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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา 1) แนวคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู ้นํ าและแนวคิ ด ทฤษฏี ก ารเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนา 2) ภาวะผูน้ ําการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนาของพระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ทสโร) และ 3) การ
ประยุกต์ใช้ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) ในสังคมไทย รู ปแบบการ
วิจยั เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารตํารา การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 18 รู ป/คน
และสนทนากลุ่มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 6 รู ป/คน
ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนี้ 1) แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ที่ได้ทาํ การศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าํ ตามทฤษฎี ผูน้ าํ เชิ ง
ปฏิรูป มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากกว่าทฤษฎีอื่น เช่ น ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างน่ ายกย่องนับถือ เป็ นผูม้ ี
วิสัยทัศน์กว้างไกล 2) ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) สามารถสังเคราะห์
ได้กับหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนา ได้แก่ พรหมวิหาร 4 สั งคหวัตถุ 4 ทศพิ ธราชธรรม อคติ 4 สั ปปุ ริ สธรรม 7
ปาปณิ กธรรม 3 พละ 4 และสาราณี ยธรรม 6 และ 3) ภาวะผูน้ ําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุ นี
(สด จนฺ ทสโร) สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน ให้เกิ ดประโยชน์ได้กบั สังคมไทยใน
ปัจจุบนั
Abstract
The objectives of this research were to study : 1) the concept and theory of leadership and principles of
Buddhism Propagation, 2) leadership on Buddhism Propagation of Phramongkol Thepmuni (Sod Candasaro) and
3) the application of the leadership on Buddhism Propagation of Phramongkol Thepmuni (Sod Candasaro) within
Thai Society. This research is the qualitative research by reviewing of documents from textbooks, in-depth
interview with 18 informants and focus group discussion with 6 informants.
The results of this research find that : 1) the transformational leadership theory has the suitability than other
theories with many elements of leadership such as : leadership must be the respectful person, must have the
broad vision 2) the concept of leadership on Buddhism Propagation of Phramongkol Thepmuni (Sod Candasaro) can
be synthesized with Buddhist principles for example : Brahmavihara 4, Sangahavatthu 4, Rajadhamma, Agati 4,
Sappurisadhamma 7, Papanika-dhamma 3 , Bala 4 and Saraniyadhamma 6 and 3) the leadership on Buddhism
Propagation of Phramongkol Thepmuni (Sod Candasaro) can bring approaches for Buddhism propapagation of
Phramongkol Thepmuni as the Buddha used to apply in Thai society at the present time.
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บทนํา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบุรพกาลนั้น พระภิกษุสงฆ์นบั ว่าเป็ นผูน้ าํ ที่สาํ คัญในการเผยแผ่ เพราะเป็นส่ วน
หนึ่ งของพระรั ต นตรั ย และเป็ นหนึ่ งในพุ ท ธบริ ษัท ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นองค์ป ระกอบหลัก เป็ นกํา ลัง สํ า คัญ ของ
พระพุทธศาสนา (เสฐียร พันธรังสี 2526 : 35) พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ส่ วนใหญ่เป็น
ผูป้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ ปฏิบตั ิตรง ปฏิบตั ิถูกทาง ปฏิบตั ิสมควร เป็ นผูค้ วรแก่การคํานับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของ
ทําบุ ญ ควรแก่ การกราบไหว้ เป็ นแหล่ งปลูกฝั งและเป็ นผูน้ ําเผยแพร่ ความดี ที่ ยอดเยี่ยมของโลก และยึดมัน่ ใน
อุดมการณ์ของผูแ้ สดงธรรม” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 :50) จึงสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
รวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ มีปฏิปทาการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของพุทธบริ ษทั และรักษาพระธรรมวินัย
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สื บต่อกันมาจนถึงยุคสมัยของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร)
ความเป็ นผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) ที่คนทัว่ ไปมักเรี ยกว่าหลวง
พ่อวัดปากนํ้าหรื อหลวงพ่อสด ได้สร้ างภาวะผูน้ ําและมี บารมี กว้างไกล ก็มาจากรู ปแบบการปฏิ บตั ิ ธรรม และ
คุณสมบัติของท่านเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการได้คน้ พบและเผยแผ่ “วิชชาธรรมกาย” ที่ ได้สูญหายไประยะหนึ่ ง
ภายหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ นิพาน เป็ นการปฏิบตั ิธรรมที่ต่างจากการปฏิบตั ิจากสํานักอื่น โดย
ให้กาํ หนดที่ ศูนย์กลางกาย (ฐานที่ 7) แล้วบริ กรรม “สัมมาอะระหัง” ซึ่ งการปฏิ บตั ิ ของสํานักอื่ นให้กาํ หนดลม
หายใจเข้าออกบริ กรรมพุทโธ หรื อกําหนดยุบหนอ พองหนอ รู ปนามขัณฑ์ 5 การเข้าถึงวิชชาธรรมกาย และได้เผย
แผ่สั่งสอนด้วยความอดทนอดกลั้น แม้จะมีผคู ้ ดั ค้านมากมาย หรื อมีผลู ้ อบทําลายชีวิตท่านหลายครั้ง ท่านก็ไม่ยอ่ ท้อ
ต่ออุปสรรค บุคคลทัว่ ไปจึงได้ศรัทธาในชื่อเสี ยง และกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเสมอมา
ความเป็ นผูน้ าํ ของพระมงคลเทพมุนีที่สามารถนําวิชชาธรรมกายช่ วยรักษาโรคและช่ วยเหลื อผูท้ ุกข์ยาก
ต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีข้ ึน ท่านยังมีความเป็ นผูน้ าํ ด้านอื่นด้วย เช่ น การปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณู ประการ
และการศาสนสงเคราะห์ ช่วยสนับสนุนส่ งเสริ มให้การเผยแผ่พทุ ธศาสนา ได้กว้างไกลทัว่ ถึงมากยิง่ ขึ้น ท่านมีความ
ตั้งใจจะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทัว่ โลก ซึ่ งศิษย์รุ่นต่อมา ได้แก่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี และ
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้ทาํ การเผยแผ่วิชชาธรรมกายภายในประเทศ และต่างประเทศ มีผเู ้ ข้ามาศึกษา
และปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นจํานวนมากทุกปี นําสันติสุขมาสู่ คนไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยไม่เลือกว่าผูน้ ้ นั
จะนับถือศาสนาใด
ผูว้ ิจยั มีแรงจูงใจและสนใจที่จะทําการวิจยั เรื่ อง “ภาวะผูน้ าํ ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร)” เมื่อได้
ศึกษาชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เกิดความศรัทธาในคุณสมบัติ
ของท่านหลายอย่าง โดยเฉพาะความเป็ นผูม้ ีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ได้คน้ พบวิชชาธรรมกายด้วยการเอาชีวิตเป็ น
เดิ มพัน ท่านสนใจศึกษาและได้ปฏิบตั ิวิปัสสนามาหลายสํานัก เป็ นผลให้ท่านได้ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบตั ิ จน
ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยตัวเอง ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดจะสามารถปฏิบตั ิและค้นพบวิชชาธรรมกายมาก่อน แนวทางปฏิบตั ิน้ ี
จะแพร่ หลายและมีผปู ้ ฏิบตั ิเพิ่มขึ้นในอนาคต ถ้าพิจารณาในด้านประโยชน์ของการศึกษาวิจยั ผูศ้ ึกษาวิจยั มีเหตุผล
สนใจในการทําวิจยั อยู่ 2 ประการ คือ 1) ในการค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาวิจยั
เรื่ อง “ภาวะผูน้ ําการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ทสโร)”มาก่ อ น 2) ต้องการเผยแผ่
ชีวประวัติ คุณสมบัติและคุณธรรมความดีของท่าน โดยเฉพาะข้อมูลน่ าสนใจที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสนทนา
กลุ่มของผูท้ ี่เคยอยู่ดูแลรับใช้พระมงคลเทพมุนี ในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่หรื อข้อมูลบางอย่างที่เข้าใจไม่ถูกต้อง
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เพราะเชื่ อไปตามข่าวลือหรื อสื่ อต่างๆ จะได้เข้าใจได้ถูกต้อง และมาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้กว้างไกลไป
ทัว่ ประเทศและทัว่ โลก ทุกคนในประเทศและทัว่ โลกจะได้มีแต่ความสงบสุ ข และพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิ ด
โดยเร็ วต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ และหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร)
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) ใน
สังคมไทย
นิยามศัพท์ เฉพาะทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ภาวะผู้นํา หมายถึง คุณลักษณะหรื อกระบวนการในการใช้อาํ นาจ อิทธิ พล ชี้ นาํ กระตุน้ หรื อจูงใจของ
ผูน้ าํ สามารถทําให้บุคคลในกลุ่มเกิดความสามัคคีและร่ วมมือช่วยเหลือจนประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
2. การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา หมายถึง การแสดงธรรม บรรยายธรรม เทศนาสั่งสอนการปฏิบตั ิธรรมหรื อ
วิธีอื่น ใด รวมถึ งการช่ วยเหลื อ สังคมสงเคราะห์ ด้านต่ างๆ เพื่ อให้พระสัทธรรมมัน่ คง และให้พระพุทธศาสนา
แพร่ หลายรุ่ งเรื องไปทัว่ สารทิศ
3. ภาวะผู้นําการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการในการใช้อาํ นาจ อิทธิ พลหรื อจูงใจในการ
แสดงธรรม เทศนาสั่งสอนธรรมหรื อวิธีอื่นใดและการพัฒนาช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ต่างๆ แก่พระภิกษุ สามเณร
และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป สามารถทําให้บุคคลเหล่านี้ร่วมมือช่วยเหลือจนประสบผลสําเร็ จ ทําให้พระพุทธศาสนา
เกิดความมัน่ คงและแพร่ หลายรุ่ งเรื องไปทัว่ สารทิศ
4. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) หมายถึง ราชทินนาม ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้ง อดี ตเจ้าอาวาส วัด
ปากนํ้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2502 เป็นพระภิกษุ
ผูค้ น้ พบวิชชาธรรมกายด้วยตนเอง ปรากฏภาพดังนี้
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร)” เป็นรู ปแบบการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ได้ขอ้ มูลการวิจยั ประกอบด้วย
1. การวิจยั จากเอกสาร (documentary research) มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล
จากพระไตรปิ ฎก อรรถกถา หนังสื อ วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ บทความ เอกสารออนไลน์ และสื่ อต่างๆ จากหอสมุด
แห่ งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหอสมุดของวัด
ปากนํ้า เขตภาษีเจริ ญ
2. การสัมภาษณ์เชิ งลึก (indepth interview) กับพระภิ กษุและฆราวาส ที่เคยบวชเป็ นสามเณร พระภิ กษุและ
ได้รับใช้หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั พระมงคลเทพมุนีอย่างใกล้ชิด หรื อสัมภาษณ์กบั พระภิกษุที่อยูไ่ ม่ทนั ท่านมีชีวิตอยู่
แต่ได้บวชและจําพรรษาที่วดั ปากนํ้า มานานพอสมควร และได้รับคําบอกเล่าจากพระอาจารย์ที่เคยอยูก่ บั ท่าน ทําให้รู้
ถึงภาวะผูน้ าํ ของท่านเป็ นอย่างดี ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกรวม 18 รู ป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3. การสนทนากลุ่ม (focuss group discussion) กับพระภิกษุและฆราวาส ผูท้ ี่เคยบวชเป็ นสามเณร พระภิกษุ
และเคยรับใช้ใกล้ชิดกับพระมงคลเทพมุนี หรื อสนทนากลุ่มกับผูท้ ี่บวชภายหลัง และทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ
ของพระมงคลเทพมุนีเป็ นอย่างดี ได้ทาํ การสนทนากลุ่มในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.30 นาฬิกา
ณ ห้องสมุดมงคลสิ ริ วัดปากนํ้า เขตภาษีเจริ ญ รวม 6 รู ป/คน
ข้อมูลที่ ได้รับ จากเอกสารตํารา การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม ได้ทาํ การวิเคราะข้อมูลโดยใช้เทคนิ ค
วิเคราะห์เนื้ อหาประกอบบริ บท (content analysis) ตามโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบการสังเกตของผูว้ ิจยั
แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งสอง เพื่อตรวจสอบแก้ใขให้ถูกต้องต่อไป
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยตามทฤษฏีผู้นําเชิงปฏิรูป
ภาวะผูน้ าํ ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) มีความสอดคล้องตามทฤษฎีผนู ้ าํ เชิงปฏิรูป มีองค์ประกอบ 8
ด้าน (Burns อ้างใน เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช 2537: 106) ที่ ผูศ้ ึกษาวิจยั จะได้นําข้อมูลในเอกสารตํารา ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ ข้อมูลสนทนากลุ่ม และหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนองค์ประกอบตามลําดับ ดังนี้
1) ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ างน่ ายกย่ องนับถือศรัทธา
ยกย่อง หมายถึง เชิ ดชู สรรเสริ ญ นับถือ หมายถึง เชื่ อถือยึดมัน่ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่ อ ความเลื่อมใส
(ราชบัณฑิตยสถาน 2556:616,938,1137)
พระมงคลเทพมุนี เป็ นผูท้ ี่มีความกตัญญู น่ายกย่องอย่างยิง่ โยมบิดาของท่านถึงแก่กรรมไปนานแล้ว ตั้งแต่ที่
ท่านยังไม่ได้บวช ตอนนี้ยงั เหลือแต่โยมมารดาซึ่ งแก่ชรา ท่านสงสารจึงรับมาอยูว่ ดั ด้วย โดยสร้างที่อยูแ่ ละอุปถัมภ์
เลี้ยงดูให้มีชีวิตอย่างเป็ นสุ ข ได้ให้โยมมารดาปฏิบตั ิธรรมตามสมควรแก่อตั ภาพ ยังมีญาติโยมอื่นๆ ที่พระมงคลเทพ
มุนีได้เมตตาช่วยเหลือไว้ อย่างเช่น อุบาสิ กานวม ซึ่ งช่วยท่านเป็นประจําทุกวัน เมื่อแก่ชราลงก็ขาดผูอ้ ุปการะดูแล
ท่านจึงรับมาอยูว่ ดั ปากนํ้า ไม่ให้ตอ้ งอดอยาก ให้ได้รับความสะดวกสบายในทุกประการ (ดํารงธรรม 2551 : 77,79)
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ท่านมีความยุติธรรมโดยเสมอหน้า ไม่ว่าจะเป็ นคนรํ่ารวยยากจน มีตาํ แหน่ งแค่ไหน ต่อหน้าท่านต้องนั่ง
เสมอกัน และแม้บริ จาคเงินมากก็ได้รับพระของขวัญคนละองค์เท่ากัน ท่านช่วยเหลือทุกคนโดยเสมอหน้าเท่าเทียม
กัน ไม่คาํ นึ งว่าจะเป็ นลูกหลาน ญาติพี่นอ้ งกับท่านหรื อไม่ จะให้อาหารและที่พกั อย่างเดียวกันทั้งหมด (พระธี รภัท
ธีรภทฺโท และคณะ 9 กันยายน2556)
ท่ านเป็ นผูม้ ี ค วามขยัน หมั่น เพี ย ร ตรงต่ อ เวลานัด หมาย มี ปิ ยะวาจา พู ด จาไพเราะ นุ่ ม นวล น่ าดู น่ าฟั ง
ผิวพรรณผ่องใส ถ้าทุกคนทําอย่างท่าน สังคมไทยก็จะมีแต่ความสงบสุ ข (พระครู ประภัศร์ กิจจานุ กิจ (สุ ข สี ลสุ โภ)
และคณะ, 27 กรกฎาคม 2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ในหลักธรรม พรหมวิหาร 4 อคติ 4 และ สัปปุริสธรรม 7
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 252, 196, 264)
2) เป็ นผู้มีวสิ ั ยทัศน์ กว้ างไกล
วิสยั ทัศน์ หมายถึง การมองการณ์ไกล (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 :1126)
พระมงคลเทพมุนี เป็ นพระเถระรู ปหนึ่ ง ที่พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตเถระ) อธิ บดี สงฆ์วดั มหาธาตุฯ
เชิ ญประชุมเพื่อขอความเห็นและหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่านได้
เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการหาทุนทรัพย์ว่า การปรับปรุ งการศึกษาของคณะสงฆ์ ตามพระราชดําริ น้ ี
เป็ นภาระหน้าที่ของคณะสงฆ์ทวั่ ทั้งสังฆมณฑล เพราะสถาบันนี้ เป็นแหล่งผลิตศาสนทายาท ให้ออกมาเผยแผ่พระ
พุทธธรรมรับช่วงจากพวกเรา การศึกษาของพระภิกษุ สามเณร จะเป็นเครื่ องชี้ชะตากรรมของพระพุทธศาสนาใน
อนาคตกาลได้ จึ งเป็ นการสมควรที่ พ ระเดชพระคุ ณ ทั้งหลาย จะต้อ งให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้เป็ นไปตาม
พระราชดําริ (สายธาร ศรัทธาธรรม 2549 : 86,97)
พระมงคลเทพมุนี ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะ ภาษาบาลีและการเจริ ญวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนววิชชาธรรมกาย ได้เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างคน ให้เป็ นคนดี มากกว่าสร้างถาวรวัตถุ ท่านให้ความสนใจการเผยแผ่
วิ ช ชาธรรมกายเป็ นหลัก ได้เผยแผ่ วิ ช ชาธรรมกายในทุ ก จังหวัด ของประเทศ และส่ ง พระภิ ก ษุ ไ ปเผยแผ่ ไ ป
ต่างประเทศ ได้จดั ตั้งโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมที่ใหญ่โตในสมัยนั้น เพื่อนําบุคคลทั้งพระภิกษุ สามเณร แม่ชีเข้ามา
ศึกษา แล้วส่ งไปเผยแผ่ในสถานที่ต่างๆ (พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี) และคณะ 11 กันยายน 2556)
ท่ านจะเป็ นประธานทําวัต รเช้าเย็น ทุ ก วัน มี เทศน์ ส อนทุ ก วัน พระ ทุ ก วัน พฤหั ส บดี มี ฝึ กปฏิ บ ัติ วิ ช ชา
ธรรมกายให้พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทัว่ ไป ท่านส่ งพระภิกษุไปเผยแผ่ในต่างประเทศ ท่านตั้งใจจะไปสร้างวัด
ที่ประเทศอังกฤษ (พระมหาธนิต กมโล และคณะ 27 กรกฎาคม 2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ในหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 และปาปณิ ก ธรรม 3 (มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 2539 :171,146)
3) ปฏิบตั ติ นโดยมุ่งหวังแต่ ประโยชน์ ส่วนรวม
ส่ วนรวม หมายถึง หมู่คณะ ส่ วนที่ใช้ร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1183)
พระมงคลเทพมุนี เป็ นผูเ้ สี ยสละทั้งกําลังกาย สติปัญญา และกําลังทรัพย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อ
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา และศิษย์วดั มาตลอด ในระหว่างครองเพศบรรพชิ ตของท่าน มีขอ้ มูลยืนยัน
ได้แก่ ท่านทุ่มเทและสละชีวิต ให้กบั การศึกษาค้นคว้า และเผยแผ่วิชชาธรรมกายอย่างจริ งจัง ท่านควบคุมการสอน
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เอง สําหรับพระภิกษุ สามเณรนั้น จะสอนหลังจากทําวัตรเย็น และให้โอวาทพระธรรมวินยั เสร็ จแล้ว จะควบคุมให้
พระภิกษุ สามเณร ทั้งหมด นัง่ เจริ ญภาวนาทุกวัน (สายธาร ศรัทธาธรรม 2549 : 47, 49)
ท่านเป็ นผูม้ ีบารมีมาก สามารถช่วยสงเคราะห์คนทัว่ ไป เมื่อมีผมู ้ าหาเพราะมีทุกข์ร้อน จะช่วยโดยไม่เลือก
ชั้นวรรณะ จะรํ่ารวยหรื อยากจน ท่านสนับสนุนโดยการช่วยสงเคราะห์ผมู ้ าจากจังหวัดต่างๆ ให้ที่พกั อาหาร และ
บางคนไม่มีค่าเดินทางกลับบ้าน ท่านก็จะให้ไวยาวัจกรจัดค่าเดินทางให้ ท่านแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนและโรคภัย
ไข้เจ็บ แก้ดว้ ยต้นธาตุตน้ ธรรม โดยผ่านวิชชาธรรมกาย ท่านใช้หลักความเมตตา แก้ปัญหาให้บุคคลจํานวนมาก
(พระสุ วชั รชัย ยุตฺตธมฺ โมและคณะ 11 กันยายน 2556)
พระมงคลเทพมุนี จะลงเทศน์อบรมพระภิกษุที่โบสถ์ จะออกนัง่ ต้อนรับและรักษาโรคผูค้ นทัว่ ไปช่วงเช้า
และเวลา 5 โมงเย็นทุกวัน ใครมีปัญหาทุกข์ร้อนก็เข้ามาหาได้ตามลําดับก่อนหลัง โดยไม่เลือกว่าเป็ นคนรํ่ารวยหรื อ
ยากจน มียศหรื อไม่ ท่านมีหลักธรรมของความเป็ นผูเ้ สี ยสละอย่างสู ง จึงมีผสู ้ นับสนุ นงานและศรัทธาบริ จาคเป็ น
ค่าอาหาร สามารถเลี้ยงพระภิกษุ สามเณร ประมาณ 600 รู ปทั้งเวลาเช้า และเที่ยงได้ทุกวัน (พระครู โอภาสสมาธิคุณ
(สุ ภาพ โอภาโส)และคณะ 27 กรกฎาคม 2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ลงในหลักธรรม ทศพิธราชธรรม และพรหมวิหาร 4 (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 112, 252)
4) สร้ างแรงบันดาลใจ จูงใจ ให้ เกิดความพยายาม
บันดาล หมายถึง ให้เกิดมีข้ ึนเป็ นขึ้นด้วยแรงอํานาจของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
จูงใจ หมายถึง ชักนําหรื อเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 332,663)
พระมงคลเทพมุนี ได้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลที่อยูใ่ นวัด รู ้จกั ใช้ชีวิตสันโดษยินดีตามมีตามได้ ในการ
พยายามศึกษาและปฏิบตั ิธรรมต่อไป แม้แต่เครื่ องนุ่ งห่ ม ท่านก็ประหยัดทั้งๆ ที่ท่านได้รับถวายไตรจีวรใหม่ๆ อยู่
เสมอ แต่ท่านก็มกั จะแจกพระภิกษุ สามเณรหมด ตัวท่านเองใช้แต่ของเก่า พอเก่ามากๆ เข้าท่านก็ให้ซ่อมแซมใช้
ต่อไป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านสั่งให้แม่ชีเอาอังสะหลายๆ ตัวที่ ไม่ค่อยได้ใช้มาเย็บต่อกันเป็ นจี วร แต่
เนื่ องจากอังสะแต่ละตัวจะมี สีไม่เหมื อนกัน ดังนั้นจี วรผืนนั้นของท่ านจึ งมี หลายหลากสี ทั้งเหลื องเข้ม สี หลัก
เหลืองแก่ ท่านเอาไปแจกพระภิกษุ สามเณรองค์อื่นๆ ก็ไม่มีใครรับ ท่านเลยใช้เอง เวลาเดินไปฉันภัตตาหารท่านก็
ครองจีวรผืนนี้ ไป ในขณะที่พระภิกษุลูกวัดมีจีวรใหม่ๆ สวยๆ ครอง ต่อมามีศิษย์ผหู ้ นึ่ งทนดูไม่ได้เลยขอจีวรผืนนี้
จากท่าน บอกว่าจะนําไปบูชา (ตรี ธา เนียมขํา 2528 : 113)
ท่านจะสนับสนุ นด้านการศึกษาปริ ยตั ิ และอบรมการปฏิบตั ิวิชชาธรรมกายเป็ นหลัก ถ้าพระภิกษุรูปใดสอบ
เปรี ยญธรรมได้ ท่านก็จะให้กาํ ลังใจโดยให้จีวรชนิดดี และยกย่องในที่ประชุมสงฆ์ (พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)
และคณะ 11 กันยายน 2556)
ท่านปรับปรุ งวัดให้เป็นระเบียบตามพระธรรมวินยั นําสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกาย ตั้ง
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมภาวนานุ สนธิ์ ตั้งโรงครั วเพื่อให้พระภิ กษุ สามเณร แม่ชี อุ บาสก อุ บาสิ กาในวัด ได้มี
อาหารเพียงพอทุกมื้อทุกวัน จะได้มีเวลาศึกษาและปฏิบตั ิธรรมได้เต็มที่ (พระครู ประภัศร์ กิจจานุ กิจ (สุ ข สี ลสุ โภ)
และคณะ 27 กรกฎาคม 2556)
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คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ลงในหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 และสัปปุริสธรรม 7 (มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 171, 264)
5) ส่ งเสริมให้ มคี วามคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ริ เริ่ ม หมายถึง เริ่ มคิดเริ่ มทําเป็ นคนแรก มักใช้ในความประสงค์ที่ดี
สร้างสรรค์ หมายถึง สร้างให้มีให้เป็ นขึ้น มักใช้ในทางนามธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1003, 1178)
เมื่อท่านมารับตําแหน่ งเป็ นเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า ครั้งแรกวัดปากนํ้าตอนนั้นมีพระภิกษุอยู่ก่อนแล้ว 13 รู ป
เมื่อท่านและพระภิกษุผตู ้ ิดตามอีก 4 รู ปไปอยู่ จํานวนก็เพิ่มขึ้นเป็น 18 รู ป ท่านได้ให้โอวาทเมื่อมาอยูว่ ดั ใหม่ๆ ว่า
ท่านมาอยูว่ ดั ปากนํ้า จะพยายามตั้งใจประพฤติให้เป็ นไปตามแนวพระธรรมวินยั พวกพระภิกษุเก่าๆ จะร่ วมกันก็ได้
หรื อจะไม่ร่วมด้วยก็แล้วแต่อธั ยาศัย ท่านจะไม่รบกวนด้วยอาการใดๆ เพราะถือว่าทุกคนรู ้สึกผิดชอบด้วยตนเองดี
แล้ว ถ้าไม่ร่วมใจก็ขออย่าขัดขวาง ท่านจะไม่ขดั ขวางผูไ้ ม่ร่วมมือเหมือนกัน ต่างคนต่างอยู่ แต่ตอ้ งช่วยกันรักษา
ระเบียบของวัด คนจะเข้าออกต้องบอกให้รู้ ที่แล้วมาไม่เกี่ยวข้องเพราะยังไม่อยูใ่ นหน้าที่ จะพยายามรักษาเมื่ออยูใ่ น
หน้าที่ ใหม่กบั เก่าอยู่ร่วมกันได้ไม่นาน กาลเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นว่า นํ้าใหม่กบั นํ้าเก่าเข้ากันไม่ได้ เพราะพระภิกษุ
เก่าถือว่าการอยูแ่ บบเดิมที่เคยอยูก่ นั มาไม่ตอ้ งเรี ยน ไม่ตอ้ งสอนอะไรกันมาก มันก็สบายดีอยูแ่ ล้ว จะไปขวนขวาย
อะไรกันนักหนา ไม่ตอ้ งริ เริ่ มสร้างสรรค์อะไรอีก (สายธาร ศรัทธาธรรม 2549 : 31, 33)
ท่านสนใจในการศึกษา พระภิกษุ สามเณรผูใ้ ดไม่มีความรู ้ภาษาต่างประเทศ ท่านมีความคิดริ เริ่ มโดยส่ งให้
ไปศึกษาภาษาต่างประเทศ และให้พระภิ กษุ สามเณรมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ความรู ้ ภาษาต่างประเทศที่
ศึกษามา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนากับชาวต่างประเทศ ได้เข้าใจและกว้างขวางยิง่ ขึ้น (พระสุ วิชา เปสโลและคณะ
9 กันยายน 2556)
ท่านมีความคิดริ เริ่ ม โดยให้พุทธศาสนิ กชนทุกชนชั้น ไม่เลือกว่าจะรํ่ารวยหรื อยากจน มีตาํ แหน่งการงาน
สู งกว่ากันแค่ใหน ท่านจะให้นงั่ ที่เสื่ อระดับเสมอกัน เพื่อให้รู้สึกว่าทุกคนที่มามีคุณค่าและความสําคัญเท่าเทียมกัน
(พระครู ประภัศร์กิจจานุกิจ (สุ ข สี ลสุ โภ) และคณะ 27 กรกฎาคม 2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ลงในหลักธรรม พละ 4 และปาปณิ กธรรม 3 (มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 2539 : 439, 146)
6) ส่ งเสริมให้ ได้ เรียนรู้ จากการทํางาน
เรี ยนรู ้ หมายถึง เข้าใจความหมายของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยประสบการณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1015)
พระมงคลเทพมุนี ได้ส่งเสริ มพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศิษย์วดั และพุทธศาสนิ กชนได้เรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ ใน
การทํางาน เช่ น งานการศึกษา งานปฏิบตั ิธรรม ในระหว่างที่ท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีขอ้ มูลสนับสนุ น
ดังนี้
คําสอนของท่ านที่ เตื อนผูป้ ฏิบตั ิ ภาวนาวิชชาธรรมกายว่า ให้มนุ ษย์ทุกคนเข้าถึ งธรรมกาย จะได้มีชีวิตที่
ปลอดภัยทั้งภพนี้ และภพหน้า ท่านสอนว่าอุตส่ าห์ทาํ กันอย่าได้ดูแคลนหนา อย่าได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่ อย แก่ยาก
แก่ลาํ บากแต่เล็กๆ น้อยๆ เมื่อมาประสบพบพระพุทธศาสนา พบของจริ งเข้าถึงของจริ งให้ได้ เอาของจริ งใส่ ไว้กบั ตัว
ไว้ให้ได้ติดกับตัวไว้ให้ได้ อย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนหนาอย่าเล่นเอาอย่างเด็ก ถ้าเมื่อเล่นอย่างเด็กแล้วก็ เล่นหม้อข้าว
หม้อแกง เล่นฝุ่ นเล่นทรายอยูล่ ะก็ ชีวิตจะไม่พอใช้ (กองสื่ อธรรมะ วัดพระธรรมกาย 2553 : 44)
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ท่านเป็ นผูน้ าํ ในการอบรมสั่งสอนการปฏิ บตั ิ ภาวนาวิชชาธรรมกาย ได้สร้ างโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมที่
ใหญ่ โ ต เพื่ อ ให้ พ ระภิ ก ษุ สามเณร ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น เป็ นผู ้นํา ด้า นการบริ ห าร ถ้า มี พ ระสงฆ์ อ งค์ใ ดมี ค วามรู ้
ความสามารถเด่น ท่านจะส่ งพระภิกษุให้เรี ยนรู ้การบริ หารโดยให้ไปเป็ นเจ้าอาวาสในวัดต่างจังหวัด เช่น ที่อาํ เภอ
ดอนเจดี ย ์ จังหวัดสุ พรรณบุรี และส่ งพระภิกษุที่มีความสามารถดี ไปเป็ นผูน้ าํ เผยแผ่ที่ต่างประเทศ (พระครู พิศาล
สังฆพินิต (บุญยัง ปริ ปุณโณ) และคณะ 11 กันยายน 2556)
ท่านได้ใช้คุณของวิชชาธรรมกายช่วยรักษาโรคต่างๆ ของผูค้ นที่มาขอความเมตตา เป็ นผูน้ าํ การปฏิบตั ิวิชชา
ธรรมกาย โดยให้ผปู ้ ่ วยเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิภาวนาไปพร้อมกับการรักษาด้วยยา เมื่อผูค้ นทัว่ ไปปฏิบตั ิแล้วหายป่ วยพบ
กับสันติสุข ก็เกิดศรัทธาพากันมาช่วยเหลือท่าน (พระครู โอภาสสมาธิ คุณ (สุ ภาพ โอภาโส) และคณะ 27 กรกฎาคม
2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ลงในหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 และสาราณี ยธรรม 6 (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 264, 321)
7) มอบหมายงานให้ รับผิดชอบตามความเหมาะสม
เหมาะสม หมายถึง พอเหมาะพอสมกัน สมควร ควรแก่กรณี (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1346)
การปกครองแม่ชีในวัดปากนํ้า ท่านได้กาํ หนดหน้าที่ของแม่ชีโดยแบ่งตามความเหมาะสมของแต่ละคน
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ได้วิชชาธรรมกาย พวกนี้ ให้อยูใ่ นโรงงาน ท่านจัดที่พกั แยกเป็ นสัดส่ วน เข้าออก
ตามเวลาที่ท่านกําหนด คือออกไปรับประทานอาหารเช้า-เพลที่โรงครัวเท่านั้น ถ้าจะออกไปนอกเหนื อเวลานี้ ตอ้ ง
ขออนุญาตท่านทุกครั้ง แม่ชีเหล่านี้ ตอ้ งผลัดเวรกันปฏิบตั ิกิจภาวนาตลอด 24 ชัว่ โมง และต้องเรี ยนธรรมศึกษาด้วย
ประเภทแม่ ชีที่อ ยู่ในคณะหน้าวัด หรื อที่ โรงครั ว แม่ ชีพวกนี้ จะมี ห น้าที่ ทาํ อาหารถวายพระภิ กษุ สามเณร และ
รับประทานอาหารที่โรงครัว ประเภทแม่ชีที่อยูใ่ นคณะอนาลัย (เป็ นตึก 5 ชั้น สร้างเสร็ จในปี 2525) แม่ชีเหล่านี้ หุง
หาอาหารเอง ท่านจัดให้แม่ชีที่ได้วิชชาธรรมกาย ออกไปสั่งสอนอบรมแม่ชีในคณะหน้าวัดและในคณะอนาลัย
อาจารย์ตรี ธา เนี ยมขํา ก็เป็ นผูห้ นึ่ งที่ท่านใช้ให้ไปอบรมแม่ชีในคณะหน้าวัด ส่ วนทางคณะอนาลัยนั้น ท่านใช้ให้
แม่ชีฉลวย สมบัติสุข เป็ นผูอ้ บรม (ตรี ธา เนียมขํา 2528 : 106-107)
ท่านสนใจมากในการเป็ นผูน้ าํ ด้านการศึกษา ส่ งเสริ มให้พระภิ กษุ สามเณร แม่ชี และทุกคนในวัด สนใจ
การศึกษาปริ ยตั ิ และปฏิบตั ิ ให้ศึกษาภาษาบาลี คนที่อยู่ในวัด จะอยูโ่ ดยเฉยๆ ไม่ศึกษาวิชาทางโลกหรื อทางธรรม
มิได้ ให้เลือกศึกษาหรื อปฏิบตั ิตามความถนัดของแต่ละคน เพราะภิกษุสามเณรอายุนอ้ ยให้ศึกษาปริ ยตั ิ อายุมากให้
ศึกษาปฏิบตั ิที่สาํ เร็ จวิชชาธรรมกาย ท่านจะส่ งไปเผยแผ่ตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศ ไปถึงจังหวัดยะลา และส่ งไป
เผยแผ่ในต่างประเทศ (พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี) และคณะ 7 กันยายน 2556)
ท่านสนับสนุนการเผยแผ่โดยส่ งผูส้ าํ เร็ จวิชชาธรรมกาย ที่มีความรู ้ความสามารถและเห็นว่าเหมาะสม ไปเผย
แผ่ยงั ต่างจังหวัด เช่น อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปที่จงั หวัดนครสวรรค์ บางจังหวัดก็ขอให้พระไปอบรม
และส่ งพระภิกษุที่รู้ภาษาต่างประเทศ มีความสามารถดี ไปเผยแผ่ในต่างประเทศ (พระครู ประภัศร์กิจจานุกิจ (สุ ข สี ล
สุ โภ) และคณะ 27 กรกฎาคม 2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ลงในหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 และ ปาปณิ กธรรม 3 (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 264, 146)
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8) มีความสามารถในการสื่ อสาร
สื่ อ สาร หมายถึ ง นําถ้อ ยคํา ข้อ ความหรื อ หนัง สื อ ของฝ่ ายหนึ่ ง ส่ งไปให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ งโดยมี สื่ อ นําไป
(ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1240)
พระมงคลเทพมุนี มีความเป็ นผูน้ าํ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะในการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ
กับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป ให้มีความเข้าใจและศรัทธาที่จะเข้ามาศึกษา ปฏิบตั ิธรรม โดยมี
ข้อมูลยืนยันถึงความสามารถในการสื่ อสารที่ดีของท่าน ดังนี้
การพูดของท่านมีปิยวาจา ท่านไม่พูดให้ผใู ้ ดกระทบกระเทือนใจ เวลาใครมีเรื่ องเดือดร้อนมาปรึ กษาท่านก็
จะรับฟังและให้คาํ แนะนําที่มีประโยชน์แก่ทุกคน นอกจากนี้ ท่านยังสัง่ สอนศิษย์ไม่ให้พดู แบบมีเหล็กใน คือไม่ให้
ใช้วาจาทิ่มแทงใจผูอ้ ื่น ให้พูดจาปฏิสันถารต้อนรับอย่างดี ท่านบอกว่า เขาจะได้นาํ มงคลมาให้ แต่ถา้ เราปฏิสันถาร
ไม่ดี เขาก็จะนํามงคลกลับไปและทิ้งอัปมงคลไว้ให้ (กองสื่ อธรรมะ วัดพระธรรมกาย 2553 : 92)
ท่านมีความสามารถสื่ อสารทางจิตโดยใช้ญาณทัสนะ สามารถล่วงรู ้เหตุการณ์ในอนาคต ได้เคยสื่ อสารด้วย
การพยากรณ์สมเด็จพระวันรัต (ปุ่ น ปุณณสิ ริ) ครั้งยังดํารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิลก จะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์คือ
เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ของประเทศไทย และในปี พ.ศ.2515 ทุกคนก็ได้ประจักษ์แจ้งว่าคําพยากรณ์ของ
ท่านไม่เคยพลาด นอกจากจะพยากรณ์ว่าสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ น ปุณณสิ ริ) จะได้เป็ นใหญ่ในหมู่สงฆ์ คือเป็ นสมเด็จ
พระสังฆราชในอนาคตแล้ว ท่านยังเคยพยากรณ์พระธรรมธี รราชมหามุนี (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากนํ้าองค์
ปั จจุบนั ในสมัยที่เจ้าคุณท่านเป็ นสามเณรว่า องค์น้ ี แหละจะได้เป็ นเจ้าอาวาสวัดปากนํ้าองค์ต่อไป (กองสื่ อธรรมะ
วัดพระธรรมกาย 2553 : 70-71)
ท่านเป็นผูน้ าํ ที่มีบุคลิกดี พูดจาเป็นหลักฐานน่าเชื่อถือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเมตตาธรรมสู ง พูดจริ งทําจริ ง
มีความอดทนอดกลั้น ให้ความยุติธรรมโดยเสมอหน้า ไม่ว่าจะเป็ นคนรํ่ารวย ยากจน มีตาํ แหน่งสู งแค่ไหน ต่อหน้า
ท่านต้องนัง่ เสมอกัน และได้รับพระของขวัญคนละองค์เท่านั้น (พระธีรภัท ธีรภทฺโทและคณะ 11 กันยายน 2556)
ท่านเป็ นผูม้ ีความขยันหมัน่ เพียร ตรงต่อเวลานัดหมาย ผิวพรรณผ่องใส บุคลิ กน่ าเกรงขาม พูดจาไพเราะ
นุ่มนวล น่าดูน่าฟัง ไม่พดู คําหยาบ (พระครู ประภัศร์กิจจานุกิจ (สุ ข สี ลสุ โภ) และคณะ 27 กรกฎาคม 2556)
คุณสมบัติของท่านดังกล่าว สามารถสังเคราะห์ลงในหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 และสัปปุริสธรรม 7 (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 171, 264)
2. ภาวะผู้นําการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระมงคลเทพมุ นี มี รูป แบบการเผยแผ่ด้ว ยวิธี ก ารเทศน์ ห รื อ อบรมสั่ ง สอนหลายอย่าง ซึ่ งเป็ นรู ป แบบ
คล้ายคลึ งกับการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาล สามารถสังเคราะห์ ตามแนวคิดของเสฐี ยรพงษ์ วรรณปก (เสฐี ยรพงษ์
วรรณปก 2540 : 67) ดังนี้
1) แบบสนทนาธรรม
พระทิพย์ปริ ญญา (ธูป กลัมพสุ ต) ได้เขียนเกี่ยวกับการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านไว้วา่ พอเสร็ จจากการ
ฉันเพลท่านก็ให้โอกาสเข้าไปนัง่ ใกล้ ๆ เมื่อเริ่ มสนทนาปราศรัย ท่านก็ยกบทพุทธคุณขึ้นมาพูดเป็นข้อๆ ไป พร้อม
ทั้งคําแปลคําอธิ บ าย ฟั งดู รู้สึ ก ว่ามี ร สชาติ ซ าบซึ้ งมากกว่าที่ เคยได้ยิน หรื อ เคยอ่ านมาในที่ ต่ างๆ มาก ติ ด ใจใน
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อรรถรสมาก นับแต่น้ ันมาก็พยายามไปฟั งเวลาท่านลงแสดงธรรมในโบสถ์เสมอ ท่านลงแสดงธรรมเองทุกวัน
อาทิตย์และวันพระ รู ้สึกจับใจมาก ส่ วนมากแสดงหนักไปในทางปฏิบตั ิ (ตรี ธา เนียมขํา 2528 : 32)
2) แบบบรรยายธรรม
การสอนนัง่ ภาวนาที่ศาลาการเปรี ยญนั้น ท่านนัง่ บนอาสนสงฆ์เช่นเดียวกับพระภิกษุสามเณร ส่ วนอุบาสก
อุบาสิ กานัง่ ที่พ้ืนศาลา ท่านมีวิธีการสอนให้คนฟังเข้าใจง่าย ท่านมิได้สอนด้วยปากเปล่าเพียงอย่างเดียว ท่านเตรี ยม
อุปกรณ์การสอนครบครันเช่นเดียวกับนักศึกษาสมัยใหม่ ก่อนอื่นท่านจะแจกหนังสื อทางมรรคผล คู่มือการปฏิบตั ิ
มีกระดานชนวนวาดเป็ นรู ปคนด้านข้างผ่าซี กแสดงที่ ต้ งั ของดวงนิ มิตทั้ง 7 ฐาน ท่านจะชี้ แจงก่ อนนั่งว่า การทํา
ภาวนานั้นจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูท้ าํ จะต้องมีใจและอารมณ์ ปลอดโปร่ ง ว่างจากกิ จที่จะต้องกังวลทั้งปวง (ธรรมสภา
2545 : 54)
3) แบบถามตอบปัญหาธรรม
ขนฺ ติโก ภิกขุ เป็นศิษย์ท่านหนึ่ งของท่าน ที่มีประสบการณ์รู้เห็นหนทางพระนิ พพานโดยมีจุดเริ่ มต้นในวัน
อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดปากนํ้า ภาษีเจริ ญ ในขณะที่กาํ ลังคุกเข่าประนมมือรอ ท่านเอาอังสะออกมาสวมให้
แล้วจะได้ออกไปครองผ้านั้น ท่านกล่าวขึ้นว่า เธอจําได้ไหม ผมที่โกนเมื่อก่อนจะเข้ามาขอบรรพชาน่ะ เคยหยิบจับ
ขึ้นดูบา้ งหรื อเปล่ า เมื่อตอบว่าจําได้ท่านก็ให้หลับตาน้อมเอาปอยผมนั้นมาไว้ตรงกลางกายแล้วให้เอาความคิด
ความนึ ก และความจําไปจดไว้ที่ ตรงกลางกั๊กนั้น แล้วให้ดูปอยผมต่ อไป ทัน ใดนั้นปอยผมสี ดาํ ก็ค่อย ๆ เลื อน
หายไป ค่อย ๆ เห็นวงกลมมีแสงเรื อง ๆ ขึ้นมาแทนที่ ต่อมาวงกลมวงนี้ กลายเป็ นดวงใสคล้ายดวงแก้วสุ กสว่างดัง
ดวงจันทร์ ท่านถามว่าได้เห็นอะไรอีกไหม ตอบว่าเห็นแสงสว่างเป็ นดวงกลมขนาดเท่าลูกมะนาวเขื่อง ๆ ท่านบอก
ว่า ดวงใสนัน่ แหละเป็ นจุดต้นทางนําเราไปสู่ พระนิพพาน (กองสื่ อธรรมะ วัดพระธรรมกาย 2553 : 35-36)
3. การประยุกต์ ใช้ ภาวะผู้นําการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในสั งคมไทย
ผูศ้ ึ ก ษาวิ จัย ได้ก ล่ าวถึ งภาวะผูน้ ําการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของพระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร) ที่
สอดคล้องกับทฤษฎีผนู ้ าํ เชิงปฏิรูป มีองค์ประกอบ 8 ข้อ ได้แก่ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างน่ายกย่องนับถือศรัทธา
เป็ นผูม้ ี วิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิ บตั ิ ตนโดยมุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนรวม สร้ างแรงบันดาลใจ จูงใจให้เกิ ดความ
พยายาม ส่ งเสริ มให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มให้ได้เรี ยนรู ้จากการทํางาน มอบหมายให้รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม และมี ค วามสามารถในการสื่ อสาร สามารถสั ง เคราะห์ กั บ หลั ก ธรรมในข้อ ต่ า งๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ส่ วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) สอดคล้องกับวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จํานวน 9 วิธี ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร (เจริ ญ สุ วฑฺ ฒนมหาเถระ) ทรงนิ พนธ์
ไว้ (สมเด็จพระญาณสังวร (เจริ ญ สุ วฑฺ ฒนมหาเถระ) 2541 : 60) ได้แก่ วิธีการเข้าหาผูน้ าํ ทางศาสนา การเมือง
และทางเศรษฐกิจ วิธีการปฏิวตั ิหลักคําสอนและหลักความเชื่ อบางประการของลัทธิ ศาสนาดั้งเดิ ม วิธีการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาเกิ ดขึ้นท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิ ต่างๆ วิธีการเสนอหลักคําสอนที่ เป็ นแก่ นแท้ของ
พระพุทธศาสนา วิธีการปฏิบตั ิเชิ งรุ กหรื อเยี่ยมเยียนตามบ้าน วิธีการใช้ปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิธีการเผยแผ่ดว้ ยบุคลิกภาพ ซึ่ งผูน้ าํ การเผยแผ่ทุกองค์กรในปั จจุบนั สามารถนําวิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) 9 วิธีดงั กล่าว มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และองค์กรได้ต่อไป
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บทสรุป
ผลการศึ ก ษาวิจัยภาวะผูน้ ําการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของพระมงคลเทพมุ นี (สด จนฺ ท สโร) ดังกล่ าว
สามารถสรุ ป ได้ว่ า พระมงคลเทพมุ นี มี คุ ณ สมบัติ ข องภาวะผู ้นํ า ที่ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฏี ผู ้นํ า เชิ ง ปฏิ รู ป มี
องค์ประกอบ 8 อย่าง พระมงคลเทพมุนีมีรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่สอดคล้องกับรู ปแบบการเผยแผ่
สมัยพุทธกาล ภาวะผูน้ าํ และรู ปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี ที่ จะนําไปประยุกต์ใช้
สอดคล้องกับวิธีการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงใช้อยูเ่ สมอจํานวน 9 วิธี ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระมงคลเทพมุ นี ดังกล่ าว ถ้าผูน้ ําทุ ก ระดับ ทุ ก องค์ก รนําไปประยุก ต์ใช้ โดยปรั บ รู ป แบบให้ เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ สถานที่และบุคคล ก็จะสามารถแก้ใขปัญหาและเกิดประโยชน์อย่างมากแก่สงั คมไทยในปัจจุบนั
อภิปรายผล
พระมงคลเทพมุนีพอใจกับสภาพความเป็ นอยู่ที่สมถะ เรี ยบง่าย สนใจแต่สั่งสอนอบรมการปฏิบตั ิภาวนาวิชชา
ธรรมกาย เพื่อให้ทุกคนกําจัดอาสวกิเลส ได้บรรลุมรรคผล พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
แนววิชชาธรรมกายของสํานักต่างๆ ในปั จจุบนั ก็มีสภาพเป็ นอยูแ่ ละความมุ่งหมายเหมือนกับท่าน เพียงเแต่ใช้วิธีการทาง
การตลาดเข้ามาช่วย เพราะบุคคลในยุคปั จจุบนั มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมมาก ยึดติดวัตถุมากกว่าจิตใจ ประกอบ
อาชีพก็หวังแต่ให้ร่ ํารวย มีตาํ แหน่ง ชื่อเสี ยง เป็ นสําคัญ การเผยแผ่ในปั จจุบนั จึงหาวิธีการว่าทําอย่างไรจึงจะให้บุคคลมา
ศึกษาและปฏิบตั ิธรรมที่วดั กันมากขึ้น จึ งชักชวนให้มาบริ จาคทาน สร้ างถาวรวัตถุที่บุคคลทัว่ ไปเคารนับถื อก่ อน โดย
ชี้ให้เห็นว่าถ้าบริ จาคทานมาก ด้วยจิตที่ศรัทธาบริ สุทธิ์ ก็จะส่ งผลให้ร่ ํารวย มีตาํ แหน่งและชื่อเสี ยงตามมา เมื่อเสี ยชีวิตก็จะ
ไปเกิ ดในสวรรค์ มีวิมานสวยงามใหญ่โต อยู่สุขสบาย เมื่อบุคคลทัว่ ไปเข้าวัดทําบุญกันมากขึ้น จึงเทศน์สอนหลักธรรม
และฝึ กให้ปฏิบตั ิภาวนาวิชชาธรรมกาย ซึ่ งเป็ นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา สอนให้เข้าใจตามสภาพที่เป็ นจริ งว่า การได้
ลาภ ยศ สรรเสริ ญ หรื อไปเกิดในสวรรค์ ก็ไม่พน้ จากความทุกข์ เพราะเป็ นของไม่เที่ยง ชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูด่ ี
ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) ดังกล่าว ในส่ วนที่เกี่ยวกับผูน้ าํ มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ ชลากร เทียนส่ องใจ เรื่ อง “จริ ยธรรมผูน้ าํ รัฐตามหลักพระพุทธศาสนา” สารนิ พนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ าํ ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือว่า
เป็ นแกนของจริ ยธรรมผูน้ าํ รัฐ เป็ นหลักการปกครองที่ยึดถือธรรมหรื อความถูกต้องเป็ นใหญ่ในการตัดสิ นใจ สามารถ
นํามาใช้กบั ผูน้ าํ ได้ทุกสมัย ไม่ตอ้ งคํานึงว่าจะเป็ นความเห็นของคนส่ วนใหญ่หรื อไม่ แม้เป็ นความเห็นของคนเดียวที่ชอบ
ธรรม ก็ตอ้ งถือตามนั้น หลักพุทธจริ ธรรมของผูน้ าํ รัฐ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิ วตั ร ราชสังคหวัตถุ อคติ พรหม
วิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 (ชลากร เทียนส่ องใจ 2551:ก) และในส่ วนที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจยั ของชิ ณญ์ ทรงอมรสิ ริ เรื่ อง “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการทางการตลาด” วิทยานิ พนธ์
พุทธศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า สามารถนําผลของการวิเคราะห์มา
บูรณาการสร้างเป็ นวิธีการตลาดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนาอยูไ่ ด้ ภายใต้สงครามที่เกิดระหว่าง
ศาสนากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่ งในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาก็ใช้เทคนิ คทางการตลาดที่หลากหลายและเหนื อ
ชั้น กว่าศาสนาอื่ น ๆ (ชิ ณ ญ์ ทรงอมรสิ ริ 2556 : ก) การเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาดังกล่ าว ยังสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจยั ของ นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา เรื่ อง “ผลสัมฤทธิ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในกลุ่มชาติพนั ธุ์ลีซูของพระธรรม
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จาริ ก” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ยังขาดแคลนพระ
ธรรมจาริ กที่ออกไปเผยแผ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีแผนงานหรื อโครงการเป็ นกรณี พิเศษสําหรับชาวลีซู ควร
ชักชวนชาวลีซูหนั มาเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมและนักธรรมให้มากขึ้น ควรให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ชาวลีซูอย่าง
ต่อเนื่ อง ควรกําหนดเป้ าหมายอบรมแกนนําชาวลีซู โดยการเปิ ดรับอาสาสมัครแกนนําชาวพุทธที่เป็นชาวลีซู ทั้งชายและ
หญิง เพื่อทําหน้าที่ช่วยพระธรรมจาริ กในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา 2555 : ก)
ผลการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับ ภาวะผูน้ ําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุ นี ยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พระวิมาน คมฺ ภีรปญฺ โญ (ตรี กมล) เรื่ อง “การเผยแผ่ในอุรุเวลาเสนานิคมในฐานะต้นแบบแห่ งพุทธวิธี
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” สารนิ พนธ์พุทธศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอุรุเวลาเสนานิคมด้วยการศึกษาข้อมูลและอุปนิสัยของ
กลุ่มเป้ าหมายก่อน เพื่อจะได้มากําหนดยุทธวิธีและเครื่ องมือที่จะไปเผยแผ่ ทําให้สามารถเผยแผ่ได้สาํ เร็ จ สามารถ
วางรากฐานพระพุ ท ธศาสนาในแคว้น นครได้อ ย่างมั่น คง ยังนําวิ ธี เหล่ านี้ มาใช้เผยแผ่ถึ งปั จ จุ บ ัน (พระวิม าน
คมฺ ภีรปญฺ โญ (ตรี กมล) 2555 : ก) ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
เรื่ อง “ วิเคราะห์การบริ หารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
อุทยั ธานี ” สารนิ พนธ์พุทธศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิ ต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า การ
บริ ห ารงานให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ผูบ้ ริ ห ารต้อ งมี ค วามรู ้ ในเรื่ อ งของทฤษฎี แ ละหลัก การบริ ห ารเป็ นอย่า งดี
เหมื อ นกับ การบริ ห ารของพระพุ ทธเจ้า ที่ พ ระองค์ทรงใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิ ล ป์ ในการบริ ห ารองค์กรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ 2555 : ก)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช้
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนีดงั กล่าว
จึงมีขอ้ เสนอแนะบางประการที่สมควรนําไปปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ควรให้ผนู ้ าํ และบุคลากรในสถาบันการศึกษา หรื อองค์กรต่าง ๆ ได้มีการศึกษาชีวประวัติพระมงคลเทพ
มุนีและส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิธรรมตามแนววิชชาธรรมกายอยูเ่ สมอ เพื่อจะได้นาํ คุณธรรมของท่านไปใช้ ได้แก่
ความอดกลั้นอดทน มีเมตตาธรรม ไม่มีการจองเวรซึ่งกันและกัน
2) ควรให้องค์กรที่เกี่ ยวข้องทางพระพุทธศาสนาทุกแห่ ง ได้มีการจัดประชุ มสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ ําการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของท่ าน แล้ว ทําการศึ ก ษาแนวทางทางประยุก ต์ภ าวะผูน้ ําการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของท่าน จัดทําเป็ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในสถาบันและองค์กรต่าง ๆ
3) รั ฐบาลและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องทางพระพุทธศาสนา ควรสนับสนุ นงบประมาณ บุคลากร และให้ความ
ร่ วมมื อมากขึ้น ในการเผยแผ่การศึกษาปริ ยตั ิ และปฏิ บตั ิ ภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายไปทัว่ ประเทศ และใน
ต่างประเทศ
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสรู ปอื่น
2) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺ ทสโร) ในด้านอื่นที่ไม่ใช่ดา้ นการ
เผยแผ่ เช่น ด้านการปกครอง การพัฒนา การศึกษา เป็นต้น
3) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ภาวะผูน้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺ ทสโร) กับผลสัมฤทธิ์ ขององค์กรที่ได้มีการประยุกต์ใช้
บรรณานุกรม
กองสื่ อธรรมะ วัดพระธรรมกาย (2553) คําสอนหลวงปู่ สู่โลกปั จจุบัน พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพมหานคร : โอ.เอส
พริ้ นติ้งเฮาส์
. (2555) ยิ่งรู้ จัก ยิ่งเคารพรั กท่ าน กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั รุ่ งศิลป์ การพิมพ์จาํ กัด
จํานงค์ ทองประเสริ ฐ (2514) ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาในเอเชี ยอาคเนย์ กรุ งเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิ ธิ
มหาธาตุวิทยาลัย
ชลากร เที ยนส่ องใจ (2551) “จริ ยธรรมผูน้ ํารั ฐตามหลักพระพุทธศาสนา” สารนิ พนธ์พุทธศาสตรดุ ษฏี บณ
ั ฑิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชิณญ์ ทรงอมรสิ ริ (2556) “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการทางการตลาด” วิทยานิ พนธ์พุทธศาสตร
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