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บทคัดยอ

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ นําเสนอยุทธศาสตรการบริหารการเผยแพรพระพุทะศาสนาของพระ
ธรรมฑู ตในยุคดิจิทัลที่ มีประสิทธิ ผล ซึ่ งมี ส าระสรุป ไดวา พระธรรมทูตจะตองมีทักษะการบริห ารทั้งการ
กําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย การวางแผน มีคุณลักษณะของพระธรรมทูตเปนพื้นฐาน มีความสามารถใน
การใชภาษา มีความใฝรู มีความสามารถในการบริหารจัดการใหเกิดการเผยแผเชิงรุก โดยการผสมผสาน
พุทธวิธีการบริหารกับเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยเครื่องมือสื่อสารออนไลนที่ทันสมัย ผานเว็บไซดเครือขายคณะ
สงฆ ไทย ซึ่ ง จะเป น เครื อข า ยสั ง คมพระพุ ทธศาสนาออนไลน ที่ก ลุมเปา หมายทุก ระดั บ สามารถเขาถึ งได
ครอบคลุมทั่วโลก ในยุคสังคมไรพรมแดน

คําสําคัญ : ยุทธศาสตร การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา พระธรรมทูต ยุคดิจิทัล ประสิทธิผล
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Abstract

This article aims to study the effective strategies of Buddhist propagation
management of missionary monks in digital sphere. It concludes that, missionary
monks must have management skills in defining strategies, goals and plans in
Buddhist propagation management, strong Buddha,s characteristic basement, ability in
language using, seeking and ability in Buddhist propagation management by
integration Buddhist,s administration methods and digital media methods through
website network system of Thai Sangha and develop to be Buddhism social
network online for all target groups can access together all over the world.

Keywords : strategy, Buddhist propagation management, missionary monk and
efficiency.
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๑. บทนํา
พุทธวิธีในการบริหารการเผยแพรพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสประธานโอวาทตอนสง
พระอรหันตสาวก ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาดวยการวางแผนใหจาริกไปในทองถิ่นตาง ๆ ดวยวัตถุประสงค
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เทวดา และมนุษย ใหเกิดประโยชนสุข ทรงบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พุทธสาวก โดยไมใหไปในทางเดียวกัน ๒ รูป ดวยเปาหมายเพื่อมุงแสดงธรรมของพระพุทธศาสดาที่มีความ
งามพรอม นับวาเปนหลักการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับพระธรรมฑูตรุนแรก ที่มีความสมบูรณ
ในการบริหารจัดการ๑
งานพระธรรมทู ต เริ่ ม แรกในประเทศไทย อยู ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลขององค ก ารเผยแผ ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตอมาในป ๒๕๔๖ หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานพระธรรมทูต
คือ สํ านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ภายใต แผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งเหตุผ ลสําคั ญ
ประการหนึ่ง ที่ทําใหพระพุทธศาสนามาดํารงคงอยูอยางยั่งยืนมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน คือ การ
บริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิผล๒
พัฒนาการการเผยแผพระพุทธศาสนา ผานกาลเวลาจากสมัยพุทธกาลสูปจจุบันกาลมาโดยลําดับ
เริ่มจากยุคแรกที่มีการเผยแผศาสนาดวยวิธีปากตอปากที่เรียกวา “มุขปาฐะ” แลวพัฒนามาสูยุค เอกสาร
หนังสือ ตลอดจนสื่อตาง ๆ หลากหลายรูป แบบ ทั้งสื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และสื่อมวลชน จนกระทั่ ง
ปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารยกระดับเขาสูระดับเครือขายทั่วโลก (Internet) ที่มีทั้งจุดออน จุดแข็ง
โดยเฉพาะพั ฒ นาการ การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา และโอกาสการเข า ถึ ง ของบุ ค คล การเผยแผ
พระพุทธศาสนาในแตละยุคสมัย ยอมเปนไปตามสภาพแวดลอมและบริบทแหงยุคสมัย สําหรับในยุคดิจิตอล
ซึ่งเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ขอมูลขาวสารแพรกระจายไปในเวลาอันรวดเร็ว ครอบคลุม

_________________________________
๑

พระนิพนธ ฮวดเกิด, บุคลิกภาพที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสังฆะมณฑล

อุตรดิตถ, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร ๒๕๖๐, หนา ๑
๒

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, แผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙, พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา ๓ – ๖

(ขณะเขียนบทความฯ แผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยังอยูระหวางการจัดทํา)
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ไปทั่วโลก ทําใหโลกทั้งโลกแคบลงจนเปนหมูบานเดียวกัน (Global village) การใชชองทางการเผย
แผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการสมัยใหมตามยุคสมัย จึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง สิ่งสําคัญก็คือจะบริหาร
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางไรจึงจะเกิ ดสัมฤทธิผ ล รวมทั้ งพระธรรมทู ตควรจะมี คุณลักษณะ
อยางไรจึงจะสอดคลองกับงานเผยแผฯในยุคปจจุบันและอนาคต ที่ตางไปจากอดีตกาลมาก
ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุค
ดิจิทัลที่มีประสิทธิผล เพื่อนําเสนอเปนแนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการการเผยแผฯ ตอไป
๒. ความหมายของการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิตอล
การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัล มี ความหมายสําคัญแยกเปน
สองสวน คือ การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา กับ คําวา ยุคดิจิทัล ดังนี้
การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนการวางแผน เพื่อดําเนินงานตามนโยบาย หลักการ
วิธีการตามแนวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธา๓
การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา จะตองมีการกําหนดเปาหมาย ดําเนินงานตามแผน โดยมี
วัตถุประสงคตามหลักพระพุทธศาสนาและมีการประเมินผล๔
การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา คือการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย มีการวางแผนและ
ดําเนินการตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา๕
จากความหมายของการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา จะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
การกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร เพื่อทําใหหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเผยแพรกวางขวาง
ออกไป จนเปนที่เขาใจของปวงชน และตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน การบริหารการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเพื่อใหทราบถึงปญหา ขอขัดของในการดําเนินงาน และหาทางปรับปรุง
แกไข ใหประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา
________________________________________________
๓

พระบรรจบ ธีรวโส(ศรีแพงมน), ศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูสุตสารพิมล (พระมหา
พิมพา ธมมสาโร), วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙
๔

พระมหาณรงศักดิ์ โสภณสิทธิ(โสภา),ศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมปริยัติเวทิ (สุเทพ ผุสสธมฺโม),

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘
๕

พระมหารุงเพชร ชวนปญโญ( พัดทาป), ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเดโช),

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘
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ในขณะที่ ความหมายของยุคดิจิทัล เปนเรื่องไมยากที่จะเขาใจ วาเปนความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้น การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัล จึง
เปนการบริหารจัดการตามกระบวนการดังกลาวขางตน ผนวกกับการใชเทคโนโลยีระบบอินเตอรเน็ต
(Internet) ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะสงฆ เชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน ไดดําเนินการแลว โดยปจจุบันนี้มีเว็ปไซตทาง
พระพุทธศาสนาที่สามารถเขาถึงไดจํานวนมาก ประกอบดวย เว็ปไซดวัดในประเทศไทย ๔๗ เว็ปไซต วัด
ไทยในตางประเทศ ๓๒ เว็ปไซต เว็ปไซตองคกรทางศาสนา ๒๑ เว็ปไซต และเว็ปไซตความรูของศาสนา
๒๙ เว็ปไซต๖
๓. พัฒนาการและแนวคิดการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประเทศไทย
ในสมั ย พุ ทธกาล ยุ ทธศาสตร เป า หมายและการวางแผนการบริห ารการเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจักษอยูในพระโอวาทที่ทรงรับสั่งกับพระอรหันตสาวก ๖๐ รูป ซึ่งพระพุทธองคทรงกําหนดพื้นที่ที่จะ
ปฏิบัติงาน แลวจัดวางกําลังพระธรรมทูตตามสมรรถภาพของพระธรรมทูตวาผูใดควรจะไปตําบลใด เพราะ
แตละพื้นที่มีปญหาไมเหมือนกัน๗
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทยประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ ภายใตการบริหารการเผยแผฯของพระเจา
อโศกมหาราช ทรงกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร วางแผน กําหนดเปาหมายโดยแบงพระสมณทูตออกเปน
๙ สาย สําหรับประเทศไทยมีคณะสมณทูต นําโดยพระโสณะและพระอุตตระซึ่งเปนยุคเถรวาท สําหรับยุค
มหายานประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ – ๑๕๕๐ พระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ของขอมและพระเจาอนุรุทมหาราชแบง
อาณาจักรพุกาม นําพระพุทธศาสนาเขาสูไทยทางจังหวัดสุราษฎรธานี ลพบุรี และเชียงใหม ตามลําดับ
สมัยสุโขทัยชวง พ.ศ. ๑๘๒๐ บริหารการเผยแผฯโดยพอขุนรามคําแหงมหาราช ตอมาในสมัยอยุธยาชวง
พ.ศ. ๒๒๙๖ พระเจาอยูหัวบรมโกศและสมัยธนบุรี พ.ศ. ๒๓๓๓ พระเจาตากสินมหาราช ซึ่งทุกพระองคตางก็
รั บ เป น องค อุ ป ถั ม ภ พ ระพุ ท ธศาสนาอั น เป น พระอานุ ภ าพแห ง พระมหากษั ต ริ ย เ ช น เดี ย วกั บ สมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลปจจุบัน การบริหารจัดการ
___________________________________________
๖
๗

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www1.onab.go.th/
www.cybervanaram.net/index.php?option=com_content&view=article&id=860&catid=

4&Itemid=13&limitstart=2
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การเผยแผพระพุทธศาสนาที่มากดวยพระบารมีของพระมหากษัตริย สงผลใหพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยเจริญกาวหนามาโดยลําดับ๘

๔. รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละยุค
การเผยแผพระพุทธศาสนาดําเนินมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน โลกเจริญทางเทคโนโลยีมาก
ขึ้น สามารถแบงออกได ๕ ยุค แตละยุคมีรูปแบบ กระบวนการ ตางกันออกไป ดังนี๙้
๔.๑

ยุคสื่อสารดวยคําพูด ใชวิธีมุขปาฐะ โดยองคพระศาสดา พระอานนท และพระอุบาลี

รวมทั้งพระอรหันตสาวก ๖๐ รูป ใชรูปแบบการเผยแผปากตอปาก ดังที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมแดพระ
เจาพิมพิสาร ที่ลัฏฐิรัน มีผูสนใจเขาฟงมากถึง ๑๒ นหุต (๑๒๐,๐๐๐ คน) ซึ่งเกิดประสิทธิผลเพราะบุญ
บารมีของพระพุทธองค
๔.๒ ยุคสื่อสารดวยการเขียน

ใชรูปแบบการเขียนตามผนังถ้ํา จารึกลงบนใบลาน ทั้งเนื้อความ

แสดงธรรม แสดงเหตุการณ นมัสการพระรัตนตรัย แสดงความปรารถนาและเนื้อความปกิณกะดวยภาษา
บาลี คนทั่วไปไมสามารถเขาใจได จึงเปนเสมือนการบันทึกเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
๔.๓ ยุคการสื่อสารโดยการพิมพหนังสือพระไตรปฎก คัมภีรและตํารา รูปแบบนี้จะใชภาษาบาลี หรื
อมคช สันนิษฐานวาพระไตรปฎกเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแตการสังคายนาครั้งที่ ๑ หลังพระพุทธเจาปรินิพพาน
๗ เดือน พระไตรปฎกจัดเปนคําสอนล้ําคามีคําสอนถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ สําหรับประเทศไทย พบ
หลักฐานการแตงคั มภีร มีมาตั้งแตสมั ยสุโ ขทัย อยุธยา และสมัย รัตนโกสินทร มี พระไตรปฎกภาษาบาลี
สยามรัฐ รวมทั้งการจารึกลงในใบลาน จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ มีการปริวรรตคัมภีรอรรถ เปนภาษาไทย
พิมพเผยแพรโดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในรูปแบบแผนซีดี
๔.๔ ยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเล็คทรอนิคส ผานทางวิทยุ – โทรทัศน สื่อในยุคนี้ สามารถกําหนด
หัวขอธรรมะแกผูฟงอยางแพรหลายและนําเสนอสื่อผานมวลชน ทั้งสื่อสาธารณะและสื่อบุคคล เปนการปฏิวัติ
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตอยางมากมาย

_______________________________________________
๘

http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/2098
๙

http://cybervanaram.net/2009-12-17-14-43-37-13/860-2012-11-09-04-06-10
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๔.๕ ยุคสื่อสารดวยระบบดิจิทัล ผานอินเตอรเน็ต ยุคปจจุบันดวยความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีระดับสูง ทําใหการสื่อสารของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ทั้งระบบเสียงและภาพ ความ
รวดเร็ว ครอบคลุมวิถีชิวิตมนุษย เปลี่ยนเขาสูยุคสังคมสารสนเทศไรพรมแดน สามารถรับรูเรื่องราวอีกซีกโลก
ไปพรอม ๆ กัน๑๐
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละยุคดังกลาวนี้ มีทั้งจุดแข็ง จุดออนดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น
สิ่งสําคัญที่สุดจึงอยูที่วาจะการบริหารจัดการการเผยแผฯวาควรจะบริหารอยางไร โดยเฉพาะพระธรรมทูตซึ่งมี
ภาระหนาที่และบทบาทโดยตรง จะตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางไร
บาง เพื่อใหสอดคลองกับโลกในยุคดิจิทัล

๕. คุณลักษณะพื้นฐานของพระธรรมทูต
คุ ณ ลั ก ษณะของพระธรรมทู ต มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา ทั้ ง
คุณลักษณะภายในและภายนอก โดยเฉพาะพระปญญาธิคุณ ซึ่งประกอบดวยพระทศพลญาณ ๑๐ ประการ
ปฏิ สั มภิ ทาญาณ ๔ ประการ พระปริ สุ ทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอัน เปน คุณลัก ษณะภายใน กั บ
คุณลักษณะภายนอก คือพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ พระสุรเสียง และอากัปกิริยามารยาท ซึ่งพระ
ธรรมฑูตจะตองศึกษาพัฒนาและพยายามปลูกฝงใหเกิดขึ้น เพื่อทําใหเกิดความนาศรัทธาเลื่อมใส วาจาสุภาพ
นุมนวล กิริยามารยาทงดงาม อันเปนคุณลักษณะภายนอก และปฏิสัมภิทาญาณ ๔ พระปริสุทธิคุณ และ
พระมหากรุณาธิคุณ อันเปนคุณลักษณะภายในที่สําคัญอยางยิ่ง๑๑
คุณลักษณะทั้งภายในและภายนอกดังกลาวนี้ ถือวาเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งสําหรับพระธรรมทูต เปน
สิ่งที่พระธรรมฑูตทุกรูปจะตองพยายามปลูกฝงใหเกิดขึ้น เพื่อใหคนทั่วไปเกิดความเลื่อมใสศรัทธานับแตแรก
พบเห็นอากัปกิริยามารยาทอันงดงาม ความเคลื่อนไหว อิริยาบถเปนไปดวยความสงบ สํารวมวาจา ทวงทา
สงางาม ผูไดพบเห็นอยากเขาพบใกลชิด อยากสนทนาปราศรัยดวย๑๒
__________________________
๑๐
๑๑

สานิตย กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต, (กรุงเทพมหานคร:เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542), หนา 110
๑๒

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑) หนา ๒๔ เสถียรพงษ วรรณ

ปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัทเพชรรุงการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๘
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๑๒

เสถียรพงษ วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัทเพชรรุงการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๐),

หนา ๘

คุณลักษณะที่สําคัญที่สุดสําหรับพระธรรมทูต ในฐานะมีบทบาทหนาที่โดยตรง ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา คือคุณลักษณะ ๑ ใน ๘ ประการอันเปนคุณลักษณะจําเพาะ นั่นคือ คุณลักษณะใฝศึกษา
หมายถึงเปนผูสนใจใฝศึกษา แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจะตองมีคุณลักษณะ
สําหรับพระธรรมฑูตในโลกยุคปจจุบัน โดยเฉพาะพระธรรทูตตางประเทศ คือ มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
สอดคลองกับยุคสมัย มีการพัฒนาวิธีการเผยแผโดยใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ในโลกยุคดิจิทัล เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จไดอยางมั่นใจ ไมควรใชวิธีเทศนเพียงอยางเดียว๑๓
๖. ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิผล
๖.๑ เสริมคุณลักษณะพิเศษใหพระธรรมทูต ดังนี้
๑. หลักสูตรการฝกอบรมพระธรรมทูตทุกหลักสูตร นอกจากมุงฝกวิธีการอธิบายธรรมให
พระธรรมฑู ต มี ความรู ดีแล ว ควรเน น ปลู กฝงคุณลัก ษณะทั้งภายในและภายนอก ใหนาเคารพศรัทธามี
บุคลิกลักษณะสํารวม สงางามนาเลื่อมใส วาจาสุภาพนุมนวลนาประทับใจ เปนพื้นฐานประจําตัวพระธรรม
ทูตทุกรูป และปลูกฝงคุณลักษณะใฝศึกษาพัฒนาตนเอง รวมทั้งใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสาร
อันเปนเทคโนโลยีตามยุคสมัยไดอยางคลองแคลว เพื่อใหพระธรรมทูตทุกรูปเปนทูตทางธรรม มีความพรอม
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลอันเปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร
ดังนั้น คุณลักษณะของพระธรรมทูต ที่เอื้ออํานวยตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ยุคดิจิทัล ควรจะมีพ้ืนฐานคุณลักษณะตาง ๆ ดังกลาวแลว โดยคุณลักษณะภายในและภายนอกจะเปนฐาน
หลัก ในขณะที่คุณลักษณะความเปนผูสนใจใฝศึกษา จะเปนพื้นฐานสําคัญสูการสื่อสารในโลกดิจิทัลตอไป

_______________________________________________

๑๓

พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต). ปาฐกถาในการประชุมทางไกล โครงการถวายความรูแดพระสังฆาธิการ ของกรมการศาสนา

แลสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกราฟฟก เซนเตอร, ๒๕๓๘), หนา ๑๔๑
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๒. เมื่ อคุณลักษณะพื้น ฐานอั นสําคัญของพระธรรมทูตดังกลาว ไดรับการปลู กฝงจนเป น
บุคลิกภาพของพระธรรมฑูตแลว ควรพัฒนา การใชภาษาตางประเทศของพระธรรมทูตอยางจริงจัง ทั้งการใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน อันเปนภาษาตางประเทศที่มีอิทธิพลในสังคมโลก รวมทั้งภาษาไทย
เพื่อใหมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อขอความสั้นตามภาษาสื่อ เชน “ทําดีตองไมเดี๋ยว”
๖.๒ ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิผล
๑. พระธรรมทูตในยุคดิจิทัล ตองมีความสามารถในการบริหาร ทั้งการกําหนดเปาหมาย
ยุทธศาสตร วางแผน แผนงานโครงการ ติดตามประเมินผล และการนํ านโยบายไปปฏิบั ติ เพื่อขั บเคลื่อน
หลักธรรมอันประเสริฐของพระพุทธองค ใหประชาชนนําไปเปนหลักปฏิบัติเพื่อความสุขทั้งชาตินี้และภพหนา
โดยใชวิธีการบริหารทั้งพุทธวิธีและการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต
๒. การบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาผานระบบอินเตอรเน็ต กําหนดเปาหมาย
เชิงรุก ๓ ดาน ไดแก
•

ดานการศึกษา เนนไตรสิกขา คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา

•

ดานศาสนา เนนศาสนพิธีกรรมตาง ๆ วิธีปฏิบัติตน และสรางศาสนทายาท

•

ด า นวั ฒ นธรรม เน น วั ฒ นธรรมประเพณี สู วิ ถี ชี วิ ต คุ ณ ค า ทางวั ฒ นธรรมและ
โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา

๓. กลยุทธการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ใชกลยุทธผนวกกัน
ระหวาง พุทธวิธีกับเทคโนโลยีสมัยใหมผานอินเตอรเน็ต โดยการศึกษาจุดแข็งของพระพุทธศาสนาทั้งหมด
เสริมความหนักแนนจากคุณลักษณะตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ โอบลอมดวยทฤษฎี ๔ ส โดยสื่อสาร
เผยแผทุกเนื้อหาอยางแจมแจง (สัททัสสนา) ใหเกิดแรงจูงใจ (สมาทปนา) ใหเกิดความกลา (สมุเตชนา)
อยางมีความสุขราเริง (สัมปหังสนา)
๔. บริหารจัดการเผยแผฯดวยเทคนิคการสรางเครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหรูจริง
ปฏิบัติไดจริง สื่อสารหลักธรรมดวยความชัดเจน ชัดแจง ในสวนที่เปนแกนธรรม ทั้งการปริยัติและการ
ปฏิเวช โดยการบูรณาการ ระหวางพุทธวิธีกับเครื่องมือแหงทุนนิยมล้ําสมัยอันไดแก เทคโนโลยีดิจิทัล ดวยจิต
ที่มั่นคง จนเทคโนโลยีดิจิทัล กลายเปนเครื่องมือการเผยแผพระพุทธศาสนาที่กลุมเปาหมายเกิดความเลื่อมใส
ในพระพุทธธรรม คือ สามารถสื่อสารทะลุทะลวงทุกอณูสังคม ทุกที่ ทุกเวลา ทุกกลุม เขาถึงไดงายผาน
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ระบบคอมพิวเตอรทุกระบบ โดยเฉพาะสมารทโฟน (Smart
เรียกเขา (Ringtone)

Phone) ดวยขอมูลทุกรูปแบบ ตั้งแตเสียง

ขอความบนโทรศัพทมือถือ ดวยการใชคําคม สุภาษิตทางพระพุทธศาสนางาย ๆ

เชน อตหิอตฺโนนาโถ หรือ กมฺมุนาวตกิโลโก ฯลฯ เปนตน
๕.

บริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยวิเคราะหกลุมเปาหมายและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยี ส ร า งเครื อ ข า ย ซึ่ ง ป จ จุ บั น เครื่ อ ข า ยสั ง คมออนไลน ดํ า เนิ น ไปอย า งเต็ ม รู ป แบบแล ว ทํ า ให
กลุมเปาหมายสามารถคนควาหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดทุกเวลา
โดยใชอุปกรณเชื่อมตอระหวางเครือขายกับโนตบุค (Notebook)

โทรศัพทมือถือ (Mobile

phone)

สําหรับคําสอนของพระพุทธศาสนาควรจัดใหครอบคลุมทั้งระดับโลกียะและโลกุตระ ซึ่งกลุมเปาหมายจะ
สามารถเลือกศึกษาไดเองตามความสนใจ

บทสรุป
เมื่อสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไป การบริหารการเผยแผของพระพุทธศาสนาตองมียุทธศาสตร
เปาหมาย และวิธีการ ที่เหมาะสม เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยไมกระทบตอหลักธรรมคําสอนขององค
สมเด็ จพระสัมมาสัมพุทธเจา การบริห ารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตในยุคดิจิ ทัลใหเกิด
ประสิทธิผล จึงตองปรับไปใชวิธีการเชิงรุกที่ทันยุคสมัย ทันเหตุการณ พระธรรมทูตควรมีคุณลักษณะตาม
พุ ท ธลั ก ษณะทั้ งพระมหาปุ ริ ส ลั ก ษณะ ๓๒ ประการ พรอ มอากั ป กิ ริ ย ามารยาทครบถ ว น กอร ป ด ว ย
คุณลักษณะภายในและภายนอก รวมทั้งคุณลักษณะใฝศึกษา และมีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในโลกยุคดิจิทัล
ปฏิบัติตนอยางเครงครัดในพระธรรมวินัย มีความสามารถในการสื่อภาษา สามารถบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดงายในยุคสังคมออนไลน อยางกวางขวาง ทุกที่ ทุกเวลา เปน
“อกาลิโก” คือ ไมจํากัดดวยกาล ผานเว็ปไซตออนไลน ครอบคุลมองคกรเครือขายคณะสงฆไทยทั่วโลก
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