออย่างง่าย ๆ เรื่อง 
กฎแห่งกรรม เร่ืองคุณธรรม ความซื่อสัตย์ แม้ไม่ได้เป็นการสอนอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการสอน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็สอนลูก๗ 

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน คุณมาลี ปาละวงศ์ ก็ได้ให้ความเห็นสอดคล้องเช่นกันว่า ต้องเร่ิม
ต้ังแต่อยู่ในบ้าน ทําอย่างไรให้บ้านเราซึ่งเป็นสังคมเล็ก ๆ มีความสงบ เพราะจริง ๆ ครอบครัวเป็น
สถาบันแรกของสังคม ต้องเร่ิมจากครอบครัว แม่ซึ่งเป็นผู้หญิงในบ้าน แม่ต้องทําให้ดู คือบททบาทของ
สตรีจริง ๆ เร่ิมต้ังแต่ทําบุญใส่บาตรตอนเช้า สวดมนต์ไหว้พระ เด็กก็จะค่อย ๆ ซึมซับพฤติกรรมเล็ก ๆ 
น้อย ๆ หลังจากน้ัน ถ้าลูกโตพอที่จะเข้าใจ ก็จะสอนว่าทําไมเราต้องใส่บาตรพระทุกวัน พระพุทธเจ้า
สอนอะไร สอนให้ลดความตระหน่ีในตัวเรา หัดให้เป็นผู้ให้ ก็จะเร่ิมเป็นทาน ส่วนการสวดมนต์ไหว้พระ
ก็จะเป็นการภาวนา แต่ศีลก็มีการสมาทานศีลระหว่างที่เราสวดมนต์ ก็จะสอนลูก ๆ ว่าศีลทั้ง ๕ ข้อน้ี
คืออะไร ลูก ๆ อาจจะไม่เข้าใจในตอนแรก ก็จะสวด ๆ ตามไป แต่เด็กจะซึมซับธรรมะไป 

ครอบครัวที่นําธรรมะมาใช้ เด็กที่ออกมาสู่สังคมมีความแตกต่างอย่างชัดเจน เด็กที่ได้รับการ
สั่งสอนซึมซับคําสอนธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า รวมท้ังการใส่บาตร สวดมนต์ภาวนา เด็กเหล่าน้ี
จะเป็นเด็กที่อ่อนน้อม ว่าง่าย พูดจาเข้าใจด้วยเหตุและผล ถ้าครอบครัวที่ไม่มีธรรมะเลย เด็กจะไม่

                                                     
๕สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖สัมภาษณ์ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุปผา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๔๔ 

ค่อยว่านอนสอนง่ายเท่าไหร่ แล้วก็ไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ ไม่รับฟัง เพราะการเปิดใจรับ จิตใจเขาต้อง
อ่อนน้อม นอบน้อม สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เห็นชัด๘ 

ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ได้ช้ีประเด็นความเข้าใจของคนส่วนหน่ึงก็ยังเข้าใจผิดว่า การ
ทํางานทางพระพุทธศาสนา หรือการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตประจําวันเป็นคนละส่วนกัน ตอนน้ี
ทํางานน้ี เด๋ียวต้องไปรับลูก ไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิ เพราะเขาเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการอยู่คนเดียว
หรือปลีกตัววิเวก แต่จริง ๆ แล้วถ้าเราเข้าใจชีวิตจริง ๆ เราไม่สามารถจะแยกการปฏิบัติออกจากชีวิต 
ประจําวันได้ เพราะฉะน้ันทุก ๆ บทบาทหน้าที่เราสามารถจะสอดแทรกหลักธรรมหรือจริยธรรมเข้าไป
ในการทําหน้าที่ของเราได้หมด ไม่ว่าเราจะเป็นแม่ เป็นภรรยา เป็นลูก เราก็สามารถจะใช้คุณธรรม
หลักธรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งสติต้องอยู่ตลอดในการทําทุกอย่าง ถ้าเราไม่ได้เอาตรงน้ันมาด้วยในการใช้
ชีวิตประจําวัน ชีวิตมันก็แหว่ง ๆ ว่ิน ๆ และจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ ไม่มีเวลา แต่ต้องทําเด๋ียวนี้ 

ตัวอย่างที่เราสอนหรือเราบอกไม่สําคัญเท่ากับต้นแบบ ว่าเรามีสิ่งน้ันจริงหรือเปล่าก่อนที่เรา
จะไปบอกคนอื่นหรือสอนลูกเรา เช่น อย่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ ทําอะไรให้มีระเบียบ มีสติ แต่แม่ก็
ยังทําไม่ได้เหมือนเดิม มันก็ไม่ได้ จริง ๆ แล้วสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุด เป็นจุดที่เพาะความรัก
ความเมตตาหรือความเอ้ือเฟ้ือ หรือคุณสมบัติดี ๆ ที่คนในสังคมเล็ก ๆ จะขยายออกไปสู่ภายนอก เรา
เลี้ยงลูกอย่างไร เน้นเร่ืองอะไรสําคัญ เรื่องคุณธรรม หรือเราบอกเงินต้องสําคัญเรียนหนังสือก็ต้องเก่ง 
แล้วแต่ว่าเราให้ความสําคัญตรงไหน ความปรองดอง ความสามัคคีกัน ความซื่อสัตย์ต่อกัน อะไร 
หลาย ๆ อย่าง ส่วนหน่ึงก็เป็นที่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล และอีกส่วนก็คือบุญกรรมของเขาที่ทํามา บาง
บ้านก็ไม่ได้สอนอบรมเขาแต่ก็เป็นคนดีได้๙ 

วิธีการสอนอ่ืนซึ่งถือว่าน่าจะดีที่สุด ก็คือการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานและบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ดังที่อาจารย์วศิน อินทสระ กล่าวว่า ในระดับครอบครัวมีความจําเป็นมาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผู้ที่เป็นแม่ ย่า ยาย เป็นผู้สนใจในธรรมแล้วก็ประพฤติธรรม เป็นแบบให้ลูกหลานได้เอาอย่าง 
ทําตัวอย่างให้ดู ได้เห็นตัวอย่างที่ดีของแม่ พ่ี ป้า น้า อา ย่า ยาย มีผู้เคยไปถามท่านพุทธทาสว่า ทํา
อย่างไรเยาวชนจึงจะเป็นเด็กดี ท่านพุทธทาสตอบว่า ต้องให้แม่เขาดีก่อน ถ้าทําให้แม่เขาดีได้ การจะ
ทําให้ลูกเขาดีน้ันไม่ยาก๑๐ 

เมื่อได้ทําอย่างน้ีแล้วก็จะสามารถนําพาครอบครัวไปสู่การปฏิบัติธรรมได้ ดังที่แม่ชีกฤษณา 
รักษาโฉม, ผศ.ดร. กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายครอบครัวที่มาปฏิบัติธรรมกันทั้งครอบครัว เช่น สํานักแม่
แก้ว ถ้ามาเป็นครอบครัวก็ให้อยู่ด้วยกันหลังหนึ่งเลย เขานอนด้วยกัน เขาไปปฏิบัติธรรมบนศาลา กุฏิ

                                                     
๘สัมภาษณ์ คุณมาลี ปาละวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๙สัมภาษณ์ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, ทพญ. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๐สัมภาษณ์ อาจารย์วศิน อินทสระ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๕ 

เอาไว้เป็นที่นอน ศาลาเป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นศาลาใหญ่มาก จะเห็นได้ว่าถ้าคนคนหนึ่งในครอบครัว
ได้มาปฏิบัติ ก็จะไปชวนคนที่บ้านมาปฏิบัติ แต่ถ้าครอบครัวไหนที่เป็นนักสอนกรรมฐานอยู่แล้ว ลูก
น้ันก็จะพยายามให้พ่อแม่ คนที่เป็นที่รักน่ังกรรมฐาน โดยเขาจะมีวิธีของเขาจนได้๑๑ ซึ่งมีนัยที่
สอดคล้องกับวิธีการของดร. สุวรรณ เตชะไกรศรี 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. กล่าวว่า ครอบครัวถือว่าเป็นองค์กรหรือ
หน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด ตามหลักพระพุทธศาสนาทุกอย่างก็เร่ิมที่ครอบครัว เพราะฉะนั้นหน้าที่
ของแต่ละคนในครอบครัวพระพุทธเจ้าก็ให้ไว้แล้วที่ว่าทิศ ๖ แต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร หน้าที่น้ันไม่มี
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา บทบาทของสตรีในครอบครัวน้ัน ก็คือการทําตัวของตัวเองตามบทบาท
และหน้าที่ให้สมบูรณ์ ถ้าเป็นสะใภ้ก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามสังคมน้ัน ๆ ก็ขึ้นกับสังคมวัฒนธรรมด้วย 
จะเอาแบบฝรั่งแบบจีนมาใช้ก็ไม่ได้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็ใช้หลักง่าย ๆ คือ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ 
ปัญญา ถ้ามีศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ในตัว ถ้าเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดี ถ้าเป็นสะใภ้ก็เป็นสะใภ้ที่ดี ถ้าเป็นพ่ี
น้องก็เป็นพ่ีน้องที่ดี ทุกคนก็อยู่ในธรรม เพราะฉะนั้นบทบาทการเผยแผ่ของสตรีในครอบครัวคือ การ
ทําตัวเองให้คล้อยตามพระธรรม ไม่ใช่เป็นนักสอน ส่วนใหญ่ในสังคมถือบริบทของอาวุโส ถ้าสะใภ้เป็น
คนนอกเข้ามาในบ้าน สถานภาพในช่วงแรกจะแตกต่าง สะใภ้ก็ไม่ใช่สายเลือดตัวเอง สะใภ้จะเก่งขนาด 
ไหนก็ตาม เขาจะฟังสะใภ้มาสอนเหรอ นอกจากจะมีผลประโยชน์อาจจะได้ นอกจากสะใภ้จะทํา
ตัวเองจนเป็นที่น่าเคารพเป็นสะใภ้แก้ว เขาก็อาจจะยอมรับในภูมิความรู้ในสิ่งที่พูดสิ่งที่ทํา แต่ไม่ได้
ยอมรับในฐานะสะใภ้ ถ้าเป็นลูกไปสอนแม่ แม่จะฟังไม๊ ขณะเดียวกันพอลูกเป็นพระ พอไปสอนแม่ 
ทําไมแม่ฟังล่ะ ก็เพราะว่าสถานภาพสมมติเปลี่ยนไป๑๒ 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ได้กล่าวสอดคล้องว่า ในครอบครัวผู้หญิงมีสถานะเบ้ืองต้นเป็นลูก
สาว จากลูกสาวก็มาเป็นภรรยา จากภรรยาก็ไปเป็นแม่ ไปเป็นยายย่าในเรือน ทั้ง ๔ สถานะนี้ผู้หญิงทํา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างดี สมัยน้ีก็เริ่มต้ังแต่เด็กเล็ก ๆ พ่อแม่ก็พาไปบวชแม่ชีน้อย การท่ีนํา 
ลูกสาวไปบวชแม่ชีน้อยก็เท่ากับเป็นการพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าวัดด้วย เป็นการใกล้ชิดพระพุทธ 
ศาสนาย่ิงขึ้น พอเริ่มเป็นสาว เป็นภรรยาก็พาคู่ชีวิตตัวเองเข้าวัด บทบาทที่สําคัญในฐานะที่เป็นภรรยา 
น่ีสําคัญ พาสามี พาลูกเข้าวัด และอบรมสั่งสอนลูกเรื่องบาปบุญคุณโทษ ตัวพ่อเองบางคร้ังทําไม่ดี แม่ 
ก็สอนด้วย คนที่เป็นภรรยาจึงสอนทั้งสามีและลูก ย่ิงเป็นแม่ย่ิงทําได้มาก หรือเป็นยายเป็นย่าก็ 
พาลูกหลานไปวัด ตักบาตร ทําบุญ จึงถือว่าในระดับครอบครัวสตรีมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนามาก และเป็นตัวจุดประกายให้พระพุทธศาสนาอยู่ในใจคนต้ังแต่เด็ก๑๓ 

                                                     
๑๑สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๑๒สัมภาษณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๑๓สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘.  



๑๔๖ 

ทั้งน้ีในการสอนต้องเข้าใจถูกไม่คลาดเคลื่อน ดังที่ ดร.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวเน้นยํ้า
ว่า บทบาทท้ังหลายที่กล่าวถึงน้ันแล้วจะให้แม่ทําอะไรกับลูก แม่ต้องเข้าใจก่อน แล้วต้องเข้าใจถูกไม่
คลาดเคลื่อน การที่จะเผยแพร่หลักธรรมคําสอนให้ถูกต้อง คนน้ันต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อน น่ีเป็นข้อที่
แก้ไขไม่ได้เลยสําหรับคนที่คิดจะให้คนอ่ืนเข้าใจโดยตัวเองไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจ ถ้านําไปสอนแบบผิด ๆ 
ก็ถือว่าเป็นการทําลายคําสอนของพระพุทธศาสนา ถ้าผิดแม้คําเดียวก็ทําลายแล้ว คนที่เห็นผิดเขาก็
เผยแพร่ความเห็นผิดของเขาให้คนอ่ืนเห็นผิดตามไปด้วย เราจึงควรจะเริ่มปลูกฝังต้ังแต่ตัวเราก่อน 
เพราะฉะน้ัน ถ้าหวังดีต่อคนอ่ืนจริง ๆ ต้องศึกษาโดยละเอียดรอบคอบและโดยความเคารพอย่างย่ิงใน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดา๑๔ 

๔. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
จากข้อมูลที่กล่าวมา สามารถสรุปการบูรณาการวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วย

บทบาทสตรีในระดับครอบครัว ได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๔.๑ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
 

๑. กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย คนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย เช่น พ่อ แม่ ลูก พ่ี ป้า น้า 
อา ย่า ยาย เป็นต้น 

๒. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก - โครงสร้างของครอบครัว เป็นครอบครัวสังคมเมือง หรือ
ครอบครัวชนบท 
- สถานภาพของครอบครัว ฐานะ ความเป็นอยู่ วิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เป็นต้น 

๓. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ความเช่ือ ความสนใจของคนในครอบครัว 
๔. การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย - ด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ 

- ใช้การพูดคุยหลักธรรมะง่าย ๆ ให้ฟังบ่อย ๆ 
- การใช้วาจา กิริยาท่าทางที่เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ 
- ความสามารถในการส่ือความหมาย เทคนิคการใช้ท่า 
ทางประกอบการสอน และบุคลิคภาพการเคลื่อนไหวการ
เปลี่ยนอิริยาบถ 

 
 

                                                     
๑๔สัมภาษณ์ ดร.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๔๗ 

ตารางที่ ๔.๑ (ต่อ) 
 

๕. สร้างกิจกรรมร่วมกัน - พาครอบครัวไปทําบุญ ทําทาน 
- สอนให้รู้จักการปฏิบัติบูชา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
สวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา 
- หาโอกาสให้ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่หลากหลาย 

๖. สร้างความร่วมมือ 
 

- ผ่านการใช้สื่อสารที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ มือถือ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น  
- มีการใช้การจูงใจ เช่น ให้รางวัล การชมเชยแก่พวกเขาอย่าง
สม่ําเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ ต้ังใจ เห็นความสําคัญ
ของการเรียนรู้หลักธรรมจนนําไปสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน 

๗. ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ - ผู้นําในท่ีน้ีอาจเป็นลูกหลาน เช่น การที่ลูกหลานบวช
เณร บวชแม่ชีน้อย การบวชเป็นภิกษุ ก็นับเป็นเครื่องมือ
ที่นําพาคนในครอบครัวเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม 
- ผู้นําอาจเป็นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายท่ีไปวัด ทําบุญปฏิบัติ 
ธรรมแล้วนําพาลูกหลานไปด้วย 

๘. ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ
ของคนในครอบครัว 

- ต้ังปัญหา ทายปัญหาเพ่ือเร้าความสนใจ 
- สนทนาซักถามถึงเร่ืองต่าง ๆ  
- ลงมือปฏิบัติจริง  

๙. พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม - บุตรหลานที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่น การสอนหลักธรรม 
จําเป็นต้องปรับหรือประยุกต์ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 

 - พ่อแม่มีอายุมากขึ้น ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน 
ความแข็งแรงของร่างกายท่ีเคยมีก็ลดลง ใจน้อย โกรธง่าย 
ความจําก็เสื่อม ขี้หลงขี้ลืม จิตใจก็หมดความสุขสดช่ืน 
ถึงแม้จะคอยเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดเพียงใด ก็ไม่อาจช่วยให้
พ่อแม่มีความสุขได้เต็มที่ เพราะทุกคนต่างก็มีภาระหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ การช่วยท่านให้ได้รับความสุขเพียงการ
ให้กินอยู่หลับนอน อันเป็นความสุขทางกายเท่าน้ัน แต่
จิตใจของท่านไม่ได้ร่าเริงสดชื่นผ่องใส การให้ความสุขแก่
พ่อแม่อย่างแท้จริงก็คือ การให้ธรรมะ ด้วยการสอน
หลักธรรมง่าย ๆ ให้แก่ท่าน 



๑๔๘ 

ตารางที่ ๔.๑ (ต่อ) 
 

๑๐. สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา - การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร 
- ร่วมสร้างทํานุบํารุงวัด ศาสนสถาน รวมถึงพระพุทธรูป
อันเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความศรัทธา 
- ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ หรือสื่อธรรมะต่าง ๆ 

๑๑. รักษาภาพลักษณ์ - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น รักษาศีล ไม่มี
ปัญหาชู้สาว ไม่ไปที่อโคจร ไม่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
ควบคุมอารมณ์ได้ดี การฏิบัติตนเป็นแบบอย่างถือว่าเป็น
วิธีการสอนที่ดีที่สุดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะในทางจริยธรรม 
คือการทําเป็นตัวอย่าง ทํานองการสาธิตให้ดู ในวิธีการ
สอนน้ีเป็นลักษณะของความเป็นผู้นําที่แท้จริง เพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติตามเกิดความม่ันใจในผู้สอน 

๑๒. ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาที่
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ปัญหาเพ่ือน ปัญหาที่ทํางาน 
รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ โดยสอดแทรกธรรมะหรือหลัก 
ธรรมทางอ้อม 

๑๓. อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่
สังคม 

ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตา
ช่วยเหลือสังคม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

๑๔. สร้างบรรทัดฐานทางสังคม - สนับสนุนคนในครอบครัวให้ถือศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติพ้ืน 
ฐานร่วมกัน ให้ลูกหลานบวชเณร แม่ชีน้อย และบวชเป็น
ภิกษุเมื่อครบอายุ ๒๐ ปี 

๑๕ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญต่าง ๆ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิง
วัฒนธรรม เป็นต้น 

๑๖. ส่งเสริมปัญญา - ส่งเสริมให้ลูกหลานและคนในครอบครัวศึกษาปริยัติ 
- นําพาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

๑๗. การศึกษา - สนับสนุนส่งเสริมปัจจัยยการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร 
- ส่งเสริมให้คนในครอบครัวศึกษาพระธรรมคําสอนที่
ถูกต้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและนํามาสู่ศรัทธาที่ถูกต้อง 
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๑๕๐ 

และบรรลุธรรมจนเป็นพระอรหันต์ พระเขมาเถรีได้รับแรงสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ เช่น พระ
เจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนนทิโกศล เป็นอย่างดี ทําให้ประชาชนทั่วไปหันมายอมรับและนับถือพระ
พุททธศาสนาเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีบทบาทชัดเจนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงในการ
เผยแผ่ธรรม มีความแตกฉานในธรรม และมีความสามารถในการแสดงธรรม สามารถเข้าถึงปวงชนได้
ทุกช้ันวรรณะ จนบุคคลทั่วไปนําไปเล่าลือยกย่อง แม้พระพุทธองค์ก็ทรงตั้งไว้ในตําแน่งเอตทัคคะเป็น
ผู้มีปัญญามาก 

พระนางมัลลิกา เมื่อเป็นพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางได้ชักนําให้ 
พระเจ้าปเสนทิโกศลให้หันมาศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา ทําให้ประชาชนทั้งหลายหันมานับถือพระ
พุทธ ศาสนาด้วย ประโยชน์สุขได้บังเกิดขึ้นแก่ชาวเมืองและสรรพสัตว์ ทรงยกเลิกพิธีการบูชายัญจึง
ทําให้ทั้งคนและสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องถูกฆ่า ซึ่งนับว่าเป็นการยกเลิกพิธีจากลัทธิเดิมที่มีความเช่ือ และ
ปฏิบัติกันมานาน และคร้ังหนึ่งนางก็ได้แนะนําให้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทํา “อสทิสทาน” (ทานที่ไม่
มีใครเหมือน) และพระนางยังเป็นอุบาสิกาผู้มีส่วนร่วมในการบัญญัติพระวินัยในเร่ือง ห้ามภิกษุเล่น 
นํ้าหรืออว่ายน้ําเล่นคะนองกาย เน่ืองจากพระนางและพระสวามีเห็นภิกษุสงฆ์ว่ายนํ้าเล่นกันด้วยความ
คึกคะนอง มองดูไม่สวยงามจึงได้ใช้อุบายกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระพุทธองค์ จนในที่สุดพระพุทธองค์ 
ได้บัญญัติข้อห้ามดังกล่าว 

พระนางสามาวดี เดิมเป็นธิดาของภัททวติยเศรษฐี แคว้นภัททวติยะ และเมื่อนางเป็น 
อัครมเหสีของพระเจ้าอุทนแล้ว พระนางสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสหญิงรับใช้ผู้เป็นอุบาสิกา คือ 
นางขุชชุตตราได้เข้าวัดฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วนําคําสอนของพระพุทธองค์นน้ันมาแสดง 
แก่ตนพร้อมทั้งหญิงบริวารท้ังหลายของนางประมาณ ๕๐๐ คน ในที่สุดสตรีเหล่าน้ันได้ต้ังอยู่ใน 
โสดาปัตติผล ซึ่งนับได้ว่าเป็นบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอ้อม พระนางได้ให้โอกาสและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นางขุชชุตตราผู้มีฐานะเป็นเพียงคนรับใช้ แต่ด้วยความที่มีความพร้อมและความ 
สามารถได้ทําหน้าที่ในการช่วยเผยแผ่ธรรม และด้วยความเป็นผู้ที่อยู่ในชนช้ันสูงมีผู้ติดตามมากมาย 
พระนางก็ได้ให้โอกาสแก่ผู้ติดตามเหล่าน้ันได้ร่วมฟังธรรมด้วยเช่นกัน 

๑. ในปัจจุบัน 
ในปัจจุบันสตรีที่มีบทบาททางสังคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่าง

ผู้นําระดับประเทศ และผู้ถือบวชซึ่งสามารถรวมผู้มีช่ือเสียงในสังคมหลายท่านมาร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยพระราช
ศรัทธาและพระปัญญาบารมีโดยแท้ ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนจากสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จ
พระราชมารดาให้ใกล้กับพระบวรพุทธศาสนาต้ังแต่ทรงพระเยาว์ และเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ทรงสนพระ
ราชหฤทัยในการศึกษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ทรงศึกษาในระดับมัธยมที่โรงเรียนจิตรลดา และทรง



๑๕๑ 

ศึกษาภาษาบาลีและเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นเมื่อคร้ังทรงเข้าศึกษาในคณะอักษร
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทรงเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของมหาชนชาวไทยในการบําเพ็ญกุศลในวันสําคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา และทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาทั้งใน
ด้านการเผยแผ่ในด้านงานนิพนธ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
เช่น การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่
ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อีกมากมาย รวมทั้งเสด็จพระราชดําเนินไปถวายภัตตาหารและ
ถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ เป็นการส่วนพระองค์เป็นประจํา 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก็ถือว่าเป็นสตรีแนวหน้าประกาศธรรมเชิงรุกด้วยบทบาททางสังคม 
โดยการใช้สื่อในการประกาศธรรมให้เป็นประโยชน์ ใช้สื่อวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกอย่าง มีจุล
สารสาวิกา การเผยแผ่ตัวต่อตัวก็มี เช่น มีคนมาปรึกษา ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิต หรือให้ข้อเสนอแนะ
การดําเนินชีวิต นําไปสู่การปฏิบัติธรรม เผยแผ่แบบตัวต่อตัว หรือการเผยแผ่เป็นกลุ่ม เช่น วันเสาร์-
อาทิตย์จะมีคนมาฟังธรรมะมากเป็นร้อยสองร้อยคน การที่ไปสอนคนเป็นกลุ่มนั้น พวกเขาต้องสอน
ตัวเองด้วย น่ังสมาธิ ฝึกกรรมฐาน เพ่ือสื่อสารกับตัวเอง เป็นการฝึกภายใน ฝึกกรรมฐานเพ่ือที่จะไป
สอนคนอ่ืน 

มีการสร้างรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวันโดยสอดแทรกธรรมะ มีการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะโครงการต่าง ๆ เช่น จิตประภัสสรต้ังแต่นอนอยู่ในครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ บวชพุทธสาวิกาหรือ
แม่ชีน้อย บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ธรรมชาติบําบัด 
 นอกจากน้ี ยังมีการช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสันติภาพนานา 
ชาติ มูลนิธิหน่ึงพันห้าร้อยไมล์ มูลนิธิสันติภาพเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองจิตวิทยา กรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข หรือ โครงการประสานความร่วมมือจากผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ๓ 
จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น 

๓. บทวิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถานภาพทางสังคมยังมีส่วนในการสร้างความสนใจให้คนอยากติดตาม เช่น ผู้นําประเทศ 

ดังที่ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ได้กล่าวถึงตัวอย่างของสมเด็จย่า ว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือที่แม่เล่าให้
ฟัง มีหลายเรื่องที่ในหลวงบันทึกด้วยตนเอง หรือแม้แต่พระพ่ีนางบันทึก จะเห็นได้เลยว่า สมเด็จย่าได้
ทรงเล่าสอนลูกสาวลูกชายของตนเอง และคําสอนเหล่าน้ันได้ถูกทําเป็นหนังสือเผยแผ่ออกไปในสังคม 
เป็นการสอนคนทั้งประเทศ เช่นในเรื่องที่สอนให้รู้จักการบริหารเงิน หาของได้ด้วยกําลังของตัวเอง 
หรือแม้แต่เรื่องความกตัญญู เป็นต้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านก็ทรงสนใจเรื่อง
พระพุทธศาสนา ท่านทรงเข้าวัด ตรัสแม้แต่คําว่า มนุษย์ผู้มีใจสูง เพราะฉะน้ันเราต้องทําตนให้เป็นผู้มี
ความคิดดี พูดดี ทําดี ให้สมกับเป็นผู้มีจิตใจสูง น่ีเป็นพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์



๑๕๒ 

ทรงสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ
ประชาชนทั่วไป 

นอกจากน้ีกลุ่มคนดังที่เป็นที่รู้จักในสังคม ก็ถือเป็นบทบาทในสังคมไม่ว่าจะเป็นนักร้อง ดารา 
วันเสาร์อาทิตย์หลายคนไปวัด หรือช่วงเทศกาลสวดมนต์ข้ามปี ดาราไปน่ังสวดเกือบทุกวัดกระจายทั่ว
ประเทศ แล้วเขาสัมผัสได้ถึงผลของการปฏิบัติด้วย จึงเป็นตัวอย่างให้สังคม๑๕ ซึ่งสอดคล้องกับแม่ชี
ศันสนีย์ ที่ได้ใช้ผู้มีช่ือเสียงและประสบความสําเร็จ มีการใช้ดาราหรือคนที่ทํางานผ่านสื่อมาช่วย
ประชาสัมพันธ์ความคิดและการเผยแผ่ธรรมะของท่านให้คนทั่วไปรู้จัก นับว่าเป็นกลยุทธ์การใช้ 
Brand Ambassador สร้างความสําเร็จไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไปได้รวดเร็วที่สุด 

ผศ.อิศริยา นุตสาระ ได้ให้ความเห็นว่า สถานะทางสังคมของบุคคลก็มีส่วนสําคัญ ถ้าเป็นผู้มี
ฐานะทางสังคมสูง มีความเห็นถูก มักเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิไปสอน หรือเปิดบ้านเป็นสํานักเรียน 
ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจํานวนมาก บางท่านสร้างวัดแล้วนิมนต์พระมาสอนปฏิบัติเข้ม หรือนิมนต์มาสอน
ตามรีสอร์ท เป็นต้น๑๖ 

แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี ได้กล่าวว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีในสังคม
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสตรีได้รับการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีมุมมองกว้างขวางต่างจากอดีต เป็น
หัวหน้าบริหารในระดับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น กลุ่มสตรีถือบวช คือ แม่ชี เมือศึกษาธรรม
จนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อธรรมต่าง ๆ มีธรรมศึกษา เป็นต้น มีโอกาสสอนศีลธรรมในโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย แม่ชีมีการรวมกันจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามเทศกาลสําคัญต่าง ๆ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา 
อาสาฬหบูชา เป็นต้น เพ่ือให้เยาวชนคุ้นเคยในการไหว้พระ สวดมนต์ น่ังสมาธิ เจริญภาวนา อบรม
มารยาทไทยโดยผ่านการจัดค่ายคุณธรรม บวชเนกขัมมะหรือศีลจาริณี คือผู้ปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๗ – 
๑๕ วัน ตามโอกาสตามสมควร๑๗ 

การเผยแผ่ในระดับสังคมน้ัน จะต้องมีเครือข่ายในรูปของชมรมปฏิบัติธรรม หรือกลุ่มปฏิบัติ
ธรรม เร่ิมจากจุดเล็ก ๆ แล้วขยายออกไป แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. ได้กล่าวไว้ว่า การเผยแผ่
ในระดับสังคมจะต้องจัดปฏบัติธรรมเพ่ือที่จะเอาชนช้ันกลางเข้ามา และเพ่ือที่เอาพวกวัยรุ่นต้องเชิญ
กลุ่มโรงเรียนเข้ามาเป็นเครือข่าย สร้างเครือข่าย จัดคอร์สขึ้นมาจัดอบรมเด็กในโรงเรียน จัดกิจกรรม 
๒ วัน ไปเช้าเย็นกลับก็ได้ ตลอดปีต้องมีตารางกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีเลย แล้วเชิญสื่อเข้า
มาโปรโมท แต่ทั้งน้ีเราต้องมีสถานที่ เป็นสถานที่ดี สวยงาม สัปปายะ มาแล้วไม่อยากกลับ ถ้าเราอยู่

                                                     
๑๕สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘.  
๑๖สัมภาษณ์ ผศ.อิศริยา นุตสาระ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.   
๑๗สัมภาษณ์ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๓ 

โดดเด่ียวไม่ได้ เราก็ต้องสร้างเครือข่ายกับมูลนิธิต่าง ๆ เครือข่ายราชการ และเครือข่ายชาวบ้านชุมชน 
เป็นต้น 

นอกจากน้ัน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาหรือวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันแม่ วันพ่อ ก็จะจัดกิจกรรมสวดสรภัญญะ เอาเด็กในโรงเรียนเข้ามาอบรม แบ่งเป็นกลุ่ม 
พากันซ้อม แล้วเอามาประกวดกันเองในระดับกลุ่ม และจะมีรางวัลให้ มีการไหว้ การกราบพระ ส่วน
การแต่งกายก็สอนไม่ให้แต่งกายที่ล่อแหลม มีคอร์สอบรมการกินอาหาร กินอย่างไรให้อายุยืน สร้าง
คอร์สขึ้นเพ่ือจะมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน อย่างแพทย์ชุมชนก็จะไปเชิญคนท่ีมีประสบการณ์มาพูด และ
จัดกิจกรรมขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท่ีดี เวลามีงานศพก็ไปจัดดอกไม้ช่วยเขาดูแลเรื่องอาหาร 
หรือไปเย่ียม ไปอยู่เป็นเพ่ือน เป็นต้น 

การกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องมาจากผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีธรรมะ ปฏิบัติธรรม แล้วเอา
ธรรมะเข้าไปในชุมชน หรือบริษัทต้ังกฎขึ้นมา เช่น ที่โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์ ใครมาน่ังกรรมฐาน 
๕ นาที มารับคูปองไปทานอาหารฟรี หรือใครที่มาเข้ากิจกรรม ซึ่งเขาจัดกิจกรรมบ่อย ก็จะได้รับ 
Benefit พิเศษ เมื่อนําธรรมะมาสู่โรงพยาบาล พยาบาลก็ไม่เครียด๑๘ 

ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ในระดับสังคมจะต้องจัด
ปฏิบัติธรรมเพ่ือที่จะเอาชนช้ันกลางเข้ามา และเพ่ือที่เอาพวกวัยรุ่น ต้องเชิญกลุ่มโรงเรียนเข้ามาเป็น
เครือข่าย สร้างเครือข่าย จัดคอร์สขึ้นมาจัดอบรมเด็กในโรงเรียน จัดกิจกรรม ๒ วันไปเช้าเย็นกลับก็ได้ 
ตลอดปีต้องมีตารางกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีเลย แล้วเชิญสื่อเข้ามาโปรโมท แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน
เราต้องมีสถานที่ สถานที่ที่เข้ามาแล้วไม่อยากออกไป เป็นสถานที่ดี สวยงาม สัปปายะ มาแล้วไม่
อยากกลับ 

มูลนิธิต่าง ๆ เราก็ไปสร้างเครือข่ายกับเขา เอาเครือข่ายราชการ เครือข่ายชาวบ้านชุมชน การ
กําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องมาจากผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีธรรมะ ปฏิบัติธรรม แล้วเอาธรรมะเข้าไป 
ในชุมชน หรือบริษัท ต้ังกฎข้ึนมา เช่นที่โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์ ใครมานั่งกรรมฐาน ๕ นาที ได้ 
กินข้าวฟรีมารับคูปองไป หรือใครที่มาเข้ากิจกรรม ซึ่งเขาจัดกิจกรรมบ่อย ก็จะได้รับ Benefit เมื่อนํา
ธรรมะมาสู่โรงพยาบาลก็ดี พยาบาลก็ไม่เครียด 

สตรีที่เป็นแม่ชีก็จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาหรือวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันแม่ วันพ่อ ก็จะจัดกิจกรรมสวดสรภัญญะ เอาเด็กในโรงเรียนเข้ามาอบรม แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ 
พากันซ้อมแล้วเอามาประกวดกันเองในระดับกลุ่ม แล้วจะมีรางวัลให้ มีการไหว้ การกราบพระ แม่เขา
ก็สอนกัน ส่วนการแต่งกายเขาก็สอนไม่ให้แต่งกายที่ล่อแหลม มีคอร์สอบรมการกินอาหาร กินอย่างไร
ให้อายุยืน สร้างคอร์สขึ้นเพ่ือจะมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน อย่างแพทย์ชุมชนก็จะไปเชิญคนที่มีประสบ 

                                                     
๑๘สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๕๔ 

การณ์มาพูด และจัดกิจกรรมขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนแม่ชีก็ทําได้ดี เวลามีงานศพก็ไปจัดดอกไม้
ช่วยเขาดูแลเรื่องอาหาร หรือไปเย่ียม ไปอยู่เป็นเพ่ือน เป็นต้น๑๙ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวว่า สตรีสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสังคมได้
ตามฐานะต่าง ๆ เช่น ในฐานะ ครู แม่บ้าน วิทยากรสอนปฎิบัติธรรม ฯลฯ ตัวอย่างเช่น โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” โดยกลุ่มวิทยากรสตรี เป็นตัวอย่างของโครงการหน่ึงที่
ใช้กลวิธีทางศาสนาผสมผสานกับกลวิธีของศาสตร์อ่ืน ๆ ในการให้การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยอาศัยหลักการประสานพันธกิจร่วม 
กันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ในลักษณะของการมีส่วนร่วม ริเริ่มสร้างสรรค์ ประสานงาน 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเยาวชนด้านต่าง ๆ โดยให้
เยาวชนเหล่าน้ันได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยเน้นการนําหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันภายใต้บริบทของสังคมไทย ด้วยกุศลเจตนาให้สังคมไทยได้ประยุกต์
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ทั้งในระดับส่วนบุคคลและสังคมเพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างกลมกลืน เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นวิธีเชิงรุกอีกวิธีหน่ึงซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสตรีในสังคมไทยทุกวันน้ี๒๐ 

ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา ได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็น
เครือข่าย เช่น อาจารย์ทําเรื่องศูนย์ศึกษาสถานพินิจ ก็ช่วยจัดกระบวนการให้เด็ก โดยใช้กระบวนการ 
Dialog เอาชีวิตจริงเป็นตัวต้ัง ไม่เอาวิชาเป็นตัวต้ังอย่างคุณหมอประเวสว่า ถ้าเอาวิชาเป็นตัวต้ังเราก็
จะบอกว่าวันน้ีจะเรียนบทน้ี ๆ แต่ว่าเราไปเจอในวง Dialog เราให้พูดถึงปัญหา พูดถึงชีวิตจริง แล้ว
มันก็จะมีส่วนที่เราจะวิเคราะห์แล้วเอาธรรมะของแต่ละที่เข้าไป โดยเฉพาะที่ทําอยู่เป็น Dialog of 
life คือว่าเอาปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ มุสลิม เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย เจอหมด แล้วก็เอาคําสอน
ของศาสนามาช่วยกันระดมแก้ปัญหา แบบน้ีก็เป็นการเผยแผ่ศาสนาเช่นกัน 

ครูผู้สอนปัจจุบันน้ีควรทําหน้าที่เป็น Facilitator มากกว่าเป็นครูที่ไปถ่ายทอด เป็นคนที่ทํา
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกัน ชาวพุทธและมุสลิมเรียนรู้ไปด้วยกัน และนี่ก็คือวิธีการการเผยแผ่
ศาสนา อาจารย์เองก็จะทําเป็น Project เช่น เรื่องศาสนากับสันติภาพ โดยจะจัด Dialog ระหว่าง
ผู้นําทางศาสนาอิสลามกับผู้นําพุทธ หรือว่าผู้หญิงมุสลิมกับผู้หญิงพุทธ หรือว่าครูโรงเรียนปอเนาะกับ
ครูที่สอนพุทธ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองเป็นศาสนาน้ันศาสนาน้ี แต่ไม่นําหลักศาสนามาปฏิบัติ 
เพราะศาสนาทุกศาสนาจะมีคําสอนที่ดีทั้งสิ้น แต่ว่าชุมชนน้ัน ๆ ไม่ได้นําเอามาใช้ หรือนํามาใช้ในทาง
ที่ไม่ครบถ้วนก็เป็นปัญหา หรือมีคําสอนที่ดีแต่ไม่นํามาสู่การปฏิบัติ หรือมีคําสอนที่ปฏิบัติแล้ว แต่

                                                     
๑๙สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘.  
๒๐สัมภาษณ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘.  



๑๕๕ 

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน ก็เป็นปัญหา หรือมีพวกที่รักศาสนาของตัวเอง คลั่งศาสนาของตัวเอง จนไม่ฟัง 
วิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรถูกอะไรผิด ใครเขามาแตะเราหน่อยก็คิดว่า เขามารุกราน แต่ไม่ได้ดูว่าตัวของ
เราเป็นยังไง แล้วมีอะไรที่ต้องแก้ไขไม๊ ซึ่งจุดน้ีจะเป็นประเด็นสําคัญอันนํามาสู่ความรุนแรงได้ ถ้าเรา
ไม่ระวัง เพราะมีคนพยายามจะใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการทําให้เกิดความรุนแรง แม้ในด้าน
วัฒนธรรม เราจะให้ความสําคัญในเรื่องของความเคารพคนที่ต่างวัฒนธรรม และนําไปสู่การคุยกัน
เร่ืองความต่างของศาสนาได้ 

ฉะน้ัน การเผยแผ่ศาสนาต้องเอาชีวิตจริงเป็นตัวต้ัง มาคุยกัน จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันดีกว่า 
อย่าไปนั่งพูดว่าของพุทธสอนอริยสัจ ๔ นะข้อที่ ๑ คือทุกข์ คืออะไร มันไม่ได้ดึงดูดความสนใจ 
เพราะว่ามันเป็นการท่องจํามาพูด แต่ถ้ามีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขสถานการณ์จริงแล้วมันเกิดข้ึนจริง ถึง
ตอนน้ันแล้มีโอกาสได้พูดว่าพุทธเช่ืออย่างน้ี แล้วอิสลามล่ะเช่ืออย่างไร มันจะเนียนและน่าสนใจ 
เพราะมันเกิดข้ึนจริง คนส่วนใหญ่ก็จะรักศาสนาของตัวเอง และไม่ยอมให้ใครมาว่าศาสนาของตัวเอง 
ซึ่งตรงน้ีคนที่ไม่หวังดีเขาจับตรงน้ีได้ ก็จะพยายามยั่วยุ เช่น พระถูกฆ่าแล้ว ก็ต้องเป็นฝ่ายตรงกันข้าม
ที่ไม่ใช่พุทธ ชาวพุทธใครจะมาฆ่าพระพุทธ ซึ่งมันทําให้เกิดการระแวง ทําให้เกิดการห่างเหินกัน มันก็
ยิ่งไม่เข้าใจกันมากขึ้น๒๑ 

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า บทบาทของผู้หญิงทาง
พระพุทธศาสนา ทํางานได้ดีในระดับโลกเช่ือมกับศาสนาอ่ืน ๆ ทําให้เป็นการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์
องค์กรได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถสร้างกลุ่ม ทํากลุ่มของท่านได้ ทํางานเพื่อสังคม ช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะของกรณีของแม่ชีศันสนีย์ถือได้ว่าเป็นผู้นําที่ให้โอกาสผู้หญิงที่มีครอบครัว หรือไม่มี
ครอบครัวก็ตาม มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือคนในสังคมชุมชน 

ในแง่ของความเป็นผู้หญิงกับภิกษุณี เวลาจะทําเรื่องผู้หญิงให้มีพลังมาก ต้องผ่านกระบวน 
การทางความเช่ือทางศาสนา ในแง่ชาวพุทธก็มีเวทีหน่ึงที่เป็นเวทีโลกช่ือว่า เวทีสาวิกา โดยมีผู้หญิงทั้ง
ที่เป็นภิกษุณีจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งเวทีอย่างน้ีทําให้เห็นว่า การทํางานเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่ท่านจับกลุ่มกันได้ และทําให้กลุ่มน้ันมีส่วนจากชุมชนต่าง ๆ จากทั่วโลก 

การเผยแผ่ของสตรีในบทบาทเช่นน้ี คือบทบาทที่เป็นดูแลกลุ่มย่อย ที่ทําให้กลุ่มย่อยน้ันมีพลัง 
เมื่อใดรวมกันย่ิงทําให้มีพลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราฉะน้ันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ครอบครัวโดยผู้หญิงแบบน้ีจะมีมาก เพราะเป็นลักษณะไม่ต้องมาพูดในเวที public มาก แต่เป็น 
public ในชุมชน ซึ่งกลุ่มเล็ก ซึ่งในแง่พระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบัติธรรมตามแบบพระพุทธศาสนาจริง ๆ 
กลุ่มเล็กมีพลังมากกว่ากลุ่มใหญ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างน้ัน ดูได้จากพระพุทธเจ้าที่

                                                     
๒๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๕๖ 

เวลาไปเทศน์ ท่านก็ไม่ได้มุ่งหมายให้กลุ่มคน แต่มุ่งหมายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ท่านเห็นว่ามี
โอกาสท่ีจะสําเร็จในธรรม เป็นต้น๒๒ 

๔. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับสังคม 
จากข้อมูลที่กล่าวมา สามารถสรุปการบูรณาการวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วย

บทบาทสตรีในระดับสังคม ได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๔.๒ วิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรใีนระดับสังคม 
 

๑. กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นําของประเทศ ผู้นําทางสังคม ผู้นําในองค์กร 
ต่าง ๆ และบุคคลในสังคมกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างของสังคมเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท 
วัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธ์ในกลุ่ม บุคคลหรือกลุ่ม
ใดที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือทางความเช่ือ สภาพ
อากาศ ฤดูกาลและอุณหภูมิ ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 
เพศ อายุ เช้ือชาติ มารยาททางสังคม วิธีชีวิตพ่ีงพาสิ่งใด
เป็นหลัก เช่น พ่ึงพาธรรมชาติ พ่ึงพาสังคมอ่ืน มีการใช้
เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร เป็นต้น 

๓. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ค่านิยมซึ่งเป็นแนวความคิด ความเช่ือ เป็นความต้อง 
การของกลุ่มคนในสังคมซ่ึงยอมรับร่วมกัน ความเข้าใจใน
ศาสนา หรือทัศนคติต่อพุทธศาสนาหรือต่างศาสนา มี
การศึกษาระดับใด มีความต้องการอะไร เป็นต้น 

๔. การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย - ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ใช้ภาษาที่สุภาพนุ่มนวลและเหมาะสม 
- ยอมรับระเบียบปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ไม่เกิด
ความตึงเครียด อีดอัด 
- ไม่ยกตนข่มท่าน ผูกสัมพันธไมตรีต้ังแต่คร้ังแรก เพ่ือนํา 
ไปสู่ความไว้วางใจ สร้างความเป็นมิตร และได้รับการ
ยอมรับนับถือจากกลุ่มเป้าหมาย 

 

                                                     
๒๒สัมภาษณ์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๕๗ 

ตารางที่ ๔.๒ (ต่อ) 
 

๕. สร้างกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญต่าง ๆ 
- กิจกรรมหรือโครงการที่จัดข้ึนโดยมีตารางกําหนดเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี 
- เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกธรรมะ 
- มีการประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการใช้การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจที่ถูกต้อง  

๖. สร้างความร่วมมือ 
 

- ไม่ต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือด้ังเดิม 
- ยกย่องสรรเสริญผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในแง่คุณธรรมให้
เป็นแบบอย่างแก่สังคม แล้วนําคนเหล่าน้ีมาเป็นสื่อกลาง
เช่ือมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ ได้แก่ ผู้ นําประเทศ ผู้ นําทางการปกครอง ผู้ นําทาง
เศรษฐกิจ ผู้นําในองค์กรต่าง ๆ ผู้นําชุมชน เป็นต้น หาก
สามารถกุมหัวใจของผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้เช่ือถือตามไป
ด้วย แล้วผู้นําเหล่าน้ันจะเป็นตัวประสานความร่วมมือจาก
คนในกลุ่ม 

๘. สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วมมือโดยนําพระพุทธศาสนาเข้าไป
เก่ียวข้องระหว่างกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงต่างประเทศ  

๙. ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ - ไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่ 
- สร้างตัวตนให้เกิดความสนใจอยู่เสมอ 
- มีการขับเคลื่อนเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทํางาน เป็นต้น 
- สร้างกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความสนใจและสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
- ดึงตัวแทนที่มีอิทธิพลในกลุ่มมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
เช่น การใช้ดารา นักร้อง หรือผู้มีช่ือเสียงในสังคม เป็นต้น 

 
 



๑๕๘ 

ตารางที่ ๔.๒ (ต่อ) 
 

๑๐. พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม - เลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยวุฒ ิ
คุณวุฒิ ความพร้อม ความสนใจ ความต้องการ 
- สอนจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม 
จากเรื่องใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว 
- การสอนธรรมด้วยการบอกเล่าและบรรยายอย่างเดียว 
ไม่ได้ช่วยให้เขาได้รับการเรียนรู้ หรือได้รับการศึกษาแต่
อย่างใด ได้เพียงข้อมูลที่ท่องเท่าน้ัน แต่การกระทําสําคัญ
กว่าการพูด สอนธรรมะ 1 ข้อ แล้วเขาปฏิบัติได้ จะดีกว่า
สอนธรรมะมากมายแต่ปฏิบัติไม่ได้เลย 

๑๑. สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา - การร่วมสร้างทํานุบํารุงศาสนสถาน เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย
ของพระภิกษุและสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
- สร้างและบูรณะพระพุทธรูปอันเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อ 
ให้เกิดความศรัทธา 
- ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ หรือสื่อธรรมะต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การรักษาเน้ือหาและหลักการของพระพุทธศาสนา 
- ส่งเสริมสนับสนุนศาสนบุคคลคือ พระภิกษุสามเณรและ
ผู้ออกบวชถือศีล ๘  
- สร้างรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมชาวพุทธ
เช่น อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์ ช่วย 
เหลือกันและกัน มีความสามัคคี กตัญญูกตเวที 
- สร้างรูปแบบพิธีกรรมในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การ
ทําบุญ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจัดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นหลักฐาน
แสดงให้เห็นถึงความสําร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๑๒. รักษาภาพลักษณ์ - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ประพฤติตัวไม่
เหมาะสม 
- ระวังภาวะท่ีสุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามความศรัทธาของ
ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้นําซึ่งเป็นตัวอย่างของคนในสังคม  



๑๕๙ 

ตารางที่ ๔.๒ (ต่อ) 
 

๑๓. ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา - เป็นที่ปรึกษาโดยการแต่งต้ัง หรือโดยการยอมรับ 
- ให้คําปรึกษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เร่ืองการ
บริหารชุมชน เร่ืองการวางแผนครอบครัว ให้คําปรึกษา
ปัญหาชีวิต ปัญหาการงาน สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
เป็นต้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือให้ผู้คนในสังคมที่มี
ความทุกข์สามารถนําไปปฏิบัติและแก้ปัญหาชีวิต 

๑๔. อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่
สังคม 

- ประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาในสังคม 
- ช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในยามปกติและในยาม
เกิดภัยพิบัติ 
- บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ 
- สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น สร้างโรงเรียน 
สร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัย โครงการอบรมดูและ
สุขภาพชุมชน เป็นต้น 

๑๕. ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี - สร้างกิจกรรมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
- สร้างสังคมวิถีพุทธ เกษตรวิถีพุทธ รักษาสุขภาพวิถีพุทธ 
- ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เป็นต้น 

๑๖. สร้างบรรทัดฐานทางสังคม - สนับสนุนคนในครอบครัวให้ถือศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติ
พ้ืนฐานร่วมกัน 
-ส่งเสริมให้ชายบวชเป็นพระภิกษุเมื่อครบอายุ ๒๐ ปี 
 เป็นต้น 

๑๗. สร้างพฤติกรรมรวมหมู ่ - ประชุมร่วมกันในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์สุขต่อ
ส่วนรวม 
- การให้เกียรติและคุ้มครองสตรีไม่ให้ถูกข่มเหงรังแก 
- การเคารพพระภิกษุสงษ์หรือผู้ทรงศีล เคารพศาสน
สถาน ปูชนียสถาน หรืออนุสาวรรีย์ประจําชาติอันเป็น
เคร่ืองเตือนความทรงจําและปลุกเร้าให้ทําความดี 
- การไม่ลบล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เพ่ือความ
มั่นคงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

 



๑๖๐ 

ตารางที่ ๔.๒ (ต่อ) 
 

๑๘ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา - โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งใน
วันสําคัญ และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สังคม 
- ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางสังคม เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างศาสนากับประชาชน 

๑๙. ส่งเสริมปัญญา - การแสดงธรรม การตอบปัญหาธรรม การอภิปราย
ธรรม 
- ส่งเสริมให้คนในสังคมคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความ
เป็นอิสระทางความคิด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน การพูดและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยพัฒนาสติปัญญา 

๒๐. การศึกษา - สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนท่ัวไปให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
มากข้ึน เพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการ
ของพระพุทธศาสนา 
- จัดการศึกษาภาษาต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือให้สามารถ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมท้ังการแปลภาษาต่างประเทศ
มากขึ้น 
- มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและพัฒนา
ศักยภาพการทํางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาให้มากข้ึน 
- จัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานสําหรับให้ความรู้ที่ถูกต้องใน
กรณีมีผู้บิดเบือนพระธรรมวินัย เพ่ีอไม่ให้ถูกนําไปเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์และเป็นการสร้าง
ความชอบธรรม 

 
 



๑๖๑ 

ตารางที่ ๔.๒ (ต่อ) 
 

๒๑. การเฝ้าระวัง - การต่ืนตัวเฝ้าระวัง ไม่ใช่การต่ืนตระหนก แต่เป็นภาวะ
ของการระวังเพ่ือการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
- รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของ
สังคม 
- รู้เท่าทันภาวะคุกคามจากสิ่งที่จะมาทําให้เกิดความ
เสียหายต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- วางแผนและรับมือกับภัยคุกคามอย่างเหมาะสม 

๒๒. ปกป้องคุ้มครอง - การบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติใน
รัฐธรรมนูญ 
- การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธ 
ศาสนา 
- การนําพุทธศาสนิกชนไปนมัสการสังเวชนียสถาน 
- การคุ้มครองพระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดพระ
ธรรมวินัย โดยให้มีพระวินยาธิการเข้าร่วมสอบสวนทุก
ครั้ง 

๒๓. การปรับตัว - ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเผยแผ่ให้ทันยุคสมัยอยู่
เสมอ 
- ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและใช้สื่อทันสมัย 
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๑๖๓ 

๒.  ในปัจจุบัน 
มีสตรีปัจจุบันหลายท่านที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีใน

สถาบันการศึกษา เช่น 
แม่ชีญาณี ศิริโวหาร อดีตประธานสถาบันแม่ชีไทย ซึ่งมีโครงการร่วมกิจกรรมการสอน

ศีลธรรมร่วมกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีโครงการร่วมถายการสอนพระอภิธรรมหรือวิชาที่
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาแด่พระนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในบางวิทยาเขต มีการก่อต้ังสถานศึกษาธรรมจาริณีวิทยา เพ่ือให้
การศึกษาแก่นักเรียนสตรีที่ด้อยโอกาสโดยไม่จําเป็นต้องบวชเป็นชี และธรรมจาริณีวิทยาภาคเหนือ 
ซึ่งให้การศึกษาแก่นักเรียนที่บวชเป็นชีเท่าน้ัน 

คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย และสมาคมส่งเสริมสถาน 
ภาพสตรี ในพระอุปภัมภ์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ก่อต้ังมหาปชาบดี
เถรีวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรีวิถีพุทธแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถานการศึกษา
พระพุทธศาสนาสมัยใหม่สําหรับสตรี ผลิตบัณฑิตทางวิชาการและพระพุทธศาสนา เปิดสอนสาขาวิชา 
คือ วิชาเอกพุทธศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น จัดว่าเป็นสถานศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษา 
ให้การอบรมแก่แม่ชีไทย สตรีทั่วไทย และผู้สนใจในพระพุทธศาสนา ได้นําหลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย นอกจาก
การเรียนการสอนเน้นพระพุทธศาสนาแล้ว การดําเนินชีวิตของเหล่านักศึกษาก็เป็นแนววิถีพุทธด้วย โดย
จะพัฒนาวุฒิภาวะ ความอดทน การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการมีทักษะชีวิตทั้งทางกายและทางใจ 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถานได้ก่อต้ังวิทยาลัย “สาวิกาสิกขาลัย” โดย
มุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัยที่ใช้หลักธรรมเป็นพ้ืนฐานของหลักสูตร สอนหลักสูตร
ปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มีรายละเอียดของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ประกอบ 
ด้วย อริยสัจ ๔ ในฐานะกฎของสัจธรรมธรรมชาติ, ชีวิตและความตายในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, 
จิตวิทยากับการพัฒนาชีวิต, จิตปรึกษาและจิตรักษาเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาและเกื้อกูลทางใจ, อานา
ปานสติ วิถีสู่ปัญญาและสันติสุข, ปฏิจจสมุปบาทกับการรู้เท่าทันโรค, พุทธวิถีในการเผชิญกับความ
เจ็บป่วยเร้ือรัง ภาวะใกล้ตาย และความตาย, การฝึกงานดูแลผู้ป่วยโดยหลักพุทธ, ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

๓. บทวิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเด็นสําคัญในเรื่องของสตรีในระบบการศึกษานั้น สังคมต้องเปิดโอกาสให้สตรีเข้าไปมี

บทบาทในการสอนธรรมะ หรือจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับศีลธรรม พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) 
ได้ให้ความเห็นว่า การศึกษากับการปฏิบัติเป็นเร่ืองเดียวกัน คือเรื่องไตรสิกขา ทั้งปริยัติและปฏิบัติอยู่



๑๖๔ 

ด้วยกัน เพราะทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการศึกษาและปฏิบัติอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงต้องให้ผู้หญิงมีโอกาส
ในการพัฒนา เพ่ือให้มีที่ยืน และได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ที่ให้โอกาสสตรีมารับการศึกษา
ฝึกอบรมในระบบ และให้ท่านเหล่าน้ันได้มีพ้ืนที่ในการยืน จุดยืนในท่ีน้ีมุ่งที่วุฒิการศึกษาคู่กับความ 
สามารถ ถ้ามีความสามารถในด้านการสอนอย่างเดียว บรรยายได้ก็จริง แต่บางเร่ืองช่วยคน ๆ น้ันให้
ภูมิใจได้เพียงระดับหน่ึง แต่ถ้าเขาปฏิบัติกรรมฐานได้ดี มีวุฒิการศึกษาไปด้วยได้ ทําให้เขาไม่ไปกังวล
จุดที่เป็นจุดด้อย เช่น ไม่ได้จบน่ันจบน่ี ซึ่งจะมีคําน้ีตลอดในสังคม เพราะฉะนั้นในสังคมก็จําเป็น ซึ่ง
เป็นเรื่องของโลกะวัชชะ (โลกติเตียน) ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้ระวังเร่ืองโลกะวัชชะ เพราะฉะน้ัน
การที่ไปสอนถ้ามีวุฒิก็จะดี ความมั่นใจมีมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์กรสงฆ์ที่ไม่จํากัดสิทธ์ิ ไม่กําหนดว่าเป็น
ผู้ชายหรือผู้หญิง แต่มองว่าเป็นคฤหัสถ์ทั้งหมด เมื่อเรียนจบมีวุฒิบัตรแล้วก็เป็นอาจารย์ได้ 
เพราะฉะน้ันอาจารย์ก็ทําหน้าที่ใดก็ได้ในเวทีสังคม ๑) สอน ทําวิจัย เผยแผ่ ช่วยเหลือทางสังคมได้ ๒) 
ตําแหน่งบริหารก็จัดไว้ที่เหมาะกับโอกาสน้ัน โดยท่ีความเป็นองค์กรสงฆ์ เช่น เป็นหัวหน้าหลักสูตรที่
ทําเรื่องแบบน้ี กรณีแม่ชีกฤษณา ก็ทําหน้าที่ดูแลหลักสูตรที่ท่านดูแลได้ หรือกรณีของสาวิกาสิกขาลัย 
แม่ชีศันสนีย์ก็เป็นผู้บริหาร เป็นผู้อํานวยการเอง เป็นต้น ผู้ที่เรียนจบไปแล้ว เช่นปริญญาเอก ก็มาเป็น
ผู้ดูแล เป็นอาจารย์ เป็นหัวหน้าสาขา ซึ่งเป็นเชิงตําแหน่ง๒๓ 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. ได้กล่าวเสริมว่า สตรีสามารถที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในแบบวิชาการได้โดยการเป็นครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนปริญญาตรี-โท-เอก คนที่มาเรียนก็จะ
เป็นคนที่มีคุณภาพ การที่จะมาเรียนปริญญาโท-เอกได้จะต้องมีความสนใจ เมื่อมีความสนใจแล้วทําให้
เปิดรับ สนใจฟัง สนใจซักถาม สําหรับผู้ที่เป็นอาจารย์สอนก็ขึ้นกับว่ามีพ้ืนฐานอะไรก่อนมาเรียนต่อ 
บางท่านเรียนพระไตรปิฎกมาก็จะชํานาญเฉพาะเร่ือง๒๔ 

ผศ.อิศริยา นุตสาระ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องว่า สตรีปัจจุบันมีการศึกษาระดับปริญญาใน
วิทยาลัยสงฆ์ ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาม
วัดก็มีการสอนพระอภิธรรม ผู้สอนธรรมจึงมีความรู้ทางปริยัติแล้วจึงสอน เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้อง จึงทํา
ให้การสอนหรือเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง๒๕ 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีในสถาบันการศึกษา แม่ชึวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี 
ยังได้กล่าวถึงกลุ่มสตรี นักบวช แม่ชี ว่ามีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สอนศีลธรรม ฝึก
สมาธิ ภาวนา สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กและเยาวชน สอนมารยาท ธรรมศึกษา เป็นต้น 

                                                     
๒๓สัมภาษณ์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๒๔สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๒๕สัมภาษณ์ ผศ.อิศริยา นุตสาระ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๖๕ 

แม่ชีบางท่านเป็นอาจารย์พิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต่อมาคุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย  
และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปภัมภ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ เพราะเช่ือว่า หากแม่ชีหรือฆราวาสหญิงควรมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
ช่วยเหลือสังคม เป็นไปไม่ได้เลยหากขาดการศึกษาหรือความรู้เป็นรากฐาน มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
จึงก่อต้ังแล้วเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ถือว่าเป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรี
วิถีพุทธแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถานการศึกษาพระพุทธศาสนาสมัยใหม่สําหรับสตรี ผลิต
บัณฑิตทางวิชาการและพระพุทธศาสนา เปิดสอนสาขาวิชาพุทธศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 
จัดว่าเป็นสถานศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษาให้การอบรมแก่แม่ชีไทย สตรีทั่วไทย และผู้สนใจ 
ในพระพุทธศาสนา ได้นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย นอกจากการเรียนการสอนเน้นพระพุทธศาสนาแล้ว การ
ดําเนินชีวิตของเหล่านักศึกษาก็เป็นแนววิถีพุทธด้วย โดยจะพัฒนาวุฒิภาวะ ความอดทน การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการมีทักษะชีวิตทั้งทางกายและทางใจ 

ส่วนกลุ่มสตรีที่เป็นครู อาจารย์ ผู้บริหารก็ให้ความสนใจและเห็นคุณค่าความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ศึกษาค้นคว้าวิชาการท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่คําสอน หลักปฏิบัติธรรม
ในพระพุทธศาสนา โดยอบรม แนะนํา สอนเยาวชนนักศึกษา มีการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และจัด
กิจกรรมเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในวันสําคัญ เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยมี
การทําบุญ ตักบาตร บรรยายธรรม จัดอบรมค่ายคุณธรรม หรือปฏิบัติธรรมตามโอกาสสมควร๒๖ 

ในบางสถานการณ์หรือบางพ้ืนที่สตรีจะทําหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมได้ดีกว่าผู้ชาย เช่น 
ในโรงเรียน ดังที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวว่า ครูที่เป็นผู้หญิงน่าจะมีบทบาทเป็นผู้นําใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้ดีกว่าครูผู้ชายที่มีแนวโน้ม
มักจะติดอบายมุข สิ่งเสพติดต่าง ๆ มากกว่า เช่น เหล้า บุหรี่ การพนัน การเที่ยวกลางคืน เป็นต้น จึง
ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมได้เท่ากับผู้หญิง๒๗ หรือในทัณฑสถานหญิงดังที่
แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี ยกตัวอย่างไว้ว่า มีผู้ต้องขังอยู่ตามเรือนจําทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกลุ่มสตรี
เข้าไปบรรยายธรรม สอนธรรม เช่น สอนบาลีศึกษาในเรือนจําลาดยาว จ. นนทบุรี เป็นต้น๒๘ 

คุณมาลี ปาละวงศ์ ได้แสดงทัศนะว่า หลักสูตรในการสอนในสถาบันการศึกษาเหมือนว่า
ล้มละลายไปแล้ว วิชาหน้าที่ศีลธรรมโดนยกเลิกไปแล้ว หน้าที่พลเมืองไม่มีแล้ว วันน้ีสถาบันการศึกษา

                                                     
๒๖สัมภาษณ์ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘.  
๒๘สัมภาษณ์ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๖ 

ไม่เข้มแข็งแล้ว สอนเพียงเพ่ือผลิตคนเข้ามาสู่สังคมอุตสาหกรรม ไม่ได้สอนให้คนเข้ามาอยู่ในสังคมท่ีดี
งาม สถาบันการศึกษาปัจจุบันไม่ได้เอ้ือประโยชน์ในแง่ของธรรมะจริง ๆ เพราะว่ามันไม่มีการสอนเลย 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าคนที่จบต้องเรียนคอร์สจริยธรรม พวกที่จะออกมาในสังคม
ต้องเรียนคอร์สจริยธรรมก่อน ในหลายที่ที่ผู้นําปฏิบัติธรรมแล้วเห็นผลก็สามารถเสนอโครงการต่าง ๆ 
ได้ แต่บางทีจะเสนออย่างไรก็ไม่ผ่าน เพราะว่าผู้นําองค์กรก็สําคัญ อย่างที่พระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสว่า 
เราทําให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ได้ แต่ทําอย่างไรที่จะให้คนดีเป็นผู้นําในสังคม ขอแค่คน ๆ เดียว เพราะ
ปัจจุบันแค่คน ๆ เดียวก็ทําประเทศให้แย่ลงได้๒๙ 

ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ตอนน้ีไม่มีวิชาหน้าที่
ศีลธรรม หน้าที่พลเมืองก็ไม่มี แต่เป็นหน้าที่ของอาจารย์จะต้องตระหนักรู้ว่าในทุกกิจกรรมท่ีตัวเอง
สอนอยู่ ครูทําตัวเป็นตัวอย่าง และมีวิธีการสอน มีอุปกรณ์การสอน ทุกกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการ
สอนธรรมะได้หมดดเลยถ้าครูจะฉลาดพอในการโยงเข้ามา เพราะฉะน้ันสามารถสอนธรรมะได้ทุก
โอกาส 

การกําหนดกฎระเบียบไม่ค่อยได้ผล เขาทําเพราะว่ามันเป็นกฎ เขาไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้เห็นคุณค่า 
แต่ถ้าสมมติว่าเขาทําเพราะรู้ว่ามันมีคุณค่าและดีกับตัวเขา ต่อให้ไม่มีกฎเขาก็จะทํา เพราะฉะน้ันการ
สอนศีลธรรมที่จะให้ได้ผล คือ ทําอย่างไรให้คนเขาตระหนักรู้ว่า เรื่องน้ีถ้าทําแบบน้ีแล้วมันจะเดือดร้อน
ใคร และถ้าทําแบบน้ีแล้วมันจะเป็นอย่างไร ดีกว่าการต้ังกฎ เพราะเป็นการบังคับ ถ้าไม่มีการบังคับเขา
จะไม่ทําตาม แต่ถ้าทําให้เขารู้สึกมาจากข้างใน รู้สึกมาจากสํานึกรับผิดชอบ รู้สึกมาจากความเช่ือที่บอก
ว่าเราจะไม่ทําช่ัวเพราะว่าจะมีสิ่งที่เป็นผลของการกระทําน้ัน ดังน้ันไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็จะยับย้ัง 
ชั่งใจไม่ทํา๓๐ 

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ได้กล่าวเสริมว่า ควรมีการแก้ที่ระบบการศึกษา การสร้างหลัก 
สูตร อบรมครูอาจารย์ให้เขามาสนใจในภาคปฏิบัติ บางทีเราสอนคนอ่ืนเราพูดอธิบายได้ แต่ว่าเราไม่ 
ได้เอามาไว้ในใจ การทําให้ดูมันเป็นแบบที่ดีที่สุด ตัวเราเป็นอย่างน้ันจริง ๆ เราจึงต้องสร้างต้นแบบที่ดี
ก่อน เพราะในบางที่ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วย ก็เขม่นเอา ถ้าไม่ได้มีการอบรมผู้บริหาร หรือครู คนที่
สามารถมีสิทธ์ิที่จะจัดการได้ ให้เขาเห็นความสําคัญของจริยธรรม การปฏิบัติธรรมควรจะมี อาทิตย์นึง
ก็มีการน่ังสมาธิพร้อมกันในโรงเรียน หรืออาทิตย์นึงก็มีวันนึงที่จะต้องถือศีล ๘ ก็อาจจะกําหนดขึ้นมา 
และทําอย่างจริงจัง๓๑ 

 

                                                     
๒๙สัมภาษณ์ คุณมาลี ปาละวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๓๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๓๑สัมภาษณ์ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, ทพญ. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๗ 

๔. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา 
จากข้อมูลที่กล่าวมา สามารถสรุปการบูรณาการวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วย

บทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา ได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๔.๓ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในสถานศึกษา 
 

๑. กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนต่าง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระนิสิต
นักศึกษา ชี ครู อาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาทุก
ระดับ เป็นต้น 

๒. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างของสถาบันการศึกษา เป็นสถานศึกษาใน 
สังคมเมือง สังคมชนบท สําหรับพระภิกษุสามเณร สําหรับ 

 ชี หรือสําหรับเยาวชนทั่วไป มีการใช้เทคโนโลยีมากน้อย 
แค่ไหนอย่างไร กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 

๓. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น แนวความคิด ความเช่ือ ความต้องการ ความเข้าใจ
ในพุทธศาสนา ระดับการศึกษา เป็นต้น 

๔. การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย - ยอมรับ ปรับตัวเข้ากับกฏระเบียบปฏิบัติในสถานศึกษา 
- สอดแทรกธรรมะในการสอน สอนจากประสบการณ์ใน
การปฏิบัติของตน สอนในสิ่งที่ถูกต้องในแบบบูรณาการ 
และมีเทคนิคการสอนที่ดี ให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกเบ่ือ  
- ใช้ภาษาที่สุภาพนุ่มนวลและเหมาะสม 
- ไม่ยกตนข่มท่าน ผูกสัมพันธไมตรีต้ังแต่ครั้งแรก เป็น
กันเอง เพ่ือนําไปสู่ความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับ 
เคารพนับถือจากกลุ่มเป้าหมาย 

๕. สร้างกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญต่าง ๆ 
- กิจกรรมหรือโครงการที่จัดข้ึนโดยมีตารางกําหนดเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ภาค
ฤดูร้อนและภาคเข้าพรรษา โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ เป็นต้น 
- กิจกรรมสอดแทรกธรรมะในห้องเรียน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในหลักและคําสอนของพระพุทธศาสนา 
- มีการประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการใช้การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความ
เข้าใจที่ถูกต้อง  



๑๖๘ 

ตารางที่ ๔.๓ (ต่อ) 
 

๖. สร้างความร่วมมือ 
 

- ยกย่องสรรเสริญผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในแง่คุณธรรมให้
เป็นแบบอย่างแก่สถาบันการศึกษา แล้วนําคนเหล่าน้ีมา
เป็นสื่อกลางเช่ือมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ ได้แก่ ผู้นําในสถานศึกษานั้น ๆ หากสามารถกุมหัวใจของ
ผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้ เ ช่ือถือตามไปด้วย แล้วผู้ นํา
เหล่าน้ันจะเป็นตัวประสานความร่วมมือจากคนในกลุ่ม 

๘. สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วมมือกับวัด หน่วยงาน องค์กรภาค 
รัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  

๙. ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ - ไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่ สร้างตัวตนให้เกิดความสนใจอยู่
เสมอ 
- มีการขับเคลื่อนเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย  
- สร้างกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความสนใจและสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
- ดึงตัวแทนที่มีอิทธิพลในกลุ่มมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
เช่น การใช้ดารา นักร้อง เป็นต้น 

๑๐. พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม - เลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยวุฒ ิ
คุณวุฒิ ความพร้อม ความสนใจ และความต้องการ 
- บูรณาการสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในสังคม สอด 
แทรกธรรมะในการสอนให้ได้คิดวิจารณ์และได้ปฏิบัติจริง 
- สอนจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม 
จากเรื่องใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว 

๑๑. รักษาภาพลักษณ์ - ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นแม่พิมพ์ที่ดี ไม่ประพฤติตัว
ไม่เหมาะสม  
- ระวังภาวะท่ีสุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามความศรัทธาของ
ชาวบ้าน  

๑๒. ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา - ให้คําปรึกษาเร่ืองปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาความรักในวัยเรียน ปัญหาการเรียน เป็นต้น เป็น
การเผยแผ่ธรรมะเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติและแก้ปัญหา
ชีวิตได้ 



๑๖๙ 

ตารางที่ ๔.๓ (ต่อ) 
 

๑๓. อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่
สังคม 

- มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ภิกษุ สามเณร และชี 
ผู้ที่เรียนดีแต่มีทุนทรัพย์น้อย 
- สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น สร้างโรงเรียน 
ศูนย์ศึกษา หรือสถานศึกษา เป็นต้น 

๑๔. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา - โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
- ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางสังคม เช่น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างศาสนากับประชาชน 

๑๕. ส่งเสริมปัญญา - การตอบปัญหาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนา
ซักถามธรรม ส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
- ส่งเสริมให้คนในสังคมคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความ
เป็นอิสระทางความคิด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน การพูดและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยพัฒนาสติปัญญา 

๑๖. การศึกษา - สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนท่ัวไปให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
มากข้ึน เพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการ
ของพระพุทธศาสนา 
- มุ่งผลิตนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญและพัฒนาศักย 
ภาพบุคคลากร และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
- พัฒนาหลักสูตร และให้โอกาสสตรีมีบทบาทในการสอน
ธรรมะในสถาบันการศึกษามากขึ้น 
- จัดการศึกษาภาษาต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือให้สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้ รวมท้ังการแปลภาษาต่าง ประเทศมากข้ึน 
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๑๗๐ 
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๑๗๑ 

นางขุชชุตตรา เป็นผู้ทรงจําพระธรรม เผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อ่ืนเป็นอันมาก ได้รับการยกย่อง
จากพระพุทธองค์ให้เป็นผู้เลิศในด้านพหูสูต 

๑. ในปัจจุบัน 
ในสมัยปัจจุบันมีสตรีหลายท่านที่ทําหน้าที่ในบทบาทน้ี โดยจะขอแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

อุบาสิกาผู้รักษาพรหมจรรย์หรือสตรีที่ถือบวชเป็นแม่ชี ได้แก่ แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง และแม่ชีหวานใจ 
ชูกร และอุบาสิกาผู้ครองตนเป็นคฤหัสถ์หรือสตรีที่เป็นฆราวาส ได้แก่ คุณแม่สิริ กรินชัย และอาจารย์
สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 

แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ได้รวบรวมปัจจัยร่วมกับเหล่าศิษยานุศิษย์สร้างบ้านธรรมประสิทธ์ิ ซึ่ง
ต่อมาไม่สามารถรองรับจํานวนคนที่เพ่ิมข้ึนได้ จึงสร้างสถานปฏิบัติธรรมใหม่ช่ือว่า ศูนย์พุทธจักร
ปฏิบัติธรรม ซึ่งในภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็น วัดพระธรรมกาย ปลูกฝังให้รักษาการปฏิบัติธรรม ริเริ่ม
โครงการอบรมพัฒนาจิตให้เหมาะแก่กลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งเยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร 
ตํารวจ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

แม่ชีหวานใจ ชูกร ได้ก่อต้ังสํานักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมจิต
ภาวนาตามหลักของพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาสะสมบุญ 
บวชเนกขัมมสัมมาปฏิบัติวาระ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญของ นอกจากน้ันยังมี
มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจ ชูกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม สมถวิปัสสนาตาม
แนวพระทางพระพุทธศาสนา บํารุงการศึกษา ปริยัติธรรมและสามัญศึกษา ทํานุบํารุงอุปภัมภ์สํานัก
ปฏิบัติธรรมสวนแก้ว บําเพ็ญทาน การกุศล และสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม 
และท่านยังมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้ว เพ่ืออบรมสอนให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา 

คุณแม่สิริ กรินชัย ท่านสอนทั้งภิกษุและสามเณร เมื่อท่านเหล่าน้ันผ่านการอบรมแล้ว บาง
รูปได้ส่งพระลูกวัดมาอบรมอีก บางรูปกลับไปเปิดสํานักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดของท่าน มีการเผย
แผ่ธรรมแก่บุคคลต่างศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และเผยแผ่ธรรมไปสู่ต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ได้ไปสอนในหลายรัฐ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวนมาก จนมีผู้อุทิศสถานที่ให้เป็นที่
อบรมเพ่ิมขึ้นอีกหลายที่ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์บรรยายธรรมะในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล 
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ และวัดต่าง ๆ ซึ่งในการบรรยายแต่ละคร้ังมีผู้เข้าฟัง
เป็นจํานวนมาก ซึ่งการอบรมเผยแผ่เป็นที่สนใจของเหล่าสื่อมวลชนต่าง ๆ นําไปกระจายข่าวทําให้เกิด
ประโยชน์แก่ศาสนา คือมีผู้หันมาสนใจเข้ารับการอบรมมากข้ึน 

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านได้บรรยายพระอภิธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สภาพ
วัฒนธรรมแห่งชาติ เรือนจําผู้ต้องขังหญิง เรือนจําลหุโทษ คลองเปรม ร่วมเผยแผ่อภิธรรมใน ๗ 
จังหวัดภาคใต้ร่วมกับพุทธสมาคม บรรยายอภิธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น 



๑๗๒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และท่านได้ตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้สนใจในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ท่านสอนอภิธัมมัตถ
สังคหะภาษาอังกฤษ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษด์ิแก่อุบาสก อุบาสิกาชาวต่างประเทศ ประกอบการ
เจริญสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนา คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ทําให้ชาวต่างประเทศ
เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ได้จัดต้ังคณะศึกษาธรรม Dhamma Study Group พิมพ์หนังสือเผยแพร่
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ บรรยายธรรมนําเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะ ต่อมาจัดต้ัง
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา นําเทปคําบรรยายออกอากาศสถานีวิทยุต่างจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับฟัง เป็นต้น อาจารย์สุจินต์ ได้บรรยายอภิธรรมและวิปัสนนากัมมัฏฐานให้เป็นที่
เข้าใจได้ง่ายสําหรับคนสมัยปัจจุบัน และสามารถนํามาปฏิบัติเป็นปกติในชิวิตประจําวัน การบรรยาย
ธรรมของอาจารย์สุจินต์ เป็นการบรรยายโดยยึดหลักธรรมตามพระไตรปิฎกและอรรถกถาอย่างเคร่ง 
ครัด ส่งผลให้พระและคฤหัสถ์จํานวนมากมีความเข้าใจในพระอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐานอย่าง
ถูกต้องตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

๓. บทวิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นสอดคล้องกัน พร้อมทั้งยกตัวอย่างสตรีในสมัยพุทธกาล ได้แก่ 

พระธรรมทินนาเถรี นางขุชชุตตรา และนางปฐาจาราเถรี 
พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ได้แสดงความคิดเห็นว่า สมัยพุทธกาลต้องถือว่าผู้หญิงมีบทบาท

สําคัญมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บางคนก็ทําด้วยตนเอง บางคนแม้ไม่ได้ทําด้วยตนเองแต่ก็
สนับสนุนให้ภิกษุมีกําลังในเผยแผ่ ตัวอย่างของสตรีเรื่องการเผยแผ่โดยตรง เช่น นางขุชชุตตรา แสดง
ธรรมที่ไปฟังจากพระพุทธเจ้าให้นางสามาวดีและหญิงในเรือนฟัง จนทําให้นางเหล่าน้ัน เพ่ือให้เห็นว่า 
บทบาทสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีทําอย่างจริงจัง หรือแม้แต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นกําลังใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น นางมหาอุบาสิกาวิสาขา ช่วยสนับสนุนพระสงฆ์สามเณรมีการกินดี
อยู่ดี เพ่ือทําหน้าที่เผยแผ่ได้อย่างดี  

นอกจากน้ันนางภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะในการแสดงธรรม คือ นางธรรมทินนาเถรี เป็นภิกษุณี
ที่มีความชํานาญในการแสดงธรรม ฝ่ายอุบาสิกาก็ยังมีอีก เพราะฉะนั้นต้องถือว่าบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสตรีในสมัยพุทธกาลน้ัน ก็มีอยู่เยอะ ไม่ธรรมดา ไม่แพ้ภิกษุเช่นกัน๓๒ 

อาจารย์วศิน อินทสระ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องว่า ภิกษุณีธรรมทินนา เป็นเอตทัคคะใน
ด้านธรรมกถึก ได้แสดงบทบาทมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และนางขุชชุตตรา เป็นเอตทัคคะ
ในด้านการเป็นพหูสูตร ก็ได้เป็นประโยชน์เก้ือกลแก่ผู้ใกล้ชิด เดิมทีเป็นคนดูแลของพระนางสามาวดี 

                                                     
๓๒สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘.  



๑๗๓ 

ตอนหลังนางสามาวดีก็เลิกใช้งาน ก็ขอให้ช่วยสอนธรรมะ จึงนับว่ามีบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๓๓ 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. ได้ให้ความเห็นสอดคล้องว่า สตรีในสมัยพุทธกาลมีบทบาท
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก เพราะว่าสตรีในสมัยน้ันส่วนมากเป็นพระอรหันต์ ที่เป็นคุณสมบัติ
ที่โดดเด่น เช่น นางปฏจารา เป็นผู้ที่มีลูกศิษย์เยอะ เพราะผู้หญิงที่มีปัญหาคล้าย ๆ กับนางปฏจารา 
ลูกตาย สามีตาย ก็จะมาปรึกษากับนาง นางปฏจาราเป็นผู้มีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนจึงแก้ปัญหา
ได้ทุกจุด และอีกประเด็นหน่ึงนางปฏาจาราเป็นพระอรหันต์ มีอีกหลาย ๆ ท่าน แม้แต่คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่
นักบวช เช่น นางวิสาขา เป็นอุบาสิกา ก็ประกาศธรรม สามารถพาผู้หญิงที่สนใจพระพุทธศาสนาเข้า
ไปฟังเทศน์ ซึ่งมีบทบาทมาก เขาเหล่าน้ันมีคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคล เช่น นางวิสาขา ก็เป็นพระ
โสดาบัน ถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้บวชอีกท่านนึง คือ นางขุชชุตตรา ซึ่งประกาศฟังโดยไปฟังธรรมมาแล้ว
มาเล่าให้เจ้านายตัวเองฟัง คือนางสามาวดี เป็นตัวอย่างหน่ึง และตัวอย่างที่เป็นภิกษุณี ได้แก่ นาง
เขมา นางธรรมทินนา ในสมัยพุทธกาลโดดเด่น๓๔ 

แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี ได้กล่าวว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีใน
พุทธกาลน้ัน มองในภาพรวมไม่โดดเด่นนัก เพราะสังคมในสมัยน้ันผู้ชายมีบทบาทเป็นใหญ่ส่วนมาก 
การเผยแผ่ของสตรีอาจแยกออกเป็นสองกลุ่มคือ สตรีที่เป็นนักบวช และสตรีที่เป็นฆราวาส การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของสตรีที่เป็นนักบวช คือ พระภิกษุณี จากการศึกษาไม่พบรายละเอียดมากนัก 
โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่า พระภิกษุณีเผยแผ่โดยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ท่านมีศีล มี
วัตรปฏิบัติอย่างไร ท่านทําตามหน้าที่ของท่าน ทําให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสแก่สาธุชนทั่วไปหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา ศึกษา ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธศาสนา หากประชาชนมีปัญหาเข้ามาปรึกษา ท่าน
ก็นําหลักธรรมเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ัน พร้อมทั้งยกตัวอย่างพระธรรมทินนาภิกษุณี และนาง ขุช
ชุตตรา เช่นกัน๓๕ 

ในประเด็นการสอนโดยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุปผา ได้ให้
ความเห็นว่า ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุณีช่วยภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัยน้ันบทบาทของ
อุบาสิกาเป็นบทบาทที่ไม่ได้สอนโดยการสอน แต่เป็นการสอนโดยการกระทําและปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่าง ในสมัยน้ันผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ จะไปน่ังสอนใครก็จะไม่มีใครเขาฟัง ฉะน้ันผู้หญิง
จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ด้วยการทําเป็นตัวอย่างให้ดู ปฏิบัติตนดีคนเขาก็นับถือเอง๓๖ 

                                                     
๓๓สัมภาษณ์ อาจารย์วศิน อินทสระ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๔สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๓๕สัมภาษณ์ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๗๔ 

อันที่จริงการปฏิบัติธรรมและการสอนธรรมเป็นของคู่กัน เพราะการสอนนั้นไม่จําเป็นต้อง
กล่าวสอนโดยตรง แต่การทําให้ดูก็ถือว่าเป็นการสอนแบบหน่ึง ดังที่พระศากยวงศ์วิสุทธิ (อนิลมาน 
ธมฺมสากิโย), ดร. ได้กล่าวว่า ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือเป็นการสอนที่ถูกต้องแล้ว การปฏิบัติกับการ
สอนก็เป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าเป็นแค่ปฏิบัติไม่ต้องมาน่ังพรํ่าสอน ก็คือสอนแล้ว ก่อนที่จะสอนผู้อ่ืนก็ต้อง
สอนตัวเองก่อน ถ้าสอนตัวเองได้ก็เป็นการสอนคนอ่ืน ไม่ใช่สอนคนอ่ืนแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติ๓๗ 

จะเห็นได้ว่า การสอนน้ันต้องเริ่มที่ตนเอง เมื่อฝึกหัดอบรมตนเองได้ดีแล้วจึงจะสามารถสอน
ผู้อ่ืนได้ ดังที่ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. กล่าวไว้ว่า ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อฝึกฝนตนเองให้มีความรู้
ความเข้าใจแล้ว จึงสามารถสอนและนําคนอ่ืนปฏิบัติได้๓๘ เพราะการสอนที่เกิดจากประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติน้ันจะดีกว่าการสอนที่เกิดจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ดังที่ คุณมาลี ปาละวงศ์ กล่าวว่า 
ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจะถ่ายทอดออกมาจริง ๆ เป็นธรรมชาติที่เราปฏิบัติ
ภาวนา แต่ถ้าการถ่ายทอดนั้นเป็นการถ่ายทอดในแง่ของตัวอักษร การถ่ายทอดนั้นก็จะออกมาเป็นแบบ
ตัวอักษร๓๙ 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. ได้ให้ความเห็นว่า บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันก็คงจะเหมือนในสมัยพุทธกาล การที่เรามองว่าผู้หญิงมีบทบาทน้อยกว่า
ผู้ชาย เพราะสังคมเราผู้หญิงถูกกดขี่ แต่ชาวพุทธเราไม่ได้เอาเพศสภาพเป็นตัวต้ัง เราเอาความสามารถ
เป็นตัวต้ัง พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทุกคนเท่ากัน มีความสามารถไปถึงนิพพานได้ทั้งสิ้น บทบาทของผู้หญิง
แต่ละคนน้ันอาจจะลําบากนิดนึงในแง่ของธรรมชาติเอง ผู้หญิงส่วนใหญ่ทุ่มเทอยู่กับการเลี้ยงลูก ชีวิต
ของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนหรือมากกว่าผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบ
มากเท่าผู้หญิง 

ปัจจุบันมีเร่ืองของสิทธิสตรีผู้หญิงอาจจะเป็นนักเผยแผ่มากกว่าด้วยซ้ํา ในแง่ของเวทีโลก
ผู้หญิงที่สอนดี ๆ ก็มีมาก ในประเทศไทยเอง เช่น สายกรรมฐานสมัยก่อนใครจะไปนึกว่าเป็นเร่ืองของ
ฆราวาส คิดว่าเป็นเรื่องของพระสายวิปัสสนาด้วยซ้ําไป แต่ก็มีผู้หญิงที่สอนและได้รับการยอมรับเป็น
สากล เช่น คุณแม่สิริ ก็มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ บางทีผู้หญิงคนนึงมีอํานาจในแง่ของบารมีในการสอนให้
เกิดความเข้าใจมากกว่าผู้ชายหรือว่าพระที่สอนด้วยซ้ําไป 

ในภาพรวมแล้ว บทบาทของสตรีในสมัยพุทธกาลกับปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันมาก
ในแง่ของหน้าที่ของแต่ละคน ในแง่ของหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสําเร็จก็คงพอ ๆ กัน๔๐ 

                                                     
๓๗สัมภาษณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๓๘สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘.  
๓๙สัมภาษณ์ คุณมาลี ปาละวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๔๐สัมภาษณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๗๕ 

ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา ได้ให้ความเห็นว่า ในสมัยปัจจุบันผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ถ้าเป็นนักบวชท่านก็สามารถสอนธรรม สอนกรรมฐาน สอนสมาธิ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
โดยตรง แต่ถ้าเป็นฆราวาส ก็ขึ้นกับบุคคล ฆราวาสหลายคนก็เผยแผ่ธรรมะในการสอนกรรมฐาน 
เพราะการสอนกรรมฐานก็คือการสอนพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง มิใช่เพียงคําสอนเท่าน้ัน 
เพราะฉะนั้นมีผู้หญิงที่เป็นครูสอนกรรมฐานหลายท่าน เช่น สายคุณแม่สิริ จึงนับว่ามีบทบาทในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง๔๑  

ซึ่งสอดคล้องกับ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี ที่กล่าวว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของสตรีในปัจจุบัน เป็นการเผยแผ่ตามหน้าที่ของตน กลุ่มแม่ชีผู้ถือบวชมีหน้าที่ศึกษาธรรม เช่น ธรรม
ศึกษา อภิธรรม บาลีศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายธรรมให้เข้าใจง่าย นํามาถ่ายทอด
ให้ประชาชนเกิดเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น หลักศีล ๕ เมื่อรักษาปฏิบัติตามศีลแต่ละข้อ
จะทําให้เกิดความสุขสงบในสังคม เป็นต้น ต่อ่ไปมีการอบรมบวชเนกขัมม หรือศีลจารณี ผู้ประพฤติ
ธรรมระยะสั้น ๗ – ๑๕ วัน หรือระยะยาวตามโอกาสที่วัดหรือสํานักแม่ชี เพ่ือให้สาธุชนมีโอกาสศึกษา
ธรรมและปฏิบัติอบรมจิตภาวนาเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต๔๒ 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันสตรีมีสิทธิต่าง ๆ และบทบาทใน
สังคมมากขึ้น ไม่น้อยกว่าผู้ชาย เช่น ทุกวันน้ีมีผู้หญิงที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําของประเทศ แตกต่าง
จากในอดีต ฉะน้ันปัจจุบันผู้หญิงจึงมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้นโดยปริยายเมื่อ
เทียบกับบทบาทของสตรีในสมัยพุทธกาลซึ่งวัฒนธรรมของสังคมสมัยน้ันผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่ ใน
สังคมไทยทุกวันน้ีจึงมีแม่ชีหรืออุบาสิกาที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนมีลูก
ศิษย์มากมาย อาทิ แม่ชีศันสนีย์ แห่งเสถียรธรรมสถาน ซึ่งมีกลุ่มคนชั้นกลางในเมืองที่มีการศึกษาพา
ครอบครัวมาร่วมปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานในวันหยุดสุดสัปดาห์จํานวนมาก ขณะที่คุณแม่สิริ 
กรินชัยก็สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการพัฒนาเป็นหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มี
แบบแผนเป็นมาตรฐานสากลคล้ายหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการสมัยใหม่ จนสามารถขยายหลักสูตร
การสอนกรรมฐานท่ีเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันน้ีไปได้ทั่วประเทศด้วยการช่วยเหลือของคณะลูกศิษย์ 
โดยมีคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษามาเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานตามหลักสูตรน้ีจํานวนมาก เป็นต้น๔๓ 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ได้กล่าวเสริมว่า ผู้หญิงสมัยน้ีเก่ง เผยแผ่ธรรมได้ไม่แพ้ผู้ชาย ใน
ฝ่ายของอุบาสิกามีอยู่หลายท่าน เช่น อ. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านเป็นนักเผยแผ่ธรรม โดยเฉพาะ
ประวัติของ อ. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านไปเรียนอภิธรรมกรรมฐานต้ังแต่สมัยสาว ๆ ชีวิตอดทน 

                                                     
๔๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๒สัมภาษณ์ แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘.  



๑๗๖ 

ท่านเหล่าน้ีเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พวกน้ีมิใช่เป็นนักเผยแผ่ธรรมอย่างเดียว ยัง
เป็นนักปฏิบัติธรรม และสนับสนุนภิกษุสงฆ์สามเณรเต็มที่ ปัจจัย ๔ ไม่ขาดเลย๔๔ 

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. ได้ให้ความเห็นว่า การเผยแผ่เชิงรุกของสตรีในสมัยปัจจุบัน
น้ีอาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก เมื่อมีเฟสบุ๊คเป็นของตัวเอง ก็จะโพสต์กิจกรรมน่ังสมาธิขึ้น เพราะ 
ว่าไปทั่วโลก และมีสื่อทีวี เรารู้จักคนทําสื่อเวลาจะจัดงานอะไรเราก็บอกให้เขาทําสื่อให้ ตัวอย่างคุณ
แม่ชีศันสนีย์ ก็ถือว่าเป็นสตรีแนวหน้าประกาศธรรมเชิงรุก โดยการใช้สื่อในการประกาศธรรมให้เป็น
ประโยชน์ ใช้สื่อวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกอย่าง มีจุลสารสาวิกา การเผยแผ่ตัวต่อตัวก็มี เช่น 
มีคนมาปรึกษา ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิต หรือให้ข้อเสนอแนะการดําเนินชีวิต นําไปสู่การปฏิบัติธรรม 
เผยแผ่แบบตัวต่อตัว หรือการเผยแผ่เป็นกลุ่ม เช่น วันเสาร์-อาทิตย์จะมีคนมาฟังธรรมะมากเป็นร้อย
สองร้อยคน การท่ีไปสอนคนเป็นกลุ่มน้ัน พวกเขาต้องสอนตัวเองด้วย น่ังสมาธิ ฝึกกรรมฐาน เพ่ือ
สื่อสารกับตัวเอง เป็นการฝึกภายใน ฝึกกรรมฐานเพ่ือที่จะไปสอนคนอ่ืน 

การจัดบวชถือเป็นการประกาศธรรมเชิงรุก โดยใช้สื่อเฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นการเชิญชวน ปากต่อ
ปาก มีการจัดงานตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือมีการกําหนดวันที่แน่นอน เช่น ทุกวันที่ ๑๘ 
ของทุกปีจะมีการบวชปฏิบัติธรรมที่น่ี บางครั้งก็ไม่ต้องประชาสัมพันธ์ แต่ใช้วันที่จัดงานประจําน้ันเป็น
ตัวกําหนด เช่น ทุกวันที่ ๒๘ สิงหาคม จะต้องเป็นวันปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ ก่อต้ังสถาบัน
แม่ชีไทย ทุกคนจะรู้ว่า ๒๘ สิงหาคม จะต้องมางาน การที่กําหนดวันที่ตรง ไม่ต้องเลื่อนวัน จะเป็น
สัญลักษณ์ให้ทราบตรงกันทุกปี เป็นการปฏิบัติธรรมเชิงรุกแบบหน่ึง๔๕ 

การรักษาภาพลักษณ์ก็เป็นเร่ืองจําเป็นสําหรับผู้เผยแผ่ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. ได้
ให้ความเห็นว่า เวลาไปสอนกรรมฐาน ต้องมีบุคลิกเย็น ถ้าบุคลิกยังร้อนอยู่คนจะไม่ให้ความเช่ือถือ 
ทําอะไรต้องมีสติ อย่าเผลอ ไม่เช่นน้ันจะไม่ได้ศาสนิก บุคลิกภาพก็สําคัญ ถ้าหลุดแล้วลูกศิษย์ก็จะเอา
มาว่าได้ การกระทําให้ดูดังกว่าการที่ไปสอน บางคร้ังเราอยากจะสอนลูกศิษย์ก็ทําตัวให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง เช่นอยากบอกให้ลูกศิษย์สวดมนต์ หรือน่ังกรรมฐาน เราก็ทําให้ดู ถ้าเป็นคฤหัสถ์จะประกาศ
ธรรม ก็ไม่จําเป็นต้องบวช แต่ต้องไปฝึกปฏิบัติ และมีความรู้ปริยัติพอสมควร แล้วเริ่มหัดสอนคนสอง
สามคนเป็นการช่วยวัด สอนคนแก่ แต่ต้องปรับบุคลิกให้หมด ให้มีบุคลิกที่เย็น ไม่ง้ันเขาจะไม่เช่ือถือ
และเอาไปนินทา๔๖ 

 

                                                     
๔๔สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘.  
๔๕สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๔๖สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘.  



๑๗๗ 

๔. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอน
ธรรม 

จากข้อมูลที่กล่าวมา สามารถสรุปการบูรณาการวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วย
บทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม ได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ ๔.๔ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและ

ผู้สอนธรรม 
 

๑. กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลท่ัวไป เป็นต้น 
๒. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ลักษณะโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรมประเพณ ี

ความสัมพันธ์ในกลุ่ม สภาพอากาศ ฤดูกาลและอุณหภูมิ 
ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ เช้ือชาติ มารยาททาง
สังคม วิถีการดําเนินชีวิต การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นต้น 

๓. ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ค่านิยม แนวความคิด ความเช่ือ ความต้องการของ
กลุ่มคน ความเข้าใจหรือทัศนคติต่อพุทธศาสนาหรือต่าง
ศาสนา มีการศึกษาระดับใด มีความต้องการอะไร เป็นต้น 

๔. การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย - ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ใช้ภาษาที่สุภาพนุ่มนวลและเหมาะสม 
- เข้าหาด้วยความเมตตา ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ แม้จะ
เป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา หรือต่างศาสนา 
- ผูกสัมพันธไมตรีต้ังแต่ครั้งแรก เพ่ือนําไปสู่ความไว้วางใจ สร้าง
ความเป็นมิตร และได้รับการยอมรับนับถือจากกลุ่ม เป้าหมาย 

๕. สร้างกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ - สร้างกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญต่าง ๆ 
ที่ให้ชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้ามีส่วนร่วม 
- กิจกรรมหรือโครงการท่ีจัดขึ้นควรมีตารางกําหนดเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี 
- เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกธรรมะ และนําเสนอได้อย่าง
น่าสนใจ  
- มีการประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการใช้การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสง่เสริมความ
เข้าใจที่ถูกต้อง กระจายไปได้กว้างขวางและรวดเร็ว 



๑๗๘ 

ตารางที่ ๔.๔ (ต่อ) 
 

๖. สร้างความร่วมมือ 
 

- ไม่ต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือด้ังเดิม 
- สร้างความรว่มมือจากคนในชุมชน หรือกลุ่มจิตอาสา 
- ยกย่องสรรเสริญผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในแง่คุณธรรมให้
เป็นแบบอย่างแก่สังคม แล้วนําคนเหล่าน้ีมาเป็นสื่อกลาง
เช่ือมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ ได้แก่ ผู้นําในองค์กรต่าง ๆ ผู้นําชุมชน เป็นต้น หาก
สามารถกุมหัวใจของผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้เช่ือถือตาม
ไปด้วย แล้วผู้นําเหล่าน้ันจะเป็นตัวประสานความร่วมมือ
จากคนในกลุ่ม 

๘. สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วมมือโดยนําพระพุทธศาสนาเข้าไป
เก่ียวข้องระหว่างกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงต่างประเทศ  

๙. ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ - ไม่หยุดน่ิง มีการขับเคลื่อนเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย 
- สร้างให้เกิดความสนใจอยู่เสมอ 
- สร้างกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ริเร่ิมสิง่ใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความสนใจและสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
- ดึงตัวแทนที่มีอิทธิพลในกลุ่มมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
เช่น การใช้ดารา นักร้อง หรือผู้มีช่ือเสียงในสังคม เป็นต้น 

๑๐. พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม - เลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท้ังวัยวุฒิ 
คุณวุฒิ ความพร้อม ความสนใจ ความต้องการ 
- สอนจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม 
จากเรื่องใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว 

๑๑. สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา - การร่วมสร้างทํานุบํารุงศาสนสถาน เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย
ของพระภิกษุและสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
- สร้างและบูรณะพระพุทธรูปอันเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้ 
เกิดความศรัทธา 

 
 



๑๗๙ 

ตารางที่ ๔.๔ (ต่อ) 
 

 - ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ หรือสื่อธรรมะต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การรักษาเน้ือหาและหลักการของพระพุทธศาสนา 
- ส่งเสริมสนับสนุนศาสนบุคคลคือ พระภิกษุสามเณรและ
ผู้ออกบวชถือศีล ๘  
- สร้างรูปแบบของการปฏิสมัพันธ์กันในสังคมชาวพุทธ เช่น 
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถอืพระภิกษสุงฆ ์ช่วยเหลือ 
กันและกนั มีความสามัคคี กตัญญกูตเวท ี
- สร้างรูปแบบพิธีกรรมในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การ
ทําบุญ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ีจัดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นหลักฐานแสดง
ให้เห็นถึงความสําร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๑๒. รักษาภาพลักษณ์ - การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ประพฤติตัวไม่
เหมาะสม 
- ระวังภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามความศรัทธาของ
ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้นําซึ่งเป็นตัวอย่างของคนในสังคม  

๑๓. ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา - เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่าง เช่น ให้คําปรึกษาเร่ืองการ
บริหารชุมชน เร่ืองการวางแผนครอบครัว ให้คําปรึกษา
ปัญหาชีวิต ปัญหาการงาน สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
เป็นต้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือให้ผู้คนในสังคมท่ีมี
ความทุกข์สามารถนําไปปฏิบัติและแก้ปัญหาชีวิต 

๑๔. อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่
สังคม 

- ประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาในสังคม 
- ช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในยามปกติและในยาม
เกิดภัยพิบัติ 
- บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ 
- สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น สรา้งโรงเรียน 
สร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัย โครงการอบรมดูและ
สุขภาพชุมชน เป็นต้น 

 
 



๑๘๐ 

ตารางที่ ๔.๔ (ต่อ) 
 

๑๕. ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี - สร้างกิจกรรมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
- สร้างสังคมวิถีพุทธ เกษตรวิถีพุทธ รักษาสุขภาพวิถีพุทธ 
- ส่งเสริมให้รู้รกัสามัคคี เป็นต้น 

๑๖. สร้างพฤติกรรมรวมหมู ่ - ประชุมร่วมกันในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์สุขต่อ
ส่วนรวม 
- การเคารพพระภิกษุสงษ์หรือผู้ทรงศีล เป็นเคร่ืองเตือน
ความทรงจําและปลุกเร้าใหท้ําความดี 
- การไม่ลบล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เพ่ือความ
มั่นคงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

๑๗. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา - โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง
ในวันสําคัญ และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม 
- ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางสังคม เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างศาสนากับประชาชน 

๑๘. ส่งเสริมปัญญา - การแสดงธรรม การตอบปัญหาธรรม การอภิปรายธรรม 
- ส่งเสริมให้คนในสังคมคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความ
เป็นอิสระทางความคิด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน การพูดและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยพัฒนาสติปัญญา 

๑๙. การศึกษา - สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ชี 
และประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธ 
ศาสนามากขึ้น เพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลัก 
การของพระพุทธศาสนา 

๒๐. การปรับตัว - ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเผยแผใ่ห้ทันยุคสมัยอยู่
เสมอ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและใช้สื่อทันสมัย 
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๑๘๒ 

การศึกษา โดยเฉพาะเมื่อได้มีโอกาสอยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม ก็จะสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมสืบต่อไป 

สตรีจึงนับเป็นส่วนสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ด้วยการนําธรรมะเข้าไปหาคน
หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้โดยง่าย โดยไม่ติดปัญหาเร่ืองข้อจํากัดของพระสงฆ์ที่กระทบต่อพระธรรม
วินัย และยังใช้ความเป็นสตรีผู้ซึ่งมีจิตใจอ่อนโยน มีความอบอุ่น และมีความเป็นแม่อยู่ในตัว ทําให้
สามารถเข้าใจทุกข์ของสตรีด้วยกันได้ดีกว่าบุรุษ รวมถึงความเข้าใจเด็กและเยาวชนได้ลึกซึ้งกว่า อีก
ทั้งสตรียังมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังทางตรงในการสอนธรรมะโดยตรง และ
ทางอ้อมในการสนับสนุนส่งเสริมและอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างให้ผู้อ่ืนเกิดศรัทธาและหันมาสนใจนับถือพระพุทธศาสนา 

ทั้งน้ีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีทั้ง ๔ ด้านน้ี เป็นเพียงแนวทางใน
การปฏิบัติ มิได้เป็นสิ่งที่ต้องยึดติดเพียงเท่าน้ัน เพราะการเผยแผ่ย่อมต้องมีการปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคลทั้งผู้เผยแผ่และผู้รับการเผยแผ่ รวมทั้งขึ้นกับสถานการณ์น้ัน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการปรับให้มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้การเผยแผ่เป็นไปอย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

  
งานวิจัยเร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือ

ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของสตรีในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี ๔) เพ่ือนําเสนอ
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ด้วยบทบาทสตรี” จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกเป็นการนําธรรมะไปหาคนหรือการนําคนเข้าสู่ธรรมะ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ตรงและชัดเจน มีการปรับใช้รูปแบบและวิธีการให้เหมาะสม โดยสามารถใช้บทบาทของสตรีเข้ามา
บูรณการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ บทบาทสตรีในระดับครอบครัว บทบาทสตรีในระดับสังคม บทบาทสตรีใน
สถาบันการศึกษา และบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม เพ่ือให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดดังจะเสนอต่อไปเป็นลําดับ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มต้ังแต่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นต้น
มา แต่ที่มีความเด่นชัดก็คือตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระอรหันต์ ๖๐ องค์ออกจาริกเพ่ือประโยชน์
และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 
โดยมีรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น  

อุดมการณ์ ๔ ได้แก่ ๑) พระนิพพานเป็นบรมธรรมอันสูงสุด ๒) การรู้จักอดทน อดกล้ันเป็น
ตบะอย่างย่ิง ๓) ผู้ออกบวชต้องไม่ทําร้ายสรรพสัตว์ใด ๆ  ๔) ผู้สงบต้องไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ใด ๆ 

หลักการ ๓ ได้แก่ ๑) การไม่ทําบาปทั้งปวง ๒) การทําความดีให้ถึงพร้อม ๓) การทําจิตใจให้
ผ่องใส 

วิธีการ ๖ ได้แก่ ๑) การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน ๒) การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ๓) ความสํารวมใน
ปาติโมกข์ ๔) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ๕) การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด ๖) การ
ประกอบความเพียรในอธิจิต 
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระพุทธเจ้า เป็นต้นแบบการเผยแผ่เชิงรุกเป็นอย่างดี 
โดยเบ้ืองต้นทรงพิจารณาความแตกต่างของบุคคล แล้วจึงเลือกใช้วิธีหรือรูปแบบที่แตกต่างกันไปตาม
บุคคลและกาลเทศะ  

๑. พิจารณาความแตกต่างของบุคคล ซึ่งทรงแบ่งได้เป็นหลายลักษณะ เช่น ทรงพิจารณาดู
ความแตกต่างตามปัญญา แบ่งตามความแตกต่างด้านความต้องการหรือความชอบ เป็นต้น 

๒. แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มดาบสและนักบวช กลุ่มผู้นําด้าน
การปกครองหรือกษัตริย์ กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคมหรือกลุ่มเศรษฐี และกลุ่มบุคคลทั่วไป 

๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะทางสังคม การเดินทาง 
เป็นต้น 

๔. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เช่น แนวคิด ความเช่ือ ค่านิยม เป็นต้น 
๕. กําหนดหรือเลือกวิธีการเผยแผ่ ซึ่งแต่ละวิธีการเผยแผ่น้ันขึ้นกับลักษณะของบุคคลหรือ

กลุ่มเป้าหมาย และนําไปสู่การเลือกหลักธรรมที่เหมาะสม วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
๑) วิธีการเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย โดยการเข้าหาหัวหน้าหรือผู้นํากลุ่มนักบวช เช่น ปัญจจ

วัคคีย์ ชฏิล ๓ พ่ีน้อง กลุ่มผู้นําด้านการปกครอง เช่น พระเจ้าพิมพิสาร และกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคม 
เช่น ยสกุลบุตร พร้อมบิดามารดา ภรรยาและสหายรวม ๕๔ คน นับเป็นวิธีการท่ีมีความชาญฉลาด
และแยบยล เพราะคนเหล่าน้ีมีพวกพ้องและบริวารมาก เมือคนเหล่าน้ีนับถือศาสนาใด ผู้คนในสังคม
น้ันก็จะหันมานับถือตามไปด้วย ทําให้มีประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถือเป็นจํานวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็ว  
  ๒) วิธีการปฏิวัติหลักคําสอนและหลักความเช่ือบางประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม เป็น
การเปล่ียนหลักคคําสอนดั้งเดิม เช่น ทรงปฏิเสธทางสุดโต่ง ๒ ทาง ทรงแนะนําให้เดินทางสายกลาง 
หรือการปฏิเสธคําสอนด้ังเดิมเรื่อง อัตตาตัวตน พระองค์ก็ทรงสอนในทางตรงกันข้ามเรื่อง อนัตตา 
และทรงปฏิวัติข้อบัญญัติทางสังคมเร่ืองวรรณะ เป็นต้น 
  ๓) วิธีการปฏิรูปหลักคําสอนและหลักความเช่ือบางประการของลัทธิศาสนาด้ังเดิม เป็น
การดัดแปลงหลักคําสอนเดิม หรือนํามาแปลความหมายใหม่ เพ่ือให้ตรงกับหลักเหตุผลย่ิงขึ้น เช่น คํา
ว่า พรหม ทางศาสนาพราหมณ์หมายถึง ผู้สร้างโลก แต่พระองค์ทรงนํามาใช้ในความหมายใหม่ 
หมายถึง มารดา บิดา หรือความเช่ือในการลงอาบน้ําในแม่นํ้าศักด์ิสิทธ์ิแล้วจะบริสุทธ์ิจากบาปได้ แต่
พระองค์สอนให้อาบน้ําในแม่นํ้าคือ ศีล เป็นการอาบน้ําที่ตัวไม่เปียก แต่ทําให้บริสุทธ์ิสะอาดได้ดีกว่า
นํ้าศักด์ิสิทธ์ิ เป็นต้น 
  ๔) วิธีการเสนอหลักคําสอนท่ีเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่ยังไม่มีสอนที่อ่ืน ได้แก่ 
หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ และอริยสัจ ๔ ถือ
ได้ว่าเป็นหลักหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา เป็นต้น   



๑๘๕ 

  ๕)  วิธีการเย่ียมเยียนตามบ้านหรือโปรดถึงบ้าน ทรงแผ่พระญานของพระองค์เพ่ือสํารวจดู
เวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเสด็จไปเทศนาโปรดถึงบ้าน 
  ๖)  วิธีการบริการชุมชน เช่น การเข้าไปสงเคราะห์ประชาชนในกูฏทันตสูตร พระองค์ได้
ทรงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหาการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข
ในสังคม 
  ๗)  วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทรงให้สาวกแสดงธรรมด้วยภาษา
สามัญที่ประชาชนจํานวนมากสามารถเข้าใจได้ แทนที่จะใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาต้องห้าม
สําหรับคนวรรณะศูทร เป็นต้น 
  ๘)  วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ซึ่งนํามาสู่ความเลื่อมใส  
ศรัทธา 

๙) วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ได้แก่  
    - อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นการใช้ความสามารถพิเศษหรือใช้ฤทธ์ิ 

    - อาเทสนาปาฏิหาริย์ เป็นการใช้วิธีดักใจ 
- อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นการบรรยายแบบโต้ตอบสนทนา ซึ่งทรงใช้วิธีน้ีมากที่สุด 
และได้ผลที่สุด ทรงสรรเสริญการสอนวิธีน้ี ในภายหลังทรงห้ามไม่ให้พระสาวกแสดง
หรือสอนด้วยวิธีทั้งสองอย่างข้างต้น 

 ๖. พิจารณาธรรมให้เหมาะกับบุคคล ตามระดับสติปัญญา ตามระดับการดํารงชีวิต ตาม
ความพร้อม ตามความถนัดและความสนใจ เช่น ทรงสอนกลุ่มดาบสและนักบวชด้วยอริยสัจ ๔ 
และปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเน้นเน้ือหาการดับทุกข์โดยตรง หรือเมื่อครั้งโปรดชฏิล ๓ พ่ีน้องที่บูชาไฟ จึง
ทรงเลือกแสดงหลักธรรมอาทิตตตปริยายสูตร ว่าด้วยเรื่องของความร้อนในมิติทางจิต คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ เป็นต้น 
 การแสดงธรรมหรือการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเร่ืองการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้า แม้ว่าหลักธรรมจะ
สมบูรณ์อย่างไร แต่หากไม่มีผู้ถ่ายทอดที่ดีหลักธรรมน้ันก็ไม่อาจสําเร็จประโยชน์ได้ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่
ดีที่สุดจําเป็นต้องใช้แนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ใช้มาก่อน ดังน้ี 

๑. รูปแบบการแสดงธรรมหรือสอนธรรมของพระพุทธเจ้า 
 ๑) สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่าย ไปยังสิ่งที่รู้เห็นได้ยาก 
 ๒) สอนลุ่มลึกลงตามลําดับ 
 ๓) สอนด้วยของจริง สิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง อย่างที่

เรียกว่าประสบการณ์ตรง 
 ๔) สอนตรงประเด็น ตรงเน้ือหา ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอกเรื่อง 
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 ๕) สอนมีเหตุผล ผู้ฟังตรองเห็นจริงตามได้ 
 ๖) สอนเท่าที่จําเป็นพอดี สําหรับให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตน

รู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก 
 ๗) สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรท่ีเขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง 

 ๒. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๑) วิธีการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา 
  ๒) วิธีการสอนแบบบรรยาย 
  ๓) วิธีการสอนแบบตอบปัญหา 
  ๔) วิธีการสอนแบบวางกฎข้อบังคับ 
 ๓. กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๑) ยกอุทาหรณ์หรือเล่าเรื่องประกอบ 
  ๒) เปรียบเทียบด้วยอุปมา 
  ๓) การใช้อุปกรณ์การสอน 
  ๔) การทําเป็นตัวอย่าง 
  ๕) การรู้จักจังหวะและโอกาส 
  ๖) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 
  ๗) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  ๘) ยึดหลักพระธรรมกถึก 
 ๔. ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๑) สันทัสสนา คือ ทรงแสดงธรรมเร่ืองนั้น ๆ อธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง 
  ๒) สมาทปนา คือ ทรงแสดงธรรมเชิญชวน ชักจูงใจให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้อง
ยอมรับ 
  ๓) สมุตเตชนา คือ ทรงแสดงธรรมกระตุ้นเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลุกเร้าใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน 
  ๔) สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง 
 หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้สตรีเข้ามาบวชได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึง
เป็นหน้าที่ของภิกษุและภิกษุณีเป็นหลัก แต่หลักฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนายังแสดงให้เห็นถึงการ
ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีในฐานะอุบาสิกาด้วยเช่นกัน ซึ่งภิกษุณีและอุบาสิกาน้ัน
สามารถสร้างโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่พระภิกษุและอุบาสกไม่สามารถทําได้ และยิ่งไปกว่าน้ัน 
ภาวะแห่งความเป็นสตรีที่มีความละเอียดอ่อนย่อมมีประสิทธิภาพในการนําหลักธรรมเข้าถึงผู้คนย่ิงขึ้น 
 



๑๘๗ 

 ๕.๑.๒ บทบาทของสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 คําว่า สตรี ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปหมายถึง หญิงมนุษย์
ต้ังแต่แรกเกิดหรือหญิงโดยทั่วไป ผู้มีเพศตรงข้ามกับบุรุษ มีสรีระร่างกายที่สามารถให้กําเนิดบุตรได้ 
รวมถึงภาวะแห่งความเอ้ืออาทรในฐานะเป็นเพศของแม่ หากเป็นผู้ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย 
เรียกว่า อุบาสิกา 
 พระพุทธเจ้าทรงยอมรับความสามารถของสตรีกับบุรุษมีความเสมอภาคในการบรรลุธรรม 
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตอบคําถามของพระอานนท์ที่ทูลขอให้สตรีเข้าบวชในพระพุทธศาสนาว่า 
“ดูก่อนอานนท์ สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ควรเพ่ือทํา
ให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล”๑ 

ภิกษุณี หมายถึง หญิงที่ได้รับการบวชหรืออุปสมบท ในพระวินัยของภิกษุณีมีบัญญัติไว้ว่า 
ภิกษุณีจะต้องบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายโดยเฉพาะเจาะจง ภิกษุณีที่ไม่ได้บวชด้วยสงฆ์สองฝ่ายจึงเป็น
ภิกษุณีที่อยู่นอกพระวินัยของฝ่ายเถรวาท ปัจจุบันจึงไม่สามารถหาภิกษุณีที่เป็นเถรวาท การบวชตาม
พระธรรมวินัยจึงทําไม่ได้ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสตรีในสมัยพุทธกาล เริ่มจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีทูล
ขอบรรพชาอุปสมบท เมื่อได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว นับได้ว่าพระนางเป็นผู้เริ่มต้น
ของภิกษุณีบริษัท ซึ่งกาลต่อมาได้มีภิกษุณีหลายองค์ที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

อุบาสิกา หมายถึง สตรีผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ผู้ถึงพระสงฆ์
เป็นสรณะ ซึ่งนางสุชาดาคือสตรีคนแรกที่ได้ประกาศตัวเองยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงพร้อม
กับหญิงสะใภ้ของนาง นับเป็นการประกาศตัวเองเป็นอุบาสิกาคณะแรกในโลก พระพุทธเจ้าทรงยก
ย่องว่านางเป็นเอตทัคคะ คือเป็นเลิศในการเข้าถึงพระรัตนตรัยคนแรกในโลก 

องค์ประกอบที่ดีของอุบาสิกา ๕ ประการ คือ ๑) เป็นผู้มีศรัทธา ๒) เป็นผู้มีศีล ๓) เป็นผู้ที่ไม่
ถือมงคลต่ืนข่าว เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล ๔) ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี ๕) ทําการสนับสนุน
ในศาสนานี้ 

นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสถึงธรรมที่เป็นเพ่ือความเจริญของอุบาสิกา มี ๗ ประการ คือ 
๑) ไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๒) ไม่ละเลยการฟังธรรม ๓) ศึกษาในอธิศีล ๔) มากด้วยความเลื่อมใส
ในภิกษุทั้งที่เป็นเถระ ทั้งเป็นผู้ใหม่ และทั้งเป็นกลาง ๕) ไม่ต้ังจิตติเตียน ไม่คอยเพ่งโทษฟังธรรม   
๖) ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอก ๗) กระทําสักการะก่อนในเขตบุญในศาสนาน้ี 

แม่ชี หรือ ชี มีความเป็นมาไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อภิกษุณีฝ่ายเถรวาทเส่ือมสูญไป 
สตรีที่ฝักใฝ่ในศาสนามีความปรารถนาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้ง พยายามละทิ้งชีวิตทางโลก หัน

                                                     
๑วิ.จูฬ. ๙/๕๑๕/๔๔๓. 



๑๘๘ 

หน้าเข้าวัด นุ่งขาว ห่มขาว โกนผม โกนคิ้ว ถือศีล ๘ และค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 
๒๓๖ มีการบวชชี โดยถือเป็นเพียงอุบาสิกา ถือศีล ๘ ซึ่งสอดคล้องกับชีในปัจจุบัน 
 สตรีในสมัยพุทธกาลผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสอันดีให้เข้ามามี
บทบาทในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมในฐานะภิกษุณี หรือหากแม้ไม่ได้บวชก็มีฐานะ
เป็นอุบาสิกาซึ่งส่วนใหญ่จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทางอ้อม ได้แก่ อุปถัมภ์บํารุงสนับสนุน
ปัจจัย ๔ ให้แก่ภิกษุสงฆ์ เพ่ือให้ได้ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมได้อย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา หรือแม้แต่การทําหน้าที่เผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางตรง เช่น นางวิสาขา พระนางสามาวดี พระนางสุปปวาสา พระนางมัลลิกา นาง
จูฬสุภัททา นางขุชชุตตรา เป็นต้น 
 ในส่วนของสตรีที่เป็นภิกษุณีน้ัน นอกจากปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุธรรมขั้นสูง อันเป็นประโยชน์
ส่วนตนแล้ว ยังได้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางตรง เช่น พระเขมาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระ
ธรรมทินนาเถรี เป็นต้น 
 สําหรับสตรีในปัจจุบันน้ัน สตรีที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เดิมส่วนใหญ่จะ
เป็นนักบวชในฐานะแม่ชี เมื่อพิจารณาจากการดํารงชีพ จะเห็นได้ว่าแม่ชีเหล่าน้ันได้ดําเนินชีวิตไปใน
รูปแบบของนักบวช และทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมในฐานะนักบวช แต่ในปัจจุบันบทบาทของสตรีในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนามีความหลากหลายมากข้ึน เช่น เป็นแม่ชี เป็นครูอาจารย์ เป็นนักธุรกิจ แต่มี
จิตอาสาเข้ามาเพ่ือช่วยเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากที่ให้การสนับสนุนปัจจัย ๔ 
แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เช่น คุณแม่สิริ กรินชัย, อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ดร.สุดาวรรณ  เต
ชะไกรศรี, คุณสมปอง วรรณิสสร เป็นต้น 
 นอกจากน้ัน ยังมีบางท่านที่ก่อต้ังเป็นศูนย์ สํานัก สถาบัน สําหรับการเผยเผ่ธรรมะ เช่น    
แม่ชีญาณี ศิริโวหาร ผู้ก่อต้ังสถาบันแม่ชีไทย, คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ ผู้ก่อต้ังมหา
ประชาบดีเถรีวิทยาลัย, แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ผู้ก่อต้ังวัดพระธรรมกาย, แม่ขีหวานใจ ชูกร ผู้ก่อต้ัง
สํานักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อต้ังเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย, คุณ
แม่สิริ กรินชัย ผู้จัดและพัฒนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยและธรรมาจารย์แห่ง  ยุว
พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ได้ถวายที่ดิน
และปัจจัยสนับสนุนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ . วังน้อย  
จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
 ๕.๑.๓ บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าต้ังแต่เริ่มประกาศพระศาสนาใช้วิธีเผยแผ่แบบ
เชิงรุกในทุกระดับ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ความเช่ือ 
ค่านิยม การแข่งขัน และสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทําให้ต้อง



๑๘๙ 

ปรับวิธีการเผยแผ่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เช่น การสร้างกิจกรรมและการประชา- 
สัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ ใช้ผู้นําทางสังคมมาเป็นเคร่ืองมือ การนําสถาบันสังคมมาเป็นเครือข่าย 
ขับเคลื่อน สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา รักษาภาพลักษณ์ ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา การ
อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างบรรทัดฐานทางสังคม สร้าง
พฤติกรรมรวมหมู่ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมปัญญา การศึกษา การเฝ้าระวัง การปกป้อง
คุ้มครอง และการปรับตัว เป็นต้น 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีทั้ง ๔ บทบาท ได้แก่ บทบาทสตรีในระดับ
ครอบครัว ในระดับสังคม ในสถาบันการศึกษา ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม โดยนํามา  
บูรณาการกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในปัจจุบันน้ัน เริ่มจากการทําหน้าที่ของตนใน
ครอบครัวตามหลักทิศ ๖ คือ ทําหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ ทําหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามี ทําหน้าที่
ของแม่ที่มีต่อลูก และทําหน้าที่ของสะใภ้ที่มีต่อญาติพ่ีน้องฝ่ายสามี ซึ่งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทางสังคมเบ้ืองต้น แต่มีสตรีอีกส่วนหน่ึงที่ทําหน้าที่ได้นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว โดยเป็นผู้นําด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสังคม เช่น สํานักปฏิบัติธรรม มูลนิธิ องค์กรชาวพุทธ เป็นต้น 
 สตรีอีกส่วนหน่ึงได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอาศัยบทบาทในระดับสถาบันการศึกษา เช่น 
เป็นครูอาจารย์ สอนวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ัน ยัง
มีสตรีที่เข้ามาปฏิบัติธรรม เมื่อได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้ชักชวนให้ผู้อ่ืนได้ปฏิบัติตาม 
โดยจัดต้ังเป็นศูนย์ ชมรม เครือข่ายในการปฏิบัติธรรม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่เข้า
มาช่วย นับได้ว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในปัจจุบันจะแผ่ขยายกว้างออกไป
ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มากย่ิงขึ้น 
 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีทั้ง ๔ บทบาท มีดังน้ี 

๑. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
๑) กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย เช่น พ่อ แม่ ลูก 

พ่ี ป้า น้า อา ย่า ยาย เป็นต้น 
๒) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โครงสร้างของครอบครัว เป็นครอบครัว

สังคมเมือง หรือครอบครัวชนบท และสถานภาพของครอบครัว ฐานะ ความเป็นอยู่ วิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เป็นต้น 

๓) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ความเช่ือ ความสนใจของคนในครอบครัว  
๔) การเข้าหากลุ่มเป้าหมายด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ ใช้การพูดคุยหลักธรรมะ

ง่าย ๆ ให้ฟังบ่อย ๆ มีการใช้วาจา กิริยาท่าทางที่เหมาะสม เป็นธรรมชาติ และใช้ความสามารถในการ
สื่อความหมาย เทคนิคการใช้ท่า ทางประกอบการสอน และบุคลิคภาพการเคลื่อนไหวการเปลี่ยน
อิริยาบถ 



๑๙๐ 

๕) สร้างกิจกรรมร่วมกัน เช่น พาครอบครัวไปทําบุญ ทําทาน สอนให้รู้จักการปฏิบัติ
บูชา ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา หาโอกาสให้ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่
หลากหลาย 

๖) สร้างความร่วมมือ โดยผ่านการใช้สื่อสารที่ทันสมัย ได้แก่ โทรศัพท์ มือถือ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น หรือ มีการใช้การจูงใจ เช่น ให้รางวัล การ
ชมเชยแก่พวกเขาอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ ต้ังใจ เห็นความสําคัญของการเรียนรู้
หลักธรรมจนนําไปสู่การปฏิบัติที่ยังยืน 

๗) ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งผู้นําในที่น้ีอาจเป็นลูกหลาน เช่น การท่ีลูกหลานบวช
เณร บวชแม่ชีน้อย การบวชเป็นภิกษุ ก็นับเป็นเครื่องมือที่นําพาคนในครอบครัวเข้าวัดฟังเทศน์ฟัง
ธรรม หรือผู้นําอาจเป็นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายที่ไปวัด ทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วนําพาลูกหลานไปด้วย 

๘) ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจของคนในครอบครัว เช่น ต้ังปัญหา ทายปัญหา
เพ่ือเร้าความสนใจ สนทนาซักถามถึงเร่ืองต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติจริง 

๙) พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม เช่น ปรับตามช่วงวัยของบุตรหลาน ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน หรือให้ความสุขทางใจแก่พ่อแม่ซึ่งเป็นการให้ความสุขที่แท้จริงก็คือ การให้
ธรรมะ ด้วยการสอนหลักธรรมง่าย ๆ ให้แก่ท่าน 

๑๐) สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ร่วมสร้าง
ทํานุบํารุงวัด ศาสนสถาน รวมถึงพระพุทธรูปอันเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความศรัทธา ร่วมพิมพ์
หนังสือธรรมะ หรือสื่อธรรมะต่าง ๆ เป็นต้น 

๑๑) รักษาภาพลักษณ์  ด้วยการการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น รักษาศีล ไม่มี 
ปัญหาชู้สาว ไม่ไปที่อโคจร ไม่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ควบคุมอารมณ์ได้ดี 

๑๒) ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาที่
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ปัญหาเพ่ือน ปัญหาที่ทํางาน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ โดยสอดแทรกธรรมะ
หรือหลัก ธรรมทางอ้อม 

๑๓) อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตาช่วยเหลือสังคม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

๑๔) สร้างบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สนับสนุนคนในครอบครัวให้ถือศีล ๕ เป็นข้อ
ปฏิบัติพ้ืน ฐานร่วมกัน ให้ลูกหลานบวชเณร แม่ชีน้อย และบวชเป็นภิกษุเมื่อครบอายุ ๒๐ ปี 

๑๕) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญต่าง ๆ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม 

๑๖) ส่งเสริมปัญญา เช่น ส่งเสริมให้ลูกหลานและคนในครอบครัวศึกษาปริยัติ นําพา
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 



๑๙๑ 

๑๗) การศึกษา มีสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยยการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ส่งเสริมให้คน
ในครอบครัวศึกษาพระธรรมคําสอนที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและนํามาสู่ศรัทธาที่ถูกต้อง 

๒. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในระดับสังคม 
๑) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ นําของประเทศ ผู้ นําทางสังคม ผู้ นําในองค์กร 

ต่าง ๆ และบุคคลในสังคมกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 
๒) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างของสังคมเป็นสังคมเมืองหรือ

สังคมชนบท วัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธ์ในกลุ่ม บุคคลหรือกลุ่มใดที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือ
ทางความเช่ือ สภาพอากาศ ฤดูกาลและอุณหภูมิ ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ เช้ือชาติ 
มารยาททางสังคม วิธีชีวิตพ่ีงพาสิ่งใดเป็นหลัก เช่น พ่ึงพาธรรมชาติ พ่ึงพาสังคมอ่ืน มีการใช้
เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร เป็นต้น 

๓) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ค่านิยมซึ่งเป็นแนวความคิด ความเช่ือ เป็น
ความต้อง การของกลุ่มคนในสังคมซึ่งยอมรับร่วมกัน ความเข้าใจในศาสนา หรือทัศนคติต่อพุทธศาสนา
หรือต่างศาสนา มีการศึกษาระดับใด มีความต้องการอะไร เป็นต้น 

๔) การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย โดยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาที่สุภาพ
นุ่มนวลและเหมาะสม ยอมรับระเบียบปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ไม่เกิดความตึงเครียด อีดอัด 
ไม่ยกตนข่มท่าน ผูกสัมพันธไมตรีต้ังแต่ครั้งแรก เพ่ือนําไปสู่ความไว้วางใจ สร้างความเป็นมิตร และ
ได้รับการยอมรับนับถือจากกลุ่มเป้าหมาย 

๕) สร้างกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญ
ต่าง ๆ กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยมีตารางกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นกิจกรรมที่
สอดแทรกธรรมะ มีการประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้การติดต่อสื่อสารที่
ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง 

๖) สร้างความร่วมมือ ไม่ต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือด้ังเดิม ยกย่อง
สรรเสริญผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในแง่คุณธรรมให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม แล้วนําคนเหล่าน้ีมาเป็น
สื่อกลางเช่ือมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๗) ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ ได้แก่ ผู้นําประเทศ ผู้นําทางการปกครอง ผู้นําทางเศรษฐกิจ 
ผู้นําในองค์กรต่าง ๆ ผู้นําชุมชน เป็นต้น หากสามารถกุมหัวใจของผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้เช่ือถือตามไป
ด้วย แล้วผู้นําเหล่าน้ันจะเป็นตัวประสานความร่วมมือจากคนในกลุ่ม 

๘) สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วมมือโดยนําพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง
ระหว่างกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงต่างประเทศ 

๙) ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ ไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่ สร้างตัวตนให้เกิดความสนใจ
อยู่เสมอ มีการขับเคลื่อนเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัย



๑๙๒ 

ทํางาน เป็นต้น สร้างกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความสนใจและสร้างความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ดึงตัวแทนที่มีอิทธิพลในกลุ่มมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้ดารา นักร้อง 
หรือผู้มีช่ือเสียงในสังคม เป็นต้น 

๑๐) พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม เลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
วัยวุฒิ คุณวุฒิ ความพร้อม ความสนใจ ความต้องการ สอนจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหา
นามธรรม จากเรื่องใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว 

๑๑) สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา มีการร่วมสร้างทํานุบํารุงศาสนสถาน เพ่ือเป็นที่
อยู่อาศัยของพระภิกษุและสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา สร้างและบูรณะ
พระพุทธรูปอันเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความศรัทธา ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ หรือสื่อธรรมะต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการรักษาเน้ือหาและหลักการของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนบุคคลคือ 
พระภิกษุสามเณรและผู้ออกบวชถือศีล ๘ สร้างรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมชาวพุทธเช่น 
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์ ช่วย เหลือกันและกัน มีความสามัคคี กตัญญูกตเวที 
สร้างรูปแบบพิธีกรรมในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การทําบุญ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจัดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสําร็จในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑๒) รักษาภาพลักษณ์ มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ระวัง
ภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามความศรัทธาของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้นําซึ่งเป็นตัวอย่างของคนในสังคม 

๑๓) ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาโดยการแต่งต้ัง หรือโดยการยอมรับ ให้
คําปรึกษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เรื่องการบริหารชุมชน เรื่องการวางแผนครอบครัว ให้
คําปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาการงาน สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะ
เพ่ือให้ผู้คนในสงัคมท่ีมีความทุกข์สามารถนําไปปฏิบัติและแก้ปัญหาชีวิต 

๑๔) อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่สังคม ประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาใน
สังคมช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในยามปกติและในยามเกิดภัยพิบัติ บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือ
มูลนิธิต่าง ๆ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัย 
โครงการอบรมดูและสุขภาพชุมชน เป็นต้น 

๑๕) ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างกิจกรรมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
สร้างสังคมวิถีพุทธ เกษตรวิถีพุทธ รักษาสุขภาพวิถีพุทธ  

๑๖) สร้างบรรทัดฐานทางสังคม สนับสนุนคนในสังคมให้ถือศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐาน
ร่วมกัน ส่งเสริมให้ชายบวชเป็นพระภิกษุเมื่อครบอายุ ๒๐ ปี 

๑๗) สร้างพฤติกรรมรวมหมู่ ประชุมร่วมกันในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์สุขต่อ
ส่วนรวม การให้เกียรติและคุ้มครองสตรีไม่ให้ถูกข่มเหงรังแก การเคารพพระภิกษุสงษ์หรือผู้ทรงศีล 



๑๙๓ 

เคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน หรืออนุสาวรรีย์ประจําชาติอันเป็นเครื่องเตือนความทรงจําและปลุก
เร้าให้ทําความดี ไม่ลบล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เพ่ือความมั่นคงในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

๑๘) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทาง
สังคม เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างศาสนากับประชาชน 

๑๙) ส่งเสริมปัญญา ส่งเสริมให้คนในสังคมคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นอิสระทาง
ความคิด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การพูดและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยพัฒนาสติปัญญา มี
การแสดงธรรม การตอบปัญหาธรรม การอภิปรายธรรม 

๒๐) การศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปให้
เข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามากขึ้น เพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการของ
พระพุทธศาสนา จัดการศึกษาภาษาต่างประเทศมากขึ้น เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
รวมทั้งการแปลภาษาต่างประเทศมากขึ้น มุ่งผลิตนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญและพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น จัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานสําหรับให้ความรู้ที่ถูกต้องใน
กรณีมีผู้บิดเบือนพระธรรมวินัย เพ่ีอไม่ให้ถูกนําไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์และเป็น
การสร้างความชอบธรรม 

๒๑) การเฝ้าระวัง เพ่ือการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และความเคลื่อนไหวของสังคม รู้เท่าทันภาวะคุกคามจากส่ิงที่จะมาทําให้เกิดความเสียหายต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ต้องมีการวางแผนและรับมือกับภัยคุกคามอย่างเหมาะสม 

๒๒) ปกป้องคุ้มครอง  ได้แก่ การบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติใน
รัฐธรรมนูญ การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธ ศาสนา การนําพุทธศาสนิกชนไป
นมัสการสังเวชนียสถาน การคุ้มครองพระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดพระธรรมวินัย โดยให้มีพระ
วินยาธิการเข้าร่วมสอบสวนทุกครั้ง 

๒๓) การปรับตัว ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและใช้
สื่อทันสมัย 

๓. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในสถานศึกษา 
๑) กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ 

พระนิสิตนักศึกษา ชี รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ เป็นต้น 



๑๙๔ 

๒) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โครงสร้างของสถาบันการศึกษา เป็น
สถานศึกษาใน สังคมเมือง สังคมชนบท สําหรับพระภิกษุสามเณร ชี หรือเยาวชนทั่วไป มีการใช้
เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร รวมท้ังกฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 

๓) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น แนวความคิด ความเช่ือ ความต้องการ ความ
เข้าใจในพุทธศาสนา ระดับการศึกษา เป็นต้น 

๔) การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย ยอมรับ ปรับตัวเข้ากับกฏระเบียบปฏิบัติในสถานศึกษา 
สอดแทรกธรรมะในการสอน สอนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของตน สอนในส่ิงที่ถูกต้องในแบบ
บูรณาการ และมีเทคนิคการสอนที่ดี ให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกเบ่ือ ใช้ภาษาที่สุภาพนุ่มนวลและ
เหมาะสม ไม่ยกตนข่มท่าน ผูกสัมพันธไมตรีต้ังแต่คร้ังแรก เป็นกันเอง เพ่ือนําไปสู่ความไว้วางใจ และ
ได้รับการยอมรับ เคารพนับถือจากกลุ่มเป้าหมาย 

๕) สร้างกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญต่าง ๆ 
กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยมีตารางกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เช่น โครงการอุปสมบท
หมู่ภาคฤดูร้อนและภาคเข้าพรรษา โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น กิจกรรมสอดแทรก
ธรรมะในห้องเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักและคําสอนของพระพุทธศาสนา 

๖) สร้างความร่วมมือ ยกย่องสรรเสริญผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในแง่คุณธรรมให้เป็น
แบบอย่างแก่สถาบันการศึกษา แล้วนําคนเหล่าน้ีมาเป็นสื่อกลางเช่ือมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๗) ใช้ผู้นํามาเป็นเครื่องมือ ได้แก่ ผู้นําในสถานศึกษานั้น ๆ หากสามารถกุมหัวใจของ
ผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้เช่ือถือตามไปด้วย แล้วผู้นําเหล่าน้ันจะเป็นตัวประสานความร่วมมือจากคนใน
กลุ่ม 

๘) สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วมมือกับวัด หน่วยงาน องค์กรภาค รัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

๙) ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ ไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่ สร้างตัวตนให้เกิดความสนใจ
อยู่เสมอ สร้างกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความสนใจและสร้างความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ดึงตัวแทนที่มีอิทธิพลในกลุ่มมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้ดารา นักร้อง เป็นต้น 

๑๐)  พิจารณาหลักธรรมที่เหมาะสม เลือกหลักธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
วัยวุฒิ คุณวุฒิ ความพร้อม ความสนใจ และความต้องการ บูรณาการสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใน
สังคม สอด แทรกธรรมะในการสอนให้ได้คิดวิจารณ์และได้ปฏิบัติจริง สอนจากง่ายไปหายาก จาก
รูปธรรมไปหานามธรรม จากเรื่องใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว 

๑๑)  รักษาภาพลักษณ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นแม่พิมพ์ที่ดี ไม่ประพฤติตัวไม่
เหมาะสม ระวังภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อภัยคุกคามความศรัทธาของชาวบ้าน 



๑๙๕ 

๑๒)  ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําปรึกษาเรื่องปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาความรักในวัยเรียน ปัญหาการเรียน เป็นต้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติและ
แก้ปัญหาชีวิตได้ 

๑๓)  อนุเคราะห์และสร้างประโยชน์แก่สังคม มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ภิกษุ 
สามเณร และชี ผู้ที่เรียนดีแต่มีทุนทรัพย์น้อย สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น สร้างโรงเรียน 
ศูนย์ศึกษา หรือสถานศึกษา เป็นต้น 

๑๔)  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางสังคม เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
เชิงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างศาสนา
กับประชาชน 

๑๕)  ส่งเสริมปัญญา มีการตอบปัญหาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาซักถามธรรม 
ส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ส่งเสริมให้คนในสังคมคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นอิสระ
ทางความคิด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การพูดและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยพัฒนาสติปัญญา 

๑๖)  การศึกษา มุ่งผลิตนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา พัฒนาหลักสูตร และให้โอกาสสตรีมีบทบาทในการสอนธรรมะใน
สถาบันการศึกษามากข้ึน จัดการศึกษาภาษาต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือให้สามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ 
รวมทั้งการแปลภาษาต่าง ประเทศมากขึ้น สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ทั่วไปให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามากข้ึน เพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการ
ของพระพุทธศาสนา 

๑๗)  การปรับตัว ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเผยแผ่ให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ 
๔. วิธีการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอน

ธรรม 
๑) กําหนดหรือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลทั่วไป เป็นต้น 
๒) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ลักษณะโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม

ประเพณี ความสัมพันธ์ในกลุ่ม สภาพอากาศ ฤดูกาลและอุณหภูมิ ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ 
เช้ือชาติ มารยาททางสังคม วิถีการดําเนินชีวิต การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นต้น 

๓) ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ค่านิยม แนวความคิด ความเช่ือ ความ
ต้องการของกลุ่มคน ความเข้าใจหรือทัศนคติต่อพุทธศาสนาหรือต่างศาสนา มีการศึกษาระดับใด มี
ความต้องการอะไร เป็นต้น 



๑๙๖ 

๔) การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาที่สุภาพนุ่มนวลและ
เหมาะสม เข้าหาด้วยความเมตตา ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ แม้จะเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา หรือต่าง
ศาสนา ผูกสัมพันธไมตรีต้ังแต่ครั้งแรก เพ่ือนําไปสู่ความไว้วางใจ สร้างความเป็นมิตร และได้รับการ
ยอมรับนับถือจากกลุ่ม เป้าหมาย 

๕) สร้างกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา หรือวันสําคัญต่าง ๆ 
ที่ให้ชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้ามีส่วนร่วม กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นควรมีตารางกําหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปี เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกธรรมะ และนําเสนอได้อย่างน่าสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ที่
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง 
กระจายไปได้กว้างขวางและรวดเร็ว 

๖) สร้างความร่วมมือ ไม่ต่อต้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือด้ังเดิม สร้างความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน หรือกลุ่มจิตอาสา ยกย่องสรรเสริญผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในแง่คุณธรรมให้เป็น
แบบอย่างแก่สังคม แล้วนําคนเหล่าน้ีมาเป็นสื่อกลางเช่ือมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๗) ใช้ผู้นํามาเป็นเคร่ืองมือ ได้แก่ ผู้นําในองค์กรต่าง ๆ ผู้นําชุมชน เป็นต้น หากสามารถกุม
หัวใจของผู้นําได้ก็เท่ากับว่าจะมีผู้เช่ือถือตามไปด้วย แล้วผู้นําเหล่าน้ันจะเป็นตัวประสานความร่วมมือ
จากคนในกลุ่ม 

๘) สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วมมือโดยนําพระพุทธศาสนาเข้าไปเก่ียวข้อง
ระหว่างกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงต่างประเทศ 

๙) ขับเคลื่อน ปลุกกระแสความสนใจ สร้างกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างความสนใจและสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดึงตัวแทนที่มีอิทธิพลในกลุ่มมาเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้ดารา นักร้อง หรือผู้มีช่ือเสียงในสังคม เป็นต้น 

 ๑๐) พิจารณาหลักธรรมท่ีเหมาะสม เลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งวัยวุฒิ 
คุณวุฒิ ความพร้อม ความสนใจ ความต้องการ สอนจากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม จาก
เรื่องใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว 

 ๑๑) สร้างหลักฐานทางพระพุทธศาสนา การร่วมสร้างทํานุบํารุงศาสนสถาน เพ่ือเป็นที่อยู่
อาศัยของพระภิกษุและสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา สร้างและบูรณะพระพุทธรูปอัน
เป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้ เกิดความศรัทธา สร้างรูปแบบพิธีกรรมในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การทําบุญ 
เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจัดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นหลักฐาน
แสดงให้เห็นถึงความสําร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมชาว
พุทธ เช่น อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์ ช่วยเหลือกันและกัน มีความสามัคคี กตัญญู
กตเวที ส่งเสริมสนับสนุนศาสนบุคคลคือ พระภิกษุสามเณรและผู้ออกบวชถือศีล ๘ 



๑๙๗ 

๑๒) รักษาภาพลักษณ์ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
ผู้นําเป็นตัวอย่างของคนในสังคม 

๑๓) ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่าง เช่น ให้คําปรึกษาเร่ืองการบริหาร
ชุมชน การวางแผนครอบครัว ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาการงาน สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็น
ต้น เป็นการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือให้ผู้คนในสังคมท่ีมีความทุกข์สามารถนําไปปฏิบัติและแก้ปัญหาชีวิต 

๑๔) อนุเคราะห์ สร้างประโยชน์แก่สังคม ประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาในสังคม 
ช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในยามปกติและในยามเกิดภัยพิบัติ บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ 
สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัย โครงการอบรมดู
และสุขภาพชุมชน เป็นต้น 

๑๕) ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างกิจกรรมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
สร้างสังคมวิถีพุทธ เกษตรวิถีพุทธ รักษาสุขภาพวิถีพุทธ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี  

๑๖) สร้างพฤติกรรมรวมหมู่ ประชุมร่วมกันในการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สุขต่อ
ส่วนรวม เคารพพระภิกษุสงษ์หรอืผู้ทรงศีล เป็นเคร่ืองเตือนความทรงจําและปลุกเร้าให้ทําความดี การไม่
ลบล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เพ่ือความม่ันคงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

๑๗) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางสังคม เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา เชิงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างศาสนากับประชาชน 

๑๘) ส่งเสริมปัญญา มีการแสดงธรรม การตอบปัญหาธรรม การอภิปรายธรรม ส่งเสริมให้
คนในสังคมคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นอิสระทางความคิด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน การพูดและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนช่วยพัฒนาสติปัญญา 

๑๙) การศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ชี และประชาชนทั่วไป
ให้เข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธ ศาสนามากข้ึน เพ่ือป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลัก การของ
พระพุทธศาสนา 

๒๐) การปรับตัว ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเผยแผ่ให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและใช้สื่อทันสมัย 
 สรุปหลักปฏิบัติในแต่ละบทบาท ดังน้ี 
 ตนเอง 

๑. ปฏิบัติตนให้เจริญในศีล สมาธิ ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓. ศึกษาและมีความรู้ที่ถูกต้องในหลักธรรมคําสอน 



๑๙๘ 

๔. อุปถัมภ์ บํารุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่ ภิกษุ สามเณร แม่ชี วัด พุทธศาสนสถาน และ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๕. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
๖. เผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาส และเหมาะสมกับบทบาทของตน 
๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘. ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย 

 บทบาทสตรีในระดับครอบครัว 
๑. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. อบรมสั่งสอน ให้คําปรึกษา แนะนํา โดยสอดแทรกหลักธรรมทางอ้อม 
๓. นําพาคนในครอบครัวให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ตักบาตร เข้าวัด ทําบุญ ฟังเทศน์ ฟัง

ธรรม ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บวชเรียน ศึกษาและปฏิบัติธรรม  
๔. สนับสนุน ส่งเสริมในการทําความดี มีเมตตากรุณา แบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม 
บทบาทสตรีในระดับสังคม 
๑. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. กําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. สร้างเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๔. สนับสนุน ส่งเสริม ให้รางวัลเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ทําความดี อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และเป็น

ตัวอย่างที่ดีในสังคม 
๕. ผู้นําระดับประเทศ ผู้มีช่ือเสียงในสังคม รวมท้ังในแวดวงบันเทิง เช่น พิธีกร นักแสดง 

นักร้อง สร้างความสนใจให้อยากปฏิบัติตาม 
๖. สร้างและบูรณะศาสนสถาน วัด ศาลา โรงเรียน ห้องสมุดเพ่ือประชาชน ศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา สถานีอนามัย โรงพยาบาล มูลนิธิ ที่พักฟ้ืนพักอาศัย ศูนย์ส่งเสริมสร้างอาชีพและ
รายได้ 
 บทบาทสตรีในสถาบันการศึกษา 

๑. สอนโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. สอนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของตน มิใช่สอนจากตําราเพียงอย่างเดียว 
๓. สอนในสิ่งถูกต้อง ไม่ผิดเพ้ียนจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า 
๔. สอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิชาการ เหตุการณ์ ประสบการณ์และความคิดเห็นของ

ผู้เรียน ผสมผสานไปกับหลักธรรมคําสอน 
๕. มีเทคนิคการสอนที่ดี ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะแก่ผู้เรียน ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 
๖. พัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในวิชาการท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 



๑๙๙ 

๗. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทในการสอนธรรมะในสถาบันการศึกษา 
๘. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ 
๙. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา บูรณาการพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ 
๑๐. สร้างศูนย์ศึกษา ห้องสมุด โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา 

 บทบาทสตรีในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สอนธรรม 
๑. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๒. ให้คําแนะนําปรึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ โดยสอดแทรกหลักธรรม 
๓. จัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม สํานัก สถานปฏิบัติธรรม 
๔. ประสานพันธกิจร่วมกันระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) และสร้างเครือข่ายกับองค์กร

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
๕. มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สนทนา บรรยาย กิจกรรม หนังสือ SMS เพลง การ์ตูน 

ละคร ภาพยนต์ เกมส์ Application ต่าง ๆ เป็นต้น 
๖. เผยแผ่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ Website 

Facebook, Line, Instagram และ social media ต่าง ๆ เป็นต้น 
๗. เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศ วัย ฐานะ ระดับการศึกษา และระดับพ้ืนฐานทางพระพุทธ ศาสนา 
๘. จัดในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถานที่ทํางาน        

รีสอร์ท โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ทันฑสถาน เป็นต้น 
๙. จัดหลักสูตร คอร์สอบรม โครงการ ประชุมสัมมนา ที่มีรูปแบบและแผนปฏิบัติประจําปี  
๑๐. จัดกิจกรรมเช่ือมโยงประเพณี วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลและวัน

สําคัญต่าง ๆ 
๑๑. ร่วมสร้างและบูรณะศาสนสถาน วัด ศาลา โรงเรียน ห้องสมุดเพ่ือประชาชน ศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา สถานีอนามัย โรงพยาบาล มูลนิธิ ที่พักฟ้ืนพักอาศัย ศูนย์ส่งเสริมสร้างอาชีพและ
รายได้ 
 กล่าวโดยสรุป สตรีสามารถแสดงบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกได้ โดยการนํา
หลักธรรมเข้าไปหาคน หรือเป็นการนําคนเข้ามาหาหลักธรรม ซึ่งจากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า สตรี
ผู้สอนธรรมหรือเผยแผ่ธรรมะต้ังแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน จะมีวิธีการท่ีคล้ายกันคือ เริ่มปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เมื่อเห็นผลจากการปฏิบัติน้ันแล้วจึงแนะนําให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม 
 ส่วนวิธีการเผยแผ่น้ันมีหลายรูปแบบ แต่กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ การปฏิบัติหน้าที่ของสตรีตาม
หลักทิศ ๖ คือ เมื่อเป็นภรรยาก็ทําหน้าที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี เมื่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่ของแม่ตามหลัก
ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบ้ืองหน้า) เป็นต้น เมื่อสตรีได้ทําหน้าที่ตามบทบาทของตนเองที่มีอยู่ได้อย่างครบถ้วน
แล้ว ก็จะส่งผลต่อการเผยแผ่หลักธรรมไปสู่สังคมโดยปริยาย กล่าวอีกนัยหน่ึง การเผยแผ่ธรรมเริ่มจาก
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเล็กที่สุด แล้วจึงขยายต่อไปยังสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 
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 ที่กล่าวมาน้ัน อาจจะเป็นการเผยแผ่ธรรมะทางอ้อม แต่การเผยแผ่ธรรมะโดยตรงในรูปแบบ
ของการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ในสมัยพุทธกาลยังไม่ปรากฎอย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันมี
สตรีเป็นจํานวนมากท่ีมีวิชาชีพเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนาใน
สถาบันการศึกษา นอกจากน้ัน ยังมีสตรีที่เป็นผู้ดําเนินการจัดการศึกษา โดยยึดแนวทางและการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการจัดการรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของตน 
 ในฐานะที่สตรีได้ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองแล้ว ก็จะทําหน้าที่เป็นผู้สอนธรรมไปด้วย ไม่ว่าจะ
โดยทางตรง คือ การเป็นผู้บรรยายธรรม เป็นผู้จัดการโครงการฝึกอบรมธรรม หรือเป็นผู้บริหารสํานัก
ปฏิบัติธรรม นอกจากน้ันยังได้ทําการเผยแผ่หลักธรรมทางอ้อม โดยการประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
 

๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้า ภิกษุณี อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล และบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแม่ชี 
และอุบาสิกาในสมัยปัจจุบัน มีความสอดคล้องกันคือ มีลักษณะหรือวิธีการเชิงรุกที่เรียกได้ว่า เป็นการ
ริเริ่ม ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าริเริ่มคําสอนที่โดดเด่นและแตกต่างจากลัทธิศาสนาอื่นที่มีอยู่ เช่น 
สอนเรื่องอนัตตาในขณะที่ลัทธิหรือศาสนาพราหมณ์สอนเร่ืองอัตตา โดยมิได้บังคับแต่มีคําอธิบายท่ี
ได้รับการยอมรับ พระปฏาจาราเถรีริเริ่มวิธีการใช้ประสบการณ์แห่งความทุกข์ ปัญหาเกี่ยวกับคนใน
ครอบครัวหรือญาติเสียชีวิต มาเป็นเคร่ืองมือสอนธรรมเป็นเส้นทางนําออกจากทุกข์ได้โดยง่าย พระ
ธรรมทินนาเถรี ริเร่ิมการอธิบายสรุปอริยมรรคลงในไตรสิกขา พระนางมัลลิการิเริ่มการยกเลิกพิธีบูชา
ยัญ พระนางสามาวดีริเร่ิมการให้โอกาสสตรีผู้เป็นอุบาสิกที่มีฐานะตํ่ากว่าให้แสดงธรรม นางวิสาขา
ริเร่ิมให้มีประเพณีการถวายปัจจัย ๔ และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น การสร้างกุฏิ วิหาร ศาลา 
ภัตตาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าสาฎก เภสัช และสิ่งของอํานวยความสะดวกอีกมากที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ซึ่งการริเริ่มเหล่าน้ันเป็นแบบอย่างเชิงประจักษ์ให้กับสังคม เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกไปโดยปริยาย 

ในสมัยปัจจุบันก็ดําเนินการเผยแผ่เชิงรุกตามลักษณะน้ัน แม่ชีญาณีมีส่วนสําคัญในการริเริ่ม
ก่อต้ังสถาบันแม่ชีไทย คุณหญิงแม่ชีกนิษฐา วิเชียรเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยริเริ่มก่อต้ัง
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิทยาลัยบัณฑิตสตรีวิถีพุทธแห่งแรกในประเทศไทย แม่ชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต ริเร่ิมก่อต้ังสาวิกาสิกขาลัย แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ริเร่ิมสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม ซึ่ง
ภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดพระธรรมกาย แม่ชีหวานใจ ชูกร ริเริ่มก่อต้ังสํานักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว 
ดร. สุดาวรรณ เตชะไกรศรี ริเร่ิมจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลเป็นฉบับแรกของโลก และแต่ละท่าน
ได้ริเร่ิมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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นอกจากการริเร่ิมแล้ว ลักษณะเด่นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกอีกประการหนึ่ง คือ 
การเคลื่อนที่ เป็นพ้ืนที่ในทางยุทธศาสตร์ของการเผยแผ่ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่ามี ๒ แคว้นที่
มีความเหมาะสมในการประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือ แคว้นมคธและแคว้นโกศล โดยเฉพาะอย่างย่ิง
แคว้นมคธ เพราะมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ที่ทรงอํานาจมากกว่ากษัตริย์พระองค์อ่ืน ๆ รวมท้ังพระ
เจ้าปเสนทิโกศลแห่งแคว้นโกศลด้วย จึงทรงเลือกที่จะวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ที่กรุงราชคฤห์ 
แคว้นมคธ  ซึ่งเป็นแคว้นมหาอํานาจและเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับแคว้นอ่ืนอยู่เสมอ และมีขอบเขตติดกับแคว้นสําคัญหลายแคว้น เช่น แคว้นโกศล แคว้น
กาสี  แคว้นอังคะ แคว้นวัชชี  เป็นต้น 

การเคล่ือนที่ในการเผยแผ่เชิงรุกด้วยบทบาทสตรีเห็นได้ชัดในสมัยปัจจุบัน แต่ละท่านมีการ
เคลื่อนที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม่ชีญาณี ศิริ
โวหาร มีการเคลื่อนที่โดยขยายสาขาสถาบันแม่ชีไทยไปยังจังหวัดต่าง ๆ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีการ
เผยแผ่โดยไม่อยู่กับที่เพียงในเสถียรธรรมสถาน แต่เคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมและสื่อธรรมะออกไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ทัณฑสถาน ห้างสรรพสินค้า รถ
แท็กซี่ รถไฟฟ้า BTS มีการใช้สื่อในทุก ๆ ด้านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ โสตทัศน์ เช่น 

ซีดี/ดีวีดี เพลง ตัวอย่างเพลงด่ังดอกไม้บาน เป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวที่มีเน้ือเพลงเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เผยแพร่ในโรงเรียน ๗,๙๐๐ แห่งใน ๑๗๖ 
ประเทศทั่วโลก มีการเผยแผ่โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน คือ แดนสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
และแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคุณแม่สิริ กรินชัย ได้เคลื่อนที่
ไปเผยแผ่บรรยายธรรมะในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานที่
ราชการ ทัณฑสถาน และวัดต่าง ๆ รวมทั้งต่างประเทศด้วย ซึ่งท่านเหล่าน้ันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ตัวอย่างการเคล่ือนที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 

เมื่อมีการเคล่ือนที่ย่อมนําไปสู่การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย ต้องดูว่าเข้า
หาใคร เข้าหาหัวโจก เข้าหาหัวใจ พระพุทธเจ้าเผยแผ่เชิงรุกโดยการเข้าหากลุ่มหัวหน้าชฎิล พระ
เจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นต้น ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่เชิงรุกที่มีประสทธิภาพ 
ทําให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน กรณีตัวอย่างของสตรีในสมัยพุทธกาล 
ได้แก่ พระเขมาเถรีได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งในครั้งน้ันเป็นการตอบปัญหาธรรมเทียบ
อรรถพยัญชนะเข้ากันได้กับพระพุทธเจ้า ทําให้พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับใจ และเลื่อมใสในการ
แสดงธรรมของภิกษุณี และเป็นผู้ที่มีรูปร่างผิวพรรณงดงาม พูดไพเราะ แสดงธรรมได้อย่างวิจิตร 
ลึกซึ้งเป็นที่น่าประทับใจจนบุคคลท่ัวไปนําไปเล่าลือยกย่อง พระปฏาจาราเถรี ได้แสดงธรรมแก่สตรี 
๕๐๐ คนที่ทุกข์เพราะบุตรตาย จนเกิดศรัทธาพากันออกบวช ไม่นานนักก็บรรลุอรหัตตผล พระธรรม
ทินนาเถรีตอบปัญหาเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งแสดงธรรมแก่วิสาขอุบาสกผู้เป็นอดีตสามี นาง
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วิสาขาเป็นแบบอย่างที่ ดี แน่วแน่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในสิ่งที่ตนได้ทําในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จนบิดาสามีผู้เป็นบุคคลที่นับถือนักบวชนอกศาสนาหรือชีเปลือย  หันมานับถือพระ
รัตนตรัยและยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นมารดาของตน และผู้ชายท้ังหลายต้องการจะให้ภรรยาเป็น
เหมือนนางวิสาขา นางจูฬสุภัททาได้ช้ีนําให้คนในครอบครัวผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืนให้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาตลอดชีวิต เป็นต้น 
 สําหรับการเข้าหากลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของสตรีในปัจจุบัน แต่
ละท่านได้เข้าหากลุ่มเป้าหมายโดยผ่านโครงการ กิจกรรม และสื่อธรรมะต่าง ๆ เช่น แม่ชีญาณี ศิริ
โวหาร มีโครงการต่าง ๆ สําหรับเด็กเล็กเร่ิมต้ังแต่ก่อนเกณฑ์ เยาวชน นักเรียนระดับประถม มัธยม 
นิสิต นักศึกษา ชนกลุ่มน้อยชาวเขา ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ แม่ชี และบุคคลทั่วไป  แม่ชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต เข้าหากลุ่มเป้าหมายโดยเน้นกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนเร่ิมต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโต 
ครอบครัว บุคคลทั่วไป นักโทษ รวมท้ังผู้ด้อยโอกาส และคนอ่อนแอในสังคม แต่ล่ะท่านนอกจากจะ
เข้าหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและประชาชนท่ัวไปแล้ว ยังเข้าหากลุ่มอ่ืน ๆ อีก เช่น แม่ชีจันทร์ 
ขนนกยูง เผยแผ่ธรรมโดยเข้าหากลุ่มข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน 
คุณแม่สิริ กรินชัยมีการสอนแก่ภิกษุสามเณร เผยแผ่ธรรมแก่บุคคลต่างศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม เป็นต้น ซึ่งการเข้าหากลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ันเป็นลักษณะการเผยแผ่ธรรมทางตรง 
สําหรับการเผยแผ่ทางอ้อมมีการช่วยเหลือสังคม มูลนิธิต่าง ๆ สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน รวมถึง
การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ในการถวายปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคต่าง ๆ เช่น 
การสร้างวัด วิหาร ศาลา กุฏิ รวมถึงการสร้างสถานศึกษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น  
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรีน้ัน 
จะต้องมีการริเร่ิม เคลื่อนที่ และเข้าหา ซึ่งองค์ความรู้น้ีสามารถสรุปเป็นรูปแบบ “IMA Model” ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ ๕.๑ 
 นิยามกรอบแนวคิดของ IMA Model มีดังน้ี 

๑. ริเริ่ม (Initiative) หมายถึง การทําในสิ่งที่ไม่เคยทํา เขาไม่เคยทําแต่เราทํา 
๒. เคลื่อนที่ (Movement) หมายถึง ไม่อยู่น่ิง ไม่อยู่กับที่ เป็นการเคลื่อนไปยังพ้ืนที่

ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ 
๓. เข้าหา (Approach) หมายถึง การเข้าหากลุ่มเป้าหมาย เข้าหาหัวโจก เข้าหาหัวใจ 
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 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การเผยแผ่เชิงรุก คือการนําธรรมะไปหาคน หรือการนําคนเข้าสู่ธรรมะ 
ซึ่งมีกระบวนการท่ีดําเนินการอยู่ในหลายรูปแบบ คือ การจัดต้ังเป็นชมรม ศูนย์ศึกษา สถาบันศึกษา 
โครงการปฏิบัติธรรม หลักสูตรฝึกปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่จัดข้ึนเป็นการเฉพาะ สื่อสิ่งพิมพ์ การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่า รูปแบบไหนได้รับผลดีที่สุด แต่ละรูปแบบ
ของกระบวนการที่จะนําคนเข้าหาธรรมหรือนําธรรมเข้าไปหาคนน้ัน ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขหลายอย่าง เช่น 
ช่วงเวลา เพศ วัย และพื้นฐานทางด้านพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า บทบาทของสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน มี
ความสําคัญย่ิง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในทางตรงคือ การสอนและการปฏิบัติธรรม ส่วนใน
ทางอ้อม คือการให้สนับสนุนด้านปัจจัย ๔ แก่พระภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมอ่ืน ๆ แม้ว่าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาน้ันถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระภิกษุสงฆ์ แต่ก็มีข้อจํากัดบางประการที่พระภิกษุ
สงฆ์ไม่มีความสะดวกในการท่ีจะนําธรรมะเข้าไปสู่กลุ่มชนน้ันได้ แต่ด้วยอาศัยบทบาทของสตรีจึงทําให้
สตรีมีศักยภาพท่ีจะนําธรรมะไปเผยแผ่ได้อย่างดี เช่น ในทัณฑสถานหญิง บ้านพักฉุกเฉินสําหรับสตรี 
เป็นต้น เพราะฉะน้ัน รัฐบาล สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ ควรปฏิบัติดังน้ี 

๑. ผลิตหลักสูตรการศึกษาให้มีกระบวนการสร้างคนที่พัฒนาปัญญาควบคู่ไปกับจิตใจในวิถี
พุทธให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

๒. ให้การสนับสนุนการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สตรีให้มากข้ึน เพ่ือให้เขาเหล่าน้ันมี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนําไปเผยแผ่ให้กับบุคคลอ่ืนได้ดีย่ิงข้ึน 

๓. เปิดโอกาสให้สตรีได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในส่วนที่พระภิกษุสงฆ์ไม่
สามารถทําการเผยแผ่ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น 

๔. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สตรีที่มีความรู้ความสามารถในพระพุทธศาสนา ได้มีบทบาท
ในการสอนธรรมในสถาบันการศึกษามากขึ้น 
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ จํากัดที่บทบาทสตรีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก แต่ยังมีประเด็นที่
ควรได้รับการศึกษาเพ่ิมเติม คือ 

๑. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยสตรีกับการริเริ่มสิ่งใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสตรีที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เหมาะกับ Thailand 4.0 
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______. สี่หน้าท่ีของสตรีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕. 
พิมพ์พัณธ์ุ หาญสกุล. ธัมมนันทา บนเส้นทางภิกษุณีโพธิสัตต์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๔. 
พุทธทาสภิกขุ. ปฏิจจสมุปบาท. ไชยา : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๓. 
______. พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
______. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑. สุราษฏ์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๗. 



๒๐๖ 

______. ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๑. 
พระธนนาถ นิธิปัญฺโญ (พลกรรณ์). บทบาทของอาจารย์สุจินต์ บรหารวนเขตต์ ในการเผยแผ่พุทธ

ธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๕. 
พระราชกวี (อํ่า ธมฺมทตฺโต). สุวัณณภูมิ พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุกถา ตํานานเมือง

ขุนไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๙. วัดโสมนัสราชวรวิหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวิทยา, ๒๕๕๐. 

พระศรีปริยัติโมลีและคณะ. สตรีในพระพุทธศาสนา. พิมพ์คร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
สุขภาพใจ, ๒๕๔๔. 

ป่ิน มุทุกันต์, พ.อ.. แม่ชีไทย. กรุงเทพมหานคร : ออมสินสาร, ๒๕๑๑. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชันส์ จํากัด, ๒๕๕๔. 
เรืองอุไร, กุศลาสัย, ศาสตราจารย์ (พิเศษ). สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการ

พิมพ์, ๒๕๓๕. 
ลาลูแบร์, ซิมอน เดอ. จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. นนทบุรี : สํานักพิมพ์ศรีปัญญา

, ๒๕๔๘. 
วศิน อินทสระ. ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 

๒๕๕๔. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท. กรุงเทพมหานคร : บริษัท นู พร้ินท์ 

จํากัด, ๒๕๔๒. 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ . คําสอนของพระพุทธเจ้า. พิมพ์ครั้ งที่ ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
______.  ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๑๔. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม 
๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔) จํากัด, ๒๕๕๒. 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : หจก. อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
แสง จันทร์งาม. วิธีสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
สุจิตรา  อ่อนค้อม. การสร้างสันติภาพโลกแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : หจก. หอรัตนชัยการพิมพ์, 

๒๕๔๖. 
สุวิดา  แสงสีหนาท.  นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนาพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท พีเพิลมีเดีย จํากัด, ๒๕๕๒. 



๒๐๗ 

๒) บทความในวารสาร 
กรกต ชาบัณฑิต, เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และภิศักด์ิ กัลยาณมิตร. “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุก. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) : ๖๔-๖๖. 

พนิดา มาสกุล. “ปลุกหัวใจ หัวใจผู้หญิง…หัวใจแม่…หัวใจโพธิสัตว์”. ธรรมสวัสดี. ฉบับที่ ๑๖ 
(เมษายน ๒๕๕๕) : ๙. 

จุลสาร. สังฆมิตตา. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๒ : ๑๑. 
 

๓) บทความจากอินเตอร์เน็ต (Internet) 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สํานักงาน. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ กับพระพทุธศาสนา. 

http://kanchanapisek.or.th/kp8/sirindhorn/pratep11.html. 
ชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทย. สถิติผูน้ับถือศาสนาต่าง ๆ ในโลก. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
 <http://www.thaihypno.com/content/viewContent.php?menu_id=271&page_i

d=2>. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี (รศ.ดร.ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ๒๔๒. พุทธศาสนาเชิงรุกด้านการเผยแผ.่ 

<https://www.gotoknow.org/posts/475379>. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สาํนักงาน. จํานวนพระภิกษุ – สามเณรทั่วประเทศ. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖,   

๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
<http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id= 
921:2010-10-07-11-33-40&catid=77:2009-07-14-14-27-10&Itemid=391>. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. การเปน็ผูห้ญิงทีดี่. ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
 <http://www.baanmaha.com/community/thread43728.html>. 
______. “ธรรมโมโลยี” ฉบับ ว.วชิรเมธ,ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 <http://tech.mthai.com/pc-notebook/4161.html>. 
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคริฟอร์เนีย. การสร้างความม่ันคงของพระพุทธศาสนา. ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๔. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ <http://dou.us/ลมหายใจเข้าออกของพระพุทธศาสนา-
ตอนท่ี-3/>. 

สถิติแห่งชาติ, สํานักงาน. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓. ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ <http://popcensus.nso.go.th/file/popcensus-10-01-56-T.pdf>. 



๒๐๘ 

______. สรุปผลท่ีสําคัญ การสาํรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔.  ๒๕๕๕, ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๖ <http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/soc-
culPocket.pdf>. 

 

๔) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 
กิตติภพ บุญฉาย. “บทบาทของภิกษุณี นิกายมหายานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

(กรณีศึกษา : ภิกษุณี อัมพิกา คูวินิชกุล, เจ้าอาวาสหญิงรูปแรกของไทย วัดโฝวกวงซัน)”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน, สํานักนายกรัฐมนตรี/ปาริชาด สุวรรณบุบผา. “แม่ชีกับ
ภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

ชญานี วจีวิจิตร. “สถานภาพสตรีไทยชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 

ณดา จันทร์สม, ผศ.ดร. “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”. รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย. สํานักงานวิจัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕. 

ดนัย วงศ์วัฒนชัย. “การส่ือสารด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถาบันวิมุต
ตยาลัย”. รายงานโครงการวารสารศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. ๒๕๕๔. 

ดวงกมล ทองคณารักษ์.  “บทบาทและความสําคัญของอุบาสิกาในพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยา- 
นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ตรีรัตน์ ป่ินประยงค์. “การศึกษาบทบาทของอุบาสก อุบาสิกาในการบํารุงพระพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีการบํารุงพระพุทธศาสนาของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สายงานธุรกิจระบบส่ง”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

ทิพย์ชนก รัตโนสถ.  “ฆราวาสสมัยพุทธกาล : บทบาทในการสนับสนุนพระพุทธศาสนา”. สาร-
นิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗. 



๒๐๙ 

พระธนนาถ นิธิปญฺโญ (พลกรรณ์), “การศึกษาบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในการเผย
แผ่พุทธธรรม”. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระนรุณ ฐานวีโร (กุลผาย). “ศึกษาบทบาทของอุบาสกและอุบาสิกาต่อพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร). “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า”. วิทยานิพนธ์ศาสน 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหากมล ถาวโร (มั่งคํามี). “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีบทบาทของสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหาโกวิท ผาทองไสย์. “ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีกับภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”.  
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

พระมหานิคม นิคโม (ปาทะวงศ์). “เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่ธรรมของอุบาสิกาไทยในยุค
ปัจจุบัน”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหานิพนธ์ อหึสโก (ทองดีนอก). “การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของสตรีที่ปรากฏใน
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาประพันธ์ ศุภษร. “ความสําคัญของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าต่อความสําเร็จในการเผยแผ่
พุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง. “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตสายต่างประเทศใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๐)”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

พระสมนึก จรโณ (ทับโพธ์ิ). “การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสน์ศึกษา.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

มนตรี สืบด้วง, ผศ. “แนวพินิจเชิงสตรีนิยมว่าด้วยผู้หญิงกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑.  



๒๑๐ 

ยุวรินทร์ โตทวี.  “บทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

รัตติภรณ์  รัตนบุรี (ภิกขุณี รัตนาวลี).  “สถานภาพและบทบาทสตรีไทยในพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๙. 

เรวดีทรรศน์ รอบคอบ, ร้อยตํารวจหญิง. “การศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทสตรีในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

วุฒิชัย อํ่าบํารุง.  “สถานภาพและบทบาทของภิกษุณีในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 

สโรชา คุณาธิปพงษ์. “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาสตรีตามทัศนะแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สิริพิชญ์ เตชะไกรศรี.  “การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกตามวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรม
ธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.๙”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๙. 

สุขใจ พุทธวิเศษ. “สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย : ศึกษากรณีวัดสร้อยทอง”. 
วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 

สุนทรี สุริยะรังสี.  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศึกษา
เฉพาะกรณีอุบาสิกาผู้ได้รับเอตทัตคะ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

เอกชัย ไชยดา. “ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา". สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 

๕) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ ปาริชาด สุวรรณบุปผา, ผศ.ดร. ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล. ๕ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๒๑๑ 

สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ). 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

สัมภาษณ์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก), รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รก. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
อรุณราชวรารามวิหาร. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

สัมภาษณ ์มาลี ปาละวงศ์, กรรมการบริหาร บจ. เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม , ผศ .ดร . ผู้ อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ ์แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี, กรรมการบาลีศึกษา. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ วศิน อินทสระ, ที่ปรึกษาทางวิชาการประจํา มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์. 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ดร. ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา.  

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ, คุณหญิง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ 

สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, ทพญ. ประธานชมรมกัลยาณธรรม. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ อิศริยา นุตสาระ, ผศ. ชมรมพุทธธรรมรามคําแหง, วิทยากรประจําคณะมนุษย์ศาสตตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑. ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
๑. พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน, ดร. 
 การศึกษา ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ศน.ม. (ปรัชญา) 
  ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสนาและปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๒. รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม 
 การศึกษา ศน.บ. (ปรัชญา) 
  ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๓. ดร.สาลินี  รักกตัญญู 
 การศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  M.A. (Linguistics) Delhi University 
  Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University 
 ตําแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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บุคลานุกรม 
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บุคลานุกรม 
   
๑. พระสาสนโสภณ 
 ตําแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 

อาจารย์สอนกัมมัฏฐานประจาํวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 คุณวุฒิการศึกษา ป.ธ. ๙ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) 
ศน.บ. 
Master of Art 
ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 
 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 

๒. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร. 
 ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
อาจารย์พิเศษประจําที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานตา คลารา  
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรฐัอเมริกา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 
สหราชอาณาจกัร 
กรรมการมลูนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 คุณวุฒิการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ)  
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยตรีภูวัน  
ประเทศเนปาล 
และ มานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  
ประเทศอังกฤษ 
ปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยบรูเนล  
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 



๒๒๑ 
 

๓. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) 
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 คุณวุฒิการศึกษา ป.ธ. ๖ (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา) (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 
 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

๔. พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. 
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสมีารามราชวรวิหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 คุณวุฒิการศึกษา นักธรรมเอก 

ป.ธ. ๔ (เปรียญธรรม ๔ ประโยค) 
พ.ม. (สังคมศึกษา) 
ศน.บ. (เกียรตินิยม) 
ศน.ม. (วิทยานพินธ์ดีเด่น) 
M. Phil, Ph.D. (Buddhist Studies) 
Ph.D. (Public Administration) 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สมภาษณ์ 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย จ. นครปฐม 

 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

๕. อาจารย์ วศิน อินทสระ 
 ตําแหน่ง ที่ปรึกษาทางวิชาการประจํา มูลนิธิแผ่นดินธรรม 

ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 คุณวุฒิการศึกษา ป.ธ. ๗ (เปรียญธรรม ๗ ประโยค) 

ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 
M.A. (Buddhism and Philosophy), Banarus Hindu 
University, India 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 
 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
บ้านเลขท่ี ๕๗/๘ หมูท่ี่ ๘ ต. สวนใหญ่ อ. เมือง จ. นนทบุรี 

๖. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ.ดร. 
 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  

และอาจารย์ประจําหลกัสูตรพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 คุณวุฒิการศึกษา บ.ศ. ๙ (บาลีศกึษา ๙ ประโยค) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

   
๗. แม่ชีวิไล ลักษณ์แก้วมณีศรี 
 ตําแหน่ง กรรมการบาลศีึกษาสมาคม 
 คุณวุฒิการศึกษา บ.ศ. ๙ (บาลีศกึษา ๙ ประโยค) 
 สัมภาษณ์เมื่อ 

สถานที่สัมภาษณ์ 
วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



๒๒๓ 
 

๘. ดร.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
 ตําแหน่ง ประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
 คุณวุฒิการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พุทธศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พุทธศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร 
 

๙. ผศ.อิศริยา นุตสาระ 
 ตําแหน่ง วิทยากรประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

และชมรมพุทธธรรมรามคําแหง
 คุณวุฒิการศึกษา ศน.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์เมื่อ 

สถานที่สัมภาษณ์ 
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
บ้านเลขท่ี ๒๗/๒๑ ถ. ประดิพัทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

๑๐. ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา 
 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, กรรมการ

ประจําหลักสูตรศาสนาและการพัฒนา ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์จินตตปัญญาศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประธานดําเนินงานโครงการยุวโพธิชน 
กรรมการนโยบายโครงการนานาชาติ เร่ือง “สิทธิเด็กสําหรับ
ชุมชนศาสนา” กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
กรรมการโครงการนานาชาติ เร่ือง “สภาการศึกษาจริยศาสตร์
ระหว่างศาสนาสําหรับเยาวชน” โดย มูลนิธิอาริกาโตะ กรุงเจนีวา 
สวิตเซอร์แลนด์ 
กรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง 
เลขานุการร่วมศาสนาเพ่ือสันติภาพ 
สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
กรรมการบริหารมูลนิธิ Globethics.net กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 



๒๒๔ 
 

 คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
AMRS. (Religious Studies) Chicago University, USA 
TH.M (Theology) Lutheran School of Theology at 
Chicago, USA 
Ph.D. (Systematic Theology) Lutheran School of 
Theology at Chicago, USA 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๙๘ ซ. จรัลสนิทวงศ์ ๗๕ แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

๑๑. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์
 ตําแหน่ง ประธานมูลนิธิไทยพ่ึงไทย 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ 
สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล 

 คุณวุฒิการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 สัมภาษณ์เมื่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
บ้านลาดปลาเค้า ๖๐ กรุงเทพมหานคร 
 

๑๒. คุณมาลี ปาละวงศ์ 
 ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 

บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด 
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยฮาวาย 
 สัมภาษณ์เมื่อ 

สถานที่สัมภาษณ์ 
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
บ้านจิตสบาย กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



๒๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

  



 

   

๒๒๖ 



 

   

๒๒๗ 



 

   

๒๒๘ 



 

   

๒๒๙ 
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๒๓๑ 



 

 
 
 
  

๒๓๒ 



 

   

๒๓๓ 



 

   

๒๓๔ 



 

   

๒๓๕ 



 

   

๒๓๖ 



 

   

๒๓๗ 



 
 

๒๓๘ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 

 
 

   

๒๔๐ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๑ 



๒๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

  



 

 

อาจา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าอาวาส
รย์สอนกัมมัฏ

สมั
สวัดโสมนัสรา
ฏฐานประจาํวั

เมื่อ

 
มภาษณ์ พระส
าชวรวิหาร แล
ัดโสมนัสวิหาร

อวันที ่๒๓ สิงห

สาสนโสภณ 
ละเจ้าคณะภา
ร และมหาวิท
หาคม ๒๕๕๘

 
าค ๑๖-๑๗-๑
ทยาลัยมหามกุ
๘ 

๑๘ (ธ) 
กุฏราชวิทยาลั

๒๔๓ 

 

ลยั 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจาร

สัมภาษ
รองอธิการบ

ย์พิเศษประจํา

มหา

ก

ษณ์ พระศาก
บดีฝ่ายกิจการ
าที่วิทยาลัยศา

าวิทยาลยัซาน

และ มหาวิท

กรรมการมลูนิ

เมื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยวงศ์วิสทุธิ ์
รต่างประเทศ ม
าสนศึกษา มห

ตา คลารา รฐั

ยาลัยออกซฟ

นธิิแผ่นดินธรรม

อวันที ่๓๐ สิงห

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (อนลิมาน ธม
มหาวิทยาลยัม
าวิทยาลัยมหดิ

ฐแคลิฟอร์เนีย 

อร์ด สหราชอ

ม ในพระสังฆ

หาคม ๒๕๕๘

มฺมสากิโย), ด
มหามกุฏราชวิ
ดล มหาวิทยา

 สหรฐัอเมริกา

าณาจักร 

ราชูปถัมภ์ 

๘ 

ดร. 
วิทยาลัย 
ลัยเกษตรศาส

า  

๒๔๔ 

สตร ์



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร
ผ

ผู้
องอธิการบดีฝ่
ผู้อํานวยการวิ

สัมภาษณ์ พ
้ช่วยเจ้าอาวาส
ฝายกิจการต่าง
วิทยาลัยพระธ

เมื่อ

 

พระโสภณวชริ
สวัดอรุณราช
งประเทศ มหา
ธรรมทูต มหาวิ
อวันที ่๒๕ สิงห

 
ราภรณ์ (ไสว
วรารามราชว
าวิทยาลยัมหา
วิทยาลัยมหาจ
หาคม ๒๕๕๘

 
 
 
 
 

 โชติโก) 
รมหาวิหาร 
าจุฬาลงกรณร
จุฬาลงกรณรา
๘ 

ราชวิทยาลยั
าชวิทยาลัย 

๒๔๕ 



 

ผู้ช่วย
รองอ ิ

สัมภาษ
เจ้าอาวาสวัดร
ธิการบดีฝ่ายบ

เมื่อ

ษณ์ พระเมธา
ราชประดิษฐส
บริหาร มหาวิ
วันที ่๑๔ กัน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าวินัยรส, ผศ.
สถิตมหาสมีาร
ทยาลัยมหาม
ยายน ๒๕๕๘

 

ดร. 
รามราชวรวิห
กุฏราชวิทยาลั

๘ 

หาร 
ลยั 

 

๒๔๖ 



 

ที่ปรึกษาท
สัมภา

ทางวิชาการปร
เมื่อ

 
ษณ์ อาจารย์
ระจํามูลนิธิแผ
อวันที ่๒๓ สิงห

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

์ วศนิ อินทส
ผ่นดินธรรม ใน
หาคม ๒๕๕๘

 

ระ 
นพระสังฆราชู
๘ 

ชูปถัมภ์ 

 

๒๔๗ 



 

ผู้อํานวยการหหลักสูตรพุทธศ
สัมภาษณ ์

ศาสตร์มหาบัณ
มห
เมื่อ

 แม่ชีกฤษณา
ณฑิต และอาจา
หาจฬุาลงกรณ
อวันที ่๒๙ สิงห

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

า รักษาโฉม, ผ
ารย์ประจําหลั

ณราชวิทยาลยั 
หาคม ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร. 
ลกัสูตรพระพุท
 
๘ 

ทธศาสนา มหา

 

๒๔๘ 

าวิทยาลัย



 

สัมภภาษณ์ แม่ชีวิ
กรรมการบ

เมื่อวันที่ ๒๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิไล ลักษณแ์ก้
บาลศีึกษาสมา
๓ สิงหาคม ๒๕

 
 
 
 
 
 

ก้วมณีศรี 
คม 
๕๕๘ 

๒๔๙ 



 

สัมภ
ประธานกรรม

ภาษณ์ ดร. สุ
มการ มูลนิธิศึก
เมื่อวันที่ ๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สจินต์ บริหาร
กษาและเผยแพ
 สิงหาคม ๒๕

 

วนเขตต์ 
พร่พระพุทธศาส
๕๕๘ 

สนา 

 

๒๕๐ 



 

   

วิ
ส

วิทยากรประจํ
แ

สัมภาษณ ์ผศ
จําคณะมนุษย
และ ชมรมพุท
เมื่อวันที่ ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ. อิศริยา นุต
ศาสตร์ มหาวิ
ทธธรรมรามคํ
 สิงหาคม ๒๕

 
 
 
 
 
 

สาระ 
วิทยาลัยรามคํ
ําแหง 

๕๕๘ 

คําแหง 

๒๕๑ 



 

ผู้อําน
สัมภ

วยการสถาบัน

  

าษณ์ ผศ.ดร. 
นสิทธิมนุษยช
เมื่อวันที่ ๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปาริชาด สุวร
ชนและสันติศึก
 กนัยายน ๒๕

 
 
 
 
 
 

รรณบุปผา 
กษา มหาวิทย
๕๕๘ 

ยาลัยมหิดล 

๒๕๒ 



 

ประธาานคณะกรรม

สัมภ
ป

การดําเนินงา
ณ ลุ
เมื่อ

าษณ์ คุณหญิ
ประธานมูลนิธิไ
านโครงการบูร
ลมุพินสีถาน ป
อวันที ่๒๐ ตุล

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ญงิสุดารัตน ์เก
ไทยพ่ึงไทย 
รณปฏิสังขรณ์
ประเทศเนปาล
ลาคม ๒๕๕๘ 

 

กยุราพนัธุ ์

ณ์ สถานที่ประส
ล 
 

สูติพระพุทธเจ

 

๒๕๓ 

จ้า 



 

   

สัมภ
กรรมการบริห

เมื่อ

 
ภาษณ์ คุณมา
หาร บริษัท เห

อวันที ่๑๖ สิงห

าลี ปาละวงศ์
หรยีญไทยบุญ

หาคม ๒๕๕๘

 ์
ญกจิ จํากัด 

๘ 

 

๒๕๔ 



 

 

สัมภาษ
ปร

ทันตแพท
เมื่อ

ษณ์ ทพญ.อัจฉ
ระธานชมรมกั
ทย์หญงิ คลินกิ
อวันที ่๒๒ สิงห

 
ฉรา กลิน่สุวร
กลัยาณธรรม 
กอัจฉราทันตแ
หาคม ๒๕๕๘

รรณ ์
 
แพทย์ 
๘ 

 

๒๕๕ 



๒๕๖ 
 

ประวตัิผู้วิจยั 

ชื่อ -นามสกุล : นางสาวภัคศรัณย์ โพธ์ิเย็นญาติ 
ภูมิลําเนา : กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๔๕๑/๑๕๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
การศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๓๕ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Computer Engineering 
Management) มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศกึษา)  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประสบการณก์ารทํางาน   
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔ : ตําแหน่ง Programmer 

บริษัท ดาต้าแมท จํากัด      
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ : ตําแหน่ง นักประมวลผลข้อมลู ๔ 

การไฟฟ้านครหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ : ตําแหน่ง System Analyst  

บริษัท ไทยเมเนจเม้นท์ไซแอนซ์ จํากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐  : ตําแหน่ง Supervisor of System Analyst  

บริษัท ไพบูลยป์ระกันภัย จํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๒ : ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่าย  

บริษัท จีอี แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) จํากัด  
พ.ศ. ๒๕๖๐  : ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่าย 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด 
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