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บทที่  5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  

 การวิจัยเรื่อง บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศนมหาชาติของ

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท และ

วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  และศึกษาผลการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  งานวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้   

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณแบบเชิงลึก 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยการสุมแบบ

เจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน    

  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 1. รวบรวมเอกสารส่ิงพิมพ เทปบันทึกเสียง และอื่น ๆ ซ่ึงเปนผลงานการเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  ดังนี้  

  1.1 เทปบันทึกเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนตาง ๆ  

และงานพระราชทานเพลิงศพ จํานวน 19 เรื่อง     

  1.2 เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ จํานวน 31 เรื่อง  

 2.  รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก  

  จากกลุมพระนกัเทศน จํานวน 20 คน  

  จากกลุมผูฟงท่ัวไป จํานวน 40 คน 

 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการคนควา  รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และขอมูลที่

ไดจากภาคสนามมาจัดใหเปนระบบ ดวยวิธกีารดังนี ้

  1) จําแนกขอมูลออกเปนประเด็น 

  2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

  3) อานเก็บใจความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัย

พุทธกาล  และบทบาท  ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ   

  4) พิจารณาตีความหรือการอธิบาย  หรือการวิจารณของผูรูทางพระพุทธศาสนา 
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  5) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

  6) นําการอธิบายหรือการตีความหรือขอวิจารณเหลานั้น รวมกับความคิดเห็นของ

ผูวิจัยมาสังเคราะหเปนบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละ

พันธ  และนํามาเรียบเรียงเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัยพบวา  

 ตอนที่ 1 บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  คือเปน

ผูสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา จัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศน 

สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุนมูลนิธิตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา  

 ตอนที่ 2 กลวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ไดพบวา 

สิ่งที่ทําใหทานประสบความสําเร็จในการแสดงธรรม ปาฐกถาธรรมและบรรยายธรรมนั้นเพราะวา

ทานไดใชเทคนิคหรือกลวิธีการของทาน เปนอุปกรณหรือองคประกอบที่สําคัญ ชวยในการแสดง

ธรรมเพื่อใหเกิดความนาสนใจฟง เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บันเทิงใจกับการฟงธรรม และ

เปนการซึมซับธรรมะแบบงาย ๆ กลวิธีดังกลาวมี 5 วิธี ดังนี้ 

  2.1 การนําเสนอโดยตรง การใหความหมายธรรมโดยตรงหรืออธิบายเนื้อหาธรรมดวย

ขอความสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย มุงเนนใหผูฟงไดอรรถรสของภาษาเหมาะสําหรับ

ชีวิตประจําวัน และการนําเสนอโดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน วิธีเช่ือมโยงเหตุการณและ

สถานการณจริงในปจจุบันมาประกอบการสอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทานใช เพราะเหตุการณหรือ

สถานการณจริงเปนสิ่งท่ีคนสนใจอยูแลว เมื่อหยิบยกมาพูด ทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น 

  2.2  การนําเสนอโดยการยกบุคคลตัวอยางมาประกอบ วิธีเชื่อมโยงเหตุการณและ

สถานการณจริงในปจจุบันมาประกอบการสอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

ใช เพราะเหตุการณหรือสถานการณจริงเปนสิ่งท่ีคนสนใจอยูแลว เมื่อหยิบยกมาพูด ทําใหเกิดความ

นาสนใจยิ่ง 

  2.3 การนําเสนอโดยการอุปมาอุปมัย จะยกบุคคลตัวอยางของบุคคลที่ประสบความ

ลมเหลว ความกลัว ความผิดหวัง ปญหาและอุปสรรคในชีวิต ภายหลังกลับตอสูและเอาชนะปญหา

และอุปสรรคนั้นไปได ซึ่งเรื่องท่ีทานนํามาเปนตัวอยาง บางครั้งก็เปนเรื่องในชาดก เรื่องในอดีตที่

นาสนใจ ที่มีคติเตือนใจแฝงแงคิดไวในตัว บางครั้งทานยกบุคคลตัวอยางที่มีชื่อเสียง เปนที่เคารพ

และเปนที่รูจักของบุคคลท่ัวไป ทั้งยังมีชีวิตอยูหรือไดเสียชีวิตไปแลว บุคคลเหลานั้นมีการดําเนิน

ชีวิตอยางไร ทานไดใชธรรมะอะไร 
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  2.4 การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ การนําเสนอหลักพุทธ

ธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับยกนิทานหรือยกอุทาหรณ เปนวิธีการที่ทานพระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธใชในการเทศนหรือบรรยายธรรม ในหัวขอธรรมที่ยากแกการเขาใจเปน

สวนใหญ ซึ่งวิธีการนี้ทําใหผูฟงมองภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นทานจะเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยให

เห็นภาพชัดเจน หลังจากอธิบายหลักพุทธธรรมไปแลว วิธีการเชนนี้จึงเหมาะกับกลุมบุคคลที่มี

การศึกษา 

  2.5  การนําเสนอโดยการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต โคลง กลอนมาประกอบการ

ยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ เปนกลวิธีการอยางหนึ่งที่สามารถชวยทําใหผูฟงเขาใจ

ความหมายไดชัดเจน จําไดงายและแมนยํา มีการสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ ทําใหเกิดความ

บันเทิงและความเพลิดเพลินในการฟง ทําใหเนื้อหาธรรมะนาสนใจยิ่งขึ้น นิทานเปนเรื่องเลาสืบตอ

กันมาแฝงไปดวยขอคิดตางๆ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อตองการสอนใหเปนคนดี นิทานนั้นอาจมีกําเนิด

ขึ้นพรอมกับมนุษยชาติ ในยุคแรกนิทานคงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแลวเลาสูกันฟงตอ ๆ มา ภายหลังมี

การเพิ่มเติมเสริมแตงใหพิสดารมากยิ่งขึ้น จนหางไกลจากเรื่องจริงกลายเปนนิทานไป สวนคําวา 

นิทาน ในพระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่กลาวถึงเรื่องตนเหตุยอนหลังไปนานมากจนบางอยางที่เคยมี

ในยุคนั้นไมปรากฏใหคนในยุคนี้ไดพบเห็นอีกแลว ทานจึงอนุโลมเอาศัพทมาใชเทียบกับนิยาย

ปรัมปราใหเรียกวา นิทาน ไปดวยพระพุทธเจาทรงใหอุทาหรณและนิทานประกอบการสอนอยู

เสมอ คําวา นิทาน ที่มาจากพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงเรื่องที่เคยมีอยูจริงเทานั้น ไมใชเรื่องที่แตง

ขึ้นแตประการใด ดังที่ปรากฏในคัมภีรตางๆ โดยเฉพาะคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทานชาดกถึง 550 

เรื่อง พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดใชกลวิธีการในการเผยแผ โดยการยกอุทาหรณและเลา

นิทาน แลวจึงใชหลักธรรมเปนบทสรุปใหเกิดความเขาใจภายหลัง การแสดงธรรมแบบใชปฏิภาณ

ไมอานจากใบลานแบบสมัยเดิมนั้น ทําใหผูฟงสนใจในการฟงธรรมมากขึ้น เพราะไมเกิดความเบื่อ

หนาย ฟงธรรมแบบสนุกสนาน มีอารมณแจมใส 

 3. ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ กอใหเกิดประโยชน 

ตอการสรางความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานสังคม และดานศาสนา ดังนี้ 

  3.1 ผลประโยชนที่เกิดกับบุคคล พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดรับการยอมรับ

นับถือ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนวาสามารถโนมนาวใหบุคคลปฏิบัติตามไดงาย หลักธรรมที่

สอนและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา  ทําใหเกิดผลแกบุคคลในหลายดาน ไดแก ดานความรู พระ

ครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดแสดง บรรยาย ปาฐกถาและเขียนหนังสือ ทําใหผูฟงเกิดความรู

โดยเฉพาะความรู เรื่องโลกและชีวิต การทําดี ทําชั่ว การดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลัก

พระพุทธศาสนา เรื่องความรูนี้มีการสอนหลากหลายประการ ยึดการสอนตามแนวทางที่
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พระพุทธเจาทรงสอนเปนหลัก นอกจากนั้นยังตอบปญหาเพื่อใหผูฟงหมดสงสัยในเรื่องที่ตนเอง

ของใจ เปนการคลายสงสัย กอใหเกิดความรูแกผูฟงและผูอานได และเมื่อผูฟงมีความรูก็เกิดความ

เขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักแหงพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง ดานความเชื่อ พระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ มีบทบาทในการทําใหประชาชนทั่วไปมีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกตอง

ตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะวาความเชื่อหรือความศรัทธานั้นตองอาศัยปญญา ปญญาจะทํา

หนาที่ควบคุมไมใหเกิดความหลง งมงายกับสิ่งที่ไมมีเหตุผลไดสั่งสอนใหประชาชนมีความเชื่อที่

ถูกตองตามหลักแหงพระพุทธศาสนาและถามีเรื่องใด ที่อาจจะทําใหประชาชนเกิดความเชื่อที่ผิด 

หรือเปนเรื่องงมงายไรสาระไมกอใหเกิดประโยชน ก็จะแสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรมใหประชาชน

มีความเชื่อที่ถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนา ดานทัศนคติ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

เปนพระที่มีความสามารถในการ เผยแผธรรมจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นได จากผูไมมี

ศรัทธาใหกลับกลายมาเปนผูที่มีศรัทธา มีศรัทธานอยทําใหมีศรัทธามากขึ้น หรือผูมีทัศนคติลบให

เกิดทัศนคติบวก ดานพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได ผูนั้นจะตองมีความเชื่อ

และศรัทธา และมีทัศนคติในทางใดทางหนึ่งกอน การเผยแผธรรมะของทาน สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูอ่ืนได หลังจากไดรับฟงธรรมจากปาฐกถา การบรรยายและงานเขียน  

  3.2 ผลประโยชนที่เกิดกับสังคม พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดนําหลักธรรมใน

พุทธศาสนามาใชในการแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากความเจริญทางดานวัตถุและความซับซอน

ของสังคม โดยเฉพาะปญหาเรื่องการละเมิดศีลธรรมดีงาม อันจะกอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมาอีก

มากมาย เชน ปญหาสังคมปญหาเศรษฐกิจและปญหาทางการเมือง เปนตน โดยปญหาตาง ๆ เหลานี้

สามารถแยกออกพิจารณาได ดังนี้  ปญหาเรื่องความเชื่อ ปญหาในเรื่องความเชื่อนี้เปนเรื่องความ

เชื่อที่ผิดหลักคําส่ังสอนทางศาสนา เชน เช่ือเรื่องคุณไสย เรื่องเวทมนตรคาถา เรื่องการเสกน้ําหมาก

เปาน้ํามนตและเครื่องรางของขลัง เปนตน ความเช่ือเหลานี้ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบานเปนอยางมาก 

ความเช่ือเหลานี้เปนความเชื่อที่มีแตความศรัทธาเทานั้น แตขาดตัวปญญาเปนเครื่องกลั่นกรองความ

ถูกตอง จนถึงขั้นที่อาจกลาวไดวาเปนความงมงายไปก็มี  ปญหาทางดานความเจริญทางวัตถุ ปญหา

นี้มักเกิดเฉพาะในเมืองหลวงเปนสวนมาก ความเจริญทางดานวัตถุ ความจริงแลวเปนสิ่งที่ดี แต

ความเจริญทางดานนี้ ไดนําพาเอาส่ิงที่ประเทืองแกกิเลสเขามาดวยมากมาย เชน มีโรงหนัง ผับ บาร 

ไนทคลับ คาเฟสถานเริงรมยตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดปญหาทางดานการละเมิดศีลธรรม

อันดี เชน การกออาชญากรรม การคาประเวณี การคายาเสพติด เปนตน เมื่อความเจริญเขามามาก

เทาใดแหลงบันเทิงก็จะมีมากเทานั้น ทําใหผูคนหันหลังใหกับพระศาสนา ผูคนก็จะไปกระจุก     

กันหมดอยูแตในแหลงบันเทิงตางๆ เหลานั้น เมื่อผูคนไมเขาวัดทําใหหางไกลจากศีลธรรม เมื่อผูคน

ไมมีศีลธรรม ก็จะกอใหเกิดปญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกมากพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ได
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แกปญหาเหลานี้เปนกรณีๆ ไป ดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา แตตนเหตุคือคนไมเขาวัดนั้น ปญหา

ไมไดอยูท่ีเรื่องนี้ทั้งหมด แตปญหาอยูที่ เม่ือคนเขาวัดมาแลวเขาจะไดอะไรจากวัดไปบาง  

  3.3 ผลประโยชนที่เกิดกับศาสนา ผลที่เกิดจากงานเผยแผของพระครูวินัยธร มานพ  

ปาละพันธท้ังการเผยแผดวยการพูดแลงานเขียน ผลงานทั้งหมดยอมเกิดประสิทธิผลแกพุทธศาสนา

ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนั้น ประสิทธิผลที่เกิดจากงานเผยแผธรรมะของพระครูวินัยธร มานพ 

ปาละพันธทั้งหมด สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ ดานพัฒนา การพัฒนางานทางดานศาสนา 

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มีบทบาทและผลงานหลายดาน ทั้งนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เปนนัก

เผยแผธรรมะอยูแลว จึงทําใหเปนผูริเริ่มโครงการหลายโครงการ เชน โครงการปฏิบัติธรรมเขาอยู

ปริวาสกรรมแกภิกษุ อุบาสกและอุบาสิกา โครงการอบรมพระธรรมทายาท โครงการอบรม

ศีลธรรม จริยธรรมแกครู นักเรียนและเยาวชน เพื่อเอาชนะยาเสพติด งานทอดเทียนเขาพรรษา

ประจําป งานปฏิบัติธรรมวันลออายุประจําป เปนตน โครงการเหลานี้ทั้งหมดนั่นแสดงถึง

ประสิทธิผลในตัวผูเผยแผเองและโครงการทั้งหมดก็จะเปนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานพระ

ศาสนาโดยตรง ดานเผยแผ งานเผยแผที่มากมายทั้งดานการพูดและการเขียนหนังสือ นั่นแสดงถึง

ประสิทธิผลในตัวผูเผยแผ การเผยแผของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เนนที่การเผยแผ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากผลงานการพูดและการพูดโดยผานสื่อ เชน ผานสื่อวิทยุ 

เปนตน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลทางการพูดของผูเผยแผโดยตรง สวนงานทางดานการเขียน      

ก็ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนจํานวนมาก งานเขียนของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  ที่

จัดพิมพเปนรูปเลม มีทั้งหมด 13 เลม นอกจากนั้นยังมีงานเขียน เปนบทความ บทวิจารณ สารคดี

ธรรม อ่ืน ๆ ดังทัศนะของสหธรรมมิกผูเคยอยูในสํานักของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ที่ได

กลาวถึง และยกยองทานวา เปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่โดดเดนทุกดาน เปนคนมีจิตใจ

มั่นคงตองานเผยแผพระพุทธศาสนาจริง ๆ จากที่เคยไดรวมงานมาในอดีตไดเห็นความ เปนพระ

นักเทศนที่มีชื่อเสียง เสียงดังฟงชัด เทศนไดสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเนื้อหาสาระมากมาย ชวนให

ผูฟงอาจหาญราเริงในการนําไปประพฤติปฏิบัติตาม เทศนไดทุกสภาวะ ทุกสถานการณ ดาน

ปกปองพระพุทธศาสนา การปองกันเปนอีกงานหนึ่งที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  มีบทบาท

หลายเรื่อง โดยเฉพาะในบางชวงจะมีผูที่เขาใจและตีความหลักธรรมผิด ๆ หรือ มีขอกลาวหา

พาดพิงมาจากลัทธิศาสนาอื่นๆ ในฐานะเปนผูเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากการศึกษาแลว

พบวา มีบทบาทในฐานะนักเผยแผชวยปองกันและแกขอกลาวหาใหพระพุทธศาสนา 

 

 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

168 
 

อภิปรายผล 

 

 ทางดานบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เนื่อง

ดวยทานเปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทานจึงไดสนับสนุนการกอตั้งตั้ง

โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา และสนับสนุนพระในวัดหลายรูปสอบเปรียญธรรม  9 ประโยค

ได นอกจากนี้ทานยังจัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศน สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทาง

ศาสนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุนมูลนิธิตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 

ซึ่งเปนประโยชนตอพุทธศาสนิกชน 

 ทางดานวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ทานทําการ

เผยแผพระพุทธศาสนาประสบผลสําเร็จเปนอยางดีนั้นตองอาศัยปจจัยหรือองคประกอบหลาย

ประการ โดยรูไดจากผลของการศึกษารูปแบบ กลวิธีการเผยแผธรรมของพระครูวินัยธร มานพ    

ปาละพันธและผลจากการสัมภาษณทั้งบรรพชิตและคฤหัสถทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการเผยแผ 2 ประการ คือ 1) ปจจัยดานองคประกอบของการแสดงหรือบรรยายธรรม 

หมายถึง ผูแสดงหรือผูบรรยาย เนื้อหา ผูฟง 2) ปจจัยดานทางสังคม หมายถึง ความนิยมของผูฟง 

ปจจัยดานองคประกอบการแสดงหรือการบรรยายธรรม  การเผยแผพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธมีท้ังการแสดงธรรม การบรรยายและการปาฐกถา เปนการใชสื่อบุคคลในการเผย

แผ สื่อบุคคลเปนสิ่งที่มีอิทธิพลคอนขางมากในเรื่องของการโนมนาวและชักจูงใจ จากการศึกษา

พบวา ประสบความสําเร็จดานการพูดเปนอยางยิ่ง ธรรมะที่แสดงไดกลายเปนบรรทัดฐานแก

สาธารณชน ในการนํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจํา การแสดงธรรมเปนกระบวนการที่

สรางความรวมกัน อันไดแกความรูสึกนึกคิด ขอมูลขาวสาร อารมณของบุคคลสองฝาย คือ ผูแสดง

และผูฟง โดยผูแสดงไดถายทอดความรูสึกนึกคิด เนื้อหา ความตองการ อารมณ ซึ่งเราอาจหมายถึง 

ตัวเนื้อหาสาระ (Massage) ที่ผูแสดงธรรมตองการใหผูฟงเกิดความเขาใจรวมกัน จึงอาจสรุปถึง

องคประกอบที่สําคัญ ๆ ของการแสดงธรรมที่ทําใหพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธประสบ

ผลสําเร็จในการเผยแผธรรมะ คือผูแสดงหรือบรรยายธรรมพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ผูทํา

หนาที่แสดงหรือบรรยายธรรมถือวา มีความสัมพันธตอองคประกอบอื่นๆ ทั้งในการเลือกเนื้อหา 

วิธีการ รวมถึงการพิจารณาถึงกลุมผูฟง เปาหมายสําคัญก็เพื่อการแสดงธรรมไปยังผูฟง เพื่อสามารถ

นําธรรมะไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิต ประจําวัน อันจะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่

ไมดีของคนในสังคม ใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ในการแสดงธรรมนั้นผูแสดงจะประสบความสําเร็จ

หรือความลมเหลว ส่ิงสําคัญขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูแสดงธรรม ประเด็นดังกลาวเปนปจจัยสงผล

ตอการเผยแผพระพุทธศาสนาคุณสมบัติเฉพาะที่ทําใหสัมฤทธิ์ผลหรือประสบความสําเร็จในการ
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เผยแผพระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะหไดตามหลักเกณฑตาง ๆ มี 9 ประการ ดังตอไปนี้ ความ

นาเชื่อถือ (Credibility) กระบวนการถายทอดไมวาจะเปนการพูดหรือการเขียน สิ่งสําคัญคือความ

นาเชื่อถือในตัวผูพูดมีผลตอการพูด เพราะถาหากผูฟงมีความรูสึกวาผูพูดเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ

ไววางใจได การยอมรับก็เกิดขึ้นไดงาย พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนพระนักเผยแผที่

สามารถสรางความนาเช่ือถือในตัวเองไดอยางดี ทั้งนี้ความนาเช่ือถืออาจมาจากความรูความสามารถ 

สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเปนที่ประจักษแกผูคนโดยทั่วไป ดานความนาเชื่อถือ

ของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธนี้ ผูท่ีรูจักและนับถือ ไดพูดถึงความนาเชื่อถือดังมีขอความวา 

เมื่อมีโอกาสเห็นการสนทนากับบุคคลอื่น เมื่อไดสนทนาแลว เห็นไดวาเปนคนพูดจาฉะฉานจริงใจ

และมีความเปนกันเอง เม่ือถึงเวลาที่จะแสดงถึงความถูกตองหรือความผิดในเรื่องใด ก็จะยกเหตุผล

มาอธิบายอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังไดทําทุกสิ่งทุกอยางใหสําเร็จเปนรูปธรรมตามอุดมการณที่ได

ตั้งใจไวทุกเรื่อง สิ่งที่แสดงออกมายอมเปนการสรางความนาเช่ือถือใหปรากฏ  ความรูความสามารถ

ดานการเผยแผ (Knowledge and Ability) พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนผูมีความรูแตกฉาน

ในเรื่องหลักพุทธศาสนาและเปนที่ปรากฏชัดแกผูพบเห็นโดยทั่วไป เปนที่ยอมรับโดยเฉพาะความรู

ความสามารถในการนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงายและสอดแทรกดวยคติธรรม น้ําเสียงดี อักขระ

ชัดเจนสละสลวย รูเรื่องความเปนไปของสังคม เปนนักเทศนมีความชํานาญในการประยุกตหลัก

ธรรมะใหเขากับสถานการณปจจุบันไดดี สามารถนําเสนอธรรมะไดอยางชัดเจนแจมแจง ชวนให

ประพฤติปฏิบัติ ทําใหผูฟงสนุกสนานชอบใจและตั้งใจฟง ตลอดถึงภูมิธรรมที่ศึกษาเลาเรียนมา มี

ผลงานทั้งการพูดและงานเขียนหนังสือธรรมะหลายเลม สิ่งเหลานี้สามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา 

เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานนี้จริง  มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใส (Personality) พระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ  เปนบุคคลผูที่มีบุคลิกลักษณะดี มีความดึงดูดใจ ยอมเปนเครื่องกระตุน

ใหผูฟงเกิดความสนใจและพึงพอใจ เหมือนกับการโฆษณาสินคา มักนิยมเอาดาราภาพยนตร ศิลปน

เพลง หรือนักกีฬาที่มีช่ือเสียงมาเปนผูแสดงโฆษณา ทั้งๆ ที่บุคคลเหลานี้อาจจะไมไดมีความรูความ

เชี่ยวชาญในเรื่องสินคานั้นเลย แตเพียงมีบุคลิกลักษณะดีเปนที่ดึงดูดใจ ก็ทําใหคนเกิดความสนใจ

ไดเชนกัน เปนผูหนึ่งที่มีบุคลิกลักษณะดี การนุงหมเปนระเบียบเรียบรอย การยืน การเดิน การขึ้น

ธรรมาสนทุกอยางถูกฝกฝนมาเปนอยางดี ทาทีในการพูดก็สงางาม ลีลาการเทศนนาสนใจ จึงรวม

เปนองคประกอบที่นาเล่ือมใสศรัทธาของผูฟงเปนอยางยิ่ง ดานบุคลิกภาพนี้มีผูที่มาปฏิบัติธรรมที่

วัดคนหนึ่งที่คุนเคยกับไดกลาววามีความเคารพและศรัทธาพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มี

บุคลิกลักษณะนาเลื่อมใสมาก เชน เวลายืนสนทนากับบุคคลทั่วไปจะสํารวมกายยืนในทาตรงที่  

สงางาม โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นธรรมาสนแสดงธรรมนั้น จะนุงหมจีวรมีผารัดอกอยางเปนระเบียบ

เรียบรอยและนั่งแสดงธรรมตัวตรงเสมอ จะไมยอมนั่งตัวเอียงเปนอันขาด สถานภาพและบทบาท 
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(Status and Role) พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มีสถานภาพและบทบาทโดยตรงตอการเปน

พระสงฆนักเผยแผธรรมะ สถานภาพ เปนผูชวยเจาอาวาส ตลอดทั้งเปนพระธรรมทูตและมีบทบาท

มากมายในงานพระศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทางดานเผยแผ มีทั้งการบรรยาย การปาฐกถา 

อภิปรายและเขียนหนังสือธรรมะ ดังนั้น สถานภาพและบทบาท เปนตัวชี้ชัดลงไปวา เปนผูที่

เหมาะสมกับงานเผยแผอยางแทจริง ทําใหผูฟงเกิดความเช่ือม่ันและตั้งใจพรอมที่จะรับเนื้อหาสาระ

ไดอยางเต็มที่  ความเปนกันเอง เมื่อผูพูดเริ่มการพูดถือไดวาเปนเบื้องตนแหงการนําเสนอ ดังคําที่

คนมักกลาวกันวา “เริ่มตนที่ดี มีชัยไปกวาครึ่ง” การพูดที่มีความเปนกันเองจะทําใหเกิดความสนิท

สนมใกลชิดซึ่งมีผลตอใจของผูฟง ทําใหผูฟงเกิดความสบายใจและเปนกันเองกับผูพูด เมื่อเปน

เชนนี้จะทําใหผูพูดสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดงายขึ้น การสรางสารที่งาย เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร 

หรือสิ่งที่เราพูดรวมเปนตัวสาร(Message) ถาเปนสารที่งายจะทําใหผูฟงเขาใจไดเร็วและงายขึ้น การ

สรางสารที่งาย ผูพูดจะเปนผูกําหนดแตสิ่งนี้ก็เปนตัวกําหนดถึงประสิทธิภาพของผูพูดดวยเชนกัน 

ถาผูพูดมีความสามารถทําสารที่ยากใหงายแกการเขาใจ การสื่อสารระหวางกันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จ

ไดงายขึ้น แตถาเนื้อหาสารที่สงไปเปนสารที่เขาใจยาก หรือผูฟงมีความรูในเรื่องนั้นนอยก็อาจทําให

การสื่อสารลมเหลวไดเชนกัน ตัวอยางเชน ผูฟงไมรูเรื่องบาลีเลยแตผูพูดอธิบายธรรมะนําเสนอแต

คําบาลีเปนสวนใหญ ทําใหผูฟงไมรูและไมเขาใจในสารนั้นเลย การสื่อสารก็ไมบรรลุเปาหมาย 

ดังนั้น การสรางสารที่งายเหมาะสมกับผูฟงก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่จะทําใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได 

สามารถพูดเรื่องยากใหเปนเรื่องที่เขาใจงาย การสรางบรรยากาศ บรรยากาศในระหวางการสื่อสาร

เปนสิ่งสําคัญ ผูพูดเปนผูกําหนดวาจะใหบรรยากาศในระหวางการพูดของตัวเองเปนเชนไร 

บรรยากาศจะตองเขากับเรื่องที่เราจะพูด แตถาหากไมตรงกันอาจทําใหการสื่อสารไมบรรลุตาม

ตองการได เชนผูพูดพูดเรื่องไมเปนมงคลในงานมงคล หรือผูพูดพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮาในงานศพ 

เปนตน ดังนั้น การสรางบรรยากาศใหเหมาะกับสถานที่และเรื่องที่จะพูดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทํา

ใหการพูดประสบความสําเร็จ ผูพูดจําตองรูวาตนเองตองการจะพูดอะไร อยางไรและควรให

บรรยากาศเปนเชนไร พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนนักพูดที่สามารถสรางบรรยากาศในการ

พูดไดดีเยี่ยม มีความทุมเทในการเผยแผ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนผูทุมเทในการทํางาน

เปนอยางมาก เปนนักเผยแผท่ีมีความเสียสละ มีใจรัก มีความบริสุทธิ์ใจ มีแรงจูงใจและมีความตั้งใจ

ในการทํางานดานการเผยแผอยางเต็มเปยม เห็นไดจากผลงานการเขียนหนังสือ ไดรับการพิมพเปน

หนังสือแจกใหกับผูสนใจจํานวนมากและการคิดคนผลิตส่ืออุปกรณการเผยแผธรรมอยูตลอดเวลา 

สิ่งตางๆ เหลานี้ อาจเปนสิ่งที่ไดฝกฝนมาจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญชํานาญการ ตลอดถึง

ประสบการณที่ผานเวทีการพูด เปนทั้งนักแสดงธรรมนักบรรยายธรรมและปาฐกถาธรรม 

นอกจากนั้นก็ไดรับเชิญไปพูดในโอกาสตาง ๆ อยูเสมอ สิ่งทั้งหมดนี้ไดรวมเปนปจจัยที่ทําให
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ประสบความสําเร็จในการพูดอยางแทจริงความเปนผูมีอุดมการณ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ

เปนผูมีอุดมการณในการเผยแผที่ชัดเจนสามารถสรุปได 3 ขอ คือ 1) เมื่ออยูในศาสนาตองทํา

ประโยชนสวนรวมใหมากที่สุด 2) ตองปฏิบัติธรรมใหถึงความดับทุกขพนทุกขใหได และ 3) ถาทํา

ไมไดในสองขอตนนี้อยาอยูใหรกศาสนาเลย  ปจจัยดานสังคม พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มี

ความตั้งใจทํางานเปนอยางยิ่ง เห็นไดจากการมีวิริยะอุตสาหะในการเทศน บรรยายธรรม ปาฐกถา

ธรรม การใชสื่อในการประกอบการแสดงธรรม     การเขียนหนังสือจํานวนมากกวาสิบเลมและการ

บันทึกเสียงการบรรยายธรรมในสถานที่ตาง ๆ อีกจํานวนนับพันแผนดังที่ไดอางไวในบทที่แลว 

ความตั้งใจทํางานของนับวาเปนประโยชนตอประชาชนและบุคคลท่ัวไปเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถ

เปล่ียนแปลงความคิด พฤติกรรม และความเขาใจในการสรางคุณคาใหแกชีวิตตนและครอบครัว ทํา

ใหรูจักหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาการทํางานเผยแผ

ที่ยาวนานจึงทําใหเปนที่รูจักของสังคมโดยทั่วไป 

 ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ กอใหเกิดประโยชน ตอ

การสรางความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานสังคม และดานศาสนา เนื่องจากทานได

ใชหลักธรรม ดังนี้ หมวดหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีใชปูพื้นฐานใหผูฟง

เขาใจในพระพุทธศาสนาเปนเบื้องตน พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ทานไดสอนหลักธรรม

เหลานี้ในที่ตาง ๆ หมวดหลักธรรมที่สําคัญในพุทธศาสนานี้มีหลักธรรมที่ทานใชบอย มี พระ

รัตนตรัย  ไตรสิกขา และอริยสัจส่ี หมวดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลหลักธรรมเพื่อการพัฒนา

บุคคล หมายถึงการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาบุคคล จากการศึกษาพบวา พระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธใชหลักธรรม ซึ่งสามารถจัดเขาในหมวดการพัฒนาทางดานบุคคลได โดย

หลักธรรมเหลานี้จะทําใหบุคคลเปนคนดีมีคุณภาพ เปนทรัพยากรมนุษยที่ดีมีคุณคาของสังคม ซึ่ง

หลักธรรมในหมวดนี้ มี เบญจศีลและเบญจธรรม หมวดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาครอบครัวพระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ กลาววา คนที่ไมรูจักเรื่องของการครองเรือน จะทําใหคนผูนั้นลมเหลวใน

การดําเนินชีวิต จากคําดังกลาวชี้ใหเห็นวาการครองเรือนเปนเรื่องสําคัญ ที่ผูอยูครองเรือนจะตอง

เรียนรูและศึกษาใหดี ทานจึงสอนเรื่องการครองเรือน โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ใช จะทําใหชีวิตการครองเรือนประสบกับความสุขมากยิ่งขึ้น สําหรับหลักธรรมที่เกี่ยวของกับการ

ครองเรือน ที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดนํามาเผยแผนั้นมี ฆราวาสธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน และทิศ 6 หมวดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางานพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธได

นําหลักพุทธธรรมที่ชวยพัฒนาการทํางานมาสอนจุดประสงคเพื่อใหบุคคลรูจักวิธีการทํางานอยาง

ถูกตองและประสบความสําเร็จจากการทํางานอันจะกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตัวผูทํางานเอง ยัง

สงผลถึงสวนรวมอีกสวนหนึ่งดวย แมตัวทานเองก็ไดนําหลักธรรมเหลานี้มาใชในการทํางาน
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เชนเดียวกัน โดยหลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางานที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใชในการ

แสดงธรรมหรือในการเผยแผนั้นมีอิทธิบาทส่ีและทศพิธราชธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระครูวินัยธร มานพ 

ปาละพันธ กับนักเผยแผรูปอ่ืน ๆ ในปจจุบัน  

 2. ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมที่ทานนํามาใชในการบริหาร ในฐานะที่ทานดํารงตําแหนง 

ทางการบริหารคณะสงฆดวยวา ทานไดนําหลักธรรมอะไรมาประยุกตใชอยางไร และประสบ

ผลสําเร็จแคไหนอยางไร  

 3. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ของพุทธบริษัทที่ไดฟงพุทธธรรมของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ 

ดวยวาสามารถนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตและปรับใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยอยางไร 

  

 


