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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของ พระครูวินัยธร         

มานพ ปาละพันธ นั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนา และเทคนิควิธีการแสดงธรรม โดยเรียงลําดับไวดังนี้ 

 1. แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

  1.1 แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธเจา 

  1.2 แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธสาวก 

 2. แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 

 3. บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอสังคม 

 4. องคความรูทางดานการเทศนมหาชาติ  

 5. ประวัติและผลงานของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 

 วิธีการเผยแผพุทธธรรมในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบประยุกต

เขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณีในแตละทองถิ่นที่มี

ความแตกตางกันมากมาย ไมวาจะทรงใชวิธีไหน ก็มักจะประสบผลสําเร็จเสมอ นั้นเพราะ

ความสําเร็จเชนวานี้ ไมใชเปนเหตุผลเฉพาะยุคสมัยเทานั้น แตยังอาศัยบารมีธรรมท่ีทรงสรางมาเพื่อ

ทําหนาที่ของพระศาสดา โดยเฉพาะตามที่ทานแสดงไวในที่ตาง ๆ ความวา “พระผูเปนที่พึ่งของ

โลก ทรงบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 

พระองคไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ยอมบังเกิด

ขึ้นเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกคนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหตอชาวโลก เอกบุคคล

นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2540: 15)   
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  1. แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธเจา 

    พระพุทธเจาหลังจากตรัสรูแลวจึงมีพระดําริที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาโดยพิจารณา

ถึงบุคคลผูสมควรที่จะไดรับการฟงธรรม โดยในเบื้องตนพระองคไดเสด็จไปเมืองพาราณสีเพื่อไป

โปรดปญจวัคคียที่พํานักอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อเสด็จไปถึงก็แสดงธรรมชื่อวา ธัมมจัก

กัปปวัตนสูตร โปรดทานเหลานั้น พอจบพระธรรมเทศนาทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็น

ธรรม และทูลขอบรรพชาอุปสมบทเปนพระสงฆรูปแรกในพระพุทธศาสนา สวนที่เหลืออีก 4 คน  

พระพุทธเจาก็ไดสั่งสอนอบรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุพระอรหันตในที่สุด พระสงฆกลุม

ที่สองที่เขามาสูพระพุทธศาสนาก็คือ พระยสะและสหายของพระยสะอีก 4 คนคือ วิมละ สุพาหุ  

ปุณณชิ  ควัมปติ เมื่อทั้งหมดนี้ไดบรรพชาแลวตอมาสหายอีก 50 คนก็ได เข ามาบวชใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งในขณะนั้นมีพระอรหันตเกิดขึ้นแลวในโลก 60 รูป พระสงฆมีจํานวน

พอสมควรพระสัมมาสัมพุทธเจามีดําริที่จะสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา (พระยุทธนา  

รมณียธมฺโม (แกวกัณหา), 2547: 42) โดยตรัสรับสั่งวาใหไปคนละทางอยาไปทางเดียวกันสองรูป 

พระพุทธองคเองจะเสด็จไปสูตําบลอุรุ เวลาเสนานิคมเมื่อเสด็จไปถึงก็ไดแสดงธรรมโปรด            

อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ซ่ึงมีบริวารถึง 1,000 คน จนเกิดความเลื่อมใสขออุปสมบท

ในสํานักของพระพุทธเจา ตอมาก็ไดเสด็จไปโปรดพระเจาพิมพิสารจนเกิดความเลื่อมใสโดยทรง

ถวายพระราชอุทยานชื่อวา เวฬุวัน ใหเปนที่พักของพระพุทธเจาโดยนับวา เวฬุวัน เปนวัดแรกใน

พระพุทธศาสนา 

  ในขณะนั้นพระอัสสชิเถระเปนพระภิกษุที่อยูในกลุมพระปญจวัคคีย เดินทางมาถึงกรุง    

ราชคฤหโดยไดแสดงธรรมแกอุปติสสปริพพาชก ที่เปนศิษยเอกของสัญชัยเวลัฏฐบุตร จนเกิดความ

เล่ือมใสและไดดวงตาเห็นธรรม อุปติสสปริพพาชกจึงไดชวนโกลิตปริพพาชกที่เปนเพื่อนสนิทกัน

มาบวชในสํานักของพระพุทธเจา โดยทานทั้งสองไดรับการแตงตั้งใหเปนคูอัครสาวกซายและขวา  

ถือวาเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพราะสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาใน

กรุงราชคฤหไดสําเร็จ จึงทําใหพระพุทธศาสนาเผยแผมาจนถึงปจจุบัน (พระยุทธนา รมณียธมฺโม  

(แกวกัณหา), 2547: 43) 

  พระพุทธเจาทรงมีวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาหลายวิธีการ ซึ่งแตละวิธีก็ทรงเลือกใชได

อยางเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และเวลา จึงทําใหการเผยแผของพระพุทธองคประสบความสําเร็จ 

วิธีการประกาศพุทธธรรมของพระพุทธองคมี ดังนี้  
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   1.1 วิธีการเขาหาผูนําทางศาสนา การเมือง และทางเศรษฐกิจ 

             อาณาเขตของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล แบงออกเปน 16 อาณาจักรใหญ แตที่

ยิ่งใหญและเปนมหาอํานาจจริง ๆ มีเพียง 2 อาณาจักรคือ อาณาจักรมคธ โดยมีพระเจาพิมพิสารเปน

ผูปกครอง และอาณาจักรโกศล โดยมีพระเจาปเสนทิเปนผูปกครอง หลังจากตรัสรูแลว พระพุทธ

องคจึงไดใชอาณาจักรนี้เปนที่เผยแผพุทธธรรม ตั้งเปาหมายไวที่ผูนําศาสนา ผูนําทางการเมือง และ

ผูนําทางเศรษฐกิจ (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), 2531: 22-23) 

    1.1.1 ผูนําทางศาสนา พระพุทธเจาเสด็จไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อแสดง

ธรรมโปรดปญจวัคคีย โดยพระพุทธองคทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เปนเหตุใหโกญฑัญญะ

ไดบรรลุธรรม ถือวาเปนการเผยแผครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จในการเขาหาผูนําทางศาสนา 

(พระไตรปฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 14-31) ตอจากนั้นก็ไดเสด็จ

ไปโปรดชฏิล 3 พี่นอง และบริวารอีก 1,000 รูป ซึ่งเปนเจาลัทธิใหญที่นิยมบูชาอัคนีเทพซึ่งเปนที่

นับถือของพระเจาพิมพิสารและประชาชนชาวมคธทั่วไป พระพุทธองคก็ทรงแสดงอาทิตตปริยาย

สูตรใหชฏิล 3 พี่นองไดฟง พอแสดงจบเปนเหตุใหชฏิล 3 พี่นองไดบรรลุธรรมและขออุปสมบท

เปนพระภิกษุทั้งหมด (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 54-65) 

โปรดฤาษีอัคคิทัตตะ พรอมดวยบริวารจํานวน 1,000 รูป ถือฤษีทั้งหมดเปนเจาลัทธิใหญใน

อาณาจักรโกศล เพราะเปนที่นับถือของมหาชนชาวอาณาจักรมคธ อังคะ และอาณาจักรกุรุ จนเกิด

ความเลื่อมใสและเขามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมด (มหามกุฎราชวิทยาลัย, ธัมมปทัฏฐกถา

แปล พิมพครั้งที่ 9, 2534: 168) 

    1.1.2 ผูนําทางการเมือง มีวิธีการโดยเสด็จไปยังกรุงราชคฤหประทับอยู ณ สวนตาล

หนุม ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและสามุกกังสิกธรรมเทศนาโดยพระเจาพิมพิสารและขาราชการ

บริวารจํานวน 12 นหุต (120,000 คน) จนเกิดความเลื่อมใสไดถวายวัดเวฬุวันเพื่อเปนสถานที่

บําเพ็ญธรรมของพระภิกษุสงฆ ถือวาเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 

4, 2539: 65-72)  

    1.1.3 ผูนําทางเศรษฐกิจ ผูนําทางเศรษฐกิจเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการชี้นําสังคม

ไดอยางมีพลังไมแพผูนําทางศาสนาและผูนําทางการเมือง ผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจนอกจากจะมี

บทบาทในประเทศของตนอีกทั้งยังเปนหนาเปนตาของประเทศอีกดวย ผูนําทางเศรษฐกิจที่

พระพุทธเจาและพระสาวกไปเทศนโปรด เชน ยสกุลบุตรพรอมบิดาและมารดา และมิตรสหายอีก 

55 คน จิตตคฤหบดีและบริวาร โกสิยเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เปนตน (พระไตรปฎก

ภาษาไทย เลมที่ 4, 2539: 31-40) 
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    การเผยแผโดยการเขาหาบุคคลสําคัญเชนนี้ถือวาเปนวิธีการที่ชาญฉลาด เพราะทํา

ใหการเผยแผพุทธธรรมไดผลดีและเกิดศาสนิกชนอยางรวดเร็ว  อีกทั้งเปนการแสดงถึง

ความสามารถในการเผยแผของพุทธองคและพระสาวก ผูนําทางศาสนานั้นถือวามีอิทธิพลตอจิตใจ

ของประชาชนมากกวาผูนํามากกวาผูนําทางการเมืองหรือนักปกครอง การเผยแผดวยการเขาหาผูนํา

ทางดานตาง ๆ ของสังคมจึงเปนการเผยแผศาสนาที่มีประสิทธิภาพเพราะทําใหการเผยแผประสบ

ผลสําเร็จอยางรวดเร็ว (พระกวีวรญาณ (จํานง ทองประเสริฐ), 2514: 120) 

   1.2 วิธีการเผยแผดวยการปฏิวัติคําสอนและหลักความเชื่อดั้งเดิม 

      การปฏิวัติ คือการเปลี่ยนแปลงหลักขอมูลและระบบความเชื่อบางประการของ

ศาสนาดั้งเดิม ที่ทรงเห็นวาผิดพลาดและไมชอบธรรม โดยทรงชี้แนะใหเห็นสวนที่ผิดพลาดและ

ทรงเสนอหลักการใหมแทน เชน การลมลางระบบความเชื่อเรื่องวรรณะ พระพุทธเจาทรงปฏิเสธ

แนวคิดเรื่องวรรณะ และสอนวาที่แทจริงคนเราเกิดมาจากองคกําเนิดของสตรีผูเปนมารดาทั้งสิ้น 

คนมิใชดีหรือชั่วเพราะชาติกําเนิด แตขึ้นอยูกับการกระทําที่เปนตัวบงชี้ หากทําดีก็เปนคนดี หากทํา

ชั่วก็เปนคนชั่วทรงสอนโดยปฏิเสธการบรรลุธรรมที่อาศัยวิธีการสุดโตง 2 วิธี คือ การพัวพันอยูใน

กามสุข และการทรมานรางกายดวยวิธีการตาง ๆ แตทรงเสนอแนวทางปฏิบัติใหมอันประกอบดวย

อริยมรรคมีองค 8 ที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา หรือแนวทางปฏิบัติสายกลาง การปฏิบัติที่ไมเขมงวด

และไมหละหลวมจนเกินไป (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 4, 2539: 20-25) 

   1.3 การเผยแผดวยวิธีการใชปาฏิหาริยตาง ๆ 

         สมัยพุทธกาลมีการใชปาฏิหาริย 3 วิธีที่เรียกวา ปาฏิหาริย แปลวา สิ่งอัศจรรย 

เพราะสามารถทําใหคนเกิดความรูจนถึงขั้นปญญา มี 3 วิธีการ คือ  

    1.3.1 วิธีอิทธิปาฏิหาริย การสอนดวยการใชความสามารถพิเศษ 

    1.3.2 วิธีอาเทสนาปาฏิหาริย การสอนโดยวิธีเขาใจหรือรูใจผูอื่น 

    1.3.3 วิธีอนุสาสนิปาฏิหาริย การสอนดวยการบรรยาย การพร่ําสอนใหรูผิดรูถูก รูดี

รูชั่วดวยตนเอง (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 4, 2539: 47-65) 

   1.4 วิธีการเผยแผดวยบุคลิกภาพ 

      การเผยแผดวยบุคลิกภาพถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่ง เพราะบุคลิกภาพที่มี

ความสงางาม สามารถสรางความศรัทธาใหเกิดแกผูที่พบเห็นเปนอยางดี พระพุทธเจามีพระวรกายที่

สงางาม ดังมีผูชมวา พระสมณโคดมทรงมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก 

มีวรรณะและสรีระดุจดังพรหมนาชมยิ่งนัก (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 13, 2539: 474-478) 

อากัปกิริยามารยาททุกอยางมีสวนสําคัญที่ทําใหผูเห็นเกิดความเล่ือมใสศรัทธา เพราะจัดวามีสมบัติ
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ผูดีและมีมารยาทอันเปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนพระพุทธเจามีพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนห

ทุกประการ พรอมดวยความองอาจสงางาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองคจึงมี

ความแจมแจงดวยสัจธรรม กอใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจชวนอยากใหฟงอยากใหใกลชิด

พระองคอยูเปนประจํา (พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) 2531: 11) 

   1.5 การเผยแผดวยวิธีการปฏิรูป  

    การปฏิรูป ไดแก การปรับปรุงใหสมควร ใหเหมาะสม ปรับปรุงใหเขากับสังคม 

วัฒนธรรมตาง ๆ โดยไมใหมีความขัดแยง พระพุทธเจาใหวิธีการปฏิบัติตอสังคม วัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชนตาง ๆ ในลักษณะที่มีความนุมนวล ไมหักลางความเชื่อถือดั้งเดิม ไมใชคําพูดที่

รุนแรง แตพระพุทธองคใชวิธีเปลี่ยนแปลงแบบที่ไมรูสึกตัวหรือโอนออนผอนตามมากกวาคํา

บัญญัติของศาสนาเดิมหรือลัทธิเดิมพระองคก็จะนํามาใชในความหมายใหมตามหลักพุทธธรรม 

โดยการสรางคุณคาใหมใหแกคําบัญญัติที่ใชอยูเดิม เชน พรหม พระพุทธเจาทรงใหความหมายใหม

วา หมายถึง มารดาบิดา เปนตน (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 21, 2539: 107-108) 

   1.6 การเผยแผดวยการปฏิบัติเชิงรุก  

    พระพุทธเจาทรงใชวิธีการปฏิบัติเชิงรุกในการเผยแผพระพุทธศาสนา คือการเสด็จ

ไปโปรดถึงบานของผูท่ีทรงเห็นวามีอุปนิสัยสมบัติแกกลาพอที่จะบรรลุธรรมได การเผยแผเชิงรุก

ของพระพุทธเจาจัดเปนพระกรณียกิจประจําวัน 5 ประการคือ 

    1.6.1 เวลาเชาเสด็จไปบิณฑบาต 

     1.6.2 เวลาบายแสดงธรรม 

    1.6.3 เวลาค่ําประทานโอวาทแกภิกษุ 

    1.6.4 เวลากลางคืนทรงตอบปญหา (พวกชนชั้นสูง)  

    1.6.5 เวลาจนสวางทรงตรวจดูผูที่ควรและยังไมควรตรัสรู (บรรลุธรรม) (พระมหา

ประยุทธ ปยุตฺโต, 2531: 28) 

   1.7 วิธีการเผยแผดวยการเสนอหลักคําสอนที่เปนแกนแทของพระพุทธศาสนา 

      การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการนําเสนอหลักการหรือหลักพุทธธรรมที่เปน

แกนแทหรือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา เชน หลักไตรลักษณ หลักกรรม คือการกระทํา เปนตัว

บงชี้พฤติกรรมและประเมินคาใหกับคนเรา เชน คนทําความดียอไดรับความสุขใจ คนทําความชั่ว

ยอมไดรับความเดือดรอน หลักอริยสัจ 4 เปนหลักธรรมที่สําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดใน

พระพุทธศาสนา เปนหลักความจริงที่เชิญใหทุกคนมาพิสูจน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534: 83-84) 
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   1.8 การเผยแผดวยวิธีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     ความแตกตางทางสังคมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศอินเดีย ทําให

การเผยแผพระพุทธศาสนาตองมีการปรับตัวหรือกลยุทธในการเผยแผ วิธีการปรับตัวใหเขากับ

วัฒนธรรมแตละทองถิ่น การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมแตละทองถิ่นของพระพุทธองค ทรง

กระทําไดอยางแนบเนียนจนทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเหมือนวาพระพุทธองคทรงเปนญาติ หรือเปน

พวกเดียวกัน การปรับตัวเขากับสังคมมีหลายอยางโดยมีการปรับตัวดานภาษา ภาษาที่ใชในอินเดีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุมแมน้ําคงคา มีแพรหลาย 2 ภาษา คือ ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี 

ภาษาสันสกฤตเปนภาษาชั้นสูง สวนภาษาบาลีเปนภาษางาย ๆ แพรหลายในระหวางชนชั้นกลาง

และต่ํา พระพุทธจึงเลือกใชภาษาใหเขากับสังคมและชุมชนนั้น ๆ แมกระทั่งการเผยแผพระพุทธ

องคก็ทรงแนะนําใหพระสาวกใชภาษาตามที่ชาวโลกเขานิยม จะไดสื่อสารกันรูเรื่อง (พระไตรปฎก

ภาษาไทย เลมที่ 13, 2539: 239-242) ดานพิธีกรรม สังคมอินเดียมีหลากหลายพิธีกรรม ทาง

พระพุทธศาสนาจึงมีวิธีการหนึ่งที่ชวยใหคนมานับถือก็ไดจัดใหมีพิธีกรรม เชน กําหนดวันอุโบสถ 

วันเขาพรรษา ทรงใหอนุญาตใหทอดกฐิน (กรานกฐิน) และอนุญาตการถวายจีวรและผาอื่น ๆ เปน

ตน ดานจารีตประเพณีและระบบความเชื่อ การเผยแผพระพุทธธรรมที่จะประสบความสําเร็จนัก 

เผยแผจะตองประพฤติปฏิบัติใหเขากับจารีตประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมในทองถิ่น โดยไมทําลาย

ประเพณีวัฒนธรรมอันเปนความเช่ือของสังคม (พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 1, 2539: 32) 

    การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธองคจะทรงใชวิธีการที่ยืดหยุน และ

สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมวัฒนธรรมประเพณีของแตละทองถ่ินไดอยางกลมกลืนและประสบ

ความสําเร็จเปนอยางอยางมากในการเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งวิธีการเผยแผของพระพุทธองคทรง

ปรับใหเหมาะกับอุปนิสัยของผูฟงแตละคน ทรงมุงผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ ดวยวิธีการเผย

แผเชนนี้ทําใหการประกาศศาสนาของพระพุทธองคประสบผลสําเร็จทําใหเกิดศาสนิกชนอยาง

รวดเร็วและศาสนาพุทธก็แพรหลายในสังคมอินเดียอยางรวดเร็ว   

   นอกจากนี้ยังมีผูศึกษาวิธีการสอนหรือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา อีก

หลายทานพอสรุปไดดังนี้ 

   พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2549: 46 - 50) ไดกลาวถึงวิธีการสอนหรือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา วาพระองคทรงใชวิธีการสอนหลายวิธีโดยดูตามความเหมาะสม

ของผูเรียนหรือผูฟงเปนประการสําคัญ วิธีการสอนที่พระพุทธเจาใชเปนประจํา มีดังนี้ 

    1) แบบสากัจฉาหรือสนทนา วิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีผูมาเฝาหรือมาสนทนานั้น

ยังไมมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไมรู  ไมเขาใจในหลักธรรม โดยการสนทนา
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พระพุทธเจาจะเปนฝายถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจในหลักธรรมและเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

ในที่สุด 

    2) แบบบรรยาย วิธีนี้พระพุทธเจาใชในที่มีการประชุมใหญโดยการแสดงธรรม

ประจําวัน ซึ่งจะมีประชาชนหรือพระสงฆจํานวนมาก โดยผูเรียนหรือผูฟงจะมีพื้นความรูความ

เขาใจ พรอมกับมีศรัทธาความเล่ือมใสอยูแลว 

    3) แบบตอบปญหา วิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีผูมาถามปญหา หรือมาถามขอสงสัย

ในหลักธรรมตาง ๆ สวนมากผูที่มาถามจะเปนผูที่นับถือลัทธิอื่น บางครั้งก็มาถามเพื่อตองการรู    

คําสอนของพระพุทธองค บางครั้งก็มาถามเปรียบเทียบคําสอนในลัทธิของตน บางครั้งก็มาถามเพื่อ

ลองภูมิของพระพุทธองค โดยการตอบปญหาของพระพุทธเจาพระองคจะใชวิธีการตอบใหเหมาะ

แกปญหา  ซ่ึงลักษณะการตอบปญหาของพระพุทธองคมี 4 อยางดังนี้ 

     (1) เอกังสพยากรณียปญหา การตอบปญหาแบบตรงไปตรงมาตายตัว เชน    

ถามวาจักษุเปนอนิจจัง ก็ตอบตรง ๆ ไปวาถูกแลว 

     (2) ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา การตอบปญหาที่ยอนถามกอนแลวจึงตอบ เชน 

ถามวาโสตะก็เหมือนจักษุหรือ ก็ยอนถามวา ที่ถามหมายถึงแงใด ถาเขาวา ในแงเปนเครื่องมองเห็น 

ก็ตอบวา ไมเหมือน ถาเขาวา ในแงเปนอนิจจัง ก็ตอบวา เหมือน 

     (3) วิภัชชพยากรณียปญหา การตอบปญหาที่จะตองแยกความตอบกอน เชน  

ถูกถามวาสิ่งที่เปนอนิจจัง ไดแก จักษุใชไหม ก็แยกความออกตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้นที่เปน

อนิจจัง  โสตะ ฆานะ ฯลฯ ก็เปนอนิจจัง 

     (4) ฐปนียปญหา การตอบปญหาที่พึงยับยั้งเสีย ไดแก การถูกถามปญหาที่   

นอกเรื่อง  ไรประโยชน อันเปนเหตุใหเขว ยืดเยื้อ เสียเวลา ก็ตองยับยั้งเสีย แลวนําผูถามเขาสูเรื่องที่

ประสงคตอไป 

    4) แบบวางกฎขอบังคับ วิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีเรื่องเกิดกับพระภิกษุคือ 

พระภิกษุกระทําความผิดเปนครั้งแรก พระสงฆหรือประชาชนตางก็สนทนาติเตียนกันอยู ตอมามี

ผูนําเรื่องมากราบทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ พระองคก็ตรัสเรียกประชุมสงฆสอบถามผูกระทํา

ความผิดจนผูกระทําความผิดรับไดเปนความสัตยแลว ก็ทรงตําหนิ ชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก

สวนรวม อธิบายถึงผลรายของความประพฤติไมดี และคุณประโยชนของความประพฤติที่ดีงาม 

แลวจึงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะแกเรื่องนั้น ตอจากนั้นก็ตรัสใหพระสงฆทราบวา จะบัญญัติ

สิกขาบท โดยแถลงวัตถุประสงคของการบัญญัติใหทราบ แลวจึงบัญญัติสิกขาบทขอนั้น ๆ ไว โดย

ความเห็นชอบของพระสงฆ ในทามกลางสงฆ โดยความรับทราบรวมกันของพระสงฆ 
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   พระชยสร สมบุญมาก (สมปฺุโญ) (2543: 16-17) ไดกลาวถึงการสอนของ

พระพุทธเจา พอสรุปไดวา ในการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือการสอนของพระพุทธเจาพระองค

ทรงมีวิธีการสอนที่แยบยลและใชวิธีสอนหลายวิธี ในการบําเพ็ญพุทธกิจขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาอยูกับการสอนทุกยางกาว วิธีการสอนที่พระองคใชก็เกิดจากปฏิสัมภิทาของ

พระองคเอง โดยวิธีสั่งสอนที่พระพุทธองคนํามาใชจะขึ้นอยูกับบุคคล สภาพแวดลอม เหตุการณ 

ภาวะปญหาตาง ๆ ซึ่งภายหลังไดมากําหนดเรียกวิธีสอนตาง ๆ ในการสอนของพระพุทธองคใน

เบื้องตนก็กําหนดความแตกตางระหวางบุคคลตามระดับสติปญญาของแตละคนวามีความรู

ความสามารถที่จะสามารถรับรูเรื่องที่สอนไดเพียงใด เมื่อกําหนดความแตกตางระดับปญญาของ

บุคคลแลว พระพุทธองคก็กระทําพระองคเองใหเปนกัลยาณมิตรในการสั่งสอนเพื่อใหการสอน

ประสบความสําเร็จ  หลักธรรมการสอนที่พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติดังนี้ 

    1) พระพุทธองคทรงมีความรู ความเขาใจที่ชัดเจนอยางถูกตองในเรื่องที่สอน 

    2) การสอนจะสอนส่ิงที่เปนจริงและมีประโยชนตอผูท่ีรับการสอน 

    3) การสอนของพระพุทธองคมีพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณเปนที่ตั้งในการ

สอน  โดยไมหวังผลประโยชนเปนการตอบแทน แตสอนดวยพระเมตตา 

    4) พระพุทธองคสอนอะไร พระองคก็สามารถปฏิบัติไดในสิ่งนั้น 

    5) พระพุทธองคมีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธาในการสอน 

    6) การสอนของพระพุทธองคมีพระอัธยาศัยที่ไมรีบรอน รอเวลาที่เหมาะสมได 

    7) พระพุทธองคสอนใหผูเรียนไดเกิดความรู ความเขาใจ มีความเห็นแจง เกิดความ

นาเชื่อถือ และปฏิบัติตามจนสามารถเห็นจริงไดตนเอง 

   นอกจากนี้พระชยสร สมบุญมาก (สมปฺุโญ) (2543: 300-307) ยังกลาวถึงเทคนิคการ

สอนของพระพุทธเจาไวดังนี้ 

    1) การใชภาษางาย ๆ พระพุทธเจาทรงเลือกใชภาษางาย ๆ เปนภาษาที่ผูเรียนเขาใจ

ไดงาย ทรงพิถีพิถันในการเลือกใชภาษาที่ประกอบดวยประโยคงาย ๆ สั้น ๆ ในการสอน เชน  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงคบหาสารีบุตรและโมคคัลลานะ เพราะสองรูปนี้เปนบัณฑิต ยอม

อนุเคราะหเพื่อนที่รวมประพฤติพรหมจรรย สารีบุตรเปรียบเหมือนผูกําเนิด โมคคัลลานะเปรียบ

เหมือนผูบํารุงเลี้ยงทารกที่เกิดแลว สารีบุตรแนะนําใหบรรลุโสดาปตติผล โมคคัลลานะยอมแนะนํา

ใหบรรลุผลที่สูงขึ้นไป สารีบุตรมีปญญาสามารถที่จะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก  

ทําใหงายซ่ึงอริยสัจ 4 ไดโดยพิสดาร 
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    2) การใชวัสดุที่หาไดงายในภูมิประเทศมาเปนอุปกรณในการสอน พระพุทธเจา

สอนพระพุทธสาวกวา การมีความเห็นชอบคือหนทางที่จะนําไปสูพระนิพพาน พระองคก็ทรงใช

ทอนไมใหญทอนหนึ่งท่ีลอยมาตามน้ําเปนอุปกรณในการสอนวา ถาทอนไมไมลอยไปติดฝง ไมจม 

ไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับไว ไมถูกน้ําวน ๆ ไว ไมผุพังเนาเสียกอน ทอนไมก็จะไหล

ออกไปสูมหาสมุทร ภิกษุทั้งหลายก็เชนกันถาไมไปติดฝง ไมจม ไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรือ

อมนุษยจับไว  ไมถูกน้ําวน ๆ ไว ไมผุพังเนาเสียกอน ภิกษุทั้งหลายก็จะไดนิพพานทุกรูป 

    3) การนําวัสดุใกลตัวมาเปนส่ือการสอน การสอนของพระพุทธเจาหลายครั้งที่นํา

วัสดุใกลตัวมาใชเปนสื่อการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดและมีความเขาใจอยางแจมแจง โดยไดรับ

ประสบการณตรง สามารถจดจําการเรียนการสอนไดอยางแมนยํา 

    4) การตีความหมาย การสอนวิธีนี้พระพุทธเจาจะตีความหมายเนื้อหาที่สอนให

สอดคลองกับพื้นฐานของผูฟง เพื่อใหผูฟงเกิดความคิดเปรียบเทียบตามไปดวย จะทําใหผูฟงเขาใจ

ในสิ่งที่สอนไดงายขึ้น 

    5) การใหคําจํากัดความ พระพุทธเจาทรงใชวิธีการใหคําจํากัดความของสิ่งที่

พระองคสอนเปนระยะ ๆ ไป ตามลําดับขั้นตอนเพ่ือใหผูฟงไดเขาใจไดเปนอยางดีในเรื่องที่สอน 

    6) การยกตัวอยางอุปมาอุปไมย  การสอนของพระพุทธเจาจะมีการยกตัวอยาง

เพื่อใหผูฟงเกิดความรูเห็นจริงตามที่สอน เพื่อใหการสอนเกิดอรรถรส มองเห็นเปนมโนภาพ 

พระพุทธเจาทรงใชวิธียกตัวอยางอุปมาอุปไมยประกอบการสอนของพระองค ซึ่งเปนการสอนที่

ยกตัวอยางอุปมาอุปไมยที่ใชเรื่องราวประกอบและการยกตัวอยางอุปมาอุปไมยที่มีนิทนประกอบ 

เชน นิทานธรรมดา นิทานชาดก เปนตน 

    7) การใชอารมณขัน พระพุทธเจาทรงใชอารมณขันมาประกอบในการสอนเพราะ

เห็นวาอารมณขันมีประโยชนเปนอุบายที่ทําใหผูฟงสนใจศึกษาตามโดยดุษณี 

    8) การพูดดักใจ พระพุทธเจาใชวิธีการพูดดักใจในการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเกิด

สติเสียกอน จะทําใหผูเรียนไดมีสมาธิและปญญาได เชน การพูดดักใจองคุลิมาล เปนตน 

    9) การใชวาจากลาวตักเตือน การสอนที่ใชวาจากลาวตักเตือนนี้พระพุทธเจาใช   

วิธีนี้เพื่อเปนเง่ือนไขใหผูเรียนเกิดความสํานึกตัว แลวเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนเสียใหม 

    10) การตอบปญหา พระพุทธเจาบางครั้งก็เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามปญหา ที่

ตนเองยังไมเขาใจ ยังมีความสงสัยอยู เพื่อใหพระพุทธองคไดอธิบายใหผูเรียนไดเขาใจตอไป ซึ่ง

การตอบปญหานั้นมีหลายวิธีที่พระพุทธเจาทรงใชในการตอบปญหา วิธีตอบปญหาที่พระพุทธเจา
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ทรงใชคือ การตอบปญหาโดยตรง การตอบปญหาที่จําแนกกอนแลวจึงตอบ การตอบปญหาที่   

ยอนถามกอนแลวจึงตอบ ปญหาที่ไมพึงตอบ เปนตน 

    11) การใชไหวพริบในการโตตอบ การสอนดวยวิธีนี้พระพุทธเจาใชเมื่อมีผูเรียน

มาถามปญหาดวยทิฏฐิ ในการตอบจึงตองใชไหวพริบเขาชวย เพื่อจูงใจใหผูถามเกิดความเขาใจที่

ถูกตองพรอม ๆ  กันก็ใหเกิดความศรัทธาไปดวย 

   เทคนิคการสอนของพระพุทธเจาที่ใชในการเผยแผพระศาสนานั้น มีรูปแบบและ

วิธีการที่แตกตางกันตามความเหมาะสมของผูเรียน เพราะการสอนแตละครั้งของพระพุทธเจาจะ

คํานึงถึงผูเรียนเปนประการสําคัญวาควรใชเทคนิคอะไรในการสอน ซ่ึงเปนเทคนิคที่พระนักเผยแผ

สามารถนําไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอันจะทําใหการเผยแผประสบ

ความสําเร็จ 

   จรูญ คูณมี (2520: 99-104) ไดกลาวถึงการสอนของพระพุทธองควาทรงคํานึงถึง

รูปแบบในการสอนโดยจะสอนตามหลักนวังคสัตถุศาสน คําสอนเกาอยาง ซึ่งการสอนพระพุทธ

องคจะสอนตามหลักนี้เพื่อใหการสอนมีคุณภาพและเกิดผลประโยชนแกผูฟง มีดังนี้ 

    1) สุตตะ การสอนใหผูเรียนเขาใจดวยการฟง 

    2) เคยยะ การสอนแกผูเรียนดวยวิธีรอยแกวแลวแทรกดวยบทกวีภายหลัง 

    3) เวยยากรณะ การสอนแกผูเรียนดวยวิธีรอยแกวลวนหรือบรรยายลวน 

    4) คาถา การสอนแกผูเรียนเปนกวีลวน 

    5) อุทาน การสอนแกผูเรียนดวยการเปลงวาจาเปนคติ 

    6) อิติวุตตกะ การสอนแกผูเรียนโดยอางอิงคําพูดที่เคยกลาวแลว 

    7) ชาดก การสอนแกผูเรียนโดยการเลานิทานประกอบหลักธรรม 

    8) อัพภูตธรรม การสอนแกผูเรียนโดยสอนเรื่องท่ีนาแปลก นาอัศจรรย 

    9) เวทัลละ การสอนแกผูเรียนโดยสอนเรื่องท่ีใชสติปญญาระดับสูงในการขบคิด 

   การสอนที่อาศัยหลักการนี้   จะชวยใหผู เรียนหรือผูฟงเกิดความรู  ความเขาใจ 

ความเห็นแจง เห็นจริงในเรื่องที่สอน ทําใหเกิดปญญาสามารถปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนอยาง

แทจริง 

   สุวรรณ เพชรนิล (2520: 239) ไดกลาวถึงการสอนหรือการใหศึกษาตามหลัก

พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค วายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปญญา  เพราะการให

การศึกษาตามหลักไตรสิกขาจะทําใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาครบทุกดาน ศีล  หมายถึง การพัฒนา

ผูเรียนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงาม รูจักสิ่งที่ควร ไมควร ประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
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สมาธิ หมายถึง การพัฒนาใหผูเรียนมีสภาพจิตใจที่เขมแข็ง มีความสงบระงับเปนอารมณเดียว มี

ความใฝใจในสิ่งที่กําลังศึกษา ปญญา หมายถึง การพัฒนาใหเกิดการหยั่งรู หรือมีญาณทัศนะที่   

แจมแจง การสอนตามหลักไตรสิกขาทําใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองครบบริบูรณ 

   พุทธวิธีสอนกับวิธีการสอนทั่วไป 

   การสอนของพระพุทธเจาใชวิธีการหลายวิธีผสมผสานกัน  โดยวิธีการสอนของ

พระพุทธเจาที่ทรงใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล  กลุมบุคคล ไดยึดหลักสองประการนี้เปนสําคัญใน

การสอน โดยประการแรก พระพุทธเจาทรงสอนโดยมีบุคคลเปนที่ตั้ง ยกคนขึ้นมาอางเปนหลักฐาน

ในการอธิบายเรียกวา บุคลาธิษฐานเทศนา ประการที่สอง ทรงสอนโดยมีธรรมะเปนที่ตั้ง  ยกธรรมะ

ตัวสภาวธรรมขึ้นตั้งเปนหลักฐานในการอธิบายเรียกวา  ธรรมาธิษฐานเทศนา พระชยสร สมบุญ

มาก  (สมปฺุโญ) (2543: 297- 300) ไดเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนกับวิธีการสอนทั่วไปไว 7 วิธี 

ดังนี้ 

    1) วิธีการสอนโดยการบรรยาย  การสอนทางพระพุทธศาสนาเรียกวาการแสดง

ธรรมไปโดยลําดับ  การสอนดวยวิธีนี้พระพุทธเจาทรงคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปน

สําคัญ  เชน ในสามัญญผลสูตร  พระพุทธเจาไดบรรยายผลความเปนสมณะโดยชี้ใหเห็นวาการ   

เขามาบวชถือพรหมจรรยในพระพุทธศาสนาจะไดรับอานิสงสตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับ

สูงสุด  คือ  1.  พนจากสภาพเดิม  เปลี่ยนสถานภาพทางสังคม  เชน  พนจากทาส  กรรมกรชาวนา  

เปนพระภิกษุผูทรงศีล  ไดรับการนับถือจากคนทั่วไปแมกระทั่งพระมหากษัตริย  2.  เมื่อสมบูรณ

ดวยศีล  สํารวมอินทรีย  มีสติสัมปชัญญะ  สันโดษ  บําเพ็ญสมาธิ  ก็จะไดฌานระดับตาง ๆ  3.  ได

วิชชา  3  สามารถทําอาสวะใหส้ินไปในที่สุด  เปนตน 

    2) วิธีการสอนโดยการซักถามสนทนาโตตอบ  การสอนที่ใหถามเพื่อใหผูตอบ

จํานนดวยหลักฐานและเหตุผล  เพื่อใหผูเรียนที่ยังไมเขาใจไดเขาใจ  เพื่อใหผูเรียนที่เขาใจแลวเกิด

ความแจมแจงชัดเจนยิ่งขึ้น  เชน  การโตตอบกับอัมพัฏฐมาณพ ศิษยของโปกขรสาติพราหมณ เรื่อง

วรรณะพราหมณกับวรรณะกษัตริยใครสูงกวากัน โดยที่พระพุทธเจาทรงชี้แจงใหเห็นวา ความรู

และความประพฤติสําคัญกวาชาติตระกูล  ผูที่ถือชาติ  ถือโคตร  ถือวาทะ  วิวาหะ  จะเปนผูที่

หางไกลจากวิชชา  (ความรู)  และจรณะ  (ความประพฤติ)  อยางยอดเยี่ยม  เมื่อละการยึดติดสิ่ง

เหลานี้ได  จะทําใหแจงซึ่งความรูและความประพฤติอันยอดเยี่ยม 

    3) วิธีการสอนโดยสาธิต  การสอนที่แสดงใหผูเรียนดูเปนตัวอยางกอน  เพื่อให

ผูเรียนไดสังเกตจดจําและสามารถปฏิบัติตามได   
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    4) วิธีสอนแบบแกปญหา  การสอนดวยวิธีนี้ เปนการสอนตามขั้นตอนการ

แกปญหาแบบอริยสัจ 4 โดยสอนใหผูเรียนทราบปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 

และสรุปผลได  ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตรดวย 

    5) วิธีสอนแบบสืบสวนหาคําตอบเอง  การสอนดวยวิธีนี้จะมีการถามนําเพื่อให

ผูเรียนสามารถแสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง  โดยการกระทําไปตามลําดับขั้นตอนที่สําคัญคือ  การ

เขาใจปญหา พิสูจนหลักฐานและตัดสินสรุปขอตาง ๆ  แลวนําผลสรุปที่ไดไปใช 

    6) วิธีสอนแบบอุปนัย  การสอนดวยวิธีการอธิบายจากของจริงที่เห็นได  โดยให

ผูเรียนทําการทดลอง  แลวตั้งเปนกฎเกณฑขึ้นมาภายหลัง 

    7)  วิธีสอนแบบนิรนัย  การสอนดวยวิธีการอธิบายกฎเกณฑกอนแลวให

รายละเอียดแกผูเรียนภายหลังอ่ืน ๆ   

   วิธีการสอนทั้ง  7  วิธีนี้เปนวิธีการที่พระพุทธเจาใชในการสอนแกผูเรียนหรือผูฟง

ธรรมตามสถานที่ตาง ๆ  ที่พระพุทธเจาไดเสด็จไปโปรด  ซึ่งเปนวิธีที่พระนักเผยแผนํามาเปน

แบบอยางในการเผยแผพระพุทธศาสนาได  อันจะทําการเผยแผประสบความสําเร็จเกิดประโยชน

แกผูเรียนหรือผูฟง 

   ทั้งหมดนี้ เปนวิธีการสอนที่พระพุทธเจาทรงใชในการสอนบุคคลธรรมดาและ

พระสงฆ  จึงทําใหการสอนของพระพุทธองคประสบความสําเร็จในการสอนแตละครั้ง ซึ่งพระนัก

เผยแผสามารถนําวิธีการสอนนี้ไปปรับใชในการแสดงธรรมไดเปนอยางดี 

  2. แนวคิดและวิธีการเผยแผของพระพุทธสาวก 

       การเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูประเทศตาง ๆ ทําใหมีผูนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น  

ทําใหพระพุทธศาสนาเปนที่นับถือ เปนที่รูจักของประชาชนตาง ๆ ก็เพราะอาศัยพระสาวกเปนกําลัง

สําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาในหลาย ๆ ประเทศ พระสาวกจึงเปรียบเสมือนเปนกองทัพ

ธรรมโดยมีพระพุทธเจาเปนพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเปนธรรมเสนาบดีขวา มีพระมหา     

โมคคัลลานะเปนธรรมเสนาบดีซาย ซึ่งพระสาวกทั้งสองรูปนี้มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจักไดนําเสนอพระสาวกสําคัญที่ทําหนาที่ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา เพื่อใหมองเห็นรูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

   2.1 พระสารีบุตร 

     อุปติสสปริพพาชกหลังจากฟงธรรมจากพระอัสสชิเถระก็ไดดวงตาเห็นธรรม จึง

เดินทางไปบอกขาวสารแกเพื่อนรักชื่อโกลิตะ โดยกลาวธรรมที่ไดฟงจากพระอัสสชิเถระใหฟง ทํา

ใหเพื่อนไดเกิดดวงตาเห็นธรรมดวยเชนกัน การกระทําของอุปติสสปริพพาชกถือวาทานเปน
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กัลยาณมิตรที่ดีที่ทําตามสัญญา ตอมาทั้งสอนทานก็ไดพาบริวารและเพื่อนไปบวชในสํานักของ

พระพุทธเจาพรอมดวยบริวาร หลังจากบวชแลวก็ไดบรรลุพระอรหันต ไดรับแตงตั้งใหเปนพระ

อัครสาวกเบื้องขวา 

    วิธีการเผยแผธรรมะของพระสารีบุตร ใชวิธีเดียวกับพระพุทธเจา คือ การเริ่มดวย

การสนทนา เปนการเริ่มตนที่ดีในการเผยแผที่จะทําใหประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก และก็สราง

บรรยากาศใหปลอดโปรง เพลิดเพลินไมตึงเครียด ไมเกิดความอึดอัดแกผูรับสารหรือผูเรียน การ 

เผยแผของทานมุงไปท่ีเนื้อหาสาระเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่นํามาเผยแผ ไมกระทบตน

และผูอ่ืน ไมยกตนขมผูอ่ืน ไมเสียดสีใคร ๆ ใชภาษานุมนวล สละสลวย ไมหยาบคาย ชวนใหสบาย

ใจ พระสารีบุตรใชลีลาการสอน 4 อยางคือ 

    1) สันทัสสนา การสอนโดยการอธิบายใหชัดแจมแจง 

    2) สมาทปนา การสอนโดยใหผูเรียนเกิดการจูงใจคลอยตามยอมรับและนําไป

ปฏิบัติ 

    3) สมุตเตชนา การสอนใหผูเรียนเกิดการเราใจ แกลวกลา เกิดกําลังใจ ไมทอตอ

ปญหา 

    4) สัมปหังสนา การสอนใหผูเรียนเกิดความชโลมใจราเริงเบิกบานใจ เปยมดวย

ความหวัง 

   พระสารีบุตรเถระใชวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 4 วิธีการดังนี้ 

    1) แบบบรรยาย การสอนโดยบรรยายธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ประชาชน เชน การ

บรรยายธรรมวาผูมีธรรม 6 ประการ เปนตน 

    2) แบบตอบปญหา การสอนโดยตอบปญหาเมื่อมีผูสงสัยในธรรมมาถาม เชน ตอบ

ปญหานางปริพาชิกา ชื่อ สูจิมุขี เปนตน 

    3) แบบสากัจฉา การสอนโดยการสนทนาธรรม เชน การสนทนาธรรมที่ควรใสใจ 

โดยอุบายที่แยบคายแกทานมหาโกฏฐิตะขณะที่อยูปาอิสิปตนมฤคทายวัน 

    4) แบบวางกฎระเบียบ การสอนโดยการบัญญัติเปนกฎระเบียบขึ้นมาใช เชน เมื่อ

เกิดมีภิกษุกระทําความผิด พระสารีบุตรเถระจะนําเรื่องราวไปกราบทูลพระพุทธเจา เพื่อใหบัญญัติ

พระวินัย (พระบุญโชค ชยธมฺโม (สงแสง), 2548: 20-22) 

    พระสารีบุตรเถระเปนพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจา ทานมีวิธีการเผยแผ

ธรรมะดวยการใหคําปรึกษา แนะนํา สนทนา ตอบปญหาขอของใจ และการแสดงธรรม โดยฟง

ธรรมจากพระบรมศาสดาแลวก็นําไปถายทอดแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา และบุคคลทั่วไปให
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มีความเขาใจในหลักธรรม ทําใหบุคคลทั่วไปศรัทธาเล่ือมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอยาง

แพรหลาย (พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แกวเหลา) 2539: 5) 

   2.2 พระโมคคัลลานะ 

     พระโมคคัลลานะเปนพระสาวกของพระพุทธเจาโดยไดรับตําแหนงเปนพระอัคร

สาวกเบื้องซายของพระพุทธเจา ไดเสนองานในการทําสิ่งตาง ๆ ที่พระพุทธเจาทรงประสงคให

สําเร็จเปนระยะเวลา 44 พรรษา ทานไดชวยงานดานการประกาศพระพุทธศาสนา ทั้งในมนุษยโลก

และเทวโลก และเปตโลกเพื่อสอบถามบาปกรรมที่เปรตหรือสัตวนรกทั้งหลายไดกระทํามา แลว

นํามาบอกแกมนุษยใหทราบ ทานจึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผที่

พระโมคคัลลานะใชในการเผยแผมี 4 วิธีคือ 

    1) การสนทนา 

    2) การบรรยาย 

    3) การถามตอบปญหา 

    4) การใชฤทธ์ิ 

    พระโมคคัลลานะไดเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษา 

การสนทนา การตอบปญหาขอของใจ การแสดงฤทธิ์โดยรับสนองพุทธบัญชาไปปราบผูเปน

มิจฉาทิฏฐิ  การเปนสมณทูตในเทวโลกและยมโลก โดยการนําเรื่องราวมาบอกแกมนุษย และการ

แสดงธรรมแกพุทธบริษัทและบุคคลท่ัวไป ทําใหมีผูมานับถือพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ผูที่

เปนมิจฉาทิฏฐิก็เปล่ียนเปนสัมมาทิฏฐิเพราะอาศัยการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระโมคคัลลานะ 

(พระมหาสุชญา โรจนญาโณ, 2540: 73) 

   2.3 พระมหากัสสปะเถระ 

     พระมหากัสสปะเถระ เปนสาวกรูปหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ดวยการแสดงธรรม สนทนาธรรม โตตอบปญหาธรรมแกภิกษุผูประพฤติปฏิบัติ

ธรรมรวมกัน แกภิกษุณี แกอุบาสกอุบาสิกา ผูถวายความอุปถัมภดวยวาจาที่ไพเราะ ทําใหเกิดความ

ซาบซ้ึงในพุทธธรรมท้ังในภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาและบุคคลทั่วไป ใหมีความเขาใจในพุทธ

ธรรมท่ีถูกตอง และเกิดความเล่ือมใสหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระมหากัสสปะจะเปนการสนทนาธรรมะ แสดงธรรม และตอบปญหารวมกันกับพระสาวก

รูปอื่น อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไป สวนมากทานจะเนนในทางปฏิบัติมากกวาการแสดงธรรม

หรือสนทนาธรรม ถือเอาการปฏิบัติเปนแบบอยางของภิกษุ เปนทิฏฐานุคติแกอนุชนรุนหลัง ไมเนน

การพูด 
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    หลังจากพุทธปรินิพพาน พระมหากัสสปะทานก็เปนประธานทําการสังคายนา 

พระธรรมวินัย โดยทานมีเอกลักษณเฉพาะ คือ การรักษาและธํารงไวซึ่งพระพุทธพจน ไมมีการ

เปล่ียนแปลงคําสอนของพระพุทธเจา เพราะถือวาคําสอนเดิมท่ีพระพุทธองคตรัสไวดีแลว ไมมีการ

ถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ จึงเกิดเปนพระพุทธศาสนาเถรวาทที่สามารถรักษาคําสอนของ

พระพุทธเจา สวนการเผยแผ พระมหากัสสปะใชวิธีการเหมือนพระพุทธเจา และพระมหาสาวกรูป

อื่น ที่เริ่มจากการสนทนาเปนจุดสําคัญ (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543: 30- 31) 

   2.4 พระอานนทเถระ 

     พระอานนทเถระ เปนพระสาวกที่มีชื่อเสียงโดดเดนแตกตางไปจากรูปอื่น ๆ เชน 

ทานเปนผูมีรูปงาม นาเล่ือมใส ใฝใจตอการศึกษา ชางคิด ชางสังเกต ชางถาม มีความสุภาพออนโยน 

รักการประหยัด มีจิตเมตตานุเคราะหผูอาพาธ และเปนผูท่ีไดบรรลุพระอรหันตในระหวางอิริยาบถ

ทั้ง 4  การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานใชวิธีการแสดงธรรม สนทนาธรรม โตตอบปญหาธรรม 

สามารถทําใหผูฟงเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมอยางถูกตอง และมีบทบาทในการทูลถามเรื่อง

เกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตสาวก เรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุ 

ภิกษุณี ถึงขอที่ควรประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัย เรื่องเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกา       

ผูถวายความอุปถัมภจะพึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับอาชีพการงาน เรื่องที่ควรปฏิบัติตอบุคคลที่มิได 

นับถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543: 31) 

   2.5 พระปุณณมันตานีบุตรเถระ 

    พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ประพฤติธรรมดวยการตั้งอยูในกถาวัตถุ 10 ประการ

คือ อัปปจฉกถา ความมักนอย สันตุฏฐิกถา ความสันโดษ ปวิเวกกถา ความชอบสงัด อสังคกถา 

ความไมคลุกคลีดวยหมูคณะ วิริยารัมภกถา ความปรารภความเพียร สีลกถา ความบริบูรณดวยศีล 

สมาธิกถา ความบริบูรณดวยสมาธิ ปญญากถา ความบริบูรณดวยปญญา วิมุตติกถา ความหลุดพน 

และวิมุตติญาณทัสสนกถา ความรูความเห็นวาหลุดพน ทานมีชื่อเสียงโดงดัง เมื่อมีบริษัททานก็สั่ง

สอนบริษัทใหประกอบตนตั้งอยูในคุณธรรม 10 ประการอยางเดียวกันอยูตลอดเวลา ทานเปนกําลัง

สําคัญรูปหนึ่งในกาชวยพระพุทธเจาประกาศพระพุทธศาสนามาตลอดเวลา ผลงานชิ้นสําคัญของ

ทานก็คือ ทานไดสอนกถาวัตถุ 10 ประการใหพระอานนทฟง คราวที่พระอานนทบวชใหม ๆ จน

พระอานนทไดบรรลุโสดาปตติผล การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานที่โดงดังที่สุด คือ การ

สนทนาธรรม เพราะทานไดรับการยกยองวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนพระธรรมกถึก (พระ

มหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543: 32) 
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   2.6 พระมหากัจจายนะเถระ 

     พระมหากัจจายนะเถระ ทานเปนผูฉลาดในการอธิบายความยอใหพิสดาร ทานเปน

พระสาวกผูมีความสามารถในปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ไดแก อัตถปฏิสัมภิทา ความรูจักถือเอาความแหง

ภาษิตที่ยอไดโดยกวางขวาง เหมาแกภิกษุภูมิของตนผูปฏิบัติและของผูอื่นอันตนสั่งสอน (ขยาย

ธรรม) ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาอันแตกฉานในธรรม ไดแกหัวขอ รูจักยอถือเอาความแหงภาษิตที่

พิสดารเพื่อทรงไวเปนหลักและส่ังสอนผูอ่ืนใหรูจักกําหนด (ยอธรรมะ) นิรุตติปฏิสัมภิทา การแสดง

แกผูอื่นใหสําเร็จประโยชนใน 2 ทาง ดวยปญญาอันแตกฉานในนิรุตติ คือ ภาษา (เขาใจพูด พูดเปน) 

และปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ คือ ความฉลาดไหวพริบ (มีไหวพริบ

ปฏิภาณ) พระสาวกผูยอดเยี่ยมในทางนี้ถือวาเปนกําลังสําคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา ทาน

จึงไดรับการยกยองวาเปนเลิศในทางนี้ (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543: 34- 35) 

   การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสาวกที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนวิธีการเผยแผที่เนน

เรื่องการสนทนาเปนจุดเริ่มตนของการเผยแผพระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายในการเผยแผ มีการ

เตรียมตัวกอนที่จะสอนในเรื่องที่จะสอน โดยการสอนก็จะเนนถึงอุปนิสัยของผูฟงเปนประการ

สําคัญวา มีความสามารถเพียงใดในการรับฟง แลวก็แสดงธรรมตามสมควรแกปญญาของผูฟง จึง

ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสาวกประสบความสําเร็จเพราะเนนผูฟงเปนประการ

สําคัญ 

 

แนวคิดและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 
 

  หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจาดับขันธปรินิพพานไปแลว ศาสนากับการเมืองดานการ

ปกครองตาง ๆ อํานาจตาง ๆ ยังอิงกับธรรมะ ผูมีอํานาจจะไมใชอํานาจไปดวยเหตุสวนตัวหรือโดย

ยึดถือผลประโยชนของผูปกครอง หลักการทางศาสนาก็ยอมรับความชอบธรรมของผูมีอํานาจหรือ

กษัตริยในการปกครองประเทศ สวนกษัตริยมีหนาที่ในการอุปถัมภบํารุงและคุมครองศาสนา ดังนัน้ 

ศาสนจักรกับอาณาจักรจึงมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราชใชรูป

แบบเดิม คือ อาศัยพระสงฆเปนผู เผยแผพุทธธรรม แตครั้นมาถึงยุคนี้พระพุทธศาสนาได            

แยกออกเปนหลายนิกาย โดยจุดเดนในการเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศกมหาราช คือ 

พระเจาอโศกมหาราชไดหันมานับถือพระพุทธศาสนาอยางจริงจังเปลี่ยนการขยายอํานาจดวย
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ศาสตราวุธมาเปนธรรมวุธโดยอาศัยพระราชอํานาจของพระองคในการใชนโยบาย “ธรรมวินัย” ซึ่ง

วิธีการของพระองคเริ่มดวยวิธีการ ดังนี้ 

   1) การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและปฏิสังขรณ สรางวัดอารามขึ้นมาเปนอยางมาก

พรอมทั้งอุปถัมภพระสงฆดวยปจจัย 4 ทําใหพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศกมหาราชเผยแผไป

ไดกวางไกลมาก เพราะพระองคใหการสนับสนุน ใหการอุปถัมภดูแลอยางทั่วถึง 

   2) ทรงอาราธนาใหพระสงฆทําการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 

    3) ทรงประกาศนโยบายธรรมวินัยในราชอาณาจักร วิธีการนี้ถือวาเปนการเผยแผ

พระพุทธศาสนาโดยตรง หลักพระพุทธศาสนาที่นํามาใชในการปกครอง คือ การปกครองที่เรียกวา 

“ธรรมาธิปไตย” (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543: 39-40) 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ 3 พระเจาอโศก

มหาราชไดอุปถัมภการสังคายนา โดยมีพระโมคคัลลีบุตรเถระเปนประธาน โดยพิจารณาเห็นวา 

พระพุทธศาสนาอาจจะดํารงอยูไมยั่งยืนในอินเดีย จึงสมควรสงสมณทูตออกประกาศเผยแผ      

พุทธธรรมในนานาประเทศ  เพราะวาเมื่อพระพุทธศาสนาเส่ือมสิ้นจากอินเดียแลว พระพุทธศาสนา

จะเปนประโยชนแกโลกโดยมีปรากฏอยูในนานาประเทศอื่น ๆ จึงสงสมณทูตไปประกาศ

พระพุทธศาสนาออกเปน 9 สาย ดังนี้ 

  สายที่ 1 คณะพระมัชฌันติกะ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่แควนกัศมีระและแควน

คันธาระ (ปจจุบัน คือ ดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย คือ แคชเมียร และบางสวนของ

อัฟกานิสถาน) 

  สายที่ 2  คณะพระมหาเทวะ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังแควนมหิสมณฑล ทางใต

ของอินเดีย (ปจจุบัน คือ แควนไมซอร) 

  สายที่ 3 พระรักขิตเถระ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาวนวาสีประเทศทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของอินเดีย (ปจจุบัน คือ แควนกนราเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย) 

  สายที่ 4  คณะพระธรรมรักขิต ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาอปรันตกชนบท (ไดแก แถว

ชายทะเลเหนือเมืองบอมเบยในปจจุบัน) 

  สายที่ 5  คณะพระมหาธรรมรักขิต ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังมหารัฐประเทศ (หรือ

แควนมหาราษฎร ตะวันออกเฉียงเหนือของบอมเบย หรือแควนเดกกันตอนบน) 

  สายที่ 6  คณะพระมหารักขิต ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังโยนกประเทศ (ไดแก

ประเทศกรีซ ในเอเชียกลาง เหนือประเทศอิหรานตอขึ้นไปจนถึงเตอรกีสถาน) 
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  สายที่ 7  คณะพระมัชฌิมะ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนาหิมวันตประเทศ (คือ อินเดีย

เหนือ แถบภูเขาหิมาลัย และประเทศเนปาลในปจจุบัน) 

  สายที่ 8  คณะพระโสณะ และพระอุตตระ ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณ

ภูมิ ไดแก ดินแดนลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใตของพระเทศไทย ซ่ึงมีนครปฐมเปนจุดศูนยกลาง) 

  สายที่ 9 คณะพระมหินทเถระ (ราชโอรสของพระเจาอโศก) ไดไปเผยแผพระพุทธศาสนายัง

ลังกาทวีป (คือ ประเทศศรีลังกาปจจุบัน) 

  อาศัยการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระโสณะ และพระอุตตระที่ไดเดินทางมาเผยแผ

พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ตอนกลางของประเทศไทยในปจจุบัน จึงทําใหชาวไทย

ไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาของตนและนับถือเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (พระมหา

สัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ), 2543: 40-41) 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันพระสงฆไดทําการเผยแผหลายรูปแบบ เพราะแต

พระสงฆแตละรูปก็ทําหนาที่ในดานการเผยแผแตกตางกันออกไปตามความถนัด และตาม

ความสามารถ ซ่ึงจักกลาวถึงวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในปจจุบัน เปนลําดับไป 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปน  

พุทธมามกะทรงอุปถัมภพระพุทธศาสนามาโดยตลอด พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคไดทรง

ดําเนินพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาแบบอยางพระเจาอโศกมหาราช และได

ปรากฏเดนชัดมาโดยตลอด ในสมัยสุโขทัยพอขุนรามคําแหงและพระเจาลิไทไดทรงบําเพ็ญ

พระองคเองเปนศาสนูปถัมภภก สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ ประชาชนนับถือและศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาดวยพระองคเอง จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเปนไปอยาง

กวางขวางและเปนปกแผน แตเนื่องจากในสมัยสุโขทัยเปนระยะแรกของการนําเอาพระพุทธศาสนา

นิกายลังกาวงศมาเปนศาสนาประจําชาติ การเผยแผพระพุทธศาสนาจึงมุงไปที่การเผยแผสู

พระมหากษัตริยแลวจึงเผยแผมาสูขาราชการและประชาชน การเผยแผในสมัยนี้เปนการออกไปหา

ประชาชนและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาก็เขาถึงจิตใจประชาชนจนกระทั่งหยั่งรากลึกในสังคม 

มีวัดและพระสงฆเพิ่มมากขึ้น  

  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา  ในสมัยนี้พระมหากษัตริยทรงอุปถัมภและ

ควบคุมนโยบาย การพัฒนากิจกรรมคณะสงฆและศาสนกิจ  การเผยแผในสมัยนี้เปนรูปแบบของ

การเทศนเปนหลัก และตองเปนเทศนที่เปนแบบพิธีกรรม คือ มีคนนิมนตใหขึ้นธรรมาสน  มีการ

อาราธนาศีล อาราธนาธรรม แลวพระสงฆจะเทศนโดยการอานใบลานเปนทวงทํานอง เทศนอยาง

เปนพิธี และมีรูปแบบตายตัวตั้งแตเริ่มตน เนื้อเรื่อง และตอนจบ  สวนวิธีการเผยแผโดยออมจะ  
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แฝงมาในรูปของการสรางถาวรวัตถุตาง ๆ เชน วัดวาอาราม โบสถ วิหาร และการใชวัดเปน

สาธารณสถานสําหรับใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ เชน เปนโรงเรียน โรงพยาบาล ที่พัก 

สโมสร ที่ประชุม เปนตน  และการสอดแทรกธรรมะของพระพุทธเจาไปยังประชาชนในรูป

วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา  จึงเกิดวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาในยุคนี้หลายเรื่อง  ที่สําคัญ

ไดแก นันโทปนันทสูตรคําหลวง พระมาลัยคําหลวง เปนตน 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา เมื่อ ป 

พ.ศ. 2310 จึงมีผลทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาตองหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง เพราะหลักฐาน ตาง ๆ 

ทางพระพุทธศาสนาวัดวาอาราม ศาสนสถานและพระไตรปฎกไดรับความเสียหายเปนอันมาก 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร สมัยรัชกาลที่  1-4 สถานการณ

พระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ๆ มีวิธีการเผยแผบาง เชน การเทศนก็มีการเทศนดวย

ปากเปลา และก็ใชสํานวนธรรมดาที่ฟงแลวเขาใจไดงาย เนนการปฏิบัติตามไดตามวิถี

ชีวิตประจําวัน สมัยรัชกาลที่ 5-8 มีรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนาหลากหลายขึ้น สมัยนี้จะ

ไมเนนการสรางวัด จะเนนการพัฒนาที่ตัวบุคคล คือการพัฒนาการศึกษา เชน การสรางโรงเรียน 

การจัดพิมพหนังสือธรรมะ และการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแผพุทธธรรม รูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในสมัยนี้คือ การชําระพระไตรปฎก ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการนิพนธและแตง

หนังสือธรรมะขึ้นมาหลายเลม สมัยรัชกาลที่ 2 มีการออกหนังสือวารสารเกี่ยวกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนา มีการจัดพิมพพระไตรปฎกสยามรัฐเปนอักษรไทยจนครบบริบูรณ มีการ

สนับสนุนใหมีการแตงหนังสือธรรมะในรูปแบบตาง ๆ มีการจัดแปล และพิมพพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับภาษาไทยฉบับสมบูรณขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2500 (สิริวัฒน คําวันสา, 2542: 

15-82)  

  สวนการเผยแผตามแนวของการใหการศึกษาหรือแนวของศึกษาศาสตรมีอยูหลายวิธีที่

สอดคลองกับการเผยแผธรรมะ ซึ่งเปนการประยุกตเทคนิคการสอนมาเปนแนวเผยแผธรรมะ ดังนี้ 

   1) การเผยแผแบบบรรยาย ไดแก การอธิบายธรรมะใหกระจางแจง 

    2) การเผยแผแบบปุจฉา-วิสัชนา ไดแก การใหถามปญหาธรรมะ และตอบปญหา นัน้ ๆ  

   3) การเผยแผแบบเลียนแบบ/แบบทองจํา ไดแก การเลียนแบบการเผยแผของครู อาจารย 

รวมทั้งการทองจําเนื้อหาธรรมะนั้น ๆ แลวไปเผยแผตอกับคนอื่นดวยวิธีการนั้น 

   4) การเผยแผแบบสาธิต ไดแก การเผยแผโดยการปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง เชน การ   

นั่งสมาธิกรรมฐาน การสอบอารมณ เปนตน 
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   5) การเผยแผแบบแกปญหา ไดแก การตั้งปญหาธรรมะ หรือ กระทูธรรม แลวใหผูเรียน 

หรือ ผูที่สนใจธรรมะแกกระทูนั้น 

   6) การเผยแบบอภิปรายธรรมะ ไดแก การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเกี่ยวกับธรรมะ

แกกันและกัน 

   7) การเผยแผแบบลงมือปฏิบัติจริง ไดแก การลงมือปฏิบัติจริง ๆ จะไดรับประสบการณ

ตรงจากการปฏิบัติ เชน นั่งกรรมฐานโดยการกําหนดการหายใจเขา-ออก จนจิตใจเกิดสมาธิและ

ปญญา 

   8) การเผยแผแบบขั้นบันได 5 ขั้น ไดแก การเผยแผธรรมไปตามลําดับขั้นตอน เชน   

ขั้นเตรียมตัว ขั้นเตรียมใจ ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติ และขั้นปรับปรุงการปฏิบัติใหมั่นคง

ยิ่งขึ้น 

   9) การเผยแผแบบบูรณาการ ไดแก การใชวิธีการหลาย ๆ  วิธีดวยกัน คือ แลวแตสถานการณ 

และโอกาส (อัครชัย ชัยแสวง, 2548: 70-80) 

  วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันมีหลายวิธี พระภิกษุสงฆจะเลือกใชวิธีที่

เหมาะสมกับตนเองตามความถนัด และเหมาะสมกับผูที่รับธรรมะ วิธีที่พระสงฆใชเผยแผ

พระพุทธศาสนาในปจจุบัน ไดแก 

   1) การแสดงพระธรรมเทศนา คือการแสดงธรรมสั่งสอนตามหลักพุทธธรรมเพื่อให

ผูฟงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน วิธีนี้เปนวิธีท่ีพระสงฆใชในการเผยแผมากที่สุด ซึ่ง

การแสดงพระธรรมเทศนาหรือการเทศน แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

     (1) การเทศนแบบอานคัมภีร ควรยึดธรรมเนียมเดิม 

     (2) การเทศนแบบปฏิภาณ 

   2) การปาฐกถาธรรม คือการบรรยายธรรมใหผูอื่นฟง โดยทั่วไปจะยืนพูด และผูพูด

จะตองมีลีลาในการพูด เพื่อโนมนาวจิตใจผูฟงเปนพิเศษ 

   3) การอภิปรายธรรม คือการชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมขอใดขอหนึ่ง 

ใหผูอื่นเขาใจ เปนการเผยแผหลักธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 

   4) การสนทนาธรรม คือการพูดจาหารือกันในหลักธรรม เพื่อนไปใชแกปญหาชีวิต 

โดยยึดหลักทางสายกลาง 

   5) การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปสสนากรรมฐาน คือการสอนใหนั่งสมาธิภาวนา 

เพื่อใหใจเปนสมาธิหรือเขาใจสภาวธรรมตามความเปนจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ 
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   6) การใชสื่ออุปกรณประกอบการสอน เชน การเขียนหนังสือธรรม การบันทึกเทป

หรือวีดีโอ เพื่อจําหนายแจกไปในกลุมผูคนที่ไมเวลาศึกษาธรรมดวยตนเอง หรือมีการใชภาพยนตร 

สไลด วีดีโอ และรูปภาพ มาเปนอุปกรณการสอนธรรมโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครือขายใน

การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนธรรม การทําเว็บไซต  รูปแบบการเผยแผธรรมในระบบ

อินเตอรเน็ต (สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ค: 52) 

  การเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดที่ เปนตนแบบของการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ปจจุบัน ไดแก 

   1) วัดสวนแกว พระราชธรรมนิเทศ (พระพิศาลธรรมพาทีหรือพระพยอม กลฺยาโณ) 

งานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของวัดสวนแกวถือวามีความโดดเดน เกิดประโยชนตอสังคม

มาก โดยมีวิธีการดังนี้ 

     (1) การเผยแผโดยมีประเพณีเปนสื่อกลาง กลาวคือมีประชาชนจากที่ตาง ๆ ทั้งใกล

และไกลที่ศรัทธาในการแสดงธรรมธรรมของพระพยอม ไดเขามาทําบุญในวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวัดหยุดราชการ โดยพระพยอม เจาอาวาสวัดสวนแกวจะใชเวลา

สวนหนึ่งแสดงธรรมใหญาติโยมฟง หากเปนวันอาทิตยทานจะไมรับกิจนิมนตไปเทศนที่อื่น ๆ แต

จะอยูที่วัดสวนแกว เพื่อเผยแผพุทธธรรมแกญาติโยมที่หล่ังไหลพากันมาฟงธรรม 

    (2) การดําเนินกิจการของมูลนิธิสวนแกวดวยการใชหลักธรรม การดําเนินการทุก

โครงการ และแฝงไวดวยการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งรูปแบบโดยตรงและโดย

ออม คือการแทรกธรรมอบรมปลูกฝงคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูเขารวมโครงการตามจังหวะและโอกาส 

ไมมีการแจกวัตถุมงคล 

    (3) การเผยแผธรรมดวยการพูด การเทศน การบรรยาย ปาฐกถาตามสถานที่ตาง ๆ 

อาทิ หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียนเปนตน 

    (4) การฝกพระภิกษุในวัด เพื่อทําหนาที่เผยแผพุทธธรรมสูญาติโยมตามสถานที่ตาง ๆ  

วัดสวนแกวยังมีการฝกพระภิกษุใหสามารถเปนนักเผยแผที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงไปบรรยายตาม

สถานที่ตาง ๆ ที่นิมนตอีกดวย 

    (5) การเผยแผดวยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ พระพยอมมีงานเผยแผที่เปน

เอกสารและงานนิพนธหนังสืองานเผยแผธรรมโดยเขียนคอลัมนทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ งานเผยแผ

ธรรมทางวิทยุกระจายเสียง และงายเผยแผธรรมในรูปแบบเทปบันทึกเสียงและวีดีทัศน (สํานัก

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ค: 52) 
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   2) วัดชลประทานรังสฤษฎ (พระธรรมโกศาจารย หรือหลวงพอปญญานันทภิกขุ) ใช

วิธีการเผยแผเชิงรุกจัดแสดงปาฐกถาธรรมทั้งในวัด นอกวัด โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

        (1) การแสดงปาฐกถาธรรมในวัด จัดทุกวันพระและวันอาทิตยซึ่งวัดไดจัดใหมี

สถานที่ฟงธรรมไวเปนการเฉพาะ การจัดงานในวัด เชน งานพิธีสวดพระอภิธรรม งานพิธีบวช พิธี

แตงงาน เปนตน ทางวัดก็จัดใหมีการแสดงปาฐกถาธรรมที่เหมาะกับพิธีตาง ๆ เพื่อประโยชนของ

ผูฟงจะไดคิดตริตรองจากขอธรรมที่ไดรับฟงนําไปใชกับชีวิตประจําวัน  

     (2) การแสดงปาฐกถาธรรมนอกวัด เปนการเผยแผเชิงรุกที่จัดโดยหนวยงานของ

รัฐเอกชน และสถานที่ศึกษา ซึ่งจะมีหนวยงานดังกลาวนิมนตพระธรรมโกศาจารย (ปญญานันท

ภิกขุ) หรือพระที่มีความรูความสามารถที่ไดรับนิมนตไปแสดงปาฐกถาธรรม ชวงเวลา 1-3 ชั่วโมง        

ขอธรรมเลือกใหเหมาะกับสมาชิกแตละสถานที่และการแสดงที่สําคัญอีกลักษณะหนึ่ง คือการแสดง

ปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน ซึ่งเปนโอกาสเผยแผพุทธธรรมเขาถึงในบาน เนื้อหา   

ขอธรรมจะมีสาระท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และยังประโยชนใหเกิดแกผูฟงทางความคิด 

และการดําเนินชีวิต และมีการจัดทําหนังสือและเทปปาฐกถาธรรม และไดเขียนหนังสือธรรมะไว

มากมาย จึงไดนําผลงานปาฐกถาธรรมในโอกาสตาง ๆ เพื่อเผยแผโดยการพิมพแจกเปนธรรมทาน 

และพิมพจําหนายโดยสํานักพิมพหลายแหง โดยที่วัดไมไดเรียกคาลิขสิทธิ์แตอยางใด (สํานัก

นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ก: 75) 

   3) วัดไผลอม (พระสุบิน ปณีโต) ไดแสดงธรรมและสอนธรรมใหแกเด็กเยาวชน และ

ประชาชนกลุมตาง ๆ โดยแสดงธรรมที่เหมาะกับสภาวการณปจจุบันในยุคโลกาภิวัตน หัวขอธรรม

สวนใหญจึงเปนเรื่องการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงและเหมาะกับสภาพชีวิตและสังคมปจจุบันโดยใช

หลักธรรมเปนที่ตั้ง ซ่ึงเกือบตลอดทั้งป วัดไผลอมไดจัดกิจกรรมการเผยแผพุทธธรรม โดยมีวิธีการ

ดังนี้ 

     (1) การบรรยายธรรมทุกวันพระ ทั้งในพรรษาและนอกพรรษาจะมีประชาชนมา

ทําบุญตลอดป ถาในชวงพรรษา ประมาณ 300 คน นอกพรรษาประมาณ 100 คน และทางวัดไดจัด

รายการบรรยายธรรมหรือการแสดงพระธรรมเทศนา โดยมีพระภิกษุหมุนเวียนกันบรรยายธรรม 

หัวขอการบรรยายสวนใหญจะเกี่ยวของกับคนและปญหาสังคม หรือเรื่องที่เปนปญหาเฉพาะ

กิจกรรมของชุมชน 

     (2) การสนทนาธรรม วัดจะใหประชาชนไดเขามาวัดเพื่อสนทนาธรรมไดตลอดเวลา

โดยไมเนนเปนกลุม อาจจะเปนรายบุคคลโดยมีพระสงฆหลายรูปในวัดทําหนาที่นี้ เปรียบเสมือน

กับโรงพยาบาลท่ีผูปวยสามารถไปหาหมอวินิจฉัยโรคและรับการรักษาไดตลอดเวลา ใครมีปญหา
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คับของใจก็สามารถเขามาปรึกษาไดตลอดเวลาเชนเดียวกัน โดยยึดหลักธรรมเปนแนวทางการ

แกปญหา 

     (3) การสงพระสงฆไปแสดงธรรมในหนวยงานตาง ๆ สวนราชการ หนวยงานและ

องคกรตาง ๆ เมื่อจัดรายการประชุมสัมมนาหรืออบรมมักจะนิมนตพระสงฆของวัดไผลอมไป

บรรยายธรรมในชั่วโมงที่จัดในหลักสูตร โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการ

จัดการประชุมสัมมนาหรืออบรมแตละครั้ง เชน ไปบรรยายธรรมใหแกนักโทษในเรือนจํา บรรยาย

ธรรมแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาล เปนตน 

     (4) การบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย จังหวัดตราด ไดจัดรายการบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย ทําใหประชาชนโดยทั่วไปและผูที่

สนใจสามารถรับฟงขอคิดคติธรรมไดอยางแพรหลายมากขึ้น (สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2545 จ: 74) 

   4) วัดอัมพวัน พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ) ไดจัดใหมีการเผยแผศาสน

ธรรมในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

        (1) สิ่งพิมพตาง ๆ ไดแก วารสาร และหนังสือที่วัดจัดพิมพแจกและบุคคลอื่นจัดพิมพ

ถวายเจาอาวาสเพื่อแจกจายใหกับบุคคลทั่วไปตลอดจนพิมพจําหนาย เชน วารสารแสงธรรม 

หนังสือสวดมนต เปนตน 

        (2) แถบบันทึกภาพและบันทึกเสียง ที่เจาอาวาสแสดงธรรมในโอกาสตาง ๆ  

        (3) รายการโทรทัศน ซ่ึงมีผูจัดรายการตาง ๆ นิมนตเจาอาวาสไปแสดงธรรมเผยแผ 

ศาสนธรรม เชน รายการชีวิตไมส้ินหวัง ทุกวันอาทิตย เปนตน 

        (4) อินเตอรเน็ต เกี่ยวกับประวัติผลงานของวัดอัมพวัน และศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 

หนังสือธรรม ตอบปญหาธรรม  

    (5) การแสดงพระธรรมเทศนาใหความรูกับประชาชนทั่วไปที่มาวัดอัมพวัน ไดดําเนินการ 

ดังนี้ โดยการแสดงธรรมใหกับอุบาสก อุบาสิกา ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันพระ ณ อุโบสถ     

การแสดงธรรมทุกวันที่กุฏิเจาอาวาส วันละประมาณ 2-4 ครั้ง ขึ้นอยูกับจํานวนประชาชนที่มาฟง

ธรรม  การแสดงธรรมและเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน

อาสาฬหบูชา  การแสดงธรรมในวันสําคัญของพระมหากษัตริยตามโอกาสอันควร เชน แสดงธรรม

และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมายุครบ 

72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
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        (6) การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนการจัดอบรมใหกับนักศึกษาขาราชการ

และประชาชน ทั้งประเภทที่มาปฏิบัติธรรมเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะ (สํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ง: 76) 

  ทั้งหมดที่กลาวมานี้ เปนรูปแบบวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันของวัดตาง ๆ ที่

ทําการเผยแผพระพุทธศาสนา เพราะการเผยแผพระพุทธศาสนาทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับความถนัด

ของแตละวัดวามีทรัพยากรบุคคลมีความสามารถทางใด ก็จะทําการเผยแผพระพุทธศาสนาตาม

ความสามารถของตน ยิ่งในสังคมปจจุบันมีปญหาทางสังคมมากมายสลับสับซอนมากขึ้นจึงจําเปน

ที่พระสงฆจะตองปรับเปล่ียนวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเขากับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง 

อยูตลอดเวลา 

 

บทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคม 
 

  พระสงฆมีบทบาทหลักที่จะตองทําหนาที่ตอสังคมในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา   

สั่งสอนธรรมแกประชาชนดวยความเสียสละ ดวยความอดทน โดยมีความเมตตา ปรารถนาดี มี

ความจริงใจในการสั่งสอนเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจธรรมะ สามารถนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

  บทบาทของพระสงฆในสมัยพุทธกาล 

  ในสมัยพุทธกาลพระสงฆเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งในดาน

การปกครอง และดานเศรษฐกิจ เพราะสังคมในอินเดียสมัยพุทธกาลมีการปกครองแบบราชาธิปไตย

เปนสวนมาก  เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสังคมอินเดีย พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ออกประกาศ 

พระศาสนาจนมีผูนับถือเขามาบวชเปนจํานวนมาก เมื่อมีพระสงฆเกิดขึ้นก็ชวยกันทําหนาที่ในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาใหแผขยายออกไปสูแควนตาง ๆ จึงทําใหพระพุทธศาสนาเปนที่นับถือของ

คนจํานวนมากในสมัยนั้น บทบาทของพระสงฆในสมัยพุทธกาล  พระมหาสุภา อุทฺโท  (2542: 35 - 

3) ไดนําเสนอไว ดังนี้ 

   1) บทบาทการใหความรูและการพัฒนาจิตใจ พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีบทบาทดาน

นี้ชัดเจนดังที่ปรากฏวา พระอัสสชิไดแสดงธรรมแกอุปติสสมานพ ทําใหเกิดดวงตาเห็นธรรมเพราะ

การฟงธรรมนั้น หรือพระสารีบุตรไดชี้แจงแสดงถึงการฉันขาวของพระที่บริสุทธิ์ถูกตองตามหลัก

พระธรรมวินัยแกนางปริพาชิกา ชื่อวา สูจิมุขีจนนางหายสงสัยและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา เปนตน 
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   2) บทบาทการสงเคราะหชุมชน พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีบทบาทการสงเคราะห

ชุมชนหลายดานดวยกัน เชน พระสารีบุตรเถระที่ชวยราธพราหมณซึ่งเปนพราหมณแกและมีความ

ยากจนใหเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อใหราธพราหมณบวชพระสารีบุตรเถระก็

รับผิดชอบเปนอาจารยส่ังสอนและใหการอบรมจนราธภิกษุไดสําเร็จเปนพระอรหันต เปนตน 

   3) บทบาทการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระสงฆในสมัยพุทธกาล

จะมีวิถีชีวิตที่อยูกับปาเปนสวนมากโดยอาศัยธรรมชาติเปนที่ฝกฝนพัฒนาตนเองใหไดบรรลุธรรม  

พระพุทธศาสนาจึงมีหลักการเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติไววา ตนไม พืชพันธุ เปนชีวิตินทรีย มี

ชีวิตเปนที่หากินของสรรพสัตวและเปนบานที่อยูอาศัยของเหลาเทวดา พระพุทธเจาจึงบัญญัติ    

พระวินัยไวโดยปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุที่ตัดตนไม หลักการใชทรัพยากรทางธรรมชาติทาง

พระพุทธศาสนาก็มีหลักการวาการใชทรัพยากรทางธรรมชาติไมนิยมความฟุงเฟอตามคานิยม     

ตาง ๆ ซ่ึงเห็นตัวอยางไดจากพระอานนทที่ไดอธิบายถึงการใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคาแก

พระเจาอุเทนจนพระองค เข าใจแลวหันมานับถือพระพุทธศาสนา หลักการเกี่ ยวกับสัตว

พระพุทธศาสนามีหลักการวา สัตวเปนสิ่งมีชีวิตควรมีความเมตตาตอกัน เพราะวิถีชีวิตของความ

เปนพระไมเบียดเบียนสัตวอื่นใหเดือดรอน  

  เสฐียรพงษ วรรณปก (2529: 69) กลาววาสมัยพุทธกาลพระสงฆมีกิจหรือหนาที่ที่         

พึงกระทํา 2 ประการ คือ 

        1) คันถธุระ หมายถึง การศึกษาหลักธรรมตาง ๆ ที่พระพุทธองคไดแสดงไว จน

สามารถจําได บอกกลาวและถายทอดได เรียกวา บทบาทในการศึกษา 

        2) วิปสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบัติ การพิจารณาถึงทุกขลักษณะ อนิจจลักษณะและ

อนัตตลักษณะดวยความพากเพียรพยายามจนกวาจะบรรลุถึงพระนิพพาน เรียกวา บทบาทหนาที่ใน

การปฏิบัติตน ปกครองตน 

  สรุปไดวาพระสงฆมีหนาที่ของพระสงฆตอตนเองสามารถแบงได 2 ประการ คือ บทบาท

ในการศึกษา และบทบาทในการปฏิบัติตน  

  บทบาทหนาที่ในการศึกษา หมายถึงการเรียนรูพระไตรปฎกอันเปนคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจาทั้งในสวนของพระวินัยปฎก พระสูตร และพระอภิธรรม  

  บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตน คือ การประพฤติตามหลักธรรมเพื่อความบริสุทธิ์ของตน

และของสถาบันสงฆ (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2513: 60) โดยการนอมนําธรรมะและวินัยมาปฏิบัติเปน

การอบรมในดานความประพฤติระเบียบวินัยใหมีความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกวา 

ปฏิบัติศีล (พระธรรมปฎก, 2538: 603) 
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  พระสงฆในสมัยพุทธกาลมีบทบาท ดานการพัฒนาศีลธรรมและจิตใจใหแกประชาชน

ดานการสงเคราะหประชาชน ดานการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่พระสงฆมี

บทบาทตอประชาชนหลายดานเชนนี้ ก็เพราะดําเนินรอยตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ได

ทรงประพฤติเปนแบบอยางใหพระสงฆเจริญรอยตาม โดยมีเปาหมายเพ่ือใหประชาชนไดมีทัศนคติ

ที่เปนสัมมาทิฏฐิ มีความรูมีการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่ถูกตอง 

  บทบาทของพระสงฆในสมัยปจจุบัน 

  ในปจจุบันพระสงฆไดเขาไปมีบทบาททางสังคมโดยการเขาไปสอนหนังสือตามโรงเรยีน

ตาง ๆ ไปแสดงธรรมตามสถานีวิทยุ หรือไปเปนบุคลากรอบรมนักเรียน ตลอดจนบทบาทที่มีตอ

ชุมชนโดยไดเขาไปทําการสงเคราะหประชาชนที่อยูบริเวณใกลวัดเขาไปใหการชวยเหลือดานตาง 

ๆ หรือบทบาทใหการศึกษาโดยเปดวัดเปนสถานที่พัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน พระสงฆในปจจุบัน

มีบทบาททางสังคมหลายอยางดวยกันทั้งดานการศึกษาสงเคราะห ดานสาธารณสงเคราะห  ซึ่งพระ

มหาสุภา อุทฺโท (2542: 57- 58) ไดสรุปไว ดังนี้ 

   1) บทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน โดยการใหคําแนะนําทางจิตใจ เปนที่ปรึกษา

ปญหาชีวิตตาง ๆ และเปนที่พึ่งใหความรมเย็นทางจิตใจ 

   2) บทบาทการสงเสริมการศึกษาแกประชาชนและเยาวชน 

   3) บทบาทการชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง 

   4) บทบาทการเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน ในชุมชน โดยการชวยขจัด

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นแกประชาชนในหมูบาน 

   5) บทบาทการเปนผูชวยสั่งสอนเทคนิคขั้นพื้นฐาน เชน สถาปตยกรรม ชางไม ชาง 

กออิฐถือปูน ปรับปรุง การเกษตร และการรักษาโรคดวยยาแผนใหม เปนตน 

   6) บทบาทการเปนผูนําโดยไมเปนทางการของหมูบาน คือ การชวยวางแผนแนะนํา  

สนับสนุนงานของชาวบาน ในโครงการพัฒนาตาง ๆ 

   7) บทบาทการสงเคราะหชุมชน คือ การชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ ในปจจุบันมี

พระภิกษุหลายรูปที่ทําบทบาทดานนี้ คือ พระครูวิจิตรธัญญกุล เจาอาวาสวัดพวงแกว จังหวัด

ปทุมธานี ไดทําการรักษาผูปวยซึ่งไมสามารถพึ่งบริการไดจากรัฐ เปนตน 

  จะเห็นไดวาพระสงฆไดมีบทบาทในการชวยเหลือสังคม ชุมชน ในดานตาง ๆ หลายดาน

ดวยกันซึ่งการสงเคราะหประชาชนบางอยางก็ไดรับการสนับสนุนจากรัฐและบางอยางก็ไมไดรับ

การสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐ แตพระสงฆก็ยังคงทําหนาที่ในการเผยแผพระพุทธศาสนา

ตอไปโดยไมหยุดเพื่อเปนการสงเคราะหประชาชน 
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  พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต (2513: 11) กลาวถึงหนาที่ของพระสงฆในการตอบแทน การ

อนุเคราะหแกกุลบุตรผูบํารุงแกสมณะวา 

   1) สอนใหละเวนจากความชั่ว 

    2) แนะนําใหตั้งอยูในความดี 

   3) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม 

   4) สอนสิ่งท่ียังไมเคยไดสดับเลาเรียน 

   5) ชี้แจงใหเขาใจชัดเจนในสิ่งท่ีไดสดับเลาเรียนแลว 

   6) บอกทางสวรรคให (แนะนําวิธีครองชีวิต ใหไดรับผลดีและความสุข) 

  พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2534: 16) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในสังคมไทย

ไววา 

   1) พระสงฆเปนผูใหการอบรมและฝกฝนทางศีลธรรม ใหการเลาเรียนวิชาการตาง ๆ 

แกประชาชน ตามที่สอนในแตละสมัย รวมทั้งเปนศูนยรวมเยาวชน 

    2) พระสงฆเปนผูสงเคราะหบุตรหลานชาวบานที่ยากจน ที่ไดเขามาอาศัยเลี้ยงชีวิต

และศึกษาเลาเรียน ตลอดถึงผูใหญที่ยากจนมาอาศัยเล้ียงชีพ 

   3) พระสงฆเปนผูใหการรักษาผูปวยตามภูมิความรูของตน 

   4) พระสงฆเปนผูใหการพักพิงแกคนเดินทาง 

   5) พระสงฆเปนผูจัดสโมสรใหแกชาวบานที่มาพบปะสังสรรค พักผอนหยอนใจในวัด  

   6) พระสงฆเปนผูจัดการบันเทิงตามเทศกาลและมหรสพตาง ๆ สําหรับชาวบาน

ทั้งหมด 

   7) พระสงฆเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความ

ทุกขตาง ๆ แกชาวบาน 

   8) พระสงฆเปนผูใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมตาง ๆ  

   9) พระสงฆเปนผูจัดคลังพัสดุสําหรับเก็บของใชไวใหบริการแกชาวบาน 

   10) พระสงฆเปนศูนยกลางทางการปกครอง ที่ใหคําปรึกษาแกกํานันผูใหญบานที่มา

ประชุมกันที่วัด 

   11) พระสงฆเปนผูนําทางดานพิธีกรรม ใหการบริการดานพิธีกรรมอันเปนเรื่องกับ

ชีวิตของทุกคนในระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิต 

  พระราชวรมุนี (2530: 21-22) กลาวถึงบทบาทของพระสงฆในฐานะที่เปนผูนําชุมชน    

ไววา มีบทบาท 2 ทาง คือ 
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   1) บทบาทหลัก หรือบทบาทโดยตรงของพระภิกษุสงฆ คือ การเปนผูนําชุมชนใน

ทางดานจิตใจ เสริมศีลธรรม สติปญญาที่ถูกตองแกชุมชน บทบาทนี้เปนบทบาทที่สําคัญยิ่งเปน

รากฐานของความเจริญความสุขของสังคมอยางแทจริง สังคมไทยในปจจุบันมีปญหาเรื่องศาสนา 

ศีลธรรมมากและบทบาทหลักของพระภิกษุก็เปนงานหนักและยากยิ่ง หากวามีคุณคาอยางลนเหลือ 

   2) บทบาทรองในบางกรณีที่พระสงฆอาจจําเปนและเกี่ยวของ เชน ในฐานะที่พระเปน

ผูที่ไดรับความศรัทธาจากชาวบาน อาจแนะนําประชาชนในทองถ่ินใหเห็นลูทางของการพัฒนาดาน

วัตถุอาจใหที่วัดเปนสถานที่รวมกลุม เปนตน เพราะตองยอมรับวาในสังคม วัดนอกจากจะเปนที่

สงเสริมทางดานจิตใจแลว บางครั้งยังเปนสถานพยาบาลรักษาผูเจ็บปวย เปนสถานสงเคราะหที่คน

ยากจนมาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษาเลาเรียน เปนที่พักคนเดินทาง เปนที่ใชรักษาปญหาชีวิตของ

ประชาชน เปนศูนยกลางการบริหารหรือการปกครองที่กํานันผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุม 

บอกแจงกิจกรรมตาง ๆ  

  ชําเลือง วุฒิจันทร (2526: 38-40) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในดานการสงเคราะห

ประชาชนไววา 

   1) การใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรของชาติทุกระดับอายุ ใหไดเขามาอยูใน

พระธรรมวินัย ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย แมจะเปนการบวชระยะสั้น ๆ 3 วัน 7 วัน 15 วัน 

หรือ 1 พรรษา (3 เดือน) หรือท่ีเรียกวาบวชตามประเพณี  

    2) การเทศนาสั่งสอนประชาชนที่มาบําเพ็ญบุญที่วัดในวันธัมมัสสวนะ และในงาน

ทําบุญบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลตาง ๆ การเทศนทางวิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแผทาง

หนังสือพิมพ การเรียบเรียงหนังสือธรรมะเผยแผในงานและโอกาสตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแผ

พระพุทธศาสนาทั้งหมด เชน งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก โครงการอบรมประจําตําบล 

ซึ่งลวนเปนงานที่ทําใหประชาชนไดทราบ ไดรูจัก ไดเขาถึง และไดปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคําสั่ง

สอนของพระพุทธเจาไดมีโอกาสเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 

   3) การจัดสอนหลักศาสนาศึกษาแกเด็กและประชาชน เชน การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

ตาง ๆ การสอนธรรมศึกษาแกนักเรียนและประชาชน การจัดตั้งหนวยพุทธมามกะในวัด ในหมูบาน 

ตําบล การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ การจัดตั้งหองสมุด

ในวัด การจัดตั้งโรงมหรสพทางวิญญาณ การจัดตั้งและดําเนินการสํานักวิปสสนากรรมฐาน อันเปน

การชักนําเด็กและประชาชนใหไดศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เปน

การวางรากฐานสรางคุณภาพของพลเมืองตอไป 
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   4) การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต 

เชน ในพิธีบําเพ็ญบุญเกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค การแตงงาน การทําบุญอายุ ฯลฯ ตามประเพณี

เกี่ยวกับสวนรวม เชน การทอกกฐิน ผาปา งานสงกรานต งานขึ้นปใหม งานประจําปของทองถิ่น

ตลอดจนการทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในทองถ่ินตาง ๆ 

   5) การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ บําเพ็ญกุศลตาง ๆ เชน การใหศีลและสรณะ 

การเจริญพุทธมนต การสวดมนต การรับถวายทานตาง ๆ การเทศน การอนุโมทนาทั้งานเอกชน 

ทองถ่ิน สวนราชการ ตลอดจนงานรัฐพิธีและพระราชพิธี 

   6) การใหที่พักอาศัยแกนักเรียน นักศึกษาตางทองถิ่นที่มาศึกษาเลาเรียนอยูในเมือง การให

ที่พักอาศัยแกบุคคลที่มารักษาศีล เชน ชี หรือคนชรา คนทุพพลภาพ การใหเชาที่ดิน ในราคาถูกแก

ประชาชนที่ขัดสนปลูกบานอาศัย 

   7) การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยาม แมบางกิจการ

หรือที่พระภิกษุบางรูปดําเนินการอยูจะเปนที่ติเตียน แตก็มีคนจํานวนไมนอยที่เลื่อมใสศรัทธาเปน

การสงเคราะหประชาชนทางดานขวัญกําลังใจ 

   8) การใหทางราชการหรือสวนรวมใชสถานที่ของวัด  เชน ศาลาการเปรียญ ลานวัด 

บริเวณวัด ประชุมราษฎร เปนหนวยเลือกตั้ง ทํากิจการบริการหรือสงเคราะหประชาชนดานตาง ๆ 

จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายไดเพื่อสาธารณกุศล ตลอดจนการใหใชที่ดินของวัดสรางสาธารณชน 

สถานที่ตาง ๆ เชน โรงเรียน (สถานพยาบาล หองสมุดหรือที่อานหนังสือประจําหมูบาน) 

   9) การใหคําปรึกษา เครื่องรางของขลัง การรักษาโรคภัยไขเจ็บ การใหคําปรึกษา หนาที่ 

การงาน การเปนผูนําในการกอสรางสาธารณประโยชนทองถ่ิน 

   10) การใหที่พักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวบรวบ

สิ่งของตลอดจนเงินทองจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสพภัยตางทองถิ่น และยังมีการ

สงเคราะหดวยวัตถุอยางอ่ืนแบบอ่ืนแกเอกชนและประชาชน 

   11) การชวยเหลืองานราชการในฐานะที่พระสงฆ วัด และคณะสงฆเปนสมาชิก  

หนวยหนึ่งหรือกลุมหนึ่งของสังคม และเปนหนวยหรือเปนกลุมที่ไดรับความเคารพนับถือยกยอง

จากประชาชนแตละทองถิ่นเปนอยางมาก พระสงฆและคณะสงฆมีคติอยูแลววาจะตองชวย

สงเคราะหประชาชนบานเมืองใหพนทุกขและอยูดีมีสุข  

   12) ชวยใหการอบรมช้ีแจงราษฎรใหรูจักรับผิดชอบชั่วดี การที่ควรทําและการที่ควร

เวนตามความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและปฏิบัติตามคําแนะนําชักชวนของรัฐบาลหรอื

ผูปกครองบานเมืองระดับตาง ๆ 
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   13) การใหความชวยเหลือกิจการบริหารตามปกติของเจาหนาที่รัฐบาล เชน ชวยสอน

หนังสือ ชวยเผยแผกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล ชวยชักชวนประชาชนใหมาชวยราชการ หรือรวมมือ

รวมใจกับเจาหนาที่ปกครองระดับทองถ่ิน 

   14) การสงเคราะหประชาชน โดยรับชวงงานจากเจาหนาที่รัฐบาลมาใหการสงเคราะห

ประชาชนในทองที่วัดตั้งอยู เชน การสงเคราะหอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค แกผูยากไรหรือ

ผูประสบภัย การแนะนําอาชีพและการแจกพืชพันทางการเกษตรตาง ๆ 

   15) การใหความชวยเหลือทางราชการเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง เชน ชวย

แนะนําหรือเปนศูนยกลางใหทางราชการอําเภอจัดอบรมลูกเสือชาวบาน การอบรมไทยอาสา

ปองกันภัย การสงเคราะหชาวเขา การชวยบําบัดผูติดยาเสพติดใหโทษ 

   ชวนะ มหิทธิชาติกุล  ภวกานันท (2552: 20) กลาวถึงบทบาทอันพึงประสงคของพระสงฆ

ไทยกับสังคมไทยวา พระสงฆมีบทบาทตอสังคมไทยเปนเวลาชานานแลว จนถือไดวาวัดหรือ

พระสงฆก็ตาม เปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย เปนที่ใหความสุขความสงบทางจิตใจ อันจะขาดเสีย

มิไดเพราะชีวิตคนไทยเปนที่นับถือพุทธศาสนาตั้งแตเกิดจนตายจะเกี่ยวของกับศาสนาทั้งสิ้น โดย

สามารถแบงบาทของพระสงฆได ดังนี้ 

   1) พระสงฆกระทําตนเปนตัวอยางแหงความดีใหเห็นเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

และพระสงฆเปนผูทรงศีล มีความประพฤติดีเปนตัวอยาง ใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม 

    2) พระสงฆชวยชาติประหยัดเศรษฐกิจ เพราะตามวินัยของพระสงฆมีเครื่องใชเพียง

เทาที่จําเปนเทานั้น ฉันอาหารเพียง 2 มื้อ เหลานี้ชี้ใหเห็นวาสังคมสงฆอยูอยางประหยัด ตัดสิ่งไม

จําเปนตอชีวิตทั้งหลายออกเสีย 

    3) สถาบันสงฆชวยในดานการศึกษาของชาติเปนอยางดี ในอดีตคนไดรับการศึกษา

จากวัดพระสงฆชวยอบรมกุลบุตร กุลธิดา ตอมามีโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น วัดก็ยังคงมีบทบาททาง

การศึกษาอยูไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งตามชนบทที่การศึกษายังไมเผยแพรหลาย ผูเขามาบวชเรียน

ในพุทธศาสนาไดมีโอกาสศึกษาหาความรู และสรางความเจริญกาวหนาใหแกหมูบานของตน

มากมาย เมื่อไดลาสิกขาออกไปแลว และการใหบวชก็ถือกันวาผานการอบรมศีลธรรมจากศาสนา

เปนคนโดยสมบูรณแลวอีกดวย ตามความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนที่สืบทอดกันมา

นับตั้งแตบรรพบุรุษของตน 

    4) สวนในเมือง วัดเปนที่พึ่งอาศัยของเด็กวัดที่ไดเขามาศึกษา แตเนื่องจากฐานะทาง

ครอบครัวไมดี จึงตองอาศัยอยูในวัด จึงถือไดวาวัดและสถาบันสงฆ มีบทบาทมากในการศึกษาแก

ประชาชน 
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    5) บทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหทางจิตใจใหแกประชาชนเมื่อมีปญหาความ

เดือดรอนทางจิตใจก็จะหันเขาหาพระ หาความสงบทางจิต พระสงฆจะชวยใหการปลอบประโลม

จิตใจโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจาเปนการชวยปลดเปล้ืองของความทุกขของประชาชนได 

   6) ในสังคมชนบทที่ยังลาหลังดอยพัฒนาทางดานตาง ๆ  พระสงฆจะมีบทบาทในฐานะ

ที่เปนผูนําในทางการพัฒนาสังคมเหลานั้น เปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (CHANGE AGENT) 

เพราะชาวบานมีความศรัทธาและเล่ือมใสเปนพื้นฐานอยูแลว จึงใหความรวมมือ และเต็มใจในการ

พัฒนาทองถิ่นของตน  

   สุวดี ทองวัฒน (2521: 22) กลาววาบทบาทของพระสงฆมีบทบาทมากมายในสังคม ใน

ฐานะที่เปนผูประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนาอยางเครงครัด เปนตัวอยางที่ดีในศีลธรรม

และจริยธรรม จึงไดรับความเช่ือถือจากประชาชนมากในสังคมชนบท พระยังไดเปนผูใหคําแนะนํา

ชวยเหลือในการแกปญหาชีวิตประจําวันของชาวบาน เปนทั้งครูหมอรักษาโรคเปนผูประกอบพิธี

ทางศาสนาท่ีเกี่ยวชีวิตประจําวันของชุมชน และพิธีของทางราชการ เปนที่ปรับทุกขของประชาชน 

เปนผูไกลเกลี่ยคดีความ หรือแมแตในการพัฒนาทองถิ่น พระก็มีสวนชักจูงใหประชาชนเขามามี

สวนรวม  

  อริยา ล้ิมสุวัฒน (2526: 43) กลาววาบทบาทพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนาชนบทไทย 

พระสงฆจะเปนผูนําทางดานการใหความรู ดานคุณธรรม มีบทบาทสําคัญในการยกระดับจิตใจของ

ประชาชน เชน อบรมศีลธรรม ใหคําแนะนําสั่งสอนในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม บทบาทนี้นับเปน

บทบาทดั้งเดิมที่เหมาะสม ไมขัดตอพระธรรมวินัย สําหรับการพัฒนาทางดานวัตถุ พระสงฆควร

กระทําในทางออมดวยการชักนําใหผูอื่นทําหรือนําสิ่งของ หรือบริการที่ไดรับการบริจาค มาเฉลี่ย

แบงบันใหประโยชนกวางขวางออกไป ตามแตที่จะอํานวยประโยชนและขอบเขตที่พระสงฆพึง

กระทํา และไมขัดตอพระธรรมวินัย 

  เจียมพงษ วงศธรรม (2519: 32) กลาววาบทบาทพระสงฆมีบทบาทดั้งเดิมแบงออกเปน 4 

ประการ คือ 

   1) บทบาทใหการศึกษา คือทําหนาที่ครูสอนกุลบุตร กุลธิดาของประชาชนโดยที่วัด

เปนโรงเรียน 

    2) บทบาทในการเผยแผ คือการจาริกออกไปสูสถานที่ตาง ๆ เพื่อแสดงธรรมใหกับ

ประชาชน 

   3) บทบาทในดานการสงเคราะห คือใหการชวยเหลือแกประชาชนที่ประสบปญหา 

และขาดแคลนโดยถือเอาวัดเปนศูนยกลาง 
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   4) บทบาทในดานสาธารณูปการ คือ การใหความสงเคราะหทุกดานแกประชาชนทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  วาสนา วงศยิ้มยอง (2539: 58-63) กลาวถึงบทบาทของพระสงฆในปจจุบันวา บทบาท

ของพระสงฆมีการเปล่ียนแปลงและมีความแตกตางจากอดีตไปบาง โดยสามารถแบงบทบาทของ

พระสงฆได ดังนี้ 

  บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ปจจุบันพระสงฆมีหนาที่ใหการศึกษาแกชุมชน 

คือการใหศึกษาเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดอยูในการเผยแผพระพุทธศาสนา บทบาทดานการ

เผยแผของําพระสงฆก็แสดงออกในลักษณะการบรรยายเชิงวิชาการบาง การเขียนตําราทางวิชาการ

พระพุทธศาสนาซึ่งจัดวาเปนการเผยแผ 

  บทบาทดานการใหการศึกษาแกชุมชน โรงเรียนตาง ๆ มีการนิมนตพระสงฆผูมีความรู

หรือพระเถระใหไปชวยสอนวิชาพระพุทธศาสนาแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การสอนของพระสงฆก็สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แตรูปแบบและวิธีการสอน

พระสงฆก็ทําแผนการสอนและสอนตามระเบียบการสอน และมีการจัดโครงการธรรมสัญจร โดย

การสงพระสงฆไปใหความรูทางพระพุทธศาสนาออกสูพื้นที่ชนบทหางไกล เพื่อออกไปสอน

ธรรมะแกเยาวชน และเปดศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพื่อใหความรูดานวิชาพระพุทธศาสนา

แกเยาวชน และการใหการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งแกเยาวชนในลักษณะคายคุณธรรม คือใหนักเรียน

มาเขารับการอบรมวิชาพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวัด  

  บทบาทดานเศรษฐกิจและการพัฒนา พระสงฆในฐานะที่เปนผูนําของชาวบานจึงไดมี

บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตของชาวชนบท โดยจัดเปนโครงการบาง เชน โครงการพระธรรมจาริก และมูลนิธิบาง เชน 

มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เปนตน หรือพระสงฆบางรูปก็เริ่มจัดโครงการ ศิลปะประดิษฐสตรีศรี

ลานนา โดยเปนโครงการที่อบรมและฝกหักการประดิษฐดอกไมและหัตถกรรมอื่น ๆ แกกลุม

แมบานเกษตรกร เพื่อเปนการหารายไดชวยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง  

  บทบาทดานการธํารงรักษาวัฒนธรรม พระสงฆเขียนคัมภีรหรือวรรณกรรมทางศาสนา 

พระสงฆประกอบพิธีกรรม หรือแมการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ถือวาเปนการธํารง

วัฒนธรรมของตนไว 

  บทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคม สรุปแลวก็มีอยู 6 ดาน คือ ในดานการปกครองสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน โดยใหใชวัดเปนศูนยกลางการประชุมระหวางกํานันผูใหญบาน ดานการศกึษา

สงเสริมการศึกษาแกชาวพุทธ โดยจัดการศึกษาใหแกเยาวชนทั้งพุทธศาสนาวันอาทิตย และการ
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สอนศีลธรรมในโรงเรียน ดานการศึกษาสงเคราะห ก็จะมีการจัดมอบทุนการศึกษาแกเยาวชน ดาน

การสาธารณูปการ โดยสงเสริมการกอสรางเพื่อเผยแผศาสนา โดยใหประชาชนมีสวนในการ

กอสรางถาวรวัตถุ เพื่อใหประชาชนไดชวยกันรักษา ดานสาธารณสงเคราะห โดยทางวัดจัดการ

สงเคราะหแกประชาชนผูยากไรคอยใหการชวยเหลือ ทั้งการบริจาคขาวสาร ดานการเผยแผ โดย

พระสงฆทําหนาที่เผยแผนําหลักธรรมทางศาสนาไปสั่งสอนประชาชนใหดํารงตนเปนคนดีของ

สังคม ประพฤติตนเปนคนดี โดยนําหลักธรรมทางศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม 

 

องคความรูทางดานมหาชาติ 
 
 1. ความเปนมาของการเทศนมหาชาติ 

  พระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ  (2549 :  35-37)  ไดกลาวถึงมหาเวสสันดรชาดกวาเปน

เรื่องที่คนไทยรูจักกันแพรหลายในฐานะที่เปนชาดกที่สําคัญที่สุด ซ่ึงกลาวถึงการบําเพ็ญทานบารมี

อันยอดยิ่งของพระโพธิสัตว  เนื้อเรื่องเดิมแตงเปนภาษาบาลีในอรรถกถาชาดก นับวาเปนวรรณคดี

ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคาเลมหนึ่งของไทย ทั้งยังไดนําเนื้อเรื่องไปใชในการเทศนที่มีลักษณะ

พิเศษ คือ สอดแทรกรูปแบบและวิธีการลงไปเพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสและศรัทธา

มากยิ่งขึ้น เรื่องมหาชาติจึงเปนวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเพียงเรื่องเดียวที่นิยมใชเผยแผ

คุณธรรมคําสอนทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนสนใจ และตั้งใจฟงดวยความเพลิดเพลิน  ทั้งคุณธรรม

ทางศาสนาท่ีปรากฏอยูในมหาชาติก็ยังเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนใหทําความดี ละเวน

ความชั่ว และใหอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุขตามคําสอนของศาสนาดวย  

 การเทศนมหาชาติมีประโยชนอยางยิ่ง ไดแก ทําใหเปนผูรูรักสามัคคี มีความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกันในอันที่จะประกอบกุศลกิจรวมกัน ทําใหเปนผูรูจักเสียสละ คือเสียสละทั้งกําลังกาย  

กําลังใจ และกําลังทรัพย ลดความตระหนี่เหนียวแนนในอุปนิสัยอันเปนธรรมชาติของบุคคลเสียได  

ทั้งยังทําใหเปนผูมีสติปญญาซึ่งเกิดจากการฟงสิ่งที่เปนประโยชนและประเสริฐดีงาม เปนการ

ปฏิบัติธรรมตามมงคลสําคัญในพระไตรปฎก คือเปนผูฟงธรรมตามกาลเหลานี้ เปนตน  

 การเทศนมหาชาติ มีทั้งในประเทศ และตางประเทศ การเทศนมหาชาติในประเทศไทยมี

ทุกภาคของประเทศ สวนการเทศนมหาชาตใินตางประเทศไดแก ประเทศศรีลังกา ดังนี ้

  1.1  การเทศนมหาชาติในประเทศศรีลังกา 

              การเทศนมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ไมวาในประเทศไทยหรือประเทศ

ใกลเคียงอื่น ๆ พุทธศาสนิกชนไดนิยมกันมานานแลว แมกระทั่งพุทธศาสนิกชนในประเทศศรีลังกา   
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ก็นิยมจัดใหมีการเทศนมหาชาติดังขอความซึ่งปรากฏในหนังสือสยามวงศในลังกาวา (มหาธวัช     

เขมธโช (พุทธโส), 2538 : 44)   “ชาวพุทธสวนมากนิยมฟงเทศนเรื่องมหาเวสสันดรชาดกจากคณิน

นานเส  เพราะฟงแลวไมเกิดความเบื่อหนายไดรับความเพลิดเพลินไปในตัว การเทศนเรื่อง           

พระเวสสันดรชาดกจากคณินนานเสนี้  มีกลองและเครื่องดนตรีพื้นบานดวย”  สันนิษฐานวาเวลามี

เทศนมหาชาตินาจะมีทํานอง และมีการบรรเลงเพลงของแตละกัณฑ เหมือนอยางการเทศนมหาชาติ

ในประเทศไทยเราดวย จึงทําใหคนฟงไมเบื่อ ทําใหเกิดความครึกครื้น เพลิดเพลิน รื่นเริง 

สนุกสนาน และบันเทิงใจควบคูไปกับทวงทํานองของผูเทศน เสียงกลองและเสียงดนตรีที่บรรเลง

ประกอบเปนไปตามเนื้อเรื่องของแตละกัณฑ ซึ่งทําใหบรรยากาศหรือผูฟงมีอารมณรวมไปกับ     

ตัวละครในแตละกัณฑ คลายกับวาผูฟงรวมอยูในเหตุการณในแตละกัณฑนั้นดวย เพราะเหตุนี้เอง

จึงทําใหผูฟงไมเบื่อหนายและมีอารมณรวมเขาถึงรสตาง ๆ เชน รสรัก รสขัน รสโกรธ รสกลาหาญ 

รสกลัว รสเกียรติ รสตื่นเตน และรสสงบ 

  1.2 การเทศนมหาชาติในประเทศไทย 

           การเทศนมหาชาตใินประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 

จนถึงสมัยรัตนโกสินทรในปจจุบัน ดังนี ้

       1.2.1  สมัยสุโขทัย เปนสมัยเริ่มตนของประวัติศาสตรชาติไทยที่เต็มรูปแบบ 

ขณะเดียวกันก็เปนจุดเริ่มตนทางประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยดวย สมัย

สุโขทัยนี้พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุบํารุงสงเสริมจนกลาวไดวาอยูในฐานะที่มั่นคง มีการจัด

ระเบียบการปกครองคณะสงฆที่ชัดเจน โดยแบงคณะสงฆออกเปน 2 ฝาย คือ คามวาสี กับ อรัญวาสี 

กลาวกันวา สมัยสุโขทัยเปนสมัยไพรฟาหนาใส ประชาชนอยูเย็นเปนสุข เพราะวา พระมหากษัตริย

ทรงปกครองไพรฟาประชาชนโดยธรรม จนมีคํากลาววา การปกครองสมัยสุโขทัยนั้นเหมือนพอ

ปกครองลูก (พระมหาบุญทัน อานนฺโท(พาหา),  2540:  82)  ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงมีโอกาสเอาใจ

ใสทํานุบํารุงพระพุทธ ศาสนาจนเจริญรุงเรือง ดังปรากฏในตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ซึ่งเปน

วรรณกรรมสมัยสุโขทัย ตอนหนึ่งวา  

 

    “แลวก็รุงเรืองไปดวยพระบวรพุทธศาสนารัตนัตตายาธิคุณอันเปนนิยานิก

ธรรม อาจนําสัตวใหพนจากวัฏทุกข  ถึงซึ่งสวรรคนิพพานดวยเนื้อนาบุญ แลในจังหวัดพระนครก็ดี 

(เมืองสุโขทัย) แขวงเมืองขึ้นออกทั่วนิคมคามก็ดี (เมืองที่ขึ้นตรงตอสุโขทัย) พื้นภูมิภาคปรถพียอม

เนื่องแนนไปดวยมหาอาวาส สังฆารามใหญนอยนับบมิถวน เปนราชอารามก็มี ขัตติขยารามก็มี 

คหบดีรามก็มี กูลประชารามก็มี ...บรรดากุลบุตรในตระกูลทั้งปวงก็ออกบรรพชาอุปสมบทใน
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พระพุทธศาสนาเปนอันมากทุกเดือนปมิไดขาด...อันพระบวรพุทธศาสนานั้นรุงเรือง พระรัตนตรัย

ก็บริบูรณดวยเครื่องสักการบูชาและจตุปจจัยซึ่งทานทายก มีพระมหากษัตริย เปนตน บริจาคทรัพย

กัลปนาถวายไวในพระอารามใหญนอยท่ัวไป  มิใหพระภิกษุสามเณรไดรับความลําบากขัดสนดวย 

กัปปยของฉัน ไตรจีวร และบริขารตาง  ๆ” 

 

    วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย  อันมีเตภูมิกถา หรือ   

ไตรภูมิพระรวง  นางนพมาศ (ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ)  ตลอดจนหลักศิลาจารึกตาง ๆ เปนหลักฐาน

สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมาแหงยุคสมัย ท้ังในดานความเชื่อ เศรษฐกิจ และสังคม หลักฐาน

ทางประวัติศาสตรที่สําคัญดังกลาว บางตอนไดกลาวถึงเวสสันดรชาดก (มหาชาติ) ในแงมุมตาง ๆ 

ซึ่งเปนเครื่องแสดงใหเห็นวา เวสสันดรชาดกไดรับความนิยมและมีอิทธิพลซึมซาบอยูในจิตใจของ

คนไทยมาแตครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแลว ดังขอความตอนหนึ่งในศิลาจารึก หลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม  

(กรมศิลปากร ประชุมศิลาจารึกหลักที่ 3, 2521: 63) สมัยพญาลิไท ตอนที่กลาวทํานายลักษณะพุทธ

ศาสนาในอนาคตวา  

 

    “ในเดือนหกบูรณมี  ผิจักนับดวยวันไดเจ็ดแสนหมื่นส่ีรอยหกสิบแปดวัน  พระ

ไดเปนพระพุทธนั้นในวันพุธวันหนไทย วันเตาญี ผิมีคนถามศาสนาพระเปนเจายังเทาใดจักสิ้นอัน 

ให แกวาดังนี้ แตปอันสถาปนาพระมหาธาตุนี้เมื่อหนา ไดสามพันเกาสิบเกาปจึงจักสิ้นศาสนาพระ

เปนเจา อันหนึ่งโสด นับแตปสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อหนา ไดเกาสิบเกาป  เถิงในปกุน  อันวา 

พระปฎกไตรยนี้  จักหายและหาคนรูจักแทมิไดเลย  ยังมีคนรูคั่นสเล็กสนอยไซร ธรรมเทศนา      

อันเปนตนวา พระมหาชาติ หาคนสวดแลมิไดเลย ธรรมชาดกอันอ่ืนไซร มีตนหาปลายมิได มีปลาย

หาตนมิไดเลย”   

 

    การใชคํา  “ธรรมเทศนา”  และยกตัวอยางพระธรรมเทศนาโดยกลาววา “อัน

เปนตนวาพระมหาชาติ” แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกวา 

เปนที่นิยมในการสวดหรือเทศนมาตั้งแตครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแลว นอกจากนี้ในศิลาจารึกสมัย

สุโขทัยอีกหลายหลักยังกลาวถึงเรื่องเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติวา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ

คนไทยใหมั่นคงอยูในพระพุทธศาสนา เชน ในจารึกหลักที่ 6 ซ่ึงจารึกเรื่องการออกผนวชของพระ

เจาลิไทก็มีขอความสรรเสริญคุณธรรมของพระองควา ทรงประกอบดวยทานบารมีคลายกับพระ

เวสสันดร ถึงแมเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก จะมีหลักฐานชี้ชัดอยูในจารึกหลักที่  3  
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จารึกนครชุม ซึ่งเปนจารึกของพระธรรมราชาลิไท (1890-1927) เปนหลักฐานที่มีการนํามากลาวอาง

กันมากวามหาชาติมีความสําคัญในสังคมไทยมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยก็ตาม แตก็ไมปรากฏ

หลักฐานของมหาชาติฉบับแปลเปนภาษาไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเลย  (ลัลลนา  ศิริเจริญ, 2525: 

420)     

    สมัยสุโขทัยนี้ แมวาเวสสันดรชาดกจะถูกนํามาใชเฉพาะการสวดใหฟงตาม

พระบาลี ที่ถือวาเปนพุทธวจนะที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในรูปของพระคาถา ซึ่งมีอยูถึง  1,000 

คาถา จึงนิยมเรียกกันวา  “คาถาพัน”  การแตงเปนรายยาวหรือกาพยมหาชาติอยางสมัยอยุธยายังไมมี

การเทศนดวยทํานองตาง ๆ อยางปจจุบันจึงไมมี แตก็เชื่อไดวานาจะมีการแปลเวสสันดรชาดกเปน

ภาษาไทยแลว มิฉะนั้นแลวเวสสันดรชาดกก็คงจะไมเปนที่รูจักและเขาใจกันอยางแพรหลาย  

     1.2.2  สมัยกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (1991-2030) โปรดฯ ให

ประชุมนักปราชญราชบัณฑิตทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถใหชวยกันแตง “มหาชาติคําหลวง”  ขึ้น 

ในป พ.ศ. 2025 ซึ่งกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดประทานคําอธิบายไวในหนังสือมหาชาติคําหลวง

ฉบับ พ.ศ. 2460 วา  “...  มีจดหมายเหตุ ปรากฏวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีรับสั่งใหประชุม

นักปราชญราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยาแปลแตงเมื่อปขาล จุลศักราช 844 พุทธศักราช 2025” และ

ปรากฏขอความในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ (พรพรรณ วัชราภัย, 2508: 78)  วา  “...ใหชุมนุม

สงฆสบสังวาสและนักปราชญราชบัณฑิตทั้งปวง  ผูกพระมหาชาติคําหลวงพิสดารทั้ง  13  กัณฑ 

ประดับดวยคาถา 1,000 บริบูรณ  ...”  รวมทั้งลัลลนา  ศิริเจริญ (2525:  424)  ก็ยังไดยืนยันวา

มหาชาติคําหลวง เปนหนังสือมหาชาติที่แปลเปนภาษาไทยที่เกาที่สุดที่ยังคงเหลืออยูมาจนกระทั่ง

ตราบเทาทุกวันนี้  

     พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ (กันตสีโล) (2550: 394-396) ไดอธิบาย

ลักษณะการแตงมหาชาติคําหลวงไวในหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 วาลักษณะการแตง

มหาชาติ   คําหลวงนั้น จะยกเอาพระบาลีขึ้นตั้งเปนบาทหนึ่งกอนแลวแปลแตงเปนคําประพันธ

ภาษาไทยสลับกันไป ใชคําประพันธกาพย กลอน โคลง ฉันท และราย เชน 

 

             “ปาโต คตาสิ อฺุฉาย 

     ครั้นเชากหิว้กรนนเชา  ชายปาเตาไปตามชาย 

    ลูกไมบทันงาย     จํางายราชอดยืน แมฮา 
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         กิมิทํ สายมาคตา 

     คิดคนืใดมาค่ํา     อยูจรหลํ่าตอกลางคืน 

    เพราะเห็นกูโหดหืน    แลดูแคลนกูกลใด ดงงนี”้ 

 

 (พระครวูินัยธร  มานพ ปาละพันธ (กนัตสีโล), 2550: 394-396) 

 

    ภาษาในมหาชาติคําหลวงเปนภาษาเกา การเรียงสลับถอยคําภาษาบาลีกับ

ภาษาไทยทําใหอานเขาใจยาก แตมีโวหารที่สรางจินตภาพไดเดนชัด ไพเราะทั้งรสคําและรสความ 

เมื่อแตงจบตอนหนึ่ง ๆ แลว นักปราชญราชบัณฑิตก็นํามาอานถวายหนาพระที่นั่ง ครั้นเมื่อสั่งแตง

เติมปรับปรุงแกไขแลว เหลาราชบัณฑิตทั้งหลายก็จะชวยกันแตงทํานองสวดถวาย  หลังจากสวดจบ

กัณฑหนึ่งแลวก็โปรดใหมีการประโคมดนตรีตอนหนึ่ง  แตเดิมนั้นมหาชาติคําหลวงไมไดแตงไว

สําหรับ   พระเทศน แตแตงไวสําหรับนักสวดไดสวดใหอุบาสกอุบาสิกาฟงในเวลาไปบําเพ็ญกุศล 

ที่วัด 

    ตอมามหาชาติคําหลวงฉบับเดิมไดสูญหายไป 6 กัณฑ คือ กัณฑหิมพานต 

กัณฑทานกัณฑ กัณฑจุลพน กัณฑมัทรี กัณฑสักกบรรพ และกัณฑฉกษัตริย เมื่อป จ.ศ. 1176 (พ.ศ. 

2375) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรด ฯ ใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงขึ้น

ใหม  ใหครบ 13 กัณฑ มหาชาติคําหลวงเปนวรรณคดีคําหลวงเรื่องแรก เปนตนแบบของการแตง

มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกสํานวนตาง  ๆ  ในสมัยตอมา  เปนหลักฐานที่ใชในการศึกษาภาษาและ

รูปแบบคําประพันธสมัยอยุธยา เพราะปรากฏปที่แตงชัดเจน ถือกันวามหาชาติคําหลวงเปนหนังสือ

ที่แตงดีอยางยิ่งมาตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนวรรณกรรมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งนับไดวาเปน

เพชรน้ําเอกอันสุกใสเม็ดหนึ่งทางอักษรศาสตรของไทย (พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส),  2538: 

47) แมในหนังสือจินดามณีซึ่งใชเปนแบบเรียนในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราชก็ยังได

ยกเอาบทประพันธจากมหาชาติคําหลวงในกัณฑมัทรีมาเปนตัวอยาง  ดังความตอนหนึ่งวา 

 

           “ครั้นเชาก็หิ้วเชา  ชายปาเตาไปตามชาย 

     ลูกไมบทันงาย    จํางายราช  อดยืน 

     เปนใดจึงมาค่ํา    อยูจรหลํ่า  ตอกลางคืน 

     เห็นกูนี้โหดหืน    มาดูแคลนนี้เพื่อใด ฯ” 
 

มหาชาติคําหลวง(2516) 
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    ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาทรงธรรม พระองคโปรด ฯ ใหประชุมนักปราชญ 

ราชบัณฑิตแตง “กาพยมหาชาติ” ขึ้นในระหวาง  พ.ศ.  2145–2170 พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ 

(2550: 393) ไดอธิบายลักษณะการแตงกาพยมหาชาติไวในหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 

วา ลักษณะการแตงกาพยมหาชาติจะยกภาษาบาลีขึ้นมาตอนหนึ่งแลวแปลเปนภาษาไทย ใชคํา

ประพันธรายยาว แตหนังสือเรียกวากาพยตามความหมายโบราณวากาพยคือคําประพันธ 

สันนิษฐานกันวาแตงไวสําหรับใหพระเทศนในประเพณีเทศนมหาชาติของหลวง  

     สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2460:  4) ทรงเขียนไว

ในคํานํา หนังสือเรื่องมหาชาติคําหลวงซึ่งพิมพครั้งแรกวา “หนังสือกาพยมหาชาติสํานวนเกาถึงชั้น

นั้น ปรากฏอยูในปจจุบันนี้ บางกัณฑ กาพยมหาชาติมีศัพทมคธนอย เปนกาพยภาษาไทยมาก 

สันนิษฐานวาจะแตงสําหรับพระเทศนใหสัปบุรุษเขาใจเรื่องงายขึ้นมากกวามหาชาติคําหลวง”  ดวย

เพราะมีจุดมุงหมายในการแตงตางกันคือ  มหาชาติคําหลวงจะใชสําหรับสวด แตกาพยมหาชาติจะ

ใชเพื่อเทศนดวยทํานอง  ดังนั้น การเทศนมหาชาติดวยทํานองตาง ๆ  จึงนาจะเริ่มตนจากกาพย

มหาชาติที่แตงขึ้นในรัชสมัยของพระเจาทรงธรรมนี้  

     ดังที่กลาวแลววา  ทํานองสวดมหาชาติมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ดังความในศิลา

จารึกวา “พระมหาชาติ หาคนสวดแลมิไดเลย” สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคงทรงประดิษฐทํานอง

สวดขึ้น  เนื่องจากพระองคทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และนักปราชญราชบัณฑิตทั้งหลายก็ได

รวมกันประดิษฐทํานองสวดถวายตอหนาพระที่นั่งของพระมหากษัตริย ในรัชสมัยของพระเจาทรง

ธรรมไดมีการแตงมหาชาติเปนกาพยขึ้น ซึ่งเหมาะที่จะนําไปเทศนเปนทํานองเรียบ ๆ  ตามที่สมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา เทศนมหาชาติเปนทํานองตาง ๆ นั้นไดเกิดขึ้นมาจาก

กาพยมหาชาติที่แตงขึ้นในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม โดยอนุโลมมาจากคําสวดมหาชาติคําหลวงใน       

รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมัยกรุงสุโขทัยสืบตอกันมา พองกับคําใหการของ  

ขุนหลวงหาวัดที่กลาววา  “พระองคทรงแตงมหาเวสสันดรชาดก...”  ทั้งสวดประสานเสียง         

โอดรําพันคร่ําครวญ  ตาง ๆ ก็มีมาแตครั้งนั้น  มาถึงสมัยปจจุบันการเทศนมหาชาติจึงมีระเบียบ

ทํานองประจํากัณฑท้ัง 13 กัณฑ มหาชาติคําหลวงยังใชสวดอยูในพระอุโบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม 

เวลาเขาพรรษาทุก ๆ ป และยังปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผน ซึ่งเสมือนเปนเรื่องจริงของคนครั้ง 

กรุงเกาก็มีเรื่องเทศนมหาชาติวาดวยสามเณรแกวเทศนกัณฑมัทรี (มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2531: 

17) 

   1.2.3  สมัยธนบุร ีหลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงกอบกูอิสรภาพ

ครั้งที่ 2 แลว  มีปรากฏเรื่องเกี่ยวกับมหาชาติวา หลวงสรวิชิต (หน) ไดแตงรายยาวมหาชาติกัณฑ
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กุมารและกัณฑมัทรีขึ้น และไดใชเปนแบบแผนตอมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร (สมพันธ เลขะ

พันธุ, 2532: 31) 

     มหาชาติรายยาวมีวิธีการแตงคือ ยกเอาคาถาบาลีตอนหนึ่งขึ้นมาตั้งเปนกระทู 

แลวจึงบรรยายเรื่องเนื่องดวยคาถาที่ยกขึ้นมานั้น ตอจากนั้นก็ยกคาถาตอนตอไปมาบรรยายอีกจน

ครบจํานวนคาถาในแตละกัณฑ ทําใหมีคําบรรยายที่เขาใจงาย 

     ผลงานดานวรรณคดีในสมัยกรุงธนบุรีแมจะไมเดนเทาเทียมสมัยที่รุงเรือง    

อันเนื่องมาจากการศึกสงครามรอบดานก็ตาม  แตก็แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถอยางยอดเยี่ยม

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชอยางมากที่จะพึงกระทําไดในสถานการณเชนนั้น (พระมหาธวัช 

เขมธโช (พุทธโส), 2538: 49)  ทรงฟนฟูสงเสริมวรรณกรรมควบคูกันไปกับการฟนฟูประเทศชาติ

และพระศาสนา  โดยเฉพาะดานพระศาสนานั้นสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงทํานุบํารุงและ

ปกปองพระศาสนาไวดวยพระชนมชีพของพระองคจวบจนสิ้นรัชสมัย  แมจะเพียงชั่วระยะเวลา 15 

ป ในสมัยกรุงธนบุรี แตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ก็ทรงเอาพระทัยใสในการพระศาสนามาก   

คราวใดที่วางเวนจากการศึกสงครามก็จะทรงหันพระทัยมาใหกับการพระศาสนาอยางเต็มที่ ได  

ทรงจัดสังฆมณฑลเสียใหม ทรงบูรณะพระอารามตาง ๆ บํารุงการเลาเรียนพระไตรปฎกทรงให

รวบรวมพระไตรปฎกจากหัวเมืองตาง  ๆ  ซึ่งเอื้ออํานวยประโยชนตอการทําสังคายนาพระธรรม

วินัยในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ทรงชําระความบริสุทธิ์แหงสงฆในเมืองเหนือ 

สงเสริมบํารุงพระสงฆในเมืองนครศรีธรรมราช โปรด ฯ ใหบูรณปฏิสังขรณวัดบางยี่เรือใต  (วัด  

อินทาราม ธนบุรี ปจจุบัน) ทรงสรางสมุดภาพไตรภูมิขนาดใหญ มีความยาวถึง 34.72 เมตร ทั้งในป  

พ.ศ. 2322 ในโอกาสที่โปรด ฯ ใหสมเด็จพระยามหากษัตริยศึก (สมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ) ยกทัพ

ขึ้นไปปราบเมืองเวียงจันทนและมีชัยชนะ ขากลับกองทัพไทยไดอัญเชิญพระแกวมรกต และ     

พระบางซ่ึงประดิษฐานอยู ณ กรุงเวียงจันทนลงมาดวย โปรด ฯ ใหมีการฉลองสมโภชอยางมโหฬาร  

แลวอัญเชิญมาประดิษฐานไวหลังพระอุโบสถวัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) ภายในพระราชวัง (สมัย

กรุงธนบุรี) ทรงใฝพระทัยในการพระศาสนาตราบสิ้นรัชกาล (พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส), 

2538:  64-65) 

     ดังไดกลาวมาแลววา สมัยกรุงธนบุรีนั้นเต็มไปดวยการสงครามและความ

วุนวายมากมาย ผลงานทางดานวรรณกรรม หรือวรรณคดีแมจะไมโดดเดนอยางสมัยอื่น ๆ แตถึง

กระนั้น พระเจาตากสินมหาราชก็ทรงสนพระทัยในกิจการพระศาสนา และทรงมีพระปรีชาสามารถ

อยางยอดเยี่ยม ดังพระราชปณิธานของพระองคที่จารึกไว ณ ศาลาวัดอรุณราชวรารามวา  
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        “อันตัวพอ   ชื่อวา  พระยาตาก 

      ทนทุกขยาก    กูชาติ  พระศาสนา 

      ถวายแผนดิน    ใหเปน  พุทธบูชา 

      แดพระศาสนา   สมณะ  พระพุทธโคดม 

       ใหยืนยง    คงถวน  หาพันป 

      สมณะชีพราหมณ  ปฏิบัติ  ใหพอสม 

      เจริญสมณะ    วิปสสนา พอช่ืนชม 

      ถวายบังคม    รอยบาท พระศาสดา 

       คิดถึงพอ    พออยู  คูกับเจา 

      ชาติของเรา    คงอยู  คูพระศาสนา 

      พุทธศาสน    อยูยง  คูองคกษัตรา 

      พระศาสดา    ฝากไว  ใหคูกัน”   

 

  (พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส),  2538:  66) 

 

     ในสมัยกรุงธนบุรี ประชาชนยึดมั่นอยูในหลักศีลธรรมทางศาสนาและปฏิบัติ

ตามประเพณีสืบตอกันมาตามแบบอยางสมัยอยุธยา แมแตประเพณีนิยมฟงเทศนมหาชาติ  เพราะคติ

ความเช่ือเกี่ยวกับมหาชาติ (เวสสันดรชาดก) นั้นไดฝงรากลึกอยูในจิตใจของคนไทยมาทุกยุคทุก

สมัยสืบตอกันมาโดยไมขาดสายจนถึงปจจุบัน แตมิไดมีหลักฐานบันทึกไวมากนักหรือหากจะมี

บันทึกไวบาง หลักฐานเหลานั้นก็อาจสูญหายไปตามยุคสมัย      

     อนึ่ง หลวงสรวิชิต (หน) ซึ่งแตงรายยาวมหาชาติกัณฑกุมารและมัทรีใน

แผนดินพระเจากรุงธนบุรีนั้น มีตําแหนงเปนนายดานเมืองอุทัย มีบทบาทสําคัญในการปราบจลาจล

ในปลายสมัยกรุงธนบุรี ตามพงศาวดารพระราชหัตถเลขากลาววา หลวงสรวิชิต (หน) เปนผูมีสวน

สําคัญในการรักษาพระนครไวรอจนกวาสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกกลับจากตีเขมร และหลวง

สรวิชิต (หน) ออกไปรับทัพ ณ ทุงแสนแสบ รายงานขอราชการตาง ๆ แลวอัญเชิญสมเด็จเจาพระยา

มหากษัตริยศึกเขามายังพระนคร นับเปนความชอบพิเศษ  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรด ฯ ใหเปนที่

พระยา พิพัฒนโกษา และ เจาพระยาพระคลังในที่สุด ซึ่งเปนที่คุนหูในวงวรรณกรรมหรือวรรณคดี

ไทยวา “เจาพระยาพระคลัง (หน)” สวนงานวรรณกรรมของทานเริ่มตนมาตั้งแตสมัยธนบุรี ทานมี
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ความ สามารถทางการประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง เปนกวีที่แตงกลอนไดลักษณะสงางาม

และมีรสวรรณคดีไพเราะจับใจยิ่งนัก (พระมหาธวัช เขมธโช (พุทธโส), 2538: 48-49) 

    1.2.4  สมัยรัตนโกสินทร มีความตอเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรีในดานวรรณกรรม

เกี่ยวกับเรื่องมหาชาติ เพราะหลวงสรวิชิต (หน) ในสมัยกรุงธนบุรี หรือเจาพระยาพระคลัง (หน) ใน

สมัยรัชกาลที่ 1 ไดแตงรายยาวมหาชาติขึ้น 2 กัณฑ คือ กัณฑกุมารและกัณฑมัทรี ผลงานการแตง

ของทานมีผูนิยมมาก  เพราะใชคําสละสลวย ใชโวหารเปรียบเทียบคมคายลึกซึ้ง กลาวกันวาสํานวน

การแตงรายยาวมหาชาติของเจาพระยาพระคลัง (หน) ไดรับยกยองวามีสํานวนการแตงดีและมีความ

ไพเราะยิ่ง 

     ในสมัยนี้กวีทั้งในวัดและในวังนิยมแตงรายยาวมหาชาติเพื่อประกวดสํานวนกัน 

พระนักเทศนก็ไดแตงกัณฑที่ตนถนัดไวเปนสวนตัว ดังนั้นจึงปรากฏวามีสํานวนเทศนมากมาย 

พระเทพโมลี (กลิ่น) นักเทศนมหาชาติที่มีชื่อเสียงอยูวัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ก็ไดแตงรายยาว

มหาชาติขึ้น 2 กัณฑ  คือ กัณฑมหาพนและกัณฑทานกัณฑ สําหรับกัณฑมหาพนนั้นแตงไดดีและมี

ชื่อเสียงมาก เพราะมีสํานวนดีเดน เพียบพรอมดวยการใชถอยคํา สัมผัสอักษร และการเลนคําอยาง

วิจิตรบรรจง โดยใชคําพื้น  ๆ  เขาใจงายและลําดับความไดดีจนสามารถเห็นภาพตามจินตนาการอยาง

ชัดเจน   

     สมัยรัชกาลที่  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรง      

พระราชนิพนธหนังสือมหาชาติจํานวน 5 กัณฑคือ กัณฑวนปเวสน กัณฑจุลพน กัณฑมหาพน 

กัณฑสักกบรรพ และกัณฑฉกษัตริย  เฉพาะกัณฑฉกษัตริยทรงพระราชนิพนธแตขางตน 2 แหล 

นอกนั้นเปนสํานวนเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สําหรับวิธีแตง

มหาชาติฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 ก็เหมือนกันกับกาพยมหาชาติ แตมีลักษณะเดนคือ ทรง

อางถึงที่มาของขอความและความคิดหลายตอนบางทีก็เปรียบเนื้อหาของที่มาตาง ๆ ดวย มหาชาติ

ฉบับนี้ผูใชในการเทศนก็มีแตเจานายชั้นสูงที่เปนเชื้อพระวงศโดยตรง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายทาน

ที่ไดแตงรายยาวมหาชาติแตไมปรากฏชื่อ (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 2524: 50)   

    เรื่องการจัดเทศนมหาชาติในสมัยรัตนโกสินทรมีธรรมเนียมประเพณีการสวด

เทศนมหาชาติอยางใหญโตเปนงานพระราชพิธี  การเทศนมหาชาตินิยมเทศนในพระอุโบสถ พระ

วิหาร หรือศาลาการเปรียญและไมจํากัดฤดูกาลในการเทศนอยางในชนบทภาคกลาง นิยมเทศน

ระหวางเทศกาลออกพรรษาถึงเดือน 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมเทศนในเดือน 2  ถึง เดือน 4  

เรียกวาบุญพระเวส (อานวา ผะ-เหวด ตามสําเนียงอีสาน) ภาคเหนือมีการตั้งธรรมหลวงมหาชาติใน

เดือนยี่เหนือ (เดือน 2) หรือเดือนพฤศจิกายน และประเพณีเทศนมหาชาติใน เดือน 3 เหนือคือ เดือน
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ธันวาคม ภาคใตนิยมเทศนมหาชาติในเดือนอาย  การเทศนมหาชาติภาคกลาง เปนที่นิยมมาแต

โบราณทางราชการถือวาการเทศนมหาชาติเปนพระราชพิธีของแผนดิน มีหลักฐานปรากฏมาแต  

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 วาโปรดใหจัดการเทศน

มหาชาติขึ้น ณ  วัดโพธิ์ในรัชสมัยของพระองค  2  ครั้ง  ไดแก  

    ครั้งแรก  เมื่อปฉลู พ.ศ. 2348 แตไมพบรายละเอียดในจดหมายเหตุ หลักฐาน    

ที่พอจะนํามากลาวไดในที่นี้ เปนหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดพระเชตุพน ในพระวิหารทิศ    

พระโลกนาถมุขหลัง วาดวยเรื่องทรงสรางวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ 1 ซึ่งกลาวถึงการพระราช

กุศลที่ทรงสรางอันเกี่ยวของกับสัตสดกมหาทานในมหาเวสสันดรชาดกความวา (สุภาพรรณ         

ณ บางชาง,  2524: 51)   

 

    “เปนพระราชทรัพยทิ้งทานตนกรรมพฤกษ  ฉลากพิกัดคาพระราชบุตรีภาคี

ไนยราช และพระนางสนมราชกุญชร อัศดรนาวาฉลากละหาชั่งสี่ชั่งสองชั่งเปนเงินสามรอย

สามสิบแปดชั่ง เงินใสผลมะนาวรอยหกสิบแปดชั่งเขากัน ทิ้งทานหารอยหกชั่ง คิดทั้งเงินคาผา 

ทรงพระดอกไมบูชาเลี้ยงพระสงฆ กระจาดและโรงฉอทานเครื่องไทยทาน” 

 

    จะเห็นไดวาการพระราชกุศลครั้งนี้สอดคลองกับการจัดเทศนมหาชาติครั้งแรก

ในรัชกาลที่ 1  และนาจะมีเทศนมหาชาติครั้งนี้ที่วัดพระเชตุพนเปนการฉลองวัด 

    ตอมาครั้งที่  2 โปรดใหจัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2350 มีจดหมายเหตุปรากฏเปน

หลักฐานบอกใหทราบถึงการมีเทศนมหาชาติ โดยมีรายนามและรายพระนามของพระผูเทศนและ

ผูรับเปนเจาภาพแตละกัณฑไวดวย ดังความในประกาศเรื่องบําเพ็ญพระราชกุศลเทศนมหาชาติใน

รัชกาลที่  1  ดังนี้ (สุภาพรรณ ณ บางชาง,  2524: 51-55)   

 

      “ประกาศเรื่องบําเพ็ญพระราชกุศลเทศนมหาชาติในรัชกาลที่ 1” 

 

    สมเด็จบรมธรรมฤกมหาราชาธิราช  บรมนารถบรมบพิตรสิทธิบุริโสดมบรม

ราชศรัทธินทรีย ศรีศุภธรรมสัมปยุตกุศเลศวิเศษพิศาล โวทานธํารงทรงทศพิธราชธรรมอนันตคุณ

พิบุลขันติจิรถีติกาล สมณพรหมวิหารมหาบุเรจาริกธรรมสัมภารา ดิเรกศรัทธามหาศาสนูปถัมภก 

ยกพระธรรมเตปฏกาสังคายนาปริยัติอัตตนิยาตสรณาคมธเรษ โลกเชฐมกุฏสมมุติเทวา บรมสามิ  

กิศเรศเศวตกุญชร บวรอัฐทัศคชานาเนกเอกมงคลสากลฤทธิ กฤดิเดชาจลาวณาไสย ในพระพุทธ
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การกธรรม คัมภีรวิสุทธิสยัมพุทธโพธิญาณ สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวเสด็จผานพิภพ  กรุงเทพ    

ทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมมหาสถาน  เสด็จออกพระที่นั่งบุษบก

มาลา มหาจักรพรรดิพิมาน  พรอมดวยสมเด็จพระอัครราชโอรสาพระภาคิไนยราช   สมุหมาตยา

มนตรีกระวีชาติราชประโรหิตโหราจารยเฝาพระบาทบงกชมาศ ทรงพระราชจินดามยญาณ  จะทรง     

พระราชอุทิศอัครมหาบูชาวรามิศวิจิตรอัศจรรย แกพระมหาเวสสันตรชาดก   อันเปนอัครมหาชาดก

เบื้องปลายใกลพระบรมราชา ภิเษกสมโพธิญาณ จึงมีพระราชบริหารดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งสมเด็จ

พระอัครราโชรส และสมเด็จพระอัครราชนัดดา  พระบรมวงศานุวงศทั้งปวงใหแจกรับปนซึ่งกัณฑ

พระมหาชาติ   

          ฝายลนเกลา ฯ กรมพระราชวังบวร ฯ (คือพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย) รับกัณฑทศพร สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุสําแดง กับกัณฑนครกัณฑ พระ    

พนรัตน (แกว) วัดพระเชตุพน สําแดงเขากันเปน 2 กัณฑ 

          สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมขุนเสนานุรักษ (กรมพระราชวังบวรฯ รัชกาลที่ 

2) รับกัณฑหิมพานต พระพรหมมุนี (อาจ) วัดสระเกศ  สําแดง 

          สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟาอไภยธิเบศ รับกัณฑทานกัณฑ พระราชมุนี     

วัดมหาธาตุ  สําแดง 

    สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟาเกต รับกัณฑวนประเวสน พระธรรมเจดีย       

วัดสุวรรณธาราม  สําแดง 

          เจาจอมฝายใน (คุณเสือ) รับกัณฑชูชก พระเทพมนุ ีวัดสังขจาย สําแดง 

    พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาปาน พระองคเจาบัว พระองคเจาฉิม พระราช

โอรสพระราชวังบวรสถานพิมุข 3 พระองค รับกัณฑจุลพน พระองคเจาประถมวงศราชโอรส

พระราชวังบวรสถานพิมุข  ที่ทรงผนวชอยูวัดระฆัง สําแดง 

         พระเจาหลานเธอ กรมขุนสุนทรภูเบศ รับกัณฑมหาพน  พระมหากลิ่น วัดราช

สิทธาราม  สําแดง 

         สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟากรมหลวงจักรเจษฎา รับกัณฑกุมาร กัณฑ    

สักกบรรพ  พระมหามี วัดระฆัง สําแดง 

         พระองคเจา กรมหมื่นนรินทรพิทักษ รับกัณฑมัทรี  พระมหาเกตุ วัดสุวรรณ

ธาราม  สําแดง 

         พระเจาลูกเธอ  พระองคเจาอรุโณทัย (ตอมาเปนกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ

พลเสพย ในรัชกาลที่ 3) รับกัณฑสักกบรรพ พระญาณสมโพธิ วัดกลาง สําแดง 
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         พระเจาลูกเธอ พระองคเจาอภัยทัต รับกัณฑมหาราชบรรพ พระมหาปาน       

วัดระฆัง  สําแดง   

         สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมขุนพิทักษมนตรี รับกัณฑฉกษัตริย   

พระเทพโมลี (ดอน) วัดหงส สําแดง 

         สมเด็จพระเจาลูกเธอ  สมเด็จพระเจาหลานเธอทุกพระองคที่เปนเอกอัคร

ทานาธิบดี  มีอารมณผองใสในพระราชกุศลศรัทธาใหอลังการประดับขจิตบรรจงตาง ๆ กัน 

กระจาดชั้นตนกวาง 5 วา 5 ชั้น 7 ชั้นบาง ระดับกันขึ้นไปสูง 7 วาเศษ  มีกระจาดนอยปากศอกหนึ่ง 

ตางทรงจัดสรรเลือกลวนเหลาขาทนียะตัณฑุลาปูวา  ผลาหารอันประณีตบรรจงใสลงในกระทง 

เหลือกระจาดกองสุมไวเปนอันมากแลวยังผาสบงและผาขาวเนื้อดีประดับเปนฉัตรธง  และจัดกลีบ

เปนดอกมัดตร่ําปกรายรอบกระจาดนับดวยรอยเปนมหาวรามิสบูชา” 

 

    ในประกาศขางตนนั้นจะเห็นไดวา  พระผูเทศนกัณฑนครกัณฑคือ ทานเจา

ประคุณสมเด็จพระวันรัต (แกว)  เจาอาวาสรูปแรกของวัดพระเชตุพน และตั้งแตสมเด็จพระวันรัต 

(แกว) เปนตนมา กัณฑนครกัณฑก็มีพระวัดพระเชตุพนเปนผูเทศนถวายมาโดยตลอด และไดถือกัน

ตอมาวาทํานองกัณฑนครกัณฑนั้นเปนทํานองประจําของวัดพระเชตุพนดวย (สัมภาษณพระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ) 

     จากหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 ทรงเรียก

การเทศนมหาชาติวาพระราชกุศลเทศนามหาชาติ เปนพระราชพิธีในเดือนอาย โดยกลาวถึงการ

เทศนมหาชาติในสมัยรัชกาลที่ 1-3 วา  มีการเทศนบนพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแหงเดียว แตถามี       

พระบรมศพอยูบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็จะยกขึ้นไปเทศนาบนแทนมุกพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น เคยยกไปเทศนาที่พระที่นั่ง       

อนันตสมาคม แตเนื่องจากฝายในฟงไมไดยิน จึงไดยายเขาไปที่พระที่นั่งทรงธรรมขางใน 

ขาราชการที่เขาไปฟงเทศนนั้นมีแตเจานาย เจาพนักงาน กรมพระตํารวจและมหาดเล็ก บนพระที่นั่ง

ทรงธรรมมีแตฝายในทั้งส้ิน ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงยายกลับไป

ยังพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย และเมื่อมีการซอมแซมพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยก็ยกไปที่พระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาทอีก 

    พ.ศ.  2358  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให

ประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวงบางกัณฑขึ้น เพื่อซอมแทนฉบับที่แตงขึ้นใน   

รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ขาดหายไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา  มหาชาติคําหลวงจึงได
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สมบูรณสืบตอมา และในสมัยรัชกาลที่  2 ตอเนื่องรัชกาลที่  3 นี้  สมเด็จพระมหาสมณเจา                

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  พระนามเดิมวา “พระองคเจาวาสุกรี” ซึ่งเปนกวีที่มีชื่อเสียงทรง       

พระนิพนธรายยาวมหาชาติขึ้น 11 กัณฑ ยกเวนกัณฑมหาพนและกัณฑมัทรี ทรงเห็นวาทั้งสอง

กัณฑนี้มีกวีไดแตงไวดีเยี่ยมที่สุดแลวกลาวกันวา สํานวนพระนิพนธของพระองคไพเราะและไดรับ

ความนิยมมาก กรมศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) ไดคัดเลือกและจัดพิมพเปน

แบบเรียนมาตั้งแต  พ.ศ.  2452  จํานวน 5 กัณฑ คือ กัณฑทศพร หิมพานต มหาราช ฉกษัตริย และ

นครกัณฑ 

     ในสมัยรัชกาลที่  4  และรัชกาลที่ 5 นั้น สมเด็จพระเจาลูกเธอ และพระเจา

หลานเธอไดถวายเทศนมหาชาติแทบทุกพระองค โดยอาศัยบทเทศนซึ่งเปนพระราชนิพนธของ

รัชกาลที่ 4  แตเนื่องจากพระองคทรงพระราชนิพนธไวเพียง 5 กัณฑ คือ วนปเวสน จุลพน มหาพน 

สักกบรรพ และฉกษัตริย จึงเทศนกันเฉพาะกัณฑเหลานี้  มีที่เทศนกันกอนที่ไมใชบทพระราช

นิพนธบาง ทั้งนี้พระราชครูพิราม ชู เมื่อยังเปนหลวงราชาภิรมย อยูในกรมราชบัณฑิตเปนผูฝกให 

สมเด็จกรมพระยา ดํารงราชานุภาพ ไดรวบรวมรายชื่อของเจานายที่เทศนมหาชาติถวายโดยอาศัย

บทพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 4 ดังนี้ (สุภาพรรณ  ณ บางชาง,  2524: 76-78)   

 

           “เจานายที่ผนวชในรัชกาลที่ 4  

    สมเด็จพระพุทธเจาหลวง ถวายกณัฑสักกบรรพ    

    กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ ถวายกัณฑวนปเวสน      

    กรมหลวงพิชิตปรีชากร ถวายกัณฑสกักบรรพ      

    กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ทรงหัดกัณฑฉกษัตริย แตเปลี่ยนถวายกัณฑ สักกบรรพ 

    กรมหม่ืนภูธเรศธํารงศกัดิ ์ ถวายกัณฑฉกษัตรยิ      

    กรมหลวงประจกัษศิลปาคม ถวายกัณฑมหาพน      

    กรมหลวงพรหมวรานุรกัษ ถวายกณัฑจุลพน      

    กรมหม่ืนราชศกัดิสโมสร  ถวายกัณฑจุลพน 

    เจานายที่ผนวชในสมัยรัชกาลที่ 5 

    สมเด็จเจาฟากรมพระจกัรพรรดิพงศ ถวายกัณฑวนปเวสน 

                                พระองคเจาอุณากรรณอนนัตรไชย ถวายกัณฑฉกษัตรยิ  

 กรมหม่ืนธิวากรวงศประวัต ิ ถวายกณัฑมหาพน  

 กรมขนุศิริธัชสังกาศ ถวายกัณฑวนปเวสน 
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 กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ถวายกณัฑจุลพน 

 กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ถวายกัณฑฉกษัตริย 

 พระองคเจากาพยกนกรตัน ทรงหัดกัณฑมหาพนแตไมไดถวาย 

 สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ถวายกัณฑฉกษัตรยิ 

 สมเด็จเจาฟากรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช กําหนดวาจะทรงหัดกัณฑมัทรี แต

ตองทรงลาผนวชรับแขกเมืองเสียกอน 

 สมเด็จพระมหาสมณะ  เม่ือทรงผนวชเปนสามเณรไมไดทรงหัดเทศนมหาชาติ 

แตเม่ือเปนสมเด็จพระราชาคณะทรงพระนิพนธและ ถวายกัณฑทศพร 

 กรมพระสมมตอมรพนัธุ  ถวายกัณฑจุลพน 

 กรมหม่ืนววิิธวรรณปรีชา  ถวายกัณฑมหาพน 

 กรมหม่ืนพงษศาดิศรมหิป ถวายกัณฑฉกษัตริย 

 กรมหม่ืนนราธิปประพันธพงศ ถวายกัณฑวนปเวสน 

 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงหัดกัณฑจุลพนไดถวายเม่ือลาผนวชแลว 

 พระองคเจาศรีเสาวภางค  ถวายกัณฑฉกษัตริย 

 กรมขนุพิทยลาภพฤฒิธาดา ถวายกัณฑสกักบรรพ 

 สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ ถวายกัณฑมหาราช 

 กรมขนุมรุพงศศิริพัฒน ถวายกัณฑจุลพน 

 กรมหลวงสวัสดิ์วัฏนวิสิษฐ ไมไดทรงหัด 

 กรมหม่ืนมหิศรราชหฤไทย ทรงหัดกณัฑสักกบรรพ แตไมไดถวาย 

   รัชกาลที่ 5 ไดโปรดใหสมเด็จพระเจาลูกเธอทรงหัดเทศนามหาชาติถวายเมื่อ

ทรงผนวชเปนสามเณร 3 พระองค คือ  

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ ถวายกัณฑสักกบรรพ 

          รัชกาลที่ 6 ทรงหัดกัณฑทานกัณฑ แตเสด็จยุโรปเสียกอน 

          สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครราชสีมาถวายกัณฑฉกษัตริย” 

 

    ในคํานําของหนังสือเรื่อง มหาเวสสันดรชาดกฉบับยอ นายสะอาด สุทธิ เสวันต 

ไดเลาถึงวิธีการคัดเลือกพระผูเทศนมหาชาติกัณฑตาง  ๆ  วาประมาณ  พ.ศ. 2462  หรือ พ.ศ. 2463 

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดมีพระบัญชา

ให  พระเถรานุเถระมาประชุม ณ วัดมหาธาตุมีสมเด็จพระวันรัตน  (เฮง เขมจารี)  อธิบดีสงฆวัด
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มหาธาตุ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงพระธรรมไตรโลกาจารย หรือ พระพิมลธรรม เปนพระเถระ

ผูใหญคัดเลือกพระภิกษุผูมีความชํานาญในการเทศนมหาเวสสันดรชาดก  กัณฑละ  3 รูป มาเทศน

แขงขันกัน รูปไหนเทศกัณฑไหนไดดีมากที่สุดก็ใหรูปนั้นเทศนมหาชาติกัณฑนั้น ในวันงานสมเดจ็

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จมาทรงฟงตลอดทั้ง 13 กัณฑ 

     เรื่องที่กลาวมานี้แสดงวา ในสมัยกอนการเทศนมหาชาติเปนเรื่องที่สําคัญมาก 

ไมวาจะในความรูสึกของเจานายเชื้อพระวงศ หรือชาวบานสามัญ มีการหัดและการคัดเลือกตัว

บุคคลท่ีจะเทศนกันอยางจริงจังและการที่มีการคัดเลือกกัณฑไดเชนนั้นก็แสดงวามีพระผูสามารถ

เทศนไดจํานวนมากพอสมควร 

     ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหลักฐานการจัดเทศนมหาชาติจากพระราชกระแสของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงอนุโมทนาในการจัดใหมีเทศนามหาชาติถวาย

พระราชกุศล ตามหนังสือกราบบังคมทูลของกรมราชเลขานุการเมื่อวันที่ 28 มกราคม ร.ศ.125 เปน

หนังสืออยูในหอจดหมายเหตุแหงชาติเรื่องเกี่ยวกับงานเทศนมหาชาติซึ่งพระสงฆและทายกทายิกา

จัดขึ้นเพื่อหาทุนทรัพยชวยปฏิสังขรณศาลาการเปรียญวัดพระเชตุพน ถวายพระราชกุศล ณ ศาลา

การเปรียญของวัดพระเชตุพน เมื่อ พ.ศ. 2450 หรือ ร.ศ.125 สมัยรัชกาลที่ 5 ท่ีแสดงรายนามเจาภาพ

กัณฑเทศนและพระผูเทศนซึ่งเปนพระที่จําพรรษาอยูที่วัดพระเชตุพนทั้งส้ิน   

    ดังไดกลาวแลววา  เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกเปนที่นิยมกันมากใน

หมูพุทธศาสนิกชนมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทรนี้ 

ไดมีการประชุมกันฟงเทศนมหาชาติทุก  ๆ  ป  อาจเปนเพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและมีคติ

ธรรมสอนไปในตัวดวย   พุทธศาสนิกชนจึงไดนําเอาหลักคําสอนที่แฝงอยูในเนื้อเรื่องมาเปนแบบ

ในการดําเนินชีวิต แมแนวคิดหลักของเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกจะอยูที่การบําเพ็ญ

ทานบารมีของพระเวสสันดร แตเนื้อหาสาระของเรื่องก็ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย และ

สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยเกือบทั้งหมด ประเพณีการฟงเทศนมหาชาติก็ได

กลายเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของคนไทยไป และกวีแตละยุคยังไดนําเอาเนื้อเรื่องของ

มหาชาติมารอยกรองประกวด  ประขันกัน จนทําใหเกิดมหาชาติขึ้นอีกหลายสํานวน ดังที่ สมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อางจาก ลัลลนา  ศิริเจริญ (2525: 427) กลาววา 

 

    “...  มาในชั้นกรุงรัตนโกสินทรนี้ก็ยังแตงความใหมเพิ่มเติมกันตอมาอีก  แต

หนังสือเทศนมหาชาติที่มีอยูในหอพระสมุดวชิรญาณเดี๋ยวนี้ พระวรวงศเธอ กรมหมื่นกวีพจน        

สุปรีชาไดเคยลองตรวจดูที่สํานวนตาง ๆ กัน กัณฑทศพรมี 8 สํานวน  กัณฑหิมพานตมี 10 สํานวน  
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กัณฑทานกัณฑ มี 7 สํานวน กัณฑวนปเวสน มี 13 สํานวน  กัณฑชูชก มี 14 สํานวน กัณฑจุลพนมี 

16 สํานวน กัณฑมหาพนมี 8 สํานวน กัณฑกุมารมี 6 สํานวน กัณฑมัทรีมี 11 สํานวน  กัณฑสักก 

บรรพมี 9 สํานวน กัณฑมหาราชมี 7 สํานวน กัณฑฉกษัตริยมี 5 สํานวน กัณฑนครกัณฑ มี 7 

สํานวน  เปนสํานวนเกาบางใหมบาง  แตสังเกตวามีสํานวนครั้งกรุงเกาทุกกัณฑ” 

 

    จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา หนังสือเทศนมหาชาติมีอยูมากมายหลายสํานวน  

และตอมาก็ยังมีผูคิดแตงมหาชาติกลอนเทศนขึ้นเองอีก ดังที่ ลัลลนา  ศิริเจริญ (2525: 248) ไดสรุป

ไววา “...แลวแตวาผูใดจะชอบกัณฑใด บางคนก็แตงกัณฑเดียว บางคนก็แตงหลายกัณฑ และบางที

ชวยกันแตงเปนกัณฑ  ๆ  ก็มี  ดังนั้นแตละกัณฑจึงมีหลายสํานวนซึ่งไพเราะบางไมไพเราะบาง  ...” 

    ในพ.ศ. 2449 พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ (ตอมาไดเปนเจาพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์) 

เจากรมศึกษาธิการในสมัยนั้น ไดจัดใหมีการคัดเลือกมหาชาติกลอนเทศนสํานวนที่ดีที่สุดจนครบ   

13 กัณฑ ไดแก กัณฑทศพรและกัณฑหิมพานต  พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ    

ปรมานุชิตชิโนรส กัณฑทานกัณฑ ของสํานักวัดถนน กัณฑวนปเวสน พระราชนิพนธในพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว กัณฑชูชก ของสํานักวัดสังขกระจาย กัณฑ 

จุลพน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว กัณฑ

มหาพนของพระเทพโมลี (กลิ่น) กัณฑกุมารและกัณฑมัทรี ของเจาพระยาพระคลัง(หน) กัณฑ         

สักก บรรพ  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

กัณฑมหาราช  กัณฑฉกษัตริย  และกัณฑนครกัณฑ พระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา            

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เรียกวาฉบับของกรมศึกษาธิการ หรือมหาเวสสันดรชาดกฉบับ 13 

กัณฑ ใชเปนแบบเรียนภาษาไทยสืบมาจนทุกวันนี้ และในพ.ศ. 2462  คณะกรรมการหอพระสมุด ฯ 

ก็ไดจัดใหมีการชําระและรวบรวมมหาชาติกลอนเทศนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ใหชื่อวามหาชาติฉบับ       

หอพระสมุดวชิรญาณ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง ไปจากเดิม 3 กัณฑ  คือกัณฑวนปเวสน กัณฑจุลพน 

และกัณฑ    สักกบรรพ โดยไดนําพระนิพนธในสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส มาแทนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว  

ซึ่งพระธรรมกถึกหรือผูเทศนมหาชาติ ก็ไดใชเทศนมาจนทุกวันนี้ 

    ความนิยมในการจัดเทศนมหาชาติ เกิดขึ้นเพราะความเชื่อในกุศลทานบารมีอัน

บุคคลจะพึงไดรับจากการฟงเทศนมหาชาติ  โดยมีความเชื่อมาแตโบราณกาล 3 ประการ               

พอประมวลความไดวา 
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    ประการแรก  เชื่อกันวาคัมภีรมหาชาติ  เปนพระพุทธวัจนะซึ่งสมเด็จพระผูมี

พระภาคเจา ไดตรัสประทานเทศนาแกพระภิกษุสงฆพุทธบริษัท ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ หาก

ผูใดไดสดับยอมเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเปนกุศลบุญราศีสืบไป 

    อีกประการหนึ่งเชื่อกันวา  พระศรีอาริยเมตไตรยเทพบุตรซึ่งจะตรัสรูเปน   

พระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคตไดมีเทวโองการสั่งพระมาลัยมหาเถระใหมาบอกแกมนุษยทั้งหลาย

ในโลกวา ถาผูใดปรารถนาประสบกับศาสนาของพระองคก็ใหผูนั้นฟงเวสสันดรชาดกอันประดับ

ดวยพระคาถาหนึ่งพันพระคาถาใหจบภายในวันเดียว ใหบูชาดวยประทีป ธูป เทียน ธง ฉัตร สารพัน

ดอกไม ดอกบัว ดอกอุบล จงกลนี ราชพฤกษ ใหครบจํานวนสิ่งละพัน ผลานิสงสจะทําใหไดพบ

ศาสนาของพระศรีอาริย 

    ประการสุดทายการฟงเทศนมหาชาตินี้  ผูฟงเชื่อกันวา  ผูบริจาคทานนั้นก็จะ

ไดรับเสียงแซซองสาธุการเกิดความปติอิ่มเอิบใจ เหมือนมีผลทานเกิดขึ้นทันตาเห็นจึงเปนที่ชื่นชมชื่น

ชอบของผูฟงโดยทั่วไป และผูฟงยังเชื่อกันวาจะไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ 

แมเมื่อตายจากโลกนี้ไปแลวจะไมไปเกิดในอบายจะไปสูสุคติเทานั้น 

     ประเพณีการเทศนมหาชาติเปนทั้งประเพณีในราชสํานัก และประเพณีของ

ชาวบาน มีการสืบตอเนื่องกันมาถึงปจจุบัน ถือวาเปนประเพณีการทําบุญในเทศกาลออกพรรษาที่

สําคัญมากในสังคมของพุทธศาสนิกชนไทย เพราะเชื่อวาผูใดไดฟงเทศนมหาชาติยอมไดกุศลแรง 

จะไดเกิดในศาสนาพระศรีอาริย และยังเชื่ออีกวามหาชาติชาดกนี้จะเสื่อมเร็วกวาทศชาติชาดกเรื่อง

อื่น ๆ  พุทธศาสนิกชนไทยจึงตองชวยกันอนุรักษไวกอนที่จะสูญหายไป 

 2.  ประเพณี ความเชื่อ และพิธกีรรมเทศนมหาชาต ิ

       2.1  ประเพณีการเทศนมหาชาต ิ

              พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ (2544: 28-40) กลาวถึงประเพณีการเทศนมหาชาติ 

ไวในหนังสือเลาความตามแหลวา “พระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ทุกคนใหทําความดีละเวนความชั่ว เพื่อใหอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข และดวยเหตุแหง

ความนับถือศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานี้ จึงเปนแรงบันดาลใจให

กวีสรางสรรคผลงานทางดานพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อใชสั่งสอนและสืบทอดคุณธรรมทาง

พระพุทธศาสนา” 

             ผลงานทางดานพระพุทธศาสนาดังกลาว  มักนําไปใชในการเทศนาเพื่อโนมนาว

จิตใจพุทธศาสนิกชนใหเกิดเลื่อมใสศรัทธา  ถอยคําที่ใชจึงเรียบเรียงและรอยกรองแลวอยางดียิ่ง 

โดยประสงคจะยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น และเกิดความเชื่อมั่นในพระพทุธศาสนาดงัเชน งานประพนัธ
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เรื่องมหาชาติฉะนั้น   หนังสือมหาชาติที่เกาที่สุดที่ไดพบในเวลานี้  คือมหาชาติคําหลวงซึ่ง      

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  มีรับสั่งใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยาแปลและ

แตงเม่ือพ.ศ. 2025 -2170 วิธีแตงก็คือเอาภาษามคธเดิมตั้งบาทหนึ่ง แลวแปลแตงเปนคําประพันธ

ภาษาไทยวรรคหนึ่งสลับกันไป ดังตัวอยาง กัณฑทานกัณฑ และกัณฑจุลพน   

 

    กัณฑทานกัณฑ 

     “ปางนั้นเจาพระยาแพศยัน  ดรไดจอมขวัญ 

    ชาลีพิลาศลักษณา   

     มัทรีมัทรราชธิดา   ไดแกวกัณหา 

    สององคอุมองคสองอร” 

    กัณฑจุลพน   

     “ดอกไมหลายแสงโสด    บานชวงโชติทั้งไพรพน  

    พยงพื้นในนราดล    ดํากลดาษดวยดวงดาว” 

 

มหาชาติคําหลวง (2516: 53-56) 

 

   หนังสือมหาชาติคําหลวงไมไดแตงสําหรับเทศน  แตแตงสําหรับสวดใหพระเจา

แผนดิน  อุบาสกอุบาสิกาฟงในเวลาไปอยูบําเพ็ญกุศลที่วัด จากการสัมภาษณอาจารยสุชาติ  ละออง 

(2551:  สัมภาษณ)  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการสวดมหาชาติคําหลวง ประจําอยูที่ฝายกองพิธีกอง

ศาสนูปถัมภ กรมการศาสนา  ทานเลาถึงเรื่องการสวดมหาชาติคําหลวงวา   

 

   “การสวดมหาชาติคําหลวงนั้น  เริ่มสวดในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ      

ในสมัยนี้มีการประชุมนักปราชญทั่วประเทศแตงเปนกัณฑ  ๆ  สวดหนาพระที่นั่ง  พระเจาแผนดิน

ก็แตงดวย แตงแลวซอมหนาพระที่นั่ง  ซอมเสร็จแลวผูกเปนทํานองจึงเรียกวามหาชาติคําหลวง  

สวดที่วัดพระศรีสรรเพชญครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  สวดในเทศกาลเขาพรรษา  การสวดนั้น

แบงเปนสามนัด  นัดละ 3 วัน คือ เขาพรรษา 1 นัด  กลางพรรษา 1  นัด  ออกพรรษา 1 นัด ผูที่สวด

ใชราชบัณฑิตแบงเปน  3 สํารับ ๆ  ละ 4  คน  มีทั้งหมด  12  คน สําหรับการแตงตัวไมไดระบุไววา

แตงอยางไร แตในสมัยที่สวดในปจจุบันใชนุงผาโจงกระเบนขาว  ถุงเทาขาว  ใสเสื้อคอตั้งเรียกวา

ชุดราชปะแตน การสวดในสมัยนั้น  นัดแรกคือวันเขาพรรษา  พระเจาแผนดินเสด็จทุกครั้ง  เมื่อได
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ทรงฟงจนจบเสร็จทั้ง 3 กัณฑแลว ไดพระราชทานเงินตราแกนักสวดทั้งหมด 12 คน เปนเงิน 3 ชั่ง 

คนละ 20  บาท 

   ปจจุบัน ประเพณีการสวดมหาชาติคําหลวงมีเพียงแหงเดียวคือที่วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม  มีเฉพาะเทศกาลวันเขาพรรษาในชวงขางขึ้น 14 ค่ํา  15 ค่ํา และวันขางแรม 1 ค่ํา  กลาง

พรรษาในชวงขางขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา และวันขางแรม 1 ค่ํา  และออกพรรษาในชวงขางขึ้น  14 ค่ํา 15 

ค่ํา  และวันขางแรม 1 ค่ํา  รวมทั้งหมด  9  วัน  ชวงวันเขาพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เสด็จ ฯ ทรงฟง  2  วัน  คือ  วันขึ้น 15 ค่ํา  และวันแรม 1 ค่ํา  นักสวดใชฆราวาส  รวม  4  คน แตงตัว

นุงผาขาวโจงกระเบน  ถุงเทาขาว ใสเสื้อคอตั้ง ชุดราชปะแตน เรียกวาราชบัณฑิต  ปจจุบันเปน

หนาที่ของกรมการศาสนาที่จะตองฝกหัดและฝกซอมเพื่อสงเจาหนาที่ไปสวดมหาชาติคําหลวงที่

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทุก ๆ  ป เพื่อรักษาพระราชประเพณีไวมิใหสูญหายไป  การ

สวดถือเอาตามแนวของกรุงศรีอยุธยา  แตเปนที่นาเสียดายวาทํานองการสวดในปจจุบันคงเหลืออยู

เพียงกัณฑมหาพนกัณฑเดียวเทานั้น 

   การสวดอีกแบบหนึ่งเรียกวา การสวดโอเอศาลาราย  ซึ่งจะใหเด็กสวด  คําวาโอเอ  

ใชเรียกคนที่สวดไมเกง  คนที่สวดเกงหรือสวดชั้นหนึ่งก็เอาไวสวดถวายดานในพระอุโบสถ สวด

ใหพระเจาแผนดินฟง  สวนคนที่สวดดีบางไมดีบาง  ยังออนหัดอยู  เขาเรียกโอเอพิหารราย  “ยัง

ออนแอ อาดอาง โอเอพิหารราย  ชุดสวดแตเดิมมี  12 สํารับสําหรับ ละ 4  คน พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  4  ทรงเห็นวาตองใชขาราชการเยอะ  จึงใหเหลือไวสวดเพียงชุดเดียว  

ที่เหลือใหเด็กสวดอยูขางนอก การสวดใชกาพยพระไชยสุริยาสวด” (สุภาพรรณ ณ บางชาง,  2524: 

60-62) 

     พ.ศ. 2170 ในแผนดินพระเจาทรงธรรม มีการประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตง

กาพยมหาชาติขึ้น ลักษณะกาพยมหาชาตินั้นจะมีคําศัพทภาษามคธนอย มีภาษาไทยมาก คํา

ประพันธแตงเปนรายยาว เรียกวา “กาพยมหาชาติ” สันนิษฐานวาแตงไวสําหรับพระเทศนและการที่

พระเทศนเปนทํานองตาง ๆ นั้นก็อาจจะมาจากการเทศนอนุโลมตามลักษณะการสวดมหาชาติ      

คําหลวงก็ได  สวนมหาชาติกลอนเทศน หรือรายยาวมหาชาตินั้น  จะยกคาถาภาษามคธมาตอนหนึ่ง 

แลวนําความมาแปลเปนภาษาไทย  แตงเปนรายยาว  แตรวบรัดเรื่องใหสั้นเขาสําหรับพระเทศนให

จบ 13 กัณฑไดในวันเดียว  เพื่อใหเปนสวัสดิมงคลแกการพิธี 

     เทศนมหาชาติมีประโยชนนานัปการ ไดแกทําใหเปนผูรูรักสามัคคี มีความเปน   

น้ําหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะประกอบกุศลกิจรวมกัน  ทําใหเปนผูรูจักเสียสละ คือ เสียสละทั้งกําลัง

กาย  กําลังใจ  และกําลังทรัพย  ลดความตระหนี่เหนียวแนนในอุปนิสัยอันเปนธรรมชาติของบุคคล
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เสียไดทําใหเปนผูมีสติปญญาซึ่งจะเกิดจากการฟงสิ่งที่ประเสริฐและดีงาม  เปนการปฏิบัติธรรม

ตามมงคลสําคัญในพระไตรปฎก  คือเปนผูฟงธรรมตามกาล  เหลานี้เปนตน 

      ประเพณีการเทศนมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกมีมาแตโบราณกาล  เหตุที่   

นับถือกันวาเรื่องมหาเวสสันดรชาดกสําคัญกวาชาดกเรื่องอ่ืน ๆ  ก็เพราะบารมีทั้งสิบอยางของพระ

โพธิสัตวจะปรากฏบริบูรณในชาตินี้  จึงเรียกกันวา  “มหาชาติ” และถือกันวาหากผูใดฟงเทศน

มหาชาติครบ 13 กัณฑ หนึ่งพันพระคาถาจบภายในหนึ่งวันแลวจะไดผลานิสงสมาก และนิยมกันวา

เปนสิริมงคล แมน้ําที่ตั้งไวในมณฑลพิธีก็ถือกันวาเปนน้ํามนต อันจะบําบัดเสนียดจัญไรได จึงเกิด

ประเพณีประชุมฟงเทศนมหาชาติทุก ๆ ป ทําเปนการพิธีอยางหนึ่งดวย 

     เทศนมหาชาตินั้น  ยากที่จะกําหนดอายุแนนอนวามีมาแตเมื่อใด แตนาจะกอนสมัย

อยุธยา หรืออยางนอยก็ในสมัยอยุธยา  เพราะในสมัยนั้นยังมีหลักฐานปรากฏใหเชื่อไดวาสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถทรงประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวงขึ้นไว  และยังใชสวด

ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตราบจนทุกวันนี้ (สัมภาษณพระครูวินัยธร มานพ           

ปาละพันธ) 

      ความนิยมในการจัดเทศนมหาชาติ  ที่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อในกุศลทานบารมีอัน

บุคคลจะไดรับจากการฟงเทศนมหาชาติ  ซึ่งมีความเชื่อมาแตโบราณกาล 3 ประการ พอประมวล

ความไดวา (สัมภาษณพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ) 

      ประการแรก  เช่ือกันวาคัมภีรมหาชาติ  เปนพระพุทธวัจนะซึ่งสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจาไดตรัสประทานเทศนาแกพระภิกษุสงฆพุทธบริษัท ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ หากผูใด

ไดสดับยอมเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเปนกุศลบุญราศีสืบไป 

      อีกประการหนึ่งเชื่อกันวา  พระศรีอาริยเมตไตรยเทพบุตร ซึ่งจะตรัสรูเปนพระ

สัมมาสัมพุทธเจาในอนาคต  ไดมีเทวโองการสั่งพระมาลัยมหาเถระ ใหมาบอกแกมนุษยทั้งหลายใน

โลกวาถาผูใดปรารถนาประสบกับศาสนาของพระองคก็ใหผูนั้นฟงเวสสันดรชาดกอันประดับดวย

พระคาถาหนึ่งพันพระคาถาใหจบภายในวันเดียว ใหบูชาดวยประทีป ธูป เทียน ธง ฉัตร สารพัน

ดอกไม ดอกบัว ดอกอุบล จงกลนี ราชพฤกษ ใหครบจํานวนสิ่งละพัน  ผลานิสงสจะทําใหไดพบ

ศาสนาของพระศรีอาริย 

     ประการสุดทายการฟงเทศนมหาชาตินี้  คือองคพระธรรมกถึกผูแสดงธรรมจะใช

กระแสเสียงเปนทํานองอันไพเราะตาง ๆ  เปนที่ครึกครื้นรื่นเริง  ทําใหผูฟงเกิดศรัทธาเกิดความปติ

ซาบซ้ึงใจแกผูสดับเปนอยางยิ่ง  ผูสดับจะไดทั้งความรูและความรื่นรมย  จึงมักจะเกิดทานบริจาค
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เปนอันมากและผูบริจาคทานนั้นก็จะไดรับเสียงแซซองสาธุการ  เกิดความปติอิ่มเอิบใจเหมือนมีผล

ทานเกิดขึ้นทันตาเห็นจึงเปนที่ช่ืนชม  ชื่นชอบ  ของผูฟงโดยทั่วไป 

     ความในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว กลาวถึงการพระราชกุศลเทศนามหาชาติในสมัยรัตนโกสินทรวา การพระราชกุศลเทศนา

มหาชาตินี้ ถือวาเปนเทศนาสําหรับแผนดิน  แตเดิมนั้นมีการกําหนดเครื่องกัณฑคลายบริขารกฐิน 

คือมีผาไตรแพร เงิน 10 ตําลึง และขนมตาง ๆ 

     สถานที่สําหรับเทศนมหาชาติหลวงในสมัยตนรัตนโกสินทรนั้น เทศนบนพระที่นั่ง

เศวตฉัตรในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแหงเดียว เวนแตมีพระบรมศพอยูบนพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท  จึงจะยกไปเทศนาบนพระแทนมุกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในแผนดินพระจอมเกลา

เจาอยูหัวเคยยกไปเทศนที่พระที่นั่งอนันตสามาคม  แตฝายในฟงไมไดยินจึงไดยายไปที่พระที่นั่ง   

ทรงธรรมขางใน  ขาราชการที่เขาไปในการเทศนานั้น  เฉพาะแตเจานาย  เจาพนักงานกรมพระ

ตํารวจและมหาดเล็ก  บนพระที่นั่งทรงธรรมจึงเปนฝายในทั้งส้ิน 

      ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดยายกลับมาเทศนที่พระที่นั่ง         

อมรินทรวินิจฉัยและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตามลําดับ 

      การตกแตงเครื่องบูชาเทศนมหาชาติหลวงเชนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หลัง   

พระที่นั่งเศวตฉัตรผูกกิ่งไม  มีดอกไมรอยหอยยอยเปนพวงพูผูกตามกิ่งไมทั่วไปบนพระแทนถม ตั้ง

พานพุมดอกไม พานทองสองชั้นขนาดใหญขนาดเล็กเรียงสองแถว ตะบะถมตั้งหญาแพรก ขาวตอก 

ดอกมะลิ  ถั่ว งา  และมีพานเครื่องทองนอยแกวหาสํารับ  ตั้งตะเกียงแกวแทรกตามระหวาง      

เครื่องทองนอย  ตรงหนาพระที่นั่งเศวตฉัตรออกไปตั้งหมากพนม  พานทองมหากฐินสองพาน

หมากพนมใหญ  พานแวนฟาสองพาน  แลวพานนี้เปลี่ยนเปนโคมเวียน  มีตนไมเงินทองตั้งราย 

สองแถวกระถางตนไมดัดลายคราม  โคมพโอมแกวรายตลอดทั้งสองขาง  หนาแถวมีกรงนกคีรีบูน

ซึ่งติดกับหมอแกวเล้ียงปลาทองตั้งปดชองกลาง  ปลายแถวตั้งขันเทียนคาถาพัน  ตามตะเกียงกิ่งที่

เสาแขวนฉากเทศนทั้ง 13 กัณฑ  หนาทองพระโรงมีซุมตะเกียง 4 ซุม  มีราชวัติฉัตรธงผูกตนกลวย

ตนออยตามธรรมเนียม 

      เลากันวาเมื่อแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนเวลาเลนเครื่อง

แกว เครื่องแกวกําลังมีราคามาก  ในหองฉากซึ่งเปนที่ประทับในพระเฉลียงพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัยนี้ตั้งเครื่องแกวเปนเครื่องมนัสการโตะหมู และมีเครื่องประดับตาง ๆ งดงามยิ่งนัก เจานาย

ขาราชการฝายในก็มีตะบะเครื่องบูชาเปนเครื่องแกว เครื่องทอง เครื่องถม ประกวดประขันกันเปน

การสนุกสนานมาก  แตในชั้นหลังมาในพระฉากมีแตเครื่องมนัสการแกว โตะประดับกระจกสํารับ
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เดียวเทานั้น แตเจานายขาราชการฝายใน ยังมีเครื่องบูชา ถาผูที่อายุมาก ๆ ก็จะใชตะบะอยางเกา ๆ  

ถาสาว ๆ  อายุนอย   ก็เปนโตะพานยอ ๆ  ลงไป เลนแตสีดอกไมดอกไหล ไมจัดทําแข็งแรงเหมือน

อยางแตกอน แตถาเทศนที่พระที่นั่งทรงธรรม จะจัดมาหมูตรงหนาธรรมาสนมีเครื่องแกวตาง ๆ 

ฝรั่งบาง จีนบาง มากกวาเทศนที่ทองพระโรง แตไมมีตนไมเงินทอง มีแตตนไมสดตั้งรายออกไป

จนถึงที่ตั้งเครื่องกัณฑ 

   เทศนมหาชาติหลวงที่จัดเปนการพิเศษ ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช มีการเกณฑพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการทํากระจาดใหญบูชากัณฑเทศนาซึ่ง

เชื่อกันวาในสมัยรัชกาลที่ 1  นี้ นาจะเปนการพิเศษจริง ๆ จะเห็นไดจากหลักฐานในประชุมจารึก  

วัดพระเชตุพน ในพระวิหารทิศพระโลกนาถมุขหลังวาดวยเรื่องทรงสรางวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาล

ที่  1 ซ่ึงกลาวถึงการพระราชกุศลที่สรางอันเกี่ยวของกับสัตตสดกมหาทานในพระเวสสันดรชาดก

ความวา  “…  เปนพระราชทรัพยท้ิงทานตนกรรมพฤกษ ฉลากพิกัดคาพระราชบุตร บุตรี พระภาคี

ไนยราชแลนางพระสนม ราชกุญชร อัศดรนาวา ฉลากละหาช่ังส่ีชั่งสองชั่งเปนเงินสามรอยสามสิบ

แปดชั่ง เงินใสผลมะนาวรอยหกสิบแปดชั่งเขากันทิ้งทานหารอยหกชั่ง คิดทั้งเงินคาผาทรงพระ 

ดอกไมสดบูชา เล้ียงพระสงฆกระจาดและโรงฉอทานเครื่องไทยทาน  ...” 

   จะเห็นไดวาการพระราชกุศลที่จัดทําขึ้นเปนการพิเศษในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น       

ยึดแนวทางสัตตสดกมหาทานในมหาเวสสันดรชาดกเปนแบบอยางของทานบริจาคดวยความ

เชื่อถือและศรัทธายิ่ง 

   ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เลม 3 หนา 194 ไดกลาวถึงการเทศนมหาชาติวา “ครั้น 

ป พ.ศ. 2350  พระเทพมุนีวัดสังขกระจายไดเขาถวายเทศนกัณฑชูชกในรัชกาลที่ 1 เจาจอมฝายใน

รับกัณฑชูชกของพระเทพมุนี วัดสังขกระจาย การจัดเทศนมหาชาติครั้งนี้ยิ่งใหญนัก” 

   นอกจากนี้ ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขายังมีบันทึกวา มีการเทศน

มหาชาติแผพระราชกุศลถึงพระเจาตางกรม และขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝายหนาและฝายใน เจาจอม

พระสนมเอกมีกําลังพอ ไดทํากระจาดใหญบูชากัณฑเทศนมหาชาติ 13 กระจาด ตั้งกระจาดหนา

กําแพงมหาปราสาท รายมาถึงหนาโรงทองนาฬิกาและขางชานชาลาดวย ประกวดประขันกันนัก 

กระจาดคุณแวนพระสนมเอก แตงเด็กมีเครื่องแตงหมดจด ถวายเปนสิทธิขาดทีเดียว ตามหลักฐานที่

ไดพบวามีการเทศนมหาชาติใหญ 2 ครั้ง คือ 

   ครั้งที่  1  ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  4  เมื่อครั้ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผนวชเปนสามเณรนั้น ทรงจําไดวาคราวเปนสามเณรได
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ถวายเทศน ยังมีกระจาดใหญเปนรูปเรือสําเภา ซึ่งทําขึ้นที่หนาพระที่นั่งสุทไธสวรรยเปนกัณฑเทศน

เฉพาะพระองคดวย  

   ครั้งที่  2  ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถวายกัณฑเทศนมหาชาติ กัณฑ

สักกบรรพ เมื่อ ร.ศ.110 ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2434  จัดพระสําเภากระจาดใหญ ในงาน

พระราชพิธีเทศนมหาชาติ จัดขึ้นที่หนาพระที่นั่งสุทไธสวรรย  (เฉลิมศักดิ์  เย็นสําราญ, 2551:  3)  

  ในประเพณีการเทศนมหาชาติ พระนิพนธกรมพระนราธิปประพันธพงศ กลาวถึง

เครื่องกัณฑเทศนไววา “เครื่องกัณฑนั้นมักมีเครื่องสรรพอาหาร ผลไม กับวัตถุปจจัยคือเงินตราเราดี 

ๆ นี่เอง และผาไตร อันนี้เปนธรรมเนียมไมใครขาด ที่มีเครื่องบริขารอื่นตาง ๆ เพิ่มเติมอีกดวยก็มี

มาก บริขารสําหรับมหาชาติที่ถือวาถูกแบบแผนนั้น มักจัดเปนจตุปจจัย เสื่อสาด อาสนะ และไม

กวาด เล่ือย ส่ิว ขวาน อนุโลมในเสนาสนะปจจัย  ยา  และเครื่องยาตาง ๆ  น้ําผึ้ง น้ําตาล อนุโลมใน 

คิลานปจจัยบริขาร” 

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  (2544: 13-16)  กลาวไวในหนังสือเทศนมหาชาติ

ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังวา มีวรรณคดีสําคัญของคนไทยเรื่องหนึ่งกลาวถึงประเพณีการเทศน

มหาชาติไวอยางชัดเจนที่สุด ไดแกวรรณคดีเรื่อง “ขุนชางขุนแผน” ซึ่งถือเปนการบันทึกหลักฐาน

อันสําคัญยิ่งทางดานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เปนการบันทึกความเปนไปแบบชาวบาน ใชภาษา

ชาวบานซึ่งเขาใจงายและมีความไพเราะดวยรูปแบบของคําประพันธที่ใช เริ่มตั้งแตบันทึกเกี่ยวกับ

ชวงเวลาในการจัดเทศนมหาชาติ และวิธีการดําเนินการ คือ  

 

     “อยูมาประกาสัปตศก  ทายกในเมืองสุพรรณนั่น 

    ถึงเดือนสิบจวนสารทยังขาดวัน คิดกนัจะมีเทศนดวยศรัทธา 

    พระมหาชาติทั้งสิบสามกัณฑ  วัดปาเลไลยนั้นวนัพระหนา 

    ตาปะขาวเฒาแกแซกันมา  พรอมกันนั่งปรึกษาที่วัดนั้น” 

 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 13-16) 

 

   การปรึกษาหารือคงเริ่มตั้งแตกําหนดวันจัดงาน การจัดเตรียมสถานที่ การจัดหา

เจาภาพ เพื่อเปนเจาของกัณฑแตละกัณฑ และการจัดเตรียมเครื่องกัณฑไปรวมกับเจาภาพคนอื่น ๆ 

เปนตน ดังคําประพันธตอไปนี้ 
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     “บางก็รับทศพรหิมพานต  บางก็รับเอาทานกณัฑนัน่ 

    ที่ลูกดกรับชูชกกัณฑกลางวัน  ใหยายศรีประจันกัณฑมัทร ี

    มหาราชพันชาติกณัฑกลางคืน  ฟงพระหัวเราะครึกครื้นกันอึงมี ่

    ฉอกษตัริยสงัดเงียบเชียบด ี  ตาหมื่นศรีคนแกแกรับไป 

    นางวันรับกัณฑจุลพน   เณรอนดีถนัดหัดขึ้นใหม 

    เทศนกัณฑมหาพนชีตนใจ  ตาไทก็รับไปทนัท ี

    วนประเวศนนั้นทานวัดแค  เปนกัณฑของตาแพกับยายคลี ่

    เออ! กัณฑหนึ่งใหญใหใครด ี  ยากที่สัปปุรุษจะรับไป 

    ออเออ! จริงแลวกณัฑกุมาร  ใหเจาขรวัหัวลานบานรั้วใหญ 

    นายบุญคุนกันไปไวไว   ถึงขุนชางยื่นใหใบฎกีา 

    จะมีพระมหาชาติสิบสามกัณฑ  วัดปาเลไลยนั้นวนัพระหนา 

    ตามแตใจหมอมจะศรัทธา  พอขาทําบุญบางเปนไร 

    นางพิมศรีประจนักณัฑมัทร ี  กุมารยังหามีใครรับไม 

    ขุนชางหัวรอออชอบใจ   ที่กัณฑใหญใหญเรายินด ี

    จะคิดอะไรกับสิ้นยัง   ถึงสิ้นสักหาชั่งเราไมหนี 

    เกิดชาตใิหมก็จะไดไปมั่งม ี  ทําบุญอยางนี้เราเต็มใจ 

    นายบุญยินดีรี่กลับมา   เผดียงพระเอาฏีกาไปสงให 

    ครบทั้งสิบสามกัณฑเปนหล่ันไป ชาวบานนอยใหญก็เตรียมการฯ” 

 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 13-16) 

 

   เมื่อคณะกรรมการวัดไดบอกบุญแกเจาภาพครบทั้งสิบสามกัณฑแลว พอใกลถึง 

วันงานก็จัดเตรียมสถานที่ ประดับตนกลวย ตนออย ราชวัติ ฉัตร ธง ฯลฯ  เจาภาพประกอบที่รับ 

กัณฑเทศนแตละกัณฑก็จะตระเตรียมเครื่องกัณฑของตนดวยความตั้งใจ บางครั้งอาจดูวุนวาย แตก็

เต็มไปดวยความสุขในการทําบุญ ดังเนื้อความตอไปนี้ 

 

      “ครานัน้เจาจอมหมอมขนุชาง น้ําใจกวางขวางใหฟุงซาน 

    เด็กเอยหาไมอยาไดนาน  จักสานกระจาดนั้นเตรียมไว 

    เอาเงินตราไปหาซ้ือสังเค็ด  บริขารเบ็ดเสร็จทั้งนอยใหญ 
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    หาผาเนื้อดีมาทําไตร   ที่ผูหญิงนั้นไปหาเครื่องกณัฑ  

    ขาวแปงระแนงตําทําเปนผง  มุกกลมขนมกงเรงจัดสรร 

    สิ่งหนึ่งอยาใหนอยตั้งรอยอัน  อยากลัวเปลืองน้ํามันไปซ้ือมา 

    สมสูกลูกไมใสของสวน  ใหถี่ถวนถูกแพงก็ไมวา 

    อยาทําใจทมิฬเขานินทา  เขานับหนาวากูเปนผูดฯี 

    คราวนัน้ฝายนางศรีประจัน  เรียกขาดาลั่นอยูอึงม่ี 

    แมพิมชวยแมบางมาขางนี ้  เขามานี่ชวยกันทันเวลา 

    บาวไพรทําขนมประสมปน  ชุบแปงทอดน้ํามันอยูฉาฉา 

    เฮย!ไฟรอนนักชกัฟนรา  อีคงควกัตกัมาวาเกรียมด ี

    วางไวตามชะมดและกงเกยีน  ฟนเทียนเรียงไวอยาใหบี ้

    ขนมกรุบขนมกรอบเห็นชอบท ี คลุกน้ําตาลพริบพรีใสท่ีไว 

    ขาวเมากวนแปงนวลชุบทอด  เอาไมแยงหลอดใสยอดไข 

    มะพราวน้ําตาลหวานไสใน  สุกแทงขึ้นไวอายลูกโคน 

    บางควกัแปงแบงปนชวยกันหวา ฝูงขาอึงมี่ดังมีโขน 

    ศรีประจันเรงรดัรองตะโกน  คอยสงมาอยาโยนจะยับไปฯ” 
 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 13-16) 
 

         การเทศนมหาชาตินั้นจะเริ่มกันตั้งแตเวลาเชา ในกัณฑทศพรนั้นมักจะนิมนต

สมภารเจาอาวาสเปนผูเทศนเอาฤกษเสียกอน จะวาเปนการเทศนตอนรับญาติโยมที่มีศรัทธา         

มาทําบุญที่วัดก็เปนไดและมักจะลงทายดวยนครกัณฑเพื่อสงญาติโยมอีกเชนกัน  เจาภาพกัณฑ    

ทศพรจึงตองตระเตรียมเครื่องกัณฑขนมาที่วัดตั้งแตเชามืด 
 

      “ครานัน้เจากัณฑทศพร  ลุกขึ้นตืน่นอนแตกอนไก 

    ขนของเครื่องกัณฑสนัน่ไป  ถึงวัดปาเลไลยไดอรุณ 

    เครื่องกัณฑตั้งพานในการเปรียญ จุดธูปเทียนไหวพระอยูกรุนกรุน 

    ชีตนใหศีลบอกสวนบุญ  แลววาจุณณียบทบาลีไป 

    ทศพร หิมพานต ทานกัณฑ  จบพลันกัณฑหลังขึ้นตั้งใหม 

    ถึงกัณฑมหาพนชีตนใจ   จบแลวเธอก็ไปกุฎีพลันฯ” 

 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 13-16) 
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   เมื่อพระขึ้นธรรมมาสนเทศน หรือเมื่อเทศนจบลงจากธรรมาสน ก็จะมีปพาทยรับ 

ตองใชวงปพาทย เพราะเพลงบรรเลงลวนเปนเพลงหนาพาทยทั้งสิ้น จําเปนตองใชตะโพน กลอง 

เปนเครื่องเคาะจังหวะ 

   พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ  (2544: 16-17)  อธิบายไวในหนังสือเทศน

มหาชาติของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เรื่องเพลงหนาพาทยวา  

 

    “เพลงหนาพาทย เปนเพลงที่ใชบรรเลงประกอบอากัปกิริยาของตัวโขนละคร 

เชนเวลาจะไปไหนมาไหน ก็มีเพลงเชิด จะรองไหเศราโศกก็มีเพลงโอด จะแปลงตัวก็มีเพลงตระ

นิมิต จะนอนก็มีเพลงตระนอน ตัวละครสําคัญจะเดินทางใกลก็เสมอ เชน เสมอมาร เสมอตีนนก 

เสมอเถร ถาพระขึ้นธรรมาสนเทศนตองใชเพลงสาธุการ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และอัญเชิญสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ลงมายังโรงพิธีเพื่อฟงพระธรรมเทศนา และเมื่อเทศนจบตองบรรเลงเพลงประจํากัณฑตาม

จุดเดนแหงทองเรื่องของกัณฑนั้น ๆ ซ่ึงสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ไดทรงประทาน

ไวครบ  13  กัณฑ  คือ 

   1) กัณฑทศพร (19 พระคาถา) เพลงสาธุการ พระนางผุสดีพระมเหสีพระอินทรขอพร 

10 ประการ 

   2) กัณฑหิมพานต (134 พระคาถา) เพลงตวงพระธาตุ โทณพราหมณเอาทะนาน

ตวงพระธาตุแจกจายกษัตริย เปนเพลงฉิ่ง บรรเลงโดยใชตะโพน กลอง ประกอบจังหวะ จุดเดนของ

กัณฑอยูที่การประทานชางปจจัยนาเคนทร 

   3) ทานกัณฑ (209 พระคาถา) เพลงพญาโศก พระนางผสุดีเขาไปกราบทูลขอ

พระราชทานอภัยโทษก็ไมโปรดให พระนางและพระสนมคร่ําครวญ 

   4) กัณฑวนประเวศน (57 พระคาถา) เพลงพญาเดิน สี่กษัตริยเสร็จดําเนินไปเขา

วงกต 

   5) กัณฑชูชก  (79 พระคาถา) เพลงเซนเหลา ใชประกอบอากัปกิริยากินเลี้ยงและมี

การดื่มสุราเมามาย หรืออาการเดินโซเซของภูตผีปศาจจําพวกเปรต บางทีใชคางคาวกินกลวย 

   6) กัณฑจุลพน (35 พระคาถา) เพลงรัวสามลา หรือคุกพาทย ใชประกอบการแผลงฤทธิ์ 

หรือการพิลึกพิลั่นตาง ๆ 

   7) กัณฑมหาพน (80 พระคาถา) เพลงเชิดกลอง พระอัจจุตฤๅษีชี้ทางใหชูชกเดินทาง 

   8) กัณฑกุมาร (101 พระคาถา) เพลงโอดสลับกับเชิดฉิ่ง ชูชกเฆี่ยนตี 2  กุมาร ขณะ

พาเดินทาง 
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   9) กัณฑมัทรี (90 พระคาถา) เพลงทยอยโอด พระนางมัทรีตามหาสองกุมารจน

สลบลง 

   10) กัณฑสักกบรรพ  (43 พระคาถา) เพลงกลม ประกอบการเหาะของพระอินทร 

   11) กัณฑมหาราช (69 พระคาถา) เพลงกราวนอก การยกทพัของฝายมนุษย 

   12) กัณฑฉกษัตริย (36 พระคาถา) เพลงตระนอน หกกษัตริยพบกันทรงพระกันแสง

จนสลบไปทั้งหมด 

   13) นครกัณฑ (48 พระคาถา) เพลงทะแยกลองโยน ใชเปงมางประกอบจังหวะเปนเสียง 

เปง – พรวด 

   เมื่อสิ้นสุดงาน ปพาทยจะบรรเลงเพลงกราวรําตอ เปนการอนุโมทนาบุญแกผูที่มา

รวมในการกุศล พระภิกษุสวดยถาสัพพีแลวเปนอันเสร็จสิ้นงาน” 

 

        จะเห็นไดวาพิธีกรรมพิธีการงานมหาชาตินั้นมีเปนขั้นตอน เชนตองจัดสถานที่ 

ตองมีคนไปนิมนตพระ ตองหาปพาทย ไมเหมือนงานเทศนทั่วไป งานเทศนทั่วไปมีธรรมาสนเทศน

ก็เทศนไดแลว แตเทศนมหาชาติตองมีธรรมเนียมปฏิบัติมากมายดังในเรื่องขุนชางขุนแผนที่ยกมา

เปนตัวอยางขางตน พระที่จะเทศนแตโบราณ ทายกผูนิมนตก็ตองคัดสรรมาตามความถนัดของทาน 

วาทานถนัดหรือมีความชํานาญในกัณฑไหน สมัยกอนกวาจะหาพระเทศนไดครบทั้ง 13 กัณฑ       

ผูนิมนตก็ตองใชเวลากันนานพอสมควร เพราะทํานองเทศนของแตละกัณฑนั้นวาไมเหมือนกัน    

คนฟงก็ตองตั้งขอสังเกตดูวาเสียงที่รอง ทํานองที่ให ภาษาที่ใช ถูกตองหรือไม ทํานองมหาชาติ    

แตละกัณฑมีความแตกตางกันเชนเดียวกับความแตกตางของเพลงหนาพาทยทั้ง 13 เพลงในแตละ

กัณฑ ในแหลประวัติมหาชาติที่วาเกี่ยวกับทํานองของแตละกัณฑมี ดังนี้ 

 

     “ทั้งสิบสามกัณฑ สืบสานทํานอง สําเนียงเสียงรอง ใหเดินสามสาย 

    อักษรสามหมู ควบคูกันไป  แตทํานองใน นั้นวาตางกนั 

    เสียงเล็กเสียงใหญ จัดไวเปนหมู กลอนคี่กลอนคู อุโฆษขาน 

    ฟงแลวสําเริง เกิดความสําราญ  เสียงออนเสียงหวาน รองไหมีฮา” 

 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 16-17) 
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   เมื่อฟงเสียงรอง ทํานองที่ให  ภาษาที่ใชวาถูกตองดีแลวก็หันมาคิดถึงสารธรรมที่

จะไดเทศนมหาชาติมีธรรมะสาระมากมาย  มีศีล มีทาน การบูชาและหนาที่ คนไทยฟงกันแลวก็เก็บ

เอาตัวอยางในทางที่ดีนําไปประพฤติและปฏิบัติกัน  เชน 

 

      “อันที่จริง  เรื่องเวสสันดร  ทุกวรรคทกุตอน  ในเนื้อหา 

    มีศีลมีทาน  การบูชา    ฟงแลวก็นา  ระทกึใจ 

    มีทั้งพอแท  แมท่ีถูก    หนาที่ของลูก  จะเปนไฉน 

    มีทั้งผัวดี  มิดีอยางไร   ภรรยาเขาจึงได  ปฏิบัติบูชา 

    แตวาเมียดี  เขาคงมีอะไร  ผัวจึงมอบให  สมบัติหา 

    ฟงแลวจะเห็น เรื่องเปนมา  ในเรื่องพระยา  เวสสันดร” 

 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 16-17) 

 

   ครั้นฟงมาถึงตอนทาย  นอกจากจะรูวามหาชาติ  มีทํานอง  มีธรรมะแลว  ก็จะได

เห็นประเพณี เรียกวาถาฟงเทศนมหาชาติจนครบ 13 กัณฑ หนึ่งพันพระคาถาแลว สิ่งที่เรารูก็คือ

มหาชาติ  มีทํานอง มีธรรมะ และมีประเพณี ดังตัวอยางของแหลตอนทายที่วา 

 

     “เทาที่ทายก  และทานสมภาร ไดจัดงาน  ใหมีเทศนนี ้

    ก็เพื่อฟนฟู  ประเพณ ี   ใหคงที่  เหมือนอยางเดิม 

    คุณโยมที่ไป  นิมนตฉันไซร  ชางมีใจ  ชวยสงชวยเสริม 

    หลายคนหลายแรง  ชวยริเริ่ม  ชวยสงเสริม  ประเพณ ี

    คุณโยมที่เปน  เจาของกณัฑ  มารวมงาน  สามัคค ี

    นิมนตหลวงนา  หลวงอาหลวงพี ่ มาเทศนวันนี้  ดวยจติศรัทธา” 

 

(พระครวูินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2544: 16-17) 

 

จะเห็นไดวาประเพณีการเทศนมหาชาติมีคุณคา สรางความสมานฉันท ชวย

สงเสริมการเสียสละ การรวมแรงรวมใจของคนในสังคม ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตอง

ชวยกันรักษาประเพณีการเทศนมหาชาติไวใหยั่งยืนสืบไป 
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  2.2  ความเชื่อในเทศนมหาชาต ิ

            หากวิเคราะหความเช่ือในเรื่องมหาชาติทั้ง 13 กัณฑ 1000 พระคาถา พอจะสรุปได

ดังนี้คือ ความเชื่อในการที่ไดบูชากัณฑเทศนมหาชาติ  ความเชื่อแบบพุทธ  ความเช่ือแบบพราหมณ  

และความเช่ือในเรื่องผี  (พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ, 2549: 245)  

        2.2.1  ความเชื่อในการที่ไดบูชากัณฑเทศนมหาชาติทั้ง 13 กัณฑ 1000 พระคาถา มี

ดังนี้ 

          ผูใดบูชากัณฑทศพร จะไดรับทรัพยสมบัติดังปรารถนา  ถาเปนสตรีจะได

สามีเปนที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถาเปนบุรุษจะไดภรรยาเปนที่ตองประสงค ทั้งจะไดบุตรหญิงชาย เปน

คนวานอนสอนงาย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบรอยทุกประการ 

        ผูใดบูชากัณฑหิมพานต  ยอมไดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไป

แลวจะไดไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค  เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดลอมบํารุงบําเรออยูเปน

นิจ  ครั้นจุติจากสวรรคแลวจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณมหาศาลอัน

บริบูรณดวยทรัพยศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ  เชน โค กระบือ ชาง มา รถ ยานพาหนะ 

นับประมาณมิได  ประกอบดวยความสุขกายสบายใจทุก ๆ อิริยาบถ 

        ผูใดบูชากัณฑทานกัณฑ  จะบริบูรณดวยแกวแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และ

สัตวสองเทาสี่เทา ครั้นตายแลวจะไดไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค มีนางเทพอัปสรแวดลอมมากมาย  

เสวยสุขอยูในปราสาทแลวดวยแกว 7 ประการ 

    ผูใดบูชากัณฑวนปเวสน  จะไดรับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหนา จะไดเปน

บรมกษัตริยในชมพูทวีปเปนผูทรงปรีชา  เฉลียวฉลาด  สามารถปราบอริราชศัตรูใหยอยยับไป  

    ผูใดบูชากัณฑชูชก  จะไดบังเกิดในตระกูลกษัตริย  ประกอบดวยสมบัติอัน

งดงามกวาชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต  แมจะไดสามีภรรยาและบุตรธิดา ก็

ลวนแตมีรูปทรงงดงามสอนงาย 

         ผูใดบูชากัณฑจุลพน  แมจะบังเกิดในภพใด ๆ  จะเปนผูสมบูรณดวยทรัพย

บริวาร  จะมีอุทยานอันดารดาษดวยดอกไมหอมตลบไป  แลวจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปดวยปทุม

ชาติ  ครั้นตายไปแลวก็ไดเสวยทิพยสมบัติในโลกหนาสืบไป 

         ผูใดบูชากัณฑมหาพน  จะไดเสวยสมบัติในดาวดึงสเทวโลก  และจะไดลงมา

เกิดเปนกษัตริยมหาศาล  มีทรัพยศฤงคารบริวารมาก  มีอุทยานและสระโบกขรณีเปนที่ประพาส 

เปน   ผูบริบูรณดวยศักดานุภาพเฟองฟุงไปท่ัวชมพูทวีป  อีกจักไดเสวยอาหารทิพยเปนนิจนิรันดร 
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         ผูใดบูชากัณฑกุมาร  ยอมประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีพึงปรารถนา  ครั้นตายไป

ไดเกิดในฉกามาพจรสวรรค  ในสมัยที่พระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติก็จะไดพบศาสนาของพระองค 

จะไดถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย  ตลอดจนไดสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาของพระองคแลว

บรรลุพระอรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ดวยบุญราศีที่ไดอบรมไว 

         ผูใดบูชากัณฑมัทรี เกิดในโลกหนาจะเปนผูมั่งคั่ง สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ 

เปน  ผูมีอายุยืนยาว ทั้งประกอบดวยรูปโฉมงดงามกวาคนทั้งหลาย จะไปในที่ใด ๆ ก็จะมีแต

ความสุขทุกแหงหน 

         ผูใดบูชากัณฑสักกบรรพ จะไดเปนผูเจริญดวยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 

4 ประการ ไดแก อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล 

         ผูใดบูชากัณฑมหาราช  จะไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ 

เมื่อเกิดเปนมนุษยจะไดเปนพระราชา เมื่อจากโลกมนุษยไปก็จะไดไปเสวยทิพยสมบัติใน

ฉกามาพจรสวรรค  มีนางเทพอัปสรเปนบริวาร ครั้นบารมีแกกลาก็จะไดนิพพานสมบัติอันตัดเสีย

ซึ่งชาติชรา พยาธิ มรณะ พนจากโอฆะทั้งสาม มีการโมฆะ เปนตน 

         ผูใดบูชากัณฑฉกษัตริย  จะไดเปนผูเจริญดวยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ 

สุขะ พละทุก ๆ ชาติแล 

         ผูใดบูชากัณฑนครกัณฑ  จะไดเปนผูบริบูรณดวยวงศาคณาญาติ  ขาทาสชาย

หญิง  ภรรยาสามี  หรือบิดามารดา เปนตน  อยูพรอมหนากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้ง

ปวง  จะทําการใด  ๆ  ก็พรอมเพรียงกัน  ยังการงานนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

     2.2.2  ความเช่ือแบบพุทธ  ไดแก ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมทางศาสนา  เชน 

การเวียนวายตายเกิด การทําดีไดดี การทําชั่วไดชั่ว ซึ่งการทําความดีและความชั่วนั้นจะเห็นผลได

ชัดเจนในตอนสรุปเรื่องหรือประชุมชาดกกลับชาติวา  คนทําความดีเมื่อไปเกิดชาติใหมกเ็กดิมาดทีกุ

คน ดวยเหตุนี้พระอรรถกถาจารยจึงพรรณนาถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไววา ผูที่ไดฟงเทศนมหาชาติ

ครบทั้ง 13  กัณฑ 1000 พระคาถา จบภายในวันเดียวจะไดอานิสงสมาก เชน ไดมนุษยสมบัติ  สวรรค

สมบัติ  หรือนิพพานสมบัติ  ที่สุดแมแตจะปรารถนาใหพบพระศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยกจ็ะ

ไดพบสมความปรารถนา  และในแตละกัณฑยังมีอานิสงสแตกตางกันไปตามลักษณะของเนื้อเรื่อง

อีกดวย 

   2.2.3  ความเชื่อแบบพราหมณในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนี้ ปรากฏในรูปแบบ

ของพิธีกรรม และวิธีการหลายตอน  เชนการทํานายฝน และการทําบายศรีสูขวัญในกัณฑมหาราช   
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      2.2.4  ความเช่ือในเรื่องผี  ผีมีอยู 3 ชนิด  ไดแก 

               ผีที่ดี คือผีที่คอยปกปกรักษาเรา เรียกกันโดยทั่วไปวา เทวดา  เชน รุกข

เทวดา  เจาปาเจาเขา  เสื้อเมืองทรงเมือง  ดังนี้เปนตน 

        ผีราย  เปนผีที่คอยหลอกหลอน  ชอบกินเครื่องเซน  เครื่องสังเวย  ชอบรับ

สินบน  หากไมไดตามที่ตองการก็จะคอยทําอันตราย  เขาสิงสูผูคนใหเดือดรอน 

       ผีที่เปนซากศพ ไดแก คนที่ตายแลวเราก็เรียกวาผี ไมวาจะตายโดยวิธีใดก็

ตาม   

         ความเช่ือเรื่องผีที่ปรากฏอยูในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกหลายกัณฑ เชื่อวาคน

ทําดีผียอมคอยปกปกรักษา จึงกลาวถึงผีที่ดี  ผีที่คอยปกปกรักษา  คอยชวยเหลือพระเวสสันดรบาง  

คอยดลใจชาวเมืองบาง หรือคอยปกปกรักษากัณหาชาลีในกัณฑมหาราชบาง ดังนี้เปนตน 

 3. รูปแบบการเทศนมหาชาติ   

  รูปแบบ หมายถึงแบบแผนหรือลักษณะของการจัดเทศนมหาชาติ  พระครูวินัยธร

มานพ ปาละพันธ  (2549: 35-85) ไดวิจัยรูปแบบของการจัดเทศนมหาชาติโดยการสัมภาษณพระ

นักเทศนและพระผูจัดการเทศนมหาชาติ พบวารูปแบบการเทศนมหาชาติ มี 4 ประเภท คือ รูปแบบ

การจัดเทศนมหาชาติ รูปแบบการนิมนตพระเทศนมหาชาติ รูปแบบการจัดสถานที่เทศนมหาชาติ 

และรูปแบบการจัดธรรมาสนเทศนมหาชาติ มีดังนี้ 

  3.1  รูปแบบการจัดเทศนมหาชาติ 

      รูปแบบการจัดเทศนมหาชาติมีรูปแบบใหญ ๆ อยู 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการจัด

เทศนแบบเรียงกัณฑ และรูปแบบการจัดเทศนแบบประยุกต ซึ่งรูปแบบการเทศนแบบประยุกตนี้ ยัง

แบงออกเปนการเทศนแบบประยุกต 2 ธรรมาสน และ 3 ธรรมาสน การเทศนแบบประยุกต 6 

ธรรมาสน การเทศนแบบประยุกต 13 ธรรมาสน และการเทศนแบบประยุกตมีตัวแสดงประกอบ 

   3.1.1  รูปแบบการจัดเทศนแบบเรียงกัณฑ   

      รูปแบบการจัดเทศนแบบเรียงกัณฑ เปนการเทศนแบบตอเนื่อง 13  กัณฑ  

พระนักเทศนจะขึ้นธรรมาสนเทศนครั้งละหนึ่งรูปไปตลอดทั้งวัน  ตั้งแตเชาจรดเย็นผูจัดเทศน

มหาชาติตองนิมนตพระนักเทศนที่มีความชํานาญในการเทศนแตละกัณฑใหครบทั้ง 13 รูป เพื่อ

เทศนใหจบ  13  กัณฑ  ภายในวันเดียว บางวัดก็จัดเทศนมหาชาติตั้งแตเชาถึงกลางคืน บางวัดก็จัด

เทศนมหาชาติเปน  2  วัน  โดยวันแรกจัดเทศน 7 กัณฑ  วันที่สองจัดเทศน 6 กัณฑ  และบางวัดอาจ

มีรายการพิเศษ  คือ มีการนิมนตพระมาเทศนซอน 2 ธรรมาสนในกัณฑเดียวกันไดแก กัณฑมหาพน 

กัณฑกุมาร และกัณฑมหาราช 
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   3.1.2   รูปแบบการจัดเทศนแบบประยุกต   

      รูปแบบการจัดเทศนแบบประยุกต  เปนการเทศนแบบยอ ๆ รวมเนื้อเรื่องท้ัง 

13 กัณฑ 1000 พระคาถา เลือกคัดจัดแหลที่สําคัญ ๆ มาแหลใหโยมฟงทั้งแหลเนื้อนอกและแหล 

เนื้อใน พระนักเทศนจะรวบรัดตัดเนื้อเรื่องแบบเลาบางแหลบาง เพื่อใหการเทศนมหาชาติจบพอดี

กับเวลา ที่ทางวัดกําหนดไว  ซึ่งอาจแบงเปนรูปแบบการเทศนแบบประยุกตออกไดเปน 3  รูปแบบ  

ไดแก 

     รูปแบบที่  1  รูปแบบการเทศนแบบประยุกต 2 ธรรมาสนและเทศนแบบ

ประยุกต 3 ธรรมาสน การเทศนแบบนี้ใชเวลาในการเทศนประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก็จบทั้ง 13 กัณฑ 

บางครั้งมีตัวแสดงประกอบการเทศน เรียกวาเทศนมหาชาติทรงเครื่อง เชน ในกัณฑกุมารก็จะมี         

ผูแสดงเปนชูชก มัทรี กัณหาและชาลี ตามตางจังหวัดชาวบานนิยมฟงรูปแบบนี้กันมากเพราะ

สนุกสนานเพลิดเพลิน   

     รูปแบบที่  2  รูปแบบการเทศนแบบประยุกต 6 ธรรมาสน  รูปแบบการ

เทศนแบบประยุกต 6 ธรรมาสน รูปแบบนี้เรียกวารูปแบบการเทศนแบบ 6 กษัตริย  ในปจจุบันยังมี

การจัดกันอยูบางแตไมมากนัก ที่พอจะเห็นไดในขณะนี้ก็มีเพียงวัดเดียว  คือ วัดปทุมวนาราม วัด

ปทุมวนารามไดจัดใหมีเทศนมหาชาติประยุกตแบบ 6 ธรรมาสน ในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกป ซึ่ง

การเทศนมหาชาติแบบ 6 ธรรมาสนนี้เปนการเทศนที่ตองมีการแบงบทของพระเทศน ตองมีพระที่

อาวุโสคอยกํากับและดําเนินเรื่อง  ตอนไหนพระรูปใดจะเปนผูแหล  พระผูที่ดําเนินการเทศนตอง   

รูเรื่องเปนอยางดี การเทศนมหาชาติแบบ 6 ธรรมาสนที่วัดนี้มีประชาชนนิยมฟงมากเปนพิเศษ  

เพราะนอกจากวัดนี้จะอยูในยานชุมนุมชนแลว ผูบริหารวัดยังไดรวบรวมเอาวัฒนธรรมของภาค

อีสานมาผนวกเขากับวัฒนธรรมของภาคกลางไดอยางลงตัวอีกดวย  อาจเปนเพราะผูจัดเทศน

มหาชาติวัดนี้เปนพระเถระที่มาจากภาคอีสานก็ได  สวนสถานที่จัดเทศนนั้นแตเดิมทีเคยจัดเทศนใน

ศาลาพระราชศรัทธา ตอมาไดยายมาเทศนในสวนปาของวัดเพื่อใหเขากับบรรยากาศของเรื่อง 

    รูปแบบที่  3  รูปแบบการจัดเทศนแบบประยุกต 13 ธรรมาสน รูปแบบนี้ ไดเคย

มีการจัดเทศนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ทาเตียน) มาแลว  จากคําบอกเลาของ                

พระวิสุทธาธิบดี (สงา ปภสฺสโร ปธ.8) อดีตเจาอาวาส รูปที่ 13 ของวัดพระเชตุพน (มรณภาพแลว) 

วาการเทศนแบบนี้เริ่มมีเปนครั้งแรกที่วัดพระเชตุพน เมื่อ  พ.ศ.2499  ผูริเริ่มจัดคือพระอุบาลีคุณูป

มาจารย แตครั้งที่ทานยังเปนพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ มีสมเด็จพระวันรัติ (เผื่อน ติสฺสทตฺต) เปน

เจาอาวาส  รูปแบบในการเทศน คือ จัดใหพระขึ้นนั่งพรอมกันทั้ง 13 ธรรมาสน พระแตละรูปรับ

เปนตัวละครในเรื่องแตละตัว เชน เปนพระเวสสันดร  พระนางมัทรี ฯลฯ และมีพระผูทําหนาที่
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บรรยายเรื่องหนึ่งรูป บางทีพระรูปหนึ่ง ๆ ก็อาจรับเปนตัวละครหลายตัวไดตามความสามารถและ

ความเหมาะสม โดยเริ่มตนพระผูบรรยายก็จะเลาที่มาของเรื่อง  เมื่อเขาสูเนื้อเรื่องถึงบทของใครพระ

ที่ทําหนาที่รับบทนั้น  ก็กลาวเปนคําพูดรอยแกวธรรมดา ๆ  พูดกันสด ๆ ในเวลานั้น ไมตองเตรียม

บทเปนพิเศษคลายกับการเลนละคร แตไมมีทาทางประกอบ  และผู เทศนก็นั่งอยู ณ ที่ เดียว

ตลอดเวลา ถึงตอนใดที่ควรแหลก็แหล 

    สวนวัตถุประสงคของการจัดเทศนมหาชาติประยุกตแบบ 13 ธรรมาสนนั้น 

พระวิสุทธาธิบดี (สงา ปภสฺสโร ปธ.8) อดีตเจาอาวาส รูปที่ 13 ของวัดพระเชตุพน (มรณภาพแลว) 

ได  เลาใหพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธฟงกอนจะมรณภาพ พอสรุปไดวา  การเทศนเปนทํานอง

ที่ทํากันมาแตสมัยโบราณนั้นฟงยาก เพราะมีสุมเสียงเปนพิเศษ และมีคําภาษาบาลีปะปนอยูมาก จึง   

ใชวิธีแบบเลานิทานซึ่งฟงไดงายและเพลิดเพลินกวาการเทศนแบบรายยาวซึ่งตองใชเวลานานมาก  

ประกอบกับเปนการยากลําบากที่จะเทศนใหจบทั้ง 13 กัณฑภายในวันเดียว ซึ่งถาจะเทศนเพียง     

วันเดียวก็ตองเริ่มตนเทศนตั้งแตเชาตรู  และกวาจะจบก็ตกเที่ยงคืน  เปนการไมสะดวกทั้งพระ        

ผูมาเทศน ทั้งผูจัด เจาภาพ และผูฟง และจะใหคนมานั่งฟงเทศนโดยตลอดทั้ง 3 กัณฑ เพื่อให      

สมความตั้งใจนั้นเปนสิ่งท่ีทําไดยาก จึงไดเปล่ียนแปลงการเทศนเปนแบบ 13 ธรรมาสน ซึ่งสามารถ

เทศนไดเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น เชน  ถาเริ่มเทศนเวลา 13.00 น. เวลาประมาณ 16.30 น.  ก็จบ

ครบ 13 กัณฑสมประสงคของผูฟงท่ีตองการฟงเทศนมหาชาติจบในวันเดียว นับเปนความสะดวก

ของทุก ๆ ฝาย  

   วัดพระเชตุพนไดจัดการเทศนแบบ 13 ธรรมาสนนี้มาโดยตลอดตั้งแต พ.ศ. 2499 

แตไดเวนไปจัดเทศนแบบรายยาวอยางหลวงเมื่อป พ.ศ. 2515 ในคราวที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งยังเปนสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธร ฯ และทรงศึกษา

อยู ณ โรงเรียนจิตรลดา ไดเสด็จมารวมฟงเทศนมหาชาติ 13 กัณฑดวย โดยทรงรับเปนเจาภาพกัณฑ

เทศนกัณฑกุมารในครั้งนั้น และถัดมาอีกปหนึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช 

(ปุน ปุณฺนศิริ) ก็ประชวรอยางหนักและสิ้นพระชนม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516  นั้นเอง ใน    

ปนั้นทางวัดพระเชตุพน ก็เปล่ียนวิธีการจัดเทศนมหาชาติจากที่เคยจัดแบบประยุกต 13 ธรรมาสน

เปนเทศนแบบประยุกต 6 ธรรมาสน เพราะทานเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารยที่เคยมีหนาที่จัดเทศน  

ไดมาเปนเจาอาวาสรูปที่ 12  ของวัดพระเชตุพน  ทานจึงไดมอบหมายใหพระรูปอื่นเปนผูจัดเทศน

มหาชาติแทน  แตทานก็เปนเจาอาวาสอยูไดเพียง 2 ปเศษเทานั้น ทานก็มรณภาพลงในป พ.ศ.2519 

และมีการเปล่ียนเจาอาวาสอีกครั้งหนึ่ง การเทศนมหาชาติของวัดพระเชตุพนจึงไดเปลี่ยนรูปแบบ

เปนจัดเทศนแบบประยุกต 6 ธรรมาสนเรื่อยมา จนถึงป พ.ศ.2533 องคการยูเนสโก (UNESCO) ได
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ประกาศเกียรติคุณ ยกยองสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ใหเปนกวีเอกของ

โลก และเพื่อเปนเกียรติแดพระองคทาน ทางวัดพระเชตุพนจึงไดกลับมาจัดเทศนมหาชาติแบบ  

เรียงกัณฑถวายอีกครั้งหนึ่ง  และจัดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวาวัดพระเชตุพนเปนพระ

อารามหลวงขนาดใหญเพียงแหงเดียว ที่มีการจัดเทศนมหาชาติแบบผสมผสานคือ มีทั้งเทศนแบบ

เรียงกัณฑ เทศนแบบประยุกต  6 ธรรมาสน และเทศนแบบประยุกต 13  ธรรมาสน โดยขึ้นอยูกับ     

พระเถระที่รับผิดชอบในการจัดเทศนมหาชาติวาทานมีความถนัดอยางไรทานก็จะจัดการเทศนไป

ตามนั้น 

     ปจจุบันนี้รูปแบบการเทศนมหาชาติแบบประยุกต 13 ธรรมาสน ไมมีวัดใดจัด

ไดอีก เหตุผลเพราะวาจะหานิมนตพระเทศนมหาชาติใหครบทั้ง 13 รูป คงเปนไปไดยาก หรือถาหา

นิมนตพระเทศนไดก็จะเทศนดวยกันยาก  เนื่องจากไมมีใครยอมฟงใคร แตเหตุที่วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามจัดเทศนมหาชาติแบบประยุกต 13 ธรรมาสนไดเรียบรอยก็เพราะผูนิมนตพระเทศน

ในขณะนั้นคือพระธรรมวโรดมซ่ึงเปนผูกอตั้งสภาพระธรรมกถึกแหงประเทศไทย  อันเปนสภาที่

ฝกอบรมพระนักเทศนสําหรับเผยแผพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ทั้งตอมายังไดเลื่อนสมณศักดิ์เปน

สมเด็จพระวันรัตน  และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณฺนศิริ) ตามลําดับ 

ดวยเหตุนี้การนิมนตพระนักเทศนจึงงาย  เพราะพระทุกรูปที่เปนนักเทศนมหาชาติก็ตองการจะมา

เทศนที่วัดพระเชตุพน  เมื่อมาเทศนแลวก็อยูในความเรียบรอยเพราะอํานาจทางการปกครองของ

สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นอยูที่วัดพระเชตุพน และพระที่เปนผูดําเนินการเทศนมหาชาติแตละ

ครั้งนั้น  ทานเจาคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย จะเปนผูคัดเอาพระเถระชั้นผูใหญที่มีบารมีซึ่งพระ

นักเทศนรูจักกันเปนอยางดีและใหความเกรงใจมาเปนผูดําเนินการ  ซึ่งในระยะแรกทานไดนิมนต

ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (วน) วัดอรุณราชวราราม มาเปนผูดําเนินการเทศน พระเทศน

มหาชาติอีก 12 รูป จึงไดเกรงใจไมแยงกันพูดไมแยงกันแหล  ตางเทศนกันไปตามบทท่ีทานแจกให

จึงไดเรียบรอยและราบรื่น   

   3.2  รูปแบบการนิมนตพระเทศนมหาชาติ  พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ  (2549: 

86-97) กลาวไววา 

     การจัดเทศนมหาชาติแตละครั้ง ไมวาจะเปนการจัดตามวัดหรือสถานที่ราชการ

ตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่ิงหนึ่งที่ทางวัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการตาง  ๆ 

จะตองดําเนินการกอนสิ่งอื่น ๆ  ก็คือการนิมนตพระนักเทศน  โดยเฉพาะถาเทศนมหาชาติแบบ 

เรียงกัณฑก็จะตองนิมนตพระนักเทศนใหครบทั้ง 13 กัณฑ  รูปแบบการนิมนตพระเทศนมหาชาติ
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ในอดีต จะตองเลือกนิมนตพระนักเทศนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญใหสอดคลองกับเนื้อ

เรื่องและวิธีการเทศนของแตละกัณฑ  กลาวคือ 

    กัณฑแรก ไดแกกัณฑทศพร มีวิธีการเทศนแบบทํานองธรรมวัตรใชเสียงเนือย ๆ 

ในการเทศน มักนิยมนิมนตพระผูใหญโดยเฉพาะเจาอาวาสของวัดที่จัดงานเทศนนั้นเปนผูเทศน 

เปนทํานองตอนรับญาติโยมผูมาฟงเทศนมหาชาติที่วัดนั้นและคลายกับเปนการเปดงานไปดวยใน

ตัว 

    กัณฑหิมพานตและกัณฑทานกัณฑ ทั้งสองกัณฑมีทํานองคลายกัน แตกัณฑ         

หิมพานตจะกระดางกวาและไมโอดครวญเทากัณฑทานกัณฑ มักนิยมนิมนตพระผูใหญเทศน  สวน

กัณฑทานกัณฑจะตองคัดเลือกพระผูใหญที่มีความชํานาญในการเทศนมากกวา เพราะในกัณฑนี้มี

เสียงโอดครวญเพื่อสื่ออารมณใหคนฟงเขาใจ 

    กัณฑวนปเวสน มักเลือกพระหนุมหรือสามเณรนอย เพราะเนื้อหาสวนใหญเปน

บทชมธรรมชาติ และยังมีตอนพบเจาชายเมืองเจตราฐดวย 

    กัณฑชูชก มักนิยมนิมนตพระผูใหญที่มีเสียงใหญเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ

ของชูชก  ผูที่เทศนกัณฑนี้ตองมีความชํานาญในการเทศนมาก  เพราะทวงทํานองมีลีลาและลูกเลน

หลากหลาย 

    กัณฑจุลพนและมหาพน จะนิมนตพระผูใหญหรือพระหนุมก็ได เพราะถานิมนต

พระผูใหญก็จะสอดคลองกับเรื่องที่มีชูชกเปนตัวสําคัญ แตถาเปนพระหนุมก็เหมาะสมเพราะเปน

การบรรยายความงามของธรรมชาติ 

    กัณฑกุมาร นิยมนิมนตพระหนุมหรือถาไดสามเณรนอยก็ยิ่งดี เพื่อเปนตัวแทน

ของพระชาลีและพระกัณหา 

    กัณฑมัทรี นิยมนิมนตพระหนุมที่มีเสียงเล็ก หรือสามารถจัดเสียงใหออกเปนเสียง

คลายผูหญิงไดเพื่อเปนตัวแทนของพระนางมัทรี 

    สวนกัณฑสักกบรรพ  มหาราช  ฉกษัตริย  และนครกัณฑ  จะเปนพระผูใหญหรือ

พระหนุมสามเณรก็ได  

 

   ในปจจุบัน การที่จะหาพระนักเทศนที่มีความชํานาญใหครบทั้ง 13 กัณฑนั้นยาก

มากสวนมากจะนิมนตไดเฉพาะกัณฑที่สําคัญ ๆ  เชนกัณฑชูชก  กัณฑมหาพน กัณฑกุมาร กัณฑมัท

รี และกัณฑมหาราช สวนกัณฑอื่น  ๆ จะนิมนตพระในวัดหรือพระรูปใดก็ไดเพื่อใหครบทั้ง 13 

กัณฑ สวนการนิมนตพระเทศนแบบประยุกต 2 ธรรมาสน 3 ธรรมาสน หรือเทศนประยุกต 6                     
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ธรรมาสนนั้น การนิมนตพระเทศนมหาชาติตองนัดหมายลวงหนาเปนระยะเวลานาน ๆ เพราะพระ

ที่ชํานาญการเทศนในลักษณะดังกลาวมีจํานวนนอย บางครั้งตองนิมนตกันขามปก็มี  เมื่อนิมนต

พระเทศนไดเรียบรอยแลวกอนที่จะถึงวันเทศนมหาชาติ  ผูจัดการเทศนจะตองจัดเตรียมสถานที่ไว

ใหพรอมดวย 

 

ประวัติและผลงานของพระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.1  พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ 
 

  ประวัติสวนตัว  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

  เกิดวันที่      8  มีนาคม พ.ศ. 2497     

 สถานที่เกิด     จังหวัดสุพรรณบุรี 

 อุปสมบท เมื่อวันที่   7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2519  ณ วัดทาพระยาจักร (ชองลม)  

       ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    
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  ที่อยูปจจุบัน    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  เลขที่  2/ คณะ น.1    

      แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร         

       รหัสไปรษณีย  10200 

  โทรศัพท      0-2622-1277  โทรศัพทมือถือ 08-9536-2292 

  สถานที่ทํางาน    คณะ น.1  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

  ตําแหนง      ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  ฝายเผยแผ 

                    

  ประวัติครอบครัว 

  ชื่อบิดา  นายแดง  ปาละพันธ (ถึงแกกรรม)  

           ชื่อมารดา นางบัวลอย  ปาละพันธ (ถึงแกกรรม)    

   เปนบุตรคนที่  5  ในจํานวนพี่นอง   9   คน 

   (1)  นายสมาน      ปาละพันธ    อาชีพ   รับจาง 

   (2)  นายสนาน      ปาละพันธ    (ถึงแกกรรม) 

   (3)  นางฉลอ         พันทวม        อาชีพ   ทํานา 

   (4)  นายมนู           ปาละพันธ    (ถึงแกกรรม) 

   (5)  พระครูพิมลธรรมภาณ (พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ)      

   (6)  นางสาวมานิต ปาละพันธ   (ถึงแกกรรม) 

   (7)  นายสุพรรณ  ปาละพันธ   อาชีพ   รับจาง 

   (8)  นางอนงค  ปาละพันธ   อาชีพ   รับจาง 

   (9)  นางวรรณา  ปาละพันธ   อาชีพ   รับiราชการ 

 

  ประวัติการศึกษา 

   2521   นักธรรมช้ันเอก สํานักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี  

   2522   สอบไลไดตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 

     สนามสอบกรุงเทพมหานคร 

   2524   สอบไลไดตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4  

     (มัธยมศึกษาตอนตน) นักศึกษาโรงเรียนผูใหญวัดนาคกลาง 

     กรุงเทพมหานคร  
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   2526   สอบไดตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพระปริยัติธรรม 

     แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพุทธศาสตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 

   2547   ปริญญาตรี   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกมัธยม-ภาษาไทย  

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

   2549   ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  วิชาเอกไทยคดีศึกษา    

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

   2549   ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยศึกษา  

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

   2552  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร  

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

  ชีวิตวัยเด็ก   

 ในหมูพระนักเทศนและหมูนักฟงเทศนมหาชาติ ยอมรับกันวา “พระครูพิมลธรรมภาณ 

หรือ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ (กนฺตสีโล)  เปนพระนักเทศนมหาชาติที่มีชื่อเสียงอยูใน

ระดับตน ๆ ของพระนักเทศนในเมืองไทย” ซึ่ง พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ไดใหขอมูลที่

สงเสริมใหเกิดความเช่ียวชาญในการเทศนมหาชาติ โดยเริ่มตั้งแตในวัยเด็กเปนลําดับ ดังนี้ 

 การเกิดศรัทธาตอการเทศนมหาชาติ                 

 พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เกิดในครอบครัวเกษตรกร บิดาและมารดาประกอบ

อาชีพ ทําไร  ทํานา อาศัยอยูที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สิ่งที่ทําบอย ๆ ในชีวิตวัยเด็ก คือ 

ติดตามปู ยา ตา ยาย ไปทําบุญที่วัดใกลบาน จึงมีโอกาสฟงเทศน ฟงธรรมอยางสม่ําเสมอ  และ

ในขณะที่พระเทศนอยูนั้น ก็จะไดรับมอบหมายใหคอยปรนนิบัติพระเทศนอยูไมหาง  ทําใหไดยิน

ไดฟงคําเทศนคําสอนมาตั้งแตครั้งยังเด็ก ๆ  ทั้งการเทศนแบบที่มีทํานองอยางการเทศนมหาชาติ  

หรือการเทศนแบบธรรมดาอยางการเทศนธรรมวัตร  ทําใหรูสึกฝงใจและดื่มด่ําในความไพเราะของ

กระแสเสียงที่พระนักเทศนทานไดแสดงเปนอยางยิ่ง   ครั้นถึงวัยที่จะบวชเปนพระภิกษุ  โยมมารดา

ไดจัดการใหบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  เมื่อป พ.ศ. 2519  จึงมีโอกาสเทศนให 

พุทธศาสนิกชนฟงเปน ครั้งแรก ถึงแมวาจะเปนการเทศนแบบอานคัมภีร แตก็ชวยใหเกิดความ

มั่นใจวาสามารถเทศนได และเกิดศรัทธาที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการเทศน  นับแตนั้นมาก็

ไดพยายามฝกฝนดานการเทศนดวยตนเองมาโดยตลอด ในระหวางฝกฝนนั้นไดฝกฝนการเทศน

หลายรูปแบบ แตมีความชื่นชอบการเทศนมหาชาติเปนพิเศษ 
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การหมั่นฝกฝนการเทศนมหาชาติ 

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มีความโชคดีที่ใชชีวิตวัยเด็กอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่ง

เปนแหลงภูมิปญญาไทยดานดนตรีไทยและการขับลํานําทํานองเพลงพื้นเมืองอยางหลากหลาย  

ชีวิตในวัยเด็กคุนเคยและมีความสามารถเลนเครื่องดนตรีไทยไดหลายประเภท โดยเฉพาะ กลอง  

ฆอง  ตะโพน  สนใจและชอบฟงการขับรองเพลงพื้นบานทั้งเพลงฉอย  เพลงลําตัด เพลงเรือ  เพลง 

อีแซว  เพลงแหล ฯลฯ มีความชื่นชมพอเพลง แมเพลง และติดตามผลงานของทานเหลานั้นอยูเสมอ  

ซึ่งตอมาไดนําพื้นฐานความสามารถทั้งดานดนตรีไทยและเพลงพื้นเมืองไปประยุกตใชในการเทศน

มหาชาติ  ชวยใหการเทศนมีความแปลก ไพเราะ สนุกสนานและนาติดตามมากยิ่งขึ้น  

  ในระหวางที่บวชเปนพระภิกษุ นอกจากจะศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาสายสามัญแลว ยังติดตามฟงการเทศนของพระธรรมกถึกที่เทศนดีและเทศนได

ไพเราะไปเกือบทุก ๆ ที่  เพื่อนํามาเปนแบบอยางในการเทศน  เชน  การเทศนของพระอาจารย

เหลื่อม  ปฺญาพโล  วัดโบสถ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  อาจารยพระมหาฝาย  สุเมธี (เปรียญ

ธรรม 8 ประโยค)  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งยังไดฝากตนเปน

ศิษยของทาน บันทึกเสียงของทานมาใชในการฝกฝนและพัฒนาการเทศนของตนเองเสมอมา 

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ สรุปหลักการสําคัญในการฝกฝนไววา การเทศนที่ดี

ตองหารูปแบบที่ดีเหมาะสมกับความสามารถเฉพาะของตน  การมีครูที่ดีชวยฝกฝนชี้แนะ ชวยให

การเทศนมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น ยิ่งมีผูชี้แนะก็ยิ่งมีความชํานาญและเทศนไดดี และที่สําคัญคือ

ตองหมั่นฝกฝนอยูเสมอ เพราะความตั้งใจ มุงมั่น และหมั่นฝกฝน จะชวยใหจําบทเทศนและทํานอง

เทศนไดแมนยํา  มีความมั่นใจในการแสดงธรรม และสามารถผสมผสานการเทศนรูปแบบตาง ๆ 

ไดอยางผสมกลมกลืน ชวนฟงและนาติดตามมากยิ่งขึ้น 

  การหาโอกาสแสดงธรรม 

  นับตั้งแตบวชเปนพระภิกษุเมื่อป พ.ศ. 2519 ไดหมั่นฝกฝนการเทศนมหาชาติมาเปน

เวลานานหลายปจนถึงพ.ศ. 2522  จึงไดรับนิมนตเปนพระธรรมกถึกเทศนมหาชาติเปนครั้งแรก 

กัณฑที่ เทศนคือ กัณฑชูชก  ในโอกาสเทศนมหาชาติ ณ วัดบางเสาธง เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร  ตอจากนั้นจึงรับกิจนิมนตเทศนมหาชาติเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  ยิ่งรับกิจนิมนตเทศนมหาชาติบอยครั้ง ก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการทั้งการ

เทศนและการจัดระเบียบพิธีการเทศนไดดียิ่ งขึ้นเปนที่รูจักและนิยมของหมูนักฟงเทศน                  

นับจนถึงปจจุบันมีประสบการณการเทศนมากกวา 30 ป  ถึงแมวา พระครูพิมลธรรมภาณ จะ

สามารถเทศนไดทุกกัณฑ แตกัณฑที่ไดรับการยอมรับจากหมูพระนักเทศนวาเทศนไดไพเราะ 
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สนุกสนาน และชวนฟง คือ กัณฑชูชก และกัณฑมหาราช ซึ่งเปนกัณฑที่ฝกหัดเลียนเสียงเครื่อง

ดนตรีไทย และนํามาผสมผสานไวในทํานองเทศนไดอยางเหมาะสม กลมกลืน และเปนที่ชื่นชอบ

ของผูฟงเทศนเปนอยางยิ่ง  จนเปนที่กลาวกันในหมูพระนักเทศนวา “จะหาผูเทศนกัณฑชูชก และ

กัณฑมหาราชใหเทียบเทาพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ หาไดยากยิ่ง” 

  ประสบการณการทํางานดานที่เชี่ยวชาญ 

   3.1 ดานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ  

   พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนผูมีความรูแตกฉานในการเทศนมหาชาติ                 

ตลอดระยะเวลากวา 30 ป มีผลงานเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติหลายดาน ทั้งดานการเปนพระ

นักเทศน  การใหความรูเกี่ยวกับการเทศนและเทศนมหาชาติผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งการเขียนหนังสือ

เรียบเรียงเปนตําราวิชาการ และเอกสารการศึกษาคนควาอางอิง ซ่ึงสามารถนําเสนอโดยสรุป ดังนี้ 

        การเปนพระนักเทศน 

         พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มีประสบการณการเทศนมหาชาติที่วงการ

นักเทศนและนักฟงเทศน ยอมรับวา เปนพระที่มีความรู ความเขาใจทั้งเนื้อหาและทํานองเทศน

มหาชาติอยางลึกซึ้งเปนพิเศษ  สามารถจดจําทํานองแหลไดมากที่สุดในกระบวนการพระนักเทศน

ยุคปจจุบัน  ทํานองการเทศนทั้งแหลนอกและแหลในของทานเปนตนแบบของการเทศนใหพระ

นักเทศนรุนหลังนํามาใชฝกฝนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเทศนกัณฑชูชกและกัณฑมหาราช  จึงมีกิจ

นิมนตใหเปนพระธรรมกถึกเทศนมหาชาติอยางตอเนื่อง ทั้งเทศกาลประจําปของวัดตาง ๆ การจัด

กิจกรรมเทศนมหาชาติของสถานศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา  และการจัดเทศน

มหาชาติของหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีประสบการณเปนพระธรรมกถึกเผยแผการ

เทศนมหาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ ปละมากกวา 100 สถาบัน ดังจะกลาวเปนตัวอยาง

ไดแก  

 - เทศนมหาชาติถวายตอหนาพระพักตร สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม 

ราชินีนาถ ซ่ึงเสด็จพระราชดําเนินไปยังวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อทรง

สดับพระธรรมเทศนา เนื่องในการฉลองจารึกวัดโพธิ์: มรดกความทรงจําแหงโลก พุทธศกัราช 

2554   
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ภาพประกอบที่ 2.2  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัด 

                                พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารทรงสดับพระธรรมเทศนา  

                                เนื่องในการฉลองจารกึวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจําแหงโลกพุทธศักราช 2554 

 

 - เทศนมหาชาติถวายตอหนาพระพักตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เมื่อครั้งเสด็จฯทรงเปนประธานสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกัณฑมหาราช วันที่ 15 ธันวาคม 

2549  เวลา 15.00 น.ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 
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ภาพประกอบที่ 2.3  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธาน 

                                สดับพระธรรมเทศนามหาชาติกณัฑมหาราช วันที ่15  ธันวาคม  2549  เวลา  

                                15.00 น.ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

 

  - เทศนมหาชาติ ในงานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตําหนัก

สวนกุหลาบ วันที่ 18 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเคน   

พัดรอง และประเคนไทยธรรม  
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ภาพประกอบที่ 2.4  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเคนพดัรอง  

                               ในงานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ณ โรงเรียนพระตําหนกัสวนกุหลาบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.5  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเคนไทยธรรม  

                               ในงานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  
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  - เทศนมหาชาติ ในประเพณีเทศนมหาชาติประจําป 2557 ของวัดบางพลีใหญใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.6  เทศนมหาชาติ ในประเพณีเทศนมหาชาติประจําป 2557 ของวัดบางพลีใหญใน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.7  เทศนมหาชาติ ในงานเทศนมหาชาตวิดัปทุมวนาราม 
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  - เทศนมหาชาติ กัณฑชูชก ณ สํานกัปฏิบัติธรรมสวนแกว ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.8  เทศนมหาชาติกณัฑชูชก สํานกัปฏิบัตธิรรมสวนแกว ราชบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.9  ผูปฏิบัติธรรมท่ีสํานกัปฏิบัติธรรมสวนแกว ราชบรุี ฟงเทศนมหาชาตกิัณฑชูชก  
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  - เทศนมหาชาติกณัฑมหาราช วดัชิโนรสาราม บางกอกนอย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.10  เทศนมหาชาติ วัดชิโนรสาราม บางกอกนอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบที่  2.11  รับไทยธรรมจากเจาภาพกัณฑเทศน วัดชิโนรสาราม บางกอกนอย 
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 - เทศนมหาชาติ ในงานเทศนมหาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป พ.ศ. 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่  2.12 พระรัชมังคลาจารย วัดปากน้ํา เปนประธานในงานเทศนมหาชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.13 เทศนมหาชาติ ในงานเทศนมหาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 - เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร วันที่ 9-11 

มีนาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่2.14  เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 

                              กุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร  

 

        -  เปนวิทยากรสาธิตประกอบแหลมหาชาติในโอกาสท่ีองคการศึกษาวิทยาศาสตร

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติประกาศยกยองพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจากรม

พระปรมานุชิตชิโนรส ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2533 

        -  แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง พระมหาชนกในโครงการมหกรรมการศึกษา  ป 

2000 ของกรมการศาสนา ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2543 
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         -  เทศนมหาชาติ กัณฑชูชก ณ พระระเบียงพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม  ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2543 

        -  แสดงพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน เรื่อง พระมหาชนก ณ หอประชุมพุทธมณฑล 

ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ วันที่  3-7  ธันวาคม  2544 

        - ไดรับคัดเลือกใหเปนผูเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา โดยทรงรับเปนเจาภาพ           

กัณฑเทศนในกัณฑมหาราช ณ หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 กันยายน 2546  

         -  เทศนมหาชาติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2547 

        - แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติทํานองหลวง กัณฑชูชก ณ พระวิหารวัด        

อรุณราชวราราม เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2547 

        -  เปนวิทยากรสาธิตการเทศนมหาชาติ ในโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการ

เทศนา ขององคการเผยแผวัดประยุรวงศาวาส  ณ หองประชุมโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา   

วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 

        -  เทศนมหาชาติประยุกต เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547      

        -  เทศนพระมหาชนกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ณ หอประชุมพิฆเนศวรมหาวิทยาลัยพระนคร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 

        -  เปนที่ปรึกษาจัดเทศนมหาชาติและเปนพระธรรมกถึกใหแกสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง หลายปการศึกษาจนถึงปจจุบัน ไดแก โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวัดอางแกว  โรงเรียน

กาญจนาภิเษก วิทยาลัย  โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  โรงเรียน

สายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ  สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน  

  นอกจากการเผยแผพระศาสนาโดยการเทศนมหาชาติแลว ยังมีการเผยแผพระศาสนา 

โดยการแหลนิทานชาดกเรื่องตาง ๆ เชน แหลพระเจาสิบชาติ  เปดตํานานมนุษย เผยแพร   ณ วัด  

สถาบันการศึกษา  องคกรตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  ในการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ ไดปฏิบัติหนาที่เลขา

หัวหนาพระธรรมทูตสายที่ 2 เผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในแถบยุโรปและเอเชีย เชน ประเทศ

อเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เบลเยี่ยม  เนเธอรแลนด  สวิตเซอรแลนด  นอรเวย  สวีเดน  
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เดนมารก  ออสเตรีย  ฮังการี  เยอรมัน  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  เกาหลีใต  จีน  ลาว  เขมร  พมา  

อินเดีย   ศรีลังกา  เนปาล สิงคโปร  มาเลเซีย ฯลฯ                                                                                                                              

  นอกจากนี้ ยังจัดเทศนมหาชาติตามวัดพุทธตาง ๆ ในตางประเทศ เพื่อนําปจจัยไปมอบ

ใหเจาอาวาสวัดไทยในต างประเทศ นําไปทํานุบํ ารุงวัด  และจัดกิจกรรมในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในตางประเทศ 

  3.2  การใหความรูและการฝกอบรม   

         พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ นอกจากจะเปนพระนักเทศนที่มีความ

เชี่ยวชาญในการเทศนมหาชาติแลว ยังเปนพระนักเขียน พระนักแตงคําประพันธบทแหล และให

ความสําคัญตอการสืบทอดความรู  ความสามารถ ที่ทานมักกลาวอยูเสมอวา กระบวนการเทศน

มหาชาตินั้น มี “ ธรรมเนียม  ทํานอง  และธรรมะ ” ที่พุทธศาสนิกชนควรมีความรู และชวยกัน

ดํารงรักษาไว ดังนั้นนอกจากการรับกิจนิมนตใหเปนพระธรรมกถึกแลว ยังไดถายทอดความรูดวย

วิธีการอื่น ๆ อีกหลายลักษณะไดแก  

    1)  พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ ไดเก็บรวบรวมแหลนอกตาง ๆ มาปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติมและแตงตอเติมเนื้อความเกาใหกลมกลืนกันทั้งเนื้อความและฉันทลักษณ เพื่อไมให

ของเดิมสูญหายและใหจดจําไดงายยิ่งขึ้น เชน แหลที่เปนนิทานชาดก  แหลพร  แหลพา  แหลลา  

แหลสอน และแหลคติธรรมนําไปปฏิบัติรวมแลวมากกวา 200 เรื่อง ซึ่งเปนประโยชนตอนักเทศน

รุนใหมใชเปนแหลงเรียนรูหรือขอเนื้อแหลตาง ๆ นําไปใชเทศนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

    นอกจากนี้ยังไดจัดพิมพหนังสือเปนตําราวิชาการสําหรับคนควาอางอิงอีกหลาย

รายการ  เชน  ประเพณีการเทศนมหาชาติ  เลาความตามแหลในมหาเวสสันดรชาดก  สืบสานการ

เทศนมหาชาติ  เครื่องเลนมหาชาติ  เปนตน   
    นอกจากผลงานการเขียนบทแหลเทศนมหาชาติแลว ยังมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

สังคม ไดรับความนิยมและเผยแพรไปทั่ววงการนักเทศน คือ เรื่องพระมหาชนกกลอนแหล ซึ่ง

ประพันธไวเม่ือ พ.ศ.2542 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เทศนเผยแพรครั้งแรก

ที่หอประชุมพุทธมณฑล ตอมาไดมีหนวยงานตาง ๆ นําไปเผยแพรจนถึงปจจุบัน 

    ผลงานทางวิชาการที่เปนประโยชนอีกเรื่องหนึ่งคือ การไดรับมอบหมายใหเขียน

คํานามานุกรมวรรณคดีไทย เรื่อง มหาชาติคําหลวง  กาพยมหาชาติ  รายยาวมหาเวสสันดรชาดก 

และพระมาลัยคําหลวง  ซึ่งเขียนในโครงการจัดทํานามานุกรมวรรณคดีไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 
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    2)  พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ ไดรับกิจนิมนตใหเปนพระธรรมกถึกเทศน

มหาชาติ  ผานสื่อกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ-โทรทัศน เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกรม

ประชาสัมพันธ  สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 105 สถานีวิทยุ-โทรทัศนชอง 11 รายการสถานีวิทยุ-

โทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถานีวิทยุ-โทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุ-

โทรทัศนชอง DLTV 8  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      ในปจจุบันยังคงรวมจัดรายการ “สารธรรมคีตา” เพื่อเผยแพรความรูเรื่องเทศน

มหาชาติและเทศนพระมาลัย ทางสถานีวิทยุกกระจายเสียง FM 105 ซึ่งออกอากาศทุกวันเสารและ                   

วันอาทิตยเวลา 23.00 – 24.00 น. 

    3)  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนวิทยากรใหการฝกอบรมแกพระภิกษุและ

สามเณรใน การอบรมนักเทศนตามวัดตาง ๆ  คราวละหลายรอยรูปเปนประจําทุกป เชน วัดพระศรีมหาธาตุ  

วัดประยุรวงศาวาส  วัดราชโอรส  วัดปากน้ําภาษีเจริญ  วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวัด

กษัตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

    นอกจากนี้ยังไดถายทอดวิธีการเทศนแกพระภิกษุและสามเณร ที่มาขอรับความรู

ดวยตนเอง ซึ่งพระภิกษุสามเณรผูรับการฝกหัดตางนําแหลที่ พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล แตงไว

ไปใชเปนตนแบบการเทศนสืบทอดตอ ๆ กันไป 

   3.3  การหม่ันศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

      พระครูพิมลธรรมภาณ เปนแบบอยางของผูไมเต็มอิ่มจากการเรียนรู และให

ความสําคัญตอการหมั่นศึกษาคนควาเพิ่มเติม จนมีความรู ความเขาใจแตกฉาน สามารถเปนแหลง

เรียนรู หรือใหขอมูลใชศึกษาคนควาอางอิงไดอยางดี โดยเฉพาะความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

เทศนมหาชาติ ดังจะเห็นไดจาก 

      -  จบปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) วิชาเอกมัธยม-ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

      -  จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) วิชาเอกไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมธิราช 

      -  จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาไทยศึกษา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ไดเขียนวิทยานิพนธเปนที่ยอมรับในกลุมนักวิชาการทั่วไป เรื่อง “รูปแบบ เนื้อหา 

และวิธีการเทศนมหาชาติ ในยุคปจจุบัน” 
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      -  จบปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวัฒนธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเขียนดุษฎีนิพนธ เปนที่ยอมรับและใชศึกษาคนควาอางอิง เรื่อง 

“รูปแบบการสืบสานและพัฒนาทํานองแหล เทศนมหาชาติ ภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.15  รับปริญญาดษุฎีบัณฑติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป 2552 

 

   3.4  ระยะเวลาในการทํางานดานที่มีความเชี่ยวชาญ 

      พระครูพิมลธรรมภาณ เริ่มเทศนมหาชาติเปนครั้งแรกในเทศกาลเทศนมหาชาติ  

ณ วัดบางเสาธง  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ.2522 หลังจากนั้นไดรับกิจนิมนตให

เปนพระธรรมกถึกเทศนมหาชาติของหนวยงานและสถาบันตาง ๆ มาโดยตลอดถึงปจจุบัน เปน

ระยะเวลายาวนานกวา 30 ป โดยมีประสบการณทํางานเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติ แยกเปนลักษณะ

ใหญ ๆ ดังนี้ 

      1)  เปนพระธรรมกถึกเทศนมหาชาติ ตามเทศกาลของวัดตาง ๆ ภายในประเทศ

ไทย ตั้งแต พ.ศ.2522 ถึงปจจุบัน 
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      2)  เปนพระธรรมกถึกและพระวิทยากร ดานการเทศนมหาชาติและเทศนรูปแบบ

อื่น ๆ ซ่ึงหนวยงานและสถาบันตาง ๆ จัดใหมีขึ้นตามโอกาสท่ีสําคัญ ๆ ตั้งแตพ.ศ.2533 ถึงปจจุบัน 

    3)  เปนผูบุกเบิกการจัดเทศนมหาชาติเขาสูโรงเรียนโดยเปนที่ปรึกษาหลักในการ

จัดเทศนมหาชาติ และเปนองคธรรมกถึกเทศนมหาชาติใหกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ตั้งแตพ.ศ.2541 ถึงปจจุบัน 

    4)  เปนผูทรงคุณวุฒิในการใหขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยในการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก แกสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแตพ.ศ.2551                  

ถึงปจจุบัน 

   3.5  การถายทอดและการพัฒนาการถายทอดความรู 

    พระครูพิมลธรรมภาณ แยกรูปแบบการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติ

เปน  2 กลุมใหญ ๆ โดยใชวัตถุประสงคของผูรับการถายทอดความรูเปนหลัก คือ 

    กลุมที่ 1  ผูรับการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

    กลุมที่ 2  ผูรับการถายทอดความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 

 

    กลุมที่ 1  ผูรับการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

    พระครูพิมลธรรมภาณ มีศรัทธาตอการเทศนมหาชาติมาตั้งแตกอนบวชเปน

พระภิกษุ โดยเห็นวาการเทศนมหาชาติเปนประเพณีที่คนไทยที่เปนชาวพุทธ ควรอนุรักษและ

ปฏิบัติสืบทอดใหอยูคูกับสังคมไทย เปนชองทางในการโนมนาวจิตใจใหประพฤติตนเปนคนดี  

รูจักการเสียสละ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา จึงวางรูปแบบการ

ถายทอดความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

    1) การถายทอดโดยรวมเพื่อพัฒนาการเรียนรู   ไดแก  การบรรยายและสาธิต

ความรูเรื่องการเทศนมหาชาติแกพระนักเผยแผฝายมหานิกายจํานวน 400 รูป ที่เขารับการอบรม 

ระยะเวลา 3 เดือน ทุก ๆ ป   ณ วัดประยุรวงศาวาส   การสาธิตความรูเรื่องการเทศนมหาชาติแกพระ

นักเผยแผฝายธรรมยุตนิกายจํานวน 100 รูป  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน   การเทศนาในโอกาส

ตาง ๆ ที่มุงจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมและสืบสานประเพณีไทย   การเปนครูพระสอน

ศีลธรรมประจําในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

3  และโรงเรียนราชินี สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  

    2)  การถายทอดความรูโดยเขียนคําสอนเผยแพรในหนังสือและรวมทั้งวารสาร      

ตาง ๆ  เชน หนังสือเลาความตามแหลหนังสือพระมหาชนกกลอนแหล  หนังสือเทศนมหาชาติของ
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โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  หนังสือเทศนมหาชาติของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  หนังสือเทศนมหาชาติ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  หนังสือเทศนมหาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หนังสือ

เทศนมหาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และนิตยสารฮวงจุยกับชีวิต  เปนตน   

    3)  การถายทอดความรูโดยบันทึกเสียงการเทศนลงในแถบบันทึกเสียง,  วีดิทัศน 

และซีดีโดยวัดสถาบันการศึกษารวมทั้งชุมชนไดนําไปเผยแพรยังหนวยงานของตนทั้งยัง รวมจัด

รายการ “สารธรรมคีตา”  เพื่อเผยแพรความรูเรื่องเทศนมหาชาติและเทศนพระมาลัย  ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียง  FM 105 กับอาจารยวัฒนะ บุญจับ ซึ่งเปนผูดําเนินรายการทุกวันจันทรและ               

วันอังคารเวลา 21.00 น. – 22.00 น.  (ปจจุบันเปลี่ยนเปนวันเสารและวันอาทิตย เวลา 23.00 น. – 

24.00 น.)  การจัดรายการเปนประจําทางวิทยุกระจายเสียงนี้นับวาเปนประโยชนในการเผยแพรเปน

อยางยิ่งเพราะสามารถเผยแผธรรมะใหแกผูสนใจฟงเทศนมหาชาติไดในวงกวาง  สถานีวิทยุ-

โทรทัศนชอง  11   รายการสถานีวิทยุ -โทรทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                    

ชอง DLTV 8   สถานีวิทยุ-โทรทัศนชอง  9  อ.ส.ม.ท.  

     กลุมที่ 2  การถายทอดความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

    พระครูพิมลธรรมภาณ ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติไววา  พระนักเทศน

ไมใหความสําคัญตอการแหล เนื่องจากแบบแผนทํานองแหลฝกฝนยาก ผูที่จะแหลไดอยางถูก

ทํานอง ตองมีความรูดานคําประพันธ ประเภทรายและกลอน  มีพรสวรรคเรื่องเสียงและมีความ

อดทนหมั่นฝกฝน จึงวางแผนในการถายทอดความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนไวเปน 2วงจร

ดวยกัน คือ 

     1) การพัฒนากระบวนการเทศนมหาชาติ ตองดําเนินการเกี่ยวกับ 

      - การจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนแบบการจัดเทศนมหาชาติ 

      - การพัฒนาหลักสูตรการสอนเทศนมหาชาติ 

      - การสรางเครือขายผูบริหารการเทศนและพระนักเทศน 

      - การจัดทําพจนานุกรมคําศัพทที่เกี่ยวกับมหาชาติ 

     2) การพัฒนาพระที่สมัครใจฝกฝนเปนนักเทศนมหาชาติ มีวิธีดําเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

      - การรับพระที่สมัครใจ ฝากตนเปนลูกศิษยตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 
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      - การฝกหัดเริ่มตั้งแตเม่ือพระภิกษุและสามเณรมาฝากตัวเปนศิษย ขั้นตอน

แรกคือ สนทนาซักถามความตั้ งใจและความสนใจในการเทศนมหาชาติเพื่อดูบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาทฟงน้ําเสียงเพื่อประเมินคุณภาพกอนที่จะเริ่มแนะนําอยางเปนทางการ 

      - การฝกเริ่มจากการอานคําประพันธ  อานทํานองเสนาะ ทํานองสรภัญญะ 

ราย  กาพย  กลอนใหเกิดความคลองแคลว ไพเราะ ถูกตองตามฉันทลักษณและการอานคําประพันธ

โดยใชบทสวดมนตพื้นฐานของพระสงฆ  เพื่อวัดความรูเบื้องตนวามีพื้นฐานความรูดานภาษาไทย

ระดับใดและจะมอบแถบบันทึกเสียงใหไปฝกฝนดวยตนเองเปนระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นจะ

กลับมาใหตรวจสอบความกาวหนาดวยการอานทํานองเสนาะหรือทํานองแหล ซึ่งครูจะสังเกต

ความสามารถของการใชเสียง เม่ือพบขอบกพรองที่ใดก็จะใหคําแนะนําตอไป พรอมทั้งมอบหมาย

ใหกลับไปฝกฝนเปนระยะ ๆ  

      - การฝกการใชเสียงและเขาใจทํานอง  หมายถึง การฝกหัดออกเสียง ใช

เสียงที่เปลงใหเต็มที่ มีเสียงสูงเสียงต่ํา หนัก-เบา  เอื้อนเสียงสั้นเอื้อนเสียงยาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

อยางตอเนื่อง  การใชเสียงลักษณะอยางนี้ เรียกวา ฝกทํานอง เมื่อนําคําวาแหลเขามาผสมจึงเรียกวา

ทํานองแหล เมื่อผูรับการฝกควบคุมเสียงและทํานองไดดีแลวจึงแนะนําใหรูจักใชเสียงวาตนเอง

เหมาะกับการเทศนมหาชาติกัณฑไหน การตั้งเสียง ฝกการเอื้อนเสียงขึ้น ฝกการเอื้อนเสียงลง    

ตอนจบ การฝกกลั้นและฝกผอนลมหายใจเขาและออกในการรองแหล การฝกออกเสียงกังวาน   

เสียงแผว  หลังจากนั้นจึงคัดเลือกและจัดบทแหลใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ น้ําเสียงของผูรับการ

ฝกหัด 

       - การฝกฝนบทแหลดวยการฟงจากเสียงจริงของ ดร.พระครูวินัยธร มานพ                         

กนฺตสีโล  เพื่อฝกฝนเลียนแบบ ฝกปฏิบัติจริงตอหนา ดร.พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล  เพื่อ               

รับคําชี้แนะ และแกไขจนคลองแคลวแลวจึงใหปฏิบัติดวยตนเองตอไป   

      - การฝกฝนดวยตนเองของผูฝกหัดจะใชวิธีการฟงแถบบันทึกเสียงและรับ

การชี้แนะจากพระอาจารยเปนระยะ ๆ จนเกิดความมั่นใจ และสามารถเทศนได 

      - การติดตามรับฟงการเทศนมหาชาติจากพระนักเทศนที่เทศนไดดี เทศน

ถูกตองไพเราะ เพื่อนํามาผสมผสานใหกลมกลืนกับความสามารถเฉพาะของตน ใหมีความโดดเดน 

ชวนฟง  

      - การจัดโอกาสใหพระนักเทศนที่มีความพรอมไดเทศนจริงตามโอกาสที่

เหมาะสม 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 

 

96

    ดวยการดําเนินการตามขั้นตอนที่ เรียนรูจากชีวิตจริงและปฏิบัติจริงดังกลาว                       

พระนักเทศนใหม ๆ ที่เปนศิษยของ พระครูพิมลธรรมภาณ สามารถที่จะเปนพระนักเทศนมหาชาติ

ไดหลายรูป เชน 

     - สามเณรกิตติ   วัดวิจิตรการนิมิต(วัดหนัง)เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

     - พระมหาวัฒนวงศ วัดโบสถดอนพรหม  จังหวัดนนทบุรี 

     - พระมหาทองเก็บ ญาณพโล วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

     - พระมหาอภิวัฒน วัดหลวงพอสดยิกายาราม  จังหวัดราชบุรี 

     - พระมหามณเฑียร วัดหลวงพอสดยิกายาราม  จังหวัดราชบุรี 

     ทั้งนี้ไมนับรวมการสรางเครือขายและเผยแพรทางออมที่พระภิกษุและสามเณร

ผูฝกหัดเทศนทั้งหลายนําบทแหลตาง ๆ ที่ ดร.พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล  แตงไวไปใชในการ

เทศนสืบทอดตอ ๆ กัน โดยนําไปเปนแมแบบในการเทศนของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.16  ถายภาพรวมกับพระลูกศิษยในงานเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

                                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ ณ วัดโพธ์ิ 
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   3.6  ผูรับการถายทอดความรูในโรงเรียน/นอกโรงเรียน/ตามอัธยาศัย 

      พระครูพิมลธรรมภาณ เปนพระนักเทศนที่เทศนมหาชาติและเทศนรูปแบบตาง ๆ 

มาเปนระยะเวลาตอเนื่อง และยาวนานมากกวา 30 ป ทําใหเชื่อไดวา ผูรับการถายทอดความรู

เกี่ยวกับ ธรรมเนียมการจัดเทศนมหาชาติ  ทํานองการเทศนมหาชาติ และธรรมะที่ไดรับจากการ

เทศนมหาชาติ ทั้งจากการรับฟงโดยตรง การศึกษาคนควาจากเอกสาร และสื่อตาง ๆ แตละปมีมาก

เกินกวา  10,000 คน ซึ่งสามารถอางอิงบางสวนจากแหลงตาง ๆ ดังนี้  

        - เปนพระอาจารยสอนธรรมะดําเนินการจัดเทศนมหาชาติ และเทศนมหาชาติ

ใหแกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนราชินี เปนระยะเวลานานกวา 10 ป 

          - เปนพระธรรมกถึก เทศนมหาชาติใหแก สถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ

ในแตละปมีจํานวนมากกวา 100 สถาบัน ประมาณการวามีผูรับฟงเทศนมหาชาติในแตละปมากกวา 

10,000 คน 

      - เปนที่รวบรวมขอมูลและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติที่นักศึกษา

ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ มักจะไปขอขอมูลเพื่อใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธ

เปนประจํา 

      - เปนวิทยากรบรรยายและสาธิตความรู เรื่อง การเทศนมหาชาติแกพระนักเผยแผ 

ฝายมหานิกาย จํานวน  400  รูป ที่เขาอบรมระยะเวลา  3  เดือนทุก ๆ ป  ณ วัดประยุรวงศาวาส  การ

สาธิตความรูเรื่องการเทศนมหาชาติแกพระนักเผยแผฝายธรรมยุตนิกายจํานวน 100 รูป ณ วัด     

พระศรีมหาธาตุ บางเขน 

   3.7  ผูรับการถายทอดนําความรูไปใช 

      พระครูพิมลธรรมภาณ ไดถายทอดความรูเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติในหลาย

ลักษณะ  จึงมีผูนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดไปใชอยางมากมาย ทั้งในรูปแบบการฝกหัด

นักเทศน  การนําความรูความเขาใจและคติธรรมไปใชในการดํารงชีวิต และนําเอกสารส่ิงพิมพ และ

สื่อการเรียนรูตาง ๆ ไปใชเผยแพรและอางอิง แตก็ไมสามารถประมาณการไดวามีผูนําความรูไปใช

ทั้งหมดเปนจํานวนเทาใด เฉพาะสวนที่สามารถติดตามไดคือ 

      1) การฝกหัดพระนักเทศน พบวา ในระยะปพ.ศ. 2551 – 2552  มีพระภิกษุ

สามเณรมาฝากตัวเปนลูกศิษยอยางเปนทางการประมาณ 10 – 15 รูป ในจํานวนนี้มีพระภิกษุ

สามเณรที่มีความสามารถเทศนมหาชาติไดอยางดีเพียง 4 – 5 รูปเทานั้น 

     สําหรับการฝกอบรมนักเทศนกลุมใหญ ๆ ซ่ึงจัดเปนประจําทุกป ปละหลายรอย

รูป แตไมสามารถติดตามได 
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     2) การจัดพิมพเผยแพรเอกสาร พบวา หนวยงานและสถาบันตาง ๆ ไดศึกษา

ขอมูลจากผลงานวิชาการของ พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ และนําไปจัดพิมพเผยแพรเปน

เอกสารประกอบการจัดเทศนมหาชาติ ครั้งละมากกวา 1,000 เลม เชน 

          - เอกสารเทศนมหาชาติของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

           - เอกสารเทศนมหาชาติของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

          - เอกสารเทศนมหาชาติของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

          - เอกสารเทศนมหาชาติของ โรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    3.8 การสรางเครือขายและการเผยแพรความรู  

      มีการสรางเครือขายและการเผยแพรความรูใหแกพระภิกษุและสามเณร ในการ

อบรมนักเทศนตามวัดตาง ๆ ไดแก 

      1)  เครือขายชื่อ วดัสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 2 รูป   

      2)  เครือขายชื่อ วดัมหาธาตุยุวราษฎรรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1  รูป 

      3)  เครือขายชื่อ วดัหลักสี่(พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร  จํานวน 2  รูป   

      4) เครือขายชื่อ วดัปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1  รูป 

      5) เครือขายชื่อ วัดบางรกัใหญ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1  รูป 

      6) เครือขายชื่อ วดัหลวงพอสดยิกายาราม จังหวดัราชบุรี จาํนวน 2  รูป 

        7) เครือขายชื่อ วดัเทพากร เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 2  รูป 

      8) เครือขายชื่อ วัดวิจิตรการนิมิต(วัดหนัง) กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 รูป   

   3.9 ประสบการณหรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆ 

     พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ เปนพระนักเทศนที่มีความเชี่ยวชาญดานการ

ประพันธ  ราย  ฉันท กาพย  กลอน และการเรียบเรียงตําราวิชาการ จึงมีผลงานการเขียนคําประพันธ 

เปนเอกสารคูมือการเทศน และมีผลงานทางวิชาการ เปนแหลงศึกษาคนควาอางอิงหลายรายการ

ไดแก 

     - หนังสือเรื่อง “เลาความตามแหล” เปนหนังสือรวบรวมขอสังเกตการเทศน

มหาชาติของพระนักเทศนตาง ๆ บทแหลที่รวบรวมไวมีลักษณะเปนแหลเทียบเนื้อเรื่อง ซึ่งพระ

นักเทศนสามารถนําไปใชเปนคูมือการเทศนมหาชาติไดเปนอยางดี 

    - เอกสาร “เครื่องเลนมหาชาติ” เปนเอกสารรวบรวมบทแหลนอกไวเปนจํานวน

มากกวา 200 เรื่อง โดย  พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล  ไดนําแหลนิทานชาดก  แหลพร               
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แหลพา  แหลลา  แหลสอน  และแหลคติธรรมมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมและแตงตอเสริมเนื้อความ

เกาใหกลมกลืนกันไดสนิทท้ังเนื้อความและฉันทลักษณ เพื่อไมใหเรื่องราวเดิมสูญหายและชวยให

จดจําไดงายยิ่งขึ้น 

    - หนังสือพระมหาชนกกลอนแหล เปนบทประพันธกลอนแหล ซึ่งถอดความจาก

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแผคุณธรรมทางศาสนา

ใหแพรหลายยิ่งขึ้น โดยพระนักเทศนตางก็นําพระมหาชนกกลอนแหลนี้ไปใชเทศนาสั่งสอนกัน

อยางแพรหลาย 

    - หนังสือ “สืบสานการเทศนมหาชาติ” เปนหนังสือสรุปผลงานการวิจัยจากการทํา

วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ ของ พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล  ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาการเทศนมหาชาติ และการฝกฝนพระนักเทศนมหาชาติไดเปนอยางดี 

    นอกจากเอกสารดังกลาวแลว ปจจุบัน พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ อยูใน

ระหวางการเขียนเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการอีก 1 เลม คือ  

    - หนังสือ “เลาขานตํานานแหล”  เปนหนังสือรวบรวมบทแหลนอกทั้งหมดที่

ปรากฏอยูในนิทานชาดกตาง ๆ ซ่ึงจะเปนตนแบบสําหรับพระนักเทศนไดศึกษา และนําไปใชแหล 

เผยแผพระศาสนา และอบรมส่ังสอนพุทธศาสนิกชนไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

  4.  ผลงานที่ปรากฏ 

   4.1  ผลงาน เปนประโยชนในการแกปญหาและพัฒนาสังคม   

    มีผลงานดานการเทศนตางโอกาส  ตางสถานที่  ดังปรากฏคือ 

    4.1.1 การเทศนเรื่อง  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑชูชก  และกัณฑมหาราช เผยแพรที่ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 รายการวัฒนธรรมสัญจร

สถานีวิทยุ-โทรทัศนชอง  9 อ.ส.ม.ท.  รายการธรรมกับชาดก สถานีวิทยุ-โทรทัศนชอง DLTV 8  

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มณฑลพิธีทองสนามหลวง สถาบันการศึกษาตาง ๆ  วัดไทย

ทั้งในและนอกประเทศ องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน หอประชุมพุทธมณฑล หอประชุม

คุรุสภา หอประชุมกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน บริษัท ซี.พี.เซเวน อีเลฟเวน จํากัด 

(มหาชน) เปนตน   
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    4.1.2 การเทศน เรื่อง พระมหาชนกกลอนแหล เผยแพรที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ 

สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11  สถาบันการศึกษาตาง ๆ  วัดไทยทั้งในและนอกประเทศ องคกรตาง ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน  เชน  หอประชุมพุทธมณฑล  หอประชุมคุรุสภา ศูนยแสดงสินคานานาชาติ  

อิมแพค เมืองทองธานี เปนตน 

    4.1.3  การเทศน เรื่อง แหลนิทานชาดกเรื่องตาง ๆ เชน  แหลพระเจาสิบชาติ   เปด 

ตํานานมนุษย เผยแพรที่วัดตาง ๆ ทั่วประเทศ  สถาบันการศึกษาตาง ๆ องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  บริษัท ซี.พี ออลล จํากัด (มหาชน) จํากัด  เปนตน 

    4.1.4  การเทศน เรื่องธรรมะตาง ๆ เชน ธรรมโอสถดีอยางไร หลักธรรมในการ

ปฏิบัติงานอยางเปนสุข สมเด็จพระสังฆราชกับกิจการพระพุทธศาสนา ฯลฯ เผยแพรที่วัดตาง ๆ    

ทั่วประเทศ  สถาบันการศึกษาตาง ๆ   ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  การไฟฟาสวนภูมิภาค   

สโมสรทหารบก สโมสรทหารอากาศ  และองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

    ในการเทศนาเรื่องตาง ๆ ดังกลาวขางตนชวยสงเสริมใหผูฟงประพฤติปฏิบัติตน

ในทางที่ชอบกอปรดวยธรรม   โดยทานไดประยุกตพุทธธรรมนํามาใชในการแกปญหาใหคน     

รุนใหมเขาใจธรรมะไดโดยงาย ทั้งยังใหสติปญญาแกเยาวชนและชาวบานในการปรับตัวสูกับ

ปญหาตาง ๆ ในชีวิต  ทานเปนสวนหนึ่งที่ใชความพยายามสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม

โดยการชวยพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู คือ ชวยเสริมสรางความรู ความคิด ความประพฤติ และ

คุณธรรมของคนในสังคม 

    4.1.5 หนังสือเรื่องเลาความตามแหล  หนังสือพระมหาชนกกลอนแหล และหนังสือ 

เทศนมหาชาติที่ เขียนใหหนวยงานตาง ๆ ไดเผยแพรทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ  

โดยเฉพาะหนังสือเรื่องเลาความตามแหลมีวางจําหนายที่จุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุยุวราษฎร

รังสฤษฎิ์   

   4.2  ผลงานที่ริเริ่มสรางสรรค  

       4.2.1 ผลงานการวิจัยที่ศึกษา รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเทศนมหาชาติในยุค

ปจจุบันซึ่งยังไมเคยมีผูใดวิจัยไวเปนตนแบบมากอน โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลของการเทศน

มหาชาติทั้งทางดานรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเทศนมหาชาติเพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก พระนักเทศนมหาชาติที่มีชื่อเสียงและมีความ

ชํานาญในการเทศน ในเขตภาคกลาง จํานวน 17 รูป พระที่มีหนาที่ในการจัดการเทศนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 รูป   การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต  
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การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีจัดระบบเนื้อหาตามประเด็นสําคัญ นํามาเชื่อมโยงกันแลวนําเสนอใน

รูปแบบพรรณนาวิเคราะห   

     ผลการวิจัยพบวา (1) รูปแบบการเทศนมหาชาติแบงเปน 4 ประเภท คือ รูปแบบ

การจัดการเทศน  รูปแบบการนิมนตพระเทศน รูปแบบการจัดสถานที่เทศน และรูปแบบการจัด

ธรรมาสนเทศน รูปแบบการจัดการเทศน มี 2 รูปแบบ คือ การจัดการเทศนแบบเรียงกัณฑและแบบ

ประยุกต รูปแบบการนิมนตพระเทศน มี 3 รูปแบบ คือ เจาอาวาสเปนผูนิมนต  เจาอาวาสมอบหมาย

ใหพระที่รับผิดชอบในการเทศนเปนผูนิมนต และเจาของกัณฑเทศนเปนผูนิมนต รูปแบบการจัด

สถานที่เทศน แบงเปน  2 รูปแบบ คือ จัดสถานที่เทศนภายนอก และจัดสถานที่เทศนภายใน 

รูปแบบการจัดธรรมาสนเทศน เนนใหมีการตกแตงธรรมาสนเทศนและที่ตั้งเครื่องกัณฑเทศนใหดู

เปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม  (2) เนื้อหาที่ใชในการเทศนมหาชาติ มี 2 ประเภท ไดแก เนื้อหา

ในคัมภีร จํานวน 13 กัณฑ และเนื้อหานอกคัมภีรที่เกี่ยวกับชาดกในพระเจาสิบชาติ พุทธประวัติ 

นิทานชาดก นิทานพื้นบาน วรรณคดี และคําสอน (3) วิธีการเทศนมหาชาติแบงเปน 2 ประเภท คือ 

แบงตามทวงทํานอง  และแบงตามเนื้อเรื่อง  วิธีการเทศนมหาชาติที่แบงตามทวงทํานอง มี 2 แบบ 

คือ ทํานองหลวงและทํานองราษฎร การเทศนทํานองหลวงเปนการเทศนตามเนื้อหาในคัมภีรทั้ง  13  

กัณฑ  สวนการเทศนทํานองราษฎรเปนการเทศนทํานองแหลในเนื้อหานอกคัมภีร  วิธีการเทศน

มหาชาติแบงตามเนื้อเรื่อง แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ การเริ่มเรื่อง การดําเนินเรื่อง และการจบเรื่อง 

   4.2.2  ผลงานการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องรูปแบบการสืบสานและการพัฒนาทํานองแหล

เทศนมหาชาติภาคกลาง  ซึ่งการแหลเทศนมหาชาติภาคกลางเปนประเพณีอันดีงามของคนไทยที่

ควรอนุรักษและปฏิบัติสืบทอดใหอยูคูกับสังคมไทย  เปนชองทางหนึ่งในการโนมนาวจิตใจคนให

ประพฤติตนเปนคนดี  รูจักการเสียสละ  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  เกิดความ

เล่ือมใสศรัทธาและเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนา  โดยมุงหมายจะศึกษาองคความรู สภาพปจจุบัน

ปญหา และรูปแบบการสืบสานและการพัฒนาทํานองแหลเทศนมหาชาติภาคกลาง   กลุมตัวอยางใช

เลือกแบบเจาะจงในการใหขอมูล  ประกอบดวยบุคคล  3  กลุม คือ กลุมผูรู  กลุมผูปฏิบัติ  และ กลุม

ผูใหขอมูลทั่วไป  จํานวน  54 รูป/คน (รวมทั้งศิลปนแหงชาติจํานวน  6 คน) เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แบบสํารวจ แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ  การสนทนากลุม  และการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   ใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัยและการวิเคราะหเชิงคุณภาพวัฒนธรรม 

พรอมทั้งนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 

    ผลการวิจัยพบวา องคความรูทํานองแหลเทศนมหาชาติภาคกลางแบง เปน  2  แบบ  

คือ  ทํานองหลวง  และทํานองราษฎร  ทํานองหลวง ประกอบดวยทํานองประจํากัณฑ  ทํานอง
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ธรรมวัตร  ทํานองเดิน  ทํานองขึ้น  ทํานองยาย  ทํานองกลอม  ทํานองพา  ทํานองคลื่นกระทบฝง  

ทํานองคุดทะราดเหยียบกรวด  ทํานองถกเขมรตีเหล็ก  และทํานองไตไมลําเดียว  สวนทํานอง

ราษฎร ประกอบดวย ทํานองประจําตัว  ทํานองพา ทํานองแกะ ทํานองพรต และทํานองชูชกขอทาน    

     ผลการวิจัยดานสภาพปจจุบันปญหาของการเทศนทํานองแหลเทศนมหาชาติ

ภาคกลาง พบวา เกิดจากองคประกอบ  6 ประการ  คือ  1)  พระนักเทศนไมใหความสําคัญในการ

แหล เนื่องจากไมมีความรูในเรื่องทํานองแหล และวิธีการแหลที่ถูกตอง  ขาดประสบการณและ

ทักษะ  ไมมีความสามารถทางดานฉันทลักษณ จึงไมมีการพัฒนาทํานองใหม  2)  ผูบริหารจัดการ

เทศนในปจจุบันมุงธุรกิจมากกวาความศรัทธา ใชระบบพวกพองในการนิมนตพระเทศน ไมดูความ

เหมาะสมและความสามารถทางการเทศน  ใหเวลาในการเทศนแตละกัณฑนอย ทําใหแหลไดไม

เต็มที่  3)  แบบแผนทํานองแหล ฝกฝนยาก  ผูที่จะแหลไดอยางถูกทํานอง ตองมีความรูทางดาน            

คําประพันธประเภทรายและกลอน และจะตองมีพรสวรรคในเรื่องเสียง  มีความอดทน ทําใหไมมี

ผูใดใครจะสืบทอด  4)  ผูฟงมีความเชื่อวาตองฟงเทศนทั้ง  13  กัณฑจึงจะไดบุญ การเทศนเรียง

กัณฑ ตองใชเวลานาน ผูฟงไมมีเวลาฟงครบทุกกัณฑ บางวัดจึงตองจัดเทศนแบบประยุกตซึ่งใช

เวลารวบรัด การเทศนทํานองแหลจึงตองรวบรัดไปดวย  5)  หนวยงานในระบบการศึกษาไมสนใจ

พัฒนาหลักสูตรการสอนเทศนมหาชาติ/ทํานองแหลเทศนมหาชาติ เขาไวในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับทางสงฆ  6) ปญหาทางเศรษฐกิจ  ทําใหคนใหความสนใจในดาน

ประกอบอาชีพ จนละเลยดานการพัฒนาจิตใจ   

    ผลการวิจัยดานรูปแบบการสืบสานและการพัฒนาทํานองแหลและการเทศน

มหาชาติ  ภาคกลาง นั้นพบวา  รูปแบบสืบสานทํานองแหลเทศนมหาชาติภาคกลางแบงเปน 4 

รูปแบบ คือ   1) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนแบบการจัดเทศนมหาชาติ  2)  พัฒนาหลักสูตรการ

สอนเทศนมหาชาติในวัด โดยรับสมัครพระที่สนใจการเทศนมาฝกฝน อาจมีการสอนในวัดโดย

ผูสอนเปนพระนักเทศนที่เชี่ยวชาญ  3)  สรางเครือขายผูบริหารการเทศนและพระนักเทศนมหาชาติ 

และ  4) จัดทําพจนานุกรมคําศัพทที่เกี่ยวกับมหาชาติ สวนรูปแบบการพัฒนาทํานองแหลเทศน

มหาชาติภาคกลาง ควรพัฒนาตนแบบการเทศนมหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ พัฒนาตนแบบทํานองแหลท้ัง

ทํานองหลวงและทํานองราษฎร และเผยแพรตนแบบการเทศนมหาชาติ ใหกับพระนักเทศน 

หนวยงาน หรือคนทั่วไปที่สนใจ  

     โดยสรุป  การวิจัยดังกลาวขางตน นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมตนแบบการ

แหลเทศนมหาชาติภาคกลาง 13 กัณฑ  ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนเปนตนแบบในการฝกหัดพระ

เทศนใหแหลเทศนมหาชาติทั้งทํานองหลวงและทํานองราษฎรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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    4.2.3 พระมหาชนกกลอนแหลเปนงานประพันธบทแหลท่ีแตงขึ้นตามบทพระราช

นิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เนนใหคนสูชีวิต  มีความเพียรพยายามและไมละท้ิงหนาที่

ของตน  เปนกลอนแหลที่มีเนื้อหาครบถวน  ถอยคําที่ใชไพเราะและกระชับ  ทํานองที่สรางสรรค

เหมาะสม  พระนักเทศนทั้งหลายจึงนําไปใชเทศนสอนกันอยูเปนประจํา  ทั้งยังไดเคยเผยแพรทาง

สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 ในรายการธรรมรสธรรมรัฐ มาแลวกวา 20 ครั้ง    

    4.2.4 ผลงานที่สําคัญอันนําไปสูการเผยแผความรูทางดานศาสนาและวัฒนธรรม

แก เยาวชนอยางเปนรูปธรรมคือ  เปนผูบุก เบิกการจัดเทศนมหาชาติเขาสูโรงเรียนตั้งแต                             

ปพ.ศ. 2541 

   4.3  ผลงานซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคม  

         พระครูพิมลธรรมภาณ  มีผลงานซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคม  ไดแก  ความรูเรื่องการ

เทศนมหาชาติและความสามารถในการเทศนมหาชาติกัณฑชูชก  และกัณฑมหาราช  ซึ่งเปนที่นิยม

ทั่วไปในชุมชน  ทองถ่ิน  อําเภอ  ประเทศและตางประเทศ  เชน  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ชลบุรี  ระยอง  ปราจีนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  

ประจวบคีรีขันธ  อยุธยา  อางทอง  ชัยนาท  สิงหบุรี  ลพบุรี  สระบุรี   ลําพูน  ลําปาง  เชียงใหม  

พิษณุโลก  พิจิตร  นครสวรรค  เพชรบูรณ นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ตรัง  สงขลา  ฯลฯ โดยมีวัด

เปนแหลงถายทอดความรูดานภูมิปญญาไทย    

    เปนที่ยอมรับกันในวงการนักเทศนวา เทศนมหาชาติกัณฑชูชก และกัณฑมหาราช 

ที่  ดร.พระครูวินัยธร มานพ ไดแหลไวเปนตนแบบดวยเนื้อความของแหลในที่สอดใสทํานองอยาง

สอดคลอง  ผนวกกับเนื้อความของแหลนอกที่นํามาแทรกไวอยางสอดประสานจึงเปนแบบอยาง

หรือเปนแมแบบใหพระนักเทศนในปจจุบันไดนําไปใชในการเทศนทั้งสองกัณฑนี้    

    นอกจากนั้นยังมีเรื่องพระมหาชนกกลอนแหล  ซ่ึงไดรับความนิยมและเผยแพรไป

ทั่วในวงการนักเทศน หอประชุมพุทธมณฑลเปนสถานที่ที่ไดนําพระมหาชนกกลอนแหลไป

เผยแพรไวเปนครั้งแรกตั้งแตเริ่มตนประพันธเมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว   มีการถายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 เชนเดียวกับที่

หอประชุมคุรุสภา  ก็มีการถายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 เชนกัน  และทาง

รายการยังไดนําเทปบันทึกภาพออกอากาศอยูเสมอ ๆ  ทั้งยังไดรับการเผยแพรในรายการตาง ๆ อีก

หลายรายการ เชน รายการธรรมรสธรรมรัฐทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11  เผยแพรทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ  สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น FM 95 สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
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รวมทั้งวัดไทยทั้งในและนอกประเทศอีกดวย  การเผยแพรนั้นมีทั้งเผยแพรดวยตนเองและเผยแพร

โดยนักเทศนผูมีชื่อเสียงรูปอ่ืน ๆ ดวย 

    พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ  นับเปนพระนักเทศนที่มีวิสัยทัศนและมีศรัทธา

ตอการเผยแผพระศาสนาอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากการเปนผูบุกเบิก ใชโรงเรียน วัด และชุมชน

เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนพิธี  และพิธีกรรมตาง ๆ  โดยเฉพาะการจัดงานประเพณี

เทศนมหาชาติ  โรงเรียน วัด และชุมชนนอกจากจะเปนสถานที่ใหการศึกษาในระบบแลว  ยังเปน

ศูนยกลางการศึกษานอกระบบ และที่นัดหมายสําหรับการทํากิจกรรมของชุมชนอีกดวย    

  5.  เครื่องราชอิสริยาภรณ/ เกียรติคุณ /รางวัลที่เคยไดรับ 

   ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  วัดพระเชตุพนวิมล            

มังคลารามราชวรมหาวิหาร   

   ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา โดยทรงรับเปนเจาภาพ           

กัณฑเทศนในกัณฑมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให  ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย 

องคมนตรี เปนผูแทนพระองคสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ.2546 ถายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผู เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                              

เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย 60 พรรษา โดยทรงรับเปนเจาภาพกัณฑเทศนในกัณฑมหาราช                    

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เปนผูแทนพระองค

เสด็จพระราชดําเนินมาสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  และมีการถายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

ชอง 11   

   ไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ป  พ.ศ. 2554 ประเภท สงเสริมการเผยแผ

พระพุทธศาสนา สาขา การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ 
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ภาพประกอบที่ 2.17  รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

                                  สยามบรมราชกุมารี ป พ.ศ. 2554 
 

 ไดรับปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  ป พ.ศ.  2553    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.18  รับปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยศกึษา จาก 

                                  นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ป พ.ศ. 2553    
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 ไดรับรางวัลเปนผูใชภาษาไทยดีเดน ปพุทธศักราช  2555 ณ หอประชุมศูนย

วัฒนธรรมแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.19  รับรางวัลเปนผูใชภาษาไทยดีเดนพุทธศักราช  2555  จากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 

                                   ณ หอประชุมศูนยวฒันธรรมแหงชาติ  

 

 ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2556 และรับ

รางวัลยศิษยเกาดีเดนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

. 
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ภาพประกอบที่ 2.20 รับรางวัลศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จาก 

                                 นายพงษเทพ   เทพกาญจนา  
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  ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ที่เปนนักเทศนมหาชาติ ไดรับกิจนิมนตใหเดินทางไป     

เผยแผทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยไมวางเวน จนมีคํากลาวในหมูนักฟงเทศนมหาชาติวา                   

“ดร.พระครูวินัยธร มานพ  กนฺตสีโล เปนพระนักเทศนมหาชาติที่มีชื่อเสียงอยูในระดับตน ๆ ของ

พระนักเทศนของเมืองไทย”   

   ในการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ไดเปนวิทยากรและ

เทศนาเผยแผในวาระ และโอกาสสําคัญ ๆ ดังนี้ 

   2522 - ปจจุบัน   - เปนนักเทศนมหาชาติ รวมประสบการณการเทศน 30  ป กัณฑที่ 

        สามารถเทศนไดเปนพิเศษ คือกัณฑทานกัณฑ กัณฑชูชก กัณฑ 

        มหาพน  และกัณฑมหาราช การเทศนแบบอ่ืน ๆ ไดแก  

        เทศนประยุกต 2–3 และ 6 ธรรมาสน รวมทั้งเทศนมหาชาติ  

        ทรงเครื่องมีตัวแสดงประกอบ มีผลงานเทศนมหาชาตใินงาน 

        สําคัญ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย 

     2533    - เปนวิทยากรสาธิตประกอบแหลมหาชาติ  ในโอกาสท่ีองคการ 

        ศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)   

        ประกาศยกยองพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจากรม 

        พระปรมานุชิตชิโนรส  ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 

        แหงชาติ เมื่อวันที่  11  ธันวาคม 2533 

   2543    - แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องพระมหาชนก  ในโครงการมหกรรม 

           การศึกษา ป 2000  ของกรมการศาสนา  ณ ศูนยแสดงสินคา 

       นานาชาติอิมแพค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  

       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2543 

        - เทศนมหาชาติกัณฑชูชก  ณ  พระระเบียงพระอุโบสถวัด 

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  

        เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2543 

        - บรรยายธรรมเรื่อง  ภาษาไทย  ภาษาเทศน  ภาษาธรรม   

           ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2543 

   2544    - แสดงพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน  เรื่องพระมหาชนก  

        ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

        พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมื่อวันที่  3-7  ธันวาคม 2544 
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   2546    - ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ   

           สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาส 

           ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา  โดยทรงรับเปนเจาภาพ 

           กัณฑเทศนในกัณฑมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให  

           ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย  องคมนตรี เปนผูแทน 

           พระองคสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ ณ หอประชุม  

                              พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 11  กันยายน 2546 

          ถายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 

        - แสดงพระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 

         สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหา 

         สังฆปริณายก  และงานวันสถาปนาสํานักงานพระพุทธศาสนา 

         แหงชาติ ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2546  

        - บรรยายธรรมใหกับกําลังพลของกรมสวัสดิการทหารบก   

             ณ  สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  2546   

   2547    - เทศนมหาชาติ  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาของมหาวิทยาลัย 

           มหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระ 

                          มหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                          เมื่อวันที่  30-31  กรกฎาคม  2547 

        - แสดงพระธรรมเทศนมหาชาติทํานองหลวง  กัณฑชูชก     

           ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2547 

        - เปนวิทยากรสาธิตการเทศนมหาชาติ  ในโครงการฝกอบรม 

           หลักสูตรวิชาการเทศนา ขององคการเผยแผวัดประยุรวงศาวาส  

           ณ  หองประชุมโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนาวัดประยุรวงศาวาส 

           เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  21  ตุลาคม 2547  

        - เทศนมหาชาติประยุกต  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

           พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

           ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2547 
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        - เทศนพระมหาชนกเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ 

          พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ  หอประชุมพิฆเนศวร   

          มหาวิทยาลัยพระนคร  เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2547   

   2548    - บรรยายเรื่อง  ทาน-มูลเหตุแหงความรัก  ของกองอนุศาสนาจารย   

        กรมยุทธศึกษาทหารบก  ณ  หอประชุมกิตติขจร  กองบัญชาการ 

        กองทัพบก  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ 2548 

    2550 – ปจจุบัน - ที่ปรึกษาการจัดงานพิธีเทศนมหาชาติ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย  

        ธรรมาธิราช 

 

    ในการทํางานดานการศึกษา พระครูวินัยธร มานพ  กนฺตสีโล ไดเริ่มสอนอยางเต็ม

รูปแบบและเปนแบบแผน  ดังนี้ 

   2547 – ปจจุบัน เปนครูสอนวิชาภาษาไทย ใหกับโรงเรียนตาง ๆ ใน 

        กรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนราชินี ฯลฯ   

   2547 – ปจจุบัน เปนที่ปรึกษาหลักในการจัดเทศนมหาชาติ และเปนองค        

        ธรรมกถึกเทศนมหาชาติ ใหกับโรงเรียนตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

   2548     เปนกรรมการโครงการจัดทํานามานุกรมวรรณคดีไทย เพ่ือเฉลิม 

        พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

        และไดเขาเฝาทูลละอองพระบาท เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2548 

        และเรียบเรียงคําอธิบายพระมาลัยคําหลวง , มหาชาติคําหลวง  

        กาพยมหาชาติ , รายยาวมหาเวสสันดรชาดกในนามานุกรม 

        ไทยชุดที่ 1  ชื่อวรรณคดี  ซ่ึงเปนโครงการที่มูลนิธิสมเด็จ 

        พระเทพรัตนราชสุดา จัดทําเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพ 

                              รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ   

                               50  พรรษา 

   2551    เปนผูทรงคุณวุฒิในการใหขอมูลเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยใน 

        การศึกษาระดับปริญญาเอก แกสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

        อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   2552    เปนวิทยากรในการเสวนาวิชาการเรื่อง “สนามแหงสุมเสียงกับการ 

        ทํางานของนักมานุษยวิทยาพื้นถิ่น” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552   

        ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน)  

   นอกจากนี้ยังมีการเผยแผศาสนาโดยการแหลนิทานชาดกเรื่องตาง ๆ  เชน  แหลพระ

เจาสิบชาติ  เปดตํานานมนุษย เผยแพร ณ วัด สถาบันการศึกษา องคกรตาง ๆ ทั่วประเทศ                     

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

   ในการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศไทย  ไดปฏิบัติหนาที่เผย

แผพระพุทธศาสนา  โดยเปนเลขาหัวหนาพระธรรมทูตสายที่ 2  เผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในแถบ

ยุโรป และเอเชีย อาทิ ประเทศอเมริกา  แคนาดา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด  

สวิตเซอรแลนด  นอรเวย  สวีเดน  เดนมารก  ออสเตรีย  ฮังการี  เยอรมัน  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  

เกาหลีใต  จีน  ลาว  เขมร  พมา  อินเดีย ศรีลังกา เนปาล สิงคโปร  มาเลเซีย  ฯลฯ  

   นอกจากนี้ ยังจัดเทศนมหาชาติตามวัดพุทธตาง ๆ ในตางประเทศ เพื่อนําปจจัยไปมอบ

ใหเจาอาวาสวัดไทยในตางประเทศ นําไปทํานุบํารุงวัด และจัดกิจกรรมในการเผยแผพระพุทธศาสนา

ในตางประเทศ 

   เกียรติคุณที่ไดรับ   

   2531    - ไดรับวุฒิบัตรการศึกษาหลักสูตรศาสนากับความมั่นคงของชาติ รุนที่ 14 

   2534     - ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  

        ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  

        แขวง พระบรมมหาราชวัง   เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร   

   2538    - ไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการหัวหนาพระธรรมทูต สายที่ 2    

   2544    - ไดรับเกียรติบัตรในการสนับสนุนงานปฏิบัติธรรมเฉลิม 

        พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลิม 

        พระชนมพรรษา  ซึ่งจัดโดยคณะสงฆและรัฐบาล   

   2545-ปจจุบัน - ไดรับเกียรติคุณบัตรจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ใหเปนผูทรง 

        ภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา ในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติ 

       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

   2546    - ไดรับเกียรติบัตรเปนพระวิทยากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม 

        พระพุทธศาสนา โรงเรียนราชินี  กรุงเทพมหานคร   
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   2547-ปจจุบัน - ไดรับเกียรติบัตรเปนพระอาจารยผูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียน 

        สตรีวัดระฆัง  กรุงเทพมหานคร   

   2548    -ไดรับพระราชกระแสทรงขอบใจ และขอบใจ จากสมเด็จ 

           พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  และหมอมศรีรัศมิ์   

           มหิดล ณ อยุธยา ในโอกาสเขารวมงานฉลองสมโภชเฉลิม 

           พระเกียรติ เนื่องในวันประสูติพระโอรส ในสมเด็จพระบรม 

                โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  และหมอมศรีรัศมิ์   

           มหิดล ณ อยุธยา  วันที่ 7-9 พฤษภาคม  2548 

        -ไดรับเกียรติบัตรเปนครูผูทรงภูมิปญญาของโรงเรียนสันติราษฎร 

            วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร    

   2548-ปจจุบัน -ไดรับเกียรติบัตรเปนครูผูทรงภูมิปญญาของโรงเรียนศึกษานารี   

        กรุงเทพมหานคร   

        -ไดรับประกาศเกียรติคุณเปนครูผูสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธและ 

           อนุรักษภูมิปญญาไทย โรงเรียนวัดอางแกว  กรุงเทพมหานคร   

   2549-ปจจุบัน - ไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน 

      งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศนมหาชาติ ฉลอง 

      ราชยหกสิบทัศ  สิริสวัสดิ์รัชสมัย”  ณ สํานักพิพิธภัณฑ และ 

      วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

   2550-ปจจุบัน - ไดรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนผูทรง 

        ภูมิปญญาทางพระพุทธศาสนา ในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติ 

       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

        -ไดรับเกียรติบัตรจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

        (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ใหเปนผูทรงภูมิปญญา 

        ทางดานเทศนามหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติ 

       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

      -ไดรับเกียรติคุณบัตรจากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ใหเปน 

      ผูทรงภูมิปญญาทางดานเทศนามหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศน 

      มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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        -ไดรับเกียรติบัตรจากโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย ใหเปนผูทรง   

        ภูมิปญญาดานเทศนมหาชาติในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติ 

        เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

        -ไดรับเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

        มหาวิยาลัยมหาสารคามรวมกับกรมการศาสนา กระทรวง 

        วัฒนธรรม ไดเขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตรการ 

                          บริหารจัดการทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางคุณธรรมนํา 

                               ความรู” ณ หองประชุมจันทรเกษม  อาคารหอประชุมคุรุสภา 

        -ไดรับเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

           ไดผานการถวายความรูตามโครงการพระสอนศีลธรรมใน 

                                 โรงเรียน  ณ วัดยานนาวา  เขตสาธร  กรุงเทพมหานคร 

  2551-ปจจุบัน  - ไดรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในการ 

        เปนรองประธานกรรมการ ฝายเทศนมหาชาติ ในงานสัปดาห  

         เผยแผพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุมครองโลก 

        ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร 

  2552     -ไดรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูทรง 

           ภูมิปญญาทางดานเทศนามหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติ 

       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

      -ไดรับเกียรติคุณบัตรจากโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ 

        สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

      ใหเปนผูสมควรไดรับยกยอง พระผูทรงภูมิปญญา ดานเทศนา 

        มหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

        สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

      -ไดรับเกียรติคุณบัตรจากโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

        ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา                  

        สิริโสภาพัณณวดี   ใหเปนผูสมควรไดรับยกยอง พระผูทรง  

        ภูมิปญญา ดานเทศนามหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศน  

        มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา 
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        -ไดรับเกียรติคุณบัตรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

                              สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนผูสมควรไดรับยกยอง  

           พระผูทรงภูมิปญญา ดานเทศนมหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศน 

           มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

      -ไดรับประกาศวุฒิบัตรจากโรงเรียนราชนันทาจารย สามเสน 

           วิทยาลัย 2 ใหเปนผูสมควรไดรับยกยอง พระผูทรงภูมิปญญาดาน 

        เทศนมหาชาติ ในโอกาสงานพิธีเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ   

        -ไดรับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

          ไดผานการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมใน 

           โรงเรียน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี  

             กรุงเทพมหานคร 

        -ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา 

           ใบอนุญาตเลขที่ 52109000013319   

  ผลงานทางวิชาการ   

  พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ ไดเขียนตํารา และผลิตเอกสารใหแกหนวยงานตาง ๆ 

เชน  

  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง “ประเพณีการเทศนมหาชาติ” , เทศนมหาชาติ.  กรุงเทพฯ :                   

     โรงพิมพ บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 2544, 160 หนา. 

  โรงเรียนวัดราชบพิธ.  “อนุโมทนา”,  เทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง 

     เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักพระพุทธศาสนา 

     แหงชาติ,  2547,  108หนา. 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, “แหลพระมหาชนก”,  เทศนพระมหาชนกเฉลิมพระ 

     เกียรติ.  กรุงเทพฯ,  2547. 

  เลาความตามแหลในมหาเวสสันดรชาดก.  กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง  

     แอนดพับลิชซ่ิง จํากัด (มหาชน),  2548,  268 หนา. 

  นอกจากนี้ ยังไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญบทพระราชนิพนธในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพลงในหนังสือเลาความตามแหลในมหาเวสสันดร

ชาดกเพื่อเผยแพรแกสาธารณชนดวย 
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  การเผยแพรผลงาน 

 พระครูวินัยธร มานพ  กนฺตสีโล มีผลงานเผยแพรผลงานในสื่อ วิทยุ โทรทัศน 

อินเตอรเน็ต หรือความรูแกนักเรียน  นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ดังนี้ 

  - เทศนาในโรงเรียนที่มุงจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมและสืบสานประเพณี  เชน  

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนราชินี ฯลฯ ไดพัฒนาการถายทอดความรูโดยบันทึกเสียงการเทศน

ลงในแถบบันทึกเสียง, วีดิทัศน รวมทั้งเขียนเผยแพรคําสอนในหนังสือและวารสารตาง ๆ เชน  

หนังสือเทศนมหาชาติของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  หนังสือมหาชาติของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  และ

นิตยสารฮวงจุยกับชีวิต เปนตน 

  - เผยแพรความรูใหแกพระภิกษุและสามเณร  ในการอบรมนักเทศนตามวัดตาง ๆ เปน

ประจําทุกปครั้งละหลายรอยรูป  เชนวัดพระศรีมหาธาตุ  วัดประยุรวงศาวาส  วัดราชโอรส                  

วัดปากน้ําภาษีเจริญ  วัดพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  และวัดกษัตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทั้งยังไดเปนครูสอนวิธีการเทศนแกพระภิกษุและสามเณรที่มาขอรับความรูดวยตนเองดวย  

พระภิกษุและสามเณรผูฝกหัดเทศนทั้งหลายตางนําแหลท่ีไดแตงขึ้นไปใชในการเทศนสืบทอดตอ ๆ  

กันไป  โดยนําไปเปนแมแบบในการเทศนของตน  นอกจากนี้ยังเปนที่รวมของขอมูลเกี่ยวกับการ

เทศนมหาชาติที่นักศึกษาระดับปริญญาโทมักจะมาขอขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบวิทยานิพนธอยู

เปนประจํา 

  - เก็บรวบรวมแหลนอกตาง ๆ นํามาปรับปรุง  แกไขเพิ่มเติม และแตงตอเนื้อความเกาให

กลมกลืนกันไดสนิททั้งเนื้อความและฉันทลักษณ  เพื่อไมใหของเดิมสูญหายและใหจดจําไดงาย

ยิ่งขึ้น  มีแหลที่เปนนิทานชาดก  แหลพร  แหลพา  แหลลา  แหลสอน  และแหลคติธรรมนําไป

ปฏิบัติกวา 200 เรื่องเปนที่รวมของนักเทศนรุนใหมท่ีไดนําเนื้อแหลตาง ๆ ไปเผยแพรทั่วประเทศ 

  นอกจากผลงานการเทศนมหาชาติซึ่งเปนที่รูจักกันดีอยูแลวนั้น  ก็ยังมีผลงานอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคมตลอดมา  ไดแกเรื่อง  พระมหาชนกกลอนแหล  ซึ่งไดเผยแพรทั่วไป ใน

วงการนักเทศน  ตั้งแตเริ่มเผยแพรไวที่หอประชุมพุทธมณฑลเปนครั้งแรกเมื่อแรกประพันธใน พ.ศ. 

2542  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยมีการถายทอดสดออกอากาศทาง

สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 เชนเดียวกับที่หอประชุมคุรุสภาก็มีการถายทอดสดออกอากาศทาง

สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11  เชนกัน  ทั้งทางรายการยังไดนําเทปบันทึกภาพออกอากาศอยูเนือง ๆ 

นอกจากนี้ยังมีรายการธรรมรสธรรมรัฐที่เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11  และเผยแพรทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ  สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น FM 95  สถาบันการศึกษา

ตาง ๆ รวมทั้งวัดไทยทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย  การเผยแพรนั้นมีทั้งเผยแพรดวยตนเอง
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และเผยแพรโดยนักเทศนผูมีชื่อเสียงรูปอ่ืน ๆ แมในปจจุบัน  มหาชนก กลอนแหลก็ยังเปนที่นิยมอยู

อยางไมเส่ือมคลาย  รองลงไปจากการเทศนมหาชาติกัณฑชูชก และกัณฑมหาราช 

  การทําคุณประโยชนเพื่อสังคม 

  พระครูวินัยธร มานพ  กนฺตสีโล  ไดรับนิมนตใหเปนพระธรรมกถึกเทศนมหาชาติ  เทศน

มหาชนก  และเทศนสอนทั้งทางดานปรัชญาศาสนาและประเพณีจากวัดตาง ๆ ทั้งในและนอก

ประเทศ องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึง

อุดมศึกษา รวมทั้งไดเผยแผทางส่ืออ่ืน ๆ  เชน วิทยุ และวิทยุโทรทัศน อยูอยางสม่ําเสมอ ไดสั่งสอน

และเปนแบบอยางใหแกพระภิกษุสามเณรที่สนใจในการเทศน  ทั้งทางดานความรู  ธรรมเนียม  

ทํานอง  และธรรมะ ในเชิงอนุรักษของเดิมและเพิ่มเติมของใหมเพื่อใหสืบทอดตอไปตราบนานเทา

นาน ผูที่ไดรับการถายทอดความรูทั้งในโรงเรียน/นอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย จํานวน นับหมื่น

คนที่ไดฟงคําสอน  ทั้งที่ตั้งใจเขารับฟงความรูดวยตนเอง  และไดรับการชักนําจากครูบาอาจารย

และผูปกครอง นอกจากจะไดขอคิดและคติธรรม  รูจักโลกและวิเคราะหชีวิตไดอยางรูเทาเอาไวกัน

รูทันเอาไวแกแลว  ยังเกิดความเพลิดเพลินเบิกบานใจ  รูจักบาปบุญคุณโทษ  รูวิธีดําเนินชีวิตโดย 

ละเวนสิ่งที่เปนบาป  สรางเสริมส่ิงที่เปนบุญสําหรับตนเองและผูอื่น  ผูที่ไดรับการถายทอดความรู

ไดนําความรูไปใชอางอิงและถายทอดสืบตอ ๆ กันอยูตลอดมา  ดังเอกสารเทศนมหาชาติของ

สถาบันและองคกรตาง ๆ ที่ไดจัดทําขึ้น  เพื่อมุงหวังพัฒนาจริยธรรมของคนในสถาบันหรือใน

องคกรของตน 

  ดร. พระครูวินัยธรมานพ  กนฺตสีโล ไดทําคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัย และตอสังคม             

อยางมากมายเปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อาทิ 

  คุณประโยชนทางดานการศึกษา   

  เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการเทศนมหาชาติ  เปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ              

สาขาไทยศึกษา เปนประธานสอบวิทยานิพนธ สาขาไทยศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย 

  คุณประโยชนตอสังคมในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

  เปนครูภูมิปญญา ทางดานภาษาไทยและการเทศนมหาชาติของโรงเรียนตาง ๆ  เชน   

โรงเรียนราชินี  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ฯลฯ 

  เปนที่ปรึกษาหลักในการจัดพิธีเทศนมหาชาติของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนตน 

  เปนพระธรรมทูตเผยแผพระพุทธศาสนาทั่วโลก 
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  เปนผูดําเนินการจัดเทศนมหาชาติทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อสนับสนุนดาน

งบประมาณในการบูรณะวัด  สรางวัด  มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจน ทั้งในและ

ตางประเทศ  ฯลฯ 

     จากคุณสมบัติและงานของทานไดชวยใหชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยละหนวยงานตาง ๆ 

ที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเทศนมหาชาติขจรขจายไปไกล 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม (จันทรคุม) (2537: บทคัดยอ) การศึกษาบทบาทของพระ

อานนทในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบวา พระอานนทมีบทบาทการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวยวิธีการใหคําแนะนํา การใหคําปรึกษา การสนทนา การตอบปญหาขอของใจ  

และการแสดงธรรมโดยที่ไดรับฟงมาจากพระพุทธเจา ก็นํามาถายทอดใหแกพระภิกษุ  ภิกษุณี  

อุบาสกอุบาสิกา ดวยวิธีการบรรยาย การอธิบายขอความ การเปรียบเทียบและการถามตอบ ทําใหมี

ผูเล่ือมใสศรัทธาเปนจํานวนมาก 

  พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แกวเหลา) (2539: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาทของพระสารีบุตร 

เถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบวา  พระสารีบุตรเถระใชวิธีการเผยแผพุทธธรรม

ดวยการใหคําแนะนํา ใหการปรึกษา  สนทนา  ตอบปญหาขอของใจ  แสดงธรรม โดยไดฟงธรรม

จากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนําไปถายทอดแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป

ใหมีความเขาใจและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมไดอยางถูกตอง การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ

สารีบุตรเถระทําใหมีผูเลื่อมใสมานับถือพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก 

  พระมหาจรูญ  ปฺญาวโร (อินทรยงค) (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาทของพระ

มหากัสสปะเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาท  ผลการวิจัยพบวา  พระมหากัสสปะเปนผูมี

ความมักนอยสันโดษ  เปนผูใครในการศึกษา  เปนแบบอยางผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ  เปนมหา

สังฆปาโมกข  การเผยแผของทานใชวิธีการปฏิบัติเปนแบบอยาง  ทําใหมีผูนับถือและเลื่อมใสใน

ปฏิปทาของทานเปนจํานวนมาก 

  พระมหาสุชญา  โรจนญาโณ (ยาสุกแสง) (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาทของ

พระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบวา  พระมหาโมคคัลลาน

เถระไดเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการใหคําแนะนํา  เปนที่ปรึกษา  สนทนา การตอบปญหา    

ขอของใจ  แสดงฤทธิ์โดยรับสนองพุทธบัญชาใหไปปราบผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ  เปนสมณทูตไปสู    



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 

 

118

เทวโลกและยมโลกและนําเรื่องตาง ๆ มาบอกแกชาวโลก และเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการ

บรรยาย การอธิบายขยายความ การเปรียบเทียบ การตอบคําถาม พระมหาโมคคัลลานเถระเปน

แบบอยางของภิกษุทั้งหลายที่ควรประพฤติตาม  นําปฏิปทาขอปฏิบัติของทานมาเปนแบบในการ

ประกอบศาสนกิจ  และการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรือง 

  สุกรี  เทพชาติ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทางการสอนของพระ

ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  เพื่อพัฒนาปญญาตามหลักพุทธศาสนา  ผลการการวิจัยพบวา  พระธรรม

ปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  มีแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน 3  แนวทางคือ การสอนเพ่ือพัฒนามนุษย  การ

สอนที่สงผลใหเกิดปญญา  และการสอนเพื่อใหเกิดปญญาตามหลักไตรสิกขา  แนวคิดการสอน

ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการพัฒนาปญญา  โดยเนนการสอนที่เปนการฝกฝนพัฒนาในลักษณะของ

องครวม  มีเปาหมายในการพัฒนาปญญาที่ทําใหผูเรียนมีความคิดอยางเปนระบบ  มีเหตุผลในการ

ดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

  พระมหาธีระวุฒิ  ธีรธมฺโม (โสมเกษตรินทร) (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาท

ของพระสงฆ  ส่ือบุคคลในการชี้นําและปลุกจิตสํานึกประชาชนชนบท  เพื่อการมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม  : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส  จังหวัดอุบลราชธานี  

ผลการวิจัยพบวา  พระสงฆมีบทบาทในการสื่อสารดวยการวิธีการสื่อสารผานวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน  ส่ือผานหนังสือพิมพ  ส่ือเอกสาร แผนพับ หรือโปรสเตอร สามารถชี้นําและปลูกฝง

จิตสํานักใหแกประชาชนได 

  พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิธีการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)  ผลการวิจัยพบวา พระราชวิทยาคม  

(หลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ)  ใชวิธีการเผยแผดวยการสนทนาธรรม  การตอบคําถาม  การพูดภาษา

พื้นบาน  การอารมณขันใหแกผูฟง  และการใชส่ือสัญลักษณ  คือการเคาะหัวแทนการประพรมน้ํา

พระพุทธมนต  วัตถุมงคล  การฝงตะกรุด  จะมีคนทุกระดับเขาไปหาทานโดยมิขาด  ซึ่งถือวาเปน

วิธีการที่สื่อถึงผูฟงไดงายท่ีสุด  ทําใหมีคนทุกชนชั้นตางเขาไปกราบนมัสการทานทําใหมีผูเลื่อมใส

ศรัทธาเปนจํานวนมาก  

  พระวุฒิกรณ วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ) (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเทคนิคและ

วิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ผลการวิจัยพบวา เทคนิคและวิธีการ

เผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ไดใชวิธีการเผยแผ  6  วิธีคือ  การ

นําเสนอดวยวิธีการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ,  การนําเสนอดวยวิธีการยกอุปมา

เปรียบเทียบ,  การนําเสนอดวยวิธีการยกพุทธภาษิตร  สุภาษิต  ปรัชญา  คําคม  โคลง  บทประพันธ  
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บทกลอน,  การนําเสนอดวยวิธีการเชื่อมโยงเรื่องราวสถานการณตางๆ  การนําเสนอดวยวิธีการยก

บุคคลตัวอยางประกอบการบรรยาย,  การนําเสนอดวยวิธีการแทรกดวยเรื่องที่ทําใหเกิดอารมณขัน  

การเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  นําเสนอไว  4  อยางคือ  พุทธธรรมท่ี

มีเนื้อหาพัฒนาจิตใจเพื่อใหเกิดชีวิตที่ดีงาม  พุทธธรรมที่มีเนื้อหาบูรณาการเกี่ยวกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม,  พุทธธรรมที่แสดงเปนพระธรรมเทศนา  พุทธธรรมท่ีมีเนื้อหาเปนวิชาการ  ซึ่งเทคนิค

และวิธีการเผยแผของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  อยูในระดับดีที่พระสงฆปจจุบันควรถือ

เปนแบบอยางในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

  พระมหาสัญญา  ปฺญาวิจิตฺโต  (โปรงใจ)  (2543: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษารูปแบบ

และแนวทางการเผยแผพุทธธรรมของพระพิศาลธรรมโกศล  (สุพจน  กฺจนิโก,  “หลวงตา-แพร

เยื่อไม”)  ผลการวิจัยพบวา  พระพิศาลธรรมโกศล  (สุพจน  กฺจนิโก “หลวงตา-แพรเยื่อไม”) ไดใช

วิธีการเทศนมหาชาติแบบประยุกตและนําเขาสูการเทศนและนําเขาสูการปาฐกถาธรรม  การ

บรรยายธรรม  อภิปราย  โตวาที  และการสนทนาธรรมแบบรอยแกว  ซึ่งประยุกตมาจากรูปแบบ

การเทศนมหาชาติและการเทศนธรรมวัตรตามประเพณีโบราณ  และไดเผยแผพุทธธรรมโดยการ

เทศนตามวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  เขียนบทความธรรมะลงทางหนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  

เพื่อบรรเทาความโลภ  ความโกรธ  ความหลงของผูฟงและผูอาน  ผูที่ศึกษาก็จะมีความทุกขนอยลง

ทําใหผูฟงผูอานเกิดความประพฤติในทางที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังใชวิธีการเผยแผพุทธธรรมดวยการเขียน

วรรณกรรมเรื่องสั้นตาง ๆ  เพื่อเปนตัวอยางประกอบการอธิบายสะทอนใหเห็นภาพจริงสามารถ  

ชักจูงโนมนาวจิตใจผูอานใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรม  กอใหเกิดการพัฒนา

ตนเองสงเสริมใหเกิดความสงบสุขในครอบครัว  ทําใหสังคมเกิดความสันติสุขคนในสังคมเกิดจิต

สํานักในการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ  ไดอยางถูกตอง 

  พระประยูร  จีนา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการแนะแนวของพระพุทธเจาใน

อรรถกถาธรรมบท  ผลการวิจัยพบวา การสอนของพระพุทธเจาคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล  เห็นคุณคาของทุกคนเทาเทียมกัน  จะวิเคราะหพฤติกรรมของแตละบุคคลกอนทําการสอน  

โดยมีจุดมุงหมายการสอนเพื่อแกไขความทุกข ปองกันความทุกข และเพื่อพัฒนาบุคคลไปสู

เปาหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพาน  โดยมีหลักการสอนที่ไมแบงแยกวรรณะ  เสียสละพระองค

เองในการสอนทุกครั้งที่มีโอกาส  โดยใหบุคคลผูรับการสอนตัดสินใจดวยตนเอง ใหมีความรูสึก

ยอมรับตนเองตามที่เปนจริง การสอนของพระพุทธเจาจะคํานึงถึงความพรอมของบุคคล  เทคนิคที่

ใชในการสอนใชวิธีการยกอุทาหรณ  การใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  การอุปมา  การลงโทษ  การ
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ใหรางวัล การแนะดวยเหตุการณปจจุบัน การถาม การพลิกสถานการณ การเลนภาษาในความหมาย

ใหม  และมีการติดตามผลหลังการสอน 

  พระยุทธนา  รมณียธมฺโม (แกวกันหา) (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเชิงวิเคราะหการ

จัดองคกรคณะสงฆในสมัยพุทธกาล  ผลการวิจั ยพบว า   การ เกิดขึ้นของคณะสงฆใน

พระพุทธศาสนาทําใหคนอินเดียมีทางเลือกในการแสวงหาแนวทางการดําเนินชีวิตใหมที่มีความ

เสมอภาคเทาเทียมกันของคนในสังคม  เมื่อพระพุทธเจาและพระสาวกไดประกาศพระศาสนาทําให

มีบุคคลเขามาบวชเปนจํานวนมาก  พระพุทธองคมีวิธีการปองกันและการแกไขปญหาที่เกิดจาก

องคกรสงฆ  ดวยการยึดหลักพระธรรมวินัยเปนพื้นฐานในการอยูรวมกัน  ทําใหการปองกันและ

การแกปญหาขององคกรสงฆสมัยพุทธกาลสําเร็จลุลวงไปดวยดี  หลักการที่พระพุทธเจาวางไวก็ยัง

มีการใชอยูในปจจุบัน 

  พระครูบวรสิกขการ (บุญเสริม  ชนะฤทธิ์) (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพุทธจริยาวัตร 

กับพระจริยาวัตรของพระเยซูคริสต: การศึกษาเปรียบเทียบในมหาปรินิพพานสูตร กับพระวรสารลูกา  

ผลการวิจัยพบวา  พระพุทธเจาทรงดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยความมุงมั่น  เด็ดเดี่ยว  

เพียรพยายาม มีความอดทนอยางยิ่ง พระพุทธเจาแมทรงชราภาพมากก็ทรงแสดงธรรมอบรมส่ังสอน 

พุทธบริษัทจนวาระสุดทายของชีวิต  เพื่อมนุษยผูปฏิบัติตามบรรลุอิสรภาพสามารถกาวพนวัฏฏสงสาร

ทั้งปวง 

  พระบุญโชค  ชยธมฺโม (สงแสง)  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษารูปแบบและวิธีการ

เทศนาของพระสงฆในปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและวิธีการแสดงธรรมของพระสงฆมี

สวนสําคัญอยางมากที่จะทําใหการเผยแผพระพุทธเกิดประสิทธิภาพในการนําหลักพุทธธรรมไป

ถายทอดไดอยางมีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน  ซึ่งวิธีการเผยแผที่ทันสมัย  

หลากหลาย  เขาไดกับยุค  เขาไดกับเหตุการณ  เปนปจจัยที่สนับสนุนใหการเผยแผประสบ

ความสําเร็จ 

  พระมหารุงเพชร  ชวนปฺโญ  (พัดทาป)  (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษารูปแบบและ

วิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ผลการวจิยัพบวา พระธรรมกติตวิงศ  

(ทองดี  สุรเตโช)  ไดเผยแผพุทธธรรมโดยใชวิธีการเทศนาธรรม ปาฐกถาบรรยายธรรม เขยีนหนงัสอื

ธรรมะ ซึ่งมีลักษณะเดนในการเผยแผก็คือ การใชถอยคํา  การมีลีลาเทศน  การใชพุทธศาสนสุภาษิต  

คติธรรม  คํากลอน  ปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จในการเผยแผก็คือ ความรู ความสามารถ  ความเปน

พหูสูต การเปนนักคิด นักประพันธหนังสือ มีอัธยาศัยไมตรี  มีน้ําใจโอบออมอารี กลาคิด กลาทํา  
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กลาแสดง  มีวิสัยทัศนในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกวางขวาง ดวยเหตุนี้จึงทําใหการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี  สุรเตโช)  ประสบความสําเร็จ 

  พระสุนทร  รตนปฺโญ  (มติยาภักดิ์)  (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปญหาเกี่ยวกับ

การใชภาษาในการสื่อสารเพื่อการเผยแผธรรมะในยุคปจจุบัน  ผลการวิจัยพบวา  การเผยแผที่เกิด

จากพระสงฆคือ  มีโอกาสนอยในการเทศน  มีประสบการณนอยและขาดความมั่นใจ  ขาดความรู

วิทยาการสื่อสารสมัยใหม  ไมเขาใจหลักธรรมอยางลึกซึ้ง  ขาดความรูภาษาตางประเทศ  ปจจัยที่  

ทําใหการเผยแผไมประสบความสําเร็จคือ  ภาษานักเผยแผไมเขาใจในภาษาทองถิ่น ขาดวิธีการ

นําเสนอแบบใหม ๆ  ทัศนคติของผูฟงที่มีตอพระนักเผยแผ  ทองถิ่นบางที่ไมเหมาะแกการเผยแผ  

วัยและเพศผูฟงตางกัน  สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหการเผยแผไมประสบความสําเร็จ    

  แนวทางการแกไขในการสื่อสารธรรมะ คือ พระสงฆตองศึกษาภาษาธรรมะใหมีความ

เขาใจแตกฉาน  ศึกษาภาษาทองถิ่นที่จะไปเผยแผใหเขาใจ  ศึกษาบริบททางสังคมใหกวางเพื่อ

มองเห็นพฤติกรรมของผูฟง  ศึกษาวิธีการสื่อสาร  วิทยาการสมัยใหมเพื่อนํามาประยุกตใชในการ

นําเสนอธรรมะ  ปรับปรุงภาษาใหมีความเขาใจงาย  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทําใหการเผยแผธรรมะประสบ

ความสําเร็จ 

  พระมหาบุญโฮม  ปฺุญวฑฺฒโน  (จันทะโสม)  (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา

รูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชธรรมวาที  (ชัยวัฒน  ธมฺมวฑฺฒโน)  ผลการวิจัย

พบวา  พระราชธรรมวาที  (ชัยวัฒน  ธมฺมวฑฺฒโน)  เผยแผพุทธธรรมโดยใชวิธีการแสดงพระธรรม

เทศนา  การเทศนมหาชาติ  การเทศนปุจฉาวิสัชนา  การปาฐกถาและการบรรยาย  ดานการเทศน

มหาชาติมีเอกลักษณมีความสามรถเฉพาะตัวดวยน้ําเสียงที่ไพเราะกังวล โดยมีการนําเสนอหา

ธรรมะดวยบทความที่เขาใจงาย  สนุกสนาน เราใจ มีคติธรรมสอนใจ ใชภาษาทันยุคทันสมัยมีความ

ชัดเจน ทั้งสอดแทรกพุทธภาษิต  คํากลอน  คําพังเพย  คําคลองจอง คําอุปมา การเลนคําเปน ทําให

การเผยแผพุทธธรรมประสบความสําเร็จ 

  พระมหาสุริยัน  จนฺทนาโม (จันทะนาม) (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาทและ

ผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ผลการวิจัยพบวา       

พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  เผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการสอนปฏิบัติกรรมฐาน โดยทาน

ปฏิบัติเปนตัวอยางเทศนสอนวิธีการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใหผูฟงเกิดความเขาใจนําไปใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเองและสังคม  บุคลิกภาพที่พิเศษของทานในการเผยแผพระพุทธศาสนาคือ ทาน

สนทนาธรรมดวยถอยคําสุภาพ  มีการตอนรับปฏิสันถารบุคคลที่ไปเยี่ยมอยางเทาเทียมกัน ทาน   

เผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศจึงทําใหคําสอนของทานที่บันทึกออกเปน
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เทป  ซีดี  ไดรับความนิยมในสังคมปจจุบัน  ทําใหผูฟงเกิดความตั้งมั่นอยูในคุณธรรม  จริยธรรมได

เปนอยางดี  

 พระครูศีลวัฒนาภรณ (สุรินทร โพธ์ิชวัง) (2555: บทคัดยอ) ศึกษาบทบาท วิธีการ และผล

การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  ผลการวิจัยพบวา ทานเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวยวิธีการเทศน การเขียนหนังสือ  ประกอบกิจกรรมตาง ๆในวันสําคัญทางศาสนา 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุนมูลนิธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา วิธีการเผย

แผพระพุทธศาสนาของทานใชวิธีการนําเสนอโดยตรง การอุปมาอุปมัย โดยการยกอุทาหรณ และ

เลานิทานประกอบ  

  


