
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

1 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเปนจํานวน

มาก  จากสํามะโนประชากรและเคหะของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2543 ระบุวา “ประชากรใน

ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 93.83” (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)  ศาสนาพุทธ

เปนศาสนาที่มีหลักธรรมคําสอนที่เนนใหคนเปนคนดี  มีเมตตา กรุณา  มีความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน

และกัน  มีความโอบออมอารี  รูจักใหอภัยไมเบียดเบียนกัน  ไมมีความขัดแยงในกลุมชาติพันธุ  แม

จะหลากหลายกลุมชาติพันธุหลากหลายวัฒนธรรม คนในประเทศไทยก็อยูรวมกันไดอยางมี

ความสุขตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาประจําชาติไทย

มาตั้งแตโบราณกาลและยังเปนรากฐานที่สําคัญในดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

จริยธรรม และคุณธรรมซ่ึงสามารถหลอหลอมรวมกันจนกลายเปนเอกลักษณของชาติไทย  ผูคนใน

สมัยโบราณตั้งแตชนชั้นพระมหากษัตริยตลอดถึงประชาชนชาวบานทั่วไปตางก็มีความเชื่อและ

ความเล่ือมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน 

 พุทธศาสนิกทุกชนชั้นในประเทศไทย ลวนมีวิถีการดําเนินชีวิตโดยการนําเอาหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธศาสนามาเปนหลักสําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจใหทําความดีละเวนความชั่ว อันเปน

แนวทางประพฤติปฏิบัติที่กอใหเกิดความสุขความเจริญทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ โดยมีพระสงฆเปนผูแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนและปลูกฝงคุณธรรมความดีงาม

ใหแกประชาชน  และดวยเหตุแหงความนับถือศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนานี้  จึงเปนแรงบันดาลใจใหกวีสรรคสรางผลงานทางดานพระพุทธศาสนาขึ้น  เพื่อ

ใชสั่งสอนและสืบทอดคุณธรรมในพระพุทธศาสนา   

 ผลงานทางดานพระพุทธศาสนาดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานเรื่องมหาชาติหรือมหา

เวสสันดรชาดกนั้น พระสงฆมักนําไปใชเพื่อเทศนาโนมนาวจิตใจพุทธศาสนิกชนใหเกิดศรัทธา

เล่ือมใส  เพราะถอยประพันธในมหาชาติไดผานการเรียบเรียงและรอยกรองมาแลวอยางดียิ่ง ดวย

ประสงคจะยกระดับจิตใจพุทธศาสนิกชนใหสูงขึ้น และใหเกิดความเชื่อมั่นในพระศาสนา  
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 การเทศนมหาชาติของพระสงฆถือเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาแตโบราณกาล  และเหตุ

ที่นับถือกันวาเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกสําคัญกวาชาดกเรื่องอื่นๆ  ก็เพราะบารมีทั้ง  

สิบอยางของพระโพธิสัตวจะปรากฏอยางบริบูรณ จึงเรียกกันวา “มหาชาติ” รวมทั้งยังมีความเชื่อ

สืบตอกันมาวาหากผูใดไดฟงเทศนมหาชาติครบ 13 กัณฑ หนึ่งพันพระคาถาจบภายในหนึ่งวันแลว

จะไดผลานิสงสมาก นิยมวาเปนศิริมงคล แมน้ําที่ตั้งไวในมณฑลพิธีก็ถือกันวาเปนน้ําพระพุทธมนต  

อาจจะบําบัดเสนียดจัญไรได  จึงเกิดประเพณีประชุมฟงเทศนมหาชาติทุกๆ ป ทําเปนการพิธีอยางหนึ่ง

ดวย   

 การพิธีเทศนมหาชาติมีประโยชนนานัปการ  ไดแก  ทําใหเปนผูรูจักสามัคคี  มีความเปน

น้ําหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะประกอบกุศลกิจ ทําใหเปนผูรูจักเสียสละ คือ เสียสละทั้งกําลังกาย 

กําลังใจ และกําลังทรัพย  ลดความตระหนี่เหนียวแนนในอุปนิสัยอันเปนธรรมชาติของบุคคล       

ทําใหเปนผูมีสติปญญาอันเกิดจากการฟงสิ่งที่ประเสริฐและดีงาม  รวมทั้งเปนการปฏิบัติธรรมตาม

มงคลอันสําคัญในพระไตรปฎก คือเปนผูฟงธรรมตามกาล เปนตน  การเทศนมหาชาตินั้นยากที่จะ

กําหนดอายุไดแนนอนวามีมาแตเมื่อใด นาจะกอนสมัยอยุธยา หรืออยางนอยก็ในสมัยอยุธยา  เพราะ

ในสมัยนั้นยังมีหลักฐานปรากฏใหเชื่อไดวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงประชุมนักปราชญ

ราชบัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวงขึ้นไว  และยังใชสวดในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมา

ตราบเทาทุกวันนี้ 

 สมัยรัตนโกสินทร มีการจัดเทศนมหาชาติหลวงเปนการพิเศษในแผนดินพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีการเกณฑพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการทํากระจาดใหญบูชา

กัณฑเทศน จะเห็นไดจากหลักฐานในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ในพระวิหารทิศพระโลกนาถมุข

หลัง วาดวยเรื่องทรงสรางวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ 1 ความวา “…เปนพระราชทรัพยทิ้งทาน   

ตนกรรมพฤกษฉลากพิกัดคาพระราชบุตรบุตรีพระภาคีไนยราชแลนางพระสนม ราชกุญชร อุศดร

นาวา  ฉลากละหาช่ังส่ีชั่งสองชั่งเปนเงินสามรอยสามสิบแปดชั่ง เงินใสผลมะนาวรอยหกสิบแปด

ชั่งเขากันทิ้งทานหารอยหกชั่ง”  จะเห็นไดวาการพระราชกุศลที่จัดทําขึ้นเปนการพิเศษในสมัย

รัชกาลที่ 1 นั้น ยึดแนวทางสัตตสดกมหาทานในมหาเวสสันดรชาดกเปนแบบอยางของทานบริจาค

ดวยความเชื่อถือและศรัทธายิ่ง  และในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ผนวชเปนเณรนั้น ทรงจําไดวาคราวเปนเณรไดถวายเทศนมี

กระจาดใหญเปนรูปเรือสําเภา ซ่ึงทําขึ้นที่หนาพระที่นั่งสุทไธสวรรยเปนกัณฑเทศนเฉพาะพระองค

ดวย (พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ, 2549: 27) 
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 นอกจากนี้ ยังมีวรรณคดีสําคัญของคนไทยเรื่อง“ขุนชางขุนแผน” ที่กลาวถึงเรื่องเทศน

มหาชาติไวอยางละเอียด  ถือเปนการบันทึกหลักฐานอันสําคัญยิ่งทางดานวัฒนธรรมและประเพณี

ไทย  ซ่ึงเปนการบันทึกแบบชาวบาน ใชภาษาชาวบาน เขาใจงายทั้งยังมีมีความไพเราะดวยรูปแบบ

และกลวิธีในการประพันธ  โดยเริ่มตั้งแตชวงเวลาในการจัดเทศนมหาชาติ  และวิธีการดําเนินการ 

เชน 

 

    “อยูมาประกาสัปตศก     ทายกในเมืองสุพรรณนั่น 

   ถึงเดือนสิบจวนสารทยังขาดวัน   คิดกนัจะมีเทศนดวยศรัทธา 

   พระมหาชาติทั้งสิบสามกัณฑ    วัดปาเลไลยนั้นวนัพระหนา 

   ตาปะขาวเฒาแกแซกันมา     พรอมกันนั่งปรึกษาที่วัดนั้น” 

              (ขุนชางขุนแผน, 2545: 53-54) 

 

 พิธีกรรมพิธีการงานเทศนมหาชาตินั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติมากมาย  พระที่จะเทศนแต

โบราณ ทายกซึ่งเปนผูนิมนตตองคัดสรรใหไดตามความสามารถของทานเพราะทํานองเทศนของ

แตละกัณฑไมเหมือนกัน เชน 

 

    “ทั้งสิบสามกัณฑ สืบสานทํานอง  สําเนียงเสียงรอง ใหเดินสามสาย 

   อักษรสามหมู ควบคูกันไป     แตทํานองใน นั้นวาตางกนั 

   เสียงเล็กเสียงใหญ จัดไวเปนหมู   กลอนคี่กลอนคู อุโฆษขาน 

   ฟงแลวสําเริง เกิดความสําราญ    เสียงออนเสียงหวาน รองไหมีฮา” 

(พระครวูินัยธรมานพ ปาละพันธ, 2549: 31) 

 

 ตอมา  พระผูเทศนมหาชาติกลับเนนแตเรื่องความสนุกสนานเฮฮาเพื่อเอาใจผูฟง โดยยก

มหาชาติขึ้นมานําในตอนตนเพียงเล็กนอย  แลวนําเรื่องไมเปนสาระมาแทรก บางทีก็เลนแหลยักยาย

ทํานองใหโลดโผนไปตาง ๆ ตามใจชอบของผูเทศน  ทั้งยังแสดงอาการตลกคะนอง และทํากิริยา 

อันไมสมควรแกวิสัยของบรรพชิตจนทําใหสูญเสียสมณสารูป  วิญูชนทั้งหลายตางก็พากันติเตียน

แมแตชาวตางประเทศก็ยังดูถูกดูหมิ่น ทําใหคณะกรรมการมหาเถรสมาคม อันมีสมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย ซึ่งเปนประธานกรรมการมหาเถรสมาคม บัญชาการคณะสงฆแทนพระองคสมเด็จ

พระสังฆราชเจา ไดออกประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476 หามมิใหภิกษุสามเณรเทศน

มหาชาติตลกคะนองเสียสมณสารูป วา 
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   “เรื่องการเทศนมหาชาตินิยมกันแพรหลายวาเปนเรื่องมีคติมากจับใจผูอาน

ผูฟง  แมในเมืองไทยครั้งโบราณก็นิยม  เคยมีคฤหัสถสวดใหอุบาสกอุบาสิกาฟง  ในกาล

ตอมาเปล่ียนเปนภิกษุสามเณรเทศน  เพราะเปนเหตุปลุกความเช่ือความเล่ือมใสไดมั่นคง

กวาคฤหัสถสวด   

   ภายหลังปรากฏวา การเทศนมหาชาติกลายเปนเรื่องสนุกเฮฮาขบขัน เพราะ     

ผูเทศนนําเรื่องไมเปนสาระมาแทรกแซงคลุกเคลา  ยักยายทํานองโลดโผนไปตาง ๆ  

ตามใจของตน  บางทีก็ยกเอามหาชาติขึ้นนําตอนตนเพียงเล็กนอย ตอนปลายกลายเปน

เลนแหลตาง ๆ  แสดงอาการตลกคะนองจนเสียสมณสารูปไมควรแกวิสัยของบรรพชิต 

เปนเหตุใหวิญูชนติเตียนตลอดจนชาวตางประเทศก็ดูหมิ่น 

   อาศัยเหตุนี้  มหาเถรสมาคมพิจารณาแลวลงมติเห็นพรอมกันใหประกาศวา 

   1. หามเทศนแหลตาง ๆ นอกเรื่องมหาชาติที่สํารากหยาบโลนทํานองโลดโผน

และทําตลกคะนองตาง ๆ  จนเสียสมณสารูป 

   2. ภิกษุสามเณรประพฤติตนฝาฝนขอหามนี้ในวัดใดในแขวงใด ใหเจาอาวาส

วัดนั้นเสนอเรื่องใหเจาคณะแขวงนั้นบังคับใหสึกเสีย   แลวรายงานใหเจาคณะเหนือตน

ทราบ  ถาภิกษุสามเณรรูปนั้นเปนเปรียญหรือมีสมณศักดิ์  ใหเจาคณะแขวงแจงการ

กระทําพรอมทั้งหลักฐานใหเจาอาวาสซ่ึงผูเทศนนั้นสังกัดอยูทราบ  แลวใหเจาอาวาสนั้น

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสึกเสีย 

   3. ถาเจาอาวาสหรือเจาคณะสนับสนุนยินยอมใหภิกษุสามเณรกระทําการ     

ฝาฝน ขอหามนี้ใหเจาคณะผูมีอํานาจเหนือถอดเสียจากตําแหนง  ถามีสัญญาบัตรใหนํา

เรื่อง  ขอเสนอขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหถอดเสียจากสมณศักดิ์  และให

ออกเสียจากวัดนั้น 

   4. ใหเจาอาวาสเจาคณะเปนผูควบคุมและปฏิบัติการในเปนตามประกาศนี้ทุก

ประการ” 

(ประกาศในแถลงการณคณะสงฆ, 2476: เลมที่ 24 หนา 873) 

 

 การเทศนมหาชาติที่ถูกตองตามรูปแบบหาผูเทศนไดยากยิ่ง กอปรกับปจจุบันประชาชน

ไมสนใจที่จะฟงธรรมและปฏิบัติธรรม ดังที่ พระบุญโชค ชยธมฺโม (สงแสง) (2547: 109-111) ได

สรุปผลการศึกษารูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆไทยในปจจุบันไววา  
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  “สาเหตุที่ประชาชนไมสนใจวัด ไมสนใจพระสงฆเพราะ 

  1. ไมมีเวลา ติดภารกิจทางอาชีพและครอบครัว 

  2. เห็นวาศาสนาหรือธรรมะเปนส่ิงไมจําเปน 

  3. ไมมีศรัทธา ขาดความเชื่อมั่น 

  4. ทุกขยังไมเกิด จึงยังไมเห็นคณุของธรรมะ 

  5. พระสงฆขาดวิวฒันาการในการเผยแผ 

  6. พระสงฆประพฤติผิดพลาดเสียหายประชาชนจึงเบื่อหนาย 

  7. ทางโลกสนุกแตทางธรรมสงบ ผูรักสนุกมีมากกวาผูรับสงบ” 

 

 ในสวนของพระสงฆเอง การเผยแผธรรมะของพระสงฆไทยในปจจุบันก็มีจุดออนและ

ขอบกพรองที่สําคัญ ไดแก ประการแรกไมมีการฝกฝนตนเองใหมีความชํานาญ ไมเรียนรูหลักและ

วิธีการที่ถูกตองรวมทั้งไมเรียนรูแนวทางการเทศนแบบใหม ๆ หมายถึงการปรับรูปแบบการแสดง

ธรรมใหเขากับยุค เขากับสมัย  ประการตอมา คือไมเรียนรูเรื่องหลักและวิธีการเทศนที่ถูกตองจึง

เทศนไปตามความถนัดของตน นึกจะเทศนอะไรก็เทศนไปเรื่อย ๆ จับตนชนปลายไมถูก หาที่ลง

ไมได มีเรื่องหลายเรื่องปนกัน จนเปนเหตุใหฟงธรรมไมรูเรื่อง  และประการสุดทาย คือเทศนแบบ

ไมมีจุดหมาย ไมทราบวาจะสอนอะไร เปนตน (พระบุญโชค ชยธมฺโม (สงแสง), 2547 :112) 

 การเทศนมหาชาติ  ตองอาศัยพระสงฆที่เปนนักเทศน  ทําหนาที่ในการเผยแผดวยวิธีการ

เทศนแบบบรรยายและเทศนแบบทํานอง  ซึ่งในปจจุบันไดวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยแบงเปน

การเทศนในลักษณะตางๆ เชน เทศนมหาชาติแบบเรียงกัณฑ เทศนมหาชาติแบบประยุกต และ

เทศนมหาชาติทรงเครื่อง การเทศนมหาชาติเปนงานเผยแผพระพุทธศาสนาที่ประกอบดวยกศุโลบาย 

อันพิถีพิถัน ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของพระสงฆในการเทศนาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาที่ปรากฏอยูในเรื่องมหาชาติ  ใหนอมนําเอา

หลักธรรมคําสอนไปประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  เพื่อความสงบสุขรมเย็นของสังคม   

 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการเทศนมหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ พบวา 

พระสงฆผูทําหนาที่เปนผูเผยแผหรือเปนพระนักเทศนมหาชาตินั้นเมื่อเทียบกับจํานวนพระสงฆ

ไทยทั้งหมดแลว  ยังมีจํานวนไมเพียงพอ  ยังขาดพระสงฆผูเปนนักเทศนมหาชาติจํานวนมากที่จะ

ทําหนาที่เผยแผหลักธรรม  เพราะงานเทศนาอบรมส่ังสอนหรืองานเผยแผพระพุทธศาสนานั้นเปน

งานยิ่งใหญ  ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและที่สําคัญตองเปนผูมีศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาดวย  ซึ่งพระสงฆสวนใหญยังมีปญหาในเรื่องตางๆ เชน ขาดความรูความเขาใจ  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

6 
 

ในเรื่องของมหาชาติ  ขาดทักษะในการถายทอด  ขาดรูปแบบวิธีการเทศน  และขาดแบบอยางที่

ถูกตองในการเทศนมหาชาติ 

 อยางไรก็ตาม  แมพระนักเทศนมหาชาติจะยังมีไมเพียงพอ  แตในวงการเทศนมหาชาติก็

ยังมีพระนักเทศนผูเช่ียวชาญรูปหนึ่งซ่ึงโดดเดนเปนอยางยิ่ง  ทานไดทําหนาที่เผยแผพุทธธรรมดาน

การเทศนมหาชาติมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ป  จนเปนที่ยอมรับของพระภิกษุสามเณร

และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  นอกจากทานจะมีรูปแบบวิธีการเทศนมหาชาติดวยธรรมเนียม ทํานอง 

และธรรมะในเชิงอนุรักษของเดิม เพิ่มเติมของใหมแลว  ทานยังมีผลงานและนวัตกรรมเกี่ยวกับการ

เทศนมหาชาติอีกมากมาย  อาทิ งานวิจัยเรื่องของการเทศนมหาชาติในระดับปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก  การสรางเว็บไซต mahachat.com เผยแผความรูเรื่องเทศนมหาชาติอยางแพรหลายเปน

รูปแรกในประเทศไทยและในโลก  เปนที่ปรึกษาเรื่องการจัดงานเทศนมหาชาติใหกับหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  และที่สําคัญ ทานเปนอาจารยผูสอนและถายทอดกลวิธีการเทศนมหาชาติแก

ภิกษุและสามเณรผูมาฝากตัวเปนศิษยมาแลวนับไมถวน  พระนักเทศนมหาชาติที่กลาวถึงในที่นี้ 

ไดแก พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ผูที่สามารถสรางความสนใจและสรางศรัทธาในทางธรรมใหแกผูฟงมาแลวเปนจํานวนมาก   

 พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) เปนพระนักเทศนมหาชาติที่ประสบ

ความสําเร็จในการเผยแผในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเทศนมหาชาติ  ดังนั้น ผูวิจัยจึง

เห็นสมควรจะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของทาน  โดยมุงศึกษา

เฉพาะการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติเทานั้น  ในการนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคจะ

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา บทบาท และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติของ

พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลไวใหเปนระบบ อันจะเปน

ประโยชนตอการสืบคนและศึกษาใหลุมลึกเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน  อีกทั้งยังเปนการชวยกันเผยแพร

เกียรติประวัติของทาน ที่ไดสรางผลงานอันเปนประโยชนแกสาธารณชนและสังคมจนไดรับการ 

ยกยองเกียรติคุณตาง ๆ มากมาย  ตลอดจนทําใหเกิดการตื่นตัวหันมาสนใจศึกษาวิจัยเรื่องของบุคคล

ที่มีภูมิปญญา  มีความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

 พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) เปนพระธรรมกถึกผูมีชื่อเสียง มี

ความสามารถเชี่ยวชาญในการเทศนาไดอยางไพเราะเสนาะโสตจับใจผูฟง ตั้งตนอยูในแนวทางของ

บูรพาจารยแหงสํานักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเปนสถานที่ที่มีนักเทศนผูมีชื่อเสียงมาแต

อดีตกาลอันยาวนานนับรอยป ทั้งยังถายทอดใหแกอนุชนรุนหลังไดสรางทายาทสืบทอดวิถีของ

นักเทศน ทําใหมีนักเทศนรุนใหม ๆ เกิดขึ้นอีกหลายรูป การบริหารการศึกษาสามารถสรางบุคลากร

ที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเปนที่ยกยองสรรเสริญมากมาย มีความโดดเดนเปนที่ประจักษแก
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สาธารณชน   ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้ ผูวิจัยในฐานะเปนศิษยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติ ผลงาน และ

วิธีการ เผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติของพระครูพิมลธรรมภาณ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาศึกษาบทบาท และวิธีการ เผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศนมหาชาติของ

พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) 

 2. เพื่อศึกษาผลการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติของพระครูพิมลธรรมภาณ 

(ดร.มานพ  ปาละพันธ)  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาขอมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก

เกี่ยวกับบทบาท วิธีการ และผลการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติของพระครูพิมล

ธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ศึกษาประวัติ ผลงาน และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติ ของพระ

ครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ เทปบันทึกเสียง 

บทความ บทพระธรรมเทศนา เว็ปไซต งานวิจัยที่มีความเกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึก 

 ขอบเขตดานการวิจัย 

 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือวิจัยคือการสัมภาษณเชิงลึก  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1. ไดทราบประวตัิและผลงานของพระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) 

 2. ไดทราบวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติของพระครูพิมลธรรมภาณ 

(ดร.มานพ ปาละพันธ) ที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทางสังคม 

 3. ชวยเผยแพรเกียรติประวัติของบุคคลผูมีภูมิปญญา ความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคม ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและกวางขวางยิ่งขึ้น  
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 4.  ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลหรือแนวทางอันกอใหเกิดประโยชนตอ

กระบวนการพัฒนาศักยภาพการเทศนมหาชาติ ใหแกพระนักเทศนมหาชาติและผูสนใจทั่วไป 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 วิธีการ หมายถึง วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติ ของพระครูพิมล

ธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ) ตามรูปแบบตาง ๆ  เชน การใชถอยคํา พุทธศาสนสุภาษติ คตธิรรม 

คํากลอน เปนตน 

 การเผยแผ หมายถึง การทําใหหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาขยายออกไปสู      

วงกวาง ในที่นี้หมายถึง การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให

ขยายออกไปสูประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการเทศน การอบรม การสอน การเขียนหนังสือ

ธรรมะ การบรรยายธรรมทางรายการวิทยุ โทรทัศน และเว็ปไซต เปนตน 

  

 

 


