
 

รวมพลังชาวพุทธ 
     กอบกู้ฟื้นฟพูระพุทธศาสนา 

 

  

พระกฤตยะ  สิทฺธมโน 

www.kalyanamitra.org



1 

บทพูดเรื่องวิธีชวนคนบวชพระ 

“เจริญพร อุบาสิกาแก้วผู้มีบุญทุกท่าน   

    พระอาจารย์ชื่อ พระกฤตยะ สิทฺธมโน วันนี้จะ

มาสอนวิธีชวนคนบวชพระ กับคนที่ไม่รู้จัก โดย

การใช้ แบบสอบถาม   ซึ่งใช้ได้ผลดีมาก เพราะเป็น

การอ้อมเข้าไปหา   ไม่ใช่ถลาเข้าไปพบ   ก่อนอื่น 

ทุกคนหยิบแบบสอบถามที่อยู่ในมือขึ้นมาดูก่อน 

ต่อจากนั้นจะมีผู้แสดงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 2 

ท่านมา Role play ให้ดู 

    “สวั สดี ครั บ คุณพี่    ผม เป็นอาสาสมัคร 

องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธแ์ห่งโลก           

(อสม.ยพสล.) ขอบคุณที่สละเวลาเพียง 1 นาที  

ท าแบบสอบถามสั้นๆ แค่ 3 ข้อ เรื่องการกอบกู้

ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการบริจาคเงินใดใด 

ทั้งสิ้นนะครับ 

 

(ต่อไปเริ่มที่ข้อที่ 1 ตามแบบสอบถาม) 
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อาสาสมัครองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(อสม.ยพสล.) 
(ห้ามเรี่ยไรและห้ามบริจาคทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด) 

แบบสอบถามเรื่องการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน 
 

1. ท่านทราบไหมว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีกว่า 30,000 วัด แต่เป็นวัดร้าง และ 
ที่ก าลังจะร้างถึง 10,000 วัด คิดเป็น เศษ 1 ส่วน 3 หรือ 33 เปอร์เซนต์ 

ของวัดทั่วประเทศไทย  ท่านทราบข้อมูลน้ีหรือไม่ค่ะ  
(   )  ทราบ  (   )  ไม่ทราบ 

2. ปัญหาวัดร้างเกิดจากการที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประจ าที่วัดๆน้ัน  เน่ืองจาก

ปัจจุบันคนไทยบวชพระน้อยว่าในอดีตถึง 90 เปอร์เซนต์  ท่านทราบข้อมูลน้ี

หรือไม่ค่ะ 
(   )  ทราบ  (   )  ไม่ทราบ 

3. เพื่อเป็นการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ท่านจะสามารถชวนญาติสนิทมิตร

สหายมาบวชพระหรือบวชเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (บวชฟรี) ได้ไหมค่ะ 
(     ) บวชเองได้ (     )  ชวนญาติสนิทมิตรสหายมาบวชได้   โทร

........................ ชื่อ........................ 

(     ) อยากเป็นอาสาสมัครชวนคนบวชพระ เหมือนเจ้าหน้าที่ อสม.ยพสล. 
(     ) ขอบคุณมาก ขอคิดดูก่อน แล้วเจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อกลับมาด้วย 
ชื่อ......................................เพศ...มือถือ ........................................  
E-Mail............................................อายุ.............อาชีพ............................... 
จังหวัด....................................... อ าเภอ................................................. 
ต าบล.......................................... หมู่บ้าน................................................ 
ถนน ........................................... บ้านเลขที่............................................. 
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(1)จากแบบสอบถาม ถ้าบวชเองได้ ก็ให้เขียน

ใบสมคัรบวชเลย   

(2) ถ้าชวนญาติมิตรบวชได้ ก็ขอชื่อ-เบอร์

โทรมือถือของญาติมิตรคนนั้น แล้วเราเองจะ

โทรไปช่วยอีกแรง 

(3) ถ้าอยากช่วยงานชวนบวช ก็สอนวิธีการ

ต่างๆพร้อมคู่มือทันที ให้เขาได้ช่วยงานเต็มที่ 

 

ในทุกกรณี ต้องได้ชื่อและเบอร์มือถือ เพื่อ

ติดต่อได้   

 

ในทุกกรณีถ้าเป็นผู้ชาย ให้ชวนบวชทันทีดังนี้ 
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อายุ 20-30 ปี 

ประโยคพลิกใจ ให้พูดเรื่อง 

“บวช 1 พรรษา ทดแทนค่าน้ านม” 

“บวช 1 พรรษากราบขอขมาบิดามารดา” 

“บวชครบพรรษาแล้วค่อยมาขอแต่งงาน” 

“บวชไม่ครบพรรษาก็อย่ามาขอแต่งงาน” 

“ทิ้งบาร์ไปหาบุญ จากแม่คุณไปบวชพระสัก 1 

พรรษา ดีกว่า” 

“ให้เวลามาบวช 1 พรรษา ถ้ารักเราจริงก็รอเรา  

ได้ ไม่มีแฟนใหม่ พิสูจน์รักแท้” 

“ภาพที่พ่อแม่ปรารถนาที่สุด ในชีวิตก็คือ  

ภาพลูกชายบวช 1 พรรษาสักครั้งหนึ่ง” 
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อายุ 30-40 ป ี

วัยนี้พ่อแม่จะแก่มากแล้ว ใกล้เสียชีวิตแล้ว  

ประโยคเด็ดสกัดจุด ให้พูดเรื่อง  

 

“ก่อนพ่อแม่ตาย ขอเห็นชายผ้าเหลือง..นะลูกนะ” 

“เกิดเป็นชายชาตรี อย่าเสียทีไม่ได้บวช” 

 

“บวชเถิดชายชาตรี ให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลือง” 

 

วัยนี้เป็นวัยหาเงินส่งให้พ่อแม่    

ผู้ชายบางคน ที่เศรษฐกิจดี ก็คิดว่า แค่ส่งเงิน

ให้พ่อแม่ก็กตัญญูเพียงพอแล้ว  เราจึงต้อง

พูดว่า 

 

“ถึงลูกจะ เอาเงินทอง มากองให้ 

ไม่ชื่นใจ  เท่าได้เกาะ ชายผ้าเหลือง” 
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บางคนเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินจะให้พ่อแม่ 

เราก็ชวนบวชได้ ด้วยประโยคปลอบใจว่า 

“ลูกไม่มี เงินทอง จะกองให้ 

จะตั้งใจ เป็นพระแท ้ ให้แม่ปลื้ม” 

วัยนี้จะทะเลาะกับพ่อแม่มากที่สุด ให้บท

กลอนพระคุณพ่อแม่ว่า 

 

“พ่อแม่ก็แก่เฒ่า จ าจากเจ้าไม่อยู่นาน 

จะพบจะพ้องพาน เพียงเสี้ยวยามของวันวาน 

ใจจริงไม่อยากจาก เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน 

แต่ชีพมิทนทาน ย่อมร้าวรานสลายไป 

ขอเถิดถ้าสงสาร อย่ากล่าวขานให้ช้ าใจ 

คนแก่ชะแรวัย คิดเผลอไผลเป็นแน่นอน 

ไม่รักก็ไม่ว่า  เพียงเมตตาและอาทร 

ให้กินและให้นอน คลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจ 
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เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง ให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย 

ร้องไห้ยามป่วยไข้ ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยน 

เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่ แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน 

หวังเพียงจะได้ยล เติบโตจนสง่างาม 

แม่ขอโทษถ้าท าผิด ขอให้คิดทุกๆยาม 

ใจแท้มีแต่ความ  หวังติดตามช่วยอวยชัย 

ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง  มีหรือหวังอยู่นานได้ 

วันหนึ่งคงล้มไป ทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง”  
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อายุ 40-50 ปี 

 

วัยนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่จะตายจากไปแล้ว  

ให้พูดเรื่อง  

“บวช อุทิศบุญใหญ่ให้พ่อแม่ที่จากไป” 

“บวชหนึ่งพรรษา ให้พ่อแม่ในสรวงสวรรค์” 

บางคนก็จะบวชหน้าไฟ 3 ครั้งแล้วให้พ่อแม่

ปู่ย่าตายาย ก็จะอ้างเรื่อง “ชายสามโบสถ์” เราก็

ต้องสอนเขาว่า สามโบสถ์หมายถึง เปลี่ยน  3 

ศาสนา ไม่ใช่บวช 3 ครั้ง อนึ่ง วัยนี้จะผ่านกิ๊กมา

เยอะ ก็ต้องใช้ประโยคเด็ดๆ จี้ใจด าว่า 

“ชามสามโบสถ์ก็ยังดีกว่า ชายสามกิ๊ก   

หญิงสามผับ” 
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พูดเปิดใจให้เขาอยากบวช เพื่อเจือจางบาป ที่ท ามา

ตลอดชีวิต คนวัยนี้ชีวิตผ่านโลกมาอย่างโชกโชน 

รับรองว่าเขียนใบสมัครบวช ชัวร์  คนวัยนี้จะมี

ปัญหาเป็นระยะทางด้านธุรกิจ การงาน 

กิจการ การค้า ก็ให้เราพูดว่า  

“กิจการใดๆก็ตาม ถ้าขาด “บุญใหญ่” แล้ว 

ภายในระยะเวลาอันสั้น กิจการนั้นๆ อาจจะกลับ

กลายจากหน้ามือเป็นหลังมือ คุณพี่ควรจะบวช

หนึ่งพรรษา เติมบุญใหญ่ในชีวิต ให้แก่ครอบครัว

และธุรกิจการงาน” 
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อายุ 50 ปีขึ้นไป 

“Early Retired, ชีวิตบั้นปลาย ขอตายใน

ผ้าเหลือง” 

สรุป ผู้ชายทุกอายุจะอยากเดินธุดงค์สักครั้ง

หนึ่งในชีวิต 

“แมน แมน ผู้ก้องชื่อ มีบุญ 

ต่างบวช ทดแทนคุณ ท่านให้ 

พรรษาหน่ึง กองหนุน พุทธศาสตร์ 

บวชยิ่งใหญ่ เทิดไว้ ให้พ่อ แม่เรา” 

 

“มองหา ชายไทย มองให้ ถ้วนทั่ว 

ได้พบ เจอตัว  กุศล มากม ี

เชิญบวช แทนคุณ สนับสนุน ศาสน์ศรี 

พ่อแม่ เปรมปรีดิ์  ลูกน้ี น าบุญ” 

 

“บวชเรียน เช่นสงฆ์ ธุดงค์ เก้ือหนุน 

รู้รอบ ค้ าจุน  เฉกเช่น หลักชัย 

ไม่บวช จะเชย  เฉยเมย อยู่ใย 

บวชอย่าง ง่ายๆ  บุญนับ อนันต์  
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ข้อโต้แย้งระหว่างชวนบวช 

ในระหว่างชวนบวช ก็จะมีข้อโต้แย้งเล็กๆน้อยๆ 

ดังนี้ 

(แจกเอกสารตอบปัญหาข้อโต้แย้ง) 

ข้อโต้แย้งคือโอกาสที่เราจะชวนเขามาบวชได้  

ไม่ใช่อุปสรรค เช่น  

1.ไม่จ าเป็น ก็คือ  เขาอยากให้เราช่วยตอบเขาว่า 

“ท าไมผมถึงต้องบวช ? 

2.ไม่มีเงิน ก็คือ  เขาอยากให้เราช่วยตอบเขาว่า 

“บวชฟรีหรือเปล่าครับ ? 

3.ไม่รีบร้อน ก็คือ  เขาอยากให้เราช่วยตอบเขาว่า 

“จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่บวชในตอนนี้ ? 

4.ไม่ไว้ใจ ก็คือ  เขาอยากให้เราช่วยตอบเขาว่า 

“รายละเอียดต่างๆของการบวชมีอะไรบ้างครับ ? 
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ตอบปัญหาข้อโต้แย้งในการชวนบวช  

1. ขอคิดดูก่อน  

ตอบ  “เวลาผ่านไปอายุพี่ก็มากขึ้น ใช้บุญเก่าไป

เรื่อย และข้อส าคัญที่สุด คือ เมื่อพี่นึกอยากบวช

แต่สุขภาพของพี่อาจไม่อ านวยให้พี่บวชก็ได้ ตอนนี้

พี่ยังพอบวชไหว บวชสัก 1 พรรษา สะสมบุญไว้ใช้

ในอนาคตและภพชาติต่อๆไป  ดีกว่านะคะ” 

“ถ้าวันนี้ คุณพี่จะต้องตัดสินใจเรื่องส าคัญ ๆ คุณ

พี่จะตัดสินใจในขณะที่มีข้อมูลเต็ม 100 เปอร์เซนต์   

หรือตอนที่ไม่มีข้อมูลเลย” 

ส่วนใหญ่จะตอบว่า “มีข้อมูล” 
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“ในวันนี้ขณะที่เราคุยกันอยู่ รายละเอียดข้อมูลการ

บวชทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้ เหมือนกับเรามีข้อมูลเต็ม 

100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าวันนี้คุณพี่ยังไม่ได้ตัดสินใจ 

พรุ่งนี้ข้อมูลก็จะหายไป    

เพราะเป็นธรรมชาติของคน   ที่จะลืมรายละเอียด

เมื่อเวลาผ่านไป  เพราะฉะนั้น ถ้ามีอะไรสงสัย ก็

ถามกันตรงนี้เลย ขณะที่มีข้อมูลเต็มร้อย” 
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2. ไม่สนใจบวช 

ตอบ  “พี่อาจจะไม่สนใจบวช แต่หนูแน่ใจว่า พี่คง

สนใจที่จะให้ครอบครัวของพี่ (บิดามารดา บุตร 

ภรรยา)  ได้บุญจากการบวชของพี่  เพื่อชีวิตที่ดี

ขึ้นของทุกคนในครอบครัว  ทั้งในชาตินี้และชาติ

หน้า นี่คือเรื่องที่หนูอยากสนทนาด้วยค่ะ 
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3. เคยบวชหลายครั้งแล้ว 

ตอบ  “ถ้าพี่ซื้อหวยแล้วถูกรางวัลที่ 1 พี่จะไปขึ้น

เงินไหมค่ะ ? การได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย ก็เหมือน

ถูกหวยรางวัลที่ 1 มีโอกาสได้บุญจากการบวช

ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต้องไป “บวช”  บ่อยๆ ยิ่ง

บ่อยย่ิงดี สะสมบุญญาบารมีไปทุกภพทุกชาติ  ยิ่ง

ถ้าพี่ เคยบวชเพียงระยะสั้นหรือบวชหน้าไฟ ก็

เหมือนสุภาษิตที่ว่า “เป็นเกลือก็ไม่เค็ม เป็นมะนาว

ก็ไม่เปรี้ยว” 

ครั้งนี้พี่บวชสัก 1 พรรษา เอาบุญบารมีเนื้อๆ 

เน็ทๆ ดีกว่านะคะ  
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4. ไม่อยากบวช ไม่ชอบบวช มันล าบาก 

ตอบ   “พี่ค ะ  ความคิดของพี่ เ ป็ น เรื่ องปกติ

เหมือนกันทุกคนค่ะ  พี่เห็นไหมคะว่า บางครั้งเรา

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่ชอบ  ไม่อยากท า 

แต่ต้องท าเพราะมันจ าเป็น เช่น ไม่ชอบฉีดยา แต่ก็

ต้องฉีด ไม่ชอบถอนฟันแต่ก็ต้องถอน ไม่ชอบ

เจ็บป่วยพิการ ไม่ชอบเสียชีวิต แต่สิ่งที่ไม่ชอบไม่

อยากเหล่านี้ หนีไม่พ้นทุกคนใช่ไหมคะ  วันนี้ หนู

ขอให้คุณพี่ฝืนท าสิ่งที่คุณพี่ไม่ชอบสักอย่าง ท าเพื่อ

ความรักที่ คุณพี่มีให้กับครอบครัวและตัวพี่ เอง 

เพื่อก าจัดสิ่งที่เราไม่ชอบเหล่านั้นด้วยบุญกุศลจาก

การบวชของพี่นะคะ คุณพี่คะ เซ็นชื่อสมัครบวช

ตรงนี้ด้วยนะคะ 
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แม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแรกที่พูดได้ 

แต่อย่าให้เป็นค าสดุท้ายที่คิดถึง 

“ แม ่” 

บวชให้แม่นะลูกนะ 
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