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การศึกษาวิจัย การเทศนแหลมหาชาติชาดกเปนทํานองอีสาน ในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ
ศึกษาทํานองการแหลที่ยังคงมีอยูที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งเปนการเทศนแหลที่มีการถายทอดดวยปาก
เปลาตามแบบวิธีดั้งเดิมของชาวบาน โดยใชขอมูลภาคสนามและขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือทาง
วิชาการและหนังสือตางๆเปนขอสนับสนุน ซึ่งแยกออกเปน 2 สวนคือ การศึกษาประวัติ ความเปนมา
ของการเทศนแหลมหาชาติเปนทํานองอีสานและวิธีการเทศนแหลตลอดจนทํานองที่ใชในการเทศน
แหล ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี ของวัดทุงศรีวิไลย ตําบลบานซีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ประวัติความเปนมาของการเทศนแหลมหาชาติ มีการสืบทอดการเทศนแหลมหาชาติมาชา
นาน โดยการถายทอดรุนสูรุนดวยวิธีการ ปากตอปาก ไมมีการจดบันทึก การเทศนมหาชาตินี้ จะกระทํา
กันในชวงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓ ถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน๔ หรือที่เรียกวาบุญพระเวสสหรืองาน
บุญผะเหวด ของชาวอีสาน ซึ่งจะมีพิธีกรรมตางๆตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมา เชน การเชิญ
พระอุปคุต การเชิญพระเวสสันดรเขาเมืองเปนตน การเทศนแหลนั้นจะใชทวงทํานองประจํากัณฑของ
แตละกัณฑที่ไมเหมือนกัน แตละกัณฑจะมีเรื่องราวที่มีทํานองในการแหลแตกตางออกไป ซึ่งการเทศน
แหลนั้น มีความไพเราะและเปนภาษาที่เขาใจงาย แฝงไปดวยคติธรรมตางๆในพระพุทธศาสนา โดยมี
พระครูสุนทรสุตกิจ เปนผูสืบทอด และเปนผูถายทอดในเวลาเดียวกัน มีการรวบรวมและเรียบเรียง
ทํานองในการเทศนแหลที่ แตกตางจาก สํานักอื่นๆในภาคอีสาน ถือเปนเอกลักษณเฉพาะในการเทศน
ของวัดและของจังหวัดอุบลราชธานี
2. วิธีการเทศนแหลและทํานองเทศนแหลมหาชาติเปนทํานองอีสาน จะเปนการเทศนแหล
โดยเริ่มจากการสวดพระบาลีขึ้นตน พระคาถาประจํากัณฑ ตอจากนั้นจะเปนการรายยาวบทเกริ่นนํา
แลวตอดวยการเทศนแหลเปนทํานองอีสาน ซึ่งเปนคําประพันธที่แปลจากพระคาถาบาลีประจํากัณฑ
โดยใชตัวอักษรธรรมในการเขียน มีการเอื้อนและแบงวรรคตอนของคําในการเทศนแหล ทํานองที่ใช
ในการเทศนแหล จะเปนทํานองสั้นๆ ที่ไมมีความยาวมากนัก เวลานํามาเทศนแหลจะเปนการเทศนซ้ํา
ทํานองเดิมจบจบบท แตจะไมตรงกับทํานองที่ใชอิงกับทํานองแคนมากนัก ขึ้นอยูไหวพริบและปฏิภาณ
ของผูเทศน ในแตละทํานองจะใชการแบงหรือเรียกชื่อทํานองนั้นจาก การขึ้น ลงของเสียง การนํา
ทํานองแคนมาประยุกตใช และการแบงจากเนื้อหาของเรื่องราวตอนนั้นๆวาตรงกับทํานองลักษณะใด
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The purpose of this study was to investigate the melody of Preachment identity transferred by
oral the ancestor, using a traditional way of North-eastern people. The data were analyzed by
reviewing text books and documents, and using the data from field work, which were classified into
two parts, i.e. the history of Preachment he results showed that: in North-eastern style and the method
of preachment the melody of Matsee chapter in vessantara of wat thoongsriwilai
Bannseethaun,Khuengnai ,ubonratchathani. The results showed that:
1. The history of The inheritance of preachment has been performed for a long time from
generation to generation with oral Thout recording. Preachment was performed from full moon day of
the third mounth to full moon day of the fourth mounth or called Boonpravess festival of the
northeastern people, of which various ceremonies has been held according to traditions such as a
buddha and vessantara in city. Each chapter has different contents and melodies using a simple
language and Buddhist doctrine inherited from Phra Kru Sunthonsuttakit. The collection and
arrangement of a sermon are different from those of other parts in North-east region of Thailand. This
is the identity of a sermon performed at temples in Ubon Ratchathani province.
2. The method of sermon and preachment using North-eastern style: It starts from pali
chanting, followed by the Northeastern melody of sermon, of which the prose is translated from pali
by using dhamma character for writing process. There are the express and division of words in a
sermon. Its melody is quite short. During giving a sermon, the preacher repeats it with the same
melody until the end, but it is not precise at the melody of Kaen, depending on the intellect of the
preacher. In each melody, there is the division or the name of it by the up and down of the voice, the
adoption of the melody of Kaen, and the division of content of that section.

ประกาศคุณูปการ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความชวยเหลือจากผูมีพระคุณดังรายนามที่
จะกลาวถึง ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ใหโอกาสในการเขาศึกษาในสถานศึกษาอัน
ทรงเกียรติของผูวิจัย
ทาน ดร.วีระ พันธเสือ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ ทานผูชวยศาสตราจารยดร.รุจี ศรีสมบัติ
กรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ ที่ ไ ด ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ให กํ า ลั ง ใจ ให คํ า แนะนํ า ดี ดี แ ละช ว ยแก ไ ข
ขอบกพรองตางๆจนวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณถูกตอง
ทานรองศาสตราจารย ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ทาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมพล งามสุทธิ คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา กําลังใจ
และคําแนะนํา ตลอดจนแรงผลัก ดั น ที่ทํ า ใหผูวิจั ยไดประสบความสํ าเร็จในครั้งนี้ คณะครู อาจารย
ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทยและดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ไดประสิทธิประสาทความรูใหแกผูวิจัยและเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา
สมเด็จพระวันรัต ผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพสารเวที พระอุปชฌายและพระ
เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช พระสุทธิสารเมธี พระอาจารย พระมหาประเสริฐ ประสิทโฐ
พระพี่เลี้ยง ตลอดจนพระอาจารยวัดบวรนิเวศวิหารทุกรูป ที่แนะนําและอํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ที่พัก และผูดูแลตลอดการทําวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จดวยดี
ประการสําคัญ ผูวิจัยขอยกยอง สดุดี ปราชญชาวบานแหงจังหวัดอุบลราชธานี พระครูสุนทรสุตกิจ
ที่ไดฟนฟูและสืบทอดศิลปะ ประเพณีการเทศนแหลทํานองอีสาน สูชนรุนหลัง และใหขอมูลอันเปน
สาระสําคัญยิ่งแกผูวิจัยจนบังเกิดผลเปนวิทยานิพนธขึ้นมา
สุดทายนี้ ดวยพระคุณของบิดา มารดา ซึ่งไดอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูและคอยชี้แนะแนวทางที่
ถูกตองดวยความรักและความเมตตา ตลอดจนสนับสนุนใหไดศึกษาเลาเรียน ทําใหผูวิจัยเกิดสติปญญา
จนประสบความสําเร็จในครั้งนี้
ธนิตย คงกําเหนิด
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วัฒนธรรมเปรี ยบเสมือน ”มรดกทางสังคม ”ซึ่ งได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีก
รุ่ นหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม ซึ่ งการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนั้นควรเริ่ มจากที่สถาบันครอบครัวก่อนแล้วจึงขยายไปสู่ สถาบันอื่นๆ
ในวิถีและความเป็ นไปของกระแสแห่งโลกาภิวฒั น์ ความศิวไิ ลซ์และความฟุ้ งเฟ้ อของกระแส
วัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ากลืนกินผูห้ ลงลืมความเป็ นตัวตนของตนเองให้ละทิ้งภูมิปัญญา ภูมิ
ความคิด ความรู ้ ภูมิวฒั นธรรมของตนอย่างไร้คุณค่า หันไปหลงใหลในวัฒนธรรมตะวั นตกที่ก่อให้เกิด
มลภาวะและการตกตะกอนแห่งความเสื่ อมทรามทางสังคมที่มีให้เห็นอยูท่ วั่ ไป “ร่ องรอยของความ
แปลกแยกของบุคคลกับบุคคล บุคคลกับชุมชน ทรัพยากรถูกทําลาย สู ญเสี ยคุณค่าความเป็ นมนุษย์
ปรากฏอยูด่ าษดื่น” อาคม เดชทองคํา (2543: 82)
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ได้ชื่อ ว่ามีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมากมายไม่วา่ จะเป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ไม่ซ้ าํ แบบใคร โบราณวัตถุ สถานที่ มีการก่อสร้างอย่างประณี ตบรรจงที่มีอยู่
ในทุกภูมิภาคของประเทศ ร่ องรอยของอารยธรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่หลายยุคหลาย
สมัย วัฒนธรรมเหล่านี้เป็ นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง ที่จะสามารถดึงดูดให้คนเดินทางไปมา
หาสู่ กนั เพื่อไปเห็นและไปชมในสิ่ งที่ตนเองไม่มี ชาวไทยมีอารยธรรมเป็ นมรดกที่สาํ คัญยิง่ ที่บรรพบุรุษ
ได้สืบทอดมายังชนรุ่ นหลังโดยผ่านกระบวนดารสร้างสรรค์ส่งั สม ถ่ายทอด และพัฒนาความรู ้ความคิด
ตลอดจนประสบการณ์แต่ละยุคสมัย ทั้งในด้านวิถีชีวติ และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ได้แก่ ปรัชญา ความ
เชื่อ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาษาและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ซึ่ งนอกจากจะแสดง
ว่าสังคมไทยมีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาแต่อดีตอันยาวนานแล้ว ยังมีผลให้คนและสังคมไทยมีเอกลักษณ์ที่
แสดงคว ามเป็ นไทยอย่างโดเด่น และน่าภาคภูมิใจ “ในช่วงประมาณห้าทศวรรษที่ผา่ นมานี้ กระแส
อารยธรรมต่างชาติได้ไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็ ว ทําให้สังคมไทย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดําเนินชีวติ ทัศนคติและค่านิยมต่างๆเป็ นอย่างมากจน
เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม สารานุกรมวัฒนธรรมภาคกลาง (2536-2539: 7)
ดนตรี เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญประการหนึ่ง เป็ นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ในสังคม
ซึ่ งในสังคมหรื อกลุ่มชนต่างๆ ย่อมมีศิลปวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง สิ่ งเหล่านี้เป็ นเครื่ องแสดง ให้เห็ น
ถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในสังคมกลุ่มนั้นๆ ที่สมาชิกในสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุ งและมี
่
การสื บทอดมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ดังนั้นอาจกล่าวได้วา“ดนตรี
เป็ นพฤติกรรมการแสดงอีกประการหนึ่ง
ที่มีรูปแบบแตกต่างหลากหลายออกไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรมทั้งในด้านของเครื่ องดนตรี ท่วงทํานอง
ลีลาในการร้อง และเนื้อหาของเพลง” ยศ สันตสมบัติ (2540: 229)
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การศึกษาดนตรี ในภูมิภาคต่างๆจึงมิได้มีความหมายเพียงแค่ดนตรี ของวัฒนธรรมประจําชาติ
นั้นๆเป็ นหลัก แต่ยงั หมายถึงดนตรี และวัฒนธรรมของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉ พาะ
ปัญญา รุ่ งเรื อง (2542: 116) ในทํานองเดียวกัน การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น นอกจากการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมแล้วยังมีวฒั นธรรมด้านอื่นๆที่แตกต่างแต่คล้ายคลึงกัน เช่น พิธีกรรมและประเพณี ต่างๆ ใน
พิธีกรรม และประเพณี น้ ีต่างก็ประกอบไปด้วย บทเพลง พิธีการ และสิ่ งประกอบอื่ นๆ ที่อยูใ่ นค่านิยม
ของคนกลุ่มนั้นๆ ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คติชาวบ้าน คําประพันธ์ต่างๆ ภาษาถิ่น
และเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ของชาวบ้านได้ กาญจนา อินทรสุ นานนท์ (2536: 52) ดังนั้น ดนตรี จึง
เป็ นศาสตร์ และศิลป์ ที่มนุษย์ได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยจนในที่สุดได้กลายมาเป็ นสิ่ งสําคัญส่ วน
หนึ่งของชีวติ พูนพิศ อมาตยกุล (2535: 25)
มนุษย์ชาติทุกเผ่าพันธุ์ ไม่วา่ จะเป็ นชนเผ่าที่ลา้ หลัง หรื อชนเผ่าที่มีอารยธรรมต่างก็มีวฒั นธรรม
ทางดนตรี ซ่ ึ งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธ รรมของตน
พัฒนาการทางดนตรี ของชนเผ่าต่างๆจะสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชนเผ่าเหล่านั้นด้วย
พูนพิศ อมาตยกุล (2527: 5) และดนตรี ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม ของมนุษย์แต่ละชาติ
แต่ละยุคกล่าวคือ มนุษย์แต่ละชาติมกั จะมีเครื่ องดนตรี และการขับ ร้องเพลงพื้นเมืองที่มีลกั ษณะเฉพาะ
เป็ นของตนเอง ส่ วนใหญ่เครื่ องดนตรี และเพลงพื้นเมืองมักจะเกิดจากแรงบันดาลใจการดําเนินชีวติ ที่
เป็ นอยูใ่ นสังคม มัลลิกา คณานุรักษ์ (2529: 90) ดนตรี พ้ืนบ้านหรื อโฟล์คมิวสิ ค (folk music) นั้นพอจะ
สรุ ปได้ดงั นี้ สุ กญั ญา สุ จฉายา (2530: 10)
1. ดนตรี พ้นื บ้าน คือ เสี ยงดนตรี ที่ถ่ายทอดกันมาตามประเพณี มุขปาฐะ เรี ยนรู ้ผา่ นการฟัง
มากกว่าการอ่าน
2. ดนตรี พ้ืนบ้านเป็ นสมบัติของชาวบ้าน เป็ นเพลงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ใหม่ของกลุ่ม
3. หน้าที่ของดนตรี มิได้เกิดขึ้นเพือ่ ความบันเทิงเป็ นสําคัญแต่เกี่ยว เนื่องกับกิจกรรมอื่นเช่น
พิธีกรรม การทํางาน การเต้นรํา ฯลฯ ในสังคมชาวบ้านแบบดั้งเดิมดนตรี เป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญใน
พิธีกรรมและประเพณี ต่างๆอยูเ่ สมอ
4. ดนตรี พ้ืนบ้านนั้นเกิดขึ้นฉับพลันทันทีจากปฏิภาณของผูเ้ ล่นโดยไม่มีการเขียนโน้ตเพลง
ซึ่ งต่างไปจากดนตรี ซ่ ึ งเล่นเพลงทัว่ ไป
5. ดนตรี พ้ืนบ้านส่ วนใหญ่เป็ นเพลงที่ร้องเสี ยงเดียว (monophony) บ้างก็มีเครื่ องดนตรี บรรเลง
ตามไปด้วย เครื่ องดนตรี ที่บรรเลงตามไปนี้ ทางยุโรปแต่เดิมเป็ นพวกเครื่ องสาย ได้แก่ พิณ(harp) เป็ นต้น
ส่ วนของไทยเป็ นเครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ ภาคกลางใช้ ฉิ่ง กรับ โทน ภาคใต้ใช้ทบั โหม่ง เป็ นหลัก
ภาคเหนือใช้ปี่ให้จงั หวะ ภาคอีสานใช้แคน
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6. ในด้านทํานองเพลง ดนตรี พ้ืนบ้านเพลงเดียวกันอาจมีการแตกต่างกันของทํานองเพลงไป
ได้หลายทางไม่สามารถบ่งบอกรู ปแบที่เป็ นต้นตอและถือเป็ นแบบแผนได้ความสําคัญของดนตรี
พื้นบ้านนั้น ในปั จจุบนเริ
ั ่ มเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ มีการยอมรับว่าดนตรี พ้นื บ้านนั้น
มีค่าเท่าเทียมกับดนตรี แบบฉบับ (ดนตรี ประเพณี ) ในการศึกษาทางวัฒนธรรมการดนตรี และ
มานุษยวิทยาทางดนตรี ความสําคัญของดนตรี พ้ืนบ้านได้ถูกนํามาศึกษาทั้งในแง่เพื่อเกิดองค์ความรู ้
การศึ กษาวัฒนธรรมทางดนตรี ของคนกลุ่มย่อยทางวัฒนธรรมยังช่วยส่ งผลให้เกิดความภาคภูมิใจของ
คนในกลุ่มวัฒนธรรมนั้นๆ เกิดความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเขา เกิดการยอมรับในภูมิปัญญา
ชาวบ้านซึ่ งนําผลไปสู่ ความเข้าใจถึงคุณค่า ความหมาย เกิดขบวนการยอมรับ มีการสื บทอดและการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับยุคสมัย ศักดิ์ชยั หิ รัญรักษ์ (2536: 76)
มนุษย์ทุกคนมีดนตรี เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรม ทุกอิริยาบถของชีวติ ตลอดเวลา ไม่วา่ จะ
เป็ นการเดิน การหายใจ การเต้นของหัวใจ การกระพริ บตา ฯลฯ ทุกอย่างย่อมมีจงั หวะในตัวของมันเอง
หรื อแม้แต่สิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวเรา เช่นเสี ยงลมพัด นกร้อง เสี ยงใบไม้ไหว เสี ยงนํ้าไหล เสี ยงจาก
เครื่ องจักรกลต่างๆ เหล่านี้ยอ่ มเป็ นดนตรี ได้ท้งั สิ้ น ดนตรี ยงั ผูกพันกับชีวติ มนุษย์ต้ งั แต่เกิดจนถึงตาย
โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมไทย ทุกประเพณี ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมีดนตรี ไปเกี่ยวข้องด้ว ยเสมอ เริ่ ม
ตั้งแต่ การเกิด การรับขวัญ การโกนจุก การบวช การแต่งงาน จนถึงพิธีศพ เป็ นต้น
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยวัฒนธรรมและประเพณี
ของคนไทยย่อมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยทั้งสิ้ นฉะนั้นดนตรี กบั พระพุทธศาสนาจึงเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและมีความสําคัญในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมในพิธีกรรม
ดนตรี ไทยใช้ประก อบในพิธีกรรมทั้งในระดับพื้นบ้านจนไปถึงในราชสํานักซึ่ งดนตรี ที่ใช้
ประกอบในพิธีกรรมนั้นนอกจากจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความศักดิ์สิทธ์ให้กบั พิธีกรรมแล้ว
ยังสามารถใช้เป็ นมหรสพเพื่อเพิ่มความบันเทิงอีกประการหนึ่งด้วย ปรานี วงษ์เทศ (2534: 51)
ดนตรี ในพระพุทธศาสนาที่พบเห็นได้ทวั่ ไปคือ การบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น
การทําบุญ เทศน์มหาชาติ ยังมีดนตรี อีกแขนงหนึ่งที่พบเห็นได้ทวั่ ไปแต่ไม่ค่อยได้กล่ าวถึงก็คือ การสวด
และการเทศน์ ซึ่ งทั้งสองอย่างน่าจะเข้าลักษณะเป็ นดนตรี ได้ เพราะทั้งทํานองสวดและ ทํานองเทศน์มี
ลักษณะเป็ นเสี ยงสู งตํ่ามีจงั หวะที่แน่นอนในการแบ่งวรรคตอน การสวดเป็ นหมู่คณะจําเป็ นที่จะต้องมี
จังหวะเพราะจะทําให้สามารถสวดไปด้วยกันได้ การสวดนั้นพระหัวหน้าจะต้องขึ้นเสี ยงหรื อเป็ นต้น
เสี ยง พระองค์อื่นๆจะต้องฟังระดับเสี ยงแล้วตั้งเสี ยงของตนเองให้ตรงจึงจะ เกิดความน่าฟังส่ วนการ
เทศน์น้ นั ก็อาจมีการแหล่หรื อเทศน์เป็ นทํานองต่างๆดนตรี ประกอบพิธีกรรมการสวดหรื อการเทศน์น้ นั
ปั จจุบนั ยังมีให้เห็นได้ทวั่ ไปทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล
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งานมงคล หรื อ งานบุญ งานกุศลนั้น ดนตรี ได้ไปมีบทบาทสําคัญซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ง ใน
องค์ประกอบของพิธีกรรมต่างๆ นั้น ดังเช่น ดนตรี ประกอบในการ พุทธาภิเษกวัตถุมงคล การบรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ประกอบการบวงสรวงอัญเชิญเทวดา การบรรเลงในงานพระราชพีต่างๆและการบรรเลง
เพลงประจํากัณฑ์การเทศน์มหาชาติ เป็ นต้น การเทศน์มหาชาติน้ นั นิยมนําเรื่ องพระเวสสันดรชาดก ซึ่ง
เป็ นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู ้ อนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ มาเป็ นบทเรื่ องในการ
แสดงธรรม ซึ่ งภายในประกอบด้วยกัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ เล่าเป็ นเรื่ องราวตั้งแต่ตน้ จนจบ ชาวไทยเชื่อ
ว่าการได้ฟังการเทศน์มหาชาติน้ นั ถือว่าเป็ น บุญ กุศล ที่ยงิ่ ใหญ่ ชาวไทยทัว่ ทุกภูมิภาคจึงนิยมจัดงานบุญ
เทศน์มหาชาติข้ ึน อย่างภาคกลางเรี ยก การเทศน์มหาชาติ ภาคอีสาน เรี ยกงานบุญผะเหวด ซึ่ งจะจัดขึ้น
หลังเทศกาลออกพรรษา คือตั้งแต่วนั แรม 1 คํ่าเดือน 11 เป็ นต้นไปจนถึง วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 เป็ นอัน
สิ้ นสุ ดเทศกาลนี้
งานบุญ ผะเหวดของทางภาคอีสานของไทยนี้จะจัดขึ้นอย่างยิง่ ใหญ่ เพราะถือเป็ นประเพณี ที่
สําคัญของ ชาวไทยอีสาน อีกทั้งเป็ นการสื บสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไม่วา่ จะเ ป็ น ประเพณี การแต่งกาย
ของชาวบ้าน เครื่ องประกอบการเทศน์ และภาษาที่ใช้ ตลอดจนท่วงทํานองการเทศน์ที่แตกต่างจาก
ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่ งทาง ภาคอีสาน เรี ยกว่า การเทศน์แหล่ การเทศน์แหล่น้ นั แต่ละจังหวัด ก็มีท่วงทํานองที่
แตกต่างกันไปตามแต่ทอ้ งถิ่นนั้น มีท้ งั ทํานองที่เป็ นดั้งเดิมบ้าง และ เป็ นทํานองที่ สรรค์สร้างขึ้นมาใหม่
บ้างตามยุคตามสมัย โดยใช้แนวเสี ยงของแคนเป็ นหลักในการเปล่งเสี ยงแหล่ กัณฑ์ ที่นิยมนํามาแสดงใน
การเทศน์แต่ละกัณฑ์มีทาํ นองที่แตกต่างกันไป ที่เป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญที่ยงั คงหลงเหลืออยูค่ ือกัณฑ์มทั รี
ซึ่ งเป็ นทํานองเฉพาะของทางจังหวัดอุบลราชธานีด้ งั เดิม การศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์ มัทรี ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งผูศ้ ึกษามีความ
สนใจในการเทศน์ แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็ นการอนุรักษ์และเผยแพร่ อนั จะเกิดประโยชน์แก่ผศู ้ ึกษา
ค้นคว้า พร้อมกันนี้ผศู ้ ึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเทศน์แหล่มหาชาติ การเทศน์แหล่ กัณฑ์มทั รี
และทํานองการแหล่ต่างๆ จากพระครู สุนทรสุ ตกิจ (มณี ผ่องแผ้ว ) รองเจ้าคณะอําเภอ เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่ งเป็ นครู ผสู ้ อนการเทศน์ กัณฑ์มทั รี ให้แก่พระนักเทศน์ต่างๆที่มีชื่อเสี ยงในอุบลรา ชธานี
และเป็ นทํานองที่เป็ นแบบโบราณ เพื่อเป็ นข้อมูลหลักฐานในการศึกษา ซึ่ งพระครู สุนทรสุ ตกิจ
(มณี ผ่องแผ้ว) ถือเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเทศน์แหล่มหาชาติของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และในภาคอีสานอีกด้วย
การเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลยนั้น ปั จจุบนั เป็ นวัด
เดียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่ยงั คงสื บทอดการเทศน์แหล่แบบดั้งเดิมไว้ มีเอกลักษณ์ในการสวดและ
การเทศน์ทาํ นองเพลงที่ใช้ในเทศน์แหล่ก็แตกต่างจากที่อื่นซึ่ งถือว่าเป็ นสํานวนเฉพาะของวัดทุ่งศรี วไิ ลย
จึงเป็ นสิ่ งที่ควรศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และดํารงไว้ซ่ ึ งประเพณี ที่ดีงามของไทย
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จุดมุ่งหมายการศึกษาค้ นคว้ า

1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของ
วัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี
2. ศึกษาวิธีการเทศน์แหล่และทํานองที่ใช้ในการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี

ความสํ าคัญของการศึกษา

ประเพณี และวัฒนธรรมเหล่านี้ในปัจจุบนั เริ่ มมีให้เห็นน้อยลง ซึ่ งเสี่ ยงต่อการสู ญหายไปใน
อนาคต อีกทั้ง โอกาสที่แสดงลดน้อยลงไปทุกที อันเนื่องมาจากอิทธิ พลของตะวันตกและสื่ อต่างๆ
ของสังคมเมือง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาท อีกทั้งคนรุ่ นใหม่ยงั ได้ให้ความสนใจและ
อนุรักษ์ไว้ค่อนข้างน้อยและไม่ได้ให้ความสําคัญมากนัก ซึ่ งจะทําให้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นลดเลือน
หายไปในที่สุดทั้งด้านภาษา ท่วงทํานอง ลีลาและจังหวะในการเทศน์แหล่ ที่เป็ น อัตลักษณ์เฉพาะตัว
ของนักเทศน์และท้องถิ่นนี้

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซีนทว
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี
2. วิธีการและเทคนิคการเทศน์ตลอดจนทํานองที่ใช้ในการเทศน์แหล่มหาชาติเป็ นทํานอง
อีสาน เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้ านซีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี โดยพระครู สุนทรสุ ตกิจ (มณี ผ่องแผ้ว) เท่านั้น
3. ทําการศึกษาการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสานเรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย
ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในงานบุญเข้าพรรษาวันที่ 10 ตุลาคม 2553

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา

1. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับประวัติการเทศน์แหล่มหาชาติ เป็ นทํานองอีสาน
2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับวิธีการเทศน์แหล่มหาชาติ รวมทั้งโอกาสที่ใช้
3. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับทํานองการเทศน์ และทํานองดนตรี ไทย
4. เป็ นหลักฐานทางวิชาการในเรื่ องการเทศน์แหล่มหาชาติ ทํานองอีสาน
5. เป็ นการอนุรักษ์ ธํารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนียม พิธีกรรม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่หาได้
ยากยิง่ ในปั จจุบนั
6. เป็ นแนวทางการศึกษาในการจัดทําวิทยานิพนธ์ในระดับต่อไป
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คํานิยามศัพท์ เฉพาะ

ทํานอง ระเบียบเสี ยงสู งตํ่าซึ่ งมีจงั หวะสั้นยาว เช่น ทํานองสวด ทํานองเทศน์ ทํานองแหล่
แหล่ การท่อง การสาธยาย การว่าเป็ นทํานองโดยมีบทสวดเป็ นกรอบในการกําหนดเนื้อหา
เทศน์แหล่ทาํ นองอีสาน การที่พระสงฆ์เทศน์เป็ นทํานองเสี ยงสู ง เสี ยงตํ่า เป็ นทํานอง มีเสี ยงสั้น
เสี ยงยาว เสี ยงหนัก เสี ยงเบา ปรับเปลี่ยนไปมาอยูต่ ลอดเวลา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาทํานองที่ใช้ขบั ร้องในการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี เพื่อ
เป็ นการอนุรักษ์และเผยแพร่ อนั จะเกิดประโยชน์สาํ หรับผูท้ ่ีสนใจศึกษาค้นคว้า พร้อมกันนี้ผศู้ ึกษาค้นคว้า
ได้ศึกษาการเทศน์แหล่ มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ได้ใช้ขอ้ มูลที่เป็ นวิชาการและบทความที่มีเนื้อหาที่สาํ คัญ ๆ
จากตําราวิชาการ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นเกณฑ์และส่ วนประกอบในการศึกษาครั้งนี้
ข้อมูลต่างๆแบ่งเป็ นหัวข้อที่สาํ คัญดังนี้
เอกสารและตําราทางวิชาการ
1. ทฤษฏีในการศึกษาทางมานุษยวิทยา
2. แนวคิดและทฤษฏีการวิเคราะห์ดนตรี
3. แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและตําราทางวิชาการ

ทฤษฏีในการศึกษาทางมานุษยวิทยา
สุ กรี เจริ ญสุ ข (2530: 38-39) ได้ให้ความหมายของคําว่ามานุษยวิทยาการดนตรี ไว้วา่
การศึกษาดนตรี ใดๆก็ตาม ที่รวมทั้งดนตรี และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเข้าไปด้วย เป็ นการศึกษา
ดนตรี ของชาติพนั ธุ์อ่ืน ซึ่งปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะด้วยกันคือ
ลักษณะที่ 1 เป็ นการศึกษาดนตรี ใดก็ตามที่ไม่ใช่ดนตรี ตะวันตก ซึ่งรวมดนตรี ยโุ รปโบราณ
และที่อ่ืนๆที่ยงั คงเหลือ
ลักษณะที่ 2 เป็ นการศึกษาดนตรี ทุกรู ปแบบในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ดนตรี พ้ืนเมือง ดนตรี
ของชนกลุ่มน้อย ดนตรี สมัยนิยม ดนตรี เพื่อการค้า ในทํานองเดียวกันเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2539: 19-20)
ได้กาํ หนดคําและความหมาย “มนุษยสังคีตวิทยา ”(Ethnomusicology) ซึ่งเป็ นการศึกษาเพือ่ ที่เข้าใจ
ดนตรี ของวัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมใดโดยต้องมีความใกล้ชิดในวัฒนธรรมที่ตนต้องการเข้าไปศึกษา
ขอบเขตการศึกษาของมนุษยสังคีตวิทยาแบ่งตามลักษณะดนตรี มี 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ดนตรี ของผูท้ ี่ไม่รู้หนังสื อลักษณะนี้จะเป็ นวัฒนธรรมดนตรี ของกลุ่มคนไม่มีภาษา
เขียน เช่นกลุ่มทวีปแอฟริ กา
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กลุ่มที่ 2 ดนตรี เอเชีย วัฒนธรรมดนตรี ในกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่มีการใช้อกั ษรเขียนและพัฒนา เช่น
จีน อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซี ย ไทย เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 ดนตรี พ้ื นเมืองในกลุ่มนี้ หมายถึง ดนตรี พ้ืนเมืองทุกชาติท้ งั ที่มีในตะวันตกและซีก
โลกด้านอื่นๆเช่นเดียวกับ ศักดิ์ชยั หิรัญรักษ์ (2535: 14) ได้กล่าวถึงการศึกษาตามแนวคิดของ
มานุษยวิทยาเป็ นการวิเคราะห์วจิ ารณ์เกี่ยวกับผลิตผลของมนุษย์ทางวัฒนธรรมนักมานุษยวิทยาการ
ดนตรี มีจุดป ระสงค์ในการเรี ยนรู ้พฤติกรรมทางด้านดนตรี ของมวลมนุษยชาติ นักมานุษยวิทยาการ
ดนตรี จึงไม่พยายามวางกรอบหรื อทฤษฏีใดๆ ให้กบั ดนตรี แต่จะให้ความสําคัญกับเหตุและผลในการ
สร้างดนตรี น้ นั ว่านํามาใช้ในสังคมอย่างไร มีจุดประสงค์และบทบาทอย่างไร
อานันต์ นาคคง (2541: เอกสารอัดสําเนา) กล่าวว่ามานุษยดนตรี วทิ ยาเป็ นการวิเคราะห์วจิ ารณ์
เกี่ยวกับผลิตผลของมนุษย์ทางวัฒนธรรม ในแง่วทิ ยาศาสตร์ สังคม หรื อสังคมวิทยา เป็ นการพิจารณาใน
แง่วธิ ี ทางและวิธีการที่มนุษย์ดาํ รงชีวติ ร่ วมกันในสังคม ร่ วมกิจกรรมและการสร้างสรรค์ร่วมกัน ความ
เข้าใจทั้งในแง่การสร้าง (ศิลปะ) และตัวผูส้ ร้างเอง หมายความว่าให้ความสนใจทั้งผลิตผลและผูผ้ ลิต
ในกรณี ที่จะเข้าไปศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับดนตรี ของมนุษย์จาํ เป็ นจะต้องมีความรู ้เรื่ องดนตรี เสี ยก่อน
เพื่อที่จะสามารถเข้าใจในด้านความสัมพันธ์ของดนตรี และวัฒนธรรมได้ดีข้ ึน ทั้งนี้เนื่องจากดนตรี เ ป็ น
ผลผลิตที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นผลงานของมนุษย์ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) ซึ่ งดํารงอยู่
ได้เฉพาะเมื่อมีการใช้ร่วมกันระหว่างผูค้ นในสังคม ไม่ใช่เฉพาะตัวดนตรี เองเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึง
ต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ใน 3 แง่มุมคือ
1. ความคิดรวบยอดทางดนตรี
2. การศึกษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
3. ศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรี
เมอเรี ยม อาลาน (ปั ญญา รุ่ งเรื อง . 2541: 120; อ้างอิงจาก Merriam,Alan. n.d.) ได้กล่าวไว้วา่
ในการศึกษาเรื่ องราวทางดนตรี ของมนุษย์ เราจําเป็ นต้องมีความรู ้เรื่ อง “ดนตรี ” เสี ยก่อน แล้วจึงจะเข้าใจ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี กบั วัฒนธรรม ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าดนตรี เป็ นผลิตผลที่มีลกั ษณะเฉพาะ
เป็ นผลงานของมนุษย์ที่มีความเป็ นเอกภาพ ซึ่ งสามารถดํารงอยูไ่ ด้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ร่วมกันระหว่างผูค้ น
ในสังคม ไม่ใช่อยูเ่ ฉพาะตัวดนตรี เอง ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กนั ใน 3 ประเด็น คือความคิด
รวบยอดทางดนตรี พฤติกรรมของผูค้ นในสังคมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และตัวดนตรี
การศึกษาทบทวนทางด้านมานุษยดนตรี วทิ ยานั้น ทําให้เราทราบวัตถุประสงค์และความหมาย
ในการศึกษาวิชามานุษย ดนตรี วทิ ยา ที่เป็ นวิชาแยกออกมา (Musicology) ซึ่งเป็ นการศึกษาดนตรี ท่ี อยู่
นอกระบบวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตกซึ่งนักการศึกษาที่อยูน่ อกวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตกใช้ทาํ การศึกษา
ดนตรี ท่ีอยูใ่ นวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นการศึกษาดนตรี พ้นื บ้าน พื้นเมือง และ ดนตรี ชาวเขา ดังนั้นการศึกษา
เรื่ องมานุษยดนตรี วทิ ยาต้องอาศัยการศึกษาจากงานภาคสนามเป็ นหลัก จนกล่าวได้ ว่า งานภาสนามถือ
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เป็ นหัวใจของการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผศู ้ ึกษาเข้าไปมีส่วนร่ วมในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ เพื่อทําความ
เข้าใจทั้งทางด้านดนตรี โดยตรง และทางด้านบริ บทของสังคม ทําให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ในงานที่
ทําการศึกษาในทางมานุษยดนตรี วทิ ยาเช่นเดียวกับ งามพิ ศ สัตย์สงวน (2542: 63) กล่าวว่า การศึกษา
ข้อมูลภาคสนามในทางมานุษยดนตรี วทิ ยานั้นสิ่ งที่ถือว่าเป็ นหลักสําคัญที่สุดประการที่หนึ่งคือ
การศึกษาสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
แนวคิดและทฤษฏีการวิเคราะห์ ดนตรี
ประสิ ทธิ์ เลียวสิ ริพงศ์ (2529: 10) กล่าวในองค์ประกอบของดนตรี วา่ “เพลงพื้นบ้า นทุกเพลง
มีทาํ นอง ที่ช่วยให้เราระบุสัญชาติของดนตรี ได้ องค์ประกอบย่อยของทํานองมีหลายอย่างนอกจาก
“บันได” เสี ยงแล้ว ยังมีรูปร่ างหรื อแนวการดําเนินทํานอง พิสัยของทํานอง (ความห่างระหว่างเสี ยง
สู งสุ ดกับเสี ยงตํ่าสุ ดที่ใช้ในทํานองนั้น) และขั้นคู่ท่ีใช้จนเป็ นแบบแผนเด่นชัดของแต่ละชาติพนั ธ์
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2530: 96) ได้กล่าวถึงวิธีการศึกษาดนตรี พ้ืนบ้านว่าควรพิจารณาองค์ประกอบ
ต่างๆได้แก่ องค์ประกอบของดนตรี พ้ืนบ้าน ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางดนตรี บทเพลงและวิธี
วิเคราะห์เสี ยงดนตรี ในทํานองเดียวกับ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542: 54) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์เพลงมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ในการทําความเข้าใจบทเพลง การที่จะวิเคราะห์เพลงได้อย่างถ่องแท้เพียงใด ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของผูว้ เิ คราะห์ประเด็นต่างๆที่ควรศึกษาวิเคราะห์มีดงั นี้
1. บรรยายภาพรวมทัว่ ไป
ประวัติเพลง
ภาพรวมภายนอก
2. วิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเพลง
วิเคราะห์ทาํ นองเพลง
วิเคราะห์จงั หวะ
วิเคราะห์เสี ยงประสาน
วิเคราะห์เสี ยง
3. วิเคราะห์ประโยคเพลง
4. วิเคราะห์สังคีตลักษณะ
สงัด ภูเขาทอง (2532: 112) ได้กล่าวไว้ในหลักการวิเคราะห์เพลงไทยว่า การวิเคราะห์บท
เพลงไทย หมายถึ งการนําเอาบทเพลง ซึ่ งอาจเป็ นบทร้อง หรื อบทบรรเลงมาจําแนกส่ วนต่างๆหรื อ
รายละเอียดที่อยูใ่ นเพลงออกแสดงให้เห็น รายละเอียดต่างๆ ที่วา่ นี้อาจเป็ นคุณสมบัติที่อยูใ่ นตัวบทเพลง
เอง หรื ออาจเป็ นส่ วนประกอบสําหรับบทเพลงที่เกิดจากความนิยม และได้ปฏิบตั ิสืบเนื่องมาจนเป็ น
ประเพณี บทเพลงที่นาํ มาวิเคราะห์น้ ีอาจเป็ นเสี ยงที่เกิดจากการบรรเลง หรื อบทเพลงที่เกิดจากการ
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บันทึกตัวโน้ต ประกอบขึ้นด้วยส่ วนสําคัญที่ถือว่าเป็ นหลัก คือ ส่ วนที่ทาํ ให้เกิดเสี ยงที่สามารถสร้าง
สัญลักษณ์ข้ ึนแทนเสี ยงได้ กับส่ วนที่เป็ นระเบียบหรื อหลักการหรื อไวยากรณ์ของเพลง สิ่ ง ที่ควรนํามา
วิเคราะห์ในบทเพลงไทยประกอบด้วยสิ่ งเหล่านี้
1. ส่ วนที่เป็ นทํานองหลัก หรื อเนื้อของเพลง ทั้งทํานองร้องและทํานองบรรเลงจะมีทาํ นอง
หลักของเพลงหรื อตัวเพลงที่แท้จริ ง ในภาษาดนตรี ไทยเราเรี ยกว่า “ลูกฆ้อง”
2. ส่ วนปรุ งแต่ง ทั้งทํานองร้องและทํานองบรรเลง จะมีส่วนป รุ งแต่งวัตถุประสงค์ที่นกั
ดนตรี ตอ้ งการ ว่าต้องการให้เกิดอารมณ์แบบใด แม้วา่ ทํานองร้องกับทํานองบรรเลงจะประกอบขึ้นด้วย
ส่ วนปรุ งแต่งด้วยกัน แต่หลักการไม่เหมือนกัน คือ ทํานองร้องประกอบด้วยทํานองเพลงและคําร้อง
สําหรับทํานองเพลงจะต้องปรุ งแต่งให้เกิดความไพเราะบ้าง ให้มีเสี ย งไม่กระด้างบ้าง ให้เกิดอารมณ์
ต่างๆบ้าง
3. ทํานองพิเศษ ที่เกิดจากเทคนิคการบรรเลง ทํานองแบบนี้อาจสอดแทรกทัว่ ไประหว่าง
เพลงบางเพลง เช่น ลูกสะบัด ลูกขยี้ ลูกล้อ ลูกขัด ลูกเหลื่อม ลูกตามหรื อลูกกวาดเป็ นต้น
4. สํานวนของเพลง ได้แก่ทาํ นองที่ประดิษฐ์ข้ ึนไว้โดยเฉพาะ ที่ เห็นว่าไพเราะและงดงาม
แล้ว นําเข้าไปประกอบเป็ นส่ วนของของบทเพลง บางครั้งเรี ยกว่า “กลอน” ของเพลง และยังรวมไปถึง
ทํานองเพลงที่เราเรี ยกว่า ลูกเท่และลูกโยนด้วย ซึ่ งนักดนตรี ได้ประดิษฐ์ข้ ึนเป็ นทํานองเฉพาะอัน
แตกต่างไปจากทํานองทัว่ ไป
5. ประเภทของเพลง เช่น เพลงตับ เพลงเถา เป็ นต้น
6. การประสานเสี ยงตามแบบไทย
7. คีตลักษณ์หรื อรู ปแบบ
8. สําเนียงของทํานองเพลง
9. บันไดเสี ยง หรื อMode ของบทเพลง
10. อัตราของเพลง
11. ลักษณะของจังหวะหน้าทับ และจังหวะฉิ่ งรวมทั้งลีลา (Rhythm) ของจังหวะ
12. การเปลี่ยนบันไดเสี ยงภายในตัวเพลง
13. เทคนิคการบรรเลง
14. ประโยคของเพลงทั้งที่ใช้วดั กันภายนอก และวัดในรู ปของไวยากรณ์ ลักษณะเสี ยงที่เป็ น
ตัวเชื่อมต่อประโยคของเพลงอันเป็ นส่ วนทําให้เกิดบทเพลง
15. อารมณ์ของเพลง
16. รากฐานและความเป็ นมาที่ทาํ ให้เกิดบทเพลงนั้นๆ
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อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2534: 3) กล่าวในพื้นฐานดนตรี สรุ ปได้วา่ ดนตรี คือเสี ยง เรารับรู้ดว้ ย
ประสาทหูมากกว่าประสาทตา จึงเป็ นการยากที่จะแปลเสี ยงให้เป็ นภาพ อย่างไรก็ตามเสี ยงดนตรี เป็ น
เสี ยงที่มีระบบระเบียบ เราจึงแปลเสี ยงดนตรี เป็ นภาพได้ มนุษย์พยายามคิดค้น สัญลักษณ์ที่สามารถที่จะ
บอกทั้งระดับเสี ยงและความ ยาว – สั้นของเสี ยงมาเป็ นเวลานานแล้ว ในที่สุดได้ยดึ หลักสําคัญของการ
วัดระดับเสี ยงโดยใช้การสั่ นสะเทือนของวัตถุ (ที่เป็ นสาย ) คือ ถ้าวัตถุน้ นั สัน่ สะเทือน 440 ครั้งต่อ
1 วินาทีให้ชื่อเสี ยงที่ออกมาว่า A และเสี ยง A นี้ใช้เป็ นหลักในการสร้างระดับเสี ยงอื่นๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับเสี ยง A และระดับเสี ยงที่อยูใ่ นรู ปของบรรทัด 5 เส้น ได้มีการพัฒนามาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน จนเป็ นที่ยอมรับว่าบรรทัด 5 เส้นนี้ ใช้เป็ นเครื่ องมือบอกระดับเสี ยง และยังกล่าวถึงการ
วิเคราะห์ดนตรี ตะวันออกให้แนวคิดว่า ทํานองเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญกว่ าแนวประสาน เนื่องจาก
ดนตรี ตะวันออกมีโครงสร้างของดนตรี ในลักษณะแนวนอน มิใช่แนวตั้ง และในการศึกษาแนวทํานองที่
จําเป็ นต้องศึกษาบันไดเสี ยงของเพลง ซึ่ งหมายถึงการแยกแยะเสี ยงต่างๆ ในบทเพลง เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
Theoretical Scale ทั้งนี้เพราะบันไดเสี ยงของแต่ละเพลงเกิดขึ้นกั บเสี ยงต่างๆ ที่ใช้ในบทเพลงนั้น
การศึกษาเรื่ ององค์ประกอบเสี ยงสําคัญในบทเพลงที่เรี ยบเรี ยงลําดับซึ่ งเรี ยกว่าบันไดเสี ยงและเสี ยงจริ งที่
ใช้ในการบรรเลงหรื อขับร้อง การศึกษาบันไดเสี ยงมีความสําคัญในการให้เข้าใจถึงแบบของเพ ลงและ
ลักษณะของกลุ่มเพลงต่างๆ (Norom of style)
ณรุ ทร์ สุ ทธจิตต์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรี ไว้ดงั นี้
1. เสี ยง
2. จังหวะ
3. ทํานอง
4. เสี ยงประสาน
5. พื้นผิว
6. คีตลักษณ์
นพพร ด่านสกุล (2541: 9) สรุ ปบันไดเสี ยงโมดอลว่า มีบนั ไดเสี ยงมากมายหลายหลาก
รู ปแบบที่มีใช้อยูใ่ นสังคมมนุษย์ เพราะโดยธรรมชาติที่แท้ บันไดเสี ยงนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของระดับ
เสี ยงซึ่ งมีความอิสระมากที่จะเอื้อให้เชื่อมต่อระดับเสี ยงระหว่างกันตามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ น
สิ ทธิ อนั พึงมีของผูส้ ร้างสรรค์งานดนตรี ทุกๆระดับเพราะบ่อยครั้งการก่อเกิดเนื้อแท้ของสิ่ งศิลป์ มีเกิดขึ้น
โดยแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นเองโดยอยูเ่ หนือ การเวลา บางครั้งก็เกิดขึ้นบนเงื่อนไขเชิงตรรกะและทุกครั้ง
จะเป็ นเรื่ องของความประจวบเหมาะที่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการบรรจบพอดีของบรรยากาศก็ได้ ลักษณะ
สุ่ มเสี ยง ลีลา และสําเนียงการใช้ภาษาแบบดั้งเดิมแท้ๆ ก็เป็ นพื้นฐานที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งของการ
ก่อให้เกิดบันไดเสี ยง กล่าวคือ ถ้าอยูบ่ นพื้นฐานของลักษณะสุ่ มเสี ยงลีลาและสําเนียงการใช้ภาษาแบบ
ดั้งเดิมแท้ๆต่างกันจะอยูบ่ นทฤษฏีแห่งความเป็ นไปได้ที่จะมีบนั ไดเสี ยง บทเพลง และดนตรี ที่มีลกั ษณะ
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สุ่ มเสี ยง ลีลาและสําเนียงแตกต่างกัน บันไดเสี ยงเป็ นรากฐานของดนตรี เปรี ยบเหมือนโครงกระดูกซึ่ ง
เป็ นฐานหลักของร่ างกาย การที่เราไม่รู้สึกคุน้ เคยกับดนตรี ที่มีความห่างไกลกันทางวัฒนธรรมเพราะ
ดนตรี น้ นั ๆ ถูกสร้างขึ้นบนบันไดเสี ยงที่แตกต่างกับบันไดเสี ยงที่เราคุน้ ชินนั้นเอง
แนวคิดเกีย่ วกับประเพณีและวัฒนธรรมพืน้ บ้ าน
สุ เทพ สุ นทรเภสัช (2519: 202) กล่าวถึงวัฒนธรรม ว่า วัฒนธรรมในส่ วนรวมก็คือผลของการ
คิดค้นทางสังคม (Social Invention) และอาจถือว่าเป็ นมรดกทางสังคม เพราะเป็ นสิ่ งที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสติปัญญาสู่ อนุชนแต่ละรุ่ นยิง่ ไปกว่านั้น การสื บต่อเนื่องทางวัฒนธรรมย่อมได้รับการคุม้ กันโดยที่
สมาชิกสังคมคนใดปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามแบบแผนตามที่วฒั นธรรมได้กาํ หนดไว้ตอ้ งถูกลงโทษ
จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ (2522: 6) กล่าวสรุ ปในวารสารวัฒนธรรมไทยว่า ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านย่อมสะท้อนให้เห็นความแตกต่างกันตามลักษณะ สภาพของอาชีพ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การ
ปกครอง และสังคมเศรษฐกิจ เช่นอาชีพทํานา อาชี พล่าสั ตว์ อาชีพประมง อาชีพนักแสดง (ศิลปิ น
พื้นบ้าน ) กลุ่มชนชาวไทย ลาว โซ่ง จีน ไทยใหญ่ มอญ เป็ นต้น ย่อมมีวฒั นธรรมการแสดงออกไม่
เหมือนกันโดยพื้นฐาน สําหรับเพลงพื้นเมือง ศิราภรณ์ ฐิตฐาน (2524: 2) ให้ความหมายเพลงพื้นเมืองว่า
คือเพลงของชาวบ้านซึ่ งสื บทอดมาปากต่อป ากมาหลายชัว่ อายุคน และได้ร้องกันในสังคมอย่าง
แพร่ หลาย เพลงพื้นบ้านจึงอยูก่ บั การดํารงชีวติ คนไทยอย่างใกล้ชิดในทํานองเดียวกับปราณี วงษ์เทศ
(2525: 62) สรุ ปเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. มีการถ่ายทอดด้วยปากเปล่า
2. กําเนิดที่มาของความคิดในการผ ลิตเพลงพื้นบ้าน คือมีลกั ษณะที่เป็ นแบบประเพณี และ
มิได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม
3. ผลงานนั้นๆต้องดํารงอยูใ่ นชุมชน ความเกี่ยวข้องกับชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่และเครื่ อง
แสดงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น
4. ชุมชนที่เป็ นเจ้าของมักเป็ นชุมชนที่ไม่รู้หนังสื อ ส มาชิกส่ วนใหญ่สามารถมีการเกี่ยวข้อง
ต่อกันตัวต่อตัวโดยไม่ตอ้ งอาศัยสื่ อกลางใดๆ
5. ศิลปิ นหรื อปั จเจกชน ที่ผลิตหรื อสร้างสรรค์งานพื้นบ้าน มิได้ผลิตงานพื้นบ้านที่เป็ นอาชีพ
แต่จะทํางานนั้นๆในเวลาว่างจากอาชีพหลักคือการทํานา ทําไร่
6. สังคมแบบพื้นบ้าน มิได้อยูโ่ ดดเดี่ ยวแยกออกจากสังคมอื่นแต่จะมีความสัมพันธ์ทางสังคม
แบบสังคมใหญ่ที่มีอารยธรรมที่พฒั นากว่าด้วย
7. มีลกั ษณะเศรษฐกิจแบบ Self – sufficiency คือเศรษฐกิจที่เลี้ยงตนเองได้
8. เป็ นสังคมเคร่ งประเพณี ศาสนา
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ในเรื่ องของรู ปแบบเพลงพื้นบ้าน กาญจนา อินทรสุ นานนท์ (2534: 67) กล่าวไว้วา่ การละเล่น
พื้นบ้านพื้นเมืองนั้นมีรูปแบบเฉพาะตัว ยึดลีลาการร้องเป็ นหลัก โดยมีดนตรี เป็ นเครื่ องประกอบจังหวะ
ประกอบเป็ นส่ วนมากโดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านภาคกลาง การร้องเพลงให้กระชับจังหวะดีจึงจะดี และ
สนุกสนาน รู ปแบบของเพลงพื้นบ้านดูจะเรี ยบง่ายสามารถแยกให้เห็นพอสังเขปได้ดงั นี้
1. ลีลา ทํานองสั้นและช้า
2. ภาษาที่ใช้เป็ นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เรี ยบง่าย ฟังเข้าใจ
3. ลักษณะคําประพันธ์ ส่ วนมากเป็ นกลอนแปดหัวเดียว นอกจากนั้นเป็ นลักษณะกลอนพิเศษ
แตกต่างกันไปแต่ละบทเพลง
4. เรื่ องราวในบทเพลง กล่าวถึงเรื่ องในท้องถิ่ น การดําเนินชีวติ การทํามาหากิน โดยยึดหลัก
เคารพคุณพระศรี รัตนตรัย และครู บาอาจารย์
5. นิยมเล่นได้ทุกโอกาส ตามความสนุกสนาน งานประเพณี ฯลฯ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2525 (2530: 793) ให้ความหมายคําว่า สวด ว่าเป็ น
ทํานองอย่างพระสวด ถ้าเป็ นภาษาปากหมายถึง การนินทา ว่าร้าย ดุด่า ว่ากล่าว
อิงอร สุ พนั ธุ์วณิ ช (2524: 15) กล่าวถึงคําว่า “สวด” ที่พบในหลักศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยหลัก
ที่ 1 มีขอ้ ความว่า “เดือนเต็มเดือนบ้างแปดวันฝูงปู่ ครู เถรหมาเถรขึ้นนัง่ เหนือคานหิ น
สู ด ธรรมแก่
อุบาสก” สู ด ที่ขีดเส้นใต้คือ สวด ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นว่ามีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดหรื อเจริ ญ
พระพุทธมนต์ในพิธีกรรมทางศาสตร์ มาช้านานอย่างน้อยก็ต้งั แต่สมัยสุ โขทัย
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2511: 11) ได้แบ่งการสวดมนต์ของพระสงฆ์ไว้ 2 อย่างคือ
การสวดพระธรรมเพื่อรักษาศาสนา และการสวดพระปริ ตเพื่อคุม้ ครองป้ องกันภยันตราย มีราย ละเอียด
ดังนี้
1. การสวดพระธรรมเพื่อรักษาศาสนา
หลักจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริ นิพพาน พระธรรมวินยั ซึ่ งรวบรวมไว้เป็ นหลักพระศาสนา
มีจาํ นวนมาก จําเป็ นต้องสาธยายคราวละส่ วนแต่มิได้สาธยายทุวักน สันนิษฐานประเพณี ท่ีพระสวดมนต์เย็น
อันถือเป็ นกิจวัตรที่ทุกวัดถือปฏิบตั ิสืบมาทุกวันนี้เห็นจะเป็ นประเพณี ท่ีเก่าแก่ การสวดที่วา่ นี้เป็ นการ
สวดสาธยายพระธรรมเพื่อจะรักษาหลักพระศาสนาไว้ให้มนั่ คง
2. การสวดพระปริ ตเพื่อคุม้ ครองป้ องกันภยันตราย
คําว่า ”ปริ ต” แปลว่า คุม้ ครอง การสวดพระปริ ตจึงหมายความว่า ส วดเพือ่ คุม้ ครองป้ องกัน
ภยันตราย ประเพณี ที่พระสงฆ์สวดพระปริ ตเกิดขึ้นในลังกาทวีปหลังสมัยพุทธกาล ประมาณ 500 ปี
โดยสันนิษฐานว่า ชาวลังกาที่นบั ถือพระพุทธศาสนาคงจะขอให้พระสงค์ชาวลังกาหาวิธีการทางศาสนา
ทําให้เกิดสิ ริมงคล หรื อป้ องกันภยันตรายแก่ตน พระสงฆ์มีความกรุ ณา จึงคิดวิธีสวด พระปริ ตขึ้นตาม
ความประสงค์ของประชาชน โดยค้นคว้าจากพระไตรปิ ฎกเลือกเอาพระสู ตรหรื อพระคาถาสรรเสริ ญคุณ
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พระรัตนตรัย ซึ่ งมีตาํ นานอ้า งว่าเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ มาสวดเป็ นมนต์ ตัวอย่างเช่น รัตนสู ตร
ซึ่งมีตาํ นานอ้างว่า พระอานนท์นาํ คุณพระรัตนตรัยมาใช้เป็ นมนต์สวดระงับโรคห่าอันเกิดจากความอด
อยากที่เมืองเวสาลี เป็ นต้น การสวดจะสวดสู ตรไหนหรื อคาถาไหนขึ้นอยูก่ บั เหตุการณ์เช่น นิมนต์ไป
สวดเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลก็สวดมงคลสู ตร ถ้านิมนต์ไปสวดให้คนเจ็บป่ วยฟังก็สวดโพชฌงค์ เป็ น ต้น
อุดม อรุ ณรัตน์ (2526: 25)
ความหมายของการสวดมนต์คือ คําว่า “สวด” หมายถึง การสาธยาย (พูดปกติ), การท่องเป็ น
ทํานอง คําว่า “มนต์”หมายถึงบทธรรมะ คําศักดิ์สิทธิ์ คําสําหรับสวด เพราะฉะนั้นคําว่า “สวดมนต์ ”
จึงหมายถึง การสาธยายบทธรรมะด้วยสํานวนปกติหรื อการท่องคําศักดิ์สิทธิ์ เป็ นทํานองก็ได้
การสวดมนต์ท่ีพบเห็นตามหลักฐานที่พบในพระไตรปิ ฎกนั้น มีการสวด 2 แบบคือ การสวด
มนต์แบบการกล่าวคําพูดธรรมดาและการสวดแบบสรภัญญะ มีรายละเอียดดังนี้
1. การสวดแบบการกล่าวคําพูดธรรมดา หรื อเ รี ยกว่าการสวดแบบสังโยค หรื อการสาธยาย
เป็ นบททํานองแบบเรี ยบ ๆ ไปตามภาษาพูดปกติของท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่มีการใส่ ทาํ นอง หรื อการเอื้อนเสี ย
สู งตํ่ามากนัก แต่ใช้การเอื้อนเสี ยงและการหยุดหายใจตรงคําที่เป็ นตัวสะกดเป็ นหลักเพือ่ เป็ นข้อ สังเกต
เวลาพระสวดร่ วมกันหลายรู ปจะหยุดผ่อนเสี ยงหรื อหยุดหายใจ ตัวอย่างเช่น
นโม ตัส.....ส ภควโต
อรหโตสัม.......มาสัม......พุธ..... ธัส......ส
กุสลาธัม.......มา อกุสลาธัม.......มา
อัพ.......ยากตา ธัม.......มา กตามธัม....มา
ฯลฯ
2. การสวดแบบสรภัญญะคือการสาธยายบทธรรมเป็ นทํานอง มีการเบนเสี ยงสู งตํ่า แต่จะไม่
มีการลากเสี ยงยาวหรื อเอื้อนเสี ยงให้เหมืองกับการร้องเพลง การสวดแบบสรภัญญะ มีขอ้ แตกต่างจาก
การร้องเพลงคือ การสวดสรภัญญะต้องให้อกั ขระบังคับเสี ยงต้องออกเสี ยงคํา ในบทสวดให้ชดั เจนเพือ่
คงความหมายเดิมไว้ แต่การร้องเพลงสามารถให้เสี ยงบังคับอักขระได้คือในการร้อง สามารถออกเสี ยง
คําตามทํานองได้เพื่อให้เกิดความไพเราะ จึงทําให้ในบางครั้งผูฟ้ ังอาจเข้าใจความหมายของคํานั้นผิดได้
นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงความแตกต่างของการสวดแบบสรภัญญะเป็ นการสวดเป็ นทํานองกับ
การร้องเพลงไว้ดงั นี้
การสวดสรภัญญะนั้นเป็ นกิจของสงฆ์ที่จะต้องพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้คงไว้ท้ งั อัตถะและพยัญชนะ
โดยกําหนดให้ทาํ นองสรภัญญะนั้นต้องอักขระบังคับเสี ยง
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สรภัญญะถือได้วา่ เป็ นต้นกําเนิดแห่งคีต โดยหลักของคีตศิลป์ นั้นได้ยดึ ถือแน วของสรภัญญะ
มาเป็ นแนวทางปรับปรุ งแก้ไขเสี ยง เพื่อให้ทาํ นองเกิดความไพเราะเพราะพริ้ งมากขึ้น สิ่ งที่คงไว้ตาม
หลักของสรภัญญะได้แก่ ลงลูกคอ แหบหวน เล่นลูกคอ แต่แทนที่จะเอาอักขระบังคับเสี ยงเช่น เดียวกับ
สรภัญญะก็กลับกลายเป็ นเสี ยงบังคับอักขระนัน่ หมายถึงว่า คําร้องไม่ ว่าจะเป็ น อักษรสู ง อักษรกลาง
อักษรตํ่า ก็ตอ้ งผันตามทํานองเพลงทั้งสิ้ น เช่น “ลมพระพายพัดมา หอมกลิ่นมาลาชื่นใจ ” คําว่า มาลา นี้
เวลาเปล่งเสี ยงตามทํานองก็ตอ้ งว่า หมาลา หรื อ ม้าลา ไปมุ่งแต่จะเน้นให้เพลงไพเราะน่าฟัง ถ้าจะคงคํา
ว่า มาลา ไว้ก็ได้แต่ไม่เกิดความไพเราะในบทเพลงเนื่องจากคําร้องเป็ นเสี ยงสามัญแต่ระดับเสี ยงนั้นสู ง
คําร้องก็ตอ้ งเสี ยงสู งตามไปด้วย พระพุทธศาสนานําการสวดมาใช้ เพื่อรักษาพระธรรมวินยั ไม่ให้
วิปลาสคลาดเคลื่อน หรื อเพือ่ สวดให้เกิดสิ ริมงคลและป้ องกันภยันตราย โดยเลือกเอาพระสู ตรและ
พระคาถาสรรเสริ ญคุณพระรัตนตรัย อันมีตาํ นานอ้างถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาสวดเป็ นมนต์ โดย
ใช้การสวดทั้งแบบสังคโยคและการสวดแบบสรภัญญะ เพื่อมุ่งหวังให้จงั หวะและทํานองช่วยให้เกิด
สมาธิ จิตจดจ่ออยูท่ ่ีบทสวดทั้งผูส้ วดและผูฟ้ ังเป็ นการรับรู ้ธรรมะได้อีกทางหนึ่งและช่วยให้จดจําได้ง่ายขึน้
ทองพูล บุญยมาลิก (2542: 27)
อุดม อรุ ณรัตน์ (2526: 20) ได้ให้ความเห็นว่าการกําเนิดเสี ยงดนตรี น้ นั หนึ่งในบรรดาข้อ
สันนิษฐานต่าง ๆ คือลักษณะการเปล่งเสี ยงของมนุษย์ที่มีอารมณ์หรื อเรี ยกว่า “อุทาน” นัน่ เป็ นที่มาของ
การเกิดเสี ยงทางดนตรี จึงสรุ ปได้วา่ เสี ยงที่เป ล่งออกมาในลักษณะดังกล่าวแตกต่า งไปจากการพูดโดย
ปรกติของมนุษย์ กลุ่มเสี ยงและลํานําอันเกิดจากการสวดพระพุทธมนต์ทางพ ระพุทธศาสนาเป็ นบันได
เสี ยงโบราณ เป็ นกําเนิดของบันไดเสี ยงที่เป็ นที่รู้จกั กันในปัจจุบนั
ศาสนาและวัฒนธรรมต่างเป็ นแบบแผนแห่งการดํารงชีวติ ของมนุษย์แต่ละพ วก ซึ่ งมีการถ่าย
ทอดสื บต่อกันมา วัฒนธรรมมีขอบเขตกว้างขวางครอบงําแทบทุกแง่มุมของชีวติ ทั้งปั จเจกชนและ
สังคมส่ วนรวม ผลิตผลทางวัฒนธรรมอันเป็ นแง่มุมทางศาสนานั้น จะมีความประณี ตวิจิตรมีคุณค่า นัน่
เป็ นสิ่ งแสดงออกถึงความเจริ ญของมนุษยชาติ ขับเคลื่อนด้วยแรงขับภายในจิ ตใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส
ทางศาสนานําไปสู่ การกระตุน้ จิตสํานึกในการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม
ในพิธีกรรมทั้งปวงนั้น ดนตรี นบั ว่ าเป็ นเครื่ องจูงจิตอย่างสําคัญ เพราะดนตรี เป็ นศิลปะที่ให้
เสรี ภาพแก่จินตนาการของมนุษย์ได้มากที่สุด เสี ยงดนตรี อาจเป็ นได้ทั้งความสง่างาม อํานาจความ ลึกลับ
หรื อแม้แต่ความอ่อนโยนเมตตาได้อย่างวิเศษ การกล่าวถึงพระเจ้าที่ทรงมหิ ทธานุภาพด้วยอักขระ วิธี
ธรรมดา ย่อมเทียบไม่ได้เลยกับการขับบูชาสรรเสริ ญด้วยบทเพลงและดนตรี ศาสนาประเภท เทวนิยม
ทั้งปวงจึงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับดนตรี อย่างแยกกันมิได้ พิชิต ชัยเสรี (2544: 32)
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การสวดหมายถึงการว่าอย่างเป็ นทํานองอย่างพระสวดมนต์ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1140)
การสวดทางพระพุทธศาสนานั้น เสี ยงลํานําและจังหวะที่เกิดขึ้นในการสวดนั้นจะเรี ยกโดยรวมว่า
“ทํานองสวด” ซึ่งแต่ละลักษณะจะมีชื่อทํานอง เช่น ทํานองสังโยค ทํานองมคธ ทํานองสรภัญญะ เป็ นต้น
คําว่า “ทํานอง ” แปลว่า ทาง แบบ แบบอย่างระเบียบเสี ยงสู งตํ่าซึ่ งมีจงั หวะสั้นยาวในเวลาสวด
ทองพูน บุญยมาลิก (2542: 55) ทํานองสวดโดยทัว่ ไปนั้นมีทาํ นอง 4 ทํานองด้วยกัน คือ
1) สุ ตฺตนฺ ตปริ ยาวัตร เป็ นทํานองสวดบรรยายพระสู ตรทัว่ ไปในการแสดงพระธรรมเทศนา
2) คลิตวัตร เป็ นการออกเสี ยง “ลงลูกคอ” เช่น สวดขัดตํานาน หรื อสวด “ชุมนุมเทวดา”
3) ทูหนวัตร เป็ นทํานอง “รี ดนมโค” โดยลักษณะการรี ดนมโคนั้นใช้มือรู ลงแล้วกระแทกขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ตามนัยนี้เรี ยกว่า “แหบหวน ” คือการเปล่งเสี ยงที่อยูใ่ นระดับตํ่าขึ้นไปหาเสี ยงสู งอย่าง
รวดเร็ วนัน่ เอง เป็ นทํานองที่ยากมาก
4) ตรงฺ ควัตร เป็ นทํานอง “เล่นลูกคอ” อุปมาดังระลอกคลื่นกระทบฝั่ง
ในกระบวนของคีตศิลป์ กล่าวถึงลักษณะคีตศิลป์ ต่าง ๆ ของไทยไว้ คือ มีคาํ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับร้องอยู่ 4 ชนิด คือ ขับ (Reciting) พากย์(Narrating) สวด(Chanting) และร้อง(Singing) ซึ่ งแต่ละคํามี
ความหมายและหน้าที่ต่างกัน ส่ วนในมุมมองของลักษณะคีตศิลป์ ที่สัมพันธ์กบั ภาษานั้น
สมปอง พรมเอี่ยม(2536: 21-22) ได้ใช้คาํ ว่า “คีตวรรณกรรม” ในความหมายว่า“คีตวรรณกรรม”
เป็ นคําสมาสระหว่าง คีตะและวรรณกรรม คีตะ หมายถึง เพลงขับ การร้อง ซึ่ งหมายรวมถึง ท่วงทํานอง
จากการเปล่งเ สี ยงในลักษณะอื่นอีก เช่น การอ่านคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองเป็ นทํานองที่เรี ยกว่า
“ทํานองเสนาะ ” การเห่เรื อ การแหล่ เป็ นต้น วรรณกรรม หมายถึง งานหนังสื อซึ่ งอาจแบ่งได้เป็ น
วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นวรรณคดีและ
วรรณกรรมร่ วมสมัย เป็ นต้น และได้รวบรวมประเภทคีตศิลป์ ต่าง ๆ ที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกับวรรณกรรม
นั้นมีท้ งั หมด 8 ประเภท ได้แก่ การอ่าน การขับ การร้อง การเห่ การสวด การเทศน์ การแหล่ การพากย์
ในที่น้ ีรวมคีตวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้ ได้แก่ การสวด การเทศน์ การแหล่ ฉะนั้น
ต่อจากนี้ผวู ้ จิ ยั จะนําเสนอประเด็น 2 ประเด็นคือ คีตทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ควบคู่กบั วรรณกรรม คือ
การอ่าน ขับ เป็ นต้น และคีตทางพระพุทธศาสนาที่ใช้การท่องจําเป็ นหลัก ได้แก่ การสวด การเทศน์
เป็ นต้น
การสวด แต่เดิมการสวดนั้น มีตน้ กําเนิดมาจากการเจริ ญพระพุทธมนต์เป็ นภาษาบาลีของ
พระภิกษุ เมื่อพิจารณาถึงลํานําจากการสวดซึ่ งมีลาํ นําอันเกิดจากพื้นฐานทางภาษาบาลี ใช้สาํ หรับสวด
ประกอบศาสนพิธีโดยเฉพาะ ต่อมาผูท้ ี่เคยบวชเรี ยนได้ผา่ นกระบวนการฝึ กฝนอักขระวิธี อีกทั้งทํานอง
ต่าง ๆ เมื่อลาสิ กขาเป็ นฆราวาสแล้ว จึงนําองค์ความรู ้ดงั กล่าวมาประยุกต์ในลักษณะต่าง ๆ จึงเกิดทํานอง
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังเป็ นความนิยมของปราชญ์ในพระบรมมหาพระร าชวัง ในการสร้างท่วงทํานองที่
เรี ยกว่า ทํานองหลวง ขึ้นได้แก่ การสวดโอ้เอ้วหิ ารราย การสวด มหาชาติคาํ หลวง ส่ วนทํานองราษฎร์
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ได้แก่ การสวดคฤหัสถ์ การสวดออกทํานองออกสิ บสองภาษา เป็ นต้น ท่านผูร้ ู้กล่าวว่า การสวดนี้
น่าจะเป็ นพื้นฐานสําคัญส่ วนหนึ่งของทํานองเสนาะ เพราะเป็ นแบ บแผนร้อยกรองของไทย ส่ วนหนึ่ง
รับอิทธิ พลมาจากวรรณกรรมอินเดีย ซึ่ งมีภาษาบาลีสันสกฤตเป็ นพื้น วรรณกรรมอินเดียนี้นิยมถ่ายทอด
หรื อใช้ในพิธีการสวดบริ กรรม ซึ่ งน่าจะมีอิทธิ พลต่อการอ่านทํานองเสนาะของไทยบ้างไม่มากก็นอ้ ย
สมปอง พรมเอี่ยม (2536: 23)
เทศน์ แปลว่า การแสดง การชี้แจง การชี้ให้เห็นแจ้ง ใช้วา่ เทศนา (อ่านว่า เทสะนา เทดสะหนา)
ก็ได้ เทศน์ หมายถึงการถ่ายทอดธรรมอันเป็ นคําสั่งสอนทางศาสนาด้วยการแสดงชี้แจงให้ฟัง เป็ นการ
เผยแผ่ศาสนาแบบหนึ่งที่ใช้กนั มาแต่สมัย พุทธกาล การเทศน์ในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีการแต่อย่างใด
เพียงผูแ้ สดงนัง่ อยูใ่ นสถานที่สมควรและผูฟ้ ังมีลกั ษณะตั้งใจฟังก็สามารถแสดงได้ ในขณะที่การเทศนา
นั้น อาจมีลกั ษณะลีลาต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วบางครั้งจะ
ทรงใช้คาถาประพันธ์หรื อร้อยแก้วธรรมดา ในประเทศไทย การเทศน์กลายเป็ นส่ วนประกอบสําคัญใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทยมาช้านาน เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ วันแต่งงาน ไปจนถึงงานศพ และมีขอ้ ปลีกย่อย
ในการประกอบพิธีกรรมมากมาย เช่น ต้องมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรม การจุดเทียนส่ องธรรม เป็ นต้น
พระสงฆ์ไทยแต่โบราณก็มีการดัดแปลงโดยเพิ่มทํานองให้น่าสนใจ เรี ยกว่า เทศน์แหล่ ปั จจุบนั อาจแบ่ง
การเทศน์พิธีกรรมของพระสงฆ์ในประเทศไทยตามจํานวนผูเ้ ทศน์ได้เป็ น เทศเดี่ยว (เทศน์รูปเดียว) และ
เทศน์สองธรรมมาสน์ข้ ึนไป (ปุจฉา-วิสชั นา)
คําว่า เทศน์ หรื อการเทศน์แบบพิธีการ ในความรู ้สึกส่ วนใหญ่ของคนไทยมักจะเข้าใจว่าเป็ นพิธี
กรรมการสอนที่เป็ นทางการ เน้นพิธีการ และมีรูปแบบตายตัวที่ผเู ้ ทศน์ไม่สามารถใช้ลูกเล่นหรื อใช้
อุปกรณ์ เช่น ภาพหรื อสื่ อประสมมาใช้เพื่อประกอบการเทศน์ได้ ทําให้ในปั
จจุบนั พระสงฆ์ได้มี
ปรับเปลี่ยนวิธีการเทศน์ดว้ ยวิธีอื่น ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเทศน์ในพิธีการโดยไม่
ใช้สาํ นวนโบราณ การสอนธรรมะผ่านสื่ อต่าง ๆ การแต่งหนังสื อ การแต่งเพลงธรรมะ เป็ นต้น ซึ่ งการ
เทศน์ดว้ ยวิธีหลังจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากกว่ า เพราะส่ วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทาํ นองแบบเทศน์พิธี
การ และอาจมีมุกสอดแทรกลงไปทําให้น่าสนใจมากขึ้น
ประเภทการเทศน์ แบ่ งตามทํานอง
การเทศน์วา่ โดยทํานองมี 2 แบบ คือ
เทศน์ธรรมวัตร คือเทศน์โดยในเสี ยงและทํานองเป็ นปกติเหมือนอ่านหรื อพูดธรรมดา ไม่ได้
ออกเสี ยงและทํานองไพเราะด้วยกา รขับขาน มุ่งให้เข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อให้นาํ ไปปฏิบตั ิได้เป็ น
สําคัญ เรี ยกว่า เทศน์ทาํ นองธรรมวัตร ก็ได้
0

0
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ทํานองราษฎร์ หรื อ แหล่นอก หมายถึง ทํานองแหล่ท่ีมีฉนั ทลักษณ์ซ่ ึงแต่งขึ้นใหม่
นอกเหนือจากคัมภีร์ ไม่วา่ จะเป็ นแหล่นอกเทียบเนื้อที่มีเนื้อความอยู่ ในมหาชาติท้ งั 13 กัณฑ์ หรื อแหล่
นอกที่มีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อความในมหาชาติ เช่น แหล่พร แหล่พา แหล่ชาดก แหล่นอกที่มี
เนื้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติ แหล่นิทานพื้นบ้าน และแหล่ท่ีมีเนื้อความอยูใ่ นวรรณคดีไทย รวมทั้ง
แหล่ลาของพระนักเทศน์แต่ละรู ปด้วย การเทศน์แหล่มหาชาติทาํ นองราษฎร์ การเทศน์มหาชาติทาํ นอง
ราษฎร์หรื อการแหล่นอกเทียบเนื้อ ที่มีเนื้อความอยูใ่ นมหาชาติท้ งั 13 กัณฑ์ มีทาํ นองแหล่ 4 ทํานอง คือ
1) ทํานองประจําตัว เป็ นทํานองที่พระนักเทศน์แต่ละรู ปประดิษฐ์ข้ ึนมาใช้กบั เนื้อหาที่ตนแต่งไว้สาํ หรับ
เป็ นแหล่ประจําตัวเช่น แหล่พร แหล่ลา 2) ทํานองพา เป็ นแหล่ที่ใช้ชมธรรมชาติ 3) ทํานองแกะ
เนื้อความมีอยูใ่ นกัณฑ์มหาราช เช่น แหล่แกะบายศรี หรื อแกะเล่าเรื่ องในวรรณคดี 4) แหล่ทาํ นองพรต
เทศน์แหล่ คือเทศน์โดยใช้เสี ยงและทํานองที่มุ่งความไพเราะเป็ นสําคัญ เช่น เทศน์มหาชาติ
เทศน์แหล่ ซึ่งมีท้ งั แหล่ในคือเรื่ องในมหาชาติและแหล่นอ กคือเรื่ องอื่นๆ ที่นาํ มาเสริ มโดยมุ่งความ
สุ นทรี ย ์ เช่น แหล่ชมนก แหล่ชมดง แหล่หญิงม่าย ในประเทศไทย การเทศน์แบบพิธีการสันนิษฐานว่า
ได้รับธรรมเนียมมาจากลังกา ปรากฏหลักฐานว่ามีการให้ความเคารพพระสงฆ์ผเู ้ ทศนาด้วยการให้นงั่ บน
อาสนะสู งวิจิตรไว้ในศิลาจารึ กหลักที่ 1 (ด้านที่ 3) ดังนี้ “ขดานหิ นตั้งหว่างกลางไม้ตาลนี้ วันเดือนดับ
เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบ้างแปดวัน ฝูงปู่ ครู เถรมหาเถรขึ้นนัง่ เหนือขดานหีนสู ดธรรมแก่
อูบาสกฝูงท่วยจําศีล ผี้ใช่วนั สู ดธรรมขดานหี นนี้ ชื่อมนังคศีลาบาตร สถาบกไว้นี่ จี่งทังหลายเห็น”
จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเทศนาธรรมบนอาสนะสู งใหญ่ของพระสงฆ์ได้มีมา
ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยโดยนิยมมีพิธีเทศนาในวันธรรมสวนะ ซึ่ งประเพณี เทศนาธรรมก็ยงั คงมีอยูต่ าม วัด
ต่าง ๆ จนในปั จจุบนั นี้
ชนแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์มี “วัฒนธรรม”หรื ออัตลักษณ์ท่ีแสดงความเป็ นตัวตนหรื อลักษณะเฉพาะ
เป็ นของตนเอง วัฒนธรรมไทยคือทุกสิ่ งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีการดําเนินชีวติ ของคนไทยรวมทั้ง
การใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารถ่ายทอด การที่พระสงฆ์นาํ เอาผลงาน การประพันธ์เรื่ องมหาชาติหรื อ
มหาเวสสันดรชาดกที่กวีสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อใช้ส่งั สอนและสื บทอดคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
เทศนาสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส เป็ นการปลูกฝังคุณธรรมความดีงามให้พุทธศาสนิกชน
ได้นาํ เอาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาไปเป็ นแนวทางประพฤติปฏิบ ัติให้เกิดความสุ ขความเจริ ญ
ทั้งแก่ตนเองครอบครัว และประเทศชาติ พระครู วนิ ยั ธรมานพ กันตสี โล (2554: เอกสารอัดสําเนา)
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อรวดี ธนะจันทร์ (2545: 143) ทําการวิจยั เรื่ องการสวดคฤหัสถ์กรณี ศึกษานักสวดตําบลไผ่จาํ ศีล
จังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวถึงการสวดว่า
การสวดมนต์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การสวดเป็ นกิจวัตรและการสวดในงาน
พิธีกรรม
1) การสวดมนต์เป็ นกิจวัตรยังแยกได้เป็ น การสวดโดยลําพังและการสวดเป็ นหมู่คณะดังนี้
การสวดโดยลําพัง เป็ นการสวดภาวนาเพือ่ ให้จิตใจมีสมาธิ จะใช้บทใดและจํานวนเท่าใดก็ได้
เช่น การสวดมนต์ก่อนนอน การสวดเมื่อตื่นนอนตอนเช้า ทั้งของคฤหัสถ์และภิกษุโดยจะออกเสี ยง
หรื อไม่ออกเสี ยงก็ได้
การสวดเป็ นหมู่คณะ เช่นการทําวัตรเช้า ทําวัตรเย็น นิยมสวดในหอสวดมนต์ต่อมานิยมสวด
ในพระอุโบสถ มีกาํ หนด 2 เวลาคือ เช้าและเย็น แต่ละวัดก็กาํ หนดระเบียบการสวดแตกต่างกันออกไป
โดยมากจะเริ่ มสวดตั้งแต่เจ็ดตํานาน สิ บสองตํานาน ธรรมจักรมหาสมัย ภาณต้น ภาณ ปลาย สามภาณ
ภาณยักษ์ ภาณพระ เป็ นต้น โดยสวดวันละพอสมควร
2) การสวดในงานพิธีกรรม แบ่งตามประเภทของงานได้ 3 ลักษณะคือ
(2.1) การสวดในงานมงคล
คําว่า “มงคล” แปลว่า ความสุ ข ความเจริ ญ หรื อสิ่ งที่นาํ มาซึ่ งความสุ ขความเจริ ญ หมายถึง
กุศลกรรมหรื อความดีท้ งั ปวง งานพิธีมงคลนั้นมีหลายอย่างเช่น งานโกนผมไฟ งานโกนจุก งานมงคล
สมรส งานทําบุญวันเกิด ฯลฯ
(2.2) การสวดในงานอวมงคล
คําว่า “อวมงคล” มีความหมายตรงข้ามกับคําว่า “มงคล” งานอวมงคลคืองานบําเพ็ญกุศล
เนื่องด้วยมรณกรรมหรื อเมื่อมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้น อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ งานบําเพ็ญกุศลเกี่ยวกับ
การมรณกรรมกับงานบําเพ็ญกุศลเพื่อป้ องกันหรื อขจัดสิ่ งชัว่ ร้าย
(2.3) การสวดในงานมงคลามงคล
คําว่า “มงคลามงคล” มาจากคําว่า มงคล และ อมงคล งานมงคลามงคลนั้นจะนับเป็ นงาน
มงคลก็ไม่ใช่ จะเป็ นงานอวมงคลก็ไม่เชิง บางอย่างก็ค่อนข้างเป็ นมงคล บางอย่างก็ค่อนข้างเป็ นอวมงคล
หรื ออาจเป็ นได้ท้ งั สองอย่าง การสวดในงานมงคลามงคลแบ่งเป็ นดังนี้
(2.3.1) สวดโพชฌงค์ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า สวดไข้ และสวดต่ออายุ
(2.3.2) สวดบังสุ กุลเป็ นการจัดงานที่เรี ยกว่า ทําศพตนเอง เพื่อบําเพ็ญกุศลให้กบั
ตนเองในขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่ เรี ยกการสวดว่า การสวดบังสุ กุลเป็ น
(2.3.3) สวดแจง การสวดหลังการเทศน์ในพิธีเผาศพ
(2.3.4) การสวดถวายพระพรในงานต่างๆ
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(2.3.5) การสวดอนุโมทนา เป็ นการสวดอนุโมทนาแก่เจ้าของทาน
(2.3.6) การสวดทํานํ้าพระพุทธมนต์ เป็ นส่ วนหนึ่งของการสวดพระปริ ต
ธวัช ปุณโณทก (2540 : 89) ศึกษากลอนสวดในฐานะวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางใน
“วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรี ยบเทียบ”โดยให้ความหมายของคําว่ากลอนสวดลักษณะของกลอน
สวด และบทบาทที่มีต่อสังคมในสมัยก่อน อีกทั้งศึกษากลอนสวดเรื่ องต่าง ๆ ทั้งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรื อที่
ยังไม่ได้ตีพิมพ์รวมทั้งต้นฉบับ จึงเสนอว่าปั จจุบนั ควรจะมีการศึกษากลอนสวดเพราะมีคุณประโยชน์ต่อ
การศึกษา ด้านวิถีชีวติ ของชนท้องถิ่นต่างๆ เนื่องจากกลอนสวดต่างๆมีความสําคัญต่อสังคมสมัยก่อน
ตัวอย่างเช่น ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อประเพณี ในท้องถิ่น การเกิด การตาย ฯลฯ เช่น ภาคกลางมีการ
สวดโอ้เอ้วหิ ารราย สวดพระมาลัย ภาคเหนือมีการอ่านค่าวซอ ภาคใต้มีการสวดค้าน ภาคอีสานมีการ
อ่านหนังสื อผูกและการสวดสรภัญญ์
ตรี ศิลป์ บุญขจร (2530: 221) ได้ศึกษากลอนสวดไว้อย่างสมบูรณ์ในวิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์
ดุษฎีบณั ฑิต เรื่ อง “วรรณกรรมประเภทกลอน สวด : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ” ได้ศึกษากลอนสวดใน
ฐานะเป็ นวรรณกรรม โดยสํารวจรวบรวมกลอนสวดของภาคกลาง ที่เป็ นเอกสารตัวเขียนอยูใ่ นแผนก
เอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ทั้งหมด 141 เรื่ อง อธิ บายความหมายของคําว่า “กลอนสวด” หมายถึง
คําประพันธ์ที่มีรูปแบบฉันทลักษณ์ แต่งเ ป็ นกาพย์ต่างๆ ที่ชาวบ้านหรื อชาววัดแต่งขึ้นเพือ่ ใช้สวดอ่าน
และกล่าวถึงองค์ประกอบของกลอนสวด ประเภทของกลอนสวด โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
ประเภทคติธรรมโดยตรง ซึ่ งได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นกลอนสวดที่นาํ เรื่ องมาจากพระสู ตรใน
พระไตรปิ ฎก และประเภทคติธรรมโดยอ้ อม เป็ นกลอนสวดที่เปรี ยบเทียบเป็ นนิทานชาดก นอกจากนี้
ยังแสดงให้เห็นว่ากลอนสวดมีการพัฒนาคําประพันธ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นประเภทกาพย์ การพัฒนาของ
รู ปแบบกลอนสวด รวมถึงประเพณี การสวดอ่านที่สมั พันธ์กบั วรรณกรรมกลอนสวดและเปรี ยบเทียบ
ประเพณี การอ่านวรรณกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่ากลอนสวดมีคุณค่าต่อสังคมอย่างยิง่
บุญตา เขียนทองกุล (2542: 89) “วิเคราะห์งานดุริยางคศิลป์ ที่ใช้ประกอบการเทศน์มหาชาติ ”
เป็ นการศึกษาการเทศน์มหาชาติของภาคกลางโดยแบ่งเป็ นส่ วนวิเคราะห์การเทศน์ของพระและ
วิเคราะห์การบรรจุเพลงประกอบการเทศน์ วิเคราะห์การเทศน์พบว่ามีโครงสร้างทํานองแม่บทอยู่ 3 ชนิด
คือ จุณณี ยบท ทํานองเดินและทํานองขึ้น พบว่าคําในภาษาไทยที่เป็ นคําเสี ยงสระเสี ยงยาวและเสี ยง
วรรณยุกต์สามัญ จะส่ งผลในการออกเสี ยงของพระ โดยใช้เทคนิคดารลากเสี ยงยาว การเลื่อนไหลเสี ยง
และใช้การการเอื้อนน้อย ส่ วนศึกษาเพลงที่ประกอบแต่ละกัณฑ์ท้ งั 13 กัณฑ์พบว่าเป็ นการเลือกเพลงที่มี
ทํานองและชื่อสอดคล้องกับการสําแดงอารมณ์ในเรื่ องราว เพื่อเป็ นการเพิ่มความสุ นทรี ยใ์ นการฟัง
ลัลลนา ศิริเจริ ญ (2516: 113) ได้ศึกษาร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดกประกอบการวิจยั เรื่ อง
การศึกษาคุณค่าของชาดกเพือ่ ใช้ในการสอนวรรณคดีไทย ผูว้ จิ ยั กล่าวถึงร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดกใน
แง่ต่าง ๆ ไว้เกี่ยวกับเรื่ องรู ปแบบ ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง โดยเปรี ยบเทียบการแต่ง ร่ ายยาวเรื่ องนี้กบั
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วรรณคดีเรื่ องอื่น ๆ อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อแนวการเขียนซึ่ งผูว้ จิ ยั สรุ ปว่ามีอิทธิ พลอยู่ 3 ทาง คือ
ทางสังคม ทางปรัชญาและพุทธศาสนา และทางจิตวิทยา คุณค่าของเรื่ อง เช่น คุณค่าทางวรรณคดี คุณค่า
ทางการแสดงออกด้านวัฒนธรรมของคนไทยซึ่ งผูว้ จิ ยั กล่าวไว้เพียง 3 ประเภทเท่านั้น และยังกล่าวถึง
คุณค่าด้านอื่น ๆ อีก เช่น ตัวละครในเรื่ องนี้ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าเต็มไปด้ วยสัญลักษณ์ของจิตใจได้แก่ความสงบ
ความเมตตา เป็ นต้น
สุ วนีย ์ ชวนสนิท (2518: 145) ได้ศึกษาวิเคราะห์ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกทางวัฒนธรรมไทย
พบว่า มุ่งชี้ให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ ลักษณะวัฒนธรรมที่ปรากฏใน ร่ ายยาว
มหาเวสสันดรชาดกในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอน ปลาย จนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นซึ่งได้แก่
วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางภาษา และสถาบันครอบครัวตลอดจนกล่าวถึง
อิทธิ พลของเรื่ องเวสสันดรชาดกที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม
สมาน โซ๊ะเหม (2528: 98) ได้ศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื่ องมหาชาติฉ บับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชู
ชกโดยวิเคราะห์ในเชิงสังคมแสดงให้เห็นถึงค่านิยม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆของ
ชาวบ้านเมืองเพชรบุรีวา่ เกิดจากการผสมผสานระหว่างพุทธศาสน์
ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์
การวิเคราะห์ดา้ นวรรณศิลป์ พบว่ารู ปแบบของคําประพันธ์ในมหาช าติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชกนั้น
มีลกั ษณะเป็ นร่ ายยาวหรื อกลอนเทศน์เป็ นส่ วนใหญ่ แต่ก็มีกลอนแบบพื้นบ้านแทรกอยูเ่ ป็ นอันมาก
สํานวนโวหารโลดโผนและสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และโบราณคดีในสมัยนั้นซึ่งน่าสนใจมาก
ในดานการเปรี ยบเทียบระหว่างมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก สํานวนหมอปาน กับฉบับหลวง
สํานักวัดสังข์กระจาย ทําให้อาจสันนิษฐานได้วา่ สํานวนหมอปานน่าจะเป็ นต้นแบบของสํานวน
วัดสังข์กระจาย
ประคอง นิมมานเหมินท์ (2526: 76) ได้ศึกษามหาชาติลานนาในฐานะที่เป็ นวรรณคดีทอ้ งถิ่น
โดยใช้วธิ ี การศึกษาในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา และสุ นทรี ยศาสตร์ ศึกษาเปรี ยบเทียบความ
เป็ นมาของมหาชาติภาคกลางกับมหาชาติลานนา ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อการ
เสริ มบุคลิก ลักษณะนิสัยและวิถีชีวติ ของตัวละครในมหาชาติลา้ นนา วิเคราะห์คติธรรมทางพุทธศาสนา
ที่กวีเสนอผ่านตัวละคร
ประทุม สุ วรรณคังคะ (2526: 84) ได้ศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับถิ่นใต้จากต้นฉบับ วัด
มัชฌิมาวาส สงขลา เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะการประพันธ์ สํานวนโวหาร รสวรรณคดี และคุณค่าทางด้าน
สังคมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่ปรากฏอยูใ่ นเนื้อหา
มณี พยอมยงค์ (2519: 90) ได้ศึกษาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบมหาชาติฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อศึกษาภาษาในท้องถิ่นต่าง ๆ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ภูมิประเทศ และความเป็ นไปทางสังคม รวมทั้งศิลปะด้านสถาปั ตยกรรม จิตรกรรม และ
ประติมากรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ
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สุ นนั ท์ อัญชลีกลู (2520: 77) ได้ศึกษาเรื่ องการสร้างคําและการใช้คาํ ในมหาชาติ คําหลวง โดย
มุ่งศึกษาการสร้างคํา การใช้คาํ ความหมายของคําบางคํา บางสํานวนในมหาชาติ คําหลวงเปรี ยบเทียบ
กับภาษาในสมัยปั จจุบนั สรุ ปผลการศึกษาว่ามีการสร้างคํา 4 ประเภท คือ คําแผลง คําซํ้า คําซ้อน และ
คําราชาศัพท์ การใช้คาํ ในหมวดต่าง ๆ พบว่า มีการใช้คาํ ในหมวดคําสรรพนาม คําลักษณะนาม และ
คําบุพบทบางคํา แสดงให้เห็นว่ามีการใช้คาํ ตามฐานะของบุคคลตามฐานะทางสังคมและวัฒนธรรม
คําเหล่านี้ปัจจุบนั มี การเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างทั้งรู ป ความหมาย และการใช้ ส่ วนในด้านสํา นวน
พบว่าบางสํานวนยังคงใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
อณุ ภา อัศวปิ ยานนท์ (2528: 114) ได้ศึกษาเรื่ องมหาเวสสันดรชาดกฉบับท้องถิ่นอีสาน จาก
ต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในด้านอักษร อักขรวิธี
อักษรธรรมอีสาน วรรณศิลป์ และทางด้านวัฒนธรรม สังคม ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเปรี ยบเทียบกับ
ร่ ายยาว มหาเวสสันดรชาดกฉบับกระทรวงศึกษาธิ การ ในการศึกษาวิเคราะห์เชิงสังคมและวัฒนธรรมที่
ปรากฏในวรรณกรรม สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสานในสมัยนั้น
ผ่องศรี ยอดสกุล (2531: 132) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องมหาชาติเมือ งเพชรสํานวนวัดเกาะพบว่า
มหาชาติเมืองเพชรมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากมหาเวสสันดรชาดกฉบับหลวง นอกจากนั้นยัง
ต้องการวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์ ของมหาชาติเมืองเพชร ตลอดจนศึกษาสภาพสังคม ความเชื่อ
แนวคิด และวัฒนธรรมประเพณี ที่ปรากฏในมหาชาติเมืองเพชรอีกด้วย
สิ ญจนา จิระเกียรติ (2531: 79) ได้ศึกษาวิเคราะห์มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์มหาพน ใน
ด้านวรรณศิลป์ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติวทิ ยา และความรู ้ดา้ นอื่น ๆ ทั้งยังได้สรุ ปว่าสภาพสังคม
ั ฑ์มหาพน
และวัฒนธรรมที่ปรากฏในมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรีกณ
สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวเมืองเพชรบุรี ที่เกิดจากการผสมผสานคติทางพุทธศาสนาเข้ากับไสยศาสตร์
แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั (2532: 87) ได้ศึกษาคติความเชื่อเรื่ องมหาชาติชาดก การเปลี่ยนแปลง
และการสื บเนื่องสะท้อนจากภาพจิตรกรรมฝาผนังกรณี ศึกษาเฉพาะภาพจิตรกรรม ฝาผนังในพระอุโบสถ
วัดสุ วรรณาราม คลองบางกอกน้อย พบว่าภาพมหาชาติชาดกมีบทบาทต่อสังคมในด้านการบูรณาการ
ทางสังคม ซึ่ งแสดงถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากส่ วนกลางลงมาสู่ ชาวบ้านเพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ให้การศึกษาอบรมแก่ชาวบ้านโดยเลือกชุมชนวัดสุ วรรณาราม(บ้านบุ) ซึ่ งเป็ นกลุ่มสังคมที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับวัดสุ วรรณารามมากที่สุดเป็ นกรณี ศึกษา
พระมหาภิรมย์คุม้ เพชร (2536: 80) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องมหาเวสสันดรชาดก ฉบับวัด แสนสุ ขาราม
หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เป็ นการวิจยั ในด้านประวัติความเป็ นมา
อักษรและอักขรวิธี จุดมุ่งหมายและธรรมเนียมนิยมในการแต่ง สภาพสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ลาว ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์ และคุณค่าหลักธรรมทางพุทธศาสนา ศึกษาเปรี ยบเทียบด้าน
เนื้อหากับมหาชาติกลอนเทศน์ ฉบับกระทรวงศึกษาธิ การของไทยด้วย
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พระมหาธวัช เขมธโช (2538: 111) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องการเ ทศน์มหาชาติที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยพบว่า การเทศน์มหาชาติมีมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงปั จจุบนั (สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ) และนิยม
จัดให้มีการเทศน์ระหว่างในพรรษาจนถึงออกพรรษา หรื อในโอกาสที่เหมาะสม พุทธศาสนิกชนชาวไทย
นิยมฟังเทศน์มหาชาติเพราะเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังจบทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันเดียวจะได้รับผลานิสงส์ 5 ประการ
คือ
(1) จะได้เกิดในยุคศาสนาของพระศรี อริ ยะเมตไตรย
ซึ่งจะเสด็จมาอุบตั ิและตรัสรู้เป็ น
พระพุทธเจ้าในอนาคต
(2) จะได้ไปเกิดในสุ คติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอนั โอฬาร
(3) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคคติวนิ ิบาต
(4) จะเป็ นผูม้ ีลาภ ยศ ไมตรี และความสุ ข
(5) ด้วยอานิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาติน้ ีจกั ส่ งผลให้ได้บรรลุมรรคผล
นิพพานเป็ น
พระอริ ยบุคคลในพระพุทธศาสนา
ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ (2543: 95) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบแนวคิดในเรื่ องตัวแบบ
ของผูห้ ญิงในความสัมพันธ์ชิเ งอํานาจ การศึกษากรณี นางมัทรี และนางอมิตตดาและนางรู ธและนางเอสเธอร์
พบว่า แนวคิดในเรื่ องความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิงที่ปรากฏอยูใ่ นมหาเวสสันดรชาดก
และคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มีความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่คล้ายคลึงกัน ความสัมพันธ์แบบแรกเป็ น
ความสัมพันธ์ ที่ผหู ้ ญิงนั้นถูกผูช้ ายกดขี่ ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ตามแนวบรรทัดฐานของสังคม ส่ วน
ความสัมพันธ์อีกแบบเป็ นความสัมพันธ์ที่ผหู ้ ญิงสามารถใช้อาํ นาจความงามที่ตนมีอยู่ ในการต่อรองและ
ควบคุมผูช้ ายให้อยูภ่ ายใต้อาํ นาจของผูห้ ญิงได้
วชิราภรณ์ พฤกษ์สุกาญจน์ (2543: 63) ศึกษาลั กษณะเด่นทางวรรณศิลป์ ในร่ ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ ในร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดกเกิด
จากความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่ งกวีตอ้ งเลือกใช้ศิลปะในการประพันธ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาอันเป็ น
ปัจจัยให้เกิดลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ ที่แตกต่างกันไปในแ
ต่ละตอนนอกจากนี้ ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
ยังแสดงให้เห็นถึงการสื บทอด ขนบ นิยมทางวรรณศิลป์ ในวรรณคดี พุทธศาสนา ได้แก่ ในด้านการ
เลือกเรื่ อง การเลือกใช้คาํ ประพันธ์ การดําเนินเรื่ อง การสร้างตัวละคร และการใช้ถอ้ ยคําและโวหาร
ธิติพล กันตีวงศ์ (2545: 92) ศึกษาทํานองเทศน์ มหาชาติ กัณฑ์มทั รี ประเพณี ต้ งั ธัมม์หลวง
ผลการวิจยั พบว่า การเทศน์มหาชาติหรื อเวสสันดรชาดกมีที่มาจากพระคาถาพันเป็ นภาษาบาลี อยูใ่ น
นิบาตชาดกอันเป็ นส่ วนหนึ่งของพระไตรปิ ฎก
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จันทรา เรื อนทองดี (2547: 81) ศึกษาเพลงแหล่ในเทศน์มหาชาติ จังหวัดเพชรบุรีผลการวิจยั
พบว่าเพลงแหล่ในเทศน์มหาชาติ จังหวัดเพชรบุรี ให้สาระคุณค่าด้านสติปัญญาเกี่ยวกับคําศัพท์ต่าง ๆ
ทําให้ผฟู ้ ังเข้าใจความหมายของเรื่ องที่ฟังได้ดี ได้รับความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาของคนไทย และภูมิปัญญา
ของพระสงฆ์ไทยในการประพันธ์เพลงแหล่ เพื่อเทศน์สั่งสอนโน้มน้าวใจ ให้พุทธศาสนิ กชนสนใจที่จะ
รับฟังเทศน์อย่างเต็มใจ วัฒนธรรมโบราณและประเพณี ไทยที่สืบทอด กันมาตั้งแต่โบราณ นอกจากนั้น
ยังทําให้รู้จกั ธรรมชาติในป่ าเขาพืชและสัตว์

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่ องการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย
ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อหาสาระสําคัญที่ตอ้ งศึกษา คือ ประวัติความ
เป็ นมาของการเทศน์แหล่ วิธีการ เทศน์แหล่ และโอกาสที่ใช้ในการเทศน์แหล่ ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งเอกสารทางวิชาการ และจากประสบการณ์ตรงของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้การศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์จึงมีการแบ่งขั้นตอนการดําเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.1 เตรี ยมหัวข้องานสําคัญของการศึกษาค้นคว้า
1.2 รวบรวมเอกสารที่เป็ นวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการเทศน์แหล่มหาชาติ
1.3 รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยศึกษาค้นคว้าลงพื้นที่
ภาคสนาม
1.4 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระภิกษุ และวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
- พระครู สุนทรสุ ตกิจ ( มณี ผ่องแผ้ว ) รองเจ้าคณะอําเภอเขื่องในและเจ้าอาวาส
วัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- พระครู วจีสุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองแกใหม่ ตําบลแจละแหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
- พระมหาธี รโชติ จิตฺตสํวโร รองเจ้าคณะตําบลและเจ้าอาวา สวัดเทพนิมิต
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
1.5 บันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพความเป็ นมาทั้งหมดและข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเทศน์แหล่ทาํ นองอีสาน เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. ขั้นการศึกษาข้อมูล
2.1 นําข้อมูลทางการศึกษาจากหัวข้อที่ 1 มาเรี ยงลําดับดังนี้
2.1.1 ประวัติความเป็ นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี
การเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวนอําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
2.1.2 การเทศน์แหล่และวิธีการเทศน์แหล่
2.1.3 ทํานองหรื อบทเทศน์ที่ใช้ในการเทศน์แหล่
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ข้อมูล

2.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมรายละเอียด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
- กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี
- พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มหาวิทยาลับอุบลราชธานี
- หอสมุดแห่งชาติ
2.3 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
2.4 ถอดข้อมูลจากเทปบันทึกสี ยงแล้วบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.5 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไข

2.6 นําข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ ง เรี ยบเรี ยงเนื้อหา โดยการจัดลําดับ
ให้สมั พันธ์กนั
3. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ ผูศ้ ึกษ าค้นคว้าได้รับความอนุเคราะห์จากผูม้ ีความสามารถในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์โดยใช้ขอ้ มูลภาคสนามเป็ นหลักใช้ขอ้ มูลจากเอกสารงานวิจยั ตําราหนังสื อ
ทางวิชาการเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นข้อมูลสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์
ดังนี้
3.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เป็ นทํานองอีสานเรื่ องพระเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในลักษณะการรวบรวมองค์ความรู ้ต่างๆมาเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดันีง้
- ประวัติความเป็ นมาของการเทศน์แหล่
- ประเพณี และพิธีกรรมในการเทศน์
3.2 ศึกษาวิธีการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสาน
- ภาษาและบทเทศน์ที่ใช้ในการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสาน กัณฑ์มทั รี
- วิธีการและเทคนิคการใช้เสี ยงในการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสาน กัณฑ์มทั รี
3.3 ศึกษาทํานองที่ใช้ในการเทศน์ ได้แก่
- ทํานอง ลมพัดพร้าวพัดไผ่
- ทํานอง กาเต้นก้อน
- ทํานอง แม่ฮา้ งกล่อมลูก
- ทํานอง รถไฟไต่ราง
4. ขั้นสรุ ป
4.1 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เรื่ องการเทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสานนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาแล้ว
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาความถูกต้องเหมาะสมโดยตรงกับจุดมุ่งหมายดังนี้
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการเทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสาน เรื่ อ
งเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. ศึกษาวิธีการเทศน์และทํานองที่ใช้ในการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติความเป็ นมาของการเทศน์ แหล่

การที่พระภิกษุนาํ บทเทศน์จากหัวข้อบาลีธ รรมต่างๆ มาเทศน์ในงานต่างๆ นั้น นับว่าเป็ น
เจตนาดีที่จะขัดเกลาผูฟ้ ังให้เห็นดวงตาธรรม เข้าใจถึงการปร ะกอบกรรมดีเมื่อยังมีชีวติ อยู่ แต่เมื่อ
พิจารณาถึงความเป็ นจริ งแล้วการนําถ้อยคําบาลีมาสวดหรื อเทศน์โดยที่ผฟู้ ังไม่มีพ้นื ฐานความรู้ในหัวข้อ
ที่พระท่านสาธยายมานั้นก็ไม่เกิดผลในเชิงปฏิบตั ิเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีการแสวงหารู ปแบบการเทศน์
ขึ้นมาโดยนําเรื่ องราวที่เป็ นวรรณกรรมทางพุทธศาสนามาเทศน์เป็ นท่วงทํานองต่างๆ เพื่อให้ผฟู ้ ังเกิด
ความสนใจคล้อยตามเรื่ องราวที่นาํ มาเล่าขาน วรรณกรรมสําคัญที่กลายมาเป็ นต้นแบบการเทศน์ในเวลา
ต่อมาก็คือ การเทศน์มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดกนัน่ เอง
การเทศน์แหล่ทาํ นองอีสานเรื่ องเวสสันดรชาดกนั้นเป็ นการอธิ บายเรื่ องราวของพระโพธิ สัตว์
พระนามว่า พระเวสสันดร ซึ่ งเป็ นพระชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู ้อนุตรสั มมาสัมโพธิ ญาณของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยผ์ คู ้ รองเมืองสี พีราช เป็ นพระราชโอรสของ
พระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดี ได้อภิเษกกับพระนางมัทรี มีพระโอรส ชื่อ ชาลี และมีพระธิ ดา ชื่อ
กัณหา พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ย ์ ที่มีน้ าํ พระทัย ดีงามและมีพระเมตตาบุญญาธิ การอย่างมหาศาลต่ออาณา
ประชาราษฏร์ โดยการบําเพ็ญมหาทานบารมี จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ ทุกแว่นแคว้น จนกระทัง่ ครั้งหนึ่ง
กษัตริ ยแ์ ห่งกาลิงครัฐ ได้ส่งคณะพราหมณ์มาทูลขอ ช้างเผือกคู่บา้ น คู่เมือง ชื่อ ช้างปั จจัยนาค เพื่อไปทํา
พิธี ให้บา้ นเมืองสงบ ร่ มเย็น เนื่องจากที่กาลิงครัฐนั้นประสบปั ญหา ความยากแค้น ฝน ฟ้ า ไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล จึงมีความเชื่อว่าถ้าได้ชา้ งเผือก ปั จจัยนาคมา จะทําให้บา้ นเมืองสงบ และอุดมสมบูรณ์ข้ ึน
จึงได้ส่งพราหมณ์ไปทูลขอ ซึ่ งครั้งนั้น พระเวสสันดร ทรงประทานช้างปั จจัยนาคให้แก่พราหมณ์แห่ง
กาลิงครัฐไป ทําให้ พระเจ้าสัญชัย และราษฏร ในนครสี พี ไม่พอใจ จึงเนรเทศ พระเวสสันดรให้ออกไป
ประทับที่เขาวงกตนอกพระนคร พระเวสสันดรก็มิได้ขดั ขืนแต่ทรงทูลขอโอกาสบําเพ็ญพระราชกุศล
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จากพระเจ้าสัญชัยโดยการบําเพ็ญมหาทาน สัตสดกทาน คือการให้ทานครั้งยิง่ ใหญ่ อันได้แก่ การใ ห้
ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสา และสรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ อย่างละ ๗๐๐ แก่ ประชาชนทัว่ ไปที่มาทูลขอ
หลังจากนั้นจึงได้เสด็จออกนอกเมืองพร้อมด้วย พระนางมัทรี พระชาลี และ พระกัณหา สู่ เขาวงกต ใน
ระหว่างทางได้เสด็จผ่าน นครเจตราช จึงได้แวะประทับพัก ณ ศาลาพักหน้าพระนคร กษัตริ ยแ์ ห่งนคร
เจตราชได้ทราบข่าว จึงออกมาทูลเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติที่นครเจตราช แต่พระเวสสัดร ทรงปฏิเสธ
แล้วได้เสด็จสู่ เขาวงกต เมื่อไปถึงทรงได้พบกับอาศรม ที่ประทับ ซึ่ ง ท้าววิษณุ กรรมได้เนรมิตขึ้นตาม
พระบัญชาของ ท้าวสักกะเทวราช กษัตริ ยท์ ้ งั สี่ จึงได้ออกผนว ชเป็ นฤาษีและพํานักที่อาศรมนั้นสื บมา
ครั้นต่อมาได้มีพราหมณ์ชื่อชูชก อาศัยอยูใ่ นกาลิงครัฐ บ้านทุนวิฐะ เที่ยวออกขอทานไปทัว่ เมือง เมื่อได้
เงิน ๑๐๐ กหาปณะ ก็จะนําเงินไปฝากสหายพราหมณ์สองผัวเมีย แต่พราหมณ์ท้ งั สองได้นาํ เงินที่ชูชก มา
ฝากไปใช้ จนหมด ครั้นพอชูชกมาขอเงินคืน สหายพราหมณ์ท้ งั สองก็มิได้มีให้ ชูชกจึงขอนางอมิตดาซึ่ง
เป็ นบุตรสาวของสหายพราหมณ์ท้ งั สองมาเป็ นภรรยาตน หลังจากนั้นชูชกก็พานางอมิตดามาอยูท่ ี่บา้ น
ของตน นางอมิตดาก็ปรนนิบตั ิตนต่อสามีเป็ นอย่างดี ทําให้บรรดา เมียของพราหมณ์ในหมู่บา้ นนั้นไม่
พอใจเพราะทําให้ถูกเปรี ยบเทียบ จึงพากันเกลียดชังและทําร้ายทุบตีนางอมิตดา ตลอดมา ชูชกจึงเห็นว่า
น่าจะหาทาสมารับใช้ จึงได้นึกถึง พระเวสสันดรว่ามี โอรสและธิ ดา อยู่ และทรงไม่เคยปฏิเสธสิ่ งใดจาก
ผูไ้ ปทูลขอ จึงได้เดินทางไปสู่ เขาวงกตเพื่อไปเฝ้ าพระเวสสันดร ในการทูลขอ พระโอรสและพระธิ ดา
ทั้งสองมาเป็ นทาสรับใช้ เมื่อชูชกเดินทางไปถึง ทางเข้าเขาวงกต ก็ได้ถูกพรานเจตบุตร ผูม้ ีหน้าที่รักษา
ประตูป่า ขัดขวางไว้ จากนั้นชูชกก็ได้หลอกหล่อ จนพรานเจตบุตรชี้ทางไปอาศรมของจุตดาบส แต่
เนื่องจากเขาวงกตเป็ นป่ าใหญ่ มีเนื้อที่กว้างขวาง ชูชกเกรงว่าจะไปไม่ถูกและอาจหลงท างอยูใ่ นป่ า จึง
ออกอุบายว่ามีพระราชสาส์นจากพระเจ้ากรุ งสัญชัยมาถึงพระเวสสันดร พรานเจตบุตรหลงกลจึงได้นาํ
ทางชูชกมาส่ งยังอาศรมจุตดาบส หลังจากนั้นชูชกก็ได้พกั ค้างแรมที่อาศรมจุตดาบสคืนหนึ่ง หลังจาก
นั้นก็ใช้คารมต่างๆ ทําให้จุตดาบสหลงกล ชี้ทางไปยังอาศรมของพระเวสสัน ดรให้แก่ชูชก คืนนั้น
พระนางมัทรี ได้ทรงสุ บินนิมิตว่าจะต้องเกิดการพลัดพรากจากแก้วตาดวงใจทั้งสองจึงนําความฝันนั้น
มาทูลถามจากพระเวสสันดร พระเวสสันดรทรงทราบแต่ตรัสแก่พระนางมัทรี วา่ ไม่มีเหตุอนั ใด อาจเกิด
จาก ธาตุโขภ คืออาหารผิดสําแดงนั้นเอง พระนางจึงคลายกังว ลแล้วออกไปหาอาหารในป่ าตามเดิม
เหมือนปกติ หลังจากนั้นเมื่อชูชกได้มาถึงก็ได้เข้าไปทูลขอ พระชาลี และพระกัณหา จากพระเวสสันดร
สองกุมารได้แอบฟังจึงหนีลงไปซ่อนตัวอยูใ่ นสระบัว ครั้นพอพระเวสสันดรทรงประทานสอง
พระกุมารให้แก่ชูชกแล้ว ชูชกก็ออกไปเดินหา แต่ไม่พ บ เลยกลับมายังอาศรมแล้วต่อว่า พระเวสสันดร
พระเวสสันดรจึงไปยังสระบัว เรี ยกสองพระกุมารขึ้นมา เพื่อสร้างมหาทานบารมี ทั้งสองจึงขึ้นมาจาก
สระบัว ชูชกก็ได้มดั มือ แล้วเฆี่ยนตี สองพระกุมาร ต่อหน้าพระเวสสันดร แล้วพาสองพระกุมาร กลับสู่
กาลิงครัฐ ในขณะนั้นถึงเวลากลับจากหาอาหารของพระนางมัทรี ระหว่างทางมีเทวดาแปลงกายเป็ นเสื อ
นอนขวางทางไว้ เพื่อไม่ให้พระนางกลับไปอาศรมทัน จนพลบคํ่าเสื อได้หายไป พระนางจึงเดินทางไป
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ยังอาศรมที่พกั เมื่อไปถึงก็ไม่พบสองพระกุมาร ตึงตกพระทัยวิง่ เข้าป่ าไปตามหา หาเท่าไหร่ กไ็ ม่พบจึง
ทรงเศร้าโศก เสี ยพระทั ย เป็ นอันมากจนล้มสลบลงไปหน้าอาศรมของพระเวสสันดร เมื่อนั้นองค์ทา้ ว
สักกะเทวราชทรงเห็นว่าถ้ามีผใู ้ ดมาทูลขอพระนางมัทรี ไปอีกก็จะไม่มีผใู ้ ดมาคอยถวายการอุปัฏฐาก
พระเวสสันดร จึงทรงจําแลงแปลงกายมาเป็ นพราหมณ์ เพื่อมาทูลขอพระนางมัทรี หลังจากนั้นพระ
เวสสันดรได้ประทานให้ พราหมณ์ผนู ้ ้ นั จึงได้แปลงกายกลับมาเป็ นท้าวสักกะเทวราชตามเดิม และแจ้ง
ความจริ งแก่พระเวสสันดร พร้อมทั้งคืนพระนางมัทรี ให้ ครั้งนั้นทําให้ การบําเพ็ญมหาทานบารมีในครั้ง
นี้ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เกิดแผ่นดินไหว เป็ นที่อนุโมทนาของมวลมนุษย์และเทวาดทั้งปวง จากนั้นพระ
เจ้าสัญชัยได้สุบินนิมิตถึงพระกุมารทั้งสอง จึงได้มารอพบที่ลานหน้าประตูเมือง ครั้นพอถึงเวลาก็
ทอดพระเนตรเห็นสองพระกุมารมากับชูชก จึงได้ไถ่ถอนสองพระกุมารจากชูชก โดยการประทาน
อาหาร คาว หวาน มากมายให้ชูชกได้กิน จนกระทัง่ ชูชก ตายเพราะอาหารไม่ยอ่ ย สองพระกุมารจึงทูล
พระเจ้าสัญชัย ให้ไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี กลับสู่ เมือง ครั้งนั้นพระเจ้าแห่งกาลิงคนคร ได้
นําช้างปั จจัยนาคมาถวายคืนด้วย พระเจ้าสัญชัยจึงนําขบวนอิสริ ยยศ จากวังไปรับพระเวสสันดรและ
พระนางมัทรี ที่เขาวงกต เมื่อขบวนไปถึง กษัตริ ยท์ ้งั หกก็ได้ พบกันทรงกันแสงด้วย คว
ามปี ติ แล้ว
ทั้งหมด ก็เสด็จนิวตั ิสู่พระนคร ในขณะนั้นบังเกิดฝนโบกขรพรรษคือเป็ นฝนที่ตกลงมาเป็ น เพชร พลอย
อัญมณี ต่างๆ ทําให้ประชาชน ออกมาเก็บไป บ้างก็นาํ ไปขาย ทรงอนุญาตให้ประชาชนเก็บไว้ได้แล้วก็
นําเข้าท้องพระคลัง จากนั้นพระเวสสันดรก็ได้ทรงครองราชย์สมบัติดว้ ยทศ พิธราชธรรมยังความสงบ
ร่ มเย็นแก่บา้ นเมืองตลอดมา
ในมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้จะประกอบไปด้วยพระคาถาพัน แยกเป็ นกัณฑ์หรื อตอนต่างๆ
ได้ ๑๓ กัณฑ์ และแต่ละกัณฑ์น้ นั จะมีเพลงประจํากัณฑ์ประกอบ มีเนื้อหาความหมายเล่าเรื่ องราวของ
กัณฑ์น้ นั ๆ ได้แก่
กัณฑ์ที่ ๑ ชื่อกัณฑ์ทศพร มี๑๙ พระคาถา จะใช้เพลงสาธุ การเป็ นเพลงประจํากัณฑ์ บอกเล่า
เรื่ องราวตอนที่พระนางผุสดี พระมเหสี ของพระอินทร์ ทูลขอพร ๑๐ ประการ จากพระอินทร์
กัณฑ์ ๒ ชื่อกัณฑ์ หิ มพานต์ มี๑๓๔ พระคาถา จะใช้เพลงตวงพระธาตุ เป็ นเพลงประจํากัณฑ์
จะเป็ นเรื่ องราวตอนที่ พระเวสสันดรทรงประทานช้างปั จจัยนาเคนทร์ ซึ่ งเป็ นช้างเผือกคู่บา้ น คู่เมือง
กัณฑ์ที่ ๓ ชื่อกัณฑ์ทานกัณฑ์ มี ๒๐๙ พระคาถา จะใช้เพลงพญาโศกเป็ นเพลงประจํากัณฑ์
เล่าถึง พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญสัตสดกทาน คือช้าง ม้า โคนม ทาสี ทาสา นารี และวัตถาภรณ์ต่างๆ
ตลอดจนสุ ราบาน อย่างละ ๗๐๐ แก่ประชาชน
กัณฑ์ที่ ๔ ชื่อกัณฑ์ วนประเวศน์ มี ๕๗ พระคาถา จะใช้เพลงพญาเดินเป็ นเพลงประจํากัณฑ์
บอกเล่าเรื่ องราวตอนสี่ กษัตริ ยเ์ ดินเข้าสู่ ป่า เขาวงกต
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กัณฑ์ที่ ๕ ชื่อกัณฑ์ชูชก มี ๗๙ พระคาถา จะใช้เพลงเซ่นเหล้า หรื อ เพลงค้างคาวกินกล้วย
เป็ นเพลงประจํากัณฑ์ ใช้ประกอบอากัปกิริยา ท่าเดินและลักษณะของชูชก ที่ มาทูลขอ สองพระราชกุมาร
จากพระเวสสันดรไป
กัณฑ์ที่ ๖ ชื่อกัณฑ์จุลพน มี ๓๕ พระคาถา จะใช้เพลงรัวสามลาหื อเพลงคุกพาทย์ เป็ นเพลง
ประจํากัณฑ์ เป็ นการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่ องราวอภินิหารที่เกิดขึ้นในเรื่ อพระเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ที่ ๗ ชื่อกัณฑ์มหาพน มี ๘๐ พระคาถา จะใช้เพลงเชิดกลองเป็ นเพลงประจํากัณฑ์
เป็ นเรื่ องราวตอนที่ พระอัจจุตฤาษี ได้ช้ ีทางให้ชุชกเดินทางไปยังอาศรมที่ประทับของพระเวสสันดร
กัณฑ์ที ๘ ชื่อกัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ พระคาถา เป็ นตอนที่ พระกุมารทั้งสองถูกชูชกทูลขอไป
เป็ นคนรับใช้นางอมิตดา
กัณฑ์ที่ ๙ ชื่อกัณฑ์มทั รี มี ๙๐ พระคาถา จะใช้เพลงทยอยโอดเป็ นเพลงประจํากัณฑ์ เป็ น
เรื่ องราวของพระนางมัทรี ที่หลงทางในป่ าตอนไปหาอาหาร พอกลับมาถึงอาศรมที่ประทับก็ทราบว่า
พระกุมารทั้งสองนั้นได้ถูก พราหมณ์ชูชก ทูลขอจากพระเวสสันดรไปแล้วก็เกิดเสี ยอก เสี ยใจ พ ระนาง
จึงออกวิง่ ตามหา จนสลบล้มไป
กัณฑ์ที่ ๑๐ ชื่อกัณฑ์สักบรรพ์ มี ๔๓ พระคาถา จะใช้เพลงกลมเป็ นเพลงประจํากํณฑ์ เป็ นตอน
ที่องค์พระอินทร์ เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อ ปลอมพระองค์มาเป็ นพราหมณ์ ทูลขอพระนางมัทรี
จากพระเวสสันดร เพื่อป้ องกันมิให้ผใู ้ ดมาทูลขออีก พระนางมั
ทรี จะได้คอยถวายการดูแลรับใช้
พระเวสสันดรต่อไป
กัณฑ์ที่ ๑๑ ชื่อกัณฑ์มหาราช มี ๖๙ พระคาถา จะใช้เพลงกราวนอก เป็ นเพลงประจํากัณฑ์
บอกเล่าเรื่ องราวถึงตอนที่องค์มหาราชพร้อมข้าราชบริ พารเสด็จออกตามหาพระเวสสันดรและพระ
กุมารที่เสด็จเข้าป่ า
กัณฑ์ที่ ๑๒ ชื่อกัณฑ์ฉกษัตริ ย ์ มี ๓๖ พระคาถา จะใช้เพลงตระนอน เป็ นเพลงประจํากัณฑ์
กัณฑ์น้ ีจะกล่าวถึงตอนที่ องค์สัญชัย และพระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระกุมารทั้งสอง ได้มาพบ
กัน
กัณฑ์ที่ ๑๓ ชื่อกัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคาถา ใช้เพลงทะแยกลองโยนเป็ นเพลงประจํา
กัณฑ์ เป็ นตอนที่พระเวสสันดรและพระกุมาร ได้เสด็จกลับสู่ พระนคร
พระเวสสันดรเป็ นพระโพธิ สัตว์องค์สุดท้ายของการอุบตั ิข้ ึนในมนุษยโลกขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู ้ เป็ นพระราชโอรสขององค์มหาราชและพระนางผุสดี
วันหนึ่งมีความปรารถนาจะช่วยให้สัตว์โลกและอาณา
ประชาราษฏร์ พ้นทุกข์จึงตั้งอยูใ่ น
ทศพิธราชธรรมและทรงตั้งปณิ ธานไว้แน่วแน่ในการจะบําเพ็ญมหาบารมีทาน โดยการสละทุกอย่าง
แม้กระทัง่ ชีวติ ของพระองค์เองหรื อแม้แต่ ราชโอรสและราชธิ ดา ซึ่ งถือเป็ น แก้วตา ดวงใจของพระองค์
จนกระทัง่ ได้สาํ เร็ จ และได้ไปอุบตั ิเกิดขึ้นเป็ นเจ้าชา ยสิ ทธัตถะในชาติต่อมา การเทศน์มหาชาติน้ นั ไม่
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ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าเริ่ มขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แต่มีหลักฐานที่เก่าแก่ท่ีสุดคือปรากฏในหนังสื อ
มหาชาติ ชื่อมหาชาติคาํ หลวง ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ตรงกับรัชสมัยในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ง
พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ประชุมนัก ปราชญ์ราชบัณฑิตในสมัยกรุ งศรี อยุธยา แปลและแต่งประพันธ์ข้ ึน
ใหม่ในช่วงระหว่างปี พุทธศักราช ๒๐๒๕ ถึ ง พุทธศักราช ๒๑๗๐ วิธีแต่งคือ การใช้ภาษามคธดั้งเดิม
ในพระไตรปิ ฏก ตั้งบาทหนึ่ง แล้วแปลเป็ นคําประพันธ์ภาษาไทย สลับกันไปดัง ตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่ างกัณฑ์ มทั รี
2

2

“ครั้นเช้าก็หิ้วเข้า
ลูกไม้บทันงาน
เป็ นใดจึ่งมาคํ่า
เห็นกูน้ ี โหดหื น

ชายป่ าเต้าไปตามชาย
จํางายราชอดยืน
อยูจ่ รหลํ่าต่อกลางคืน
มาดูแคลนนี้ เพื่อใด”

ตัวอย่ างกัณฑ์ ทานกัณฑ์
“ปางนั้นเจ้าพระยาแพศยัน

ดรได้จอมขวัญ

ชาลีพิลาศลักษณา
มัทรี มทั รราชธิ ดา

ได้แก้วกัณหา

สององค์อุม้ องค์สองอร”
หนังสื อมหาชาติคาํ หลวง เป็ นการแต่งไว้สาํ หรับสวดให้ประชาชน ฟังในการที่ไปบําเพ็ญกุศล
ที่วดั พระศรี รัตนศาสดารามและ มหาชาติคาํ หลวงทํานองดั้งเดิม ได้ไว้ใช้สวดถวายเมื่อกษัตริ ยแ์ ละหมู่
ของพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาบําเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เช่นเดียวกัน
ต่อมาเมื่อในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ประมาณปี พุทธศักราช ๒๑๗๐ ได้มีการประชุมนักปราชญ์
และราชบัณฑิตแต่งกาพย์มหาชาติข้ ึน ลักษณะสําคัญของกาพย์มหาชาติน้ นั จะมีคาํ ศัพท์ภาษามคธ
อยูน่ อ้ ยมาก จะแต่งเป็ นร่ ายยาวภาษาไทยที่เข้าใจง่ายกว่า ซะเป็ นส่ วนมาก การแต่งคําประพันธ์ร่ายยาว
ในกาพย์มหาชาติน้ ี สันนิษฐานไว้วา่ แต่งไว้สาํ หรับพระเทศน์ แ ละการที่เทศน์เป็ นทํานองต่างๆ นั้น
อาจจะมาจากการเทศน์และวิธีการจากมหาชาติคาํ หลวงในสมัยก่อน
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ส่ วนมหาชาติกลอนเทศน์ หรื อ ร่ ายยาวมหาชาติน้ นั จะยกคาถาภาษามคธมาตอนหนึ่ง แล้วนํา
ความมาแปลเป็ นภาษาไทยแต่งเป็ นร่ ายยาว แต่จะใช้วธิ ี การรวบรัดเนื้อเรื่ องให้ส้ นั เข้า สําหรับให้
พระเทศน์ให้จบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียว ซึ่งจะเห็นได้ในปัจจุบนั ที่มีการเทศน์มหาชาติรวบรัดเสร็ จสิ้ น
ภายในหนึ่งวัน
การเทศน์มหาชาติน้ นั มีประโยชน์นานัปการ ได้แก่ทาํ ให้เป็ นผูร้ ู ้จกั รักสามัคคี มีความเป็ นนํ้า
หนึ่งใจเดียวกันอันที่จะประกอบกิจกุศลร่ วมกัน ดังจะเห็ นได้จาก การเตรี ยมงานพิธี เป็ นต้น อีกทั้งยัง
เป็ นการเสี ยสละ ทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย์ เพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียวในอุปนิสัยอันเป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนเราทัว่ ไป ทําให้เป็ นผูม้ ีสติปัญญา ซึ่ งจะเกิดจากการฟังสิ่ งที่ประเสริ ฐและ
ดีงาม เป็ น การปฏิบตั ิตนตามมงคลอันสําคัญที่มีมาในพระไตรปิ ฎก คือเป็ นผูฟ้ ังธรรมตามกาลเป็ นต้น
ครั้นต่อมาถึงในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้ปรากฏหลักฐานจากการบันทึกไว้ใน ประชุมจารึ ก
วัดพระเชตุพน ในพร ะวิหารทิศ พระโลกนาถ มุขด้านหลัง ว่าในรัชสมัยของ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชจักรี วงศ์ ได้จดั การเทศน์มหาชาติ
หลวงที่จดั เป็ นการพิเศษ มีการเกณฑ์ พระราชวงศ์ท้งั หลายจัดทําเครื่ องบริ วารประกอบการเทศน์เป็ นการ
ยึดหลัก สัตตสดกมหาทาน ซึ่ งดังคําจารึ กไว้ดงั นี้ “เปนพระราชทรัพย์ทิ้งทานต้นกรรมพฤกษ์ ฉลากพิกดั
ค่าพระราชบุตรบุตรี พระภาคีไนยราชแลนางพระสนมราชกุญชร อุศดรนาวา ฉลากละห้าชัง่ สี่ ชงั่ สองชัง่
เป็ นเงินสามร้อยสามสิ บแปดชัง่ เงินใส่ ผลมะนาวร้อยหกสิ บแปดชัว่ เข้ากันทิ้งทานห้าร้อยหกชัง่ คิดทังเงิน
ค่าผ้าทรงพระดอกไม้สดบูชา เลี้ยงพระสงฆ์กระจาดและโรงฉ้อทานเครื่ องไทยทาน ” เป็ นการแสดงถึง
พระจริ ยวัตรที่ทรงยึดหลักธรรมตามมหาชาดก เรื่ อง พระเวสสันดร ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลใน
การถวายทานในการเทศน์มหาชาติหลวงในครั้งนั้นในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นการเทศน์มหาชาติ
หลวงจะถูกจัดขึ้น ที่พระที่นงั่ เศวตฉัตร ภายในพระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เท่า นั้น
ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๔ ได้ทรงย้ายไปจัดที่
พระที่นงั่ อนันตสมาคม แต่ขา้ ราชบริ พารและพระราชวงศ์ ฝ่ ายในทั้งไม่สามารถเข้าร่ วมได้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ จึงทรงมีรับสั่งใ ห้มาจัดที่พระที่นงั่ เศวตฉัตร
ภายในพระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัยตามเดิม
ประเพณี การเทศน์มหาชาติน้ นั ยังปรากฏหลักฐานที่สาํ คัญที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณี ที่ดีงามของชาวไทยดังจะเห็นได้จากวรรณคดีไทย เรื่ อง ขุนช้างขุนแผน ซึ่ งปรากฏเรื่ องราว
และระยะเวลา เด่นชัดถือเป็ นหลักฐานที่สาํ คัญยิง่ เป็ นการบันทึกแบบชาวบ้าน ใช้ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจ
ง่ายและสละสลวยด้วยคําประพันธ์ ที่ไพเราะ บอกเล่าเรื่ องราว วัน เวลา สถานที่ และวิธีดาํ เนินการอย่าง
ครบถ้วน ดังเห็นได้จากคําประพันธ์ต่อไปนี้
1

1
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อยูม่ าปี ระกาสัปตศก

ทายกในเมืองสุ พรรณนั้น

ถึงเดือนสิ บจวนสารทยังขาดวัน

คิดกันจะมีเทศน์ดว้ ยศรัทธา

พระมหาชาติท้ งั สิ บสามกัณฑ์

วัดป่ าเลไลยนั้นวันพระหน้า

ตาปะขาวเถ้าแก่แซ่กนั มา

พร้อมกันนัง่ ปรึ กษาที่วดั นั้น

บ้างก็รับเอาทศพรหิ มพานต์

บ้างก็รับเอาทานกัณฑ์นนั่

ที่ลูกดกรับชูชกกัณฑ์กลางวัน

ให้ยายศรี ประจันกัณฑ์มทั รี

ั ฑ์กลางคืน
มหาราชพันชาติกณ

ฟังพระหัวเราะครึ กครื้ นกันอึงมี่

ฉ้อกษัตริ ยฉ์ งัดเงียบเฉี ยบดี

ตาหมื่นศรี คนแก่ แกรับไป

จากคําประพันธ์ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ การเทศน์มหาชาติแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีการเตรี ยมการ
ล่วงหน้า มีการปรึ กษาหารื อกัน ทั้งจั ดตั้งเครื่ องบริ ขารกัณฑ์เทศน์ การรับเป็ นเจ้าภาพประจํากัณฑ์เป็ น
ต้น ดังนั้นการเทศน์มหาชาติ จึงเป็ นประเพณี ที่สาํ คัญรู ปแบบหนึ่งที่ผสมผสานระหว่างวิถีชีวติ และ
ศาสนาเข้าด้วยกัน ทําให้ผคู ้ นได้เกิดความศรัทธาในการร่ วมใจกันจัดขึ้นและพร้อมที่จะเข้าร่ วมฟังการ
สาธยาย ซึ่ งเป็ นความเชื่ออย่างหนึ่ง ที่สืบต่อกันมาหลายชัว่ อายุคนในอานิสงส์แห่งการได้ฟัง การเทศน์
มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก ซึ่ งได้กล่าวไว้คือ
ประการที่หนึ่ง เชื่อกันว่า จะได้เกิดในศาสนาของพระศรี อาริ ยเมตไตรย ซึ่ งจะมาอุบตั ิเป็ น
พระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่ งตามตํานานเล่าขานว่าได้มีเทวโองการสั่งถึงพระมาลัยมหาเถระ ให้มาบอกแก่
มนุษย์ท้ งั หลายในโลกว่า ถ้าผูใ้ ดปรารถนาประสบพบกับศาสนาของพระองค์ ก็ให้ผนู ้ ้ นั ฟัง มหาชาติ
พระเวสสันดรชาดก ซึ่ งประดับด้วยพระคาถาหนึ่งพันพระคาถาให้จบภายในวันเดียว และ ให้บูชาด้วย
ประทีป ธูป เทียน ธง ฉัตร สารพัน ดอกไม้ ดอกบัว ดอกอุบล จงกลนี ราชพฤกษ์ ให้ครบจํานวนสิ่ งละ
หนึ่งพัน ผลานิสงส์จะทําให้พบกับศาสนาของพระองค์
ประการที่สอง จะได้ไปเกิดในสุ คติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอนั โอฬาร
ประการที่สาม จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ ทุคติ วินิบาต
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ประการที่สี่ จะเป็ นผูม้ ีลาภ ยศ ไมตรี และความสุ ข และเป็ นสิ ริสวัสดิพิพฒั น์มงคลเพราะ เชื่อ
กันว่า คัมภีร์เทศน์มหาชาติ เป็ นพระพุทธวัจนะ ซึ่ งสมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัส ประทานเทศนาแก่
พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริ ษทั ณ นิโครธาราม กรุ งกบิลพัสดุ์ หากผูใ้ ดสดัปฟังแล้วย่อมเกิดกุศล บุญราศี
วรรณกรรมเรื่ องพระเวสสันดรชาดกที่แพร่ หลายอยูใ่ นท้องถิ่นต่างๆ อาจจะมีเนื้อเรื่ องไม่ตรง
ตามที่กล่าวมาในข้างต้น แต่เนื้อเรื่ องและการดําเนินเรื่ องก็ไม่แตกต่างกัน แม้วรรณกรรมเรื่ อง
พระเวสสันดรชาดกฉบับต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน แต่ที่มาของวรรณกรรมเรื่ องพระเวสสันดร
ชาดกที่แพร่ หลายอยูใ่ นประเทศไทยก็มีที่มาจากที่เดียวกัน จากหลักฐานซึ่ งเป็ นบันทึกต่างๆ
จากนั้นการเทศน์มหาชาติเรื่ องเวสสันดรชาดกนั้นได้มีการคัดลอกเผยแพร่ ไปตามวัดต่างๆนัย
ว่ามีการชําระครั้งใหญ่ช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ราวสมัยสมเด็จพระวันรัตหรื อสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส การคัดลอกนั้น ต่อมาถูกปรุ งแต่งขึ้นมาอีกหลายทอดโดยพระภิกษุ
ผูท้ รงความรู ้ของท้องถิ่นต่างๆ
1
การที่พระศรี อาริ ยจ์ ากวรรณกรรมเรื่ องพระมาลัยมีอิทธิ พลเป็ นอย่างสู งต่อการเทศน์ของ
พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะก ารเทศน์มหาชาติเกิดจากความเชื่อสื บต่อกันมาว่า พระพุทธศาสนาจะเสื่ อม
เมื่อมีอายุ ๕๐๐๐ ปี พระไตรปิ ฎกจะเสื่ อมเป็ นอันดับแรก อันดับรองต่อมาคือพระสู ตร อันดับสุ ดท้าย
คือชาดกต่างๆ เชื่อกันว่าเวสสันดรชาดกที่สาํ คัญที่สุดจะสู ญไปนั้น จึงทําให้เกิดประเพณี การเทศน์
มหาชาติ ต่อมาในสมัยต้นกรุ งศรี อยุธยาจึงมีสมุดพระมาลัยสู ตรเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์และสนับสนุน
ให้มีการเทศน์มหาชาติให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นข้อความในสมุดข่อยเรื่ องพระมาลัย
กลอนสวดสมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของการเทศ
น์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก ความว่า
ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ชม
สมเด็จองค์พระศรี อาริ ย ์
ให้ต้ งั ใจชื่นบาน
ฟังนิทานพระเวสสันดร
ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ไหว้
เมื่อท่านได้เป็ นพระบวร
ให้ฟังนิทานพระเวสสันดร
ในวันเดียวจบทั้งพัน
พระบาลีเทศนา
ฟังคาถาถ้วนทั้งพัน
ข้าวบิณฑ์ขนมนั้น
ทุกสิ่ งพันจงมากมาย
รู ปภาพนั้นผูกแขวนสาย
ฉัตรธงเพดานกั้น
ประทีปธูปเทียนถวาย
ดอกไม้เพลิงเริ งรัศมี
ดอกบัวหลวงดอกบัวขาว
ดอกสามหาวจงกลนี
ดอกอุบลอันมีศรี
นิลุบลดอกมณฑา
ดอกไม้ขาวใสสุ ด
ดอกสัตบุศอัจนา
สิ่ งละพันถวายบูชา
มหาชาติเวสสันดร
1

กมล เกตุศิริ. (2526: 122).
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ฟังแล้วปรนนิบตั ิ
ทําตามอรรถพระสัง่ สอน
มหาชาติพระเวสสันดร
ถ้วนคาถาแลบาลี
ผูใ้ ดฟังดังนี้ จบ
จึงจะพบท่านด้วยดี
จึงจะพบพระไมตรี
เมื่อเป็ นพระพ้นประมาณ
จากข้างต้นจึงทําให้ทราบว่า การเทศน์มหาชาติในสมัยก่อนนั้นจะมีการสวดพระมาลัยขั้น
การเทศน์ในแต่ละกัณฑ์ แต่ในปั จจุบนั นั้นประเพณี น้ ีได้หมดไปจากสังคมชาวพุทธแล้วที่ยงั คงอยูแ่ ละ
พบเห็นได้ทว่ั ไปก็เป็ นการเทศน์มหาชาติ ส่ วนการสวดพระมาลัยนั้นก็แยกเป็ นการสวดอย่างเดียว
ปั จจุบนั มีการสอดแทรกมุขตลก ขําขัน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สองแง่ สองง่าม มีดนตรี กลอง
ประกอบ เรี ยกเงิน โดยใช้บทกลอนเทศน์บา้ ง ทําให้ผฟู ้ ังมีความสนุก ไม่เบื่อหน่ายเหมือนในแบบฉบับ
ก่อนๆ
2
การแสดงของพระสงฆ์ลกั ษณะนี้ เป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ มเนื่องจากเป็ นของแปลกที่พระสงฆ์
กล้าทําเช่นนี้ อีกทั้งมีความสนุกสนานใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จึงสามารถทําให้เข้าถึงผูฟ้ ังได้อย่างรวดเร็ ว
จนเป็ นที่นิยมมากในยุคหนึ่ง โดยเรี ยกการสวดของพระสงฆ์ใ นรู ปแบบนี้วา่ สวดพระหรื อจําอวดพระ
และเรี ยกพระสงฆ์ที่เทศน์วา่ พระนักเทศน์ ซึ่ งในสมัยนั้นเรี ยกได้วา่ การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดร
ชาดกเป็ นมหรสพอย่างหนึ่งที่เจ้าภาพนิยมจัดหามาแสดงในงานบุญต่างๆ เช่นเดียวกับ โขน ละคร
ตลอดจนการแสดงอย่างอื่นๆ
3
แต่การที่พระสงฆ์สวดออกตลกคะนองเช่นนี้เป็ นการไม่สาํ รวมกิริยาไม่เหมาะสมต่อสมณเพศ
ทําให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อพระพุทธศาสนา และสิ่ งเหล่านี้เป็ นการผิดต่อวินยั สงฆ์ ทางคณะสงฆ์จึงออก
กฎห้าม แต่เนื่องจากการเทศน์เช่นนี้เป็ นที่ชื่นชอบของประชาชน จึงยังคงมีการเทศน์ในลักษณะนี้อยู่
การออกกฎห้ามพระสงฆ์แสดงสวดแบบตลกคะนองดังกล่าว มีหลักฐานปรากฏดังนี้
การสวดพระมาลัยนั้นน่าจะได้รับความนิยมมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แล้วโดยเฉพาะ
ในหมู่พระภิกษุสงฆ์นกั สวดที่นิยมการเทศน์มาลัยและเทศน์มหาชาติ กันอย่างผาดโผน ตลกคะนอง
จนกระทัง่ ร้อนถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ต้องทรงออกเป็ นกฎหมายห้ามไม่
ให้พระสงฆ์เทศน์แผลงแปลงเป็ นท่วงทํานองต่างๆ กฎพระสงฆ์ฉบับนี้ตราออกมาเมื่อ พ .ศ. ๒๓๒๕
อันเป็ นปี แรกที่ข้ ึนครองราชย์สมบัติมี ข้อความบางตอนดังนี้
4
แลทุกวันนี้อนาประชาราษฎร์ ทงั ปวงลางบาง ให้มีพระมหาเวสสันดรชาฎกนี้มิได้มีสังเวท
เลื่อมใสในธรรมคารวะฟังเอาแต่ถอ้ ยคํา ตลก ขนองอันหาประโยชน์มิได้พระสงฆ์ผสู ้ าํ แดงนั้นบาจําพวก
มิได้เล่าเรี ยนพระไตรปิ ฎก ได้แต่เนื้อความอันแปลร้อยเปนกาพยกลอนแล้วก็มาสําแ ดงถ้อย คําตลกขะ
2

พระครู สุนทรสุ ตกิจ(มณี ผ่อฝแผ้ว). (2553).

3

พระมหาธีรโชติ จิตวังโส. (2553).

4

กฎหมายตราสามดวง. (2505: 167-169).
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นองหยาบช้า เห็นแต่ลาภสการเลี้ยงชีวติ มิได้คิดที่จะเรี ยนสื บไป ทําให้พระศาสนาฟั่นเฟื อนเสื่ อมสู ญ
ชวนกันประมาทในพระธรรมเทศนาจะได้เสวยทุกขเวทนาในจัตุราบายภูมิเปนช้านาน จะมิได้พบ
พระพุทธบาทศาสดาพระศรี อริ ยเมตไตรเจ้าในอนาคต
แต่น้ ีสืบไปเมื่อหน้า ให้พระสงฆ์ผสู ้ าํ แดงพระธรรมเทศนา แลราษฎรผูจ้ ะฟังพระมหาชาติ
ชาฎกนั้นสําแดงแลฟังแต่ตามวาระ พระบาฬีแลอรรถกถาฎีกาบริ บูรณ์ดว้ ยผลอานิสงส์น้ นั ก็จะได้พบ
สมเด็จพระศรี อาริ ยเมตไตรในอนาคต ตามเทวะราชโองการเธอตรัสสั่งมาแก่พระมาไลยเทวะเถระนั้น
ห้ามอย่าให้เทศนาแลฟังเทศนาเปนกาพยกลอน แลกล่าวถ้อยคําตลกขะนองสนองเปนการเล่นหัวร่ อชื่น
ชมด้วยกัน ประมาทให้ผดิ จากพระวินยั เปนอันขาดทีเดียว
แลให้พระภิกขุสงส์เถรเณรฝ่ ายคันถธุ ระ วิปัสนา แลอาณาประชาราษฎรทังปวงประพฤติ
ตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้จงทุกประการ ถ้าพระสงส์เถ รแลอาณาประชาราษฎรผูใ้ ดมิได้ประพฤติ
ตามพระราชกําหนดกฎหมายนี้ จะเอาตัวผูม้ ิได้กระทําตามกฎของญาติโยมพระสงฆ์เถรเณรรู ปนั้นเปน
โทษตามโทษานุโทษ
ฏกให้ไว้ ณ วันเสาร์ เดือนสิ บ ขึ้นสิ บห้าคํ่า จุลศักราชพันร้อยสี่ สิบสี่ ปี ขาลจัตวาศก
5
นอกจากกฎสั่งห้ามในรัชกาลที่ 1 แล้ว ยังพบการออกประกาศห้ามอีกครั้งคือ การประกาศ
ห้ามไม่ให้พระภิกษุและสามเณรเทศน์มหาชาติตลกคะนอง เนื่องจากเห็นว่าเป็ นการไม่สมควร เมื่อ
พ.ศ. 2479 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 โดยกรรมการมหาเถระสมาคมใน
ขณะนั้น มีสมเด็จพ ระพุทธโฆษาจารย์ เป็ นประธานและบัญชาการคณะสงฆ์แทนพระองค์สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิ ริวฒั น์ มีขอ้ ความดังนี้
เดิมการเทศน์มหาชาติในเมืองไทยสมัยโบราณ เคยมีคฤหัสถ์สวดให้อุบาสกอุบาสิ กาฟังต่อ มา
เปลี่ยนเป็ นภิกษุสามเณรเทศน์เพราะเป็ นผูท้ ี่สามารถชักชวนให้อุบาสกอุบาสิ กาเกิ ดความเลื่อมใสได้ดี
กว่าคฤหัสถ์ ภายหลังปรากฏว่าการเทศน์มหาชาติกลายเป็ นเรื่ องสนุกขบขัน เพราะผูเ้ ทศน์นาํ เรื่ องไม่เป็ น
สาระมาแทรกแซง คลุกเคล้า ยักย้ายทํานองโลดโผนไปต่างๆ ตามใจชอบจนกลายเป็ นการเล่นแหล่ต่างๆ
แสดงอาการตลกคะนองจนเสี ยสมณะสารู ป ไม่ควรแก่วสิ ัยของบรรพชิตทําให้คนติเตียนและชาว
ต่างประเทศดูหมิ่น จึงขอห้ามพระภิกษุสามเณรไม่ให้เทศน์แหล่นอกเรื่ องมหาชาติที่สาํ ราก หยาบโลน
โลดโผนและทําตลกคะนองต่างๆ
ในขณะที่มีกฎการห้ามภิกษุสงฆ์ออก มานั้นก็มีกฎห้ามฆราวาสด้วยเช่นกัน ซึ่ งได้ประกาศ
ปรามไว้รวมกับการห้ามพระสงฆ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีขอ้ ความว่า ถ้าฆะราวาสที่มาช่วยจะสวดพระมา
ไลยก็ตามเถิด แต่อย่าให้สวดเป็ นลํานําตะหลก ขนองประการหนึ่ง

5

จินตนา กระบวนแสง. (2539 : 42-43).
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การเทศน์มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดกแบบตลกคะนองของพระภิกษุสงฆ์น้ นั เริ่ มหมด
ไปประมาณในสมัยรัชกาลที่ ๖ และปลายสมัยรัชกาลที่ ๗ นักเทศน์หลายสํานักจึงมิได้มีการสื บสาน
ท่วงที ลีลาในการเทศน์ ประกอบกับมีการห้ามจึงทําให้อรรถรสของการเทศน์ลดน้อยลงไป
การศึกษาเรื่ องการเทศน์มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดกนั้น และจากการพบเห็นของผูศ้ ึกษา
เองนั้น พบว่าในปั จจุบนั การเทศน์มหาชาติมิได้ตลกคะนอง หรื อผิดวินยั สงฆ์เหมือนแต่ก่อน การเทศน์
นั้นได้คงไว้ซ่ ึ งพระธรรมวินยั ทํานองการสวดที่ไพเราะ รักษาเอกลักษณ์ที่งดงาม แล
ะดํารงไว้ซ่ ึง
เรื่ องราวแห่งบาปบุญคุณโทษที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจแก่ชาวพุทธผูม้ ีจิตศรัทธาทุกคน
การเทศน์มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดกนั้นแต่เดิมมิได้ใช้เทศน์ตามงานทัว่ ไปบ่อยครั้ง
อย่างที่เราได้พบได้เห็นในปั จจุบนั ความจริ งแล้วใช้เทศน์ในงานพิธีต่างๆ และจะใช้ช่วงเวลาร ะหว่าง
ออกพรรษาคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเท่านั้น ดังหลักฐานซึ่ งเป็ นบันทึกต่างๆดังนี้
6
เป็ นบทความตอนหนึ่ง ตีพิมพ์รวมอยูใ่ นหนังสื อวชิรญาณวิเศษ เล่ม ๓ หน้า ๑๙๔ กล่าวถึง
เทศน์มหาชาติวา่ การเทศน์น้ นั จัดขึ้นครั้งใหญ่ มีการเตรี ยมการล่วงหน้าหลายวัน ทั้งต้องจัด หาเครื่ อง
บริ วารประกอบการเทศน์ซ่ ึ งครั้งนั้นจะเป็ นส่ วนของพระราชวงศ์เป็ นส่ วนใหญ่ที่พอจะมีราชทรัพย์พอ
แก่การกุศลดังจะเห็นได้จากบันทึกนี้วา่ “ครั้น ปี พ.ศ. ๒๓๕๐ พระเทพมุนี วัดสังข์กระจาย ได้เข้าถวาย

ั ฑ์ชูชกในรัชกาลที่ ๑ เจ้าจอมมารดาฝ่ ายในรับเป็ นผูจ้ ดั การเท ศน์ในครั้งนั้น จัดได้ยงิ่ ใหญ่มาก ”
เทศน์กณ
แสดงให้เห็นว่า การเทศน์มหาชาติในอดีตนั้นจะจัดกันเฉพาะส่ วนพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุ
วงศ์ หรื อขุนนางชั้นผูใ้ หญ่เป็ นส่ วนมาก
7
หนังสื อมหาชาติคาํ หลวงเป็ นของมีมาแต่โบราณเก่าแก่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา สําหรับเทศน์ในวัด
เวลามีงานนักขัตฤกษ์ และมีการชําระ สร้างขึ้นใหม่ต่อมาในรัชสมัยต่างๆจนถึงปัจจุบนั
การเทศน์ มหาชาติเรื่ องเวสสั นดรชาดกในประเทศไทย
ประเพณี การเทศน์มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดก แม้จะปรากฏอยูใ่ นทุกภาคของประเทศ
ไทย ถึงจะเป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันอ อกไปตามแต่ประเพณี ของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่
การเทศน์ มหาชาติในภาคเหนือ
ยังคงมีอยูใ่ นทุกที่ ที่เรี ยกว่า ประเพณี ต้งั ธรรม การตั้งธรรมก็คือการจัดให้มีการฟังเทศน์ธรรม
เรื่ องหรื อธรรมชาดกต่างๆ
การเทศน์ มหาชาติในภาคอีสาน
จะเกี่ยวเนื่องกับการทําบุญพระเวสส์หรื อบุญมหาชาติ มีการเทศน์วรรณกรรมเรื่ องพระมาลัย
และเรื่ องพระเวสสันดร เรื่ องพระมาลัยคือส่ วนที่เรี ยกว่ามาลัยหมื่นและมาลัยแสน
6

เอนก นาวิกมูล. (2532: 121-127).

7

พระยาอนุมานราชธน. (2501: 123).
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การเทศน์ มหาชาติในภาคใต้
คล้ายกับภาคกลาง แต่พิธีการและลําดับมีความแตกต่างไปบ้าง มีเครื่ องดนตรี ประกอบและ
มีอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับการแสดงอีกมาก
การเทศน์ มหาชาติในภาคกลาง
การเทศน์จะมีพระสงฆ์ เป็ นลูกคู่ ลูกรับกัน โบราณนิยมเทศน์กนั ตลอดคืน มีบทเทศน์ที่
สนุกสนานแทรกสลับกับการเทศน์พระบาลี
การเทศน์ มหาชาติเรื่องพระเวสสั นดรชาดกของภาคอีสาน
การเทศน์มหาชาติของวัดต่างๆในภาคอีสานนั้น จะมีการสื บทอดกันรุ่ นต่อรุ่ น โดยที่ผจู้ ะทํา
การเทศน์ตอ้ งผ่านการบรรพชา อุปสมบทมาแล้วอย่างน้อย หนึ่งพรรษาและต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กฝน
การอ่าน การเขียน หนังสื อตัวธรรม ซึ่ งเป็ นตัวอักขระโบราณใช้สาํ หรับบันทึกหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ซึ่ งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็ นภาษาที่สูง และศักดิ์สิทธิ์ ม าก พระภิกษุรูปใดจะเทศน์ จะต้อง
หัดอ่าน หัดเขียนตัวธรรมอย่างน้อย ให้ได้ครบทุกตัวพยัญชนะ ถึงจะสามารถเทศน์ได้ ซึ่ งตัวธรรมนี้จะ
ถูกจารลงบนใบลานขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร มัดด้วยผ้าไหมสี ต่างๆ วาง
บนพานที่บูชา ที่สาํ คัญกัณฑ์เทศน์ที่ใช้น้ นั จะต้องเป็ นผูจ้ ารลงไปด้วยตนเอง จึงทําให้หาผูส้ ื บทอดได้
น้อยลง จะมีพบเห็นเป็ นเจ้าสํานักที่มีชื่อเสี ยงไม่กี่รูป เช่นในจังหวัด ขอนแก่น จะมีพระมหาพิมพา
จังหวัดอุบลราชธานี จะมี พระครู สุนทรสุ ตกิจ เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละที่ก็จะมีวธิ ี การและลักษณะการเทศน์ที่
แตกต่างกันไป แต่จะมีเอ กลักษณ์ของการเทศน์มหาชาติในภาคอีสานคือ จะเทศน์เป็ นทํานองแหล่
อีสาน มีเสี ยงสู ง ตํ่า ขึ้นลง สลับไปมา ฟังแล้วเกิดความไพเราะ อีกทั้งสําเนียงภาษาก็เป็ นภาษาถิ่น ทําให้
ั ฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์เหมือนกับกัณฑ์เทศน์มหาชาติทว่ั ไป แต่ในแต่ละ
ผูฟ้ ังในท้องถิ่นนั้นเข้าใจง่าย มีกณ
กัณฑ์ จะสอดแทรกเรื่ องราวที่เพิ่มเติม ทั้งวิถีชีวติ และความเป็ นอยู่ เข้าไปด้วย การเทศน์แต่ละครั้งก็
จะต้องมีการตระเตรี ยมพิธีการต่างๆมากมาย และจะกระทําในช่วงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน๓ ถึง วันเพ็ญ
ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๔ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนเท่านั้น ซึ่งประเพณี น้ ีเรี ยกว่า ประเพณี บุญผะเหวด เป็ น
หนึ่งใน ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ของชาวไทยอีสาน ที่มีวฒั นธรรมและประเพณี ในแต่ละเดือนที่พึงกระทํา
ปฏิบตั ิ เป็ นเอกลักษณ์และขนมธรรมเนียมของท้องถิ่นอีสานสื บทอดมารุ่ นต่อรุ่ นหลายชัว่ อายุคน
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การเทศน์ มหาชาติเรื่ องพระเวสสั นดรชาดก กัณฑ์ มัทรี ของ วัดทุ่งศรีวิไลย ตําบลบ้ านซีทวน อําเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพถ่ายบริ เวณด้านหน้าวัดทุ่งศรี วไิ ลย
วัดทุ่งศรี วไิ ล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา ตั้งเป็ นวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 โดยมีใบเสมาราย
รอบบริ เวณวัดหลายชั้น โดยการสันนิษฐานว่า วัดทุ่งศรี วไิ ล เป็ นวัดที่มีการก่อตั้งมาแล้วถึงสองยุคสอง
สมัยแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าเป็ นปี พ .ศ. ใด โดยยุคแรกสมัยแรกสันนิษฐานว่ามีการตั้งวัดตั้งแต่
ตอนที่เจ้าชายอินทสะเกษแห่งเมืองอินทสะเกษ (ศรี สะเกษ) ได้ออกบวชเพราะสํานึกผิดที่เป็ นต้นเหตุให้
นางเจียงไดบุตรสาวของอดีตเจ้าเมืองซี ซ่วน (ชีทวนในปัจจุบนั ) ต้องตาย (ตามประวัติศึกชิงนางเจียง
ได) แล้วได้มาอยูท่ ี่วดั ทุ่งศรี วไิ ลแห่งนี้ ที่ซ่ ึ งอดีตเคยเป็ นอุทยานของนางเจียงได และได้สร้างเจดียเ์ พือ่
เป็ นอนุสรณ์ให้แก่นางเจียงได และก่อตั้งเป็ นวัดในยุคสมัยแรกจนถึงปี ไหนไม่มีปรากฏเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่าเคยมีเจ้าอาวาสมากี่รูปเป็ นเพียงการกล่าวเล่าขานสื บต่อกันมา ด้วยความที่วดั ทุ่งศรี วไิ ลอยูไ่ กล
จากหมู่บา้ น จึงเป็ นการลําบากสําหรับญาติโยมสาธุ ชนที่จะเข้ามาทําบุญสักการะเนื่องจากในสมัยอดีต
บริ เวณนี้เคยเป็ นป่ าหนาทึบ มีเพียงผูค้ นที่เดินทางผ่านไปมาใช้เป็ นที่พกั อาศัยจนกลายเป็ นวัดร้างในเวลา
ต่อมา จากนั้นมีการค้นพบพระพุทธรู ปหิ นศิลาแลง ศิลปะสมัยทวารวดี ยุคขอมเรื องอํานาจเป็ นจํานวน
มากมายรายรอบบริ เวณวัดทุ่งศรี วไิ ลแห่งนี้ แห่งซากปรักหักพังของทั้งเจดีย ์ และธรรมาสน์เทศน์ ที่ก่อ
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ด้วยหิ นทรายในสมัยโบราณ ซึ่ งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นซากปรักหักพังจากวัดที่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่
สมัยแรกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเหตุน้ ีเอง จึงเริ่ มมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในตอนแรก โดย การสร้าง
เป็ นเรื อนไม้เพือ่ เก็บรวบรวมพระพุทธรู ปที่ขดุ ได้แล้วอัญเชิญมา ประดิษฐานไว้ท่ีเรื อนไม้ก่อนเพือ่ จะได้
เป็ นที่สักการะบูชา แก่ชาวบ้าน ต่อมาเรื อนไม้ที่เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปเกิดไฟไหม้ท้งั
หลัง โดยคาดว่าน่าจะเกิดจากเทียนที่ชาวบ้านนํามาจุดบูชาไว้พระนัน่ เอง และเหตุน้ ีเอง ก็ได้เกิด สิ่ ง
มหัศจรรย์ที่ทาํ ให้ชาวบ้านเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสเนื่องจากมีพระพุทธรู ปองค์หนึ่งไม่มีแม้ แต่
รอยขีดข่วน ชาวบ้านจึงเรี ยกชื่อว่าพระเจ้าวิเศษ และต่อมาได้เรี ยกเป็ น หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ และ
ได้สร้างวิหารมัน่ คงถาวรไว้เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ มีการก่อร่ างตั้งเป็ น
วัดสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั เรี ยกชื่อว่า วัดทุ่งศรี วไิ ล เป็ นแหล่งที่พระเกจิอาจารย์ดงั ทั้งหลายเคยมาปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด
วัดทุ่งศรี วไิ ล วัดนี้มีหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปหิ นศิลาแลงแกะสลักปาง
นาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง 55 เซนติเมตร สู ง 90 เซนติเมตร ศิลปะทวารวดี เป็ นพระพุทธรู ป
คู่บา้ นคู่เมืองที่เ คารพสักการะ ของชาวบ้านชีทวน นอกจากนี้บริ เวณวัดยังมีใบเสมาหลายชั้นล้อมรอบ
อุโบสถ และวิหารหลังเก่าไปจนถึงกําแพงรอบวัด ทุกทิศตลอดทั้งสระนํ้าใหญ่ รวมทั้งหอไตรและ
ธรรมาสน์ซ่ ึงก่อด้วยอิฐในสมัยนั้น ก่อตั้งเป็ นวัดมาแล้วกว่า 300-400 ปี แต่พ่ งึ ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสี มาตั้งเป็ นวัดอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีการจารึ ก
เป็ นรายลักษณ์อกั ษรการได้รับวิสุงคามสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 ตามพระราชบัญญัติการขอตั้งวัดอย่าง
ถูกต้อง และมีเจ้าอาวาสปกครองวัดทุ่งศรี วไิ ลมาแล้วหลายรู ปด้วยกันแต่เท่าที่มีการเล่าสื บต่อกันมาจาก
อดีตถึงปั จจุบนั ที่มีการบันทึกทั้งหมด 4 รู ป ดังนี้
พระอัญญาท่านด้าน ไม่ปรากฏว่าเป็ นเจ้าอาวาสปกครองวัดกี่ปี
พระอาจารย์ครู บากัน ไม่ปรากฏว่าเป็ นเจ้าอาวาสปกครองวัดกี่ปี
พระครู คมั ภีรวุฒาจารย์ (หลวงปู่ หนู คัมภีโร) ปกครองวัดทุ่งศรี วไิ ล ถึง ปี พ.ศ. 2525
พระครู สุนทรสุ ตกิจ (มณี ผ่องแผ้ว) ปกครองวัดทุ่งศรี วไิ ล ปี พ.ศ. 2525 ถึง ปั จจุบนั
มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ เศษ (ขยายเขตวัดเพิ่มเติม )เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิธรรม วัดทุ่งศรี วไิ ล ย เป็ น
สํานักอบรมปฏิบตั ิธรรมที่สาํ คัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ปั จจุบนั มีการปฏิบตั ิธรรมอบรมจิต
ภาวนาแก่ขา้ ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ โรงเรี ยนทัว่ ในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยต่าง ๆอาทิ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีจงั หวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็ นต้น
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บริ เวณภายนอกพระอุโบสถ วัดทุ่งศรี วไิ ลย
การเทศน์มหาชาติเรื่ อง พระเวสสันดรชาดก นั้น ในวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอ
ั ฑ์หนึ่งซึ่ งเป็ นเอกลักลักษณ์ของจังหวัดโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็ น
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จะมีกณ
ทํานองที่มีเฉพาะในสํานั กของพระอาจารย์นกั เทศน์ในอุบลราชธานีเท่านั้นที่ได้สืบทอดต่อกันมาหลาย
ชัว่ อายุคน นัน่ ได้แก่ กัณฑ์มทั รี หรื อที่เรี ยกกันว่า มัทรี เครื อ จากการที่ผศู ้ ึกษาได้ลงพื้นที่ภาคสนามไป
ศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่า ในจังหวัดต่างๆในภาคอีสานที่มีการเทศน์มหาชาติเป็ นทํานองแหล่อีส านนั้น
จะมีท่วงทํานองคล้ายกัน แต่ที่สังเกตได้คือ กัณฑ์มทั รี หรื อ มัทรี เครื อ ของจังหวัดอุบลราชธานี จะมี
ความแตกต่างจาก กัณฑ์มทั รี ของที่อื่นในภาคอีสาน โดยมีประวัติความเป็ นมาคือ พระอาจารย์มณี ผ่อง
แผ้ว หรื อ พระครู สุนทรสุ ตกิจ เจ้าคณะอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราช ธานีได้ ให้ขอ้ มูลไว้วา่ เมื่อครั้ง
ได้บรรพชาเป็ นสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินยั และได้ศึกษาการอ่านหนังสื อตัวธรรม จนเกิด
ความชํานาญ จนได้มีโอกาสขึ้นเทศน์ในงานบุญธรรมสวนะของวัด และต่อมาทางเจ้าอาวาสได้เห็นว่า
น่าจะนํามาฝึ กฝนให้หดั เทศน์แหล่มหาชาติ จึงได้ให้ทา่ นฝึ กฝนจนกระทัง่ สามารถฝึ กฝนจนเป็ นที่ยอมรับ
ในขณะนั้น และได้รับการนิมนต์ข้ ึนเป็ นองค์ธรรมกถึกในการเทศน์มหาชาติประจําปี ของจังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้นจึงเริ่ มฝึ กให้กบั พระภิกษุในวัดโดยเลือกพระที่มีเสี ยงดีที่น่าจะพอฝึ กได้ ซึ่ งปั จจุบนั เหลือเพียง
๒ รู ป คือ พระครู วจีสุนทร และพระมหาธีรโชติ จิตตวังโส พระนักเทศน์แห่งจังหวัดอุบลราชธานี
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การสอนนั้นก็จะเริ่ มจากการเรี ยนหนังสื อตัวธรรม หลังจากนั้นก็จะเรี ยนอ่านก่อน เมื่ออ่านได้
ก็จะเรี ยนการเขียนต่อ จนกระทัง่ สามารถอ่านออก เขียนได้ พระอาจารย์ท่านจะให้หดั จารลงใน ใบลาน
เป็ นของส่ วนตัวไว้เทศน์ เมื่อจารได้แล้วก็จะฝึ กการเทศน์เป็ นทํานองซึ่ งก็เหมือนกับการต่อเพลงของนัก
ดนตรี คือ การสอนท่องแบบปากต่อปาก ให้เอื้อนคําตามทีละวรรคจนชัดเจน จึงค่อยเริ่ มประโยคต่อไป
พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อน ไม่มีการจดบันทึก ต้องอาศัยความจําและค วามเข้าใจในการจดจํา
ท่วงทํานองให้ได้ถูกต้องชัดเจนมากที่สุด และจะต้องเอื้อนให้ถูกต้องตามวรรคต่างๆไม่ให้ขาดเนื้อความ
และอรรถรสในการเทศน์ การเทศน์ก็จะมีท่วงทํานองที่แตกต่างออกไปในแต่ละช่วงวรรคตอนและ
เรื่ องราว ตัวอย่างเช่น ในกัณฑ์มทั รี ตอนที่พระนางมัทรี ทรงพบกับสัตว์ ป่ าทั้งสามจะใช้ท่วงทํานองที่
เรี ยกว่า ลมพัดพร้าวพัดไผ่ แสดงออกถึงอาการหวาดกลัว และ ฮึดใจสู ้ เวลาเทศน์จะต้องใช้เสี ยงที่สูง
แล้วโหนลงตํ่า เป็ นต้น เวลามีงานกิจนิมนต์ก็จะต้องมารวมกันซ้อมเพื่อปรับระดับเสี ยงให้เท่ากัน นัดบท
และทํานองที่จะเทศน์ แต่ในปั จจุบนั ด้วยความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การต่อบทเทศน์ให้กบั พระ
ใหม่ๆ หรื อการฝึ กซ้อมเพือ่ ไปงานกิจนิมนต์ก็จะใช้เทปแล้วก็แยกกันฝึ กแยกกันซ้อม ซึ่งในจุดนี้อาจทํา
ให้การเทศน์ผดิ เพี้ยนจากทํานองเดิมไปบ้างจึงต้องมีการนัดซ้อมบ้างในบางโอกาสเพื่อแก้ไขให้
เหมือนกัน
ประเพณีและพิธีกรรมในการเทศน์ แหล่ อสี าน
พิธีกรรมที่มีการจัดการเทศน์มหาชาติน้ นั จะพบได้วา่ เป็ นพิธีการในงานประเพณี ที่สาํ คัญของ
ชาวอีสานและชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ งานประเพณี บุญผะเหวด ซึ่ งจะกระทํากันในช่วงวันเพ็ญ
ขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๓ ไปจนถึงวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๔ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งเดือน แต่พระครู สุนทร
สุ ตกิจได้ให้คาํ อธิ บายว่า ในปั จจุบนั การจัดการเทศน์มหาชาติ สามารถกระทํากันได้ต้ งั แต่ช่วงเข้าพรรษา
หรื อในโอกาสที่ประชานหรื อหน่วยงานต่างๆได้จดั ขึ้นก็สามารถเทศน์มหาชาติได้เช่นกัน แต่ถา้ ตาม
หลักปฏิบตั ิที่มีมาแต่โบราณ คือจะเทศน์กนั ในช่วงดังกล่า วในงานประเพณี บุญผะเหวดเท่านั้น ในการ
จัดพิธีเทศน์มหาชาติน้ นั จะต้องมีการตระเตรี ยมงานกันอย่างละเอียด รอบคอบและต้องครบถ้วน
เพราะฉะนั้นจะต้องได้รับความร่ วมมือจากหลายๆฝ่ ายในการร่ วมกันจัดงาน อนึ่งเพราะต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสู ง จึงไม่สามารถกระทําได้โดยใคร หรื อบุค คลใด บุคคลหนึ่ง โดยพิธีจะเริ่ มจาก
การประชุมตระเตรี ยมงาน หาฤกษ์ยามที่เหมาะสม และจะต้องหาผูร้ ับเป็ นธุ ระในการรับเป็ นเจ้าภาพ
ประจํากัณฑ์น้ นั ๆ ซึ่ งแต่ละกัณฑ์ก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันไป ดังจะเห็นได้จาก คําประพันธ์ใน
วรรณคดีไทยเรื่ อง ขุนช้างขุนแผน ที่กล่าวไว้ดงั นี้
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อยูม่ าปี ระกาสัปตศก

ทายกในเมืองสุ พรรณนั้น

ถึงเดือนสิ บจวนสารทยังขาดวัน

คิดกันจะมีเทศน์ดว้ ยศรัทธา

พระมหาชาติท้งั สิ บสามกัณฑ์

วัดป่ าเลไลยนั้นวันพระหน้า

ตาปะขาวเถ้าแก่แซ่กนั มา

พร้อมกันนัง่ ปรึ กษาที่วดั นั้น

บ้างก็รับเอาทศพรหิ มพานต์

บ้างก็รับเอาทานกัณฑ์นนั่

ที่ลูกดกรับชูชกกัณฑ์กลางวัน

ให้ยายศรี ประจันกัณฑ์มทั รี

ั ฑ์กลางคืน
มหาราชพันชาติกณ

ฟังพระหัวเราะครึ กครื้ นกันอึงมี่

ฉ้อกษัตริ ยฉ์ งัดเงียบเฉี ยบดี

ตาหมื่นศรี คนแก่ แกรับไป

จากคําประพันธ์ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ คนไทยนั้นมีนิสัยโอบอ้อม อารี มีใจเป็
นกุศล และ
ช่วยเหลืองานกันมีความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อให้งานนั้นสําเร็ จลุล่วงด้วยดี หลังจากที่กาํ หนดวัน
เวลา ได้เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะต้องจัดเตรี ยมเครื่ องประกอบการเทศน์ไม่วา่ จะเป็ น ธรรมาสน์ บุษบกตั้งพระ
ดอกไม้ ผลไม้ ธง บาตรนํ้ามนตร์ เป็ นต้น
ประเพณี บุญผะเ หวดนั้นจะมีงานด้วยกันสองวันด้วยกัน คือวันแรก จะเรี ยกว่า วันโฮม คือ
วันที่มีพกี รรมสําคัญ สองอย่างคือ การนิมนต์พระอุปคุตเข้าเมืองและ การเชิญพระเวสสันดร เข้าเมือง
ในคืนก่อนวันงาน ชาวบ้านจะมารวมตัวกันทั้งหมู่บา้ นใกล้เคียง จะมาช่วยกันจัด ประดับตกแต่งมณฑล
พิธี ด้วยดอกไม้เครื่ องหอมต่างๆ พวงมาลัย และธงทิว ขึงด้วยด้ายสายสิ ญจน์ ตั้งขันนํ้ามนต์ มีขนั หมาก
เบ็ง ( ขันบายศรี ประดับด้วยหมาก ) แปดอัน โอ่งนํ้า ๔ โอ่ง ตั้งไว้ที่มุมธรรมาสน์ มีการนํารู ปปั้ นสัตว์
ต่างๆ อาทิ นก ลิง ม้า วัว ควาย ช้าง เป็ นต้น มาตั้งเรี ยงรายบริ เวณพิธีโ ดยสมมุติวา่ เป็ นกลางป่ า ประดับ
ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย และปั กธงใหญ่รอบมณฑลพิธีท้งั แปดทิศ เป็ นการทําตามคติความเชื่อโบราณ
เพื่อป้ องกันสิ่ งอัปมงคลรอบลํ้าเข้ามาในบริ เวณพิธี จากนั้นต้องประกอบศาลา ที่ต้งั พระอุปคุตทางด้าน
ทิศตะวันออกของโรงพิธี ภายในที่ต้ งั พระอุปคุตจะต้ องมี บาตร กระโถน กานํ้า ร่ ม ไตรจีวร สําหรับ
ถวายพระอุปคุต เมื่อถึงเวลาเช้า ชาวบ้านจะทําพิธี แห่พระอุปคุตเข้าเมือง มีการจัดพิธีใหญ่โต มีขบวน
แห่ แตรวง แห่รอบพิธีสามรอบแล้วนําพระอุปคุตขึ้นตั้งบนศาลาที่จดั เตรี ยมไว้ หลังจากนั้นตอนบ่าย จะ
มีพธิ ีการแห่เชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เข้าเมือง พระเวสสันดรและพระนางมัทรี น้ นั บางที่จะใช้
เป็ นภาพวาดขนาดเท่าคนจริ ง แห่นาํ ด้วยพระพุทธรู ปและพระสงฆ์ ๔ รู ป ขึ้นนัง่ บนเสลี่ยงหามแห่เข้า
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เมืองด้วยขบวนแห่พอถึงวัด จะแห่รอบมณฑลพิธีสามรอบจากนั้นนําพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ที่
เป็ นรู ปวาดขึ้นประดิ ษฐานบนที่ต้ งั ในช่วงคํ่าจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นจะ
นิมนต์พระสงฆ์แปดรู ป ขึ้นอ่าน บท อิติปิโสโพธิ สัตว์ พระคาถาพัน ชัยมงคลคาถา พระมาลัยหมื่น
พระมาลัยแสน ขึ้นเป็ นคู่ ครั้งละ ๒ รู ป จํานวน ๔ ครั้ง เป็ นการเสร็ จพิธีในวันโฮม เช้าวันรุ่ งขึ้น ชาวบ้าน
จะนําข้าวพันก้อนไปถวายพระอุปคุตที่วดั แต่เช้า มีการสวดเชิญชุมนุมเหล่าเทพยดาให้มาร่ วมชุมนุมใน
มณฑลพิธี หลังจากนั้นอาราธนานิมนต์พระเทศน์สังกาสจึงอาราธนาเทศน์มหาชาติไปตอลอดจนจบสิ้ น
๑๓ กัณฑ์ จากนั้นถวายขันดอกไม้ ธูป เทียน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็ นอันเสร็ จพิธี
เครื่ องประกอบพิธีในการเทศน์ มหาชาติงานบุญผะเหวด
จากข้างต้นที่ได้เสนอเครื่ องประกอบการเทศน์ต่างๆไว้ จะมีรายละเอียดของเครื่ องประกอบ
ต่างๆดังนี้
๑. ดอกไม้หลากหลายชนิด สําหรับประดับตกแต่งพิธีโรงธรรม
๒. ดอกบัว บงกช จงกลนี
๓. ธูป
๔. เทียน
๕. ธงทิว
๖. ผลไม้ ได้แก่ กล้วย( ใช้ท้ งั เครื อ) อ้อย มะพร้าวยกทลาย ส้มโอ เป็ นต้น
๗. สายสิ ญจน์
๘. พระพุทธรู ป
๙. บาตรนํ้ามนต์
๑๐. ธรรมาสน์หรื อบุษบกสําหรับเทศน์
ั ฑ์เทศน์
๑๑. เครื่ องพลีกณ
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ั ฑ์เทศน์ของชาวบ้านที่นาํ มาถวายที่วดั
ภาพประกอบ 1 เครื่ องพลีกณ
เครื่ องประกอบกัณฑ์เทศน์ ชาวบ้านจะเรี ยกว่า เครื่ องกระทอเครื่ องฮ้อย ประกอ บด้วย ธูป
เทียน หมาก เมี่ยงตากแห้ง ธงทิว อย่างละพัน ห่อด้วยผ้าขาวแล้วพันด้วยด้ายสายสิ ญจน์ จะใช้ประกอบ
ในการเทศน์ซ่ ึ ง ชาวบ้านจะต้องจัดเตรี ยมให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรื อจะเรี ยก ครุ ภณั ฑ์ก็ได้
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ภาพประกอบ 2 บุษบกสําหรับขึ้นเทศน์ของพระสงฆ์ดา้ นหน้า
ธรรมาสน์สิงห์เทิ นบุษบก บ้างเรี ยกว่านกหัสดีลิงค์ ซึ่ งเป็ นความเชื่อของชาวบ้านในแถบ
จังหวัดอุบลราชธานี ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก สร้างประมาณปี พ .ศ. 2440-2470 เป็ นศิลปกรรมทีเ่ กิด
จากการผสม ผสานความคิดแบบไทยกับฝี มือของช่างญวนหรื อเรี ยกว่า แจวเวียง รู ปแบบก่อด้วยปูน
เขียนสี ดว้ ยลายต่างๆพร้อมงานจิตกรรมฝาเพดาน ศาลาการเปรี ยญเป็ นธรรมาสน์ที่แปลกและคาดว่ามีอยู่
หลังเดียวในประเทศไทย
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ภาพประกอบ 3 บุษบกสําหรับพระขึ้นเทศน์ ด้านหลัง
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ภาพประกอบ 4 บุษบกสําหรับพระขึ้นเทศน์ดา้ นข้าง
จากภาพ จะเห็นได้วา่ บุษบกที่ต้งั สําหรับพระขึ้นแสดงพระธรรมเทศนานั้นจะมี ลวดลายเป็ น
ศิลปะผสมผสานหลายชาติดว้ ยกันระหว่างไทย ลาวและเวียดนาม เป็ นภาพเขียนสี น้ าํ มัน บุษบกนี้สร้าง
ขึ้นมานานกว่า ร้อยปี เป็ นโบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้ข้ ึนทะเบียนไว้แล้ว
ขัน้ ตอนพิธีกรรมในการจัดการเทศน์ แหล่ มหาชาติ
การเทศน์แหล่มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ในงานบุญผะเหวดนั้น มีแบบแผน
ระเบียบพิธีการที่ปฏิบตั ิเป็ นประเพณี สืบต่อกันมา ซึ่ งเจ้าภาพจะต้องจัดเตรี ยมให้พร้อม ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามขั้นตอน ดังนี้
1. การนิมนต์ พระ
เมื่อมีการจัดงานบุญผะเหวด หรื อการจัดงานการเทศน์มหาชาติข้ ึนนั้น จํา เป็ นจะต้องนิมนต์
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้พระมีเวลาในการเตรี ยมตัว เพราะกิจนิมนต์ในการเทศน์แหล่มหาชาติ
นั้น จะมีมากในช่วงเวลาเดียวกันคือวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน๓ ถึง วันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๔ ทําให้เมื่อ
มีงานพระภิกษุสงฆ์ที่เป็ นพระนักเทศน์จะต้องซ้อมร่ วมกันก่อนและต้องกําหนดวันที่ชดั เจน
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การเทศน์แห ล่มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี โดยทัว่ ไปนั้น นิยมเทศน์กนั ใน
พิธีท่ีรวบรัดคือเทศน์แบบกระชับเนื้อหา เพือ่ ให้เสร็ จสิ้ นในวันเดียว หรื ออาจเทศน์ในพิธีท่ีจดั ใหญ่เป็ น
ระยะเวลาหลายวันก็ได้
2. การจัดเตรี ยมสถานที่
เจ้าภาพจะจัดเตรี ยมสถานที่ในการเทศน์ ดังนี้
2.1 จัดเตรี ยมบุษบก ธรรมาสน์สาํ หรับพระเทศน์ ๒ รู ป ไว้หน้าโรงพิธี ด้านใดด้านหนึ่ง
ของบริ เวณที่ต้ งั พิธี ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานที่
2.2 ตั้งเครื่ องบริ ขาร ประกอบกัณฑ์เทศน์ อาทิ พระคัมภีร์คาถาพัน ไว้บนบุษบก ธรรมาสน์
พระสงฆ์ที่มาสวด หรื อ บุษบกที่เตรี ยมไว้ เป็ นต้น
2.2.1 ตั้งโรงพิธีอญั เชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐานบนบุษบกด้านทิศตะวันออกของ
โรงพิธี
2.2.2 ตั้งเครื่ องบริ ขารที่บุษบกบูชาพระอุปคุต ได้แก่ ผ้าไตร กระโถน ร่ ม กานํ้า บาตร
2.2.3 ตั้งรู ปพระเวสสันดรและพระนางมัทรี หลังจากอัญเชิญเข้ามาประดิษฐานใน
โรงพิธีแล้วพร้อมด้วยเครื่ องประกอบดังนี้ ขันบายศรี หมากพลู ธูป เทียน ดอกไม้ เป็ นต้น
2.2.4 ตั้งที่บูชาหน้าบุษบกที่ต้งั พระคัมภีร์คาถาพัน ๑ ที่ ประกอบด้วย
พานดอกไม้
แจกันดอกไม้ ๑ คู่ ตั้งสองข้างของพานดอกไม้
กระถางธูปพร้อมธูป ๓ ดอกปั กไว้ในกระถาง ตั้งตรงกับพานดอกไม้
เชิงเทียนพร้อมเทียน ๑ คู่ ตั้งสองข้างของกระถางธูป
2.2.5 ตั้งบาตรนํ้ามนต์พร้อมเทียนสําหรับจุดหนึ่งพันเล่ม ไว้ท้งั สองด้านของบริ เวณ
บุษบกที่พระเทศน์
2.2.6 ประดับตกแต่งบริ เวณโรงพิธีดว้ ยดอกไม้หลากหลายชนิด ผลไม้นานาพันธ์
2.2.7 ประดับธงทิวรอบโรงพิธี พร้อมโยงด้ายสายสิ ญจน์ในบริ เวณมณฑลพิธี
3. ขัน้ ตอนในพิธีการ การเทศน์ แหล่ มหาชาติ เรื่ องพระเวสสั นดรชาดก กัณฑ์ มทั รี
ในพิธีการเทศน์มหาชาติโดยการเทศน์แหล่น้ นั ระเบียบการและขั้นตอนไม่แตกต่างจากการ
เทศนาธรรมทัว่ ไป ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 การเริ่ มพิธีน้ นั จะเริ่ มประกอบพิธีกนั ในช่วงเช้า ต่อมาในปัจจุบนั จึงมีการกําหนดเวลา
ที่แน่นอนเพือ่ ให้เป็ นที่เข้าใจตรงกันของแขกผูร้ ่ วมงาน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีการกําหนด เวลาที่แตกต่าง
กันออกไป ที่พบเห็นในปั จจุบนั ก็คือ ในอุบลราชธานีจะเริ่ มสวดเวลาประมาณ ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐น.
3.2 เจ้าภาพประจํากัณฑ์หรื อประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้ว จุดเครื่ องบูชาที่
หน้าพระอุปคุต หลังจากนั้นจุดเทียนตั้งบริ เวณรอบบาตรนํ้ามนต์ที่เตรี ยมไว้

50
3.3 พิธีกรอาราธนาศีล อาราธนาธรรม พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าภาพและแขกผูม้ ีเกียรติรับศีล
3.4 พระภิกษุสงฆ์ เริ่ มสวดพระคาถาพันเป็ นพระบาลี
การเทศน์แหล่มหาชาติทาํ นองอีสาน เรื่ องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย
นั้น ยังคงรักษาแบบฉบับเดิมที่ปฏิบตั ิกนั มาแต่โบราณไว้คือ ลําดับการเทศน์น้ นั จะเริ่ มจากพระคาถาบาลี
สวดนําก่อน เปรี ยบเหมือนกับเป็ นบทไหว้ครู ซ่ ึ งเหมือน กับเพลงสาธุ การ หรื อเพลงโหมโรงต่าง ๆ ของ
ดนตรี ไทย โดยการเทศน์แหล่เป็ นทํานองที่ไพเราะ

วิธีการเทศน์ แหล่ทาํ นองอีสาน กัณฑ์ มทั รี

การเทศน์แหล่ทาํ นองอีสานของวัดทุ่งศรี วไิ ลยนั้นจะเริ่ มตั้งแต่การศึกษา ภาษาธรรม หรื อ
ตัวอักษรธรรม ที่เป็ นตัวอัก ษรเฉพาะที่ใช้ในการจารึ กเกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
ซึ่ งผูท้ ี่จะเป็ นผูเ้ ทศน์แหล่ได้น้ นั จะต้องมีความรู ้ในขั้นต้นคือแตกฉานในตัวอักษรธรรมจึงจะสามารถ
อ่านบทเทศน์ได้
ภาษาทีใ่ ช้ ในการเทศน์ แหล่
จากการสัมภาษณ์พระครู สุนทรสุ ตกิจ ได้ให้ขอ้ มูลไว้วา่ การเทศน์แหล่มหาชาติหรื อการเทศน์
ชาดกต่างๆนั้นจะใช้ตวั อักษรธรรมเป็ นตัวจารลงในใบลานและใช้ตวั อักษรธรรมในการอ่านพระคัมภีร์
ต่างๆ ดังนั้นผูท้ ี่จะเทศน์ได้จะต้องมีการศึกษาวิธีการอ่าน เขียน ตัวอักษรธรรมให้ได้ชาํ นาญเสี ยก่อน ซึ่ ง
ตัวอักษรธรรมนั้นตามประวัติกล่าวไว้วา่ ประมาณปี พุทธศักราช ๖๐๐ คนไท เชื้อสายอ้ายลาว ได้รับเอา
พระพุทธศาสนามานับถือเป็ นครั้งแรก โดยกษัตริ ยอ์ า้ ยลาว ชื่อขุนหลวงเม้า เป็ นผูน้ าํ ในการยอมรับนับ
ถือพระพุทธศาสนา จากนั้นพุทธศักราช ๘๐๐ คนไท เชื้อสายอ้ายลาว ได้อพยพเข้ามาสู่ อาณาจักร ฟูนนั
ซึ่ งอยูใ่ นความครอบครองของขอม เป็ นบ้านเมืองที่สมบูรณ์ มีศาสนาและอารยะธรรมที่รุ่งเรื อง เนื่องจาก
คนไทอ้ายลาวที่อยูใ่ นอาณาจักรฟูนนั มาก่อนนับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน เมื่อมาอยูด่ ว้ ยกัน ก็สามารถ
อยูก่ นั ได้อย่างสงบสุ ข หลังจากนั้นคนไทอ้ายลาวก็ อพยพมาอยูใ่ นดินแดนของกัมพูชา ซึ่ งกษัตริ ยใ์ น
ขณะนั้นคือท่านกษัตริ ยก์ มั พุ ครั้นได้ต้ งั ตนเป็ นกษัตริ ยแ์ ล้วก็นาํ เอาคัมภีร์พระพุทธศาสนามาเผยแพร่ ซึ่ง
เขียนเป็ นตัวอักษรเทวนาครี เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่า ตนเองมีประเทศของตนที่เป็ นปึ กแผ่นแล้ว จึงได้
สร้างอักษรของตนขึ้นโดยดัดแปลงจาก อักษรเทวนาครี มาเป็ นอักษรขอม เมื่ออา ณาจักรขอม เสื่ อมลง
คนไท อ้ายลาวได้เรื องอํานาจขึ้นเป็ นผูป้ กครองดินแดนในแถบนั้น จึงมีการสร้างอักษรเป็ นของตนบ้าง
ก็ได้ปริ วรรตจากอักษรขอม มาเป็ น อักษรธรรม ซึ่ งก็ยงั คงรู ปแบบอักษรขอม ไว้อยูบ่ า้ ง และ สื บทอดมา
จนถึงปัจจุบนั ตัวอักษรธรรมของอีสานนั้นจะไม่มีวรรณยุกต์ เหมือนอักษรธรรมของภาคเหนือ จะใช้
เสี ยงสู ง เสี ยงตํ่านั้น จะต้องใช้เสี ยงหาเอาเอง ดังนั้นเวลาเทศน์เป็ นทํานองต่างๆ ก็จะใช้ความสามารถ
ส่ วนบุคคลในการสรรค์สร้างทํานองเสี ยงขึ้นมา เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตนเอง ตัวอักษรธรรม
ของอีสานนั้นเป็ นภาษาดนตรี คือมีเสี ยงสู ง ตํ่า แต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ตอ้ งใช้หลักการหาเสี ยงเช่นเดียวกับ
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
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ภาพประกอบ 5 ตูแ้ ละผ้าไหมห่อไม้ที่สาํ หรับเก็บหนังสื อผูกอักษรธรรมสําหรับเทศน์
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ตัวอักษรธรรม
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สําหรับการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสานของวัดทุ่งศรี วไิ ลยนั้น จะมีพระอาจารย์มณี ผ่องแผ้วหรื อ
พระค รู สุนทรสุ ตกิจรู ปเดียวเท่านั้นที่เป็ นหลักมาตลอด ส่ วนพระรู ปอื่นๆก็จะสับเปลี่ยนทุกพรรษา
เนื่องจากลาสิ กขาออกไปและก็มีพระรู ปใหม่มาแทนที่ ปั จจุบนั จะมีพระนักเทศน์ที่ยงั คงสื บทอดของ
โบราณไว้ของจังหวัดอุบลราชธานีคือ
1. พระครู สุนทรสุ ตกิจ (มณี ผ่องแผ้ว)
2. พระครู วจีสุนทร
3. พระมหาธี รโชติ จิตตวังโส
เอกลักษณ์ที่เป็ นแบบฉบับการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสานของวัดทุ่งศรี วไิ ลย คือจะมีการเทศน์ที่
เป็ นเรื่ องราวของพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ที่ละเอียดครบถ้วนตามพระคัมภีร์ อีกทั้งยังมี
การ
สอดแทรกเนื้อหาที่เป็ นสารประโยชน์ต่างๆ เข้าไป มีเป็ นพระคาถาบาลีสลับกับคําประพันธ์ที่ใช้ภาษา
พื้นบ้าน และมีท่วงทํานองการเทศน์ท่ีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนจังหวัดอื่น
ในปั จจุบนั วัดทุ่งศรี วไิ ลยเป็ นวัดเดียวใน อําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ที่รักษาการเท ศน์
แหล่มหาชาติ เป็ นทํานองอีสาน แบบดั้งเดิมไว้ และยังมีการเทศน์กนั อยูใ่ นโอกาสสําคัญๆ เช่นประเพณี
บุญผะเหวดและงานบุญที่สาํ คัญต่างๆ งานกิจนิมนต์ท่ีวดั อื่น แต่ก็ไม่บ่อยนักหนึ่งปี ถึงจะมีสกั ช่วงเวลา
หนึ่งคือระหว่างเดือนสามถึงเดือนสี่ เท่านั้น
บทเทศน์ ทใี่ ช้ ในการเทศน์ แหล่ มหาชาติ กัณฑ์ มทั รี
1. บทเดิน เกริ่นนํา
ยัง ปะนะ ตัง รัญญา มะหาปั ฏฐะวิง อุนนาเทตะวา พราหมะณัสสะ ปิ ยะปุตเตสุ ทินเนสุ ยา
วะ พรัหมะโลกา เอกะโกลาหะลัง ชาตัง อะโหสิ ฯ ยัง สัพพั�ุตะญาณัง อันว่าผญาสัพพั�ุตะญาณดวง
ใด โพธิ สัตเหติ อันพระโพธิ สัตว์เจ้าทั้ งหลาย ปั ตเถตัพพัง ก็พึงปรารถนาเอา ตัง สัพพั�ุตะญาณัง
ยังผญาสัพพั�ุตะญาณ ดวงวิเศษฯ โภ สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยัง มัคโค อันว่าหนทางอันนี้
เอกายะโน อันกูหากเคยเทียว เอกะปะโถ อันเป็ นหนทางเดียวบ่กว้าง สองตาบข้างเหวชัน ภูผาตันไป
ยาก มีท้งั ฮากไม้ใหญ่ ยอยไฮ มีท้งั นํ้านองไหลตกตาด ฮ่อมห้วยหาด เหวกันดาร ก้อนผาล้านผาหมื่น
ทางเส้นอื่นก็บ่มี ดอยอันนี้ช่ือว่าดอยคีรียะวงกต อันเป็ นหนทางคดไปนานฮอด เกี้ยวสับสอดไปมาฯ มิ
คาว่าดูราพระยาเนื้อทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ มะหัพพะลา มีกาํ ลังมากในป่ าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร
โหถะ เจ้ าทั้งหลายจงมาเป็ นพี่อา้ ยและพี่ชายแห่งข้า ด้วยสามารถเชื้อชาติช้ นั เสมอกัน ข้าก็เป็ นเมียพระ
จอมทันมิ่งเหง้า ทุกคํ่าเช้าบ่ได้อยูเ่ ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เลี้ยงขัตติยะราชเจ้าทั้งสาม รามะตาสี
ตานุคะตา เหมือนดัง่ นางสี ดาน้อยนาท ตนฉลาดบริ บตั ิแก่เจ้าบัณฑิตก็มีแลฯ ป ะทัตตาข้าจักให้เคิ่งหนึ่ง
แก่เจ้าทั้งสาม ตามที่ทุกข์ให้เหตุวา่ อยากได้ มัคคัง ยังหนทาง ยาจิตะวา ข้าจักขอช่องหน้า เหตุวา่ คิดถึง
ลูกกําพร้าที่อยูภ่ ายหลัง เทถะ ขอจงให้ มัคคัง ยังหนทาง แก่ขา้ แหน่ เท่าวันเทอญฯ
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2. บทแหล่ ท่ี ๑
มาจะกล่าวถึงน้อย
หาผลาหมากไม้
พอแต่มาฮอดห้อง
สามสัตว์มาแล่นป้ อง
ราชสี ห์ลดั ท้าง
เสี ยงคํารามเหลี่ยวลุก
ดัง่ สิ กินทะยานเต้น
มัทรี หยุดอยุน่ ิ่ง
ปลงกะต่าหมากไม้
ขอมัคคาคืนกลับ
เทวดาอยูใ่ นห้อง
ข้าน้อยเมียพระเวสน์เจ้า
ไปเที่ยวหาหมากไม้
สองกุมารผูพ้ ลอยพลัด
ขอวิงวอนให้หนีทา้ ง
สามพระยาพี่นอ้ ง
นางสิ ปันหมากไม้
โปรดปราณี ผทู ้ นทุกข์
เสื อยังตันทางฮ้อง
หากแม่นเทพท่อนไท้
ย้านมัทรี ผา่ ม้าง
จึงแปลงกายมาลัด
มัทรี กลอยใจอ้อน
มโนในปวดร้าว

มัทรี พลอยอยูก่ ลางป่ า
พอได้แล้วต่าวคืน
เขาฮ่อมบ่อนเป็ นช่อง
ตันท้างระหว่างทาง
ทั้งเสื อโคร่ งและเสื อเหลือง
แลบเลียยังลิ้น
เหลียวดูตะคอกขู่
ขาก้าวกะบ่ไป
ประณมนอบวันทา
อย่าสะตันทางน้อง
หิ มพานต์ให้ทราบเหตุ
ผูเ้ นาว์ย้งั อยูไ่ พร
ถวายท่านโพธิสัตว์
กะอยูค่ องคอยต้อน
อย่าตันทางให้เปิ ดปล่อง
ให้หนีหม่องปล่องสิ ไป
ให้เคิ่งหนึ่งคันหนี
โศกกระสันแสนชั้น
ราชสี ห์เตอะปาก
แปลงไว้ท่าลัดทาง
ทางท่านโพธิ สัตว์
บ่ให้ทนั สองน้อย
วิงวอนจนปากฝ่ าว
นํ้าตาย้อยย่าวลงฯ
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3. บทแหล่ ท่ี ๒
พอตะวันอ่วยโค้ง
สามมิคคีกะเลยจาง
มัทรี ไววาฟ้ าว
จัง่ แม่นซวยแฮงฟ้ าว
ปานนี้คงลัดต้อน
นางทั้งเดินคณิ งนํา
จนตะวันแสงค้อย
สองกุมารลูกแก้ว
แปลกประหลาดนาทไท้
สู่ วนั มาคอยรับ
มื้อนี้มองขวาซ้าย
พระนางเหงาเมื่อยเส้น
พอไปฮอดเขตฮั้ว
จนเหื่ อไหลไคมุด
ตายกูตายบ่เห็นหล้า
ลูกทั้งคู่เจ้าอย่าเล่น
นางมัทรี แล่นค้น
แล่นกลับไปกลับมา
หทัยดวงหมองเศร้า
หรื อแม่นลูกแล่นซ่อน
หรื อเจ้าชังสิ งอนหน้า
ว่าสิ ไปฟ้ าวๆ
บ่แม่นแม่ต้ งั แกล้ง
แต่วา่ ลางมาทับ
นางมัทีรหลงเซ่อ
ดวงหทัยสิ แตกม้าง
ขึ้นกราบทูลพระพี่ท่าน
สองคนงามไปไสน้อ
ลูกสองคนบ่เห็นแล้ว
ช่างบ่ดูเบิ่งบ้าง
นั้นละนา

ลงบ่ายแสงสี
แยกทางจัง่ ไปได้
ขอคานกะข้องช่วย
คณิ งแก้วแก่นสมร
กะใจอ่อนคอยทาง
แล่นซํากะปานนั้น
จัง่ เถิงดอยเขตด่าน
แม่มาแล้วเจ้าอยูใ่ ส
บ่เห็นอ่อนบุตรา
อยูด่ ่านดอยคอยจ้อง
มองดายกะมองเปล่า
ใจเต้นถี่ระรัว
หาบกะต่าปลงหยุด
โลดเงียบเหงาเอาฮ้าย
ไขวาจาเอิน้ กู่
มัวลี้ซ่อนตน
เอิ้นเอ่ยไขจา
คู่สถานลานกว้าง
บ่เห็นเงาลูกอ่อน
หลบลี้บ่ายบัง
ว่ามารดานานต่าว
ผัน่ เลยส่ าวกล่าวแถลง
แม่น้ ีแฮงอยากคืนกลับ
จัง่ ค่อยมาออกป่ านนี้
จิตละเมอเพ้อป่ วง
บ่จกั อ้างเอ่ยขาน
ได้เอื้อนอ่านทูลถาม
อี่พอ่ คุณบุญล้น
สิ อึดแนวนิ่งอยู่
หรื อหากซ่อนเสี ยงใส
พีพ่ ระองค์เอ้ยฯ
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4. บทเดิน
อิติ มัทที ว่าดัง่ เราจักอุปมาเทียบเทียมไท้ เจ้ามัทรี น้ ีเน้อ มัทรี ดูราน้องมัทรี เพิ่นว่
า
ราชสี ห์จกั หนีจากดอย เพราะว่าดอยนั้นบ่มีถ้ าํ คูหา ปลาจักหนีจากนํ้า เพราะว่านํ้านั้นบ่มีตม ศิษย์จกั
หนีจากครู เพราะว่าครู น้ นั หาผญาปั ญญาบ่ได้ นกจักหนีจากต้นไม้ เพราะว่าต้นไม้น้ นั บ่มีกิ่งง่าสาขา
อันกว้าง ช้างจักหนีจากเถื่อน เพราะว่าเถื่อนนั้นบ่มีไม้ไร่ แล ะไม้บง ราชหงส์จกั หนีจากสระ เพราะว่า
สระนั้นบ่มีดอกบัว ผูห้ ญิงจักหนีจากผัวเพราะว่าผัวนั้นหาข้าวของบ่ได้ คําโบราณเพิ่นว่าไว้ ก็หากมา
ได้แก่นอ้ งนาทไท้ราชมัทรี นี้หนอ มัททิดูรา น้องมัทรี เอ๋ ยฯ
5. บทแหล่ ท่ี๓
เพิ่นว่ามายาหญิง
เลศกระบวนหลายชั้น
ทํากลล้อ
แถลงเป็ นหลายเลศ
ไผผูเ้ ห็นหม่อตื้น
สิ กุมย้องว่าดี
วันนี้ นางหากไปในด้าว
ดงดอนเดินเถื่อน
หาเพื่อนพ้อง
ตามส้นกะบ่มี
ไผสิ เห็นดีดว้ ย
ดอมพระนางอยูก่ ลางป่ า
โตหากลืมลูกน้อย
ไปเริ งเล่นล่วงกาม
อันนี้น้ นั คันพี่เนาว์อยูห่ อ้ ง
เสวยราชย์เป็ นกษัตริ ย ์
พี่สิตดั คอนาง
ให้มิ่งมรณาเมี้ยน
แต่น้ ีมาเพียรสร้าง
บําเพ็ญวัตรเพศ
อโหสิ ให้เจ้า
เป็ นครั้งแรกปฐม
ชาติน้ าํ ตาบ่ยอ้ ย
อย่าทําท่าแยแส
นํ้าลายแปะเติมนํา
ถูกคําโบราณเว้า
อันว่าบุตราเจ้า
ไผนอสิ รูเรื่ อง
พี่บ่ได้ทราบเรื่ อง
อย่ามาส่ อเสี ยดถาม
ชาติผหู ้ ญิงหน้าด้าน
ทําท่าบีบนํ้าตา
จัง่ ว่ามายาหญิง
เลศกระบวนหลายชั้น
สัมพันธ์ล้ ึง
หลายใจร้อยเหลี่ยม
ล่อแล่กแล่น
ลมลิ้นเลื่อนไหล
เจ้าอย่าพี่ตี๋ไข้
ถามกินแกงไก่
ไข้บ่เจ็บปวดเนื้อ
ไผสิ ฮฮู้ ่อมปัว
คันแม่นหาผัวให้
มัทรี นางคนใหม่
ไข้ของนางคือสิ มิดอ้อยจ้อย
ยาแก้บ่อ่าวเลยฯ
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6. บทแหล่ ท่๔ี
พระเวสน์วา่ ถ่อนั้น
มัทรี เวทนาอุก
ว่าพี่เอ้ย สังมาทําเวรข้อย
หนี่จากเมืองกะเพิง่ เจ้า
หาว่านางโลภเลี้ยว
ถ้าหากเป็ นคําจริ ง
นางหากมาเพียรเลี้ยง
ถ้าทําบ่ถูกต้อง
สิ เอาหัวฮองไม้
คันนางทําถูกต้อง

เฉยอยูบ่ ่มีจา
ดัง่ สิ ตีอกม้อย
หากระบวนหลายเรื่ อง
ผัวแก้วผูเ้ ดียว นี้แหล่ว
ยุง่ เกี่ยวกามคุณ ว่าหรื อ
จัง่ ค่อยฟันคอเมี้ยน
พระองค์ธรรมทั้งลูก
เชิญถ้อนจงประหาร
ยอมผิดสารภาพ
พระนางน้องจ่งเจริ ญฯ

7. บทเดิน
ตะมัตถัง ปะกาเสนโต สัตถา อาหะ ฯ ตัสสา ปะริ เทวิตา อัสสะมัง คันตะวา สา
มิกสั สะ สันติเก โรทันตี ดังนี้เป็ นเค้าฯ ภิกขะเว ว่าดูราภิกษุสงฆ์ท้ งั หลาย ส่ วนดังนิยายอันนี้ จัก
กล่าวถึงนางแก้วราชมัที ร อันไปคว่าแสวงหาลูกน้อย ระห้อยไห้หากเดินเดียว ในไพรเขียวบ่มีฝงู เพือ่ น
เข้าเถื่อนถํ้าภูผา ป่ าดงหนาดูมืด ก็บ่กลัวเกรงสัง ในภูกระชังเขาเขต เหตุวา่ ฮักลูกแก้วสองศรี ในคีรีวงกต
นางยินอดบ่ได้ นางฮ้องไห้อ่อนโหยแฮง คืนมาคอบพระจอมแพงหลายเล่า ถึงที่เก่าศาลา นางพระยาจึ ง
ถามว่า เทวะข้าไหว้มหาราชเจ้า บัดนี้มาเสี ยลูกเต้าแต่ที่ใดนี้จาฯ
8. บทแหล่ ท่ี ๕
แม่นสิ วอนวานไหว้
หลายทีทูลภาค
พระก็บ่ปากเว้า
จาต้านแต่อย่างใด
นางมัทรี กะจึงได้
ออกเที่ยวตามหา
ริ มศาลาริ มหนอง
ผ่องเอินทั้งเอิ้น
ว่ากัณหาแม่น้ ีเอย
ชาลีแม่น้ ีเอ้ย
เอิ้นคําใด๋ กะเลยมิดอิ้งติ้ง
บ่มีสิ่งสิ ไขขาน
บ่เห็นสองกุมาร
ผัน่ แล่นลงในถํ้า
มัทรี นางลงค้น
อยูส่ ระศรี ต้งั หลายเล่า
นึกว่าเงือกคาบเจ้า
ลงนํ้าจุ่มจม
เปิ ดใบบัวแล้วกะก้ม
หมอบส่ องหาฮอย
ขึ้นมาคอยแลลัด
ที่ป่าดงแสนโซ้ง
เห็นแต่ดงเป็ นชั้น
เถาวัลย์เกี้ยวยามหย่าง
นางก็หาซอกค้น
บู๋หม่นป่ าหนา..ฯ
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9. บทเดิน
อิมา ตา วะนะคุมพะโย อันว่าสุ มทุมพุม่ ไม้ท้งั หลายฝูงนี้มีท้ งั ดอกอันบานงามเฮือฮอด
อันข้าเจ้าพี่ น้องเคยแล่นเล่นลอดสับสอดไปมา คือว่าดอกจําปาบานบ่เศร้า ดอกคัดเค้าบานกลางกอ
ดอกยอบานหอมอ่อน ดอกซ้อนบานหอมดี ดอกจําปี บานตกสร้อย ดอกซ้อนน้อยและดอกมะลิวลั ย์
จูมพันนั้นแม่นดอกแจ้ง แดงงามๆนั้นแม่นฝางเทศ ก้านเกษกาสาทึง ทั้งดอกตึงและตูมไต้ มวลดอกไม้
นานา อันข้าเจ้าพี่นอ้ ง เคยฮ้อยประดบประดาใส่ เกศา ก็ยงั ผากฎเห็นมากาโก อันว่ากา ในไพ รหนาถํ้า
เถื่อน ก็บ่มาฮ้องเพื่อนพึงคณา ทารกา สองเสนหาเจ้าแม่ ตายไปแล้วหรื อว่ายังนี้จา เอตา โปกขะระณี โย
อันว่าสระพังวังโบกขะระณี อันนี้ มีน้ าํ อันเย็นใสงามทุกแห่ง ดอกโกมุทแบ่งบัวเครื อตับเต่าเจือ
แวดล้อม มีท้ งั นกจักกะพากพร้อมขานขัน ทิสสันติ ก็ยงั ว่าาผกฎเห็นมาเต กุมารา อันว่าพระกษัตราธิ ราช
ลูกน้อยนาทจอมศรี เล่นในสระโบกขรณี จีไจ้ๆ หื อว่าลอยไปเอาดอกไม้กลางวัง นํ้าอัดดังเข้าท้องหื อว่า
ตายทั้งพี่และน้องเงือกฮ้ายจ่องดึงไปก็แม่รือฯ
10. บทแหล่ ท่ี ๖
นึกว่าตายตกนํ้า
แม่กะคอยลงโงม
นึกว่าตายตกตม
แม่ก็ลงไปคั้น
เห็นแต่ฮอยเจ้าลงนํ้า
เห็นแต่ฮอยเจ้าลงท่า
เห็นแต่ฮอยเจ้านั้นลงอาบนํ้า
ฮอยนั้นกะส่ วนสน
สาละวนใจหยุง่
มุงมาบ่เว้นห่าง
เหมิดสู่ ทางเที่ยวค้น
จนสิ แจ้งสว่างตา
มัทรี อิดเมื่อยล้า
บ่เป็ นท่าผิดหวัง
ใจกะยังเพียงนิด
ดัง่ สิ ปลิดปลงเมี้ยน
เป็ นวินเวียนสมองตื้อ
พเนจรฮ้อนเซ่า
น่าหลูโตนพระแม่เจ้า
อุกเอ้าอัง่ พระทัย
คืนมาหาพระบาทไท้
หวังสิ ไถ่ถามถึง
ผัน่ หูตึงตาลาย
สมิ่งกายลมต้อง
พระนางมองบ่เห็นหน้า
พระสันตาองค์พี่
วิสัญญีท่าวล้ม
ลมท้อนอ่อนสลวย
นั้นละนา
ศรัทธาเอ้ยฯ
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จากการศึกษาและสัมภาษณ์ทาํ ให้ทราบว่า บทเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มทั รี น้ นั มีอยูม่ ากมายหลาย
บทและหลายทํานอง พบว่ามีทาํ นองการเทศน์ที่แปลกและแตกต่างไปจากการเทศน์ของที่อื่น สาเหตุ
หนึ่งคงมาจากความมีอิสระในการนําเสนอและความคิด เมื่อไม่มีกรอบมากําหนดแล้ว จึงทําให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่ องก ารแต่งทํานองต่างๆ ขึ้นมากมาย และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ชาวบ้านใน
สมัยก่อนส่ วนมากจะมีความรู ้ความสามารถด้านดนตรี เพลงพื้นบ้าน ลิเก หรื อการร้องรําทําเพลง บวก
กับการเป็ นนักฟังที่ดีจึงทําให้เกิดการคิดค้นดัดแปลงทํานองต่างๆ ขึ้น พอมาอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ จึง
ได้นาํ ความรู ้ความ สามารถต่างๆ มาใช้ในการประยุกต์หลักคําสอนของพระพุทธองค์กบั การเทศน์เป็ น
ท่วงทํานองลีลาเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและไม่เบื่อหน่ายจากการพบเห็นของผูศ้ ึกษา
ทํานองการเทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสานของพระภิกษุสงฆ์น้ นั ไม่ได้มีการจดบันทึกเป็ นระเบียบแบบ
แผนที่เหมือนกันแต่จะมีบทเทศน์ที่คล้ายคลึงกันเป็ นที่นิยมใช้กนั แทบทุกวัดได้แก่ คัมภีร์เทศน์มหาชาติ
เรื่ องเวสสันดรชาดก ของ สํานักพิมพ์มรดกอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี
ส่ วนคัมภีร์ บทเทศน์แหล่มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ที่วดั ทุ่งศรี วไิ ลยใช้เป็ นแบบแผน
ในการเทศน์น้ นั มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปดังนี้

ภาพประกอบ 6 หนังสื อผูกใบลาน เทศน์มหาชาติเรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ดา้ นหน้า
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ภาพประกอบ 7 หนังสื อผูกใบลาน เทศน์มหาชาติเรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ดา้ นใน
ภายในหนังสื อผูกกัณฑ์เทศน์น้ ีจะถูกจารึ กเป็ นตัวอักษรธรรม มีารยละเอียดของเนื้อหาที่ใช้เทศน์
และเอกลักษณ์ทางภาษาที่ชดั เจนและสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ หนังสื อผูกใบลานฉบับนี้ได้รวบรวมบท
เทศน์มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ไว้ครบทุกตอน เช่น บทเทศน์ต้ งั แต่พระนางมัทรี ทรง
สุ บินนิมิต บทที่พบสัตว์สามตัวมาขวางทาง บทที่เสด็จลกบั มายังอาศรมแล้วไม่พบสองพระกุมาร เป็ นต้น
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ภาพประกอบ 8 พระครุ สุนทรสุ ตกิจ ( มณี ผ่องแผ้ว ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรี วไิ ลย

ภาพประกอบ 9 พระมหาธี รโชติ จิตตวังโส ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดการเทศน์จากพระครู สุนทรสุ ตกิจ
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ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมของคนไทยเปลี่ยนไปตามยุคตาม สมัย การเทศน์แหล่มหาชาติเป็ น
ทํานองอีสานเรื่ องพระเวสสันดรชาดกในตอนนี้มีค่าเป็ นแค่เพียงการเทศน์เพื่อประดับเกียรติในงานบุญ
ของแต่ละวัด หมู่บา้ นของผูร้ ่ ํารวยหรื อผูม้ ีหน้ามีตาในสังคม หาได้ยากที่จะมีคนฟังเพื่อขัดเกลาหรื อ
ยกระดับจิตใจของตนเอง

วิธกี ารและเทคนิคการใช้ เสี ยงในการเทศน์ แหล่ทาํ นองอีสาน

การเริ่ มต้นการเทศน์แหล่ทาํ นองอีสานนั้นจะเริ่ มต้นด้วยบทนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า จากนั้นจึงสวดต่อกันด้วยบทพระคาถาพัน เป็ นบทที่กล่าวถึงพระคาถาบาลีจาํ นวนหนึ่งพัน
พระคาถา เป็ นเรื่ องของพระเวสสันดร ที่เป็ นภาษามคธ โดยสวดเป็ นทํานองสังโยชน์ (ทํานองสวดที่ได้
ยินกันทัว่ ไป ) หลังจากนั้นจะเข้าสู่ การเทศน์แหล่ดว้ ยบทเดิน ที่เป็ นบทเกริ่ นนํา ด้วยการร่ ายยาวเป็ น
สําเนียงอีสาน จากนั้นจะใช้วธิ ี การแหล่เป็ นทํานองอีสานแปลเป็ นภาษาไทยจากคําบาลีเดิมไปจนจบ
เนื้อหาที่กล่าวถึงในพระบาลีน้ นั หลังจากนั้นก็จะเป็ นการเทศน์ดว้ ย บทเดินต่อไป และต่อด้วย การเทศน์
แหล่เป็ นทํานองอีสานแปลจากพระบาลีขา้ งต้น เป็ นรู ปแบบนี้เรื่ อยไปจนจบครบทั้งกัณฑ์
ตัวอย่าง
บทนํา
นโม ตสฺ ส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺ ธสฺ ส ฯ
บทเดิน เกริ่นนํา
ยัง ปะนะ ตัง รัญญา มะหาปัฏฐะวิง อุนนาเทตะวา พราหมะณัสสะ ปิ ยะปุตเตสุ ทินเนสุ
ยาวะ พรัหมะโลกา เอกะโกลาหะลัง ชาตัง อะโหสิ ฯ ยัง สัพพั�ุตะญาณัง อันว่าผญาสัพพั�ุตะญาณ
ดวงใด โพธิ สัตเหติ อันพระโพธิ สัตว์เจ้าทั้งหลาย ปัตเถตัพ พัง ก็พึงปรารถนาเอา ตัง สัพพั�ุตะญาณัง
ยังผญาสัพพั�ุตะญาณ ดวงวิเศษฯ โภ สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยัง มัคโค อันว่าหนทางอันนี้
เอกายะโน อันกูหากเคยเทียว เอกะปะโถ อันเป็ นหนทางเดียวบ่กว้าง สองตาบข้างเหวชัน ภูผาตันไป
ยาก มีท้งั ฮากไม้ใหญ่ยอยไฮ มีท้งั นํ้าน องไหลตกตาด ฮ่อมห้วยหาด เหวกันดาร ก้อนผาล้านผาหมื่น
ทางเส้นอื่นก็บ่มี ดอยอันนี้ช่ือว่าดอยคีรียะวงกต อันเป็ นหนทางคดไปนานฮอด เกี้ยวสับสอดไปมาฯ มิ
คาว่าดูราพระยาเนื้อทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ มะหัพพะลา มีกาํ ลังมากในป่ าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร
โหถะ เจ้าทั้งหลายจงมาเป็ นพี่อา้ ยและพี่ชายแห่งข้า ด้วยสามารถเชื้อชาติช้ นั เสมอกัน ข้าก็เป็ นเมียพระ
จอมทันมิ่งเหง้า ทุกคํ่าเช้าบ่ได้อยูเ่ ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เลี้ยงขัตติยะราชเจ้าทั้งสาม รามะตาสี
ตานุคะตา เหมือนดัง่ นางสี ดาน้อยนาท ตนฉลาดบริ บตั ิแก่เจ้าบัณฑิตก็มีแลฯ ปะทัตตาข้าจักให้ เคิ่งหนึ่ง
แก่เจ้าทั้งสาม ตามที่ทุกข์ให้เหตุวา่ อยากได้ มัคคัง ยังหนทาง ยาจิตะวา ข้าจักขอช่องหน้า เหตุวา่ คิดถึง
ลูกกําพร้าที่อยูภ่ ายหลัง เทถะ ขอจงให้ มัคคัง ยังหนทาง แก่ขา้ แหน่ เท่าวันเทอญฯ
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บทแหล่ ท่ี ๑

มาจะกล่าวถึงน้อย
หาผลาหมากไม้
พอแต่มาฮอดห้อง
สามสัตว์มาแล่นป้ อง
ราชสี ห์ลดั ท้าง
เสี ยงคํารามเหลี่ยวลุก
ดัง่ สิ กินทะยานเต้น
มัทรี หยุดอยุน่ ิ่ง
ปลงกะต่าหมากไม้
ขอมัคคาคืนกลับ
เทวดาอยูใ่ นห้อง
ข้าน้อยเมียพระเวสน์เจ้า
ไปเที่ยวหาหมากไม้
สองกุมารผูพ้ ลอยพลัด
ขอวิงวอนให้หนีทา้ ง
สามพระยาพี่นอ้ ง
นางสิ ปันหมากไม้
โปรดปราณี ผทู ้ นทุกข์
เสื อยังตันทางฮ้อง
หากแม่นเทพท่อนไท้
ย้านมัทรี ผา่ ม้าง
จึงแปลงกายมาลัด
มัทรี กลอยใจอ้อน
มโนในปวดร้าว

มัทรี พลอยอยูก่ ลางป่ า
พอได้แล้วต่าวคืน
เขาฮ่อมบ่อนเป็ นช่อง
ตันท้างระหว่างทาง
ทั้งเสื อโคร่ งและเสื อเหลือง
แลบเลียยังลิ้น
เหลียวดูตะคอกขู่
ขาก้าวกะบ่ไป
ประณมนอบวันทา
อย่าสะตันทางน้อง
หิ มพานต์ให้ทราบเหตุ
ผูเ้ นาว์ย้งั อยูไ่ พร
ถวายท่านโพธิสตั ว์
กะอยูค่ องคอยต้อน
อย่าตันทางให้เปิ ดปล่อง
ให้หนีหม่องปล่องสิ ไป
ให้เคิ่งหนึ่งคันหนี
โศกกระสันแสนชั้น
ราชสี ห์เตอะปาก
แปลงไว้ท่าลัดทาง
ทางท่านโพธิ สัตว์
บ่ให้ทนั สองน้อย
วิงวอนจนปากฝ่ าว
นํ้าตาย้อยย่าวลงฯ

จะเป็ นในลักษณะเช่นนี้เรื่ อยไปจนจบครบทุกบทแหล่ และ เสร็ จสิ้ นด้วยการอนุโมทนาบุญ
อุทิศ แผ่ส่วนกุศลให้แก่ สาธุ ชนที่มาร่ วมในพิธีตลอดจน ที่ผลู ้ ่วงลับไปแล้วให้ได้รับอนุโมทนาในกุศล
ในครั้งนี้
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เทคนิคการใช้ เสี ยงในการเทศน์ แหล่
ในการเทศน์แหล่มหาชาติเป็ นทํานองอีสานเรื่ อง พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี
วิไลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเ ขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีน้ นั จะพบว่ามีลกั ษณะการเทศน์แหล่ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะในเรื่ องของการใช้เสี ยง การเอื้อนเสี ยง การแบ่งวรรคตอนของคําในการเทศน์แหล่ซ่ ึ ง
พบลักษณะวิธีการดังนี้คือ
1. การเอื้อนเสี ยง คือการใช้เสี ยงสู ง ตํ่า สลับกัน ตามทํานองของการเทศน์แหล่
2. การแบ่งวรรคตอนของคํา ลักษณะการแบ่งวรรคตอนนั้นจะไม่มีลกั ษณะที่แน่นอนชัดเจน
เหมือนกับ บทกลอนของภาคกลางทัว่ ไปเช่น กลอนแปด จะแบ่งการอ่านออกเป็ น สามคํา สองคํา และ
สามคํา เป็ นต้น
การเอือ้ นเสี ยง
การเอื้อนเสี ยงจะมีลกั ษณะคล้ายกลอนหมอลํา คือ มีการสลับเสี ยง สู ง ตํ่า ไปมา และมีการ
ทอดเสี ยงจากคําหนึ่ง ไปสู่ อีกคําหนึ่งโดยใช้เสี ยง อือ เฮ้อ เออ เอ่อ ฮื้อ เอ๊อ ละนอ เป็ นตัวเชื่อม เช่น
เพิน้ ว่ามายาหญิง
เลศกระบวนหลายชั้น
จะใช้การเอื้อนเสี ยงว่า เพิน้ ....อือ......ว่า.....มา......ยา......หญิง.....ฮื้อ...เอ๊อ..ละ..น้อ เป็ นต้น
การเอื้อนเสี ยงเวลาเทศน์แหล่ของพร ะภิกษุสงฆ์น้ นั จะใช้การเอื้อนที่อาจจะไม่ตรง ตามแบบ
แผนทัว่ ไปมากนักเพราะอาจผิดวินยั สงฆ์ได้ บางครั้งการเอื้อนก็อาจจะมีรายละเอียด ที่ไม่สามารถบันทึก
เป็ นตัวโน้ตได้ เช่นเสี ยงที่คลอในลําคลอ เสี ยงนาสิ ก เป็ นต้น
การแบ่ งวรรคตอนของคํา
หลักในการแบ่งวรรคตอนของคํานั้นท่านพระครู สุนทรสุ ตกิจได้ให้คาํ อธิ บายไว้วา่ จะแบ่งตาม
คําเป็ นคําบ้าง รวบคําให้ตรงจังหวะบ้าง จะรวบสองคํา สามคํา หรื อมากกว่านั้นก็สามารถทําได้ข้ ึนอยูก่ บั
ไหวพริ บและปฏิภาณของผูเ้ ทศน์แต่ คําบางคํา ถ้าแยกแล้วความหมายเปลี่ยนก็ไม่สามารถแยกคําได้เช่น
คําว่า มัทรี จะต้องรวบเป็ นคําเดี ยว จะแบ่งเป็ น มัท .....ทรี ไม่ได้ หรื อการรวบสามคําเข้าด้วยกันจะรวบ
ลักษณะนี้ เช่น พเนจร ก็จะอ่านเป็ นพเนจร ไปเลย เพราะถ้าแยกเป็ น พะเน ..... แล้วค่อยเป็ น จร อาจ
กรายเป็ น พระ เณร จร ได้ความหมายก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม
การแบ่งวรรคตอนของคํานอกจากจะใช้ในการเทศน์แหล่แวล้ยังใช้ในบทเดินที่เป็ นร่ ายยาวด้วย
เช่น
ยัง ปะนะ ตัง รัญญา มะหาปัฏฐะวิง อุนนาเทตะวา พราหมะณัสสะ ปิ ยะปุตเตสุ ทินเนสุ
ยาวะ พรัหมะโลกา เอกะโกลาหะลัง ชาตัง อะโหสิ ฯ ยัง สัพพั�ุตะญาณัง อันว่าผญาสัพพั�ุตะญาณ
ดวงใด โพธิ สตั เหติ อันพระโพธิ สตั ว์เจ้าทั้ งหลาย ปั ตเถตัพพัง ก็พึงปรารถนาเอา ตัง สัพพั�ุตะญาณัง
ยังผญาสัพพั�ุตะญาณ ดวงวิเศษฯ โภ สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยัง มัคโค อันว่าหนทางอันนี้
เอกายะโน อันกูหากเคยเทียว เอกะปะโถ อันเป็ นหนทางเดียวบ่กว้าง สองตาบข้างเหวชัน ภูผาตันไปยาก
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มีท้งั ฮากไม้ใหญ่ยอยไฮ มีท้งั นํ้านองไหลตกตาด ฮ่อมห้วยหาด เหวกันดาร ก้อนผาล้านผาหมื่น ทางเส้น
อื่นก็บ่มี ดอยอันนี้ช่ือว่าดอยคีรียะวงกต อันเป็ นหนทางคดไปนานฮอด เกี้ยวสับสอดไปมาฯ มิคาว่าดูรา
พระยาเนื้อทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ มะหัพพะลา มีกาํ ลังมากในป่ าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร โหถะ เจ้า
ทั้งหลายจงมาเป็ นพี่อา้ ยและพี่ชายแห่งข้า ด้วยสามารถเชื้อชาติช้ นั เสมอกัน ข้าก็เป็ นเมียพระจอมทันมิ่ง
เหง้า ทุกคํ่าเช้าบ่ได้อยูเ่ ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เลี้ยงขัตติยะราชเจ้าทั้งสาม รามะตาสี ตานุคะตา
เหมือนดัง่ นางสี ดาน้อยนาท ตนฉลาดบริ บตั ิแก่เจ้าบัณฑิตก็มีแลฯ ปะทัต ตาข้าจักให้เคิ่งหนึ่งแก่เจ้าทั้ง
สาม ตามที่ทุกข์ให้เหตุวา่ อยากได้ มัคคัง ยังหนทาง ยาจิตะวา ข้าจักขอช่องหน้า เหตุวา่ คิดถึงลูกกําพร้าที่
อยูภ่ ายหลัง เทถะ ขอจงให้ มัคคัง ยังหนทาง แก่ขา้ แหน่ เท่าวันเทอญฯ
วิธีการอ่านก็จะแบ่งตามวรรคของคําข้างต้น ใช้เสี ยงสู ง เสี ย ง ตํ่า สลับไปมา ต่อเนื่อง ใช้การ
หยุดพักหายใจโดยการเอื้อนสุ ดเสี ยงแล้วว่า บทเดินต่อไปจนจบ
ทํานองทีใ่ ช้ ในการเทศน์ แหล่ เป็ นทํานองอีสาน
ชื่อบทแหล่ทาํ นองต่าง ๆ นั้น เป็ นชื่อเดิมที่มีมาแต่โบราณ อาจจะมีที่เป็ นทั้งชื่อและทํานอง
บางบทก็เป็ นแค่ชื่อเรี ยกโดยนําคําแรกในบทมา ตั้งชื่อ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทํานองแต่อย่างใด บางบทชื่อ
และทํานองไม่ตรงกัน หรื อบางบทก็ไม่ปรากฏชื่อ ทั้งนี้เป็ นเพราะการเทศน์แหล่พระเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ในสมัยก่อนเทคโนโลยีในการบันทึกเสี ยงยังไม่มีทาํ ให้มีการหลงลืม หรื ออาจเป็ นเพราะการที่
ผูเ้ ทศน์สามารถคิดทํานองอื่นใส่ เข้ากับบทเทศน์ได้
บทเทศน์แหล่มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี น้ นั มีเรื่ องราวที่แต่งขยายออกไป
อีกหลายตอนด้วยกัน ที่ผศู ้ ึกษาได้นาํ มานี้เป็ นตอนที่หนึ่งของกัณฑ์มทั รี เท่านั้น ยังมีบทเทศน์แหล่อีก
มากมายหลายบทที่ไม่ได้นาํ มากล่าวถึง
สําหรับวัดทุ่งศรี วไิ ลยนั้นสามารถเทศน์ได้ครบทุกบท ทุกตอน ในกัณฑ์มทั รี แต่บทเทศน์แหล่
และทํานองที่ใช้ในการแหล่เป็ นประจํา และเป็ นเอกลักษณ์ มีประมาณ 10 บทได้แก่
1. บทเดิน เกริ่ นนํา จะเป็ นการยกเอาคําบาลี ภาษามคธ มาท่องลักษณะเป็ นร่ ายยาว เป็ น
สําเนียงอีสาน
2. บทแหล่ท่ี ๑ จะใช้วธิ ีการแหล่เป็ นทํานองอีสาน ตรงกับทํานองที่เรี ยกว่า ลมพัดพร้าวพัดไผ่
3. บทแหล่ท่ี ๒ จะใช้วธิ ี การแหล่เป็ นทํานองอีสาน ตรงกับทํานองที่เรี ยกว่า ลมพัดพร้าวพัดไผ่
4. บทเดิน จะเป็ นการยกเอาคําบาลี ภาษามคธ มาท่องลักษณะเป็ นร่ ายยาว เป็ นสําเนียงอีสาน
5. บทแหล่ท่ี๓ จะใช้วธิ ีการแหล่เป็ นทํานองอีสาน ตรงกับทํานองที่เรี ยกว่า แม่ฮา้ งกล่อมลูก
6. บทแหล่ท่ี ๔ จะใช้วธิ ี การแหล่เป็ นทํานองอีสาน ตรงกับทํานองที่เรี ยกว่า กาเต้นก้อน
7. บทเดิน จะเป็ นการยกเอาคําบาลี ภาษามคธ มาท่องลักษณะเป็ นร่ ายยาว เป็ นสําเนียงอีสาน
8. บทแหล่ท่ี๕ จะใช้วธิ ี การแหล่เป็ นทํานองอีสาน ตรงกับทํานองที่เรี ยกว่า แม่ฮา้ งกล่อมลูก
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9. บทเดิน จะเป็ นการยกเอาคําบาลี ภาษามคธ มาท่องลักษณะเป็ นร่ ายยาว เป็ นสําเนียงอีสาน
10. บทแหล่ท่ี๖ จะใช้วธิ ี การแหล่เป็ นทํานองอีสาน ตรงกับทํานองที่เรี ยกว่า รถไฟไต่ราง
บทเดิน เกริ่นนํา
ยัง ปะนะ ตัง รัญญา มะหาปัฏฐะวิง อุนนาเทตะวา พราหมะณัสสะ ปิ ยะปุตเตสุ ทินเนสุ
ยาวะ พรัหมะโลกา เอกะโกลาหะลัง ชาตัง อะโหสิ ฯ ยัง สัพพั�ุตะญาณัง อันว่าผญาสัพพั�ุตะญาณ
ดวงใด โพธิ สัตเหติ อันพระโพธิ สัตว์เจ้าทั้งหลาย ปัตเถตัพพัง ก็พึงปรารถนาเอา ตัง สัพพั�ุตะญาณั ง
ยังผญาสัพพั�ุตะญาณ ดวงวิเศษฯ โภ สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยัง มัคโค อันว่าหนทางอันนี้
เอกายะโน อันกูหากเคยเทียว เอกะปะโถ อันเป็ นหนทางเดียวบ่กว้าง สองตาบข้างเหวชัน ภูผาตันไป
ยาก มีท้ งั ฮากไม้ใหญ่ยอยไฮ มีท้งั นํ้านองไหลตกตาด ฮ่อมห้วยหาด เหวกันดาร ก้อ นผาล้านผาหมื่น
ทางเส้นอื่นก็บ่มี ดอยอันนี้ช่ือว่าดอยคีรียะวงกต อันเป็ นหนทางคดไปนานฮอด เกี้ยวสับสอดไปมาฯ มิ
คาว่าดูราพระยาเนื้อทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ มะหัพพะลา มีกาํ ลังมากในป่ าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร
โหถะ เจ้าทั้งหลายจงมาเป็ นพี่อา้ ยและพี่ชายแห่งข้า ด้วยสามารถเชื้ อชาติช้ นั เสมอกัน ข้าก็เป็ นเมียพระ
จอมทันมิ่งเหง้า ทุกคํ่าเช้าบ่ได้อยูเ่ ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เลี้ยงขัตติยะราชเจ้าทั้งสาม รามะตาสี
ตานุคะตา เหมือนดัง่ นางสี ดาน้อยนาท ตนฉลาดบริ บตั ิแก่เจ้าบัณฑิตก็มีแลฯ ปะทัตตาข้าจักให้เคิ่งหนึ่ง
แก่เจ้าทั้งสาม ตามที่ทุกข์ให้ เหตุวา่ อยากได้ มัคคัง ยังหนทาง ยาจิตะวา ข้าจักขอช่องหน้า เหตุวา่ คิดถึง
ลูกกําพร้าที่อยูภ่ ายหลัง เทถะ ขอจงให้ มัคคัง ยังหนทาง แก่ขา้ แหน่ เท่าวันเทอญฯ
บทแหล่ ท่ี ๑

มาจะกล่าวถึงน้อย
หาผลาหมากไม้
พอแต่มาฮอดห้อง
สามสัตว์มาแล่นป้ อง
ราชสี ห์ลดั ท้าง
เสี ยงคํารามเหลี่ยวลุก
ดัง่ สิ กินทะยานเต้น
มัทรี หยุดอยุน่ ิ่ง
ปลงกะต่าหมากไม้
ขอมัคคาคืนกลับ
เทวดาอยูใ่ นห้อง

มัทรี พลอยอยูก่ ลางป่ า
พอได้แล้วต่าวคืน
เขาฮ่อมบ่อนเป็ นช่อง
ตันท้างระหว่างทาง
ทั้งเสื อโคร่ งและเสื อเหลือง
แลบเลียยังลิ้น
เหลียวดูตะคอกขู่
ขาก้าวกะบ่ไป
ประณมนอบวันทา
อย่าสะตันทางน้อง
หิ มพานต์ให้ทราบเหตุ
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ข้าน้อยเมียพระเวสน์เจ้า
ไปเที่ยวหาหมากไม้
สองกุมารผูพ้ ลอยพลัด
ขอวิงวอนให้หนีทา้ ง
สามพระยาพี่นอ้ ง
นางสิ ปันหมากไม้
โปรดปราณี ผทู ้ นทุกข์
เสื อยังตันทางฮ้อง
หากแม่นเทพท่อนไท้
ย้านมัทรี ผา่ ม้าง
จึงแปลงกายมาลัด
มัทรี กลอยใจอ้อน
มโนในปวดร้าว
บทแหล่ท่ี ๒
พอตะวันอ่วยโค้ง
สามมิคคีกะเลยจาง
มัทรี ไววาฟ้ าว
จัง่ แม่นซวยแฮงฟ้ าว
ปานนี้คงลัดต้อน
นางทั้งเดินคณิ งนํา
จนตะวันแสงค้อย
สองกุมารลูกแก้ว
แปลกประหลาดนาทไท้
สู่ วนั มาคอยรับ
มื้อนี้มองขวาซ้าย
พระนางเหงาเมื่อยเส้น
พอไปฮอดเขตฮั้ว
จนเหื่ อไหลไคมุด
ตายกูตายบ่เห็นหล้า
ลูกทั้งคู่เจ้าอย่าเล่น
นางมัทรี แล่นค้น

ผูเ้ นาว์ย้งั อยูไ่ พร
ถวายท่านโพธิสตั ว์
กะอยูค่ องคอยต้อน
อย่าตันทางให้เปิ ดปล่อง
ให้หนีหม่องปล่องสิ ไป
ให้เคิ่งหนึ่งคันหนี
โศกกระสันแสนชั้น
ราชสี ห์เตอะปาก
แปลงไว้ท่าลัดทาง
ทางท่านโพธิ สตั ว์
บ่ให้ทนั สองน้อย
วิงวอนจนปากฝ่ าว
นํ้าตาย้อยย่าวลงฯ
ลงบ่ายแสงสี
แยกทางจัง่ ไปได้
ขอคานกะข้องช่วย
คณิ งแก้วแก่นสมร
กะใจอ่อนคอยทาง
แล่นซํากะปานนั้น
จัง่ เถิงดอยเขตด่าน
แม่มาแล้วเจ้าอยูใ่ ส
บ่เห็นอ่อนบุตรา
อยูด่ ่านดอยคอยจ้อง
มองดายกะมองเปล่า
ใจเต้นถี่ระรัว
หาบกะต่าปลงหยุด
โลดเงียบเหงาเอาฮ้าย
ไขวาจาเอิ้นกู่
มัวลี้ซ่อนตน
เอิ้นเอ่ยไขจา
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คู่สถานลานกว้าง
บ่เห็นเงาลูกอ่อน
หลบลี้บ่ายบัง
ว่ามารดานานต่าว
ผัน่ เลยส่ าวกล่าวแถลง
แม่น้ ีแฮงอยากคืนกลับ
จัง่ ค่อยมาออกป่ านนี้
จิตละเมอเพ้อป่ วง
บ่จกั อ้างเอ่ยขาน
ได้เอื้อนอ่านทูลถาม
อี่พอ่ คุณบุญล้น
สิ อึดแนวนิ่งอยู่
หรื อหากซ่อนเสี ยงใส
พี่พระองค์เอ้ยฯ

แล่นกลับไปกลับมา
หทัยดวงหมองเศร้า
หรื อแม่นลูกแล่นซ่อน
หรื อเจ้าชังสิ งอนหน้า
ว่าสิ ไปฟ้ าวๆ
บ่แม่นแม่ต้ งั แกล้ง
แต่วา่ ลางมาทับ
นางมัทีรหลงเซ่อ
ดวงหทัยสิ แตกม้าง
ขึ้นกราบทูลพระพี่ท่าน
สองคนงามไปไสน้อ
ลูกสองคนบ่เห็นแล้ว
ช่างบ่ดูเบิ่งบ้าง
นั้นละนา
โน้ ตทํานอง ลมพัดพร้ าวพัดไผ่
- - - -ฟ
- มซร
ดซลฟ
ซลดล

- ฟรซ
- รมร
- ฟซด
-รดล

- ฟซล
มรมด
ซลดล
ซลดล

- ลรด
- ดรด
-ร -ล
-ลดล

- ดรล
รดรฟ
-ร-ล
ซลดล

- ลรด
- ฟซด
- รดล
รดรฟ

- ดมร
ซ ลดล
- รดล
ซลดล

- รซม
- ลรล
-ลดล
-ร-ฟ

เออ เฮ้อ เอ่อ

- - - อยู่

- กลาง

เอ่อ เฮ้อ ป่ า

- ดรล

- ลรด

- ดมร

- รซม

----

----

----

โน้ ตทางแหล่บทแหล่ท่ี ๑
- - - - มา

- จะกล่าว

- - - -ฟ

- ฟ-ซ

-ซ-ล

- ลรด

- หา ผลา

- เฮ้อ เออ

- - - หมาก

เออ เฮ้อ เออ

- มซร

- - มร
---- -- - -- - - -ล

พอ

-ซ-ฟ
เอ่อเออเฮ้อเออ

ซลดล

- ถึง-น้อย

- - -ด
------- - - เอย
- - -ล

มัทรี พลอย

- ดรด
- เอ่อ - เอ๊อ

-ร -ล
----ลดล

- - - -ไม้

- - -ฟ
------ล
---ซลดล

---------------ล
---ล
- - - ต่าว - - - รดรฟ
ซลดล

---------ล
- - - คืน
-ร-ฟ
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การเทศน์แหล่บทแหล่ท่ี ๑ และบทแหล่ท่ี ๒นั้นจะใช้ทาํ นองเดียวกันจะเริ่ มด้วยด้นนําก่อน
ประมาณ 1 วรรคจากนั้นที่เหลือก็จะเก็บคําพร้อมกับทํานองจนจบวรรค เมื่อขึ้นบทต่อไปก็จะใช้วธิ ี การ
เอื้อนลอยเป็ นการท้าเสี ยงหรื อดันเสี ยงให้ถึงเสี ยงที่ตอ้ งการ จนเข้าสู่ ทาํ นองที่ต่อเนื่องจากวรรคที่ผา่ นมา
จากนั้นจึงใช้วธิ ี การแหล่เหมือนอย่างเช่นบทแรกในทุกบท
การเทศน์แหล่ของพระภิกษุสงฆ์ นั้น จะไม่ตรงตามทํานองของทุกห้องเนื่อง จากเป็ นการผิด
พระวินยั ถ้าพระภิกษุร้องรําทําเพลง จึงทําให้การเทศน์มีการแต่งทํานองให้ยดื ขยายออกไป หรื อไม่ก็
แหล่ลกั ลัน่ จังหวะ เพือ่ ให้ทาํ นองผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม
เอกลักษณ์การเทศน์แหล่ของวัดทุ่งศรี วไิ ลยนั้น เมื่อเทศน์จบเนื้ อความ แล้วจะหยุดพัก และมี
การเทศน์แปลคัน่ แต่ในปั จจุบนั เจ้าภาพจะนิมนต์เทศน์แหล่อย่างเดียว ไม่นิมนต์เทศน์แปลเพราะการ
เทศน์แหล่อย่างเดียวก็ใช้เวลามากอยูแ่ ล้ว การเทศน์แหล่กบั การเทศน์แปลเป็ นร้อยแก้วจึงไม่มีเห็นแล้ว
ในงานุญผะเหวด หรื อบุญเทศน์มหาชาติ
ทํานองการเทศน์แหล่ท่ีจะเทศน์เป็ นบทต่อไปนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ มากําหนด การเลือก
ทํานองจะขึ้นอยูก่ บั พระภิกษุวา่ จะเทศน์บทใดบ้าง แต่ส่วนมากจะเป็ นทํานองที่ญาติโยมคุน้ ชิน มีความ
ไพเราะ และมีอตั ราจั งหวะที่ชา้ และเร็ วสลับอยูด่ ว้ ย เพื่อไม่ให้คนฟังเบื่อ บทที่เทศน์แหล่บ่อย ๆ เช่น
บทที่พระนางมัทรี หาสองกุมารไม่พบ เป็ นบทที่มีเรื่ องราวกล่าวถึงพระนางมัทรี เจอสัตว์ท้ งั สามมา
ขวางทางที่จะเดินกลับสู่ อาศรมที่พกั เป็ นการจําแลงกายของเทวดา เพื่อมิให้พระนางมัทรี ไปทันกับชูชก
พระนางจึงตกใจและมีความหวาดหวัน่ กลัวภัย และอีกหนึ่งคือเป็ นห่วงทั้งสอ งกุมาร จึงเป็ นบทที่มีท้ งั
เศร้า ตื่นเต้น ประสม ประสานกัน การเทศน์แหล่น้ นั ใช้ทาํ นองช้า อิงกับทํานองของแคนอีสานคือ
ทํานอง แม่ฮา้ งกล่อมลูก ทํานองสวดของบทนี้ไม่ตรงกับชื่อทํานองเดิม การบรรจุทาํ นองของบทนี้เรี ยบ
เรี ยงโดยพระครู สุนทรสุ ตกิจวัดทุ่งศรี วไิ ลย
บทแหล่ท่ี๓

เพิ่นว่ามายาหญิง
เขาช่างทํากลล้อ
ไผผูเ้ ห็นหม่อตื้น
วันนี้ นางหากไปในด้าว
หาเพื่อนพ้อง
ไผสิ เห็นดีดว้ ย
โตหากลืมลูกน้อย
อันนี้น้ นั คันพี่เนาว์อยูห่ อ้ ง
พี่สิตดั คอนาง

เลศกระบวนหลายชั้น
แถลงเป็ นหลายเลศ
สิ กุมย้องว่าดี
ดงดอนเดินเถื่อน
ตามส้นกะบ่มี
ดอมพระนางอยูก่ ลางป่ า
ไปเริ งเล่นล่วงกาม
เสวยราชย์เป็ นกษัตริ ย ์
ให้มิ่งมรณาเมี้ยน
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แต่น้ ีมาเพียรสร้าง
อโหสิ ให้เจ้า
ชาติน้ าํ ตาบ่ยอ้ ย
นํ้าลายแปะเติมนํา
อันว่าบุตราเจ้า
พี่บ่ได้ทราบเรื่ อง
ชาติผหู ้ ญิงหน้าด้าน
จัง่ ว่ามายาหญิง
สัมพันธ์ล้ ึง
ล่อแล่กแล่น
เจ้าอย่าพี่ตี๋ไข้
ไข้บ่เจ็บปวดเนื้อ
คันแม่นหาผัวให้
ไข้ของนางคือสิ มิดอ้อยจ้อย
บทแหล่ท่ี ๕
แม่นสิ วอนวานไหว้
พระก็บ่ปากเว้า
นางมัทรี กะจึงได้
ริ มศาลาริ มหนอง
ว่ากัณหาแม่น้ ีเอย
เอิ้นคําใด๋ กะเลยมิดอิ้งติ้ง
บ่เห็นสองกุมาร
มัทรี นางลงค้น
นึกว่าเงือกคาบเจ้า
เปิ ดใบบัวแล้วกะก้ม
ขึ้นมาคอยแลลัด
เห็นแต่ดงเป็ นชั้น
นางก็หาซอกค้น

บําเพ็ญวัตรเพศ
เป็ นครั้งแรกปฐม
อย่าทําท่าแยแส
ถูกคําโบราณเว้า
ไผนอสิ รูเรื่ อง
อย่ามาส่ อเสี ยดถาม
ทําท่าบีบนํ้าตา
เลศกระบวนหลายชั้น
หลายใจร้อยเหลี่ยม
ลมลิ้นเลื่อนไหล
ถามกินแกงไก่
ไผสิ ฮฮู้ ่อมปัว
มัทรี นางคนใหม่
ยาแก้บ่อ่าวเลยฯ
หลายทีทูลภาค
จาต้านแต่อย่างใด
ออกเที่ยวตามหา
ผ่องเอินทั้งเอิ้น
ชาลีแม่น้ ีเอ้ย
บ่มีสิ่งสิ ไขขาน
ผัน่ แล่นลงในถํ้า
อยูส่ ระศรี ต้งั หลายเล่า
ลงนํ้าจุ่มจม
หมอบส่ องหาฮอย
ที่ป่าดงแสนโซ้ง
เถาวัลย์เกี้ยวยามหย่าง
บู๋หม่นป่ าหนา..ฯ
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โน้ ตทํานอง แม่ ฮ้างกล่อมลูก
---------ร
-ด-ฟ
----

---ร
- -ล
-ฟ-ร
-ซ-ล
-ล-ซ

-ด-ล
-ซ-ล
-ด-ล
-ล-ซ
-ฟ-ร

-ซ-ล
-ด -ฟ
-ซ-ล
-ร - ฟ
-ด-ร

------ฟ
-ล -ซ
-ร - ด
----

---ฟ
-ซ-ล
-ร -ฟ
-ล-ซ
-ล-ซ

-ซ-ด
-ด-ฟ
-ฟ-ซ
-ฟ-ร
-ฟ-ร

-ซ-ล
-ซ-ล
-ล-ด
-ด-ร
-ด-ร

- ละ - นอ

- - ละ หน้อ

- - ละ นอ

- - - ดํ

---ฟ

-ซ-ด

-ซ-ล

โน้ ตทางแหล่ บทแหล่ท่ี ๓
- - - เพิ่น

- - - ว่า

- - - มา

---ร

- --ล

- ล - รํ

เออ

- เอ่อ - เออ

- เฮ่อ - เอ๊อ

- เอ้ย - -

- เลศ - กระ

- - - บวน

- - - เอย

----

---ล

- ซ-ล

- ซ - ดํ

- ---

- รํ - ล

-ล- ล

---ล

----

- หลาย- -

----

----

- - - เอ่อ

-ล -ซ

-ร -ฟ

-ฟ-ซ

- - - ชั้น

---ร

----

---ร

----

-ฟ-ร

----

-ด-ล

- ยา – หญิง

-ซ--

- - - -เอ๊อ

-ล-ด

จากบทแหล่ขา้ งต้นนี้ จะเห็นได้วา่ ลักษณะการแหล่น้ นั จะม่ายค่อยตรงกับทํานองที่อิงตามลาย
แคนมากนักแต่เป็ นลักษณะที่นาํ มาเทียบเคียงในลักษณะของการเดินทํานองที่คล้ายคลึงกัน จะใช้วธิ ี
เช่นนี้ไปทีละบาท จนจบบท
บทต่อไปคือบทแหล่ที่ ๔ เป็ นบทที่กล่าวถึงพระเวสสันดร ต่อว่าพระนางมัทรี ที่กลับมาจ าก
หาอาหารในป่ าล่าช้า หาว่านางมีชูไ้ ปหลงมัวเมาผูอ้ ื่นมีใจคิดออกห่างจากตน ทําให้พระนางมัทรี น้อยใจ
จึงได้มีบทประชด ประชันกัน ระหว่างพระเวสสันดรและพระนางมัทรี บทแหล่ที่ ๔ นี้มีทาํ นองที่ไพเราะ
อิงกับทํานอง กาเต้นก้อน ทํานองเทศน์แหล่ของบทนี้ไม่ตรงกับชื่อทํานองเ ดิม การบรรจุทาํ นองของ
บทนี้เรี ยบเรี ยงโดยพระครู สุนทรสุ ตกิจ วัดทุ่งศรี วไิ ลย
บทแหล่ท่๔ี

พระเวสน์วา่ ถ่อนั้น
มัทรี เวทนาอุก
ว่าพี่เอ้ย สังมาทําเวรข้อย
หนี่จากเมืองกะเพิ่งเจ้า

เฉยอยูบ่ ่มีจา
ดัง่ สิ ตีอกม้อย
หากระบวนหลายเรื่ อง
ผัวแก้วผูเ้ ดียว นี้แหล่ว
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ยุง่ เกี่ยวกามคุณ ว่าหรื อ
จัง่ ค่อยฟันคอเมี้ยน
พระองค์ธรรมทั้งลูก
เชิญถ้อนจงประหาร
ยอมผิดสารภาพ
พระนางน้องจ่งเจริ ญฯ

หาว่านางโลภเลี้ยว
ถ้าหากเป็ นคําจริ ง
นางหากมาเพียรเลี้ยง
ถ้าทําบ่ถูกต้อง
สิ เอาหัวฮองไม้
คันนางทําถูกต้อง
โน้ ตทํานองกาเต้ นก้อน
------ล
-------

---ด
-ซ-ฟ
---ด
-ด-ล

-ร-ล
-ซ-ล
-ร-ด
-ซ-ฟ

-ด-ร
-ซ-ล
-ซ-ล
-รด ร

----------ฟ -ซ

---ฟ
-ซ-ฟ
-ล-ด
-ลดซ

-ซ-ฟ
-ซ-ฟ
-ร-ด
ลซฟร

-ด-ร
-ด-ร
-ซ-ล
-ด-ร

- - - ว่า

- - - ถ่อ

-- -ฟ

---ซ

- - - รํ

- - - อุก

โน้ ตทางแหล่
- - - พระ

----

- - - เออ

- - เวส

---ด

----

---ร

-ด-ร

----

- - - อยู่

- บ่ - มี

- - - จา

----

- มัทรี เวทะ

- - - นา

---ฟ

-ซ-ล

---ล

----

-ล-ด

---ด

- ตี - - -

-----

-----

- - - อก

----

- - - ม้อย

----

----

---ซ

----

- - - รํ

- - - -เฉย

--- ล
----

- - - ซม

- ดัง่ - สิ

-ซ-ล

- ซ-

- - - ละ

- - - -นั้น

---ล

จากบทแหล่ขา้ งต้น จะเห็นได้วา่ บทกาเต้นก้อน เป็ นท่วงทํานอง ที่ดาํ เนินจังหวะช้า สลับปานกลาง
ลักษณะเหมือนกาที่เดินจิกหาอาหารตามท้องทุ่งที่มีข้ ึนที่สูงบ้างลงที่ต่าํ บ้าง เหมือนกับอารมณ์ที่มีท้ งั ขึ้น
และลงในเวลาเดียวกัน นิยมนําทํานองนี้มาใช้แหล่ช่วงที่ พระนางมัทรี น้อยอก น้อยใจ แต่ก็ไม่ได้
แสดงออกถึงความเกี้ยวกราดออกมา ได้แต่รับความรู ้สึกนั้นๆ ไป

73
บทแหล่ท่ี ๖

เกริ่น
---ล
-ซ-ร
-ร-ด
ลรลด
มลซล
ดลดร
ดลรด

นึกว่าตายตกนํ้า
นึกว่าตายตกตม
เห็นแต่ฮอยเจ้าลงนํ้า
เห็นแต่ฮอยเจ้านั้นลงอาบนํ้า
สาละวนใจหยุง่
เหมิดสู่ ทางเที่ยวค้น
มัทรี อิดเมื่อยล้า
ใจกะยังเพียงนิด
เป็ นวินเวียนสมองตื้อ
น่าหลูโตนพระแม่เจ้า
คืนมาหาพระบาทไท้
ผัน่ หูตึงตาลาย
พระนางมองบ่เห็นหน้า
วิสัญญีท่าวล้ม
นั้นละนา

แม่กะคอยลงโงม
แม่ก็ลงไปคั้น
เห็นแต่ฮอยเจ้าลงท่า
ฮอยนั้นกะส่ วนสน
มุงมาบ่เว้นห่าง
จนสิ แจ้งสว่างตา
บ่เป็ นท่าผิดหวัง
ดัง่ สิ ปลิดปลงเมี้ยน
พเนจรฮ้อนเซ่า
อุกเอ้าอัง่ พระทัย
หวังสิ ไถ่ถามถึง
สมิ่งกายลมต้อง
พระสันตาองค์พี่
ลมท้อนอ่อนสลวย
ศรัทธาเอ้ยฯ

โน้ ตทํานองรถไฟไต่ ราง
---ล
-ม-ร
---ล
ลรลด
มลซล
--ดล
ลรลด

-ด-ร
-ซ-ร
ลรลด
ลรลด
มลซล
มรดล
รด-ล

-ด-ม
-ม-ล
ลรลด
ลรลด
มลซล
รลดล

-ร-ซ
-ด-ร
ลรลด
ลมลด
ดลซล
ดซดล

-ร-ม
-ด-ม
ลรลด
ลมรม
ดลซล
ดลซม

-ล-ม
-ด-ล
ลรลด
ซมรม
ดลซล
ลมซร

-ซ-ร
-ร-ด
ลรลด
ลมซล
ดลซล
มดมร
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เดิน
------ด
-มลม
-มลซ
ทลทซ
-มดม
-ลดล
-มลม
ลมซล
รลดซ
-ซมม
-ดมม
ดรดท
ลซมซ
ลซลด
ลดลร
ดซดล
ซมซล
-ล-ม
-มลซ
-ลทซ
-ลรท
ลมซม
ลดลร
-มซม
ดซลม
ดรดม

-----ลม
ซรมด
-ซทล
-ซทล
รมซม
ดรดล
ซรมด
ซลดล
ลซมซ
-ดมม
-ดมม
ดรดท
ลซมซ
ลดลซ
ลดลร
ซมรม
ซมรม
-ล-ม
-ซดล
-ซทล
-ทรล
รมซม
ลดลซ
รมซม
ลมซร
รดลร

-----ซม
-ดรซ
-ลทซ
ทลทซ
-มซม
-ลรล
-ดรซ
ซลดล
ลซดซ
-ซมม
-ดมม
ดรดร
ลซมซ
ลดลร
ลดลร
ลดลด
ลมซม
-ล-ม
-ดรซ
-ลรท
-ลทซ
ลมซม
ลดลร
ลมซม
ซรมด
ลดรด

-----ลม
รมซม
ทลทล
-ซทล
ซลซม
ดซลม
รมซม
รลดล
ลซมซ
-ดมม
-ดรร
มรดร
ลซมซ
ลดลซ
ลดรล
ซลซม
รมซม
-ลซม
รมซม
-ทมร
ทลทล
รมซม
ลดลซ
รมซม
มดรซ
---ล

-----ซม
-มลม
-ลรท
ทลทซ
-มซม
-มลม
ลมซม
ซลดร
ลซดซ
-ซมม
-รซร
ซมซร
ลซดซ
ลดลร
ดดลร
ลมซม
ลมซร
-ลซม
-มลซ
-รมท
-ลทซ
ลมซล
ลดลซ
ลมซล
รมซม

-----ลม
ซรมด
-ทรล
-ซลด
ซลมล
ซลดล
รมซม
ลรดล
ลซมซ
-ดมม
มรดร
มรดร
ลซมซ
ลดลร
ลดรล
รมซม
มรมด
ซรมด
-ซลม
-ทมร
ลซลด
ซดลซ
ลดลซ
ซมลม
ลมซร

---ล
--ซม
-ดรซ
รทรท
-ดรซ
-ลดล
-ลรล
ลมซม
รลดร
ลซดซ
-ซมม
-รซร
ซมซร
ลซดซ
ลดลร
รดลร
ลมซล
-ดรซ
-ดรซ
-มลซ
-รมท
-ดรซ
ลดลซ
ลมลซ
ลมซด
มดมร

---ล
รมซม
รมซม
-ทรล
รมซม
ซลดล
ดซลม
รมซม
ลรดล
ลซรม
-ดมม
มรดท
มรมซ
ลซมซ
ลดลร
ลดรล
ซลดล
รมซม
รมซม
-ซทล
-ทรล
รมซม
ลดลซ
ลดลซ
ซดลซ
ดลรล
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ในทํานองนี้จะมีการเกริ่ นนําดนตรี ไปก่อน แล้วจึงค่อยเข้าสู่ ทาํ นองโดยการเดินเสี ยงไปตาม
โน้ตเพลง จนจบเพลง แต่เมื่อใช้อิงกับทํา นองเทศน์แหล่แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการแหล่เกริ่ นนํา พบเพียง
ลักษณะการแหล่ที่ไล่เสี ยงขึ้นลง คล้ายทํานองเดินของทํานองนี้เท่านั้น
ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็ น ๖ บทที่พระครู สุนทรสุ ตกิจวัดทุ่งศรี วไิ ลยจะใช้เทศน์แหล่เป็ นประจําใน
งานบุญพระเหวด เทศน์มหาชาติ
ระหว่างการหยุดพัก เจ้าภาพต้องถวายนํ้าดื่มเป็ นระยะ ในช่วงพักของบทแหล่ที่ 3 นั้น ถ้า
เจ้าภาพมีอาหารเลี้ยงผูร้ ่ วมงานก็สามารถเลี้ยงได้ในช่วงนี้เมื่อแขกผูร้ ่ วมงานรับประทานเสร็ จเรี ยบร้อย
พระภิกษุก็จะเริ่ มเทศน์ต่อ
ก่อนการเทศน์แหล่จะสิ้ นสุ ดลง ตามธรรมเนียมโบราณบทสุ ดท้ายซึ่ งเปรี ยบ เหมือนบทลา
จะต้องจบด้วยบทสรุ ปเนื้อความทั้งหมด และอนุโมทนา กรวดนํ้าส่ งบุญ ตามคําบอกเล่าของผูเ้ ทศน์
ระหว่างการสวดบทนี้จะมีเสี ยงสุ นขั หอนรับตลอดเวลา มีความเชื่อกันว่ามีสรรพสัตว์ท้ งั มารับส่ วนบุญ
3.5 เมื่อเทศน์จบแล้ว พิธีกรชักด้ายสายสิ ญจน์แล้วก็จะดับเทียน ถวายเครื่ องไทยธรรม
3.6 เจ้าภาพถือเครื่ องไทยธรรมไปส่ งพระที่รถหรื อที่วดั
การเทศน์แหล่มหาชาติในงานบุญผะเหวดนั้น ถือเป็ นกิจอย่างหนึ่งของสงฆ์ มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อความอบอุ่นใจแก่เจ้าภาพ เพราะพระสงฆ์เป็ นที่พ่ ึงทางใจของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านมี
ความทุกข์เดือดร้อน พระสงฆ์จึงหาวิธีสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยการนําธรรมะมาเทศน์
2. เป็ นธรรมเนียมของชาวพุทธในประเทศไทยภาคอีสานใช้เวลาหลายวันในการจัดพิธีบุญ
ผะเหวด ส่ วนหนึ่งเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของชาวบ้าน แ ละสร้างความสามัคคี ส่ วนหนึ่งเพราะ
ความรักและศรัทธาในพระบารมีของพระพุทธเจ้า ดังนั้นการเทศน์มหาชาติของพระสงฆ์จึงมีบทบาทใน
ฐานะเป็ นสิ่ งสําคัญในการดํารงชีวติ ของชาวพุทธ
3. เหตุผลที่นาํ ชาดกมาเทศน์งานบุญผะเหวด ก็เพราะเชื่อว่าการฟังเทศน์มหาชาติ เป็ นการ
เจริ ญรอย ตามพระบาทแห่งพระบรมศาสดา และได้ร่วมสาธยายบุญและกุศลของพระพุทธเจ้าที่ทรง
บําเพ็ญมาหลายชาติและเชื่อว่าเมื่อผูใ้ ดได้สดัปรับฟังแล้ว ย่อมเกิดผลานิสงส์มากมาย
4. เป็ นการช่วยสื บต่อพระศาสนา เพราะการทรงจําพระพุทธพจน์เป็ นการสื บต่อพระศาสนา
อย่างหนึ่ง การเทศน์พระธรรมจึงเป็ นการส่ งเสริ มความจํา และเป็ นการทบทวนความจําเกี่ยวกับธรรม
และเรื่ องราวในชาดกที่ได้ท่องจําไว้ไปในตัวด้วย
5. เป็ นเหตุแห่งการบําเพ็ญบุญอย่างหนึ่งของมวลมนุษย์คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรม
(ธัมมัสสวนามัย)
6. เป็ นการอุปถัมภ์บาํ รุ งพระสงฆ์ให้ทาํ หน้าที่ ดํารงพระศาสนาสื บต่อไป ดังที่พระพุทธองค์
ได้ตรัสไว้ในติโรกุฑฑสู ตรว่า เป็ นการให้กาํ ลังแด่พระสงฆ์ (พลัญจ ภิกขุนมนุป-ปทินนัง)
7. เป็ นการอนุรักษ์จารี ตประเพณี ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ของชาวไทยอีสานให้คงอยูส่ ื บต่อไป

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
ในเรื่ องการศึกษาการเทศน์แหล่มหาชาติเรื่ องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย
ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีน้ ี ผูศ้ ึกษาสามารถนําข้อมูลมารวบรวมและสรุ ป
เป็ นใจ ความสําคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของ
วัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี
2. ศึกษาวิธีการเทศน์แหล่และทํานองที่ใช้ในการเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี

สรุปผลการวิจัย

ประวัติความเป็ นมา
การเทศน์แหล่มหาชาติเป็ นทํานองอีสาน เรื่ องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี น้ นั เป็ นการ
อธิ บายเรื่ องราวการบําเพ็ญมหาทานบารมีของพระเวสสันดรความว่า พระเวสสันดรเป็ นพระชาติสุดท้าย
ของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะและบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ เป็ น
กษัตริ ยค์ รองเมืองสี พี เป็ นผูม้ ีเมตตาและเสี ยสละมาก วันหนึ่งกษัตริ ยแ์ ห่งกาลิงราชมีความปรารถนาจะ
ขอให้พระเวสสันดร ช่วยเมืองตนเองให้พน้ จากทุกข์จึงได้ส่งพราหมณ์มาทูลขอ ช้างปั จ จัยนาค ซึ่ งเป็ น
ช้างคู่บา้ น คู่เมือง มีความเชื่อว่า ถ้าช้างปั จจัยนาคนี้ไป ณ ที่แห่งใด ที่น้ นั ก็จะอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชผล
ผลาหารต่างๆจึงได้ส่งพราหมณ์ราชทูตมายังเมืองสี พี่เพื่อขอช้างปั จจัยนาค หลังจากที่พระเวสสันดรได้
ประทานช้างปั จจัยนาคให้แก่ พราหมณ์แห่งกาลิงรั ฐแล้ว พระราชบิดาคือพระเจ้าสี พีราชและประชาชน
ไม่พอใจจึงได้ขบั ไล่ให้เนรเทศ พระเวสสันดร ออกนอกเมือง พระองค์ก็มิได้ขดั ข้องพร้อมทั้งได้บาํ เพ็ญ
มหาทานสัตสดกทาน ก่อนออกจากเมืองด้วย หลังจากนั้นพระองค์พร้อมด้วย พระนางมัทรี พระกัณหา
พระชาลี ได้เสด็จสู่ ป่า เพื่อไปยังเขา วงกต บําเพ็ญพรต ณ ที่น้ นั เองทรงได้บาํ เพ็ญทานครั้งยิง่ ใหญ่อีก
ด้วยการประทานแก้วตา ดวงใจ อันได้แก่ พระกุมารทั้งสองให้แก่ ชูชก เพื่อไปปรนนิบตั ิรับใช้ ครั้งนั้น
พระนางมัทรี ได้ออกไปหาผลาหารในป่ า ไม่ทนั ได้พบกับชูชก เพราะในระหว่างทางได้มีเทวดาจําแลง
กายเป็ นราชสี ห์ เสื อโคร่ ง เสื อเหลือง มานอนขวางทางไปยังอาศรมที่พกั ไว้ พระนางจึงหวาดกลัว และ
ในขณะเดียวกันความหวาดกลัวก็มิได้ทาํ ให้พระนางท้อทอยเพราะ พระนางมีความเป็ นห่วงสองพระ
กุมารมาก จึง เอาชนะความกลัวแล้วเสด็จกลับไปยังอาศรมที่พกั เมื่อได้พบพระเวสสันดร ก็ถูกพระ
เวสสันดร ต่อว่า ที่มาช้าไม่ตรงเวลา ทําให้พระนางเสี ยใจ และน้อยใจในพระเวสสันดร หลังจากนั้นก็

77
ถามถึงสองพระกุมาร แต่พระเวสสันดรไม่ได้แจ้งแก่นาง นางจึงวิง่ ออกตามหาสองกุมารจนทัว่ จนใน
ที่สุดก็อ่อนแรง มาสลบที่หน้าที่ประทับของพระเวสสันดร เมื่อพระนางฟื้ นขึ้นมา พระเวสสันดรจึงได้
แจ้งแก่นางให้ทราบ พระนางก็ได้อนุโมทนาในบุญครั้งนี้ ต่อมา พระอินทร์ หรื อท้าวสักกะเทวราช ได้
แปลงกายมาเป็ นพราหมณ์ ไปทูลขอพระนางมัทรี จากพระเวสสันดร เพราะเกรงว่าจะมีผอู ้ ื่นมาขอไป
ก่อนจะไม่มีใครคอยถวายการอุปัฏฐากพระเวสสันดร จึงได้แปลงกายมาทูลขอพระนาง เมื่อพระ
เวสสันดร ประทานให้ ท้าวสักกะเทวราชจึง ได้บอกความจริ งแด่พระองค์ และคืนพระนางมัทรี ให้
พระเวสสันดรตามเดิม พระเจ้าสี พีราชได้พบกับทั้งสองพระกุมารจึงได้แลกทรัพย์สิน อาหาร คาว หวาน
กับชูชก จนในที่สุดชูชกก็ได้สิ้นใจลงด้วยความโลภ ในผลาหารต่างๆที่ได้รับจากพระเจ้าสี พีราช
จากนั้นสองพระกุมารจึงทูลให้พระเจ้าสิ พีราชไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี กลับสู่ เมือง เมื่อทั้ง
หกพระองค์มาพบหน้ากัน ก็เกิด ความ ปี ติยนิ ดี หลัง่ นํ้าตาเพราะความรักและคิดถึงกัน แล้วก็ได้เชิญ
เสด็จพระเวสสันดร เข้าเมือง ในขณะนั้นในเมืองก็เกิดปาฏิหาริ ย ์ บังเกิด ฝนโบ กขรพรรษ คือเป็ นฝนที่
เป็ นแก้ว แหวน เงิน ทอง ร่ วงโรยมาจากฟ้ า ชาวเมืองต่างก็พากันเก็บไว้ ส่ วนพระเวสสันดรให้นาํ เข้า
ท้องพระคลังและและทํานุบาํ รุ งบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดมา
การเทศน์แหล่มหาชาติ เรื่ องเวสสันดรชาดกนั้น น่าจะเกิดมาจากในสมัยก่อนที่ ประเทศไทย
จะรวมกันเป็ นสยามประเทศ เพราะปรากฏหลักฐานไว้ต้งั แต่สมัยคนไทอ้ายลาวเป็ นต้นมา นิยมทํากัน
ในช่วง วันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ ถึง วันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๔ เรี ยกประเพณี น้ ีวา่ บุญพระเวสส์หรื อ
บุญผะเหวดนัน่ เอง สิ่ งหนึ่งที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกค นได้ดีก็คือพระภิกษุสงฆ์ นอกจากจะ
นิมนต์มาเทศนาธรรมตามปกติแล้ว พระสงฆ์ยงั ถือเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นจึงได้
นําเอาหลักธรรมคําสอนต่างๆ มาเทศนาสอนชาวบ้านเพื่อเป็ นการขัดเกลาจิตใจ แต่การฟังธรรมตามปกติ
นั้นอาจเกิดความเบื่อหน่าย พระสงฆ์จึงได้นาํ ชาดกมาเทศน์ เป็ นทํานองแหล่ หรื อทํานองต่างๆ ชาดกที่
นิยมนํามาเทศน์แหล่ก็คือพระเวสสันดรชาดก แต่การเทศน์แบบธรรมดาก็เกรงว่าคนฟังจะเบื่อและ
พระคุณเจ้าผูเ้ ทศน์เองก็จะหลับด้วย จึงมีการคิดรู ปแบบการเทศน์เป็ นทํานองต่างๆเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน จนมีการพัฒนาถึงการออกท่าทาง การออกตัว ละครตาม เนื้อเรื่ อง ใช้คาํ พูดในแนวตลกสอง
แง่สองง่ามจนถึงใช้ทาํ นองดนตรี ท่ีคุน้ กันมาเป็ นทํานองในการแหล่ เป็ นต้น
การแสดงของพระสงฆ์ลกั ษณะนี้ เป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ มเนื่องจากเป็ นของแปลกที่พระสงฆ์
กล้าทําเช่นนี้ อีกทั้งมีความสนุกสนานใช้ภาษาที่เข้าใจ ง่าย จึงสามารถทําให้เข้าถึงผูฟ้ ังได้อย่างรวดเร็ ว
จนเป็ นที่นิยมมากในยุคหนึ่ง โดยเรี ยกการเทศน์ของพระสงฆ์ในรู ปแบบนี้วา่ สวดพระหรื อจําอวดพระ
และเรี ยกพระสงฆ์ท่ีสวดว่า พระนักสวด ซึ่งในสมัยนั้นเรี ยกได้วา่ การเทศน์หรื อสวดนั้นเป็ นมหรสพ
อย่างหนึ่งที่เจ้าภาพนิยมจัดหามาแสดงในงานบุญ เช่นเดียวกับ โขน ละคร ตลอดจนการแสดงอย่างอื่นๆ
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วิธีการเทศน์ แหล่ มหาชาติ เรื่องพระเวสสั นดรชาดก เป็ นทํานองอีสาน
การเทศน์แหล่มหาชาติของชาวอีสานนั้น ขั้นตอนของพิธีกรรมในการเทศน์จะเหมือนกับการ
เทศน์มหาชาติของภาคกลางทัว่ ไป สิ่ งที่แตกต่าง ก็คือบทที่ใช้เทศน์ ตัวหนังสื อจะใช้ตวั อักษรธรรมและ
ทํานองที่ใช้เทศน์เท่านั้น
ลําดับการเทศน์แหล่น้ นั จะเริ่ มจากพระคาถาบาลีชื่อพระคาถาพันสวดนําก่อน เปรี ยบ
เหมือนกับเป็ นบทไหว้ครู ของดนตรี ไทย โดยการสวดเป็ นทํานองสังโยชน์ จากนั้นจึงสวดต่อด้วยบท
พระคาถาประจํากัณฑ์ เป็ นภาษาบาลี จากนั้นก็เทศน์แหล่เป็ นภาษาไทยอีสาน ต่อเนื่องไปจนจบกัณฑ์
ในบทต่อไปจะเทศน์ดว้ ยบทอะไรก็ได้แล้วแต่พระภิกษุจะเทศน์ ส่ วนจะเทศน์กี่บทกี่ทาํ นองนั้นก็ข้ ึนอยู่
กับความเหมาะสมและเนื้อหาในแต่ละตอนของกัณฑ์น้ นั ๆ
เอกลักษณ์การเทศน์แหล่มหาชาติเรื่ องพร ะเวสสันดรชาดกกัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลยนั้น
เมื่อเทศน์แหล่จบบทแล้วจะหยุดพักและมีการเทศน์คนั่ แต่ในปัจจุบนั เจ้าภาพจะนิมนต์เทศน์แหล่อย่าง
เดียว ไม่นิมนต์เทศน์เพราะการเทศน์แหล่อย่างเดียวก็ใช้เวลามากอยูแ่ ล้ว การเทศน์แหล่กบั การเทศน์จึง
ไม่มีเห็นแล้วในงานบุญผะเหวดทัว่ ไป
การใช้เสี ยงในการเทศน์เป็ นทํานองอีสานของวัดทุ่งศรี วไิ ลย จะใช้เสี ยงการเอื้อนเป็ นตัวหลัก
โดยการเอื้อนแต่ละคํานั้นขึ้นอยูท่ ่วงทํานองที่จะแหล่ไป จะใช้ คํา ว่า อือ เฮ้อ เออ เอ่อ เอิง เอย เอ๊อ ฮื้อ
เป็ นต้น ในการนํามาเป็ นเสี ยงเอื้อนในการเอื้อนคําแต่ละคําไปสู่ อีกคําหนึ่งแต่บางครั้งอาจจะไม่ชดั เจน
เหมือนการร้องเพลง และอาจมีรายละเอียดของเสี ยงคลอ เสี ยงนาสิ ก ที่เป็ นเสี ยงที่ไม่แน่นอน ไม่มีแบบ
แผน มาประกอบด้วย กลอนเทศน์น้ นั จะคล้ายกับ กาพย์ ของภาคกลาง แต่การอ่านเป็ นทํานองนั้ นจะเป็ น
ลักษณะคล้ายกลอนหมอลํา มีการโหนเสี ยง การลักลัน่ จังหวะเป็ นช่วงๆ ซึ่งขึ้นอยู่ กับไหวพริ บและ
ปฏิภาณของผูเ้ ทศน์เป็ นหลัก
การแบ่งวรรคตอนนั้นจะแบ่งตามคํา ซึ่ งมีหลายลักษณะเช่น แบ่ง ทีละคํา แบ่งสามคําครั้ง สอง
คําครั้ง หรื อมากกว่านั้นก็ได้ หรื อ การรวบรัดคําให้จบโด ยใช้ลมหายใจเดียว แล้วค่อยต่อประโยคใหม่
ไปจนจบ เป็ นต้น
การใช้เสี ยงในการเทศน์เป็ นทํานองอีสานของวัดทุ่งศรี วไิ ลย จะใช้เสี ยงการเอื้อนเป็ นตัวหลัก
โดยการเอื้อนแต่ละคํานั้นขึ้นอยูท่ ่วงทํานองที่จะแหล่ไป จะใช้ คํา ว่า อือ เฮ้อ เออ เอ่อ เอิง เอย เอ๊อ ฮื้อ
เป็ นต้น ในก ารนํามาเป็ นเสี ยงเอื้อนในการเอื้อนคําแต่ละคําไปสู่ อีกคําหนึ่งแต่บางครั้งอาจจะไม่ชดั เจน
เหมือนการร้องเพลง และอาจมีรายละเอียดของเสี ยงคลอ เสี ยงนาสิ ก ที่เป็ นเสี ยงที่ไม่แน่นอน ไม่มีแบบ
แผน มาประกอบด้วย กลอนเทศน์น้ นั จะคล้ายกับ กาพย์ ของภาคกลาง แต่การอ่านเป็ นทํานองนั้นจ ะเป็ น
ลักษณะคล้ายกลอนหมอลํา มีการโหนเสี ยง การลักลัน่ จังหวะเป็ นช่วงๆ ซึ่งขึ้นอยุก่ บั ไหวพริ บและ
ปฏิภาณของผูเ้ ทศน์เป็ นหลัก การแบ่งวรรคตอนนั้นจะแบ่งตามคํา ซึ่ งมีหลายลักษณะเช่น แบ่ง ทีละคํา
แบ่งสามคําครั้ง สองคําครั้ง หรื อมากกว่านั้นก็ได้ หรื อ การรวบรัดคําให้จบโดยใช้ล มหายใจเดียว แล้ว
ค่อยต่อประโยคใหม่ ไปจนจบ เป็ นต้น
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ทํานองทีใ่ ช้ ในการเทศน์ แหล่ เป็ นทํานองอีสาน
การเทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสานเรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี น้ นั จะเทศน์เป็ นทํานองโดยมี
ทํานองที่คล้ายกับเพลงแคนในภาคอีสาน จากการศึกษาบทเทศน์ 6 บทมีทาํ นองต่าง ๆ ดังนี้
1. บทที่มีอารมณ์ต่อว่า ต่อขาน น้อยอก น้อยใจ ประชด ประชัน ตื่นเต้น กระวนกระวาย จะ
ใช้อิงกับทํานองแคนคือ ทํานอง กาเต้นก้อน
2. บทที่มีอารมณ์หวาดกลัว จะใช้อิงกับทํานองแคน คือ ทํานอง ลมพัดพร้าว พัดไผ่
3. บทที่แสดงถึงความเสี ยใจ ห่วงหา ระทมทุกข์จะใช้อิงกับทํานองแคนคือทํานองแม่ฮา้ ง
กล่อมลูก
4. บทที่แสดงถึงอารมณ์ความรู ้สึกเศร้าโศก เสี ยใจ ถึงที่สุด จะใช้อิงกับทํานองรถไฟไต่ราง
จะใช้เสี ยงค่อนข้างสู งและขึ้น ลงอยูต่ ลอด
การเทศน์แหล่มหาชาติเรื่ องเวสสันดรชาดก กัณ ฑ์มทั รี เป็ นทํานองอีสานของพระภิกษุสงฆ์
นั้น จะไม่ตรงตามทํานองของแคนทุกห้องเนื่องจากเป็ นการผิดพระวินยั ถ้าพระภิกษุร้องรําทําเพลงจึงทํา
ให้การเทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสานมีการแต่งทํานองให้ยดื ขยายออกไป หรื อไม่ก็เทศน์ลกั ลัน่ จังหวะ
เพื่อให้ทาํ นองผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม
การบรรจุทาํ นองต่าง ๆ นั้นเรี ยบเรี ยงโดยพระครู สุนทรสุ ตกิจ เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบล
บ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้การเทศน์แหล่อาจมีการเพิ่มคําเพื่อความเหมาะสม
ของทํานอง ซึ่ งถือเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละสํานัก

อภิปรายผล

การเทศน์แหล่มหาชาติเรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย เป็ นทํานองอีสาน
นั้นเป็ นวัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบทอดมาช้านาน เป็ นระเบียบปฏิบตั ิที่สืบต่อกันมาตาม ประเพณี ฮีต ๑๒
คลอง ๑๔ ของชาวไทยอีสาน ที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกปี ในช่วงระหว่าง วันเพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน๓ ถึงวัน
เพ็ญขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๔ หรื อที่เรี ยกวันว่าประเพณี บุญพระเวสส์หรื อ บุญผะเหวดนัน่ เอง ลักษณะการ
เทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสานของวัดทุ่งศรี วไิ ลยนี้ จะเป็ นลักษณะการเทศน์แหล่เฉพาะ ที่เป็ นเอกลักษณ์
ประจําท้องถิ่น คือ กัณฑ์มทั รี จะมีท่วงทํานองการแหล่ที่อิงกับทํานองแคนอี สาน ๔ ทํานอง ได้แก่
กาเต้นก้อน ลมพัดพร้าวพัดไผ่ แม่ฮา้ งกล่อมลูก และรถไฟไต่ราง แต่การเทศน์แหล่น้ นั จะไม่ตรงกับ
ทํานองแคนเหล่านั้นทั้งหมด จะมีการอิงในทํานองบ้าง อิงกับลักษณะเสี ยงขึ้น ลง ของตัวโน้ตบ้าง หรื อ
อิงกับอารมณ์ของทํานองที่แหล่บา้ ง ดังนั้นทํานองที่ก ล่าวมาอาจจะไม่ตรงกับทํานองแหล่โดยตรง และ
เพือ่ เป็ นการไม่ให้ขดั ต่อข้อบัญญัติของคณะสงฆ์ดว้ ย ตัวอักษรหรื อตัวหนังสื อที่ใช้ในการเทศน์แหล่จะ
ใช้ตวั อักษรเฉพาะที่เรี ยกว่า ตัวอักษรธรรม ซึ่ งเป็ นตัวอักษรที่ได้รับอิทธิ พลมาจากอักษรเทวนาครี ขอม
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อ้ายลาว มาโดยลําดับ จะไม่มีเสี ยงวรรณยุกต์ จะใช้การผันเสี ยงของผูพ้ ดู หรื อผูเ้ ทศน์เป็ นหลัก ภาษาที่ใช้
จะเป็ นภาษาอีสาน สําเนียงการอ่านออกเสี ยงเป็ นภาษาอีสาน มีการสลับเสี ยง สู ง ตํ่า ไปมาไม่มีแบบแผน
ที่แน่นอน ลักษณะการใช้เสี ยงจะมีการเอื้อนคํา ทอดเสี ยงไปสู่ อีกคําหนึ่ง โดยใช้คาํ ว่า เออ เอ่อ เอ๊อ เฮ้อ
ฮื้อ ฮือ เป็ นต้นเป็ นตัวเอื้อนเชื่อมคํา มีการแบ่งวรรคตอนของคํา คล้ายกับการอ่านคําประพันธ์ประเภท
กาพย์ กลอน มีการรวบคํา ตัดคํา แยกคํา ในการเทศน์แหล่ ตามแต่ไหวพริ บ ปฏิภาณของผูเ้ ทศน์โดยไม่มี
ข้อกําหนดแน่นอน ตายตัว
ดังนั้นการศึกษาการเทศน์แหล่มหาชาติ ทํานองอีสาน เรื่ องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทั รี ของวัด
ทุ่งศรี วไิ ลยนั้น เป็ นการเทศน์แหล่ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สมควรแก่การได้รับการศึกษาและ
รวบรวมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อมิให้สูญหายไปในที่สุด และเป็ นการสื บทอดพระพุทธศาสนา ให้คง
อยูค่ ู่สังคมไทยต่อไปเป็ นการขัดเกลาจิตใจคน ไทยในสังคม ให้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น อีกทั้งยังถือ
เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นอีสาน ที่มีดนตรี เข้าไปเกี่ยวข้อง กับวิถีชีวติ วัฒนธรรมของ
ผูค้ น ผสมผสานกับหลักพระพุทธศาสนา อย่างกลมกลืน

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาค้ นคว้ าต่ อไป

จากการค้นคว้าศึกษาเรื่ องการเทศน์แหล่เป็ นทํานองอีสานเรื่ องพระเวสสันดรชาดกกัณฑ์มทั รี
ของวัดทุ่งศรี วไิ ลย ตําบลบ้านซี ทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทําให้ผศู ้ ึกษาได้รับความรู ้ดา้ น
การเทศน์ แหล่ทาํ นองอีสานเพิ่มเติมมากขึ้น แต่การศึกษาในครั้งนี้ยงั มีขอ้ มูลที่ลึกซึ้ งกว่าผูศ้ ึกษาไม่ได้
ทําการศึกษาไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ คิดเห็นที่จะ
เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ชื่อบทเทศน์ต่าง ๆ มีหลายชื่อที่เป็ นชื่อทํานองด้วย แต่การเทศน์ในปั จจุบนั ไม่ได้เทศน์ตาม
ชื่อทํานองที่มีมาแต่โบราณ มีการใส่ ทาํ นองใหม่ เข้ากับบทเทศน์ แต่ก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งชื่อทํานองของเก่า
ดังนั้นผูท้ ี่สนใจจะศึกษาค้นคว้า ควรจะศึกษารวบรวมข้อมูลการเทศน์แหล่ที่เป็ นทํานองของเก่าที่
ปรากฏตามชื่อบทเทศน์
2. ทํานองที่ใช้สาํ หรับการเทศน์แหล่มีมากมายหลายทํานอง บทเทศน์1 บทสามารถใส่ ทาํ นอง
ได้หลากหลาย ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาไว้เพียง 4 ทํานองที่ทางวัดได้ทาํ การบันทึกไว้ส่วน ทํานองที่
นอกเหนือจากนี้ไม่มีการบันทึก และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทางการศึกษาไม่สามารถบอกข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องได้ ดังนั้นผูท้ ี่จะศึกษาวิจยั ในระดับสู งควรมีการรวบรวมให้มากกว่านี้
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วิหารวัดทุ่งศรี วไิ ลย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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วิหารภายในวัดทุ่งศรี วไิ ลย

89

วิหารอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรี วไิ ลย
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พระครู สุนทรสุ ตกิจ (มณี จิรธมฺ โม)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรี วไิ ล ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองเจ้าคณะอําเภอเขื่องใน
สถานะเดิม
ชื่อ นายมณี ผ่องแผ้ว เกิด ๓๕ คํ่า ปี วอก วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗
บิดา นายเคน มารดา นางคํ่า บ้านเลขที่ ๙ หมู่ท่ี ๓ บ้านหัวดูน ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐
อุปสมบท
วัน ๑๔ คํ่า ปี มะเส็ง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๘ ที่ วัดทุ่งศรี วไิ ล ตําบลชีทวน อําเภอเขื่องในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีเจ้าอธิ การหนู คมฺ ภีโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรี วไิ ล เจ้าคณะตําบลชีทวน เป็ น
พระอุปัชฌาย์ พระทอง สุ วณฺ โณ เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิ การหนู นนฺ ทสโร เป็ นอนุสาวนาจารย์
วิทยะฐานะ
พ.ศ. ๒๔๙๙ สําเร็ จประถมศึกษาปี ที่ ๔ จากโรงเรี ยนบ้านหัวดูน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลาชธานี
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบไล่ได้นกั ธรรมชั้น เอก สํานักเรี ยนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็ นผูร้ ักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวดูน
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็ นเจ้าอาวาสวัดหัวดูน
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พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นผูร้ ักษาการแทนเจ้าคณะตําบลชีทวน
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็ นเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรี วไิ ล และเป็ นเจ้าคณะตําบลชีทวน
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็ นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็ นรองเจ้าคณะอําเภอเขื่องใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็ นพระครู รองเจ้าคณะอําเภอชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นพระครู ช้ นั “เทียบเจ้าคณะอําเภอชั้น เอก” ในราชทินนามเดิม
ศาสนสถานสํ าคัญในอําเภอ เขือ่ งในจังหวัดอุบลราชธานี

เรื อโบราณ เป็ นเรื อขุดขนาดใหญ่ทาํ จากไม้ตะเคียนยาวประมาณ 24 เมตร กว้าง 2.70 เมตร พบที่ลาํ นํ้าชี
คนส่ วนใหญ่ที่มาทําบุญจะมาอธิ ษฐานในสิ่ งที่ตวั เองต้องการ เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ มาก ปั จจุบนั จัดแสดงไว้ที่
วัดธาตุสวนตาล อําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
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บริ เวณหน้า พระธาตุสวนตาล อําเภอเขื่องในพระธาตุสวนตาล มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับพระธาตุพนม
คาดว่าจะสร้างพุทธศตวรรษที่ 22-23 ประมาณปี พ.ศ. 2250-2300
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คําขวัญ อําเภอเขือ่ งใน
"มะพร้าวเผารสดี ฝั่งชีงามลํ้า หัตถกรรมหมอนขิต กระชับมิตรไก่ยา่ ง
น้องนางข้าวหอมมะลิ วิเวกวัดป่ าบึงเขาหลวง ประทับทรวงรํามองเซิ ง "
ประวัติอาํ เภอเขื่องใน
อําเภอเขื่องใน ก่อตั้งเป็ นอําเภอ เมื่อสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2456 ได้ ชื่ออําเภอตระการพืชผล
และต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็ น "อําเภอเขื่องใน" เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2460 ตลอดจนถึง
ปั จจุบนั
สภาพข้อมูลโดยทัว่ ไป
ที่ ตั้ง ถนนแจ้งสนิท ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 38 กิโลเมตร
- ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 590 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศ เหนือ ติดกับ อําเภอม่วงสามสิ บ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศ ใต้ ติดกับ อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรี สะเกษ
ทิศ ตะวันออก ติดกับ อําเภอม่วงสามสิ บ, อําเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศ ตะวันตก ติดกับ อําเภอค้าวัง จังหวัดยโสธร
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เป็ นแหล่งรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน และคลังอาหารตามแนวทฤษฎีใหม่ บนเนื้อที่กว่า 2,000
ไร่ อันร่ มรื่ นบริ เวณกิโลเมตรที่ 31 ริ มทางหลวงสาย อุบลราชธานี – ยโสธร ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน มี
จุดท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การชื่นชมศึกษามากมาย อาทิ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็ นพื้นที่
ทดลองการเกษตรตามแนวทฤ ษฎีใหม่ หลายประเภท เช่น พืชสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ การ ปลูกพืช
หม่อนเลี้ยงไหม การผลิตไหมคุณภาพระดับ Royal Thai Silk ได้รับตรานกยูงทอง และ การผสมข้าว
กล้องปรุ งเสริ มภูมิตา้ นทาน “เบญจกระยาทิพย์ ” ศูนย์แสดงนิทรรศการผ้าพื้นเมืองอีสานและ ศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมช น ภาย ใต้อาคารที่งดงามด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น้ ีเป็ นที่จดั แสดง
นิทรรศการผ้าทอ พื้นเมืองอีสานหลากหลายประเภท รวม ทั้งประวัติความเป็ นมา และ ขั้นตอนการ
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ดําเนินการตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่ งเรื่ องราวนําเสนอเรื่ องผ้า ด้วยเทคนิค และรู ปแบบที่ทนั สมัย
นอกจากนี้ยงั เป็ นศู นย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจากทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สิ นค้า ที่โดดเด่นของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ บ้านยางน้อย อาทิเช่น ผ้ากาบบัว เครื่ องทองเหลือง
เครื่ องปั้ นดินเผา และข้าวเบญจกระยาทิพย์ เป็ นต้น ศูนย์ฯแห่งนี้เปิ ดบริ การทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 18.00 น.
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
ตํานานเมืองอุบล ได้กล่าวกันถึงการสื บเชื้อสายจากเจ้านครเชียงรุ ้ง แสนหวีฟ้า ของเจ้าปางคํา
พระบิดา ของเจ้าพระตา เจ้าพระวอ โดยกล่าวถึง ปี พ .ศ.2228 เกิดวิกฤตทางการเมือง ในนครเชียงรุ ้ง
เนื่องจาก จีนฮ่อหัวขาว หรื อฮ่อธงขาว ยกกําลัง เข้าปล้นเมืองเชียงรุ ้ง เจ้านครเชียงรุ ้ง ได้แก่ เจ้าอินทกุมาร
เจ้านางจันทกุมารี เจ้าปางคํา อพยพไพร่ พล จากเมืองเชียงรุ ้ง มาขอพึ่งพระเจ้าสุ ริยวงศาธรรมิกราช แห่ง
เวียงจันทน์ซ่ ึ งเป็ นพระประยูรญาติทางฝ่ ายมารดา พระเจ้าสุ ริยวงศาธรรมิกราชให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี
โปรดให้นาํ ไพร่ พลไปตั้งที่ เมืองหนองบัวลุ่มภู เมืองหนองบัวลุ่มภู จึงอยูใ่ นฐานพิเศษ คือไม่ตอ้ ง ส่ งส่ วย
บรรณาการ มีสิทธิ สะสม ไพร่ พล อย่างเสรี เป็ นอิสระ ไม่ข้ ึนกับ เวียงจันทน์ มีช่ือว่า "นครเขื่อนขันธ์กาบ
แก้วบั วบาน " สันนิษฐานว่า น่าจะมีฐานะ ป็ นเมืองลูกหลวง ต่อมา พระเจ้าสุ ริยวงศาธรรมิกราช ให้
เจ้าอินทกุมาร เสกสมรส กับ พระราชธิ ดาพระองค์หนึ่ง ได้โอรส คื อ เจ้าคํา หรื อเจ้าองค์นก ให้เจ้ านาง
จันทกุมารี เสกสมรสกับ พระอุปยุวราช ได้โอรส คือ เจ้ากิงกีศราช และ เจ้าอินทโสม ซึ่ งต่อมา คือบรรพ
บุรุษของ เจ้านายหลวงพระบาง ส่ วนเจ้าปางคํา ให้เสกสมรสกับ พระราชนัดดา ได้โอรส คือ เจ้าพระ
ตา เจ้าพระวอ สันนิษฐานว่า ทั้งสองท่านเป็ นเสนาบดี กรุ งศรี สัตนาคนหุ ต ตั้งแต่สมัย พระไชยเชษฐาธิ
ราชที่ 2 (ชัยวงค์เว้) พระอัยกาของ พระเจ้า สิ ริบุญสาร การดํารงฐานะเป็ น เจ้านายเชื้อสายพระราชวงศ์
ของพระเจ้าวอ พระเจ้าตา เห็นได้จากหลักฐาน หลายประการ อาทิ การที่หนองบัว ลุ่มภู เป็ นเมือง ใหญ่
มีไพร่ พลมาก ดังปรากฎเมืองหน้าด่านทั้งสี่ คือ เมืองภูเขียว ภูเวียง เมืองผ้าขาว เมืองพันนา และ การที่
เมืองอุบล ดํารง ฐานะเป็ น เจ้าประเทศราชเมื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภาร ของพระมหาก ษัตริ ย ์ ไทย
ต่างจากเมืองเขมร ป่ าดงอื่นๆ และเมื่อกําเนิด พ .ร.บ. นามสกุล โปรด พระราชทานนามสกุล "ณ อุบล"
อันหมายถึง เชื้อสายเจ้านาย อุบลราชธานี แต่โบราณ เมื่อเจ้านายอุบล ถึงแก่อสัญกรรม ก็มี ประเพณี การ
ทําศพแบบนกหัสดีลิงค์ อันสื บมาจากนครเชียงรุ ้ง ในเชียงใหม่ ก็ปรากฎการ ทําศพแบบนกหัสดีลิงค์
เช่นเดียวกัน
การตั้งเมืองอุบลราชธานี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช บ้านเมือง ค่อนข้างสงบก็ทรง มี
นโยบายที่จะ จัดตั้งเมือง ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการรวบรวมไพร่ พลให้เป็ นปึ กแผ่น เพื่อความสงบสุ ข
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง ราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึง เรื่ องนี้วา่ "…รั ชกาล ที่ 1 ถึงรั ชการที่ 3 ให้ เจ้ าเมือง
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ร้ าง เที่ยวเกลีย้ กล่ อมหา ผู้คนมาเป็ นพลเมือง โดย ไม่ ต้องใช้ อาํ นาจ อาจทําได้ ด้วยยินดีด้วยกัน ทุกฝ่ ายก็
สําเร็ จ ประโยชน์ ถึงความมุ่งหมาย เจ้ าเมืองไหนเกลีย้ กล่ อมคนมาได้ มาก ก็ได้ ทรั พย์ เศษส่ วน และได้
ผู้คนสําหรั บอาศัยใช้ สอยมากขึน้ ก็เต็มใจขวนขวาย ตั้งบ้ านเมือง ฝ่ ายราษฎรที่ไปเที่ยวหลบลี ้ เดือดร้ อน
ลําบากมากอยู่ เมื่อรู้ ว่า บ้ านเมืองเรี ยบร้ อยอย่ างเดิม ก็ยินดีที่จะกลับมา โดยมาก ……" คงจะเป็ น เพื่อ
สนองตอบ พระบรมราโชบาย ในการตั้งเมืองดังกล่าวมาแล้ว
และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการ
ประกอบอาชีพของ ไพร่ บา้ นพลเมือง "….ในปี พ .ศ.2329 ( จุลศักราช 1148 ปี มะเมีย นพศก )
พระประทุมจึ งย้ ายครอบครั วไพร่ พลมาตั้งอยู่ ณ
ตําบลแจระแม ตือตําบล ที่ตั้ ง อยู่ทาง ทิ ศเหนือ
เมืองอุบลปั จจุบัน….."
สถาปนาเมืองอุบลราชธานี
พ.ศ.2335 พระประทุมสุ รราช (ท้าวคําผง) ได้พาพรรคพวกไพร่ พลตั้งอยูท่ ี่ ตําบลห้วยแจระแม
(บริ เว ณบ้าน ท่าบ่อ ในปั จจุบนั ) ด้วยความปกติสุขเป็ นเวลานานหลายปี จนกระทัง่
พ.ศ.2334
(จุลศักราช 1153 ตรี ศก) อ้ายเชียงแก้ว ซึ่ งตั้งบ้านอยูท่ ี่ตาํ บลเขาโองแขวง เมืองโขง คิดการกบฎ พาพรรค
พวก ไพร่ พลเข้ายึดนครจําปาศักดิ์ พระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้าเมืองซึ่ งกําลังป่ วยอยูก่ ็มี อาการป่ วย
ทรุ ดหนัก และถึงแก่พริ าลัย อ้ายเชียงแก้วจึงยึดเมือง นครจําปาศักดิ์ไว้ได้ ความทราบ ถึงพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยานครราชสี มา (ทองอิน ) เมื่อครั้งเป็ น พระ
พรหม ยกกระบัตร ยกกองทัพเมืองนครราชสี มามาปราบกบฎอ้ายเชียงแก้ว อย่างไรก็ดีขณะที่กองทัพ
นครราชสี มายกมาไม่ถึงนั้น พระประทุมสุ รราช (ท้าวคําผง) และท้าวฝ่ ายหน้า ผูน้ อ้ ง ที่ต้ งั อยูบ่ า้ นสิ งห์ท่า
(เมืองยโสธร) ได้ยกกําลังไปรบอ้ายเชียงแก้วก่อน ทั้งสองฝ่ าย ได้สู้รบกันที่บริ เวณ แก่งตะนะ (อยูใ่ น
ท้องที่ อําเภอโขงเจียม) กองกําลัง อ้ายเชียงแก้วแตกพ่ายไป อ้ายเชียงแก้วถูกจับได้ และถูกประหารชีวติ
เมื่อกองทัพ เมืองนครราชสี มายกมาถึงเมืองจําปาศักดิ์ เหตุการณ์ก็สงบเรี ยบร้อยแล้ว จึงพากันยกกองทัพ
ไปตีพวกข่า "ชาติกระเสงสวาง จะรายระแดร์ " ซึ่ งตั้งอยูฝ่ ่ังตะวันออกแม่น้ าํ โขง จับพวกข่าเป็ นเชลย ได้
เป็ นจํานวนมาก จากความ ดีความชอบในการปราบปรามกบฎอ้ายเชียงแก้วนี้เอง พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ า จุฬาโลกมหาราช จึงได้ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ท้าวฝ่ ายหน้าเป็ น พระวิไชยราชขัตติยวงศา
ครองนครจําปาศักดิ์ และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พระประทุม สุ รราช เป็ นพระประทุม วรราชสุ ริยวงศ์
ครอง เมืองอุบลราชธานี พร้อมกับยกฐานะบ้านห้วยแจระแมขึ้นเป็ นเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์
แรม 13 คํ่า เดือน 8 จุลศักราช 1154 (พ.ศ.2335) ดังปรากฎ ในพระสุ พรรณบัตรตั้ง เจ้าประเทศราชใน
รัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ว่า "….ด้ วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้ า ผู้ผ่าน
พิภพกรุ งเทพ มหานครศรี อยุธยา มีพระราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม ตั้งให้ พระประทุม เป็ น
พระประทุมวรราช สุ ริยวงศ์ ครองเมือง อุบลราชธานี ศรี วนาไลยประเทศราช เศกให้ ณ วัน 2 แรม 13 คํ่า
เดือน 8 จุลศักราช 1154 ปี จัตวาศก..."
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การตั้งเมืองต่ างๆ ในอุบลราชธานี
ภายหลังการก่อตั้งเมืองอุบลขึ้นแล้ว
ได้มีการตั้งเมืองสําคัญในเ ขตปกครอง ของจังหวัด
อุบลราชธานีปัจจุบนั ขึ้นอีกหลายเมืองดังนี้
1. เมืองยโสธรเดิมทีเดียวมีฐานะเป็ นหมู่บา้ น ชื่อบ้านสิ งท่า ท้าวฝ่ ายหน้า
(บุตรพระตา )
เคยอพยพ ครอบครัว และไพร่ พล มาตั้งหลักแหล่ง อยูแ่ ล้ว ครั้งหนึ่ง ใน ราวปี พ.ศ.2329 แต่เมื่อคราว
ปราบกบฎ อ้ายเชียงแก้ว เมื่อปี 2334 ท้าวฝ่ ายหน้าก็ได้รับ พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็ น พระวิไชยราช
สุ ริยวงศ์ ขัตติยวงศา ครองเมืองนครจําปาศักดิ์ต่อจากพระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร ) ที่ถึงแก่กรรมลง
ต่อมาในปี พ.ศ.2357ราชวงศ์ (สิ ง) เมืองโขง ซึ่ งเป็ นญาติกบั พระวิไชยราชสุ ริยวงศ์ขตั ติยวงศ า เจ้าเมือง
นครจําปาศักดิ์ไม่พอใจ ที่จะทําราชการกับ เจ้าเมืองนครจําปาศักด์
จึงพาครอบครัวไพร่ พลอพยพ
ไปตั้งอยูท่ ี่ บ้านสิ งท่า พร้อมมีหนังสื อ กราบบังคมทูลขอยกขึ้นเป็ นเมือ งพระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านสิ งท่า เป็ นเมืองยโส ธร เมื่อปี พ .ศ.2357 พร้อมกับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ราชวงศ์ (สิ ง) เมืองโขง เป็ นพระ สุ นทรราชวงษาเจ้าเมืองยโสธร พร้อมโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งให้ทา้ วสี ชา (หรื อ สี ทา) เป็ นอุปฮาดท้าวบุตรเป็ นราชบุตร ขึ้นตรงต่อกรุ งเทพฯ โดยให้ผกู
ส่ วย นํ้ารัก 2 เลกต่อ เบี้ย ป่ าน 2 เลก ต่อขอด
2. เมืองเขมราฐในปี พ .ศ.2357 คือปี เดียวกับที่โปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองยโสธรนัน่ เอง อุปฮาดกํ่า
อุปฮาดเมือง อุบลราชธานี ไม่พอใจที่จะทํา ราชการกับ พระพรหมวรราชสุ ริยวงศ์
(ท้าวทิดพรหม )
เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 2 (พ.ศ.2338-2388) จึงอพยพ ครอบครัว ไพร่ พล ไปตั้งอ ยูท่ ี่ บ้านโคกกง
พะเนียง พร้อมกับขอพระบรมราชานุญาตตั้งขึ้นเป็ นเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึง
โปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั บ้านโคกกง พะเนียง เป็ นเมือง "เขมราษฎร์ ธานี " ขึ้นกรุ งเทพฯ พร้องกันนั้นก็ โปรด
เกล้าฯ ตั้งอุปฮาดกํ่า เป็ นพระเทพวงศ์ศาเจ้าเมือง โดยกําหนดให้ ผูกส่ วยนํ้ารัก 2 เลกต่อเบี้ย ป่ าน 2 ขอด่อ
10 บาท เมือง "เขมราฐษร์ ธานี" ปั จจุบนั คืออําเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3. เมืองโขงเจียมตั้งขึ้นในปี พ .ศ.2364 ทั้งนี้เพราะขุนนักราชนาอินทร์ ผูร้ ักษาตําบลโขงเจียม มี
ความผิด เจ้าเมืองนคร จําปาศักดิ์ (โย่) จึงจับมาลงโทษ แล้วขอพระบรมราชานุญาต ตั้งท้าวมหาอินทร์
บุตรขุนนักอิน- ทวงษ์เป็ นพระกําแหงสงคราม ยกบ้านนาค่อขึ้นเป็ นเมืองโขงเจียม ขึ้นตรงต่อเมืองนคร
จําปาศักดิ์ แต่พอถึง รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั คงด้วยเหตุผลทางการเมือง
บางประการ จึงโปรด เกล้าฯ ให้เมือง โขงเจียมขึ้นตรงต่อ เมืองเขมราฐเมื่อ พ.ศ.2371
4. เมืองเสนางคนิคมโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ.2388 ทั้งนี้เพราะพระพรหมวรราชสุ ริยวงศ์
(ท้าวทิดพรหม) เจ้าเมือง อุบลราชธานีคนที่ 2 ได้นาํ พระศรี สุราช เมืองตะโปน ท้าวอุปฮาด เมืองชุมพร
ท้าวฝ่ าย เมืองผาปั ง ท้าวมหาวงศ์ เมืองคาง พาครอบครัวไพร่ พล อพยพมาจาก ฝั่งซ้าย แม่น้ าํ โขง มาพึ่ง
พระบรมโพธิ สมภาร และตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่บา้ นช่องนาง แขวงเมือง อุบลราชธานี
เข้าเฝ้ า
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่กรุ งเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านช่องนางเป็ นเมืองเสนางคนิคม
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ตั้งพระศรี สุราชเป็ นพระศรี สินธุ สงคราม เจ้าเมือง ให้ทา้ วฝ่ ายเมืองผาปั ง เป็ น อัครฮาด ท้าวมหาวงส์เมือง
คาง เป็ น อัครวงศ์รักษาเมืองเสนางคนิคม ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี แต่เมื่อตั้งเมืองจริ งนั้น เจ้าเมือง
กลับพา พรรคพวกไพร่ พล ไปตั้งเมืองที่บา้ นห้วยปลาแดก หาได้ต้งั ที่บา้ นช่องนางดังที่โปรดเกล้าฯ ไม่
5. เมืองเดชอุดมในปี เดียวกับตั้งเมืองเสนางคนิคมนี้เอง หลวงธิ เบศร์ หลวงมหาดไทย
หลวงอภัย กรมการเมืองศรี สะเกษ ไม่พอใจที่จะทํา ราชการ กับพระยาวิเศษภักดีเจ้าเมืองศรี สะเกษ จึง
อพยพครอบครัวไพร่ พลไปตั้งอยูบ่ า้ นนํ้าโดมใหญ่ ซึ่ งตั้ งอยูพ่ รมแดนระหว่าง เมืองนครจําปาศักดิ์
อุบลราชธานี ขุขนั ธ์ ศรี สะเกษ ติดต่อกัน มีไพร่ พลทั้งหมด 2,150 คน และมีเลกฉกรรจ์ 606 คน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเก้าฯ ให้ยกบ้านนํ้าโดมใหญ่ข้ ึนเป็ นเมืองเดชอุดม เมื่อ
วันเสาร์ แรม 5 คํ่า เดือน 8 พ.ศ. 2388 (จ.ศ.1207) พร้อมกันนั้นก็โปรดเกล้าฯ ตั้งหลวงธิ เบศร์ เป็ น
พระศรี สุระ ให้หลวงมหาดไทยเป็ นหลวงปลัด ให้หลวงอภัยเป็ นหลวงยกระบัตร รักษาเมือง เดชอุดมขึ้น
กรุ งเทพฯ
6. เมืองคําเขื่อนแก้วตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ.2388 ทั้งนี้เพราะพระสี หนาท พระไชยเชษฐา นายครัวเมือง
ตะโปน ได้พาครอบครัว ไพร่ พลมาตั้งอยู่ ที่บา้ น คําเมืองแก้ว แขวงเมืองเขมราฐ พระเทพวงศา (บุญ
จันทร์ ) เมืองเขมราฐ จึงกราบบังคมทูลเพื่อขอตั้งเป็ นเมือง พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า เจ้าอยูห่ วั จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านเมืองแก้ว ขึ้นเป็ นเมืองคําเขื่อนแก้ว ขึ้นกับเขมราฐ
7. เมืองบัว (ปั จจุบนั คือ อําเภอบุณฑริ ก ) ตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ.2390 ทั้งนี้เพราะเจ้านครจําปาศักดิ์
(นาก) เห็นว่าการที่โปรดเกล้าฯ ให้ต้งั เมือง เดชอุดม ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2388 นั้น เป็ นผลกระทบกระเทือนต่อ
เขตแดน เมืองนครจําปาศักดิ์มาก
เพราะจะเป็ นผลให้ เขตแดน ทางทิศตะวันตก ลดน้อยถอยลง
จึงนําเรื่ องขึ้น กราบบังคมทูล
ขอยกบ้านดงกระชู (หรื อบ้านไร่ ) ขึ้นเป็ นเมือง เพือ่ กันเขตแดน
เมืองเดชอุดมไว้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านดงกระชู ขึ้นเป็ นเมืองบัว ขึ้นตรง ต่อเมืองนครจําปาศักดิ์ และ
ให้ทา้ วโสเป็ นพระอภัยธิ เบศร์ วเิ ศษสงครามเจ้าเมือง
8. เมืองอํานาจเจริ ญตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2401 พระเทพวงศาเจ้าเมืองเขมราฐมีใบบอกกราบบังคมทูล
ขอตั้งบ้านค้อใหญ่ข้ ึน เป็ นเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ต้งั บ้าน ค้อใหญ่ข้ ึนเป็ นเมืองอํานาจเจริ ญ ขึ้นตรงต่อ
เมืองเขมราฐ ผูกส่ วยเงินแทนผลเร่ วปี ละ 12 ชัง่ 18 ตําลึง ตั้งท้าว จันทบรม เป็ นพระอมร อํานาจเจ้าเมือง
ตั้งท้าวบุตตะเป็ นอุปฮาด ท้าวสิ งหราชเป็ นราชวงศ์ ท้าวสุ ริโยเป็ น ราชบุตร
9. เมืองพิบูลมังสาหารตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ.2406 พระพรหมราชวงศา (กุทอง) เจ้าเมืองอุบลราชธานี
คนที่ 3 (พ.ศ. 2388-2409) ได้มีใบบอก กราบเรี ยน เจ้าพระยา กําแหงสงคราม เจ้าเมืองนครราชสี มา เพื่อ
นําความ กราบบังคมทูลขอตั้งบ้านกว้างลําชะโด
เป็ นเมือง และขอตั้งท้าวจุมมณี เป็ น เจ้าเมือง
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้าฯ ให้ต้งั บ้านกว้างลําชะโด เป็ นเมือง "พิบูลย์มงั สา
หาร" เมื่อวันอาทิตย์ แรม 11 คํ่า เดือน 12 และ โปรดเกล้าฯ ตั้งท้าวธรรมกิตติกา (จุมมณี ) เป็ นพระบํารุ งราษฎร์ เจ้าเมือง ให้ทา้ วโพธิ - สารราช (เสื อ) เป็ นอุปฮาด ท้าวสี ฐาน (สาง) เป็ นราชวงศ์ ท้าวขัตติยะเป็ น
ราชบุตร โดยกําหนดให้ ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี
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10. เมืองตระการพืชผลใน พ .ศ.2406 พร้อมๆ กับการขอตั้งเมือง "พิบูลมังสาหาร "
พระพรหมราชวงศา เจ้าเมืองอุบลราชธานี ก็ขอตั้ง บ้านสะพือ ขึ้นเป็ นเมืองด้วย และขอให้ทา้ วสุ ริยวงศ์
(อ้ม) เป็ นเจ้าเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านสะพือขึ้น เป็ นเมืองตระการพืชผล ให้ทา้ วสุ ริยวงศ์ (อ้ม) เป็ น
พระอมร ดลใจเจ้าเมือง เมื่อวันอาทิตย์แรม 10 คํ่า เดือน 12 โดยกําหนดให้ ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี
11. เมืองมหาชนะชัย พร้อมๆ กับขอตั้งเมืองพิบูลย์มงั สาหาร และเมืองตระการพืชผลนั้นเอง ก็
ได้ ขอตั้งบ้านเวินไชย ขึ้นเป็ นเมืองด้วย ซึ่ งก็ได้รับ พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้งั ขึ้นเป็ นเมืองมหาชนะ
ไชย ตั้งให้ทา้ วคําพูนเป็ นพระเรื องไชยชนะ เจ้าเมือง ท้าวโพธิ ราช (ผา) เป็ นอุปฮาด ท้าววรกิตติกา (ไชย)
เป็ นราชวงศ์ ท้าวอุเทน (หอย) เป็ นราชบุตร ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี
เจ้าเมืองอุบลราชธานีในอดีต ที่พระมหากษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 4 ท่านดังนี้
1. พระประทุมวรราชสุ ริยวงศ์ (พ.ศ.2335-2338) นามเดิม ท้าวคําผง บุตรเจ้าพระตา เป็ นบุคคล
สําคัญ ในการสร้างบ้าน แปงเมืองอุบล โปรดให้ สร้างคู ประตูเมือง หอโถงเจ้านายต่างๆ สร้างวัดหลวง
และเสนาสนะ อาทิ สิ ม อา ราม หอระฆัง พระพุทธรู ป สิ่ งก่อสร้าง ล้วนเลียนแบบ ศิลป ะแบบ
หลวงพระบาง
2. พระพรหมวรราชสุ ริยวงศ์ (พ.ศ.2338-2388) นามเดิม พรหม น้องชายพระประทุม (คําผง)
เป็ นบุตรชาย คนเล็กของ เจ้าพระตา เป็ นผูก้ ่อสร้า งวัด ป่ าหลวง (วัดป่ าหลวงมณี โชติ ) นําไพร่ พลผู้
ศรัทธาสร้างพระพุทธรู ป องค์ใหญ่ก่ออิฐถือปูน
เป็ นที่ เคารพสักการะของชาวอุบลฯ มีชื่อว่า
พระเจ้าใหญ่ อินทร์ แปลง ปั จจุบนั เป็ นพระประธาน ในวิหารวัดมหาวนาราม
3. พระพรหมราชวงศา (พ.ศ.2388-2409) นามเดิม กุทอง สุ วรรณกูฏ บุตรพระพรหม (ทิด
พรหม) ในสมัยของท่าน ธรรมยุติกนิกาย แพร่ หลายในเมือง อุบลฯ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดให้สร้างวัดสุ ปัฏนาราม และบรรดา อุปฮาด ราช วงศ์
ราชบุตร ร่ วมกัน สร้างวัดศรี ทอง (ศรี อุบลรัตนาราม) วัดสุ ทศั น์ ซึ่งเหตุการณ์สาํ คัญในสมัยนี้คือการเข้า
ร่ วมสงคราม ขับไล่ญวน
4. เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (พ.ศ.2409-2425) เจ้าพรหมเทวา (เจ้าหน่อคํา ) เป็ นพีช่ ายเจ้าจอม
มารดา ด้วงคําใน รัชกาลที่ 4 เจ้าราชวงศ์ จําปาศั กดิ์ บุตรเจ้าเสื อหลานเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยของท่านได้
สร้างวัดไชยมงคล ซึ่ งเป็ นวัดธรรมยุตที่สี่ ในจังหวัดอุบลราชธานี สิ่ งที่พึงสังเกต คือ ความขัดแย้ง
ระหว่าง เจ้าเมืองอุปฮาด ราชวงศ์ รุ นแรง เนื่องจากฝ่ ายเจ้านายอุบลฯ ไม่พอใจที่ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
เจ้าหน่อคําเป็ นเจ้าเมือง ในสมัยนั้นจึง เกิดการทะเลาะ วิวาทขัดแย้งกัน กลัน่ แกล้งกันอยูเ่ สมอ ท้ายที่สุด
ราวปี พ.ศ.2412 เกิดกรณี เมืองไซแง ได้เกิดความบาดหมาง ทวีความรุ นแรง ต่างฝ่ ายต่างเกล่าโทษ ซึ่ ง
กัน และกัน เจ้าพรหม กล่าวหาว่า อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ขัดขวางไม่ให้เก็บเงินส่ วย จากไพร่ ข้างฝ่ าย
อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ก็กล่าวหาว่า เจ้าพรหม ฉ้อราษฎร์ บงั หลวง ทั้งสองฝ่ ายจึงลงมา สู ้ความกันที่
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กรุ งเทพฯ จนพากันถึงแก่อสัญกรรม ต่างฝ่ ายต่างสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตัวเป็ นจํานวนมาก พ .ศ. 2418
เกิดศึกฮ่อ เจ้าพรหมเทวาถูกเกณฑ์ไปราชการทัพฮ่อ หลังศึก ฮ่อได้อญั เชิญพระพุทธรู ป 2 องค์ คือ พระ
ทองทิพย์ และพระทอง ประดิษฐาน ที่วดั ศรี ทอง และวัดไชยมงคล พ.ศ. 2422 กราบบังคมทูลขอตั้ง
บ้านท่ายักขุ เป็ นเมืองชานุมานมณฑล บ้านพระเหลา เป็ นเมืองพนานิคม ให้เมืองทั้งสอง ขึ้นกับเมือง
อุบลราชธานี
การแต่ งตั้งเจ้ าเมืองสมัยโบร าณ พบหลักฐาน เอกสารการแต่งตั้งเจ้าเมือง องค์ที่ 3 คือ
พระพรหมราชวงศา (กุทอง ) กล่าวถึงเครื่ องยศ ที่ทางกรุ งเทพฯ พระราชทานแก่ เจ้าเมืองอุบลฯ
ประกอบด้วย
พานถมเครื่ องในทองคํา
1 สํารับ
คนโททองคํา

1 ใบ

กระโถนถม

1 ใบ

ลูกประคําทองคํา

1 สาย

กระบี่บ้ งั ถม

1 อัน

เสื้ อหมวกตุม้ ปี

1 ชุด

สัปทนปั สตู

1 ชุด

ปื นคาบศิลาคอลาย

1 กระบอก

เสื้ อเข้มขาบริ้ วเลื้อย

1 ตัว

ส่ านไทยปั กทอง

1 ชุด

เครื่ องยศเจ้าเมืองอุบลฯ สมัยโบราณ

ผ้าปู
1 ผืน
มีพระบรมราชโองการ ให้เจ้าเมืองปกครองราษฎร ด้วยความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ดังความว่า "...ให้โอบ
อ้อมอารี ต่ออาณาประชาราษฎร์ อย่าเบียดเบียน ข่มเหงไพร่ บา้ นพลเมือง ปฏิสังขรณ์วดั วาอาราม ทํานุ
บํารุ งพระสงฆ์ สามเณรให้ปฏิบตั ิเล่าเรื ยนคันถธุ ระ วิปัสสนาธุ ระ กําชับ กําชาไพร่ บา้ นพลเมือง อย่าให้
สู บฝิ่ น ซื้อฝิ่ น กินฝิ่ น ให้กระทําพิธีถือนํ้าพิพฒั น์สัตยาปี ละ 2 ครั้ง”
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ประเพณีทสี่ ํ าคัญของชาวอีสาน
ฮีตสิ บสองคองสิ บสี่
1.“ฮีต 12 คอง 14” ประเพณี ของไทยพวน
คําว่า “ฮิต 12” หมายถึงแนวทางหรื อวิธีปฏิบตั ิประจําในเดือนหนึ่ง ๆ ของปี ซึ่ งตรงกับคําว่า
“จารี ต” แบบเดียวกันกับประเพณี 12 เดือนของไทยภาคกลางนัน่ เอง
“คอง 14” คําว่า “คอง” หมายถึง “คลอง” (ภาษาไทยพวนไม่นิยมออกเสี ยง ล หรื อ ร ) แต่วา
“คลอง” ในที่น้ ีมิได้หมายถึงคลองที่มีน้ าํ ไหล แต่หมายถึง แนวทางวิถีทาง ทํานองคลองธรรม อันได้แก่
ลัทธิ นิยมหรื อธรรมเนียมที่ชนเผ่าไทยพวนถือประพฤติปฏิบตั ิในการปกครองบ้านเมืองสื บต่อ ๆ กันมา
แต่ครั้งบรรพบุรุษ
ดังนั้น “ฮีต 12 คอง 14” จึงเป็ นคล้ายลัทธิ ธรรมเนียมเก่าแก่สืบมาตั้งแต่ด้ งั เดิมดึกดําบรรพ์ที่
บรรพบุรุษไทยพวนสอนสั่งลูก ๆ หลาน ๆ ให้ประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายด้วยควา ม
เลื่อมใสศรัทธาอย่างมัน่ คง
ประเพณี หรื อพิธีกรรม ของชาว อุบลราชธานี ได้แก่ ประเพณี วนั สงกรานต์ , ประเพณี อาบนํ้า
ก่อนกา, การทําบุญสู ตรเสื้ อสู ตรผ้า , (บางบ้านเรี ยกว่าพาขวัญสู ตรชะตา ) ประเพณี สรงนํ้าพระ , ประเพณี
ก่อพระทรายหรื อตบพระทราย , การทําบุญเปรตพลี , พิธีทาํ บุญกลางบ้าน และพิธีส่งกระทง , พิธีบายศรี
พระหรื อบายศรี พระ, พิธีการเลี้ยงปู่ ตาหรื อตาปู่ , การทําบุญพระเข้าพรรษาหรื อการทําบุญแขวนต้นทาน ,
ประเพณี วนั สารท , พิธีสู่ขวัญควาย , การทําบุญข้าวสะ , การทําบุญออกพรรษา , การทําบุญข้าวเม่า , การ
ทําบุญข้าวหลาม, การลงแขกเกี่ยวข้าว, การทําบุญข้าวจี่, ประเพณี กาํ ฟ้ า, ประเพณี การเอาผัวเอาเมีย (การ
แต่งงาน) ประเพณี งานบุญพระเวส , ฟังเทศน์มหาชาติ , ประเพณี งานบุญบั้งไฟ , ประเพณี แรกนาขวัญ ,
ประเพณี บายศรี สู่ขวัญ , ประเพณี ตกั บาตรเทโว , ประเพณี ลอยกระทง , ประเพณี ทอดกฐิน , ผ้าป่ า ,
ประเพณี ทาํ บุญคูณลาน, สู่ ขวัญข้าว, แห่นางแมว, ประเพณี สลากภัตร, ถวายสังฆทาน เป็ นต้น
ฮีต 12 คอง 14” ประเพณีของไทยอีสาน
“ฮีต ” หมายถึง ประเพณี คือสิ่ งที่นิยมถือปฏิบตั ิสืบ ๆ กันมาจนเป็ นแบบแผนเป็ น
ขนบธรรมเนียม เป็ นจารี ตประเพณี
“คอง” หรื อ “คลอง” (ครรลอง) หมายถึง แบบแผนของสังคม แบบการปกครองที่ตอ้ งประพฤติ
ปฏิบตั ิ
“ฮีต” นั้นแยกออกเป็ น 2 ชนิด คือ ฮีตที่ตอ้ งทําเป็ นประจํา และฮีตที่ไม่ทาํ เป็ นประจํา ฮีตที่ตอ้ ง
ทําเป็ นประจําได้แก่ ฮีตเดือนอ้าย ถึง ฮีตเดือนสิ บสอง ฮีตที่ไม่ทาํ เป็ นประจํา ได้แก่ ฮีตสู่ ขวัญ , ฮีตผูกเสี่ ยว
, ฮีตลงแขก เป็ นต้น
“คลอง” นั้นแยกออกเป็ น 2 ชนิด คือ คลองที่ชาวบ้านชาวเมืองทําต่อผูป้ กครองเมืองของตน กับ
คลองที่ชาวบ้านชาวเมืองทําต่อชาวบ้านชาวเมืองด้วยกันเอง
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ฮีตเดือนอ้าย หรื อเดือนเจียง (เดือนที่หนึ่ง ) ได้แก่บุญเข้ากรรมหรื อเข้าปริ วาสกรรม เป็ นฮีตของ
พระฆ์

ฮีตเดือนยี่ ได้แก่ บุญคูณลาน, บุญกุม้ ข้าวใหญ่,
ฮีตเดือนสาม ได้แก่ บุญข้าวจี่ คือข้าวเหนียวที่น่ ึงสุ กแล้ว นํามาปั้ นเป็ นก้อนขนาดไข่เป็ ดหรื อ
เท่ากํามือเสี ยบไม้ยา่ งไฟให้สุกจนเกรี ยม ทาด้วยไข่ บ้างก็เอาก้อนนํ้าอ้อยยัดใส่ ไว้ขา้ งในด้วย นําไปใส่
บาตรถวายพระภิกษุสามเณร ถือว่าได้บุญว่า “เดือนสามค้ อย เจ้ าหัวคอยปั้นข้ าวจี่ ข้ าวจี่บ่ใส่ นํา้ อ้อย เจ้ า
หัวน้ อยเช็ ดนํา้ ตา”
ฮีตเดือนสี่ เป็ นเดือนฟังเทศน์มหาชาติ หรื อบุญพระเวส
ฮีตเดือนห้า ได้แก่ สรงนํ้าพระพุทธรู ป , สรงนํ้าพระสงฆ์ , สรงนํ้าผูห้ ลักผูใ้ หญ่ , สรงนํ้าเครื่ องคํ้า
ของคูณ เป็ นต้น
ฮีตเดือนหก ได้แก่ บุญบั้งไฟ
ฮีตเดือนเจ็ด ได้แก่ บุญชําฮะ (ชําระ) คือบุญเบิ กบ้าน หรื อบุญกลางบ้าน ชาวบ้านจะรวมตัวกัน
ทําบุญที่ศาลหลักบ้าน ส่ วนใหญ่จะอยูก่ ลางบ้าน โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็น ผูกสายสิ ญจน์จ์
รอบหมู่บา้ น และบริ เวณประรําพิธี รุ่ งเช้าทําบุญใส่ บาตร และนิมนต์พระภิกษุทาํ นํ้ามนต์ประพรมไปทัว่
ทุกหลักคาเรื อน
ฮีตเดือนแปด ได้แก่ บุญเข้าพรรษา
ฮีตเดือนเก้า ได้แก่ บุญข้าวประดับดิน เป็ นเดือนทําบุญอุทิศให้ผตู้ ายโดยกําหนดเอาวันแรม 14
คํ่า เดือน 9 เป็ นวันทําพิธี เมื่อถึงวันแรม 13 คํ่า เดือน 9 ชาวบ้านจะจัดอาหารคาวหวาน แบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน ส่ วนที่ 1 สําหรับตนเอง , ส่ วนที่ 2 แจกญาติพน่ี อ้ ง , ส่ วนที่ 3 ทําบุญอุทิศแก่ผตู ้ าย , ส่ วนที่ 4 ถวาย
ทานแก่ภิกษุสามเณร
สําหรับส่ วนที่ทาํ บุญอุทิศแก่ผตู ้ าย จะห่อเป็ นห่อ ๆ มีห่อคาวหนึ่งห่อ ห่อหวานหนึ่งห่อ ห่อ
หมากพลู บุหรี่ หนึ่งห่อ ทั้งสามห่อมัดติดกันเป็ นห่อใหญ่ แล้วนําห่อนี้ไปแขวนไว้ตามต้นไม้ หรื อวางไว้
ตามพื้นดิน จึงมีชื่อเรี ยกว่า “ข้าวประดับดิน”
ส่ วนที่เอาไปถวายพระภิกษุสามเณรนั้น ส่ วนหนึ่งใส่ บาตร อีกส่ วนหนึ่งถวายเป็ นภัตตาหาร
ตอนเช้าหรื อเพลก็ได้ เมื่อพระสงฆ์ฉนั เสร็ จแล้วจะอนุโมทนา ญาติโยมก็กรวดนํ้าแผ่ส่วนกุศลไปให้
ญาติพี่นอ้ งตายไป ถือว่าเป็ นการทําบุญส่ งไปให้ผตู ้ าย
ฮีตเดือนสิ บ ได้แก่บุญข้าวสาก หรื อสลากภัต ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 10 คล้าย ๆ กับบุญข้าว
ประดับดิน
ฮีตเดือนสิ บเอ็ด ได้แก่ บุญออกพรรษา บุญออกพรรษานี้จะมีกิจประเพณี ซอ้ นกันอยู่
3 กิจ
ประเพณี คือ บุญใต้ประทีป, บุญผาสารทเผิง้ , บุญไหลเฮือไฟ
ฮีตเดือนสิ บสอง ได้แก่ บุญกฐิน, บุญผ้าป่ า
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สํารับ “คองสิ บสี่ ” นั้น คําว่า คลองได้แก่ แบบ ระเบียบหรื อกฎ มี 2 แบบ คือ แบบที่เจ้าบ้านเจ้า
เมืองทําต่อชาวบ้านชาวเมือง มี 14 แบบ ได้แก่
1.แต่งตั้งผูซ้ ื่อสัตย์สุจริ ต ให้เป็ นอุปราชฯ ราชมนตรี
2.หมัน่ ประชุมอุปราช ราชมนตรี ช่วยกันบริ หารบ้านเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
3.ตั้งอยูใ่ นทศพิธราชธรรม
4.ถึงวันขึ้นปี ใหม่ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ ถือนํ้าพิพฒั น์สัตยาต่อเจ้ามหาชีวติ
5.ถึงวันปี ใหม่ ให้เสนาอํามาตย์นาํ เครื่ องบรรณาธิ การ นํานํ้าอบ นํ้าหอมมามูรธาภิเษก ฮดสรง
เจ้ามหาชีวติ ของตน
6.ถึงเดือนหก นิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ ถือนํ้าพิพฒั น์สัตยาต่อเจ้ามหาชีวติ
7.ถึงเดือนเจ็ด ให้เลี้ยงมเหสักข์หลักเมือง บูชาเทวดาทั้ง
4 คือ ท้าวจตุโ ลกบาลอันได้แก่
ท้าวธตรัฐ, ท้าววรุ ฬหก, ท้าววิรูปปั กข์, ท้าวกุเวร
8.ถึงเดือนแปด นิมนต์พระสงฆ์มาชําระมาเบิก หว่านแฮ่หว่านทราย ตอกหลักบ้านหลักเมือง
9.ถึงเดือนเก้า ป่ าวเตือนประชาชนทําบุญข้าวประดับดิน อุทิศส่ วนกุศลแด่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
10.ถึงเดือนสิ บ ป่ าวเตือนประชาชนให้ทาํ บุญข้าวสาก อุทิศส่ วนกุศลแด่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
11.ถึงเดือนสิ บเอ็ด ให้ประชาชนไปทําบุญออกพรรษา ไปนมัสการและมรุ ธาภิเษกธาตุหลวง
12.ถึงเดือนสิ บเอ็ด ให้ประชาชนไปทําบุญทอดกฐินตามวัดวาอารามต่าง ๆ
13.ถึงเดือนสิ บสอง ให้ไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดินมารวมกันที่หน้าพระลานหลวง แห่เจ้าชีวติ ไปสรงนํ้า
ในแม่น้ าํ เพี้ยวัดที่อยูใ่ กล้แม่น้ าํ มีเฮือส่ วงวัดละหนึ่งลํา ขึ้นสิ บสามคํ่าเป็ นวันส่ วงเฮือ (แข่งเรื อ)
ให้มีคุณสมบัติคูณเมือง หรื อค่าควรเมืองครบ 14 อย่างคือ
1.หูเมือง มีทูตานุทูตผูฉ้ ลาดมีปัญญาดี
2.ตาเมือง มีนกั ปราชญ์สอนอรรถสอนธรรม
3.แก่นเมือง มีพระสงฆ์ผแู้ ตกฉานในพระธรรมวินยั
4.ประตูเมือง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันอริ ราชศัตรู
5.ฮากเมือง มีหูราทราบเหตุร้ายและดี
6.เหง้าเมือง มีเสนาอํามาตย์ผเู ้ ที่ยงธรรม
7.ขื่อเมือง มีโยธาทหารผูแ้ กล้วกล้า
8.ฝาเมือง มีตากวนตาแสงผูซ้ ื่อสัตย์
9.ขาง(แป)เมือง มีเจ้านายตั้งอยูใ่ นศีลธรรม
10.เขตเมือง มีผฉู ้ ลาดรู้พ้ืนที่ต้ งั เมือง
11.สติเมือง มีคหบดี เศรษฐีและทวยค้า
12.ใจเมือง มีแพทย์ผฉู ้ ลาดเชี่ยวชาญ
13.ค่าเมือง มีภูมิภาคดี มีราคาค่างวด
14.เมฆเมือง มีเทวดาอารักษ์หลักเมือง
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คือ

คองสิ บสี่ (สําหรับอาณาประชาราษฎร์ )
คองสิ บสี่ แบบนี้ เป็ นคองที่ชาวบ้านชาวเมืองจะทําต่อชาวบ้านชาวเมืองด้วยกัน มี 14 ประการ

1. เมื่อได้ขา้ วใหม่ หรื อผลหมากรากไม้ใหม่ ให้บริ จาคทานแด่ท่านผูม้ ีศีล แล้วตนเองจึงบริ โภค
แล้วให้แจกแบ่งแก่ญาติพน่ี อ้ งด้วย
2. อย่าโลมล่ายตาชิงตายอย อย่าจ่ายเงินแดง อย่างแปลงเงินกว้าง และอย่ากล่าวคําหยาบช้ากล้า
แข็งต่อกัน
3. ให้เฮ็ดบ้านหรื อกําแพงเฮีอนของตน แล้วปลูกหอบูชาเทวดาไว้ในสี่ แจบ้านแจเฮือน
4. ให้ลา้ งตีนก่อนขึ้นเฮือน
5. เมื่อถึงวันศีล 7-8 คํ่า ให้สมมาก้อนเส้า สมมาแม่คีไฟ สมมาปั ดตูเฮือนที่ตนอยูอ่ าศัย
6. ให้ลา้ งตีนก่อนจักนอนในเวลากลางคืน
7. เถิงวันศีล เมียให้เอาดอกไม้ธูปเทียนสมมาผัว และให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพระสงฆ์เจ้า
8. เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็ง ให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เฮือน แล้วทําบุญใส่ บาตร
9. เมื่อภิกษุมาบิณฑบาต อย่าให้เพิ่นคอย เวลาใส่ บาตรรอย่าชูนบาตร อย่าชูนภิกษุสามเณร
ยามใส่ บาตรรอย่าใส่ เกิบ (รองเท้า ) อย่ากั้งฮ่ม (กางร่ ม ) อย่าเอาผ้าปกหัว อย่าอุม้ ลูกจูงหลาน อย่าถือศัต
ราอาวุธต่าง ๆ
10. เมื่อภิกษุเข้าปริ วาสกรรม ให้มีขนั ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน แล้วเครื่ องอัฐะบริ ขารไปถวายท่าน
11. เมื่อเห็นพระสงฆ์ผา่ นมา ให้นงั่ ลงยกมือไหว้แล้วค่อยเจรจา
12. อย่าเหยียบเงาเจ้าภิกษุผมู ้ ีศีลบริ สุทธิ์
13. อย่าเอาอาหารเงื่อนทานให้แก่พระสงฆ์เจ้า และอย่าเอาอาหารเงื่อนให้ผวั ตนกิน
14. อย่าเสพกามคุณในวันศีล วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ และวันเกิดของตน
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2555

นายธนิตย์ คงกําเหนิด
21 มีนาคม 2528
โรงพยาบาล วชิรพยาบาล กรุ งเทพมหานคร
168 ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริ หารธุ รกิจ นนทบุรี (SBAC)

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา)
จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

