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บทคััดย่่อ

บทความนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ 3 ประการ คืือ 1) เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดและหลัักการ
ของการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนา 2) เพื่่�อศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์
ไทย และ 3) เพื่่อ� ศึึกษารููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7 เป็็นการวิิจัยั
เชิิงคุุณภาพ ใช้้เครื่่�องมืือแบบสััมภาษณ์์นัักวิิชาการด้้านศาสนาและนัักการประชาสััมพัันธ์์
ผลจากการวิิจััยพบว่่า 1) แนวคิิดและหลัักการของการประชาสััมพัันธ์์ใน
พระพุุทธศาสนา จำำ�แนกเป็็น (1) แนวคิิด หมายถึึง การที่่�องค์์กรศาสนาต้้องการสื่่�อสาร
กิิจกรรมของตนต่่อสาธารณชน และ (2) หลัักการ หมายถึึง การที่่�พระพุุทธเจ้้าต้้องการที่่�
จะแสดงธรรมให้้ผู้้�ฟัังเข้้าใจอุุดมการณ์์ของพระศาสนา
2) การประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย มีี 2 ลัักษณะ คืือ 1) ด้้านรููปแบบ ใช้้
การประชาสััมพัันธ์์โดยตรง เช่่น การสื่่อ� สารต่่อหน้้า กัับโดยอ้้อม และ 2) ด้้านขอบเขต คืือ
การประชาสััมพัันธ์์ภายในและ ภายนอกองค์์กร กระบวนการประชาสััมพัันธ์์ยัังคงรัักษา
รููปแบบเหมืือนในสมััยพุุทธกาล แต่่ในระยะ 10 ปีีมานี้้� เน้้นนโยบายการประชาสััมพัันธ์์เชิิง
รุุก มีีการจััดทำำ�โครงการหมู่่�บ้า้ นรัักษาศีีล 5 ทั่่�วประเทศ นำำ�เสนอผลสำำ�เร็็จ ประกาศยกย่่องให้้
เป็็นหมู่่�บ้า้ นต้้นแบบ
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3) รููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7 มีี 6 รููปแบบ
คืือ (1) รููปแบบเทศนาวิิธีี (2) รููปแบบการใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสาร (3) รููปแบบกิิจกรรม (4) รููป
แบบโครงการ (5) รููปแบบกิิจวััตรประจำำ�วััน และ (6) รููปแบบจารีีตนิิยม ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้นำำ�
ทั้้�ง 6 รููปแบบมาเป็็นเครื่่�องมืือแก้้ปัญ
ั หา โดยใช้้โครงการหมู่่�บ้า้ นรัักษาศีีล 5 เป็็นตัวั อย่่าง คืือ
(1) ศึึกษาปััญหาและผลกระทบ (2) กำำ�หนดนโยบายป้้องกัันและปราบปราม (3) ส่่งเสริิมและ
พััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร (4) จััดสรรงบประมาณที่่�เพีียงพอ (5) กำำ�หนดนโยบายการ
ประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก และ (6) ประเมิินผลการประชาสััมพัันธ์์
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การประชาสััมพัันธ์์; การประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธ; คณะสงฆ์์ไทย; คณะสงฆ์์ภาค 7

Abstract

This article is of three objectives: 1) to examine the concept and
principles of the public relations in Buddhism, 2) to investigate the Buddhist
public-relations model of the Thai Sangha and 3) to explore the procedures of
the public relations of the Sangha Administration Section 7. This is a qualitative
study through interviews with religious and public relations scholars.
The results revealed the concepts and principles of public
relations in Buddhism can be divided into two aspects viz., 1) the Concept: it
referred religious organizations desire to spread their activities to the public
and 2) Principle: It referred to the Buddha’s wish to preach the Dhamma to
the audience to follow the ideology of the religion.
Next, the public relations of the Thai Sangha involve two aspects:
1) style: it uses direct public relations principles like face-to-face and indirect
communication. 2) Scope: it is internal and external public relations. In addition,
the public relations process has retained the identical pattern as in the Buddha’s
time. However, in the past 10 years, the proactive public-relations policy has
been consistently emphasized, with The Five Precepts Village Projects being
developed across the country and successfully presented as a model village.
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Lastly, the Buddhist public-relations model of the Sangha
Region 7 consisted of six types: (1) method of preaching (2) the model of
communication tools (3) model of activity (4) model of project (5) model
of daily routine and (6) conservative. The researcher has adopted the six
models as a tool to correct problems in the Five Precepts Village Project on
the following issues: (1) to study the problems and impacts (2) to formulate
prevention and suppression policies (3) to promote and develop the potential
of personnel (4) allocates an adequate budget, (5) formulate a proactive
public-relations policy and (6) evaluates public-relations results.

Keywords : Public relations; Buddhistic public relations; Thai Sangha
Administration; Sangha Administration Section 7

บทนำำ�

แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนา เกิิดขึ้้�นภายหลัังการตรััสรู้้�เป็็น
พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า เมื่่�อพระองค์์ทรงใช้้หลัักประชาสััมพัันธ์์ในการประกาศพระศาสนา
เห็็นได้้จากการส่่งพระอรหัันต์ส์ าวก 60 รููป ไปประกาศพระศาสนา มีีพระพุุทธดำำ�รัสั รัับรอง
ว่่า “ภิิกษุุทั้้ง� หลาย พวกเธอจงจาริิกไป เพื่อ่� ประโยชน์์สุขุ แก่่ชนจำำ�นวนมาก เพื่อ่� อนุุเคราะห์์
ชาวโลก เพื่อ่� ประโยชน์์เกื้้อ� กููลและความสุุขแก่่ทวยเทพและมนุุษย์์” (พระไตรปิิฎกภาษาไทย
เล่่ม 4 ข้้อ 32: 40) จากพระพุุทธดำำ�รััสนี้้� แสดงให้้เห็็นว่่า พระพุุทธเจ้้าและเหล่่าพระสาวก
ได้้ทำำ�การสื่่อ� สารกัับปััจเจกบุุคคลและกลุ่่�มบุุคคลต่่างๆ ได้้ทรงนำำ�วิิธีกี ารเข้้าถึึงธรรมสููงสุุดไป
พััฒนาสัังคม จนเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ได้้ถึงึ การเปลี่่ย� นแปลงที่่�ปรากฏขึ้้น� ในสัังคมอิินเดีียในสมััยนั้้�น
(ทััศนีย์ี ์ เจนวิิถีสุี ขุ , 2554: 124) การประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนาเริ่่ม� แรกนั้้�น มีีรูปู แบบ
ที่่�ปรากฏในพุุทธกิิจ 5 ประการ ได้้แก่่ เวลาเช้้าเสด็็จออกบิิณฑบาต เวลาเย็็นทรงแสดงธรรม
ย่ำำ��ค่ำำ��ประทานโอวาทแก่่เหล่่าภิิกษุุ เวลาเที่่�ยงคืืนตอบปััญหาเทวดา เวลาใกล้้รุ่่�งทรงพิิจารณา
หาบุุคคลที่่�สามารถบรรลุุธรรมได้้ และที่่�ยัังไม่่สามารถบรรลุุธรรม (รัังสีี สุุทนต์์, 2549: 14)
สามารถสรุุปลงในหลัักการสำำ�คัญ
ั 3 ประการ ได้้แก่่ สััจธรรมอัันเป็็นวัตั ถุุดิบิ ศัักยภาพในการ
เข้้าถึึงสััจธรรม และการเผยแผ่่สััจธรรมที่่�พระองค์์ได้้ทรงเข้้าถึึง ไปสู่่�สัังคมทั้้�งน้้อยและใหญ่่
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การประชาสััมพัันธ์์เริ่่�มแรกนั้้�น ประสบผลสำำ�เร็็จอย่่างยิ่่�ง มีีผู้้�เลื่่�อมใส ศรััทธา
และได้้รับั ประโยชน์์จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ในกาลต่่อมา เมื่่�อจำำ�นวนศาสนิิกชนเพิ่่�มมากขึ้้น� ได้้
สร้้างปััญหา หรืือผลกระทบด้้านความเสีียหายตามมา เช่่น มีีการประพฤติิตนไม่่เหมาะสม
ของสาวกบางรููป เป็็นเหตุุให้้สัังคมตำำ�หนิิ ติิเตีียน เพื่่�อการแก้้ปััญหา และป้้องกัันผลกระ
ทบดัังกล่่าว พระพุุทธเจ้้าจึึงทรงพััฒนาการประชาสััมพัันธ์์รูปู แบบเดิิมๆ เช่่น การฟัังธรรม
เป็็นต้น้ ตามที่่�ปรากฏในพุุทธกิิจ มาเป็็นการประชาสััมพัันธ์์ที่่ห� ลากหลายมากขึ้้น� เช่่นการ
บััญญััติิพระวิินััยโดยการนำำ�เสนอของพระสารีีบุุตร เกิิดเป็็นรููปแบบการปกครองตามพระ
ธรรมวิินััยขึ้้�น แต่่ยัังคงเป็็นการประชาสััมพัันธ์์ในลัักษณะการประกาศโฆษณาปากต่่อปาก
หรืือรููปแบบมุุขปาฐะ จนมาถึึงยุุคพระเจ้้าอโศกมหาราช จึึงได้้มีีการจารึึกหลัักธรรมคำำ�
สอนลงในหิินศิิลาเป็็นครั้้�งแรก (พระธรรมปิิฎก ประยุุทธ์์ ปยุุตฺฺโต, 2540: 339.) และอาศััย
ความจำำ�เป็็นในด้้านการปกครอง และสภาพแวดล้้อมของสัังคม ทำำ�ให้้การประชาสััมพัันธ์์ใน
พระพุุทธศาสนามีีการพััฒนารููปแบบใหม่่ๆ ขึ้้�นมาตามลำำ�ดัับ โดยสรุุป มีี 5 ลัักษณะ ได้้แก่่
(1) มีีพุุทธานุุญาตให้้มีีการแต่่งตั้้�งพระภิิกษุุผู้้�มีีคุุณสมบััติิเพีียบพร้้อมเป็็นคณะปาโมกข์์
(หััวหน้้าคณะ) มีีชื่่อ� เรีียกว่่า ครูู อุุปัชั ฌาย์์ หรืืออาจารย์์ (2) มีีการบััญญััติพิ ระธรรมวิินัยั เพิ่่�ม
เติิมส่่วนที่่ยั� งั ไม่่ครอบคลุุมซึ่ง่� ภิิกษุุบางรููปได้้กระทำำ�ล่ว่ งละเมิิดโดยอ้้างเลศบางอย่่าง เรีียกว่่า
อนุุพุุทธบััญญััติิ (3) เมื่่�อเห็็นว่่าสิิกขาบทบางอย่่างที่่�ประกาศใช้้แล้้ว เป็็นประโยชน์์ในบาง
พื้้�นที่่� แต่่เกิิดปััญหาแก่่การดำำ�รงชีีวิติ ในบางพื้้�นที่่� ทรงมีีพุทุ ธานุุญาตให้้ยกเลิิกสิิกขาบทข้้อ
นั้้�นได้้ เช่่น กรณีีทรงบััญญััติิไม่่ให้้สวมรองเท้้าพื้้�นหนา (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 2 ข้้อ
245: 14) (4) ประกาศหลัักการที่่�ถููกต้้องเหมาะสมไว้้สำำ�หรัับเป็็นเครื่่�องมืือในการตััดสิิน
ความถููกผิิดในกรณีีที่่เ� กิิดข้้อสงสััยในข้้อปฏิิบัติั โิ ดยมีีหลัักธรรมเหล่่านี้้� คืือ มหาปเทส 4 (พระ
ไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 5 ข้้อ 305: 139-140.) ตถาคตพจน์์ 4 (พระไตรปิิฎกภาษาไทย
เล่่ม 30 ข้้อ 83: 291) หลัักวิินิจิ ฉััยพระธรรมวิินัยั เพื่อ่� พิิจารณาว่่า เข้้ากัับหลัักเกณฑ์์หรืือไม่่
(ปรุุตม์์ บุุญศรีีตันั , 2550: 95) และ ข้้อวิินิจิ ฉััยในกาลามสููตรสำำ�หรัับใช้้ในการพิิจารณาหลััก
ความเชื่่�อต่่างๆ นั้้�นว่่าถููกต้้องหรืือไม่่ (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 20 ข้้อ 66: 255-257)
(5) ในบางช่่วง ที่่�การประชาสััมพัันธ์์ไม่่ทั่่�วถึึง หรืือขาดประสิิทธิิภาพ คณะสงฆ์์จะประชุุม
กัันเพื่่�อนำำ�หลัักการพระธรรมวิินััยมาตรวจสอบ และสร้้างเป็็นกรอบแห่่งการปฏิิบััติิร่่วมกััน
เช่่นการสัังคายนาพระธรรมวิินััยครั้้�งที่่� 1
ส่่วนการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย ปรากฏรููปแบบผ่่านการบริิหาร การ
จััดการคณะสงฆ์์จากส่่วนกลางไปสู่่�ส่่วนภููมิิภาค ได้้แก่่ มหาเถรสมาคม เจ้้าคณะหน เจ้้า
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คณะภาค เจ้้าคณะจัังหวััด เจ้้าคณะอำำ�เภอ เจ้้าคณะตำำ�บล และเจ้้าอาวาส ซึ่ง่� เป็็นผู้ป้� กครอง
ในส่่วนที่่�เล็็กที่่�สุุด แต่่มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบงานปกครองและบริิหารคณะสงฆ์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
เพราะถืือว่่า เป็็นหน่่วยงานที่่�ใกล้้ชิิดกัับกลุ่่�มเป้้าหมายมากที่่�สุุด โดยมีีการบริิหารจััดการ
จากกรรมการมหาเถรสมาคม ก่่อนที่่�จะส่่งมอบคำำ�สั่่�งไปยัังคณะผู้้�บริิหารส่่วนต่่างๆ ลงไป
เป็็นทอดๆ ซึ่่�งในช่่วงแรกนั้้�น ลัักษณะการประชาสััมพัันธ์์ จะมีีลัักษณะเป็็นการประกาศ
คำำ�สั่่�ง หรืือประกาศให้้ทราบ ลงเลขที่่�กำำ�กัับ โดยรููปแบบจดหมาย ต่่อมาได้้พััฒนารููปแบบ
ตามหน่่วยงานราชการ ผ่่านเครื่่�องมืือสื่่�อสารที่่�ทัันสมััย เช่่น การประกาศข้้อมููล การสืืบค้้น
ข้้อมููล สารสนเทศ การแนะแนว หรืือการนััดหมายประชุุม ยกตััวอย่่างเว็็บไซต์์ของแม่่กอง
บาลีีสนามหลวง ซึ่่�งจะบอกกำำ�หนดการสอบไว้้ล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้นัักเรีียนเตรีียมตััวพร้้อมตั้้�ง
แต่่เนิ่่�นๆ ได้้ มีีความพร้้อมที่่�จะเข้้าสู่่�สนามสอบ เป็็นต้้น (สำำ�นักั งานแม่่กองบาลีีสนามหลวง,
2561: ออนไลน์์) ส่่วนคำำ�สั่่ง� พิิเศษที่่�เป็็นความลัับเฉพาะหน่่วยงาน ยัังใช้้จดหมายปิิดผนึึกเช่่น
เดิิม และการประชุุมในองค์์กร ดัังนั้้�น งานด้้านประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย จึึงแบ่่งเป็็น
สองลัักษณะ ได้้แก่่ การประชาสััมพัันธ์์ที่่�ยัังคงยึึดรููปแบบเดิิมจากอดีีตมาถึึงปััจจุุบััน มีีการ
พััฒนาด้้านโครงสร้้างไปมากกว่่าเดิิม แต่่ก็พั็ ฒ
ั นาตามกรอบรููปแบบเดิิม คืือ ยัังใช้้โครงสร้้าง
การบริิหารงานเก่่าๆ อยู่่� เพิ่่�มเติิมเพีียงรููปแบบให้้สะดวกและทัันต่่อเหตุุการณ์์ในปััจจุุบััน
เท่่านั้้�น และการประชาสััมพัันธ์์ที่่�มีีลัักษณะสอดคล้้องกัับสัังคมปััจจุุบัันโดยผสมผสานกัับ
การโฆษณาร่่วมด้้วย สามารถแบ่่งออกเป็็นระดัับมหาเถรสมาคม เป็็นรููปแบบการประชุุม
แล้้วจึึงสรุุปเป็็นนโยบาย หรืือหลัักการที่่�จะปฏิิบััติิต่่อไป ตั้้�งแต่่ระดัับเจ้้าคณะหนลงมาถึึง
เจ้้าอาวาส ปััจจุุบัันมีีการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกโดยรููปแบบต่่างๆ มีีการจััดโครงการสนัับ
สนัับสนุุนคุุณธรรม เช่่นหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล 5 เป็็นต้น้
การประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ภาค 7 ที่่�มีีประสิิทธิิภาพนั้้�น จะต้้องมีีองค์์
ประกอบที่่�มีีคุุณภาพ ได้้แก่่ สื่่�อ วิิธีีการหรืือรููปแบบ เครื่่�องมืือสื่่�อสาร หรืือเครื่่�องอำำ�นวย
ความสะดวก บุุคลากรในองค์์กร คนในชุุมชนที่่�ให้้ความร่่วมมืือด้้วยดีี มีีระบบการประเมิิน
ผลเพื่่อ� ชี้้ข้� อ้ บกพร่่อง สำำ�หรัับปรัับปรุุง แก้้ไขการประชาสััมพัันธ์์ในคราวต่่อไป มีีการจััดเก็็บ
ข้้อมููลไว้้เพื่่อ� ทำำ�สถิิติิ รวมถึึงงบประมาณที่่�เหมาะสมเพีียงพอสำำ�หรัับดำำ�เนิินการด้้วย แต่่จาก
การเข้้าไปศึึกษาพบว่่า หลัักฐานที่่�สามารถใช้้เป็็นเอกสารอ้้างอิิง ยัังมีีไม่่มากนััก ซึ่ง�่ อาจเกิิด
จากปััญหาการเก็็บรวบรวม อย่่างถููกต้้อง และเป็็นระบบ ทำำ�ให้้ผู้ศึ้� กึ ษาเห็็นว่า่ ควรแก้้ไขให้้
ถููกต้้อง จึึงมีีความประสงค์์ที่่จ� ะศึึกษารูปู แบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7
เพื่่อ� เป็็นหลัักฐานอ้้างอิิงในงานวิิจัยั สำำ�หรัับผู้ส้� นใจต่่อไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดและหลัักการของการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนา
2) เพื่่�อศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย
3) เพื่่อ� ศึึกษารููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7

ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ัย

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้ผู้้� วิ้� จัิ ยั ได้้ดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ โดยการศึึกษารููปแบบ
การประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั และทำำ�การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
รููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7 ซึ่ง่� ประกอบไปด้้วยจัังหวััดเชีียงใหม่่
ลำำ�พููน เชีียงราย และแม่่ฮ่่องสอน โดยศึึกษาและสััมภาษณ์์อย่่างเจาะลึึก การบัันทึึก และ
การนำำ�ข้้อมููลมาทำำ�การวิิเคราะห์์จะดำำ�เนิินตามระเบีียบวิิธีีวิิจััยตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
1) ขอบเขตของการวิิจััย
1.1) ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา
สำำ�หรัับขอบเขตเนื้้อ� หาของการประชาสััมพัันธ์์ ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้กำำ�หนดเนื้้อ� หา
ที่่�เหมาะสม เพื่่�อเป็็นกรอบในการวิิจััย ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ศึึกษาแนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์ตามทฤษฎีีการประชาสััมพัันธ์์
ทั่่�วไป ที่่�มีีสััมพัันธ์์กัับสมาชิิกในสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
(2) ศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์ที่่�ปรากฏในพระพุุทธศาสนา รวมถึึง
ลัักษณะที่่�เข้้ากัับการประชาสััมพัันธ์์ที่่�พระพุุทธเจ้้า เหล่่าพระอริิยสาวก และพุุทธบริิษััท ๔
ใช้้ในการสื่่�อสารกัันและกััน
(3) ศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทยด้้านต่่างๆ มีีรููปแบบ
ปััญหา รวมถึึงวิิธีีแก้้ปััญหาการประชาสััมพัันธ์์ที่่�ปรากฏในหลัักฐานการใช้้
(4) ศึึกษารููปแบบการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ภาค ๗ ประกอบ
ด้้วยจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�พููน แม่่ฮ่อ่ งสอน ในด้้านต่่างๆ มีีแนวคิิด ปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านต่่างๆ
ลัักษณะที่่�เป็็นรููปแบบ ปััญหา รวมถึึงวิิธีีแก้้ปััญหาการประชาสััมพัันธ์์
1.2) ขอบเขตด้้านเอกสาร
สำำ�หรัับการค้้นคว้้าข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชาสััมพัันธ์์ด้้านต่่างๆ
ผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดและวางขอบเขตไว้้ตามลำำ�ดัับ ดัังต่่อไปนี้้�
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(1) ศึึกข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์ด้้านต่่างๆ มีีรููปแบบการ
ประชาสััมพัันธ์์เป็็นต้้น ที่่�ปรากฏในพระพุุทธศาสนาจากเอกสาร และงานวิิจััย ชั้้�นปฐมภููมิิ
ได้แ้ ก่่ พระไตรปิิฎก อรรถกถา คััมภีีร์์ปกรณ์์วิเิ สส และข้้อมููลทุุติยิ ภููมิิ ได้้แก่่ หนัังสืือ เอกสาร
ตำำ�ราวิิชาการ งานวิิจััยของนัักวิิชาการ และงานวิิจััยของสถาบัันศึึกษาต่่างๆ
(2) ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์ด้้านต่่างๆ มีีรููปแบบการ
ประชาสััมพัันธ์์เป็็นต้้น ในสาขาต่่างๆ จากหนัังสืือ เอกสาร ตำำ�ราวิิชากร และงานวิิจััยด้้าน
ประชาสััมพัันธ์์
(3) ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์ด้้านต่่างๆ มีีรููปแบบการ
ประชาสััมพัันธ์์เป็็นต้้น ของคณะสงฆ์์ไทยจากอดีีตจนถึึงปััจจุุบัันที่่�ปรากฏในเอกสาร ตำำ�รา
วิิชากร และงานวิิจััยด้้านประชาสััมพัันธ์์ทั่่�วไป และที่่�ปรากฏในพระพุุทธศาสนา
(4) ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธด้้านต่่างๆ มีีรููป
แบบการประชาสััมพัันธ์์เป็็นต้้น ของคณะสงฆ์์ภาค ๗ จากเอกสาร ตำำ�ราวิิชาการ งานวิิจััย
และจากแบบสััมภาษณ์์ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ทั้้�ง ๖ ท่่าน มีีฝ่่ายพระราชาคณะชั้้�นปกครองใน
ภาค ๗ และนัักวิิชาการด้้านการประชาสััมพัันธ์์และวััฒนธรรม
1.3) ขอบเขตด้้านพื้้�นที่่�
ผู้้�วิิจััยจะได้้สััมภาษณ์์ทััศนะที่่�เกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์ด้้านต่่างๆ มีีหลััก
การใช้้การประชาสััมพัันธ์์ หลัักการแก้้ปััญหาการประชาสััมพัันธ์์คณะสงฆ์์ของพระพุุทธเจ้้า
จากกลุ่่�มประชากร 3 ประเภท ได้้แก่่
(1) พระเถระผู้้�เป็็นพระราชาคณะชั้้�นปกครองคณะสงฆ์์ภาค 7 ระดัับ
เจ้้าคณะจัังหวััดจำ�ำ นวน 3 รููป
(2) นัักวิิชาการด้้านการประชาสััมพัันธ์์ จำำ�นวน 3 ท่่าน ผู้้ชำ� ำ�นาญด้้าน
การประชาสััมพัันธ์์ ระดัับจัังหวััด
(3) ชาวบ้้านที่่�ถููกเลืือกให้้เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษา 3 จัังหวััด
คืือ เชีียงใหม่่ ลำำ�พููน แม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดละ 1 หมู่่�บ้้าน
2) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจััย
2.1) เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจัยั ชุุดคำำ�ถามเพื่่�อการวิิจัยั ไปเพื่่�อ
ใช้้สััมภาษณ์์ผู้ทร
้� งคุุณวุุฒิิด้้านพระพุุทธศาสนาและด้้านการประชาสััมพัันธ์์
2.2) การดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
(1) ศึึกษาทฤษฎีีการประชาสััมพัันธ์์ทั่่�วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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(2) ศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนาพร้้อมทั้้�งบริิบท

ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(3) ศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทยในด้้านต่่างๆ มีีรููป
แบบการประชาสััมพัันธ์์ ปััญหา ผลกระทบ และการแก้้ปััญหาการประชาสััมพัันธ์์
(4) ศึึกษาการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค ๗ อััน
ประกอบด้้วยคณะสงฆ์์จังั หวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย ลำำ�พููน และแม่่ฮ่อ่ งสอน ในบริิบทของการ
ประชาสััมพัันธ์์ มีีด้้านความหมาย ปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบ รููปแบบ ปััญหาและแนวทางการ
แก้้ปััญหาการประชาสััมพัันธ์์
2.3) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููล
(1) ออกแบบชุุดคำำ�ถามเพื่่�อการวิิจััย เกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์ใน
พระพุุทธศาสนา ของคณะสงฆ์์ไทย และของคณะสงฆ์์ภาค ๗ เพื่่�อให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้าน
พระพุุทธศาสนาและการประชาสััมพัันธ์์ได้้พิิจารณาตรวจสอบ แนะนำำ�และแก้้ไขชุุด
คำำ�ถามต่่อไป
(2) นำำ� ชุุ ดคำำ� ถามเพื่่� อ การวิิ จัั ย ไปเพื่่� อ ใช้้สัั ม ภาษณ์์ ผู้้� ทร งคุุ ณ วุุ ฒิิ ด้้าน
พระพุุทธศาสนาและด้้านการประชาสััมพัันธ์์ เพื่่�อเก็็บข้้อมููลจากทััศนะที่่�ได้้
(3) ลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการ
ศึึกษา ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�พููน แม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดละ ๑ หมู่่�บ้้าน
3) วิิเคราะห์์ ประเมิินผล อภิิปราย และสรุุปผล
4) สรุุปและเสนอแนะผลการวิิจััย

ผลการวิิจััย

จากการศึึกษารููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7 โดย
แบ่่งออกเป็็นสามส่่วน คืือ แนวคิิดและหลัักการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนา การ
ประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย และรููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค
7 สามารถสรุุปผลการวิิจััย ดัังต่่อไปนี้้�
1) แนวคิิดและหลัักการของการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนา
แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์ในพระพุุทธศาสนา มีีจุดุ กำำ�เนิิดมาจากพระประสงค์์
ของพระพุุทธเจ้้าที่่�จะประกาศศาสนธรรม มีีลัักษณะ ดัังต่่อไปนี้�้
(1) แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์ เกิิดจากพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของพระพุุทธเจ้้า
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ที่่�ทรงประสงค์์จะอนุุเคราะห์์เหล่่าไวเนยสััตว์์ด้้วยพระสััทธรรมเทศนา เพื่่�อให้้พ้้นจากทุุกข์์
อัันเป็็นเป้้าหมายหรืือพระประสงค์์หลัักของการบำำ�เพ็็ญบารมีี
(2) แนวคิิ ด การประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ นพระพุุ ท ธศาสนา มีี ลัั ก ษณะเป็็ น การ
ประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีงาม ยกตััวอย่่างการรัับทราบพระเกีียรติิยศ จากการยอมรัับ
ของสัังคม ปรากฏในเวรััญชกััณฑ์์ มีีพระเกีียรติิยศ ว่่า “แม้้เพราะเหตุุนี้้� พระผู้้�มีีพระภาค
พระองค์์นั้้น� เป็็นพระอรหัันต์์ ตรััสรู้้�ด้้วยพระองค์์เองโดยชอบ เป็็นต้น้ ” (พระไตรปิิฎกภาษา
ไทย เล่่ม 1 ข้้อ 1: 1)
(3) แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์ มีีลัักษณะเปิิดเผยคุุณสมบััติิที่่�สมบููรณ์์ เพื่่�อ
ให้้ผู้ฟั้� งั เกิิดความต้้องการที่่�จะเข้้ามาเป็็นส่วนร่
่ ว่ มในกิิจกรรมด้้วย ยกตััวอย่่าง การโปรดอุุปก
ชีีวกในระหว่่างทางจะเสด็็จไปเมืืองพาราณสีี (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 4 ข้้อ 11: 17)
(4) แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์เพื่อ่� แก้้ปัญ
ั หา มีีความคิิดไม่่ลงรอยกัันในบาง
เรื่่�อง ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อ การปฏิิบััติิ ที่่�แตกต่่างกััน ยกตััวอย่่าง กรณีีการ
วิินิิจฉััยสิิกขาบทเล็็กน้้อย ในขุุททานุุขุุททกสิิกขาปทกถา พระพุุทธเจ้้าตรััสไว้้ว่่า “อานนท์์
เมื่่�อเราล่่วงไป สงฆ์์หวัังอยู่่� ก็็พึึงถอนสิิกขาบทเล็็กน้้อยได้้” (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 7
ข้้อ 441: 382)
(5) แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อรัักษาพระธรรมวิินััย เป็็นแนวทางการ
จััดการปััญหาที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงแห่่งพระพุุทธศาสนา เกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์
ที่่�พระสงฆ์์บางกลุ่่�มได้้ประพฤติิตนหรืือแสดงทิิฏฐิิที่่�ขััดแย้้งกัับพระธรรมวิินััย โดยวิิธีีการนำำ�
พระธรรมวิินััยมาแสดงเพื่่�อทบทวนความเข้้าใจกัันให้้ถููกต้้องและมีีมติิรองรัับ เรีียกกว่่า กา
สัังคายนา
(6) แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อปฏิิรููปคำำ�สอน มีีสองกรณีี ได้้แก่่ การ
ปฏิิรูปู ให้้ถูกู ต้้องกัับพระธรรมวิินัยั เดิิม และการปฏิิรูปู เพื่่อ� อธิิบายพระธรรมวิินัยั ในลัักษณะ
ใหม่่ ซึ่่�งในยุุคหลัังพุุทธกาล ได้้ปรากฏลัักษณะดัังกล่่าวเป็็นระยะๆ
(7) แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อรัักษาจารีีตนิิยม มีีลัักษณะปรากฏใน
คำำ�สอนยุุคหลัังพุุทธกาล เช่่น คณะสงฆ์์ฝ่่ายเถรวาทได้้รัักษาแนวทางคำำ�สอนที่่�เกิิดจากการ
สัังคายนาพระธรรมวิินััยครั้้�งแรกอย่่างเหนี่่�ยวแน่่น หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้อย
เท่่านั้้�น และลัักษณะที่่�เป็็นคำำ�สอนเชิิงอนุุรักั ษ์์ ในฝ่่ายมหายาน ซึ่่ง� ในตอนแรกได้้เปลี่่ย� นแปลง
คำำ�สอนให้้เข้้ากัับสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และยุุคสมััย ต่่อมาได้้รัักษาระเบีียบที่่�เปลี่่�ยนแปลงมา
แล้้วนั้้�น อย่่างเหนีียวแน่่นเช่่นกััน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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2) การประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทย
การประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ไทยในอดีีตจนถึึงปััจจุุบัันนั้้�น มีีทั้้�งลัักษณะที่่�
คล้้ายและแตกต่่างกััน ทั้้�งในเนื้้�อหาและวิิธีีการปฏิิบััติิ เนื่่�องจากได้้รัับอิิทธิิพลมาจากบริิบท
ของการปกครองและสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในพระพุุทธศาสนาและสัังคม จากการศึึกษา พบ
ลัักษณะการประชาสััมพัันธ์์ในส่่วนของคณะสงฆ์์ไทย ดัังนี้้�
(1) การประชาสััมพัันธ์์แบบชี้้�แจง เพื่่�อให้้ทราบและปฏิิบััติิคำำ�สั่่�ง เช่่น การ
ประชาสััมพัันธ์์กฎระเบีียบข้้อบัังคัับอัันเป็็นพระธรรมวิินัยั การประชาสััมพัันธ์์ระเบีียบและ
อำำ�นาจการปฏิิบัติั กิ าร ที่่�มาจากกฎระเบีียบการปกครองคณะสงฆ์์ เรีียกว่่า พระราชบััญญััติิ
คณะสงฆ์์ และการประชาสััมพัันธ์์ถึึงอำำ�นาจการสั่่�งการของบุุคคลกรที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง ใน
ตำำ�แหน่่งผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในเขตปกครองของตนเอง เพื่�อ่ ให้้ง่่ายต่่อการปกครอง
(2) การประชาสััมพัันธ์์การศึึกษา เป็็นงานประชาสััมพัันธ์์ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพล
มาจากวิิธีีปฏิิบััติิ เพื่่�อพััฒนาตนเองอัันเป็็นเป้้าหมายหลัักในการประกาศศาสนธรรม มีี
คุุณลัักษณะการประชาสััมพัันธ์์สามประการ ได้้แก่่ การประชาสััมพัันธ์์ด้า้ นการศึึกษาภายใน
องค์์กร เรีียกว่่า ปริิยัติั ธิ รรม ต่่อด้้วยการลงมืือปฏิิบัติั เิ พื่อ�่ นำำ�ทฤษฎีีทางปริิยัติั ไิ ปพิิสูจน์
ู เ์ รีียก
ว่่า ปฏิิบััติิธรรม และในขณะที่่�ปฏิิบััติิการอยู่่�นั้้�น ผลลััพธ์์ออกมาอย่่างไร ผู้้�ปฏิิบััติิสามารถรู้้�
ด้้วยตนเองแห่่งผู้้�ปฏิิบััติิเรีียกว่่า ปฏิิเวธธรรม, การประชาสััมพัันธ์์ด้้านการศึึกษาภายนอก
องค์์กร ได้้รัับอิิทธิิพลมากจากหลัักการในพระพุุทธศาสนา ทั้้�งยัังได้้รัับอิิทธิิพลมาจากการ
ปกครองส่่วนอาณาจัักร และเป็็นความคาดหวัังของสัังคมส่่วนหนึ่่�ง มีีลัักษณะสามอย่่าง
ได้้แก่่ การประชาสััมพัันธ์์โดยตรงอัันเกิิดจากกิิจวัตั รประจำำ�วันั ขององค์์กรกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
เช่่นการบิิณฑบาต การสนทนา, การประชาสััมพัันธ์์โดยผ่่านรููปแบบกิิจกรรม เช่่น การถวาย
ทาน รัักษาศีีล และฟัังธรรมเทศนาในวัันธััมมััสสวนะ การอบรมสมถะวิิปััสสนาในวััดที่่�มีี
โครงการจััดปฏิิบััติิธรรมให้้แก่่บุุคคลทั่่�วไป เป็็นต้้น
(3) การประชาสัั ม พัั น ธ์์ กิิ จ กรรมของคณะสงฆ์์ ไ ทย แบ่่ ง ออกเป็็ น สาม
ประเภท ได้้แก่่ กิิจกรรมภายในคณะสงฆ์์ไทยมีีการปกครอง เช่่น การควบคุุมดููแลความ
ประพฤติิบุคุ ลากร พััฒนาศาสนสถาน รวมถึึงสาธารณููปโภค และการส่่งเสริิมศัักยภาพ เช่่น
การส่่งเสริิมการศึึกษา การอบรมความรู้้� รวมถึึงการเผยแผ่่ศาสนธรรมเชิิงรุุก เช่่นการอบรม
พระธรรมทููตสายต่่างประเทศ การแสดงธรรมผ่่านช่่องทางสื่่อ� วิิทยุุ โทรศััพท์์ และออนไลน์์
เป็็นต้้น, กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับสถาบัันพระมหากษััตริิย์์และการเมืือง เช่่นการบำำ�เพ็็ญพระราช
กุุศลในวโรกาสสำำ�คััญต่่างๆ มีีการปฏิิบััติิธรรมเพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศล เช่่น วัันพ่่อแห่่ง
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ชาติิ วัันแม่่แห่่งชาติิ อัันเป็็นวัันคล้้ายพระราชสมภพ, และกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับสัังคม เช่่นเรื่่อ� ง
เกี่่ย� วกัับการให้้ทาน รัักษาศีีล เจริิญภาวนา มีีลักั ษณะเป็็นการเชิิญชวนให้้เข้้ามาวััด และการ
เปิิดอบรมวิิปััสสนากรรมฐานประจำำ�วัันหยุุด
(4) การประชาสััมพัันธ์์การอนุุรัักษ์์สองประเภท ได้้แก่่ การอนุุรัักษ์์สิ่่�ง
แวดล้้อม และการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม ซึ่่ง� ได้้รับั อิิทธิิพลมาจากวิิธีปี ฏิิบัติั ิ และวิิถีชีี วิี ติ ของพระ
สงฆ์์ในสมััยพุุทธกาล ยกตััวอย่่าง ทรงสอนเรื่่อ� งการเคารพทิิศ 6 ของสิิงคาลกมาณพ จากที่่�
กราบไหว้้ทิศิ แบบไร้้เป้้าหมาย ให้้หันั มากราบไหว้้ทิศิ แบบมีีจุดุ มุ่่�งหมาย ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่ตนเอง โดยได้้สร้้างบุุคคลที่่�มีอุี ปุ การคุุณไว้้ประจำำ�ไว้้ในทิิศต่า่ งๆ เพื่อ่� ให้้มาณพได้้สักั การะ
และปฏิิบััติิชอบ โดยมีีตนเองเป็็นจุุดศููนย์์กลาง
(5) การประชาสััมพัันธ์์โครงการฯ แก้้ปััญหาหรืือส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต เช่่น
การรณรงค์์ใช้้โครงการหมู่่�บ้้านรัักษาศีีล 5 สำำ�หรัับแก้้ปัญ
ั หาสัังคม เช่่น การทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย
การลัักทรััพย์์ การประพฤติิผิิดศีีลธรรม การโกหก หลอกลวง และการดื่่�มน้ำำ��เมา เป็็นต้้น
ซึ่่�งมีีระยะการดำำ�เนิินงาน 3 ระดัับ ได้้แก่่ ได้้แก่่ ระยะเร่่งด่่วน เร่่งดำำ�เนิินการ 3 เดืือน ให้้
ได้้ผล ระยะปานกลาง กำำ�หนดให้้มีีการดำำ�เนิินการในระยะเวลา 1 ปีี ให้้บุุคคล และหน่่วย
งานที่่�มีส่ี วนรั
่ บั ผิิดชอบ ได้้เร่่งประชาสััมพัันธ์์รณรงค์์ เชิิญชวนให้้พุทุ ธศาสนิิกชน ครอบครััว
หมู่่�บ้้าน สถานศึึกษา และหน่่วยงาน สมััครเข้้าร่่วมโครงการฯ และรัักษาศีีล 5 ไม่่น้้อยกว่่า
50% เปอร์์เซ็็นต์ข์ องจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด และระยะยาว ใช้้เวลาดำำ�เนิินการ 3 ปีี ให้้ผู้้�รับั
ผิิดชอบประชาสััมพัันธ์์โครงการฯ เพื่่�อเพิ่่�มสมาชิิกในสััดส่่วน 80% ของจำำ�นวนประชากร
ทั้้�งหมดในหมู่่�บ้้าน
3) รููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7
การประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7 หมายถึึงการที่่�พระภิิกษุุสงฆ์์
ผู้้�มีีสัังกััดในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�พููน แม่่ฮ่่องสอน ได้้สััมพัันธ์์กัับบุุคลากรภายใน มีีพระภิิกษุุ
สามเณร เป็็นต้้น และบุุคลากรภายนอก มีีอุุบาสก อุุบาสิิกา และสาธารณชน ผ่่านรููปแบบ
การเผยแผ่่ศาสนธรรมต่่างๆ ที่่�มีวิี ธีิ กี ารและวััตถุุประสงค์์ตรงตามหลัักการประชาสััมพัันธ์์ของ
พระพุุทธเจ้้า มีีการแสดงธรรม เป็็นต้น้ ซึ่่ง� จากการศึึกษาพบว่่า มีีรูปู แบบการประชาสััมพัันธ์์
เชิิงพุุทธหกลัักษณะ ได้้แก่่ รููปแบบเทศนาวิิธีี รููปแบบการสื่่อ� สาร รููปแบบกิิจกรรม รููปแบบ
โครงการ รููปแบบกิิจวััตรประจำำ�วััน และรููปแบบจารีีตนิิยม ซึ่�ง่ มีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
1) การประชาสััมพัันธ์์ตามรููปแบบเทศนาวิิธีี ของคณะสงฆ์์ภาค 7 ที่่�
ปรากฏให้้เห็็นโดยปกติิ จะอยู่่�ในรููปแบบของเทศนาวิิธีี ซึ่่�งเป็็นรููปแบบดั้้�งเดิิม สืืบทอดมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ตั้้�งแต่่สมััยพุุทธกาล ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลมาจากการปกครองของพม่่า ผสมผสานกัับประเพณีี
วััฒนธรรม ความเชื่่�อของท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นรููปแบบเฉพาะตน และปััจจุุบัันได้้รัับอิิทธิิพลจาก
คณะสงฆ์์ส่่วนกลาง ที่่�มีีรููปแบบการปกครองสองส่่วน คืือ ยึึดรููปแบบตามพระธรรมวิินััย
เดิิม และอยู่่�ภายใต้้การปกครองของรััฐ ตามพระราชบััญญััติคิ ณะสงฆ์์ไทย จึึงทำำ�ให้้เกิิดเป็็น
รููปแบบการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ภาค 7
2) การประชาสััมพัันธ์์ตามรููปแบบการใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสารเป็็นช่่อง
ทางในการเผยแพร่่กิิจกรรมที่่�ต้้องการให้้สัังคมเกิิดความรู้้� เข้้าใจ และให้้ความร่่วมมืือโดย
การสนัับสนุุนแนวคิิด โครงการและงบประมาณ ไม่่คััดค้้านแต่่อย่่างใดแบ่่งออกเป็็นสอง
ลัักษณะ ได้้แก่่ การสื่่�อสารโดยตรง มีีลัักษณะเป็็นการทำำ�ความเข้้าใจระหว่่างคนสองคนขึ้้�น
ไป รวมถึึงเป็็นหมู่่�คณะใหญ่่ อีีกอย่่างหนึ่่�ง เป็็นการบำำ�เพ็็ญกิิจวััตรของคณะสงฆ์์ เช่่นการ
ออกรัับบิิณฑบาต เป็็นต้้น, การสื่่�อสารผ่่านเครื่่�องมืือหรืือช่่องทางการสื่่�อสาร เช่่นรายการ
วิิทยุุ โทรทััศน์์ หรืือการถ่่ายทอดสดผ่่านโปรแกรมแอพพลิิเคชั่่�นมืือถืือ เป็็นต้้น
3) การประชาสััมพัันธ์์ตามรููปแบบกิิจกรรม มีีลัักษณะของการอบรม
หรืือการจััดโครงการเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรทั้้�งในและนอกองค์์กร เนื่่�องจากรููป
แบบกิิจกรรมมีีโครงสร้้างการพััฒนาที่่�ชััดเจน เป็็นระบบ ขั้้�นตอน มีีงบประมาณในการ
ดำำ�เนิินการ และสามารถแบ่่งหน้้าที่่�การทำำ�งานได้้อย่่างชััดเจน โดยมากแบ่่งกิิจกรรมหรืือ
โครงการออกเป็็นสองรููปแบบ คืือ กิิจกรรมภายในมีีการจััดการและการเผยแผ่่หลัักธรรม
ในพระพุุทธศาสนา, กิิจกรรมสััมพัันธ์์กับั ชุุมชน มีีลักั ษณะเป็็นการประชาสััมพัันธ์์ภาคสัังคม
ด้้านการเผยแผ่่หลัักคำำ�สอนตามช่่องทางสื่่�อสารต่่างๆ การเผยแผ่่หลัักธรรมสำำ�หรัับยึึดเอา
กลุ่่�มที่่�สนใจเป็็นเป้้าหมาย การเผยแผ่่ธรรมไปสู่่�เยาวชนตามสถานศึึกษาต่่างๆ ที่่�มีีการเปิิด
สอนวิิชาพระพุุทธศาสนา
4) การประชาสััมพัันธ์์ตามรููปแบบโครงการ เช่่นโครงการหมู่่�บ้้านรัักษา
ศีีลห้า้ ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�พูนู แม่่ฮ่อ่ งสอน เพื่อ่� แก้้ปัญ
ั หาชีีวิติ และสัังคมมีีปัญ
ั หาหนี้สิ้� นิ
และอาชญากรรม โดยการดำำ�เนิินการประชาสััมพัันธ์์ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเข้้าใจถึึงโทษของการ
ไม่่มีศีี ลี และอานิิสงส์์ของศีีล เพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้้�ที่่ถู� กู ต้้อง คอยควบคุุมสมาชิิกให้้หมั่่น� ปฏิิบัติั ิ
ตามแนวทางของศีีลอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยใช้้กิจิ กรรม การแบ่่งหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบ หรืือการเก็็บ
สะสมแต้้ม เพื่่อ� เป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างสมเหมาะ แนะแนวทางส่่งเสริิม
กิิจกรรมอัันก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้ให้้แก่่สมาชิิกในชุุมชน โดยเฉพาะสมาชิิกที่่�ยากจน มีีรายได้้น้อ้ ย
หรืืออยู่่�ในวััยเกษีียณอายุุ ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดของศีีล และคอยพััฒนาพุุทธสถาน สิ่่ง� แวดล้้อม
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ภายในชุุมชน ให้้กลายเป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวเชิิงพุุทธ ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีวััฒนธรรม
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อนำำ�รายได้้สู่่�ชุุมชน ทั้้�งยัังเป็็นฐานการพััฒนาสัังคมด้้านอื่่�นๆ
5) การประชาสััมพัันธ์์ตามรููปแบบกิิจวัตั รประจำำ�วันั เช่่น กิิจวัตั รที่่�มาในพุุทธ
กิิจของพระพุุทธเจ้้ามีีการเสด็็จบิณ
ิ ฑบาตโปรดเหล่่าเวไนยสััตว์์เป็็นต้น้ และกิิจวัตั รของพระ
สงฆ์์ไทย 10 อย่่าง มีีการกวาดอาวาส วิิหาร ลานพระเจดีีย์์เป็็นต้น้
6) การประชาสัั ม พัั น ธ์์ ต ามรูู ป แบบจารีี ต นิิ ย ม เป็็ น การประชาสัั ม พัั น ธ์์
ที่่� ใช้้ ห ลัั ก การปฏิิ บัั ติิ ต นตามหลัั ก ธรรมคำำ�สั่่� ง สอนในพระพุุ ท ธศาสนาที่่� ใช้้ ค วามเชื่่� อ ใน
ขนบธรรมเนีียมจารีีตประเพณีีเป็็นช่่องทางเผยแผ่่คำำ�สอนและข้้อปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง เช่่น รููป
แบบประเพณีีบำำ�เพ็็ญกุุศล มีีการบำำ�เพ็็ญบุุญกุุศลเพื่่อ� อุุทิศิ ให้้แก่่บรรดาญาติิที่่ล่� ว่ งลัับไปแล้้ว
ในประเพณีีสงกรานต์์ ลอยโคม ทอดผ้้าป่่าแถว ขึ้้นธ
� าตุุเดืือนเก้้า ตานตุุง ปอยหลวง และสืืบ
ซาตาลำำ�น้ำำ�� การประชาสััมพัันธ์์ในรููปแบบของจารีีตนิิยมนั้้�น จึึงแบ่่งส่่วนสำำ�คัญ
ั ออกเป็็นสอง
ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนที่่เ� ป็็นข้อ้ ปฏิิบัติั ใิ นพระพุุทธศาสนา และส่่วนที่่เ� ป็็นกิจิ กรรม ซึ่ง่� ล้้วนแล้้วแต่่
เป็็นการตอบสนองความเชื่่�อดั้้�งเดิิมโดยการบำำ�เพ็็ญกุุศลทางพระพุุทธศาสนา

อภิิปรายผล

แนวคิิดการประชาสััมพัันธ์์ อัันเกิิดจากพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของพระพุุทธเจ้้า
ที่่�ทรงประสงค์์จะอนุุเคราะห์์เหล่่าไวเนยสััตว์์ด้้วยพระสััทธรรมเทศนา เพื่่�อให้้พ้้นจากทุุกข์์
เป็็นเป้้าหมายหรืือพระประสงค์์หลัักของการบำำ�เพ็็ญบารมีี มีีลัักษณะ คืือ แนวคิิดการ
ประชาสััมพัันธ์์ในยุุคก่่อนพุุทธกาล มีีลัักษณะผสานผสมกัับวิิถีีชีีวิิต ในรููปแบบของสื่่�อสาร
ประจำำ�วััน เช่่นการพููดคุุยสนทนา การสื่่�อสารทางกิิริิยามีีการยิ้้�มแย้้ม หรืือเศร้้าโสก ส่่วนที่่�
มีีอิิทธิพิ ลต่่อชีีวิิต มาจากทััศนคติกิ ารดำำ�รงชีีวิิต ซึ่ง่� แบ่่งแยกมนุุษย์์ในสัังคมออกเป็็นลักั ษณะ
เฉพาะตน นำำ�มาซึ่่�งหน้้าที่่�หรืืออาชีีพ สำำ�หรัับการประชาสััมพัันธ์์ก่่อนยุุคพุุทธกาลที่่�ปรากฏ
ในพระพุุทธศาสนา เป็็นเรื่่�องราวชีีวประวััติิ ในอดีีตชาติิหลายร้้อย หลายพััน หลายหมื่่�น
กััปหรืือหลายอสงไขยกััป ที่่�ทรงประสงค์์จะนำำ�มาแสดง เพื่่�อประกอบการแสดงธรรม ซึ่่�ง
ในเรื่่�องอดีีตเหล่่านั้้�น ยัังได้้ระบุุลัักษณะของการประชาสััมพัันธ์์ไว้้หลายอย่่าง ยกตััวอย่่าง
ลัักษณะการประชาสััมพัันธ์์ที่่�ปรากฏในพระราโชวาทของพระเจ้้าจัักรพรรดิิที่่�ตรััสแก่่เหล่่า
พระราชาทั่่�วแว่่นแคว้้นว่่า “พวกท่่านไม่่พึึงฆ่่าสััตว์์ ไม่่พึึงถืือเอาสิ่่�งของที่่�เจ้้าของเขาไม่่ได้้
ให้้ ไม่่พึึงประพฤติิผิิดในกาม ไม่่พึึงพููดคำำ�เท็็จ ไม่่พึึงดื่่�มน้ำำ��เมา และจงครองราชย์์สมบััติิไป
ตามเดิิมเถิิด”
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ประเภทการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธ
รููปแบบของการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ภาค 7 พบว่่า มีีลัักษณะที่่�เข้้า
กัับวิิธีีการของพระพุุทธเจ้้า 4 ประเภทใหญ่่ๆ ได้้แก่่
1) ประเภทเทศนาวิิธีี เป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อสารที่่พร
� ะพุุทธเจ้้าทรงใช้้ในการ
ประกาศศาสนธรรม มีีลัักษณะแห่่งเทศนาวิิธีี ได้้แก่่ การแสดงธรรม มีีการแสดงธรรมจััก
กััปปวััตตนสููตรแก่่ปััญจวััคคีีย์์ เป็็นต้้น และใช้้ในการบริิหารจััดการคณะสงฆ์์หมู่่�ใหญ่่ มีี
การบััญญััติิพระธรรมวิินััย การแสดงหลัักการสำำ�คััญของพระพุุทธศาสนา เรีียกว่่า โอวาท
ปาติิโมกข์์
ในการประชาสััมพัันธ์์ประเภทเทศนาวิิธีีนี้้� คณะสงฆ์์ภาค ๗ ได้้ดำำ�เนิินการ
ตามรููปแบบเทศนาวิิธีี แต่่ยังั มีีลัักษณะที่่แ� ตกต่่างออกไปบ้้าง เพราะวิิธีีการดำำ�เนิินการได้้อิิง
อาศััยปััจจััยด้้านสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และประเพณีีวััฒนธรรมประจำำ�ถิ่่�น ซึ่ง�่ จะมีีรายละเอีียด
ปรากฏในรููปแบบการประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค 7 ข้้างหน้้า
2) ประเภทประเพณีีนิิยม เป็็นการประชาสััมพัันธ์์คำำ�สอนในพระพุุทธศาสนา
โดยยึึดเอาพื้้�นที่่�การจััดกิิจกรรมในงานประเพณีีต่่างๆ ที่่�เกิิดจากวิิถีีชีีวิิต ความเชื่่�อ ศาสนา
ศิิลปะและวััฒนธรรม
3) ประเภทกิิจกรรม โครงการ และกิิจวััตรประจำำ�วััน จััดเป็็นรููปแบบการ
ประชาสััมพัันธ์์ปกติิที่ค่� ณะสงฆ์์ภาค ๗ ใช้้ดำำ�เนิินการไปสู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย 2 ฝ่่าย คืือ บุุคลากร
ในภายใน ประกอบด้้วยพระภิิกษุุ และสามเณร และบุุคลากรในภายนอก ประกอบด้้วย
อุุบาสก และอุุบาสิิกา รวมถึึงบุุคคลที่่มีีอั
� ธั ยาศััยโน้้มเอีียงมาเลื่่อ� มใสในธรรมของพระพุุทธเจ้้า
การประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธลัักษณะนี้้�
ดัังนั้้�น การประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ภาค 7 ทำำ�ให้้ทราบถึึงแนวทางการ
ปฏิิบััติิตนสำำ�หรัับการประชาสััมพัันธ์์ จะต้้องอยู่่�ในภายใต้้วััตถุุประสงค์์ของการประกาศ
ศาสนธรรมของพระพุุทธเจ้้า คืือความตั้้�งใจที่่�จะพััฒนาศัักยภาพของผู้้�รัับข้้อมููลข่่าวสารไป
สู่่�ความเป็็นผู้้มีีคุ
� ณ
ุ ธรรมพื้้น� ฐานของชีีวิิตมีีศีีลเป็็นต้้น ซึ่ง่� เป็็นเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสื่่อ� มใน
ปััจจุบัุ นั ซึ่ง่� ประชาสััมพัันธ์์จะต้้องยึึดประโยชน์์ต่อ่ องค์์กรเป็็นที่่ตั้้� ง� กล่่าวคืือในสมััยพุุทธกาล
พระพุุทธองค์์ทรงมีีอุุปนิิสััยแห่่งการพััฒนาของเหล่่าเวไนยสััตว์์เป็็นที่่�ตั้้�ง ในปััจจุุบัันองค์์กร
คณะสงฆ์์ภาค 7 จะต้้องยึึดเอาประโยชน์์ของบุุคลากรภายในมีีพุุทธบริิษััทประเภทพระ
ภิิกษุุสามเณร และพุุทธบริิษััทภายนอกมีีเหล่่าอุุบาสกอุุบาสิิกาเป็็นที่่�ตั้้�ง จะต้้องมุ่่�งพััฒนา
ด้้วยการส่่งเสริิมการศึึกษาให้้มีีศัักยภาพในการพััฒนาต่่อไป ส่่วนสมาชิิกในภายนอกนั้้�น
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จะต้้องสงเคราะห์์ให้้พ้้นจากปััญหาความยากจนเป็็นต้้น โดยมีีเป้้าหมายในการใช้้หลััก
ประชาสััมพัันธ์์ของพระพุุทธเจ้้า คืือการพััฒนา 2 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านพััฒนาการใช้้ชีีวิิตและ
ด้้านส่่งเสริิมความไม่่ประมาทในชีีวิิต เป็็นการเรีียนรู้้�ชีีวิิตในโลกปััจจุุบัันทั้้�งไม่่ประมาทใน
การเตรีียมเสบีียงบุุญกุุศลไปเป็็นที่่�พึ่่�งในภพหน้้าด้้วย โดยองค์์กรจะต้้องสร้้างทีีมนัักการ
ศาสนา และนัักกฎหมายในการทำำ�งานประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อความไม่่ผิิดพลาดในการดำำ�เนิิน
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักนิิติิธรรม
การประชาสััมพัันธ์์ องค์์กรจะต้้องคำำ�นึึงถึึงทีีมงานประชาสััมพัันธ์์ที่่�มีีคุุณภาพ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� องค์์กรที่่ต้้� องปฏิิสัมั พัันธ์์กับั สัังคม เพื่่�อรัักษาภาพลัักษณ์์ที่ดีี่� งามขององค์์
ไว้้ รวมถึึงการชี้้�แจงรายละเอีียดต่่างๆ ให้้สัังคมได้้รัับรู้้�อย่่างทัันท่่วงทีี

สรุุป

การประชาสััมพัันธ์์เชิิงพุุทธของคณะสงฆ์์ภาค ๗ หมายถึึงการที่่ค� ณะสงฆ์์ภาค
๗ ประกอบด้้วยพระภิิกษุุสงฆ์์ ผู้้�มีีสัังกััดในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�พููน แม่่ฮ่่องสอน ได้้สััมพัันธ์์
กัับบุุคลากรภายใน มีีพระภิิกษุุสามเณรเป็็นต้้น และบุุคลากรภายนอกมีีอุุบาสกอุุบาสิิกา
และสาธารณชน ผ่่านรููปแบบการเผยแผ่่ ศาสนธรรมต่่างๆ มีีวิิธีีการและวััตถุุประสงค์์ตรง
ตามหลัักการประชาสััมพัันธ์์ของพระพุุทธเจ้้า เช่่นการแสดงธรรมเป็็นต้้น มีีลัักษณะเป็็นการ
ชี้้�แจงให้้ทราบ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ 1 อย่่าง คืือ ให้้รัับทราบและให้้นำำ�ไปดำำ�เนิินการอย่่างใด
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อย่่างหนึ่่�ง มีีปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการประชาสััมพัันธ์์ของคณะสงฆ์์ภาค 7 ประกอบด้้วยปััจจััย
ทางการเมืืองการปกครองในอดีีต ด้้านศาสนาและความเชื่่�อ ด้้านประเพณีีและวััฒนธรรม
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีศรััทธาเหนีียวแน่่นในพระพุุทธศาสนา อาจเป็็นผลมาจาก
สภาพบ้้านเมืืองในสมััยนั้้�นเอื้้�อต่่อการเผยแผ่่ศาสนธรรม เช่่น สภาพบ้้านเมืืองที่่�เป็็นป่่า ยััง
ไม่่มีีความเจริิญครอบงำ�� และด้้านการเมืืองการปกครองในปััจจุบัุ นั ที่่เ� ป็็นปัจั จััยต่่อความมั่่นค
� งแห่่ง
พระพุุทธศาสนา เช่่น พระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์ไทย
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