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แนวคิ ดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นช่องทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
The Concept of Using Social Media as a Channel of Dissemination of Buddhism
บุญคํ้า ดีสขุ สาม1* และ ดวงกมล โพธิ ์นาค2
บทนํา
วิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาตามแผนแม่บทการ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พ.ศ. 554-559 มีห ลายวิธี
เช่ น การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิง รุ ก การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รับ เป็ น ต้ น เพื่อ ให้ ป ระชาชน
พุทธศาสนิกชนทัวไปได้
่
มคี วามรูจ้ กั เข้าใจ และเข้าถึง
หลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้ โดยมีความ
ศรัทธาเชื่อมันพร้
่ อมทีจ่ ะทําหน้าทีเ่ ป็ นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี
ด้วยการทํานุบาํ รุง อุปถัมภ์คุม้ ครอง สนับสนุ น ส่งเสริม
พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้เจริญมันคงดํ
่ ารงคงอยูไ่ ด้
อย่างยังยื
่ นตลอดไป [] แต่เนื่องจากในปจั จุบนั เป็ นโลก
ยุคโลกาภิวตั น์ เมื่อโลกเจริญด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
มนุ ษย์มกี ารติดต่อสือ่ สารกันในหลาย ๆ รูปแบบ บางครัง้
เมือ่ ต้องการพบปะ พูดคุยกัน ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางไป
ด้วยตนเองเฉกเช่นเมื่อสมัยก่อน เพราะมีเทคโนโลยีทท่ี าํ
ให้สามารถสนทนากันได้โดยผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่ น
โทรศั พ ท์ อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นต้ น ดั ง นั ้ น ในทาง
พระพุ ท ธศาสนาจึ ง ต้ อ งปรับ วิ ธี ก ารในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับโลกในยุคปจั จุบนั
โดยนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่
พระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ธรรมะที่พระพุทธ
องค์ทรงตรัสไว้ดแี ล้วนัน้ เมื่อบุคคลใดได้สมั ผัสและนําไป
ปฏิบตั ิ ย่อมนําประโยชน์และความสุขมาให้กบั บุคคลนัน้
และธรรมะของพระพุทธองค์นนั ้ ไม่ว่าจะอยู่ทใ่ี ด หรือ
สังคมใด ก็ย่อมนํ าความสงบสุข ร่มเย็น และสันติภาพ
มาให้แก่สถานทีน่ นั ้ และสังคมนัน้ ไม่เว้นแม้กระทังใน
่
สังคมออนไลน์
__________________________________________
1
2
*

ช่ อ งทางการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาจากอดี ต สู่
ปัจจุบนั
เมื่อครัง้ ทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรูพ้ ระอนุ ตตร
สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ทรงมีพระทัยแน่ วแน่ ท่ี
จะสังสอนมวลมนุ
่
ษย์พร้อมทัง้ สรรพสัตว์ให้พ้นจากบ่วง
ทุ กข์ ดํารงตนให้เป็ นสุขทัง้ ในโลกนี้ และโลกหน้ า ใน
เบื้องต้นนัน้ พระองค์ทรงใช้วธิ ีการสังสอนแบบมุ
่
ขปาฐะ
คือการพูดคุยปากต่อปาก ดังเช่นทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัส
สอนพระปญั จวัคคีย์ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน เป็ นผล
ทําให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมรูแ้ จ้งแทง
ตลอดในธรรมะที่พระพุ ท ธองค์ ท รงตรัส สัง่ สอน และ
พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ขอบรรพชาอุปสมบท เป็ นเหตุ
ให้เกิดไตรรัตนะ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
เป็ นครัง้ แรกในโลก พระผู้มพี ระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสสอน
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง พระองค์ท่านก็ทรงพิจารณาอุปนิสยั
ของบุคคลนัน้ ด้วยพระปญั ญาญาณแล้ว ทรงใช้กุศโลบาย
คือวิธกี ารในการสังสอนแตกต่
่
างกันไป [] ดังทีพ่ ระมหา
วุฒ ิช ยั วชิร เมธี ได้ก ล่ า วไว้ใ นการแสดงธรรม เรื่อ ง
กุศโลบายของพระพุทธเจ้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุขมหาเมฆ มีใจความสรุป
ได้ดงั นี้ “กุศโลบายในการสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้านัน้ มี
4 ประการ คือ . เอาใจเขามาใส่ใจเรา . เตือนใจให้
ฉุ กคิด 3. หนามยอกเอาหนามบ่ง 4. เรียนรูเ้ จนจบจาก
ประสบการณ์ตรง” จากข้อความข้างต้นทําให้ทราบได้ว่า
พระพุทธองค์ก็ทรงใช้กุศโลบายคือหลักการและวิธีการ
ต่าง ๆ ในการสังสอนพุ
่
ทธบริษทั เพื่อให้เข้าถึงบุคคล
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสูงสุด
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ในด้านนพระสงฆ์ก็ใช้หลักการและวิวิธกี ารเดียวกันนกับ
พระผู้มพี รระภาคเจ้าในกการเผยแผ่และะสังสอนประชา
่
าชน
กล่าวคือจจดจําธรรมะที่พระองค์
พ
ตรัสสอนจากพระโอ
ส
อษฐ์
นํามาเผยแผ่ให้กบั บุคคลลต่าง ๆ ในสถถานทีต่ ่าง ๆ เเป็ น
เหตุให้บุคคคลเหล่านัน้ ได้ด้รแู้ จ้งเห็นจริงตามคํ
ต าสังสอนข
่ ของ
พระพุ ทธ เจ้าที่พระสงฆ์
ฆ์เหล่านัน้ นํ าไปแสดงก่ อให้เเกิด
พุทธศาสนินิกชนผูม้ ศี รัทธา
ธ เลื่อมใสในบววรพระพุทธศาสสนา
เป็ นจํานวนมากมายมหาาศาลเหลือคณาานับ ด้วยเหตุดดังนี้
พระพุทธศศาสนาจึงเจริญรุ
ญ ่งเรื่อง แผ่ขยายไปในชมพูททวีป
และปติฏฐฐานดํารงมันค
่ ง ในกาลต่อมาครั
ม น้ เมื่อพระะผู้ม ี
พระภาคเจจ้าปรินิพพานลล่วงแล้ว 00 ปี ได้มพี ฒ
ั นาการ
ในการเผยยแผ่พระธรรม โดยได้จารึกคํคาสังสอนของพ
่
พระ
บรมศาสดดาสัมมาสัมพุทธเจ้
ธ าไว้ในเสาหินต่าง ๆ หรือทีเ่ รา
รูจ้ กั กันในนนามเสาหินอโโศก เสาอโศกก หรือ เสาแแห่ง
พระเจ้าอโโศก (Pillars off Ashoka) [3] เป็ นเสาสัญลักษณ์
แห่งพระพุพุทธศาสนาในผืผืนแผ่นดินแห่งชมพู
ง ทวีปเมื่อครัง้
อดีตกาล สร้างขึน้ โดยพพระราชโองการรของพระเจ้าอโโศก
(King Ashhoka) กษัตริย์ยแ์ ห่งราชวงศ์โมริ
ม ยะ หรือ เมารยะ
(Maurya) โดยจะสร้างเเสาศิลาปกั ตัง้ ไว้ ณ ตําแหน่ งขของ
สถานที่ท่ีเป็ นสังเวชนียสถาน และสถาานที่ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันนิ ษฐานว่า กการ
สร้างเสาอโโศกไม่เพียงแตต่เป็ นการระบุถงึ ทีต่ งั ้ ของสถาานที่
สําคัญทางงพระพุทธศาสสนาเท่านัน้ แต่ยังเป็ นเสมือนกการ
ประกาศถึถึงพระพุทธศาสสนาทีไ่ ด้ขยายขขอบเขตแว่นแคคว้น
ไปทัวทุ
่ กแแห่งหนในรัชสมมัยของพระองคค์ เป็ นเครื่องหมมาย
แทนพุทธบบูชา และเตือนขุ
น นนางทัง้ ปวงใให้ปกครองราษษฎร
โดยธรรม ทีม่ าของการค้นพบเสาอโศกกนัน้ มีการพบครัง้
แรกในปรระวัติศาสตร์เมื่อประมาณพุทธศตวรรษทีที่ 
(คริสต์ศตววรรษที่ 6) ในนบริเวณซากเมืองโบราณที
อ
เ่ มือองเด
ลี โดยนักโโบราณคดีช่อื โทมั
โ ส คอร์ยาต (Thomas Corryat)
ในครัง้ นัน้ ได้มกี ารพบแทท่งเสาศิลา และะอักษรปริศนาทีทีไ่ ม่
เข้าใจในคความหมาย จนนกระทังเมื
่ ่อช่วงสมั
ง ยทีอ่ งั กฤษษเข้า
ยึดครองอินิ เดียเป็ นอาณ
ณานิคม เมื่อปี พ.ศ.
พ 373 (คค.ศ.
830) จึงงได้มกี ารสํารวจจซากเมืองและแท่งเสาหินอีกครัง้
โดย เจมส์ส์ ปรินเซบ (Jam
mes Prinsep) และได้ผเู้ ชีย่ วชชาญ
ทัง้ สองท่าานคือ กัปตันเอ็อ็ดวาร์ด สมิธ (Edward
(
Sm
mith)
และ จอร์จ เทอนัวร์ (Geeorge Turnouur) ร่วมกันศึกกษา
และสามารรถถอดความหหมายของจารึกบนแท่งเสาศิลาาได้
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ในทที่สุด และพบว่าแท่งเสาหินดังกล่าวนี้เป็ นของกษั
ข
ตริย์
ผูเ้ รียกขานกันว่า “ปิยะทัสสี” (Piyyadasi) หมายถึง ผูเ้ ป็ นที่
รักของเทพเทวา
ข
หรื
ห อก็คอื กษัตริยผ์ มู้ พี ระนามวว่า “พระเจ้า
อโศศก” (King Asshoka) ผูค้ รองงแผ่นดินโมริยะ (เมารยะ)
นันเอง
น่
ทําให้เกิดช่องทางในกาารเผยแผ่พระพ
พุทธศาสนา
ขึนมาอี
น้
กช่องทางหหนึ่ง

รูปที่  เสาอโศก (Pil lars of Ashokka)
(ทีม่ า : www.arteddchula.com)
ครัน้ ต่ อ มาไดด้ม ีก ารจารึก พพระพุ ท ธวจน ะเป็ น ลาย
ก อกั ษรด้วยภาษาบาลี
ย
ลงใในใบลาน โดดยกระทําที่
ลักษณ์
มลัลัยชนบท มีพระรั
ร ก ขิต มหาเถถระเป็ น ประธธานในการ
สังคายนาครัง้ ที่  กระทําเมื่อ พ.ศ. 433 ในสมั
ใ ยของ
พรระเจ้า วัฎ ฎคามณี อ ภัย โดยมีมีเ หตุ ผ ลว่ า การท่
ก อ งจํ า
พรระพุทธวจนะต่อไปอาจมี
อ
ขอ้ ผิดดพลาดได้ เพ
พราะปญั หา
ในการท่องจําขอองกุลบุตรเสื่อมมลง จึงเป็ นอีกช่องทาง
หนึนึ่งในการศึกษาาธรรมะของพรระพุทธเจ้าและะต่อมาเมื่อ
โลกกเจริญขึน้ โดยลําดับได้มกี ารรพิมพ์พระไตรรปิ ฎกฉบับ
เกาาหลีข้ึน ด้ว ยแแม่ พิม พ์ไ ม้ ในนศตวรรษที่ 3
 ในสมัย
ราชชวงศ์กอริโย พระไตรปิ
พ
ฎกแแม่พมิ พ์ไม้น้ีมจํี านวนถึง
80,000 แผ่น อายุประมาณ 8000 ปี ใช้อกั ษรรจีนโบราณ
บันทึ
น ก คํ า สอนเป็ป็ น ภาษาสัน สสกฤต แม่ พิมพ์พไ ม้น้ี เ ป็ น
แม่ม่พมิ พ์ไม้พระคคัมภีร์เก่าแก่ทที่ี สุดในโลก ได้้รบั การขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศศ.995 หรือ พ.ศ. 538

ป วอย่างแม่พมิมพ์ไม้พระไตรปิปิ ฏก
รูปที่  รูปตั
(ทีม่ า : http://w
www.gotoknoww.org/posts/66)
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ต่อมาเมื่อมีววิ ฒ
ั นากการของสื่อในปประเภทต่าง ๆ
เช่นวิทยุ โทรทัศน์ และะโทรศัพท์เป็ นต้นเกิดขึน้ ทําาให้
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสสารเป็ นได้อย่างกว้
า างขวาง แและ
สะดวกมาากขึน้ บุคคลสสามารถเข้าถึงข้ขอมูลได้หลายททาง
มากขึ้น ด้ ว ย จนกระททัง่ เมื่อ อิน เทออร์ เ น็ ต กํ า เนิ ดดขึ้น
ประมาณปีปี ค.ศ. 969 หรือประมาณ
ณปี พ.ศ. 5 ทํา
ให้คนหันมมาให้ความสําคัคญและสนใจใชช้อนิ เทอร์เน็ตเเป็ น
ช่อ งทางใในการติด ต่ อ สื่อ สารกัน มากกขึ้น จนกลายเเป็ น
สิง่ จําเป็ นนสําหรับคนทุกเพศ
ก
ทุกวัย จวบจนปจั จุบบัันนี้
ดัง นั ้น จึ ง มีก ารนํ า เอา พระธรรมคํ า สัง่ สอนของพพระ
สัมมาสัม พพุทธเจ้าไปเผยแพร่ในสื่อปรระเภทต่าง ๆ
โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็ นทีน่ ยมอย่
ิย างแพร่หลลาย
ในปจั จุบนนนี
ั ้ เพื่อให้ประะชาชนผูม้ คี วามสนใจใฝใ่ นธรรรม
ได้ ศึก ษา หาความรู้ แ ละนํ า ธรรมทีี่ต นเองศึก ษาาไป
ประพฤติปปฏิบตั ิ เพื่อใหห้เกิดประโยชน์ สุขทัง้ แก่ตนนเอง
และคนรออบข้างได้เป็ นอย่างดีและมีประะสิทธิภาพ
แนวคิ ดกการใช้สื่อสังคมมออนไลน์ ในปัจจุบนั
จ า ก ก า ร ที่ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ใ น
ชี วิต ประ จํ า วัน ทํ า ใหห้ ค นส่ ว นใหญ
ญ่ ใ ช้ เ วลาบนโโลก
า
้น ก็มมีี ค น
อิน เทอร์เเน็ ต มากขึ้น เมื่อ มีค นใช้งานมากขึ
คิดค้นและะพัฒนาเทคโนนโลยีต่าง ๆ ทีสามารถใช้
ส่
งานนบน
อินเทอร์เน็ตได้ เพื่อตออบสนองความมต้องการของผผู้ใช้
จากเดิมที่อนิ เทอร์เน็ตใชช้งานเพียงแค่อ่อานข้อมูลข่าว สาร
ได้เพียงอย่างเดียว ก็พฒนาให้
ฒ
ั
สามารถถโต้ตอบกับบุคคคล
ย ตอบจากคน ๆ หนึ่ง ก็เเพิม่
ผูใ้ ช้ได้ เมมื่อมีการพูดคุยโต้
เป็ นสองคคน เพิม่ เป็ นหลลาย ๆ คน แลละเพิม่ จํานวนเเป็ น
กลุ่ม ๆ หหนึ่ง จนกลายยเป็ นสังคม หรือื เรียกว่า สังงคม
ออนไลน์ [4] ชัชวาล สังคีตตระการร ผูช้ ่วยวิจยั ศู นย์
พิว เตอร์แ ห่ ง ชชาติ
เทคโนโลลยีอิเ ล็ก ทรอนินิ ก ส์แ ละคอมพ
(NECTECC)
สํา นัก งานพัฒ นาวิวิท ยาศาสตร์แและ
เทคโนโ ลยี แ ห่ ง ชาติ กระทรวงวิ ทยาศาสตร์
ท
แและ
เทคโนโล ยี ให้ความรู้ว่า “ยุคนี้ถือเป็ นยุคของเว็บ .0
โดยก่อนหหน้ านี้จะอยู่ในยุ
น คของเว็บ .0 ที่มกี ารสื่อสสาร
ทางเดียววคือ การอ่านเเพียงอย่างเดียว
ย แต่ช่วงหลังั ๆ
ด้วยความมทีม่ นุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คมจึงไมม่ตอ้ งการสร้าง เว็บ
แค่ใ ห้อ่า นนเพีย งอย่างเดีดียว แต่ ส ามารถสร้า งความมพึง
พอใจ โดยยการสร้างประะวัตโิ ดยย่อ แลละ มีแอพพลิเคคชัน่
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ต่าง ๆ ให้เลือก ใช้รวมทัง้ สามมารถโพสต์ขอ้ ความหรือ
แสสดงความคิดเห็นได้ดว้ ย จึงเกิกิดเป็ นสังคมอออนไลน์ขน้ึ ”

อ่ งคมออนไลนน์ (Social Meddia)
รูปที่ 3 สือสั
(ทีม่ า : www.thummbsup.in.th)
Social Media หรือ สือ่ สังคคมออนไลน์ หมายถึง [5]
ฟแวร์ทท่ี ํางานนอยู่บนพืน้ ฐานนของระบบ
สื่อดิจทิ ลั หรือซอฟ
บ อเว็บไซต์์บนอินเทอร์เน็ ตที่เป็ นเครื่องมื
ง อในการ
เว็บหรื
ปฏิฏิบตั กิ ารทางสังคม ทีม่ ผี สู้ อ่ื สาารจัดทําขึน้ โดดยทีผ่ เู้ ขียน
จัดทําขึน้ เองหรือพบเจอสิง่ ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ป็ นเรื่องราว
ณ์ บทความประะสบการณ์ รูปภาพ
ภ วิดโี อ
ต่าง ๆ เหตุการณ์
แลละเพลง แล้วนํนา มาแบ่ ง ป นั เเนื้ อ หา ข้อ มูล ข่ า วสาร
ปรระสบการณ์ แ ละพู ด คุ ย ให้ ผผูู ้ ใ ช้ ใ นโลกอออนไลน์ ใ น
เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ต น ไ ด้ ร ั บ รู้ ททั ้ง ข้ อ ค ว า ม ภ า พ นิ่ ง
ภาาพเคลื่อนไหว เสียง กับคนทีที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้
อย่ย่างรวดเร็ว มีประสิ
ป ทธิภ าพรรวมถึงการใช้ช้ป ระโยชน์
ร่วมกัน [6] ทุกวันนี้ วันที่คนไททยกว่า 5 ล้านคน
า
หรือ
เกือบร้อ ยละ 388 ของประชากกรไทยทัง้ หมดสามารถ
เข้าถึ
า ง เครือ ข่ายอิ
ย น เทอร์เ น็ ต และในจํ า นววนนี้ ม ีผู้ใ ช้
เครืรือข่ายสังคมอออนไลน์หรือ Soocial Media ถึงกว่า 8
ล้านคน โดยในบรรรดาผูท้ ใ่ี ช้ Soocial Media ในประเทศ
ใ
ไทยสามารถแบ่งเป็ นผูใ้ ช้ Faceebook ถึงร้อยลละ 85 หรือ
ปรระมาณ 5.3 ล้า้ นบัญชี ขณะ ที่ Twitter มีผูผใ้ ช้รอ้ ยละ
0 หรือ .8 ล้านบั
น ญชี ตามด้ววย Instagram ที่มผี ูใ้ ช้
ร้อยละ 5 หรือเกือบ  ล้านบัญ
ญชี ทัง้ นี้ยงั ไม่รวมจํ
ร านวน
ผู้ใช้ชโปรแกรมปรระยุกต์ในการสืสื่อสารระหว่างบุ
ง คคลต่อ
บุคคล
ค หรือบุคคลสู่กลุ่มบุคคล เช่น แอพพลิเคชั
เ น่ Line
ทีมีม่ คี นไทยเป็ นสมมาชิกแล้วกว่า 0 ล้านบัญชชี ทําให้โลก
ของ Social Meddia มีบทบาทใในการดําเนินชีวติ ของคน
ส่ วนมาก
ว
หรื อ อาจจะเรี ย ก ว่ า โลกไซเบบอร์ ก็ ไ ด้
สามารถสร้า งปรระโยชน์ ไ ด้เ ป็ นนคุ ณ อนัน ต์ แต่ ใ นทาง
กลัลับกันก็เป็ นโทษ
ษมหันต์เช่นเดีดียวกัน จะกล่าวว่
า าคล้าย
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ดังดาบสองคมก็เป็ นได้ ในปจั จุบนั นี้ Social Media มี
หลายรูปแบบ หลาย ๆ แอพพลิเคชันก็
่ ทาํ ขึน้ เพื่อความ
บันเทิงและสื่อสาร ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วก็สามารถทํา
ให้คนทีอ่ ยู่ไกลกันได้มาพูดคุยกันได้แต่ในทางกลับกันก็
ทําให้คนที่อยู่ใกล้เป็ นคนห่างกัน การสื่อสารกันนัน้ รับ
ได้แค่ ข้อความ แสง สี เสียง และภาพ แต่ไม่สามารถรับ
ความรูส้ กึ ของอีกฝ่ายได้เลย ทุกวันนี้โลกของ Social
Media สามารถทําให้รูจ้ กั คนคนหนึ่งได้เพียงข้ามคืน
แ ล ะ ยั ง เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ ห้ ผู้ ค น ไ ด้ ม า
วิพากษ์วจิ ารณ์ออกความเห็นกัน โดยทีล่ มื คํานึงถึงผลที่
จะเกิดขึน้ ข้อมูลที่ได้รบั มานัน้ จริงเท็จมากน้อยแค่ไหน
ก็ไม่สามรถรับรูไ้ ด้เลย คนบางคนใช้ Social Media
เพื่อ ช่ ว ยเหลื อ คนอี ก หลายคน แต่ ค นบางคนใช้ ห า
ั หาการเกิ ด
ผลประโยชน์ ก ั บ คนอี ก หลายคน ป ญ
อาชญากรรมทุ ก วัน นี้ บ างส่ว นก็เ กิด ขึ้น จากโลกของ
Social Media หลาย ๆ คนทีใ่ ช้ Social Media อยูท่ ุก ๆ
วันก็เพื่อต้องการจะสือ่ สารกับเพื่อนหรือคนทีพ่ ง่ึ รูจ้ กั แต่
คนที่อยู่ใกล้ตวั คอยดูแลใส่ใจ และเป็ นห่วงที่สุด อาจ
ทํ า ให้บุ ค คลนั น้ ลืม นึ ก ถึง และมองข้า มไป ในโลกของ
Social Media ไม่มกี ลางวันหรือกลางคืน ไม่มคี วามจริง
หรือความเท็จ ไม่มคี นรวยหรือคนจน ทุก ๆ อย่างจึง
ต้อ งตัง้ อยู่บ นพื้น ฐานของคํ า ว่ า วิจ ารณญาณ Social
Media ได้ให้ความสะดวกสบายกับการดําเนินชีวติ ของ
ทุกคนมาก จนบางครัง้ อาจจะสะดวกสบายมากเกินไป
เลยทําให้บุคคลนัน้ ไม่มคี วามอดทนความพยายาม อาจ
ทําให้เป็ นคนไม่ตรงต่อเวลา หากจําเป็ นต้องใช้ Social
Media ควรอยูบ่ นพืน้ ฐานของคําว่า พอดี ทุก ๆ อย่างที่
มีคุ ณ ประโยชน์ ย่ อ มมีโ ทษด้ว ยอย่ า งแน่ น อน Social
Media ยังมีผลต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากจะให้
ความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังช่วยในเรื่อง
ของการสื่อ สารด้ ว ย หากมองในอี ก มุ ม หนึ่ ง Social
Media ก็เหมือนกับคลังสินค้าทีท่ าํ ขึน้ มาเพื่อตอบสนอง
เอาใจกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ คนอีกหลายๆคนก็ใช้เพื่อหา
ผลประโยชน์ ทําเป็ นธุรกิจ แต่หากใช้อย่างถูกต้องสุจริต
จะไม่ ก่ อ ให้เ กิด ความเดือ ดร้อ นอย่ า งแน่ น อน Social
Media ต้องพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของมนุ ษย์ มนุ ษย์เป็ นสัตว์ท่มี คี วามไม่พอดี มี
ความโลภ โลกของอิน เทอร์ เ น็ ต เป็ น เหมือ นศาสตร์
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ความรูเ้ ป็ นครูท่ไี ม่มตี วั ตนแต่สามารถสอนให้เป็ นผูร้ ไู้ ด้
ในโลกของ Social Media ก็เป็ นเหมือนกับตลาดเพราะ
เต็มไปด้วยคลังสินค้าจํานวนมาก เป็ นดังสื
่ อ่ โฆษณาเป็ น
ร้านขายของเล็ก ๆ ของใครหลาย ๆ คน หากจะใช้คาํ ว่า
Social media is everything ก็ได้ ในปจั จุบนั นี้สว่ น
ใหญ่วยั รุน่ จะใช้ Social Media มาเป็ นอันดับต้น ๆ ก็
ว่าได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเพียงเรื่องการสื่อสาร จึงทําให้
การใช้ ภ าษาไทยผิ ด เพี้ ย นไป นอกจากจะทํ า ให้
ั หาระดับ ชาติอีก ด้ว ย
ภาษาไทยวิบ ตั ิแ ล้ว ก็ย งั เป็ น ป ญ
ทุก ๆ คนควรภูมใิ จและช่วยรักษาอักษรศาสตร์น้ีไว้
เพราะภาษาไทยเป็ น ภาษาที่ส ามารถออกได้ค รบทุ ก
เสียงไม่มภี าษาใดในโลกทีท่ าํ ได้ โลกของ Social Media
เป็ นดังแหล่
่ งอารยะธรรมมากมายให้คนที่ไม่รไู้ ด้รดู้ งั นัน้
จึง ควรใช้อ ย่า งระมัด ระวัง [7] ดัง แนวทางสํา หรับ สื่อ
สังคมของ Intel ทีเ่ ขียนสรุปได้ดงั นี้ . เปิ ดเผยความ
จริงใจ หรือ ความไม่จ ริงใจของคุณ จะถูก พบได้อย่า ง
รวดเร็วในสภาพแวดล้อมของสื่อสังคม . ปกป้อง
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการสร้างความชัดเจนของคุณมิได้
ละเมิดข้อมูลที่เป็ นความลับ โปรดอย่าลืมว่า ตราบใดที่
คุณออนไลน์ การกระทําทุกอย่างของคุณจะถูกบันทึกไว้
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งบนอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น สาธารณะและ
สามารถสืบค้นได้ และสิง่ ทีค่ ุณเขียนคือความรับผิดชอบ
สูงสุดของคุณ 3. ใช้สามัญสํานึก การรับรูค้ อื ความจริง
และในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ นัน้ ไม่มเี ส้นแบ่งที่
ชัดเจนระหว่างความเป็ นสาธารณะและความเป็ นส่วนตัว
รวมถึงความเป็ นบุคคลหรือมืออาชีพ เพราะฉะนัน้ การ
ใช้ Social Media จึงควรเลือกใช้ในส่วนทีเ่ ป็ นประโยชน์
ละทิ้ง ส่ ว นที่เ ป็ น โทษ ใช้อ ย่ า งมีส ติ และรู้คุ ณ ค่ า ของ
Social Media
การเผยแพร่ธรรมะบนสื่อสังคมออนไลน์
จ า ก ก า ร ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาและประโยชน์ โทษ ความสามารถของ
สื่อ สัง คมออนไลน์ ซ่ึ ง เป็ น แหล่ ง แพร่ ข้ อ มู ล แล้ ว ใน
เบือ้ งต้นขออธิบายคําว่า “เผยแผ่” และ “เผยแพร่” ให้
เข้าใจความหมายเสียก่อนดังนี้ ตามพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 55 ให้ค วามหมายดัง นี้
คํา ว่า เผยแผ่ เป็ นคํา กิริย า หมายถึง ทํา ให้ข ยาย
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ออกไป หรือ ขยายออกไป ส่วนคําว่า เผยแพร่ เป็ น
คํากิรยิ า หมายถึง โฆษณาให้แพร่หลาย ในพจนานุ กรม
เพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คําวัด ของพระธรรมกิตติ
วงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9, ราชบัณฑิต) [8] ได้ให้
ความหมายว่ า “เผยแผ่ ในคํ า วัด ใช้ เ ป็ น คํ า หลัก ใน
ความหมายว่ า ทํ า ให้ แ พร่ ห ลายในลัก ษณะติ ด แน่ น
ซึมซาบ กระจายไป เช่น เผยแผ่ศาสนา เผยแผ่ธรรม
องค์ ก ารเผยแผ่ ส่ ว นเผยแพร่ ใช้ ใ นความหมายว่ า
ประกาศ โฆษณา ทําให้แพร่หลายในลักษณะกระจายให้
เป็ นรูปธรรมหรือให้สมั ผัสทางตา หู เป็ นต้น เช่นใช้ว่า
การเผยแผ่ศาสนาสามารถทําได้หลายวิธี เช่นเผยแพร่ไป
ตามสือ่ ต่าง ๆ หรือเผยแพร่ทางวิทยุทวี ี เป็ นต้น” ดังนัน้
ในการประกาศธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ จงึ ควรใช้คําว่า
เผยแพร่ธรรมะ เพื่อให้พุทธธรรมเผยแผ่ไปทัวทุ
่ กอณูบน
สังคมออนไลน์ จากการที่คนเป็ นจํานวนมากใช้เวลาส่วน
ใหญ่ อ ยู่ บ นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต นั ้น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเชิงรุกจําต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธกี าร
อันเป็ นกุ ศโลบาย เพื่อให้สอดคล้ องกับสังคมโลกยุ ค
ปจั จุบนั
ในสมัยพุทธกาลพระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้มอบภาระการ
เผยแผ่ และการธํ ารงไว้ซ่ึงพระพุ ทธศาสนาให้ก ับพุ ทธ
บริษทั ทัง้ 4 กล่าวคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
แต่ในปจั จุบนั ภาระดังกล่าวมักตกไปที่ภกิ ษุ ซ่งึ ถือกันว่า
เป็ นผูน้ ํ าศาสนา และเมื่อทํากิจกรรมอันใดอันเกี่ยวเนื่อง
กับพระพุทธศาสนาก็ม กั ใช้วดั เป็ นจุดศูนย์กลางในการ
ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนัน้ เมื่อมี
เหตุการณ์ขา่ วคราวความเสียหายอันเกิดจากพระสงฆ์เป็ น
ต้นเหตุ บุคคลผูย้ งั ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิด
ศรัทธา ส่วนบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วแต่มศี รัทธาไม่ตงั ้ มันก็
่
พลอยเสื่อมศรัทธาไปด้วย ดังนัน้ เมื่อมีส่อื สังคมออนไลน์
เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นแหล่งระดมความคิดในด้านต่าง ๆ การ
พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซ่งึ กันและกัน จึงมีบุคคล
ในทุกระดับ ทุกเพศทุ กวัย ทุกสถานภาพ นํ าความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านพระพุทธศาสนามา
เผยแพร่ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดองค์
ความรูใ้ หม่ ๆ สิง่ ใดทีไ่ ม่รไู้ ม่เข้าใจเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
เมื่อสืบค้น พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสื่อ
สังคมออนไลน์แล้ว ก็สามารถทําให้รแู้ ละเข้าใจสิง่ นัน้ ๆ
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ได้อย่างกระจ่างชัดเจน ส่วนสิง่ ใดที่ตนเองพอมีภูมริ ูภ้ ูม ิ
ธรรมอยู่ บ้ า งแล้ ว ก็ เ ข้ า ใจชัด เจน พอกพู น ความรู้
ยิง่ ขึน้ ไป เมื่อทุกคนหันมาบริโภคเทคโนโลยีมากขึน้ วิถี
พุ ทธวิถีไทยของคนรุ่ นใหม่ ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
กล่าวคือจากเดิมศูนย์รวมชาวพุทธจะอยู่ท่วี ดั เป็ นหลัก
เมื่อจะศึกษาธรรมะก็ตอ้ งไปวัด แต่ปจั จุบนั ก็เปลี่ยนเป็ น
สังคมออนไลน์แทน ดังในญีป่ นุ่ มีวดั หลายเปิ ดให้คนเข้าไป
ไหว้พระ สวดมนต์ ถามปญั หาทางด้านศาสนาได้โดยใช้
สื่อคืออินเทอร์เน็ต เพราะญี่ปุ่นเริม่ มีปญั หาว่าคนไม่ค่อย
เข้าวัด ผลปรากกว่าได้ผลเป็ นทีน่ ่ าพอใจ ส่วนในประเทศ
ไทยในโลกสังคมออนไลน์ ก็ม ีการ “ไปวัด ”
ทาง
อินเทอร์เน็ ตมานานแล้ว ใครอยากอ่ านหนังสือธรรมะ
อยากฟงั เทศน์ ก็สามารถทําได้ เพราะปจั จุบนั มี “เทศนา
ออนไลน์” “สวดมนต์ออนไลน์” แม้กระทังพระสงฆ์
่
ก็ม ี
พระสงฆ์หลายรูปผูม้ คี วามรูท้ างด้านเทคโนโลยีนําธรรมะ
ไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ดังที่พระมหาสมปอง
ตาลปุ ตฺ โตได้ให้ส มั ภาษณ์ ในรายการแตกประเด็นข่าว
เรื่องพระสงฆ์กบั สังคมออนไลน์ ทางช่อง 3 ออกอากาศ
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 554 มีใจความว่า [9]
“พระภิกษุสามเณรก็สามารถนําสิง่ เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ได้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะ หนังสือ คําสอน
ต่าง ๆ แม้กระทังสื
่ อ่ เช่น youtube หรือสือ่ อะไรต่าง ๆ
ทีเ่ อาลงไป ทีน้ีมนั ก็มโี ทษในแง่ของทางโลกและทางธรรม
ถ้าเอาไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์เอาไปโพสต์อะไรไม่เหมาะสม
คําพูดคําจา ภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ก็มขี น้ึ ได้
ฉะนัน้ สิง่ ดี ๆ มันก็ถงึ กันหมด สิง่ ไม่ดมี นั ก็ถงึ กันหมด
ฉะนัน้ สําคัญคือการนํ ามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ ได้อย่างไร
ด้วยความมีสติ สัมปชัญญะ” ดังนัน้ ในเรื่องของการเผย
แผ่พระพุ ทธศาสนานี้ จึงไม่ใช่ หน้ าที่ของพระสงฆ์เพียง
อย่างเดียว เป็ นภาระธุระของพุทธบริษทั ทุก ๆ คนผูม้ ี
ศรัทธาความเลื่อมใส ยึดมันในพระรั
่
ตนตรัย จะประกาศ
ธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขจรขจาย
แผ่ขยายไปทัวทุ
่ กอณู บนพืน้ ไตรภพและดํารงมังคงถาวร
่
ตลอดไป การทีพ่ ุทธบริษทั หันมาใช้ Social Media เป็ น
ช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้ ทําให้บุคคล
ทุ ก ชนชั ้น ทุ ก เพศทุ ก วั ย และบุ ค คลผู้ ส นใจใน
พระพุทธศาสนาได้มโี อกาสเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึน้ ดังที่
[0] พระไพศาล วิสาโล ได้กล่ าวไว้ในนิ ตยสาร CHIP
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เรื่องเทคโนโลยีในทัศนะของพุ ทธศาสนาว่า “ทุ กวันนี้
อาตมาใช้เฟสบุ๊คในการเผยแผ่ธรรมะ คิดว่าเฟสบุ๊คได้รบั
ความนิยมมากกว่า และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่า เว็บไซต์
ของอาตมาที่ visalo.org ก็ยงั ทําอยู่ แต่คนเข้าน้อยกว่า
มาก อาจเป็ นเพราะว่าเว็บไซต์เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งขวนขวายเข้า
ไปหา ส่วนเฟสบุ๊ คนัน้ เวลาเขียนอะไร ข้อความจะไป
ปรากฏในหน้ าเฟสบุ๊คของคนอื่นทันที คือไม่ต้องไปหา
มันมาเอง” เมื่อสามารถทําให้คนหันมาสนใจได้กจ็ ะมีคน
คอยติดตามข่าวสารในเรื่องธรรมะและสนใจที่จะปฏิบตั ิ
ธรรมกัน มากขึ้น สอดคล้อ งกับ ที่ [] พระมหาวุ ฒ ิช ัย
วชิรเมธี กล่าวไว้ในเรือ่ ง ว. วชิรเมธี ในมิตธิ รรมะ SWOT
โลก ว่า “พระอาจารย์มองว่าการเผยแพร่ในวิถเี ดิมได้ผล
น้ อย แต่พระเหนื่ อยมาก ต้องเผยแพร่วถิ ีใหม่ท่เี รียกว่า
Less is more ทําน้อยแต่ได้มาก นันก็
่ คอื เผยแพร่โดย
การเขียนหนังสือ, ทํารายการโทรทัศน์, ทํา Animation,
รายการวิทยุ ก่อตัง้ เว็บไซต์ Dhammatoday.com, มี
Forward Mail ธรรมะ รวมถึงมี Facebook, Twitter อย่าง
Facebook วันนี้ก็เพิง่ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาแจ้งว่า
Facebook ได้นับการจัดอันดับให้เป็ น Top Ten ของ
ประเทศไทย คือมี FanPage อยูป่ ระมาณ 450,000 คน
ต้องถือว่าติด  ใน 3 ของประเทศไทย เหล่านี้เป็ น
ช่องทางในการเผยแพร่พทุ ธศาสนาเชิงรุก” นี่คอื การรูจ้ กั
ให้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์ ใช้เผยแผ่ธรรมะอย่างไม่ม ี
ขีดจํากัด ที่สามารถประยุกต์เข้ากับสังคมไทยในทุกช่วง
ของสถานการณ์ โดยนํ าการเข้าใจและรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยี
และสื่อต่าง ๆ มาช่วยเผยแผ่ธรรมะไปยังกลุ่มคนทัวไป
่
อย่างเห็นผลทําให้ธรรมะเป็ นของใกล้ตวั เพื่อให้ธรรมะ
อินเทรนด์เข้ากับยุคสมัยของสังคมไทย
บทสรุป
การไหลบ่าแห่งกระแสเทคโนโลยี เป็ นดังกระแสนํ้ าที่
ไหลเชี่ยวท่ วมทับมนุ ษย์ทุ กคน เมื่อมิอาจปฏิเสธสิ่งที่
เกิดขึน้ และเป็ นอยู่ได้ ควรจะน้อมรับมันอย่างมีสติ มอง
ให้เ ห็น คุ ณ ค่ า แท้ท่ีอ ยู่ ใ นตัว มัน อย่ า มัว หลงระเริง กับ
คุณค่าเทียมทีด่ สู วยงาม น่าชมแต่ภายนอก คุณค่าแท้ของ
สือ่ สังคมออนไลน์กค็ อื การได้พบปะ สนทนา แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ส่วนคุณค่าเทียมก็คอื การใช้
มันอย่างเมามันจนกลายเป็ นเสพติด คุ ณค่ าเทียมของ
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พระพุทธศาสนาก็คอื การทีม่ นุ ษย์ตดิ อยูเ่ พียงเปลือกนอก
ไม่เข้าใจแก่นแท้ ไม่รจู้ กั หลักปฏิบตั ขิ องชาวพุทธที่ดี ไม่
สามารถปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาได้ ส่วนคุณค่าแท้ของ
พระพุทธศาสนาก็คอื การละชัว่ ทําความดี ทําจิตใจของ
ตนให้ผ่องใส นี้เป็ นหัวใจหลักในทางพระพุทธศาสนา เมื่อ
สามารถประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรมดังกล่าวมาแล้วนี้
ย่อมได้ร บั ผลอันประเสริฐประสบสุ ขอันไพบู ลย์ ได้ร บั
ปีตสิ ขุ อิม่ เอมทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ เมื่อได้รบั ความสุข
ทีแ่ ท้จริงจากการปฏิบตั พิ ระธรรมทีป่ ระเสริฐนัน้ แล้วก็ควร
เผื่อแผ่กบั บุคคลอื่น ถ่ายทอดความรูส้ กึ ดี ๆ ให้กบั มวล
มนุ ษย์ทุกหมู่เหล่า ทุกชนชาติ ทีอ่ ยู่บนพืน้ ปฐพีน้ี โดยใช้
ช่องทางต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และมีอยู่บนโลกใบนี้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
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