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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ บริเวณใตตนพระศรี

มหาโพธิ์ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ประทับเสวยวิมุตติสุขเปนเวลา 7 สัปดาหแลว จึงพิจารณาเห็นวา

บุคคลมีปญญาในการเรียนรูแตกตางกันซึ่งเปรียบเสมือนดอกบัวสี่เหลา จึงตัดสินพระทัยที่จะ

ประกาศพระพุทธศาสนา โดยการสงพระอรหันตสาวก 60 รูปแรกไปประกาศพระศาสนา พระพุทธ

องคไดใหโอวาทพุทธสาวกกอนออกไปประกาศศาสนาวา 

  

      “เราพนแลวจากบวงที่เปนของทิพย ที่เปนของมนุษย  พวกเธอก็พนเชนกันแลว 

  พวกเธอจงจาริกไป  เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก  เพื่ออนุเคราะหชาวโลก 

  เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย   แตอยาไปทางเดียวกัน 

  สองรูป จงแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง มีความ 

  งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธ์ิ 

  บริบูรณครบถวน  สัตวทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตานอยมีอยู   ยอมเส่ือมเพราะไมได 

  ฟงธรรม  จักมีผูรูธรรมแมเราก็จกัไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”    

                                                                   (พระไตรปฎกเลมท่ี 4, 2539, หนา 136) 

 

 การสงพระอรหันตสาวกไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้น ทําใหมีกุลบุตรตามเมือง    

ตาง ๆ ไดเดินทางมาทูลขอการบรรพชาอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนจํานวนมาก จึงเปน

เหตุทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองเรื่อยมา หลังจากที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว ก็ไดมีการสังคายนาพระธรรมวินัยจัดหมวดหมูหลักธรรมของพระ

พุทธองคใหม หลังจากทําการสังคายนาเสร็จเรียบรอยแลวไดสงพระเถระไปประกาศพระศาสนา

ตามประเทศตาง ๆ แบงออกเปน 9 สาย ตามหลักที่ปรากฏกลาวไววาพระโสณเถระและพระอุตตร 
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เถระเปนหัวหนาคณะ ไปเผยแผพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ จากหลักฐานที่ปรากฏ

สันนิษฐานวาเปนจังหวัดนครปฐม  (เสนาะ เฑียรทอง, 2548, หนา 243)    

 พระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาตามดินแดนตาง ๆ ทําใหพระพุทธศาสนามีความ

เจริญไปสูประเทศตาง ๆ ประเทศไทยไดรับนับถือพระพุทธศาสนาก็มีผลมาจากการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตทั้ง 9 สายนี้ทําใหชาวไทยไดรับเอาพระพุทธศาสนาเขามามีสวน

สําคัญในการดําเนินชีวิต การเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพมีความสําคัญมากตอสถาบัน

พระพุทธศาสนา เพราะเปนสิ่งเดียวที่จะทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญไปสูประเทศตาง ๆ   

 พระพุทธศาสนาไดดํารงสืบตอมาจนถึงปจจุบันนี้ได ก็อาศัยพระสงฆชวยกันเปนพระนกัเผยแผ

หลักธรรมไปสูประชาชนตามภูมิภาคตาง ๆ   เพราะการนําหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ไปเผยแผสูประชาชน เปนหนาที่ของพระสงฆที่จะตองปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองคแลว

นําเอามาสั่งสอนไปประกาศใหประชาชนไดประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งพระพุทธศาสนา

ใหมั่นคงถาวรสืบตอไป (พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี),  2547, หนา 15) 

 สมัยพุทธกาลมีวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงธรรม การ

สนทนาธรรม การแนะนําส่ังสอน การตอบปญหาขอของใจ  การสอบถาม การแสดงฤทธิ์เพื่อถอน

มิจฉาทิฏฐิ แตการแสดงฤทธิ์นั้นใชเปนบางครั้ง สําหรับพระสาวกบางรูปเทานั้น (พระมหาสุชญา  

โรจนญาโณ (ยาสุกแสง), 2540, หนา 1) หลังจากสมัยพุทธกาลเปนตนมา รูปแบบการเผยแผพุทธ

ธรรมก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดแตยังมีเปาหมายหลักในการเผยแผคือ เพื่อใหประชาชนไดเรียนรู

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแลวไปใชในชีวิตประจําวัน   

 สมัยสุโขทัยมีรูปแบบการสื่อสารการเผยแผพุทธธรรม โดยที่พอขุนรามคาํแหงและพระเจา 

ลิไทเปนองคศาสนูปถัมภก สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการ ประชาชนนับถือและศรัทธาพระพุทธ 

ศาสนาดวยพระองคเอง  จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนอยางกวางขวางเปนปกแผน การ

เผยแผพุทธธรรมในยุคนี้มุงไปสูพระมหากษัตริยแลวจึงเผยแผไปสูขาราชบริพาร และประชาชนใน

ภายหลัง (ปนนัดดา นพพนาวัน, 2533, หนา 53)   

 สมัยกรุงศรีอยุธยามีรูปแบบการสื่อสารการเผยแผพุทธธรรม โดยที่พระมหากษัตริยอยูใน

ฐานะองคศาสนูปถัมภกที่สงเสริม สนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูพระบรมวงศานุวงศ  

ขาราชการ และประชาชน รูปแบบที่สําคัญในการเผยแผพุทธธรรมสมัยนี้ก็คือ การบวชเรียนของ

เจานาย เชื้อพระวงศและขาราชการที่ถือเปนตนฉบับของประเพณีไดปฏิบัติสืบตอมาจนถึงปจจุบัน  
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และการเผยแผพุทธธรรมท่ีสําคัญอีกประการคือ การสอดแทรกธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาใน

รูปวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา ในยุคนี้จึงเกิดวรรณคดีที่สําคัญอาทิ นันโทปมสูตรคําหลวง พระ

มาลัยคําหลวง เปนตน (ปนนัดดา นพพนาวัน, 2533, หนา 53)   

 สมัยกรุงธนบุรีมีรูปแบบการสื่อสารการเผยแผพุทธธรรม ในยุคนี้การเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาหยุดชะงักเพราะหลักฐานทางพระพุทธศาสนา วัดอารามตาง ๆ ศาสนสถานและพระไตรปฎก 

ไดรับความเสียหายเปนอันมาก การเผยแผในยุคนี้จึงมุงเนนไปที่การฟนฟูพระพุทธศาสนา การ

ปฏิสังขรณหรือสรางวัดขึ้นมาใหม (ปนนัดดา นพพนาวัน, 2533, หนา 53)   

 สมัยกรุงรัตนโกสินทรมีรูปแบบการสื่อสารการเผยแผพุทธธรรมโดยแบงออกเปน 3 ยุค

คือ กรุงรัตนโกสินทรตอนตน การเผยแผพุทธธรรมกระทําโดยพระมหากษัตริยและพระภิกษุเปน

หลักโดยการเผยแผธรรมะสูขาราชการและประชาชน ควบคูไปกับการกอสรางบูรณปฏิสังขรณ 

ศาสนสถานตาง ๆ ในดานการปกครองคณะสงฆไทยไดมีการประกาศใหกฎหมายพระสงฆเพื่อการ

กวดขันความประพฤติของพระสงฆ เพื่อใหสังฆมณฑลมีความมั่นคงยิ่งขึ้น รูปแบบการสื่อสารการ

เผยแผพุทธธรรม สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนกลาง มีการชําระพระไตรปฎกเพิ่มเติมอีก มีการนิพนธ

แตงหนังสือธรรมะตาง ๆ เชน เบญจศีล เบญจธรรม มีการออกวารสาร ธรรมจักษุ มีการจัดพิมพ

พระไตรปฎกสยามรัฐเปนอักษรไทย ทําใหสามารถเผยแผธรรมะไดอยางกวางขวาง รูปแบบการ

สื่อสารการเผยแผพุทธธรรม สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนปลายจนถึงยุคปจจุบัน โดยการสนทนา

ธรรม การปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม การแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การจัดพิมพ

หนังสือธรรมะออกเผยแพร โดยไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนามากขึ้น  

โดยผานสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต นิตยสาร วารสาร เทปบันทึกเสียงและสรางเว็บไซตขึ้นมา

เกี่ยวกับธรรมะเพื่อพุทธศาสนิกชนไดเขามาศึกษา (ปนนัดดา นพพนาวัน, 2533, หนา 53)   

 ในสํานักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีพระนักเผยแผหลายรูปที่มีรูปแบบ ลีลา วิธีการ    

เผยแผพระพุทธศาสนาที่มีความโดดเดนแตกตางกันออกไปแตละรูป อาทิ พระครูพิศาลธรรมโกศล  

(หลวงตา แพรเยื่อไม) มีรูปแบบและแนวทางการเผยแผพระพุทธธรรม 3 แนวทางคือ 1. การเทศนา  

(เทศนมหาชาติ เทศนธรรมวัตร) 2. การปาฐกถา การบรรยายธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนา

ธรรม และการโตวาทีธรรม 3. การเขียนหนังสือ บทความ วรรณกรรมเรื่องสั้น ๆ โดยมีวิธีการ

นําเสนอแบบโดยตรง นําเสนอแบบเปรียบเทียบ และนําเสนอแบบเชื่อมโยง (พระมหาสัญญา  

ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 1).   
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 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) มีเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรมที่เดนชัด 6 วิธี  

1. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ 2. การนําเสนอโดยวิธีการยกอุปมา

เปรียบเทียบ 3. การนําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โคลง บท

ประพันธ และบทกลอน เปนตน 4. การนําเสนอโดยวิธีการพูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ

สถานการณตาง ๆ 5. การนําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอยางประกอบการบรรยาย 6. การนําเสนอ

โดยวิธีการแทรกดวยเรื่องที่ทําใหเกิดอารมณขัน (พระวุฒิกรณ วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ), 2543, หนา  

ข)   

 พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน  ธมฺมวฑฺฒโน) ไดใชวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 5  

รูปแบบ คือ รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนา การเทศนมหาชาติ มีเอกลักษณ และความสามารถ

เฉพาะตัวที่โดดเดน ดวยน้ําเสียงที่ไพเราะและกังวาน โดยมีการนําเสนอธรรมะ ดวยวิธีการนําเสนอ

เนื้อหาดวยบทความที่เขาใจงาย สนุกสนาน เราใจ มีคติธรรมะสอนใจ ใชภาษาเหมาะสมกับสังคม

ยุคปจจุบัน อักขระชัดเจนถอยคําสุภาพเรียบรอย ภาษาที่นํามาใชเปนประจําคือ พุทธศาสนสุภาษิต  

สุภาษิต คํากลอน คําพังเพย คําคม คําคลองจอง คําอุปมา การเลนคํา เปนตน (พระมหาบุญโฮม  

ปฺุญวฑฺฒโน (จันทะโสม), 2549, หนา ก)  

  ซึ่งพระนักเผยแผทั้ง 3 รูปนี้ก็อยูในปกครองของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) สมยัที่

พระพุทธวรญาณเปนเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ซึ่งเปนอดีตเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

อดีตเจาคณะภาค 15 นับวาเปนพระนักเผยแผรูปหนึ่งที่ตลอดชีวิตของทานทําหนาที่ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี พระพุทธวรญาณ (มงคล  วิโรจโน) มากดวยเมตตากรุณาธรรมเปน

พื้นฐาน มีลีลาการแสดงพระธรรมเทศนาอยางลึกซึ้ง เปนตนแบบของการถายทอดธรรมะและการ

เผยแผธรรมในสมัยปจจุบัน เปนผูมีผลงานดานการเผยแผธรรมะแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป เชน 

หนังสือพระธรรมเทศนา หนังสือเก็บเล็กผสมนอย ซีดีสํานวนการเทศน บทความที่ลงตาม

หนังสือพิมพตาง ๆ ในทุกโอกาสโดยไมยอทอ  ซึ่งมีผูบันทึกคําสอนของทานไววา  “เปน                 

ผูเปรียบเสมือนดวงอาทิตย และดวงจันทรที่สองพลังในการสรางสรรคชีวิตใหความอบอุนและให

แสงสวางเปนประโยชนแกชาวโลกมาโดยตลอดชั่วกัลป” (พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺม  

รํสี), 2548, หนา 23) 
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 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนพระธรรมกถึกผูมีชื่อเสียง มีความสามารถ

เชี่ยวชาญในการเทศนาไดอยางไพเราะเสนาะโสตจับใจผูฟง ตั้งตนอยูในแนวทางของบูรพาจารย

แหงสํานักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งเปนสถานที่มีนักเทศนผูมีชื่อเสียงมาแตอดีตกาลอัน

ยาวนานนับรอยป ทั้งยังถายทอดใหแกอนุชนรุนหลังไดสรางทายาทสืบทอดวิถีของนักเทศน ทําให

มีนักเทศนรุนใหม ๆ เกิดขึ้นอีกหลายรูป การบริหารการศึกษาสามารถสรางบุคลากรที่ประสบ

ความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนที่ยกยองสรรเสริญมากมาย มีความโดดเดนเปนที่ประจักษแกสาธารณชน  

(พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ  พฺรหฺมรํสี), 2548,  หนา  8 - 89) 

 ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนพระนักเทศนที่ยอมรับใน

วงการของพระนักเทศน มีเทคนิค วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สื่อใหผูฟงไดฟงแลวเกิดความ

เขาใจไดงาย ภาษาก็ฟงงาย เปนพระนักเทศนที่มีลีลาดานการสื่อสารเปนเลิศ จึงทําใหการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของทานแตละประสบความสําเร็จ  และทานเปนพระที่ประชาชนทั่วไปใหการ

เคารพศรัทธาในการเปนพระนักเผยแผอยางมาก ผูวิจัยในฐานะเปนศิษยซึ่งทานเปนพระอุปชฌายได

อยูในสํานักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปนสํานักที่ไดผลิตพระนักเทศน พระนักเผยแผออกไปสู

สังคมเปนจํานวนมาก จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาท วิธีการ และผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ

พุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาบทบาท และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล วิโรจ

โน)  

 2.  เพื่อศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

 3.  เพื่อศึกษาผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  วิโรจโน) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาขอมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก

เกี่ยวกับบทบาท วิธีการ และผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วโิรจโน) โดยมี

ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

6 
 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ศึกษาชีวประวัติ ผลงาน บทบาท วิธีการ และผลการเผยแผพระพุทธศาสนา ของพระ

พุทธวรญาณ (มงคล  วิโรจโน) โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ เทปบันทึกเสียง บทความ 

บทพระธรรมเทศนา งานวิจัยที่มีความเกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึก 

 ขอบเขตดานการวิจัย 

 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่มีความ

เกี่ยวของ ส่ิงพิมพ เทปบันทึกเสียง บทความ บทพระธรรมเทศนา และการสัมภาษณเชิงลึกโดยการ

สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดกลุมตัวอยางคือ เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระธรรม

กถึกรวมสมัย และศิษยานุศิษยผูเกี่ยวของ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 ชีวประวัติ หมายถึง ประวัติชีวิตของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) อดีตเจาอาวาสวัด

ประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งแตเกิดจนถึงมรณภาพ 

 บทบาท หมายถึง การทําตามบท การทําตามบทโดยปริยาย การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว  

ในการวิจัยนี้ หมายถึง บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ที่

มีผลตอการสรางความมั่นคงทางสังคมทางดานตาง ๆ 

 วิธีการ หมายถึง วิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ตาม

รูปแบบตาง ๆ เชน การใชถอยคํา พุทธศาสนสุภาษิต คติธรรม คํากลอน เปนตน 

 การเผยแผ หมายถึง การทําใหหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาขยายออกไปสู      

วงกวาง ในที่นี้หมายถึง การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให

ขยายออกไปสูประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการเทศน การอบรม การสอน การเขียนหนังสือ

ธรรมะ การบรรยายธรรมทางรายการวิทยุ โทรทัศน เปนตน 

 พระพุทธวรญาณ หมายถึง พระมหามงคล วิโรจโน (ศิริกานนท) เปรียญธรรม 5  ประโยค 

อดีตเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อดีตเจาคณะภาค 15 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1.  ไดทราบชีวิตและผลงานของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  วิโรจโน) 

 2.  ไดทราบรูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจ

โน) ที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทางสังคม 

 3.  ทําใหสามารถนําหลักและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล  

วิโรจโน) ไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 


