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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการวิจัยน้ีสำเร็จลงไดเพราะความเกื้อกูลของหลายฝาย จึงขอถือโอกาสขอบพระคุณและขอบคุณมา 

ณ ที่น้ี 

 ประการแรก ขอขอบพระคุณพระคุณเจาทุกรูปที่ใหสัมภาษณประกอบการวิจัย มีทั้งที่เปนเจาอาวาส และ

พระภิกษุผูดูแลสื่อสังคมออนไลนของวัด ตลอดจนคฤหัสถผูที่เจาอาวาสมอบหมายใหสัมภาษณแทน 

 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณประกอบการพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของสื่อสังคมออนไลน

ของวัดทั้งในดานรูปแบบ พระธรรมวินัย จารีต และกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิที่ประเมนิการวิจัยฉบับสมบูรณที่ให

ขอแนะนำที่มีประโยชนตอคุณภาพงานวิจัย 

 ขอขอบคุณผูชวยวิจัย คือ นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช ที่ชวยเก็บขอมูลจากเว็บไซตและลงพื้นที่ติดตอ

ประสานงานกับวัดอยางตอเน่ือง 

 ขอขอบคุณเจาหนาที่ฝายวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่อำนวยใหการวิจัยเปนไปตาม

กรอบเวลาและมาตรฐานการวิจัยของคณะ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พิจารณาความเหมาะสมในการ

ดำเนินการวิจัยในมนุษยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 สุดทายซึ่งสำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ใหทุน

สนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1)  เพ่ือจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเน้ือหา

สื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 2) เพื่อประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดฯ

ตอสังคม 3 เพื ่อคนหาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัดฯ 

วิธีดำเนินการวิจัยเปนแบบผสมระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายอยูภายใน

จำนวน 255 วัด จากประชากร 463 วัด ดวยการเลือกแบบเจาะจงและโควตา เก็บรวบรวมขอมูลจากเพจเฟซบุก 

และการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา พัฒนารูปแบบตาม

ผลที่ไดจากการสังเคราะห 

 ผลการวิจัยพบวา 

  1. เพจเฟซบุกคือสื่อสังคมออนไลนที่วัดนิยมใชมากที่สุด มีโครงสรางสำเร็จรูปที่บริษัทเจาของ  

เพจเฟซบุกออกแบบไวแลว แบงเปน 2 แบบ คือ เปนทางการที่บุคคลสรางขึ้น และไมเปนทางการที่ระบบสรางขึ้น 

ซึ่งทางวัดอาจไมรับรู เน้ือหาโดยสวนมากเปนรูปภาพกิจกรรมและมีคำอธิบายใหนาสนใจ ไมขัดกฎหมาย พระธรรม

วินัย และจารีต  

  2. ความเห็นเกือบทั้งหมดแสดงออกในทางเห็นดวยและชื่นชอบดวยการกดถูกใจหรือคอมเมนท 

“สาธุ” เพราะผูติดตามเปนผูที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน สวนประโยชนที่สำคัญคือการประชาสัมพันธกิจกรรม

ของวัดไดอยางกวางขวาง ประหยัด และสะดวก ทำใหผูคนรูและรวมทำบุญไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  

  3. เพจเฟซบุก มีองคประกอบ 4 สวน คือ 1) หัวเพจเปนภาพหนาปก 2) ดานขวาของเพจเปน

สารบัญ ประกอบดวย ชื่อเพจ หนาหลัก โพสต รีวิว รูปภาพ วีดิโอ งานกิจกรรม เกี่ยวกับ ชุมชน 3) ดานซายของ

เพจแสดงเพจที่ตนดูแล และรายชื่อผูติดตอ 4) สวนกลาง แสดงเนื้อตามสารบัญและที่นำเสนอโดยระบบ สวนการ

สรางเพจที่เปนทางการมี 9 ขั้นตอน เริ่มจากการมีบัญชีเฟซบุกเปนอันดับแรก 

  สื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมกับวัดมากกวาเพจเฟซบุกคือเว็บไซต จึงควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนา

เว็บไซตสำหรับ โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติควรมีการสงเสริมเพื่อใหการเผยแผธรรมเปนไปอยาง

กวางขวาง 
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ABSTRACT 
 

  This research consisted of 3 objectives 1) grouping and categorizing the structure 

and content of a social media of monasteries in Eastern region, 2) examining the comment and 

advantage from its roles, and 3) finding out and developing the suitable model for utilizing the 

social media of monasteries. Research methods were mixed between the quantitative and 

qualitative techniques.  The sample composed of 255 from 643 population monasteries through 

the purposive and quota selection. The data were collected by the monasteries’ facebook pages 

and in-dept interview, and analyzed by statistical frequency, percentage and average, and content 

analyses. The model would be developed in accordance with the synthesized result.      

 The results were found that: 

  1. Facebook page was the social media that were popular among the monasteries. 

It had the constant format which was designed by the owner company and there were 2 types 

i.e. human-made official and system-made unofficial that sometime out of monasteries’ 

acknowledge. Most of the content expressed through activity pictures with some interesting 

explanation that were not offended the law, monastic code of conduct and social norm.   

  2. All most of the comment were agreed or liked the posts with ‘Sadhu’ because 

the followers having the same tendency. The key advantages were to viral propagation of 

monasteries’ activities, economic and convenient that caused the devotees’ appropriately 

informed and contributed on time.    

  3. The structure of facebook page constructed of 4 parts 1) page heading like a 

book front page, 2) a content at right hand side, 3) the responsive page and contact list at the 

left hand side, and 4) the middle part showing the detail from the content and the system. 

Meanwhile, the were 9 steps in setting up the official facebook page that started from having an 

account of facebook.   

  The more suitable social media model for the monasteries was “ website”, 

therefore the research and development should be taken and supported by the National Office 

of Buddhism for the sake of propagation of the Buddha’s teachings widely.   
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาที่ทำการวิจัย  
 
 วัด คือ ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวยสถานที่และสิ่งปลูกสรางตลอดจนตนไมอันนา
รื่นรมยยินดี หรือที่เรียกในภาษาบาลีวา “อาราม” ในสมัยพุทธกาลสรางขึ้นเพื่อเปนที่อยูอาศัยของพระ (พระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2556) สำหรับประเทศไทย วัดถูกสรางขึ้นเพื่อเปนที่อยูอาศัยของพระเชนกับ
เมื่อสมัยพุทธกาลและมีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งทั่วประเทศมีวัดจำนวน 41,205 แหง (สำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, 2561) พระภิกษุจำนวน 298,580 รูป สามเณร 59,587 รูป รวม 358,167 รูป (กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2560) และมีวัดรางจำนวน 5,924 
แหง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2553) ในขณะที่ภาคตะวันออกประกอบดวย 8 จังหวัด คือ จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว มีวัดจำนวน 380, 365, 400, 144, 211, 
410, 274 และ 406 วัด ตามลำดับ รวม 2,590 แหง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2561) พระภิกษุ
จำนวน 2,553; 4,365; 5,405; 835; 1,833; 3,761; 3,207 และ 2,699 รูปตามลำดับ รวม 24,658 รูป และ
สามเณรจำนวน 94;  603; 533; 90; 170; 371; 434 และ 60 รูป ตามลำดับ รวม 6,355 รูป พระภิกษุ
สามเณรรวมมีจำนวน 31,013 รูป (สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2560) วัดซึ่งหมายรวมถึงพระภิกษุ
สามเณรเหลานี้ดวย จะปรับตัวอยางไรในยุคโลกาภิวัตนเพราะบริบทของโลกและประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป        
อยางรวดเร็วดวยระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที ่เทคโนโลยีดิจิทัลไมไดเปนเพียงเครื ่องมือสนับสนุน         
การทำงานแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตและจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึง
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิงประเทศไทยเองจึงไดเรงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมุงทำใหประเทศเปนประเทศดิจิทัลหรือดิจิทัลไทยแลนด (Digital 
Thailand) ใหไดภายในป 2564 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)  
 อินเทอรเน็ตเปนหัวใจของสังคมดิจิทัลที่ถูกใชเพื่อสรางสังคมใหมขึ้นมาเรียกวา “สังคมออนไลน” ซึ่ง
สมาชิกของสังคมรวมตัวเชื่อมโยงกันเปนเครือขายตามความสนใจโดยไมขึ้นกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร (บุญญรัตน 
นทีสถิตธาร, 2559)  เครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมสูงสุดทั้งในระดับโลกและประเทศไทย คือ     
เฟซบุก (Facebook) (เสาวภาคย แหลมเพ็ชร, 2559) วัดซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมเมื่อมีสังคมออนไลนเกิดขึ้น
จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมชนิดใหมนี้หรือไมอยางไรเพราะมีความเห็นทั้งที่สนับสนุนและคัดคาน กลุม
ผูสนับสนุนถือวาวัดควรปรับตัวใหเขากับยุคสมัย ในขณะที่ผูคัดคานเห็นวาเปนพ้ืนที่อโคจรชนิดหน่ึงที่วัดไมควร
เขาไปยุงเกี่ยว (Pantip, 2561) ทางออกของเรื่องนี้ควรเปนอยางไร เพราะการจะวินิจฉัยความถูกผิดเกี่ยวกับ
วัดนั้นตองอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีตดวย (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2559)   
ดูเหมือนเรื่องทั้งหมดจะยุติลงเมื่อพระสังฆาธิการ (พระสงฆผูมีอำนาจในการปกครองตามกฎหมาย) ตั้งแต
ระดับเจาคณะใหญจนถึงเจาคณะจังหวัดไดมีคำสั่งใหพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
ตลอดจนไมใหเลนเฟซบุกดวย (มติชนออนไลน, 2560) คำสั่งดังกลาวอาศัยอำนาจตามความในขอ 7 (1) – (5) 
แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ระบุใหพระสังฆาธิการกวดขัน ควบคุม อบรม สั่งสอน วากลาว
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ตักเตือน และหรือลงโทษพระภิกษุสามเณรที่ใชสื ่อสังคมออนไลนในทางที่ไมเหมาะสมและผิดกาลเทศะ 
(สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2557) แตปจจุบัน ยังปรากฏมีวัดใชเครือขายสังคมออนไลนโดยสราง   
เปนเว็บไซตจำนวนมากกวา 1,000 เว็บ และเฟซบุกมากกวา 2000 วัด (โครงการชวนอานพระไตรปฎก, 2561) 
และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งผูสนับสนุนและผูคัดคานก็มีมากขึ้นตามไปดวยเพราะมีจุดยืนที่แตกตางทำใหไม
เห็นขอเท็จจริงอยางรอบดาน จนกอใหเกิดการเผชิญหนากันระหวางเทคโนโลยีกับประเพณีนิยมผานเครือขาย
สังคมออนไลน (แทนพันธุ เสนะพันธ บัวใหม, 2559) สิ่งที่ตามมาคือความขัดแยงระหวางวัดกับผูคัดคาน และ
ระหวางผูคัดคานกับผูสนับสนุน ซึ่งหากไมหาทางคลี่คลายอยางเหมาะสม ความขัดแยงเหลาน้ีอาจจะกลายเปน
ความรุนแรงชนิดใหมในสังคมออนไลนที่กระจายตัวไปอยางไรพรมแดน อันจะสงผลตอสังคมเชิงภูมิศาสตรดวย 
ผูวิจัยเห็นวา หากมีการศึกษาเพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด
ที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต อาจเปนที่ยอมรับของทุกฝายและสลายความขัดแยงได 
ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการวิจัยเพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้ ขอบเขตเชิงพื้นที่ของงานวิจัยคือภาค
ตะวันออกเพราะเปนพื ้นที ่พัฒนาพิเศษที ่เรียกวาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern 
Economic Corridor, EEC) และมีแผนพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนอุทยานดิจิทัลของประเทศ (Digital Park Thailand) 
และจะเปนแมขายทางดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN digital hub) ในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมการใชสื่อสังคมออนไลนในพื้นที่ใหแพรหลาย
ยิ่งขึ้น และยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยหลักของอีอีซี (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562) 
จำเปนตองเขาใจสังคมโดยรอบรวมทั้งวัดดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 1. เพ่ือจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเน้ือหาสื่อสังคมออนไลนของวัด               
ในภาคตะวันออก 
 2. เพ่ือประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดตอสังคม 
 3. เพ่ือคนหาและพัฒนารูปแบบทีเ่หมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  
 1. ขอบเขตดานพ้ืนที่ครอบคลุมภาคตะวันออก 8 จังหวัด ไดแก จันทบุร ี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด 
นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  และสระแกว 
 2. ขอบเขตดานเวลาครอบคลุมระยะเวลาต้ังแตปที่วัดปรากฎบนเครือขายสังคมออนไลนจนถึงปจจุบัน 
 3. ขอบเขตดานเนื้อหาครอบคลุมโครงสรางและเนื้อหาที่วัด นำเสนอผานสื่อสังคมออนไลน ความเห็น
และความรูสึกที่สมาชิกสังคมออนไลนมีตอวัด รูปแบบและมาตรการที่เหมาะสมในการใชประโยชนจาก
เครือขายสังคมออนไลนสำหรับวัด 
 4. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  
 4.1 ประชากร คือ วัดในภาคตะวันออกที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลนเมื่อสืบคนดวยฐานขอมูลเพ่ือ
การสืบคนของกูเกิล (google search engine) จำนวน 643 วัด 
 4.2 กลุมตัวอยาง คือ วัดที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลนเมื่อสืบคนดวยฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนของ
กูเกิล (google.com) โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาด
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เคลื่อนที่ยอมรับไดบวกลบอยูที่รอยละ 5 ไดจำนวน 247 วัด และเผื่อความไมสมบูรณของขอมูลจึงเก็บเพิ่มอีก
จำนวน 8 วัด รวมกลุมตัวอยาง 255 วัด 
 5. กลุมเปาหมายสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 8 วัด จากจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยคุณสมบัติเพ่ือการเลือกแบบเจาะจง คือ วัดที่มีสื่อสังคมออนไลนอยางใด
อยางหน่ึง คือ เว็บไซต ยูทูบ หรือ เพจเฟซบุก ที่มีผูติดตามสูงสุดของแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 วัด 
 

นิยามศัพท 
  
 พระธรรมวินัย หมายถึง พระธรรม คือ หลักการหรือขอปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักตัดสินพระธรรมวินัย 
9 ขอ คือ 1) ความผอนคลายจากกาม 2) ความไมสะสม 3) ความพอประมาณ 4) ความสงบ 5) ความเพียร    
6) ความเปนอยูงาย 7) การดับกิเลส 8) การรูตื ่นเบิกบาน 9) นิพพาน  และพระวินัย คือ วินัย 227 ขอ          
ที่ปรากฏในพระปาติโมกข 
 กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 สื่อสังคมออนไลน (Social Media Online) หรือ สื่อสังคม (Social Media) หมายถึง สื่อที่เปน
เครื ่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื ่อใชสื ่อสารระหวางกันในเครือขายทางสังคมผานทางเว็บไซต         
และโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต โดยเนนใหผูใชทั้งที่เปนผูสงสารและผูรับสาร    
มีสวนรวมอยางสรางสรรคในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองทั้งขอความ ภาพและเสียง ในที่นี้หมายถึง เว็บไซต ยูทูบ 
และเพจเฟซบุก  
 เว็บไซต (Website) หมายถึง แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารและสื่อประสมตาง ๆ เชน ภาพ 
เสียง ขอความ ของแตละบุคคลหรือหนวยงาน โดยเรียกเอกสารตางๆ เหลานี้วาเว็บเพจ (Web page) เรียก
เว็บหนาแรกของแตละเว็บไซตวา โฮมเพจ (Home page) 
 ยูทูบ (Youtube) หมายถึง วีดิทัศนที่เผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ตซึ่งผูสนใจสามารถบันทึกลง
เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือชมซ้ำได 
 เพจเฟซบุก (Facebook Page) หมายถึง เครื่องมือที่ใชติดตอสื่อสารกับบุคคลที่เปนสมาชิกหรือ
บุคคลทั่วไปที่สามารถเขาชมเพจเฟซบุกได สามารถแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ หรือตองการจะประชาสัมพันธ 
เชน ขาวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินคาและบริการตาง ๆ ใหกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ ที่กำลังมองหาหรือมี
ความสนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธได  
 การจัดกลุม หมายถึง การจัดกลุมสื่อสังคมออนไลนเปน 3 กลุม คือ เว็บไซต ยูทูบ และเพจเฟซบุก 
 การแบงประเภท หมายถึง สื่อสังคมออนไลนแตละกลุมแบงออกเปนทางการ และไมเปนทางการ  
 การจำแนกโครงสราง หมายถึง การระบุสวนประกอบของสื่อสังคมออนไลนประเภทน้ัน ๆ ที่ประกอบ
กันเปนโครงสรางอยางน้ัน ๆ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  
 1. ประโยชนเชิงวิชาการ ครู อาจารย นักวิชาการ และนักวิจัย นำองคความรูจากโครงการวิจัย    
ไปใชประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย 
 2. ประโยชนเชิงนโยบาย คณะสงฆภาคตะวันออก และสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ        
นำแนวทางที ่ไดจากโครงการวิจัยไปกำหนดนโยบายและแผนงานเพื ่อเสริมสรางรูปแบบและมาตรการ           
ที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด 
 3. ประโยชนเชิงปฏิบัติการ ผูมีสวนเกี่ยวของ คือ วัด และสมาชิกสื่อสังคมออนไลนนำองคความรู 
ที่ไดจากงานวิจัยน้ีไปเปนแนวทางในการนำเสนอรูปแบบ เน้ือหา ความเห็น และความรูสึกที่เหมาะสมตอกัน 
 4. ประโยชนตอการวิจัย ผูวิจัยและ/หรือนักวิจัยอ่ืนๆ จะใชองคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี   
เพ่ือทำโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและมาตรการใหมปีระสิทธิภาพและครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2  
การทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 การทบทวนวรรณกรรมแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเกี่ยวกับวัดในโครงสรางสังคมออนไลน 
และรูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนสำหรับวัด สวนที่สองวาดวยแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และสวนที่สามวาดวยงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 

วัดในโครงสรางสังคมออนไลนและรูปแบบที่เหมาะสม 
  

 วัดในโครงสรางสังคมออนไลน 
 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559 ซึ่งจัดทำและเผยแพรโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) มีสาระสังเขปโดยเฉพาะประเด็นดานสังคมพอสรุป   
ไดวา ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเฉกเชนที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางแทจริงและจะเปลี่ยน
โครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิตการคาการบริการและกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ ้นเชิงประเทศไทยจึงตองเรงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช          
เปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทำ
ใหประเทศไทยเปนประเทศดิจิทัลหรือดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) 
 วิสัยทัศนดิจิทัลไทยแลนดหมายถึงประเทศไทยที่สามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรมขอมูลทุนมนุษยและทรัพยากรอื่นใด        
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยการพัฒนาดิจิทัล
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั ่งยืนสอดคลองกับการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 เปาหมายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบดวยเปาหมายในภาพรวม 4 ประการ 
ไดแก 1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตและการบริการ 2) สรางโอกาสทางสังคมอยาง  
เทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) เตรียม
ความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุค
ดิจิทัล 4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทำงานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช
ประโยชนจากขอมูลเพื ่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) โดยมีทิศทางการพัฒนาเปาหมาย 4 ระยะไดแก ระยะที่ 1 
Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสรางฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ระยะที่ 2 



 

6 
 

Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตาม
แนวทางประชารัฐ  ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนด
ที ่ข ับเคลื ่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจ ิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ  ระยะที ่ 4 Global Digital 
Leadership ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และคุณคาทางสังคมอยางย่ังยืน   

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ระยะตามภูมิทัศนดิจิทัลนั้นมีเปาหมายในดาน
สังคมแตละระยะโดยภาพรวมดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 เปาหมายแผนพัฒนาดิจิทัลดานสังคม 

ระยะ 
เปาหมาย 

Digital Foundation Digital Thailand I: 
Inclusion 

Digital Thailand II: 
Full Transformation 

Global Digital 
Leadership 

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมูบานท่ัวประเทศ 
เปนฐานของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง   
ถึงทุกหมูบานและเชื่อมกับ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืน 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกบานและรองรับการ
หลอมรวมและการ
เชื่อมตอทุกอุปกรณ 

อินเทอรเน็ตเชื่อม 
ตอทุกท่ี ทุกเวลา  
ทุกอุปกรณ อยางไร
รอยตอ 

สังคม  ประชาชนทุกกลุมเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และบริการพ้ืนฐานของรัฐ
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช
ดิจิทัล และเขาถึงบริการ
การศึกษา สุขภาพ ขอมูล 
และการเรียนรูตลอดชีวิต
ผานดิจิทัล 

ประชาชนใชประโยชน
จากเทคโนโลยี/ขอมูลทุก
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

เปนประเทศที่ไมมี
ความเหลื่อมล้ำดาน
ดิจิทัล ตลอดจนชุมชน
ใชดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นตนเอง 

เปาหมาย 
เวลา 

1 ป 6 เดือน 
(กรกฎาคม 2559 - 
ธันวาคม 2560) 

5 ป 
(มกราคม 2561 -  
ธันวาคม 2564) 

10 ป 
(มกราคม 2565 - 
ธันวาคม 2569) 

20 ป 
(มกราคม 2570 -  
ธันวาคม 2579) 

ที่มา: ปรับจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559 หนา 28) 
 
ระยะที่ 1 ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในชนบทและผูดอยโอกาสสามารถเขาถึง

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการของรัฐไดโดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพหรือพื้นที่ผาน
ชองทางบริการดิจิทัลที่หลากหลายและมีการสรางความตระหนักเพื่อใหประชาชนมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรับผิดชอบสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะในทองถิ่นทุกพื้นที่
มีการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลและเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
  ระยะที่ 2 ประชาชนเขาถึงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐาน
ผานทางสื่อดิจิทัลและนำดิจิทัลมาใชเพื่อการพัฒนาในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนรูและการใช
ดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนาครูหลักสูตรและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองมีสื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
เนื้อหาเหมาะกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวบานมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการชวยสงเสริมดูแล
สุขภาพสำหรับผูคนทั้งในเมืองและในชนบทที่หางไกลหรือขาดแคลนแพทย 
  ระยะที่ 3 ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะอยางยิ ่งกลุมผูดอยโอกาสผูสูงอายุและคนพิการ
สามารถเขาถึงการบริการตางๆ ของรัฐไดทุกที่ทุกเวลาผานเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนมีการรวบรวมและแปลง
ขอมูลองคความรูของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เขาถึงและนำไปใชประโยชนไดโดยงายสะดวกและสรางสรรคพรอมกับสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปน
เครื่องมือในการอนุรักษและเผยแพรสรางจุดยืนของประเทศไทยนำความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดเก็บและตอ
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ยอดสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาวในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรูเทาทันขอมูลขาวสารอานออกเขียนไดทาง
ดิจิทัลมีทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีสวนรวมในการ
กำหนดออกแบบพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ 
  ระยะที่ 4 ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการพัฒนาจากศูนยกลางไปยังชนบทเปน
การพัฒนาความเจริญจากชนบทเขาสูศูนยกลางควบคูไปกับการสรางใหเกิดโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย
ทัดเทียมประเทศที่เจริญแลวโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาแทนที่และการใชงานจะถูก
พัฒนาใหเปนบริการที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทำได
ทุกที่ทุกเวลาดวยอุปกรณอัจฉริยะที่หลากหลายการใชบริการโครงขายดิจิทัลเพื่อติดตอสื่อสารกับผูที่อยู
หางไกลกันสามารถทำไดเสมือนกับเปนการสื่อสารแบบใกลตัวขอมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บในศูนย
ขอมูลหรือแหลงเก็บขอมูลที่กระจายอยูทั่วบนเครือขายเปรียบเสมือนกับขอมูลที่จัดเก็บมีอยูทุกที่และสามารถ
เขาถึงไดแบบทันทีเมื่อตองการ 
  เปาหมายระยะยาว 10 ป แมในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะกำหนดกรอบ
เวลาไว 20 ป แตเมื ่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นวาเพียงระยะเวลา 10 ปประเทศไทยก็จะกลายเปน
ประเทศดิจิทัล สวนตั้งแตปที่ 11 ไปจนถึงปที่ 20 นั้นเปนการพัฒนาจากประเทศดิจิทัลไปสูการเปนประเทศ
ดิจิทัลตนแบบระดับโลก เพราะเหตุน้ีรัฐบาลจึงไดกำหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในระยะ 10 ปที่จะทำใหประเทศ
ไทยกลายเปนประเทศดิจิทัลโดยสมบูรณไว ดังภาพที่ 2.1  
 

 
 

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559 หนา 25) 
ภาพที่ 2.1 เปาหมายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 10 ป 

 

  จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กลาวมาทั้งหมดชี้ใหเห็นความจำเปนที่วัด 
อาจตองปรับตัวใน 3 ดาน คือ 1) สรางฐานขอมูลเพ่ือเผยแผธรรมะและกิจกรรมของวัดในระบบดิจิทัล 2) สราง
คนดูแลการเผยแผ และ 3) ประเมินและปรับปรุงการเผยแผ ซึ่งจะชวยใหการอนุรักษศาสนสถาน การเผยแผ
ธรรมะและกิจกรรมของวัดแกประชาชนไมจำกัดอยูภายในวัดแตจะครอบคลุมไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด
คือทั้งผูที ่ดอยโอกาสที่อยูหางไกลวัด ผูดอยโอกาสเพราะความพิการ ผูสูงอายุที่ไมสะดวกในการเดินทาง 
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ผู ปกครองที ่ดูแลทารก ผู ขาดแคลนดานเศรษฐกิจและผู ที ่ไมมีเวลาเดินทางมาวัดสามารถเขาถึงเรียนรู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปนแนวรวมในการอนุรักษศาสนสถานและเผยแผธรรมะของวัดไดอยางสะดวก   
 ดวยความตระหนักในโครงสรางทางสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป มหาเถรสมาคมซึ่งซึ่งเปน
องคกรปกครองสูงสุดของคณะสงฆไทยมีเว็บไซตชื่อ “มหาเถรสมาคม (The Sangha Supreme Council 
of Thailand)” (2563) นอกจากนี ้ ยังมีเว็บไซตสำนักงานแมกองธรรมสนามหลวง (2563) เว็บไซต
สำนักงานแมกองบาลีสนามหลวง (2563) เว็บไซตศูนยควบคุมพระไปตางประเทศ (2563) เปนตน ซึ่งเปน
หนวยงานกลางดูแลพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ แสดงใหเห็นโดยตรงวา คณะสงฆกำลังใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีเพื่อกิจการพระศาสนาซึ่งเปดกวางสำหรับทุกคนทั่วโลก นอกจากองคกรกลางแลววัดตางๆ ยังมี
เว็บไซตเปนของตัวเอง จากการสำรวจเว็บไซตชื่อโครงการชวนอานพระไตรปฎก (2561) เพียงแหงเดียว
พบวาทั่วประเทศ วัดจำนวน 1,013 แหงมีเว็บไซต กลาวเฉพาะในภาคตะวันออก 8 จังหวัด วัดที่มีปรากฎ
บนสื่อสังคมออนไลนจากการสืบคนผานเว็บไซตกูเกิล (google.com) พบวาจังหวัดจันทบุรี มีประมาณ 
120 วัด ฉะเชิงเทรา 112 วัด ชลบุรี 112 วัด ตราด 112 วัด นครนายก 48 วัด ปราจีนบุรี 176 วัด ระยอง 
128 วัด และสระแกว 192 วัด รวม 1,000 วัด โดยเฉลี่ยเว็บไซตวัดประมาณจังหวัดละ 125 ไซต เทากับวา
ทั่วประเทศอาจมีเว็บไซตวัดประมาณ 9,625 ไซต ยังเหลือวัดที่ยังไมมีเว็บไซตอีกประมาณ 20,000 วัด 
ดังน้ัน จึงจำเปนที่ตองทำวิจัยน้ีเพ่ือคนหารูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัดทั่วประเทศโดยเริ่ม
จากภาคตะวันออกเปนตนไป 
 

 รูปแบบท่ีเหมาะสมสำหรบัวัดในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน  
 
 เจตนารมณของสื่อสังคมออนไลนเปนไปเพื่อเชื่อมตอผูคนอยางไรพรมแดน เปนความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนำไปใชสนองวัตถุประสงคของผูใชกลุมตางๆ รูปแบบการใชจึงถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อใหเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมซึ่งหลักการในเบื้องตนคือการไมละเมิดสิทธิของของผูอื่นและไมผิด
กฎหมาย สวนขอกำหนดปลีกยอยอาจแตกตางไปตามกติกาอันเปนที่ยอมรับของกลุมนั้นๆ  วัดถือเปนผูใช
อีกกลุมหน่ึงที่มีกติกาของกลุมเปนการเฉพาะคือพระธรรมวินัย และจารีตของสังคมดวย 
 

 พระธรรมวินัย 
  
 รูปแบบของสื่อสังคมออนไลนของวัดประกอบดวย 2 สวน คือ โครงสราง และเน้ือหา ตองไมขัดกับ
พระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต   
    
   พระธรรม 
   พระธรรมวินัย แบงเปนพระธรรม และวินัย พระธรรม คือ คำสอน และพระวินัย คือ คำสั่ง 
ของพระพุทธเจา เนื่องจากพระธรรมมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงยกหลักการที่ใชตัดสินวากิจกรรมนั้นๆ จัดวา
ถูกตองตามพระธรรมวินัยหรือไมมาเปนเกณฑมาตรฐาน ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎก 2 แหง ดังน้ี 
   1. สังขิตตสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต พระไตรปฎกเลมที่ 23 ขอ 53 หนา 338–339 
มี 8 ประการ ไดแก  
     1) วิราคะ ความคลายกำหนัด  
     2) วิสังโยค ความหมดเครื่องผูกรัด  
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     3) อปจยะ ความไมพอกพูนกิเลส  
     4) อัปปจฉตา ความมักนอย  
     5) สันตุฏฐี ความสันโดษ  
     6) ปวิเวก ความสงัด  
     7) วิริยารัมภะ การปรารภความเพียร และ  
     8) สุภรตา ความเลี้ยงงาย  
   2. สัตถุสาสนสูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระไตรปฎกเลมที่ 23 หนา 83 หนา 178–
179 ระบุหลักตัดสินพระธรรมวินัยไวอีก 7 ประการ ไดแก  
     1) เอกันตนิพพิทา ความหนายสิ้นเชิง  
     2) วิราคะ  ความคลายกำหนัด 
     3) นิโรธะ ความดับทุกข  
     4) อุปสมะ ความสงบ  
     5) อภิญญา ความรูย่ิง  
     6) สัมโพธะ ความตรัสรู  และ  
     7) นิพพาน ความดับทุกข 
  เมื่อรวมพุทธพจนทั้งสองแหงเขาดวยกันทำใหไดเกณฑกลางในการตัดสินพระธรรมวินัย 9 ขอ โดย
จัดขอที่คลายกันไวดวยกัน ไดแก  
  1) ความผอนคลายจากกาม (เอกันตนิพพิทา, วิราคะ)  
  2) ความไมสะสม (วิสังโยค, อปจยะ)  
  3) ความพอประมาณ (อัปปจฉตา, สันตุฏฐี)  
  4) ความสงบ (ปวิเวก)  
  5) ความเพียร (วิริยารัมภะ)  
  6) ความเปนอยูงาย (สุภรตา)  
  7) การดับกิเลส (นิโรธ, อุปสมะ)  
  8) การรูต่ืนเบิกบาน (อภิญญา, สัมโพธะ)   
  9) นิพพาน   
  จากหลักตัดสินพระธรรมวินัย แสดงวาการกระทำที่จะถือไดวาถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยนั้น
ตองเปนไปเพื่อนิพพาน หรือสันติ และกิจกรรมหรือหลักปฏิบัติที่จะนำไปสูนิพพาน คือ มรรคมีองค 8 และ
เมื่อนำไปสูการปฏิบัติในชีวิตไดแกไตรสิกขา คือ ศีล ความประพฤติที่ดีงาม สมาธิ ความมีจิตที่ตั้งมั่น และ
ปญญา ความรอบรูตามจริง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555) 
 
   พระวินัย 
  พระวินัย คือ คำสั่ง ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปนขอปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและภิกษุณี 
เหมือนกฎหมายบานเมืองที่เมื ่อทำผิดจะตองรับโทษ เรียกวา อาบัติ มีทั้งหนักและเบา 7 หมวด เรียง
ตามลำดับดังนี้ 1) ปาราชิก มีโทษหนัก ผูละเมิดขาดจากความเปนภิกษุ 2) สังฆาทิเสส มีโทษปานกลาง    
ผูละเมิดตองอยูกรรม คือ ประพฤติวัตรอยางหนึ่งจึงจะพนโทษ 3) ถุลลัจจัย 4) ปาจิตตีย 5) ปาฏิเทสนียะ   
6) ทุกกฎ และ 7) ทุพภาสิต ทั้ง 5 หมวดหลังนี้มีโทษเบา ผูละเมิดตองประกาศสารภาพผิดตอหนาภิกษุ
ดวยกันดังที่เรียกวาปลงอาบัติจึงจะพนโทษ  
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  บัญญัติแตละขอเรียกวา สิกขาบท แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีในพระปาติโมกข และนอก
ปาติโมกข ในที่นี้หมายถึงสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกขจำนวน 227 ขอ เพราะเปนหลักใหญที่ทำให
พระภิกษุที่ทำผิดเปนอาบัติอยางใดอยางหนึ่งทั้งหนัก ปานกลาง และหรือเบา และพระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหสวดในที่ประชุมสงฆทุกกึ่งเดือน มี 7 กลุม ไดแก 1) ปาราชิก 2) สังฆาทิเสส 3) อนิยต 4) นิสสัคคียปาจิตตีย 
4) ปาจิตตีย 5) ปาฏิเทสนีย 6) เสขิยวัตร และ 7) อธิกรสมถะ มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. ปาราชิก มี 4 ขอ ไดแก 1) เสพเมถุน 2) ลักทรัพยมีราคาตั้งแต 1 บาท 3) มีเจตนาฆา
มนุษย 4) อวดอุตริมนุสสธรรมคือคุณวิเศษที่ตนไมมี 
  2. สังฆาทิเสส มี 13 ขอ ไดแก 1) จงใจทำน้ำอสุจิใหเคลื่อน 2) มีความกำหนัด จับตองกาย
หญิง 3) มีความกำหนัด พูดเกี้ยวหญิง 4) พูดลอหญิงใหบำเรอความใครของตน 5) พูดชักสื่อใหชายหญิงเปน
สามีภรรยากัน หรือเปนชูรัก โดยที่สุดแมพูดชักสื่อใหเขาอยูรวมกันชั่วคราว 6) สรางกุฎีขนาดใหญสวนตัวในที่
สาธารณะโดยไมใหสงฆกำหนดที่ 7) สรางวิหารขนาดใหญสวนตัวในที่ของทายกโดยไมใหสงฆกำหนดที่ 8) มี
โทสะกลาวหาภิกษุอื่นดวยอาบัติปาราชิกโดยไมมีมูลความจริง 9) มีโทสะพยายามหาเรื่องกลาวหาภิกษุอื่นดวย
อาบัติปาราชิกโดยไมมีมูลความจริง 10) ทำสงฆใหแตกแยกกันและถูกสงฆเตือนครบสามครั้ง 11) สนับสนุน
ภิกษุที่ทำสงฆใหแตกกันและถูกสงฆเตือนครบสามครั้ง 12) ประพฤติตนเปนคนวายากสอนยากและถูกสงฆ
เตือนครบสามครั้ง 13) ประทุษรายตระกูลคือประจบคฤหัสถจนถูกสงฆไลออกจากวัด แตไมกลับตัว กลับติ
เตียนสงฆ และถูกสงฆเตือนครบสามครั้ง 
  3. อนิยต มี 2 ขอ ไดแก 1) นั่งในที่ลับตากับหญิงสองตอสอง  2) นั่งในที่ลับหูกับหญิงสองตอ
สอง เมื่อพิจารณาแลวอาจเปนอาบัติอยางใดอยางหน่ึงในสามขอ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส และหรือปาจิตตีย 
  4. นิสสัคคิยปาจิตตีย มี 30 ขอ แบงเปน 3 หมวด ดังน้ี 
    หมวดที่ 1 เกี่ยวกับจีวร จีวรในที่น้ีหมายถึงผา 3 ผืน คือ อันตรวาสก ผานุง  อุตตราสงค 
ผาหม  และสังฆาฏิ ผาหมซอนนอก  มี 10 ขอ ไดแก 1) ใชอดิเรกจีวร (คือผาที่เกินจากผาสามผืน) ที่เก็บไวเกิน 
10 วันนอกเขตจีวรกาล  2) อยูปราศจากไตรจีวรแมสิ้นราตรีหนึ่งโดยไมมีเหตุ  3) เก็บผาสำหรับทำจีวรไวเกิน 
1 เดือน  4) ใชภิกษุณีผูไมใชญาติใหซัก ใหยอม หรือใหทุบจีวรเกา  5) รับจีวรจากมือภิกษุณีผูไมใชญาติเวนแต
แลกเปลี่ยนกัน  6) ขอจีวรจากคฤหัสถผูไมใชญาติ ไมใชคนปวารณา ยกเวนในสมัยที่ภิกษุถูกลักจีวร หรือจีวร
สูญหาย  7) ขอจีวรจากคฤหัสถผูไมใชญาติเกินความจำเปน  8) กำหนดใหคฤหัสถถวายจีวรที่ดี  9) กำหนดให
คฤหัสถ 2 คนเอาทรัพยรวมกันซื้อจีวรที่ดีถวาย  10) ทวงจีวรจากไวยาวัจกรเกิน 3 ครั้ง และแสดงอาการทวง
เกิน 6 ครั้ง 
    หมวดที่ 2 เกี่ยวกับสันถัตหรือผารองนั่งทำจากใยไหม มี 10 ขอ ไดแก 1) ทำสันถัต
ผสมใยไหม  2) ทำสันถัตขนเจียมดำลวน  3) ทำสันถัตขนเจียมดำ 2 สวน  4) ทำสันถัตแลวใชไดไมถึง 6 ป ทำ
สันถัตใหมขึ้นมาใชโดยไมมีเหตุ  5) ทำสันถัตใหมโดยไมเอาสันถัตเกามาผสม  6) นำขนเจียมที่มีคนถวาย
ระหวางทางไปดวยตนเองเกิน 3 โยชน  7) ใชภิกษุณีผูไมใชญาติใหซัก ใหยอม หรือใหสางขนเจียม  8) รับหรือ
ใชผูอื่นใหรับทองและเงิน หรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไวให  9) ทำการแลกเปลี่ยนกันดวยรูปยะชนิดตางๆ  
10) ทำการซื้อขายมีประการตางๆ  
    หมวดที่ 3 เกี่ยวกับบาตร มี 10 ขอ ไดแก 1) เก็บอดิเรกบาตรไวเกิน 10 วัน  2) ขอ
บาตรใหมจากคฤหัสถที่ไมใชญาติ ไมใชปวารณา ในขณะที่บาตรเกามีรอยซอมนอยกวา 5 แหง  3) เก็บเภสัช
ทั้ง 5 คือ เนยใส เนยขน น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำออย ไวเกิน 7 วัน  4) แสวงหาผาอาบน้ำฝนกอนแรม 1 ค่ำ เดือน 7 
หรือทำผาอาบน้ำฝนนุงกอนขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8  5) ใหจีวรแกภิกษุอื่นแลว โกรธ ไมพอใจ ชิงเอาคืน  6) ขอดาย
จากคฤหัสถที่ไมใชญาติ ไมใชปวารณา เอามาใหชางหูกทอจีวรเพ่ือตนเอง  7) สั่งชางหูกผูที่คฤหัสถซึ่งไมใชญาติ
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ไมใชปวารณา สั่งใหทอจีวรเพื่อถวายกอนแลวใหทำจีวรตามที่ปรารถนา โดยกลาววาจะใหสิ่งของเล็กนอยเปน
รางวัล  8) รับอัจเจกจีวร (จีวรเรงดวน) ในชวง 10 วันกอนออกพรรษา คือ ต้ังแตแรม 1 ค่ำ เดือน 11 แลวเก็บ
ไวเกินกำหนดจีวรกาล  9) ออกพรรษาแลว เก็บจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน โดยไมมีเหตุ  10) นอมลาภ
ที่เขาต้ังใจจะถวายสงฆมาเพ่ือตนเอง 
  5. ปาจิตตีย มี 92 ขอ แบงเปน 9 หมวด ดังน้ี 
    หมวดที่ 1 เกี่ยวกับการกลาวเท็จ มี 10 ขอ ไดแก 1) กลางเท็จทั้งที่รู  2) กลาวเสียดสี
ภิกษุอื่น  3) พูดสอเสียดภิกษุอื่น  4) สอนอนุปสัมบันใหกลาวธรรมเปนบทๆ  5) นอนรวมกับอนุปสัมบันเกิน 
2-3 คืน  6) นอนรวมกับมาตุคามแมเพียงอาทิตยอัสดง  7) แสดงธรรมแกมาตุคามสองตอสองเกิน 6 คำ       
8) บอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแกอนุปสัมบัน  9) บอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน  10) ขุดดิน 
    หมวดที่ 2 เกี่ยวกับภูตคาม คือ การทำลายหมูพืชพันธุ มี 10 ขอ ไดแก 1) พรากคือ
การทำลายหรือตัดหมูพืชพันธุ  2) เมื่อถูกสงฆสอบสวน กลาวกลบเกลื่อนไมใหการตามความเปนจริง  3) กลาว
ใหผูอ่ืนเพงโทษ บนวากรรมที่ภิกษุผูไดรับแตงต้ังทำแลวโดยชอบ  4) เอาเตียงเปนตนของสงฆไปใชในที่แจงแลว 
ไมจัดเก็บใหเรียบรอย  5) ปูที่นอนในวิหารของสงฆแลว ไมจัดเก็บสถานที่ใหเรียบรอย  6) เขาไปนอนแทรกแซง
ในวิหารสงฆดวยประสงคจะใหผูอยูกอนหนีไปเพราะความคับใจ  7) ฉุดลากภิกษุอื่นออกจากวิหารของสงฆ   
8) นั่งหรือนอนบนเตียงหรือตั่งที่มีเทาเสียบไมแนนบนกุฎีชั้นลอย  9) สรางวิหารใหญ โดยเอาดินหรือปูนโปก
หลังคาเกิน 3 ช้ัน  10) รูวาน้ำมีสิ่งมีชีวิตปนอยู เอารดหญาหรือดิน 
    หมวดที่ 3 เกี่ยวกับโอวาท หรือ การสั่งสอน มี 10 ขอ ไดแก 1) สั่งสอนภิกษุณี โดย
ไมไดรับแตงต้ัง  2) ไดรับแตงต้ังแลว สั่งสอนภิกษุณีเมื่อเวลาอาทิตยอัสดงแลว  3) เขาไปสอนภิกษุณีผูไมเปนไข 
ณ สำนักของภิกษุณีสงฆ  4) ติเตียนภิกษุอ่ืนวาสอนภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส  5) ใหจีวรแกภิกษุณีผูไมใชญาติ 
เวนไวแตแลกเปลี่ยนกัน  6) เย็บจีวรใหภิกษุณีผู ไมใชญาติ  7) ชักชวนกันเดินทางไกลรวมกับภิกษุณีสิ้น
ระยะทางชั่วละแวกหมูบานหนึ่ง ยกเวนเดินผานทางเปลี่ยว นาหวาดระแวง มีภัยนากลัว  8) ชักชวนภิกษุณี
โดยสารเรือลำเดียวกัน เวนไวแตขามฟาก  9) รูอยู ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนำใหทายกจัดเตรียมเวนไวแต
คฤหัสถปรารภไวกอน  10) น่ังในที่ลับกับภิกษุณีสองตอสอง 
    หมวดที่ 4 เกี่ยวกับโภชนะ คือ ของเคี้ยว ของฉัน มี 10 ขอ ไดแก 1) ไมเปนไข ฉัน
ภัตตาหารในที่พักแรมติดตอกัน 2 วัน  2) ฉันคณโภชนะ นอกสมัย คือ สมัยที่เปนไข สมัยที่ถวายจีวร สมัยที่ทำ
จีวร สมัยที่เดินทางไกล สมัยที่โดยสารเรือ มหาสมัย สมัยที่เปนภัตตาหารของสมณะ  3) ฉันปรัมปรโภชนะ 
นอกสมัย คือ สมัยที่เปนไข สมัยที่ถวายจีวร สมัยที่ทำจีวร  4) รับขนมหรือขาวตูเกิน 3 บาตร  5) ฉันแลว บอก
หามภัตตาหารแลว ฉันของที่ไมเปนเดนภิกษุไข  6) รูอยูวาภิกษุอ่ืนฉันแลว บอกหามภัตตาหารแลว มุงจะจับผิด 
จึงเอาของที่ไมเปนเดนไปหลอกใหเธอฉันไดสำเร็จ  7) ฉันโภชนะในเวลาวิกาล คือ ตั้งแตเที่ยงวันไปจนถึงอรุณ
ขึ้นวันใหม  8) ฉันโภชนะที่เก็บสะสมไว โดยไมรับประเคนใหม  9) ฉันโภชนะประณีตที่ตนออกปากขอจาก
คฤหัสถผูไมใชญาติไมใชปวารณา  10) กลืนกินอาหารที่ยังไมมีผูประเคนให ยกเวนน้ำและไมชำระฟน   
    หมวดที่ 5 เกี่ยวกับนักบวชเปลือย มี 10 ขอ ไดแก 1) ใหของเคี้ยวหรือของฉันแก
นักบวชเปลือย ปริพาชก หรือปริพาชิกาดวยมือตน  2) ชวนภิกษุอ่ืนเขาไปบิณฑบาตในหมูบานแลว บอกใหเธอ
กลับวัดกอน  3) เขาไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีบุรุษกับสตรีอยูดวยกันสองตอสอง  4) นั่งบนอาสนะในที่
กำบังในที่ลับกับมาตุคามสองตอสอง  5) นั่งในที่ลับกับมาตุคามสองตอสอง  6) รับนิมนตฉันไวแลว ไปในที่อ่ืน
ในเวลากอนฉันหรือหลังฉัน โดยไมบอกภิกษุอื่นในที่นั้นกอน นอกสมัย คือ สมัยที่ถวายจีวร สมัยที่ทำจีวร      
7) ไมเปนไข ขอปจจัยที่มีผูปวารณาไว เกิน 4 เดือน เวนไวแตเขาปวารณาอีก เวนไวแตเขาปวารณาเปนนิตย  
8) ไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ นอกจากมีเหตุผลที่สมควร  9) ไปพักแรมอยูในกองทัพเกิน 3 คืนแมจะมี
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เหตุผลที่สมควร  10) ไปดูสนามรบ ไปดูที่พักกำลังพล หรือไปดูเขาจัดขบวนทัพ ในขณะที่พักอยูในกองทัพ 2-3 
คืนน้ัน  
    หมวดที่ 6 เกี่ยวกับการด่ืมสุรา เมรัย และของมึนเมาอยางอ่ืน มี 10 ขอ ไดแก 1) ด่ืม
สุราและเมรัย  2) ใชนิ้วมือจี้ภิกษุ  3) เลนน้ำ  4) แสดงความไมเอื้อเฟอ ไมใหความสำคัญตอพระวินัย  5) ทำ
ภิกษุอื่นใหตกใจ  6) ไมเปนไข กอไฟผิง เวนไวแตมีเหตุผลที่สมควร  7) อาบน้ำเกิน 1 ครั้งในชวงเวลา 15 วัน 
เวนไวแตสมัย คือ (1) ทายฤดูรอน 1 เดือนครึ่งและเดือนแรกแหงฤดูฝน รวมเปน 2 เดือนครึ่ง ซึ่งเปนสมัยที่
รอนอบอาว (2) สมัยที่เปนไข (3) สมัยที่ทำงาน (4) สมัยที่เดินทางไกล (5) สมัยที่มีพายุฝุน  8) ใชจีวรใหมโดย
ไมทำพินทุกอน พินทุคือจุดที่มุมจีวรทำไวเพ่ือเปนตำหนิหรือที่สังเกต  9) วิกัปจีวรแกภิกษุอ่ืนแลวนำมาใชโดยที่
ผูรับวิกัปยังไมไดถอนวิกัป วิกัปคือทำใหจีวรมี 2 เจาของ  10) ซอนบาตรและจีวรเปนตนของภิกษุอ่ืนโดยคิดจะ
ลอเลน   
    หมวดที่ 7 เกี่ยวกับสัตวมีชีวิต มี 10 ขอ ไดแก 1) จงใจฆาสัตว  2) รูอยู ใชน้ำที่มี
สัตวมีชีวิต  3) รูอยู รื้อฟนอธิกรณที่สงฆทำถูกตองชอบธรรมแลวขึ้นมาทำใหม  4) รูอยู ปกปดอาบัติชั่วหยาบ
ของภิกษุอ่ืน  5) รูอยู บวชใหบุคคลที่อายุนอยกวา 20 ป  6) รูอยู ชักชวนเดินทางไกลกับพอคาเกวียนผูเปนโจร 
สิ ้นระยะทางหมู บานหนึ ่ง  7) ชักชวนเดินทางไกลกับมาตุคาม สิ ้นระยะทางหมู บานหนึ ่ง  8) กลาวตู
พระพุทธเจา หามไมฟง และถูกสงฆเตือนครบสามครั้ง 9) รูอยู คบหากับภิกษุที่กลาวตูพระพุทธเจา 10) คบหา
ใชงานสามเณรที่ถูกไลออกจากสำนักเพราะขอหาที่กลาวตูพระพุทธเจา  
    หมวดที่ 8 เกี่ยวกับผูรวมประพฤติธรรม มี 12 ขอ ไดแก 1) ประพฤติไมสมควร เมื่อ
ถูกวากลาวตักเตือน กลับพูดวายังไมไดศึกษาในเรื่องนี้ ยังไมไดถามทานผูรู   2) กลาวในขณะที่ผู อื ่นยก
ปาติโมกขขึ้นแสดงอยูวาสิกขาบทเล็กนอยนี้ไมมีประโยชน เปนเรื่องกอใหเกิดความรำคาญ ความลำบาก ความ
ยุงยาก  3) เคยฟงพระปาติโมกขมาแลว กลาวในขณะที่ภิกษุอื่นยกพระปาติโมกขขึ้นแสดงวาขาพเจาเพิ่งรู
เด๋ียวน้ีเองวาขอน้ีมาในพระปาติโมกข  4) โกรธเคือง ทำรายภิกษุอ่ืน  5)  โกรธเคือง เง้ือมือขึ้นทำทีวาจะทำราย
ภิกษุอื่น 6) ใสความภิกษุอื่นดวยอาบัติสังฆาทิเสสที่ไมมีมูล  7) จงใจกอความรำคาญใหแกภิกษุอื่น 8) แอบฟง
ภิกษุอื่นทะเลาะวิวาทกัน  9) มอบฉันทะใหสงฆทำกรรมที่ถูกตองแลว กลับตำหนิในภายหลัง  10) อยูในที่
ประชุม ลุกออกไปในขณะที่สงฆกำลังพิจารณาอธิกรณอยูโดยไมใหฉันทะ  11) เห็นพองกับสงฆถวายจีวรแก
ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงแลว กลับติเตียนในภายหลังวาสงฆใหจีวรตามความคุนเคย  12) รูอยู นอมลาภที่เขาจะถวาย
สงฆไปเพ่ือสวนบุคคล 
    หมวดที่ 9 เกี่ยวกับรัตนะ คือ บุคคล หรือทรัพยที่มีคาสูง มี 10 ขอ ไดแก 1) ไมได  
รับแจงลวงหนา เขาไปในตำหนักที่บรรทมที่พระราชาประทับอยูกับพระมเหสี  2) เก็บทรัพยสินของคฤหัสถ   
ที่ตกอยูนอกเขตที่พักของตน  3) ไมมีธุระรีบดวนเขาไปในหมูบานในเวลาวิกาลโดยไมบอกภิกษุอื่น  4) ทำ
กลองเข็มดวยกระดูกสัตว งาชาง หรือเขาสัตว  5) ทำเตียงหรือตั่งมีเทาเกิน 8 นิ้วพระสุคต  6) ทำเตียงหรือต่ัง
หุมนุน  7) ทำผารองน่ังมีขนาดเกิน 2 คืบพระสุคต คือ ขนาดกวางเกิน 1 คืบครึ่ง ชายมีขนาดเกิน 1 คืบ 8) ทำ
ผาปดฝยาวเกิน 4 คืบพระสุคต กวางเกิน 2 คืบพระสุคต  9) ทำผาอาบน้ำฝนยาวเกิน 6 คืบพระสุคต กวางเกิน 
2 คืบครึ่ง  10) ทำจีวรมีขนาดเทาหรือเกินกวาพระสุคตจีวร 
  6. ปาฏิเทสนีย มี 4 ขอ ไดแก 1) รับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีที่ไมใชญาติ เอามาฉัน   
2) ฉันภัตตาหารอยู ไมหามภิกษุณีที่ยืนคอยบงการใหทายกถวายของที่นั่นที่นี่อยางนั้นอยางนี้  3) ไมเปนไข 
ไมไดรับนิมนตไวกอน รับแลวฉันของเคี้ยวของฉนัในตระกูลที่ไดรับสมมติวาเปนเสขะ  4) อยูในเสนาสนะปาเปลีย่ว 
ไมเปนไข รับแลวฉันของเคี้ยวของฉันที่ทายกไมไดแจงไวกอน 
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  7. เสขิยะ มี 75 ขอ แบงเปน 7 หมวด ดังน้ี 
    หมวดที่ 1 เกี่ยวกับการนุงหม มี 10 ขอ ไดแก 1)  นุงไมเปนปริมณฑล 2) หมไมเปน
ปริมณฑล 3) ไมปกปดกายใหดีไปในละแวกบาน  4) ไมปกปดกายใหดี นั่งในละแวกบาน   5) ไมสำรวมใหดี   
ไปในละแวกบาน  6) ไมสำรวมใหดี นั ่งในละแวกบาน  7) ไมทอดสายตาลง ไปในละแวกบาน  8) ไม
ทอดสายตาลง น่ังในละแวกบาน  9) เวิกผาเขาไปในละแวกบาน  10) เวิกผาน่ังในละแวกบาน  
    หมวดที่ 2 เกี่ยวกับการหัวเราะ มี 10 ขอ ไดแก 1) หัวเราะลั่น เขาไปในละแวกบาน  
2) หัวเราะลั่น นั่งในละแวกบาน  3) ไมพูดเสียงเบา เขาไปในละแวกบาน  4) ไมพูดเสียงเบา นั่งในละแวก
บาน  5) โยกกาย เขาไปในละแวกบาน  6) โยกกาย นั่งในละแวกบาน 7) ไกวแขน เขาไปในละแวกบาน        
8) ไกวแขน น่ังในละแวกบาน  9) โคลงศีรษะ เขาไปในละแวกบาน  10) โคลงศีรษะ น่ังในละแวกบาน   
    หมวดที่ 3 เกี่ยวกับการเทาสะเอว มี 10 ขอ ไดแก 1) เทาสะเอว เขาไปในละแวก
บาน  2) เทาสะเอว น่ังในละแวกบาน  3) คลุมศีรษะ เขาไปในละแวกบาน  4) คลุมศีรษะ นั่งในละแวก
บาน  5) เดินกระโหยง เขาไปในในละแวกบาน  6) นั ่งรัดเขาในในละแวกบาน  7) ไมรับบิณฑบาตโดย
เคารพ  8) มองไปนอกบาตร ในขณะรับบิณฑบาต  9) รับกับขาวมากกวาขาว  10) รับบิณฑบาตเกินขอบ
บาตร   
    หมวดที่ 4 เกี ่ยวกับการความเอ้ือเฟอ มี 10 ขอ ไดแก  1) ไมฉันบิณฑบาตโดย
เอื้อเฟอ  2) ไมจองดูอยูในบาตรขณะฉันบิณฑบาต  3) ฉันบิณฑบาตแหวงเปนหยอมๆ  4) ฉันกับขาวปริมาณ
ไมพอเหมาะกับขาว  5) ขยุมขาวลงมาแตยอดฉันบิณฑบาต  6) กลบแกงหรือกับขาวดวยขาวสุกเพราะอยาก
ไดมาก  7) ไมอาพาธ ขอกับขาวหรือขาวเพ่ือตน  8) ดูบาตรของผูอ่ืนดวยมุงจะตำหนิ  9) ทำคำขาวใหญเกินไป  
10) ไมทำคำขาวใหพอดีปาก   
    หมวดที่ 5 เกี่ยวกับคำขาว มี 10 ขอ ไดแก  1) อาปากรอคำขาว  2) สอดมือเขา   
ในปากขณะฉัน  3) พูดในขณะฉัน  4) โยนคำขาวเขาปาก  5) ฉันกัดคำขาว  6) ฉันทำกระพุงแกมตุย  7) สลัด
มือขณะฉัน  8) ทำเมล็ดขาวตกขณะฉัน  9) แลบลิ้นขณะฉัน  10) ฉันทำเสียงจับๆ 
    หมวดที่ 6 เกี่ยวกับการฉันดังซูดๆ  มี 10 ขอ ไดแก  1) ฉันทำเสียงซูดๆ  2) ฉันเลีย
มือ  3) ฉันขอดบาตร  4) ฉันเลียริมฝปาก  5) รับภาชนะน้ำด่ืมดวยมือที่เปอน  6) เทน้ำลางบาตรมีเมล็ดขาวใน
ละแวกบาน  7) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข ถือรม  8) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข ถือไมพลอง   
9) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข ถือศัสตรา  10) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข มีอาวุธ  
    หมวดที่ 7 เกี่ยวกับรองเทา มี 15 ขอ มี 15 ขอ ไดแก  1) แสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไขสวมเขียงเทา  2) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไขสวมรองเทา  3) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข
อยูในยานพาหนะ  4) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไขอยูบนที่นอน  5) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไขน่ัง
รัดเขา  6) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไขพันศีรษะ  7) แสดงธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไขคลุมศีรษะ  8) น่ัง
อยูบนพื้น แสดงธรรมแกคนไมเจ็บไขผูนั่งบนอาสนะ  9) นั่งบนอาสนะต่ำ แสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งบน
อาสนะสูง  10) ยืนอยู แสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งอยู  11) เดินอยูขางหลัง แสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข     
ผูเดินไปขางหนา  12) เดินไปนอกทางจัก แสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูไปอยูในทาง  13) ไมอาพาธ ยืนถาย
อุจจาระหรือปสสาวะ  14) ไมอาพาธ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนน้ำลายบนพืชเขียวสด  15) ไมอาพาธ 
ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนน้ำลายลงในน้ำ 
  8. อธิกรณสมถะ คือ วิธีระงับคดีความที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ มี 7 ขอ ไดแก 1) สัมมุขาวินัย 
ระงับในที่พรอมหนาสงฆ  2) สติวินัย ระงับโดยประกาศสมมติวาเปนพระอรหันตผูมีสติสมบูรณ  3) อมูฬหวินัย 
ระงับโดยยกประโยชนใหวาผิดพระวินัยในขณะเปนบา  4) ปฏิญญาตกรณะ ระงับตามคำรับของจำเลย         
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5) เยภุยยสิกา ระงับตามเสียงขางมาก  6) ตัสสปาปยสิกา ระงับโดยการลงโทษแกผูทำผิด  7) ติณวัตถารกะ 
ระงับโดยการประนีประนอม 
  พระวินัย 227 สิกขาบท ปรากฏในพระไตรปฎกเลมที่ 1 และ 2 (วินย.ม. 1/24-458/17-
484; 2/459-655/1-737) สื่อสังคมออนไลนของวัดตองไมละเมิดพระวินัยเหลานี้ การละเมิดอาจเกิดขึ้นได
ในกรณีที่ใชสื่อไปบอก สั่ง สอน ชักนำ เชิญชวน ทาทาย ลอลวง โกหก หรือกระตุน ใหมีการทำผิดพระวินัย 
หรือในกรณีที่แสดงภาพและเสียงที่ผิดพระวินัยผานสื่อสังคมออนไลน ในทางตรงกันขาม วัดควรใชสื่อสังคม
ออนไลนเพ่ือสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดวย 
 
  กฎหมาย 
 ในสวนกฎหมาย มีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุการ
กระทำที่ถือเปนความผิดในมาตราตางๆ ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม (2560) ประมวลไว ดังน้ี  
  1) มาตรา 5 – 8 วาดวยการเขาถึงระบบ/ขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ แบงเปน การเขาถึง
ระบบคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การเขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การลวงรูมาตรการ
ปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและนำไปเปดเผย จำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ  การดักรับขอมูลคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ   
 2) มาตรา 9 – 10 วาดวยการแกไข/ดัดแปลง/ทำใหขอมูลเสียหาย แบงเปน การทำให
เสียหาย ทำลาย แกไข เพิ่มเติมขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ และ/หรือการทำใหระบบคอมพิวเตอรของผูอื่น 
ไมสามารถทำงานไดตามปกติ จำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเปน
การกระทำตอระบบหรือขอมูล จำคุก 3 – 15 ป และปรับ 6 หมื่น – 3 แสนบาท  ถาเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกบุคคลอื่น จำคุกไมเกิน 10 ป และปรับ 2 แสนบาท  ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย 
จำคุก 5 – 20 ป และปรับ 1 – 2 แสนบาท   
 3) มาตรา 11 วาดวยการสงขอมูลหรืออีเมลกอกวนผูอื่น แบงเปน การสงโดยปกปดหรือ
ปลอมแปลงแหลงที่มา ปรับไมเกิด 1 แสนบาท  การสงโดยไมเปดโอกาสใหปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย 
จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิด 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 4) มาตรา 12 วาดวยการเขาถึงระบบ/ขอมูลดานความมั่นคงโดยมิชอบ แบงเปน การ
เขาถึงระบบหรือขอมูลคอมพิวเตอร และ/หรือการลวงรูมาตรการการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
และนำไปเปดเผย กรณีไมเกิดความเสียหาย จำคุก 1 – 7 ป และปรับ 2 หมื่น – 1.4 แสนบาท กรณีเกิด
ความเสียหาย จำคุก 1 – 10 ป และปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท กรณีเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย จำคุก 
5 – 20 ป และปรับ 1 –4 แสนบาท 
 5) มาตรา 13 วาดวยการจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งเพื่อนำไปใชกระทำความผิด กรณี
ทำเพ่ือเปนเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีผูนำไปใชกระทำความผิด ผูจำหนาย/เผยแพรตองรับผิดดวย (เมื่อมีสวนรูเห็น) 
หากมีผูนำไปใชกระทำความผิด หรือตองรับผิด ผูจำหนายหรือเผยแพรจะตองรับผิดทางอาญาดวย (เมื่อมี
สวนรูเห็น)  กรณีทำเพื่อเปนเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
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ไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีผูนำไปใชกระทำความผิด ผูจำหนาย/เผยแพรตองรับผิดดวย 
(ทุกกรณี)  
 6) มาตรา 14 วาดวยการนำขอมูลที่ผิดเขาสู ระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวยขอมูล
ปลอม/ทุจริต/หลอกลวง ขอมูลเท็จ ขอมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ขอมูลความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง/กอการราย ขอมูลลามก และการเผยแพร/สงตอขอมูลโดยรูอยูแลววาผิด กรณีการกระทำนั้น
สงผลถึงประชาชน จำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  กรณีการกระทำนั้น
สงผลตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ยอมความ
ได) 
 7) มาตรา 15 วาดวยการใหความรวมมือ ยินยอม รูเห็นเปนใจ ใหมีการกระทำผิดตอ
ระบบคอมพิวเตอรของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทำผิด หากผูใหบริการพิสูจนไดวาตนไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการแจงเตือนแลว ไมตองรับโทษ (ผูใหบริการมีหนาที่เก็บขอมูลการใชงานไวไมนอยกวา 90 
วัน กรณีจำเปน ศาลอาจสั่งใหเก็บเพ่ิมไดไมเกิน 2 ป)  
 8) มาตรา 16 วาดวยการตัดตอ เติม ดัดแปลงภาพผูอ่ืน/ผูตาย นำเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงได ทำใหเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ทำใหถูกเกลียดชัง ไดรับความอับอาย จำคุกไมเกิน 
3 ป และปรับไมเกิน 2 แสนบาท ศาลอาจสั่งใหทำลายขอมูล/เผยแพรคำพิพากษา/ดำเนินการอื่นเพื่อ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ  ผูที่ครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรที่ศาลสั่งใหทำลาย แตไม
ทำลายตามคำสั่งตองรับโทษก่ึงหนึ่ง (รวมถึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ดวย) 
 นอกจากจะตองระมัดระวังไมใหโครงสรางและเนื ้อหาขัดตอพระธรรมวินัยแลว ตอง
ระมัดระวังไมใหขัดตอกฎหมายดวย ซึ่งวัดหรือพระสงฆจะอางวาไมรูกฎหมายไมได โดยเฉพาะการกระทำ
บางอยางแมไมขัดตอพระธรรมวินัย แตขัดกฎหมายก็ทำไมได และบางการกระทำแมไมขัดตอหลักกฎหมาย 
แตขัดกับพระธรรมวินัย ก็ทำไมได  
 
 จารีต 
 พระธรรมวินัย และกฎหมาย เปนลายลักษณอักษรสังเกตและปฏิบัติไดไมยาก ในขณะที่สิ่งที่ตอง
ระมัดระวังอีกประการหนึ่ง คือ จารีต (พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2559) กลาววา คือ ขนบ 
ธรรมเนียม และประเพณีที่สังคมนั้นๆ เห็นวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสมที่พระสงฆพึงปฏิบัติหรือละเวน ซึ่ง
รวมเรียกวา โลกวัชชะ (สิ่งที่ชาวโลกติเตียน) จะรูไดดวยการสะทอนความเห็นและความรูสึกของสมาชิก
เครือขายสังคมออนไลนนั้นๆ  
 โลกวัชชะ ในที่นี้ จึงหมายเฉพาะพฤติกรรมที่ไมละเมิดพระวินัย แตเปนสิ่งที่ชาวโลกหรือคนใน
สังคมนั้นๆ เห็นวาไมเหมาะสม เชน การขับรถยนต ไมมีขอหามในพระวินัย แตสังคมไทยเห็นวาเปนการ  
ไมเหมาะสมกับพระภิกษุ หลักการที่พระพุทธเจาทรงวางไวเพื่อเปนแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เรียกวา มหาปเทส 
มี 4 ขอ (วินย.ม. 5/305/139-140) ดังน้ี  
 
  1. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมไดหามไววา สิ่งน้ีไมควร ถาสิ่งน้ัน อนุโลม 
  เขากับสิ่งที่ไมควร สิ่งน้ันไมควร 
  2. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมไดหามไววา สิ่งน้ีไมควร ถาสิ่งน้ัน อนุโลม 
  เขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิ่งน้ันควร 
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  3. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมไดอนุญาตไววา สิ่งน้ีควร ถาสิ่งน้ันอนุโลม 
  เขากับสิ่งที่ไมควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งน้ันไมควร 
  4. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมไดอนุญาตไววา สิ่งน้ีควร ถาสิ่งน้ันอนุโลม 
  เขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิ่งน้ันควร 
 
 ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงจำเปนตองวิจัยเพื่อประเมินรูปแบบที่มีอยูและรูปแบบที่ควรจะเปนทั้งเชิง
โครงสรางและเนื้อหาใหสอดคลองกับโครงสรางของสังคมที่เปลี่ยนไปเปนสังคมดิจิทัล และการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีใหสมสมัยเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมด้ังเดิมและสังคมออนไลนตอไป 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

 การเผยแผธรรม 
 
 การเผยแผธรรมะเปนหนาที่ขอที่ 3 ของพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถที่พระพุทธเจาทรง
ตั้งปณิธานไวตามที่ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร (ที.ม.10/95/121-125) วามี 4 ประการ ไดแก 1) ศึกษา
พระธรรมวินัยอยางแตกฉาน 2) ปฏิบัติจนเห็นผล 3) เผยแผจนคนเลื่อมใส และ 4) แกความเขาใจผิดของผู
คิดรายได ในหนาที่ 4 อยางนี้ หนาที่ 2 อยางแรก เปนการพัฒนาตนใหมีคุณภาพ สวนหนาที่ 2 อยางหลัง
เปนการเผยแผซึ่งมีเปาหมายใหคนเลื่อมในพระธรรมวินัยแลวนำไปปฏิบัติจนเห็นผล เมื่อเห็นผลแลวก็เผย
แผตอไป และเมื่อมีผูคิดรายกลาวหาพระธรรมวินัย ก็แกความขอกลาวหานั้นจนเขาเขาใจถูกตอง กลายเปน
วงจรแหงการพัฒนาตนและแบงปนอยางตอเนื่อง ดังภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 วงจรการเผยแผพระธรรมวินัย 

 

ศึกษาจนแตกฉาน

ปฏิบัติจนเห็นผล

เผยแผจนคนเลื่อมใส

แกความเขาใจผิด
ของผูคิดราย

พระธรรม
วินัย 
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สวนวิธีการเผยแผนั้นอาจนำวิธีการสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทางได (โสณทัณฑสูตร ที.สี.
9/198/161) ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559) อธิบายไวดังน้ี 
 1. สันทัสสนา ชี้แจงใหเห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจำแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผล 
ใหชัดเจน จนผูฟงเขาใจแจมแจง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา เพื่อปลดเปลื้องความเขลาหรือ
ความมืดมัว 
 2. สมาทปนา ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทำ ก็แนะนำหรือ
บรรยายใหซาบซึ้งในคุณคา มองเห็นความสำคัญที่จะตองฝกฝนจนใจยอมรับ อยากลงมือทำ หรือนำไป
ปฏิบัติ เพ่ือปลดเปลื้องความประมาท 
 3. สมุตเตชนา เราใจใหอาจหาญแกลวกลา คือ ปลุกเราใจใหกระตือรือรนเกิดความอุตสาหะ       
มีกำลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทำใหสำเร็จจงได สูงาน ไมหวั่นระยอ ไมกลัวเหนื่อย ไมกลัวยาก เพื่อปลด
เปลื้องความอืดคราน  
 4. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจใหสดช่ืนราเริง คือ บำรุงจิตใหแชมช่ืนเบิกบาน โดยช้ีใหเห็นผลดีหรือ
คุณประโยชนที่จะไดรับและทางที่จะกาวหนาบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ทำใหผูฟงมีความหวังและราเริงเบิก
บานใจ เพ่ือสัมฤทธ์ิการปฏิบัติ 
 ทั้ง 4 ขอนี้อาจเรียกใหสั้นวา ชี้ใหชัด ชวนใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือ แจมแจง จูงใจ 
แกลวกลา ราเริง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2556) ไดกลาวถึงโครงสราง กระบวนการ หรือวิธีสอนของ
พระพุทธเจาที่จะทำใหผูฟงเกิดความแจมแจง จูงใจ แกลวกลา และราเริง วาทรงใชอุบาย และกลวิธีตางๆ 
เปนสื่อหรือเครื่องมือที่จะทำใหเขาใจไดงายขึ้นดวย โดยวางอยูบนหลักการ 5 ขอ ไดแก 1) นำเสนออยาง
เปนขั้นเปนตอนไปตามลำดับ 2) แสดงอยางมีเหตุผลเชื่อมโยงกัน 3) มีเมตตาตอผูฟงเปนที่ตั้ง 4) ไมเห็นแก
อามิสหรือสิ่งตอบแทน และ 5) ไมกระทบใคร (อุทายีสูตร องฺ.ปฺจก. 22/159/187) นอกจากนี้ วิธีการ
สอนของพระพุทธเจาที่พบบอยมี 4 แบบ ไดแก 1) แบบสากัจฉา หรือสนทนา 2) แบบบรรยาย 3) แบบ
ตอบปญหา 4) แบบวางกฎขอบังคับ มีกลวิธีและอุบายประกอบ 10 ขอ ไดแก 1) การยกอุทาหรณ และการ
เลานิทานประกอบ 2) การเปรียบเทียบดวยขออุปมา 3) การใชอุปกรณการสอน 4) การทำเปนตัวอยาง   
5) การเลนภาษา เลนคำ และใชคำในความหมายใหม 6) การเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล 7) การ
รูจักจังหวะและโอกาส 8) ความยืดหยุนในการใชวิธีการ 9) การลงโทษและใหรางวัล 10) การแกปญหา
เฉพาะหนา  

กลาวไดวาพระพุทธเจาทรงใชเทคโนโลยีบรรดามีในสมัยนั้น ดังนั้น เมื่อลองพิจารณาจากมิติดาน
ชองทางการสื่อสาร เปนไปไดวาหากยุคนั้นมีอินเทอรเน็ตพระพุทธเจาก็อาจทรงใชดวย เพื่อทำใหผูฟงเกิด
ความแจมแจง จูงใจ แกลวกลา และราเริงเพ่ือนำผูฟงเขาถึงเปาหมายที่ตองการและนำไปปฏิบัติในชีวิต 

อนึ่ง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2553) กลาวถึงรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาวามี 7 อยาง ไดแก 1) อุปนิสินนกถา คือ การสนทนาปราศรัยกับบุคคลผูไปมาหาสู 2) ธัมมีกถา 
คือ การสอนอยางเปนกิจจะลักษณะหรือเปนทางการ 3) โอวาทกถา คือ การสอนแบบใหคำแนะนำ        
4) อนุสาสนีกถา คือ การพร่ำสอนครั้งแลวครั ้งเลาในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง 5) ธัมมสากัจฉากถา คือ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน 6) ปุจฉาวิสัชชนา คือ การสอนแบบการถามและการตอบ 7) ธัมมเทสนากถา 
คือ การแสดงธรรม รูปแบบเหลาน้ีอาจแบงเปน 2 กลุม (รมณี ลีฬหวณิช, 2556) ดังน้ี 



 

18 
 

   กลุมที่ 1 วาดวยความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร มี 3 ประเภท คือ ประเภท 
ไมเปนทางการ ไดแกขอ 1) และ 5)  ประเภทเปนทางการ ไดแกขอ 2) 3) และ 7) และประเภทผสม ไดแก
ขอ 4) และ 6)  
  กลุมที่ 2 วาดวยชองทางการสื่อสาร มี 2 ประเภท คือ ประเภทการสื่อสารทางเดียว ไดแก
ขอ 2) 3) 4) และ 7) และประเภทสื่อสารสองทาง ไดแกขอ 1) 5) และ 6)  
 สื่อสังคมออนไลนสามารถนำมาใชเพื่อเผยแผพระธรรมวินัยไดทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ และแบบสื่อสารทางเดียวและสองทาง โดยเฉพาะการนำเสนอทั้งภาพและเสียง ตลอดจนการ
สามารถยอนกลับมาดูไดเมื่อตองการ อาจถือเปนอนุสาสนีกถาคือการพร่ำสอนที่นำไปสูความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งและนำไปสูการปฏิบัติจนเห็นผลเปลี่ยนแปลงบุคคลใหมีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งถือเปนปาฏิหาริยอยางหนึ่ง
และเปนอยางเดียวที่พระพุทธเจาทรงยกยอง (เกวัฏฏสูตร ที.สี. 9/339-341/273-276) โดยปาฏิหาริยมี 3 
อยาง ไดแก 1) อิทธิปาฏิหาริย การแสดงฤทธิ์ เชน เหาะเหินเดินอากาศ ตาทิพย หูทิพย 2) อาเทศนา
ปาฏิหาริย การทายใจผูอื่นได และ 3) อนุสาสนีปาฏิหาริย คือ การพร่ำสอนจนนำไปปฏิบัติแลวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทั้งจิตใจและพฤติกรรม  
  

 แนวคิดดานการสื่อสาร 
 
 การสื่อสารโดยทั่วไปมีองคประกอบ 5 อยาง ไดแก 1) ผูสงสาร 2) ขาวสาร 3) ชองทางการสื่อสาร 
4) ผูรับสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบเหลานี้ และความสำเร็จของการ
สื่อสารพิจารณาจากปฏิกิริยาของผูรับสารทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย หรือถูกใจและไมถูกใจ รายละเอียด
ขององคประกอบแตละดาน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2553) ดังน้ี 
  1. ผูสงสาร (sender) คือ แหลงกำเนิดสาร (source) อาจเปนบุคคล องคกร สถานบัน ซึ่ง
เปนผูเริ่มการติดตอสื่อสาร เปนผูกำหนดสาระที่จะสงไปยังผูรับสาร และเปนองคประกอบที่สำคัญที่สุด 
ของประสิทธิภาพการสื่อสาร   
  2. ขาวสาร (message) คือ เนื ้อหาสาระ ภาษา และสัญลักษณตางๆ ที ่สามารถสื ่อ
ความหมาย เรื่องราว ความรู ความคิด เปนตนของผูสงสาร 
  3. ชองทางการสื่อสาร (channel) คือ หนทางหรือวิถีที่จะนำขาวสารจากผูสงไปสูผู รับ 
หรือสื่อ (media) เชื่อมระหวางผูสงกับผูรับ เชน การพูดคุย การเขียน การแสดงทาทาง วิทยุ โทรทัศน 
คอมพิวเตอร ภาพยนตร โทรศัพท  
  4. ผูรับ (receiver) คือ จุดหมายปลายทางของการสื่อสาร อาจเปนบุคคล กลุมคน หรือ
องคกรที่มีสื่อชนิดเดียวกันกับผูสงสาร มีความเขาใจและสามารถใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปฏิกิร ิยาของผู ร ับสารไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยถือเปนความสำเร็จของการสื ่อสาร          
ผานกระบวนการ 5 ขั ้น ไดแก 1) รับ 2) เขาใจ 3) ยอมรับ 4) ปฏิบัติ และ 5) ปฏิกิริยาตอบกลับ           
การสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางที่ผูรับสารสามารถเขาถึงไดทุกขั้นตอน จึงเปนชองทางที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู ใชสื่อสังคมออนไลนทั้งในฐานะผูรับและผูสงสาร ควรมีจรรยาบรรณ 10 ขอ (ยืน 
ภูวรรณ, 2554) ไดแก 1) ไมใชทำรายหรือละเมิดผูอื่น 2) ไมรบกวนการทำงานของผูอื่น 3) ไมสอดแนม 
แกไข หรือเปดดูแฟมขอมูลของผูอื่น 4) ไมใชเพื่อโจรกรรมขอมูลขาวสาร 5) ไมใชสรางหลักฐานเท็จ 6) ไม
คัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 7) ไมละเมิดการใชที่ตนไมมีสิทธิ์ 8) ไมนำผลงานของผูอื ่นมาเปนของตน       
9) คำนึงถึงผลที่จะเกิดตอสังคม 10) เคารพกฎระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคม 
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 เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของการสื่อสารและจรรยาบรรณ แสดงวาการสื่อสารแบบสองทาง
เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากกวาการสื ่อสารแบบทางเดียว แตอาจมีขอจำกัดบางประการ ดังที ่       
ฮารโรลด เจ เลวิทท (Leavitt, 1964) ระบุวาขอดีประการเดียวของการสื่อสารทางเดียวคือรวดเร็วกวา 
สวนการสื่อสารสองทางถูกตองกวา สรางความมั่นใจ และใหอิสระในการตัดสินใจแกผูรับสาร แตอาจ      
ถูกรบกวนจากผูรับสารและการโตแยงไดเมื่อผูสงสารเสนอขอมูลที่ผิดพลาดหรือแมแตเสนอขอมูลที่ถูกตอง
แตความเขาใจไมถูกตองของผูรับสารเอง อยางไรก็ตามการสื่อสารไมมีรูปแบบที่ตายตัว บริบทหรือ
สถานการณจะเปนตัวกำหนดรูปแบบการสื ่อสารที ่เหมาะสม และเมื ่อเลือกสื ่อรูปแบบใดแลว ควรมี       
การวางแผน การเตรียมการ การนำเสนอ และการติดตามประเมินผลดวย 
 

 สื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
  
 สื่อสังคมออนไลน คือ สื่อที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใชสื่อสารระหวางกัน    
ในเครือขายทางสังคมผานทางเว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 
โดยเนนใหผูใชทั้งที่เปนผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการผลิตเน้ือหาขึ้นเอง ในรูปแบบ
ของขอมูล ภาพ และเสียง  นอกจากน้ี ยังเปนชองทางในการติดตอสื่อสารแบบสองทาง การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารการพูดคุยตอบโตกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร รวมไปถึงการแบงปนสื่อตางๆ ที่สามารถสงผานทาง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได การเชื่อมโยงกันเพื่อสรางเครือขายในการตอบสนองความตองการทางสังคม   
ที่มุงเนนการสรางความสัมพันธทางสังคมในกลุมคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมรวมกัน บริการเครือขายสังคม
ออนไลนจะใหบริการผานหนาเว็บและมีการตอบโตกันระหวางผูใชงานผานอินเทอรเน็ต (สำนักประชาสัมพันธ 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561; กมลาศ ภูวชนาธิพงศ และคณะ, 2559) 
 สื่อสังคมออนไลนแบงตามวัตถุประสงคของการเขาใชงาน มี 7 ประเภท ไดแก 1) สรางและประกาศ
ตัวตน (identity network) 2) สรางและประกาศผลงาน (creative network)  3) ชอบสิ่งเดียวกัน (passion 
network)  4) ทำงานรวมกัน (collaboration network)  5) แลนบนความจริงเสมือน (virtual reality)      
6) ประกอบอาชีพ (professional network)  7) เชื ่อมตอกับเพื ่อน (peer to peer: P2P) (คณะวิทยา       
การจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560) สวนผูใชแบงเปน 4 กลุม ตามลักษณะการใชงาน (Brun, 2009) ไดแก 
1) ผูแบงปนความรู (knowledge sharer)  2) ผูจัดการชุมชน (community facilitator)  3) ผูแสวงหาความรู 
(information seeker)  และ 4) ผูเรียกรองความสนใจ (attention seeker) ผูใชสื่อสังคมออนไลนสามารถ
เลือกใชสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมและสอดคลองตามวัตถุประสงค ในโครงการวิจัยนี้จำกัดเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน 3 ชนิด ไดแก เว็บไซต  ยูทูบ  และเพจเฟซบุก ซึ่งทุกชนิดตองปฏิบัติการผานอินเทอรเน็ต 
 
  อินเทอรเน็ต (Internet) 
  หัวใจของสื่อสังคมออนไลน คือ อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครือขายขนาดใหญของคอมพิวเตอร
แมขายทั่วโลกที่เชื่อมตอดวยเคเบิลสื่อสารความเร็วสูง คอมพิวเตอรแมขายเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเก็บ
ขอมูลไว เมื่อผูใชอินเทอรเน็ตเชื่อมตนเองกับคอมพิวเตอรแมขายเรียกวาการออนไลน (online) ก็สามารถ
เขาถึงขอมูลของแมขายและติดตอสมาชิกคนอ่ืนได อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จาก
การเกิดเครือขายอารปาเน็ต (ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network) ซึ ่งเปน
เครือขายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ARPANET&action=edit&redlink=1
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หลักของการสรางเครือขายคือ เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตอ และมีปฏิสัมพันธกันได เครือขาย 
ARPANET ถือเปนเครือขายเริ่มแรก ซึ่งตอมาไดพัฒนาใหเปนเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบัน 
  อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมตอมินิคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศ
ออสเตรเลีย แตในครั้งนั้นยังเปนการ เชื่อมตอโดยผานสายโทรศัพท ซึ่งสามารถสงขอมูลไดชาและไมเปน
การถาวร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
ไดเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับมหาวิทยาลัย 6 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาดวยกันเรียกวา "เครือขาย
ไทยสาร" การใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดเริ่มตนขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 
โดยความรวมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แหง คือ การสื่อสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย และสำนักงานสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยใหบริการในนาม บริษัท
อินเทอรเน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยรายแรกของ
ประเทศไทย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563; รมณี ลีฬหวณิช, 2556) 
 
  เว็บไซต (Website) 
  เว็บไซต เปนแหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารและสื่อประสมตาง ๆ เชน ภาพ เสียง 
ขอความ ของแตละบริษัทหรือหนวยงาน โดยเรียกเอกสารตาง ๆ เหลาน้ีวาเว็บเพจ (web page) และเรียก
เว็บหนาแรกของแตละเว็บไซตวา โฮมเพจ (home page) (สำนักประชาสัมพันธ สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2561) 
 
  ยูทูบ (YouTube) 
  ยูทูบ เปนเว็บไซตเผยแพรภาพวีดิทัศนในลักษณะของอะโดบีแฟลช (Adobe Flash) 
ภายหลังจากผูใชไดอัพโหลดวีดิทัศนเขาไปไมวาผูอัพโหลดจะโหลดในลักษณะใดก็ตาม วิดิทัศนในยูทูบ
สามารถดูไดผานเว็บไซตยูทูบโดยตรงผานซอฟตแวรแฟลชที่กลาวมาทางคอมพิวเตอร สมารตโฟน หรือ
แท็บเล็ตที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตได นอกจากนี้ ยูทูบสามารถดูไดจากเว็บไซตทั่วไปที่มีการนำรหัสไปใส
เชื่อมโยงกลับมาที่เว็บยูทูบเอง ซึ่งเห็นไดตามกระดานสนทนา บล็อก หรือเว็บไซตตาง ๆ และสามารถ
บันทึกไฟลยูทูบเก็บไวในเครื่องของตนเองได (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลกรุงเทพ, 2563) 
   
  เพจเฟซบุก (Facebook Page) 
  เพจเฟซบุก เปนเครื่องมือที่ใชติดตอสื่อสารกับบุคคลที่เปนสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่
สามารถเขาชมเพจเฟซบุกได สามารถแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ หรือตองการจะประชาสัมพันธ เชน 
ขาวสาร กิจกรรม ตลอดจนสินคาและบริการตาง ๆ ใหกับเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่กำลังมองหาหรือมีความ
สนใจในสิ่งที่ประชาสัมพันธได (สำนักประชาสัมพันธ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561) 
   
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 งานวิจ ัยระดับมหาบัณฑิตของรมณี ล ีฬหวณิช (2556) เร ื ่อง “การเผยแผหล ักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส: ศึกษาเฉพาะกรณีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผาน
สื ่ออิเล็กทรอนิกสของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  และแนวทางการประยุกตการเผยแผหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวา การใชสื่อ
อ ิเล ็กทรอนิกสเป นช องทางการสื ่อหลักธรรม มีความสำคัญและเปนประโยชนสำหรับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกเนื ่องจากสังคมไทยมีแนวโนมที ่จะใชเครือขายสังคมออนไลนเพิ ่มมากขึ ้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกสจึงเปนชองทางที่ทำใหเขาถึงผูคนไดงายรวดเร็วและกวางขวาง การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ี
สอดคลองกับวิธีการสอนของพระพุทธองค แตตองเปนผูมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรมดี มีความรูเรื่องสื่อ
อิเล็กทรอนิกส และการใชควรเริ่มตนโดยกำหนดจุดประสงคที่ชัดเจน มีเจตนาที่ดี ใชดวยสติ และปญญา       
มีความระมัดระวังรอบคอบเพื่อใหการเผยแผเกิดประโยนสูงสุด สวนการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของพระมหาวุฒิ วชิรเมธี มีหลักการเผยแผสอดคลองกับหลักการสอนที่นิยมโดยทั่วไป 
คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และ สัมปหังสนา มีรูปแบบการเผยแผโดยใชการสื่อสารทางเดียว 
ประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ ธัมมีกถา โอวาทกถา อนุสาสนีกถา และธัมมเทสนากถา และมีการวางแผน การ
เตรียมการ การนำเสนอ และการติดตามผล  แนวทางการประยุกตการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในสังคมไทย พบวามีแนวทางหลายประการโดยเฉพาะดาน
หลักการและดานรูปแบบที่ควรสมสมัย เขากับคนกลุมใหญ และถูกตองตามพระธรรมวินัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้ แสดงใหเห็นถึงประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาเปนเครื่องมือในการเผยแผ
ธรรมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเปนการปรับเปลี่ยนวิธีของพระภิกษุแตยังคงสาระสำคัญตามหลักการของ
พระพุทธเจาไวได อยางไรก็ตามงานวิจัยยังจำกัดอยูที่บุคคลจึงยังไมสะทอนภาพขององคกรหรือวัด ซึ่งเปน
ประเด็นของโครงการวิจัยน้ี 
 งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของพระมหาธนิต สิริวฒฺฑโน (2558) เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการ
สื่อสารพุทธธรรม ผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย” มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการสื ่อสารพุทธธรรมผานสื ่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย 2) เพื ่อศึกษา
กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย และ 3) เพ่ือนำเสนอรูปแบบการ
สื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย  ผลการวิจัยพบวา  
 1. พฤติกรรมการสื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย 

พฤติกรรมการสื่อสารพุทธธรรมผานทางเฟซบุก พบวา การโพสตภาพ การอัพโหลดวีดิทัศน สวนใหญ
แลวทั้งรูปภาพและวีดิทัศนเปนการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ ไดแก การบรรยาย
ธรรม การปาฐกถาธรรม กิจกรรมอื่นๆ แสดงออกดวยการโพสตรูปภาพ/วีดิทัศน การนำเสนอพุทธธรรมดวย
ภาพนิ่งการตูน 3D ทันยุคทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน อธิบายความหมายเขาใจงาย ทั้งเยาวชนและผูใหญ 
สามารถเขาไปศึกษาเรียนรูไดตลอด มีการนำเสนอพุทธธรรมดวยภาพนิ่ง สวนใหญเปนภาพนิ่งโดยทั่วไป มี
ความเรียบงาย ทันยุคทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน สวนเนื้อหาของธรรมะโดยภาพรวมแลว มีการนำเสนอทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาบาลี ซึ่งการนำเอาสำนวนหลักพุทธธรรมมาใชมี 5 ประเภท คือ พุทธศาสน
สุภาษิต สุภาษิต คำคม คำกลอน และการใชภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผธรรมะ สวนการแสดงความคิดเห็น พบวา 
ผูดูแลระบบไมไดออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ พบแตผูที่เขามาศึกษาแสดงความคิดเห็นไปตามความคิดของ
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ตัวเอง ดานการตอบปญหา พบวา มีการตอบปญหาทั้งในรูปแบบของขอความ และตอบเปนรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดียดานการสื่อสารกับกลุมบุคคลไมพบหรือปรากฏแตอยางใด ดานการสนทนาเปนการสนทนาของผูรับ
สารฝายเดียว สวนผูดูแลระบบ ไมไดมีการสนทนาโตตอบ ดานการหาขอมูลขาวสาร ไมปรากฏแตอยางใด สวน
การแบงปน พบเปนจำนวนมากในการแบงปนขอมูลเพ่ือการศึกษาเรียนรูสืบตอไป 

พฤติกรรมการสื่อสารพุทธธรรมผานทางยูทูบ พบวา พฤติกรรมสวนใหญแสดงออกดวยการอัพโหลด
วีดิทัศน และการตอบปญหาเปนไปในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เชน การปาฐกถา การบรรยาย การสัมมนา การ
สัมภาษณ แลวนำเสนอพุทธธรรมดวยการอัพโหลดวีดิทัศนในรูปแบบที่เปนสื่อมัลติมีเดียลงในยูทูบ ผูติดตาม 
และเขาชมมีเปนจำนวนมาก เพราะความมีชื่อเสียงของตัวบุคคล ตลอดจนมีสื่อมัลติมีเดียที่มีเนื้อหาและขอมูล
ที่ทันสมัย เมื่อนำไปเผยแผลงในยูทูบ ซึ่งเปนสื่อที่มีคนดูจำนวนมาก สามารถดูยอนหลัง และดาวนโหลดเก็บไว
ได เครื่องมือสื่อสารและอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งที่จำเปนในการเผยแผธรรมะ เชน คนที่อยูตางประเทศ สามารถ
ฟงธรรมะผานทางอินเทอรเน็ตได จึงทำใหสามารถเผยแผพระพุทธศาสนาไปไดทั่วโลก เปนตน 

2. กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย 
 1) ผูสงสาร (sender) หรือแหลงสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่ทำ

หนาที่ในการสงสาร หรือเปนแหลงกำเนิดสารที่เปนผูเริ ่มตนสงสารดวยการแปลสารนั้นใหอยูในรูปของ
สัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้นแทนความคิด คุณสมบัติผูสงสารธรรมที่ดีควรประกอบไปดวย 1) มีความสามารถ 
ไดแก ความรู ความสามารถในขอมูลขาวสาร หรือเรื่องที่จะสื่อสาร และเรื่องการสงสารของผูสงสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการจัดการควบคุมสถานการณในการสื่อสาร 2) บุคลิกลักษณะ ถาผูสงสารมีบุคลิกลักษณะที่
ไมดี ไมนาไววางใจ ผูรับสารก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะรับสาร 3) ความสุขุมเยือกเย็น การไมมีอาการที่แสดง
ความต่ืนเตนหวาดกลัว สามารถควบคุมความรูสึกขณะที่ทำการสื่อสาร 4) การเปนที่ยอมรับทางสังคม การเปน
คนมีชื่อเสียงหรือเปนที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปนั้น จะทำใหไดรับความรูสึกที่ดี สวนใหญความเชื่อถือของ
ผูรับสารกอนที่จะมีการสื่อสาร เปนความรูสึกที่ทำใหผูรับสารสนใจในตัวสาร 5) การเปนคนเปดเผย เปนสิ่งที่
จะชวยสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นกับผูรับสาร ทำใหเกิดความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของผูสงสารไดงาย 

 2) สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งตางๆ ที่อาจอยูในรูปของขอมูล 
ความรู ความคิด ความตองการ อารมณ เปนตน ประกอบไปดวย ขันธ 5 อริยสัจ 4 ไตรลักษณ 3 กฎแหงกรรม 
พรหมวิหาร 4 อัปปมาท สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 บุญกิริยาวัตถุ 10 สัปปุริสธรรม 7 มรรค 8 และพุทธ
ศาสนสุภาษิต 

 3) สื่อ หรือชองทาง (media or channel) หมายถึง สิ่งที่เปนพาหนะของสาร ทำหนาที่นำสาร
จากผูสงสารไปยังผูรับสาร ผูสงสารตองอาศัยสื่อหรือชองทางทำหนาที่นำสารไปสูผูรับสาร ประกอบไปดวย   
เฟซบุก ยูทูบ และเว็บไซต 

 4) ผูรับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวขาวสารจากผูสง
สาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ตอผู ส งสาร หรือสงสารตอไปถึงผู ร ับสารคนอื ่นๆ ตาม
จุดมุงหมายของผูสงสาร ประกอบไปดวย กลุม Generation Z มีอายุอยูระหวาง 6-10 ป (กลุมเด็ก) กลุม 
Generation Y และGeneration D (Digital) มีอายุระหวาง 15-30 ป (วัยรุน นักเรียน นักศึกษา และกลุมวัย
เริ ่มทำงาน) กลุ ม Generation X มีอายุระหวาง 30-45 ป (กลุ มคนวัยทำงาน นักวิชาการ ผู เชี ่ยวชาญ 
นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน) และกลุมทั่วไป 
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3. รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย 
รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย ประกอบไปดวยรูปแบบ

สื่อทัศน รูปแบบโสต รูปแบบโสตทัศน ที่สำคัญตองมีองคประกอบของรูปแบบการสื่อสารพุทธธรรม คือ เน้ือหา
ธรรมะถูกตอง ถูกใจ สมสมัยและไดประโยชนสำหรับผูรับสาร มีการนำเสนอที่ตรงเปาหมาย เขาใจงาย ตัวผู
สื่อสารธรรมจำตองเปนผูรูดี มีความชำนาญในการเผยแผ โดยรูปแบบตองมีความเช่ือมโยง สัมพันธ และดำเนิน
ตามกระบวนการสื่อสารพุทธธรรม คือ รูปแบบตองมีเจตนาการสื่อสารพุทธธรรมที่เดนชัด รูปแบบตองมีการ
สื่อสารพุทธธรรมที่โดนใจ ตลอดจนรูปแบบของเนื้อหาการสื่อสารพุทธธรรมตองโดดเดน และรูปแบบการ
สื่อสารพุทธธรรมตองมีความเช่ือมโยงเกี่ยวกับองคประกอบของกระบวนการสื่อสารพุทธธรรม ซึ่งองคประกอบ
ของกระบวนการสื่อสารพุทธธรรมนั้นมีความสำคัญอยางย่ิง เพราะรูปแบบจะสมบูรณหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูสง
สาร สาร ชองทาง และผูรับสาร ทายที่สุดตองมีการประเมินตรวจสอบรูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมดวยการ
ตรวจสอบจากความมั่นคง และความคงอยูของเฟซบุก ยูทูบ เว็บไซต และทำการประเมินดวยการตรวจสอบ
การถูกใจ (Like) อยางนอย 2 ปขึ้นไป และการแบงปน (Share) เปนตน 

สุดทาย พระมหาธนิต สิริวฒฺฑโน สรุปวา จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการสื่อสารพุทธธรรม
ผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทย ทำใหเนื้อหาสารธรรมเผยแพรไปทั่วโลก ปจจุบันเฟซบุก       
มีผูใชงานเปนจำนวนมาก การบรรยายธรรมสามารถเขาถึงผูชมไดมาก และขาวสารยังกระจายไปอยางรวดเร็ว
กวางไกล สำหรับยูทูบ มีภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง สามารถดึงดูดใหผูชมมาสนใจในการบรรยายธรรมได   
สวนเว็บไซต ซึ่งเปนคลังขอมูลขนาดใหญ รวบรวมขอธรรมไดมาก มีบอรดแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนา เสวนา
ธรรมดวยการเช่ือมโยงกันในเว็บไซต ไมวาจะเปนการเขาใชดวยการคนหาจากกูเกิล (google) การเขาผานหนา
เว็บไซตโดยตรงถือเปนอีกทางเลือกที่นาสนใจ เปนเวทีสาธารณะ ไมมีขอบเขตและขอจำกัดในการถาม-ตอบ ผู
ถามและผูตอบตางเปนอิสระตอกัน ไมตองรูจักกันก็สามารถเขาถึงกลุมคนไดเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุม
เยาวชนซึ่งมีความสนใจในสื่อออนไลน และกลุมคนที่ไมสามารถเขาหาหลักธรรมไดดวยขอจำกัดดานเวลา และ
สถานที่ สื่อออนไลนจะทำใหคนกลุมนี้มีโอกาสเขาถึงหลักธรรมไดอยางสะดวกรวดเร็ว สามารถศึกษาไดดวย
ตนเองโดยอาศัยการกระจายและการแลกเปลี่ยนองคความรูกันอยางหลากหลายทำใหพุทธธรรมเขาถึงคนทั่ว
ทั้งโลก ไมเฉพาะแตในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเทาน้ัน 

รูปแบบที่เหมาะสม คือ ถาตองการสื่อที่มีรูปแบบกะทัดรัด รวดเร็ว ควรใชเฟซบุก ถาตองการสื่อที่เปน
วิชาการมีเน้ือหาครบถวน ควรใชเว็บไซต ถามุงกลุมที่สนใจจริง ตองการสีสัน ควรใชยูทูบ โดยรูปแบบขึ้นอยูกับ
กลุมเปาหมายความเหมาะสมของวัย แลวตามดวยกระบวนการ หรือรูปแบบการอบรม หรือวัตถุประสงค 
ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารพุทธธรรมผานสื่อสังคมออนไลนของพระสงฆในสังคมไทยมีความสำคัญอยางย่ิง คือ 
การทำใหหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในรูปแบบของบทความ ธรรมบรรยาย การสนทนาธรรม การ
เสวนาธรรม การตอบปญหาธรรม โดยใชชองทางสื่อสังคมออนไลนในการนำเสนอผาน 3 ชองทาง ไดแก      
เฟซบุก ยูทูบ และเว็บไซต ขยายและเผยแผกวางขวางออกไป ทำใหแพรหลายเปนที่ประจักษตอสาธารณชน 
หรืองานในหนาที่ของพระสงฆที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนตามสถานที่
ตางๆ ในหลายรูปแบบ เปนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคคล ทางดานจิตใจใหมีความเคารพเลื่อมใสในพระ
รัตนตรัย นอมนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตาม
สมควรแหงการปฏิบัตินั้น พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่มุงเพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก เปนศาสนาแหง
สันติภาพของโลก ประสานสังคมใหเปนหนึ่งเดียวกันได โดยการใชหลักธรรมที่สงเสริมใหมีความเปนธรรมใน
สังคมซึ่งพุทธธรรมเปนสวนประกอบของมนุษยที่มีความสำคัญตอความสงบสุขและความเจริญกาวหนาของ
สังคมในปจจุบัน 
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  งานวิจัยของแทนพันธ เสนะพันธุ  บัวใหม (2559) เรื ่อง “พฤติกรรมการใชเฟสบุกของ
พระสงฆไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวชี้วัดพฤติกรรมการใชเฟซบุกที่เหมาะสมของพระสงฆไทยและศึกษา
พฤติกรรมการใชเฟซบุกของพระสงฆ โดยการวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนามดวยการประยุกตเทคนิควิธี
การศึกษาทางมานุษยวิทยาบนอินเทอรเน็ต (netnography) การเก็บรวบรวมขอมูลเฟซบุกของพระสงฆ 8 
บัญชีดวยเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิงลึกทั้งแบบกึ่งโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง 
  ผลการวิจัยพบวา 
  1. ตัวช้ีวัดพฤติกรรมการใชเฟสบุกที่เหมาะสมตามประมวลพระวินัย และจากบริบททางสังคม 
สวนประกอบที่ 1 พระวินัยมีสิกขาบทหรือบัญญัติที่เกี่ยวของ 52 ขอ จาก 227 ขอ ดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 แสดงอาบัติที่อาจเกิดจากการใชเฟสบุก 
อาบัติ ขอที่เก่ียวของ การตีความเฉพาะสำหรับการวิจัยเรื ่อง “พฤติกรรมการใชเฟสบุกของ

พระสงฆไทย” 
ปาราชิก 4 การกลาวอวดรูถึงญาณวิเศษหรือยกตนเหนือผูอ่ืนซึ่งอาจไมจริงอยางที่กลาว 
สังฆาทิเสส 3, 4, 5, 8, 9, 

10, 11, 12 
การกลาวเชิงเกี้ยว ยกยอง ติเตียน ออนวอนหรือถามตอทุกเพศโดยพาดพิง 
ถึงอวัยวะเพศ 
การกลาวหลอกลอตอทุกเพศใหมีเพศสัมพันธ รวมทั้งชักชวนใหสะเดาะ 
เคราะหดวยวิธีดังกลาว 
การกลาวชักจูงใหเปนสามีภรรยาหรือชูรักหรือใหรูจักกันในเชิงชูสาว 
การกลาวดวยความโกรธเคืองใสรายพระสงฆรูปอ่ืนโดยเล็งเห็นผลเพ่ือให 
พนความเปนสงฆ 
การสรางเรื่องขึ้นแลวเจตนากลาวไปโดยเล็งเห็นผลใหพระสงฆเขาใจผิดกัน 
การสนับสนุนใหเกิดการเขาใจผิดในหมูพระสงฆดวยการเปนพรรคพวกของ 
ผูสรางเรื่อง 
การแสดงความดื้อดึง ไมยอมปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ แมถูกตักเตือนแลวก็
ตาม 

อนิยต 1, 2 การสัมพันธกับทุกเพศในที่มองเห็นยาก แตพอไดยิน รับรูไดบาง ซึ่งเสี่ยง 
ตอการพาดพิงเรื่องเพศ 
การปฏิสัมพันธกับทุกเพศในที่ลับซึ่งยากตอการไดยิน ที่เสี่ยงตอการพาดพิง 
ถึงอวัยวะเพศ 

น ิสส ัคคิย
ปาจิตตีย 
จีวรวรรค 
1 

6, 7, 8, 9, 10 ขอจีวร มีอุบายใหไดจีวรที่ดีกวาหรือนอมนาจีวรที่เห็นวามีคุณคาเหลาน้ัน 
มาสูตน สรางความเดือดรอนแกผูอ่ืนจากการนอมนาลาภหรือวัตถุสิ่งของมี 
คามาสูตน 

น ิสส ัคคิย
ปาจิตตีย 
โกสิยวรรค 
2 

9, 10 การหวังผลหรือเก็งกาไรเชิงพาณิชยไมวาดวยการแลกเปลี่ยนกับเงินตรา 
หรือสิ่งของ 
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อาบัติ ขอที่เก่ียวของ การตีความเฉพาะสำหรับการวิจัยเรื ่อง “พฤติกรรมการใชเฟสบุกของ
พระสงฆไทย” 

น ิสส ัคคิย
ปาจิตตีย 
ปตตวรรค 
3 

2, 6 ขอบาตรหรือดาย มีอุบายใหไดบาตรหรือดายที่ดีกวาหรือนอมนาบาตรหรือ 
ดายที่เห็นวามีคุณคาเหลาน้ันมาสูตน สรางความเดือดรอนแกผูอ่ืนจากการ 
นอมนาลาภหรือวัตถุสิ่งของมีคามาสูตน 

ปาจ ิตต ีย  
มุสาวาท 
วรรค 1 

1 , 2 , 3 , 7 , 8 , 
9 

การไมพูดหรือปกปดความจริง 
การเสียดสีและประชดประชันตอทุกคน สั่นคลอนศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
ของผูอ่ืน 
การพูดคุยที่มากเกินความจาเปนกับผูหญิง 
กลาวอวดวารูจากการมีญาณวิเศษ 
กลาวถึงความผิดของตนพราเพรื่อโดยเฉพาะดานศีลธรรมจรรยา ซึ่งควร 
กลาวในที่ที่ถูกอนุญาต 

ปาจ ิตต ีย  
ภูตคาม 
วรรค 2 

3 การบนหรือพูดใหเกิดการเพงโทษไปที่ใครคนหน่ึง 

ปาจ ิตต ีย  
สุราปาน 
วรรค 6 

5 การทาใหพระสงฆหรือบุคคลอ่ืนตองตกใจ หวาดกลัวหรือกังวลใจ 

ปาจ ิตต ีย  
สัปปาณ 
วรรค 7 

6, 7, 8, 9, 10 การคบคาสมาคมกับคนพาลหรือโจร 
การไมรูจักระวังตน ไมปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดความสัมพันธเชิงชูสาว 
การกลาววาตนเขาใจธรรมที่พระพุทธเจาแสดงไวหมดสิ้น แลวแยงหรือคาน 
ตามความเขาใจของตน 
การยังคบหรือสมาคมกับพระสงฆที่ถูกแยกออกจากหมูอันเน่ืองมาจากการ 
ถูกลงโทษ 
การยังคบหรือสมาคมกับสามเณรผูถูกขับไลเพราะแยงหรือคานพระธรรม
เทศนา 

ปาจ ิตต ีย  
สหธรรมิก 
วรรค 8 

2, 3, 6, 7, 12 การสรางความราคาญและยุงยากตอพระสงฆผูกาลังศึกษาทบทวนบทเรียน 
ทางโลกและทางธรรม 
การแกลงอางหรือแกตัววาไมรูพระวินัยและขอบังคับตางๆ ของคณะสงฆ 
การกลาวดวยความโกรธเคืองใสรายพระสงฆรูปอ่ืนโดยเล็งเห็นผลเพ่ือให 
ถูกลงโทษ 
การสรางความราคาญแกผูอื่นเพราะไมอยากเห็นเขามีความสุขในชวงเวลา
น้ันๆ 
การกีดกันหรือออกอุบายเพ่ือใหไดของถวายมาสนองประโยชนสวนตนหรือ 
กลุมตน 
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อาบัติ ขอที่เก่ียวของ การตีความเฉพาะสำหรับการวิจัยเรื ่อง “พฤติกรรมการใชเฟสบุกของ
พระสงฆไทย” 

เสข ิยว ัตร 
ธัมมเทส 
นาปฏิสัง
ยุตตที่ 3 

1-14 การแสดงธรรมแตละครั้งควรคานึงถึงความพรอมของผูฟงธรรมและพึง 
ระลึกเสมอวาบุคคลเหลาน้ันเปนหน่ึงในกลุมคนตองหามหรือไม ผูปวยเปน 
บุคคลกลุมเดียวที่อนุโลมไดทุกกรณี 

หมายเหตุ: รวมสิกขาบทที่เกี่ยวของทั้งสิ้นจำนวน 52 ขอ จากจำนวนทั้งหมด 227 ขอ 
 
 นอกจากพระวินัยแลว ยังตองคำนึงถึงบริบทสังคมสมัยใหม 4 ประการ ประกอบดวยชวงเวลา เจตนา 
รูปแบบการใช และสถานภาพและบทบาท ซีงกลาวโดยรวมก็คือธรรมเนียมนิยมและประเพณีปฏิบัติ หรือจารีต
อันเปนที่มาของการติหรือชมของประชาชนที่เรียกวาโลกวัชชะ 
 เมื่อรวมสิกขาบทที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมเขาดวยกันทำใหไดตัวชี้วัดพฤติกรรมการใชเฟซบุก      
ที่เหมาะสมของพระสงฆ ดังตาราง 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัดพฤติกรรมการใชเฟซบุกที่เหมาะสมของพระสงฆ 
 

แหลงที่มา ตัวชี้วัด 
พระวินัย 1. การไมนำไปสูความเส่ือมจริยธรรมทางเพศทั้งตอตัวพระสงฆและฆราวาส 

2. การไมกลาวเท็จ หยาบคาย เสียดสี โออวดและเรียกรองเพื่อประโยชนสวนตนจนนำความ
เดือดรอนมาสูผูอื่น 
3. การไมนำความส่ันคลอนแตกแยกมาสูสังคม 
4. การไมใชงานเพื่อการพาณิชย 
5. การคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการปฏิสัมพันธ 
6. การไมตำหนิติเตียนเนื้อความในพระไตรปฎก 
7. การคำนึงและพิจารณาถึงตัวชี้วัดอื่นๆ ประกอบเมื่อตองแสดงธรรมบนอินเทอรเน็ต 

บริบทสังคม 8. การไมคาบเกี่ยวอยูในชวงกิจวัตรประจำวันของสงฆ 
9. การใชงานดวยเจตนาบริสุทธิ์สอดคลองกับจุดประสงคที่ชอบดวยบทบาทหนาที ่
10. การใชงานเพื่อประโยชนทางการส่ือสารและการศึกษาเปนหลัก 
11. การใชงานที่สอดคลองกับสถานภาพและบทบาทหนาที่ที่พึงแสดง ณ เวลานั้น 

 
2. พฤติกรรมการใชเฟซบุกของพระสงฆพบพฤติกรรมและกิจกรรมการใชที่เดนชัดทั้งสิ้นจำนวน 35 

กิจกรรม ไดแก 1) อัพเดท (update) สถานะเปนตัวอักษร 2) อัพโหลด (upload) รูปภาพ รูปถาย 3) แชร 
(share) รูปภาพ รูปถาย 4) อัพโหลดีวีดิทัศนและคลิปเสียง 5) แชรี์วีดิทัศนและคลิปเสียง 6) เช็คอิน (Check-
in) ตามสถานที่ตางๆ 7) คอมเมนต (Comment) และถูกใจ (Like) สถานะ รูปภาพ รูปถายผูอื่น 8) เลนเกม 
(Game) และใชบริการแอพพลิเคชั่น (Application) 9) สนทนาออนไลน (Online chat) หรือสงขอความ    
10) ร ับผ ิดชอบดูแลระบบอินเทอร  เน ็ตตาม ท ี ่ ได ร ับมอบหมาย 11) แสดงความค ิดเห ็นส วนตัว                      
12) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของวัด 13) สนทนาออนไลนเพ่ือสื่อสาร 14) เผยแผหลักธรรมคาสอน 15) ให
ความรูทางพระพุทธศาสนา 16) สนทนาธรรมออนไลน 17) สนทนาออนไลนเพื่อความบันเทิง 18) พบบน
เครือขายไดเกือบตลอดเวลา 19) พบบนเครือขายตอเน่ืองและสมำ่เสมอ 20) มักปรากฏบนเครือขายในชวงเย็น
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หรือกลางคืน 21) ปรากฏบนเครือขายดวยระยะเวลาเฉลี่ยมากกวา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 22) ชวงเวลาที่พบได
หลากหลาย 23) คาดเดาเวลาที่ปรากฏเปนกิจวัตรได 24) มักปรากฏตัวพรอมความเคลื่อนไหวบนไทมไลน
เสมอ 25) สนทนาออนไลนตอเนื ่องยาวนาน 26) พบการใชภาษาระดับไมเปนทางการ 27) พบการใช
ภาษาระดับกึ่งทางการ 28) พบการใชระดับภาษาเปนทางการ 29)  พบการใชคำศัพทเฉพาะบนอินเทอรเน็ต 
30) ใชภาษาระดับทางการกับเนื้อความทางพระพุทธศาสนา 31) รูจักประยุกตปรากฏการณสังคมมาอธิบาย
เพื่อใหเขาใจหลักธรรมงายขึ้น 32) ใชคำภาษาบาลีหลากหลาย 33) ลดระดับภาษาอยางแปรผันตามระดับ
ความสัมพันธ 34) ควบคุมระยะหางความสัมพันธได 35) ทักทายคูสนทนากอนอยางสม่ำเสมอ  

 พฤติกรรมและกิจกรรมการใชเหลานี้ทำใหจำแนกพระสงฆได 4 ประเภทคือ 1) พระสงฆที่
โดดเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พระสงฆที่โดดเดนดานการเผยแผธรรม 3) พระสงฆที่โดดเดนดาน
วิชาการ และ 4) พระสงฆที่โดดเดนดานการใชงานเพื่อความบันเทิง ขอแตกตางที่ชัดเจนคือแนวโนมการเผชิญ
ความเสี่ยงตอการใชไปในทางบันเทิงที่ไมเทากัน กลาวคือพระสงฆที่มีจานวนพรรษานอยมีแนวโนมเผชิญความ
เสี่ยงสูง ความเขมขนของการแสดงบทบาทพระสงฆจะแปรผันตามอายุและจานวนพรรษา กลาวคือเมื่ออายุ
และจำนวนพรรษาเพิ่มขึ้น การแสดงบทบาทในฐานะผูนำทางศาสนา ผูนำทางปญญาหรือผูนำทางสังคมจะย่ิง
เขมขนขึ้นตามไปดวย ซึ่งจะเห็นวาพระสงฆที่มีจานวนพรรษามากกวา 5 ป แสดงบทบาทผานเฟซบุก โดยมุง
ประโยชนเพ่ือการสื่อสารและการศึกษาเปนหลัก ในรูปของการแสดงธรรมและเผยแพรผลงาน 

งานวิจัยระดับมหาบัณฑิตของอาทิตย หลวงละ (2560) เรื่อง “การใชเว็บไซตเฟซบุกทางอินเทอรเน็ต
ของพระสงฆ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพระสงฆที่ใชเครื่องมือเฟซบุกเพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนา และ
พระสงฆที่พยายามตอรองใชเฟซบุกใหมีลักษณะเปนทางธรรม ผลการศึกษาพบวา การใชงานเว็บไซตเฟซบุก
ของพระสงฆมีระดับการใชงานแตกตางกันออกไป แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกใชโดยมีการตอรองระดับสูง
มองเฟซบุกเปนสื่อสาธารณะมีไวใชทำงานเพื่อเปนเครื่องมือเผยแพรพระพุทธศาสนาเทานั้นและเห็นวาควรมี
การควบคุมเพื่อใหใชงานที่เหมาะสมปองกันความเสื่อมเสียตอสถานบัน สวนกลุมที่สองตอรองการใชเฟซบุก
ระดับปานกลาง เห็นวาเฟซบุกเปนสื่อสวนบุคคล สามารถใชเพื่อติดตามขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ความสนใจ เพียงแตตองอยูในระดับที่เหมาะสม และเห็นวาหากจะมีการควบคุมการใชเฟซบุกตองไดรับการ
ยอมรับจากพระสงฆดวย  

งานวิจัยชิ้นนี้เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 7 รูป ฝายที่ตอรองระดับสูง 4 รูป และตอรองปานกลาง 3 
รูป แสดงใหเห็นความคิดตอเฟซบุกที่ตางกันของทั้งสองฝาย และนำไปสูพฤติกรรมตอเฟซบุกดวย แตก็ยังจำกัด
อยูที่ตัวบุคคล จึงควรมีการศึกษาการใชงานของวัดที่เปนองคกรดวย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง 4 เรื่องดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความแพรหลายของสื่อสังคมออนไลน
โดยเฉพาะเฟซบุกในหมูพระสงฆบางกลุมทั้งเพื่อเผยแผธรรมและกิจกรรมสวนตัว ขอสังเกตที่ไดคือความ
เหมาะสมหรือไมเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูใชเปนสำคัญ อีกประการหนึ่ง ความตางของงานวิจัย
สองเรื่อง คือ เรื่องที่ 2 และ 3 นั้นอยูที่วัตถุประสงคของการวิจัย งานวิจัยเรื่องแรกมุงศึกษาเฉพาะรูปแบบการ
เผยแผธรรมผานทางสื่อสังคมออนไลน 3 ชนิด คือ เฟซบุก ยูทูบ และเว็บไซต  สวนงานวิจัยเรื่องหลังศึกษา
พฤติกรรมการใชเฟซบุกทั่วไป เมื่อวัตถุประสงคตางกันทำใหการเก็บรวบรวมขอมูลและผลที่ไดตางกันไปดวย 
ซึ่งจะเห็นไดวา งานวิจัยเรื่องแรกคนพบและนำเสนอแตดานดีของผูสงสารและสาร สวนงานวิจัยเรื่องหลัง
นำเสนอทั้งดานบวกและลบของพระสงฆที ่ใชเฟซบุก มีทั ้งพฤติกรรมที่สอดคลองกับพระธรรมวินัยและ
พฤติกรรมเสี่ยงละเมิดพระธรรมวินัย และเปนโลกวัชชะ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคในการใชเปนเงื่อนไข
สำคัญที่กำหนดพฤติกรรมการใช 
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อยางไรก็ตามงานวิจัยทั้งหมดมีความเหมือนกันอยางนอยหนึ่งประการ คือ การใชบุคคลเปนตัวตั้ง มี
ลักษณะเปนปจเจก ความผิดหรือถูกที่เกิดขึ้นยังเปนเรื่องสวนตัว มีขอบเขตที่จำกัด ไมไดสะทอนภาพของ
องคกรหรือของวัดโดยตรง ดังนั้นจึงอาจมีทั้งพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงหรือสอดคลองพระธรรมวินัย จากขอสังเกตน้ี
นำมาสูการศึกษาของโครงการวิจัยนี้ที่จะไมมุงไปที่บุคคลแตจะศึกษาองคกรหรือวัดวามีรูปแบบและเนื้อหาที่
ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลนเปนประการใด และรูปแบบที่เหมาะสมควรเปนอยางไร 
 อนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับเพจเฟซบุกของวัด แตพบเฉพาะการศึกษา
พระภิกษุเปนกลุมหรือรายบุคคล เชน ศึกษาเฉพาะกรณีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (รมณี ลีฬหวณิช, 2556) 
พฤติกรรมการใชเฟซบุกของพระภิกษุเหลานี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เห็นวาเฟซบุกเปนสื่อเพื่อเผยแผ
ธรรมะสูสาธารณะเทานั้น และอีกกลุมที่เห็นวาเปนพื้นที่สวนบุคคลใชสื่อสารสองทางกับสมาชิกดวย (อาทิตย 
หลวงละ, 2560)  ทัศนคติดังกลาวนำไปสูการใชเฟซบุกที่แตกตางกันคอนขางมาก กลาวคือ กลุมแรกเนนการ
สื่อสารธรรมะเพื่อเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (พระมหาธนิต สิริวฒฺฑโน, 2558) สวนกลุมหลังมีทั้ง
การเผยแผหลักธรรมและความบันเทิงสวนบุคคลโดยเฉพาะพระภิกษุที่มีอายุพรรษานอยและมีความรูทางดาน
เทคโนโลยีมากกวาพระเถระ (แทนพันธุ เสนะพันธุ บัวใหม, 2559) งานวิจัยชิ้นนี้ถือไดวาเปนความพยายามตอ
ยอดจากการศึกษาบุคคลเปนการศึกษาองคกร คือ วัด ซึ่งนาจะมีการใชสื่อสังคมออนไลนที่ไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากกวาพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึง โดยเฉพาะเปาหมายในการใชนาจะเปนไปเพ่ือเผยแผหลักธรรมและ
กิจกรรมที่สงเสริมสันติอันจะเปนแนวทางใหวัดอ่ืน ๆ สามารถประยุกตใหเหมาะสมกับยุคดิจิทัลตอไป 
 

กรอบแนวความคิด 
 
 โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและคุณภาพ รวบรวมขอมูลจากเอกสาร และสื่อ

สังคมออนไลนไดแลวจะทำการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหาดวยสถิติที่เกี่ยวของ จากนั้นทำการสังเคราะห
ตามประเด็นที่พบจากการวิเคราะหและประกอบสรางเปนแนวคิดจากขอคนพบ เสร็จแลวนำเสนอโดยการ
พรรณนาวิเคราะห ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 



 

29 
 

 กรอบแนวคิดการวิจัยขางตนนี้อธิบายไดวา วัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ปรากฏบนสื่อ
สังคมออนไลนมีโครงสรางและเน้ือหาทั้งที่เหมือนและแตกตางกันอันเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ของแตละวัด ซึ ่งสมาชิกบนเครือขายสังคมออนไลนเมื ่อเห็นแลวยอมมีความเห็นและความรู สึกทั ้งที ่
สนับสนุนและคัดคานเพราะเห็นวามีคุณและโทษสอดคลองหรือขัดกับพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต 
ขอมูลเหลานี้จะถูกวิเคราะหและประเมินเพื่อนำไปสูการคนหารูปแบบและมาตรการที่เหมาะสมในการใช
สื่อสังคมออนไลนสำหรับวัดฯตอไป 
 การดำเนินการตามกรอบการวิจัยเริ ่มตนจากการพิจารณาวัดที่ปรากฏบนแหลงขอมูลเพื่อการ
สืบคนของกูเกิลเพื่อหาจำนวนประชากรวัดในภาคตะวันออก เรียงลำดับวัดตามจำนวนครั้งที่ถูกสืบคนมาก
ที่สุดของแตละจังหวัด  
 จากนั้นสืบคนตอไปวาวัดมีสื่อสังคมออนไลนชนิดใดมากที่สุด คือ เว็บไซต ยูทูบ หรือเพจเฟซบุก 
เมื่อไดสื่อสังคมออนไลนที่วัดโดยสวนมากใชแลวตรวจสอบดวยหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต 
พรอมกับความเห็นของสมาชิกและประโยชนที่มีตอวัดและสังคม  

ขอมูลที่ไดจากกระบวนการขางตนแลวจะถูกวิเคราะหและสังเคราะหเปนรูปแบบสื่อสังคมออนไลน
ที่เหมาะสมสำหรับวัดเพ่ือใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมสมัยและเหมาะสมกับวัดตอไป 
 กระบวนการทั้งหมดสอดคลองกับวัตถุประสงค 3 ขอ ไดแก 1) จัดกลุม แบงประเภท และจำแนก
โครงสรางและเนื้อหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก ที่เหมือนและแตกตางกันอันเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละวัด ซึ่งสมาชิกบนเครือขายสังคมออนไลนเมื่อเห็นแลวยอมมีความเห็น
และความรูสึกทั้งที่สนับสนุนและคัดคานเพราะเห็นวามีคุณและโทษสอดคลองหรือขัดกับพระธรรมวินัย 
กฎหมาย และจารีต 2) ประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดตอสังคมโดยการ
สัมภาษณวัดที่มีสื่อสังคมออนไลนที่มีผูติดตามหรือผูถูกใจสูงสุดของแตละจังหวัด แสดงวาวัดมีรูปแบบสื่อสังคม
ออนไลนที่มีประสิทธิภาพในการเผยแผ ซึ ่งจะนำไปสูวัตถุประสงคขอ 3) คือ คนหาและพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด 
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บทที่ 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
วิธีการดำเนินการวิจัยเปนแบบผสมเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี 
 

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
 
 วิธีวิจัยเชิงปริมาณถูกนำมาใชเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อจัดกลุม แบงประเภท และจำแนก
โครงสรางและเนื้อหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก โดยมีกระบวนการกำหนดประชากร กลุม
ตัวอยาง การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 ประชากร คือ วัดในภาคตะวันออกที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลนเมื่อสืบคนดวยฐานขอมูลเพื่อการ
สืบคนของกูเกิล (google.com) จำนวน 643 วัด 
 กลุมตัวอยาง คือ วัดที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลนเมื่อสืบคนดวยฐานขอมูลเพื่อการสืบคนของ    
กูเกิล (google.com) โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (1973) ที่ระดับความเชื ่อมั ่นรอยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดบวกลบอยูที่รอยละ 5 ไดจำนวน 247 วัด และเผื่อความไมสมบูรณของขอมูลจึง
เก็บเพ่ิมอีกจำนวน 8 วัด รวมกลุมตัวอยาง 255 วัด 
 สูตรของทาโร ยามาเน (Yamanae, Taro, 1973) 

n =
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2
 

    
   n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 
 
 

n =
643

1 + 643(0.05)2
 

    
n = 247 

 
   N = ขนาดของประชากร คือ 643 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได คือ รอยละ 5  
   n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ คือ 247 เก็บเพ่ิม 8 จึงได 255 
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 กลุมตัวอยางเหลานี้แบงออกเปน 2 กลุม ตามระดับความลึกของขอมูล กลาวคือ วัดจำนวน 255 
วัด จะถูกเก็บขอมูลในระดับตนเพ่ือหาจำนวนผูสงสารและผูรับสารหรือผูติดตาม สวนอีก 8 วัด นอกจากจะเก็บ
ขอมูลในระดับตนแลว ยังเก็บขอมูลเชิงลึกสืบคนไปถึงประเภทของสาร จำนวนผูติดตาม และจำนวนความเห็น
หรือชอบ (ไลค) ดวย 

การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจงอำเภอ/เขตปกครองพิเศษละ 1 วัด โดยมีเงื่อนไขวา
ตองเปนวัดที่มีสื่อสังคมออนไลนที่มีผูติดตามมากที่สุด ในกรณีที่อำเภอหนึ่งมีวัดที่ปรากฏบนเครือขายสังคม
ออนไลนมากกวา 1 วัด วัดที่ถูกเลือกตองเปนวัดที่ปรากฏบนเครือขายฯกอน และ/หรือเปนวัดที่มีผูชม/
ผูติดตาม/สมาชิกออนไลนมากที่สุด ไดแก จันทบุรี 10 วัด ฉะเชิงเทรา 11 วัด ชลบุรี 12 วัด ตราด 7 วัด 
นครนายก 4 วัด ปราจีนบุรี 7 วัด ระยอง 8 วัด สระแกว 9 วัด รวม 68 วัด และอีก 187 วัด เลือกจากวัดฯที่มี
ผูติดตาม/ผูถูกใจมากที่สุด 187 อันดับแรกโดยภาพรวมของทั้งภาค ในกรณีที่ซ้ำกับวัด 68 วัดแรกใหใชวัด
อันดับถัดไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสืบคนจากฐานขอมูลเพื่อการสืบคนของกูเกิล (google.com) โดย
คำคน “วัด+จังหวัด” เชน “วัด จังหวัดจันทบุรี” หรือ “วัด จันทบุรี” จะปรากฏวัดเรียงตามความถี่ของการ
สืบคน วัดที่ถูกสืบคนมากจะปรากฏกอน จากนั้นจะสืบคนวัดนั้นในสื่อสังคมออนไลนคือเพจเฟซบุก เพื่อสืบคน
จำนวนและความเห็นของสมาชิก ขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บดวยการบันทึกหนาจอคอมพิวเตอรโดยการกดแปน 
ctrl+PrtSc  
 การคนหามีวิธีดำเนินการและรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 1) กูเกิล สืบคนเมื่อ 26/09/2562 เพจเฟซบุก 
รายการที่ 1 – 22 สืบคนเมื่อ 04/10/2562 รายการที่ 26 – 188 สืบคนเมื่อ  26 - 29 มีนาคม 2563  2) วิธี
สืบคน (1) คนหารายชื่อเพจ จากเพจ หรือจากทั้งหมด ในหนาคนหา (เครื่องหมายแวนขยายมีมือจับ) (2) เขา
ไปดูหนาเพจตามลำดับที่ปรากฏเริ่มจากลำดับที่ 1  (3) หากลำดับที่ 1 เปนเพจไมเปนทางการ ใหเขาไปดูเพจ
ถัดไปจนพบเพจที่เปนทางการ (4) ถาเพจลำดับที่ 1 เปนเพจทางการ ใหใชขอมูลจากเพจนั้น (5) ในกรณีเพจ
ทางการมีมากกวา 1 เพจ ใหใชขอมูลจากเพจลำดับแรก หรือเพจที่มีผู ติดตามมากกวา หรือเพจที่มีความ
เคลื่อนไหวเปนปจจุบันกวา (6) หากชื่อวัดซ้ำ ใหตรวจสอบที่ตั้งของวัด (7) หากการดำเนินการขางตนเกิดขอ
สงสัย ใหสืบคนจากฐานขอมูลกูเกิล (google.com) โดยวิธีคนหา “ชื่อวัด+จังหวัด+facebook” หรือโทรศัพท
สอบถามตามหมายเลขโทรศัพทที่ปรากฏบนเพจเฟซบุก หรือสงขอความเพื่อสอบถามเขากลองขอความของ
เพจเฟซบุกน้ัน  
 อนึ่ง ขอสังเกตที่ไดจากการคนหามีดังนี้ 1) การคนจาก I-Phone (1) แสดงคนถูกใจ แตไมแสดงคน
ติดตาม (2) แสดงความโปรงใสของเพจ ทุกกรณี และไมมีระบุความเปนทางการหรือไมเปนทางการของเพจ    
2) การคนจาก คอมพิวเตอรโนตบุค (1) แสดงทั้งคนถูกใจ และคนติดตาม (2) ไมแสดงความโปรงใสของเพจ ใน
กรณีที่เพจไมเปนทางการ และระบุดวยวาเพจไมเปนทางการ  3) งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากเพจที่เปนทางการ
เทานั้น สวนเพจที่ไมเปนทางการ อาจใชประกอบการอภิปรายเปนกรณี เมื่อมีการใชขอมูลจากเพจจะบอกไว
ทุกครั้ง  4) ความแตกตางระหวางเพจที่เปนทางการและไมเปนทางการ คือ เพจที่เปนทางการจะมีหนาหลัก
ปรากฏพรอมกับสวนประกอบอื่น สวนเพจที่ไมเปนทางการจะไมปรากกฎหนาหลักและสวนประกอบอ่ืน      
ซึ่งหนาหลักน้ีจะปรากฏมุมบนดานซายมือถัดจากช่ือและภาพของเพจ 
 การวิเคราะหขอมูล ใชการจำแนกและจัดกลุมเรียงลำดับตามความถี่ขององคประกอบที่ปรากฏ       
ในโครงสรางแลววิเคราะหหาคารอยละ และคาเฉลี่ย 
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 เครื่องมือใชเปนแนวทางเก็บขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน 
 
 1. วัด .....................................................................      จังหวัด .......................................................... 
 2. ชื่อที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน .................................................................................................... 
 2.1 กอต้ังเมื่อวันที่ .................................. เดือน..................................... ป..................................... 
 2.2 ผูดูแล ....................................................................................................................................... 
 2.3 ประเภท .................................................................................................................................. 
 3.3 ผูติดตาม/ผูถูกใจ 
 3. ขอมูล 
 3.1 โครงสราง ................................................................................................................................ 
 3.2 เน้ือหา ..................................................................................................................................... 
 3.3 รูปภาพ วีดิทัศน ปายขอความ ................................................................................................ 
 3.4 ความเห็น ................................................................................................................................. 
 4. ขอสังเกต ......................................................................................................................................... 
 
 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพถูกนำมาใชเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อประเมินความเห็นและประโยชนจาก
บทบาทออนไลนของวัดฯตอสังคม โดยมีกระบวนการกำหนดและเลือกกลุมเปาหมาย การเก็บขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 กลุมเปาหมายสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 8 วัด จากจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่ง
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงและแบบโควตา โดยคุณสมบัติเพื่อการเลือกแบบเจาะจง คือ วัดที่มีสื่อสังคม
ออนไลน คือ เพจเฟซบุก ที่มีผูติดตามสูงสุดของแตละจังหวัด โดยโควตาจังหวัดละ 1 วัด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกึ่งมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณเจาอาวาสหรือ
ตัวแทนซึ่งเปนผูดูแลสื่อสังคมออนไลนของวัด 
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ใชการตรวจสอบแบบสามเสาดวยการสืบคนวัดเดียวกันจาก
แหลง/ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนมากกวา 1 แหลง การสืบคนจากชวงเวลาที่ตางกัน และวิธีการสัมภาษณ/
บุคคลที่สัมภาษณตางกัน 
 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เริ่มจากการนำขอมูลมารวมกันแลว จัดกลุมตาม
ประเด็น รอยเรียง ตีความ  และสังเคราะหตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต  
 
 แนวทางสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมาย 
 
 คำถามที่ 1 สือ่สังคมออนไลนของวัดฯมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 

 คำถามยอยที่ 1.1 สื่อสังคมออนไลนมีผลกระทบตอวัดอยางไรบาง 

  1.1.1 ผลดีตอวัด ไดแก .......................................................................................................... 
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  1.1.2 ผลเสียตอวัด ไดแก ...................................................................................................... 

 คำถามยอยที่ 1.2 สื่อสังคมออนไลนของวัดมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 

  1.2.1 ผลดีตอสังคม ไดแก ..................................................................................................... 

  1.2.2 ผลเสียตอสังคม ไดแก ................................................................................................. 

 คำถามที่ 2 รปูแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัด 

 คำถามยอยที่ 2.1 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่มีผูนิยมจำนวนมากเปนอยางไร 

  คำตอบ .................................................................................................................................... 

 คำถามยอยที่ 2.2 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัดควรเปนอยางไร 

  คำตอบ .................................................................................................................................... 

 คำถามที่ 3 ความเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวัดและสื่อสังคมออนไลน (ถาม)ี เชน  

 อุปสรรค/ปญหา ................................................................................................................................... 

วิธีแกไข ................................................................................................................................................. 

ประเภท/สื่อสังคมออนไลนของวัดหรือที่เผยแพรกิจกรรมของวัดนอกจากเพจเฟสบุค ..................... 

อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 

 
  

วิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
     การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพนำไปสูการคนพบรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสม จากนั้นสรางและ
พัฒนารูปแบบสื่อสังคมออนไลนตามลำดับ ซึ่งเปนวัตถุประสงคขอที ่ 3 เพื ่อคนหาและพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัดฯ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ยกรางโครงสราง รูปแบบ 
และเน้ือหาของสื่อสังคมออนไลน 2) กำหนดเน้ือหาที่ไมขัดกับพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต 3) ตรวจสอบ 
ทดลอง และปรับปรุงรูปแบบฯตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
พระพุทธศาสนา และดานกฎหมาย  4) สรุปอภิปราย และ นำเสนอผลการวิจัยตอสาธารณะ/กลุมเปาหมาย 
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 แนวทางสัมภาษณผูทรงคณุวุฒิ 
 
  1. แนวทางการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.1 นอกจาก พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขางตน ยังมี
กฎหมาย หรือ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสื่อสังคมออนไลน หรือไม 
 3.2 วัตถุประสงค หรือ เหตุผลที่ตองมีกฎหมายหรือระเบียบเหลาน้ันคืออะไรบาง 
 3.3 วัดใชสื่อสงัคมออนไลน เชน เว็บไซต และ เพจเฟสบุค อยางไรจึงจะผิดหรือไมผิดกฎหมาย มี
กรณีตัวอยางบางหรือไม 
 3.4 วัดหรือสื่อสังคมออนไลนของวัดถูกนำไปใชอยางผิดกฎหมายมีบางหรือไม 
 3.5 กฎหมาย และ ระเบียบเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนที่มอียูในปจจุบันเพียงพอหรือไม มีแนวโนมที่
จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือไม วัดควรรับมืออยางไร 
 
  2. แนวทางการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 
 2.1 สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดขัดตอพระธรรมวินัยหรือไม หาก
พิจารณาจากหลักตัดสินพระธรรมวินัย 9 ขอ และวินัยของพระภิกษุ 227 ขอ ขางตน 
 2.2 สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎ
มหาเถรสมาคม หรือไม 
 2.3 สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดขัดตอจารีตของสังคมพุทธแบบไทย 
หรือ เปนโลกวัชชะ หรือไม 
 2.4 รูปแบบสือ่สังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดควรมีโครงสราง และเน้ือหา
อยางไร จึงจะไมขัดตอพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต หรือเปนโลกวัชชะ 
 2.5 วัดจำเปนตองมีสื่อสงัคมออนไลนหรือไม หากจำเปน วัดจะใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิด
ประโยชนโดยไมมีโทษไดอยางไร 
 
  3. แนวทางการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.1 สื่อสังคมออนไลน 3 ชนิด คือ เว็บไซต ยูทูป และ เพจเฟสบุค แตละชนิดมีลักษณะแตกตาง
กันอยางไร และมีขอจำกัดหรือเง่ือนไขหรือขอดีขอเสียอยางไร 
 

ประเภทสื่อสังคม
ออนไลน 

ลักษณะ ขอดี ขอเสีย 

เว็บไซต    
ยูทูป    
เพจเฟสบุค    

   
 3.2 วัดควรใชสื่อสังคมออนไลนประเภทใด เพราะเหตุใด 
 3.3 สื่อสังคมออนไลนของวัดที่ปรากฏเปนอยางไรบาง และยังมีสวนใดที่ควรพัฒนา 
 3.4 อ่ืน ๆ เชน แผนดิจทิัลของชาติกับสื่อสังคมออนไลนของวัด/หนวยงานตางเปนอยางไรบาง 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 วาดวยขอมูลทั่วไป และ สวนที่ 2 แยกยอยออกเปน 

3 ตอน สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ดังน้ี 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
 1.1 โดยภาพรวมของภาคตะวันออก วัดที่เปนกลุมตัวอยางจำนวน 255 วัด เมื่อสืบคนผานฐานขอมูล 
กูเกิล และผานเพจเฟซบุก มคีารอยละ และคาเฉลี่ย ดังน้ี  
 
แผนภูมิที่ 4.1 คารอยละ และคาเฉลี่ยของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำแนกตามจำนวนครั้ง 
    ที่ถูกระบุถึง เมื่อสืบคนผานฐานขอมูลของกูเกิล 
 

 
 
 จากแผนภูมิที่ 4.1 แสดงวา การระบุถึงวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยภาพรวมมีจำนวน 
48,799 ครั้ง เฉลี่ยวัดละ 191 ครั้ง มีเพียง 35 วัด ที่ถูกระบุถึงสูงกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 39,759 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 81.4748 วัดที่มีจำนวนการถูกระบุถึงมากที่สุด คือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 
8,747 ครั้ง คิดเปนรอยละ 17.9245 รองลงมา คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5,405 คิด

81%

19%

แผนภูมิที่ 4.1 จํานวนครั้งที่วัดถูกระบุถึงบนฐานขอมูลกูเกิล

วัดที่ถูกระบุถึงเทากับ/สูงกวาคาเฉลี่ย 35 วัด 39,759 ครั้ง 

วัดที่ถูกระบุถึงตํ่ากวาคาเฉลี่ย 220 วัด 136,754 ครั้ง 



 

36 
 

เปนรอยละ 11.0760 และวัดพระใหญ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3,943 คิดเปนรอยละ 8.0801 สวนวัดที่มีจำนวน
การถูกระบุถึงนอยที่สุด คือ วัดบรรพตนิมิตธรรมมาราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.0020  
(รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 ในภาคผนวก)  
 
แผนภูมิที่ 4.2 คารอยละ และคาเฉลี่ยของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำแนกตามจำนวนผูติดตาม
        หรือผูถูกใจ เมื่อสืบคนผานเพจเฟสบุก 
 

 
   
 จากแผนภูมที่ 4.2 แสดงวา ผูติดตาม/ถูกใจเพจเฟซบุกของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย
ภาพรวมมีจำนวน 626,368 คน เฉลี่ยวัดละ 2,456 คน มีเพียง 42 วัด ที่มีจำนวนผูติดตาม/ถูกใจเทากับหรือ
มากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 489,614 คน คิดเปนรอยละ 78.1669 วัดที่มีจำนวนผูติดตาม/ถูกใจมากที่สุด คือ 
วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 83,748 คน คิดเปนรอยละ 13.3704 รองลงมา คือ วัดละหาร
ไร จังหวัดระยอง จำนวน 81,429 คน คิดเปนรอยละ 13.0002 และวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 
28,290 คน คิดเปนรอยละ 4.5165 สวนวัดที่มีจำนวนผูติดตาม/ถูกใจนอยที่สุด คือ วัดทุงยายชี จังหวัดจันทบุรี 
จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.0002 ในขณะที่วัดจำนวน 3 วัด ไมมีเพจเฟซบุก ไดแก วัดในจังหวัดชลบุรี 
จำนวน 2 วัด คือ วัดบรรพตนิมิตรธรรมมาราม และวัดถ้ำระฆังทอง อีกจำนวน 1 วัด อยูในจังหวัดปราจีนบุรี 
คือ วัดแกวพิจิตร (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 ในภาคผนวก) 
 
 
 

78%

22%

แผนภูมิที่ 4.2 จํานวนผูติดตาม/ถูกใจเพจเฟซบุกของวัดในภาคตะวันออก

วัดเทากับ/สูงกวาคาเฉลี่ย 42 วัด 489,614 คน วัดตํ่ากวาคาเฉลี่ย 231 วัด 136,754 คน 
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 1.2 วัดที่เปนตัวแทนของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำนวน 8 จังหวัด ๆ ละ 1 
วัด เมื่อสืบคนจากเพจเฟซบุก มีคารอยละ และคาเฉลี่ย จำแนกตามจำนวนผูติดตาม และผูถูกใจ ดงตารางที่ 
4.3  
 
ตารางที่ 4.3 คารอยละ และคาเฉลี่ย จำแนกตามจำนวนผูติดตามเพจ และผูถูกใจเพจ 

 

ชื่อวัด 
ผูติดตามเพจ ผูถูกใจเพจ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
วัดสมานรัตนาราม 83,748.00 36.27 81,646.00 35.16 
วัดละหารไร 81,429.00 35.27 79,983.00 34.44 
วัดญาณสังวราราม 28,290.00 12.25 27,743.00 11.95 
วัดพลวง 25,853.00 11.20 25,129.00 10.82 
วัดจุฬาภรณวนาราม 9,158.00 3.97 8,857.00 3.81 
วัดหวงพัฒนา 6,784.00 2.94 6,521.00 2.81 
วัดบางกระเบา 2,231.00 0.97 2,174.00 0.94 
วัดเหลาออย 186.00 0.08 183.00 0.08 
รวม 237,679.00 100.00 232,236.00 100.00 
คาเฉลี่ย (Mean) 29,709.88 12.50 29,029.50 12.50 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงวา ผูติดตามเพจเฟซบุกของวัดตัวแทนของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยภาพรวม มีจำนวน 237,679.00 คน เฉลี่ยวัดละ 29,709.88 คน มีเพียง 2 วัด ที่มีจำนวน
ผูติดตามสูงกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 165,177.00 คน คิดเปนรอยละ 71.54 วัดที่มีผูติดตามมากที่สุด คือ วัด
สมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 83,748.00 คน คิดเปนรอยละ 36.27 สวนวัดที่มีผูติดตามนอย
ที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 186.00 คน คิดเปนรอยละ 0.08  
 ผูถูกใจเพจเฟซบุกของวัดตัวแทน โดยภาพรวม มีจำนวน 232,236.00 คน เฉลี่ยวัดละ 29,029.50 คน 
มีเพียง 2 วัด ที่มีจำนวนผูถูกใจสูงกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 161,629.00 คน คิดเปนรอยละ 69.6 วัดที่มีผูถูกใจ
มากที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 81,646.00 คน คิดเปนรอยละ 35.16 สวนวัดที่มี
ผูติดตามนอยที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 183.00 คน คิดเปนรอยละ 0.08 
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สวนที่ 2 ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค  
 

ตอนท่ี 1 กลุม ประเภท โครงสราง และเนื้อหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 
 
 1.1 สื่อสังคมออนไลนในโครงการวิจัยน้ี หมายถึง สื่อสงัคมออนไลนประเภทใดประเภทหน่ึง

ใน 3 กลุม น้ี คือ เว็บไซต ยูทูบ และเพจเฟซบุก ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ระบุประเภทของสื่อสังคม
ออนไลนอันเปนที่นิยมสูงสุดคือ “เฟซบุก” จึงนำไปสูการคนหา “เพจของเฟซบุก” เรียกอยางสั้นวา “เพจเฟ
ซบุก” หรือ “เพจ” เริ่มจากฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนของกูเกิล (google.com) เมื่อไดรายช่ือวัดตามจำนวนที่
กำหนดแลวก็สบืคนผานเฟซบุกของผูวิจัย  
  เพจเฟซบุกที่พบมี 2 ประเภท คือ เพจที่ไมเปนทางการ และเพจที่เปนทางการ ซึ่งสังเกตได
จากสวนหัวของเพจเมื่อเปนเพจที่ไมเปนทางการจะปรากฏขอความ “เพจไมเปนทางการ” อยูดานหลังของ

สัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษ “i’’  และเมื่อกดดูรายละเอียดจะปรากฏขอความวา “ไดมีการสรางเพจที่ไม

เปนทางการขึ้นเน่ืองจากผูคนบน Facebook ไดแสดงความสนใจในสถานที่หรือธุรกิจน้ี เพจน้ีไมไดเปนธุรกิจใน
เครือหรือไดรับการสนับสนุนโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีความเกี่ยวของกับวัด(ชื่อวัดนั้น)” สวนเพจที่เปน
ทางการจะไมมีสัญลักษณตัวอักษรภาษาอังกฤษและขอความเหลานี้ หากจะกำหนดความหมายอยางสั้นที่สุด
ของเพจทั้งสองประเภทนั้น ก็อาจจะไดวา “เพจที่ระบบสราง” และ “เพจที่คนสราง” ซึ่งวัดแหงหนึ่งอาจมีเพจ
ทั้งสองประเภทและแตละประเภทมีจำนวนมากกวาหนึ่งเพจก็ไดโดยมีรายละเอียดในชื่อเพจตางกัน เชน เพจ
ของ “วัดโครงการวิจัย” อาจมีเพจชื ่อ “วัดโครงการวิจัย” “วัดโครงการวิจัย จังหวัดแหงหนึ ่ง” “วัด
โครงการวิจัย@watkrongkarnvijai” หรือ “วัดโครงการวิจัย หลวงปูศักด์ิสิทธ์ิ” เปนตน 
  โครงสรางของเพจถูกกำหนดไวแลวดวยบริษัทผูเปนเจาของเฟซบุกโดยหนาแรกของเพจ
เรียกวา “หนาหลัก” เปนเหมือนสารบัญของหนังสือ ในหนาน้ีจะมีองคประกอบ 5 สวน คือ 1) หัวเพจเปนภาพ
หนาปก มีกลองใหกดถูกใจ กดติดตาม กดแชร อื ่น ๆ และ สงขอความ  2) ดานขวาของเพจเปนสารบัญ 
ประกอบดวย ชื่อเพจ หนาหลัก โพสต รีวิว รูปภาพ วีดิทัศน งานกิจกรรม เกี่ยวกับ ชุมชน   3) ดานซายของ
เพจแสดงเพจที่ตนดูแล และรายชื่อผูติดตอประเภทตาง ๆ 4) สวนกลาง แบงเปน สวนที่ 1 แสดงเนื้อตาม
สารบัญดานขวาของเพจ และ สวนที่ 2 แสดงขอมูลที่นาใจเกี่ยวกับเพจที่นำเสนอโดยระบบ ซึ่งปรับเปลี่ยนไป
ตามเรื่องที่เลือกจากสารบัญ 
 
  1.2 เนื้อหา หรือสาร ของวัดในภาคตะวันออกโดยภาพรวมพิจารณาจากวัดตัวแทนระดับ
จังหวัด ที่สื่อผานสังคมออนไลน คือ รูปภาพ และวีดิทัศน พรอมกับคำอธิบายประกอบ มีคารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน จำแนกเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี
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ตารางที่ 4.4 คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเน้ือหาหรือสาร จำแนกตามรูปภาพ ผูถูกใจ คอมเมนท และแชร 
 

ชื่อวัด 
รูปภาพ ผูถูกใจ คอมเมนท แชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย 
วัดละหารไร 12,734.00 73.31 68,245.00 30.29 5.36 3,033.00 21.22 0.24 5,089.00 25.18 0.40 
วัดจุฬาภรณวนาราม 1,363.00 7.85 3,217.00 1.43 2.36 149.00 1.04 0.11 58.00 0.29 0.04 
วัดญาณสังวราราม 1,292.00 7.44 63,400.00 28.14 49.07 4,444.00 31.09 3.44 6,175.00 30.56 4.78 
วัดบางกระเบา 706.00 4.06 11,251.00 4.99 15.94 686.00 4.80 0.97 65.00 0.32 0.09 
วัดหวงพัฒนา 549.00 3.16 45,787.00 20.32 83.40 3,981.00 27.85 7.25 4,000.00 19.79 7.29 
วัดพลวง 490.00 2.82 26,373.00 11.70 53.82 1,815.00 12.70 3.70 4,593.00 22.73 9.37 
วัดสมานรัตนาราม 202.00 1.16 7,034.00 3.12 34.82 184.00 1.29 0.91 228.00 1.13 1.13 
วัดเหลาออย 35.00 0.20 14.00 0.01 0.40 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.03 
รวม 17,371.00 100.00 225,321.00 100.00 245.17 14,292.00 100.00 16.63 20,209.00 100.00 23.13 
คาเฉลี่ย (Mean) 2,171.38  28,165.13  30.65 1,786.50  2.08 2,526.13  2.89 
S.D. 4,293.60  27,539.95   1,815.99   2,676.17   

 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงวา รูปภาพที่โพสตบนเพจเฟซบุกของวัดตัวแทนจังหวัดในภาคตะวันออก โดยภาพรวม มีจำนวน 17,371.00 ภาพ เฉลี่ยวัดละ 2,171.38 มี
เพียง 1 วัด ที่โพสตรูปภาพสูงกวาคาเฉลี่ย คือ วัดละหารไร จังหวัดระยอง และเปนวัดที่โพสตรูปภาพมากที่สุด จำนวน 12,734.00 ภาพ คิดเปนรอยละ 73.31 สวนวัดที่โพ
สตรูปภาพนอยที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 35.00 ภาพ คิดเปนรอยละ 0.20  
 ผูถูกใจรูปภาพ โดยภาพรวม มีจำนวน 225,321.00 คน เฉลี่ยรูปภาพละ 28,165.13 มี 3 วัด ที่รูปภาพถูกถูกใจมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 177,432.00 คน คิด
เปนรอยละ 78.75 วัดที่มีรูปภาพถูกถูกใจมากที่สุด คือ วัดละหารไร จังหวัดระยอง จำนวน 68,245.00 คน คิดเปนรอยละ 30.29 สวนวัดที่มีรูปภาพถูกถูกใจนอยที่สุด คือ 
วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 14.00 คิดเปนรอยละ 0.01 เมื่อพิจารณาแตละรูปภาพ พบวา คาเฉลี่ยการถูกใจตอภาพอยูที่ 30.65 คน/ภาพ มี 4 วัด ที่สูงกวา
คาเฉลี่ย โดยวัดที่รูปภาพถูกถูกใจเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด อยูที่ 83.40 คน/ภาพ 
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 การคอมเมนทรูปภาพ โดยภาพรวม มีจำนวน 14,292.00 คน เฉลี่ยรูปภาพละ 1,786.50 ครั้ง มี 4 วัด  ที่รูปภาพถูกคอมเมนทมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 
13,273.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 92.86 วัดที่มีรูปภาพถูกคอมเมนทมากที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน  4,444.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.09 สวนวัดที่มี
รูปภาพถูกคอมเมนทนอยที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 184.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.29 ในขณะที่วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว ไมมีรูปภาพที่
ถูกคอมเมนท เมื่อพิจารณาแตละรูปภาพ พบวา คาเฉลี่ยการคอมเมนทตอภาพอยูที่ 2.08 ครั้ง/ภาพ มี 3 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย โดยวัดที่รูปภาพถูกคอมเมนทเฉลี่ยตอภาพ
มากที่สุด คือ วัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด อยูที่ 7.25 คน/ภาพ 
 การแชรรูปภาพ โดยภาพรวม มีจำนวน 20,209.00 ครั้ง เฉลี่ยรูปภาพละ 2,526.13 ครั้ง มี 4 วัด ที่รูปภาพถูกแชรมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 19,857.00 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 98.26 วัดที่มีรูปภาพถูกแชรมากที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 6,175.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.56 สวนวัดที่มีรูปภาพถูกแชรนอยที่สุด 
คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 1.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.00 เมื่อพิจารณาแตละรูปภาพ พบวา คาเฉลี่ยการแชรตอภาพอยูที่ 2.89 ครั้ง/ภาพ มี 3 วัด ที่สูงกวา
คาเฉลี่ย โดยวัดที่รูปภาพถูกแชรเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังจันทบุรี อยูที่ 9.37 คน/ภาพ 
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ตารางที่ 4.5 คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเน้ือหาหรือสาร จำแนกตามวีดิทัศน ผูถูกใจ คอมเมนท และแชร 
 

ชื่อวัด 
วีดิทัศน ผูถูกใจ การคอมเมนท การแชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย 

วัดพลวง  51.00   25.89   49,680.00   49.89   974.12   6,541.00   52.78   128.25   39,147.00   84.27   767.59  
วัดสมานรัตนาราม  47.00   23.86   29,517.00   29.64   628.02   4,027.00   32.50   85.68   4,204.00   9.05   89.45  
วัดญาณสังวราราม  44.00   22.34   11,532.00   11.58   262.09   911.00   7.35   20.70   1,773.00   3.82   40.30  
วัดหวงพัฒนา  19.00   9.64   5,675.00   5.70   298.68   697.00   5.62   36.68   1,101.00   2.37   57.95  
วัดจุฬาภรณวนาราม  15.00   7.61   1,527.00   1.53   101.80   142.00   1.15   9.47   87.00   0.19   5.80  
วัดบางกระเบา  15.00   7.61   1,361.00   1.37   90.73   64.00   0.52   4.27   104.00   0.22   6.93  
วัดละหารไร  3.00   1.52   275.00   0.28   91.67   10.00   0.08   3.33   39.00   0.08   13.00  
วัดเหลาออย  3.00   1.52   9.00   0.01   3.00   -     -     -     -     -     -    
รวม  197.00   100.00   99,576.00   100.00   2,450.11   12,392.00   100.00   288.39   46,455.00   100.00   981.01  
คาเฉลี่ย (Mean)  24.63    12,447.00    306.26   1,549.00    36.05   5,806.88    122.63  
S.D.  19.73    18,005.50     2,424.47     13,547.69    

 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงวา วีดิทัศนที่โพสตบนเพจเฟซบุกของวัดตัวแทนจังหวัดในภาคตะวันออก โดยภาพรวม มีจำนวน 197.00 อัน เฉลี่ยวัดละ 24.63 มี 3 วัด ที่
มีวีดิทัศนมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 142 อัน คิดเปนรอยละ 72.09 วัดที่มีวีดิโดจำนวนมากที่สุด คือ วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 51.00 อัน คิดเปนรอย
ละ 25.89 สวนวัดที่มีวีดิทัศนจำนวนนอยที่สุด 2 วัด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี และวัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวนวัดละ 3.00 อัน คิดเปนรอยละ 1.52 
ตอวัด  
 ผูถูกใจวีดิทัศน โดยภาพรวม มีจำนวน 99,576.00 คน เฉลี่ยวีดิทัศนละ 12,447.00 คน มี 2 วัด ที่มีผูถูกใจมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 79,197.00 คน คิดเปนรอย
ละ 79.53 วัดที่วีดิทัศนถูกถูกใจมากที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 49,680.00 คน คิดเปนรอยละ 49.89 สวนวัดที่วีดิโดถูกถูกใจนอยที่สุด คือ วัดเหลา
ออย จังหวัดสระแกว จำนวน 9.00 คน คิดเปนรอยละ 0.01 เมื่อพิจารณาแตละวีดิทัศน พบวา คาเฉลี่ยการถูกใจตออันอยูที่ 306.26 คน/ภาพ มี 2 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย 
โดยวัดที่วีดิทัศนถูกถูกใจเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี อยูที่  974.12 คน/ภาพ 
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 การคอมเมนทวีดิทัศน โดยภาพรวม มีจำนวน 12,392.00 ครั้ง เฉลี่ยวีดิทัศนละ 1,549.00 ครั้ง มีเพียง  2 วัด  ที่วีดิทัศนถูกคอมเมนทมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 
10,568.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 85.28 วัดที่มีวีดิทัศนถูกคอมเมนทมากที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน  6,541.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 52.78 สวน
วัดที่มีรูปภาพถูกคอมเมนทนอยที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 10.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.08 ในขณะที่วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว ไมมีวีดิทัศนที่
ถูกคอมเมนท เมื่อพิจารณาแตละวีดิทัศน พบวา คาเฉลี่ยการคอมเมนทตออันอยูที่  36.05 ครั้ง/ภาพ มี 3 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย โดยวัดที่วีดิทัศนถูกถูกใจเฉลี่ยตอภาพมาก
ที่สุด คือ วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี อยูที่  128.25 ครั้ง/ภาพ 
 การแชรวีดิทัศน โดยภาพรวม มีจำนวน 46,455.00 ครั้ง เฉลี่ยวีดิทัศนละ 5,806.88 ครั้ง มีเพียง 1 วัด ที่วีดิทัศนถูกแชรมากกวาคาเฉลี่ย และถูกแชรมากที่สุด คือ 
วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน  39,147.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 84.27 สวนวัดที่มีวีดิทัศนถูกแชรนอยที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 
39.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.08 ในขณะที่วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว ไมมีวีดิทัศนที่ถูกแชร เมื่อพิจารณาแตละวีดิทัศน พบวา คาเฉลี่ยการแชรตออันอยูที่  122.63 ครั้ง/
ภาพ มีเพียง 1 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย และเปนวัดที่วีดิทัศนแชรเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี อยูที่   767.59 ครั้ง/ภาพ 
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1.3 เนื้อหา หรือสาร ของวัดตัวแทนจังหวัด ที่สื่อผานสังคมออนไลน คือ รูปภาพ และวีดิทัศน พรอม

กับคำอธิบายประกอบ มีคารอยละ และคาเฉลี่ย จำแนกเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี
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ตารางที่ 4.6 วัดจุฬาภรณวนาราม จังหวัดนครนายก วันกอต้ังเพจเฟซบุก 10 พฤศจกิายน 2555 จำนวนผูติดตามเพจ 9,158 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ 8,857 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ 
ตัวอยาง 
คอมเมน 

ผูถูกใจ คอมเมน แชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ กิจกรรม 943.00 69.19 สาธุ 2,500.00 77.71 87.00 58.39 0.00 0.00 

วัด อาคารสถานที่ 49.00 3.60 สาธุ 215.00 6.68 30.00 20.13 22.00 37.93 

พระพุทธรูป 16.00 1.17 สาธุ 502.00 15.60 32.00 21.48 36.00 62.07 

อ่ืน ๆ  355.00 26.05 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,363.00 100.00 สาธ ุ 3,217.00 100.00 149.00 100.00 58.00 100.00 

 คาเฉลี่ย     2.36  0.11  0.04  

วีดิทัศน กิจกรรมทางศาสนา 4.00 26.67 สาธุ 539.00 35.30 35.00 24.65 49.00 56.32 

สาธารณประโยชน 11.00 73.33 สาธุ 988.00 64.70 107.00 75.35 38.00 43.68 

รวม 15.00 100.00 สาธ ุ 1,527.00 100.00 142.00 100.00 87.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    101.80  9.47  5.80  

 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงวา วัดจุฬาภรณวนาราม จังหวัดนครนายก มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 1,363.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม มีมากทีสุ่ด จำนวน 943.00 
ภาพ คิดเปนรอยละ 69.19 มีผูถูกใจ และถูกคอมเมนทมากที่สุด จำนวน 2,500.00 คน คิดเปนรอยละ 87.00 และจำนวน 77.71 คน คิดเปนรอยละ 58.39 ตามลำดับ แต
รูปภาพที่ถูกแชรมากที่สุด คอื พระพุทธรูป จำนวน 36.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.07 
 วีดิทัศน โดยรวม มีจำนวน 15.00 อัน วีดิทัศนเกี่ยวกับสาธารณประโยชน มีมากที่สุด จำนวน 11.00 อัน คิดเปนรอยละ 73.33 มผีูถูกใจ และถูกคอมเมนทมากที่สุด 
จำนวน 988.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 64.70 และจำนวน 107.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 75.35 ตามลำดับ แตวีดิทัศนที่ถกูแชรมากที่สุด คือ กิจกรรมทางศาสนา จำนวน 49.00 
ครั้ง คิดเปนรอยละ 56.32 
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ภาพที่ 4.1 หนาเพจเฟซบุกของวัดจุฬาภรณวนาราม จังหวัดนครนายก 
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ตารางที่ 4.7 วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี วันกอต้ังเพจ 21 กุมภาพันธ 2560 จำนวนผูติดตามเพจ 28,290 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ 27,743 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ 
ตัวอยาง 
คอมเมน 

ผูถูกใจ คอมเมน แชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ 
  
  
  
  
  
  
  

สัญลักษณวัด  2.00 0.15 *4  164.00 0.26 4.00 0.09 9.00 0.15 

ปายโฆษณาวันพระ 29.00 2.24 สาธุ 5,554.00 8.76 583.00 13.12 518.00 8.39 

คำสอน / คำคม 224.00 17.34 สาธุ 36,449.00 57.49 2,931.00 65.95 5,105.00 82.67 

วัด อาคารสถานที่ 151.00 11.69 สาธุ 5,012.00 7.91 137.00 3.08 249.00 4.03 

พระพุทธรูป 65.00 5.03 สาธุ 5,757.00 9.08 330.00 7.43 279.00 4.52 

กิจกรรม 821.00 63.54 สาธุ 10,464.00 16.50 459.00 10.33 15.00 0.24 

อ่ืน ๆ   0 0  0  0 0  0  0  0  0  

รวม 1,292.00 100.00 สาธุ 63,400.00 100.00 4,444.00 100.00 6,175.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    49.07  3.44  4.78  

วีดิทัศน 
  
  
  

*1 1.00 33.33 สาธุ 89.00 32.36 8.00 80.00 10.00 25.64 

*2 1.00 33.33 - 110.00 40.00 0.00 0.00 16.00 41.03 

*3  1.00 33.33 สาธุ 76.00 27.64 2.00 20.00 13.00 33.33 

รวม 3.00 100.00 สาธุ 275.00 100.00 10.00 100.00 39.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    91.61  3.33  13.00  

 
หมายเหตุ *1 โฆษณาสรางพระพุทธรูป *2 สถานีรถไฟวัดญาณสังวราราม  *3 ศาลานานาชาติ หรือศาลามังกรเลนน้ำ  *4 กระผมขออนุโมทนาบุญกับผูรวมคดิ รวมสราง
บุษบกหินออน และรวมทำบุญถวายเปนพระราชกุศล ดวยครับ สาธุ สาธุ สาธุตราบใดที่ขาพเจายังไมเขาสูพระนิพพาน ขอคำวาไมมี ไมพอ จงอยาบังเกิดแกกระผมเทอญ 
และขอใหกระผมปราศจากความทุกข มแีตความสงบสุข ตลอดไปดวยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ” 
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 จากตารางที่ 4.7 แสดงวา วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 1,292.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม มีมากที่สุด จำนวน 821.00 ภาพ 
คิดเปนรอยละ 63.54 รูปภาพที่ถูกถูกใจ ถกูคอมเมนท และ ถูกแชรมากที่สุด คือ คำสอน/คำคม จำนวน 36,449.00 คน คิดเปนรอยละ 57.49  จำนวน 2,931.00 ครั้ง  คิด
เปนรอยละ 65.95 และ จำนวน 5,105.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 82.67 ตามลำดับ สวนวีดิทัศน มีเพียง 3 อัน ถูกถูกใจ 275 ครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 หนาเพจเฟซบุกของวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี 
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ตารางที่ 4.8 วัดละหารไร จังหวัดระยอง วันที่กอต้ังเพจ 18 มิถุนายน 2555 จำนวนผูติดตาม 81,429 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ จำนวน 79,983 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ 
ตัวอยาง 
คอมเมน 

ผูถูกใจ คอมเมน แชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ 
  

กิจกรรม 11,878.00 93.28 *1  57,782.00 84.67 2,356.00 77.68 2,249.00 44.19 
วัด อาคารสถานที่ 18.00 0.14 *2  334.00 0.49 7.00 0.23 43.00 0.84 
พระพุทธรูป 63.00 0.49 สาธุ 6,734.00 9.87 416.00 13.72 2,425.00 47.65 

สัญลักษณวัด 5.00 0.04 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

วัตถุมงคล 709.00 5.57 *3 2,556.00 3.75 199.00 6.56 255.00 5.01 

ประชาสัมพันธ 61.00 0.48 - 839.00 1.23 55.00 1.81 117.00 2.30 
รวม 12,734.00 100.00 สาธ ุ 68,245.00 100.00 3,033.00 100.00 5,089.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    5.36  0.24  0.40  

วีดิทัศน กิจกรรมทางศาสนา 30.00 63.83 สาธุ 15,391.00 52.14 2,316.00 57.51 1,997.00 47.50 

งานว่ิง 7.00 14.89 *4 5,101.00 17.28 405.00 10.06 815.00 19.39 

พุทธาภิเษกวัตถุมงคล 10.00 21.28 สาธุ 9,025.00 30.58 1,306.00 32.43 1,392.00 33.11 
รวม 47.00 100.00 สาธ ุ 29,517.00 100.00 4,027.00 100.00 4,204.00 100.00 

     628.02  85.68  89.45  

หมายเหตุ *1 บุญบารมีหลวงปูคุมครองครับ  *2 สถานทีส่วยงาม ศักด์ิสิทธ์ิ  *3 อยากจองคะ  *4 งานครั้งที่ 2 ครอบครัวเราจะไปอีกเราสัญญา 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงวา วัดละหารไร จังหวัดระยอง มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 12,734.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม มีมากที่สุด จำนวน 11,878.00 ภาพ 
คิดเปนรอยละ 93.28 เปนรปูภาพที่ถูกถูกใจ และถกูคอมเมนทมากที่สุด จำนวน 57,782.00 คน คิดเปนรอยละ 84.67 และ จำนวน 2,356.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 77.68 
สวนรูปภาพที่ถูกแชรมากที่สดุ คือ พระพุทธรูป จำนวน 2,425.00 คน คดิเปนรอยละ 47.65  สวนวีดิทัศน มีเพียง 47 อัน และถกูถูกใจจำนวน 29,517.00 คน 
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ล 
 

ภาพที่ 4.3 หนาเพจเฟซบุกวัดละหารไร จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.9 วัดเหลาออย จังหวัดสะแกว วันที่กอต้ังเพจ 28 มกราคม 2562 จำนวนผูติดตาม 186 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ จำนวน 183 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ 
ตัวอยาง 
คอมเมน 

ผูถูกใจ คอมเมน แชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ *1  22.00 62.86 - 4.00 28.57 0.00 0.00 1.00 100 

*2  11.00 31.43 - 6.00 42.86 0.00 0.00 0.00 0 

ภาพสถานที่วัด 1.00 2.86 - 3.00 21.43 0.00 0.00 0.00 0 

สัญลักษณธรรมจักร 1.00 2.86 - 1.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0 

รวม 35.00 100.00 - 14.00 100.00 0.00 0.00 1.00 100 

 คาเฉลี่ย    0.40  0  0.03  

วีดิทัศน *3  1.00 33.33 สาธุครับ 3.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

*4   
1.00 33.33 สุดยอดคะ  

สาธุคะ 
3.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

*5  1.00 33.33 - 3.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 3.00 100.00 - 9.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 คาเฉลี่ย    3.00  0  0  

 
หมายเหตุ *1 ภาพคณะสงฆประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสวนของจังหวัดสระแกว ระหวางวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2562 ณ พระอุโบสถ 
วัดสระแกว พระอารามหลวง ฯ *2 งานตรวจขอสอบบาลีสนามหลวง ประจำป พ.ศ.2562 ระหวางวันที่ 22 - 26 มนีาคม พ.ศ. 2562  *3 โครงการสังฆะประชาปนสุข ฯ 
ของคณะสงฆอำเภออรัญประเทศ สระแกว  *4 งานสอบบาลีสนามหลวงประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 และ 4 สนามสอบวัดใหมกรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ. 2562  *5 
งานสอบบาลีสนามหลวงประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 และ 4 สนามสอบวัดโสธรวราราม จงัหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2561 
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 จากตารางที่ 4.9 แสดงวา วัดเหลาออย จังหวัดสะแกว มีรปูภาพ โดยรวม จำนวน 35.00 ภาพ มีเพียงผูถูกใจจำนวน 14.00 คน  สวนวีดิทัศน มเีพียง 1 อัน และ
ถูกถูกใจจำนวน 3.00 คน 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 หนาเพจเฟซบุกวัดเหลาออย 
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ตารางที่ 4.10 วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่กอต้ังเพจ 8 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผูติดตาม 25,853 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ จำนวน 25,129 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ 
ตัวอยาง 
คอมเมน 

ผูถูกใจ ผูคอมเมน ผูแชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ ปายโฆษณา 7.00 1.43 * 1  13,803.00 52.34 438.00 24.13 1,653.00 35.99 

วัด อาคารสถานที่ 24.00 4.90 สาธุ 898.00 3.40 44.00 2.42 32.00 0.70 

พระพุทธรูป 13.00 2.65 สาธุ 67.00 0.25 12.00 0.66 0.00 0.00 

กิจกรรม 433.00 88.37 สาธุ 11,331.00 42.96 1,314.00 72.40 2,782.00 60.57 

อ่ืน ๆ  13.00 2.65 - 274.00 1.04 7.00 0.39 126.00 2.74 
รวม 490.00 100.00  26,373.00 100.00 1,815.00 100.00 4,593.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    53.82  3.70  9.37  
วีดิทัศน บรรยากาศวัด 27 61.36 คนเยอะมาก 6,196.00 53.73 214.00 23.49 554.00 31.25 

สวดมนต 17 38.64 สาธุ 5,336.00 46.27 697.00 76.51 1,219.00 68.75 

รวม 44 100.00   11,532.00 100.00 911.00 100.00 1,773.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    262.09  20.70  40.30  

 
หมายเหตุ *1 เตรียมกาบเตรียมใจใหพรอมบวช 5 วันเต็ม 
 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงวา วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 490.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม มมีากที่สดุ จำนวน 433.00 ภาพ คิดเปน
รอยละ 88.37 เปนรูปภาพที่ถูกคอมเมนท และถูกแชรมากที่สุด จำนวน 1,314.00 ครัง้ คิดเปนรอยละ 72.40 และจำนวน 2,782.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 60.57 ตามลำดับ  
รูปภาพที่ถูกถูกใจมากทีสุ่ด คือ  ปายโฆษณา จำนวน 13,803.00 คน คิดเปนรอยละ 52.34 สวนวีดิทัศน มีเพียง 44 อัน ถูกถูกใจจำนวน 11,532.00 คน 
 



 

53 
 

 
 

ภาพที่  4.5 หนาเพจเฟซบุกของวัดพลวง จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 



 

54 
 

ตารางที่ 4.11 วัดบางกระเบา จงัหวัดปราจีนบุรี วันที่กอต้ังเพจ 28 กรกฎาคม 2557 จำนวนผูติดตามเพจ 2,231 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ 2,174 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ 
ตัวอยาง 
คอมเมน 

ผูถูกใจ ผูคอมเมน ผูแชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ กิจกรรม 88.00 12.46 *1   67.00 0.60 2.00 0.29 0.00 0.00 

วัด อาคารสถานที่ 130.00 18.41 สวยคะ 387.00 3.44 30.00 4.37 28.00 43.08 

พระพุทธรูป 18.00 2.55 สาธุ  
สาธุ ๆ ๆ ๆ คะ 

1,886.00 16.76 120.00 17.49 5.00 7.69 

โฆษณา ประกาศเชิญชวน 434.00 61.47 *2  8,846.00 78.62 532.00 77.55 30.00 46.15 

กิจกรรมสาธารณประโยชน 36.00 5.10 *3  65.00 0.58 2.00 0.29 2.00 3.08 

รวม 706.00 100.00   11,251.00 100.00 686.00 100.00 65.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    15.94  0.97  0.09  

วีดิทัศน กิจกรรมทางศาสนา 7.00 46.67 สาธุ 423.00 31.08 29.00 45.31 28.00 26.92 

บรรยากาศวัด 8.00 53.33 สวยงามมากคะ 938.00 68.92 35.00 54.69 76.00 73.08 

รวม 15.00 100.00   1,361.00 100.00 64.00 100.00 104.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    90.73  4.27  6.93  

 
หมายเหตุ * 1 นอมกราบนมสัการพระคุณเจาทุกรูปและอนุโมทนาบุญกบัเจาภาพโรงทานทุกทานดวยคะ  *2 อยากกลับไปจังเลย วัดบานเรา *3 อนุโมทนาบุญดวยนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ คะ 
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 จากตารางที่ 4.11 แสดงวา วัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 706.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับโฆษณาประกาศเชิญชวนมีมากที่สุด จำนวน 
434.00 ภาพ คิดเปนรอยละ 61.47 เปนรูปภาพที่ถูกถูกใจมากทีส่ดุ จำนวน 8,846.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 78.62 สวนวีดิทัศน มีเพียง 15.00 อัน ถูกถูกใจจำนวน 1,361.00 
คน 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 หนาเพจเฟซบุกวัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี 
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ตารางที่ 4.12 วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่กอต้ังเพจ 3  สิงหาคม 2554 จำนวนผูติดตามเพจ 83,748 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ 81,646 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ ตัวอยางคอมเมน 
ผูถูกใจ ผูคอมเมน ผูแชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพ วัด อาคารสถานที่ 21.00 10.40 - 243.00 3.45 2.00 1.09 2.00 0.88 

พระพุทธรูป/วัตถุมงคล 63.00 31.19 *1   5,097.00 72.46 154.00 83.70 187.00 82.02 

กิจกรรม 87.00 43.07 อยากไปบวช 1,694.00 24.08 28.00 15.22 39.00 17.11 

อ่ืน ๆ  31.00 15.35 
 

0  0  0  0  0   0 

รวม 202.00 100.00 
 

7,034.00 100.00 184.00 100.00 228.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    34.82  0.91  1.13  

วีดิทัศน โฆษณาสรางโรงพยาบาลวัด 30.00 58.82 *2    21,130.00 42.53 2,510.00 38.37 11,101.00 28.36 

สวดมนต 1.00 1.96 สาธุ 285.00 0.57 46.00 0.70 76.00 0.19 

บรรยากาศวัด 1.00 1.96 *3    1,800.00 3.62 23.00 0.35 145.00 0.37 

บรรยายธรรม 3.00 5.88 สาธุ 505.00 1.02 38.00 0.58 93.00 0.24 

เทพเจา 6.00 11.76 *4  25,508.00 51.34 3,895.00 59.55 27,627.00 70.57 

อ่ืน ๆ 10.00 19.61 
 

452.00 0.91 29.00 0.44 105.00 0.27 

รวม 51.00 100.00 
 

49,680.00 100.00 6,541.00 100.00 39,147.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    974.12  128.25  767.59  

 
หมายเหตุ *1 สวยงาม และสิ่งดีดีทั้งนั้นเลยครับ  *2 หลวงพอเปลี่ยนเปนวิ่งการกุศลเพื่อสรางโรงพยาบาลแบบตูน Bodyslam เถอะ  *3 อยากใหมีตนไมใหรมรื่นจะดี
มากๆ ครับ  *4 โอมนะมะศิวะ..โอมนะมะศิวะ..โอมนะมะศิวะ ขอพระองคจงประทานพรใหครอบครัวของขาพเจาอยูเย็นเปนสุข และกิจการใด ๆ ที่ครอบครัวของขาพเจา
กระทำอยูน้ีจงเจริญรุงเรืองย่ิงๆขึ้นไปเถิด..สาธุ.... 
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 จากตารางที่ 4.12 แสดงวา วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 202.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมมีมากที่สุด จำนวน 87.00
ภาพ คิดเปนรอยละ 43.07 รูปภาพที่ถูกถูกใจ ถูกคอมเมนท และถูกแชรมากที่สุด คือ พระพุทธรูป/วัตถุมงคล จำนวน 5,097.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 72.46 จำนวน 
154.00 คน คิดเปนรอยละ 83.70 และ จำนวน 187.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 82.02 ตามลำดับ สวนวีดิทัศน มีเพียง 51.00 อัน เปนรูปภาพเกี่ยวกับโฆษณาสราง
โรงพยาบาลวัดมากที่สุด จำนวน 30.00 ภาพ คิดเปนรอยละ 58.82 วีดิทัศนที่ถูกถูกใจ ถูกคอมเมนท และถูกแชรมากที่สุด คือ เทพเจา จำนวน 25,508.00 คน คิดเปนรอย
ละ51.34จำนวน 3,895.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 59.55 และจำนวน 27,627.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 70.57 ตามลำดับ 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 หนาเพจเฟซบุกของวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตารางที่ 4.13 วัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด วันที่กอต้ังเพจ 2 ธันวาคม 2555 จำนวนผูติดตามเพจ 6,784 ราย จำนวนผูถูกใจเพจ 6,521 ราย 
 

สื่อ ลักษณะ จำนวน รอยละ ตัวอยางคอมเมน 
ผูถูกใจ ผูคอมเมน ผูแชร 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
ภาพ ปายโฆษณา 55.00 10.02 *1 ดูหมายเหตุ  7,098.00 15.50 586.00 14.72 1,089.00 27.23 

คำสอน / คำคม 96.00 17.49 สาธุ 10,247.00 22.38 787.00 19.77 973.00 24.33 

วัด อาคารสถานที่ 6.00 1.09 *2 ดูหมายเหตุ 320.00 0.70 21.00 0.53 10.00 0.25 

พระพุทธรูป 7.00 1.28 *3 ดูหมายเหตุ  62.00 0.14 5.00 0.13 3.00 0.08 

กิจกรรม 347.00 63.21 *4 ดูหมายเหตุ  26,357.00 57.56 2,422.00 60.84 1,811.00 45.28 
วัตถุมงคล 25.00 4.55 *5 ดูหมายเหตุ  1,400.00 3.06 144.00 3.62 99.00 2.48 
อ่ืน ๆ  13.00 2.37 ทรงพระเจริญ 303.00 0.66 16.00 0.40 15.00 0.38 

รวม 549.00 100.00   45,787.00 100.00 3,981.00 100.00 4,000.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    83.40  7.25  7.29  

วีดิทัศน โฆษณา 2 10.53 สาธุ 732.00 12.90 87.00 12.48 187.00 16.98 

กจิกรรมทางศาสนา 3 15.79 สาธุ 1,296.00 22.84 174.00 24.96 191.00 17.35 

สวดมนต 14 73.68 *6 ดูหมายเหตุ  3,647.00 64.26 436.00 62.55 723.00 65.67 

รวม 19 100.00   5,675.00 100.00 697.00 100.00 1,101.00 100.00 

 คาเฉลี่ย    298.68  36.68  57.95  

 

หมายเหตุ *1 มีเบอรบัญชีใหรวมทำบุญมัย้ครับ *2 ขอกราบอนุโมธนาสาธุดวยที่รวมทำกันมา *3 สาธุ...ขอใหชาวโลกมีความสุขกันทุก ๆ คน *4 อาจารยสุพจนเปนพระ
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรกราบไหวบูชาอยางย่ิงครับ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ *5 เหรียญสวยงามมาก ๆ คะ สาธุ ๆ ๆ อนุโมทามคิะ *5 สญัญาณไมคอยชัดคะ ขาด ๆ หาย ๆ 
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 จากตารางที่ 4.13 แสดงวา วัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด มีรูปภาพ โดยรวม จำนวน 549.00 ภาพ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมมีมากที่สดุ จำนวน 347.00 ภาพ คิดเปน
รอยละ 63.21 เปนรูปภาพที่ถูกถูกใจ ถูกคอมเมนท และถูกแชรมากที่สดุ จำนวน 26,357.00 คิดเปนรอยละ 57.56 จำนวน 2,422.00 คิดเปนรอยละ 60.84 และจำนวน 
1,811.00 คิดเปนรอยละ 45.28 ตามลำดับ สวนวีดิทัศน มีเพียง 19 อัน เปนวีดิทัศนเกี่ยวกับสวดมนต จำนวน 14 อัน คิดเปนรอยละ 73.68 ถูกถกูใจ ถูกคอมเมนท และถูก
แชรมากที่สุด จำนวน 3,647.00 คน คิดเปนรอยละ 64.26 จำนวน 436.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.55 และจำนวน 723.00 ครั้ง คดิเปนรอยละ 65.67 ตามลำดับ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 หนาเพจเฟซบุกของวัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด



 

60 
 

 ตอนท่ี 2 ความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวดัตอสังคม 
 
  คำถามที่ 1 สือ่สังคมออนไลนของวัดฯมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 
  คำถามยอยที่ 1.1 สื่อสงัคมออนไลนมีผลกระทบตอวัดอยางไรบาง 
  1.1.1 ผลดีตอวัด ไดแก  
   1) เปนการประชาสัมพันธขาวสารและการเผยแผธรรมะใหกับคนทุกหมู เหลา 
โดยเฉพาะคนรุนใหมซึ่งเขาวัดคอนขางนอย เมื่อมีสื่อสังคมออนไลนของวัด ทำใหเปนที่สนใจของวัยรุนมากขึ้น 
และยังกระจายไปยังผูคนตางถิ่นที่อยูหางไกลอีกดวย 
   2) สื่อสังคมออนไลน เปนชองทางการสื่อสารทางตรงระหวางคนในสังคมกับวัด ที่มี
ความสะดวก งาย และรวดเร็ว เปนสื่อกลางการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธเรื่องราวและกิจกรรม
ตางๆ ไปยังคนในสังคม โดยไมมีคาใชจาย หรือถึงจะมีก็สามารถจัดการ และควบคุมคาใชจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สื่อสังคมออนไลน ทาใหวัดเปนที่รูจักในวงกวางไดอยางรวดเร็ว โดยกลุมผูติดตาม (ผูที่กด Like 
และ Follow) ที่บอกตอ (Share) เรื่องราวขาวสารของวัดไปยังกลุมเพื่อน กลุมคนทั่วไป กลุมคนอื่นๆ ที่ช่ืน
ชอบในเรื่องเดียวกัน ทาใหวัดสามารถขยายฐานผูติดตามไดงายและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อสังคมออนไลนยังเปด
โอกาสใหวัดไดรูจัก และรับทราบพฤติกรรมของกลุมผูติดตาม ทาใหวัดสามารถนาขอมูลดังกลาวไปพัฒนาการ
ประชาสัมพันธใหถูกตองและตรงใจกับกลุมผูติดตามไดมากขึ้น การสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน ทาใหวัด
สามารถรับรูผลตอบรับจากกลุมคนในสังคมไดทันที จากทางกลองขอความหรือในความคิดเห็น ทาใหวัด
สามารถรูถึงความตองการ ความชอบ ความไมชอบ หรือการตอบรับการเขารวมกิจกรรมไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว 
   3) เปนชองทางในการประชาสัมพันธกิจกรรมและงานของวัด และเปนที่ใหขอมูล
กิจกรรมตาง ๆ ที่วัดดำเนินการแลวไดรับความคิดเห็นตาง ๆ จากญาติโยมในอีกรูปแบบหน่ึง 

   4) ทำใหประชาชนทั ่วไปเขาถึงและรับรู ก ิจกรรมของวัดไดสะดวกขึ ้น การ
ติดตอสื่อสารกับวัดไดเร็ว แมจะไมใชเวลาที่ทางวันกำหนด เชน 08.00 – 18.00 น. กิจกรรมบางอยางที่
เกี่ยวของระหวางประชาชน หนวยงานรัฐ เอกชน กับวัดแมจะนอกเวลาก็สามารถฝากไวในไลน สื่อออนไลนก็
สามารถกลับมาดูได เมื่อวัด เจาอาวาส ผูดูแลทำหนาที่ ธุระเรียบรอยแลว แตที่เห็นประโยชนมากสุดคือ 
ขอมูลภาพ เอกสาร ที่วัดตองการ เชน ตางประเทศ ตางจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รองลงมาคือการแจง
ใหประชาชนทราบกิจกรรมตาง ๆ สื่อธรรมะ หรือเรื่องตาง ๆ ของวัด  ตอมาคือการประชาสัมพันธวัดแหลง
ทองเที่ยวของวัด อันนำมาซึ่งผลประโยชนของวัด 
   5) การประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดที่เปนทางการ มีกำหนดการที่แนนอน พรอม
กับสามารถถายทอดสดบรรยากาศได.ผานทางเพจเฟซบุก 
   6) ใชสื่อสารกับ 6.1) กลุมพุทธศาสนิกชนที่ใชสื่อสังคมออนไลน สามารถทำบุญผาน
สื่อออนไลนได 6.2) กลุมที่ทำงานในสำนักงานตาง ๆ ไมมีเวลา และ 6.3) กลุมที่มีความศรัทธาตอวัดแตอยู 
หางไกล ไมสามารถเดินทางมาวัดไดสะดวก 
   7) เผยแพรใหญาติโยมเห็นของดี เพราะวัดมีของดีอยู หากไมเผยแพรก็จะไมมีใครรู 
เพจเฟซบุกจึงเปนเครื่องมือในการสื่อสารออกไป เปนการบรรจบกันระหวางของดีกับการนำเสนอดี ที่สำคัญคือ
สะดวก ถูก และรวดเร็ว 
   8) ใชเผยแผธรรมะของครูบาอาจารยไดอยางกวางขวาง 
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  1.1.2 ผลเสียตอวัด ไดแก  
   1) สื่อสังคมออนไลนมีทั ้งขอดีและขอเสีย ขอเสียโดยสวนมากเกิดจากการที่มีผู
เดินทางมาที่วัดแลวไดพบกับสิ่งที่ชอบหรือไมชอบใจแลวนำไปเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนโดยที่ยังไมได
สอบถามถึงตนสายปลายเหตุ ทำใหขอมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง จึงจำเปนตองพิจารณาตามหลักกาลาม
สูตรเหมือนหลักวิทยาศาสตรที่ตองรูขอเท็จจริงกอนแชร  
   2) 2.1) สื ่อส ังคมออนไลนของว ัด สามารถเผยแพรข อม ูลด ี ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวกับ
พระพุทธศาสนา หลักธรรม คติธรรม คาสอน รวมถึงเรื่องราวของวัด การกิจกรรมของวัด และเรื่องอื่น ๆ อัน
เปนกิจของวัด ที่ตองการประชาสัมพันธใหคนในสังคมรับรูไดโดยตรง ไดอยางถูกตอง งายดาย และรวดเร็ว 2.
2) คนในสังคมสามารถเขาถึงหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไดเร็ว งาย และไมมีคาใชจาย 2.3) คนใน
สังคมสามารถใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่อสารกับวัดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 2.4) คนในสังคมไม
จาเปนตองคนหาขอมูลของวัดจากหลายๆ แหง หากตองการรูรายละเอียดของวัดสามารถเขามาดูและมาถาม
ขอมูลไดตลอดเวลา 2.5) สื่อสังคมออนไลนของวัด เปนสื่อกลางที่ชวยสรางกลุมสังคม (Community) ของผูที่
ช่ืนชอบในเรื่องเดียวกันใหมาอยูในที่เดียวกัน และไดรับขอมูลในเรื่องที่สนใจไดถูกตองและดีงาม 
   3) ในการใชสื่อออนไลนอาจกระทบตอความรูสึกของญาติโยมบางกลุมที่มองวาสื่อ
สังคมออนไลนไมเหมาะสมตอพระเณรนัก และโยมที่จะมาทำสื่อตรงน้ีใหกับทางวัด ยังไมสามารถแยกแยะหรือ
ใชคำพูดในการประชาสัมพันธหรือตอบขอความไดดีพอทำใหโยมเขาใจผิดคลาดเคลื่อนและเสื่อมศรัทธาได 
   4) เกิดจากสองสวน คือ จากคนภายใน และจากคนภายนอก 4.1) คนภายใน
แบงเปน 2 ขอหลัก คือ 4.1.1) จากการใชแสวงหาผลประโยชนใหแกตนจากกิจกรรมวัด เชน กรรมการ หรือ
แมกระทั่งพระสงฆ 4.1.2) ผลจากการใชสื่อในทางไมเหมาะสม รูเทาไมถึงการณ ขาดวินัย ไมคำนึงสวนรวม  
4.2) คนภายนอกมี 2 ขอเชนกัน คือ 4.2.1) การแสวงหาจากกิจกรรมของวัด เชน การบริจาค หรือจากวัตถุ
มงคล 4.2.2) การตำหนิเรื่องธรรมวินัย โดยมีความรูเรื่องธรรมวินัยนอยแตตำหนิวัดโดยทางสื่อไดงายเชนกัน 
   5) ยังไมพบ สวนมากมีคอมเมนตที่วัดถือวาเปนคำแนะนำที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนา
ใหกิจกรรมและการสื่อสารดียิ่งขึ้น 
   6) มีนอยมากเพราะติดตามตลอดและแกไขทันที โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรไมชอบมาพา
กลหรือแอบแฝงหาผลประโยชนก็บล็อคไว 
   7) ไมคอยมี ในรอยคนอาจจะมีสักหนึ่ง แตก็ชี้แจงได และแสดงความสำเร็จใหเห็น
อยางเปนรูปธรรม เชน การกอสราง อาจมีผูกลาวหาวาไมนำเงินไปสรางจริง ซึ่งทางวัดก็ตองช้ีแจงและนำเงินไป
สรางจนโครงการน้ันสำเร็จ 
   8) เปนดาบสองคม มีบางตอนที่คนไมเขาใจธรรมที่เผยแผออกไป อาจมองวัดในแง
ไมดีวาพระเลนเฟซบุก 
 
 คำถามยอยที่ 1.2 สื่อสงัคมออนไลนของวัดมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 
  1.2.1 ผลดีตอสังคม ไดแก  
   1) ผลดีที่เห็นไดชัดคือการเขาถึงไดโดยสะดวก ไมจำกัดเวลาและสถานที่ ทำใหรับรู
ขอมูลขาวสารไดโดยทันที เชน งานลอยกระทงที่ผานมา มีผูที่ไมมั่นใจวาวัดจัดงานหรือไม ก็สามารถตรวจสอบ
ไดจากสื่อสังคมออนไลนของวัด  
   2) ไมถึงกับเปนผลเสีย แตกลุมคนเปาหมาย หรือผูสนใจรวมกิจกรรมของวัด สวน
ใหญเปนผูใหญที่ไมคอยใชสื่อสังคมออนไลน หรือใชเพียงอานขอมูลที่สนใจเทานั้น และบางครั้งที่สื่อสังคม
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ออนไลน มีความรวดเร็วมากจนเกินไป การลง (Post) ขอมูลที่ไมถูกตองทาใหเกิดผลเสียในทันที ดังนั้นการลง
ขอมูลตองมีความระมัดระวัง จาเปนตองมีการตรวจเช็คความถูกตองจนครบถวนดีเสียกอนแลวจึงจะลงได 
   3) ทำใหญาติโยมกลุมหนึ่งมีความสะดวกในการติดตามขอมูลขาวสารของวัดและ
แจงความประสงคเขารวมกิจกรรมโดยไมตองเดินทางมาที่วัดกอนวันงาน และสามารถแจงของหายที่วัดเผื่อเมื่อ
มีคนเก็บไดทางวัดจะติดตอขอที่อยูและสงคืนโดยไมตองเดินทางมาเอาอีกรอบ 

   4) สามารถแบง 2 สวน คือ สวนแรกทางวัด เชน การเผยแผศาสนา หรือกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของวัดเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว งายตอการเขาถึง  สวนที่ 2 คนนอกวัด หมายถึง คนทั่วไปซึ่งแบงเปน 3 
กลุม คือ กลุมที่ 1 พุทธศาสนิกชน กลุมนี้ชอบทำบุญ ทำทาน จะทราบกิจกรรมของวัดไดงาย เร็ว และสะดวก 
ตลอดถึงนักทองเที่ยว กลุมที่ 2 หนวยงานรัฐ กลุมน้ีเกี่ยวกับงานเอกสารขอมูล กลุมที่ 3 กลุมกิจกรรม นักเรียน 
นักศึกษา อ่ืน ๆ ที่มุงวัฒนธรรม ประเพณี ทางการศึกษา หรือประโยชนขององคกร  
   5) ไดรับขอมูลขาวสารที ่ถูกตอง ติดตอสอบถามไดสะดวก แกปญหาไดอยาง
ทันทวงที ไมถูกหลอกจากผูไมหวังดี 
   6) เหมือนเอาประตูวัดไปไวที่บานเปดเขาไดทันที และเพื่อใหเห็นในสิ่งที่เจริญใจก็
ตองเลือกสิ่งที่จะนำเสนอที่ก็ใหเจริญศรัทธา โยมเองก็ไดเรียนรูธรรมและสามารถกลับมาทบทวนได เห็น
พัฒนาการของวัด เกิดปติ เห็นความเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาพระพุทธศาสนาไปพรอมกัน 
   7) มีทางเลือกที่สะดวก ถูกตอง และรวดเร็วในการทำบุญตามที่ตองการ ซึ่งทางวัด
ตองใหขอมูลอยางสรางสรรค ไมฝกใฝการเมือง ไมแสดงความรูสึกสวนตัว ไมสรางความขัดแยง โดยอาจคัดสิ่งดี 
ๆ จากแหลงอ่ืนมาเผยแพรดวยอยางหลากหลาย ไมโพสตธรรมอยางเดียวเพราะผูคนไมคอยสนใจ 
   8) ผูมาปฏิบัติธรรมที่วัดแลวสามารถติดตามกิจกรรมของวัดไดตลอด ทำใหครูบา
อาจารยวายังปฏิบัติกิจวัตรเปนปกติเหมือนเดิม 
 
  1.2.2 ผลเสียตอสังคม ไดแก  
   1) ผลเสียตอสังคมก็คลายกับผลดี คือ การที่สื ่อสังคมออนไลนเขาถึงไดงาย ก็
กลายเปนดาบสองคม หากไมพิจารณาใหดีกอนแชรก็จะทำใหการสื่อสารผิดพลาดได ทำใหมีขาวเท็จขาวลวงซึ่ง
หากหลงเช่ือก็ทำใหเกิดความเสียหายได 
   2) เนื่องจากการทาสื่อสังคมออนไลนของวัด เปนการสื่อสารเพื่อเผยแผหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และเรื่องราวของวัดญาณสังวราราม จึงไมไดสงผลเสียใด ๆ ตอสังคม นอกเสียจากวา
สังคมน้ันจะไมไดนับถือศาสนาพุทธ เปนนิกาย ลัทธิ หรือกลุมนอกศาสนาที่ไมมีศรัทธาในศาสนา 
   3) ไมม ี
   4) แบงเปน 2 ประเภท คือ 4.1) ประเภทคนวัดไมมั ่นคง คือ การทำงานไม
ปะติดปะตอ หรือบุคลากรของวัดไมมั่นคง เหตุที่กิจกรรมของวัดหลายอยางมักเกิดจากคน ๆ เดียวทำ ไมใชเกิด
จากกลุม หรือถาเกิดจากกลุม ความเขาใจความรูก็ไมเทากัน เมื่อทำงานรวมกัน จึงเกิดความตาง จึงกลับไปสู
งานเดียวเสมอ ผลเสียคือขอมูล หรือหลักการตาง ๆ ของวัด ไมเปนไปโดยติดตอหรือไมไดรับการแกไขเมื่อ
ผิดพลาด  4.2) ประเภทคนนอกไมเขาใจคนใน คือ ในโลกสื่อออนไลน คนนอกจะเขาถึงดานในวัดไดงาย และ
เขามาทำธุรกรรมแอบอางไดงาย โดยเฉพาะวัดที่มีผลประโยชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริจาค ทำใหสังคม
มองวัดในดานเสีย แมจะมีการอธิบายในเรื่องที่ถูกตองแลวก็ตาม 
   5) ยังไมพบวาสื่อสังคมออนไลนของวัดสรางความเสียหายตอสังคมอยางไร สวนมาก
จะขอบคุณที่วัดชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ เชน รถเสีย ไดอยางทันทวงที 



 

63 
 

   6) อาจไมไดสัมผัสบรรยากาศวัดที่แทจริง การไมไดมาวัดอาจตองเผชิญกับอารมณ
ที่มากระทบตาง ๆ ทั้งจากที่บานและที่ทำงาน สวนการมาวัดจะทำใหลดการกระทบลงได แตหากมีจิตใจ
เขมแข็งถือวาการกระทบเหลานั้นเปนการปฏิบัติธรรมดวยก็เปนการดี ซึ่งขึ้นอยูกับการเตรียมตัวเตรียมใจ
เตรียมรับมือของแตละคน และเปาหมายวาตองการเพียงปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน หรือตองการสมาธิ
ปญญาที่สูงขึ้นไป   
   7) ยังไมมีเพราะวัดไมสื่อสิ่งไมดีหรือสิ่งที่สรางความขัดแยงแตกแยก 
   8) สื่อมีมานานแลว เชน ทีวี หนังสือพิมพ และหนังสือ ก็ไมไดทำใหคนหางจากวัด 
สื่อเพจเฟซบุกก็ไมไดทำใหหางวัด ที่หางวัดอาจมีปจจัยอยางอื่น แมแตคนรุนใหมก็เขาวัดมากขึ้นในวันสำคัญ
ตาง ๆ 
 
  คำถามที่ 2 รปูแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัด 
   คำถามยอยที่ 2.1 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่มีผูนิยมจำนวนมากเปนอยางไร 
   คำตอบ  
   1) เพจเฟซบุก เพราะเขาถึงไดงาย และประชาชนทั่วไปใชเปนและนิยมใชกัน
โดยทั่วไป จากเดิมที่ประชาชนเขาวัดมีจำนวนนอยมาก เมื่อมีสื่อสังคมออนไลนทำใหมีประชาชนเขาวัดเพ่ิมมาก
ขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้วัดยังมีสภาพแวดลอมที่นาประทับใจ เมื่อผูคนไดเขามาแลวก็เบิกบานใจและสงตอ
ผานทางสื่อสังคมออนไลนไดดวย 
   2) รูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่มีผูนิยมจานวนมาก จะตองมีความหลากหลายในเรื่อง
ที่นาเสนอ ตรงใจกลุมเปาหมาย งายตอการเขาถึง เนื้อหาตรงกับความชอบของผูอาน ทั้งรูปภาพ และคลิป   
วีดิทัศน มีการตอบคาถามหรือตอบความเห็น (Comment) ทุกคนอยางสม่ำเสมอและชัดเจน และมีการจัด
กิจกรรมกลุมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางสื่อและผูติดตาม 
   3) ทางวัดเคยทำเว็บไซต แตมีคนจำนวนนอยที่จะเขามาใชบริการ ปจจุบันใชการ
สรางเพจบนเฟซบุกที่เปนที่นิยมของคนทั่วไป คนสวนมากมักสนใจขาวประชาสัมพันธ และสอบถามถึงการเขา
รวมงานพิธีทางศาสนากับทางวัด และกิจกรรมที่มีการลงรูปในงานก็เปนสิ่งที่คนใหความสนใจ 

   4) เฟซบุก 
   5) เพจเฟซบุกมีผูนิยมติดตามมาก เพราะทันสมัย ทันตอเหตุการณ ไมตองดาวน
โหลดแอพ สะดวกทั้งสงและผูรับ 
   6) ดวยขอจำกัดของสังคมสูงวัย คนสูงวัยเองเขาไมคอยถึงสื่อสังคมออนไลน จึงนิยม
มาวัดเพื่อพบปะเพื่อนมากกวาเพราะมีความเขาใจธรรมะเปนพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมมานาน เปนความสุข
อยางหนึ่งของผูสูงวัยที่ไดมาวัด กลุมเปาหมายของเพจเฟซบุกจึงคือวัยรุนและวัยทำงานซึ่งนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย 
   7) เพจเฟซบุก ซึ่งมีลูกศิษยชวยดูแลบาง แตสวนใหญจะดูแลเอง 
   8) เพจเฟซบุกเปนที่นิยมเพราะสะดวก ไมเสียเวลา 
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   คำถามยอยที่ 2.2 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัดควรเปน
อยางไร 
   คำตอบ  
   1) รูปแบบฯที่เหมาะสมควรเปนไปเพื่อการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมของวัด
และเผยแผธรรม พรอมกับหลีกเลี่ยงพุทธพาณิชย อยางไรก็ตาม ยังไมมีผูใชสื่อสังคมออนไลนของวัดเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน แมจะมีผูตองการประชาสัมพันธเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับพระและวัด แตทางวัดไม
อนุญาตใหเผยแพร ทั้งน้ี เพราะทางวัดจะคัดกรองกอนเสมอ ไมวาจะเปนขอความของวัดเอง หรือจากภายนอก 
   2) สื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสาหรับวัด ดูจากความนิยมของกลุมผูที่ชื่นชอบและ
ติดตาม (Like and Follow) ที่สวนใหญจะไมใชวัยรุน โดยเฉพาะกับวัดญาณสังวราราม กลุมผูที่ช่ืนชอบจะเปน
ผูใหญ อายุเฉลี่ย 35-54 ป ดังน้ันรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสาหรับวัดญาณสังวราราม จึงจะตองเปน
สื่อที่เขาถึงไดงาย พบเห็นหรือเขาไปเปดอานไดงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน ไมมีขอความโฆษณา รูปภาพ หรือ
คลิปวีดิทัศนบนสื่อน้ัน ๆ มากมาย จนทาใหเกิดความสับสนและราคาญจนไมสามารถเขาถึงขอมูลที่วัดตองการ
สื ่อสารได เนื ้อหา (Content) ควรจะเปนเรื ่องที ่กลุ มผู ต ิดตามสนใจ เชน เรื ่องของธรรมะ คาสอนใน
พระพุทธศาสนา ฯลฯ แตไมตองมีมากจนหนัก จนกลายเปนการยัดเยียดใหสนใจในทุกเน้ือหา บางครั้งอาจเปน
เรื่องรอบตัวที่ยังคงไวในสิ่งที่กลุมผูติดตามสนใจ เชน เรื่องพุทธประวัติ เรื่องตานาน เรื่องเกร็ดความรู ฯลฯ และ
เรื่องนารูทั่วไป เชน เรื่องการสวดมนต การแตงตัวเขาวัด การใชดอกไมถวายพระ ฯลฯ รวมไปถึงการใชรูป
สวยๆ เพื่อความผอนคลาย ไมหนักเกินไป เชน รูปภาพสถานที่ทองเที่ยว อาหาร ของฝากในภาคตะวันออก 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเนื ้อหาที่เกี ่ยวกับวัด เชน สถานที่หรือสถาปตยกรรมตาง ๆ ภายในวัด ความสำคัญ
ของศาสสนสถานตาง ๆ ภายในวัด และมีการเชิญชวนใหเขาวัด ซึ่งนอกจากจะเชิญให เขามารวมกิจกรรมของ
วัด อาทิ กิจกรรมงานบุญ งานวันพระ หรือรวมปฏิบัติธรรมแลว ยังจะมีการเชิญชวนใหมาเที่ยว พักผอน ขี่
จักรยาน เชาจักรยาน ชมสระนา ชมพระอุโบสถ นั่งรถเที่ยวภายในวัด และทองเที่ยวสถานที่ใกลเคียงอีกดวย 
การเขียนเนื้อหา ตองกระชับไมยาวยืดเยื้อ หรือไมสั้นมากจนไมเขาใจ หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคาสอนทาง
ศาสนา คาภาษาบาลี ที่อานคอนขางยากตองพยายามใชคาที่เขาใจงายมาขยายความ คาพูดตองไดรับการกา
หนดรูปแบบใหถูกตองตรงกับคาเขียน คาศัพทถูกตองตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รูปภาพ
ตองสวย ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหา รูปถายตาง ๆ เมื่อวัดจัดกิจกรรม จาเปนตองมีประกาศ หรือแจงไป
ยังผูเขารวมกิจกรรมกอนการถายรูปทุกครั้งวาจะมีการนารูปไปลงในสื่อสังคมออนไลนของวัด ทั้งน้ีเพ่ือเปนการ
ปองกันการฟองรองหากมีผูไมประสงคใหนาภาพของตนไปเผยแพรในที่สาธารณะ จึงตองมีการแจงใหทราบ
และขออนุญาตกอนในคราวเดียวกัน 
   3) แลวแตมุมมอง ในมุมมองของอาตมาเห็นวาสื่อของวัดควรตองตั้งอยูในพื้นฐาน
ของกิจกรรมทางศาสนา หลักธรรม และตองตระหนักถึงความเหมาะสมเพราะการทำสื่อตองไมกระทบตอ
ศรัทธาความเลื่อมใส ถึงปจจุบันกระแสการทำบุญออนไลน หรือ ใชจายออนไลนมีมาก แตสำหรับวัดสื่อ
ออนไลนควรเนนไปที่การประชาสัมพันธ หรือหลักธรรมเพื่อสรางความศรัทธาและใหปญญากับคนรุนใหมหรือ
สังคมออนไลน 
   4) รูปแบบเว็บไซตและเพจในเฟซบุก 
   5) กลาวเฉพาะวัดพลวง นาจะเปนเพจเฟซบุก เพราะมีแอดมินไดหลายคน ทำ
สะดวก รวดเร็ว และไมมีคาใชจาย ที่สำคัญคือสามารถโตตอบกันได และแจงสภาพอากาศปจจุบันได เชน 
ขณะน้ีฝนตก เปนตน ยกเวนบางกรณีที่ตองการโปรโมตซึ่งมีคาใชจายบางแตไมมากประมาณหน่ึงพันกวาบาท 
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   6) ความเหมาะสมของแตละวัดอาจตางกันตามวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย สวน
ของวัดน้ีเห็นวาเพจเฟซบุกมีความสะดวกตอบสนองเปาหมายคือการใหความรู ความเคลื่อนไหวของวัด 
   7) ขึ้นอยูกับบริบทของวัด แตที่วัดน้ีใชเพจเฟซบุกเพราะมีความชำนาญ 
   8) ควรใชเผยแผหลักธรรมและคำสอนของครูบาอาจารย ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของวัดเพื่อการเจริญทาน ศีล ภาวนา และวันสำคัญทางศาสนา 4 วัน วันวิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา 
และวัมาฆบูชา รวมทั้งวันเขาพรรษา - ออกพรรษา 
 
  คำถามที่ 3 ความเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับวัดและสื่อสังคมออนไลน  
   อุปสรรค/ปญหา  

1) ในชวงเริ่มตนยังไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต  
   2) 2.1) สื่อสังคมออนไลนบางประเภท สามารถต้ังช่ือสื่อ (เพจ) เหมือนกันได หรือใช
ช่ือที่คลายคลึงกันได ทาใหคนในสังคมเกิดความสับสน ไมสามารถรูไดวาเพจไหนเปนเพจของวัดจริงๆ หรือเพจ
ไหนเปนเพจของวัดที่ถูกตอง 2.2) สวนใหญ กลุมแฟนเพจของวัดจะอานขอความจากหนาเพจ แตเมื่อครั้น
ตองการติดตอกับทางวัดจะใชโทรศัพท เพื่อความมั่นใจ การสื่อสารระหวางแฟนเพจของวัดจึงเปนทั้งออนไลน
และออฟไลน 
   3) บุคลากรที่เปนอาสาสมัครในการเก็บภาพหรือถายทอดสดมีนอย การจัดทำสื่อ
บางอยางที่ใชชื่อวัดโดยที่วัดไมไดเปนผูดูแลสงผลเสียใหเกิดความเขาใจผิดที่วัดไมสามารถควบคุมได และวัด
ไมไดมีบุคลากรที่จะไปดำเนินการ 

   4) การสื่อขอมูลที่ชัดเจนกับสังคมรวมกัน หรือการทำขอมูลของวัด หรือหลักคำสอน
ใหสัมพันธกัน การสื่อสารขอมูลใหตรงกันกับเปาหมายที่ถูกตองรวมกัน เชน วัดสื่อสารในความหมายหน่ึง 
สังคมก็อีกความหมาย จนนำมาสูการทุมเถียงกัน เพราะเหตุความเห็นตาง 

   5) ไมมีปญหา มีเพียงขอจำกัดของหนาเพจ เมื่อตองการเผยแพรขอมูล เชน สถาน
ที่ต้ัง เปนตน 
   6) อุปสรรคปญหาไมมี มีแตความคาดหวังใหเพจเฟซบุกหรือสื่อออนไลนแบบอื่น ๆ 
ที่นำเสนอเรื่องเดียวกันหรือใชชื่อวัดเดียวกัน รวมมือกันใหมีการนำเสนอที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมกระจัด
กระจาย ซึ่งทิฏฐิของแตละฝายเปนอุปสรรคสำคัญ 
   7) ไมม ี
   8) เทาที่ทำมากวา 5 ป ยังไมพบวามีปญหาอะไร จะมีบางก็คือความตอเนื่องเพราะ
ตองรอลูกศิษยเปนผูโพสต 

  วิธีแกไข  
1) แอรการด ซึ่งไมแพงนัก 
2) 2.1) ตองพยายามแสดงความเปนตัวจริงของวัด ดวยการลงขอมูลที่เกีย่วกับวัด 

รูปวัด กิจกรรมของวัด ใหบอยครั้งและสมำ่เสมอ  2.2) ควรทาความเขาใจกับพฤติกรรมการใชงานสื่ออนไลน
ของกลุมแฟนเพจ เมื่อยังตองการติดตอทางออฟไลนควรจัดคนและชองทางการติดตออ่ืนไวดวยเสมอ 
   3) วัดควรมีโยมไปดำเนินการเพ่ือใหเปลี่ยนช่ือที่อาจทำใหญาติโยมมีความเขาใจวา
เปนสื่อของวัด หรือการเปดเผย หรือสื่อทีใ่ชช่ือวัดควรตองใชหลักฐานเพ่ือปองกันผูแอบอาง 

4) การจัดอบรมสื่อใหแกวัดในระดับจังหวัดไปสูระดับตำบลหรือวัด 
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5) เผยแพรเทาทีสามารถจะทำได และมีแผนจะปรับปรุงใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้น เชน 
การติดตอสายตรง การทำชุดคำตอบตอคำถามซ้ำเพราะมีคำถามซ้ำจำนวนมาก ทำใหเหน็ดเหน่ือยในการตอบ 
และใชเวลามาก และการแปะลิงคถายทอดสด เปนตน แตยังขาดความรู เพราะปจจุบันรับผิดชอบกับลูกศิษย
สองคน จึงไมมเีวลามากนัก เมื่อโพสตแลวอาจวางเวนไปสักพักหน่ึง จึงคอยกลับมาดูความเคลื่อนไหว 

6) ควรมีคนกลางประสานงาน แลวรวมกันตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จะ
เปนผลดีมาก 

7) ไมม ี
8) ใหลูกศิษยชวย ตอนน้ีมีพระ 2 รูป และลกูศิษย 2 คน ชวยกันดูแล แลวใหอาตมา

กลั่นกรอง หากไมมั่นใจกถ็ามหลวงพอ 
 

 ประเภท/สื่อสงัคมออนไลนของวัดหรือทีเ่ผยแพรกิจกรรมของวัดนอกจากเพจเฟซบุก 
1) ไมม ี
2) ไมม ี
3) ไมม ี
4) รูปแบบเว็บไซต 
5) วัดมีแอพเว็บไซตของวัดพลวง ที่โยมทำถวาย จึงไมมีคาใชจาย แตมีคนติดตาม

จำนวนนอย ไมเปนที่นาสนใจ จึงปลอยไป แตถาตองการขอมูลสมบูรณเชนประวัติวัด ก็ควรเขาไปดูที่แอพฯ 
สวนเพจเฟซบุกถือเปนขอมูลเบ้ืองตน และเนนกิจกรรมเปนสำคัญ 

6) วัดกำลังพัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหสามารถเปนฐานขอมูลที่เช่ือมกับการพัฒนาวัด เชน 
สามารถแสกนคิวอารโคดของตนไมแลวรูไดวาคือตนอะไร มีประวัติประกอบ แตตอนน้ีขอมูลยังไมสุกงอก และ
ขาดผูมีความรูความสามารถเพียงพอมาชวยงาน 

7) เว็บไซตก็ม ีแตไมเปนที่นิยมเพราะมีขอจำกัดหลายอยาง จึงปลอยไป 
8) เคยมีเว็บไซต พระที่มาบวชเคยทำไว แตตอนน้ีลาสิกขาแลว จึงไมไดทำตอ เพราะ

ไมมีเวลา 
 

  อ่ืน ๆ  
1) หลักธรรมสำหรับผูใชสื่อสงัคมออนไลน คือ หลักกาลามสูตรทั้ง 10 ขอ ที่ตองเช่ือ

อยางมีเหตุผล ไมงมงาย  
   2) ไมม ี
   3) ไมม ี

4) ไมม ี
   5) การใชสื่อตองพยายามไมกลาวพาดพิงใครไมวาจะเปนบุคคลหรือสถาบัน คำพูดที่
ใชตองสุภาพ อานงาย ไมแอบแฝง และตองทันสมัย ตองพิจารณาวาควรจะใชคำอยางไรจึงจะเหมาะสมโดยยึด
ความเปนกลาง และพระธรรมวินัย ไมมุงเอายอดไลค ตองมุงใหคนไดรับขอมูลทีแ่ทจริง สื่อสังคมออนไลนเปน
ดาบสองคม ตองพิจารณาขอมูลใหชัวรกอนแชรอยางมีสติ 
   6) ตองมีสติอยางมาก เมื่อไดรับขอมูลตองพิจารณาอยางเปนกลางเรียกวาอุเบกขา 
ไตรตรองอยางรอบคอบเรียกวามีโยนิโสมนสิการ กอนจะโพสตและแชรตองคำนึงวาสิ่งน้ันจะไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน ถือเปนการปฏิบัติธรรมออนไลน 
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   7) อยาใชเพจเฟซบุกนำไปสูความขัดแยง 
   8) พระทีใ่ชเพจเฟซบุกควรอยูในขอบเขตพระธรรมวินัย พิจารณาการใชที่เหมาะสม 
และควรเกี่ยวของกับการปฏิบัติ  สวนฆราวาส ก็ควรเลนใหเปนเวลา ไมใหเสียการงาน 
 

 สรุปประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดตอสังคม 
  
 1. ผลดีตอวัด 1) เปนการประชาสัมพันธขาวสารและการเผยแผธรรมะใหกับคนทุกหมูเหลา โดยเฉพาะ
คนรุนใหมซึ่งเขาวัดคอนขางนอย เมื่อมีสื่อสังคมออนไลนของวัด ทำใหเปนที่สนใจของวัยรุนมากขึ้น และยัง
กระจายไปยังผูคนตางถิ่นที่อยูหางไกลอีกดวย 2) เปนชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวก งาย และรวดเร็ว โดย
ไมมีคาใชจาย หรือถึงจะมีก็สามารถจัดการและควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหวัดเปนที่รูจักในวงกวางได
อยางรวดเร็ว โดยกลุมผูติดตามที่บอกตอเรื่องราวขาวสารของวัดไปยังกลุมเพื่อน กลุมคนทั่วไป กลุมคนอื่น ๆ ที่
ชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน ทำใหวัดสามารถขยายฐานผูติดตามไดงายและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อสังคมออนไลนยังเปด
โอกาสใหวัดไดรู จ ัก และรับทราบพฤติกรรมของกลุ มผู ติดตาม สามารถนำขอมูลดังกลาวไปพัฒนาการ
ประชาสัมพันธใหถูกตองและตรงใจกับกลุมผูติดตามไดมากขึ้น สามารถรับรูผลตอบรับจากกลุมคนในสังคมได
ทันทีจากทางกลองขอความหรือในความคิดเห็น สามารถรูถึงความตองการ ความชอบ ความไมชอบ หรือการ
ตอบรับการเขารวมกิจกรรมไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 3) ทำใหกิจกรรมบางอยางที่เกี่ยวของระหวางประชาชน 
หนวยงานรัฐ เอกชน กับวัดเกิดขึ้นไดแมจะนอกเวลาราชการ 4) ประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดที่เปนทางการ มี
กำหนดการที่แนนอน พรอมกับสามารถถายทอดสดบรรยากาศได 5) ใชสื่อสารกับ 5.1) กลุมพุทธศาสนิกชนที่ใช
สื่อสังคมออนไลนแมแตการทำบุญก็ออนไลนได 5.2) กลุมที่ทำงานในสำนักงานตาง ๆ ไมมีเวลา และ 5.3) กลุมที่
มีความศรัทธาตอวัดแตอยูหางไกลเพราะขอจำกัดทางพื้นที่ ไมสามารถเดินทางมาวัดไดสะดวก รวมทั้งผู มี
ขอจำกัดทางกายภาพดวย 6) เผยแพรใหญาติโยมเห็นสิ่งดีที่วัดมี หากไมเผยแพรก็จะไมมีใครรู จีงเปนการ
บรรจบกันระหวางของดีกับการนำเสนอดีโดยเฉพาะใชเผยแผธรรมะของครูบาอาจารยไดอยางกวางขวาง 
 2. ผลดีตอสังคม 1) การเขาถึงไดโดยสะดวก ไมจำกัดเวลาและสถานที่ ทำใหรับรูขอมูลขาวสารไดทันที 
ผูที่ไมมั่นใจวาวัดจัดงานหรือไม ก็สามารถตรวจสอบไดจากสื่อสังคมออนไลนของวัด 2) 2.1) สามารถเผยแพร
ขอมูลดี ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม คติธรรม คำสอน รวมถึงเรื่องราวและกิจกรรมของวัด และเรื่อง
อ่ืน ๆ ใหคนในสังคมรับรูไดโดยตรง ถูกตอง งายดาย และรวดเร็ว 2.2) คนในสังคมสามารถเขาถึงหลักธรรมคาสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาไดเร็ว งาย และไมมีคาใชจาย 2.3) สามารถใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่อสาร
สองทางกับวัดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 2.4) ไมจำเปนตองคนหาขอมูลของวัดจากหลายๆ แหง หากตองการรู
รายละเอียดของวัดสามารถเขาดูและถามขอมูลไดตลอดเวลา 2.5) เปนสื่อกลางที่ชวยสรางกลุมสังคมของผูที่ช่ืน
ชอบในเรื่องเดียวกันใหมาอยูในที่เดียวกัน และไดรับขอมูลในเรื่องที่สนใจไดถูกตองและดีงาม  3) ทำใหญาติโยม
กลุมหนึ่งมีความสะดวกในการติดตามขอมูลขาวสารของวัดและแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมโดยไมตอง
เดินทางมาที่วัดกอนวันงาน และสามารถแจงของหายที่วัดเผื่อเมื่อมีคนเก็บไดทางวัดจะติดตอขอที่อยูและสงคืน
โดยไมตองเดินทางมาเอาอีกรอบ  4) วัดเผยแผศาสนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ไดสะดวกรวดเร็วงายตอการเขาถึง  
สำหรับคนนอกวัด หมายถึง คนทั่วไปซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 พุทธศาสนิกชน กลุมน้ีชอบทำบุญ ทำทาน 
จะทราบกิจกรรมของวัดไดงาย เร็ว และสะดวก ตลอดถึงนักทองเที่ยว กลุมที่ 2 หนวยงานรัฐ กลุมน้ีเกี่ยวกับงาน
เอกสารขอมูล กลุมที่ 3 กลุมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และอื่น ๆ ที่มุงวัฒนธรรม ประเพณี ทางการศึกษา 
หรือประโยชนขององคกร  5) ติดตอสอบถามไดสะดวก แกปญหาไดอยางทันทวงที ไมถูกหลอกจากผูไมหวังดี  
6) เหมือนเอาประตูวัดไปไวที่บานเปดเขาไดทันที ประชาขนไดเรียนรูธรรมและสามารถกลับมาทบทวนได เห็น
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พัฒนาการของวัด ก็เกิดปติ เปนการพัฒนาพระพุทธศาสนาไปพรอมกัน 7) มีทางเลือกที่สะดวก ถูกตอง และ
รวดเร็วในการทำบุญตามที่ตองการซึ่งทางวัดตองใหขอมูลอยางสรางสรรค ไมฝกใฝการเมือง ไมแสดงความรูสึก
สวนตัว ไมสรางความขัดแยง โดยอาจคัดสิ่งดี ๆ จากแหลงอื่นมาเผยแพรดวยอยางหลากหลาย ไมโพสตธรรม
อยางเดียวเพราะผูคนไมคอยสนใจ  8) ผูมาปฏิบัติธรรมที่วัดแลวสามารถติดตามกิจกรรมของวัดไดตลอด ทำใหรู
วาครูบาอาจารยยังปฏิบัติกิจวัตรเปนปกติเหมือนเดิม 
 3. การใชที่เหมาะสม 1) รูปแบบฯที่เหมาะสมควรเปนไปเพ่ือการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมของวัด
และเผยแผธรรม พรอมกับหลีกเลี่ยงพุทธพาณิชย อยางไรก็ตาม ยังไมมีผูใชสื่อสังคมออนไลนของวัดเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน แมจะมีผูตองการประชาสัมพันธเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับพระและวัด แตทางวัดไมอนุญาตให
เผยแพร ทั้งน้ี เพราะทางวัดจะคัดกรองกอนเสมอ ไมวาจะเปนขอความของวัดเอง หรือจากภายนอก2) สื่อสังคม
ออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัด ดูจากความนิยมของกลุมผูที่ช่ืนชอบและติดตามที่สวนใหญจะไมใชวัยรุน กลุมผูที่
ชื่นชอบจะเปนผูใหญ อายุเฉลี่ย 35-54 ป ดังนั้นรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัด จึงจะตองเปน
สื่อที่เขาถึงไดงาย พบเห็นหรือเขาไปเปดอานไดงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน ไมมีขอความโฆษณา รูปภาพ หรือคลิป
วีดิทัศนบนสื่อน้ัน ๆ มากมาย จนทาใหเกิดความสับสนและรำคาญจนไมสามารถเขาถึงขอมูลที่วัดตองการสื่อสาร
ได เน้ือหาควรจะเปนเรื่องที่กลุมผูติดตามสนใจ เชน เรื่องของธรรมะ คำสอนในพระพุทธศาสนา แตไมตองมีมาก
จนหนัก จนกลายเปนการยัดเยียดใหสนใจในทุกเนื้อหา บางครั้งอาจเปนเรื่องรอบตัวที่ยังคงไวในสิ่งที่กลุม
ผูติดตามสนใจ เชน เรื่องพุทธประวัติ เรื่องตำนาน เรื่องเกร็ดความรู และเรื่องนารูทั่วไป เชน เรื่องการสวดมนต 
การแตงตัวเขาวัด การใชดอกไมถวายพระ รวมไปถึงการใชรูปสวยๆ เพื่อความผอนคลาย ไมหนักเกินไป เชน 
รูปภาพสถานที่ทองเที่ยว อาหาร ของฝาก นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัด เชน สถานที่หรือสถาปตยกรรม
ตาง ๆ ภายในวัด ความสำคัญของศาสนสถานตางๆ ภายในวัด และมีการเชิญชวนใหเขาวัด ซึ่งนอกจากจะเชิญ
ใหเขามารวมกิจกรรมของวัด อาทิ กิจกรรมงานบุญ งานวันพระ หรือรวมปฏิบัติธรรมแลวยังจะมีการเชิญชวนให
มาเที่ยว พักผอน ขี่จักรยาน เชาจักรยาน ชมสระนา ชมพระอุโบสถ นั่งรถเที่ยวภายในวัด และทองเที่ยวสถานที่
ใกลเคียงอีกดวย การเขียนเนื้อหา ตองกระชับไมยาวยืดเยื้อ หรือไมสั้นมากจนไมเขาใจ หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
คำสอนทางศาสนา คำภาษาบาลีที่อานคอนขางยากตองพยายามใชคำที่เขาใจงายมาขยายความ คำพูดตองไดรับ
การกำหนดรูปแบบใหถูกตองตรงกับคำเขียน คำศัพทถูกตองตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
รูปภาพตองสวย ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหา รูปถายตาง ๆ เมื่อวัดจัดกิจกรรม จำเปนตองมีประกาศ หรือ
แจงไปยังผูเขารวมกิจกรรมกอนการถายรูปทุกครั้งวาจะมีการนำรูปไปลงในสื่อสังคมออนไลนของวัด ทั้งนี้เพ่ือ
เปนการปองกันการฟองรองหากมีผูไมประสงคใหนำภาพของตนไปเผยแพรในที่สาธารณะ จึงตองมีการแจงให
ทราบและขออนุญาตกอนในคราวเดียวกัน  3) สื่อของวัดควรตองตั้งอยูบนพื้นฐานของกิจกรรมทางศาสนา 
หลักธรรม และตองตระหนักถึงความเหมาะสมเพราะการทำสื่อตองไมกระทบตอศรัทธาความเลื่อมใส ถึงปจจุบัน
กระแสการทำบุญออนไลน หรือ ใชจายออนไลนมีมาก แตสำหรับวัดสื่อออนไลนควรเนนไปที่การประชาสัมพันธ
หลักธรรมเพื่อสรางความศรัทธาและใหปญญากับคนรุนใหมหรือสังคมออนไลน  4) ควรมีแอดมิน (ผูดูแล) ได
หลายคน ทำสะดวก รวดเร็ว และไมมีคาใชจาย ที่สำคัญคือสามารถโตตอบกันได แจงสภาพปจจุบันได เชน 
ขณะน้ีฝนตก เปนตน ยกเวนบางกรณีที่ตองการโปรโมตซึ่งมีคาใชจายบางแตไมมาก 5) ความเหมาะสมของแตละ
วัดอาจตางกันตามวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย บริบทของวัด และความชำนาญ  6) ควรใชเผยแผหลักธรรม
และคำสอนของครูบาอาจารย กิจกรรมของวัดเพ่ือการเจริญทาน ศีล ภาวนา และวันสำคัญทางศาสนา 4 วัน คือ
วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา และมาฆบูชา รวมทั้งวันเขาพรรษา ออกพรรษา เปนหลัก 
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 ตอนท่ี 3 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด 
 

 ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักริน สุขสวัสด์ิชน 

 

 1. สื่อสังคมออนไลน 3 ชนิด คือ เว็บไซต ยูทูบ และ เพจเฟซบุก แตละชนิดมีความแตกตางกันทั้ง
รูปแบบ วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย กลาวคือ เว็บไซตมีลักษณะเหมือนหนังสือหนึ่งเลม ประกอบดวย
หนาปกที่เรียกวาโฮมหรือหนาหลัก สารบัญ และมีหนาหนังสืออีกจำนวนหนึ่งแสดงเนื้อหาที่ผูทำเว็บไซตสราง
ไว การสรางตองอาศัยความรูดานเทคโนโลยี และศิลปะในการนำเสนอ ซึ่งไมยากนัก แตอาจมีคาใชจายในการ
เชาหรือซื้อพ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูลที่เรียกวาโดเมน 
 ตางจากเฟซบุกที่เปนโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งถูกออกแบบไวแลวดวยเจาของบริษัท เปนกระแสขอมูลที่
เลื่อนไหลตลอดเวลาทำใหผูที่เกาะกลุมอยูไดคือผูที่มีความสนใจอยางเดียวกัน สามารถโตตอบไดอยางทันทวงที 
และนำเสนอขอมูลไดจากสถานการณจริง แตถาตองการทำการตลาดใหเขาถึงกลุมผูคนไดมากกวาปกติ ก็มี
คาใชจายบางตามราคาที่กำหนดโดยบริษัทเฟซบุก สวนยูทูบเปนวีดิทัศนซึ่งอาจนำมาประกอบการเผยแพร
เน้ือหาบางสวนของเว็บไซตและเพจเฟซบุก  
 เมื่อเปรียบเทียบความยากงายในการสรางและใช เว็บไซตมีความยุงยากมากที่สุด รองลงมาคือเฟซบุก 
สวนยูทูบไมยากเพราะเพียงมีวิดีทัศนก็สามารถอัพโหลดหรือนำเขาวิดีทัศนนั้นผานโปรแกรมยูทูบที่ออกแบบไว
แลวโดยเจาของบรษิัท 
 2. การที่วัดจะใชสื่อออนไลนประเภทใด จึงขึ้นอยูกับความพรอมดานเทคโนโลยี วัตถุประสงค และ
กลุมเปาหมาย หรืออาจใชหลายแบบรวมกันก็ได สวนจากขอมูลเชิงปริมาณจะเห็นวา เพจเฟซบุก คือ 
ชองทางที่วัดนิยมใชมากที่สุด เพราะมีรูปแบบสำเร็จรูป ไมยากในการนำเขาขอมูล มีเปาหมายหลักคือการ
ประชาสัมพันธงานบุญกุศล และเผยแผกิจกรรมที่เก่ียวของ 
 อยางไรก็ตาม หากวัดสามารถสรางเว็บไซตขึ ้นมาไดดวย ก็จะทำใหการเก็บขอมูลเปนระบบ
ระเบียบ งายตอการสืบคน อางอิง และเก็บขอมูลจำนวนมากไว ทำใหมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชนทาง
วิชาการ ทางประวัติศาสตร และไมถูกกลบดวยกระแสขอมูลตามความนิยม 
 สิ่งที่ตองคำนึงมากที่สุดคือเนื้อหาสาระหรือสาร (content/information) ที่วัดตองการเผยแพร 
เพราะในที่สุดแลวจะเปนสาเหตุหลักตอการไดรับความนิยมและความยั่งยืน สวนสื่อสังคมออนไลนทั้งหลาย
นั้นเปนเพียงเครื่องมือหรือชองทางในการสื่อสาร ผูรับสารเองก็ตองการไดรับขอมูล (data) ที่มีประโยชน
เปนขาวสารที่มีสาระ (information) ที่คาดหวังจากวัดซึ่งเปนองคกรทางศาสนาที่อยูไดดวยความศรัทธา
ของประชาชน 
 

 ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายไอที อาจารย ดร.จอมพล พทิักษสันตโยธนิ 

 

 1. นอกจาก พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขางตน ยังมี

กฎหมาย หรือ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสื่อสังคมออนไลนดวย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์  การกระทำใดผิดทาง

คอมพิวเตอรอาจจะเขาขายผิดของกฎหมายมากกวาหนึ่งฉบับก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของความผิดนั้น ๆ 
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โดยเฉพาะเนื้อหาที่เผยแพรบนสื่อสังคมออนไลนนั้นแมไมมีพระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร หากมีลักษณะ

คุกคาม ขมขู ฉอโกง ลามก ละเมิดลิขสิทธ์ิ เปนตน ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวของอยูแลว ในกรณีของวัดก็เชนกัน  

 2. วัดโดยสวนมากใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธกิจกรรมทั่วไป ไมรังแก

ใคร และไมหลอกลวงใคร จึงเปนไปไดคอนขางยากที่จะกระทำความผิดพระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร หรือ

กฎหมายอ่ืน ประเด็นที่อาจจะตองระวังบาง คือ  การโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่อาจเกินจริง อาจเปน

การมอมเมาประชาชน หรือการที่มีบุคคลไมหวังดีนำวัดไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตน เมื่อพิสูจนแลววัดไมผิด 

แตอาจทำใหเสื่อมเสียช่ือเสียงในวงกวาง และกระทบตอศรัทธาของประชาชนแลว ซึ่งแกไขไดยาก 

3. โดยภาพกวาง กฎหมายไมพอ เพราะการสื่อสารเกิดเร็ว มีประเด็นเกิดจำนวนมาก เทคโนโลยีไปเร็ว

กวากฎหมายเสมอ กฎหมายจึงออกตามมาเมื่อเกิดเหตุแลว ซึ่งในสังคมไทย มักเกิดเหตุซ้ำแลวซ้ำอีก แต

อยางไรก็ตาม สำหรับกฎหมายในปจจุบันถือวาครอบคลุมทั่วถึงการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิด

ทางคอมพิวเตอรเกือบทั้งหมดแลว สวนที่กฎหมายยังไมเพียงพอยังมีอยูบาง เชน การกลั่นแกลงออนไลน 

(cyberbullying) ซึ ่งเปนปญหาที ่ม ีผลกระทบตอเหยื ่ออยางมาก สวนวัดดังที ่กลาวแลวขางตนวามุง

ประชาสัมพันธกิจกรรมที่เปนกุศลตาง ๆ จึงไมจำเปนตองกังวลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร

หรือกฎหมายอ่ืน แตก็ควรรูกฎหมายไวบางเพ่ือปองกันผูไมหวังดีนำไปใชแสวงหาผลประโยชน หรือแมแตผูหวัง

ดีเองอาจกระทำความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ  

 

ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ศาสตราจารยพิเศษ รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 

 

1. สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดขัดตอพระธรรมวินัยหรือไม หากพิจารณา

จากหลักตัดสินพระธรรมวินัย 9 ขอ และวินัยของพระภิกษุ 227 ขอ ขางตน ตองดูวัตถุประสงคของการใชเปน

หลัก  

อีกหลักการหนึ่งที่ผู วิจัยควรนำประกอบการพิจารณา คือ มหาปเทส หรือ ขออางใหญ 4 อยาง

เพราะฉะนั้นเพจเฟซบุกแมไมมีบัญญัติไวในพระธรรมวินัย แตวาพระพุทธเจาใหหลักมหาปเทสขออางใหญไว

แลว ก็นาจะนำมาพิจารณาประกอบได จึงตองดูวัตถุประสงค ถาวัตถุประสงคเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา

การประชาสัมพันธ  

การประชาสัมพันธมีมาแลวในครั้งพุทธกาลหรือกอนพุทธกาล เชน การประกาศการฟงธรรม นั่นคือ

เรื่องการประชาสัมพันธ แตในสมัยนั้นไมมีเพจเฟซบุกอยางนี้ ก็ใชการประกาศดวยปากเปลา แตวาเมื่อมี

เครื่องมือมาแลวจะใช ก็ตองถามวาจะใชเพื่อวัตถุประสงคอะไร ถาเพื่อวัตถุประสงคของการประกาศธรรมก็

ใชได ถาไมยืดหยุนบางตามหลักมหาปเทส จะเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัย ก็ตองดูวัตถุประสงค ถาอยางนั้นก็

จะครอบคลุมไปถึงโนน การใชรถยนต การใชไฟฟา อะไรตาง ๆ เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ที่วัดใชตาง ๆ ซึ่งตองดู

วาเปนไปเพื่อศาสนกิจหรือเพื ่อการสะสมกองกิเลส โดยใหมุ งคำนี้ “เพื ่อประโยชนสุขแกสังคมแกโลก” 

ประกอบกับการยึดวินัยเปนแมบทแลวนำหลักมหาปเทสมาพิจารณาประกอบดวย  

 2. สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎมหาเถร

สมาคม หรือไม จำเปนตองรูวามีกฎอะไรบาง ซึ ่งอาจแยกเปน 2 สวน คือ กฎหมายทั่วไปที่บังคับใชกับ

ประชาชนทั่วไปรวมทั้งพระภิกษุสามเณรดวย และกฎมหาเถรสมาคมที่บังคับใชกับพระภิกษุสามเณร หากมีกฎ
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แลวฝาฝนก็ผิด แตบางอยางอาจไมผิดพระธรรมวินัย เชน การหามพระสะพายยาม ไมมีในพระธรรมวินัย ซึ่ง

หากจะมองวาผิดพระธรรมวินัย ก็อาจเปนเพียงความไมเหมาะสม ไมสำรวจ ไมมีมารยาท เปนทุกกฎเทาน้ัน 

 3. สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดขัดตอจารีตของสังคมพุทธแบบไทย หรือ 

เปนโลกวัชชะ หรือไม จำเปนตองนิยามจารีตแบบไทยคืออะไร โดยทั่วไป พระพุทธศาสนาในสังคมไทยมี 2 

แบบ คือ แบบมุงนิพพาน และแบบชาวบานหรือศาสนาเพ่ือสังคม 

พระแบบมุงนิพพาน ก็ไมสนใจสื่อสังคมออนไลนอยูแลว สวนอีกกลุมหนึ่งคือพระที่ทำงานเพื่อสังคม 

สงเคราะหชาวบาน โดยทั่วไปก็จะมีหรือไมมีเหมือนชาวบาน วัดกับบาน พระกับโยม พัฒนาพรอมกัน ซึ่งไมมี

ในสมัยพุทธกาล จึงตองพิจารณาตามหลักมหาปเทสวาการมีนั้นตองไมสะสมกองกิเลส มีเพียงอำนวยความ

สะดวกพอสมควร ไมถูกลอลวงใหลุมหลง 

ในสายตาของชาวบานบางกลุมที่ไมเขาใจพระสงฆเพื่อสังคม ก็ติเตียนซึ่งเรียกวา โลกวัชชะ (ตามรูป

ศัพท หมายถึง ทำดวยอกุศลจิต เปนเหตุใหเวียนวายตายเกิด ซึ่งมีความหมายกวางกวาที่เขาใจทั่วไปใน

สังคมไทย) อยางไรก็ตาม ในมุมศาสนาเพื่อสังคมนัน้ อำนวยใหพระใชเทคโนโลยีไดในโอกาสที่เหมาะสม แต 1) 

บางโอกาสพระใชไมเหมาะสม เชน กำลังสวดมนตถือวาไมเคารพพระธรรมวินัยและพระพุทธเจา เพราะถือวา

เปนเวลาศักดิ์สิทธิ์ ที่กำลังสาธยายคำสอนของพระพุทธเจา จึงตองโทษพระที่ใชไมเหมาะ  และ 2) การใชที่ไม

สำรวจ บางครั้งแมจะไมอยูในระหวางประกอบศาสนกิจ แตพฤติกรรมการใชไมสำรวจ ชาวบานก็รับไมได ไม

เฉพาะเทคโนโลยี แตรวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ดวย ซึ่งเปนเชนน้ีนานมาแลว ชาวบานยอมรับไดก็ตอเมื่อความเปนพระ

ยังปรากฏอยู พระเองจึงตองรักษาสมณสารูปไวไมได สวนมากพระที่ใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน

มักจะเสียสมณะสารูปเพราะเพลิน สนุก และเกิดตัณหา 

4. รูปแบบสื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดควรมีโครงสราง และเน้ือหาอยางไร 

จึงจะไมขัดตอพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต หรือเปนโลกวัชชะ ตองพิจารณาที่เจตนาเพื่อเผยแพร 1) 

พระพุทธศาสนา 2) กิจกรรมของวัดตามความเหมาะสม ยึดธรรมวินัย และจารีตของสังคมประกอบ ชาวบาน

ตัดสินไดวาควรหรือไมควรเพราะชาวพุทธมีความรูพอวาพระควรเปนอยางไร  

อาจมีชาวบานบางกลุมสุดโตงไมยอมรับพระสงฆเพื่อสังคมโดยถือวาไมใชกิจของสงฆ ก็ตองพิจารณา

เปนรายกรณี เพราะบางครั้งการเครงครัดพระธรรมวินัย อาจกลายเปนความเห็นแกตัว เชน ชาวบานเดือดรอน 

แตพระไมสนใจเลย มุงนิพพานอยางเดียว ก็ไมรอด การรักษาวินัยตองอาศัยธรรมประกอบดวย เชน เมตตา 

กรุณา เปนวิถีพระโพธิสัตว แตอยางไปดูกริยา เชน พระชวยเข็นรถ แตถึงจะผิดพระวินัยก็ไมมาก เปนอาบัติทุก

กฎ อยางไรก็ตามการจะเสียศีลตองมีเหตุอันควรคือเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม การใหรักษาศีลอยางเดียวไม

มีธรรมประกอบ ศีลเองก็ไมเจริญ ดังน้ัน จึงตองมีทั้ง 2 สวน คือ รูปแบบ และเจตนา น่ิงดูดายกลายเปนเห็นแก

ตัว ศีลเองก็ไปไมได แตตองยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก ไมเสียศีลขั้นอาบัติหนัก เชน ปาราชิก สังฆาทิเสส 

5. วัดจำเปนตองมีสื่อสังคมออนไลนหรือไม หากจำเปน วัดจะใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนโดย

ไมมีโทษไดอยางไร เบื้องตนควรถามวา ทุกวัดจำเปนตองมีหรือไม เพราะมีคาใชจายดวย ถาไมจำเปนตองมี ก็

ไมตองกังวลวาจะมีแบบใด ซึ่งก็ตองถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เผยแพรธรรมดังกลาวขางตน 
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 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวดัฯ 
 
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชี้ไปในทิศทางเดียวกันถึงรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่วัด

จำนวน 7 วัด ซึ่งมีจำนวนผูติดตามสูงที่สุดของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเลือกใช คือ เพจเฟซบุก มีเพียง 1 
วัดจากจังหวัดชลบุรี ที่มีทั้งเพจเฟซบุก และเว็บไซต  คือ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ 
การสังเคราะหรูปแบบเว็บไซตจึงไมอาจกระทำได สวนเว็บไซตของวัดญาณฯ ดังแนบในภาคผนวก สวนเพจเฟซบุก
มีรูปแบบและขั้นตอนการสราง 9 ขั้น ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 ขัน้ที่ 1 มีเฟซบุกสวนบุคคล 
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ภาพที่ 4.10 ขัน้ที่ 2 กดสราง ปรากฏกลอง เลือกเพจ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 ขัน้ที่ 3 กดเพจ ปรากฏสรางเพจ เลือกชุมชนหรือบุคคลสาธารณะ 
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ภาพที่ 4.12 ขัน้ที่ 4 กดชุมชนหรือบุคคลสาธารณะ กรอก และกดดำเนินการตอ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 ขัน้ที่ 5 กดชุมชนหรือบุคคลสาธารณะ กรอก และกดดำเนินการตอ 
 



 

75 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 ขัน้ที่ 6 เพ่ิมรูปภาพหนาเพจขั้นที่ 1 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 ขัน้ที่ 7 เพ่ิมรูปภาพหนาเพจขั้นที่ 2 
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ภาพที่ 4.16 ขัน้ที่ 8 การสรางเพจเฟซบุกสำเร็จ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 ขัน้ที่ 9 เพ่ิมรายละเอียดตามรายการที่ปรากฎดานขวามือของเพจเฟซบุก 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 

 

สรุป 
  
 โครงการวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค 3 ประการ 
ไดแก 1) เพ่ือจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเน้ือหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก
2) เพื่อประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดตอสังคม และ 3) เพื่อคนหาและพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด การสรุปแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน
ที่ 1 ขอมูลทั่วไป และ สวนที่ 2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย ดังน้ี 
 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
  ภาคตะวันออกประกอบดวย 8 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว มีวัดจำนวน 380, 365, 400, 144, 211, 410, 274 และ 406 วัดตามลำดับ 
รวม 2,590 วัด (สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2561) ซึ่งเปนประชากรทั่วไปของโครงการวิจัยนี้ สวน
ประชากรสำหรับการวิจัย คือ วัดเหลานั้นที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลนเมื่อสืบคนดวยฐานขอมูลของกูเกิล 
(google.com) จำนวน 643 วัด กลุมตัวอยางสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 255 วัด และกลุมเปาหมาย
สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 8 วัด และผูทรงคุณวุฒิ 3 คน 
  วัดที่เปนกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ จำนวน 255 วัด แบงออกเปน 2 กลุม  

  กลุมที่ 1 คือ ตัวแทนของแตละอำเภอที่มีผู กลาวถึงสูงสุด เมื่อสืบคนผานระบบ
ฐานขอมูลของกูเกิล จำนวน 68 วัด เรียงตามลำดับอักษร ดังน้ี  
   1. จังหวัดจันทบุรี มี 10 อำเภอ คือ 1) แกงหางแมว วัดจันทคุณาราม  2) ขลุง วัด
ตะปอนใหญ  3) เขาคิชกูฏ วัดพลวง  4) ทาใหม วัดเขาสุกิม  5) นายายอาม วัดนายายอาม  6) โปงน้ำรอน วัด
เขาชวัง  7) เมืองจันทบุรี วัดไผลอม  8) มะขาม วัดเขาบรรจบ  9) สอยดาว วัดใหมคลองป  และ 10) แหลม
สิงห วัดชากใหญ ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อสังคมออนไลนประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มีเพจเฟซบุกซึ่งมี
ผูติดตามสูงสุดของจังหวัดจันทบุรี คือ วัดพลวง อำเภอเขาคิชกูฎ 
   2. จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 11 อำเภอ คือ 1) คลองเขื่อน วัดบางตลาด  2) ทาตะเกียบ 
วัดทุงยายชี  3) บางน้ำเปรี้ยว วัดโพรงอากาศ  4) บางคลา วัดโพธิ์บางคลา  5) บางปะกง วัดหงสทอง  6) 
แปลงยาว วัดปาพรหมยาน  7) พนมสารคาม วัดโพธิ์ใหญ  8) เมืองฉะเชิงเทรา วัดสมานรัตนาราม 9) ราช
สาสน วัดไผขวาง 10) สนามชัยเขต วัดหวยน้ำทรัพย  11) บานโพธิ์ วัดผาณิตาราม ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวย
สื่อสังคมออนไลนประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มีเพจเฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ วัดสมาน
รัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
   3. จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ และ เขตปกครองพิเศษ 1 แหง คือ 1) เกาะจันทร วัด
หนองงูเหลือม  2) เกาะสีชัง วัดถ้ำระฆังทอง  3) บอทอง วัดบุญญาวาส  4) บางละมุง วัดญาณสังวราราม  5) 
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บานบึง วัดราษฎรเรืองสุข 6) พนัสนิคม วัดทุงเหียง  7) พานทอง วัดวรพรตสังฆาวาส  8) เมืองชลบุรี วัดปา
อัมพวัน  9) ศรีราชา วัดเขาตะแบก  10) สัตหีบ วัดหลวงพ่ีออ๋ี  11) หนองใหญ วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม  12 
เขตปกครองพิเศษพัทยา วัดพระใหญ  ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อสังคมออนไลนประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มี
เพจเฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดชลบุรี คือ วัดญาณสังวราราม อำเภอเมืองบางละมุง 
   4. จังหวัดตราด มี 7 อำเภอ คือ 1) เกาะกูด วัดเกาะหมาก  2) เกาะชาง วัดสลัก
เพชร  3) เขาสมิง วัดหวงพัฒนา  4) คลองใหญ วัดหาดทรายแดง  5) บอไร วัดเนินตากแดด  6) เมืองตราด 
วัดไผลอม และ 7) แหลมงอบ วัดคลองใหญ  ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อสังคมออนไลนประเภทเพจเฟซบุก 
วัดที่มีเพจเฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดตราด คือ วัดหวงพัฒนา อำเภอเขาสมิง 
   5. จังหวัดนครนายก มี 4 อำเภอ คือ 1) บานนา วัดจุฬาภรณวนาราม 2) ปากพลี 
วัดปาศรีถาวร  3) เมืองนครนายก วัดพราหมณี และ 4) องครักษ วัดประสิทธิเวช ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อ
สังคมออนไลนประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มีเพจเฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดนครนายก คือ วัดจุฬาภรณ
วนาราม อำเภอบานนา 
   6. จังหวัดปราจีนบุรี มี 7 อำเภอ คือ 1) กบินทรบุรี วัดโคกอุดม  2) นาดี วัดรัตน
เนตตาราม  3) บานสราง วัดบางกระเบา 4) ประจันตภาม วัดเขานอย  5) เมืองปราจีนบุรี วัดแกวพิจิตร  6) 
ศรีมโหสถ วัดตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์  และ 7) ศรีมหาโพธิ์ วัดใหมกรองทอง ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อสังคม
ออนไลนประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มีเพจเฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดปราจีนบุรี คือ วัดบางกระเบา 
อำเภอบานสราง 
   7. จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ คือ 1) แกลง วัดวังหวา  2) เขาชะเมา วัดถ้ำเขา
ประทุน  3) นิคมพัฒนา วัดมาบขา  4) บานคาย วัดละหารไร  5) บานฉาง วัดพลา  6) ปลวกแดง วัดมาบยาง
พร  7) เมืองระยอง วัดปาประดู และ 8) วังจันทร วัดน้ำตกธรรมรส ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อสังคมออนไลน
ประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มีเพจเฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดระยอง คือ วัดละหารไร อำเภอบานคาย 
   8. จังหวัดสระแกว มี 9 อำเภอ คือ 1) เขาฉกรรจ วัดถ้ำเขาฉกรรจ  2) โคกสูง วัด
โคกสวาง  3) คลองหาด วัดบานน้ำคำ  4) ตาพระยา วัดปาเขายอยผาแดง  5) เมืองสระแกว วัดสระแกวพระ
อารามหลวง  และ 6) วังน้ำเย็น วัดวังน้ำเย็น 7) วังสมบูรณ วัดวังใหม  8) วัฒนานคร วัดปาใตพัฒนาราม  และ  
9) อรัญประเทศ วัดโคกสะแบง ในขณะที่ เมื่อสืบคนดวยสื่อสังคมออนไลนประเภทเพจเฟซบุก วัดที่มีเพจ     
เฟซบุกซึ่งมีผูติดตามสูงสุดของจังหวัดสระแกว กลับไมใชวัดตัวแทนของอำเภอตามบัญชีรายช่ือ แตเปนวัดเหลา
ออย อำเภออรัญประเทศ ผูวิจัยจึงทำการสืบคนผานเฟซบุกเปนรายวัด ผลที่ไดเปนไปในทิศทางเดียวกันคือเพจ
เฟซบุกของวัดตัวแทนเปนเพจที่ไมเปนทางการ เปนเพจที่วัดไมไดดูแล และเปนเพจที่ไมมีความเคลื่อนไหว 
นอกจากการสืบคนจากเฟซบุกแลว ผูวิจัยยังไดโทรศัพทติดตอไปตามหมายเลขที่ใหไว ผลที่ไดก็ยังชี้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ บางก็ไมมีผูรับสาย บางก็บอกวาไมใชเพจของวัด ดังนั้น จึงทำใหวัดเหลาออยเปนตัวแทน
ของจังหวัดสระแกว 
   กลุมที่ 2 คือ ตัวแทนของภาคตะวันออกที่มีผูกลาวถึงรองลงมาจากตัวแทนของแต
ละจังหวัด เมื่อสืบคนผานระบบฐานขอมูลของกูเกิล (google.com) จำนวน 187 วัด เรียงลำดับจากมากไปหา
นอย ดังน้ี 1) วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2) วัดชัยมงคล  3) วัดวีระโชติธรรมาราม  4) วัดปากน้ำแขมหนู  5) วัด
เขาดิน  6) วัดหวยใหญ  7) วัดลุมมหาชัยชุมพล  8) วัดใหญอินทาราม  9) วัดถ้ำสาลิกา  10) วัดชองแสมสาร  
11) วัดโขดหิน  12) วัดปากน้ำโจโล  13) วัดหวยปราบ  14) วัดทองคุง  15) วัดเขาทุเรียน  16) วัดปาคลองกุง  
17) วัดเนินสุทธาวาส  18) วัดธรรมนิมิตต  19) วัดเขตรนาบุญญาราม  20) วัดสาวชะโงก  21) วัดเขาพุทธโค
ดม  22) วัดสารนาถธรรมาราม  23) วัดถ้ำเมน  24) วัดคีรีวัน  25) วัดนอก  26) วัดจีนประชาสโมสร  27)  วัด
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ธรรมปญญา  28) วัดบางสมัคร  29) วัดพิมพาวาส  30) วัดบางพระวรวิหาร  31) วัดพลงไสว  32) วัดบาน
คาย  33) วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ  34) วัดสมุทรคงคาราม(วัดปากน้ำ)  35) วัดถ้ำประทุน  36) วัดอุสภาราม 
(บางวัว)  37) วัดเขาแตงออน  38) วัดหนองรี 39) วัดละหารใหญ 40) วัดโพธิ์แทน 41) วัดพลับ 42) วัดแหลม 
ใต 43) วัดตำหนัก 44) วัดเนินพระ 45) วัดปาภูมาศ 46) วัดบางกระเจ็ด 47) วัดตะเคียนทอง 48) วัดลำบัว
ลอย 49) วัดปาขะ 50) วัดเตาปูน 51) วัดบางละมุง 52) วัดทามะกอก 53) วัดปากน้ำ ศรีราชา 54) วัดอางศิลา 
55) วัดคลองทราย 56) วัดเขานอย 57) วัดราษฎรนิยมธรรม 58) วัดพรหมมาวาส 59) วัดดงละคร 60) วัดแสม
ขาวเจริญราษฎร 61) วัดตะปอนนอย 62) วัดศรีธรรมาราม บานทุงกราด 63) วัดถ้ำเขาโบสถ 64) วัดเทพนิมิต 
65) วัดทาโสม 66) วัดหนองแฟบ 67) วัดทาเสน 68) วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย 69) วัดลาดบัวขาว 70) วัด
อุทยานนที 71) วัดนาพราว 72) วัดหนองคอกหม ู73) วัดศรีจุฬา 74) วัดแหลมมะขาม 75) วัดกองดิน 76) วัด
อางเวียน 77) วัดพงษาราม 78) วัดจอมพลเจาพระยา 79) วัดเชี่ยวโอสถ 80) วัดพะธรรมจักร 81) วัดกระบก
ขึ้นผึ้ง 82) วัดอาวใหญ 83) วัดนาเขื่อน 84) วัดปาประดู 85) วัดบานดาน 86) วัดทุงแฝก 87) วัดหนองหวา 
มะขามคู 88) วัดถ้ำสุวรรณภูผา 89) วัดเขาบางพระ 90) วัดแหลมเสด็จ 91) วัดเขาตาลิ่น 92) วัดบอทอง 93) 
วัดปลวกเกตุ 94) วัดเขาคอก 95) วัดหนองบัว 96) วัดสังกะสี 97) วัดสำนักบก 98) วัดนาคูโมทนามัยปุญญา
ราม 99) วัดหนองเค็ด 100) วัดคลองทราย 101) วัดหนองโพธ์ิ 102) วัดเขานอยคีรีวัน 103) วัดปากน้ำแหลม
สิงห 104) วัดสมบูรณสามัคคี 105) วัดธรรมาภิมุข 106) วัดนากระรอก 107) วัดปากคลองบางขนาก 108) วัด
โนนฝาวพุทธาราม 109) วัดกระทุม 110) วัดโบสถเจริญธรรม 111) วัดโพธาราม 112) วัดหนองปาตอง 113) 
วัดทาแยก 114) วัดบานหอย 115) วัดศรีกะอาง 116) วัดหนองตะแบก 117) วัดชุมแสงศรีวนาราม 118) วัด
เนินยาง 119) วัดตรีรัตนาราม 120) วัดหนองประเทือง 121) วัดคลองจาก 122) วัดประเวศวัฒนาราม 123) 
วัดหนองกะพอ 124) วัดหนองจระเข 125) วัดจุฬามณี 126) วัดบางเตย 127) วัดเกาะเค็ดนอก 128) วัดจุก
เฌอ 129) วัดคลองคันฉอ 130) วัดหนองระกำ 131) วัดปาจิตติพลังศรี 132) วัดเนินสะอาด(วัดบานไร) 133) 
วัดถ้ำประทุน 134) วัดสุทธาวาส 135) วัดมงคลเทพ 136) วัดปาอุทุมพร 137) วัดเขาชะโงก 138) วัดราษฎร
บำรุงวนาราม (เกาะ) 139) วัดหนองกระจับ 140) วัดไฝขวาง 141) วัดเนินโพธ์ิ 142) วัดเขาสาป 143) วัดวัง
ขอน 144) วัดศรีโพธิมาลัย 145) วัดคลองรวมพัฒนา 146) วัดเขาถ้ำ 147) วัดพญาลาง 148) วัดลำพัน 149) 
วัดสำนักกระทอน 150) วัดชางชนศิริราษฎรบำรุง 151) วัดแหลมอวน 152) วัดทากระทอน 153) วัดประตู
น้ำทาไข 154) วัดชงโค 155) วัดเขาถ้ำเทพพิทักษ 156) วัดโพธิทัตตาราม (วัดจีน) 157) วัดอางหิน 158) วัด
เขาสวรรคตาก 159) วัดโคกเจริญสุข(วัดโคกอีหลง) 160) วัดปากแพรก 161) วัดไทรงาน(วัดบานเกาะพอก) 
162) วัดหนองหัวลิงใน 163) วัดหนองคันจาม 164) วัดหนองเคี่ยม 165) วัดปาวิสุทธิธรรม 166) วัดทอใหญ
(ใหญพรหมประทาน) 167) วัดบานขอม(เวชทรัพย) 168) วัดหนองไทรราษฎรบำรุง 169) วัดเทพนิมิต 170) 
วัดบึงตนชัน 171) วัดโคกอุดมดี 172) วัดสระดูศรัทธาทำ 173) วัดศรีมงคล 174) วัดเนินยาง 175) วัดน้ำคอก
ใหม 176) วัดหัวหวาสามัคคี 177) วัดทุงหนองออ 178) วัดดงบัง 179) วัดศรีวนาลัย 180) วัดมัชฌิมวัน 181) 
วัดฉางเกลือ 182) วัดอรัญญาราม 183) วัดอางศิลาสามัคคี 184) วัดทาอิฐ 185) วัดทองธรรมชาติราษฎรสันติ 
186) วัดชองลม 187) วัดถนนมะมวง 
 
  วัดที่เปนกลุมเปาหมายเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนตัวแทนของแตละจังหวัด จำนวน 8 วัด ไดแก   
1) จันทบุรี วัดพลวง 2) ฉะเชิงเทรา วัดสมานรัตนาราม  3) ชลบุรี วัดญาณสังวราราม  4) ตราด วัดหวงพัฒนา  
5) นครนายก วัดจุฬาภรณวนาราม  6) ปราจีนบุรี วัดบางกระเบา  7) ระยอง วัดละหารไร  และ 8) สระแกว 
วัดเหลาออย  
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 สวนท่ี 2 ผลการวิจัยแยกตามวตัถุประสงค 
  
  วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเนื้อหาสื่อสังคม
ออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 

 
  1.1 เพจเฟซบุก คือ สื่อสังคมออนไลนที่วัดเกือบทั้งหมดเลือกใช มี 2 ประเภท คือ เพจที่เปน
ทางการ ถูกสรางขึ้นดวยบุคคล และไมเปนทางการ ถูกสรางขึ้นดวยระบบ เพราะมีการระบุถึงผานสื่อสังคม
ออนไลน ในโครงการวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะเพจที่เปนทางการเทาน้ัน 
  1.2 โครงสรางของเพจถูกกำหนดและออกแบบไวแลวดวยบริษัทเจาของเฟซบุก โดยมากใช
เพ่ือเผยแพรรูปภาพโดยมีคำอธิบายหรือเชิญชวนที่เกี่ยวของ รูปภาพจึงเปนเหมือนสารมากกวาเปนสื่อ โดยมาก
มีความสมบูรณในตัว ระบุบุคคล เวลา สถานที่ และเรื่องราว ในภาพเดียวหรือชุดรูปภาพจำนวนหน่ึง 
  1.3 รูปภาพที่โพสตบนเพจเฟซบุกของวัดตัวแทนจังหวัดในภาคตะวันออก โดยภาพรวม มี
จำนวน 17,371.00 ภาพ เฉลี่ยวัดละ 2,171.38 มีเพียง 1 วัด ที่โพสตรูปภาพสูงกวาคาเฉลี่ย คือ วัดละหารไร 
จังหวัดระยอง และเปนวัดที่โพสตรูปภาพมากที่สุด จำนวน 12,734.00 ภาพ คิดเปนรอยละ 73.31 สวนวัดที่โพ
สตรูปภาพนอยที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 35.00 ภาพ คิดเปนรอยละ 0.20  
  ผูถูกใจรูปภาพ โดยภาพรวม มีจำนวน 225,321.00 คน เฉลี่ยรูปภาพละ 28,165.13 มี 3 วัด 
ที่รูปภาพถูกถูกใจมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 177,432.00 คน คิดเปนรอยละ 78.75 วัดที่มีรูปภาพถูกถูกใจ
มากที่สุด คือ วัดละหารไร จังหวัดระยอง จำนวน 68,245.00 คน คิดเปนรอยละ 30.29 สวนวัดที่มีรูปภาพถูก
ถูกใจนอยที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 14.00 คิดเปนรอยละ 0.01 เมื่อพิจารณาแตละ
รูปภาพ พบวา คาเฉลี่ยการถูกใจตอภาพอยูที่ 30.65 คน/ภาพ มี 4 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย โดยวัดที่รูปภาพถูก
ถูกใจเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด อยูที่ 83.40 คน/ภาพ 
  การคอมเมนทรูปภาพ โดยภาพรวม มีจำนวน 14,292.00 คน เฉลี่ยรูปภาพละ 1,786.50 
ครั้ง มี 4 วัด  ที่รูปภาพถูกคอมเมนทมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 13,273.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 92.86 วัดที่มี
รูปภาพถูกคอมเมนทมากที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน  4,444.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
31.09 สวนวัดที่มีรูปภาพถูกคอมเมนทนอยที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 184.00 
ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.29 ในขณะที่วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว ไมมีรูปภาพที่ถูกคอมเมนท เมื่อพิจารณาแต
ละรูปภาพ พบวา คาเฉลี่ยการคอมเมนทตอภาพอยูที่ 2.08 ครั้ง/ภาพ มี 3 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย โดยวัดที่
รูปภาพถูกคอมเมนทเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดหวงพัฒนา จังหวัดตราด อยูที่ 7.25 คน/ภาพ 
  การแชรรูปภาพ โดยภาพรวม มีจำนวน 20,209.00 ครั้ง เฉลี่ยรูปภาพละ 2,526.13 ครั้ง มี 4 
วัด ที่รูปภาพถูกแชรมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 19,857.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 98.26 วัดที่มีรูปภาพถูกแชร
มากที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 6,175.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.56 สวนวัดที่มี
รูปภาพถูกแชรนอยที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 1.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.00 เมื่อ
พิจารณาแตละรูปภาพ พบวา คาเฉลี่ยการแชรตอภาพอยูที่ 2.89 ครั้ง/ภาพ มี 3 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย โดยวัดที่
รูปภาพถูกแชรเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังจันทบุรี อยูที่ 9.37 คน/ภาพ 
  1.4 วีดิทัศนที่โพสตบนเพจเฟซบุกของวัดตัวแทนจังหวัดในภาคตะวันออก โดยภาพรวม มี
จำนวน 197.00 อัน เฉลี่ยวัดละ 24.63 มี 3 วัด ที่มวีีดิทัศนมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 142 อัน คิดเปนรอยละ 
72.09 วัดที่มีวีดิโดจำนวนมากที่สุด คือ วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 51.00 อัน คิดเปนรอย
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ละ 25.89 สวนวัดที่มีวีดิทัศนจำนวนนอยที่สุด 2 วัด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี และวัดเหลาออย 
จังหวัดสระแกว จำนวนวัดละ 3.00 อัน คิดเปนรอยละ 1.52 ตอวัด  
  ผูถูกใจวีดิทัศน โดยภาพรวม มีจำนวน 99,576.00 คน เฉลี่ยวีดิทัศนละ 12,447.00 คน มี 2 
วัด ที่มีผูถูกใจมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 79,197.00 คน คิดเปนรอยละ 79.53 วัดที่วีดิทัศนถูกถูกใจมากที่สุด 
คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 49,680.00 คน คิดเปนรอยละ 49.89 สวนวัดที่วีดิโดถูกถูกใจนอย
ที่สุด คือ วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว จำนวน 9.00 คน คิดเปนรอยละ 0.01 เมื่อพิจารณาแตละวีดิทัศน 
พบวา คาเฉลี่ยการถูกใจตออันอยูที่ 306.26 คน/ภาพ มี 2 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย โดยวัดที่วีดิทัศนถูกถูกใจเฉลี่ย
ตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี อยูที่  974.12 คน/ภาพ 
  การคอมเมนทวีดิทัศน โดยภาพรวม มีจำนวน 12,392.00 ครั้ง เฉลี่ยวีดิทัศนละ 1,549.00 
ครั้ง มีเพียง  2 วัด  ที่วีดิทัศนถูกคอมเมนทมากกวาคาเฉลี่ย รวมกันได 10,568.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 85.28 
วัดที่มีวีดิทัศนถูกคอมเมนทมากที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน  6,541.00 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 52.78 สวนวัดที่มีรูปภาพถูกคอมเมนทนอยที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 
10.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.08 ในขณะที่วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว ไมมีวีดิทัศนที่ถูกคอมเมนท เมื่อ
พิจารณาแตละวีดิทัศน พบวา คาเฉลี่ยการคอมเมนทตออันอยูที่  36.05 ครั้ง/ภาพ มี 3 วัด ที่สูงกวาคาเฉลี่ย 
โดยวัดที่วีดิทัศนถูกถูกใจเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี อยูที่  128.25 ครั้ง/ภาพ 
  การแชรวีดิทัศน โดยภาพรวม มีจำนวน 46,455.00 ครั้ง เฉลี่ยวีดิทัศนละ 5,806.88 ครั้ง มี
เพียง 1 วัด ที่วีดิทัศนถูกแชรมากกวาคาเฉลี่ย และถูกแชรมากที่สุด คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน  39,147.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 84.27 สวนวัดที่มีวีดิทัศนถูกแชรนอยที่สุด คือ วัดญาณสังวราราม 
จังหวัดชลบุรี จำนวน 39.00 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.08 ในขณะที่วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว ไมมีวีดิทัศนที่ถูก
แชร เมื่อพิจารณาแตละวีดิทัศน พบวา คาเฉลี่ยการแชรตออันอยูที่  122.63 ครั้ง/ภาพ มีเพียง 1 วัด ที่สูงกวา
คาเฉลี่ย และเปนวัดที่วีดิทัศนแชรเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คือ วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี อยูที่   767.59 ครั้ง/
ภาพ 
  
  วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลน 
         ของวัดตอสังคม 

 
   2.1 ผลดีตอวัด  
   1) เปนการประชาสัมพันธขาวสารและการเผยแผธรรมะใหกับคนทุกหมู เหลา 
โดยเฉพาะคนรุนใหมซึ่งเขาวัดคอนขางนอย เมื่อมีสื่อสังคมออนไลนของวัด ทำใหเปนที่สนใจของวัยรุนมากขึ้น 
และยังกระจายไปยังผูคนตางถิ่นที่อยูหางไกลอีกดวย  
   2) เปนชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวก งาย และรวดเร็ว โดยไมมีคาใชจาย หรือ
ถึงจะมีก็สามารถจัดการและควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหวัดเปนที่รูจักในวงกวางไดอยางรวดเร็ว โดย
กลุมผูติดตามที่บอกตอเรื่องราวขาวสารของวัดไปยังกลุมเพื่อน กลุมคนทั่วไป กลุมคนอื่น ๆ ที่ชื่นชอบในเรื่อง
เดียวกัน ทำใหวัดสามารถขยายฐานผูติดตามไดงายและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อสังคมออนไลนยังเปดโอกาสใหวัดได
รูจัก และรับทราบพฤติกรรมของกลุมผูติดตาม สามารถนำขอมูลดังกลาวไปพัฒนาการประชาสัมพันธใหถูกตอง
และตรงใจกับกลุมผูติดตามไดมากขึ้น สามารถรับรูผลตอบรับจากกลุมคนในสังคมไดทันทีจากทางกลองขอความ
หรือในความคิดเห็น สามารถรูถึงความตองการ ความชอบ ความไมชอบ หรือการตอบรับการเขารวมกิจกรรมได
อยางถูกตองและรวดเร็ว  
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   3) ทำใหกิจกรรมบางอยางที่เกี่ยวของระหวางประชาชน หนวยงานรัฐ เอกชน กับวัด
เกิดขึ้นไดแมจะนอกเวลาราชการ  
   4) ประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดที่เปนทางการ มีกำหนดการที่แนนอน พรอมกับ
สามารถถายทอดสดบรรยากาศได  
   5) ใชสื่อสารกับ 5.1) กลุมพุทธศาสนิกชนที่ใชสื่อสังคมออนไลนแมแตการทำบุญก็
ออนไลนได 5.2) กลุมที่ทำงานในสำนักงานตาง ๆ ไมมีเวลา และ 5.3) กลุมที่มีความศรัทธาตอวัดแตอยูหางไกล
เพราะขอจำกัดทางพ้ืนที่ ไมสามารถเดินทางมาวัดไดสะดวก รวมทั้งผูมีขอจำกัดทางกายภาพดวย  
   6) เผยแพรใหญาติโยมเห็นสิ่งดีที ่วัดมี หากไมเผยแพรก็จะไมมีใครรู  จีงเปนการ
บรรจบกันระหวางของดีกับการนำเสนอดีโดยเฉพาะใชเผยแผธรรมะของครูบาอาจารยไดอยางกวางขวาง 
 
   2.2 ผลเสียตอวัด 
   1) สื่อสังคมออนไลนมีทั ้งขอดีและขอเสีย ขอเสียโดยสวนมากเกิดจากการที่มีผู
เดินทางมาที่วัดแลวไดพบกับสิ่งที่ชอบหรือไมชอบใจแลวนำไปเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลนโดยที่ยังไมได
สอบถามถึงตนสายปลายเหตุ ทำใหขอมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง จึงจำเปนตองพิจารณาตามหลักกาลาม
สูตรเหมือนหลักวิทยาศาสตรที่ตองรูขอเท็จจริงกอนแชร  
   2) ไมถึงกับเปนผลเสีย แตกลุมคนเปาหมาย หรือผูสนใจรวมกิจกรรมของวัด สวน
ใหญเปนผูใหญที่ไมคอยใชสื่อสังคมออนไลน หรือใชเพียงอานขอมูลที่สนใจเทานั้น และบางครั้งที่สื่อสังคม
ออนไลน มีความรวดเร็วมากจนเกินไป การลง (Post) ขอมูลที่ไมถูกตองทาใหเกิดผลเสียในทันที ดังนั้นการลง
ขอมูลตองมีความระมัดระวัง จำเปนตองมีการตรวจเช็คความถูกตองจนครบถวนดีเสียกอนแลวจึงจะลงได  
   3) ในการใชสื่อออนไลนอาจกระทบตอความรูสึกของญาติโยมบางกลุมที่มองวาสื่อ
สังคมออนไลนไมเหมาะสมตอพระเณรนัก และโยมที่จะมาทำสื่อตรงน้ีใหกับทางวัด ยังไมสามารถแยกแยะหรือ
ใชคำพูดในการประชาสัมพันธหรือตอบขอความไดดีพอทำใหโยมเขาใจผิดคลาดเคลื่อนและเสื่อมศรัทธาได 
   4) เกิดจากสองสวน คือ จากคนภายใน และจากคนภายนอก 4.1) คนภายใน
แบงเปน 2 ขอหลัก คือ 4.1.1) จากการใชแสวงหาผลประโยชนใหแกตนจากกิจกรรมวัด เชน กรรมการ หรือ
แมกระทั่งพระสงฆ 4.1.2) ผลจากการใชสื่อในทางไมเหมาะสม รูเทาไมถึงการณ ขาดวินัย ไมคำนึงสวนรวม  
4.2) คนภายนอกมี 2 ขอเชนกัน คือ 4.2.1) การแสวงหาจากกิจกรรมของวัด เชน การบริจาค หรือจากวัตถุ
มงคล 4.2.2) การตำหนิเรื่องธรรมวินัย โดยมีความรูเรื่องธรรมวินัยนอยแตตำหนิวัดโดยทางสื่อไดงายเชนกัน 
   5) ยังไมพบ สวนมากมีคอมเมนตที่วัดถือวาเปนคำแนะนำที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนา
ใหกิจกรรมและการสื่อสารดียิ่งขึ้น 
   6) มีนอยมากเพราะติดตามตลอดและแกไขทันที โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรไมชอบมาพา
กลหรือแอบแฝงหาผลประโยชนก็บล็อคไว 
   7) ไมคอยมี ในรอยคนอาจจะมีสักหนึ่ง แตก็ชี้แจงได และแสดงความสำเร็จใหเห็น
อยางเปนรูปธรรม เชน การกอสราง อาจมีผูกลาวหาวาไมนำเงินไปสรางจริง ซึ่งทางวัดก็ตองช้ีแจงและนำเงินไป
สรางจนโครงการน้ันสำเร็จ 
   8) เปนดาบสองคม มีบางตอนที่คนไมเขาใจธรรมที่เผยแผออกไป อาจมองวัดในแง
ไมดีวาพระเลนเฟซบุก 
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   2.3 ผลดีตอสังคม 
   1) การเขาถึงไดโดยสะดวก ไมจำกัดเวลาและสถานที่ ทำใหรับรูขอมูลขาวสารไดทันที 
ผูที่ไมมั่นใจวาวัดจัดงานหรือไม ก็สามารถตรวจสอบไดจากสื่อสังคมออนไลนของวัด  
   2) 2.1) สามารถเผยแพรขอมูลดี ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม คติธรรม 
คำสอน รวมถึงเรื่องราวและกิจกรรมของวัด และเรื่องอื่น ๆ ใหคนในสังคมรับรูไดโดยตรง ถูกตอง งายดาย และ
รวดเร็ว 2.2) คนในสังคมสามารถเขาถึงหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไดเร็ว งาย และไมมีคาใชจาย 
2.3) สามารถใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่อสารสองทางกับวัดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 2.4) ไม
จำเปนตองคนหาขอมูลของวัดจากหลายๆ แหง หากตองการรูรายละเอียดของวัดสามารถเขาดูและถามขอมูลได
ตลอดเวลา 2.5) เปนสื่อกลางที่ชวยสรางกลุมสังคมของผูที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันใหมาอยูในที่เดียวกัน และ
ไดรับขอมูลในเรื่องที่สนใจไดถูกตองและดีงาม   
   3) ทำใหญาติโยมกลุมหนึ่งมีความสะดวกในการติดตามขอมูลขาวสารของวัดและแจง
ความประสงคเขารวมกิจกรรมโดยไมตองเดินทางมาที่วัดกอนวันงาน และสามารถแจงของหายที่วัดเผื่อเมื่อมีคน
เก็บไดทางวัดจะติดตอขอที่อยูและสงคืนโดยไมตองเดินทางมาเอาอีกรอบ   
   4) วัดเผยแผศาสนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ไดสะดวกรวดเร็วงายตอการเขาถึง  สำหรับ
คนนอกวัด หมายถึง คนทั่วไปซึ่งแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 พุทธศาสนิกชน กลุมนี้ชอบทำบุญ ทำทาน จะ
ทราบกิจกรรมของวัดไดงาย เร็ว และสะดวก ตลอดถึงนักทองเที่ยว กลุมที่ 2 หนวยงานรัฐ กลุมนี้เกี่ยวกับงาน
เอกสารขอมูล กลุมที่ 3 กลุมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และอื่น ๆ ที่มุงวัฒนธรรม ประเพณี ทางการศึกษา 
หรือประโยชนขององคกร   
   5) ติดตอสอบถามไดสะดวก แกปญหาไดอยางทันทวงที ไมถูกหลอกจากผูไมหวังดี  
   6) เหมือนเอาประตูวัดไปไวที ่บานเปดเขาไดทันที ประชาขนไดเรียนรูธรรมและ
สามารถกลับมาทบทวนได เห็นพัฒนาการของวัด ก็เกิดปติ เปนการพัฒนาพระพุทธศาสนาไปพรอมกัน  
   7) มีทางเลือกที่สะดวก ถูกตอง และรวดเร็วในการทำบุญตามที่ตองการซึ่งทางวัดตอง
ใหขอมูลอยางสรางสรรค ไมฝกใฝการเมือง ไมแสดงความรูสึกสวนตัว ไมสรางความขัดแยง โดยอาจคัดสิ่งดี ๆ 
จากแหลงอ่ืนมาเผยแพรดวยอยางหลากหลาย ไมโพสตธรรมอยางเดียวเพราะผูคนไมคอยสนใจ   
   8) ผู มาปฏิบัติธรรมที่วัดแลวสามารถติดตามกิจกรรมของวัดไดตลอด ทำใหรู วา      
ครบูาอาจารยยังปฏิบัติกิจวัตรเปนปกติเหมือนเดิม 
 
   2.4 ผลเสียตอสังคม 
   1) ผลเสียตอสังคมก็คลายกับผลดี คือ การที่สื ่อสังคมออนไลนเขาถึงไดงาย ก็
กลายเปนดาบสองคม หากไมพิจารณาใหดีกอนแชรก็จะทำใหการสื่อสารผิดพลาดได ทำใหมีขาวเท็จขาวลวงซึ่ง
หากหลงเช่ือก็ทำใหเกิดความเสียหายได 
   2) เนื่องจากการทาสื่อสังคมออนไลนของวัด เปนการสื่อสารเพื่อเผยแผหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และเรื่องราวของวัดญาณสังวราราม จึงไมไดสงผลเสียใด ๆ ตอสังคม นอกเสียจากวา
สังคมน้ันจะไมไดนับถือศาสนาพุทธ เปนนิกาย ลัทธิ หรือกลุมนอกศาสนาที่ไมมีศรัทธาในศาสนา 
   3) แบงเปน 2 ประเภท คือ 4.1) ประเภทคนวัดไมมั ่นคง คือ การทำงานไม
ปะติดปะตอ หรือบุคลากรของวัดไมมั่นคง เหตุที่กิจกรรมของวัดหลายอยางมักเกิดจากคน ๆ เดียวทำ ไมใชเกิด
จากกลุม หรือถาเกิดจากกลุม ความเขาใจความรูก็ไมเทากัน เมื่อทำงานรวมกัน จึงเกิดความตาง จึงกลับไปสู
งานเดียวเสมอ ผลเสียคือขอมูล หรือหลักการตาง ๆ ของวัด ไมเปนไปโดยติดตอหรือไมไดรับการแกไขเมื่อ



 

84 
 

ผิดพลาด  4.2) ประเภทคนนอกไมเขาใจคนใน คือ ในโลกสื่อออนไลน คนนอกจะเขาถึงดานในวัดไดงาย และ
เขามาทำธุรกรรมแอบอางไดงาย โดยเฉพาะวัดที่มีผลประโยชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริจาค ทำใหสังคม
มองวัดในดานเสีย แมจะมีการอธิบายในเรื่องที่ถูกตองแลวก็ตาม 
   4) อาจไมไดสัมผัสบรรยากาศวัดที่แทจริง การไมไดมาวัดอาจตองเผชิญกับอารมณ
ที่มากระทบตาง ๆ ทั้งจากที่บานและที่ทำงาน สวนการมาวัดจะทำใหลดการกระทบลงได แตหากมีจิตใจ
เขมแข็งถือวาการกระทบเหลานั้นเปนการปฏิบัติธรรมดวยก็เปนการดี ซึ่งขึ้นอยูกับการเตรียมตัวเตรียมใจ
เตรียมรับมือของแตละคน และเปาหมายวาตองการเพียงปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน หรือตองการสมาธิ
ปญญาที่สูงขึ้นไป   
   5) สื่อมีมานานแลว เชน ทีวี หนังสือพิมพ และหนังสือ ก็ไมไดทำใหคนหางจากวัด 
สื่อเพจเฟซบุกก็ไมไดทำใหหางวัด ที่หางวัดอาจมีปจจัยอยางอื่น แมแตคนรุนใหมก็เขาวัดมากขึ้นในวันสำคัญ
ตาง ๆ 
   6) วัดจำนวน 3 วัด ระบุวา ไมมีขอเสีย เพราะยังไมพบวาสื่อสังคมออนไลนของวัด
สรางความเสียหายตอสังคมอยางไร สวนมากจะขอบคุณที่วัดชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ เชน รถเสีย ไดอยาง
ทันทวงที และเพราะวัดไมสื่อสิ่งไมดีหรือสิ่งที่สรางความขัดแยงแตกแยก 
 
   2.5 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่เปนทีน่ิยม 
   1) วัดจำนวน 5 วัด ระบุวา คือ เฟซบุ ก เพจเฟซบุก เพราะเขาถึงไดงาย และ
ประชาชนทั่วไปใชเปนและนิยมใชกันโดยทั่วไป จากเดิมที่ประชาชนเขาวัดมีจำนวนนอยมาก เมื่อมีสื่อสังคม
ออนไลนทำใหมีประชาชนเขาวัดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้วัดยังมีสภาพแวดลอมที่นาประทับใจ เมื่อ
ผูคนไดเขามาแลวก็เบิกบานใจและสงตอผานทางสื่อสังคมออนไลนไดดวย เพจเฟซบุกมีผูนิยมติดตามมาก 
เพราะทันสมัย ทันตอเหตุการณ ไมตองดาวนโหลดแอพ สะดวกทั้งสงและผูรับ  เพจเฟซบุก ซึ่งมีลูกศิษยชวย
ดูแลบาง แตสวนใหญจะดูแลเอง เพจเฟซบุกเปนที่นิยมเพราะสะดวก ไมเสียเวลา 
   2) รูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่มีผูนิยมจานวนมาก จะตองมีความหลากหลายในเรื่อง
ที่นาเสนอ ตรงใจกลุมเปาหมาย งายตอการเขาถึง เนื้อหาตรงกับความชอบของผูอาน ทั้งรูปภาพ และคลิปวีดิ
ทัศน มีการตอบคาถามหรือตอบความเห็น (Comment) ทุกคนอยางสมาเสมอและชัดเจน และมีการจัด
กิจกรรมกลุมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางสื่อและผูติดตาม 
   3) ทางวัดเคยทำเว็บไซต แตมีคนจำนวนนอยที่จะเขามาใชบริการ ปจจุบันใชการ
สรางเพจบนเฟซบุกที่เปนที่นิยมของคนทั่วไป คนสวนมากมักสนใจขาวประชาสัมพันธ และสอบถามถึงการเขา
รวมงานพิธีทางศาสนากับทางวัด และกิจกรรมที่มีการลงรูปในงานก็เปนสิ่งที่คนใหความสนใจ 

   4) ดวยขอจำกัดของสังคมสูงวัย คนสูงวัยเองเขาไมคอยถึงสื่อสังคมออนไลน จึงนิยม
มาวัดเพื่อพบปะเพื่อนมากกวาเพราะมีความเขาใจธรรมะเปนพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมมานาน เปนความสุข
อยางหนึ่งของผูสูงวัยที่ไดมาวัด กลุมเปาหมายของเพจเฟซบุกจึงคือวัยรุนและวัยทำงานซึ่งนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย 
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   2.6 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัด 
   1) รูปแบบฯที่เหมาะสมควรเปนไปเพื่อการประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมของวัด
และเผยแผธรรม พรอมกับหลีกเลี่ยงพุทธพาณิชย อยางไรก็ตาม ยังไมมีผูใชสื่อสังคมออนไลนของวัดเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน แมจะมีผูตองการประชาสัมพันธเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับพระและวัด แตทางวัดไม
อนุญาตใหเผยแพร ทั้งน้ี เพราะทางวัดจะคัดกรองกอนเสมอ ไมวาจะเปนขอความของวัดเอง หรือจากภายนอก 
   2) สื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสาหรับวัด ดูจากความนิยมของกลุมผูที่ชื่นชอบและ
ติดตาม (Like and Follow) ที่สวนใหญจะไมใชวัยรุน โดยเฉพาะกับวัดญาณสังวราราม กลุมผูที่ช่ืนชอบจะเปน
ผูใหญ อายุเฉลี่ย 35-54 ป ดังน้ันรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสาหรับวัดญาณสังวราราม จึงจะตองเปน
สื่อที่เขาถึงไดงาย พบเห็นหรือเขาไปเปดอานไดงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน ไมมีขอความโฆษณา รูปภาพ หรือ
คลิปวีดิทัศนบนสื่อนั้น ๆ มากมาย จนทาใหเกิดความสับสนและราคาญจนไมสามารถเขาถึงขอมูลที่วัดตองการ
สื ่อสารได เนื ้อหา (Content) ควรจะเปนเรื ่องที ่กลุ มผู ต ิดตามสนใจ เชน เรื ่องของธรรมะ คาสอนใน
พระพุทธศาสนา ฯลฯ แตไมตองมีมากจนหนัก จนกลายเปนการยัดเยียดใหสนใจในทุกเน้ือหา บางครั้งอาจเปน
เรื่องรอบตัวที่ยังคงไวในสิ่งที่กลุมผูติดตามสนใจ เชน เรื่องพุทธประวัติ เรื่องตานาน เรื่องเกร็ดความรู ฯลฯ และ
เรื่องนารูทั่วไป เชน เรื่องการสวดมนต การแตงตัวเขาวัด การใชดอกไมถวายพระ ฯลฯ รวมไปถึงการใชรูป
สวยๆ เพื่อความผอนคลาย ไมหนักเกินไป เชน รูปภาพสถานที่ทองเที่ยว อาหาร ของฝากในภาคตะวันออก 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเนื ้อหาที่เกี ่ยวกับวัด เชน สถานที่หรือสถาปตยกรรมตาง ๆ ภายในวัด ความสำคัญ
ของศาสสนสถานตาง ๆ ภายในวัด และมีการเชิญชวนใหเขาวัด ซึ่งนอกจากจะเชิญให เขามารวมกิจกรรมของ
วัด อาทิ กิจกรรมงานบุญ งานวันพระ หรือรวมปฏิบัติธรรมแลว ยังจะมีการเชิญชวนใหมาเที่ยว พักผอน ขี่
จักรยาน เชาจักรยาน ชมสระนา ชมพระอุโบสถ นั่งรถเที่ยวภายในวัด และทองเที่ยวสถานที่ใกลเคียงอีกดวย 
การเขียนเนื้อหา ตองกระชับไมยาวยืดเยื้อ หรือไมสั้นมากจนไมเขาใจ หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคาสอนทาง
ศาสนา คาภาษาบาลี ที่อานคอนขางยากตองพยายามใชคาที่เขาใจงายมาขยายความ คาพูดตองไดรับการกา
หนดรูปแบบใหถูกตองตรงกับคาเขียน คาศัพทถูกตองตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รูปภาพ
ตองสวย ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหา รูปถายตาง ๆ เมื่อวัดจัดกิจกรรม จาเปนตองมีประกาศ หรือแจงไป
ยังผูเขารวมกิจกรรมกอนการถายรูปทุกครั้งวาจะมีการนารูปไปลงในสื่อสังคมออนไลนของวัด ทั้งน้ีเพ่ือเปนการ
ปองกันการฟองรองหากมีผูไมประสงคใหนาภาพของตนไปเผยแพรในที่สาธารณะ จึงตองมีการแจงใหทราบ
และขออนุญาตกอนในคราวเดียวกัน 
   3) แลวแตมุมมอง ในมุมมองของอาตมาเห็นวาสื่อของวัดควรตองตั้งอยูในพื้นฐาน
ของกิจกรรมทางศาสนา หลักธรรม และตองตระหนักถึงความเหมาะสมเพราะการทำสื่อตองไมกระทบตอ
ศรัทธาความเลื่อมใส ถึงปจจุบันกระแสการทำบุญออนไลน หรือ ใชจายออนไลนมีมาก แตสำหรับวัดสื่อ
ออนไลนควรเนนไปที่การประชาสัมพันธ หรือหลักธรรมเพื่อสรางความศรัทธาและใหปญญากับคนรุนใหมหรือ
สังคมออนไลน 
   4) รูปแบบเว็บไซตและเพจในเฟซบุก 
   5) กลาวเฉพาะวัดพลวง นาจะเปนเพจเฟซบุก เพราะมีแอดมินไดหลายคน ทำ
สะดวก รวดเร็ว และไมมีคาใชจาย ที่สำคัญคือสามารถโตตอบกันได และแจงสภาพอากาศปจจุบันได เชน 
ขณะน้ีฝนตก เปนตน ยกเวนบางกรณีที่ตองการโปรโมตซึ่งมีคาใชจายบางแตไมมากประมาณหน่ึงพันกวาบาท 
   6) ความเหมาะสมของแตละวัดอาจตางกันตามวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย สวน
ของวัดน้ีเห็นวาเพจเฟซบุกมีความสะดวกตอบสนองเปาหมายคือการใหความรู ความเคลื่อนไหวของวัด 
   7) ขึ้นอยูกับบริบทของวัด แตที่วัดน้ีใชเพจเฟซบุกเพราะมีความชำนาญ 
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   8) ควรใชเผยแผหลักธรรมและคำสอนของครูบาอาจารย ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของวัดเพื่อการเจริญทาน ศีล ภาวนา และวันสำคัญทางศาสนา 4 วัน วันวิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา 
และวัมาฆบูชา รวมทั้งวันเขาพรรษา – ออกพรรษา 
 
   2.7 อุปสรรค/ปญหา และแนวทางแกไข 

1) ในชวงเริ่มตนยังไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต แกไขโดยการใชแอรการดซึง่ไมแพงนัก 
   2) 2.1) สื่อสังคมออนไลนบางประเภท สามารถต้ังช่ือสื่อ (เพจ) เหมือนกันได หรือใช
ช่ือที่คลายคลึงกันได ทาใหคนในสังคมเกิดความสับสน ไมสามารถรูไดวาเพจไหนเปนเพจของวัดจริงๆ หรือเพจ
ไหนเปนเพจของวัดที่ถูกตองแกไขโดย 1) ตองพยายามแสดงความเปนตัวจริงของวัด ดวยการลงขอมูลที่
เกี่ยวกับวัด รูปวัด กิจกรรมของวัด ใหบอยครั้งและสม่ำเสมอ  2.2) สวนใหญ กลุมแฟนเพจของวัดจะอาน
ขอความจากหนาเพจ แตเมื่อครั้นตองการติดตอกับทางวัดจะใชโทรศัพท เพื่อความมั่นใจ การสื่อสารระหวาง
แฟนเพจของวัดจึงเปนทั้งออนไลนและออฟไลน แกไขโดย ควรทำความเขาใจกับพฤติกรรมการใชงานสื่อ
ออนไลนของกลุมแฟนเพจ เมื่อยังตองการติดตอทางออฟไลนควรจัดคนและชองทางการติดตออ่ืนไวดวยเสมอ 
   3) บุคลากรที่เปนอาสาสมัครในการเก็บภาพหรือถายทอดสดมีนอย การจัดทำสื่อ
บางอยางที่ใชชื่อวัดโดยที่วัดไมไดเปนผูดูแลสงผลเสียใหเกิดความเขาใจผิดที่วัดไมสามารถควบคุมได และวัด
ไมไดมีบุคลากรที่จะไปดำเนินการ แกไขโดยวัดควรมีโยมไปดำเนินการเพ่ือใหเปลี่ยนชื่อที่อาจทำใหญาติโยมมี
ความเขาใจวาเปนสื่อของวัด หรือการเปดเผย หรือสื่อที่ใชช่ือวัดควรตองใชหลักฐานเพ่ือปองกันผูแอบอาง 

   4) การสื่อขอมูลที่ชัดเจนกับสังคมรวมกัน หรือการทำขอมูลของวัด หรือหลักคำสอน
ใหสัมพันธกัน การสื่อสารขอมูลใหตรงกันกับเปาหมายที่ถูกตองรวมกัน เชน วัดสื่อสารในความหมายหน่ึง 
สังคมก็อีกความหมาย จนนำมาสูการทุมเถียงกัน เพราะเหตุความเห็นตาง แกไขโดยการจัดอบรมสื่อใหแกวัด
ในระดับจังหวัดไปสูระดับตำบลหรือวัด 

   5) ไมมีปญหา มีเพียงขอจำกัดของหนาเพจ เมื่อตองการเผยแพรขอมูล เชน สถาน
ที่ต้ัง เปนตน แกไขโดยการเผยแพรเทาทีสามารถจะทำได และมีแผนจะปรับปรุงใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้น เชน การ
ติดตอสายตรง การทำชุดคำตอบตอคำถามซ้ำเพราะมีคำถามซ้ำจำนวนมาก ทำใหเหน็ดเหน่ือยในการตอบ และ
ใชเวลามาก และการแปะลิงคถายทอดสด เปนตน แตยังขาดความรู เพราะปจจุบันรับผิดชอบกับลูกศิษยสอง
คน จึงไมมีเวลามากนัก เมื่อโพสตแลวอาจวางเวนไปสักพักหน่ึง จึงคอยกลับมาดูความเคลื่อนไหว 
   6) อุปสรรคปญหาไมมี มีแตความคาดหวังใหเพจเฟซบุกหรือสื่อออนไลนแบบอื่น ๆ 
ที่นำเสนอเรื่องเดียวกันหรือใชชื่อวัดเดียวกัน รวมมือกันใหมีการนำเสนอที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมกระจัด
กระจาย ซึ่งทิฎฐิของแตละฝายเปนอุปสรรคสำคัญ แกไขโดยควรมีคนกลางประสานงาน แลวรวมกันตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จะเปนผลดีมาก 
   7) เทาที่ทำมากวา 5 ป ยังไมพบวามีปญหาอะไร จะมีบางก็คือความตอเนื่องเพราะ
ตองรอลูกศิษยเปนผูโพสต แกไขโดย 8) ใหลูกศิษยชวย ตอนนี้มีพระ 2 รูป และลูกศิษย 2 คน ชวยกันดูแล 
แลวใหอาตมากลั่นกรอง หากไมมั่นใจก็ถามหลวงพอ 
   8) ไมม ี 
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  2.8 ประเภท/สื่อสังคมออนไลนของวัดหรอืที่เผยแพรกิจกรรมของวัดนอกจาก
เพจเฟซบุก 

1) วัดจำนวน 3 วัด ระบุวา ไมม ี
  2) รูปแบบเว็บไซต เว็บไซตก็มี แตไมเปนที่นิยมเพราะมีขอจำกัดหลายอยาง จึง

ปลอยไป บางก็ระบุวาเคยมีเว็บไซต พระที่มาบวชเคยทำไว แตตอนนี้ลาสิกขาแลว จึงไมไดทำตอ เพราะไมมี
เวลา 

3) วัดมีแอพเว็บไซตของวัดพลวง ที่โยมทำถวาย จึงไมมีคาใชจาย แตมีคนติดตาม
จำนวนนอย ไมเปนที่นาสนใจ จึงปลอยไป แตถาตองการขอมูลสมบูรณเชนประวัติวัด ก็ควรเขาไปดูที่แอพฯ 
สวนเพจเฟซบุกถือเปนขอมูลเบ้ืองตน และเนนกิจกรรมเปนสำคัญ 

4) วัดกำลังพัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหสามารถเปนฐานขอมูลที่เช่ือมกับการพัฒนาวัด เชน 
สามารถแสกนคิวอารโคดของตนไมแลวรูไดวาคือตนอะไร มีประวัติประกอบ แตตอนน้ีขอมูลยังไมสุกงอก และ
ขาดผูมีความรูความสามารถเพียงพอมาชวยงาน 

 
  2.9 อ่ืน ๆ  

1) หลักธรรมสำหรับผูใชสื่อสงัคมออนไลน คือ หลักกาลามสูตรทั้ง 10 ขอ ที่ตองเช่ือ
อยางมีเหตุผล ไมงมงาย  
   2) การใชสื่อตองพยายามไมกลาวพาดพิงใครไมวาจะเปนบุคคลหรือสถาบัน คำพูดที่
ใชตองสุภาพ อานงาย ไมแอบแฝง และตองทันสมัย ตองพิจารณาวาควรจะใชคำอยางไรจึงจะเหมาะสมโดยยึด
ความเปนกลาง และพระธรรมวินัย ไมมุงเอายอดไลค ตองมุงใหคนไดรับขอมูลทีแ่ทจริง สื่อสังคมออนไลนเปน
ดาบสองคม ตองพิจารณาขอมูลใหชัวรกอนแชรอยางมีสติ 
   3) ตองมีสติอยางมาก เมื่อไดรับขอมูลตองพิจารณาอยางเปนกลางเรียกวาอุเบกขา 
ไตรตรองอยางรอบคอบเรียกวามีโยนิโสมนสิการ กอนจะโพสตและแชรตองคำนึงวาสิ่งน้ันจะไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน ถือเปนการปฏิบัติธรรมออนไลน 
   4) อยาใชเพจเฟซบุกนำไปสูความขัดแยง 
   5) พระทีใ่ชเพจเฟซบุกควรอยูในขอบเขตพระธรรมวินัย พิจารณาการใชที่เหมาะสม 
และควรเกี่ยวของกับการปฏิบัติ  สวนฆราวาส ก็ควรเลนใหเปนเวลา ไมใหเสียการงาน 
 
  วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อคนหาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชน 
         จากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด 

 
   3.1 รูปแบบทีเ่หมาะสม 

   1) สื่อสังคมออนไลน 3 ชนิด คือ เว็บไซต ยูทูบ และ เพจเฟซบุก แตละชนิดมีความ
แตกตางกันทั้งรูปแบบ วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย กลาวคือ เว็บไซตมีลักษณะเหมือนหนังสือหนึ่งเลม 
ประกอบดวยหนาปกที่เรียกวาโฮมหรือหนาหลัก สารบัญ และมีหนาหนังสืออีกจำนวนหนึ่งแสดงเนื้อหาที่ผูทำ
เว็บไซตสรางไว การสรางตองอาศัยความรูดานเทคโนโลยี และศิลปะในการนำเสนอ ซึ่งไมยากนัก แตอาจมี
คาใชจายในการเชาหรือซื้อพ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูลที่เรียกวาโดเมน 
   ตางจากเฟซบุกที่เปนโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งถูกออกแบบไวแลวดวยเจาของบริษัท 
เปนกระแสขอมูลที่เลื่อนไหลตลอดเวลาทำใหผูที่เกาะกลุมอยูไดคือผูที่มีความสนใจอยางเดียวกัน สามารถ
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โตตอบไดอยางทันทวงที และนำเสนอขอมูลไดจากสถานการณจริง แตถาตองการทำการตลาดใหเขาถึงกลุม
ผูคนไดมากกวาปกติ ก็มีคาใชจายบางตามราคาที่กำหนดโดยบริษัทเฟซบุก สวนยูทูบเปนวีดิทัศนซึ่งอาจนำมา
ประกอบการเผยแพรเน้ือหาบางสวนของเว็บไซตและเพจเฟซบุก  
   เมื่อเปรียบเทียบความยากงายในการสรางและใช เว็บไซตมีความยุงยากมากที่สุด 
รองลงมาคือเฟซบุก สวนยูทูบไมยากเพราะเพียงมีวิดีทัศนก็สามารถอัพโหลดหรือนำเขาวิดีทัศนนั ้นผาน
โปรแกรมยูทูบที่ออกแบบไวแลวโดยเจาของบริษัท 
   2) การที่วัดจะใชสื่อออนไลนประเภทใด จึงขึ้นอยูกับความพรอมดานเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย หรืออาจใชหลายแบบรวมกันก็ได สวนจากขอมูลเชิงปริมาณจะเห็นวา 
เพจเฟซบุก คือ ชองทางที ่วัดนิยมใชมากที ่สุด เพราะมีรูปแบบสำเร็จรูป ไมยากในการนำเขาขอมูล           
มีเปาหมายหลักคือการประชาสัมพันธงานบุญกุศล และเผยแผกิจกรรมที่เก่ียวของ 
   อยางไรก็ตาม หากวัดสามารถสรางเว็บไซตขึ้นมาไดดวย ก็จะทำใหการเก็บขอมูล
เปนระบบระเบียบ งายตอการสืบคน อางอิง และเก็บขอมูลจำนวนมากไว ทำใหมีความนาเชื่อถือ เปน
ประโยชนทางวิชาการ ทางประวัติศาสตร และไมถูกกลบดวยกระแสขอมูลตามความนิยม 
   สิ่งที่ตองคำนึงมากที่สุดคือเนื้อหาสาระหรือสาร (content/information) ที่วัด
ตองการเผยแพร เพราะในที่สุดแลวจะเปนสาเหตุหลักตอการไดรับความนิยมและความยั่งยืน สวนสื่อสังคม
ออนไลนทั้งหลายนั้นเปนเพียงเครื่องมือหรือชองทางในการสื่อสาร ผูรับสารเองก็ตองการไดรับขอมูล 
(data) ที่มีประโยชนเปนขาวสารที่มีสาระ (information) ที่คาดหวังจากวัดซึ่งเปนองคกรทางศาสนาที่อยู
ไดดวยความศรัทธาของประชาชน 
 

   3.1 ความสอดคลองกับหลกักฎหมาย 

   1) นอกจาก พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2550 และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขางตน 

ยังมีกฎหมาย หรือ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสื่อสังคมออนไลนดวย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์  การกระทำใดผิดทาง

คอมพิวเตอรอาจจะเขาขายผิดของกฎหมายมากกวาหนึ่งฉบับก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของความผิดนั้น ๆ 

โดยเฉพาะเนื้อหาที่เผยแพรบนสื่อสังคมออนไลนนั้นแมไมมีพระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร หากมีลักษณะ

คุกคาม ขมขู ฉอโกง ลามก ละเมิดลิขสิทธ์ิ เปนตน ก็มีกฎหมายที่เก่ียวของอยูแลว ในกรณีของวัดก็เชนกัน  

   2) วัดโดยสวนมากใชสื ่อสังคมออนไลนเพื ่อการเผยแพรขอมูล ประชาสัมพันธ

ก ิจกรรมทั ่วไป ไม ร ังแกใคร และไม หลอกลวงใคร จ ึงเป นไปไดค อนขางยากที ่จะกระทำความผิด

พระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร หรือกฎหมายอื่น ประเด็นที่อาจจะตองระวังบาง คือ  การโฆษณาเกี่ยวกับ

เครื่องรางของขลังที่อาจเกินจริง อาจเปนการมอมเมาประชาชน หรือการที่มีบุคคลไมหวังดีนำวัดไปใชเพ่ือ

ผลประโยชนสวนตน เมื่อพิสูจนแลววัดไมผิด แตอาจทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงในวงกวาง และกระทบตอศรัทธา

ของประชาชนแลว ซึ่งแกไขไดยาก 

  3) โดยภาพกวาง กฎหมายไมพอ เพราะการสื่อสารเกิดเร็ว มีประเด็นเกิดจำนวน

มาก เทคโนโลยีไปเร็วกวากฎหมายเสมอ กฎหมายจึงออกตามมาเมื่อเกิดเหตุแลว ซึ่งในสังคมไทย มักเกิดเหตุ

ซ้ำแลวซ้ำอีก แตอยางไรก็ตาม สำหรับกฎหมายในปจจุบันถือวาครอบคลุมทั่วถึงการปองกันและปราบปราม

การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอรเกือบทั้งหมดแลว สวนที่กฎหมายยังไมเพียงพอยังมีอยูบาง เชน การกลั่น
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แกลงออนไลน (cyberbullying) ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบตอเหยื่ออยางมาก สวนวัดดังที่กลาวแลวขางตน

วามุ งประชาสัมพันธกิจกรรมที่เปนกุศลตาง ๆ จึงไมจำเปนตองกังวลเกี ่ยวกับการกระทำความผิดเก่ียว

คอมพิวเตอรหรือกฎหมายอื่น แตก็ควรรูกฎหมายไวบางเพื่อปองกันผูไมหวังดีนำไปใชแสวงหาผลประโยชน 

หรือแมแตผูหวังดีเองอาจกระทำความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ  

   3.3 ความสอดคลองกับพระธรรมวินัย และจารีต 

  1) สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดขัดตอพระธรรมวินัย

หรือไม หากพิจารณาจากหลักตัดสินพระธรรมวินัย 9 ขอ และวินัยของพระภิกษุ 227 ขอ ขางตน ตองดู

วัตถุประสงคของการใชเปนหลัก  

  อีกหลักการหนึ่งที่ควรนำมาประกอบการพิจารณา คือ มหาปเทส หรือ ขออางใหญ 

4 อยางเพราะฉะนั้นเพจเฟซบุกแมไมมีบัญญัติไวในพระธรรมวินัย แตวาพระพุทธเจาใหหลักมหาปเทสขออาง

ใหญไวแลว ก็นาจะนำมาพิจารณาประกอบได จึงตองดูวัตถุประสงค ถาวัตถุประสงคเพื ่อการเผยแผ

พระพุทธศาสนาการประชาสัมพันธ  

  การประชาสัมพันธมีมาแลวในครั้งพุทธกาลหรือกอนพุทธกาล เชน การประกาศการ

ฟงธรรม นั่นคือเรื่องการประชาสัมพันธ แตในสมัยนั้นไมมีเพจเฟซบุกอยางนี้ ก็ใชการประกาศดวยปากเปลา 

แตวาเมื่อมีเครื่องมือมาแลวจะใช ก็ตองถามวาจะใชเพื่อวัตถุประสงคอะไร ถาเพื่อวัตถุประสงคของการ

ประกาศธรรมก็ใชได ถาไมยืดหยุนบางตามหลักมหาปเทส จะเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัย ก็ตองดูวัตถุประสงค 

ถาอยางนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงโนน การใชรถยนต การใชไฟฟา อะไรตาง ๆ เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ที่วัดใช

ตาง ๆ ซึ่งตองดูวาเปนไปเพื่อศาสนกิจหรือเพื่อการสะสมกองกิเลส โดยใหมุงคำนี้ “เพื่อประโยชนสุขแกสังคม

แกโลก” ประกอบกับการยึดวินัยเปนแมบทแลวนำหลักมหาปเทสมาพิจารณาประกอบดวย  

   2) สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เชน กฎมหาเถรสมาคม หรือไม จำเปนตองรูวามีกฎอะไรบาง ซึ่งอาจแยกเปน 2 สวน คือ กฎหมายทั่วไปที่

บังคับใชกับประชาชนทั่วไปรวมทั้งพระภิกษุสามเณรดวย และกฎมหาเถรสมาคมที่บังคับใชกับพระภิกษุ

สามเณร หากมีกฎแลวฝาฝนก็ผิด แตบางอยางอาจไมผิดพระธรรมวินัย เชน การหามพระสะพายยาม ไมมีใน

พระธรรมวินัย ซึ่งหากจะมองวาผิดพระธรรมวินัย ก็อาจเปนเพียงความไมเหมาะสม ไมสำรวจ ไมมีมารยาท 

เปนทุกกฎเทาน้ัน 

   3) สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดขัดตอจารีตของสังคม

พุทธแบบไทย หรือ เปนโลกวัชชะ หรือไม จำเปนตองนิยามจารีตแบบไทยคืออะไร โดยทั่วไป พระพุทธศาสนา

ในสังคมไทยมี 2 แบบ คือ แบบมุงนิพพาน และแบบชาวบานหรือศาสนาเพ่ือสังคม 

  พระแบบมุงนิพพาน ก็ไมสนใจสื่อสังคมออนไลนอยูแลว สวนอีกกลุมหนึ่งคือพระที่

ทำงานเพื่อสังคม สงเคราะหชาวบาน โดยทั่วไปก็จะมีหรือไมมีเหมือนชาวบาน วัดกับบาน พระกับโยม พัฒนา

พรอมกัน ซึ่งไมมีในสมัยพุทธกาล จึงตองพิจารณาตามหลักมหาปเทสวาการมีน้ันตองไมสะสมกองกิเลส มีเพียง

อำนวยความสะดวกพอสมควร ไมถูกลอลวงใหลุมหลง 

  ในสายตาของชาวบานบางกลุมที่ไมเขาใจพระสงฆเพ่ือสังคม ก็ติเตียนซึ่งเรียกวา โลก

วัชชะ (ตามรูปศัพท หมายถึง ทำดวยอกุศลจิต เปนเหตุใหเวียนวายตายเกิด ซึ่งมีความหมายกวางกวาที่เขาใจ

ทั่วไปในสังคมไทย) อยางไรก็ตาม ในมุมศาสนาเพื่อสังคมนั้น อำนวยใหพระใชเทคโนโลยีไดในโอกาสที่
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เหมาะสม แต 1) บางโอกาสพระใชไมเหมาะสม เชน กำลังสวดมนตถือวาไมเคารพพระธรรมวินัยและ

พระพุทธเจา เพราะถือวาเปนเวลาศักดิ์สิทธิ์ ที่กำลังสาธยายคำสอนของพระพุทธเจา จึงตองโทษพระที่ใชไม

เหมาะ  และ 2) การใชที่ไมสำรวจ บางครั้งแมจะไมอยูในระหวางประกอบศาสนกิจ แตพฤติกรรมการใชไม

สำรวจ ชาวบานก็รับไมได ไมเฉพาะเทคโนโลยี แตรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ดวย ซึ่งเปนเชนนี้นานมาแลว ชาวบาน

ยอมรับไดก็ตอเมื่อความเปนพระยังปรากฏอยู พระเองจึงตองรักษาสมณสารูปไวไมได สวนมากพระที่ใช

เทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนมักจะเสียสมณะสารูปเพราะเพลิน สนุก และเกิดตัณหา 

  4) รูปแบบสื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟซบุก ของวัดควรมีโครงสราง 

และเน้ือหาอยางไร จึงจะไมขัดตอพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต หรือเปนโลกวัชชะ ตองพิจารณาที่เจตนา

เพื่อเผยแพร (1) พระพุทธศาสนา (2) กิจกรรมของวัดตามความเหมาะสม ยึดธรรมวินัย และจารีตของสังคม

ประกอบ ชาวบานตัดสินไดวาควรหรือไมควรเพราะชาวพุทธมีความรูพอวาพระควรเปนอยางไร  

  อาจมีชาวบานบางกลุมสุดโตงไมยอมรับพระสงฆเพ่ือสังคมโดยถือวาไมใชกิจของสงฆ 

ก็ตองพิจารณาเปนรายกรณี เพราะบางครั้งการเครงครัดพระธรรมวินัย อาจกลายเปนความเห็นแกตัว เชน 

ชาวบานเดือดรอน แตพระไมสนใจเลย มุ งนิพพานอยางเดียว ก็ไมรอด การรักษาวินัยตองอาศัยธรรม

ประกอบดวย เชน เมตตา กรุณา เปนวิถีพระโพธิสัตว แตอยางไปดูกริยา เชน พระชวยเข็นรถ แตถึงจะผิดพระ

วินัยก็ไมมาก เปนอาบัติทุกกฎ อยางไรก็ตามการจะเสียศีลตองมีเหตุอันควรคือเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม 

การใหรักษาศีลอยางเดียวไมมีธรรมประกอบ ศีลเองก็ไมเจริญ ดังนั้น จึงตองมีทั้ง 2 สวน คือ รูปแบบ และ

เจตนา น่ิงดูดายกลายเปนเห็นแกตัว ศีลเองก็ไปไมได แตตองยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก ไมเสียศีลขั้นอาบัติหนัก 

เชน ปาราชิก สังฆาทิเสส 

  5) วัดจำเปนตองมีสื่อสังคมออนไลนหรือไม หากจำเปน วัดจะใชสื่อสังคมออนไลนให

เกิดประโยชนโดยไมมีโทษไดอยางไร เบื้องตนควรถามวา ทุกวัดจำเปนตองมีหรือไม เพราะมีคาใชจายดวย ถา

ไมจำเปนตองมี ก็ไมตองกังวลวาจะมีแบบใด ซึ่งก็ตองถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรธรรมดังกลาวขางตน 

 

   รูปแบบทีเ่หมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัด 
 
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชี้ไปในทิศทางเดียวกันถึงรูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่วัด

จำนวน 7 วัด ซึ่งมีจำนวนผูติดตามสูงทีสุ่ดของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเลอืกใช คือ เพจเฟซบุก มีเพียง 1 วัด 
จากจังหวัดชลบุรี ที่มีทั้งเพจเฟซบุก และเว็บไซต  คือ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ 
การสังเคราะหรูปแบบเว็บไซตจึงไมอาจกระทำได สวนเว็บไซตของวัดญาณฯ ดังแนบในภาคผนวก สวน
ตัวอยางเพจเฟซบุกของวัด ตามที่แสดงไวในบทที่ 4 
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อภิปราย 
 
 1. กลุม ประเภท โครงสราง และเนื้อหาสือ่สังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 
  
 ผลการวิจัยระบุวาเพจเฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนที่วัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดเลือกใชเพราะเหตุผลหลักคือความสะดวก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่มีกอนหนา (พระมหาธนิต 
สิริวฒฺฑโน, 2558; แทนพันธุ เสนะพันธุ บัวใหม, 2559)  
 เนื้อหาหรือตัวสาร ไมไดอยูที่ขอความอีกตอไป เพราะรูปภาพและวีดิทัศนกลายเปนสารที่สมบูรณใน
ตัว ขอความเปนเพียงคำอธิบายสั้น ๆ เพื่อเชิญชวนผูรับสารใหติดตามหรือถูกใจ การโพสตรูปภาพจึงมีการ
ติดตาม การถูกใจ การคอมเมนท และการแชรเปนเปาหมาย จำนวนของการโพสตและผูรับสารจึงสัมพันธกัน 
 อยางไรก็ตาม ปริมาณของการโพสตอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผูรับสารเมื่อพิจารณาราย
ภาพ เห็นไดจากวัดที่มีปริมาณรูปภาพจำนวนมากที่สุดและมีผูติดตาม/ถูกใจมากที่สุด แตคาเฉลี่ยตอรูปภาพต่ำ
กวาวัดที่โพสตนอยกวา หากสองวัดนี้ประยุกตขอดีของกัน ปรับเปลี่ยนการโพสต อาจทำใหปริมาณและ
คุณภาพการโพสตสอดคลองกันมากขึ้น 
 วัดละหารไร โพสตรูปภาพมากที่สุด วัดหวงพัฒนา ไดรับการถูกใจเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด วัดญาณสังว
ราราม ไดรับการคอมเมนทมากที่สุด แตเฉลี่ยตอภาพยังคงเปนวัดหวงพัฒนา ในขณะที่วัดญาณสังวราราม 
ไดรับการแชรมากที่สุดอีกครั้ง แตเฉลี่ยตอภาพกลับเปนวัดพลวง แสดงวามีวัดตัวอยาง 4 วัด คือ วัดละหารไร 
วัดหวงพัฒนา วัดญาณสังวราราม และวัดพลวง วัดที่โดดเดนที่สุด คือ วัดหวงพัฒนา ไดรับการถูกใจ และการ
คอมเมนทเฉลี่ยตอภาพมากที่สุด คำถามคือวัดหวงพัฒนาโพสตรูปภาพอะไร 
 วัดหวงพัฒนา โพสตรูปภาพ  1) กิจกรรม 347 ภาพ  2) คำสอน/คำคม 96 ภาพ 3) ปายโฆษณา 55 
ภาพ 4) วัตถุมงคล 25 ภาพ 5) อื่น ๆ 13 ภาพ 6) พระพุทธรูป 7 ภาพ 7) วัด อาคารสถานที่ 6 ภาพ (ดู
ภาคผนวก) มีคอมเมนทที่นาสนใจ ดังน้ี 1) มีเบอรบัญชีใหรวมทำบุญมั้ยครับ 2) สาธุ 3) ขอกราบอนุโมธนาสาธุ
ดวยที่รวมทำกันมา 4) สาธุ...ขอใหชาวโลกมีความสุขกันทุก ๆ คน 5) อาจารยสุพจนเปนพระปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ สมควรกราบไหวบูชาอยางยิ่งครับ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 5) เหรียญสวยงามมาก ๆ คะ สาธุ ๆ ๆ อนุโมทามิ
คะ 5) สัญญาณไมคอยชัดคะ ขาด ๆ หาย ๆ 6) ทรงพระเจริญ 
 วัดหวงพัฒนา มีจุดเดนหลายอยาง เชน 1) เปนวัดสายปฏิบัติ 2) หลวงพอเจาอาวาส ที่เปนศูนยรวม
ศรัทธายังมีชีวิตอยู 3) มีคำสอน/คำคมของครูบาอาจารย 4) มีกิจกรรมตอเนื่อง 5) มีวัตถุมงคล และ 6) มี
คณะทำงานเพจของวัด นอกจากนี้กิจกรรมที่วัดจัดเนนเฉพาะวัดสำคัญทางศาสนา ไมเนนการกิจกรรม
นันทนาการ และประเพณี/เทศกาลรื่นเริง 
 ขอสังเกตที่ได คือ วัดมีเรื่องราว เจาอาวาสนาศรัทธา เปาหมายชัดเจน และตอเน่ือง 
 
 2. ความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดตอสังคม 
 
 ทุกวัดเห็นวาสื่อสังคมออนไลนเปนดาบสองคม ขึ้นอยูกับการใช เทาที่ดำเนินการมายังไมพบผลเสียทั้ง
ตอวัดและตอสังคม ทั้งน้ีเปนเพราะวา ทุกวัดใชเพ่ือเผยแผธรรมะ คำสอนของครูบาอาจารย และประชาสัมพันธ
กิจกรรมของวัด  
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 สิ่งเดียวที่สื่อสังคมออนไลนใหกับผูรับสารไมได คือ บรรยากาศ หรือความรูสึกจากบรรยากาศที่แทจริง 
แมจะรับชมการถายทอดสดก็ตาม ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตองเดินทางไปอยูในบรรยากาศบาง เมื่อรับชมการ
ถายทอดสดจึงจะสามารถเขาใจ เขาถึง และซาบซึ้งไดดีกวาไมมีประสบการณในบรรยากาศน้ัน ๆ มากอน 
 ขอจำกัดอีกประการหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน คือ การเขาถึงจำกัดอยูเฉพาะกลุมที่มีความสนใจเรื่อง
เดียวกัน จากคอมเมนทจะเห็นไดวา แทบไมมีความเห็นตางเลย เกือบทั้งหมดแสดงความเห็นดวยและชื่นชอบ 
คำวา “สาธุ” จึงมีอยูทั่วไป ความทาทาย คือ ทำอยางไร วัดจะนำเพจเฟซบุกกาวขามขอบเขตของคนกลุมเดิม
ที่มีความชอบอยูแลวไปสูการสรางศรัทธากับกลุมใหมโดยเฉพาะวัยรุน 
 
 3. รูปแบบทีเ่หมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสงัคมออนไลนสำหรบัวัด 
 
 ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพชี้ไปในทิศทางเดียวกันวา รูปแบบที่เหมาะสมตองยึดพระธรรม
วินัยเปนหลัก และตองไมผิดกฎหมาย พรอมกับคำนึงถึงความเหมาะสมกับความเปนพระ ซึ ่งญาติโยม
โดยเฉพาะคนไทยที่เรียนรูพระพุทธศาสนามานานผานเหตุการณที่กระทบตอศรัทธามามาก สามารถแยกแยะ
ไดวาความเหมาะสมที่ยอมรับไดควรอยูระดับใด 
 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคมนำมาใชสื่อสารกันโดยทั่วไป การนำเทคโนโลยีมา
เปนเครื่องมือในการเผยแผธรรมถือเปนการปรับใหเขากับยุคสมัย เพราะในสมัยพุทธกาลไมมี จึงไมมีบัญญัติไว
ในพระวินัย ทำใหตองนำหลักตัดสินพระธรรมวินัย และมหาปเทสมาเปนบรรทัดฐานประกอบการกำหนด
รูปแบบและเน้ือหาที่เหมาะสม 
 ผูทรงคุณวุฒิชี้วา เพจเฟซบุกจะเปนที่นิยมไดอยางยาวนานนั้น ขึ้นอยูกับเนื้อหาเปนสำคัญ เพราะชวย
ใหผูรับสารไมเสียเวลาในการคัดเลือกผิดถูกและนำไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงโดยไมตองกลัวผิดกฎหมาย 
สุดทาย รูปแบบขึ้นอยูกับเปาหมายในการใช วัดจึงตองมีเปาหมายที่ชัดเจนเปนเบ้ืองตน 
 
 4. เพจเฟซบุกควรใชใหเปนไปเพื่อนิพพานหรือสันติ 
 
 หลักตัดสินพระธรรมวินัยมุงใหกิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนิกชนเปนปเพื่อนิพพาน หรือสันติภาพ  
หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานคือศีล สมาธิ และปญญา หรือมรรคมีองค 8 ประการ คือ ความเห็น ความคิด การ
พูด การกระทำ การประกอบอาชีพ การระลึก และการตั้งจิตมั ่นอยางถูกตอง (พระพระพรหมคุณาภรณ 
(ประยุทธ ปยุตโต), 2555) และทานถือเปนจุดเริ่มตนของการเขาสูเสนทางแหงสันติ ในสมัยพุทธกาลยังไมมีเพจ
เฟซบุกจึงไมมีพระธรรมวินัยที่เกี่ยวของโดยตรง ฉะนั้น จำเปนตองใชหลักตัดสินพระธรรมวินัยและหลักมหา     
ปเทสมาเปนมาตรฐานวินิจฉัยความถูกตองและเหมาะสม และความสำรวมของพระภิกษุที่ใชเพจเฟซบุกจะชวย
ปองกันการติเตียนของชาวบานหรือโลกวัชชะและรักษาจารีตพุทธศาสนแบบไทยได กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง
คือพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏบนเพจเฟซบุกของวัดเทาที่ผาน
มายังไมมีการละเมิด อาจเปนเพราะเปาหมายของวัดเปนไปเพื่อประโยชนแกสังคมและเผยแผหลักธรรม ขอควร
ระวังคือการโฆษณาสรรพคุณของวัตถุมงคลอาจเกินจริงจนกลายเปนการหลอกลวง สื ่อสังคมออนไลนที่
เหมาะสมกับวัดมากกวาเพจเฟซบุกคือเว็บไซตเพราะมีความนาเชื่อถือ มั่งคงและคงทนกวา ที่สำคัญคือระบบไม
สามารถสรางขึ้นโดยปราศจากการรับรูของวัด แตอาจมีความสะดวกนอยกวา มีคาใชจายบาง และตองมีความรู
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ที่เกี่ยวของดวย แตสิ่งที่วัดควรคำนึงมากวาสื่อคือสาระเพราะจะเปนตัวตัดสินสุดทายตอความยั่งยืนของสื่อ
ออนไลนทุกประเภท  
 จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจสรุปเปนองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัยนี้ คือ การที่วัดจะใชเพจเฟซบุกให
เกิดประโยชนสูงสุด มีความปลอดภัย สรางปญญาและเสริมสรางศรัทธา ตลอดจนสามารถรักษากลุมผูติดตาม
เดิมไวและกาวไปสูกลุมใหมโดยเฉพาะวัยรุ นไดตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ 1) รักษามาตรฐานทั้งทาง
กฎหมาย พระธรรมวินัย และจารีตเพื่อผูติดตามกลุมเกา 2) มีสื่อมัลติมีเดียเชื่อมกับยูทูบ การใชภาษาที่สั้น
กระชับเขาใจงายในหมูคนรุนใหมและภาษาตางประเทศหรือภาษาของกลุมเปาหมายนั้น ๆ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด
คือการตั้งคำถามหรือการนำเสนอประเด็นที่ทาทายและจำเปนตอความเปนอยูอยางสากลเขากับสถานการณ
ปจจุบันที่กระตุนใหผูอานเกิดความสงสัยและแสดงความเห็นไมวาจะเปนความเห็นดวยหรือความเห็นตางก็ตาม  
และ 3) เพ่ิมจำนวนเพจเฟซบุกใหตรงกับกลุมเปาหมายและใหแตละเพจเช่ือมโยงกันไดในลักษณะการแชรขอมูล 
ทั้งน้ีตองไมเกินศักยภาพของผูดูแลเพจดวย ดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 รูปแบบการใชเพจเฟซบุกเพ่ือสันติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายเดมิ กลุ่มเป้าหมายใหม่ 

มาตรฐานและสาร 
มาตรฐาน: กฎหมาย       
พระธรรมวินัย จารีต    
 สาระหลัก: ทาน ศีล 
สมาธิ ปญญา 

สาระรอง: กิจกรรม  
ที่สงเสริมสาระหลัก 

สื่อ/ภาษา/สถานการณ 
สื่อ: เพ่ิมมัลติมเีดีย ยูทูบ  
ภาษา: สั้นกระชับ เขาใจงาย                
ในหมูคนรุนใหมภาษาตางประเทศ/ภาษา      
ตรงกลุมเปาหมาย ปราศจากการกลาวราย 

สถานการณ: ต้ังคำถาม/นำเสนอประเด็น     
ที่ทาทายและจำเปนตอความเปนอยู      
อยางสากล เขากับสถานการณปจจุบัน         
ที่กระตุนใหผูอานเกิดความสงสัย            
และแสดงความเห็นทั้งเห็นดวยและเห็นตาง 

ชองทางใหม 
เพ่ิมจำนวน    
เพจเฟซบุกใหตรง
กับกลุมเปาหมาย
และใหแตละเพจ
เช่ือมโยงกันได  
ในลกัษณะ     
การแชรขอมูล 

เพจเฟซบุกเพือ่สันติ/นพิพาน 
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เสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะสงฆโดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ควรมี
การสำรวจความตองการจำเปนและอิทธิพลของเพจเฟซบุกที ่สงผลเชิงบวกและลบตอวัด และกำหนด
ยุทธศาสตรการนำมาใชอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับพระธรรมวินัยและประเภทของวัดใหเหมาะสมกับ
ยุคสมัย ซึ่งอาจเหมาะสมกับบางวัดเทานั้น ตลอดจนการกำหนดใหมีศูนยดิจิทัลของพระพุทธศาสนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนใหการเผยแผธรรมะเปนไปในทิศทางเดียวกันและหลากหลายตามกลุมเปาหมายอยางกวางขวางทั้ง
ระดับพ้ืนที่ ระดับชาติ และนานาชาติ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ชองวางทางองคความรูที่พบจากงานวิจัยคือการกระจายตัวที่ขาดสมดุล
ของการใชเพจเฟซบุกของวัดตัวแทนจังหวัดที่มีลักษณะสุดโตง บางวัดมียอดการโพสตและผูติดตามสูงมาก 
ในขณะที่บางวัดแทบไมมีเลย จึงควรทำวิจัยตอไปเพื่อคนหาสาเหตุและแนวทางในการพัฒนาการใชประโยชน
อยางมีประสิทธิภาพ และควรมีงานวิจัยที่พัฒนาเว็บไซตสำหรับวัดตามความเหมาะสมดวย อนึ่ง เว็บไซตมี
ความมั่นคงถาวรและปลอดภัยกวาเพจเฟซบุก แตไมเปนที่นิยมเพราะขาดองคความรู และความสะดวกที่นอย
กวา แตเปนสิ่งที่ควรมี จึงควรมีการวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาตลอดจนถวายความรูเกี่ยวกับเว็บไซตใหกับวัดที่
สนใจ 
 3. ขอเสอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช วัดที่โพสตรูปภาพนอยทำใหยอดผูถูกใจโดยภาพรวมนอยกวา
บางวัด แตจำนวนผูถูกใจและคอมเมนตเฉลี่ยตอรูปภาพสูงที่สุด จึงควรเปนตัวอยางและแนวทางการโพสตที่มี
ประสิทธิภาพ 
 4. ขอเสนอแนะเพื่อการบริการวิชาการ เพจเฟซบุก วัดยังใชไมเต็มที่ ควรมีการถวายความรูใหเจา
อาวาสหรือพระภิกษุที่ดูแล ทราบวิธีและใชไดอยางเต็มศักยภาพ อนึ่ง วัดจำนวนหนึ่งมีเพจเฟซบุกทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการซึ่งวัดไมรับรู จึงควรมีการตรวจสอบ และดำเนินการปองกันแกไขการนำชื่อของวัด
ไปใชในทางที่อาจผิดกฎหมาย และพระธรรมวินัย  
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เครื่องมอืเก็บขอมูลจากส่ือสังคมออนไลน 
 
 1. วัด .....................................................................      จังหวัด .......................................................... 
 2. ชื่อที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน .................................................................................................... 
 2.1 กอต้ังเมื่อวันที่ .................................. เดือน..................................... ป..................................... 
 2.2 ผูดูแล ....................................................................................................................................... 
 2.3 ประเภท .................................................................................................................................. 
 3.3 ผูติดตาม/ผูถูกใจ 
 3. ขอมูล 
 3.1 โครงสราง ................................................................................................................................ 
 3.2 เน้ือหา ..................................................................................................................................... 
 3.3 รูปภาพ วีดิทัศน ปายขอความ ................................................................................................ 
 3.4 ความเห็น ................................................................................................................................. 
 4. ขอสังเกต ......................................................................................................................................... 
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แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก  
โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบสือ่สังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนตรี วิวาหสุข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------- 

 

คำถามที่ 1 สือ่สังคมออนไลนของวัดฯมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 

 คำถามยอยที่ 1.1 สื่อสังคมออนไลนมีผลกระทบตอวัดอยางไรบาง 

  1.1.1 ผลดีตอวัด ไดแก .......................................................................................................... 

  1.1.2 ผลเสียตอวัด ไดแก ...................................................................................................... 

 คำถามยอยที่ 1.2 สื่อสังคมออนไลนของวัดมีผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง 

  1.2.1 ผลดีตอสังคม ไดแก ..................................................................................................... 

  1.2.2 ผลเสียตอสังคม ไดแก ................................................................................................. 

คำถามที่ 2 รปูแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัด 

 คำถามยอยที่ 2.1 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่มีผูนิยมจำนวนมากเปนอยางไร 

  คำตอบ .................................................................................................................................... 

 คำถามยอยที่ 2.2 รูปแบบสือ่สังคมออนไลนที่เหมาะสมสำหรับวัดควรเปนอยางไร 

  คำตอบ .................................................................................................................................... 

คำถามที่ 3 ความเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวัดและสื่อสังคมออนไลน (ถาม)ี เชน  

 อุปสรรค/ปญหา ................................................................................................................................... 

วิธีแกไข ................................................................................................................................................. 

ประเภท/สื่อสงัคมออนไลนของวัดหรือทีเ่ผยแพรกิจกรรมของวัดนอกจากเพจเฟสบุค ..................... 

อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 
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แนวทางสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายไอที อ.ดร.จอมพล พิทักษสันตโยธิน 

ประกอบโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 

หัวหนาโครงการวิจัย: ผศ.ดร.มนตรี วิวาหสุข 

---------- 
คำชี้แจง 

 เอกสารน้ี มี  3 สวน ไดแก 1) วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 2) ขอมลูเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยประกอบการพิจารณาสำหรับผูทรงคุณวุฒิ และ 3) คำถามเพ่ือสัมภาษณ 
 

 
1. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.1 เพ่ือจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเน้ือหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาค
ตะวันออก 
 1.2 เพ่ือประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดฯตอสังคม 
 1.3 เพ่ือคนหาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัดฯ 
(วัตถุประสงคขอ 3 ใชสัมภาษณ) 
 
2. กฎหมายที่เก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุการกระทำที่ถือเปนความผิด
ในมาตราตาง ๆ ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (2560) 
ประมวลไว ดังน้ี  
  1) มาตรา 5 – 8 วาดวยการเขาถึงระบบ/ขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ แบงเปน การเขาถึง
ระบบคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   การเขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  การลวงรูมาตรการ
ปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและนำไปเปดเผย จำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ  การดักรับขอมูลคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ   
 2) มาตรา 9 – 10 วาดวยการแกไข/ดัดแปลง/ทำใหขอมูลเสียหาย แบงเปน การทำให
เสียหาย ทำลาย แกไข เพ่ิมเติมขอมูลของผูอ่ืนโดยมิชอบ และ/หรือการทำใหระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นไม
สามารถทำงานไดตามปกติ จำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเปนการ
กระทำตอระบบหรือขอมูล จำคุก 3 – 15 ป และปรับ 6 หมื่น – 3 แสนบาท  ถาเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกบุคคลอื่น จำคุกไมเกิน 10 ป และปรับ 2 แสนบาท  ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย จำคุก 5 – 
20 ป และปรับ 1 – 2 แสนบาท   
 3) มาตรา 11 วาดวยการสงขอมูลหรืออีเมลกอกวนผูอื่น แบงเปน การสงโดยปกปดหรือ
ปลอมแปลงแหลงที่มา ปรับไมเกิด 1 แสนบาท  การสงโดยไมเปดโอกาสใหปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย 
จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิด 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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 4) มาตรา 12 วาดวยการเขาถึงระบบ/ขอมูลดานความมั่นคงโดยมิชอบ แบงเปน การ
เขาถึงระบบหรือขอมูลคอมพิวเตอร และ/หรือการลวงรูมาตรการการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
และนำไปเปดเผย กรณีไมเกิดความเสียหาย จำคุก 1 – 7 ป และปรับ 2 หมื่น – 1.4 แสนบาท กรณีเกิด
ความเสียหาย จำคุก 1 – 10 ป และปรับ 2 หมื่น – 2 แสนบาท กรณีเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย จำคุก 
5 – 20 ป และปรับ 1 –4 แสนบาท 
 5) มาตรา 13 วาดวยการจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งเพื่อนำไปใชกระทำความผิด กรณี
ทำเพ่ือเปนเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีผูนำไปใชกระทำความผิด ผูจำหนาย/เผยแพรตองรับผิดดวย (เมื่อมีสวนรูเห็น) 
หากมีผูนำไปใชกระทำความผิด หรือตองรับผิด ผูจำหนายหรือเผยแพรจะตองรับผิดทางอาญาดวย (เมื่อมี
สวนรูเห็น)  กรณีทำเพื่อเปนเครื่องมือในการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร จำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีผูนำไปใชกระทำความผิด ผูจำหนาย/เผยแพรตองรับผิดดวย 
(ทุกกรณี)  
 6) มาตรา 14 วาดวยการนำขอมูลที่ผิดเขาสู ระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวยขอมูล
ปลอม/ทุจริต/หลอกลวง ขอมูลเท็จ ขอมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ขอมูลความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง/กอการราย ขอมูลลามก และการเผยแพร/สงตอขอมูลโดยรูอยูแลววาผิด กรณีการกระทำนั้น
สงผลถึงประชาชน จำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  กรณีการกระทำนั้น
สงผลตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ยอมความ
ได) 
 7) มาตรา 15 วาดวยการใหความรวมมือ ยินยอม รูเห็นเปนใจ ใหมีการกระทำผิดตอ
ระบบคอมพิวเตอรของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทำผิด หากผูใหบริการพิสูจนไดวาตนไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการแจงเตือนแลว ไมตองรับโทษ (ผูใหบริการมีหนาที่เก็บขอมูลการใชงานไวไมนอยกวา 90 
วัน กรณีจำเปน ศาลอาจสั่งใหเก็บเพ่ิมไดไมเกิน 2 ป)  
 8) มาตรา 16 วาดวยการตัดตอ เติม ดัดแปลงภาพผูอ่ืน/ผูตาย นำเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงได ทำใหเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ทำใหถูกเกลียดชัง ไดรับความอับอาย จำคุกไมเกิน 
3 ป และปรับไมเกิน 2 แสนบาท ศาลอาจสั่งใหทำลายขอมูล/เผยแพรคำพิพากษา/ดำเนินการอื่นเพื่อ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ  ผูที่ครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรที่ศาลสั่งใหทำลาย แตไม
ทำลายตามคำสั่งตองรับโทษก่ึงหนึ่ง (รวมถึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ดวย) 
 
3. คำถาม 
 3.1 นอกจาก พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขางตน ยังมี
กฎหมาย หรือ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสื่อสังคมออนไลน หรือไม 
 3.2 วัตถุประสงค หรือ เหตุผลที่ตองมีกฎหมายหรือระเบียบเหลาน้ันคืออะไรบาง 
 3.3 วัดใชสื่อสงัคมออนไลน เชน เว็บไซต และ เพจเฟสบุค อยางไรจึงจะผิดหรือไมผิดกฎหมาย มีกรณี
ตัวอยางบางหรือไม 
 3.4 วัดหรือสื่อสังคมออนไลนของวัดถูกนำไปใชอยางผิดกฎหมายมีบางหรือไม 
 3.5 กฎหมาย และ ระเบียบเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนที่มอียูในปจจุบันเพียงพอหรือไม มีแนวโนมทีจ่ะ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือไม วัดควรรับมืออยางไร 
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แนวทางสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา  
ศาสตาราจารยพิเศษ รอยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ 

ประกอบโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 

หัวหนาโครงการวิจัย: ผศ.ดร.มนตรี วิวาหสุข  
------------- 

 

คำชี้แจง 

 เอกสารน้ี มี  3 สวน ไดแก 1) วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 2) ขอมลูเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยประกอบการพิจารณาสำหรับผูทรงคุณวุฒิ และ 3) คำถามเพ่ือสัมภาษณ 
 

 
1. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.1 เพ่ือจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเน้ือหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาค
ตะวันออก 
 1.2 เพ่ือประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดฯตอสังคม 
 1.3 เพ่ือคนหาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัดฯ 
(วัตถุประสงคขอ 3 ใชสัมภาษณ) 
 
2. หลักตัดสนิพระธรรมวินยั 
 รูปแบบสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมประกอบดวย 2 สวน คือ โครงสราง และเนื้อหา ตองไมขัดกับ
พระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต ในสวนของพระธรรมวินัย แบงเปนพระธรรม คือ หลักตัดสินพระธรรม
วินัย ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวปรากฏในพระไตรปฎกภาษาไทยเลมที่ 23 ขอ 53 หนา 338 – 339 สังขิตต
สูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต มี 8 ประการ ไดแก 1) วิราคะ ความคลายกำหนัด 2) วิสังโยค ความหมด
เครื่องผูกรัด 3) อปจยะ ความไมพอกพูนกิเลส 4) อัปปจฉตา ความมักนอย 5) สันตุฏฐี ความสันโดษ 6) 
ปวิเวก ความสงัด 7) วิริยารัมภะ การปรารภความเพียร และ 8) สุภรตา ความเลี้ยงงาย และในสัตถุสาสน
สูตร อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระไตรปฎกเลมที่ 23 หนา 83 หนา 178 – 179 ระบุหลักตัดสินพระ
ธรรมวินัยไวอีก 7 ประการ ไดแก 1) เอกันตนิพพิทา ความหนายสิ้นเชิง 2) วิราคะ  3) นิโรธะ ความดับ
ทุกข 4) อุปสมะ ความสงบ 5) อภิญญา ความรูย่ิง 6) สัมโพธะ ความตรัสรู  และ 7) นิพพาน  
 หลักการที่เปนไปเพื่อธรรมเหลานี้ถือเปนลักษณะพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา เมื่อรวมพุทธพจนทั้ง
สองแหงเขาดวยกันทำใหไดเกณฑกลางในการตัดสินพระธรรมวินัย 9 ขอ โดยจัดขอที่คลายกันไวดวยกัน 
ไดแก 1) ความผอนคลายจากกาม (เอกันตนิพพิทา, วิราคะ) 2) ความไมสะสม (วิสังโยค, อปจยะ) 3) ความ
พอประมาณ (อัปปจฉตา, สันตุฏฐี) 4) ความสงบ (ปวิเวก) 5) ความเพียร (วิริยารัมภะ) 6) ความเปนอยูงาย 
(สุภรตา) 7) การดับกิเลส (นิโรธ, อุปสมะ) 8) การรูต่ืนเบิกบาน (อภิญญา, สัมโพธะ) และ 9) นิพพาน   
 นอกจากนี้ สำหรับพระภิกษุยังมีพระวินัยอีก 227 ขอพรอมทั้งหลักความประพฤติที ่ดีที ่เรียกวา
อภิสมาจารตามที่ปรากฏในพระวินัยปฎกอีก 8 เลม รูปแบบและเนื้อหาของวัดที่ปรากฏผานสื่อสังคม
ออนไลนไมวาจะเปนเว็บไซต ยูทูป และ/หรือเพจเฟสบุค ตองไมขัดกับหลักพระธรรมวินัยเหลาน้ี 
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3. คำถาม 
 3.1 สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดขัดตอพระธรรมวินัยหรือไม หากพิจารณา
จากหลักตัดสินพระธรรมวินัย 9 ขอ และวินัยของพระภิกษุ 227 ขอ ขางตน 
 3.2 สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎมหา
เถรสมาคม หรอืไม 
 3.3 สื่อสังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดขัดตอจารีตของสังคมพุทธแบบไทย หรือ 
เปนโลกวัชชะ หรือไม 
 3.4 รูปแบบสือ่สังคมออนไลน คือ เว็บไซต และ เพจเฟสบุค ของวัดควรมีโครงสราง และเน้ือหา
อยางไร จึงจะไมขัดตอพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีต หรือเปนโลกวัชชะ 
 3.5 วัดจำเปนตองมีสื่อสังคมออนไลนหรือไม หากจำเปน วัดจะใชสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชน
โดยไมมีโทษไดอยางไร 
 

------------------------------------------- 
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แนวทางสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุทางไอท ีผศ.ดร.จกัริน สุขสวัสดิ์ชน 
ประกอบโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาคตะวันออก 

หัวหนาโครงการวิจัย: ผศ.ดร.มนตรี วิวาหสุข 

---------- 
คำชี้แจง 

 เอกสารน้ี มี  3 สวน ไดแก 1) วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 2) ขอมลูเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยประกอบการพิจารณาสำหรับผูทรงคุณวุฒิ และ 3) คำถามเพ่ือสัมภาษณ 
 

 
1. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.1 เพ่ือจัดกลุม แบงประเภท และจำแนกโครงสรางและเน้ือหาสื่อสังคมออนไลนของวัดในภาค
ตะวันออก 
 1.2 เพ่ือประเมินความเห็นและประโยชนจากบทบาทออนไลนของวัดฯตอสังคม 
 1.3 เพ่ือคนหาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสำหรับวัดฯ 
(วัตถุประสงคขอ 3 ใชสัมภาษณ) 
 
2. ขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวของกับการวิจัยประกอบการพิจารณาสำหรับผูทรงคณุวุฒิ:  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2559 ซึ ่งจัดทำและเผยแพรโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เมื ่อเดือน
พฤษภาคม 2559 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) มี 4 ระยะ เปาหมายในดาน
สังคมแตละระยะโดยภาพรวมดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปาหมายแผนพัฒนาดิจิทัลดานสังคม 

ระยะ 
เปาหมาย 

Digital Foundation Digital Thailand I: 
Inclusion 

Digital Thailand II: 
Full Transformation 

Global Digital 
Leadership 

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมูบานท่ัวประเทศ 
เปนฐานของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงถึง
ทุกหมูบานและเชื่อมกับ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืน 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกบานและรองรับการ
หลอมรวมและการ
เชื่อมตอทุกอุปกรณ 

อินเทอรเน็ตเชื่อมตอ
ทุกที่ ทุกเวลา ทุก
อุปกรณ อยางไร
รอยตอ 

สังคม  ประชาชนทุกกลุมเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และบริการพ้ืนฐานของรัฐ
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช
ดิจิทัล และเขาถึงบริการ
การศึกษา สุขภาพ ขอมูล 
และการเรียนรูตลอดชีวิต
ผานดิจิทัล 

ประชาชนใชประโยชน
จากเทคโนโลยี/ขอมูลทุก
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

เปนประเทศที่ไมมี
ความเหลื่อมล้ำดาน
ดิจิทัล ตลอดจนชุมชน
ใชดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นตนเอง 

เปาหมาย 
เวลา 

1 ป 6 เดือน 
(กรกฎาคม 2559 - 
ธันวาคม 2560) 

5 ป 
(มกราคม 2561 -  
ธันวาคม 2564) 

10 ป 
(มกราคม 2565 - 
ธันวาคม 2569) 

20 ป 
(มกราคม 2570 -  
ธันวาคม 2579) 

ที่มา: ปรับจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559หนา28) 
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3. คำถาม 
 3.1 สื่อสังคมออนไลน 3 ชนิด คือ เว็บไซต ยูทูป และ เพจเฟสบุค แตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน
อยางไร และมีขอจำกัดหรือเง่ือนไขหรือขอดีขอเสียอยางไร 
 

ประเภทสื่อสังคม
ออนไลน 

ลักษณะ ขอดี ขอเสีย 

เว็บไซต    
ยูทูป    
เพจเฟสบุค    

   
 3.2 วัดควรใชสื่อสังคมออนไลนประเภทใด เพราะเหตุใด 
 3.3 สื่อสังคมออนไลนของวัดที่ปรากฏเปนอยางไรบาง และยังมีสวนใดที่ควรพัฒนา 
 3.4 อ่ืน ๆ เชน แผนดิจทิัลของชาติกับสื่อสังคมออนไลนของวัด/หนวยงานตางเปนอยางไรบาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

108 
 

 
 

วัดกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
 

ตาราง กลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมายเรียงตามช่ือวัด 

ลำดับ ชื่อวัด 
อำเภอ/
จังหวัด 

การปรากฏของวัดผานกูเกิล การปรากฏของวัดผานเพจเฟซบุก 

ลำดับ 
จำนวน  
ที่ถูกระบุ 

รอยละ ลำดับ 
ผูติดตาม/

ถูกใจ 
รอยละ 

1 วัดเกาะเค็ดนอก ปราจีนบุร ี 182 15  0.0307 244 34 0.0054 
2 วัดเกาะหมาก-4 เกาะกูด-4 210 10  0.0205 250 6 0.0010 
3 วัดเขตรนาบุญญาราม จันทบุร ี 49 136  0.2787 71 1,418 0.2264 
4 วัดเขาแตงออน ชลบุร ี 78 73  0.1496 24 5,041 0.8048 
5 วัดเขาคอก นครนายก 146 24  0.0492 217 130 0.0208 
6 วัดเขาชวัง-1 โปงน้ำรอน-1 50 136  0.2787 58 1,918 0.3062 
7 วัดเขาชะโงก นครนายก 197 13  0.0266 94 1,020 0.1628 
8 วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา 15 653  1.3381 59 1,890 0.3017 
9 วัดเขาตะแบก-3 ศรีราชา-3 22 428  0.8771 52 2,042 0.3260 
10 วัดเขาตาลิ่น จันทบุร ี 139 25  0.0512 149 355 0.0567 
11 วัดเขาถ้ำ ชลบุร ี 203 11  0.0225 137 492 0.0785 
12 วัดเขาถ้ำเทพพิทักษ ปราจีนบุร ี 216 9  0.0184 35 2,786 0.4448 
13 วัดเขาทุเรียน นครนายก 42 166  0.3402 93 1,024 0.1635 
14 วัดเขานอย ระยอง 101 49  0.1004 68 1,476 0.2356 
15 วัดเขานอย-6 ประจันตคาม-

6 
147 24  0.0492 212 150 0.0239 

16 วัดเขานอยคีรีวัน ชลบุร ี 157 22  0.0451 69 1,475 0.2355 
17 วัดเขาบรรจบ-1 มะขาม-1 27 300  0.6148 95 1,009 0.1611 
18 วัดเขาบางพระ ชลบุร ี 140 25  0.0512 117 657 0.1049 
19 วัดเขาพุทธโคดม ชลบุร ี 54 128  0.2623 17 7,326 1.1696 
20 วัดเขาสวรรคตาก จันทบุร ี 217 9  0.0184 82 1,204 0.1922 
21 วัดเขาสาป ระยอง 204 11  0.0225 125 621 0.0991 
22 วัดเขาสุกิม-1 ทาใหม-1 12 909  1.8627 11 10,476 1.6725 
23 วัดเชี่ยวโอสถ นครนายก 128 30  0.0615 75 1,361 0.2173 
24 วัดเตาปูน ชลบุร ี 94 56  0.1148 135 521 0.0832 
25 วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา 110 41  0.0840 77 1,260 0.2012 
26 วัดเทพนิมิตร ระยอง 231 7  0.0143 213 148 0.0236 
27 วัดเนินโพธิ์ จันทบุร ี 199 12  0.0246 85 1,188 0.1897 
28 วัดเนินตากแดด-4 บอไร-4 158 22  0.0451 169 268 0.0428 
29 วัดเนินพระ ระยอง 86 65  0.1332 113 707 0.1129 
30 วัดเนินยาง ตราด 232 7  0.0143 106 820 0.1309 
31 วัดเนินยาง จันทบุร ี 174 17  0.0348 133 525 0.0838 
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ลำดับ ชื่อวัด 
อำเภอ/
จังหวัด 

การปรากฏของวัดผานกูเกิล การปรากฏของวัดผานเพจเฟซบุก 

ลำดับ 
จำนวน  
ที่ถูกระบุ 

รอยละ ลำดับ 
ผูติดตาม/

ถูกใจ 
รอยละ 

32 วัดเนินสะอาด(วัด
บานไร) 

นครนายก 188 14  0.0287 138 488 0.0779 

33 วัดเนินสุทธาวาส ชลบุร ี 48 146  0.2992 170 267 0.0426 
34 วัดเหลาออย-8* อรัญประเทศ-

8* 
141 25  0.0512 198 186 0.0297 

35 วัดแกวพิจิตร-6 เมือง
ปราจีนบุร-ี6 

25 379  0.7767 253 0 0.0000 

36 วัดแสมขาวเจริญ
ราษฎร 

ฉะเชิงเทรา 107 45  0.0922 91 1,061 0.1694 

37 วัดแหลมเสด็จ จันทบุร ี 142 25  0.0512 34 2,841 0.4536 
38 วัดแหลมใต ฉะเชิงเทรา 84 67  0.1373 98 968 0.1545 
39 วัดแหลมมะขาม ตราด 123 34  0.0697 160 308 0.0492 
40 วัดแหลมอวน ตราด 211 10  0.0205 159 309 0.0493 
41 วัดโขดหิน ระยอง 31 220  0.4508 126 602 0.0961 
42 วัดโคกเจริญสุข(วัด

โคกอีหลง) 
สระแกว 222 8  0.0164 150 349 0.0557 

43 วัดโคกสวาง-8 โคกสูง-8 170 18  0.0369 231 87 0.0139 
44 วัดโคกอุดม-6 กบินทรบุรี-6 124 34  0.0697 204 173 0.0276 
45 วัดโคกอุดมดี ปราจีนบุร ี 233 7  0.0143 180 233 0.0372 
46 วัดโนนฝาวพุทธาราม ปราจีนบุร ี 165 20  0.0410 221 119 0.0190 
47 วัดโบสถเจริญธรรม นครนายก 167 19  0.0389 234 62 0.0099 
48 วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา 168 19  0.0389 247 23 0.0037 
49 วัดโพธิ์แทน นครนายก 82 68  0.1393 39 2,615 0.4175 
50 วัดโพธิ์ใหญ-2 พนมสารคาม-

2 
103 48  0.0984 142 423 0.0675 

51 วัดโพธิทัตตาราม (วัด
จีน) 

ชลบุร ี 218 9  0.0184 84 1,194 0.1906 

52 วัดโพธิ์บางคลา-2 บางคลา-2 19 481  0.9857 50 2,045 0.3265 
53 วัดโพรงอากาศ-2 บางน้ำเปรี้ยว-

2 
16 610  1.2500 27 4,314 0.6887 

54 วัดโสธรวราราม
วรวิหาร 

ฉะเชิงเทรา 1 8,747  17.9245 8 22,577 3.6044 

55 วัดใหญอินทาราม ชลบุร ี 26 348  0.7131 53 2,038 0.3254 
56 วัดใหมกรงทอง-6 ศรีมหาโพธิ-6 39 184  0.3771 246 25 0.0040 
57 วัดใหมคลองป-1 สอยดาว-1 246 5  0.0102 242 40 0.0064 
58 วัดไทรงาน(วัดบาน

เกาะพอก) 
ปราจีนบุร ี 223 8  0.0164 216 132 0.0211 

59 วัดไผขวาง-2 ราชสาสน-2 200 12  0.0246 183 227 0.0362 
60 วัดไผลอม-1 เมืองจันทบุรี-1 28 270  0.5533 177 239 0.0382 
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61 วัดไผลอม-4 เมืองตราด-4 40 171  0.3504 114 701 0.1119 
62 วัดไฝขวาง ฉะเชิงเทรา 201 12  0.0246 195 195 0.0311 
63 วัดกระทุม ฉะเชิงเทรา 166 20  0.0410 127 582 0.0929 
64 วัดกระบกขึ้นผึ้ง ระยอง 133 28  0.0574 148 378 0.0603 
65 วัดกองดิน ระยอง 125 31  0.0635 176 246 0.0393 
66 วัดคลองใหญ-4 แหลมงอบ-4 117 37  0.0758 107 802 0.1280 
67 วัดคลองคันฉอ สระแกว 189 14  0.0287 88 1,159 0.1850 
68 วัดคลองจาก ตราด 178 16  0.0328 103 845 0.1349 
69 วัดคลองทราย จันทบุร ี 148 24  0.0492 182 231 0.0369 
70 วัดคลองทราย ระยอง 99 50  0.1025 222 114 0.0182 
71 วัดคลองรวมพัฒนา ปราจีนบุร ี 205 11  0.0225 116 669 0.1068 
72 วัดคีรีวัน นครนายก 58 113  0.2316 47 2,201 0.3514 
73 วัดจอมพลเจาพระยา ระยอง 129 30  0.0615 245 32 0.0051 
74 วัดจันทคุณาราม (วัด

โปงยาว)-1 
แกงหางแมว-1 130 29  0.0594 171 261 0.0417 

75 วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา 43 166  0.3402 232 79 0.0126 
76 วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา 183 15  0.0307 60 1,890 0.3017 
77 วัดจุฬาภรณวนาราม-

5* 
บานนา-5* 11 965  1.9775 14 9,158 1.4621 

78 วัดจุฬามณ ี ระยอง 184 15  0.0307 168 270 0.0431 
79 วัดฉางเกลือ ตราด 239 6  0.0123 202 177 0.0283 
80 วัดชงโค ระยอง 219 9  0.0184 165 286 0.0457 
81 วัดชองแสมสาร ชลบุร ี 32 220  0.4508 36 2,713 0.4331 
82 วัดชองลม ชลบุร ี 247 5  0.0102 161 308 0.0492 
83 วัดชัยมงคล ชลบุร ี 8 1,238  2.5369 97 983 0.1569 
84 วัดชากใหญ-1 แหลมสิงห-1 57 114  0.2336 166 283 0.0452 
85 วัดชางชนศิริราษฎร

บำรุง 
ระยอง 212 10  0.0205 104 829 0.1324 

86 วัดชุมแสงศรีวนาราม ชลบุร ี 175 17  0.0348 79 1,230 0.1964 
87 วัดญาณสังวราราม-3* บางละมุง-3* 9 1,033  2.1168 3 28,290 4.5165 
88 วัดดงบัง ปราจีนบุร ี 240 6  0.0123 67 1,542 0.2462 
89 วัดดงละคร นครนายก 106 46  0.0943 21 5,508 0.8794 
90 วัดตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ-

6 
ศรีมโหสถ-6 70 88  0.1803 178 236 0.0377 

91 วัดตรีรัตนาราม ระยอง 179 16  0.0328 215 134 0.0214 
92 วัดตะเคียนทอง ระยอง 89 61  0.1250 66 1,597 0.2550 
93 วัดตะปอนใหญ-1 ขลุง-1 93 57  0.1168 248 19 0.0030 
94 วัดตะปอนนอย จันทบุร ี 108 44  0.0902 188 214 0.0342 
95 วัดตำหนัก นครนายก 85 66  0.1352 239 45 0.0072 
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96 วัดถนนมะมวง จันทบุร ี 248 5  0.0102 122 632 0.1009 
97 วัดถ้ำเขาโบสถ ระยอง 111 41  0.0840 147 380 0.0607 
98 วัดถ้ำเขาฉกรรจ-8 เขาฉกรรจ-8 47 149  0.3053 187 217 0.0346 
99 วัดถ้ำเขาประทุน-7 เขาชะเมา-7 36 211  0.4324 15 8,078 1.2897 
100 วัดถ้ำเมน ชลบุร ี 56 115  0.2357 132 527 0.0841 
101 วัดถ้ำประทุน ชลบุร ี 190 14  0.0287 41 2,467 0.3939 
102 วัดถ้ำประทุน ชลบุร ี 74 82  0.1680 42 2,465 0.3935 
103 วัดถ้ำระฆังทอง-3 เกาะสีชัง-3 234 7  0.0143 254 0 0.0000 
104 วัดถ้ำสาริกา นครนายก 29 262  0.5369 102 900 0.1437 
105 วัดถ้ำสุวรรณภูผา ระยอง 143 25  0.0512 207 163 0.0260 
106 วัดทอใหญ(ใหญ

พรหมประทาน) 
ชลบุร ี 224 8  0.0164 87 1,170 0.1868 

107 วัดทองคุง ชลบุร ี 41 167  0.3422 193 196 0.0313 
108 วัดทองธรรมชาติ

ราษฎรสันต ิ
ตราด 249 5  0.0102 214 144 0.0230 

109 วัดทาเสน ตราด 114 38  0.0779 158 313 0.0500 
110 วัดทาแยก สระแกว 171 18  0.0369 184 224 0.0358 
111 วัดทาโสม ตราด 112 39  0.0799 83 1,203 0.1921 
112 วัดทากระทอน ตราด 213 10  0.0205 206 166 0.0265 
113 วัดทามะกอก ระยอง 96 52  0.1066 185 219 0.0350 
114 วัดทาอิฐ นครนายก 250 5  0.0102 101 901 0.1438 
115 วัดทุงเหียง-3 พนัสนิคม-3 62 107  0.2193 74 1,372 0.2190 
116 วัดทุงแฝก ปราจีนบุร ี 136 26  0.0533 129 573 0.0915 
117 วัดทุงยายช-ี2 ทาตะเกียบ-2 131 29  0.0594 252 1 0.0002 
118 วัดทุงหนองออ ปราจีนบุร ี 241 6  0.0123 31 3,015 0.4813 
119 วัดธรรมนิมิตต ชลบุร ี 51 136  0.2787 153 325 0.0519 
120 วัดธรรมปญญา นครนายก 63 106  0.2172 205 172 0.0275 
121 วัดธรรมาภิมุข ตราด 161 21  0.0430 81 1,213 0.1937 
122 วัดนอก ชลบุร ี 60 111  0.2275 134 524 0.0837 
123 วัดนาเขื่อน ชลบุร ี 135 27  0.0553 63 1,862 0.2973 
124 วัดนากระรอก ชลบุร ี 162 21  0.0430 236 53 0.0085 
125 วัดนาคูโมทนามัย

ปุญญาราม 
ฉะเชิงเทรา 149 24  0.0492 225 110 0.0176 

126 วัดนาพราว ชลบุร ี 118 37  0.0758 110 771 0.1231 
127 วัดนายายอาม-1 นายายอาม-1 191 14  0.0287 228 101 0.0161 
128 วัดน้ำคอกใหม ระยอง 242 6  0.0123 120 644 0.1028 
129 วัดน้ำตกธรรมรส-7 วังจันทร-7 61 111  0.2275 61 1,885 0.3009 
130 วัดบรรพตนิมิตรธรรม

มาราม-3 
หนองใหญ-3 255 1  0.0020 255 0 0.0000 
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131 วัดบอทอง ระยอง 150 24  0.0492 146 382 0.0610 
132 วัดบางเตย ปราจีนบุร ี 185 15  0.0307 173 261 0.0417 
133 วัดบางกระเจ็ด ฉะเชิงเทรา 88 62  0.1271 189 212 0.0338 
134 วัดบางกระเบา-6* บานสราง-6* 59 112  0.2295 46 2,231 0.3562 
135 วัดบางตลาด-2 คลองเข่ือน-2 80 69  0.1414 241 40 0.0064 
136 วัดบางพระวรวิหาร ชลบุร ี 65 92  0.1885 144 409 0.0653 
137 วัดบางละมุง ชลบุร ี 95 54  0.1107 201 179 0.0286 
138 วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา 64 104  0.2131 40 2,515 0.4015 
139 วัดบานขอม(เวช

ทรัพย) 
จันทบุรี 225 8  0.0164 196 192 0.0307 

140 วัดบานคาย ระยอง 69 89  0.1824 26 4,515 0.7208 
141 วัดบานดาน สระแกว 137 26  0.0533 200 182 0.0291 
142 วัดบานน้ำคำ-8 คลองหาด-8 251 5  0.0102 139 467 0.0746 
143 วัดบานหอย ปราจีนบุร ี 172 18  0.0369 131 540 0.0862 
144 วัดบึงตนชัน ระยอง 235 7  0.0143 208 163 0.0260 
145 วัดบุญญาวาส-3 บอทอง-3 33 219  0.4488 7 17,690 2.8242 
146 วัดประเวศวัฒนาราม ฉะเชิงเทรา 180 16  0.0328 157 321 0.0512 
147 วัดประตูน้ำทาไข ฉะเชิงเทรา 214 10  0.0205 112 712 0.1137 
148 วัดประสิทธิเวช-5 องครักษ-5 24 385  0.7890 73 1,413 0.2256 
149 วัดปลวกเกตุ ระยอง 151 24  0.0492 179 236 0.0377 
150 วัดปาเขายอยผาแดง-

8 
ตาพระยา-8 252 5  0.0102 224 112 0.0179 

151 วัดปาใตพัฒนาราม-8 วัฒนานคร-8 104 48  0.0984 56 1,957 0.3124 
152 วัดปากแพรก ปราจีนบุร ี 226 8  0.0164 70 1,436 0.2293 
153 วัดปากคลองบาง

ขนาก 
ฉะเชิงเทรา 163 21  0.0430 99 968 0.1545 

154 วัดปากน้ำ ศรีราชา ชลบุร ี 97 52  0.1066 145 394 0.0629 
155 วัดปากน้ำแขมหน ู จันทบุร ี 13 720  1.4754 45 2,259 0.3607 
156 วัดปากน้ำแหลมสิงห จันทบุร ี 159 22  0.0451 44 2,288 0.3653 
157 วัดปากน้ำโจโล ฉะเชิงเทรา 34 218  0.4467 96 988 0.1577 
158 วัดปาขะ นครนายก 91 60  0.1230 121 642 0.1025 
159 วัดปาคลองกุง จันทบุร ี 44 159  0.3258 6 22,704 3.6247 
160 วัดปาจิตติพลังศร ี นครนายก 192 14  0.0287 76 1,332 0.2127 
161 วัดปาประดู ปราจีนบุร ี 138 26  0.0533 174 259 0.0413 
162 วัดปาประดู-7 เมืองระยอง-7 14 660  1.3525 90 1,130 0.1804 
163 วัดปาพรหมยาน-2 แปลงยาว-2 144 25  0.0512 22 5,431 0.8671 
164 วัดปาภูมาศ ระยอง 87 64  0.1312 23 5,335 0.8517 
165 วัดปาวิสุทธิธรรม ตราด 227 8  0.0164 115 675 0.1078 
166 วัดปาศรีถาวรนิมิต-5 ปากพลี-5 45 154  0.3156 62 1,882 0.3005 
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167 วัดปาอัมพวัน-3 เมืองชลบุร-ี3 23 411  0.8422 12 9,604 1.5333 
168 วัดปาอุทุมพร จันทบุร ี 193 14  0.0287 238 49 0.0078 
169 วัดปตุลาธิราช

รังสฤษฎิ ์
ฉะเชิงเทรา 72 86  0.1762 37 2,672 0.4266 

170 วัดผาณิตาราม-2 บานโพธิ-์2 71 87  0.1783 33 2,842 0.4537 
171 วัดพงษาราม ฉะเชิงเทรา 126 31  0.0635 32 2,983 0.4762 
172 วัดพญาลาง จันทบุร ี 206 11  0.0225 194 196 0.0313 
173 วัดพรหมมาวาส ชลบุร ี 105 47  0.0963 175 256 0.0409 
174 วัดพระใหญ-3 พัทยา-3 3 3,943  8.0801 210 153 0.0244 
175 วัดพราหมณี-5 เมือง-5 7 1,256  2.5738 38 2,645 0.4223 
176 วัดพลงไสว ระยอง 66 92  0.1885 64 1,860 0.2970 
177 วัดพลวง-1* เขาคิชกูฏ-1* 20 473  0.9693 4 25,853 4.1274 
178 วัดพลับ จันทบุร ี 83 68  0.1393 220 119 0.0190 
179 วัดพลา-7 บานฉาง-7 37 203  0.4160 249 6 0.0010 
180 วัดพะธรรมจักร นครนายก 132 29  0.0594 20 5,536 0.8838 
181 วัดพิมพาวาส ฉะเชิงเทรา 67 92  0.1885 218 122 0.0195 
182 วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา 194 14  0.0287 9 13,262 2.1173 
183 วัดมัชฌิมวัน ตราด 243 6  0.0123 181 233 0.0372 
184 วัดมาบขา-7 นิคมพัฒนา-7 90 61  0.1250 109 775 0.1237 
185 วัดมาบยางพร-7 ปลวกแดง-7 68 90  0.1844 140 457 0.0730 
186 วัดรัตนเนตตาราม-6 นาด-ี6 30 253  0.5185 54 2,005 0.3201 
187 วัดราษฎรเรืองสุข-3 บานบึง-3 21 445  0.9119 72 1,415 0.2259 
188 วัดราษฎรนิยมธรรม ชลบุร ี 102 49  0.1004 155 322 0.0514 
189 วัดราษฎรบำรุงวนา

ราม 
ฉะเชิงเทรา 198 13  0.0266 111 763 0.1218 

190 วัดละหารใหญ ระยอง 81 69  0.1414 55 1,989 0.3175 
191 วัดละหารไร-7* บานคาย-7* 4 2,183  4.4735 2 81,429 13.0002 
192 วัดลาดบัวขาว ฉะเชิงเทรา 115 38  0.0779 92 1,025 0.1636 
193 วัดลำบัวลอย นครนายก 92 60  0.1230 108 780 0.1245 
194 วัดลำพัน จันทบุร ี 207 11  0.0225 229 92 0.0147 
195 วัดลุมมหาชัยชุมพล ระยอง 18 521  1.0676 163 287 0.0458 
196 วัดวรพรตสังฆาวาส-3 พานทอง-3 152 24  0.0492 227 102 0.0163 
197 วัดวังใหม-8 วังสมบูรณ-8 220 9  0.0184 230 91 0.0145 
198 วัดวังขอน ปราจีนบุร ี 208 11  0.0225 89 1,152 0.1839 
199 วัดวังน้ำเย็น-8 วังน้ำเย็น-8 119 37  0.0758 251 2 0.0003 
200 วัดวังหวา-7 แกลง-7 46 154  0.3156 43 2,347 0.3747 
201 วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา 10 977  2.0021 5 22,785 3.6376 
202 วัดศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุร ี 209 11  0.0225 235 58 0.0093 
203 วัดศรีกะอาง นครนายก 173 18  0.0369 167 276 0.0441 
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204 วัดศรีจุฬา นครนายก 122 35  0.0717 154 325 0.0519 
205 วัดศรีธรรมาราม ชลบุร ี 109 43  0.0881 124 625 0.0998 
206 วัดศรีมงคล นครนายก 236 7  0.0143 65 1,696 0.2708 
207 วัดศรีวนาลัย ปราจีนบุร ี 244 6  0.0123 190 205 0.0327 
208 วัดสมบูรณสามัคค ี นครนายก 164 21  0.0430 164 286 0.0457 
209 วัดสมานรัตนาราม-2* เมือง-2* 2 5,405  11.0760 1 83,748 13.3704 
210 วัดสมุทรคงคาราม(วัด

ปากน้ำ) 
ระยอง 73 85  0.1742 130 552 0.0881 

211 วัดสระแกวพระ
อารามหลวง-8 

เมืองสระแกว-
8 

75 78  0.1598 209 157 0.0251 

212 วัดสระดูศรัทธาทำ ปราจีนบุร ี 237 7  0.0143 240 43 0.0069 
213 วัดสลักเพชร-4 เกาะชาง-4 52 134  0.2746 191 204 0.0326 
214 วัดสังกะสี ชลบุร ี 153 24  0.0492 156 322 0.0514 
215 วัดสัจจธรรมอุเทน

ถวาย 
ชลบุร ี 116 38  0.0779 100 913 0.1458 

216 วัดสารนาถธรรมาราม ระยอง 55 118  0.2418 128 581 0.0928 
217 วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา 53 131  0.2684 19 6,096 0.9732 
218 วัดสำนักกระทอน ระยอง 215 10  0.0205 151 327 0.0522 
219 วัดสำนักบก ชลบุร ี 154 24  0.0492 123 628 0.1003 
220 วัดสุทธาวาส ฉะเชิงเทรา 195 14  0.0287 29 3,646 0.5821 
221 วัดหงสทอง-2 บางปะกง-2 5 1,703  3.4898 13 9,417 1.5034 
222 วัดหนองเค็ด ฉะเชิงเทรา 155 24  0.0492 233 79 0.0126 
223 วัดหนองเคี่ยม นครนายก 228 8  0.0164 219 120 0.0192 
224 วัดหนองแฟบ* ชลบุร ี 113 39  0.0799 197 186 0.0297 
225 วัดหนองโพธิ์ นครนายก 160 22  0.0451 57 1,922 0.3068 
226 วัดหนองไทรราษฎร

บำรุง 
สระแกว 238 7  0.0143 186 219 0.0350 

227 วัดหนองกระจับ ปราจีนบุร ี 202 12  0.0246 136 511 0.0816 
228 วัดหนองกะพอ สระแกว 186 15  0.0307 237 51 0.0081 
229 วัดหนองคอกหมู ระยอง 121 36  0.0738 25 4,641 0.7409 
230 วัดหนองคันจาม นครนายก 229 8  0.0164 211 151 0.0241 
231 วัดหนองงูเหลือม-3 เกาะจันทร-3 76 77  0.1578 162 293 0.0468 
232 วัดหนองจระเข ระยอง 187 15  0.0307 119 649 0.1036 
233 วัดหนองตะแบก ระยอง 176 17  0.0348 105 827 0.1320 
234 วัดหนองบัว ตราด 156 24  0.0492 48 2,143 0.3421 
235 วัดหนองประเทือง ปราจีนบุร ี 181 16  0.0328 152 326 0.0520 
236 วัดหนองปาตอง ฉะเชิงเทรา 169 19  0.0389 192 201 0.0321 
237 วัดหนองระกำ ระยอง 196 14  0.0287 199 186 0.0297 
238 วัดหนองรี ชลบุร ี 79 73  0.1496 118 656 0.1047 



 

115 
 

ลำดับ ชื่อวัด 
อำเภอ/
จังหวัด 

การปรากฏของวัดผานกูเกิล การปรากฏของวัดผานเพจเฟซบุก 

ลำดับ 
จำนวน  
ที่ถูกระบุ 

รอยละ ลำดับ 
ผูติดตาม/

ถูกใจ 
รอยละ 

239 วัดหนองหวา ระยอง 145 25  0.0512 172 261 0.0417 
240 วัดหนองหัวลิงใน นครนายก 230 8  0.0164 203 174 0.0278 
241 วัดหลวงพออ๋ี-3 สัตหีบ-3 6 1,532  3.1394 16 7,973 1.2729 
242 วัดหวงพัฒนา-4* เขาสมิง-4* 100 50  0.1025 18 6,784 1.0831 
243 วัดหวยใหญ ชลบุร ี 17 573  1.1742 10 12,877 2.0558 
244 วัดหวยน้ำทรัพย-2 สนามชัยเขต-2 38 193  0.3955 30 3,024 0.4828 
245 วัดหวยปราบ ชลบุร ี 35 212  0.4344 78 1,254 0.2002 
246 วัดหัวหวาสามัคค ี ปราจีนบุร ี 245 6  0.0123 143 413 0.0659 
247 วัดหาดทรายแดง-4 คลองใหญ-4 177 17  0.0348 86 1,170 0.1868 
248 วัดอรัญญาราม ปราจีนบุร ี 253 5  0.0102 226 105 0.0168 
249 วัดอางเวียน ชลบุร ี 127 31  0.0635 80 1,228 0.1961 
250 วัดอางศิลา ชลบุร ี 98 51  0.1045 49 2,128 0.3397 
251 วัดอางศิลาสามัคค ี ปราจีนบุร ี 254 5  0.0102 243 40 0.0064 
252 วัดอางหิน จันทบุร ี 221 9  0.0184 141 430 0.0686 
253 วัดอาวใหญ ตราด 134 28  0.0574 223 113 0.0180 
254 วัดอุทยานนที ชลบุร ี 120 37  0.0758 51 2,044 0.3263 
255 วัดอุสภาราม    (บาง

วัว) 
ฉะเชิงเทรา 77 76  0.1557 28 3,937 0.6285 

   
รวม 48,799  100 รวม 626,368 100 

   Mean 191.37  Mean 2,456  
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ตารางที่ 4.1 คารอยละ และคาเฉลี่ยของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำแนกตามจำนวนครั้งที่ถูก
        ระบุถึง เมื่อสืบคนผานฐานขอมูลของกูเกิล 
 

ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
1 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา 8,747  17.9245 
2 วัดสมานรัตนาราม-2* เมือง-2* 5,405  11.0760 
3 วัดพระใหญ-3 พัทยา-3 3,943  8.0801 
4 วัดละหารไร-7* บานคาย-7* 2,183  4.4735 
5 วัดหงสทอง-2 บางปะกง-2 1,703  3.4898 
6 วัดหลวงพออ๋ี-3 สัตหีบ-3 1,532  3.1394 
7 วัดพราหมณี-5 เมืองนครนายก-5 1,256  2.5738 
8 วัดชัยมงคล ชลบุรี 1,238  2.5369 
9 วัดญาณสังวราราม-3* บางละมุง-3* 1,033  2.1168 
10 วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา 977  2.0021 
11 วัดจุฬาภรณวนาราม-5* บานนา-5* 965  1.9775 
12 วัดเขาสุกิม-1 ทาใหม-1 909  1.8627 
13 วัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี 720  1.4754 
14 วัดปาประดู-7 เมืองระยอง-7 660  1.3525 
15 วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา 653  1.3381 
16 วัดโพรงอากาศ-2 บางน้ำเปรี้ยว-2 610  1.2500 
17 วัดหวยใหญ ชลบุรี 573  1.1742 
18 วัดลุมมหาชัยชุมพล ระยอง 521  1.0676 
19 วัดโพธ์ิบางคลา-2 บางคลา-2 481  0.9857 
20 วัดพลวง-1* เขาคิชกูฏ-1* 473  0.9693 
21 วัดราษฎรเรืองสุข (มาบลำบิด)-3 บานบึง-3 445  0.9119 
22 วัดเขาตะแบก-3 ศรีราชา-3 428  0.8771 
23 วัดปาอัมพวัน-3 เมืองชลบุร-ี3 411  0.8422 
24 วัดประสิทธิเวช-5 องครักษ-5 385  0.7890 
25 วัดแกวพิจิตร-6 เมืองปราจีนบุรี-6 379  0.7767 
26 วัดใหญอินทาราม ชลบุรี 348  0.7131 
27 วัดเขาบรรจบ-1 มะขาม-1 300  0.6148 
28 วัดไผลอม-1 เมืองจันทบุรี-1 270  0.5533 
29 วัดถ้ำสาลิกา นครนายก 262  0.5369 
30 วัดรัตนเนตตาราม-6 นาดี-6 253  0.5185 
31 วัดโขดหิน ระยอง 220  0.4508 
32 วัดชองแสมสาร ชลบุรี 220  0.4508 
33 วัดบุญญาวาส-3 บอทอง-3 219  0.4488 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
34 วัดปากน้ำโจโล ฉะเชิงเทรา 218  0.4467 
35 วัดหวยปราบ ชลบุรี 212  0.4344 
36 วัดถ้ำเขาประทุน-7 เขาชะเมา-7 211  0.4324 
37 วัดพลา-7 บานฉาง-7 203  0.4160 
38 วัดหวยน้ำทรัพย-2 สนามชัยเขต-2 193  0.3955 
39 วัดใหมกรงทอง-6 ศรีมหาโพธิ-6 184  0.3771 
40 วัดไผลอม-4 เมืองตราด-4 171  0.3504 
41 วัดทองคุง ชลบุรี 167  0.3422 
42 วัดเขาทุเรียน นครนายก 166  0.3402 
43 วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา 166  0.3402 
44 วัดปาคลองกุง จันทบุรี 159  0.3258 
45 วัดปาศรีถาวรนิมิต-5 ปากพล-ี5 154  0.3156 
46 วัดวังหวา-7 แกลง-7 154  0.3156 
47 วัดถ้ำเขาฉกรรจ-8 เขาฉกรรจ-8 149  0.3053 
48 วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี 146  0.2992 
49 วัดเขตรนาบุญญาราม จันทบุรี 136  0.2787 
50 วัดเขาชวัง-1 โปงน้ำรอน-1 136  0.2787 
51 วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี 136  0.2787 
52 วัดสลักเพชร-4 เกาะชาง-4 134  0.2746 
53 วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา 131  0.2684 
54 วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี 128  0.2623 
55 วัดสารนาถธรรมาราม ระยอง 118  0.2418 
56 วัดถ้ำเมน ชลบุรี 115  0.2357 
57 วัดชากใหญ-1 แหลมสิงห-1 114  0.2336 
58 วัดคีรีวัน นครนายก 113  0.2316 
59 วัดบางกระเบา-6* บานสราง-6* 112  0.2295 
60 วัดนอก ชลบุรี 111  0.2275 
61 วัดน้ำตกธรรมรส-7 วังจันทร-7 111  0.2275 
62 วัดทุงเหียง-3 พนัสนิคม-3 107  0.2193 
63 วัดธรรมปญญา นครนายก 106  0.2172 
64 วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา 104  0.2131 
65 วัดบางพระวรวิหาร ชลบุรี 92  0.1885 
66 วัดพลงไสว ระยอง 92  0.1885 
67 วัดพิมพาวาส ฉะเชิงเทรา 92  0.1885 
68 วัดมาบยางพร-7 ปลวกแดง-7 90  0.1844 
69 วัดบานคาย ระยอง 89  0.1824 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
70 วัดตนโพธ์ิศรีมหาโพธิ-6 ศรีมโหสถ-6 88  0.1803 
71 วัดผาณิตาราม-2 บานโพธ์ิ-2 87  0.1783 
72 วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 86  0.1762 
73 วัดสมุทรคงคาราม(วัดปากน้ำ) ระยอง 85  0.1742 
74 วัดถ้ำประทุน ชลบุรี 82  0.1680 
75 วัดสระแกวพระอารามหลวง-8 เมืองสระแกว-8 78  0.1598 
76 วัดหนองงูเหลือม-3 เกาะจันทร-3 77  0.1578 
77 วัดอุสภาราม (บางวัว) ฉะเชิงเทรา 76  0.1557 
78 วัดเขาแตงออน ชลบุรี 73  0.1496 
79 วัดหนองรี ชลบุรี 73  0.1496 
80 วัดบางตลาด-2 คลองเขื่อน-2 69  0.1414 
81 วัดละหารใหญ ระยอง 69  0.1414 
82 วัดโพธ์ิแทน นครนายก 68  0.1393 
83 วัดพลับ จันทบุรี 68  0.1393 
84 วัดแหลมใต ฉะเชิงเทรา 67  0.1373 
85 วัดตำหนัก นครนายก 66  0.1352 
86 วัดเนินพระ ระยอง 65  0.1332 
87 วัดปาภูมาศ ระยอง 64  0.1312 
88 วัดบางกระเจ็ด ฉะเชิงเทรา 62  0.1271 
89 วัดตะเคียนทอง ระยอง 61  0.1250 
90 วัดมาบขา (บุษบาธาราม)-7 นิคมพัฒนา-7 61  0.1250 
91 วัดปาขะ นครนายก 60  0.1230 
92 วัดลำบัวลอย นครนายก 60  0.1230 
93 วัดตะปอนใหญ-1 ขลุง-1 57  0.1168 
94 วัดเตาปูน ชลบุรี 56  0.1148 
95 วัดบางละมุง ชลบุรี 54  0.1107 
96 วัดทามะกอก ระยอง 52  0.1066 
97 วัดปากน้ำ ชลบุรี 52  0.1066 
98 วัดอางศิลา ชลบุรี 51  0.1045 
99 วัดคลองทราย ระยอง 50  0.1025 
100 วัดหวงพัฒนา-4* เขาสมิง-4* 50  0.1025 
101 วัดเขานอย ระยอง 49  0.1004 
102 วัดราษฎรนิยมธรรม ชลบุรี 49  0.1004 
103 วัดโพธ์ิใหญ-2 พนมสารคาม-2 48  0.0984 
104 วัดปาใตพัฒนาราม-8 วัฒนานคร-8 48  0.0984 
105 วัดพรหมมาวาส ชลบุรี 47  0.0963 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
106 วัดดงละคร นครนายก 46  0.0943 
107 วัดแสมขาวเจริญราษฎร ฉะเชิงเทรา 45  0.0922 
108 วัดตะปอนนอย จันทบุรี 44  0.0902 
109 วัดศรีธรรมาราม บานทุงกราด ชลบุรี 43  0.0881 
110 วัดเทพนิมิต ฉะเชิงเทรา 41  0.0840 
111 วัดถ้ำเขาโบสถ ระยอง 41  0.0840 
112 วัดทาโสม ตราด 39  0.0799 
113 วัดหนองแฟบ* ชลบุรี 39  0.0799 
114 วัดทาเสน ตราด 38  0.0779 
115 วัดลาดบัวขาว ฉะเชิงเทรา 38  0.0779 
116 วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย ชลบุรี 38  0.0779 
117 วัดคลองใหญ-4 แหลมงอบ-4 37  0.0758 
118 วัดนาพราว ชลบุรี 37  0.0758 
119 วัดวังน้ำเย็น-8 วังน้ำเย็น-8 37  0.0758 
120 วัดอุทยานนท ี ชลบุรี 37  0.0758 
121 วัดหนองคอกหมู ระยอง 36  0.0738 
122 วัดศรีจุฬา นครนายก 35  0.0717 
123 วัดแหลมมะขาม ตราด 34  0.0697 
124 วัดโคกอุดม-6 กบินทรบุร-ี6 34  0.0697 
125 วัดกองดิน ระยอง 31  0.0635 
126 วัดพงษาราม ฉะเชิงเทรา 31  0.0635 
127 วัดอางเวียน ชลบุรี 31  0.0635 
128 วัดเช่ียวโอสถ นครนายก 30  0.0615 
129 วัดจอมพลเจาพระยา ระยอง 30  0.0615 
130 วัดจันทคุณาราม (วัดโปงยาว)-1 แกงหางแมว-1 29  0.0594 
131 วัดทุงยายชี-2 ทาตะเกียบ-2 29  0.0594 
132 วัดพะธรรมจักร นครนายก 29  0.0594 
133 วัดกระบกขึ้นผึ้ง ระยอง 28  0.0574 
134 วัดอาวใหญ ตราด 28  0.0574 
135 วัดนาเขื่อน ชลบุรี 27  0.0553 
136 วัดทุงแฝก ปราจีนบุรี 26  0.0533 
137 วัดบานดาน สระแกว 26  0.0533 
138 วัดปาประดู ปราจีนบุรี 26  0.0533 
139 วัดเขาตาลิ่น จันทบุรี 25  0.0512 
140 วัดเขาบางพระ ชลบุรี 25  0.0512 
141 วัดแหลมเสด็จ จันทบุรี 25  0.0512 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
142 วัดถ้ำสุวรรณภูผา ระยอง 25  0.0512 
143 วัดปาพรหมยาน-2 แปลงยาว-2 25  0.0512 
144 วัดเหลาออย-8* อรัญประเทศ-8* 25  0.0512 
145 วัดหนองหวา ระยอง 25  0.0512 
146 วัดเขาคอก นครนายก 24  0.0492 
147 วัดเขานอย-6 ประจันตคาม-6 24  0.0492 
148 วัดคลองทราย จันทบุรี 24  0.0492 
149 วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม ฉะเชิงเทรา 24  0.0492 
150 วัดบอทอง ระยอง 24  0.0492 
151 วัดปลวกเกตุ ระยอง 24  0.0492 
152 วัดวรพรตสังฆาวาส-3 พานทอง-3 24  0.0492 
153 วัดสังกะส ี ชลบุรี 24  0.0492 
154 วัดสำนักบก ชลบุรี 24  0.0492 
155 วัดหนองเค็ด ฉะเชิงเทรา 24  0.0492 
156 วัดหนองบัว ตราด 24  0.0492 
157 วัดเขานอยคีรีวัน ชลบุรี 22  0.0451 
158 วัดเนินตากแดด-4 บอไร-4 22  0.0451 
159 วัดปากน้ำแหลมสิงห จันทบุรี 22  0.0451 
160 วัดหนองโพธ์ิ นครนายก 22  0.0451 
161 วัดธรรมาภิมุข ตราด 21  0.0430 
162 วัดนากระรอก ชลบุรี 21  0.0430 
163 วัดปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา 21  0.0430 
164 วัดสมบูรณสามัคคี นครนายก 21  0.0430 
165 วัดโนนฝาวพุทธาราม ปราจีนบุรี 20  0.0410 
166 วัดกระทุม ฉะเชิงเทรา 20  0.0410 
167 วัดโบสถเจริญธรรม นครนายก 19  0.0389 
168 วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา 19  0.0389 
169 วัดหนองปาตอง ฉะเชิงเทรา 19  0.0389 
170 วัดโคกสวาง-8 โคกสูง-8 18  0.0369 
171 วัดทาแยก สระแกว 18  0.0369 
172 วัดบานหอย ปราจีนบุรี 18  0.0369 
173 วัดศรีกะอาง นครนายก 18  0.0369 
174 วัดเนินยาง จันทบุรี 17  0.0348 
175 วัดชุมแสงศรีวนาราม ชลบุรี 17  0.0348 
176 วัดหนองตะแบก ระยอง 17  0.0348 
177 วัดหาดทรายแดง-4 คลองใหญ-4 17  0.0348 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
178 วัดคลองจาก ตราด 16  0.0328 
179 วัดตรีรัตนาราม ระยอง 16  0.0328 
180 วัดประเวศวัฒนาราม ฉะเชิงเทรา 16  0.0328 
181 วัดหนองประเทือง ปราจีนบุรี 16  0.0328 
182 วัดเกาะเค็ดนอก ปราจีนบุรี 15  0.0307 
183 วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา 15  0.0307 
184 วัดจุฬามณี ระยอง 15  0.0307 
185 วัดบางเตย ปราจีนบุรี 15  0.0307 
186 วัดหนองกะพอ สระแกว 15  0.0307 
187 วัดหนองจระเข ระยอง 15  0.0307 
188 วัดเนินสะอาด(วัดบานไร) นครนายก 14  0.0287 
189 วัดคลองคันฉอ สระแกว 14  0.0287 
190 วัดถ้ำประทุน ชลบุรี 14  0.0287 
191 วัดนายายอาม-1 นายายอาม-1 14  0.0287 
192 วัดปาจิตติพลังศรี นครนายก 14  0.0287 
193 วัดปาอุทุมพร จันทบุรี 14  0.0287 
194 วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา 14  0.0287 
195 วัดสุทธาวาส ฉะเชิงเทรา 14  0.0287 
196 วัดหนองระกำ ระยอง 14  0.0287 
197 วัดเขาชะโงก นครนายก 13  0.0266 
198 วัดราษฎรบำรุงวนาราม ฉะเชิงเทรา 13  0.0266 
199 วัดเนินโพธ์ิ จันทบุรี 12  0.0246 
200 วัดไผขวาง-2 ราชสาสน-2 12  0.0246 
201 วัดไฝขวาง ฉะเชิงเทรา 12  0.0246 
202 วัดหนองกระจับ ปราจีนบุรี 12  0.0246 
203 วัดเขาถ้ำ ชลบุรี 11  0.0225 
204 วัดเขาสาป ระยอง 11  0.0225 
205 วัดคลองรวมพัฒนา ปราจีนบุรี 11  0.0225 
206 วัดพญาลาง จันทบุรี 11  0.0225 
207 วัดลำพัน จันทบุรี 11  0.0225 
208 วัดวังขอน ปราจีนบุรี 11  0.0225 
209 วัดศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุรี 11  0.0225 
210 วัดเกาะหมาก-4 เกาะกูด-4 10  0.0205 
211 วัดแหลมอวน ตราด 10  0.0205 
212 วัดชางชนศิริราษฎรบำรุง ระยอง 10  0.0205 
213 วัดทากระทอน ตราด 10  0.0205 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
214 วัดประตูน้ำทาไข ฉะเชิงเทรา 10  0.0205 
215 วัดสำนักกระทอน ระยอง 10  0.0205 
216 วัดเขาถ้ำเทพพิทักษ ปราจีนบุรี 9  0.0184 
217 วัดเขาสวรรคตาก จันทบุรี 9  0.0184 
218 วัดโพธิทัตตาราม (วัดจีน) ชลบุรี 9  0.0184 
219 วัดชงโค ระยอง 9  0.0184 
220 วัดวังใหม-8 วังสมบูรณ-8 9  0.0184 
221 วัดอางหิน จันทบุรี 9  0.0184 
222 วัดโคกเจริญสุข(วัดโคกอีหลง) สระแกว 8  0.0164 
223 วัดไทรงาน(วัดบานเกาะพอก) ปราจีนบุรี 8  0.0164 
224 วัดทอใหญ(ใหญพรหมประทาน) ชลบุรี 8  0.0164 
225 วัดบานขอม(เวชทรัพย) จันทบุรี 8  0.0164 
226 วัดปากแพรก ปราจีนบุรี 8  0.0164 
227 วัดปาวิสุทธิธรรม ตราด 8  0.0164 
228 วัดหนองเคี่ยม นครนายก 8  0.0164 
229 วัดหนองคันจาม นครนายก 8  0.0164 
230 วัดหนองหัวลิงใน นครนายก 8  0.0164 
231 วัดเทพนิมิต ระยอง 7  0.0143 
232 วัดเนินยาง ตราด 7  0.0143 
233 วัดโคกอุดมดี ปราจีนบุรี 7  0.0143 
234 วัดถ้ำระฆังทอง-3 เกาะสีชัง-3 7  0.0143 
235 วัดบึงตนชัน ระยอง 7  0.0143 
236 วัดศรีมงคล นครนายก 7  0.0143 
237 วัดสระดูศรัทธาทำ ปราจีนบุรี 7  0.0143 
238 วัดหนองไทรราษฎรบำรุง สระแกว 7  0.0143 
239 วัดฉางเกลือ ตราด 6  0.0123 
240 วัดดงบัง ปราจีนบุรี 6  0.0123 
241 วัดทุงหนองออ ปราจีนบุรี 6  0.0123 
242 วัดน้ำคอกใหม ระยอง 6  0.0123 
243 วัดมัชฌิมวัน ตราด 6  0.0123 
244 วัดศรีวนาลัย ปราจีนบุรี 6  0.0123 
245 วัดหัวหวาสามัคคี ปราจีนบุรี 6  0.0123 
246 วัดใหมคลองป-1 สอยดาว-1 5  0.0102 
247 วัดชองลม ชลบุรี 5  0.0102 
248 วัดถนนมะมวง จันทบุรี 5  0.0102 
249 วัดทองธรรมชาติราษฎรสันติ ตราด 5  0.0102 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด จำนวนที่ถูกระบุถึง รอยละ 
250 วัดทาอิฐ นครนายก 5  0.0102 
251 วัดบานน้ำคำ-8 คลองหาด-8 5  0.0102 
252 วัดปาเขายอยผาแดง-8 ตาพระยา-8 5  0.0102 
253 วัดอรัญญาราม ปราจีนบุรี 5  0.0102 
254 วัดอางศิลาสามัคคี ปราจีนบุรี 5  0.0102 
255 วัดบรรพตนิมิตรธรรมมาราม-3 หนองใหญ-3 1  0.0020 

รวม 48,799  100.0000 
คาเฉลี่ย (Mean) 191  0.3921 
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ตารางที่ 4.2 คารอยละ และคาเฉลี่ยของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำแนกตามจำนวนผูติดตาม
        หรือผูถูกใจ เมื่อสืบคนผานเพจเฟสบุก 
 

ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
1 วัดสมานรัตนาราม-2* เมือง-2* 83,748 13.3704 
2 วัดละหารไร-7* บานคาย-7* 81,429 13.0002 
3 วัดญาณสังวราราม-3* บางละมุง-3* 28,290 4.5165 
4 วัดพลวง-1* เขาคิชกูฏ-1* 25,853 4.1274 
5 วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา 22,785 3.6376 
6 วัดปาคลองกุง จันทบุรี 22,704 3.6247 
7 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา 22,577 3.6044 
8 วัดบุญญาวาส-3 บอทอง-3 17,690 2.8242 
9 วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา 13,262 2.1173 
10 วัดหวยใหญ ชลบุรี 12,877 2.0558 
11 วัดเขาสุกิม-1 ทาใหม-1 10,476 1.6725 
12 วัดปาอัมพวัน-3 เมืองชลบุร-ี3 9,604 1.5333 
13 วัดหงสทอง-2 บางปะกง-2 9,417 1.5034 
14 วัดจุฬาภรณวนาราม-5* บานนา-5* 9,158 1.4621 
15 วัดถ้ำเขาประทุน-7 เขาชะเมา-7 8,078 1.2897 
16 วัดหลวงพออ๋ี-3 สัตหีบ-3 7,973 1.2729 
17 วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี 7,326 1.1696 
18 วัดหวงพัฒนา-4* เขาสมิง-4* 6,784 1.0831 
19 วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา 6,096 0.9732 
20 วัดพะธรรมจักร นครนายก 5,536 0.8838 
21 วัดดงละคร นครนายก 5,508 0.8794 
22 วัดปาพรหมยาน-2 แปลงยาว-2 5,431 0.8671 
23 วัดปาภูมาศ ระยอง 5,335 0.8517 
24 วัดเขาแตงออน ชลบุรี 5,041 0.8048 
25 วัดหนองคอกหมู ระยอง 4,641 0.7409 
26 วัดบานคาย ระยอง 4,515 0.7208 
27 วัดโพรงอากาศ-2 บางน้ำเปรี้ยว-2 4,314 0.6887 
28 วัดอุสภาราม (บางวัว) ฉะเชิงเทรา 3,937 0.6285 
29 วัดสุทธาวาส ฉะเชิงเทรา 3,646 0.5821 
30 วัดหวยน้ำทรัพย-2 สนามชัยเขต-2 3,024 0.4828 
31 วัดทุงหนองออ ปราจีนบุรี 3,015 0.4813 
32 วัดพงษาราม ฉะเชิงเทรา 2,983 0.4762 
33 วัดผาณิตาราม-2 บานโพธ์ิ-2 2,842 0.4537 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
34 วัดแหลมเสด็จ จันทบุรี 2,841 0.4536 
35 วัดเขาถ้ำเทพพิทักษ ปราจีนบุรี 2,786 0.4448 
36 วัดชองแสมสาร ชลบุรี 2,713 0.4331 
37 วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 2,672 0.4266 
38 วัดพราหมณี-5 เมืองนครนายก-5 2,645 0.4223 
39 วัดโพธ์ิแทน นครนายก 2,615 0.4175 
40 วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา 2,515 0.4015 
41 วัดถ้ำประทุน ชลบุรี 2,467 0.3939 
42 วัดถ้ำประทุน ชลบุรี 2,465 0.3935 
43 วัดวังหวา-7 แกลง-7 2,347 0.3747 
44 วัดปากน้ำแหลมสิงห จันทบุรี 2,288 0.3653 
45 วัดปากน้ำแขมหนู จันทบุรี 2,259 0.3607 
46 วัดบางกระเบา-6* บานสราง-6* 2,231 0.3562 
47 วัดคีรีวัน นครนายก 2,201 0.3514 
48 วัดหนองบัว ตราด 2,143 0.3421 
49 วัดอางศิลา ชลบุรี 2,128 0.3397 
50 วัดโพธ์ิบางคลา-2 บางคลา-2 2,045 0.3265 
51 วัดอุทยานนท ี ชลบุรี 2,044 0.3263 
52 วัดเขาตะแบก-3 ศรีราชา-3 2,042 0.3260 
53 วัดใหญอินทาราม ชลบุรี 2,038 0.3254 
54 วัดรัตนเนตตาราม-6 นาดี-6 2,005 0.3201 
55 วัดละหารใหญ ระยอง 1,989 0.3175 
56 วัดปาใตพัฒนาราม-8 วัฒนานคร-8 1,957 0.3124 
57 วัดหนองโพธ์ิ นครนายก 1,922 0.3068 
58 วัดเขาชวัง-1 โปงน้ำรอน-1 1,918 0.3062 
59 วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา 1,890 0.3017 
60 วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา 1,890 0.3017 
61 วัดน้ำตกธรรมรส-7 วังจันทร-7 1,885 0.3009 
62 วัดปาศรีถาวรนิมิต-5 ปากพล-ี5 1,882 0.3005 
63 วัดนาเขื่อน ชลบุรี 1,862 0.2973 
64 วัดพลงไสว ระยอง 1,860 0.2970 
65 วัดศรีมงคล นครนายก 1,696 0.2708 
66 วัดตะเคียนทอง ระยอง 1,597 0.2550 
67 วัดดงบัง ปราจีนบุรี 1,542 0.2462 
68 วัดเขานอย ระยอง 1,476 0.2356 
69 วัดเขานอยคีรีวัน ชลบุรี 1,475 0.2355 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
70 วัดปากแพรก ปราจีนบุรี 1,436 0.2293 
71 วัดเขตรนาบุญญาราม จันทบุรี 1,418 0.2264 
72 วัดราษฎรเรืองสุข (มาบลำบิด)-3 บานบึง-3 1,415 0.2259 
73 วัดประสิทธิเวช-5 องครักษ-5 1,413 0.2256 
74 วัดทุงเหียง-3 พนัสนิคม-3 1,372 0.2190 
75 วัดเช่ียวโอสถ นครนายก 1,361 0.2173 
76 วัดปาจิตติพลังศรี นครนายก 1,332 0.2127 
77 วัดเทพนิมิต ฉะเชิงเทรา 1,260 0.2012 
78 วัดหวยปราบ ชลบุรี 1,254 0.2002 
79 วัดชุมแสงศรีวนาราม ชลบุรี 1,230 0.1964 
80 วัดอางเวียน ชลบุรี 1,228 0.1961 
81 วัดธรรมาภิมุข ตราด 1,213 0.1937 
82 วัดเขาสวรรคตาก จันทบุรี 1,204 0.1922 
83 วัดทาโสม ตราด 1,203 0.1921 
84 วัดโพธิทัตตาราม (วัดจีน) ชลบุรี 1,194 0.1906 
85 วัดเนินโพธ์ิ จันทบุรี 1,188 0.1897 
86 วัดหาดทรายแดง-4 คลองใหญ-4 1,170 0.1868 
87 วัดทอใหญ(ใหญพรหมประทาน) ชลบุรี 1,170 0.1868 
88 วัดคลองคันฉอ สระแกว 1,159 0.1850 
89 วัดวังขอน ปราจีนบุรี 1,152 0.1839 
90 วัดปาประดู-7 เมืองระยอง-7 1,130 0.1804 
91 วัดแสมขาวเจริญราษฎร ฉะเชิงเทรา 1,061 0.1694 
92 วัดลาดบัวขาว ฉะเชิงเทรา 1,025 0.1636 
93 วัดเขาทุเรียน นครนายก 1,024 0.1635 
94 วัดเขาชะโงก นครนายก 1,020 0.1628 
95 วัดเขาบรรจบ-1 มะขาม-1 1,009 0.1611 
96 วัดปากน้ำโจโล ฉะเชิงเทรา 988 0.1577 
97 วัดชัยมงคล ชลบุรี 983 0.1569 
98 วัดปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา 968 0.1545 
99 วัดแหลมใต ฉะเชิงเทรา 968 0.1545 
100 วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย ชลบุรี 913 0.1458 
101 วัดทาอิฐ นครนายก 901 0.1438 
102 วัดถ้ำสาลิกา นครนายก 900 0.1437 
103 วัดคลองจาก ตราด 845 0.1349 
104 วัดชางชนศิริราษฎรบำรุง ระยอง 829 0.1324 
105 วัดหนองตะแบก ระยอง 827 0.1320 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
106 วัดเนินยาง ตราด 820 0.1309 
107 วัดคลองใหญ-4 แหลมงอบ-4 802 0.1280 
108 วัดลำบัวลอย นครนายก 780 0.1245 
109 วัดมาบขา (บุษบาธาราม)-7 นิคมพัฒนา-7 775 0.1237 
110 วัดนาพราว ชลบุรี 771 0.1231 
111 วัดราษฎรบำรุงวนาราม ฉะเชิงเทรา 763 0.1218 
112 วัดประตูน้ำทาไข ฉะเชิงเทรา 712 0.1137 
113 วัดเนินพระ ระยอง 707 0.1129 
114 วัดไผลอม-4 เมืองตราด-4 701 0.1119 
115 วัดปาวิสุทธิธรรม ตราด 675 0.1078 
116 วัดคลองรวมพัฒนา ปราจีนบุรี 669 0.1068 
117 วัดเขาบางพระ ชลบุรี 657 0.1049 
118 วัดหนองรี ชลบุรี 656 0.1047 
119 วัดหนองจระเข ระยอง 649 0.1036 
120 วัดน้ำคอกใหม ระยอง 644 0.1028 
121 วัดปาขะ นครนายก 642 0.1025 
122 วัดถนนมะมวง จันทบุรี 632 0.1009 
123 วัดสำนักบก ชลบุรี 628 0.1003 
124 วัดศรีธรรมาราม  ชลบุรี 625 0.0998 
125 วัดเขาสาป ระยอง 621 0.0991 
126 วัดโขดหิน ระยอง 602 0.0961 
127 วัดกระทุม ฉะเชิงเทรา 582 0.0929 
128 วัดสารนาถธรรมาราม ระยอง 581 0.0928 
129 วัดทุงแฝก ปราจีนบุรี 573 0.0915 
130 วัดสมุทรคงคาราม(วัดปากน้ำ) ระยอง 552 0.0881 
131 วัดบานหอย ปราจีนบุรี 540 0.0862 
132 วัดถ้ำเมน ชลบุรี 527 0.0841 
133 วัดเนินยาง จันทบุรี 525 0.0838 
134 วัดนอก ชลบุรี 524 0.0837 
135 วัดเตาปูน ชลบุรี 521 0.0832 
136 วัดหนองกระจับ ปราจีนบุรี 511 0.0816 
137 วัดเขาถ้ำ ชลบุรี 492 0.0785 
138 วัดเนินสะอาด(วัดบานไร) นครนายก 488 0.0779 
139 วัดบานน้ำคำ-8 คลองหาด-8 467 0.0746 
140 วัดมาบยางพร-7 ปลวกแดง-7 457 0.0730 
141 วัดอางหิน จันทบุรี 430 0.0686 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
142 วัดโพธ์ิใหญ-2 พนมสารคาม-2 423 0.0675 
143 วัดหัวหวาสามัคคี ปราจีนบุรี 413 0.0659 
144 วัดบางพระวรวิหาร ชลบุรี 409 0.0653 
145 วัดปากน้ำ ศรีราชา ชลบุรี 394 0.0629 
146 วัดบอทอง ระยอง 382 0.0610 
147 วัดถ้ำเขาโบสถ ระยอง 380 0.0607 
148 วัดกระบกขึ้นผึ้ง ระยอง 378 0.0603 
149 วัดเขาตาลิ่น จันทบุรี 355 0.0567 
150 วัดโคกเจริญสุข(วัดโคกอีหลง) สระแกว 349 0.0557 
151 วัดสำนักกระทอน ระยอง 327 0.0522 
152 วัดหนองประเทือง ปราจีนบุรี 326 0.0520 
153 วัดศรีจุฬา นครนายก 325 0.0519 
154 วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี 325 0.0519 
155 วัดสังกะส ี ชลบุรี 322 0.0514 
156 วัดราษฎรนิยมธรรม ชลบุรี 322 0.0514 
157 วัดประเวศวัฒนาราม ฉะเชิงเทรา 321 0.0512 
158 วัดทาเสน ตราด 313 0.0500 
159 วัดแหลมอวน ตราด 309 0.0493 
160 วัดชองลม ชลบุรี 308 0.0492 
161 วัดแหลมมะขาม ตราด 308 0.0492 
162 วัดหนองงูเหลือม-3 เกาะจันทร-3 293 0.0468 
163 วัดลุมมหาชัยชุมพล ระยอง 287 0.0458 
164 วัดสมบูรณสามัคคี นครนายก 286 0.0457 
165 วัดชงโค ระยอง 286 0.0457 
166 วัดชากใหญ-1 แหลมสิงห-1 283 0.0452 
167 วัดศรีกะอาง นครนายก 276 0.0441 
168 วัดจุฬามณี ระยอง 270 0.0431 
169 วัดเนินตากแดด-4 บอไร-4 268 0.0428 
170 วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี 267 0.0426 
171 วัดหนองหวา มะขามคู ระยอง 261 0.0417 
172 วัดบางเตย ปราจีนบุรี 261 0.0417 
173 วัดจันทคุณาราม (วัดโปงยาว)-1 แกงหางแมว-1 261 0.0417 
174 วัดปาประดู ปราจีนบุรี 259 0.0413 
175 วัดพรหมมาวาส ชลบุรี 256 0.0409 
176 วัดกองดิน ระยอง 246 0.0393 
177 วัดไผลอม (พระอารามหลวง)-1 เมืองจันทบุรี-1 239 0.0382 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
178 วัดตนโพธ์ิศรีมหาโพธิ-6 ศรีมโหสถ-6 236 0.0377 
179 วัดปลวกเกตุ ระยอง 236 0.0377 
180 วัดมัชฌิมวัน ตราด 233 0.0372 
181 วัดโคกอุดมดี ปราจีนบุรี 233 0.0372 
182 วัดคลองทราย จันทบุรี 231 0.0369 
183 วัดไผขวาง-2 ราชสาสน-2 227 0.0362 
184 วัดทาแยก สระแกว 224 0.0358 
185 วัดหนองไทรราษฎรบำรุง สระแกว 219 0.0350 
186 วัดทามะกอก ระยอง 219 0.0350 
187 วัดถ้ำเขาฉกรรจ-8 เขาฉกรรจ-8 217 0.0346 
188 วัดตะปอนนอย จันทบุรี 214 0.0342 
189 วัดบางกระเจ็ด ฉะเชิงเทรา 212 0.0338 
190 วัดศรีวนาลัย ปราจีนบุรี 205 0.0327 
191 วัดสลักเพชร-4 เกาะชาง-4 204 0.0326 
192 วัดหนองปาตอง ฉะเชิงเทรา 201 0.0321 
193 วัดพญาลาง จันทบุรี 196 0.0313 
194 วัดทองคุง ชลบุรี 196 0.0313 
195 วัดไฝขวาง ฉะเชิงเทรา 195 0.0311 
196 วัดบานขอม(เวชทรัพย) จันทบุรี 192 0.0307 
197 วัดหนองระกำ ระยอง 186 0.0297 
198 วัดหนองแฟบ* ชลบุรี 186 0.0297 
199 วัดเหลาออย-8* อรัญประเทศ-8* 186 0.0297 
200 วัดบานดาน สระแกว 182 0.0291 
201 วัดบางละมุง ชลบุรี 179 0.0286 
202 วัดฉางเกลือ ตราด 177 0.0283 
203 วัดหนองหัวลิงใน นครนายก 174 0.0278 
204 วัดโคกอุดม-6 กบินทรบุร-ี6 173 0.0276 
205 วัดธรรมปญญา นครนายก 172 0.0275 
206 วัดทากระทอน ตราด 166 0.0265 
207 วัดบึงตนชัน ระยอง 163 0.0260 
208 วัดถ้ำสุวรรณภูผา ระยอง 163 0.0260 
209 วัดสระแกวพระอารามหลวง-8 เมืองสระแกว-8 157 0.0251 
210 วัดพระใหญ-3 พัทยา-3 153 0.0244 
211 วัดหนองคันจาม นครนายก 151 0.0241 
212 วัดเขานอย-6 ประจันตคาม-6 150 0.0239 
213 วัดเทพนิมิต ระยอง 148 0.0236 



 

130 
 

ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
214 วัดทองธรรมชาติราษฎรสันติ ตราด 144 0.0230 
215 วัดตรีรัตนาราม ระยอง 134 0.0214 
216 วัดไทรงาน(วัดบานเกาะพอก) ปราจีนบุรี 132 0.0211 
217 วัดเขาคอก นครนายก 130 0.0208 
218 วัดพิมพาวาส ฉะเชิงเทรา 122 0.0195 
219 วัดหนองเคี่ยม นครนายก 120 0.0192 
220 วัดพลับ จันทบุรี 119 0.0190 
221 วัดโนนฝาวพุทธาราม ปราจีนบุรี 119 0.0190 
222 วัดคลองทราย ระยอง 114 0.0182 
223 วัดอาวใหญ ตราด 113 0.0180 
224 วัดปาเขายอยผาแดง-8 ตาพระยา-8 112 0.0179 
225 วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม ฉะเชิงเทรา 110 0.0176 
226 วัดอรัญญาราม ปราจีนบุรี 105 0.0168 
227 วัดวรพรตสังฆาวาส-3 พานทอง-3 102 0.0163 
228 วัดนายายอาม-1 นายายอาม-1 101 0.0161 
229 วัดลำพัน จันทบุรี 92 0.0147 
230 วัดวังใหม-8 วังสมบูรณ-8 91 0.0145 
231 วัดโคกสวาง-8 โคกสูง-8 87 0.0139 
232 วัดหนองเค็ด ฉะเชิงเทรา 79 0.0126 
233 วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา 79 0.0126 
234 วัดโบสถเจริญธรรม นครนายก 62 0.0099 
235 วัดศรีโพธิมาลัย ปราจีนบุรี 58 0.0093 
236 วัดนากระรอก ชลบุรี 53 0.0085 
237 วัดหนองกะพอ สระแกว 51 0.0081 
238 วัดปาอุทุมพร จันทบุรี 49 0.0078 
239 วัดตำหนัก นครนายก 45 0.0072 
240 วัดสระดูศรัทธาทำ ปราจีนบุรี 43 0.0069 
241 วัดใหมคลองป-1 สอยดาว-1 40 0.0064 
242 วัดอางศิลาสามัคคี ปราจีนบุรี 40 0.0064 
243 วัดบางตลาด-2 คลองเขื่อน-2 40 0.0064 
244 วัดเกาะเค็ดนอก ปราจีนบุรี 34 0.0054 
245 วัดจอมพลเจาพระยา ระยอง 32 0.0051 
246 วัดใหมกรงทอง-6 ศรีมหาโพธิ-6 25 0.0040 
247 วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา 23 0.0037 
248 วัดตะปอนใหญ-1 ขลุง-1 19 0.0030 
249 วัดพลา-7 บานฉาง-7 6 0.0010 
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ลำดับ วัด อำเภอ/จังหวัด ผูติดตาม/ถูกใจ รอยละ 
250 วัดเกาะหมาก-4 เกาะกูด-4 6 0.0010 
251 วัดวังน้ำเย็น-8 วังน้ำเย็น-8 2 0.0003 
252 วัดทุงยายชี-2 ทาตะเกียบ-2 1 0.0002 
253 วัดบรรพตนิมิตรธรรมมาราม-3 หนองใหญ-3 0 0.0000 
254 วัดถ้ำระฆังทอง-3 เกาะสีชัง-3 0 0.0000 
255 วัดแกวพิจิตร-6 เมืองปราจีนบุรี-6 0 0.0000 

รวม 626,368 100.0000 
คาเฉลี่ย (Mean) 2,456 0.3921 
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ตัวอยางเว็บไซตวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตัวอยางรปูภาพเพจเฟซบุกของวัดหวงพฒันา จังหวัดตราด 
 

 
 



 

135 
 

 



 

136 
 

 



 

137 
 

 



 

138 
 

 



 

139 
 

 
 
 
 
 
 



 

140 
 

 
 

ประวัตยิอของผูวิจยั 

 
1. หัวหนาโครงการวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนตรี  วิวาหสุข      
 วุฒิการศึกษา 
  Ph.D. (Southeast Asian and Southwest Pacific Studies) Jawaharlal Nehru 
 University, India พ.ศ. 2552 
  M.Phil. (Southeast Asian and Southwest Pacific Studies) Jawaharlal Nehru 
 University, India พ.ศ. 2549 
  M.A. (Philosophy) (First Class) Madras Christian College, India พ.ศ. 2545 
  พธ.บ. (ปรัชญา) (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2543  
 สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยบูรพา 
 สัดสวนในการทำวิจัย รอยละ 80  
 
2. ผูรวมวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทพพร  มังธานี      
 วุฒิการศึกษา 
  ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559 
  อ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 
  ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2538 
 สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยบูรพา 
 สัดสวนในการทำวิจัย รอยละ 20  
 
 

 
 
 
 
 


	Title
	Acknowledgement
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Reference
	Appendix

