
แม่ชีรัมภา โพธิ์ค าฉาย 

 

เกิด พ.ศ. 2470 เป็นคนที่ 3 ในจ ำนวนพี่น้อง 13 คน อยู่ที่ ต.คลองโยง อ.นครชัยศร ี

จ.นครปฐม อำชีพเกษตรกรรม เดิมชือ่บุญธรรม เมื่ออำยุ 1 ขวบ แมส่่งไปอยู่กับยำยและป้ำ

ที่ ต. บ้ำนระกำด อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร เนื่องจำกสมยันั้นมีสงครำม บ้ำนเมืองรบรำฆ่ำ

ฟันกัน เด็กหญิงบุญธรรมจึงเข้ำเรยีนช้ำ เริม่ไปโรงเรียนเมื่ออำยุ 10 ปี จบ ป.4 อำยุ 14 ปี 

แม่ชีเล่ำวำ่ “จบ ป.4 ก็สำมำรถเป็นครสูอนหนังสือได ้ ศึกษำอ ำเภอขอให้เป็นครูที่โรงเรยีน 

แต่ไม่ได้เป็นครู เนือ่งจำกอำยุไม่ครบ 15 ปี อำยุ 15 ปี จึงบรรจุครู หลังออกจำกโรงเรยีน

ช่วยครอบครัวท ำงำน” 

1. สำเหตุของกำรบวช 

ขณะนั้นเพิ่งจบประถมศกึษำ 4 แต่เนื่องจำกยงัอำยไุม่ถึง 15 ปี จึงบรรจุครูไม่ได้

ต่อมำไดพ้บแม่ชีธรรมกำยสมัยหลวงพอ่สดซึ่งเป็นญำติ ชื่อแม่ชีช้ัน จอมทอง บวชอยูท่ี่วัด

ปำกน้ ำจึงคิดจะบวชชี เกิดศรัทธำอยำกบวชเน่ืองจำกแม่ชีช้ันได้แวะมำเยี่ยมบ้ำนปีละครั้ง 



โดยเดินทำงด้วยเรอืส ำปั้นใหญ่ เพื่อขอขำ้วเปลือกไปสีที่บ้ำนญำติใกลก้ันในคลองระกำดจน

เป็นข้ำวสำร และอำหำรแห้งอื่น ๆ แล้วบรรทกุไปถวำยวัดปำกน้ ำ มกัเล่ำเรือ่งหลวงพ่อวัด

ปำกน้ ำ รวมทั้งเรื่องบุญบำป นรก สวรรค์และกำรภำวนำวิชชำธรรมกำยให้ฟัง ชักชวน ท ำ

ให้ศรัทธำอยำกบวชอยูก่ับแม่ชีธรรมกำย แต่ผูใ้หญ่ทัดทำนว่ำ “ยังเด็ก ยังเล็กอยู่ อย่ำเพิ่ง

บวชเลย รอให้โตอีกสักหน่อย” ระยะนั้นไมส่นใจจะเป็นครู คิดจะบวชมำกกว่ำ ได้ไปท ำบุญ

ที่วัดระกำศซึ่งเป็นวัดประจ ำ ต.บำงบ่อ รู้จักเจ้ำอำวำสและทรำบว่ำท่ำนสนิทสนมกับหลวง

พ่อวัดปำกน้ ำ อำยุ 20 ปีได้กรำบเรียนให้เจ้ำอำวำสให้พำมำขอพบหลวงพ่อสดเพื่อขอบวชช ี

เจ้ำอำวำสวัดระกำศพำมำฝำกไว้ให้อยู่ทีว่ัดปำกน้ ำ เดือนเมษำยน พ.ศ. 2490 ได้พบหลวง

พ่อสดครั้งแรก ท่ำนผิวขำว รูปร่ำงท้วม สง่ำ น่ำเลื่อมใส ขณะนั้นหลวงพ่อสดด ำรงต ำแหน่ง

พระครสูมณธรรมสมำทำน ปกครองทั้งพระสงฆ์และแม่ชี รับบวชและปกครองแม่ชีโดยตรง 

แบ่งเขตกำรปกครองภำยในเป็นเขตพระและเขตชี เขตพระอยู่ด้ำนหนำ้วัด เขตชีมี 2 ฝั่ง อยู่

แยกกันระหว่ำงคณะโรงครัวและคณะอนำลัย เป็นสถำนที่หวงห้ำม พระจะเดินผำ่นไมไ่ด้  

กำรแต่งตัวของแม่ชีวัดปำกน้ ำสมัยหลวงพอ่สดแตกต่ำงจำกสมัยปัจจุบัน แม่ชีใส่สไบ 

ไม่ใส่เสือ้แขนกระบอกข้ำงใน อนุญำตให้แม่ชีแต่งตัวแบบนี้เฉพำะเขตช ี ถ้ำออกข้ำงนอกเขต

ต้องใส่เสือ้แขนกระบอกยำวเพื่อควำมเรียบรอ้ย หลังเลิกงำนครวัและภำวนำ แม่ชีเดินไปไม่

เกินเขตชี เช่น ไปนั่งเล่นหน้ำโบสถ์เวลำเย็น ๆ แต่จะไปเขตพระด้ำนนอกไม่ได้ หลวงพอ่

มอบหมำยให้คณุแมท่้วมเป็นหัวหน้ำโรงครัว คณุแม่ท้วมเป็นนำงพยำบำลรุ่นเดยีวกับสมเด็จ

พระบรมรำชชนนี มำอยู่ใหม่ ๆ พักทีโ่รงครัว ท ำครัวตั้งแต่เดือนเมษำยน ปฏิบัติสมำธิไปด้วย 

แม่ชีมำกถึง 400 คน และยังไมไ่ด้ปลงผม กำรได้พบหลวงพ่อท ำให้เกิดควำมเลื่อมใสในองค์

ท่ำนอย่ำงสูง ปฏิบัติตำมกฎระเบียบทีท่่ำนวำงไว้ คือ ท ำครัวพร้อมกับน่ังสมำธโิดยหลวงพอ่

สอนทุกวันทีเ่รือนไม้ ปฏิบัติธรรมรวมกับแม่ชีและลูกศิษย์ทัว่ไป สนใจเรื่องกำรปฏิบัติธรรมะ



มำก เดือนพฤษภำคมตรงกับวันวิสำขบูชำ วันเพ็ญกลำงเดือน 6 หลวงพ่อสอนธรรมมะเสร็จ

แล้วก็น ำเวยีนเทยีนและบอกว่ำ “เอ้ำ. . . คนที่มำเวยีนเทยีนน่ะ เวียนเทียนแล้วให้แหงนดู

บนท้องฟ้ำนะ มองดูบนอำกำศจะเห็นพระพทุธรูปสวย องค์ขำวใส” เมื่อท่ำนพูดจบก็มีคน

เห็นองค์พระพุทธรูปใสสว่ำง เห็นด้วยตำมนุษย์และผู้เห็นส่วนมำกจะเป็นคนที่ไม่ศรทัธำ

หลวงพ่อและวิชชำธรรมกำยเทำ่ไรนัก พอคนเห็นพระพุทธเจ้ำด้วยตำเนื้อที่มีกำยใสเป็นแก้ว 

มีรัศมสีว่ำงเย็น ก็จะปลำบปลื้มปีติ ร้องไห ้น้ ำตำไหล และก้มกรำบกับพื้น สว่นเรำแทนที่จะ

เห็นบนฟ้ำกลับเห็นองคพ์ระที่ศูนย์กลำงกำยในกำยของตัวเอง ไดอ้งคพ์ระ ได้ธรรมะและได้

วิชชำธรรมกำยในวันวสิำขบูชำ หลวงพ่ออนุญำตให้บวชเป็นแม่ชีในวันแรม 1 ค่ ำ เดอืน 8 

เป็นวันเข้ำพรรษำ ตรงกับวันที่ 1 สิงหำคม นุ่งขำว ห่มขำว ไปบวชกับหลวงพ่อ (แม่ช ี

รัมภำ โพธิค์ ำฉำย, สัมภำษณ,์ 12 มิถุนำยน 2549) 

หลังจำกบวชเป็นแม่ชีแล้วก็ย้ำยจำกโรงครัวไปพักในโรงงำนท ำวิชชำ ภำวนำจน

สำมำรถนั่งสมำธิจนเข้ำเวรกับแม่ชีธรรมกำยได ้ หลวงพ่อสดปกครองโดยใช้หลักเมตตำ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลวงพอ่กับสงฆ์และแม่ชจีึงเหมือนควำมสมัพันธฉ์ันพ่อกับลูก ถ้ำบวช

พระหรอืสำมเณรหลวงพ่อจะเรียกว่ำ “ลูกชำย” หำกบวชชีเรียกว่ำ “ลูกสำว” ผู้มำบวชใน

วัดปำกน้ ำหลวงพ่อให้ควำมหมำยว่ำเป็นญำติในทำงธรรม ท่ำนจะเทศน์อบรมว่ำ “มำบวชที่

วัดปำกน้ ำเท่ำกับมำเป็นลูกของหลวงพ่อ” ดังน้ัน สงฆ์และชีวัดปำกน้ ำจึงมีสถำนภำพใน

องค์กรดังคนในครอบครัวเดียวกัน อบรมตำมหลักธรรมว่ำอยู่ภำยใต้กำรปกครองของเจำ้

อำวำส เป็นลูกพอ่เดียวกัน 

2. หน้ำที่ 



กำรได้พบหลวงพ่อและเห็นดวงธรรมในวันวิสำขบูชำต้ังแต่แรกเป็นเหตุกำรณส์ ำคญั 

เป็นจุดเปลี่ยนจำกท ำครัวมำเป็นกำรบวชชี ในสมัยนั้นหลังจำกบวชแลว้แม่ชีนิยมให้หลวงพ่อ

ตั้งช่ือใหม่ หลวงพ่อ ตั้งชื่อแม่ชีให้มีบทบำทตำมหน้ำที่ในองค์กร ไพเรำะกว่ำชื่อเดิม แม่ชีบุญ

ธรรม กรำบขอหลวงพอ่ให้เปลี่ยนช่ือใหม่ ท่ำนตั้งว่ำ “รัมภำ” แปลว่ำ ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่ง

เป็นต้นไม้ตรัสรู้ธรรมคลำ้ยต้นกะลมัพะ ชื่อใหม่เป็นชื่อที่เหมำะสมสถำนภำพของตนเอง 

จำกแม่ชีโรงครัวเป็นแมช่ีธรรมกำย ใกล้ชิดกับหลวงพ่อมำกเพรำะได้รบักำรอบรมธรรมจำก

หลวงพ่อโดยตรงซึ่งท่ำนถ่ำยทอดในโรงงำนท ำวชิชำเท่ำนั้น 

โรงงำนท ำวิชชำเป็นเรือนโบรำณ ปั้นหยำ 2 หลงัขนำบข้ำงด้วยวิหำร ในขณะนั้นแม่ชี

ธรรมกำยมำกทั้งที่เป็นสำวรุ่น ๆ 30-40 คน หลวงพอ่จัดเวรภำวนำของแม่ชีธรรมกำยเป็น 2 

เวร เวรละ 6 ชั่วโมง เวร 1 5 โมงเย็น – 2 ยำม เวร 2 เริม่ 2 ยำม-2 โมงเช้ำ ต่อมำ

เปลี่ยนเป็น 3 เวร เวรละ 4 ชั่วโมง เวร 1 เริม่ 5 โมงเย็น - 2 ทุ่ม เวร 2 เริ่ม 2 ทุ่ม-2 ยำม 

เวร 3 จำก 2 ยำม-ตี 4 แล้วเวยีนกลับมำเป็นเวร 1 จำกตี 4-2 โมงเช้ำอีก หลวงพอ่ให้แม่ชี

และพระธรรมกำยนั่งสมำธิพร้อมกันคนละฝั่ง มีฝำกั้นไม่ให้เห็นกัน ไดย้ินแต่เสยีงโต้ตอบกัน

เรื่องผลกำรปฏิบัติเท่ำนัน้ สอบถำมกำรท ำสมำธิและบอกวิชชำธรรมกำยชั้นสูงในโรงงำน

พร้อม ๆ กัน  

ท่ำนแต่งตั้งแม่ชี ญำณ ี ศิริโวหำร เดิมชื่อสงวนเปลี่ยนเป็น ญำณี (ผู้รู้) เรียกว่ำ 

ครูญำณี เป็นผู้ดูแลแม่ชีธรรมกำยที่บวชไม่ถึง 5 พรรษำ มักเรียกในวัดว่ำ “แม่ชีเด็ก ๆ” ยัง

ต้องได้รับกำรอบรมกำรท ำสมำธิและเรื่องอื่น ๆ อีกมำก 

3. สถำนภำพและบทบำท 



สถำนภำพของแม่ชีธรรมกำยเทยีบเท่ำพระสงฆ ์ ไม่ต้องท ำครัวเหมอืนกบัแม่ชีกลุ่มอื่น 

แม่ชีรัมภำอธิบำยว่ำธรรมกำยแบ่งเป็น 4 แบบ ซึ่งเปรียบเหมือนทหำร 4 เหล่ำทัพ ท ำหน้ำที่

และมคีวำมส ำคญัแตกต่ำงกัน คือ นักรบ เผยแพรธ่รรม บ ำรุง และกองเสบียง นักรบ 

หมำยถึง ผูไ้ด้ธรรมกำยในโรงงำน มีหน้ำทีร่บกับกิเลส ควำมช่ัวร้ำยต่ำง ๆ ต้องเก็บ ท ำลำย 

ต้องแผ่เมตตำ ใครทีล่่วงเกินนักรบจะโดนปรำบ เพรำะนักรบมีอำวุธ ๆ ก็คือธรรมมะ พวก

เผยแพร่ก็คอืไปสอนให้คนรู้จักธรรมกำยมำก ๆ ผู้บ ำรุงต้องร่ ำรวย อำทิ คุณประยรู ด ำเกิง 

จินดำหรำ เป็นผู้สนับสนุนปัจจัย มีเงินมำกก็มำท ำบุญสนับสนุน บ ำรงุพระศำสนำ คุณครู

ตรีธำ เนยีมข ำ นำยกสมำคมวัดปำกน้ ำฯ เปน็ทั้งนักรบ ทั้งผู้เผยแพร่ ทั้งผู้บ ำรุง แม่ชี

ธัญญำณี หัวหนำ้แม่ชีเป็นทหำรกองเสบียง หน้ำที่ของทหำร 4 เหล่ำทัพต่ำงกัน บุญต่ำงกัน 

ท ำประโยชน์เหมอืนกันเพียงแต่คนละหนำ้ที่วิชชำธรรมกำยเป็นสิ่งที่ส ำคญัที่สุดของวัด

ปำกน้ ำ เพรำะวัดปำกน้ ำสำมำรถพฒันำจำกวัดร้ำงเป็นวัดที่มคีนนิยม มีชื่อเสยีงได้ด้วย

ควำมส ำเร็จของวิชชำธรรมกำยเท่ำนั้น พระและแม่ชีธรรมกำยได้รับกำรสนับสนุนจำกหลวง

พ่อให้ท ำวิชชำตลอดเวลำโดยแบ่งเวรทั้งสงฆล์ะแม่ชีธรรมกำยจัดให้มีทีอ่ยู่เฉพำะภำยใน

โรงงำนท ำวิชชำ โดยไมป่ะปนกับแม่ชีกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้เพือ่ให้มีสมำธิหลวงพ่อไม่อนญุำตให้ท ำ

ครัวในโรงงำนท ำวิชชำ สั่งห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำมำในโรงงำนท ำวิชำและปิดประตูใส่กุญแจ

โรงงำนท ำวิชชำด้วย หำกผู้ที่มีธุระให้มำพบเป็นเวลำหน้ำโรงงำนท ำวิชชำเท่ำนั้น  

อัตลักษณ์ของแม่ชีธรรมกำยเด่นชัดในด้ำนกำรปฏิบัติธรรม มีหน้ำที่ท ำวชิชำและพระ 

ของขวัญซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพอ่สร้ำงขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับนิตยภัตรสูง และยังมสี ำรับ

อำหำรพิเศษที่ประณีตกว่ำส ำรับแม่ชีในโรงครัวอีกด้วย แต่ก็ยังมีผูล้่วงเกินแม่ชีธรรมกำย 

เพรำะไมเ่ชื่อถือแม่ชีว่ำได้ธรรมมะจำกประสบกำรณ์ของแม่ชีรัมภำ ได้พบเห็นแม่ชีโรงครัว



ล่วงเกินว่ำกล่ำวเสยีดสแีม่ชีธรรมกำยจนได้รับผลรำ้ยมำแลว้ สมยันั้นยังเป็นแม่ชีเด็ก ๆ กิน

เก่ง ข้ำวไมค่่อยกิน ๆ แต่กับแม่ชีแก่ในโรงครัวน่ังมองด้วยควำมหมั่นไส้แม่ชีธรรมกำยเด็ก ๆ 

กินกับข้ำวดี ๆ พอ “แม่ชีเด็ก ๆ” เดินผ่ำนก็วำ่เปรียบเปรย. . . พวกธรรมกำย ธรรมเกย 

ธรรมกิน ๆ แล้วนอนไมท่ ำอะไร มำนอน วำ่ไป ๆ ทุกครั้งที่เห็นก็ท ำตำประหลับประเหลอืก 

พอเสียชีวิตแลว้ไปสิงแมช่ีที่มำบวชใหม่ “ร้องวำ่ ช่วยด้วย ๆ หนอนตัวใหญ่มันกัดปำก 

อย่ำได้ล่วงเกินธรรมกำยอีกเป็นอันขำด” แม่ชีธัญญำณีเห็นแล้วกลัวไมก่ล้ำล่วงเกินธรรมกำย

บอกว่ำ. . . หลวงพ่อสดให้เห็นผลกรรมพวกแม่ชีโรงครัวที่วำ่แม่ชีธรรมกำยตนเองจึงได้เป็น

หัวหน้ำแม่ชีและโรงครัว.. คุณแม่ท้วมและหัวหน้ำโรงครัวปัจจุบันสั่งห้ำมแม่ชีและฆรำวำส

ที่มำท ำบุญแสดงอำกำรดูถูกหรือล่วงเกินแม่ชีธรรมกำย 

บทบำทหน้ำที่ของแม่ชีธรรมกำย คอื ท ำวิชชำธรรมกำย และยังมีสว่นส ำคญัในกำร

ท ำวัตถุมงคล เห็นได้จำกกำรที่หลวงพอ่สดสั่งให้แม่ชีธรรมกำยท ำพระของขวัญเพื่อหำปัจจัย

สร้ำงโรงเรยีนปริยัติธรรม พระของขวัญจึงเป็นวัตถุมงคลส ำคัญของวัดปำกน้ ำ แม่ชีรัมภำมี

ส่วนในกำรท ำพระของขวัญตำมค ำสั่งของหลวงพ่อสดตั้งแต่แรกเริ่ม รุ่นแรก มี 10 พิมพ์ ใน

สมัยหลวงพอ่ยังไม่มีเครือ่งปั๊ม แม่ชีธรรมกำยชว่ยพิมพ์พระของขวัญโดยใช้มือกด แม่ชีตรีธำ

เป็นผู้เลือกคัดและดูแลแผนกตำก หำกพบว่ำแม่ชีคนไหนมศีีลไม่บริสทุธิ์ ก็ยุบเปลี่ยนให้ท ำ

หน้ำที่อื่น หลังจำกนัน้หลวงพ่อสั่งให้แม่ชีธรรมกำยท ำวิชชำตลอด 3 เดือน และพระ

ของขวัญจะท ำในโรงงำนท ำวิชชำเท่ำนั้น แมช่ีรัมภำเลำ่ถึงประสบกำรณ์ท ำพระของขวญัว่ำ

พระธรรมกำยรุ่น 1-2-3 หลวงพ่อใช้ให้แม่ชีธรรมกำยท ำ เพรำะว่ำแม่ชีธรรมกำยศักด์ิสิทธิ ์

ท่ำนต้องกำรให้วิชชำธรรมกำยเป็นทีรู่้จัก เฉพำะแม่ชีธรรมกำยเท่ำนั้น คนแก่ต ำ ได้ก้อนเท่ำ

ลูกมะพร้ำวอ่อนขำ้งใน มันเหนียว แล้วก็ตัดด้วยกรรไกรเล็ก ๆ แม่ชีสำว ๆ กดพิมพ์ ฉันก็กด 

คนสำวกด เหนื่อย พมิพ์ด้วยมอื ท ำกันในโรงงำน ขี้ฝุ่นมำก ต้องปิดประตูหน้ำต่ำง หนวกห ู



พอ 4-5 ทุ่มก็เลิก ท ำกอ่นเข้ำพรรษำ 84,000 องค์ พอเข้ำพรรษำก็เขำ้ท ำพธิี 3 เดอืน ออก

พรรษำก็แจก (แม่ชีรัมภำ โพธิค์ ำฉำย,สัมภำษณ,์ 12 มิถุนำยน 2549) 

หลังจำกหลวงพอ่มรณภำพแลว้ เจ้ำอำวำสองคป์ัจจุบันเริ่มใช้เครื่องในกำรท ำพระ 

ของขวัญรุ่น 4 โดยสั่งท ำบล็อกพิมพ์ทั้งหมด แม่ชีธรรมกำยเป็นแม่ชีทีม่ีควำมส ำคัญมำกทีสุ่ด

ซึ่งแตกต่ำงจำกแม่ชีอื่น ๆ เพรำะไม่มสีิทธิส์ร้ำงพระหรอืวัตถุมงคล ปัจจุบันนี้พระของขวญั

ทั้งพระผง และเหรียญมถีึงรุ่น 8 (ในช่วงเวลำทีเ่ขียนบทควำมนี้) ท ำครั้งละจ ำนวนหลำยล้ำน

องค์ และสั่งท ำวัตถุบูชำจำกข้ำงนอกวัด แต่ต้องน ำเข้ำมำให้แม่ชีธรรมกำยท ำวิชชำธรรมกำย

ที่โรงงำนท ำวิชชำ นอกจำกท ำพระของขวญัแลว้แม่ชีรัมภำยังเรยีนรู้วิชชำแก้โรคจำกแม่ชีช้ัน 

จอมทอง เนือ่งจำกระยะนั้นคนที่เจ็บไขไ้ม่สบำยมักมำขอให้หลวงพอ่สดช่วย หลวงพ่อได้ส่ง

แม่ชีช้ัน แม่ชีธรรมกำยไปรักษำโรค ในฐำนะทีเ่ป็นแม่ชีผู้น้อยได้ติดตำมแม่ชีช้ัน ซึ่งเป็นแม่ชี

ผู้ใหญ่ เดินทำงไปแก้โรคนอกวัดเสมอ ๆ ไปคำ้งคืนบ้ำง ไมค่้ำงบ้ำง ไปเช้ำ-กลำงวัน กลับ

ตอนเย็นบ้ำง บทบำทในกำรรักษำโรคท ำให้แมช่ีธรรมกำยมีสถำนภำพสูง เป็นที่เคำรพของ

ประชำชน ดังที่บุตรสำวของหลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร ศลิปบรรเลง) กล่ำวว่ำ 

พ.ศ. 2497 หลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) บิดำได้ป่วยเปน็โรคบิดและ

ล ำไส้พิกำร ซ้ ำยังมโีรคอื่นผสมเข้ำอีก อำกำรคงทรงกับทรุดอยูเ่ช่นเดิม ข้ำพเจ้ำกับพี่สำวคน

โต (ชิ้น ศิลปบรรเลง) ไปกรำบเรียนหลวงพ่อสด ขอบำรมีให้ทำ่นช่วยถอนอำกำรโรค และ

ขอแม่ชีธรรมกำยมำช่วยถอนอำกำรที่บ้ำนด้วย เพรำะอำกำรหนักมำก ท่ำนก็กรุณำให้แม่ชี

ธรรมกำยไปช่วยถอนอำกำรป่วยให้ที่บ้ำนผลัดละ 2 คน คือ คุณรัมภำ โพธิ์ค ำฉำย กับ คุณ

ชั้น จอมทอง พรอ้มกับให้สติแก่พี่สำวของข้ำพเจ้ำว่ำ ไปบอกคณุหลวงให้หมั่นภำวนำไว ้เมือ่

ไม่หำยก็จะได้ไปที่ดี (ภลัลิกำ ศลิปบรรเลง, 2550) 



นอกจำกจะแก้โรคแล้วแม่ชีรัมภำยังสอนภำวนำวิชชำธรรมกำยแก่ญำติของคนป่วย 

หลวงพ่อสนับสนุนทั้งปริยัติและปฏิบัติ แม่ชีทกุคนต้องศึกษำธรรมด้วย แม่ชีธรรมกำยเรยีน

ธรรมศึกษำซึ่งเปิดสอนในช่วงเข้ำพรรษำ แม่ชีรมัภำเรยีนธรรมศึกษำตร ีโท เอก หลังจำกจบ

ธรรมศึกษำเอกได้รับแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์สอนธรรมศึกษำตรีแก่แม่ชีสอนในระหว่ำงพรรษำ

ด้วยสอนปีแรก นักเรียนแม่ชี 25 คน สอบได้ 23 คน ตก 2 คน พระสอนธรรมศึกษำชั้นโท 

เอก สอนและนั่งสมำธไิปด้วยหลำยปี จำกนั้นจึงหยุดพักกำรสอนนั่งสมำธิในโรงงำนอยู่เวร

ท ำวิชชำ 

4. ผลงำน 

4.1 ก่อตั้งสถำบันแม่ชีไทย 

ใน พ.ศ. 2512 แม่ชีรัมภำได้ติดตำมแม่ชี ญำณ ีศิริโวหำร ซึ่งมีบทบำทในฐำนะผู้เริม่

ก่อตั้งสถำบันแม่ชีไทยตัง้แต่แรกเริ่ม เนื่องจำกในระยะนั้นแมช่ียังไม่มีกำรรวมตัวกัน

สถำนภำพของแม่ชีทั่วไปเพียงอำศยัวัดและพักอยู่ร่วมกับพระภิกษุสำมเณรเทำ่นั้น ควำม

เป็นอยู่ของแม่ชีด้อยกวำ่พระสงฆ์มำก มีแมช่ีจ ำนวนมำกออกขอทำนตำมงำนวัด ตำม

บ้ำนเรือน สะพำนลอย ถนนต่ำง ๆ อำศยัอยู่ตำมบ้ำนเรอืน หรือในเรือ ภำพของแม่ชีใน

สำยตำสังคมเสือ่มเสียมำก เป็นผลเสียต่อแมช่ีทั่วประเทศ คนในสังคมดูถูกว่ำแม่ชีเป็น

ขอทำน ไร้ที่พึ่ง อำศัยวดั อำศัยเรือ ไม่ใช่นักบวช สมเด็จพระสังฆรำช วัดมกุฏกษัตริยำรำมฯ 

และพระผู้ใหญ่ที่วัดบวรนิเวศวิหำร ปรึกษำแมช่ีระดับผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดวำ่มีแม่ชี

ขอทำนมำกมำย จะว่ำกล่ำวก็ไมไ่ด้ กฎระเบียบก็ไม่มี ไปหำใครที่มอี ำนำจจับแม่ชีไปก็เท่ำนั้น 

ท ำอย่ำงไรจึงจะช่วยเหลือแม่ชีได้  



 

ในวันที่ 28-30 ส.ค. จัดประชุมที่ห้องประชุมสภำกำรศึกษำมหำวทิยำลัยมหำมกุฎ

รำชวิทยำลยั วัดบวรนิเวศวิหำร กรุงเทพฯ สมเด็จพระสังฆรำช (จวน อุฎฐำย)ี เป็นประธำน

ฝ่ำยสงฆ์ มีผู้เขำ้ร่วมประชุมประมำณ 400 คน (เอกสำรรำยงำนกำรประชุมสถำบันแม่ชีไทย) 

พระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ำยธรรมยุตและมหำนิกำยมนีโยบำยให้แม่ชีรวมกันเพื่อควำมเป็น

ระเบียบเรยีบร้อยเหมอืนกับพระภิกษุ ได้น ำเอำกฎระเบียบของแม่ชีของแต่ละวัดมำ

เปรียบเทียบกัน แลว้ให้เชิญแม่ชีที่มคีวำมรู้ ฐำนะดี มีผู้นับถือมำก คดัเลือกตัวแทนแม่ชีวัด

ใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ วัดละ 2 คน รวม 25 คน เลือกเป็นผู้บริหำร 5 คน คือ ประธำนสถำบัน

แม่ชีไทย 1 คน รองประธำน 2 คน เลขำ และ รองเลขำต ำแหน่งละ 1 คน ที่เหลือเป็น

กรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำวำระบริหำรงำน 4 ปี แม่ชีที่มีควำมรู้ดีและฐำนะดีก็ให้เป็น

กรรมกำรอุปถัมภ์ วัดปำกน้ ำได้ส่งแม่ชญีำณี ศริิโวหำร และแม่ชีรัมภำเข้ำประชุม ผลกำร

ประชุม แม่ชีญำณไีด้รบัเลือกให้เป็นประธำนสถำบันแม่ชีไทยคนแรก รองประธำนคนที่ 1 

คือ แม่ชีถมยำ ธีระพันธ์ รองประธำนคนที่ 2 คือ แม่ชีมำลยั ทรพัย์ประเสริฐ วัดอโศกำรำม 

จ.สมุทรปรำกำร แม่ชีสมุน อยูย่อด ส ำนักแมช่ีสนำมพรำหมณ์ อ.สนำมชี จ.เพชรบุรีเป็น

เลขำ เลือกต้ังครั้งแรก เรียกว่ำ ชุดเฉพำะกำล วำระกำรท ำงำน 2 ปี หลังจำกนั้นเลือกต้ัง

ใหม่ แม่ชีญำณ ี ศิรโิวหำร ก็ได้รับเลอืกให้เป็นประธำนสถำบันแม่ชีไทยอีกจนเสยีชีวิต แม่ชี



รัมภำไดร้ับเลือกให้เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรสถำบันแม่ชีไทย และกรรมกำรบริหำร มีหนำ้ที่

เขียนประวัตสิ ำนักต่ำง ๆ คัดเลอืกบทสวดมนต์ ร่ำงระเบียบปฏบิัติเพื่อให้แม่ชีมีรูปแบบ

เหมือนกัน  

 

เริ่มตั้งสถำบันแม่ชีไทยขึน้เป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหำร 28 สิงหำคม พ.ศ. 2512 

มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ เพื่อส่งเสริมกิจกำรของแม่ชีไทย เพือ่สงเครำะห์แม่ชีไทยและผู้ที่

ควรสงเครำะห์ เพือ่ส่งเสริมแม่ชีไทยได้รับกำรศกึษำทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้แม่ชีไทย

ตั้งโรงเรยีน วิทยำลัยสอนแม่ชีทีม่ีอำยุ 12 ปี ขึ้นไปให้ได้รับควำมรู้ทั้งสำมญัศึกษำ 

อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ มำนุษยวิทยำและศำสนำ แม่ชีจะได้ท ำหน้ำทีเ่ผยแพรศ่ำสนำทั้งใน

และต่ำงประเทศ แม่ชีรมัภำมีบทบำทสูงในกำรจัดตั้งสถำบันแม่ชีไทย นับตั้งแต่กำรออกแบบ

เครื่องแต่งกำยของแม่ช ี บทสวดมนต์ และยังจัดท ำหนังสือสุทธิบรรณให้แม่ชี พร้อมทั้งจด

ทะเบียนให้แม่ชีมสีถำบนัดังสงฆ์ เพื่อสร้ำงมำตรฐำนให้แม่ชีมีรูปแบบเดียวกัน หลังจำกนั้น

ยังได้แต่งกลอนประจ ำสถำบัน เพื่อให้ประชำชนทรำบว่ำสถำบันแมช่ีไทยจัดต้ังขึ้นเพื่อจัด

ระเบียบแม่ชีให้มีควำมเรียบร้อย สวยงำม อยู่รว่มกันเป็นหมู่เหมือนกับคณะสงฆ์ แม่ชีรมัภำ

เล่ำว่ำ ตั้งสถำบันแม่ชีขึน้มำแล้ว คนก็ไมรู่้ว่ำตั้งท ำไม เรำก็เขียนกลอนชี้แจงว่ำ 

 



“สถำบันแม่ชีมีขึ้นแล้ว  เพื่อแนะแนวแม่ชีมีหลักฐำน 

เพื่อแม่ชีทุกส ำนักรู้หลักกำร  เพื่อสมำนสำมคัคแีม่ชีไทย 

เพื่ออบรมแม่ชีทีม่ีอยู่   เพื่อมวลหมู่ประชำพำเลือ่มใส 

เหมือนดอกไมไ้ด้ร้อยเปน็มำลยั  ใครมองไปสวยสุดสะดุดตำ” 

สถำบันมีหน้ำทีอ่ยำ่งนี้ ๆ ในหลวงยังอ่ำนเลย สมเด็จพระญำณสังวรฯ ได้อ่ำนถวำย 

สรุปให้รู้ว่ำสถำบันต้ังขึ้นมำท ำไม เรำบอกว่ำตัง้ขึ้นมำเพือ่ควำมเรียบรอ้ยสวยงำม ตอนนี้ก็ยัง

ใช้กันอยู่ กำรตั้งสถำบันแม่ชีไทยขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้แม่ชีมีกำรรวมตัวกันในกำรท ำงำน 

สถำบันแม่ชีไทยได้ออกระเบียบปฏิบัติที่ส ำคัญ เช่น สุทธิบรรณให้แม่ชีใช้แทนบัตรประชำชน

เหมือนกับใบสุทธิของพระภิกษุ ออกแบบเครือ่งแต่งกำยให้เป็นแบบเดียวกัน จัดท ำหนังสือ

แม่ชีสำร รวมทั้งท ำหนังสือสวดมนต์แปล ให้แม่ชีทุกส ำนักสวดมนต์เหมือน ๆ กัน รวบรวม

ทรัพย์สินของแม่ชสี ำนักต่ำง ๆ แล้วน ำไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินเป็นสำขำสถำบันแม่ชีไทย 

จัดกำรศึกษำเพือ่แม่ชีโดยกรมศำสนำได้ส่งแม่ชีไปเรียนต่อต่ำงประเทศ นอกจำกนั้นยังได้

ก่อตั้งมูลนิธิสถำบันแม่ชีไทยขึ้นด้วย 

4.2 เป็นหัวหน้ำสถำบันและหัวหน้ำมูลนิธิแมช่ีไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ หลังจำก

ประธำนสถำบันแม่ชีไทยคนที่ 1 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมองวันที่ 6 ธ.ค. 2519 พระ

เจ้ำอยู่หัวทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุเครำะห์สวดพระอภิธรรม

เป็นกำรส่วนพระองค์และพระรำชทำนเพลิงศพ ประธำนฯ คนที่ 2 มวีำระเพียงปีเดยีวก็ 

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ สมเด็จพระสังฆรำชเป็นประธำนจัดงำนศพ ประธำนคนที่ 3 

ท ำงำนเพียง 2 ปี ก็ขอลำออกเนื่องจำกประสบปัญหำกับผู้ร่วมงำน คนที่ 4 เป็นได้ 6 เดือน



เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง แม่ชีรัมภำได้รับเลอืกให้เป็นประธำนคนที่ 5 มบีทบำทเป็นผู้บริหำร

สถำบันแม่ชีไทย เป็นหัวหน้ำสถำบันแม่ชีไทยคนแรกที่อยูค่รบวำระ 4 ปีเต็ม ถึง 3 สมัย

ติดต่อกัน กิจกรรมของแม่ชีได้รับพระกรุณำธิคณุจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมอบ

ให้สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถเป็นองค์ศำสนูปถัมภก 1 เม ย. 2520 สมเด็จ

พระบรมรำชินีนำถทรงรับมูลนิธิแม่ชีไทยไว้ในพระบรมรำชินูปถัมภ์  

เป็นประธำนสถำบันแมช่ีไทยอีกติดต่อกันเป็น 3 สมัย หัวหน้ำเรำ (แมช่ีญำณี) อยู่วัด

ปำกน้ ำ เรำก็ติดอันดับกับเขำด้วย ได้ช่วยเหลอืแม่ชีมำตลอด ฟื้นฟูและออกไปเยีย่มแม่ชีกับ

ประธำนสถำบันฯ ทุกจังหวัด อย่ำงเช่น เยีย่มแม่ชีในภำคใต้ ไกลที่สุดจ ำได้ว่ำไปถึงปีนัง 

ภูเก็ต กระบี่ ระนองเนีย่ไปมำหมด ที่พักของเรำก็คือวัดปำกน้ ำสำขำหำดใหญ่ จ.สงขลำ บำง

ทีก็ไปทำงหัวหิน ไปครั้งละหลำยวัน (แม่ชีรัมภำ โพธิค์ ำฉำย,สัมภำษณ,์ 12 มิถุนำยน 2549)  

แม่ชีรัมภำมีบทบำทในกำรริเริม่ปฏิรูปแม่ชีทั่วประเทศให้มีรูปแบบเดียวกัน เริ่มออก

สุทธิบรรณและจดทะเบียนแม่ชีที่มสีุทธิบรรณให้สังกัดอยู่ในสถำบันแมช่ีไทย ซึ่งเป็นกำร

รวมตัวกันของแม่ชสีถำบันฯ เป็นครั้งแรก สุทธบิรรณมผีลบังคับใช้เหมอืนกับใบสุทธิของสงฆ์

เพื่อให้สังคมยอมรับว่ำแม่ชีก็มีสังกัดในสถำบันดังเช่นฝ่ำยสงฆ์ ไม่ไดอ้ยู่เอกเทศที่ไร้รูปแบบ

ดังก่อน 

“เป็นประธำนสถำบันแม่ชีไทย ท ำสุทธิบรรณให้แม่ชีเยอะมำก บัตรเรำออกทั่ว คน

แก่คนเฒ่ำ เรำก็รีบออกให้ สะดวกสบำย แล้วเรำก็เป็นหัวหน้ำแม่ชีประจ ำ จ.ธนบุรี อีก 1 

ต ำแหน่งด้วยนะ” 

ขณะที่เป็นประธำนสถำบันฯ แม่ชีรัมภำได้พบเห็นควำมหลำกหลำยของแม่ชีผู้ทีม่ำ

บวชชีต้องมีปัจจัยจำกครอบครัวเดิม หำกไมม่ีตอ้งบวชในวัดที่เจ้ำอำวำสมีควำมเอื้อเฟื้อแม่ชี 



แม่ชสี่วนมำกไม่ได้รับกำรยกย่องจำกสังคม มีผูอ้อกไปขอทำน เรี่ยไร ตำมสถำนที่ตำ่ง ๆ ท ำ

ให้ภำพพจน์ของแม่ชีจึงเป็นไปในทำงลบ แมช่ีทั่วไปมีสถำนภำพต่ ำมำก ต้องกำรแก้ไข

ภำพพจน์ของแม่ชีให้ดีขึ้น จึงขอควำมร่วมมือกบัต ำรวจให้ช่วยขจัดแม่ชีขอทำน 

เมื่อก่อนต ำรวจจับแม่ชีขอทำน จับแล้วปรับแค ่10 บำท ปล่อยไปก็กลับไปขอทำนอีก

แม่ชีอรุณ วัดใหญ่ฯ บอกว่ำต ำรวจจับแม่ชีไว ้ เขำอยำกเอำมำฝึกใหด้ี ไม่ทันไรต ำรวจ ก็

ปล่อยไปอีกแล้ว แถมบอกว่ำ. . . ยำยชีน่ียุ่ง คนอื่นเขำฆ่ำกันตำยยังไม่เดือดร้อน ขนำดนี้ นี่

แค่แม่ชีขอทำน เดือดรอ้น แม่ชีอรณุเขำก็วำ่แม่ชีขอทำนท ำให้ศำสนำเสื่อมเสยี ไมยุ่่งเหรอ 

ต ำรวจที่หลักสอง อ.ภำษีเจริญ บอก แม่ชคีนนียุ้่ง แค่เขำไปขอ ไม่ไดไ้ปลักขโมยนะ เขำขอดี 

ๆ แม่ชีคนนี้ถูก แม่ชีสถำบันผิด แน่ะ รั้นเสียด้วยนะ. . . ต ำรวจตอนนั้นมนต์ชัย พันธุ์คงช่ืน 

เป็นอธิบดีกรมต ำรวจ เรำก็บอก เป็นงั้นไป ให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปว่ำใครเป็นใคร ต ำรวจกระด้ำงนัก 

เรำท ำหนังสือร้องเรียนจนสำรวัตรใหญ่หลักสองเด้งจำกต ำแหน่งเลย ไม่ช้ำต ำรวจมำเป็น

แถวเลย. . . มำที่สถำบัน เรำก็ถำมว่ำมำท ำไมล่ะ เขำบอกแม่ชีมีอะไรให้ผมรับใช้บ้ำง เรำ

บอก. . . ช่วยดูแลไม่ให้แม่ชีออกไปขอทำนได้ไหม มันอับอำยขำยหน้ำเขำ ต ำรวจบอก อือ๋. . 

. แม่ชีเขำไมผ่ิดนะ เขำถูก เขำขอด้วยควำมบรสิุทธิ์ใจ เรำก็ถำมว่ำ บำงทีขอไปรอ้งเพลงไป

ด้วย ยังงี้ถูกหรือ จับแลว้ก็ปล่อย ๆ พอเจำ้นำยที่หลักสองเด้งไปแล้ว ต ำรวจพระนคร ต ำรวจ

พระรำชวังก็มำกันใหญ ่ ฉันบอกว่ำไม่ต้องกำรให้รับใช้อะไรทั้งสิ้น ต้องกำรอยำ่งเดียวอยำ่ให้

มีแม่ชีขอทำนท ำได้ไหมล่ะ เขำรับปำกว่ำได้ ๆ . . . ตั้งแต่นั้นมำแม่ชีรู้สกึว่ำจะดีข้ึนเยอะ (แม่

ชีรัมภำ โพธิ์ค ำฉำย, สัมภำษณ,์ 12 มิถุนำยน 2549) 

ต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำสถำบันแมช่ีไทยได้สรำ้งเสริมสถำนภำพของแม่ชีรมัภำให้เป็นที่

ยกย่องนับถือมำกขึ้น จะเห็นได้จำกกำรที่ต ำรวจไม่กล้ำขัดแย้ง และยังต้องท ำตำมนโยบำย



“ขจัดแม่ชีขอทำน” ของหัวหน้ำสถำบันแม่ชีไทย กำรขอควำมช่วยเหลือจำกต ำรวจช่วย

ปรำบปรำมและกำรออกสุทธิบรรณเพือ่ให้แม่ชีสังกัดอยู่ในองค์กรเป็นผลดี ท ำให้แม่ชี

ขอทำนนอ้ยลง เนือ่งจำกต ำรวจสำมำรถตรวจสอบได้จะสอบถำมว่ำเป็นแม่ชีสังกัดวัดใด 

ช่วยแก้ไขภำพพจน์แม่ชโีดยรวมให้ดีขึ้น ในขณะที่แม่ชีรัมภำเป็นประธำนสถำบันแม่ชีไทย 

ได้รับค ำแนะน ำจำกสมเด็จพระสังฆรำชฯ ให้เป็นประธำนมูลนธิิควบคูก่ันเพื่อควำมสะดวก

ในกำรบริหำรงำนและกำรใช้ปัจจัย จึงเป็นประธำนสถำบันแม่ชีไทยและประธำนมลูนิธิ

สถำบันแม่ชีไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 2 สมัย ระหว่ำง พ.ศ. 2528-2536 และยังเป็น

หัวหน้ำแม่ชีประจ ำ จ.ธนบุรีด้วย ต่อมำได้กรำบทูลสมเด็จพระญำณสังวรฯ ขอเป็นเพยีง

ประธำนมลูนิธิแม่ชีไทยเท่ำนั้น เนือ่งจำกต้องกำรให้มีผู้บริหำรอื่นผลัดเปลี่ยนกัน ปัจจุบัน

เป็นประธำนมลูนิธิสถำบันแม่ชีไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์ โดยมีแม่ชปีระทิน ขวัญอ่อนเป็น

ประธำนสถำบันแม่ชีไทยเป็นคนที่ 7 ประธำนมูลนิธิมีหน้ำที่หำเงินและบริหำรสมบัติของแม่

ชีทั้งหมด ปัจจุบันสำขำของสถำบันแม่ชีไทยที่จดทะเบียนรวม 26 สำขำ สำขำจะทอดผ้ำป่ำ

หำเงินเองและฝำกปัจจัยไว้ทีมู่ลนิธิแต่ดอกผลเป็นของสำขำ มูลนธิิเป็นกองกลำง ประธำน

มูลนิธิมีหน้ำที่บริหำรส ำนักแม่ชี ที่ดินและชื่อส ำนักเป็นสมบัติของมลูนิธิ ๆ มีที่ดินมำก 

ประธำนมลูนิธิจะตอ้งหำปัจจัยบริหำรส่วนกลำงไว้กำรบริหำรทรัพย์สมบัติมูลนิธิมีปัญหำบ้ำง 

กรณีสำขำหนองบัวล ำพผูู้ถวำยที่ดินได้เอำที่ดินไปจ ำนองไว้แต่มำบวชเปน็แม่ชี มูลนิธสิืบ

ทรำบว่ำที่จะหลุดจ ำนองจึงซ้ือคืนมำ แม่ชีรัมภำได้ขอให้คุณครูตรธีำ เนียมข ำ นำยกสมำคม

วัดปำกน้ ำฯ หำปัจจัยซื้อแล้วก็ถวำยคืนมูลนิธ ิ ชื่อส ำนักจึงตกเป็นสมบัติของมูลนิธิโดยแม่ชี

รัมภำเป็นประธำน เจ้ำของเดิมไม่มสีิทธิ์แตอ่ยำกได้ที่คืนจึงฟอ้งรอ้งต่อมูลนิธิฯ กำรบริหำร

บำงครั้งแม่ชีรมัภำก็ต้องอำศยักฎหมำยตัดสินเพือ่ควำมยุติธรรม เรำบอกที่ก็ไม่ได้เป็นของ

เรำ ถ้ำอยำกได้ที่คืนก็เอำไป แต่เอำเงินมำคืนมูลนิธิก็แล้วกัน เขำไมม่ีเงินคืนให้ ศำลสั่งให้



ประนีประนอมกัน ภำยใน 1 ปี ถ้ำไม่เอำเงนิมำคืน ที่ดินตกเป็นของมูลนิธิ เจำ้ของต้อง

อพยพออกไป ที่ดินส ำนกัน้ี 80 ไร่ แล้วในที่ดินแปลงนั้นก็ยังมีบ่อน้ ำพระรำชทำนอีกด้วย 22 

ไร่ ท ำบ่อเป็นแหล่งน้ ำบำดำล เป็นน้ ำประปำผิวดิน ชำวบ้ำนพัน ๆ ครอบครัวไปใช้น้ ำ หลำย

หมู่บ้ำนเดือดร้อนไปหมด ไม่มโีอกำสได้ใช้น้ ำ กต็่อสู้กับชำวบ้ำน ฉันก็บอกว่ำเอำที่ไปเลย แต่

บ่อน้ ำให้ไม่ได้เนื่องจำกเป็นของพระรำชทำน ให้ทนำยไปจัดกำรยกบ่อน้ ำให้กับ

พระพุทธศำสนำ กรมกำรศำสนำก็รับไว้ แล้วพิจำรณำวัดที่มมีำตรฐำน และมผีลประโยชน์

ร่วมกับประชำชนก็ยกให้จัดกำรตกเป็นของวัดถ้ ำกลองเพล (หลวงปู่ขำว) แต่เขำก็ไม่เอำเงิน

มำคืนมลูนิธิ เรำคืนที่ดนิให้ไม่ได้หรอก ต้องตกเป็นสมบัติของมูลนิธไิป (แม่ชีรัมภำ โพธิ์ค ำ

ฉำย, สัมภำษณ,์12 มิถุนำยน 2549) 

สำขำสถำบันแม่ชไีทยแต่ละสำขำจะมีพื้นทีไ่ม่เท่ำกัน บำงแห่งมีพื้นที่มำกนอกจำกนั้น

ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนอกีด้วย ในกรณีสำขำหนองบัวล ำพูภำยในส ำนักแม่ชีมีบ่อน้ ำที่ชำวบ้ำน

ต้องพึ่งพิงและอำศัยประโยชน์รว่มกัน ในฐำนะประธำนมลูนิธิสถำบันแม่ชีไทย ต้องค ำนึงถึง

ควำมจ ำเป็นดังกล่ำว รกัษำผลประโยชน์ชำวบ้ำนด ำเนินกำรทำงกฎหมำยให้บ่อน้ ำสำธำรณะ

ตกเป็นสมบัติของส่วนรวมเพือ่ควำมสงบสุขในชุมชน 

กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่น 

อัตลักษณ์ของแม่ชีรัมภำเริ่มจำกกำรปฏิบัติธรรม ท ำวิชชำธรรมกำย ออกไปแก้โรค

สอนธรรมมะ ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่หลวงพ่อส่งไป นอกจำกนั้นยังมีบทบำทแม่ชีสอนธรรมอีก

ด้วยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมแม่ชีธรรมกำยต่อจำกแม่ชญีำณ ีศริโิวหำร เป็นผู้บริหำร

ทั้งแม่ชธีรรมกำยและสถำบันแม่ชีไทย มีควำมส ำคญัทั้งในและนอกองค์กร แบ่งงำนออกเป็น 

งำนส่วนตัว คือ ควบคมุเวรท ำวิชชำในโรงงำน กับงำนส่วนรวม คืองำนที่สถำบันแม่ชีไทย 



ยึดหลักกำรท ำงำนว่ำ “งำนที่วัดเป็นงำนส่วนตัว งำนส่วนรวมคืองำนที่สถำบันแม่ชีไทย” 

ปัจจุบันสำขำแม่ชีไทยทัง้หมด 26 สำขำ ในฐำนะประธำนมูลนธิิแมช่ีไทยได้ช่วยหำปัจจัย

ก่อสร้ำงรัตนปรำสำท (มูลนิธิสถำบันแม่ชีไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ได้ขยำยสถำนที่ตั้ง

ศูนย์กลำงมำ ณ ต ำบลศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จ ำนวน 20 ไร่ โดยมโีครงกำร

ก่อสร้ำงอำคำรถำวรวัตถุ “รัตนปรำสำท” และอำคำรต่ำง ๆ เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกุศล 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ องค์อุปถัมภ์มูลนิธสิถำบันแม่ชี

ไทย เนือ่งในวโรกำสพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ ในวันที่ 12 สิงหำคม 2555 และใช้เป็น

สถำนทีส่ัมนำนักบวช สตรีชำวพทุธทั่วโลก) และสนับสนุนกิจกรรมอืน่ ๆ ของสถำบันแม่ชี

ไทย อำทิ บริจำคปัจจัยเป็นเจ้ำภำพเลี้ยงอำหำรแม่ชีที่มำสอบบำลีทั่วประเทศทุกปี ที่วัดบวร

ฯ วันละ 2 มื้อ เป็นต้น 

โครงกำรสงเครำะห์อื่น ๆ เช่น จัดกำรสงเครำะห์สำธำรณชนร่วมกับสถำบันสงฆ์และ

เอกชน เช่น มหำมกุฎรำชวิทยำลัย ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ กองทุนปลูกรำกแก้ว 

ศำสนทำยำท ร่วมกับวัดต่ำง ๆ เช่น วัดสระเกศ ร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนส่งเสรมิกำร

ปฏิบัติธรรม จัดงำนสปัดำห์ส่งเสริมพระพทุธศำสนำ จัดกิจกรรมถำม-ตอบ ปัญหำธรรม 

พร้อมกับแนะน ำวิชำชีพในวันส ำคญัต่ำง ๆ เชน่ วิสำขบูชำ ระหว่ำง 15-19 พ.ค. 2551 

แนะน ำอำชีพ มีกำรท ำแชมพู กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกเศษวัสดุต่ำง ๆ กำรท ำกระเป๋ำจำก

เชือกปอมัดฟำง ฯลฯ และฝึกสอนด้วยมหำกุฎรำชวิทยำลัยจัดท ำเว็บไซต์เผยแพร่งำนซึ่งเป็น

บทบำทในด้ำนสงเครำะห์สำธำรณชนของแม่ชีธรรมกำยร่วมกับสงฆฝ์่ำยธรรมยุติ แม่ชีรัมภำ

นอกจำกจะเป็นผู้ควบคมุแม่ชีธรรมกำยและผู้บริหำรสถำบันแม่ชีไทยแล้วยังช่วยพัฒนำวัด

ห้วยเจริญธรรม อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ซึ่งเป็นบทบำทส ำคัญในกำร

สนับสนุนสังคม จัดทอดกฐินซ้ือที่ดิน 30 ไร่ สร้ำงโบสถ์ ศำลำกำรเปรยีญ พระประธำน กุฏิ



วิหำร โรงครัวและกุฏิชี รวมทั้งถนน น้ ำประปำ ไฟฟำ้ สนับสนุนปัจจัยกว่ำ 30 ล้ำนบำทโดย

ไม่มีต ำแหน่งผู้บริหำร ขณะนี้มพีระสงฆ ์ 10 กว่ำรูป นอกจำกพัฒนำสถำนที่แล้วแม่ชีรมัภำ

ยังสอนธรรมด้วย เช่น จัดบวชเด็กนักเรียน สอนภำวนำ อบรมนักศึกษำครั้งละ 200-500 

คน ครั้งละ 3 วัน เป็นเจ้ำภำพเลี้ยงอำหำร แจกเสื้อผำ้ ในปีแรกแจกเสื้อและผ้ำนุ่งขำว ปีน้ี

แจกเสื้อยืดสีเหลอืง หลังจบกำรอบรมเจ้ำอำวำสมอบใบประกำศ แม่ชีรัมภำยังแจกปัจจัย

นักศึกษำกลับบ้ำนคนละ 100 บำทเป็นก ำลังใจ ทั้งยังจัดท ำเว็บไซต์เผยแพร่กิจกรรมอีกด้วย 

บทบำทของแม่ชีรมัภำสงเครำะห์สำธำรณชนเป็นบทบำทสนับสนุนแต่มใิช่ผู้บริหำรโดยตรง 

ด ำเนินรอยตำมนโยบำยของหลวงพอ่สด คือ กำรให้วัตถุทำนควบคูไ่ปกับกำรสอนธรรมมะ 

เป็นวิธีจูงใจนักเรียนและประชำชนทั่วไปให้สนใจเข้ำวัดปฏิบัติธรรม ปีหน้ำจะทอดกฐินสรำ้ง

อำศรมปฏิบัติธรรมของแม่ชีให้นักศึกษำและชำวบ้ำนปฏิบัติธรรม พร้อมกับสรำ้งองค์พระ

นเรศวรเป็นอนุสรณส์ถำนเพรำะเคยเป็นสถำนที่กระท ำยุทธหัตถีในอดตี 

ในวันที่ 13 พ.ค. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จเปิด

งำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวสิำขบูชำ ประจ ำปี 2551 ประทำน

รำงวัลเสำเสมำธรรมจักร โลร่ำงวลัแก่ผู้ทีท่ ำบ ำเพ็ญคุณประโยชน์ทำงพุทธศำสนำที่มณฑล

พิธีลำนอเนกประสงค ์กรมทหำรรำบที่ 11 รักษำพระองค์ เขตบำงเขน กทม. (สถำบันแม่ชี

ไทย 2551) ผลงำนกิจกรรมของมูลนธิิสถำบันแม่ชีไทยที่แม่ชีรัมภำท ำต่อเนือ่งตลอดเวลำ

กว่ำ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้แม่ชีรัมภำไดร้ับพระรำชทำนเสำเสมำธรรมจักรจำกสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีในวนัวิสำขบูชำ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ได้เห็นดวง

ธรรมครั้งแรก 

บำงส่วนจำก สถานภาพของแม่ชี : กรณีศึกษาแม่ชีวัดปากน  าภาษีเจริญ กรุงเทพ  

โดย แม่ชีณัฐหทัย  ฉัตรทินวัฒน์  


