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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) นั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนา และเทคนิควิธีการแสดงธรรม โดยเรียงลําดับไวดังนี้ 

 1. แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

  1.1 แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธเจา 

  1.2 แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธสาวก 

 2. แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 

 3. บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอสังคม 

 4. ประวัติและผลงานของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

 

 วิธีการเผยแผพุทธธรรมในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบประยุกต

เขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณีในแตละทองถิ่นที่มี

ความแตกตางกันมากมาย ไมวาจะทรงใชวิธีไหน ก็มักจะประสบผลสําเร็จเสมอ นั้นเพราะ

ความสําเร็จเชนวานี้ ไมใชเปนเหตุผลเฉพาะยุคสมัยเทานั้น แตยังอาศัยบารมีธรรมท่ีทรงสรางมาเพื่อ

ทําหนาที่ของพระศาสดา โดยเฉพาะตามที่ทานแสดงไวในที่ตาง ๆ ความวา “พระผูเปนที่พึ่งของ

โลก ทรงบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 

พระองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ยอมบังเกิด

ขึ้นเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกคนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหตอชาวโลก เอกบุคคล

นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2540, หนา 15)   
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 1. แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธเจา 

   พระพุทธเจาหลังจากตรัสรูแลวจึงมีพระดําริที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาโดยพิจารณา

ถึงบุคคลผูสมควรที่จะไดรับการฟงธรรม โดยในเบื้องตนพระองคไดเสด็จไปเมืองพาราณสีเพื่อไป

โปรดปญจวัคคียที่พํานักอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อเสด็จไปถึงก็แสดงธรรมชื่อวา ธัมมจัก

กัปปวัตนสูตร โปรดทานเหลานั้น พอจบพระธรรมเทศนาทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็น

ธรรม และทูลขอบรรพชาอุปสมบทเปนพระสงฆรูปแรกในพระพุทธศาสนา สวนที่เหลืออีก 4 คน  

พระพุทธเจาก็ไดสั่งสอนอบรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุพระอรหันตในที่สุด พระสงฆกลุม

ที่สองที่เขามาสูพระพุทธศาสนาก็คือ พระยสะและสหายของพระยสะอีก 4 คนคือ วิมละ สุพาหุ  

ปุณณชิ  ควัมปติ เมื่อทั้งหมดนี้ไดบรรพชาแลวตอมาสหายอีก 50 คนก็ได เข ามาบวชใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งในขณะนั้นมีพระอรหันตเกิดขึ้นแลวในโลก 60 รูป พระสงฆมีจํานวน

พอสมควรพระสัมมาสัมพุทธเจามีดําริที่จะสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา (พระยุทธนา  

รมณียธมฺโม (แกวกัณหา), 2547, หนา 42) โดยตรัสรับสั่งวาใหไปคนละทางอยาไปทางเดียวกันสอง

รูป พระพุทธองคเองจะเสด็จไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อเสด็จไปถึงก็ไดแสดงธรรมโปรด      

อุรุเวลกัสสปะ  นทีกัสสปะ  คยากัสสปะ ซ่ึงมีบริวารถึง 1,000 คน จนเกิดความเล่ือมใสขออุปสมบท

ในสํานักของพระพุทธเจา ตอมาก็ไดเสด็จไปโปรดพระเจาพิมพิสารจนเกิดความเลื่อมใสโดยทรง

ถวายพระราชอุทยานชื่อวา เวฬุวัน ใหเปนที่พักของพระพุทธเจาโดยนับวา เวฬุวัน เปนวัดแรกใน

พระพุทธศาสนา 

  ในขณะนั้นพระอัสสชิเถระเปนพระภิกษุที่อยูในกลุมพระปญจวัคคีย เดินทางมาถึง

กรุง    ราชคฤหโดยไดแสดงธรรมแกอุปติสสปริพพาชก ที่เปนศิษยเอกของสัญชัยเวลัฏฐบุตร จน

เกิดความเล่ือมใสและไดดวงตาเห็นธรรม อุปติสสปริพพาชกจึงไดชวนโกลิตปริพพาชกที่เปนเพื่อน

สนิทกันมาบวชในสํานักของพระพุทธเจา โดยทานทั้งสองไดรับการแตงตั้งใหเปนคูอัครสาวกซาย

และขวา  ถือวาเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพราะสามารถประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤหไดสําเร็จ จึงทําใหพระพุทธศาสนาเผยแผมาจนถึงปจจุบัน (พระ

ยุทธนา รมณียธมฺโม  (แกวกัณหา), 2547, หนา 43) 
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  พระพุทธเจาทรงมีวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาหลายวิธีการ ซึ่งแตละวิธีก็ทรง

เลือกใชไดอยางเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และเวลา จึงทําใหการเผยแผของพระพุทธองคประสบ

ความสําเร็จ วิธีการประกาศพุทธธรรมของพระพุทธองคมีดังนี้  

  1.1 วิธีการเขาหาผูนําทางศาสนา การเมือง และทางเศรษฐกิจ 

          อาณาเขตของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล แบงออกเปน 16 อาณาจักรใหญ แตที่

ยิ่งใหญและเปนมหาอํานาจจริง ๆ มีเพียง 2 อาณาจักรคือ อาณาจักรมคธ โดยมีพระเจาพิมพิสารเปน

ผูปกครอง และอาณาจักรโกศล โดยมีพระเจาปเสนทิเปนผูปกครอง หลังจากตรัสรูแลว พระพุทธ

องคจึงไดใชอาณาจักรนี้เปนที่เผยแผพุทธธรรม ตั้งเปาหมายไวที่ผูนําศาสนา ผูนําทางการเมือง และ

ผูทางเศรษฐกิจ (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2531, หนา 22-23) 

   1.1.1 ผูนําทางศาสนา พระพุทธเจาเสด็จไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อแสดง

ธรรมโปรดปญจวัคคีย โดยพระพุทธองคทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เปนเหตุใหโกญฑัญญะ

ไดบรรลุธรรม ถือวาเปนการเผยแผครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จในการเขาหาผูนําทางศาสนา 

(พระไตรปฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, หนา 14-31) ตอจากนั้นก็ได

เสด็จไปโปรดชฏิล 3 พี่นอง และบริวารอีก 1,000 รูป ซึ่งเปนเจาลัทธิใหญที่นิยมบูชาอัคนีเทพซึ่ง

เปนที่นับถือของพระเจาพิมพิสารและประชาชนชาวมคธทั่วไป พระพุทธองคก็ทรงแสดงอาทิตต

ปริยายสูตรใหชฏิล 3 พี่นองไดฟง พอแสดงจบเปนเหตุใหชฏิล 3 พี่นองไดบรรลุธรรมและขอ

อุปสมบทเปนพระภิกษุทั้งหมด (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, 

หนา 54-65) โปรดฤาษีอัคคิทัตตะ พรอมดวยบริวารจํานวน 1,000 รูป ถือฤษีทั้งหมดเปนเจาลัทธิ

ใหญในอาณาจักรโกศล เพราะเปนที่นับถือของมหาชนชาวอาณาจักรมคธ อังคะ และอาณาจักรกุรุ 

จนเกิดความเล่ือมใสและเขามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมด (มหามกุฎราชวิทยาลัย, ธัมมปทัฏฐ

กถาแปล พิมพครั้งที่ 9, 2534, หนา 168) 

   1.1.2 ผูนําทางการเมือง มีวิธีการโดยเสด็จไปยังกรุงราชคฤหประทับอยู ณ สวน

ตาลหนุม ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและสามุกกังสิกธรรมเทศนาโดยพระเจาพิมพิสารและขาราชการ

บริวารจํานวน 12 นหุต (120,000 คน จนเกิดความเล่ือมใสไดถวายวัดเวฬุวันเพื่อเปนสถานที่บําเพ็ญ

ธรรมของพระภิกษุสงฆ ถือวาเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 4, 

2539, หนา 65-72)  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

12 
 

   1.1.3 ผูนําทางเศรษฐกิจ ผูนําทางเศรษฐกิจเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการชี้นําสังคม

ไดอยางมีพลังไมแพผูนําทางศาสนาและผูนําทางการเมือง ผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจนอกจากจะมี

บทบาทในประเทศของตนอีกทั้งยังเปนหนาเปนตาของประเทศอีกดวย ผูนําทางเศรษฐกิจที่

พระพุทธเจาและพระสาวกไปเทศนโปรด เชน ยสกุลบุตรพรอมบิดาและมารดา และมิตรสหายอีก 

55 คน จิตตคฤหบดีและบริวาร โกสิยเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เปนตน (พระไตรปฎก

ภาษาไทย เลมที่ 4, 2539, หนา 31-40) 

   การเผยแผโดยการเขาหาบุคคลสําคัญเชนนี้ถือวาเปนวิธีการที่ชาญฉลาด เพราะทํา

ใหการเผยแผพุทธธรรมไดผลดีและเกิดศาสนิกชนอยางรวดเร็ว  อีกทั้งเปนการแสดงถึง

ความสามารถในการเผยแผของพุทธองคและพระสาวก ผูนําทางศาสนานั้นถือวามีอิทธิพลตอจิตใจ

ของประชาชนมากกวาผูนํามากกวาผูนําทางการเมืองหรือนักปกครอง การเผยแผดวยการเขาหาผูนํา

ทางดานตาง ๆ ของสังคมจึงเปนการเผยแผศาสนาที่มีประสิทธิภาพเพราะทําใหการเผยแผประสบ

ผลสําเร็จอยางรวดเร็ว (พระกวีวรญาณ (จํานง ทองประเสริฐ), 2514, หนา 120) 

  1.2 วิธีการเผยแผดวยการปฏิวัติคําสอนและหลักความเชื่อดั้งเดิม 

    การปฏิวัติ คือการเปลี่ยนแปลงหลักขอมูลและระบบความเชื่อบางประการของ

ศาสนาดั้งเดิม ที่ทรงเห็นวาผิดพลาดและไมชอบธรรม โดยทรงชี้แนะใหเห็นสวนที่ผิดพลาดและ

ทรงเสนอหลักการใหมแทน เชน การลมลางระบบความเชื่อเรื่องวรรณะ พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ

แนวคิดเรื่องวรรณะ และสอนวาที่แทจริงคนเราเกิดมาจากองคกําเนิดของสตรีผูเปนมารดาทั้งสิ้น 

คนมิใชดีหรือชั่วเพราะชาติกําเนิด แตขึ้นอยูกับการกระทําที่เปนตัวบงชี้ หากทําดีก็เปนคนดี หากทํา

ชั่วก็เปนคนชั่วทรงสอนโดยปฏิเสธการบรรลุธรรมที่อาศัยวิธีการสุดโตง 2 วิธี คือ การพัวพันอยูใน

กามสุข และการทรมานรางกายดวยวิธีการตาง ๆ แตทรงเสนอแนวทางปฏิบัติใหมอันประกอบดวย

อริยมรรคมีองค 8 ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา หรือแนวทางปฏิบัติสายกลาง การปฏิบัติที่ไมเขมงวด

และไมหละหลวมจนเกินไป (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 4, 2539, หนา 20-25) 

  1.3 การเผยแผดวยวิธีการใชปาฏิหาริยตาง ๆ 

   สมัยพุทธกาลมีการใชปาฏิหาริย 3 วิธีที่เรียกวา ปาฏิหาริย แปลวา สิ่งอัศจรรย 

เพราะสามารถทําใหคนเกิดความรูจนถึงขั้นปญญา มี 3 วิธีการ คือ  

   1.3.1 วิธีอิทธิปาฏิหาริย การสอนดวยการใชความสามารถพิเศษ 

   1.3.2 วิธีอาเทสนาปาฏิหาริย การสอนโดยวิธีเขาใจหรือรูใจผูอื่น 
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   1.3.3 วิธีอนุสาสนิปาฏิหาริย การสอนดวยการบรรยาย การพร่ําสอนใหรูผิดรูถูก รูดี

รูชั่วดวยตนเอง (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 4, 2539, หนา 47-65) 

  1.4 วิธีการเผยแผดวยบุคลิกภาพ 

    การเผยแผดวยบุคลิกภาพถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่ง เพราะบุคลิกภาพที่มี

ความสงางาม สามารถสรางความศรัทธาใหเกิดแกผูที่พบเห็นเปนอยางดี พระพุทธเจามีพระวรกายที่

สงางาม ดังมีผูชมวา พระสมณโคดมทรงมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก 

มีวรรณะและสรีระดุจดังพรหมนาชมยิ่งนัก (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 13, 2539, หนา 474-478) 

อากัปกิริยามารยาททุกอยางมีสวนสําคัญที่ทําใหผูเห็นเกิดความเล่ือมใสศรัทธา เพราะจัดวามีสมบัติ

ผูดีและมีมารยาทอันเปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนพระพุทธเจามีพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนห

ทุกประการ พรอมดวยความองอาจสงางาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองคจึงมี

ความแจมแจงดวยสัจธรรม กอใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจชวนอยากใหฟงอยากใหใกลชิด

พระองคอยูเปนประจํา (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) 2531, หนา 11) 

  1.5 การเผยแผดวยวิธีการปฏิรูป  

   การปฏิรูป ไดแก การปรับปรุงใหสมควร ใหเหมาะสม ปรับปรุงใหเขากับสังคม 

วัฒนธรรมตาง ๆ โดยไมใหมีความขัดแยง พระพุทธเจาใหวิธีการปฏิบัติตอสังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชนตาง ๆ ในลักษณะที่มีความนุมนวล ไมหักลางความเชื่อถือดั้งเดิม ไมใชคําพูดที่

รุนแรง แตพระพุทธองคใชวิธีเปลี่ยนแปลงแบบที่ไมรูสึกตัวหรือโอนออนผอนตามมากกวาคํา

บัญญัติของศาสนาเดิมหรือลัทธิเดิมพระองคก็จะนํามาใชในความหมายใหมตามหลักพุทธธรรม 

โดยการสรางคุณคาใหมใหแกคําบัญญัติที่ใชอยูเดิม เชน พรหม พระพุทธเจาทรงใหความหมายใหม

วา หมายถึง มารดาบิดา เปนตน (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 21, 2539, หนา 107-108) 

  1.6 การเผยแผดวยการปฏิบัติเชิงรุก  

   พระพุทธเจาทรงใชวิธีการปฏิบัติเชิงรุกในการเผยแผพระพุทธศาสนา คือการเสด็จ

ไปโปรดถึงบานของผูท่ีทรงเห็นวามีอุปนิสัยสมบัติแกกลาพอที่จะบรรลุธรรมได การเผยแผเชิงรุก

ของพระพุทธเจาจัดเปนพระกรณียกิจประจําวัน 5 ประการคือ 

   1.6.1 เวลาเชาเสด็จไปบิณฑบาต 

    1.6.2 เวลาบายแสดงธรรม 

   1.6.3 เวลาค่ําประทานโอวาทแกภิกษุ 
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   1.6.4 เวลากลางคืนทรงตอบปญหา (พวกชนชั้นสูง)  

   1.6.5 เวลาจนสวางทรงตรวจดูผูที่ควรและยังไมควรตรัสรู (บรรลุธรรม) (พระมหา

ประยุทธ ปยุตฺโต, 2531, หนา 28) 

  1.7 วิธีการเผยแผดวยการเสนอหลักคําสอนที่เปนแกนแทของพระพุทธศาสนา 

    การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการนําเสนอหลักการหรือหลักพุทธธรรมที่เปน

แกนแทหรือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา เชน หลักไตรลักษณ หลักกรรม คือการกระทํา เปนตัว

บงชี้พฤติกรรมและประเมินคาใหกับคนเรา เชน คนทําความดียอไดรับความสุขใจ คนทําความชั่ว

ยอมไดรับความเดือดรอน หลักอริยสัจ 4 เปนหลักธรรมที่สําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดใน

พระพุทธศาสนา เปนหลักความจริงที่เชิญใหทุกคนมาพิสูจน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534, หนา 

83-84) 

  1.8 การเผยแผดวยวิธีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

   ความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศอินเดีย ทําให

การเผยแผพระพุทธศาสนาตองมีการปรับตัวหรือกลยุทธในการเผยแผ วิธีการปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรมแตละทองถิ่น การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมแตละทองถิ่นของพระพุทธองค ทรง

กระทําไดอยางแนบเนียนจนทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเหมือนวาพระพุทธองคทรงเปนญาติ หรือเปน

พวกเดียวกัน การปรับตัวเขากับสังคมมีหลายอยางโดยมีการปรับตัวดานภาษา ภาษาที่ใชในอินเดีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุมแมน้ําคงคา มีแพรหลาย 2 ภาษา คือ ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี 

ภาษาสันสกฤตเปนภาษาชั้นสูง สวนภาษาบาลีเปนภาษางาย ๆ แพรหลายในระหวางชนชั้นกลาง

และต่ํา พระพุทธจึงเลือกใชภาษาใหเขากับสังคมและชุมชนนั้น ๆ แมกระทั่งการเผยแผพระพุทธ

องคก็ทรงแนะนําใหพระสาวกใชภาษาตามที่ชาวโลกเขานิยม จะไดสื่อสารกันรูเรื่อง (พระไตรปฎก

ภาษาไทย เลมที่ 13, 2539, หนา 239-242) ดานพิธีกรรม สังคมอินเดียมีหลากหลายพิธีกรรม ทาง

พระพุทธศาสนาจึงมีวิธีการหนึ่งที่ชวยใหคนมานับถือก็ไดจัดใหมีพิธีกรรม เชน กําหนดวันอุโบสถ 

วันเขาพรรษา ทรงใหอนุญาตใหทอดกฐิน (กรานกฐิน) และอนุญาตการถวายจีวรและผาอื่น ๆ เปน

ตน ดานจารีตประเพณีและระบบความเชื่อ การเผยแผพระพุทธธรรมที่จะประสบความสําเร็จนัก 

เผยแผจะตองประพฤติปฏิบัติใหเขากับจารีตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมในทองถิ่น โดยไมทําลาย

ประเพณีวัฒนธรรมอันเปนความเช่ือของสังคม (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 1, 2539, หนา 32) 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

15 
 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธองคจะทรงใชวิธีการที่ยืดหยุน และสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสังคมวัฒนธรรมประเพณีของแตละทองถิ่นไดอยางกลมกลืนและประสบ

ความสําเร็จเปนอยางอยางมากในการเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งวิธีการเผยแผของพระพุทธองคทรง

ปรับใหเหมาะกับอุปนิสัยของผูฟงแตละคน ทรงมุงผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ ดวยวิธีการเผย

แผเชนนี้ทําใหการประกาศศาสนาของพระพุทธองคประสบผลสําเร็จทําใหเกิดศาสนิกชนอยาง

รวดเร็วและศาสนาพุทธก็แพรหลายในสังคมอินเดียอยางรวดเร็ว   

  นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาวิธีการสอนหรือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา อีก

หลายทานพอสรุปไดดังนี้ 

  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549, หนา 46 - 50) ไดกลาวถึงวิธีการสอนหรือการเผย

แผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา วาพระองคทรงใชวิธีการสอนหลายวิธีโดยดูตามความ

เหมาะสมของผูเรียนหรือผูฟงเปนประการสําคัญ วิธีการสอนที่พระพุทธเจาใชเปนประจํา มีดังนี้ 

   1) แบบสากัจฉาหรือสนทนา วิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีผูมาเฝาหรือมาสนทนานั้น

ยังไมมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไมรู  ไมเขาใจในหลักธรรม โดยการสนทนา

พระพุทธเจาจะเปนฝายถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจในหลักธรรมและเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

ในที่สุด 

   2) แบบบรรยาย วิธีนี้พระพุทธเจาใชในที่มีการประชุมใหญโดยการแสดงธรรม

ประจําวัน ซึ่งจะมีประชาชนหรือพระสงฆจํานวนมาก โดยผูเรียนหรือผูฟงจะมีพื้นความรูความ

เขาใจ พรอมกับมีศรัทธาความเล่ือมใสอยูแลว 

   3) แบบตอบปญหา วิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีผูมาถามปญหา หรือมาถามขอสงสัย

ในหลักธรรมตาง ๆ สวนมากผูที่มาถามจะเปนผูที่นับถือลัทธิอื่น บางครั้งก็มาถามเพื่อตองการรูคํา

สอนของพระพุทธองค บางครั้งก็มาถามเปรียบเทียบคําสอนในลัทธิของตน บางครั้งก็มาถามเพื่อ

ลองภูมิของพระพุทธองค โดยการตอบปญหาของพระพุทธเจาพระองคจะใชวิธีการตอบใหเหมาะ

แกปญหา  ซ่ึงลักษณะการตอบปญหาของพระพุทธองคมี 4 อยางดังนี้ 

    (1) เอกังสพยากรณียปญหา การตอบปญหาแบบตรงไปตรงมาตายตัว เชน ถาม

วาจักษุเปนอนิจจัง ก็ตอบตรง ๆ ไปวาถูกแลว 
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    (2) ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา การตอบปญหาที่ยอนถามกอนแลวจึงตอบ เชน 

ถามวาโสตะก็เหมือนจักษุหรือ ก็ยอนถามวา ที่ถามหมายถึงแงใด ถาเขาวา ในแงเปนเครื่องมองเห็น 

ก็ตอบวา ไมเหมือน ถาเขาวา ในแงเปนอนิจจัง ก็ตอบวา เหมือน 

    (3)  วิภัชชพยากรณียปญหา การตอบปญหาที่จะตองแยกความตอบกอน เชน 

ถูกถามวาสิ่งที่เปนอนิจจัง ไดแก จักษุใชไหม ก็แยกความออกตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้นที่เปน

อนิจจัง  โสตะ ฆานะ ฯลฯ ก็เปนอนิจจัง 

    (4) ฐปนียปญหา การตอบปญหาท่ีพึงยับยั้งเสีย ไดแก การถูกถามปญหาที่นอก

เรื่อง  ไรประโยชน อันเปนเหตุใหเขว ยืดเยื้อ เสียเวลา ก็ตองยับยั้งเสีย แลวนําผูถามเขาสูเรื่องที่

ประสงคตอไป 

   4) แบบวางกฎขอบังคับ วิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีเรื่องเกิดกับพระภิกษุคือ 

พระภิกษุกระทําความผิดเปนครั้งแรก พระสงฆหรือประชาชนตางก็สนทนาติเตียนกันอยู ตอมามี

ผูนําเรื่องมากราบทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ พระองคก็ตรัสเรียกประชุมสงฆสอบถามผูกระทํา

ความผิดจนผูกระทําความผิดรับไดเปนความสัตยแลว ก็ทรงตําหนิ ชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก

สวนรวม อธิบายถึงผลรายของความประพฤติไมดี และคุณประโยชนของความประพฤติที่ดีงาม 

แลวจึงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะแกเรื่องนั้น ตอจากนั้นก็ตรัสใหพระสงฆทราบวา จะบัญญัติ

สิกขาบท โดยแถลงวัตถุประสงคของการบัญญัติใหทราบ แลวจึงบัญญัติสิกขาบทขอนั้น ๆ ไว โดย

ความเห็นชอบของพระสงฆ ในทามกลางสงฆ โดยความรับทราบรวมกันของพระสงฆ 

  พระชยสร สมบุญมาก (สมปฺุโญ) (2543, หนา 16-17) ไดกลาวถึงการสอนของ

พระพุทธเจา พอสรุปไดวา ในการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือการสอนของพระพุทธเจาพระองค

ทรงมีวิธีการสอนที่แยบยลและใชวิธีสอนหลายวิธี ในการบําเพ็ญพุทธกิจขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาอยูกับการสอนทุกยางกาว วิธีการสอนที่พระองคใชก็เกิดจากปฏิสัมภิทาของ

พระองคเอง โดยวิธีสั่งสอนที่พระพุทธองคนํามาใชจะขึ้นอยูกับบุคคล สภาพแวดลอม เหตุการณ 

ภาวะปญหาตาง ๆ ซึ่งภายหลังไดมากําหนดเรียกวิธีสอนตาง ๆ ในการสอนของพระพุทธองคใน

เบื้องตนก็กําหนดความแตกตางระหวางบุคคลตามระดับสติปญญาของแตละคนวามีความรู

ความสามารถที่จะสามารถรับรูเรื่องที่สอนไดเพียงใด เมื่อกําหนดความแตกตางระดับปญญาของ

บุคคลแลว พระพุทธองคก็กระทําพระองคเองใหเปนกัลยาณมิตรในการสั่งสอนเพื่อใหการสอน

ประสบความสําเร็จ  หลักธรรมการสอนที่พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติดังนี้ 
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   1) พระพุทธองคทรงมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนอยางถูกตองในเรื่องที่สอน 

   2) การสอนจะสอนส่ิงที่เปนจริงและมีประโยชนตอผูท่ีรับการสอน 

   3) การสอนของพระพุทธองคมีพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณเปนที่ตั้งในการ

สอน  โดยไมหวังผลประโยชนเปนการตอบแทน แตสอนดวยพระเมตตา 

   4) พระพุทธองคสอนอะไร พระองคก็สามารถปฏิบัติไดในสิ่งนั้น 

   5) พระพุทธองคมีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธาในการสอน 

   6) การสอนของพระพุทธองคมีพระอัธยาศัยที่ไมรีบรอน รอเวลาที่เหมาะสมได 

   7) พระพุทธองคสอนใหผูเรียนไดเกิดความรู ความเขาใจ มีความเห็นแจง เกิดความ

นาเชื่อถือ และปฏิบัติตามจนสามารถเห็นจริงไดตนเอง 

  นอกจากนี้พระชยสร สมบุญมาก (สมปฺุโญ) (2543, หนา  300-307) ยังกลาวถึง

เทคนิคการสอนของพระพุทธเจาไวดังนี้ 

   1) การใชภาษางาย ๆ พระพุทธเจาทรงเลือกใชภาษางาย ๆ เปนภาษาที่ผูเรียนเขาใจ

ไดงาย ทรงพิถีพิถันในการเลือกใชภาษาที่ประกอบดวยประโยคงาย ๆ สั้น ๆ ในการสอน เชน  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงคบหาสารีบุตรและโมคคัลลานะ เพราะสองรูปนี้เปนบัณฑิต ยอม

อนุเคราะหเพื่อนที่รวมประพฤติพรหมจรรย สารีบุตรเปรียบเหมือนผูกําเนิด โมคคัลลานะเปรียบ

เหมือนผูบํารุงเลี้ยงทารกที่เกิดแลว สารีบุตรแนะนําใหบรรลุโสดาปตติผล โมคคัลลานะยอมแนะนํา

ใหบรรลุผลที่สูงขึ้นไป สารีบุตรมีปญญาสามารถที่จะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก  

ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ 4 ไดโดยพิสดาร 

   2) การใชวัสดุที่หาไดงายในภูมิประเทศมาเปนอุปกรณในการสอน พระพุทธเจา

สอนพระพุทธสาวกวา การมีความเห็นชอบคือหนทางที่จะนําไปสูพระนิพพาน พระองคก็ทรงใช

ทอนไมใหญทอนหนึ่งท่ีลอยมาตามน้ําเปนอุปกรณในการสอนวา ถาทอนไมไมลอยไปติดฝง ไมจม 

ไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับไว ไมถูกน้ําวน ๆ ไว ไมผุพังเนาเสียกอน ทอนไมก็จะไหล

ออกไปสูมหาสมุทร ภิกษุทั้งหลายก็เชนกันถาไมไปติดฝง ไมจม ไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรือ

อมนุษยจับไว  ไมถูกน้ําวน ๆ ไว ไมผุพังเนาเสียกอน ภิกษุทั้งหลายก็จะไดนิพพานทุกรูป 

   3) การนําวัสดุใกลตัวมาเปนส่ือการสอน การสอนของพระพุทธเจาหลายครั้งที่นํา

วัสดุใกลตัวมาใชเปนสื่อการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดและมีความเขาใจอยางแจมแจง โดยไดรับ

ประสบการณตรง สามารถจดจําการเรียนการสอนไดอยางแมนยํา 
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   4) การตีความหมาย การสอนวิธีนี้พระพุทธเจาจะตีความหมายเนื้อหาที่สอนให

สอดคลองกับพื้นฐานของผูฟง เพื่อใหผูฟงเกิดความคิดเปรียบเทียบตามไปดวย จะทําใหผูฟงเขาใจ

ในสิ่งที่สอนไดงายขึ้น 

   5) การใหคําจํากัดความ พระพุทธเจาทรงใชวิธีการใหคําจํากัดความของสิ่งที่

พระองคสอนเปนระยะ ๆ ไป ตามลําดับขั้นตอนเพ่ือใหผูฟงไดเขาใจไดเปนอยางดีในเรื่องที่สอน 

   6) การยกตัวอยางอุปมาอุปไมย  การสอนของพระพุทธเจาจะมีการยกตัวอยาง

เพื่อใหผูฟงเกิดความรูเห็นจริงตามที่สอน เพื่อใหการสอนเกิดอรรถรส มองเห็นเปนมโนภาพ 

พระพุทธเจาทรงใชวิธียกตัวอยางอุปมาอุปไมยประกอบการสอนของพระองค ซึ่งเปนการสอนที่

ยกตัวอยางอุปมาอุปไมยที่ใชเรื่องราวประกอบและการยกตัวอยางอุปมาอุปไมยที่มีนิทนประกอบ 

เชน นิทานธรรมดา นิทานชาดก เปนตน 

   7) การใชอารมณขัน พระพุทธเจาทรงใชอารมณขันมาประกอบในการสอนเพราะ

เห็นวาอารมณขันมีประโยชนเปนอุบายที่ทําใหผูฟงสนใจศึกษาตามโดยดุษณี 

   8) การพูดดักใจ พระพุทธเจาใชวิธีการพูดดักใจในการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเกิด

สติเสียกอน จะทําใหผูเรียนไดมีสมาธิและปญญาได เชน การพูดดักใจองคุลิมาล เปนตน 

   9) การใชวาจากลาวตักเตือน การสอนที่ใชวาจากลาวตักเตือนนี้พระพุทธเจาใชวิธี

นี้เพื่อเปนเง่ือนไขใหผูเรียนเกิดความสํานึกตัว แลวเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนเสียใหม 

   10) การตอบปญหา พระพุทธเจาบางครั้งก็เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามปญหา ที่

ตนเองยังไมเขาใจ ยังมีความสงสัยอยู เพื่อใหพระพุทธองคไดอธิบายใหผูเรียนไดเขาใจตอไป ซึ่ง

การตอบปญหานั้นมีหลายวิธีที่พระพุทธเจาทรงใชในการตอบปญหา วิธีตอบปญหาที่พระพุทธเจา

ทรงใชคือ การตอบปญหาโดยตรง การตอบปญหาที่จําแนกกอนแลวจึงตอบ การตอบปญหาที่ยอน

ถามกอนแลวจึงตอบ ปญหาที่ไมพึงตอบ เปนตน 

   11) การใชไหวพริบในการโตตอน การสอนดวยวิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีผูเรียน

มาถามปญหาดวยทิฏฐิ ในการตอบจึงตองใชไหวพริบเขาชวย เพื่อจูงใจใหผูถามเกิดความเขาใจที่

ถูกตองพรอมๆ  กันก็ใหเกิดความศรัทธาไปดวย 
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  เทคนิคการสอนของพระพุทธเจาที่ใชในการเผยแผพระศาสนานั้น มีรูปแบบและ

วิธีการที่แตกตางกันตามความเหมาะสมของผูเรียน เพราะการสอนแตละครั้งของพระพุทธเจาจะ

คํานึงถึงผูเรียนเปนประการสําคัญวาควรใชเทคนิคอะไรในการสอน ซ่ึงเปนเทคนิคที่พระนักเผยแผ

สามารถนําไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอันจะทําใหการเผยแผประสบ

ความสําเร็จ 

  จรูญ คูณมี (2520, หนา 99-104) ไดกลาวถึงการสอนของพระพุทธองควาทรงคํานึงถึง

รูปแบบในการสอนโดยจะสอนตามหลักนวังคสัตถุศาสน คําสอนเกาอยาง ซึ่งการสอนพระพุทธ

องคจะสอนตามหลักนี้เพื่อใหการสอนมีคุณภาพและเกิดผลประโยชนแกผูฟง มีดังนี้ 

   1) สุตตะ การสอนใหผูเรียนเขาใจดวยการฟง 

   2) เคยยะ การสอนแกผูเรียนดวยวิธีรอยแกวแลวแทรกดวยบทกวีภายหลัง 

   3) เวยยากรณะ การสอนแกผูเรียนดวยวิธีรอยแกวลวนหรือบรรยายลวน 

   4) คาถา การสอนแกผูเรียนเปนกวีลวน 

   5) อุทาน การสอนแกผูเรียนดวยการเปลงวาจาเปนคติ 

   6) อิติวุตตกะ การสอนแกผูเรียนโดยอางอิงคําพูดที่เคยกลาวแลว 

   7) ชาดก การสอนแกผูเรียนโดยการเลานิทานประกอบหลักธรรม 

   8) อัพภูตธรรม การสอนแกผูเรียนโดยสอนเรื่องท่ีนาแปลก นาอัศจรรย 

   9) เวทัลละ การสอนแกผูเรียนโดยสอนเรื่องท่ีใชสติปญญาระดับสูงในการขบคิด 

  การสอนที่อาศัยหลักการนี้   จะชวยใหผู เรียนหรือผูฟงเกิดความรู  ความเขาใจ 

ความเห็นแจง เห็นจริงในเรื่องที่สอน ทําใหเกิดปญญาสามารถปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนอยาง

แทจริง 

  สุวรรณ เพชรนิล (2520, หนา 239) ไดกลาวถึงการสอนหรือการใหศึกษาตามหลัก

พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค วายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปญญา  เพราะการให

การศึกษาตามหลักไตรสิกขาจะทําใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาครบทุกดาน ศีล  หมายถึง การพัฒนา

ผูเรียนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงาม รูจักสิ่งที่ควร ไมควร ประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

สมาธิ หมายถึง การพัฒนาใหผูเรียนมีสภาพจิตใจที่เขมแข็ง มีความสงบระงับเปนอารมณเดียว มี

ความใฝใจในสิ่งที่กําลังศึกษา ปญญา หมายถึง การพัฒนาใหเกิดการหยั่งรู หรือมีญาณทัศนะที่   

แจมแจง การสอนตามหลักไตรสิกขาทําใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองครบบริบูรณ 
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  พุทธวิธีสอนกับวิธีการสอนทั่วไป 

  การสอนของพระพุทธเจาใชวิธีการหลายวิธีผสมผสานกัน  โดยวิธีการสอนของ

พระพุทธเจาที่ทรงใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล  กลุมบุคคล ไดยึดหลักสองประการนี้เปนสําคัญใน

การสอน โดยประการแรก พระพุทธเจาทรงสอนโดยมีบุคคลเปนที่ตั้ง ยกคนขึ้นมาอางเปนหลักฐาน

ในการอธิบายเรียกวา บุคลาธิษฐานเทศนา ประการที่สอง ทรงสอนโดยมีธรรมะเปนที่ตั้ง  ยกธรรมะ

ตัวสภาวธรรมขึ้นตั้งเปนหลักฐานในการอธิบายเรียกวา  ธรรมาธิษฐานเทศนา พระชยสร สมบุญ

มาก  (สมปฺุโญ) (2543, หนา 297- 300)   ไดเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนกับวิธีการสอนทั่วไปไว  

7  วิธี ดังนี้ 

   1) วิธีการสอนโดยการบรรยาย  การสอนทางพระพุทธศาสนาเรียกวาการแสดง

ธรรมไปโดยลําดับ  การสอนดวยวิธีนี้พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปน

สําคัญ  เชน  ในสามัญญผลสูตร  พระพุทธเจาไดบรรยายผลความเปนสมณะโดยชี้ใหเห็นวาการเขา

มาบวชถือพรหมจรรยในพระพุทธศาสนาจะไดรับอานิสงสตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด  

คือ  1.  พนจากสภาพเดิม  เปลี่ยนสถานภาพทางสังคม  เชน  พนจากทาส  กรรมกรชาวนา  เปน

พระภิกษุผูทรงศีล  ไดรับการนับถือจากคนทั่วไปแมกระทั่งพระมหากษัตริย  2.  เมื่อสมบูรณดวยศลี  

สํารวมอินทรีย  มีสติสัมปชัญญะ  สันโดษ  บําเพ็ญสมาธิ  ก็จะไดฌานระดับตางๆ  3.  ไดวิชชา  3  

สามารถทําอาสวะใหส้ินไปในที่สุด  เปนตน 

   2) วิธีการสอนโดยการซักถามสนทนาโตตอบ  การสอนที่ใหถามเพื่อใหผูตอบ

จํานนดวยหลักฐานและเหตุผล  เพื่อใหผูเรียนที่ยังไมเขาใจไดเขาใจ  เพื่อใหผูเรียนที่เขาใจแลวเกิด

ความแจมแจงชัดเจนยิ่งขึ้น  เชน  การโตตอบกับอัมพัฏฐมาณพ ศิษยของโปกขรสาติพราหมณ เรื่อง

วรรณะพราหมณกับวรรณะกษัตริยใครสูงกวากัน โดยที่พระพุทธเจาทรงชี้แจงใหเห็นวา ความรู

และความประพฤติสําคัญกวาชาติตระกูล  ผูที่ถือชาติ  ถือโคตร  ถือวาทะ  วิวาหะ  จะเปนผูที่

หางไกลจากวิชชา  (ความรู)  และจรณะ  (ความประพฤติ)  อยางยอดเยี่ยม  เมื่อละการยึดติดสิ่ง

เหลานี้ได  จะทําใหแจงซึ่งความรูและความประพฤติอันยอดเยี่ยม 

   3) วิธีการสอนโดยสาธิต  การสอนที่แสดงใหผูเรียนดูเปนตัวอยางกอน  เพื่อให

ผูเรียนไดสังเกตจดจําและสามารถปฏิบัติตามได   
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   4) วิธีสอนแบบแกปญหา  การสอนดวยวิธีนี้ เปนการสอนตามขั้นตอนการ

แกปญหาแบบอริยสัจ 4 โดยสอนใหผูเรียนทราบปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 

และสรุปผลได  ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตรดวย 

   5) วิธีสอนแบบสืบสวนหาคําตอบเอง  การสอนดวยวิธีนี้จะมีการถามนําเพื่อให

ผูเรียนสามารถแสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง  โดยการกระทําไปตามลําดับขั้นตอนที่สําคัญคือ  การ

เขาใจปญหา พิสูจนหลักฐานและตัดสินสรุปขอตางๆ  แลวนําผลสรุปที่ไดไปใช 

   6) วิธีสอนแบบอุปนัย  การสอนดวยวิธีการอธิบายจากของจริงที่เห็นได  โดยให

ผูเรียนทําการทดลอง  แลวตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นมาภายหลัง 

   7)  วิธีสอนแบบนิรนัย  การสอนดวยวิธีการอธิบายกฎเกณฑกอนแลวให

รายละเอียดแกผูเรียนภายหลังอ่ืนๆ   

  วิธีการสอนทั้ง  7  วิธีนี้เปนวิธีการที่พระพุทธเจาใชในการสอนแกผูเรียนหรือผูฟง

ธรรมตามสถานที่ตางๆ  ที่พระพุทธเจาไดเสด็จไปโปรด  ซึ่งเปนวิธีที่พระนักเผยแผนํามาเปน

แบบอยางในการเผยแผพระพุทธศาสนาได  อันจะทําการเผยแผประสบความสําเร็จเกิดประโยชน

แกผูเรียนหรือผูฟง 

  ทั้งหมดนี้ เปนวิธีการสอนที่พระพุทธเจาทรงใชในการสอนบุคคลธรรมดาและ

พระสงฆ  จึงทําใหการสอนของพระพุทธองคประสบความสําเร็จในการสอนแตละครั้ง ซึ่งพระนัก

เผยแผสามารถนําวิธีการสอนนี้ไปปรับใชในการแสดงธรรมไดเปนอยางดี 

 2. แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธสาวก 

   การเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูประเทศตาง ๆ ทําใหมีผูนับถือพระพุทธศาสนามาก

ขึ้น  ทําใหพระพุทธศาสนาเปนที่นับถือ เปนที่รูจักของประชาชนตาง ๆ ก็เพราะอาศัยพระสาวกเปน

กําลังสําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาในหลาย ๆ ประเทศ พระสาวกจึงเปรียบเสมือนเปน

กองทัพธรรมโดยมีพระพุทธเจาเปนพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนธรรมเสนาบดีขวา มีพระ

มหาโมคคัลลานะเปนธรรมเสนาบดีซาย ซึ่งพระสาวกทั้งสองรูปนี้มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจักไดนําเสนอพระสาวกสําคัญที่ทําหนาที่ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา เพื่อใหมองเห็นรูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
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  2.1 พระสารีบุตร 

    อุปติสสปริพพาชกหลังจากฟงธรรมจากพระอัสสชิเถระก็ไดดวงตาเห็นธรรม จึง

เดินทางไปบอกขาวสารแกเพื่อนรักชื่อโกลิตะ โดยกลาวธรรมที่ไดฟงจากพระอัสสชิเถระใหฟง ทํา

ใหเพื่อนไดเกิดดวงตาเห็นธรรมดวยเชนกัน การกระทําของอุปติสสปริพพาชกถือวาทานเปน

กัลยาณมิตรที่ดีที่ทําตามสัญญา ตอมาทั้งสอนทานก็ไดพาบริวารและเพื่อนไปบวชในสํานักของ

พระพุทธเจาพรอมดวยบริวาร หลังจากบวชแลวก็ไดบรรลุพระอรหันต ไดรับแตงตั้งใหเปนพระ

อัครสาวกเบื้องขวา 

   วิธีการเผยแผธรรมะของพระสารีบุตร ใชวิธีเดียวกับพระพุทธเจา คือ การเริ่มดวย

การสนทนา เปนการเริ่มตนที่ดีในการเผยแผที่จะทําใหประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก และก็สราง

บรรยากาศใหปลอดโปรง เพลิดเพลินไมตึงเครียด ไมเกิดความอึดอัดแกผูรับสารหรือผูเรียน การ 

เผยแผของทานมุงไปท่ีเนื้อหาสาระเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่นํามาเผยแผ ไมกระทบตน

และผูอ่ืน ไมยกตนขมผูอ่ืน ไมเสียดสีใครๆ ใชภาษานุมนวล สละสลวย ไมหยาบคาย ชวนใหสบาย

ใจ พระสารีบุตรใชลีลาการสอน 4 อยางคือ 

   1) สันทัสสนา การสอนโดยการอธิบายใหชัดแจมแจง 

   2) สมาทปนา การสอนโดยใหผูเรียนเกิดการจูงใจคลอยตามยอมรับและนําไป

ปฏิบัติ 

   3) สมุตเตชนา การสอนใหผูเรียนเกิดการเราใจ แกลวกลา เกิดกําลังใจ ไมทอตอ

ปญหา 

   4) สัมปหังสนา การสอนใหผูเรียนเกิดความชโลมใจราเริงเบิกบานใจ เปยมดวย

ความหวัง 

   พระสารีบุตรเถระใชวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 4 วิธีการดังนี้ 

   1) แบบบรรยาย การสอนโดยบรรยายธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ประชาชน เชน การ

บรรยายธรรมวาผูมีธรรม 6 ประการ เปนตน 

   2) แบบตอบปญหา การสอนโดยตอบปญหาเมื่อมีผูสงสัยในธรรมมาถาม เชน ตอบ

ปญหานางปริพาชิกา ชื่อ สูจิมุขี เปนตน 

   3) แบบสากัจฉา การสอนโดยการสนทนาธรรม เชน การสนทนาธรรมที่ควรใสใจ 

โดยอุบายที่แยบคายแกทานมหาโกฏฐิตะขณะที่อยูปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
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   4) แบบวางกฎระเบียบ การสอนโดยการบัญญัติเปนกฎระเบียบขึ้นมาใช เชน เมื่อ

เกิดมีภิกษุกระทําความผิด พระสารีบุตรเถระจะนําเรื่องราวไปกราบทูลพระพุทธเจา เพื่อใหบัญญัติ

พระวินัย (พระบุญโชค ชยธมฺโม (สงแสง), 2548, หนา 20-22) 

   พระสารีบุตรเถระเปนพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจา ทานมีวิธีการเผยแผ

ธรรมะดวยการใหคําปรึกษา แนะนํา สนทนา ตอบปญหาขอของใจ และการแสดงธรรม โดยฟง

ธรรมจากพระบรมศาสดาแลวก็นําไปถายทอดแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา และบุคคลทั่วไปให

มีความเขาใจในหลักธรรม ทําใหบุคคลทั่วไปศรัทธาเล่ือมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอยาง

แพรหลาย (พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แกวเหลา) 2539, หนา 5) 

  2.2 พระโมคคัลลานะ 

    พระโมคคัลลานะเปนพระสาวกของพระพุทธเจาโดยไดรับตําแหนงเปนพระอัคร

สาวกเบื้องซายของพระพุทธเจา ไดสนองานในการทําสิ่งตาง ๆ ที่พระพุทธเจาทรงประสงคให

สําเร็จเปนระยะเวลา 44 พรรษา ทานไดชวยงานดานการประกาศพระพุทธศาสนา ทั้งในมนุษยโลก

และเทวโลก และเปตโลกเพื่อสอบถามบาปกรรมที่เปรตหรือสัตวนรกทั้งหลายไดกระทํามา แลว

นํามาบอกแกมนุษยใหทราบ ทานจึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผที่

พระโมคคัลลานะใชในการเผยแผมี 4 วิธีคือ 

   1) การสนทนา 

   2) การบรรยาย 

   3) การถามตอบปญหา 

   4) การใชฤทธ์ิ 

  พระโมคคัลลานะไดเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษา การ

สนทนา การตอบปญหาขอของใจ การแสดงฤทธ์ิโดยรับสนองพุทธบัญชาไปปราบผูเปนมิจฉาทิฏฐิ  

การเปนสมณทูตในเทวโลกและยมโลก โดยการนําเรื่องราวมาบอกแกมนุษย และการแสดงธรรมแก

พุทธบริษัทและบุคคลท่ัวไป ทําใหมีผูมานับถือพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิก็

เปลี่ยนเปนสัมมาทิฏฐิเพราะอาศัยการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระโมคคคัลลานะ (พระมหา

สุชญา โรจนญาโณ, 2540, หนา 73) 
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  2.3 พระมหากัสสปะเถระ 

    พระมหากัสสปะเถระ เปนสาวกรูปหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ดวยการแสดงธรรม สนทนาธรรม โตตอบปญหาธรรมแกภิกษุผูประพฤติปฏิบัติ

ธรรมรวมกัน แกภิกษุณี แกอุบาสกอุบาสิกา ผูถวายความอุปถัมภดวยวาจาที่ไพเราะ ทําใหเกิดความ

ซาบซ้ึงในพุทธธรรมท้ังในภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาและบุคคลทั่วไป ใหมีความเขาใจในพุทธ

ธรรมท่ีถูกตอง และเกิดความเล่ือมใสหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระมหากัสสปะจะเปนการสนทนาธรรมะ แสดงธรรม และตอบปญหารวมกันกับพระสาวก

รูปอื่น อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไป สวนมากทานจะเนนในทางปฏิบัติมากกวาการแสดงธรรม

หรือสนทนาธรรม ถือเอาการปฏิบัติเปนแบบอยางของภิกษุ เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนรุนหลัง ไมเนน

การพูด 

   หลังจากพุทธปรินิพพาน พระมหากัสสปะทานก็เปนประธานทําการสังคายนาพระ

ธรรมวินัย โดยทานมีเอกลักษณเฉพาะ คือ การรักษาและธํารงไวซึ่งพระพุทธพจน ไมมีการ

เปล่ียนแปลงคําสอนของพระพุทธเจา เพราะถือวาคําสอนเดิมท่ีพระพุทธองคตรัสไวดีแลว ไมมีการ

ถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ จึงเกิดเปนพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สามารถรักษาคําสอนของ

พระพุทธเจา สวนการเผยแผ พระมหากัสสปะใชวิธีการเหมือนพระพุทธเจา และพระมหาสาวกรูป

อื่น ที่เริ่มจากการสนทนาเปนจุดสําคัญ (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 30- 

31) 

  2.4 พระอานนทเถระ 

    พระอานนทเถระ เปนพระสาวกที่มีชื่อเสียงโดดเดนแตกตางไปจากรูปอื่น ๆ เชน 

ทานเปนผูมีรูปงาม นาเลื่อมใส ใฝใจตอการศึกษา ชางคิด ชางสังเกต ชางถาม มีความสุภาพออนโยน 

รักการประหยัด มีจิตเมตตานุเคราะหผูอาพาธ และเปนผูท่ีไดบรรลุพระอรหันตในระหวางอิริยาบถ

ทั้ง 4  การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานใชวิธีการแสดงธรรม สนทนาธรรม โตตอบปญหาธรรม 

สามารถทําใหผูฟงเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมอยางถูกตอง และมีบทบาทในการทูลถามเรื่อง

เกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตสาวก เรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุ 

ภิกษุณี ถึงขอที่ควรประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัย เรื่องเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกา ผู

ถวายความอุปถัมภจะพึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับอาชีพการงาน เรื่องที่ควรปฏิบัติตอบุคคลที่มิไดนับ

ถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 31) 
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  2.5 พระปุณณมันตานีบุตรเถระ 

   พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ประพฤติธรรมดวยการตั้งอยูในกถาวัตถุ 10 ประการ

คือ อัปปจฉกถา ความมักนอย สันตุฏฐิกถา ความสันโดษ ปวิเวกกถา ความชอบสงัด อสังคกถา 

ความไมคลุกคลีดวยหมูคณะ วิริยารัมภกถา ความปรารภความเพียร สีลกถา ความบริบูรณดวยศีล 

สมาธิกถา ความบริบูรณดวยสมาธิ ปญญากถา ความบริบูรณดวยปญญา วิมุตติกถา ความหลุดพน 

และวิมุตติญาณทัสสนกถา ความรูความเห็นวาหลุดพน ทานมีชื่อเสียงโดงดัง เมื่อมีบริษัททานก็สั่ง

สอนบริษัทใหประกอบตนตั้งอยูในคุณธรรม 10 ประการอยางเดียวกันอยูตลอดเวลา ทานเปนกําลัง

สําคัญรูปหนึ่งในกาชวยพระพุทธเจาประกาศพระพุทธศาสนามาตลอดเวลา ผลงานชิ้นสําคัญของ

ทานก็คือ ทานไดสอนกถาวัตถุ 10 ประการใหพระอานนทฟง คราวที่พระอานนทบวชใหม ๆ จน

พระอานนทไดบรรลุโสดาปตติผล การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานที่โดงดังที่สุด คือ การ

สนทนาธรรม เพราะทานไดรับการยกยองวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนพระธรรมกถึก (พระ

มหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 32) 

  2.6 พระมหากัจจายนะเถระ 

    พระมหากัจจายนะเถระ ทานเปนผูฉลาดในการอธิบายความยอใหพิสดาร ทานเปน

พระสาวกผูมีความสามารถในปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ไดแก อัตถปฏิสัมภิทา ความรูจักถือเอาความแหง

ภาษิตที่ยอไดโดยกวางขวาง เหมาแกภิกษุภูมิของตนผูปฏิบัติและของผูอื่นอันตนสั่งสอน (ขยาย

ธรรม) ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาอันแตกฉานในธรรม ไดแกหัวขอ รูจักยอถือเอาความแหงภาษิตที่

พิสดารเพื่อทรงไวเปนหลักและส่ังสอนผูอ่ืนใหรูจักกําหนด (ยอธรรมะ) นิรุตติปฏิสัมภิทา การแสดง

แกผูอื่นใหสําเร็จประโยชนใน 2 ทาง ดวยปญญาอันแตกฉานในนิรุตติ คือ ภาษา (เขาใจพูด พูดเปน) 

และปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ คือ ความฉลาดไหวพริบ (มีไหวพริบ

ปฏิภาณ) พระสาวกผูยอดเยี่ยมในทางนี้ถือวาเปนกําลังสําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา ทาน

จึงไดรับการยกยองวาเปนเลิศในทางนี้ (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 34- 

35) 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสาวกที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนวิธีการเผยแผที่เนน

เรื่องการสนทนาเปนจุดเริ่มตนของการเผยแผพระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายในการเผยแผ มีการ

เตรียมตัวกอนที่จะสอนในเรื่องที่จะสอน โดยการสอนก็จะเนนถึงอุปนิสัยของผูฟงเปนประการ

สําคัญวา มีความสามารถเพียงใดในการรับฟง แลวก็แสดงธรรมตามสมควรแกปญญาของผูฟง จึง
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ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสาวกประสบความสําเร็จเพราะเนนผูฟงเปนประการ

สําคัญ 

 

แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 

 

 หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจาดับขันธปรินิพพานไปแลว ศาสนากับการเมืองดานการ

ปกครองตาง ๆ อํานาจตาง ๆ ยังอิงกับธรรมะ ผูมีอํานาจจะไมใชอํานาจไปดวยเหตุสวนตัวหรือโดย

ยึดถือผลประโยชนของผูปกครอง หลักการทางศาสนาก็ยอมรับความชอบธรรมของผูมีอํานาจหรือ

กษัตริยในการปกครองประเทศ สวนกษัตริยมีหนาที่ในการอุปถัมภบํารุงและคุมครองศาสนา ดงันัน้ 

ศาสนจักรกับอาณาจักรจึงมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราชใชรูป

แบบเดิม คือ อาศัยพระสงฆเปนผูเผยแผพุทธธรรม แตครั้นมาถึงยุคนี้พระพุทธศาสนาไดแยก

ออกเปนหลายนิกาย โดยจุดเดนในการเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศกมหาราช คือ พระ

เจาอโศกมหาราชไดหันมานับถือพระพุทธศาสนาอยางจริงจังเปลี่ยนการขยายอํานาจดวยศาสตราวธุ

มาเปนธรรมวุธโดยอาศัยพระราชอํานาจของพระองคในการใชนโยบาย “ธรรมวินัย” ซ่ึงวิธีการของ

พระองคเริ่มดวยวิธีการ ดังนี้ 

  1) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและปฏิสังขรณ สรางวัดอารามขึ้นมาเปนอยางมาก

พรอมทั้งอุปถัมภพระสงฆดวยปจจัย 4 ทําใหพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศกมหาราชเผยแผไป

ไดกวางไกลมาก เพราะพระองคใหการสนับสนุน ใหการอุปถัมภดูแลอยางทั่วถึง 

  2) ทรงอาราธนาใหพระสงฆทําการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 

   3) ทรงประกาศนโยบายธรรมวินัยในราชอาณาจักร วิธีการนี้ถือวาเปนการเผยแผ

พระพุทธศาสนาโดยตรง หลักพระพุทธศาสนาที่นํามาใชในการปกครอง คือ การปกครองที่เรียกวา 

“ธรรมาธิปไตย” (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 39-40) 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ 3 พระเจาอโศก

มหาราชไดอุปถัมภการสังคายนา โดยมีพระโมคคัลลีบุตรเถระเปนประธาน โดยพิจารณาเห็นวา 

พระพุทธศาสนาอาจจะดํารงอยูไมยั่งยืนในอินเดีย จึงสมควรสงสมณทูตออกประกาศเผยแผพุทธ

ธรรมในนานาประเทศ เพราะวาเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมสิ้นจากอินเดียแลว พระพุทธศาสนาจะ
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เปนประโยชนแกโลกโดยมีปรากฏอยูในนานาประเทศอื่น ๆ จึงสงสมณทูตไปประกาศ

พระพุทธศาสนาออกเปน 9 สาย ดังนี้ 

 สายที่ 1 คณะพระมัชฌันติกะ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่แควนกัศมีระและแควน

คันธาระ (ปจจุบัน คือ ดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย คือ แคชเมียร และบางสวนของ

อัฟกานิสถาน) 

 สายที่ 2  คณะพระมหาเทวะ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังแควนมหิสมณฑล ทางใต

ของอินเดีย (ปจจุบัน คือ แควนไมซอร) 

 สายที่ 3 พระรักขิตเถระ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาวนวาสีประเทศทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของอินเดีย (ปจจุบัน คือ แควนกนราเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย) 

 สายที่ 4  คณะพระธรรมรักขิต ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาอปรันตกชนบท (ไดแก แถว

ชายทะเล เหนือเมืองบอมเบยในปจจุบัน) 

 สายที่ 5  คณะพระมหาธรรมรักขิต ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังมหารัฐประเทศ (หรือ

แควนมหาราษฎร ตะวันออกเฉียงเหนือของบอมเบย หรือแควนเดกกันตอนบน) 

 สายที่ 6  คณะพระมหารักขิต ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังโยนกประเทศ (ไดแก

ประเทศกรีซ ในเอเชียกลาง เหนือประเทศอิหรานตอขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถาน) 

 สายที่ 7  คณะพระมัชฌิมะ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาหิมวันตประเทศ (คือ อินเดีย

เหนือ แถบภูเขาหิมาลัย และประเทศเนปาลในปจจุบัน) 

 สายที่ 8  คณะพระโสณะ และพระอุตตระ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณ

ภูมิ ไดแก ดินแดนลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใตของพระเทศไทย ซ่ึงมีนครปฐมเปนจุดศูนยกลาง) 

 สายที่ 9 คณะพระมหินทเถระ (ราชโอรสของพระเจาอโศก) ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายัง

ลังกาทวีป (คือ ประเทศศรีลังกาปจจุบัน) 

 อาศัยการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระโสณะ และพระอุตตระที่ไดเดินทางมาเผยแผ

พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ตอนกลางของประเทศไทยในปจจุบัน จึงทําใหชาวไทย

ไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาของตนและนับถือเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (พระมหา

สัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543, หนา 40-41) 
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 การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันพระสงฆไดทําการเผยแผหลายรูปแบบ เพราะแต

พระสงฆแตละรูปก็ทําหนาที่ในดานการเผยแผแตกตางกันออกไปตามความถนัด และตาม

ความสามารถ ซ่ึงจักกลาวถึงวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในปจจุบัน เปนลําดับไป 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปนพุทธ

มามกะทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนามาโดยตลอด พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคไดทรงดําเนิน

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบอยางพระเจาอโศกมหาราช และไดปรากฏ

เดนชัดมาโดยตลอด ในสมัยสุโขทัยพอขุนรามคําแหงและพระเจาลิไทไดทรงบําเพ็ญพระองคเอง

เปนศาสนูปถัมภภก สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ ประชาชนนับถือและศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาดวยพระองคเอง จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเปนไปอยาง

กวางขวางและเปนปกแผน แตเนื่องจากในสมัยสุโขทัยเปนระยะแรกของการนําเอาพระพุทธศาสนา

นิกายลังกาวงศมาเปนศาสนาประจําชาติ การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงมุงไปที่การเผยแผสู

พระมหากษัตริยแลวจึงเผยแผมาสูขาราชการและประชาชน การเผยแผในสมัยนี้เปนการออกไปหา

ประชาชนและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาก็เขาถึงจิตใจประชาชนจนกระทั่งหยั่งรากลึกในสังคม 

มีวัดและพระสงฆเพิ่มมากขึ้น  

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา ในสมัยนี้พระมหากษัตริยทรงอุปถัมภและ

ควบคุมนโยบาย การพัฒนากิจกรรมคณะสงฆและศาสนกิจ การเผยแผในสมัยนี้เปนรูปแบบของ

การเทศนเปนหลัก และตองเปนเทศนที่เปนแบบพิธีกรรมคือมีคนนิมนตใหขึ้นธรรมาสน มีการ

อาราธนาศีล อาราธนาธรรม แลวพระสงฆจะเทศนโดยการอานใบลานเปนทวงทํานอง เทศนอยาง

เปนพิธีและมีรูปตายตัวตั้งแตเริ่มตน เนื้อเรื่อง และตอนจบ สวนวิธีการเผยแผโดยออมจะแฝงมาใน

รูปของการสรางถาวรวัตถุตาง ๆ เชน วัดวาอาราม โบสถ วิหาร และการใชวัดเปนสาธารณสถาน

สําหรับใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ เชน เปนโรงเรียน โรงพยาบาล ที่พัก สโมสร ที่ประชุม 

เปนตน และการสอดแทรกธรรมะของพระพุทธเจาไปยังประชาชนในรูปวรรณคดีทาง

พระพุทธศาสนาจึงเกิดวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในยุคนี้หลายเรื่อง ที่สําคัญไดแก นันโทปนันท

สูตรคําหลวง พระมาลัยคําหลวง เปนตน 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา เม่ือ ป 

พ.ศ. 2310 จึงมีผลทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาตองหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง เพราะหลักฐาน ตาง ๆ 

ทางพระพุทธศาสนาวัดวาอาราม ศาสนสถานและพระไตรปฎกไดรับความเสียหายเปนอันมาก 
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 การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร สมัยรัชกาลที่  1-4 สถานการณ

พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ๆ มีวิธีการเผยแผบาง เชน การเทศนก็มีการเทศนดวย

ปากเปลา และก็ใชสํานวนธรรมดาที่ฟงแลวเขาใจไดงาย เนนการปฏิบัติตามไดตามวิถี

ชีวิตประจําวัน สมัยรัชกาลที่ 5-8 มีรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนาหลากหลายขึ้น สมัยนี้จะ

ไมเนนการสรางวัด จะเนนการพัฒนาที่ตัวบุคคล คือการพัฒนาการศึกษา เชน การสรางโรงเรียน 

การจัดพิมพหนังสือธรรมะ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแผพุทธธรรม รูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในสมัยนี้คือ การชําระพระไตรปฎก ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการนิพนธและแตง

หนังสือธรรมะขึ้นมาหลายเลม สมัยรัชกาลที่ 2 มีการออกหนังสือวารสารเกี่ยวกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนา มีการจัดพิมพพระไตรปฎกสยามรัฐเปนอักษรไทยจนครบบริบูรณ มีการ

สนับสนุนใหมีการแตงหนังสือธรรมะในรูปแบบตาง ๆ มีการจัดแปล และพิมพพระไตรปฎก

ภาษาไทยฉบับภาษาไทยฉบับสมบูรณขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2500 (สิริวัฒน คําวันสา, 2542, 

หนา 15-82)  

 สวนการเผยแผตามแนวของการใหการศึกษาหรือแนวของศึกษาศาสตรมีอยูหลายวิธีที่

สอดคลองกับการเผยแผธรรมะ ซึ่งเปนการประยุกตเทคนิคการสอนมาเปนแนวเผยแผธรรมะ ดังนี้ 

  1) การเผยแผแบบบรรยาย ไดแก การอธิบายธรรมะใหกระจางแจง 

   2) การเผยแผแบบปุจฉา-วิสัชนา ไดแก การใหถามปญหาธรรมะ และตอบปญหา นัน้ ๆ  

  3) การเผยแผแบบเลียนแบบ/แบบทองจํา ไดแก การเลียนแบบการเผยแผของครู 

อาจารย รวมทั้งการทองจําเนื้อหาธรรมะนั้นๆ แลวไปเผยแผตอกับคนอื่นดวยวิธีการนั้น 

  4) การเผยแผแบบสาธิต ไดแก การเผยแผโดยการปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง เชน การนั่ง

สมาธิกรรมฐาน การสอบอารมณ เปนตน 

  5) การเผยแผแบบแกปญหา ไดแก การตั้งปญหาธรรมะ หรือ กระทูธรรม แลวให

ผูเรียน หรือ ผูที่สนใจธรรมะแกกระทูนั้น 

  6) การเผยแบบอภิปรายธรรมะ ไดแก การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเกี่ยวกับธรรมะ

แกกันและกัน 

  7) การเผยแผแบบลงมือปฏิบัติจริง ไดแก การลงมือปฏิบัติจริงๆ จะไดรับประสบการณ

ตรงจากการปฏิบัติ เชน นั่งกรรมฐานโดยการกําหนดการหายใจเขา-ออก จนจิตใจเกิดสมาธิและ

ปญญา 
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  8) การเผยแผแบบขั้นบันได 5 ขั้น ไดแก การเผยแผธรรมไปตามลําดับขั้นตอน เชน 

ขั้นเตรียมตัว ขั้นเตรียมใจ ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติ และขั้นปรับปรุงการปฏิบัติใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น 

  9) การเผยแผแบบบูรณาการ ไดแก การใชวิธีการหลายๆ วิธีดวยกัน คือ แลวแต

สถานการณและโอกาส (อัครชัย ชัยแสวง, 2548, หนา 70-80) 

 วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันมีหลายวิธี พระภิกษุสงฆจะเลือกใชวิธีที่

เหมาะสมกับตนเองตามความถนัด และเหมาะสมกับผูที่รับธรรมะ วิธีที่พระสงฆใชเผยแผ

พระพุทธศาสนาในปจจุบัน ไดแก 

  1) การแสดงพระธรรมเทศนา คือการแสดงธรรมสั่งสอนตามหลักพุทธธรรมเพื่อให

ผูฟงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน วิธีนี้เปนวิธีที่พระสงฆใชในการเผยแผมากที่สุด ซึง่

การแสดงพระธรรมเทศนาหรือการเทศน แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

    (1) การเทศนแบบอานคัมภีร ควรยึดธรรมเนียมเดิม 

    (2) การเทศนแบบปฏิภาณ 

  2) การปาฐกถาธรรม คือการบรรยายธรรมใหผูอื่นฟง โดยทั่วไปจะยืนพูด และผูพูด

จะตองมีลีลาในการพูด เพื่อโนมนาวจิตใจผูฟงเปนพิเศษ 

  3) การอภิปรายธรรม คือการชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมขอใดขอหนึ่ง 

ใหผูอื่นเขาใจ เปนการเผยแผหลักธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 

  4) การสนทนาธรรม คือการพูดจาหารือกันในหลักธรรม เพื่อนไปใชแกปญหาชีวิต 

โดยยึดหลักทางสายกลาง 

  5) การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปสสนากรรมฐาน คือการสอนใหนั่งสมาธิภาวนา 

เพื่อใหใจเปนสมาธิหรือเขาใจสภาวธรรมตามความเปนจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ 

  6) การใชสื่ออุปกรณประกอบการสอน เชน การเขียนหนังสือธรรม การบันทึกเทป

หรือวีดีโอ เพื่อจําหนายแจกไปในกลุมผูคนที่ไมเวลาศึกษาธรรมดวยตนเอง หรือมีการใชภาพยนตร 

สไลด วีดีโอ และรูปภาพ มาเปนอุปกรณการสอนธรรมโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครือขายใน

การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนธรรม การทําเว็บไซต  รูปแบบการเผยแผธรรมในระบบ

อินเตอรเน็ต (สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, ค หนา 52) 
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 การเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดที่ เปนตนแบบของการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ปจจุบัน ไดแก 

  1) วัดสวนแกว พระราชธรรมนิเทศ (พระพิศาลธรรมพาทีหรือพระพยอม กลฺยาโณ) 

งานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดสวนแกวถือวามีความโดดเดน เกิดประโยชนตอสังคม

มาก โดยมีวิธีการดังนี้ 

    (1) การเผยแผโดยมีประเพณีเปนส่ือกลาง กลาวคือมีประชาชนจากที่ตาง ๆ ทั้งใกล

และไกลที่ศรัทธาในการแสดงธรรมธรรมของพระพยอม ไดเขามาทําบุญในวันธัมมัสสวนะ (วัน

พระ) วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวัดหยุดราชการ โดยพระพยอม เจาอาวาสวัดสวนแกวจะใช

เวลาสวนหนึ่งแสดงธรรมใหญาติโยมฟง หากเปนวันอาทิตยทานจะไมรับกิจนิมนตไปเทศนที่อื่น ๆ 

แตจะอยูที่วัดสวนแกว เพื่อเผยแผพุทธธรรมแกญาติโยมที่หล่ังไหลพากันมาฟงธรรม 

   (2) การดําเนินกิจการของมูลนิธิสวนแกวดวยการใชหลักธรรม การดําเนินการทุก

โครงการ และแฝงไวดวยการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งรูปแบบโดยตรงและโดย

ออม คือการแทรกธรรมอบรมปลูกฝงคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูเขารวมโครงการตามจังหวะและโอกาส 

ไมมีการแจกวัตถุมงคล 

   (3) การเผยแผธรรมดวยการพูด การเทศน การบรรยาย ปาฐกถาตามสถานที่ตาง ๆ 

อาทิ หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียนเปนตน 

   (4)   การฝกพระภิกษุในวัด เพื่อทําหนาที่เผยแผพุทธธรรมสูญาติโยมตามสถานที่ 

ตาง ๆ วัดสวนแกวยังมีการฝกพระภิกษุใหสามารถเปนนักเผยแผที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงไป

บรรยายตามสถานที่ตาง ๆ ที่นิมนตอีกดวย 

   (5) การเผยแผดวยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ พระพยอมมีงานเผยแผที่เปน

เอกสารและงานนิพนธหนังสืองานเผยแผธรรมโดยเขียนคอลัมนทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ งานเผยแผ

ธรรมทางวิทยุกระจายเสียง และงายเผยแผธรรมในรูปแบบเทปบันทึกเสียงและวีดีทัศน (สํานัก

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, ค หนา 52) 

  2) วัดชลประทานรังสฤษฎ (พระธรรมโกศาจารย หรือหลวงพอปญญานันทภิกขุ) ใช

วิธีการเผยแผเชิงรุกจัดแสดงปาฐกถาธรรมทั้งในวัด นอกวัด โดยมีวิธีการดังนี้ 

      (1) การแสดงปาฐกถาธรรมในวัด จัดทุกวันพระและวันอาทิตยซึ่งวัดไดจัดใหมี

สถานที่ฟงธรรมไวเปนการเฉพาะ การจัดงานในวัด เชน งานพิธีสวดพระอภิธรรม งานพิธีบวช พิธี
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แตงงาน เปนตน ทางวัดก็จัดใหมีการแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะกับพิธีตาง ๆ เพื่อประโยชนของ

ผูฟงจะไดคิดตริตรองจากขอธรรมที่ไดรับฟงนําไปใชกับชีวิตประจําวัน  

    (2) การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เปนการเผยแผเชิงรุกที่จัดโดยหนวยงานของ

รัฐเอกชน และสถานที่ศึกษา ซึ่งจะมีหนวยงานดังกลาวนิมนตพระธรรมโกศาจารย (ปญญานันท

ภิกขุ) หรือพระที่มีความรูความสามารถที่ไดรับนิมนตไปแสดงปาฐกถาธรรม ชวงเวลา 1-3 ชั่วโมง        

ขอธรรมเลือกใหเหมาะกับสมาชิกแตละสถานที่และการแสดงที่สําคัญอีกลักษณะหนึ่ง คือการแสดง

ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน ซึ่งเปนโอกาสเผยแผพุทธธรรมเขาถึงในบาน เนื้อหาขอ

ธรรมจะมีสาระที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และยังประโยชนใหเกิดแกผูฟงทางความคิด 

และการดําเนินชีวิต และมีการจัดทําหนังสือและเทปปาฐกถาธรรม และไดเขียนหนังสือธรรมะไว

มากมาย จึงไดนําผลงานปาฐกถาธรรมในโอกาสตาง ๆ เพื่อเผยแผโดยการพิมพแจกเปนธรรมทาน 

และพิมพจําหนายโดยสํานักพิมพหลายแหง โดยที่วัดไมไดเรียกคาลิขสิทธิ์แตอยางใด (สํานัก

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, ก หนา 75) 

  3) วัดไผลอม (พระสุบิน ปณีโต) ไดแสดงธรรมและสอนธรรมใหแกเด็กเยาวชน และ

ประชาชนกลุมตาง ๆ โดยแสดงธรรมที่เหมาะกับสภาวการณปจจุบันในยุคโลกาภิวัตน หัวขอธรรม

สวนใหญจึงเปนเรื่องการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงและเหมาะกับสภาพชีวิตและสังคมปจจุบันโดยใช

หลักธรรมเปนที่ตั้ง ซ่ึงเกือบตลอดทั้งป วัดไผลอมไดจัดกิจกรรมการเผยแผพุทธธรรม โดยมีวิธีการ

ดังนี้ 

    (1) การบรรยายธรรมทุกวันพระ ทั้งในพรรษาและนอกพรรษาจะมีประชาชนมา

ทําบุญตลอดป ถาในชวงพรรษา ประมาณ 300 คน นอกพรรษาประมาณ 100 คน และทางวัดไดจัด

รายการบรรยายธรรมหรือการแสดงพระธรรมเทศนา โดยมีพระภิกษุหมุนเวียนกันบรรยายธรรม 

หัวขอการบรรยายสวนใหญจะเกี่ยวของกับคนและปญหาสังคม หรือเรื่องที่เปนปญหาเฉพาะ

กิจกรรมของชุมชน 

    (2) การสนทนาธรรม วัดจะใหประชาชนไดเขามาวัดเพื่อสนทนาธรรมได

ตลอดเวลาโดยไมเนนเปนกลุม อาจจะเปนรายบุคคลโดยมีพระสงฆหลายรูปในวัดทําหนาที่นี้ 

เปรียบเสมือนกับโรงพยาบาลที่ผูปวยสามารถไปหาหมอวินิจฉัยโรคและรับการรักษาไดตลอดเวลา 

ใครมีปญหาคับของใจก็สามารถเขามาปรึกษาไดตลอดเวลาเชนเดียวกัน โดยยึดหลักธรรมเปนแนว

ทางการแกปญหา 
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    (3) การสงพระสงฆไปแสดงธรรมในหนวยงานตาง ๆ สวนราชการ หนวยงานและ

องคกรตาง ๆ เมื่อจัดรายการประชุมสัมมนาหรืออบรมมักจะนิมนตพระสงฆของวัดไผลอมไป

บรรยายธรรมในชั่วโมงที่จัดในหลักสูตร โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการ

จัดการประชุมสัมมนาหรืออบรมแตละครั้ง เชน ไปบรรยายธรรมใหแกนักโทษในเรือนจํา บรรยาย

ธรรมแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาล เปนตน 

    (4) การบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย จังหวัดตราด ไดจัดรายการบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย ทําใหประชาชนโดยทั่วไปและผูที่

สนใจสามารถรับฟงขอคิดคติธรรมไดอยางแพรหลายมากขึ้น (สํานักนายกรัฐมนตรี  คณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2545 จ, หนา 74) 

  4) วัดอัมพวัน พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ) ไดจัดใหมีการเผยแผศาสน

ธรรมในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

       (1) สิ่งพิมพตาง ๆ ไดแก วารสาร และหนังสือที่วัดจัดพิมพแจกและบุคคลอื่น

จัดพิมพถวายเจาอาวาสเพื่อแจกจายใหกับบุคคลทั่วไปตลอดจนพิมพจําหนาย เชน วารสารแสง

ธรรม หนังสือสวดมนต เปนตน 

       (2) แถบบันทึกภาพและบันทึกเสียง ที่เจาอาวาสแสดงธรรมในโอกาสตาง ๆ  

       (3) รายการโทรทัศน ซ่ึงมีผูจัดรายการตาง ๆ นิมนตเจาอาวาสไปแสดงธรรมเผยแผ 

ศาสนธรรม เชน รายการชีวิตไมส้ินหวัง ทุกวันอาทิตย เปนตน 

       (4) อินเตอรเน็ต เกี่ยวกับประวัติผลงานของวัดอัมพวัน และศูนยปฏิบัติธรรมสวน  

เวฬุวัน หนังสือธรรม ตอบปญหาธรรม  

   (5) การแสดงพระธรรมเทศนาใหความรูกับประชาชนทั่วไปที่มาวัดอัมพวัน ได

ดําเนินการ ดังนี้ โดยการแสดงธรรมใหกับอุบาสก อุบาสิกา ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันพระ ณ 

อุโบสถ  การแสดงธรรมทุกวันที่กุฏิเจาอาวาส วันละประมาณ 2-4 ครั้ง ขึ้นอยูกับจํานวนประชาชน

ที่มาฟงธรรม  การแสดงธรรมและเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 

และวันอาสาฬหบูชา  การแสดงธรรมในวันสําคัญของพระมหากษัตริยตามโอกาสอันควร เชน 

แสดงธรรมและสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี

พระชนมายุครบ 72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ถึง วันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2542 
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       (6) การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนการจัดอบรมใหกับนักศึกษาขาราชการ

และประชาชน ทั้งประเภทที่มาปฏิบัติธรรมเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะ (สํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ง, หนา 76) 

 ทั้งหมดที่กลาวมานี้ เปนรูปแบบวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันของวัดตาง ๆ ที่

ทําการเผยแผพระพุทธศาสนา เพราะการเผยแผพระพุทธศาสนาทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับความถนัด

ของแตละวัดวามีทรัพยากรบุคคลมีความสามารถทางใด ก็จะทําการเผยแผพระพุทธศาสนาตาม

ความสามารถของตน ยิ่งในสังคมปจจุบันมีปญหาทางสังคมมากมายสลับสับซอนมากขึ้นจึงจําเปน

ที่พระสงฆจะตองปรับเปล่ียนวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเขากับสังคมที่มีความเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

 

บทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคม 

 

  พระสงฆมีบทบาทหลักที่จะตองทําหนาที่ตอสังคมในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 

สั่งสอนธรรมแกประชาชนดวยความเสียสละ ดวยความอดทน โดยมีความเมตตา ปรารถนาดี มี

ความจริงใจในการสั่งสอนเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจธรรมะ สามารถนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

  บทบาทของพระสงฆในสมัยพุทธกาล 

  ในสมัยพุทธกาลพระสงฆเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งใน

ดานการปกครอง และดานเศรษฐกิจ เพราะสังคมในอินเดียสมัยพุทธกาลมีการปกครองแบบ

ราชาธิปไตยเปนสวนมาก เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสังคมอินเดีย พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ออก

ประกาศพระศาสนาจนมีผูนับถือเขามาบวชเปนจํานวนมาก เมื่อมีพระสงฆเกิดขึ้นก็ชวยกันทํา

หนาที่ในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหแผขยายออกไปสูแควนตาง ๆ จึงทําใหพระพุทธศาสนาเปน

ที่นับถือของคนจํานวนมากในสมัยนั้น บทบาทของพระสงฆในสมัยพุทธกาล  พระมหาสุภา อุทฺโท  

(2542, หนา 35 - 3) ไดนําเสนอไวดังนี้ 

   (1) บทบาทการใหความรูและการพัฒนาจิตใจ พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีบทบาท

ดานนี้ชัดเจนดังที่ปรากฏวา พระอัสสชิไดแสดงธรรมแกอุปติสสมานพ ทําใหเกิดดวงตาเห็นธรรม

เพราะการฟงธรรมนั้น หรือพระสารีบุตรไดชี้แจงแสดงถึงการฉันขาวของพระที่บริสุทธ์ิถูกตองตาม
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หลักพระธรรมวินัยแกนางปริพาชิกา ชื่อวา สูจิมุขีจนนางหายสงสัยและเกิดความเล่ือมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา เปนตน 

   (2)  บทบาทการสงเคราะหชุมชน พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีบทบาทการ

สงเคราะหชุมชนหลายดานดวยกัน เชน พระสารีบุตรเถระที่ชวยราธพราหมณซึ่งเปนพราหมณแก

และมีความยากจนใหเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อใหราธพราหมณบวชพระสารี

บุตรเถระก็รับผิดชอบเปนอาจารยสั่งสอนและใหการอบรมจนราธภิกษุไดสําเร็จเปนพระอรหันต 

เปนตน 

   (3) บทบาทการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระสงฆในสมัย

พุทธกาลจะมีวิถีชีวิตที่อยูกับปาเปนสวนมากโดยอาศัยธรรมชาติเปนที่ฝกฝนพัฒนาตนเองใหได

บรรลุธรรม  พระพุทธศาสนาจึงมีหลักการเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติไววา ตนไม พืชพันธุ เปน

ชีวิตินทรีย มีชีวิตเปนที่หากินของสรรพสัตวและเปนบานที่อยูอาศัยของเหลาเทวดา พระพุทธเจาจึง

บัญญัติพระวินัยไวโดยปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุที่ตัดตนไม หลักการใชทรัพยากรทางธรรมชาติ

ทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักการวาการใชทรัพยากรทางธรรมชาติไมนิยมความฟุงเฟอตามคานิยม

ตาง ๆ ซ่ึงเห็นตัวอยางไดจากพระอานนทที่ไดอธิบายถึงการใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคาแก

พระเจา   อุเทนจนพระองคเขาใจแลวหันมานับถือพระพุทธศาสนา หลักการเกี่ยวกับสัตว

พระพุทธศาสนามีหลักการวา สัตวเปนสิ่งมีชีวิตควรมีความเมตตาตอกัน เพราะวิถีชีวิตของความ

เปนพระไมเบียดเบียนสัตวอื่นใหเดือดรอน  

  เสฐียรพงษ วรรณปก (2529, หนา 69) กลาววาสมัยพุทธกาลพระสงฆมีกิจหรือหนาที่

ที่พึงกระทํา 2 ประการ คือ 

        (1) คันถธุระ หมายถึง การศึกษาหลักธรรมตาง ๆ ที่พระพุทธองคไดแสดงไว จน

สามารถจําได บอกกลาวและถายทอดได เรียกวา บทบาทในการศึกษา 

        (2) วิปสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบัติ การพิจารณาถึงทุกขลักษณะ อนิจจลักษณะ

และอนัตตลักษณะดวยความพากเพียรพยายามจนกวาจะบรรลุถึงพระนิพพาน เรียกวา บทบาท

หนาที่ในการปฏิบัติตน ปกครองตน 

  สรุปไดวาพระสงฆมีหนาที่ของพระสงฆตอตนเองสามารถแบงได 2 ประการ คือ 

บทบาทในการศึกษา และบทบาทในการปฏิบัติตน  
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  บทบาทหนาที่ในการศึกษา หมายถึงการเรียนรูพระไตรปฎกอันเปนคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจาทั้งในสวนของพระวินัยปฎก พระสูตร และพระอภิธรรม  

  บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตน คือ การประพฤติตามหลักธรรมเพื่อความบริสุทธิ์ของ

ตนและของสถาบันสงฆ (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2513, หนา 60) โดยการนอมนําธรรมะและวินัยมา

ปฏิบัติเปนการอบรมในดานความประพฤติระเบียบวินัยใหมีความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ 

เรียกวา ปฏิบัติศีล (พระธรรมปฎก, 2538, หนา 603) 

  พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีบทบาท ดานการพัฒนาศีลธรรมและจิตใจใหแกประชาชน

ดานการสงเคราะหประชาชน ดานการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่พระสงฆมี

บทบาทตอประชาชนหลายดานเชนนี้ ก็เพราะดําเนินรอยตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ได

ทรงประพฤติเปนแบบอยางใหพระสงฆเจริญรอยตาม โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนไดมีทัศนคติ

ที่เปนสัมมาทิฏฐิ มีความรูมีการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่ถูกตอง 

  บทบาทของพระสงฆในสมัยปจจุบัน 

  ในปจจุบันพระสงฆไดเขาไปมีบทบาททางสังคมโดยการเขาไปสอนหนังสือตาม

โรงเรียนตาง ๆ ไปแสดงธรรมตามสถานีวิทยุ หรือไปเปนบุคลากรอบรมนักเรียน ตลอดจนบทบาท

ที่มีตอชุมชนโดยไดเขาไปทําการสงเคราะหประชาชนที่อยูบริเวณใกลวัดเขาไปใหการชวยเหลือ

ดานตาง ๆ หรือบทบาทใหการศึกษาโดยเปดวัดเปนสถานที่พัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน พระสงฆใน

ปจจุบันมีบทบาททางสังคมหลายอยางดวยกันทั้งดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณสงเคราะห  

ซึ่งพระมหาสุภา อุทฺโท (2542, หนา 57- 58) ไดสรุปไวดังนี้ 

   (1) บทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน โดยการใหคําแนะนําทางจิตใจ เปนที่

ปรึกษาปญหาชีวิตตาง ๆ และเปนที่พึ่งใหความรมเย็นทางจิตใจ 

   (2) บทบาทการสงเสริมการศึกษาแกประชาชนและเยาวชน 

   (3) บทบาทการชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง 

   (4) บทบาทการเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน ในชุมชน โดยการชวย

ขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นแกประชาชนในหมูบาน 

   (5) บทบาทการเปนผูชวยสั่งสอนเทคนิคขั้นพื้นฐาน เชน สถาปตยกรรม ชางไม 

ชางกออิฐถือปูน ปรับปรุง การเกษตร และการรักษาโรคดวยยาแผนใหม เปนตน 
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   (6) บทบาทการเปนผูนําโดยไมเปนทางการของหมูบาน คือ การชวยวางแผน

แนะนํา  สนับสนุนงานของชาวบาน ในโครงการพัฒนาตาง ๆ 

   (7) บทบาทการสงเคราะหชุมชน คือ การชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ ในปจจุบัน

มีพระภิกษุหลายรูปที่ทําบทบาทดานนี้ คือ พระครูวิจิตรธัญญกุล เจาอาวาสวัดพวงแกว จังหวัด

ปทุมธานี ไดทําการรักษาผูปวยซึ่งไมสามารถพึ่งบริการไดจากรัฐ เปนตน 

  จะเห็นไดวาพระสงฆไดมีบทบาทในการชวยเหลือสังคม ชุมชน ในดานตาง ๆ หลาย

ดานดวยกันซึ่งการสงเคราะหประชาชนบางอยางก็ไดรับการสนับสนุนจากรัฐและบางอยางก็ไมได

รับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐ แตพระสงฆก็ยังคงทําหนาที่ในการเผยแผพระพุทธศาสนา

ตอไปโดยไมหยุดเพื่อเปนการสงเคราะหประชาชน 

  พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต (2513, หนา 11) กลาวถึงหนาที่ของพระสงฆในการตอบ

แทน การอนุเคราะหแกกุลบุตรผูบํารุงแกสมณะวา 

   (1) สอนใหละเวนจากความชั่ว 

    (2) แนะนําใหตั้งอยูในความดี 

   (3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม 

   (4) สอนสิ่งท่ียังไมเคยไดสดับเลาเรียน 

   (5) ชี้แจงใหเขาใจชัดเจนในสิ่งท่ีไดสดับเลาเรียนแลว 

   (6) บอกทางสวรรคให (แนะนําวิธีครองชีวิต ใหไดรับผลดีและความสุข) 

  พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2534, หนา 16) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆใน

สังคมไทยไววา 

   (1) พระสงฆเปนผูใหการอบรมและฝกฝนทางศีลธรรม ใหการเลาเรียนวิชาการตาง 

ๆ แกประชาชน ตามที่สอนในแตละสมัย รวมทั้งเปนศูนยรวมเยาวชน 

    (2) พระสงฆเปนผูสงเคราะหบุตรหลานชาวบานที่ยากจน ที่ไดเขามาอาศัยเลี้ยง

ชีวิตและศึกษาเลาเรียน ตลอดถึงผูใหญที่ยากจนมาอาศัยเล้ียงชีพ 

   (3) พระสงฆเปนผูใหการรักษาผูปวยตามภูมิความรูของตน 

   (4) พระสงฆเปนผูใหการพักพิงแกคนเดินทาง 

   (5) พระสงฆเปนผูจัดสโมสรใหแกชาวบานที่มาพบปะสังสรรค พักผอนหยอนใจ

ในวัด  
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   (6) พระสงฆเปนผูจัดการบันเทิงตามเทศกาลและมหรสพตาง ๆ สําหรับชาวบาน

ทั้งหมด 

   (7) พระสงฆเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและ

ความทุกขตาง ๆ แกชาวบาน 

   (8) พระสงฆเปนผูใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมตาง ๆ  

   (9) พระสงฆเปนผูจัดคลังพัสดุสําหรับเก็บของใชไวใหบริการแกชาวบาน 

   (10) พระสงฆเปนศูนยกลางทางการปกครอง ที่ใหคําปรึกษาแกกํานันผูใหญบาน

ที่มาประชุมกันที่วัด 

   (11) พระสงฆเปนผูนําทางดานพิธีกรรม ใหการบริการดานพิธีกรรมอันเปนเรื่อง

กับชีวิตของทุกคนในระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิต 

  พระราชวรมุนี (2530, หนา 21-22) กลาวถึงบทบาทของพระสงฆในฐานะที่เปนผูนํา

ชุมชนไววา มีบทบาท 2 ทาง คือ 

   (1) บทบาทหลัก หรือบทบาทโดยตรงของพระภิกษุสงฆ คือ การเปนผูนําชุมชนใน

ทางดานจิตใจ เสริมศีลธรรม สติปญญาที่ถูกตองแกชุมชน บทบาทนี้เปนบทบาทที่สําคัญยิ่งเปน

รากฐานของความเจริญความสุขของสังคมอยางแทจริง สังคมไทยในปจจุบันมีปญหาเรื่องศาสนา 

ศีลธรรมมากและบทบาทหลักของพระภิกษุก็เปนงานหนักและยากยิ่ง หากวามีคุณคาอยางลนเหลือ 

   (2) บทบาทรองในบางกรณีที่พระสงฆอาจจําเปนและเกี่ยวของ เชน ในฐานะที่พระ

เปนผูท่ีไดรับความศรัทธาจากชาวบาน อาจแนะนําประชาชนในทองถ่ินใหเห็นลูทางของการพัฒนา

ดานวัตถุอาจใหที่วัดเปนสถานที่รวมกลุม เปนตน เพราะตองยอมรับวาในสังคม วัดนอกจากจะเปน

ที่สงเสริมทางดานจิตใจแลว บางครั้งยังเปนสถานพยาบาลรักษาผูเจ็บปวย เปนสถานสงเคราะหที่

คนยากจนมาอาศัยเล้ียงชีวิตและศึกษาเลาเรียน เปนที่พักคนเดินทาง เปนที่ใชรักษาปญหาชีวิตของ

ประชาชน เปนศูนยกลางการบริหารหรือการปกครองที่กํานันผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุม

ชน บอกแจงกิจกรรมตาง ๆ  

  ชําเลือง วุฒิจันทร (2526, หนา 38-40) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในดานการ

สงเคราะหประชาชนไววา 
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   (1) การใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรของชาติทุกระดับอายุ ใหไดเขามาอยู

ในพระธรรมวินัย ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย แมจะเปนการบวชระยะสั้น ๆ 3 วัน 7 วัน 15 วัน 

หรือ 1 พรรษา (3 เดือน) หรือท่ีเรียกวาบวชตามประเพณี  

    (2) การเทศนาสั่งสอนประชาชนที่มาบําเพ็ญบุญที่วัดในวันธัมมัสสวนะ และใน

งานทําบุญบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลตาง ๆ การเทศนทางวิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแผทาง

หนังสือพิมพ การเรียบเรียงหนังสือธรรมะเผยแผในงานและโอกาสตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแผ

พระพุทธศาสนาทั้งหมด เชน งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก โครงการอบรมประจําตําบล 

ซึ่งลวนเปนงานที่ทําใหประชาชนไดทราบ ไดรูจัก ไดเขาถึง และไดปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคําสั่ง

สอนของพระพุทธเจาไดมีโอกาสเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 

   (3) การจัดสอนหลักศาสนาศึกษาแกเด็กและประชาชน เชน การสอนศีลธรรมใน

สถานศึกษาตาง ๆ การสอนธรรมศึกษาแกนักเรียนและประชาชน การจัดตั้งหนวยพุทธมามกะในวดั 

ในหมูบาน ตําบล การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ การ

จัดตั้งหองสมุดในวัด การจัดตั้งโรงมหรสพทางวิญญาณ การจัดตั้งและดําเนินการสํานักวิปสสนา

กรรมฐาน อันเปนการชักนําเด็กและประชาชนใหไดศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา เปนการวางรากฐานสรางคุณภาพของพลเมืองตอไป 

   (4) การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณีที่เกี่ยวกับ

ชีวิต เชน ในพิธีบําเพ็ญบุญเกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค การแตงงาน การทําบุญอายุ ฯลฯ ตาม

ประเพณีเกี่ยวกับสวนรวม เชน การทอกกฐิน ผาปา งานสงกรานต งานขึ้นปใหม งานประจําปของ

ทองถ่ินตลอดจนการทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในทองถ่ินตาง ๆ 

   (5) การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ บําเพ็ญกุศลตาง ๆ เชน การใหศีลและ

สรณะ การเจริญพุทธมนต การสวดมนต การรับถวายทานตาง ๆ การเทศน การอนุโมทนาทั้งานเอก

ชน ทองถ่ิน สวนราชการ ตลอดจนงานรัฐพิธีและพระราชพิธี 

   (6) การใหที่พักอาศัยแกนักเรียน นักศึกษาตางทองถิ่นที่มาศึกษาเลาเรียนอยูใน

เมือง การใหที่พักอาศัยแกบุคคลท่ีมารักษาศีล เชน ชี หรือคนชรา คนทุพพลภาพ การใหเชาที่ดิน ใน

ราคาถูกแกประชาชนที่ขัดสนปลูกบานอาศัย 
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   (7) การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยาม แมบาง

กิจการหรือที่พระภิกษุบางรูปดําเนินการอยูจะเปนที่ติเตียน แตก็มีคนจํานวนไมนอยที่เลื่อมใส

ศรัทธาเปนการสงเคราะหประชาชนทางดานขวัญกําลังใจ 

   (8) การใหทางราชการหรือสวนรวมใชสถานที่ของวัด เชน ศาลาการเปรียญ ลาน

วัด บริเวณวัด ประชุมราษฎร เปนหนวยเลือกตั้ง ทํากิจการบริการหรือสงเคราะหประชาชนดานตาง 

ๆ จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายไดเพ่ือสาธารณกุศล ตลอดจนการใหใชที่ดินของวัดสรางสาธารณชน 

สถานที่ตาง ๆ เชน โรงเรียน (สถานพยาบาล หองสมุดหรือที่อานหนังสือประจําหมูบาน) 

   (9) การใหคําปรึกษา เครื่องรางของขลัง การรักษาโรคภัยไขเจ็บ การใหคําปรึกษา

หนาที่การงาน การเปนผูนําในการกอสรางสาธารณประโยชนทองถ่ิน 

   (10) การใหที่พักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวบรวบ

สิ่งของตลอดจนเงินทองจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสพภัยตางทองถิ่น และยังมีการ

สงเคราะหดวยวัตถุอยางอ่ืนแบบอ่ืนแกเอกชนและประชาชน 

   (11) การชวยเหลืองานราชการในฐานะที่พระสงฆ วัด และคณะสงฆเปนสมาชิก

หนวยหนึ่งหรือกลุมหนึ่งของสังคม และเปนหนวยหรือเปนกลุมที่ไดรับความเคารพนับถือยกยอง

จากประชาชนแตละทองถิ่นเปนอยางมาก พระสงฆและคณะสงฆมีคติอยูแลววาจะตองชวย

สงเคราะหประชาชนบานเมืองใหพนทุกขและอยูดีมีสุข  

   (12) ชวยใหการอบรมช้ีแจงราษฎรใหรูจักรับผิดชอบชั่วดี การที่ควรทําและการที่

ควรเวนตามความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาล

หรือผูปกครองบานเมืองระดับตาง ๆ 

   (13) การใหความชวยเหลือกิจการบริหารตามปกติของเจาหนาที่รัฐบาล เชน ชวย

สอนหนังสือ ชวยเผยแผกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล ชวยชักชวนประชาชนใหมาชวยราชการ หรือ

รวมมือรวมใจกับเจาหนาที่ปกครองระดับทองถิ่น 

   (14) การสงเคราะหประชาชน โดยรับชวงงานจากเจาหนาที่รัฐบาลมาใหการ

สงเคราะหประชาชนในทองท่ีวัดตั้งอยู เชน การสงเคราะหอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค แกผู

ยากไรหรือผูประสบภัย การแนะนําอาชีพและการแจกพืชพันทางการเกษตรตาง ๆ 
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   (15) การใหความชวยเหลือทางราชการเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง เชน 

ชวยแนะนําหรือเปนศูนยกลางใหทางราชการอําเภอจัดอบรมลูกเสือชาวบาน การอบรมไทยอาสา

ปองกันภัย การสงเคราะหชาวเขา การชวยบําบัดผูติดยาเสพติดใหโทษ 

   ชวนะ มหิทธิชาติกุล  ภวกานันท (2552, หนา 20) กลาวถึงบทบาทอันพึงประสงคของ

พระสงฆไทยกับสังคมไทยวา พระสงฆมีบทบาทตอสังคมไทยเปนเวลาชานานแลว จนถือไดวาวัด

หรือพระสงฆก็ตาม เปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย เปนที่ใหความสุขความสงบทางจิตใจ อันจะขาด

เสียมิไดเพราะชีวิตคนไทยเปนที่นับถือพุทธศาสนาตั้งแตเกิดจนตายจะเกี่ยวของกับศาสนาทั้งสิ้น 

โดยสามารถแบงบาทของพระสงฆไดดังนี้ 

   (1) พระสงฆกระทําตนเปนตัวอยางแหงความดีใหเห็นเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของ

ประชาชนและพระสงฆเปนผูทรงศีล มีความประพฤติดีเปนตัวอยาง ใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ

ตาม 

    (2) พระสงฆชวยชาติประหยัดเศรษฐกิจเพราะตามวินัยของพระสงฆมีเครื่องใช

เพียงเทาที่จําเปนเทานั้น ฉันอาหารเพียง 2 มื้อ เหลานี้ชี้ใหเห็นวาสังคมสงฆอยูอยางประหยัด ตัดสิ่ง

ไมจําเปนตอชีวิตทั้งหลายออกเสีย 

    (3) สถาบันสงฆชวยในดานการศึกษาของชาติเปนอยางดีในอดีต คนไดรับ

การศึกษาจากวัดพระสงฆชวยอบรมกุลบุตร กุลธิดา ตอมามีโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น วัดก็ยังคงมี

บทบาททางการศึกษาอยูไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งตามชนบทที่การศึกษายังไมเผยแพรหลาย ผูเขา

มาบวชเรียนในพุทธศาสนาไดมีโอกาสศึกษาหาความรู และสรางความเจริญกาวหนาใหแกหมูบาน

ของตนมากมาย เมื่อไดลาสิกขาออกไปแลว และการใหบวชก็ถือกันวาผานการอบรมศีลธรรมจาก

ศาสนาเปนคนโดยสมบูรณแลวอีกดวย ตามความเช่ือถือและศรัทธาของประชาชนที่สืบทอดกันมา

นับตั้งแตบรรพบุรุษของตน 

    (4) สวนในเมือง วัดเปนที่พึ่งอาศัยของเด็กวัดที่ไดเขามาศึกษา แตเนื่องจากฐานะ

ทางครอบครัวไมดี จึงตองอาศัยอยูในวัด จึงถือไดวาวัดและสถาบันสงฆ มีบทบาทมากในการศึกษา

แกประชาชน 

    (5) บทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหทางจิตใจใหแกประชาชนเมื่อมีปญหา

ความเดือดรอนทางจิตใจก็จะหันเขาหาพระ หาความสงบทางจิต พระสงฆจะชวยใหการปลอบ
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ประโลมจิตใจโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจาเปนการชวยปลดเปลื้องของความทุกขของ

ประชาชนได 

   (6) ในสังคมชนบทท่ียังลาหลังดอยพัฒนาทางดานตาง ๆ พระสงฆจะมีบทบาทใน

ฐานะที่เปนผูนําในทางการพัฒนาสังคมเหลานั้น เปนตัวแทนการเปล่ียนแปลง (CHANGE AGENT) 

เพราะชาวบานมีความศรัทธาและเล่ือมใสเปนพื้นฐานอยูแลว จึงใหความรวมมือ และเต็มใจในการ

พัฒนาทองถิ่นของตน  

   สุวดี ทองวัฒน (2521, หนา 22) กลาววาบทบาทของพระสงฆมีบทบาทมากมายใน

สังคม ในฐานะที่เปนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนาอยางเครงครัด เปนตัวอยางที่ดีใน

ศีลธรรมและจริยธรรม จึงไดรับความเชื่อถือจากประชาชนมากในสังคมชนบท พระยังไดเปนผูให

คําแนะนําชวยเหลือในการแกปญหาชีวิตประจําวันของชาวบาน เปนทั้งครูหมอรักษาโรคเปนผู

ประกอบพิธีทางศาสนาที่เกี่ยวชีวิตประจําวันของชุมชน และพิธีของทางราชการ เปนที่ปรับทุกข

ของประชาชน เปนผูไกลเกลี่ยคดีความ หรือแมแตในการพัฒนาทองถิ่น พระก็มีสวนชักจูงให

ประชาชนเขามามีสวนรวม  

  อริยา ลิ้มสุวัฒน (2526, หนา 43) กลาววาบทบาทพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนา

ชนบทไทย พระสงฆจะเปนผูนําทางดานการใหความรู ดานคุณธรรม มีบทบาทสําคัญในการ

ยกระดับจิตใจของประชาชน เชน อบรมศีลธรรม ใหคําแนะนําสั่งสอนในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

บทบาทนี้นับเปนบทบาทดั้งเดิมที่เหมาะสม ไมขัดตอพระธรรมวินัย สําหรับการพัฒนาทางดานวัตถุ 

พระสงฆควรกระทําในทางออมดวยการชักนําใหผูอื่นทําหรือนําสิ่งของ หรือบริการที่ไดรับการ

บริจาค มาเฉลี่ยแบงบันใหประโยชนกวางขวางออกไป ตามแตที่จะอํานวยประโยชนและขอบเขตที่

พระสงฆพึงกระทํา และไมขัดตอพระธรรมวินัย 

  เจียมพงษ วงศธรรม (2519, หนา 32) กลาววาบทบาทพระสงฆมีบทบาทดั้งเดิมแบง

ออกเปน 4 ประการ คือ 

   (1) บทบาทใหการศึกษา คือทําหนาที่ครูสอนกุลบุตร กุลธิดาของประชาชนโดยที่

วัดเปนโรงเรียน 

    (2) บทบาทในการเผยแผ คือการจาริกออกไปสูสถานที่ตาง ๆ เพื่อแสดงธรรม

ใหกับประชาชน 
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   (3) บทบาทในดานการสงเคราะห คือใหการชวยเหลือแกประชาชนที่ประสบ

ปญหา และขาดแคลนโดยถือเอาวัดเปนศูนยกลาง 

   (4) บทบาทในดานสาธารณูปการ คือ การใหความสงเคราะหทุกดานแกประชาชน

ทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  วาสนา วงศยิ้มยอง (2539, หนา 58-63) กลาวถึงบทบาทของพระสงฆในปจจุบันวา 

บทบาทของพระสงฆมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกตางจากอดีตไปบาง โดยสามารถแบง

บทบาทของพระสงฆไดดับนี้ 

  บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ปจจุบันพระสงฆมีหนาที่ใหการศึกษาแก

ชุมชน คือการใหศึกษาเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดอยูในการเผยแผพระพุทธศาสนา บทบาท

ดานการเผยแผของําพระสงฆก็แสดงออกในลักษณะการบรรยายเชิงวิชาการบาง การเขียนตําราทาง

วิชาการพระพุทธศาสนาซึ่งจัดวาเปนการเผยแผ 

  บทบาทดานการใหการศึกษาแกชุมชน โรงเรียนตาง ๆ มีการนิมนตพระสงฆผูมี

ความรูหรือพระเถระใหไปชวยสอนวิชาพระพุทธศาสนาแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา การสอนของพระสงฆก็สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แตรูปแบบและ

วิธีการสอนพระสงฆก็ทําแผนการสอนและสอนตามระเบียบการสอน และมีการจัดโครงการธรรม

สัญจร โดยการสงพระสงฆไปใหความรูทางพระพุทธศาสนาออกสูพื้นที่ชนบทหางไกล เพื่อ

ออกไปสอนธรรมะแกเยาวชน และเปดศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพื่อใหความรูดานวิชา

พระพุทธศาสนาแกเยาวชน และการใหการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งแกเยาวชนในลักษณะคายคณุธรรม 

คือใหนักเรียนมาเขารับการอบรมวิชาพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวัด  

  บทบาทดานเศรษฐกิจและการพัฒนา พระสงฆในฐานะที่เปนผูนําของชาวบานจึงไดมี

บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตของชาวชนบท โดยจัดเปนโครงการบาง เชน โครงการพระธรรมจาริก และมูลนิธิบาง เชน 

มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เปนตน หรือพระสงฆบางรูปก็เริ่มจัดโครงการ ศิลปะประดิษฐสตรีศรี

ลานนา โดยเปนโครงการที่อบรมและฝกหักการประดิษฐดอกไมและหัตถกรรมอื่น ๆ แกกลุม

แมบานเกษตรกร เพื่อเปนการหารายไดชวยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง  
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  บทบาทดานการธํารงรักษาวัฒนธรรม พระสงฆเขียนคัมภีรหรือวรรณกรรมทาง

ศาสนา พระสงฆประกอบพิธีกรรม หรือแมการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ถือวาเปนการ

ธํารงวัฒนธรรมของตนไว 

  บทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคม สรุปแลวก็มีอยู 6 ดาน คือ ในดานการปกครอง

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยใหใชวัดเปนศูนยกลางการประชุมระหวางกํานันผูใหญบาน ดาน

การศึกษาสงเสริมการศึกษาแกชาวพุทธ โดยจัดการศึกษาใหแกเยาวชนทั้งพุทธศาสนาวันอาทิตย 

และการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดานการศึกษาสงเคราะห ก็จะมีการจัดมอบทุนการศึกษาแก

เยาวชน ดานการสาธารณูปการ โดยสงเสริมการกอสรางเพื่อเผยแผศาสนา โดยใหประชาชนมีสวน

ในการกอสรางถาวรวัตถุ เพื่อใหประชาชนไดชวยกันรักษา ดานสาธารณสงเคราะห โดยทางวัด

จัดการสงเคราะหแกประชาชนผูยากไรคอยใหการชวยเหลือ ท้ังการบริจาคขาวสาร ดานการเผยแผ 

โดยพระสงฆทําหนาที่เผยแผนําหลักธรรมทางศาสนาไปส่ังสอนประชาชนใหดํารงตนเปนคนดีของ

สังคม ประพฤติตนเปนคนดี โดยนําหลักธรรมทางศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม 

 

ประวัติและผลงานของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

 

 ประวัติของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

 พระพุทธวรญาณอดีตเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปนพระเถระมีปฏิปทาที่เปน

เอกลักษณของทาน คือ ทานเปนพระมีเมตตาตอบุคคลตางๆ ไมถือตัว ทําใหพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ใหความเคารพเล่ือมใสเปนอันมาก ซึ่งจักนําเสนอประวัติพระพุทธวรญาณ เปนลําดับไป 

 สถานเดิม 

 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร ป.ธ.5) อายุ 94 พรรษา 73 นามเดิม มงคล 

นามสกุล ศิริกานนท โยมบิดา นายอ่ิม โยมมารดา นางกลับ เกิดเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2445 

ตรงกับวันพุธ ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 4 ปกุน ณ บานเลขที่ 27 หมูท่ี 4 ตําบลบางแคเหนือ (ปจจุบันคือตําบล

แควออม) อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คุณตาทรัพย เล็กสุวรรณ ไดตั้งชื่อใหวา “มงคล” 

 วัยเด็ก (พ.ศ. 2454 – 2463) 

 ทานไดอยูกับบิดามารดาที่ตําบลแควออมจนอายุได 10 ป พ.ศ. 2464 ยายไปอยูกับคุณ

อาจายและคุณอาแดงซึ่งตั้งบานเรือนอยูดานเหนือวัดธรรมนิมิต และเขาศึกษาในชั้นประถมปที่  1  
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ที่โรงเรียนถาวรานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2469 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมปที่ 

4 จากโรงเรียนถาวรานุกูล ยายไปเปนศิษยวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตําบลปากน้ํา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยอาศัยอยูกับคุณตาทรัพย เล็กสุวรรณ  ผูอุปสมบทที่วัดนั้น ขณะเปนศิษยวัดได

ศึกษาอักษรขอม พระปฐมสมโพธิกถาและทศชาติ 

  บรรพชา  (พ.ศ. 2470-2475) 

  พ.ศ. 2470 บรรพชาเปนสามเณร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ มีพระ

อาจารยทรัพยเปนพระอุปชฌาย ศึกษานักธรรมชั้นตรีที่วัดปากน้ํา แตศึกษาได 1 เดือนเศษก็หยุด

เพราะครูอาพาธหนัก ไดชวยโยมบิดาและคุณตาชื่นเขียนลวดลายเพดานและผนังมณฑปของวัดบาง

เกาะเทพศักดิ์ พ.ศ. 2471 ไดยายสังกัดมาอยูที่ คณะ 7 วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร สอบไล

ไดนักธรรมช้ันตรี สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส พ.ศ. 2472 สอบไลไดนักธรรมชั้นโท สํานักเรียน

วัดประยุรวงศาวาส ไดทําการดูแลคณะ 7 กับพระอีก 2 รูป เพราะพระมหาพร ผูเปนเจาคณะลาสกิขา 

พ.ศ. 2473 สอบไลไดเปรียญธรรม 3 ประโยค สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส พ.ศ. 2474 สอบไลได

เปรียญธรรม 4 ประโยค สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

  อุปสมบท  (พ.ศ.2475 – 2495) 

   พ.ศ. 2475 อุปสมบทเปนพระภิกษุ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ณ วัดประยุรวงศาวาส พระ

อุปชฌาย พระธรรมไตรโลกาจารย (อยู อุตฺตรภทฺโท) เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระ

กรรมวาจาจารย พระธรรมภาณพิลาส (เพิ่ม ปฺุญวฑฺฒโน) พระอนุสาวนาจารย พระปฏกโกศล (พร 

ธีรภทฺโท) โดยมี พระสุจริตสุดา พระสนมเอก ในรัชกาลที่ 6 เปนเจาภาพอุปสมบท พ.ศ. 2476 สอบ

ไลไดเปรียญธรรม 5 ประโยค สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ไดฝกเทศนมหาชาติกัณฑวนปเวศน

กับพระครูสุตธนวัฒน (เปรื่อง เขมจาโร) และฝกสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะกับพระมหาอรรถ รณ

รื่น พ.ศ. 2477 ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสใหดํารงตําแหนงเจาคณะ 7 ไดเปน

พระสงฆผูทรงพระปาฏิโมกข ไดเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม

ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2478 ไดเปนพระอนุจรพระธรรมภาณพิลาศ (เพิ่ม ปฺุญวฑฺฒโน) ไปตรวจการ

คณะสงฆ ท่ีมณฑลพิษณุโลก พ.ศ. 2479 เปนกรรมการนําขอสอบประโยคบาลีสนามหลวงไปเปด

สอบที่ตางจังหวัด เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2480 เปนผูชวยพระมหาเอิบ ทํางาน

กองเลขานุการเจาคณะอําเภอตลิ่งชัน พ.ศ. 2481 ไดยายไปอยูที่กุฏิพิศ บุนนาค ซึ่งอยูใกลกับพระ

บรมธาตุเจดียองคใหญ พ.ศ. 2483 – 2496 ชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เปนพระวิทยากรของสภา
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พระธรรมกถึก โดยออกไปบรรยายธรรมอบรมประชาชนตามจังหวัดตางๆ คือ กาญจนบุรี ราชบุรี 

ชุมพร ระนอง สุรินทร บุรีรัมย ระยอง จันทบุรี ตราด พ.ศ. 2495 ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนผูชวย

เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เปนพระกรรมวาจาจารย 

 พระธรรมภาณโกศล  (พ.ศ. 2496-2505) 

 พ.ศ. 2496 ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระธรรมภาณ

โกศล” พ.ศ. 2500 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการองคการเผยแผธนบุรี ไดยายไปอยูที่กุฏิผาสุกวณิช 

พระธรรมปหังษนาจารย เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส มรณภาพ ไดรับแตงตั้งเปนผูรักษาการเจา

อาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระมหาพิศิษฐ สุจิตฺโต สอบไลไดเปรียญธรรม 9 ประโยค สํานักเรียน

วัดประยุรวงศาวาส พ.ศ.2501 ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ไดรับ

แตงตั้งเปนเจาคณะตําบลวัดกัลยาณ ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย เปนเจาสํานักเรียนวดั

ประยุรวงศาวาส  

 พระราชปญญาสุธี  (พ.ศ. 2505-2515) 

  พ.ศ. 2505 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราช

ปญญาสุธี” เปนประธานดําเนินการสรางกุฏิตึกแถว 2ชั้น จํานวน 7 หอง ที่คณะ 3 พ.ศ. 2506 เปน

ประธานดําเนินการสรางกุฏิเรือนแพ ศาลาศิริพงษ ศาลายิ่งกลิ่นดอกไม และศาลาอนุสรณริมเขาเตา 

ไดยายไปอยูกุฏิเรือนแพ เปนกรรมการนําขอสอบธรรมสนามหลวงไปเปดสอบ ณ รัฐเคดาห 

ประเทศมาเลเซีย เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงรัฐปนัง ไดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่

ประเทศสิงคโปร เปนประธานจัดสรางศาลาหาสอบสามรําลึก พ.ศ. 2508 เปนประธานจัดสราง

ศาลาครางสกุลไทย  พ.ศ. 2509 เปนประธานจัดสรางอาคารโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา เปน

ประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 13 เปนประธานเปดอาคารเรียนโรงเรียนสงเสริม

พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2513 ไดดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิ “โรงเรียนสงเสริม

พระพุทธศาสนา”  

 พระเทพประสิทธิคุณ (พ.ศ. 2515 – 2534) 

 พ.ศ. 2515 ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพประ

สิทธิคุณ” เปนประธานจัดสรางศาลาภูมมะภูติ  

 พ.ศ. 2516 ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนเจาคณะภาค 15 ปกครองคณะสงฆในเขตจังหวัด

ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ ไดเริ่มนําไทยธรรมที่ไดรับถวายมาให
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พระภิกษุสามเณรและคนวัดไดจับสลากในวันคลายวันเกิด 21 กุมภาพันธ ของทุกป ไดเปดโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย วัดประยุรวงศาวาส (พอ.ป.)  

 พ.ศ. 2517 เปนพระวิทยากรถวายความรูในการประชุมพระสังฆาธิการสวนกลางและ

สวนภูมิภาค เปนพระอุปชฌายในการอบรมพระอุปชฌาย เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระ

อุโบสถในสวนหลังคา  

 พ.ศ. 2518 เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระวาหรหลวงพอพระพุทธนาคนอย เปน

ประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 7 และคณะ 8 พ.ศ. 2519 เปนประธานดําเนินการกอสราง

ศาลาฉัตรมนตเย็น บุนนาค และศาลา 7 ไดบริจาคทรัพย จํานวน 700,000 บาท สรางศาลาการ

เปรียญวัดบางเกาะเทพศักดิ์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดบริจาคทรัพย จํานวน 1,000 

บาท เริ่มกอตั้งมูลนิธิใหโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

 พ.ศ. 2520 ไดประกาศใชระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆวัดประยุรวงศาวาส พ.ศ. 2520 แบง

การบริหารภายในวัดออกเปน 4 องคการ คือ 

 องคการปกครอง มีพระเขมสุตาจารย (เปรื่อง เขมจาโร) เปนประธาน 

 องคการศึกษา มีพระศรีวิสุทธิดิลก (เรง อุณสิริ) เปนประธาน 

 องคการเผยแผ มีพระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน กฺจนิโก) เปนประธาน 

 องคการสาธารณูปการ มีพระครูปลัดเล่ือน ถาวรธมฺโม  

 พระเทพประสิทธิคุณไดเปนประธาน เปนผูอํานวยการโรงเรียนอบรมวิชาเทศนาของวัด

ประยุรวงศาวาส เปนประธานดําเนินการจัดสรางพระวิหารคต สิ้นเงิน 990,000 บาท ไดบริจาค

ทรัพยซอมมณฑป และสรางเขื่อนหนาวัด ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์  

 พ.ศ. 2521 เปนประธานดําเนินการซอมพระเจดียและวิหารหลวงพอแกว เปนประธาน

ดําเนินการสรางกุฏิสุริยา สิ้นเงิน 750,000 บาท  

 พ.ศ. 2522 บริจาคทรัพยสรางศาลาริมทางหลวงสายธนบุรี – ปากทอ 1 หลัง สิ้นเงิน 

90,000 บาท เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 11 และคณะ 12  

 พ.ศ. 2523 เปนประธานดําเนินการซอมและดัดแปลงโรงเรียนทองคราม เปนหองสมุด

ประชาชน  

 พ.ศ.2524 ไดบริจาคทรัพย จํานวน 1,000,000 บาท ตั้งมูลนิธิ “เทพประสิทธิคุณ” พระครู

พิศาลธรรมโกศล (สุพจน กฺจนิโก) มรณภาพ  
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 พ.ศ.2525 เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณภูเขาจําลอง หรือภูเขาเตา ส้ินเงิน 2,000,000 

บาท เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 5 คณะ 13 และคณะ 8 สิ้นเงิน 6,000,000 บาท ได

บริจาคทรัพย จํานวน 310,000 บาท สรางศาลาทาน้ําวัดปรกสุธรรมาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ออสเตรียและสวิตเซอรแลนด เปน

ประธานรณรงคใหพระภิกษุสามเณรและศิษยวัด คนงานวัดงดสูบบุหรี่ ไดมอบเกียรติบัตรแก

พระภิกษุในวัดที่เลิกสูบบุหรี่ไดเปนครั้งแรก จํานวน 3 รูป คือ พระสุรินทร กิตฺติภทฺโท พระสุขุม 

ปภาธโร และพระชลิต โชติโก  

 พ.ศ.2528 ไดบริจาคทรัพยสรางศาลาริมทางหลวงสายบานโปง ราชบุรี บริเวณปาก

ทางเขาศูนย การศึกษานอกโรงเรียน สิ้นเงิน 100,000 บาท เปนประธานนําสิ่งของไปแจกชวยเด็ก

กําพราที่วัดสระแกว จังหวัดอางทอง เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย  

 พ.ศ.2530 ไดนําส่ิงของไปบริจาคแกสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ไดนําสิ่งของ

ไปบริจาคแกสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ไดนําสิ่งของและเงินไปบริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต พระศรีวิสุทธิดิลก ไดรวมบริจาค

ตั้งทุนมูลนิธิ “พระครูสังฆรักษสุรินทร  กิตฺติภทฺโท” จํานวนเงิน 10,000 บาท  

 พ.ศ.2532 ไดกําหนดใหมีการมอบทุนการศึกษาเปนรางวัลแกผูสอบบาลีนักธรรมไดใน

แตละชั้น  ตลอดจนผูที่ศึกษาจบพุทธศาสตรบัณฑิตที่ไดปฏิบัติศาสนกิจชวยงานวัดมาอยางตอเนื่อง 

ได เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส สิ้นเงิน 30,000 บาท เปน

ประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระวิหารหลวงพอพระพุทธนาคนอย สิ้นเงิน 6,000,000 บาท เปน

ประธานดําเนินการปฏิสังขรณศาลาการเปรียญ สิ้นเงิน 892,868 บาท เปนประธานดําเนินการ

จัดสรางศาลาแนบนิมิต สิ้นเงิน 2,381,931 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลา อภินัน รัก

สัจจะ ส้ินเงิน 2,300,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาปฏิบัติธรรม (หอภาวนา) สิ้น

เงิน 1,500,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา สิ้น

เงิน 250,000 บาท เปนประธานดําเนินการซอมศาลาสาธรอุปถัมภ สิ้นเงิน 528,000 บาท เปน

ประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา ศาลา 4 ส้ินเงิน 222,200 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสราง

ศาลาปริวัติธรรม ในภูเขาเตา ส้ินเงิน 140,000 บาท  

 พ.ศ.2534 ไดบริจาคทรัพยจํานวน 1,100,000 บาท รวมปฏิสังขรณ พระอุโบสถวัดประยุร

วงศาวาส เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาศิริพงษ (ศาลา 2 ) สิ้นเงิน 1,700,000 บาท เปน
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ประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิพระประกาศสหกรณและคุณหญิง สิ้นเงิน 2,000,000 บาท เปน

ประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆคณะ 9 ส้ินเงิน 1,200,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิ

พระยาอภิบาลราชไมตรี เปนประธานดําเนินการจัดสรางซุมประตูวัดประยุรวงศาวาส ดานทิศ

ตะวันออก สิ้นเงิน 700,000 บาท เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณศาลาสุภาพ เกตุมวง สิ้นเงิน 

1,000,000 บาท เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระบรมธาตุเจดียองคใหญ สิ้นเงิน 1,000,000 

บาท เปนประธานดําเนินการบูรณะหองน้ําขางศาลาการเปรียญ 7 หอง 100,000 บาท เปนประธาน

ดําเนินการซอมธรรมาสนบุษบกบนศาลาการเปรียญ สิ้นเงิน 400,000 บาท  

 พระธรรมวิสุทธาจารย  (พ.ศ. 2535 - 2540) 

 พ.ศ.2535 ประสบอุบัติเหตุรถคว่ําขณะเดินทางไปกิจนิมนตวัดสามรอยยอดที่ อําเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ อาการเปนตายเทากันซี่โครงหักทิ่มปอด พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดทรงรับการรักษาไวในพระบรมราชานุเคราะห รักษาตัวตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม ถงึวนัที ่

5 กรกฎาคม รวมเวลา 2 เดือน 1 วัน ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่ 

“พระธรรมวิสุทธาจารย” ไดบริจาคทรัพยใหมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 

ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ไดบรจิาค

ทรัพยใหโรงพยาบาลกุยบุรี จํานวนเงิน 10,000 บาท ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวนเงิน 10,000 บาท เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณอุโบสถวัดบางเกาะ

เทพศักดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม  สิ้นเงิน 3,000,000 บาท ไดบริจาคทรัพยใหมูลนิธิโรงพยาบาล       

ศิริราช เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท  

 พ.ศ.2536 ไดรับปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาครุศาสตร จาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนประธานดําเนินการจัดสราง

กําแพงวัดดานทิศเหนือ ส้ินเงิน 1,200,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิสงฆ 10 หลัง ที่

วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 2,000,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางหอสวดมนตและหอ

ฉัน ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 1,000,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา

ดานหลังศาลา 1 จํานวน 7 หอง ส้ินเงิน 250,000 บาท  

 พ.ศ.2538 ไดบริจาคทรัพยใหมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม เปนจํานวนเงิน 1,031,000 บาท 

เปนประธานดําเนินการจัดสรางหอระฆัง ท่ีวัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 200,000 บาท เปนประธาน

ดําเนินการจัดสรางกุฏิประชาสามัคคี หลังตึกศิริพงษ คณะ 2 สิ้นเงิน 120,000 บาท เปนประธาน
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ดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 3 ส้ินเงิน 300,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางฌาปนสถาน

จากระบบเตาถานเปนระบบน้ํามันไฟฟา สิ้นเงิน 2,500,000 บาท ไดออกประกาศฉบับแรกให

พระภิกษุสามเณรและศิษยวัด และทานที่อยูในวัดงดสูบบุหรี่และไดกําหนดใหผูที่มาอุปสมบท

จะตองงดสูบบุหรี่ ไดบริจาคสิ่งของและอาหารแหงใหแกผูประสบอุทกภัยในเขตธนบุรี มูลคา 

80,000 บาท ไดบริจาคสิ่งของและอาหารแหงใหแกผูประสบอัคคีภัยในเขตคลองสาน มูลคา 50,000 

บาท พ.ศ.2539 เปนประธานดําเนินการเทพ้ืนถนนคอนกรีตภายในวัดพรอมทั้งวางระบบทอระบาย

น้ําใหม ทั้งหมดสิ้นเงิน 1,500,000 บาท เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 13 สิ้นเงิน 

3,430,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางซุมประตูหนาวัดดานทิศเหนือ สิ้นเงิน 558,026 

บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิ 80 ปรําลึก ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 1,700,000 บาท 

ไดบริจาคทรัพยตั้งมูลนิธิ “วัดบางเกาะเทพศักดิ์” จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ไดบริจาคทรัพยให

มูลนิธิ “โรงพยาบาลสงฆ” เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ไดบริจาคทรัพยซอมกุฏิสงฆ คณะ 13 

จํานวนเงิน 60,500 บาท 

 พระพุทธวรญาณ (พ.ศ. 2540 - 2548) 

 พ.ศ. 2540 ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะเจาคณะรองชั้นหิรัญ

บัฏในราชทินนามที่ “พระพุทธวรญาณ ไพศาลวิสุทธินายก ธรรมสาธกปสาธกร บวรสีลาจารนิวิฐ 

วิสิฐธรรมาลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” ไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา จากสถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ไดรับ

เครื่องหมายตอบแทนผูชวยเหลือราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย ไดบริจาคทรัพย จํานวน 

1,301,000 บาท แกมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิ

พระฉัตรไชย คณะ 1 สิ้นเงิน 3,000,000 บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา 4 หอง หลัง

พระอุโบสถ สิ้นเงิน 250,000 บาท เปนประธานดําเนินการซอมตึกศิริพงษ  คณะ 2 สิ้นเงิน 570,000 

บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาปยไพชยนต ที่ภูเขาเตา สิ้นเงิน 250,000 บาท เปน

ประธานดําเนินการปฏิสังขรณศาลาการเปรียญวัดโบสถ จังหวัดสมุทรสงคราม สิ้นเงิน 700,000 

บาท ไดบริจาคทรัพย สรางศาลาการเปรียญวัดโบสถหลังใหม จํานวน 500,000 บาท ไดบริจาค

ทรัพยตั้งมูลนิธิ “พระธรรมวิสุทธาจารย” ที่วัดโพธิ์รัตนาราม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน

เงิน 10,000 บาท ไดบริจาคทรัพยสมทบทุนมูลนิธิ “พระเทพสุวรรณมุนี” วัดมหาธาตุ จังหวัด

เพชรบุรี เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณมณฑปครอบรอยพระพุทธ
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บาทและจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 1,800,000 บาท เปนประธานดําเนินการ

จัดสรางกุฏิคูหาแกวแบบทรงไทย 2 ไทย ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 4,000,000 บาท เปน

ประธานดําเนินการจัดสรางกําแพงรั้วลอมรอบเขตสังฆาวาสท่ีวัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 200,000 

บาท เปนประธานดําเนินการจัดสรางสุขา จํานวน 4 หอง ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 200,000 

บาท เปนประธานดําเนินการปรับพื้นถมที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัด ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ 

สิ้นเงิน 1,000,000 บาท ไดบริจาคทรัพยรวมสรางที่ทําการอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สิ้น

เงิน 500,000 บาท    

 พ.ศ. 2544 ไดบริจาคทรัพยและเปนประธานดําเนินการจัดสรางมหาวิหารพระพุทธวร

ญาณ ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส้ินเงิน 19,000,000 บาท  

 พ.ศ. 2545 ไดรับปริญญาคุรุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบาน

สมเด็จเจาพระยา เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิสงฆ คณะ 13 จํานวน 9 หอง สิ้นเงิน 790,410 

บาท  

 พ.ศ. 2546 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. 9) ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนง “ศาสตราจารย” สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครู

วิบูลกิจจาทร (เล่ือน ถาวรธมฺโม) ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระ

สุนทรวิหารการ” พระมหาสมมิตร อาจารสิริ ป.ธ. 5 ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ไดรับ

พระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “ พระครูพิพิธธรรมภาณ” เปนประธาน

ดําเนินการซอมแซมกุฏิสงฆ คณะ 10 ส้ินเงิน 6,000,000 บาท 

 พ.ศ. 2547 ไดบริจาคทรัพยสรางปอมยามตํารวจ สถานีตํารวจอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวนเงิน 500,000 บาท  

 พ.ศ. 2548 ไดบริจาคทรัพยสรางปอมยามตํารวจ สถานีตํารวจอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวนเงิน 400,000 บาท เปนประธานดําเนินการซื้อที่ดินจํานวน 1 ไร 3 ตาราวา 

ถวายวัดบางเกาะเทพศักดิ์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สิ้นเงิน 2,300,000 บาท ไดบริจาค

ทรัพยชวยเหลือผูประสบภัย “คลื่นสึนามิ” ใน 6 จังหวัดภาคใต สิ้นเงิน 10,000 บาท เปนประธาน

ทอดผาปามูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ ปรารภมงคลสมัยอายุวัฒนมงคล 94 ป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 

จํานวนเงิน 46,540 บาท  
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  บั้นปลายชีวิต พระพุทธวรญาณ เปนพระมหาเถระที่มีพรรษายุกาลมาก ในดานสุขภาพ 

กลาวไดวาพระเดชพระคุณหลวงพอเปนพระมหาเถระที่มีสุขภาพพลานามัยดีรูปหนึ่งในรุนอาวุโส

คราวเดียวกัน มีอารมณแจมใสเปยมไปดวยเมตตาธรรม สามารถปฏิบัติศาสนกิจภายในพระอาราม

และนอกพระอาราม และสงเคราะหคณะสงฆพุทธบริษัททั้งในตางจังหวัดและปริมณฑลไดเปน

อยางดี ทานหมั่นดูและรักษาสุขภาพของทานเองเปนปกติ ไมมีวี่แวววาจะอาพาธ 

  แตเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 พระเดชพระคุณหลวงพอมีอาการออนเพลีย

เนื่องจากจําวัดไมคอยหลับ และฉันภัตตาหารไมไดติดตอกันมาเปนเวลาหลายวันทั้งลิ้นก็ไมรับรูรส

อาหาร คณะศิษยที่ถวายการปรนนิบัติใกลชิด จึงไดกราบอาราธนาใหไปตรวจสุขภาพ ณ 

โรงพยาบาลศิริราช โดยมีนายแพทยวัฒนะ วัฒนดิลก ซึ่งเปนศิษยคอยอุปฏฐากดูแล ถวายความ

สะดวก คณะแพทยไดรับพระเดชพระคุณหลวงพอไวรักษา เพื่อจะไดตรวจสุขภาพและดําเนินการ

รักษาใหเปนปกติ แตก็ไมพบความผิดปกติของรางกายที่นาเปนหวง จึงเปนเพียงแตจัดยาถวาย

เพื่อใหฉันภัตตาหารไดและจําวัดหลับ โดยในระยะแรกไดถวายการใหน้ําเกลือเพื่อบํารุงกําลัง เมื่อ

กําลังอยูในเกณฑปกติก็หยุดใหน้ําเกลือ โดยปกติที่มีผูเขาไปเยี่ยมดูอาการของพระเดชพระคุณหลวง

พอจะเห็นไดวา พระเดชพระคุณหลวงพอจะนั่งอยูบนเตียงเปนปกติ ยิ้มแยมแจมใส สนทนากับผูไป

เยี่ยมดวยความเปนกันเองเสมือนไมไดเปนอะไร ไมแสดงอาการอิดโรย หรืออาพาธใดๆ ออกมาให

ผูที่ไปเยี่ยมเปนหวง ไดปรารภตองการจะกลับวัด แตคณะแพทยเกรงวาจะถูกญาติโยมรบกวนมาก

จนไดพักผอน จึงไดกราบอาราธนาใหพักผอนอยูในโรงพยาบาลตอไปสักระยะหนึ่ง 

 ในวันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 พระเดชพระคุณหลวงพอไดขออนุญาตแพทย

เดินทางไปที่ปอมยามจุดตรวจถนนปากทอ – สมุทรสงคราม ของสถานีตํารวจภูธรอําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งทานไดบริจาคทรัพยสรางมอบใหทางราชการจํานวนเงิน 400,000 บาท 

ดุจปกอนซ่ึงไดบริจาคทรัพยสรางไวแลว 1 ปอม จํานวนเงิน 500,000 บาท หลังจากทําบุญเลี้ยงพระ

และทําพิธีมอบปอมยาม ปรารภการบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 94 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ เสร็จเปน

ที่เรียบรอยแลว ก็กลับเขาพักรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชดังเดิม จนกระทั่งเมื่อวันเสารที่ 26 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เวลา 02.30 น. พระเดชพระคุณหลวงพอ ไดลุกขึ้นจากเตียง เพื่อจะเขาหอง

สุขา โดยมีพระผูทําหนาที่ปรนนิบัติคอยพยุงใหลุกขึ้น แตจู ๆ พระเดชพระคุณหลวงพอก็มีอาการ

สะอึก และฟุบหมดสตินิ่งไปเฉย ๆ พระผูถวายปรนนิบัติจึงไดเรียกแพทยและพยาบาลมาชวยกัน

ปฐมพยาบาลอยางเต็มกําลังความสามารถ จนระยะเวลาลวงเลยไปเกือบ 1 ชั่วโมง แพทยไดแจงให
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พระเถรานุเถระที่ไปดูอาการหลายรูป มีพระเดชพระคุณพระเทพโสภณ เปนตน ทราบวา “สังขาร

ของพระเดชพระคุณหลวงพอไมสามารถจะฟนกลับคืนมาตามปกติ เพราะสมองไดตายแลว 

เนื่องจากเลือดขึ้นไปเล้ียงสมองไมทัน ตอนนี้ไดใหยากระตุนการเตนของหัวใจและเครื่องชวยการ

หายใจ พระเดชพระคุณหลวงพอทานเมตตาใหเวลาเพื่อจะไดมีโอกาสไดเตรียมการ” 

 พระเถรานุเถระทั้งหมดจึงไดทยอยเขากราบเทาพระเดชพระคุณหลวงพอ แลวกลับมาวัด

เพื่อประชุมเตรียมการ ณ สํานักงานเจาคณะภาค 2 จนเกือบจะถึงเวลา 07.00 น. ก็ไดรับโทรศพัทแจง

จากพระผูทําหนาที่ปรนนิบัติวา พระเดชพระคุณหลวงพอไดละสังขารถึงแกมรณภาพดวยอาการอัน

สงบ ดวยโรคหัวใจเฉียบพลัน ณ หอง 1014 ชั้นที่ 10 ตึก 84 ป โรงพยาบาลศิริราช เวลา 07.00 น. สิริ

รวมอายุได 94 ป 5 วัน พรรษา 73 

 สรุปสมณศักดิ ์ที่ไดรับตามลําดับ 

 พ.ศ. 2496   ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะช้ันสามัญที่ พระธรรมภาณ

โกศล  

 พ.ศ. 2505   ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราชที ่พระราช

ปญญาสุธี  

 พ.ศ. 2515   ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นเทพที ่พระเทพ    

ประสิทธิคุณ  

 พ.ศ. 2535   ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที ่พระธรรม     

วิสุทธาจารย  

 พ.ศ. 2540   ไดรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้น

หิรัณยบัฏ ที่พระพุทธวรญาณ  

 การปกครองคณะสงฆ  

 พ.ศ. 2485   เปนผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  

 พ.ศ. 2500   เปนประธานองคการเผยแผ  

 พ.ศ. 2501   เปนเจาอาวาสวัดประยรุวงศาวาส เปนเจาคณะตําบลวัดกัลยาณและ เปนพระ

อุปชฌาย  

 พ.ศ. 2516   เปนเจาภาค 15 ปกครองคณะสงฆในเขตจงัหวดั ราชบุรี เพชรบรุี สมุทรสงคราม 

และประจวบคีรขีันธ  
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 พ.ศ. 2520   รวมกับพระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน)หรือหลวงตาแพร-เยื่อไม เปดการ

อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนารุนที่ 1 ซ่ึงยังคงดําเนินการตอมาจนถึงปจจุบัน  

 ประกาศใชระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆวัดประยุรวงศาวาส พ.ศ. 2520 แบงการบริหาร

ภายในวัดออกเปน 4องคการเชนเดียวกับยคุที่พระธรรมปหังษนาจารย (เชื้อ) เปนเจาอาวาส  

 

 ผลงานของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

 ผลงานของทานมี ดังนี้ 

 1. ผลงานการเผยแผ 

       พระธรรมโกศาจารย เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (พฤษภาคม 2553) กลาววา หลวง

พอพระพุทธวรญาณมีผลงานที่โดดเดนคือ ดานเผยแผ ทานสราง และรักษาลีลาการเทศนสไตลวัด

ประยูรฯไว ลีลาที่หลวงพอรักษาไวคือ ลีลาสาลิกาปอนเหยื่อ เปนลีลาการเทศนาที่ไพเราะเปนผูดี 

คือการใชภาษาสละสลวย งดงาม ไพเราะ สัมผัส คลองจอง เจาบท เจากลอน หลวงพอทานจะพูด

อะไรคลองจอง สัมผัส ที่ทานสอนพระเสมอวา “เปนพระตองสวดมนตภาวนา ศึกษาเลาเรียน 

พากเพียรปฏิบัติ สันทัดในการสอน” หรือ เจาจอๆ หางงอหูกลาง เอ็นดูฉันบาง อะระหัง พุทโธ 

เพี้ยง ๆ ซ่ึงเปนคาถากันหมากัด การพูดมีลีลาอยางนี้ของหลวงพอ เรียกวา ลีลาสาลิกาปอนเหยื่อ ซึ่ง

เปนลักษณะของการพูดแบบคลองจอง สัมผัสนอกสัมผัส ลีลานี้เปนลักษณะของวัดประยูรฯมาแต

ไหนแตไร เพราะวัดประยูรวงศาวาส เปนสํานักเทศนมหาชาติ หลวงพอทานจึงพูดคลองจองมา    

แตไหนแตไร เพราะสํานักเปนนักเทศนมหาชาติ แตหลวงพอถนัดธรรมวัตร เทศนคนเดียวปากเปลา 

ที่สรางชื่อใหมากก็คือการเทศนวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย บทเทศนาที่แตงและเขียนคนมา

ขอกันเปนจํานวนมาก ชวงที่เปนยุควิทยุ ทานจัดวาพระดาราวิทยุ ดานการเผยแผทานจึงมีความ  

โดดเดนเปนอยางมาก 

   การเทศนประจําในพระอุโบสถ หลวงพอพระพุทธวรญาณก็เทศนบางบางครั้งในชวง

ที่มีอายุมากขึ้น พรรษามาก หลวงพอก็เทศนเดี่ยวเพราะทานเปนนักเทศนชั้นครู เปนแบบอยาง 

สํานวนการเทศนทาน ถือเปนตนแบบของพระในวัดและนอกวัด ภาษา การเลานิทาน การเลาเรื่อง

ประกอบ พูดเกี่ยวกับพระพุทธรูปแตละปาง ทําไมเปนปางแบบนี้ เปนแบบอยางของการเทศนโดยที่

ใชสื่อที่ไมตองสราง เปนคนหูไว ตาไว น้ําเรื่องตางๆ มาประกอบการเทศน ชอบฟงขาว ดูขาว ฟง

วิทยุ ตามสถานการณ ดานเผยแผทานสุด 
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      ดานบริหาร ในแงเปนคนมีความเมตตา คนเกงเขาอยูเยอะในยุคทาน มีดร. มากมาย มี

พวกเรียนทุกแบบ เพราะเทียบกับวัดที่มีเมรุทั่วไมคอยมีคนเรียนหนังสือ วปย พระไมไดวนอยูกับ

บังสุกุล วปย บริหารไดลงตัว ไมหมกหมุนอยุในสาธารณสงเคราะห พระไมไดเอาแตสวด ในสมัย

หลวงพอ ไดกระจายงาน ไปเทศนาบาง ไปเทศนมหาชาติบาง สรางโรงเรียนบาง ไปเรียนมหาจุฬา 

มีพระนักวิชาการ เผยแผเต็มวัดไปหมด ตรงนี้เปฯคุณุปะการ เปนแบบอยางการเผยแผ สงเสริม

การศึกษา เนนเรื่องคุณภาพ เรื่องการพัฒนาคน เนนคนในวัดใหมีคุณภาพ เชน อบรมนักเทศน เปน

ตน การเผยแผโดยการสรางบุคลการ ไมเทศนเอง บริหารใหคนอื่นเทศน สรางนักเทศนดวย สราง

โรงเรียนบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มีการศึกษาพระปริยัติ การศึกษาสงเคราะห คือการ

ปกครอง 

 2.  ผลงานการปกครอง 

  พระเทพโสภณ (2548, หนา 20-23) กลาววา หลวงพอพระพุทธวรญาณ สามารถนํา

ความเจริญมาสูวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพราะใชระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) มา

บริหารกิจการของวัด ระบบธรรมาภิบาลของหลวงพอพระพุทธวรญาณ มีองคประกอบ 3 ประการ 

ดังนี้ 

   (1) งานทุกอยางตองมีผูรับชอบ (Accountability) หลวงพอพระพุทธวรญาณ

กระจายอํานาจในการบริหารวัดไปใหประธานองคการทั้ง 4 ภายในวัดเปนผูรับผิดชอบ คือ องคการ

ปกครอง องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการสาธารณูปการ 

    (2) การมีสวนรวมของทุกฝาย (Participation) หลวงพอพระพุทธวรญาณเปนเถระ

ผูใหญใจดี เปดโอกาสและสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรไดมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการทั้ง 

4 ตามความรูความสามารถในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แมแตสามเณรก็มีโอกาสขึ้นธรรมาสน

แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ 

   (3) ความโปรงใสที่ตรวจสอบได (Transparency) การทํางานในรูปคณะกรรมการ

ขององคการทั้ง 4 ทําใหมีบรรยากาศถอยทีถอยอาศัยปรึกษาหารือกันฉันทพี่นอง มีขอสงสัยประการ

ใดก็ซักถามตรวจสอบไดในที่ประชุมของคณะกรรมการ 

  คุณสําคัญที่ทําใหหลวงพอพระพุทธวรญาณสามารถบริหารวัดดวยระบบธรรมาภิบาล

ไดอยางดีก็คือ พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา (ความรัก) กรุณา (ความสงสาร) มุทิตา (ความพลอย

ยินดี) และอุเบกขา (ความเปนกลางวางเฉย) 
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  ความเมตตากรุณา ของหลวงพอพระพุทธวรญาณเปนที่ประจักของทุกคนที่มีโอกาส

อยูใกลชิดทาน หลวงพอยึดถือคติพจนที่วา “น้ําบอน้ําคลองยังเปนรองน้ําใจ น้ําแควนอยแควใหญก็

ยังสูน้ําใจไมได” หลวงพอมักจะพูดยกยองใหกําลังใจคนอื่นไดไมซํ้าแบบกัน 

  มุทิตาธรรม ของหลวงพอพระพุทธวรญาณปรากฏชัดเจนเมื่อทานเขียนมุทิตาพจน

แสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษยานุศิษยไดรับพระราชทานเล่ือนหรือตั้งสมณศักดิ์หรือไดรับรางวัล

เกียรติคุณอื่นใด หลวงพอเขียนหรือพูดชมใหกําลังใจพระลูกวัดไดอยางนาประทับใจและชวนให

คนนอกวัดประหลาดใจ 

  อุเบกขาธรรม ของหลวงพอพระพุทธวรญาณเปนที่ประจักษเมื่อทานตองประสบกับ

ทั้งอิฏฐารมณ (สิ่งที่พึงปรารถนา) และอนิฏฐารมณ (สิ่งที่ไมพึงปรารถนา) ตามประสาของมนุษยทุก

คนที่ตองเผชิญโลกธรรม  

   พระเดชพระคุณหลวงพอเปนพระมหาเถระ ดํารงตําแหนงทางการปกครองเปนเจา

คณะภาค 15 ปกครองคณะสงฆ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

และจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนเวลานานถึง 16 ป 4 สมัย ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวา

สวรวิหาร เปนเวลานานถึง 48 ป ซ่ึงแสดงถึงความรูดี ความสามารถดี และความประพฤติดี เปนเหตุ

ใหไดรับการยกยอง ทั้งจากคณะสงฆ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

 3. ผลงานการสาธารณสงเคราะห 

     พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) (2548, หนา 35-) กลาววา ปพ.ศ. 2544 

หลวงพอพระพุทธวรญาณ อายุ 90 ป ไดดําริสรางมหาวิหารขึ้นที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค 5 ประการคือ (1) เพื่อประดิษฐานรูปหลอทานเจาคุณตาซึ่งเปน

บัพชาจารยของขาพเจา (2) เพื่อประดิษฐานพระประธานปางอุมบาตร ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวง

พอพระพุทธวรญาณ (3) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลคลายวันพระราชสมภพ 6 รอบ ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (4) เพื่อถวายเปนพุทธบูชา (5) เพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม ปพ.ศ. 

2547 หลวงพอไดกอสรางปอมจุดตรวจที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อมอบใหแกสถานีตํารวจภูธร 

อําเภออัมพวา ปพ.ศ. 2548 ไดสรางปอมจุดตรวจแหงที่ 2 เพื่อมอบใหแกสถานีตํารวจภูธร อําเภอ

อัมพวา และซื้อที่ดินถวายวัดบางเกาะเทพศักดิ์  
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  สาธารณสงเคราะหเหลานี้หลวงพอลวนเปนผูนําในการดําริสราง แลวบอกบุญบรรดา

ลูกศิษยใกลชิดและหางไกลไดรวมแรงรวมใจกันในการจัดหาทุนทรัพยมาดําเนินการกอสรางให

แลวเสร็จ 

 บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ที่มีผล

ตอการสรางความม่ันคงทางสังคม 

1. บทบาทการเผยแผ 

     พระราชธรรมวาที (พฤษภาคม 2553) กลาววาพระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ เปน

ยอดนักเทศน เปนวิเศษนักพูด เปนพิสุทธิ์นักปฏิบัติ เปนสังฆรัตนแหงคณะสงฆ แสดงธรรมได

ไพเราะสละสลวยกินใจไดสัมผัส เปนไปในลักษณะโลกไมช้ํา ธรรมไมเสีย บัวไมใหช้ําน้ําไมขุน 

ปฏิปทาจริยาวัตรงดงาม ไมพูดใหใครช้ํา ไมทําใหใครเคือง ไมปนเรื่องใหใครระแวง ไมแสดงเกิน

บทบาทและเปนพระที่ไมขาดเมตตาธรรม  บทบาทดานการเผยแผพระเดชพระคุณหลวงพอเปน

พระดีศรีศาสนา เพราะมีอัธยาศัยชอบสรางสรรค ชอบสั่งสอน คือสอนดวยการพูด และสอนดวย

การทํา นอกจากสรางสรรคสั่งสอนแลวก็ชอบสงเสริมจนกระทั่งบรรดาศิษยานุศิษยพระภิกษุ

สามเณรในพระอารามไดสองแสง มีเกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติศักดิ์ และเกียรติศัพทเปนที่ปรากฏ

โดยทั่วไป และไดมีเมตตาจิตตั้งโรงเรียนฝกอบรมวิชาการเทศนา จนกระทั่งไดรับการยอมรับจาก

คณะสงฆและทางบานเมือง ใหเปนสถานที่ฝกอบรมนักเทศนนักเผยแผประจํากรุงเทพมหานคร 

  พระธรรมกิตติวงศ (2548, หนา 37-39) กลาววาบทบาทดานการเผยแผหลวงพอพระ

พุทธวรญาณทานมีใจรักและทุมเทใหกับงานดานนี้มาโดยตลอด ทั้งทําหนาที่เผยแผดวยตนเอง ทั้ง

สนับสนุนงานเผยแผอยางเต็มที่ชนิดทุมสุดตัว ทําใหวัดประยุรวงศาวาสไดรับการยกยองวา “เปน

ถิ่นนักเทศน เปนเขตเมธี เปนที่ฝกฝน เปนตนแบบแผน เปนแดนเผยแผ”  

  ที่กลาววา เปนถ่ินนักเทศน เพราะวาวัดนี้มีพระนักเทศน พระนักพูด พระนักบรรยาย 

นักปาฐกถาธรรมอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเทศนเดี่ยว หรือเทศนคูมีอยูพรอมและมีมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 

  ที่กลาววา เปนเขตเมธี วัดนี้มีเมธีคือนักปราชญทั้งทางโลกและทางธรรมมากรูป 

ในทางธรรมมีผูจบเปรียญธรรม 9 ประโยคหลายรูป ทางโลกมีผูจบปริญญาเอกหลายรูป กลาวไดวา

วัดนี้มีพระมหาเปรียญและพระบัณฑิตเปนจํานวนมาก ก็เพราะหลวงพอพระพุทธวรญาณมิไดหาม

มิได กีดกันภิกษุสามเณรที่ตองการศึกษาหาความรูวิชาทางโลกเพิ่มเติม หากแตสนับสนุนสงเสริม
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ใหศึกษาทั้งในและตางประเทศไดตามใจปรารถนาขอเพียงวาใหศึกษาวิชาทางธรรมพอท่ีจะสามารถ

คุมตัวได และเมื่อศึกษาทางโลกก็ใหประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของสมณะใหสามารถรักษาตัวรอด

ไดเทานั้นวัดนี้จึงเต็มไปดวยนักปราชญชาติเมธี ชวยงานพระศาสนาและสังคมดานตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพดังเปนที่ประจักษแลว 

  ที่กลาววา เปนที่ฝกฝน เพราะวัดนี้มีกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการฝกฝนภิกษุสามเณร

และเยาวชนของชาติ เชน มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มีการอบรมพระนักเทศน นักเผยแผใน

พรรษาเปนประจํา โดยเฉพาะการอบรมพระนักเทศนนักเผยแผนั้นถือวาเปนงานเดนของวัดก็วาได 

เพราะมีภิกษุสามเณรจากตางวัดตางจังหวัดเดินทางมาเขารับการฝกอบรมกันเปนจํานวนมาก บางป

มีจํานวนถึง 500 รูป ตอครั้ง งานนี้เปนงานสรางบุคลากรดานการเผยแผอยางแทจริง เพราะวัดเปนที่

ฝกฝนจึงทําใหวัดนี้เปนถิ่นนักเทศนและเปนเขตเมธีไปโดยปริยาย 

  ที่กลาววา เปนตนแบบแผน เพราะเนื่องจากวัดนี้เปนถิ่นนักเทศน มีระเบียบธรรมเนียม

ของวัดมาแตเกากอน และถือปฏิบัติกันมาตามลําดับ แบบแผนตางๆ จึงลงตัวเปนแบบอยางทําตาม

ไดและเปนแบบฉบับที่จารึกไวเปนหลักฐานและเผยแผขยายออกไปในวงกวางไดโดยเฉพาะแบบ

แผนและรูปแบบในเรื่องการเทศนเดี่ยว เทศนคู การปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรมนั้นมี นักเทศน 

นักพูด ที่เปนตนแบบหลายรูป สําหรับหลวงพอพระพุทธวรญาณเปนแบบแผนไดเปนอยางดีในดาน

เทศนเทศนาโวหารซ่ึงหาผูเปรียบปานไดยาก 

  ที่กลาววา เปนแดนเผยแผ เพราะเนื่องจากวัดนี้มีนักเทศนนักเผยแผผูชํานาญเชี่ยวชาญ

จํานวนมากจึงสามารถเผยแผธรรมะในรูปแบบตางๆ ไดมาก ไมวาจะเปนรูปแบบการเทศน การ

บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม การเขียนบทความธรรมะและบทเทศนตางๆ อันเปนงานเกี่ยวกับการ

เผยแผ การเผยแผธรรมของสํานักนี้จึงเปนมรรคเปนผลลเปนรูปธรรมคอนขางชัดเจน ถือไดวาเปน

แดนแหงการเผยแผธรรมโดยแท 

  การที่วัดประยุรวงศาวาสไดรับการยกยองวา “เปนถิ่นนักเทศน เปนเขตเมธี เปนที่

ฝกฝน เปนตนแบบแผน เปนแดนเผยแผ” เพราะอาศัยบทบาทการเปนผูทําหนาที่เผยแผของหลวง

พอพระพุทธวรญาณที่ไดเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังความคิด และกําลังทรัพย ปลุกปนและปลุกปล้ํา

มาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ดวยใจรักและศรัทธามั่นคงในงานดานการเผยแผ โดยไมทอแท 

ไมเหนื่อยหนาย ใหกําลังใจใหความชวยเหลือตลอดเวลาแกพระนักเผยแผ นับไดวาหลวงพอพระ
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พุทธวรญาณเปนพระมหาเถระผูควรแกการยกยองบูชา และสามารถถือเปนแบบอยางปฏิปทาดานนี้

สําหรับอนุชนรุนหลังไดเปนอยางดี  

  นายพีระพงศ ถนอมพงศพันธ (2548, หนา 119-120) กลาววาหลวงพอพระพุทธวร

ญาณ ทานสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาทุกอยางทั้งการสรางคนและโครงการตางๆ เพื่อ

สนับสนุนใหพระศาสนาเขมแข็ง หลวงพอทานเผยแผศาสนธรรมดวยการปฏิบัติเปนแบบอยาง 

ทานมีความสมถะ เรียบงาย ออนนอมถอมตน มีปฏิสันถาร ยิ้มแยมแจมใส ซึ่งปฏิปทาเหลานี้

สามารถผูกใจชาวบานและเปนที่หวังที่พึ่งอยางมีความสุขใหกับชาวพุทธได และการเผยแผธรรมะสู

เยาวชนทานก็เปดสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนที่พึ่งของเยาวชนและผูปกครองทั้ง

ละแวกใกลไกล ไดมาใชบริการการศึกษา เรียนรูธรรมะ และทํากิจกรรมตางๆ การเผยแผ

พระพุทธศาสนาของหลวงพอพระพุทธวรญาณจึงเนนการศึกษา สรางคนดํารงตนสมถะเรียบงาย 

ออนนอมถอมตน มีปฏิสันถาร ยิ้มแยม แจมใส มีความกตัญูกตเวทีและเปนผูครองสติและมี

สัมปชัญญะในการดํารงชีวิต 

 2. บทบาทการปกครอง 

   พระราชปริยัติดิลก (พฤษภาคม 2553) กลาววาพระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณทานมี

บทบาทดานการปกครอง เริ่มจากไดรับความไววางใจแตงตั้งใหเปนเจาคณะผูปกครองพระภิกษุ

สามเณรภายในคณะ 7 วัดประยุรวงศาวาสวาสวรวิหาร เปนเจาคณะแขวงวัดกัลยาณ เปนเจาอาวาส

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สุดทายไดรับความไววางใจใหเปนเจาคณะภาค 15 ปกครองคณะสงฆ

ใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธดํารงในตําแหนงนี้นานถึง 16 

ป 4 สมัย หลวงพอพระพุทธวรญาณทานเปนนักปกครองที่มีบทบาททั้ง 6 ดานดวยกัน คือ เปนเจา

คณะ 7 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปนเจาคณะแขวงวัดกัลยาณ เปนเจาคุณหรือเปนพระราชาคณะ 

เปนเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เปนเจาคณะภาค 15 และเปนรองสมเด็จพระราชาคณะ 

  การบริหารและการปกครองภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในยุคของหลวงพอ

พระพุทธวรญาณ ไดกระจายอํานาจเปน 4 องคการตามรูปแบบที่ไดถือปฏิบัติมาตั้ง พ.ศ. 2489 ใน

การกระจายอํานาจไดประกาศใหระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆวัดประยุรวงศาวาส พ.ศ. 2522 แบง

ออกเปน 4 องคการ คือ 
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   (1) องคการปกครอง มีหนาที่ปกครองพระภิกษุสามเณรและบุคคลภายในวัด และ

บริหารกิจการของวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยในป พ.ศ. 2547 วัดประยุรวงศาวาสมีพระภิกษุจํา

พรรษา 113 รูป สามเณร 12 รูป รวม 125 รูป ประธานองคการปกครองในขณะนั้น คือ พระโสภณ

ธรรมวาที ทํางานดานการบริหารกิจการของวัดรวมกับผูชวยเจาอาวาส 18 รูปและเจาคณะ 13 รูป 

   (2) องคการศึกษา มีหนาที่จัดการศึกษาอบรมภายในวัดใหเจริญกาวหนายิง่ขึน้ แบง

การจัดการศึกษาออกเปน 2 ฝาย คือ  ฝายพระปริยัติธรรม มี 2 แผน คือ นักธรรมและบาลี นักธรรม

เปดสอน น.ธ. ตรี –  โท – เอก บาลี เปดสอนตั้งแตบาลีไวยากรณ – ประโยค 6 และศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปดสอนเยาวชนชาย – หญิง ตั้งแต ป. 3 จนถึงระดับอุดมศึกษา 

   องคการในขณะนั้นมี พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ. 9) เปนประธาน 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ. 9) พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน) พระโสภณ

ธรรมวาที (บุญมา อาคมปฺุโญ ป.ธ. 8) และพระครูอุดมธรรมวาที (สําราญ อคฺควโร ป.ธ. 4) เปน

รองประธาน 

   (3) องคการเผยแผ มีหนาที่ดําเนินการเผยแผธรรมใหแพรหลายและผลิตบุคลากร

ดานดานการเผยแผใหมีคุณภาพ ในขณะนั้นมี พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เปนประธาน 

พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน) และพระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี) เปนรอง

ประธาน พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ป.ธ. 7 เปนเลขานุการ 

    (4) องคการสาธารณูปการ มีหนาท่ีบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะถาวรวัตถุภายในวัด 

และควบคุมการกอสรางภายในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งนิยมแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ชวยเหลืองานดานสาธารณูปการใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยในขณะนั้นมีพระสุนทรวิหาร

การ (เล่ือน ถาวรธมฺโม) เปนประธาน พระครูสุทธิปริยัตยาทร (สมชาย จารุวฑฺฒโน) และพระครู

วินัยธรวัลลพ โกวิโล ป.ธ. 7 เปนรองประธาน (พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), หนา 

160-169)  

 3. บทบาทการศึกษา  

   พระราชธรรมวาที (พฤษภาคม 2553) กลาววาพระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณทาน

ไดสรางโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหพระภิกษุสามเณรไดรับการศึกษาทั้งพระ

ปริยัติธรรมทั้งสวนที่เปนนักธรรมและพระบาลี ไดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยใหกุลบุตร

กุลธิดาเยาวชนของชาติไดศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาอื่น  
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  ในสมัยพระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธวรญาณมีพระภิกษุสามเณรจบเปรียญเอก 

คือ เปนเปรียญธรรม 9 ประโยคถึง 17 รูป ในจํานวนนี้เปนสามเณรหรือนาคหลวงจํานวน 9 รูป มี

พระภิกษุสามเณรที่จบปริญญาเอกหรือดอกเตอรเปนจํานวน 7 รูป มีศาสตราจารย 1 รูป คือพระเดช

พระคุณพระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจาคณะภาค 2 

นอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธวรญาณทานไดแสดงบทบาทดานการศึกษาโดยให

การสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรภายในวัดประยุรวงศาวาสมีนักเทศน นักปาฐกถา นักบรรยาย

ธรรม ปจจุบันมีมากกวา 10 รูป เหตุนี้ทําใหวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จึงไดรับการยกยองวาเปน

ดงนักเทศน เปนเขตเมธี เปนวัดที่มี 3 ที กับ 4 โกศล คือ 

  3 ที ก็คือ  พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน)  พระโสภณธรรมวาที (บุญมา 

อาคมปฺุโญ) และพระครูอุดมธรรมวาที (สําราญ อคฺควโร) 

  4 โกศล คือ  พระธรรมภาณโกศล ซ่ึงก็ไดแกสมณศักดิ์ที่พระเดชพระคุณพระพุทธวร

ญาณไดรับพระราชทานเปนครั้งแรก   พระครูพิพิธธรรมโกศล (เมี้ยน)  พระครูพิศาลธรรมโกศล 

(หลวงตา-แพรเยื่อไม) และพระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน)  

  สิ่งเหลานี้เปนเครื่องยืนยันวาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารที่เปนดงนักเทศนเปนเขตเมธี 

ก็เพราะไดอาศัยเมตตาและการสงเสริมสนับสนุนของพระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ อดีตเจา

อาวาสโดยแท ตลอดระยะเวลา 48 ป แหงการดํารงตําแหนงเจาอาวาส 16 ป แหงการเปนเจาคณะ

ภาค 15 และ 73 พรรษาแหงการดํารงสมณเพศ  

   นายพีระพงศ ถนอมพงศพันธ (2548, หนา 119-120) กลาววาหลวงพอพระพุทธวร

ญาณไดมีบทบาทสงเสริมการศึกษาไดกอกําเนิดและคงใหมีอยู คือ  

   (1) สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

   (2) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (กทม.) 

   (3) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 

   (4) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดประยุรวงศาวาส 

  อีกทั้งไดสงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรพระนักเทศนจึงไดสนับสนุนโครงการ

ฝกอบรมพระนักเทศน ซ่ึงไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2521 และมีพระที่ฝกอบรมไปแลวกวา 3,000 รูป 

การสรางและสนับสนุนใหพระเณรในวัดไดมีโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จถึงขึ้นเปรียญธรรม

ประโยคตางๆ จนถึงขั้นสูงสุด เปรียญธรรม 7 จนถึง 9 ประโยคก็หลายรูป และไดสรางบุคลการทาง
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พระศาสนาไวอีกหลายรูป อาทิ พระเทพโสภณ (ดร. ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระราชธรรมวาที 

(ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน) พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปฺุโญ) พระวิสุทธิภัทรธาดา (ดร. 

ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี) พระครูอุดมธรรมวาที (สําราญ อคฺควโร) ซ่ึงทุกรูปนี้ทํางานทั้งในวัดและนอก

วัด แตยังทํางานใหกับสังคมขางนอกอยางมากมายอเนกอนันต เชน พระเทพโสภณ (ปจจุบัน คือ 

พระธรรมโกศาจารย) ทําหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปนกําลังที่

สําคัญของศาสนจักรทําหนาท่ีเจาคณะภาค 2 อีกดวยทั้งหมดนี้ก็อาศัยการมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและ

ใจกวางของหลวงพอพระพุทธวรญาณ 

 4. บทบาทสาธารณูปการ 

        พระราชปริยัติดิลก (พฤษภาคม 2553) และพระราชธรรมวาที (พฤษภาคม 2553) กลาว

วาพระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธวรญาณ ไดบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุทั้งในพระอารามและ

นอกพระอารามไวเปนจํานวนมาก ในพระอารามก็เชนศาลา 60 ป โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย กุฏิสงฆ นอกพระอาราม ก็เชน พระพุทธวรญาณมหาวิหาร ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เปน

ตน 

 5. บทบาทสาธารณสงเคราะห 

        พระเดชพระคุณหลวงพอพระพุทธวรญาณทานไดมีเมตตาตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา อาท ิ

มูลนิธิราชปญญาสุธี มูลนิธิเทพประสิทธิคุณ และมูลนิธิอื่นๆ ทั้งยังไดบริจาคสงเสริมการศึกษา 

สนับสนุนพระภิกษุสามเณรและเยาวชนของชาติ ตลอดถึงโรงพยาบาลตางๆ อีกเปนจํานวนมาก 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 พระยุทธนา  รมณียธมฺโม (แกวกันหา) (2547) ไดทําการศึกษาเชิงวิเคราะหการจัดองคกร

คณะสงฆในสมัยพุทธกาล  ผลการวิจัยพบวา  การเกิดขึ้นของคณะสงฆในพระพุทธศาสนาทําใหคน

อินเดียมีทางเลือกในการแสวงหาแนวทางการดําเนินชีวิตใหมที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกนัของคน

ในสังคม  เมื่อพระพุทธเจาและพระสาวกไดประกาศพระศาสนาทําใหมีบุคคลเขามาบวชเปน

จํานวนมาก  พระพุทธองคมีวิธีการปองกันและการแกไขปญหาที่เกิดจากองคกรสงฆ  ดวยการยึด

หลักพระธรรมวินัยเปนพื้นฐานในการอยูรวมกัน  ทําใหการปองกันและการแกปญหาขององคกร

สงฆสมัยพุทธกาลสําเร็จลุลวงไปดวยดี  หลักการที่พระพุทธเจาวางไวก็ยังมีการใชอยูในปจจุบัน 
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 พระครูบวรสิกขการ  (บุญเสริม  ชนะฤทธิ์)  (2547)  ไดทําการศึกษาพุทธจริยาวัตร  กับ

พระจริยาวัตรของพระเยซูคริสต  : การศึกษาเปรียบเทียบในมหาปรินิพพานสูตร  กับพระวรสาร    

ลูกา  ผลการวิจัยพบวา  พระพุทธเจาทรงดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยความมุงมั่น  เด็ด

เดี่ยว  เพียรพยายาม  มีความอดทนอยางยิ่ง  พระพุทธเจาแมทรงชราภาพมากก็ทรงแสดงธรรมอบรม

สั่งสอนพุทธบริษัทจนวาระสุดทายของชีวิต  เพื่อมนุษยผูปฏิบัติตามบรรลุอิสรภาพสามารถกาว

พนวัฏฏสงสารทั้งปวง 

 พระประยูร  จีนา  (2546)  ไดทําการศึกษาการแนะแนวของพระพุทธเจาในอรรถกถา

ธรรมบท  ผลการวิจัยพบวา  การสอนของพระพุทธเจาคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  เห็น

คุณคาของทุกคนเทาเทียมกัน  จะวิเคราะหพฤติกรรมของแตละบุคคลกอนทําการสอน  โดยมี

จุดมุงหมายการสอนเพื่อแกไขความทุกข  ปองกันความทุกข  และเพื่อพัฒนาบุคคลไปสูเปาหมาย

สูงสุดของชีวิตคือพระนิพพาน  โดยมีหลักการสอนที่ไมแบงแยกวรรณะ  เสียสละพระองคเองใน

การสอนทุกครั้งที่มีโอกาส  โดยใหบุคคลผูรับการสอนตัดสินใจดวยตนเอง  ใหมีความรูสึกยอมรับ

ตนเองตามที่เปนจริง การสอนของพระพุทธเจาจะคํานึงถึงความพรอมของบุคคล  เทคนิคที่ใชใน

การสอนใชวิธีการยกอุทาหรณ  การใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  การอุปมา  การลงโทษ  การให

รางวัล  การแนะดวยเหตุการณปจจุบัน  การถาม  การพลิกสถานการณ  การเลนภาษาในความหมาย

ใหม  และมีการติดตามผลหลังการสอน 

 พระมหาจรูญ  ปฺญาวโร  (อินทรยงค)  (2540)  ไดทําการศึกษาบทบาทของพระ

มหากัสสปะเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาท  ผลการวิจัยพบวา  พระมหากัสสปะเปนผูมี

ความมักนอยสันโดษ  เปนผูใครในการศึกษา  เปนแบบอยางผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ  เปนมหา

สังฆปาโมกข  การเผยแผของทานใชวิธีการปฏิบัติเปนแบบอยาง  ทําใหมีผูนับถือและเลื่อมใสใน

ปฏิปทาของทานเปนจํานวนมาก 

 พระกิตติศักดิ์  ยโสธโร  (แกวเหลา)  (2539)  ไดทําการศึกษาบทบาทของพระสารีบุตร

เถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบวา  พระสารีบุตรเถระใชวิธีการเผยแผพุทธธรรม

ดวยการใหคําแนะนํา  ใหการปรึกษา  สนทนา  ตอบปญหาขอของใจ  แสดงธรรม  โดยไดฟงธรรม

จากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนําไปถายทอดแกภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา  ตลอดจนบุคคล

ทั่วไปใหมีความเขาใจและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมไดอยางถูกตอง  การเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระสารีบุตรเถระทําใหมีผูเลื่อมใสมานับถือพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก 
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 พระมหาสุชญา  โรจนญาโณ  (ยาสุกแสง)  (2540)  ไดทําการศึกษาบทบาทของพระมหา

โมคคัลลานเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบวา  พระมหาโมคคัลลานเถระไดเผย

แผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการใหคําแนะนํา  เปนที่ปรึกษา  สนทนา  การตอบปญหาขอของใจ  

แสดงฤทธิ์โดยรับสนองพุทธบัญชาใหไปปราบผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ  เปนสมณทูตไปสูเทวโลกและ

ยมโลกและนําเรื่องตาง ๆ มาบอกแกชาวโลก และเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการบรรยาย การ

อธิบายขยายความ การเปรียบเทียบ การตอบคําถาม พระมหาโมคคัลลานเถระเปนแบบอยางของ

ภิกษุทั้งหลายที่ควรประพฤติตาม  นําปฏิปทาขอปฏิบัติของทานมาเปนแบบในการประกอบ

ศาสนกิจ  และการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรือง 

 พระมหาจิตติภัทร  อจลธมฺโม  (จันทรคุม)  (2537)  การศึกษาบทบาทของพระอานนทใน

การเผยแผพระพุทธศาสนา   ผลการวิจัยพบวา  พระอานนทมีบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา

ดวยวิธีการใหคําแนะนํา  การใหคําปรึกษา  การสนทนา  การตอบปญหาขอของใจ  และการแสดง

ธรรมโดยที่ไดรับฟงมาจากพระพุทธเจา  ก็นํามาถายทอดใหแกพระภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา  

ดวยวิธีการบรรยาย  การอธิบายขอความ  การเปรียบเทียบและการถามตอบ  ทําใหมีผูเลื่อมใส

ศรัทธาเปนจํานวนมาก 

 พระสุนทร  รตนปฺโญ  (มติยาภักดิ์)  (2549)  ไดทําการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการใชภาษา

ในการสื่อสารเพื่อการเผยแผธรรมะในยุคปจจุบัน  ผลการวิจัยพบวา  การเผยแผที่เกิดจากพระสงฆ

คือ  มีโอกาสนอยในการเทศน  มีประสบการณนอยและขาดความมั่นใจ  ขาดความรูวิทยาการ

สื่อสารสมัยใหม  ไมเขาใจหลักธรรมอยางลึกซึ้ง  ขาดความรูภาษาตางประเทศ  ปจจัยที่ทําใหการ

เผยแผไมประสบความสําเร็จคือ  ภาษานักเผยแผไมเขาใจในภาษาทองถ่ิน  ขาดวิธีการนําเสนอแบบ

ใหมๆ  ทัศนคติของผูฟงท่ีมีตอพระนักเผยแผ  ทองถ่ินบางที่ไมเหมาะแกการเผยแผ วัยและเพศผูฟง

ตางกัน  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหการเผยแผไมประสบความสําเร็จ    

 แนวทางการแกไขในการสื่อสารธรรมะ  คือ  พระสงฆตองศึกษาภาษาธรรมะใหมีความ

เขาใจแตกฉาน  ศึกษาภาษาทองถิ่นที่จะไปเผยแผใหเขาใจ  ศึกษาบริบททางสังคมใหกวางเพื่อ

มองเห็นพฤติกรรมของผูฟง  ศึกษาวิธีการสื่อสาร  วิทยาการสมัยใหมเพื่อนํามาประยุกตใชในการ

นําเสนอธรรมะ  ปรับปรุงภาษาใหมีความเขาใจงาย  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทําใหการเผยแผธรรมะประสบ

ความสําเร็จ 
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 พระบุญโชค  ชยธมฺโม  (สงแสง)  (2548)  ไดทําการศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนาของ

พระสงฆในปจจุบัน  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบและวิธีการแสดงธรรมของพระสงฆมีสวนสําคัญ

อยางมากที่จะทําใหการเผยแผพระพุทธเกิดประสิทธิภาพในการนําหลักพุทธธรรมไปถายทอดได

อยางมีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน  ซึ่งวิธีการเผยแผที่ทันสมัย  หลากหลาย  

เขาไดกับยุค  เขาไดกับเหตุการณ  เปนปจจัยที่สนับสนุนใหการเผยแผประสบความสําเร็จ 

 พระมหาธีระวุฒิ  ธีรธมฺโม  (โสมเกษตรินทร)  (2543)  ไดทําการศึกษาบทบาทของ

พระสงฆ  สื่อบุคคลในการชี้นําและปลุกจิตสํานึกประชาชนชนบท  เพื่อการมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม  : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส  จังหวัดอุบลราชธานี  

ผลการวิจัยพบวา  พระสงฆมีบทบาทในการสื่อสารดวยการวิธีการสื่อสารผานวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  สื่อผานหนังสือพิมพ  สื่อเอกสาร  แผนพับ  หรือโปรสเตอร  สามารถชี้นําและ

ปลูกฝงจิตสํานักใหแกประชาชนได 

 พระมหาสัญญา  ปฺญาวิจิตฺโต  (โปรงใจ)  (2543)  ไดทําการศึกษารูปแบบและแนว

ทางการเผยแผพุทธธรรมของพระพิศาลธรรมโกศล  (สุพจน  กฺจนิโก,  “หลวงตา-แพรเยื่อไม”)  

ผลการวิจัยพบวา  พระพิศาลธรรมโกศล  (สุพจน  กฺจนิโก,  “หลวงตา-แพรเยื่อไม”)    ไดใช

วิธีการเทศนมหาชาติแบบประยุกตและนําเขาสูการเทศนและนําเขาสูการปาฐกถาธรรม  การ

บรรยายธรรม  อภิปราย  โตวาที  และการสนทนาธรรมแบบรอยแกว  ซึ่งประยุกตมาจากรูปแบบ

การเทศนมหาชาติและการเทศนธรรมวัตรตามประเพณีโบราณ  และไดเผยแผพุทธธรรมโดยการ

เทศนตามวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  เขียนบทความธรรมะลงทางหนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  

เพื่อบรรเทาความโลภ  ความโกรธ  ความหลงของผูฟงและผูอาน  ผูที่ศึกษาก็จะมีความทุกขนอยลง

ทําใหผูฟงผูอานเกิดความประพฤติในทางที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังใชวิธีการเผยแผพุทธธรรมดวยการเขียน

วรรณกรรมเรื่องส้ันตางๆ  เพื่อเปนตัวอยางประกอบการอธิบายสะทอนใหเห็นภาพจริงสามารถชัก

จูงโนมนาวจิตใจผูอานใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรม  กอใหเกิดการพัฒนาตนเอง

สงเสริมใหเกิดความสงบสุขในครอบครัว  ทําใหสังคมเกิดความสันติสุขคนในสังคมเกิดจิตสํานัก

ในการปฏิบัติตนในดานตางๆ  ไดอยางถูกตอง 

 พระวุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ  (พรมพิมพ)  (2543)  ไดทําการศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ

พุทธธรรมของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ผลการวิจัยพบวา  เทคนิคและวิธีการเผยแผ

พุทธธรรมของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ไดใชวิธีการเผยแผ  6  วิธีคือ  การนําเสนอดวย
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วิธีการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ,  การนําเสนอดวยวิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ,  การ

นําเสนอดวยวิธีการยกพุทธภาษิตร  สุภาษิต  ปรัชญา  คําคม  โคลง  บทประพันธ  บทกลอน,  การ

นําเสนอดวยวิธีการเชื่อมโยงเรื่องราวสถานการณตางๆ  การนําเสนอดวยวิธีการยกบุคคลตัวอยาง

ประกอบการบรรยาย,  การนําเสนอดวยวิธีการแทรกดวยเรื่องที่ทําใหเกิดอารมณขัน  การเผยแผ

พุทธธรรมของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  นําเสนอไว  4  อยางคือ  พุทธธรรมที่มีเนื้อหา

พัฒนาจิตใจเพื่อใหเกิดชีวิตที่ดีงาม,  พุทธธรรมท่ีมีเนื้อหาบูรณาการเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม,  

พุทธธรรมท่ีแสดงเปนพระธรรมเทศนา,  พุทธธรรมที่มีเนื้อหาเปนวิชาการ  ซึ่งเทคนิคและวิธีการ

เผยแผของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  อยูในระดับดีที่พระสงฆปจจุบันควรถือเปน

แบบอยางในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 พระมหาบุญโฮม  ปฺุญวฑฺฒโน  (จันทะโสม)  (2549)  ไดทําการศึกษารูปแบบและ

วิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชธรรมวาที  (ชัยวัฒน  ธมฺมวฑฺฒโน)  ผลการวิจัยพบวา  พระ

ราชธรรมวาที  (ชัยวัฒน  ธมฺมวฑฺฒโน)  เผยแผพุทธธรรมโดยใชวิธีการแสดงพระธรรมเทศนา  การ

เทศนมหาชาติ  การเทศนปุจฉาวิสัชนา  การปาฐกถาและการบรรยาย  ดานการเทศนมหาชาติมี

เอกลักษณมีความสามรถเฉพาะตัวดวยน้ําเสียงที่ไพเราะกังวล  โดยมีการนําเสนอหาธรรมะดวย

บทความที่เขาใจงาย  สนุกสนาน  เราใจ  มีคติธรรมสอนใจ  ใชภาษาทันยุคทันสมัยมีความชัดเจน 

ทั้งสอดแทรกพุทธภาษิต  คํากลอน  คําพังเพย  คําคลองจอง  คําอุปมา  การเลนคํา  เปน  ทําใหการ

เผยแผพุทธธรรมประสบความสําเร็จ 

 สุกรี  เทพชาติ  (2541)  ไดทําการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางการสอนของพระธรรมปฎก  

(ป.อ.ปยุตฺโต)  เพื่อพัฒนาปญญาตามหลักพุทธศาสนา  ผลการการวิจัยพบวา  พระธรรมปฎก  

(ป.อ.ปยุตฺโต)  มีแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน  3  แนวทางคือ  การสอนเพื่อพัฒนามนุษย  การสอน

ที่สงผลใหเกิดปญญา  และการสอนเพื่อใหเกิดปญญาตามหลักไตรสิกขา  แนวคิดการสอนทัง้หมดนี้

เปนกระบวนการพัฒนาปญญา  โดยเนนการสอนที่เปนการฝกฝนพัฒนาในลักษณะขององครวม  มี

เปาหมายในการพัฒนาปญญาที่ทําใหผูเรียนมีความคิดอยางเปนระบบ  มีเหตุผล  ในการดําเนินชีวิต

ที่ดีงาม 

 พระมหารุงเพชร  ชวนปฺโญ  (พัดทาป)  (2548)  ไดทําการศึกษารูปแบบและวิธีการเผย

แผพุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี  สุรเตโช)  ผลการวิจัยพบวา  พระธรรมกิตติวงศ  

(ทองดี  สุรเตโช)  ไดเผยแผพุทธธรรมโดยใชวิธีการเทศนาธรรม  ปาฐกถาบรรยายธรรม  เขียน
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หนังสือธรรมะ  ซึ่งมีลักษณะเดนในการเผยแผก็คือ  การใชถอยคํา  การมีลีลาเทศน  การใชพุทธ

ศาสนสุภาษิต  คติธรรม  คํากลอน  ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการเผยแผก็คือ  ความรู  

ความสามารถ  ความเปนพหูสูต  การเปนนักคิด  นักประพันธหนังสือ  มีอัธยาศัยไมตรี  มีน้ําใจโอบ

ออมอารี  กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดง  มีวิสัยทัศนในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกวางขวาง ดวย

เหตุนี้จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี  สุรเตโช)  ประสบ

ความสําเร็จ 

 พระมหาสุริยัน  จนฺทนาโม  (จันทะนาม)  (2549)  ไดทําการศึกษาบทบาทและผลงานใน

การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ผลการวิจัยพบวา  พระอาจารย

สมภพ  โชติปฺโญ  เผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการสอนปฏิบัติกรรมฐาน  โดยทานปฏิบัติเปน

ตัวอยางเทศนสอนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใหผูฟงเกิดความเขาใจนําไปใชใหเกิดประโยชนแก

ตนเองและสังคม  บุคลิกภาพที่พิเศษของทานในการเผยแผพระพุทธศาสนาคือ  ทานสนทนาธรรม

ดวยถอยคําสุภาพ  มีการตอนรับปฏิสันถารบุคคลที่ไปเยี่ยมอยางเทาเทียมกัน  ทานเผยแผ

พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศจึงทําใหคําสอนของทานที่บันทึกออกเปนเทป  ซีดี  

ไดรับความนิยมในสังคมปจจุบัน  ทําใหผูฟงเกิดความตั้งมั่นอยูในคุณธรรม  จริยธรรมไดเปนอยาง

ดี  

 พระมหาบุญเลิศ   ธมฺมทสฺสี   (โอฐสู )   (2543)  ไดทําการศึกษาวิธีการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม  (หลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ)  ผลการวิจัยพบวา  พระราช

วิทยาคม  (หลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ)  ใชวิธีการเผยแผดวยการสนทนาธรรม  การตอบคําถาม  การพูด

ภาษาพื้นบาน   การอารมณขันใหแกผูฟง  และการใชสื่อสัญลักษณ  คือการเคาะหัวแทนการ

ประพรมน้ําพระพุทธมนต  วัตถุมงคล  การฝงตะกรุด  จะมีคนทุกระดับเขาไปหาทานโดยมิขาด  ซึ่ง

ถือวาเปนวิธีการที่สื่อถึงผูฟงไดงายท่ีสุด  ทําใหมีคนทุกชนชั้นตางเขาไปกราบนมัสการทานทําใหมี

ผูเล่ือมใสศรัทธาเปนจํานวนมาก  

 

  


