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 การศึกษาวิจัย การเทศนแหลมหาชาติชาดกเปนทํานองอีสาน ในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ 
ศึกษาทํานองการแหลที่ยังคงมีอยูที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึงเปนการเทศนแหลที่มีการถายทอดดวยปาก
เปลาตามแบบวิธีดั้งเดิมของชาวบาน โดยใชขอมูลภาคสนามและขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือทาง
วิชาการและหนังสือตางๆเปนขอสนับสนุน ซ่ึงแยกออกเปน 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 ซ่ึงจะมีพิธีกรรมตางๆตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมา เชน การเชิญ
พระอุปคุต การเชิญพระเวสสันดรเขาเมืองเปนตน การเทศนแหลนั้นจะใชทวงทํานองประจํากัณฑของ
แตละกัณฑที่ไมเหมือนกัน แตละกัณฑจะมีเร่ืองราวที่มีทํานองในการแหลแตกตางออกไป ซ่ึงการเทศน
แหลนั้น มีความไพเราะและเปนภาษาที่เขาใจงาย  แฝงไปดวยคติธรรมตางๆในพระพุทธศาสนา   โดยมี
พระครูสุนทรสุตกิจ เปนผูสืบทอด และเปนผูถายทอดในเวลาเดียวกัน มีการรวบรวมและเรียบเรียง
ทํานองในการเทศนแหลที่ แตกตางจาก สํานักอ่ืนๆในภาคอีสาน ถือเปนเอกลักษณเฉพาะในการเทศน
ของวัดและของจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. วิธีการเทศนแหลและทํานองเทศนแหลมหาชาติเปนทํานองอีสาน จะเปนการเทศนแหล 
โดยเริ่มจากการสวดพระบาลีขึ้นตน พระคาถาประจํากัณฑ ตอจากนั้นจะเปนการรายยาวบทเกริ่นนํา 
แลวตอดวยการเทศนแหลเปนทํานองอีสาน ซ่ึงเปนคําประพันธที่แปลจากพระคาถาบาลีประจํากัณฑ
โดยใชตัวอักษรธรรมในการเขียน มีการเอื้อนและแบงวรรคตอนของคําในการเทศนแหล  ทํานองที่ใช
ในการเทศนแหล จะเปนทํานองสั้นๆ ที่ไมมีความยาวมากนัก เวลานํามาเทศนแหลจะเปนการเทศนซํ้า
ทํานองเดิมจบจบบท แตจะไมตรงกับทํานองที่ใชอิงกับทํานองแคนมากนัก ขึ้นอยูไหวพริบและปฏิภาณ
ของผูเทศน  ในแตละทํานองจะใชการแบงหรือเรียกชื่อทํานองนั้นจาก การขึ้น ลงของเสียง  การนํา
ทํานองแคนมาประยุกตใช และการแบงจากเนื้อหาของเรื่องราวตอนนั้นๆวาตรงกับทํานองลักษณะใด   



ESARN PREACHMENT:  CASE STUDY ON THE PREACHMENT OF THE MATSEE CHAPTER 
IN VESSANTARA OF 

WATTHOONGSRIWILAI,BAANSEETHAUN,KHUENGNAI,UBONRATCHATHANI 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

TANIT KONGKUMNERD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Fine Arts in Ethnomusicology 
at Srinakharinwirot University 

June 2012 



Tanit Kongkumnerd.  (2012).  Esarn preachmet: Case Study on the preachment of the Matsee  
 chapter in vessantara of watthoongsriwilai,Baanseethaun,Khuengnai,ubonratchathani. 
 Master thesis, M.F.A. (Ethnomusicology). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot  
 University. Advisor Committee: Dr. Weera Phansuea, Assist. Prof. Dr. Rujee Sisombat. 
 
 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.   

 
 
 
 
 





ประกาศคณุูปการ 
 

 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความชวยเหลือจากผูมีพระคุณดังรายนามที่
จะกลาวถึง ซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ใหโอกาสในการเขาศึกษาในสถานศึกษาอัน
ทรงเกียรติของผูวิจัย 
 ทาน ดร.วีระ  พันธเสือ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  ทานผูชวยศาสตราจารยดร.รุจี ศรีสมบัต ิ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําดีดีและชวยแกไข
ขอบกพรองตางๆจนวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณถูกตอง 
 ทานรองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท  คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ทาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมพล งามสุทธิ คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา กําลังใจ 
และคําแนะนํา ตลอดจนแรงผลักดันที่ทําใหผูวิจัยไดประสบความสําเร็จในครั้งนี้ คณะครู อาจารย 
ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทยและดุริยางคศาสตรสากล คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่ไดประสิทธิประสาทความรูใหแกผูวิจัยและเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา 
 สมเด็จพระวันรัต  ผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  พระเทพสารเวที พระอุปชฌายและพระ
เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช พระสุทธิสารเมธี พระอาจารย พระมหาประเสริฐ ประสิทโฐ         
พระพี่เล้ียง ตลอดจนพระอาจารยวัดบวรนิเวศวิหารทุกรูป ที่แนะนําและอํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ที่พัก และผูดูแลตลอดการทําวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จดวยดี 
 ประการสําคัญ ผูวิจัยขอยกยอง สดุดี ปราชญชาวบานแหงจังหวัดอุบลราชธานี พระครูสุนทรสุตกิจ 
ที่ไดฟนฟูและสืบทอดศิลปะ ประเพณีการเทศนแหลทํานองอีสาน สูชนรุนหลัง และใหขอมูลอันเปน
สาระสําคัญยิ่งแกผูวิจัยจนบังเกิดผลเปนวิทยานิพนธขึ้นมา 
 สุดทายนี้ ดวยพระคุณของบิดา มารดา ซ่ึงไดอบรมสั่งสอน เล้ียงดูและคอยชี้แนะแนวทางที่
ถูกตองดวยความรักและความเมตตา ตลอดจนสนับสนุนใหไดศึกษาเลาเรียน ทําใหผูวิจัยเกิดสติปญญา
จนประสบความสําเร็จในครั้งนี ้
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ภูมหิลงั 

    วฒันธรรมเปรียบเสมือน ”มรดกทางสังคม ”ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีก

รุ่นหน่ึง โดยผา่นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ซ่ึงการ

ถ่ายทอดทางวฒันธรรมนั้นควรเร่ิมจากท่ีสถาบนัครอบครัวก่อนแลว้จึงขยายไปสู่สถาบนัอ่ืนๆ 

 ในวถีิและความเป็นไปของกระแสแห่งโลกาภิวฒัน์ ความศิวไิลซ์และความฟุ้งเฟ้อของกระแส

วฒันธรรมตะวนัตกท่ีไหลบ่าเขา้กลืนกินผูห้ลงลืมความเป็นตวัตนของตนเองใหล้ะทิ้งภูมิปัญญา ภูมิ

ความคิด ความรู้ ภูมิวฒันธรรมของตนอยา่งไร้คุณค่า หนัไปหลงใหลในวฒันธรรมตะวั นตกท่ีก่อใหเ้กิด

มลภาวะและการตกตะกอนแห่งความเส่ือมทรามทางสังคมท่ีมีใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป “ร่องรอยของความ

แปลกแยกของบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัชุมชน ทรัพยากรถูกทาํลาย สูญเสียคุณค่าความเป็นมนุษย์

ปรากฏอยูด่าษด่ืน”  อาคม  เดชทองคาํ (2543: 82) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไดช่ื้อ วา่มีมรดกทางวฒันธรรมอยา่งมากมายไม่วา่จะเป็น

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไม่ซํ้ าแบบใคร โบราณวตัถุ สถานท่ี มีการก่อสร้างอยา่งประณีตบรรจงท่ีมีอยู่

ในทุกภูมิภาคของประเทศ ร่องรอยของอารยธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมอนัเก่าแก่หลายยคุหลาย

สมยั วฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง ท่ีจะสามารถดึงดูดใหค้นเดินทางไปมา

หาสู่กนัเพื่อไปเห็นและไปชมในส่ิงท่ีตนเองไม่มี ชาวไทยมีอารยธรรมเป็นมรดกท่ีสาํคญัยิง่ท่ีบรรพบุรุษ

ไดสื้บทอดมายงัชนรุ่นหลงัโดยผา่นกระบวนดารสร้างสรรคส์ั่งสม ถ่ายทอด และพฒันาความรู้ความคิด

ตลอดจนประสบการณ์แต่ละยคุสมยั ทั้งในดา้นวถีิชีวติ และภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ปรัชญา ความ

เช่ือ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีภาษาและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะแสดง

วา่สังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตอนัยาวนานแลว้ ยงัมีผลใหค้นและสังคมไทยมีเอกลกัษณ์ท่ี

แสดงคว ามเป็นไทยอยา่งโดเด่น และน่าภาคภูมิใจ “ในช่วงประมาณหา้ทศวรรษท่ีผา่นมาน้ี กระแส  

อารยธรรมต่างชาติไดไ้หลบ่าเขา้มาอยา่งรวดเร็ว ทาํใหส้ังคมไทย มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

ขณะเดียวกนัก็เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นวถีิการดาํเนินชีวติ ทศันคติและค่านิยมต่างๆเป็นอยา่งมากจน

เกิดวกิฤตการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม สารานุกรมวฒันธรรมภาคกลาง (2536-2539: 7) 

    ดนตรีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัประการหน่ึง เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยใ์นสังคม  

ซ่ึงในสังคมหรือกลุ่มชนต่างๆ  ยอ่มมีศิลปวฒันธรรมเป็นของตนเอง  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองแสดง  ใหเ้ห็ น

ถึงความเจริญรุ่งเรืองในสังคมกลุ่มนั้นๆ ท่ีสมาชิกในสังคมไดร่้วมกนัสร้างสรรค ์พฒันาปรับปรุงและมี

การสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ “ดนตรีเป็นพฤติกรรมการแสดงอีกประการหน่ึง

ท่ีมีรูปแบบแตกต่างหลากหลายออกไปในแต่ละสังคมวฒันธรรมทั้งในดา้นของเคร่ื องดนตรีท่วงทาํนอง   

ลีลาในการร้อง และเน้ือหาของเพลง” ยศ  สันตสมบติั (2540: 229) 
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 การศึกษาดนตรีในภูมิภาคต่างๆจึงมิไดมี้ความหมายเพียงแค่ดนตรีของวฒันธรรมประจาํชาติ

นั้นๆเป็นหลกั  แต่ยงัหมายถึงดนตรีและวฒันธรรมของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงโดยเฉ พาะ 

ปัญญา  รุ่งเรือง (2542: 116) ในทาํนองเดียวกนั การศึกษาวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้น นอกจากการศึกษาดา้น

วฒันธรรมแลว้ยงัมีวฒันธรรมดา้นอ่ืนๆท่ีแตกต่างแต่คลา้ยคลึงกนั  เช่น พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ  ใน

พิธีกรรม และประเพณีน้ีต่างก็ประกอบไปดว้ย  บทเพลง  พิธีการ และส่ิงประกอบอ่ื นๆ  ท่ีอยูใ่นค่านิยม

ของคนกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์  คติชาวบา้น   คาํประพนัธ์ต่างๆ ภาษาถ่ิน  

และเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติของชาวบา้นได ้ กาญจนา  อินทรสุนานนท ์(2536:  52) ดงันั้น ดนตรีจึง

เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างและพฒันาข้ึนมาทีละนอ้ยจนในท่ีสุดไดก้ลายมาเป็นส่ิงสาํคญัส่วน

หน่ึงของชีวติ  พนูพิศ  อมาตยกุล (2535: 25) 

มนุษยช์าติทุกเผา่พนัธ์ุ  ไม่วา่จะเป็นชนเผา่ท่ีลา้หลงั หรือชนเผา่ท่ีมีอารยธรรมต่างก็มีวฒันธรรม

ทางดนตรีซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขององคป์ระกอบทางสังคมและวฒันธ รรมของตน  

พฒันาการทางดนตรีของชนเผา่ต่างๆจะสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชนเผา่เหล่านั้นดว้ย  

พนูพิศ  อมาตยกุล  (2527:  5)  และดนตรีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรม ของมนุษยแ์ต่ละชาติ  

แต่ละยคุกล่าวคือ มนุษยแ์ต่ละชาติมกัจะมีเคร่ืองดนตรีและการขบั ร้องเพลงพื้นเมืองท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

เป็นของตนเอง  ส่วนใหญ่เคร่ืองดนตรีและเพลงพื้นเมืองมกัจะเกิดจากแรงบนัดาลใจการดาํเนินชีวติท่ี

เป็นอยูใ่นสังคม  มลัลิกา  คณานุรักษ ์(2529: 90) ดนตรีพื้นบา้นหรือโฟลค์มิวสิค (folk  music) นั้นพอจะ

สรุปไดด้งัน้ี  สุกญัญา  สุจฉายา (2530: 10) 

 1. ดนตรีพื้นบา้น  คือ เสียงดนตรีท่ีถ่ายทอดกนัมาตามประเพณีมุขปาฐะ เรียนรู้ผา่นการฟัง

มากกวา่การอ่าน 

 2. ดนตรีพื้นบา้นเป็นสมบติัของชาวบา้น เป็นเพลงท่ีเกิดจากการสร้างสรรคใ์หม่ของกลุ่ม  

 3. หนา้ท่ีของดนตรีมิไดเ้กิดข้ึนเพือ่ความบนัเทิงเป็นสาํคญัแต่เก่ียว เน่ืองกบักิจกรรมอ่ืนเช่น

พิธีกรรม การทาํงาน  การเตน้รํา  ฯลฯ ในสังคมชาวบา้นแบบดั้งเดิมดนตรีเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัใน

พิธีกรรมและประเพณีต่างๆอยูเ่สมอ 

 4. ดนตรีพื้นบา้นนั้นเกิดข้ึนฉบัพลนัทนัทีจากปฏิภาณของผูเ้ล่นโดยไม่มีการเขียนโนต้เพลง

ซ่ึงต่างไปจากดนตรีซ่ึงเล่นเพลงทัว่ไป 

 5. ดนตรีพื้นบา้นส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีร้องเสียงเดียว (monophony) บา้งก็มีเคร่ืองดนตรีบรรเลง

ตามไปดว้ย เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงตามไปน้ี  ทางยโุรปแต่เดิมเป็นพวกเคร่ืองสาย ไดแ้ก่  พิณ (harp) เป็นตน้ 

ส่วนของไทยเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ ภาคกลางใช ้ ฉ่ิง กรับ โทน ภาคใตใ้ชท้บั โหม่ง เป็นหลกั  

ภาคเหนือใชป่ี้ใหจ้งัหวะ  ภาคอีสานใชแ้คน 
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 6. ในดา้นทาํนองเพลง  ดนตรีพื้นบา้นเพลงเดียวกนัอาจมีการแตกต่างกนัของทาํนองเพลงไป

ไดห้ลายทางไม่สามารถบ่งบอกรูปแบท่ีเป็นตน้ตอและถือเป็นแบบแผนไดค้วามสาํคญัของดนตรี

พื้นบา้นนั้น ในปัจจุบนัเร่ิมเป็นท่ียอมรับในเร่ืองคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  มีการยอมรับวา่ดนตรีพื้นบา้นนั้น

มีค่าเท่าเทียมกบัดนตรีแบบฉบบั (ดนตรีประเพณี ) ในการศึกษาทางวฒันธรรมการดนตรีและ

มานุษยวทิยาทางดนตรี  ความสาํคญัของดนตรีพื้นบา้นไดถู้กนาํมาศึกษาทั้งในแง่เพื่อเกิดองคค์วามรู้   

การศึกษาวฒันธรรมทางดนตรีของคนกลุ่มยอ่ยทางวฒันธรรมยงัช่วยส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจของ

คนในกลุ่มวฒันธรรมนั้นๆ  เกิดความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเขา  เกิดการยอมรับในภูมิปัญญา

ชาวบา้นซ่ึงนาํผลไปสู่ความเขา้ใจถึงคุณค่า ความหมาย  เกิดขบวนการยอมรับ  มีการสืบทอดและการ

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั ศกัด์ิชยั  หิรัญรักษ ์(2536: 76) 

 มนุษยทุ์กคนมีดนตรีเขา้มาเก่ียวขอ้งในทุกกิจกรรม   ทุกอิริยาบถของชีวติตลอดเวลา  ไม่วา่จะ

เป็นการเดิน  การหายใจ  การเตน้ของหวัใจ การกระพริบตา ฯลฯ ทุกอยา่งยอ่มมีจงัหวะในตวัของมนัเอง  

หรือแมแ้ต่ส่ิงแวดล้ อมรอบๆ  ตวัเรา  เช่นเสียงลมพดั นกร้อง  เสียงใบไมไ้หว เสียงนํ้าไหล เสียงจาก

เคร่ืองจกัรกลต่างๆ  เหล่าน้ียอ่มเป็นดนตรีไดท้ั้งส้ิน ดนตรียงัผกูพนักบัชีวติมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนถึงตาย  

โดยเฉพาะกบัวฒันธรรมไทย  ทุกประเพณี  ทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมีดนตรีไปเก่ียวขอ้งดว้ ยเสมอ  เร่ิม

ตั้งแต่ การเกิด  การรับขวญั การโกนจุก การบวช การแต่งงาน จนถึงพิธีศพ  เป็นตน้ 

               พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทยวฒันธรรมและประเพณี

ของคนไทยยอ่มเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาดว้ยทั้งส้ินฉะนั้นดนตรีกบัพระพุทธศาสนาจึงเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัและมีความสาํคญัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในพธีิกรรม 

               ดนตรีไทยใชป้ระก อบในพิธีกรรมทั้งในระดบัพื้นบา้นจนไปถึงในราชสาํนกัซ่ึงดนตรีท่ีใช้

ประกอบในพิธีกรรมนั้นนอกจากจะใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นความศกัด์ิสิทธ์ใหก้บัพิธีกรรมแลว้      

ยงัสามารถใชเ้ป็นมหรสพเพื่อเพิ่มความบนัเทิงอีกประการหน่ึงดว้ย ปรานี  วงษเ์ทศ  (2534: 51) 

                 ดนตรีในพระพุทธศาสนาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปคือ  การบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น   

การทาํบุญ เทศน์มหาชาติ ยงัมีดนตรีอีกแขนงหน่ึงท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปแต่ไม่ค่อยไดก้ล่าวถึงก็คือ การสวด

และการเทศน์ ซ่ึงทั้งสองอยา่งน่าจะเขา้ลกัษณะเป็นดนตรีได ้  เพราะทั้งทาํนองสวดและ ทาํนองเทศน์มี

ลกัษณะเป็นเสียงสูงตํ่ามีจงัหวะท่ีแน่นอนในการแบ่งวรรคตอน การสวดเป็นหมู่คณะจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

จงัหวะเพราะจะทาํใหส้ามารถสวดไปดว้ยกนัได ้การสวดนั้นพระหวัหนา้จะตอ้งข้ึนเสียงหรือเป็นตน้

เสียง พระองคอ่ื์นๆจะตอ้งฟังระดบัเสียงแลว้ตั้งเสียงของตนเองใหต้รงจึงจะ เกิดความน่าฟังส่วนการ

เทศน์นั้นก็อาจมีการแหล่หรือเทศน์เป็นทาํนองต่างๆดนตรีประกอบพิธีกรรมการสวดหรือการเทศน์นั้น

ปัจจุบนัยงัมีใหเ้ห็นไดท้ัว่ไปทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล 
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                 งานมงคล หรือ งานบุญ งานกุศลนั้น  ดนตรีไดไ้ปมีบทบาทสาํคญัซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง ใน

องคป์ระกอบของพิธีกรรมต่างๆ  นั้น ดงัเช่น ดนตรีประกอบในการ พุทธาภิเษกวตัถุมงคล  การบรรเลง

เพลงหนา้พาทยป์ระกอบการบวงสรวงอญัเชิญเทวดา การบรรเลงในงานพระราชพีต่างๆและการบรรเลง

เพลงประจาํกณัฑก์ารเทศน์มหาชาติ เป็นตน้   การเทศน์มหาชาตินั้นนิยมนาํเร่ืองพระเวสสันดรชาดก ซ่ึง

เป็นพระชาติสุดทา้ยของพระพุทธเจา้ก่อนการตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ มาเป็นบทเร่ืองในการ

แสดงธรรม ซ่ึงภายในประกอบดว้ยกณัฑเ์ทศน์  13 กณัฑ ์เล่าเป็นเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ  ชาวไทยเช่ือ

วา่การไดฟั้งการเทศน์มหาชาตินั้นถือวา่เป็น บุญ กุศล ท่ียิง่ใหญ่ ชาวไทยทัว่ทุกภูมิภาคจึงนิยมจดังานบุญ

เทศน์มหาชาติข้ึน อยา่งภาคกลางเรียก การเทศน์มหาชาติ   ภาคอีสาน เรียกงานบุญผะเหวด ซ่ึงจะจดัข้ึน

หลงัเทศกาลออกพรรษา คือตั้งแต่วนัแรม 1 คํ่าเดือน 11 เป็นตน้ไปจนถึง วนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 เป็นอนั

ส้ินสุดเทศกาลน้ี 

                 งานบุญผะเหวดของทางภาคอีสานของไทยน้ีจะจดัข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ เพราะถือเป็นประเพณีท่ี

สาํคญัของ ชาวไทยอีสาน  อีกทั้งเป็นการสืบสานวฒันธรรมพื้นบา้น ไม่วา่จะเ ป็น ประเพณีการแต่งกาย

ของชาวบา้น เคร่ืองประกอบการเทศน์ และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนท่วงทาํนองการเทศน์ท่ีแตกต่างจาก

ภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงทาง ภาคอีสาน เรียกวา่ การเทศน์แหล่  การเทศน์แหล่นั้นแต่ละจงัหวดั ก็มีท่วงทาํนองท่ี

แตกต่างกนัไปตามแต่ทอ้งถ่ินนั้น มีทั้งทาํนองท่ีเป็นดั้งเดิมบา้ง และ เป็นทาํนองท่ี สรรคส์ร้างข้ึนมาใหม่

บา้งตามยคุตามสมยั โดยใชแ้นวเสียงของแคนเป็นหลกัในการเปล่งเสียงแหล่ กณัฑ์ท่ีนิยมนาํมาแสดงใน

การเทศน์แต่ละกณัฑมี์ทาํนองท่ีแตกต่างกนัไป ท่ีเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัท่ียงัคงหลงเหลืออยูคื่อกณัฑม์ทัรี 

ซ่ึงเป็นทาํนองเฉพาะของทางจงัหวดัอุบลราชธานีดั้งเดิม การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นความสาํคญั

ของการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑ์ มทัรี ของจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงผูศึ้กษามีความ

สนใจในการเทศน์ แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน  

อาํเภอเข่ืองใน  จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่อนัจะเกิดประโยชน์แก่ผูศึ้กษา

คน้ควา้  พร้อมกนัน้ีผูศึ้กษาไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัการเทศน์แหล่มหาชาติ การเทศน์แหล่ กณัฑม์ทัรี      

และทาํนองการแหล่ต่างๆ  จากพระครูสุนทรสุตกิจ (มณี ผอ่งแผว้ ) รองเจา้คณะอาํเภอ เข่ืองใน จงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงเป็นครูผูส้อนการเทศน์ กณัฑม์ทัรีใหแ้ก่พระนกัเทศน์ต่างๆท่ีมีช่ือเสียงในอุบลรา ชธานี 

และเป็นทาํนองท่ีเป็นแบบโบราณ เพื่อเป็นขอ้มูลหลกัฐานในการศึกษา ซ่ึงพระครูสุนทรสุตกิจ            

(มณี ผอ่งแผว้) ถือเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเทศน์แหล่มหาชาติของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอ

เข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี และในภาคอีสานอีกดว้ย 

                 การเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลยนั้น ปัจจุบนัเป็นวดั

เดียวในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ียงัคงสืบทอดการเทศน์แหล่แบบดั้งเดิมไว ้  มีเอกลกัษณ์ในการสวดและ

การเทศน์ทาํนองเพลงท่ีใชใ้นเทศน์แหล่ก็แตกต่างจากท่ีอ่ืนซ่ึงถือวา่เป็นสาํนวนเฉพาะของวดัทุ่งศรีวไิลย   

จึงเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อการอนุรักษแ์ละดาํรงไวซ่ึ้งประเพณีท่ีดีงามของไทย       
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จุดมุ่งหมายการศึกษาค้นคว้า 

 1. ศึกษาประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีของ

วดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดั อุบลราชธานี 

 2. ศึกษาวธีิการเทศน์แหล่และทาํนองท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก 

กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดั อุบลราชธานี 

 

ความสําคญัของการศึกษา 

 ประเพณีและวฒันธรรมเหล่าน้ีในปัจจุบนัเร่ิมมีใหเ้ห็นนอ้ยลง  ซ่ึงเส่ียงต่อการสูญหายไปใน

อนาคต  อีกทั้ง  โอกาสท่ีแสดงลดนอ้ยลงไปทุกที อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของตะวนัตกและส่ือต่างๆ  

ของสังคมเมือง  รวมถึงสภาพเศรษฐกิจไดเ้ขา้มามีบทบาท  อีกทั้งคนรุ่นใหม่ยงัไดใ้หค้วามสนใจและ

อนุรักษไ์วค้่อนขา้งนอ้ยและไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัมากนกั ซ่ึ งจะทาํใหเ้อกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินลดเลือน 

หายไปในท่ีสุดทั้งดา้นภาษา ท่วงทาํนอง ลีลาและจงัหวะในการเทศน์แหล่ ท่ีเป็น อตัลกัษณ์เฉพาะตวั

ของนกัเทศน์และทอ้งถ่ินน้ี  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาการเทศน์แหล่มหาชาติ  เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน 

อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี    ดงัน้ี 

 1. ประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี   

 2. วธีิการและเทคนิคการเทศน์ตลอดจนทาํนองท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่มหาชาติเป็นทาํนอง

อีสาน เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบ้ านซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดั

อุบลราชธานี  โดยพระครูสุนทรสุตกิจ  (มณี ผอ่งแผว้) เท่านั้น 

 3. ทาํการศึกษาการเทศน์แหล่ทาํนองอีสานเร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย 

ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี ในงานบุญเขา้พรรษาวนัท่ี 10 ตุลาคม 2553        

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 1. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัประวติัการเทศน์แหล่มหาชาติ เป็นทาํนองอีสาน  

 2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวธีิการเทศน์แหล่มหาชาติ  รวมทั้งโอกาสท่ีใช้ 

 3. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัทาํนองการเทศน์    และทาํนองดนตรีไทย 

 4. เป็นหลกัฐานทางวชิาการในเร่ืองการเทศน์แหล่มหาชาติ ทาํนองอีสาน 

 5. เป็นการอนุรักษ ์ ธาํรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม  พิธีกรรม  ตลอดจนศิลปวฒันธรรมท่ีหาได้

ยากยิง่ในปัจจุบนั 

 6. เป็นแนวทางการศึกษาในการจดัทาํวทิยานิพนธ์ในระดบัต่อไป 
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คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทาํนอง  ระเบียบเสียงสูงตํ่าซ่ึงมีจงัหวะสั้นยาว เช่น  ทาํนองสวด  ทาํนองเทศน์ ทาํนองแหล่ 

    แหล่  การท่อง การสาธยาย การวา่เป็นทาํนองโดยมีบทสวดเป็นกรอบในการกาํหนดเน้ือหา 

 เทศน์แหล่ทาํนองอีสาน การท่ีพระสงฆเ์ทศน์เป็นทาํนองเสียงสูง เสียงตํ่า เป็นทาํนอง มีเสียงสั้น  

เสียงยาว เสียงหนกั เสียงเบา ปรับเปล่ียนไปมาอยูต่ลอดเวลา     

         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

                 การศึกษาทาํนองท่ีใชข้บัร้องในการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี เพื่อ

เป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่อนัจะเกิดประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้ พร้อมกนัน้ีผูศึ้กษาคน้ควา้

ไดศึ้กษาการเทศน์แหล่ มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน 

อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี ในคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลท่ีเป็นวชิาการและบทความท่ีมีเน้ือหาท่ีสาํคญั ๆ 

จากตาํราวชิาการ รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นเกณฑแ์ละส่วนประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอ้มูลต่างๆแบ่งเป็นหวัขอ้ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 เอกสารและตาํราทางวชิาการ 

1.  ทฤษฏีในการศึกษาทางมานุษยวทิยา 

2.  แนวคิดและทฤษฏีการวเิคราะห์ดนตรี 

3.  แนวคิดเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรมพื้นบา้น 

 รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เอกสารและตําราทางวชิาการ 

 ทฤษฏีในการศึกษาทางมานุษยวทิยา 

 สุกรี  เจริญสุข (2530: 38-39) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่มานุษยวทิยาการดนตรีไวว้า่ 

การศึกษาดนตรีใดๆก็ตาม ท่ีรวมทั้งดนตรีและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมเขา้ไปดว้ย เป็นการศึกษา

ดนตรีของชาติพนัธ์ุอ่ืน ซ่ึงปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนัคือ 

 ลกัษณะท่ี 1 เป็นการศึกษาดนตรีใดก็ตามท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก ซ่ึงรวมดนตรียโุรปโบราณ

และท่ีอ่ืนๆท่ียงัคงเหลือ 

 ลกัษณะท่ี 2 เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ดนตรีพื้นเมือง ดนตรี

ของชนกลุ่มนอ้ย ดนตรีสมยันิยม ดนตรีเพื่อการคา้ ในทาํนองเดียวกนัเฉลิมศกัด์ิ  พิกุลศรี (2539: 19-20) 

ไดก้าํหนดคาํและความหมาย “มนุษยสังคีตวทิยา ”(Ethnomusicology) ซ่ึงเป็นการศึกษาเพือ่ท่ีเขา้ใจ

ดนตรีของวฒันธรรมหน่ึงวฒันธรรมใดโดยตอ้งมีความใกลชิ้ดในวฒันธรรมท่ีตนตอ้งการเขา้ไปศึกษา  

ขอบเขตการศึกษาของมนุษยสังคีตวทิยาแบ่งตามลกัษณะดนตรีมี  3 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1 ดนตรีของผูท่ี้ไม่รู้หนงัสือลกัษณะน้ีจะเป็นวฒันธรรมดนตรีของกลุ่มคนไม่มีภาษา

เขียน เช่นกลุ่มทวปีแอฟริกา 
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 กลุ่มท่ี 2 ดนตรีเอเชีย วฒันธรรมดนตรีในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการใชอ้กัษรเขียนและพฒันา เช่น 

จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย ไทย เป็นตน้ 

 กลุ่มท่ี 3 ดนตรีพื้นเมืองในกลุ่มน้ี หมายถึง ดนตรีพื้นเมืองทุกชาติทั้งท่ีมีในตะวนัตกและซีก

โลกดา้นอ่ืนๆเช่นเดียวกบั  ศกัด์ิชยั หิรัญรักษ ์ (2535: 14) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาตามแนวคิดของ

มานุษยวทิยาเป็นการวเิคราะห์วจิารณ์เก่ียวกบัผลิตผลของมนุษยท์างวฒันธรรมนกัมานุษยวทิยาการ

ดนตรี มีจุดป ระสงคใ์นการเรียนรู้พฤติกรรมทางดา้นดนตรีของมวลมนุษยชาติ นกัมานุษยวทิยาการ

ดนตรีจึงไม่พยายามวางกรอบหรือทฤษฏีใดๆ  ใหก้บัดนตรี แต่จะใหค้วามสาํคญักบัเหตุและผลในการ

สร้างดนตรีนั้นวา่นาํมาใชใ้นสังคมอยา่งไร มีจุดประสงคแ์ละบทบาทอยา่งไร 

 อานนัต ์นาคคง (2541: เอกสารอดัสาํเนา) กล่าววา่มานุษยดนตรีวทิยาเป็นการวเิคราะห์วจิารณ์

เก่ียวกบัผลิตผลของมนุษยท์างวฒันธรรม ในแง่วทิยาศาสตร์สังคม หรือสังคมวทิยา เป็นการพิจารณาใน

แง่วธีิทางและวธีิการท่ีมนุษยด์าํรงชีวติร่วมกนัในสังคม ร่วมกิจกรรมและการสร้างสรรคร่์วมกนั ความ

เขา้ใจทั้งในแง่การสร้าง (ศิลปะ) และตวัผูส้ร้างเอง หมายความวา่ใหค้วามสนใจทั้งผลิตผลและผูผ้ลิต  

ในกรณีท่ีจะเขา้ไปศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรีของมนุษยจ์าํเป็นจะตอ้งมีความรู้เร่ืองดนตรีเสียก่อน 

เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ใจในดา้นความสัมพนัธ์ของดนตรีและวฒันธรรมไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากดนตรีเ ป็น

ผลผลิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นผลงานของมนุษยท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  (Unique) ซ่ึงดาํรงอยู่

ไดเ้ฉพาะเม่ือมีการใชร่้วมกนัระหวา่งผูค้นในสังคม ไม่ใช่เฉพาะตวัดนตรีเองเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นจึง

ตอ้งมีการศึกษา วเิคราะห์ใน 3 แง่มุมคือ 

1. ความคิดรวบยอดทางดนตรี 

2. การศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี 

3. ศึกษาลกัษณะเฉพาะของดนตรี 

 เมอเรียม อาลาน (ปัญญา รุ่งเรือง . 2541: 120; อา้งอิงจาก Merriam,Alan. n.d.) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ในการศึกษาเร่ืองราวทางดนตรีของมนุษย ์เราจาํเป็นตอ้งมีความรู้เร่ือง “ดนตรี” เสียก่อน แลว้จึงจะเขา้ใจ

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรีกบัวฒันธรรม ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ดนตรีเป็นผลิตผลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

เป็นผลงานของมนุษยท่ี์มีความเป็นเอกภาพ ซ่ึงสามารถดาํรงอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือมีการใชร่้วมกนัระหวา่งผูค้น

ในสังคม ไม่ใช่อยูเ่ฉพาะตวัดนตรีเอง ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาวเิคราะห์กนัใน  3 ประเด็น คือความคิด

รวบยอดทางดนตรี พฤติกรรมของผูค้นในสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี และตวัดนตรี 

 การศึกษาทบทวนทางดา้นมานุษยดนตรีวทิยานั้น ทาํใหเ้ราทราบวตัถุประสงคแ์ละความหมาย

ในการศึกษาวชิามานุษย ดนตรีวทิยา ท่ีเป็นวชิาแยกออกมา  (Musicology) ซ่ึงเป็นการศึกษาดนตรีท่ี อยู่

นอกระบบวฒันธรรมดนตรีตะวนัตกซ่ึงนกัการศึกษาท่ีอยูน่อกวฒันธรรมดนตรีตะวนัตกใชท้าํการศึกษา

ดนตรีท่ีอยูใ่นวฒันธรรมอ่ืนๆ เช่นการศึกษาดนตรีพื้นบา้น พื้นเมือง และ ดนตรีชาวเขา  ดงันั้นการศึกษา

เร่ืองมานุษยดนตรีวทิยาตอ้งอาศยัการศึกษาจากงานภาคสนามเป็นหลกั จนกล่าวได้ วา่ งานภาสนามถือ
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เป็นหวัใจของการศึกษาโดยมุ่งเนน้ใหผู้ศึ้กษาเขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคมวฒันธรรมนั้นๆ เพื่อทาํความ

เขา้ใจทั้งทางดา้นดนตรีโดยตรง และทางดา้นบริบทของสังคม ทาํใหเ้กิดความถูกตอ้งสมบูรณ์ในงานท่ี

ทาํการศึกษาในทางมานุษยดนตรีวทิยาเช่นเดียวกบั งามพิ ศ  สัตยส์งวน (2542: 63) กล่าววา่ การศึกษา

ขอ้มูลภาคสนามในทางมานุษยดนตรีวทิยานั้นส่ิงท่ีถือวา่เป็นหลกัสาํคญัท่ีสุดประการท่ีหน่ึงคือ

การศึกษาสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

 

 แนวคดิและทฤษฏกีารวเิคราะห์ดนตรี 

 ประสิทธ์ิ  เลียวสิริพงศ ์(2529: 10) กล่าวในองคป์ระกอบของดนตรีวา่ “เพลงพื้นบา้นทุกเพลง

มีทาํนอง ท่ีช่วยใหเ้ราระบุสัญชาติของดนตรีได ้องคป์ระกอบยอ่ยของทาํนองมีหลายอยา่งนอกจาก 

“บนัได” เสียงแลว้ ยงัมีรูปร่างหรือแนวการดาํเนินทาํนอง พิสัยของทาํนอง  (ความห่างระหวา่งเสียง

สูงสุดกบัเสียงตํ่าสุดท่ีใชใ้นทาํนองนั้น) และขั้นคู่ท่ีใชจ้นเป็นแบบแผนเด่นชดัของแต่ละชาติพนัธ์ 

 เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี(2530: 96) ไดก้ล่าวถึงวธีิการศึกษาดนตรีพื้นบา้นวา่ควรพิจารณาองคป์ระกอบ

ต่างๆไดแ้ก่ องคป์ระกอบของดนตรีพื้นบา้น ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมทางดนตรี บทเพลงและวธีิ

วเิคราะห์เสียงดนตรี ในทาํนองเดียวกบั ณชัชา โสคติยานุรักษ ์(2542: 54) ไดก้ล่าววา่การวเิคราะห์เพลงมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ในการทาํความเขา้ใจบทเพลง การท่ีจะวเิคราะห์เพลงไดอ้ยา่งถ่องแทเ้พียงใด ข้ึนอยู่

กบัวตัถุประสงคข์องผูว้เิคราะห์ประเด็นต่างๆท่ีควรศึกษาวเิคราะห์มีดงัน้ี 

1. บรรยายภาพรวมทัว่ไป 

      - ประวติัเพลง 

    - ภาพรวมภายนอก 

2. วเิคราะห์ส่วนประกอบหลกัของเพลง 

    - วเิคราะห์ทาํนองเพลง 

    - วเิคราะห์จงัหวะ 

    - วเิคราะห์เสียงประสาน 

    - วเิคราะห์เสียง 

3. วเิคราะห์ประโยคเพลง 

4. วเิคราะห์สังคีตลกัษณะ 

 สงดั  ภูเขาทอง (2532: 112) ไดก้ล่าวไวใ้นหลกัการวเิคราะห์เพลงไทยวา่ การวเิคราะห์บท

เพลงไทย หมายถึ งการนาํเอาบทเพลง ซ่ึงอาจเป็นบทร้อง หรือบทบรรเลงมาจาํแนกส่วนต่างๆหรือ

รายละเอียดท่ีอยูใ่นเพลงออกแสดงใหเ้ห็น รายละเอียดต่างๆ ท่ีวา่น้ีอาจเป็นคุณสมบติัท่ีอยูใ่นตวับทเพลง

เอง หรืออาจเป็นส่วนประกอบสาํหรับบทเพลงท่ีเกิดจากความนิยม และไดป้ฏิบติัสืบเน่ืองมาจนเป็น

ประเพณี  บทเพลงท่ีนาํมาวเิคราะห์น้ีอาจเป็นเสียงท่ีเกิดจากการบรรเลง หรือบทเพลงท่ีเกิดจากการ
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บนัทึกตวัโนต้ ประกอบข้ึนดว้ยส่วนสาํคญัท่ีถือวา่เป็นหลกั คือ ส่วนท่ีทาํใหเ้กิดเสียงท่ีสามารถสร้าง

สญัลกัษณ์ข้ึนแทนเสียงได ้กบัส่วนท่ีเป็นระเบียบหรือหลกัการหรือไวยากรณ์ของเพลง ส่ิง ท่ีควรนาํมา

วเิคราะห์ในบทเพลงไทยประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี 

 1.  ส่วนท่ีเป็นทาํนองหลกั หรือเน้ือของเพลง ทั้งทาํนองร้องและทาํนองบรรเลงจะมีทาํนอง

หลกัของเพลงหรือตวัเพลงท่ีแทจ้ริง ในภาษาดนตรีไทยเราเรียกวา่ “ลูกฆอ้ง” 

 2.  ส่วนปรุงแต่ง ทั้งทาํนองร้องและทาํนองบรรเลง จะมีส่วนป รุงแต่งวตัถุประสงคท่ี์นกั

ดนตรีตอ้งการ วา่ตอ้งการใหเ้กิดอารมณ์แบบใด แมว้า่ทาํนองร้องกบัทาํนองบรรเลงจะประกอบข้ึนดว้ย

ส่วนปรุงแต่งดว้ยกนั แต่หลกัการไม่เหมือนกนั คือ ทาํนองร้องประกอบดว้ยทาํนองเพลงและคาํร้อง

สาํหรับทาํนองเพลงจะตอ้งปรุงแต่งใหเ้กิดความไพเราะบา้ง  ใหมี้เสีย งไม่กระดา้งบา้ง ใหเ้กิดอารมณ์

ต่างๆบา้ง 

 3.  ทาํนองพิเศษ ท่ีเกิดจากเทคนิคการบรรเลง ทาํนองแบบน้ีอาจสอดแทรกทัว่ไประหวา่ง

เพลงบางเพลง เช่น ลูกสะบดั ลูกขยี้  ลูกลอ้ ลูกขดั ลูกเหล่ือม ลูกตามหรือลูกกวาดเป็นตน้ 

 4.  สาํนวนของเพลง ไดแ้ก่ทาํนองท่ีประดิษฐข้ึ์นไวโ้ดยเฉพาะ ท่ี เห็นวา่ไพเราะและงดงาม

แลว้ นาํเขา้ไปประกอบเป็นส่วนของของบทเพลง บางคร้ังเรียกวา่ “กลอน” ของเพลง และยงัรวมไปถึง

ทาํนองเพลงท่ีเราเรียกวา่ ลูกเท่และลูกโยนดว้ย ซ่ึงนกัดนตรีไดป้ระดิษฐข้ึ์นเป็นทาํนองเฉพาะอนั

แตกต่างไปจากทาํนองทัว่ไป 

 5.  ประเภทของเพลง เช่น เพลงตบั เพลงเถา เป็นตน้ 

 6.  การประสานเสียงตามแบบไทย 

 7. คีตลกัษณ์หรือรูปแบบ 

 8.  สาํเนียงของทาํนองเพลง 

 9.  บนัไดเสียง หรือMode ของบทเพลง 

 10. อตัราของเพลง 

 11. ลกัษณะของจงัหวะหนา้ทบั และจงัหวะฉ่ิงรวมทั้งลีลา (Rhythm) ของจงัหวะ 

 12. การเปล่ียนบนัไดเสียงภายในตวัเพลง 

 13. เทคนิคการบรรเลง 

 14. ประโยคของเพลงทั้งท่ีใชว้ดักนัภายนอก และวดัในรูปของไวยากรณ์ ลกัษณะเสียงท่ีเป็น

ตวัเช่ือมต่อประโยคของเพลงอนัเป็นส่วนทาํใหเ้กิดบทเพลง 

 15. อารมณ์ของเพลง 

 16. รากฐานและความเป็นมาท่ีทาํใหเ้กิดบทเพลงนั้นๆ 
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อรวรรณ  บรรจงศิลป์ (2534: 3) กล่าวในพื้นฐานดนตรีสรุปไดว้า่ ดนตรีคือเสียง เรารับรู้ดว้ย

ประสาทหูมากกวา่ประสาทตา จึงเป็นการยากท่ีจะแปลเสียงใหเ้ป็นภาพ อยา่งไรก็ตามเสียงดนตรีเป็น

เสียงท่ีมีระบบระเบียบ เราจึงแปลเสียงดนตรีเป็นภาพได ้มนุษยพ์ยายามคิดคน้ สัญลกัษณ์ท่ีสามารถท่ีจะ

บอกทั้งระดบัเสียงและความ ยาว – สั้นของเสียงมาเป็นเวลานานแลว้ ในท่ีสุดไดย้ดึหลกัสาํคญัของการ

วดัระดบัเสียงโดยใชก้ารสั่ นสะเทือนของวตัถุ (ท่ีเป็นสาย ) คือ ถา้วตัถุนั้นสั่นสะเทือน 440 คร้ังต่อ           

1 วนิาทีใหช่ื้อเสียงท่ีออกมาวา่ A และเสียง A น้ีใชเ้ป็นหลกัในการสร้างระดบัเสียงอ่ืนๆ  ความสัมพนัธ์

ระหวา่งระดบัเสียง A และระดบัเสียงท่ีอยูใ่นรูปของบรรทดั 5 เส้น ไดมี้การพฒันามาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน จนเป็นท่ียอมรับวา่บรรทดั 5 เส้นน้ี ใชเ้ป็นเคร่ืองมือบอกระดบัเสียง และยงักล่าวถึงการ

วเิคราะห์ดนตรีตะวนัออกใหแ้นวคิดวา่ ทาํนองเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญักว่ าแนวประสาน เน่ืองจาก

ดนตรีตะวนัออกมีโครงสร้างของดนตรีในลกัษณะแนวนอน มิใช่แนวตั้ง และในการศึกษาแนวทาํนองท่ี

จาํเป็นตอ้งศึกษาบนัไดเสียงของเพลง ซ่ึงหมายถึงการแยกแยะเสียงต่างๆ ในบทเพลง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง  

Theoretical Scale ทั้งน้ีเพราะบนัไดเสียงของแต่ละเพลงเกิดข้ึนกั บเสียงต่างๆ ท่ีใชใ้นบทเพลงนั้น   

การศึกษาเร่ืององคป์ระกอบเสียงสาํคญัในบทเพลงท่ีเรียบเรียงลาํดบัซ่ึงเรียกวา่บนัไดเสียงและเสียงจริงท่ี

ใชใ้นการบรรเลงหรือขบัร้อง การศึกษาบนัไดเสียงมีความสาํคญัในการใหเ้ขา้ใจถึงแบบของเพ ลงและ

ลกัษณะของกลุ่มเพลงต่างๆ (Norom of style) 

 ณรุทร์ สุทธจิตต ์ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของดนตรีไวด้งัน้ี 

1. เสียง 

2. จงัหวะ 

3. ทาํนอง 

4. เสียงประสาน 

5. พื้นผวิ 

6. คีตลกัษณ์ 

 นพพร ด่านสกลุ (2541: 9) สรุปบนัไดเสียงโมดอลวา่ มีบนัไดเสียงมากมายหลายหลาก

รูปแบบท่ีมีใชอ้ยูใ่นสังคมมนุษย ์เพราะโดยธรรมชาติท่ีแท ้บนัไดเสียงนั้นเกิดจากการเช่ือมต่อของระดบั

เสียงซ่ึงมีความอิสระมากท่ีจะเอ้ือใหเ้ช่ือมต่อระดบัเสียงระหวา่งกนัตามความพึงพอใจของผูใ้ชซ่ึ้งเป็น

สิทธิอนัพึงมีของผูส้ร้างสรรคง์านดนตรีทุกๆระดบัเพราะบ่อยคร้ังการก่อเกิดเน้ือแทข้องส่ิงศิลป์มีเกิดข้ึน

โดยแรงบนัดาลใจท่ีเกิดข้ึนเองโดยอยูเ่หนือ การเวลา บางคร้ังก็เกิดข้ึนบนเง่ือนไขเชิงตรรกะและทุกคร้ัง

จะเป็นเร่ืองของความประจวบเหมาะท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็นการบรรจบพอดีของบรรยากาศก็ได ้ลกัษณะ

สุ่มเสียง ลีลา และสาํเนียงการใชภ้าษาแบบดั้งเดิมแท้ๆ  ก็เป็นพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัอยา่งหน่ึงของการ

ก่อใหเ้กิดบนัไดเสียง  กล่าวคือ ถา้อยูบ่นพื้นฐานของลกัษณะสุ่มเสียงลีลาและสาํเนียงการใชภ้าษาแบบ

ดั้งเดิมแท้ๆ ต่างกนัจะอยูบ่นทฤษฏีแห่งความเป็นไปไดท่ี้จะมีบนัไดเสียง บทเพลง และดนตรีท่ีมีลกัษณะ
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สุ่มเสียง ลีลาและสาํเนียงแตกต่างกนั บนัไดเสียงเป็นรากฐานของดนตรีเปรียบเหมือนโครงกระดูกซ่ึง

เป็นฐานหลกัของร่างกาย การท่ีเราไม่รู้สึกคุน้เคยกบัดนตรีท่ีมีความห่างไกลกนัทางวฒันธรรมเพราะ

ดนตรีนั้นๆ ถูกสร้างข้ึนบนบนัไดเสียงท่ีแตกต่างกบับนัไดเสียงท่ีเราคุน้ชินนั้นเอง 

 

 แนวคดิเกีย่วกบัประเพณแีละวฒันธรรมพืน้บ้าน 

 สุเทพ สุนทรเภสัช (2519: 202) กล่าวถึงวฒันธรรม วา่ วฒันธรรมในส่วนรวมก็คือผลของการ

คิดคน้ทางสังคม (Social Invention) และอาจถือวา่เป็นมรดกทางสังคม เพราะเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการถ่ายทอด

ทางสติปัญญาสู่อนุชนแต่ละรุ่นยิง่ไปกวา่นั้น การสืบต่อเน่ืองทางวฒันธรรมยอ่มไดรั้บการคุม้กนัโดยท่ี

สมาชิกสังคมคนใดปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามแบบแผนตามท่ีวฒันธรรมไดก้าํหนดไวต้อ้งถูกลงโทษ 

 จุลทรรศน์  พยาฆรานนท ์ (2522: 6) กล่าวสรุปในวารสารวฒันธรรมไทยวา่ ศิลปวฒันธรรม

พื้นบา้นยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นความแตกต่างกนัตามลกัษณะ  สภาพของอาชีพ  เช้ือชาติ ภาษา  ศาสนา  การ

ปกครอง และสังคมเศรษฐกิจ เช่นอาชีพทาํนา อาชี พล่าสั ตว ์อาชีพประมง อาชีพนกัแสดง (ศิลปิน

พื้นบา้น ) กลุ่มชนชาวไทย ลาว โซ่ง จีน ไทยใหญ่ มอญ เป็นตน้ ยอ่มมีวฒันธรรมการแสดงออกไม่

เหมือนกนัโดยพื้นฐาน สาํหรับเพลงพื้นเมือง ศิราภรณ์ ฐิตฐาน (2524: 2) ใหค้วามหมายเพลงพื้นเมืองวา่ 

คือเพลงของชาวบา้นซ่ึงสืบทอดมาปากต่อป ากมาหลายชัว่อายคุน และไดร้้องกนัในสังคมอยา่ง

แพร่หลาย เพลงพื้นบา้นจึงอยูก่บัการดาํรงชีวติคนไทยอยา่งใกลชิ้ดในทาํนองเดียวกบัปราณี วงษเ์ทศ 

(2525: 62) สรุปเก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้นควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1. มีการถ่ายทอดดว้ยปากเปล่า 

 2. กาํเนิดท่ีมาของความคิดในการผ ลิตเพลงพื้นบา้น คือมีลกัษณะท่ีเป็นแบบประเพณีและ

มิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงตามสมยันิยม 

 3. ผลงานนั้นๆตอ้งดาํรงอยูใ่นชุมชน ความเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีและเคร่ือง

แสดงเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้น 

 4. ชุมชนท่ีเป็นเจา้ของมกัเป็นชุมชนท่ีไม่รู้หนงัสือ ส มาชิกส่วนใหญ่สามารถมีการเก่ียวขอ้ง

ต่อกนัตวัต่อตวัโดยไม่ตอ้งอาศยัส่ือกลางใดๆ 

 5. ศิลปินหรือปัจเจกชน ท่ีผลิตหรือสร้างสรรคง์านพื้นบา้น มิไดผ้ลิตงานพื้นบา้นท่ีเป็นอาชีพ 

แต่จะทาํงานนั้นๆในเวลาวา่งจากอาชีพหลกัคือการทาํนา ทาํไร่ 

 6. สังคมแบบพื้นบา้น มิไดอ้ยูโ่ดดเด่ี ยวแยกออกจากสังคมอ่ืนแต่จะมีความสัมพนัธ์ทางสังคม

แบบสังคมใหญ่ท่ีมีอารยธรรมท่ีพฒันากวา่ดว้ย 

 7. มีลกัษณะเศรษฐกิจแบบ Self – sufficiency คือเศรษฐกิจท่ีเล้ียงตนเองได้ 

 8. เป็นสังคมเคร่งประเพณี ศาสนา 
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 ในเร่ืองของรูปแบบเพลงพื้นบา้น กาญจนา อินทรสุนานนท ์(2534: 67) กล่าวไวว้า่ การละเล่น

พื้นบา้นพื้นเมืองนั้นมีรูปแบบเฉพาะตวั  ยดึลีลาการร้องเป็นหลกั โดยมีดนตรีเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ 

ประกอบเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเพลงพื้นบา้นภาคกลาง การร้องเพลงใหก้ระชบัจงัหวะดีจึงจะดี และ

สนุกสนาน  รูปแบบของเพลงพื้นบา้นดูจะเรียบง่ายสามารถแยกใหเ้ห็นพอสังเขปไดด้งัน้ี 

 1. ลีลา ทาํนองสั้นและชา้ 

 2. ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาพดูมากกวา่ภาษาเขียน เรียบง่าย  ฟังเขา้ใจ 

 3. ลกัษณะคาํประพนัธ์ ส่วนมากเป็นกลอนแปดหวัเดียว นอกจากนั้นเป็นลกัษณะกลอนพิเศษ

แตกต่างกนัไปแต่ละบทเพลง 

 4. เร่ืองราวในบทเพลง กล่าวถึงเร่ืองในทอ้งถ่ิ น การดาํเนินชีวติ การทาํมาหากิน โดยยดึหลกั

เคารพคุณพระศรีรัตนตรัย และครูบาอาจารย์ 

 5.  นิยมเล่นไดทุ้กโอกาส ตามความสนุกสนาน  งานประเพณี ฯลฯ 

               พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ.2525 (2530: 793) ใหค้วามหมายคาํวา่ สวด วา่เป็น

ทาํนองอยา่งพระสวด  ถา้เป็นภาษาปากหมายถึง การนินทา  วา่ร้าย  ดุด่า  วา่กล่าว  

                 อิงอร  สุพนัธ์ุวณิช (2524: 15) กล่าวถึงคาํวา่  “สวด”  ท่ีพบในหลกัศิลาจารึกสมยัสุโขทยัหลกั

ท่ี 1 มีขอ้ความวา่ “เดือนเตม็เดือนบา้งแปดวนัฝงูปู่ ครูเถรหมาเถรข้ึนนัง่เหนือคานหิน สูด

                 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (2511: 11) ไดแ้บ่งการสวดมนตข์องพระสงฆไ์ว ้2 อยา่งคือ 

การสวดพระธรรมเพื่อรักษาศาสนา และการสวดพระปริตเพื่อคุม้ครองป้องกนัภยนัตราย  มีราย ละเอียด

ดงัน้ี  

ธรรมแก่

อุบาสก ” สูดท่ีขีดเส้นใตคื้อ สวด ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดหรือเจริญ        

พระพุทธมนตใ์นพิธีกรรมทางศาสตร์มาชา้นานอยา่งนอ้ยก็ตั้งแต่สมยัสุโขทยั   

1. การสวดพระธรรมเพื่อรักษาศาสนา 

 หลกัจากพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัปรินิพพาน พระธรรมวนิยัซ่ึงรวบรวมไวเ้ป็นหลกัพระศาสนา

มีจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งสาธยายคราวละส่วนแต่มิไดส้าธยายทุกวนั สนันิษฐานประเพณีท่ีพระสวดมนตเ์ยน็

อนัถือเป็นกิจวตัรท่ีทุกวดัถือปฏิบติัสืบมาทุกวนัน้ีเห็นจะเป็นประเพณีท่ีเก่าแก่ การสวดท่ีวา่น้ีเป็นการ

สวดสาธยายพระธรรมเพื่อจะรักษาหลกัพระศาสนาไวใ้หม้ัน่คง 

2. การสวดพระปริตเพื่อคุม้ครองป้องกนัภยนัตราย 

 คาํวา่  ”ปริต”  แปลวา่ คุม้ครอง  การสวดพระปริตจึงหมายความวา่  ส วดเพือ่คุม้ครองป้องกนั

ภยนัตราย ประเพณีท่ีพระสงฆส์วดพระปริตเกิดข้ึนในลงักาทวปีหลงัสมยัพุทธกาล  ประมาณ 500 ปี    

โดยสันนิษฐานวา่ ชาวลงักาท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาคงจะขอใหพ้ระสงคช์าวลงักาหาวธีิการทางศาสนา    

ทาํใหเ้กิดสิริมงคล หรือป้องกนัภยนัตรายแก่ตน พระสงฆมี์ความกรุณา จึงคิดวธีิสวด พระปริตข้ึนตาม

ความประสงคข์องประชาชน โดยคน้ควา้จากพระไตรปิฎกเลือกเอาพระสูตรหรือพระคาถาสรรเสริญคุณ



 14 

พระรัตนตรัย ซ่ึงมีตาํนานอา้ งวา่เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ มาสวดเป็นมนต ์ ตวัอยา่งเช่น รัตนสูตร    

ซ่ึงมีตาํนานอา้งวา่  พระอานนทน์าํคุณพระรัตนตรัยมาใชเ้ป็นมนตส์วดระงบัโรคห่าอนัเกิดจากความอด

อยากท่ีเมืองเวสาลี เป็นตน้ การสวดจะสวดสูตรไหนหรือคาถาไหนข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์เช่น นิมนตไ์ป

สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สวดมงคลสูตร ถา้นิมนตไ์ปสวดใหค้นเจบ็ป่วยฟังก็สวดโพชฌงค ์เป็น ตน้    

อุดม  อรุณรัตน์ (2526: 25) 

                 ความหมายของการสวดมนตคื์อ  คาํวา่ “สวด” หมายถึง  การสาธยาย (พดูปกติ),  การท่องเป็น

ทาํนอง  คาํวา่ “มนต์”หมายถึงบทธรรมะ คาํศกัด์ิสิทธ์ิ  คาํสาํหรับสวด  เพราะฉะนั้นคาํวา่ “สวดมนต์”  

จึงหมายถึง การสาธยายบทธรรมะดว้ยสาํนวนปกติหรือการท่องคาํศกัด์ิสิทธ์ิเป็นทาํนองก็ได ้ 

                 การสวดมนตท่ี์พบเห็นตามหลกัฐานท่ีพบในพระไตรปิฎกนั้น  มีการสวด 2 แบบคือ  การสวด

มนตแ์บบการกล่าวคาํพดูธรรมดาและการสวดแบบสรภญัญะ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

            1. การสวดแบบการกล่าวคาํพดูธรรมดา หรือเ รียกวา่การสวดแบบสังโยค  หรือการสาธยาย

เป็นบททาํนองแบบเรียบ ๆ ไปตามภาษาพดูปกติของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ไม่มีการใส่ทาํนอง หรือการเอ้ือนเสีย

สูงตํ่ามากนกั   แต่ใชก้ารเอ้ือนเสียงและการหยดุหายใจตรงคาํท่ีเป็นตวัสะกดเป็นหลกัเพือ่เป็นขอ้ สงัเกต

เวลาพระสวดร่วมกนัหลายรูปจะหยดุผอ่นเสียงหรือหยดุหายใจ   ตวัอยา่งเช่น 

   

                            นโม ตสั.....ส ภควโต 

  อรหโตสมั.......มาสัม......พุธ..... ธสั......ส 

  กุสลาธมั.......มา      อกุสลาธมั.......มา 

  อพั.......ยากตา ธมั.......มา  กตามธมั....มา 

                                           ฯลฯ 

 

           2. การสวดแบบสรภญัญะคือการสาธยายบทธรรมเป็นทาํนอง  มีการเบนเสียงสูงตํ่า แต่จะไม่

มีการลากเสียงยาวหรือเอ้ือนเสียงใหเ้หมืองกบัการร้องเพลง  การสวดแบบสรภญัญะ มีขอ้แตกต่างจาก

การร้องเพลงคือ  การสวดสรภญัญะตอ้งใหอ้กัขระบงัคบัเสียงตอ้งออกเสียงคาํ ในบทสวดใหช้ดัเจนเพือ่

คงความหมายเดิมไว ้ แต่การร้องเพลงสามารถใหเ้สียงบงัคบัอกัขระไดคื้อในการร้อง สามารถออกเสียง

คาํตามทาํนองไดเ้พื่อใหเ้กิดความไพเราะ จึงทาํใหใ้นบางคร้ังผูฟั้งอาจเขา้ใจความหมายของคาํนั้นผดิได ้  

 นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงความแตกต่างของการสวดแบบสรภญัญะเป็นการสวดเป็นทาํนองกบั  

การร้องเพลงไวด้งัน้ี 

 การสวดสรภญัญะนั้นเป็นกิจของสงฆท่ี์จะตอ้งพึงปฏิบติั  เพื่อใหค้งไวท้ั้งอตัถะและพยญัชนะ   

โดยกาํหนดใหท้าํนองสรภญัญะนั้นตอ้งอกัขระบงัคบัเสียง 
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 สรภญัญะถือไดว้า่เป็นตน้กาํเนิดแห่งคีต โดยหลกัของคีตศิลป์นั้นไดย้ดึถือแน วของสรภญัญะ

มาเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขเสียง  เพื่อใหท้าํนองเกิดความไพเราะเพราะพร้ิงมากข้ึน ส่ิงท่ีคงไวต้าม

หลกัของสรภญัญะไดแ้ก่ ลงลูกคอ แหบหวน เล่นลูกคอ แต่แทนท่ีจะเอาอกัขระบงัคบัเสียงเช่น  เดียวกบั

สรภญัญะก็กลบักลายเป็นเสียงบงัคบัอกัขระนัน่หมายถึงวา่ คาํร้องไม่ วา่จะเป็น อกัษรสูง  อกัษรกลาง    

อกัษรตํ่า  ก็ตอ้งผนัตามทาํนองเพลงทั้งส้ิน เช่น “ลมพระพายพดัมา หอมกล่ินมาลาช่ืนใจ ” คาํวา่ มาลา น้ี

เวลาเปล่งเสียงตามทาํนองก็ตอ้งวา่  หมาลา หรือ มา้ลา ไปมุ่งแต่จะเนน้ใหเ้พลงไพเราะน่าฟัง  ถา้จะคงคาํ

วา่ มาลา  ไวก้็ไดแ้ต่ไม่เกิดความไพ เราะในบทเพลงเน่ืองจากคาํร้องเป็นเสียงสามญัแต่ระดบัเสียงนั้นสูง

คาํร้องก็ตอ้งเสียงสูงตามไปดว้ย  พระพุทธศาสนานาํการสวดมาใช ้เพื่อรักษาพระธรรมวนิยัไม่ให้

วปิลาสคลาดเคล่ือน หรือเพือ่สวดใหเ้กิดสิริมงคลและป้องกนัภยนัตราย โดยเลือกเอาพระสูตรและ      

พระคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  อนัมีตาํนานอา้งถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาสวดเป็นมนต ์โดย

ใชก้ารสวดทั้งแบบสังคโยคและการสวดแบบสรภญัญะ เพื่อมุ่งหวงัใหจ้งัหวะและทาํนองช่วยใหเ้กิด

สมาธิ จิตจดจ่ออยูท่ี่บทสวดทั้งผูส้วดและผูฟั้ง เป็นการรับรู้ธรรมะไดอี้กทางหน่ึงและช่วยใหจ้ดจาํไดง่้ายข้ึน 

ทองพลู  บุญยมาลิก (2542: 27)  

 อุดม  อรุณรัตน์ (2526 : 20) ไดใ้หค้วามเห็นวา่การกาํเนิดเสียงดนตรีนั้นหน่ึงในบรรดาขอ้

สันนิษฐานต่าง ๆ คือลกัษณะการเปล่งเสียงของมนุษยท่ี์มีอารมณ์หรือเรียกวา่ “อุทาน” นัน่เป็นท่ีมาของ

การเกิดเสียงทางดนตรี จึงสรุปไดว้า่เสียงท่ีเป ล่งออกมาในลกัษณะดงักล่าวแตกต่า งไปจากการพดูโดย 

ปรกติของมนุษย ์ กลุ่มเสียงและลาํนาํอนัเกิดจากการสวดพระพุทธมนตท์างพ ระพุทธศาสนาเป็นบนัได

เสียงโบราณ เป็นกาํเนิดของบนัไดเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั  

 ศาสนาและวฒันธรรมต่างเป็นแบบแผนแห่งการดาํรงชีวติของมนุษยแ์ต่ละพ วก ซ่ึงมีการถ่าย 

ทอดสืบต่อกนัมา วฒันธรรมมีขอบเขตกวา้งขวางครอบงาํแทบทุกแง่มุมของชีวติ ทั้งปัจเจกชนและ

สังคมส่วนรวม ผลิตผลทางวฒันธรรมอนัเป็นแง่มุมทางศาสนานั้น จะมีความประณีตวจิิตรมีคุณค่า  นัน่

เป็นส่ิงแสดงออกถึงความเจริญของมนุษยชาติ  ขบัเคล่ือนดว้ยแรงขบัภายในจิ ตใจใหเ้กิดศรัทธาเล่ือมใส

ทางศาสนานาํไปสู่การกระตุน้จิตสาํนึกในการสร้างสรรคผ์ลงานทางวฒันธรรม 

                 ในพิธีกรรมทั้งปวงนั้น  ดนตรีนบัว่าเป็นเคร่ืองจูงจิตอยา่งสาํคญั  เพราะดนตรีเป็นศิลปะท่ีให้

เสรีภาพแก่จินตนาการของมนุษยไ์ดม้ากท่ีสุด  เสียงดนตรีอาจเป็นไดท้ั้งความสง่างาม อาํนาจความ ลึกลบั

หรือแมแ้ต่ความอ่อนโยนเมตตาไดอ้ยา่งวเิศษ การกล่าวถึงพระเจา้ท่ีทรงมหิทธานุภาพดว้ยอกัขระ วธีิ

ธรรมดา ยอ่มเทียบไม่ไดเ้ลยกบัการขบับูชาสรรเสริญดว้ยบทเพลงและดนตรี  ศาสนาประเภท เทวนิยม

ทั้งปวงจึงมีความสัมพนัธ์แนบแน่นกบัดนตรีอยา่งแยกกนัมิได ้ พิชิต  ชยัเสรี (2544: 32) 
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                 การสวดหมายถึงการวา่อยา่งเป็นทาํนองอยา่งพระสวดมนตร์าชบณัฑิตยสถาน  (2546: 1140) 

การสวดทางพระพุทธศาสนานั้น  เสียงลาํนาํและจงัหวะท่ีเกิดข้ึนในการสวดนั้นจะเรียกโดยรวมวา่    

“ทาํนองสวด” ซ่ึงแต่ละลกัษณะจะมีช่ือทาํนอง เช่น ทาํนองสังโยค ทาํนองมคธ ทาํนองสรภญัญะ เป็นตน้  

คาํวา่ “ทาํนอง ” แปลวา่ ทาง  แบบ  แบบอยา่งระเบียบเสียงสูงตํ่าซ่ึงมีจงัหวะสั้นยาวในเวลาสวด    

ทองพนู  บุญยมาลิก (2542: 55) ทาํนองสวดโดยทัว่ไปนั้นมีทาํนอง 4 ทาํนองดว้ยกนั  คือ  

1) สุตฺตนฺตปริยาวตัร  เป็นทาํนองสวดบรรยายพระสูตรทัว่ไปในการแสดงพระธรรมเทศนา  

2) คลิตวตัร  เป็นการออกเสียง “ลงลูกคอ” เช่น สวดขดัตาํนาน หรือสวด “ชุมนุมเทวดา” 

3) ทหูนวตัร  เป็นทาํนอง “รีดนมโค” โดยลกัษณะการรีดนมโคนั้นใชมื้อรูลงแลว้กระแทกข้ึน 

อยา่งรวดเร็ว ตามนยัน้ีเรียกวา่ “แหบหวน ” คือการเปล่งเสียงท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าข้ึนไปหาเสียงสูงอยา่ง

รวดเร็วนัน่เอง เป็นทาํนองท่ียากมาก 

4) ตรงฺควตัร  เป็นทาํนอง “เล่นลูกคอ” อุปมาดงัระลอกคล่ืนกระทบฝ่ัง 

                 ในกระบวนของคีตศิลป์กล่าวถึงลกัษณะคีตศิลป์ต่าง ๆ ของไทยไว ้คือ มีคาํท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ขบัร้องอยู ่4 ชนิด คือ ขบั(Reciting) พากย์(Narrating) สวด(Chanting) และร้อง(Singing)  ซ่ึงแต่ละคาํมี

ความหมายและหนา้ท่ีต่างกนั  ส่วนในมุมมองของลกัษณะคีตศิลป์ท่ีสัมพนัธ์กบัภาษานั้น             

                 สมปอง  พรมเอ่ียม (2536: 21-22) ไดใ้ชค้าํวา่ “คีตวรรณกรรม” ในความหมายวา่ “คีตวรรณกรรม”  

เป็นคาํสมาสระหวา่ง  คีตะและวรรณกรรม  คีตะ หมายถึง  เพลงขบั การร้อง ซ่ึงหมายรวมถึง ท่วงทาํนอง

จากการเปล่งเ สียงในลกัษณะอ่ืนอีก เช่น การอ่านคาํประพนัธ์ประเภทร้อยกรองเป็นทาํนองท่ีเรียกวา่  

“ทาํนองเสนาะ ” การเห่เรือ การแหล่ เป็ นตน้ วรรณกรรม หมายถึง งานหนงัสือซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น

วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลกัษณ์ วรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวรรณคดีและ

วรรณกรรมร่วมสมยั เป็นตน้ และไดร้วบรวมประเภทคีตศิลป์ต่าง ๆ ท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัวรรณกรรม

นั้นมีทั้งหมด 8 ประเภท ไดแ้ก่ การอ่าน การขบั การร้อง การเห่ การสวด การเทศน์ การแหล่ การพากย ์ 

ในท่ีน้ีรวมคีตวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาไว ้ไดแ้ก่ การสวด การเทศน์  การแหล่ ฉะนั้น

ต่อจากน้ีผูว้จิยัจะนาํเสนอประเด็น 2 ประเด็นคือ  คีตทางพระพุทธศาสนาท่ีใชค้วบคู่กบัวรรณกรรม คือ 

การอ่าน  ขบั  เป็นตน้  และคีตทางพระพุทธศาสนาท่ีใชก้ารท่องจาํเป็นหลกั  ไดแ้ก่  การสวด  การเทศน์  

เป็นตน้ 

                 การสวด  แต่เดิมการสวดนั้น มีตน้กาํเนิดมาจากการเจริญพระพุทธมนตเ์ป็นภาษาบาลีของ 

พระภิกษุ เม่ือพิจารณาถึงลาํนาํจากการสวดซ่ึงมีลาํนาํอนัเกิดจากพื้นฐานทางภาษาบาลี ใชส้าํหรับสวด

ประกอบศาสนพิธีโดยเฉพาะ  ต่อมาผูท่ี้เคยบวชเรียนไดผ้า่นกระบวนการฝึกฝนอกัขระวธีิ  อีกทั้งทาํนอง

ต่าง ๆ เม่ือลาสิกขาเป็นฆราวาสแลว้  จึงนาํองคค์วามรู้ดงักล่าวมาประยกุตใ์นลกัษณะต่าง ๆ จึงเกิดทาํนอง

ต่าง ๆ มากมาย ทั้งยงัเป็นความนิยมของปราชญใ์นพระบรมมหาพระร าชวงั ในการสร้างท่วงทาํนองท่ี

เรียกวา่ ทาํนองหลวง ข้ึนไดแ้ก่ การสวดโอเ้อว้หิารราย การสวด มหาชาติคาํหลวง ส่วนทาํนองราษฎร์ 
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ไดแ้ก่ การสวดคฤหสัถ์  การสวดออกทาํนองออกสิบสองภาษา เป็นตน้ ท่านผูรู้้กล่าววา่ การสวดน้ี

น่าจะเป็นพื้นฐานสาํคญัส่วนหน่ึงของทาํนองเสนาะ  เพราะเป็นแบ บแผนร้อยกรองของไทย ส่วนหน่ึง

รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมอินเดีย  ซ่ึงมีภาษาบาลีสันสกฤตเป็นพื้น วรรณกรรมอินเดียน้ีนิยมถ่ายทอด

หรือใชใ้นพิธีการสวดบริกรรม ซ่ึงน่าจะมีอิทธิพลต่อการอ่านทาํนองเสนาะของไทยบา้งไม่มากก็นอ้ย   

สมปอง  พรมเอ่ียม (2536: 23) 

 เทศน์ แปลวา่ การแสดง การช้ีแจง การช้ีใหเ้ห็นแจง้ ใชว้า่ เทศนา (อ่านวา่ เทสะนา เทดสะหนา) 

ก็ได ้เทศน์ หมายถึงการถ่ายทอดธรรมอนัเป็นคาํสั่งสอนทางศาสนาดว้ยการแสดงช้ีแจงใหฟั้ง เป็นการ

เผยแผศ่าสนาแบบหน่ึงท่ีใชก้นัมาแต่สมยั 0พุทธกาล 0 การเทศน์ในสมยัพุทธกาลไม่มีพิธีการแต่อยา่งใด 

เพียงผูแ้สดงนัง่อยูใ่นสถานท่ีสมควรและผูฟั้งมีลกัษณะตั้งใจฟังก็สามารถแสดงได ้ในขณะท่ีการเทศนา

นั้น อาจมีลกัษณะลีลาต่างกนัไปบา้งตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล สาํหรับพระพุทธเจา้แลว้บางคร้ังจะ

ทรงใชค้าถาประพนัธ์หรือร้อยแกว้ธรรมดา ในประเทศไทย การเทศน์กลายเป็นส่วนประกอบสาํคญัใน

พิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทยมาชา้นาน เช่น วนัข้ึนบา้นใหม่ วนัแต่งงาน ไปจนถึงงานศพ และมีขอ้ปลีกยอ่ย

ในการประกอบพิธีกรรมมากมาย เช่น ตอ้งมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรม การจุดเทียนส่องธรรม เป็นตน้ 

พระสงฆไ์ทยแต่โบราณก็มีการดดัแปลงโดยเพิ่มทาํนองใหน่้าสนใจ เรียกวา่ เทศน์แหล่ ปัจจุบนัอาจแบ่ง

การเทศน์พิธีกรรมของพระสงฆใ์นประเทศไทยตามจาํนวนผูเ้ทศน์ไดเ้ป็น เทศเด่ียว (เทศน์รูปเดียว) และ

เทศน์สองธรรมมาสน์ข้ึนไป (ปุจฉา-วสิชันา) 

คาํวา่ เทศน์ หรือการเทศน์แบบพิธีการ ในความรู้สึกส่วนใหญ่ของคนไทยมกัจะเขา้ใจวา่เป็นพิธี

กรรมการสอนท่ีเป็นทางการ เนน้พิธีการ และมีรูปแบบตายตวัท่ีผูเ้ทศน์ไม่สามารถใชลู้กเล่นหรือใช้

อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือส่ือประสมมาใชเ้พื่อประกอบการเทศน์ได ้ทาํใหใ้นปั จจุบนัพระสงฆไ์ดมี้

ปรับเปล่ียนวธีิการเทศน์ดว้ยวธีิอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป เช่น การเทศน์ในพิธีการโดยไม่

ใชส้าํนวนโบราณ การสอนธรรมะผา่นส่ือต่าง ๆ การแต่งหนงัสือ การแต่งเพลงธรรมะ เป็นตน้ ซ่ึงการ

เทศน์ดว้ยวธีิหลงัจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่ า เพราะส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชท้าํนองแบบเทศน์พิธี

การ และอาจมีมุกสอดแทรกลงไปทาํใหน่้าสนใจมากข้ึน 

 ประเภทการเทศน์แบ่งตามทาํนอง 

 การเทศน์วา่โดยทาํนองมี 2 แบบ คือ 

 เทศน์ธรรมวตัร คือเทศน์โดยในเสียงและทาํนองเป็นปกติเหมือนอ่านหรือพดูธรรมดา ไม่ได้

ออกเสียงและทาํนองไพเราะดว้ยกา รขบัขาน มุ่งใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาธรรมะเพื่อใหน้าํไปปฏิบติัไดเ้ป็น

สาํคญั เรียกวา่ เทศน์ทาํนองธรรมวตัร ก็ได ้ 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
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             ทาํนองราษฎร์  หรือ แหล่นอก  หมายถึง  ทาํนองแหล่ท่ีมีฉนัทลกัษณ์ซ่ึงแต่งข้ึนใหม่

นอกเหนือจากคมัภีร์ ไม่วา่จะเป็นแหล่นอกเทียบเน้ือท่ีมีเน้ือความอยู่ ในมหาชาติทั้ง   13 กณัฑ์ หรือแหล่

นอกท่ีมีเน้ือความไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือความในมหาชาติ  เช่น แหล่พร แหล่พา แหล่ชาดก แหล่นอกท่ีมี

เน้ือความเก่ียวกบัพุทธประวติั  แหล่นิทานพื้นบา้น  และแหล่ท่ีมีเน้ือความอยูใ่นวรรณคดีไทย  รวมทั้ง

แหล่ลาของพระนกัเทศน์แต่ละรูปดว้ย  การเทศน์แหล่มหาชาติทาํนองราษฎร์  การเทศน์มหาชาติทาํนอง

ราษฎร์หรือการแหล่นอกเทียบเน้ือ  ท่ีมีเน้ือความอยูใ่นมหาชาติทั้ง  13 กณัฑ ์มีทาํนองแหล่ 4 ทาํนอง คือ 

1) ทาํนองประจาํตวั เป็นทาํนองท่ีพระนกัเทศน์แต่ละรูปประดิษฐข้ึ์นมาใชก้บัเน้ือหาท่ีตนแต่งไวส้าํหรับ

เป็นแหล่ประจาํตวัเช่น  แหล่พร แหล่ลา 2) ทาํนองพา เป็นแหล่ท่ีใชช้มธรรมชาติ  3) ทาํนองแกะ  

เน้ือความมีอยูใ่นกณัฑม์หาราช  เช่น  แหล่แกะบายศรี หรือแกะเล่าเร่ืองในวรรณคดี 4) แหล่ทาํนองพรต  

เทศน์แหล่ คือเทศน์โดยใชเ้สียงและทาํนองท่ีมุ่งความไพเราะเป็นสาํคญั เช่น เทศน์มหาชาติ  

เทศน์แหล่ ซ่ึงมีทั้งแหล่ในคือเร่ืองในมหาชาติและแหล่นอ กคือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนาํมาเสริมโดยมุ่งความ

สุนทรีย ์เช่น แหล่ชมนก แหล่ชมดง แหล่หญิงม่าย   ในประเทศไทย การเทศน์แบบพิธีการสันนิษฐานวา่

ไดรั้บธรรมเนียมมาจากลงักา ปรากฏหลกัฐานวา่มีการใหค้วามเคารพพระสงฆผ์ูเ้ทศนาดว้ยการใหน้ัง่บน

อาสนะสูงวจิิตรไวใ้นศิลาจารึกหลกัท่ี 1 (ดา้นท่ี 3) ดงัน้ี “ขดานหินตั้งหวา่งกลางไมต้าลน้ี วนัเดือนดบั 

เดือนโอกแปดวนั วนัเดือนเตม็  เดือนบา้งแปดวนั ฝงูปู่ ครู  เถรมหาเถรข้ึนนัง่เหนือขดานหีนสูดธรรมแก่  

อูบาสกฝงูท่วยจาํศีล ผี้ใช่วนัสูดธรรมขดานหีนน้ี ช่ือมนงัคศีลาบาตร สถาบกไวน่ี้ จ่ีงทงัหลายเห็น” 

 จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ การเทศนาธรรมบนอาสนะสูงใหญ่ของพระสงฆไ์ดมี้มา

ตั้งแต่สมยัสุโขทยัโดยนิยมมีพิธีเทศนาในวนัธรรมสวนะ ซ่ึงประเพณีเทศนาธรรมก็ยงัคงมีอยูต่าม วดั 

ต่าง ๆ จนในปัจจุบนัน้ี 

 ชนแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุมี “วฒันธรรม”หรืออตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นตวัตนหรือลกัษณะเฉพาะ

เป็นของตนเอง  วฒันธรรมไทยคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงออกถึงวถีิการดาํเนินชีวติของคนไทยรวมทั้ง

การใชภ้าษาไทยในการส่ือสารถ่ายทอด   การท่ีพระสงฆน์าํเอาผลงาน การประพนัธ์เร่ืองมหาชาติหรือ

มหาเวสสันดรชาดกท่ีกวสีร้างสรรคข้ึ์นเพื่อใชส้ั่งสอนและสืบทอดคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

เทศนาสั่งสอนประชาชนใหเ้กิดศรัทธาเล่ือมใส  เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดีงามใหพุ้ทธศาสนิกชน

ไดน้าํเอาหลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัใหเ้กิดความสุขความเจริญ

ทั้งแก่ตนเองครอบครัว และประเทศชาติ พระครูวนิยัธรมานพ กนัตสีโล (2554: เอกสารอดัสาํเนา) 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2�
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เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง                                                                                                                                                      

          อรวดี  ธนะจนัทร์ (2545: 143) ทาํการวจิยัเร่ืองการสวดคฤหสัถก์รณีศึกษานกัสวดตาํบลไผจ่าํศีล  

จงัหวดัอ่างทอง  ไดก้ล่าวถึงการสวดวา่ 

                 การสวดมนตแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ การสวดเป็นกิจวตัรและการสวดในงาน

พธีิกรรม 

 1)  การสวดมนตเ์ป็นกิจวตัรยงัแยกไดเ้ป็น การสวดโดยลาํพงัและการสวดเป็นหมู่คณะดงัน้ี 

 การสวดโดยลาํพงั เป็นการสวดภาวนาเพือ่ใหจิ้ตใจมีสมาธิ จะใชบ้ทใดและจาํนวนเท่าใดก็ได ้ 

เช่น การสวดมนตก่์อนนอน การสวดเม่ือต่ืนนอนตอนเชา้ ทั้งของคฤหสัถแ์ละภิกษุโดยจะออกเสียง

หรือไม่ออกเสียงก็ได ้

 การสวดเป็นหมู่คณะ เช่นการทาํวตัรเชา้ ทาํวตัรเยน็ นิยมสวดในหอสวดมนตต์่อมานิยมสวด

ในพระอุโบสถ  มีกาํหนด 2 เวลาคือ เชา้และเยน็ แต่ละวดัก็กาํหนดระเบียบการสวดแตกต่างกนัออกไป

โดยมากจะเร่ิมสวดตั้งแต่เจด็ตาํนาน สิบสองตาํนาน ธรรมจกัรมหาสมยั ภาณตน้ ภาณ ปลาย สามภาณ  

ภาณยกัษ ์ภาณพระ  เป็นตน้  โดยสวดวนัละพอสมควร 

            2) การสวดในงานพิธีกรรม แบ่งตามประเภทของงานได ้3 ลกัษณะคือ 

(2.1) การสวดในงานมงคล   

                  คาํวา่ “มงคล” แปลวา่ ความสุข ความเจริญ หรือส่ิงท่ีนาํมาซ่ึงความสุขความเจริญ หมายถึง 

กศุลกรรมหรื อความดีทั้งปวง งานพิธีมงคลนั้นมีหลายอยา่งเช่น งานโกนผมไฟ งานโกนจุก งานมงคล

สมรส งานทาํบุญวนัเกิด  ฯลฯ 

(2.2) การสวดในงานอวมงคล 

                  คาํวา่ “อวมงคล” มีความหมายตรงขา้มกบัคาํวา่ “มงคล” งานอวมงคลคืองานบาํเพญ็กุศล

เน่ืองดว้ยมรณกรรมหรือเม่ือมีเหตุไม่ดีเกิดข้ึน อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ งานบาํเพญ็กุศลเก่ียวกบั  

การมรณกรรมกบังานบาํเพญ็กุศลเพื่อป้องกนัหรือขจดัส่ิงชัว่ร้าย 

(2.3) การสวดในงานมงคลามงคล 

                  คาํวา่ “มงคลามงคล”  มาจากคาํวา่  มงคล และ อมงคล  งานมงคลามงคลนั้นจะนบัเป็นงาน

มงคลก็ไม่ใช่ จะเป็นงานอวมงคลก็ไม่เชิง บางอยา่งก็ค่อนขา้งเป็นมงคล บางอยา่งก็ค่อนขา้งเป็นอวมงคล    

หรืออาจเป็นไดท้ั้งสองอยา่ง การสวดในงานมงคลามงคลแบ่งเป็นดงัน้ี 

(2.3.1) สวดโพชฌงค ์ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  สวดไข ้ และสวดต่ออายุ 

(2.3.2) สวดบงัสุกุลเป็นการจดังานท่ีเรียกวา่  ทาํศพตนเอง  เพื่อบาํเพญ็กุศลใหก้บั 

ตนเองในขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่ เรียกการสวดวา่  การสวดบงัสุกุลเป็น 

(2.3.3) สวดแจง  การสวดหลงัการเทศน์ในพธีิเผาศพ 

(2.3.4) การสวดถวายพระพรในงานต่างๆ 
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(2.3.5) การสวดอนุโมทนา  เป็นการสวดอนุโมทนาแก่เจา้ของทาน 

(2.3.6) การสวดทาํนํ้าพระพุทธมนต ์ เป็นส่วนหน่ึงของการสวดพระปริต 

            ธวชั  ปุณโณทก  (2540 : 89) ศึกษากลอนสวดในฐานะวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคกลางใน 

“วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ินเชิงเปรียบเทียบ”โดยใหค้วามหมายของคาํวา่กลอนสวดลกัษณะของกลอน

สวด และบทบาทท่ีมีต่อสังคมในสมยัก่อน อีกทั้งศึกษากลอนสวดเร่ืองต่าง ๆ ทั้งท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือท่ี

ยงัไม่ไดตี้พิมพร์วมทั้งตน้ฉบบั จึงเสนอวา่ปัจจุบนัควรจะมีการศึกษากลอนสวดเพราะมีคุณประโยชน์ต่อ

การศึกษา ดา้นวถีิชีวติของชนทอ้งถ่ินต่างๆ เน่ืองจากกลอนสวดต่างๆมีความสาํคญัต่อสังคมสมยัก่อน   

ตวัอยา่งเช่น ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ต่อประเพณีในทอ้งถ่ิน การเกิด การตาย ฯลฯ เช่น ภาคกลางมีการ

สวดโอเ้อว้หิารราย สวดพระมาลยั ภาคเหนือมีการอ่านค่าวซอ ภาคใตมี้การสวดคา้น  ภาคอีสานมีการ

อ่านหนงัสือผกูและการสวดสรภญัญ ์

                 ตรีศิลป์ บุญขจร (2530: 221) ไดศึ้กษากลอนสวดไวอ้ยา่งสมบูรณ์ในวทิยานิพนธ์อกัษรศาสตร์   

ดุษฎีบณัฑิต เร่ือง “วรรณกรรมประเภทกลอน สวด : การศึกษาเชิงวเิคราะห์ ” ไดศึ้กษากลอนสวดใน

ฐานะเป็นวรรณกรรม โดยสาํรวจรวบรวมกลอนสวดของภาคกลาง  ท่ีเป็นเอกสารตวัเขียนอยูใ่นแผนก

เอกสารโบราณ  หอสมุดแห่งชาติ ทั้งหมด 141 เร่ือง อธิบายความหมายของคาํวา่  “กลอนสวด” หมายถึง    

คาํประพนัธ์ท่ีมีรูปแบบฉนัทลกัษณ์ แต่งเ ป็นกาพยต่์างๆ ท่ีชาวบา้นหรือชาววดัแต่งข้ึนเพือ่ใชส้วดอ่าน    

และกล่าวถึงองคป์ระกอบของกลอนสวด ประเภทของกลอนสวด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่    

ประเภทคติธรรมโดยตรง ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นกลอนสวดท่ีนาํเร่ืองมาจากพระสูตรใน

พระไตรปิฎก  และประเภทคติธรรมโดยอ้อม เป็นกลอนสวดท่ีเปรียบเทียบเป็นนิทานชาดก  นอกจากน้ี

ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่กลอนสวดมีการพฒันาคาํประพนัธ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเภทกาพย ์การพฒันาของ

รูปแบบกลอนสวด  รวมถึงประเพณีการสวดอ่านท่ีสมัพนัธ์กบัวรรณกรรมกลอนสวดและเปรียบเทียบ

ประเพณีการอ่านวรรณกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ  พร้อมทั้งช้ีใหเ้ห็นวา่กลอนสวดมีคุณค่าต่อสังคมอยา่งยิง่ 

 บุญตา  เขียนทองกลุ (2542: 89)  “วเิคราะห์งานดุริยางคศิลป์ท่ีใชป้ระกอบการเทศน์มหาชาติ ” 

เป็นการศึกษาการเทศน์มหาชาติของภาคกลางโดยแบ่งเป็นส่วนวเิคราะห์การเทศน์ของพระและ

วเิคราะห์การบรรจุเพลงประกอบการเทศน์ วเิคราะห์การเทศน์พบวา่มีโครงสร้างทาํนองแม่บทอยู ่3 ชนิด 

คือ จุณณียบท ทาํนองเดินและทาํนองข้ึน พบวา่คาํในภาษาไทยท่ีเป็นคาํเสียงสระเสียงยาวและเสียง

วรรณยกุตส์ามญั จะส่งผลในการออกเสียงของพระ โดยใชเ้ทคนิคดารลากเสียงยาว การเล่ือนไหลเสียง

และใชก้ารการเอ้ือนนอ้ย ส่วนศึกษาเพลงท่ีประกอบแต่ละกณัฑท์ั้ง 13 กณัฑพ์บวา่เป็นการเลือกเพลงท่ีมี

ทาํนองและช่ือสอดคลอ้งกบัการสาํแดงอารมณ์ในเร่ืองราว  เพื่อเป็นการเพิ่มความสุนทรียใ์นการฟัง 

 ลลัลนา ศิริเจริญ (2516: 113) ไดศึ้กษาร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกประกอบการวจิยัเร่ือง

การศึกษาคุณค่าของชาดกเพื่อใชใ้นการสอนวรรณคดีไทย  ผูว้จิยักล่าวถึงร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกใน

แง่ต่าง ๆ ไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองรูปแบบ ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง โดยเปรียบเทียบการแต่ง  ร่ายยาวเร่ืองน้ีกบั
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วรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อแนวการเขียนซ่ึงผูว้จิยัสรุปวา่มีอิทธิพลอยู่  3 ทาง คือ 

ทางสังคม ทางปรัชญาและพุทธศาสนา และทางจิตวทิยา คุณค่าของเร่ือง เช่น คุณค่าทางวรรณคดี  คุณค่า

ทางการแสดงออกดา้นวฒันธรรมของคนไทยซ่ึงผูว้จิยักล่าวไวเ้พียง  3 ประเภทเท่านั้น  และยงักล่าวถึง

คุณค่าดา้นอ่ืน ๆ อีก เช่น ตวัละครในเร่ืองน้ีผูว้จิยัเห็นวา่เตม็ไปด้ วยสัญลกัษณ์ของจิตใจไดแ้ก่ความสงบ  

ความเมตตา เป็นตน้ 

 สุวนีย ์ชวนสนิท (2518: 145) ไดศึ้กษาวเิคราะห์ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกทางวฒันธรรมไทย

พบวา่ มุ่งช้ีใหเ้ห็นสภาพสังคมและวฒันธรรมไทยดา้นต่าง  ๆ ลกัษณะวฒันธรรมท่ีปรากฏใน  ร่ายยาว

มหาเวสสันดรชาดกในสมยักรุงศรีอยธุยาตอน ปลาย  จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ซ่ึงไดแ้ก่  

วฒันธรรมทางวตัถุ  วฒันธรรมทางจิตใจ  วฒันธรรมทางภาษา  และสถาบนัครอบครัวตลอดจนกล่าวถึง

อิทธิพลของเร่ืองเวสสันดรชาดกท่ีมีต่อวฒันธรรมไทยในดา้นศิลปกรรมและวรรณกรรม 

 สมาน โซ๊ะเหม (2528: 98) ไดศึ้กษาวรรณกรรมชาดกเร่ืองมหาชาติฉ บบัเมืองเพชรบุรี  กณัฑชู์

ชกโดยวเิคราะห์ในเชิงสังคมแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยม  ความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของ    

ชาวบา้นเมืองเพชรบุรีวา่เกิดจากการผสมผสานระหวา่งพุทธศาสน์  ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์         

การวเิคราะห์ดา้นวรรณศิลป์พบวา่รูปแบบของคาํประพนัธ์ในมหาช าติฉบบัเมืองเพชรบุรี  กณัฑชู์ชกนั้น 

มีลกัษณะเป็นร่ายยาวหรือกลอนเทศน์เป็นส่วนใหญ่  แต่ก็มีกลอนแบบพื้นบา้นแทรกอยูเ่ป็นอนัมาก  

สาํนวนโวหารโลดโผนและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์และโบราณคดีในสมยันั้นซ่ึงน่าสนใจมาก  

ในดานการเปรียบเทียบระหวา่งมหาชาติฉบบัเมืองเพชรบุรี  กณัฑชู์ชก สาํนวนหมอปาน กบัฉบบัหลวง 

สาํนกัวดัสังขก์ระจาย  ทาํใหอ้าจสันนิษฐานไดว้า่สาํนวนหมอปานน่าจะเป็นตน้แบบของสาํนวน          

วดัสังขก์ระจาย 

 ประคอง นิมมานเหมินท์ (2526: 76) ไดศึ้กษามหาชาติลานนาในฐานะท่ีเป็นวรรณคดีทอ้งถ่ิน

โดยใชว้ธีิการศึกษาในเชิงสังคมวทิยา มานุษยวทิยา ปรัชญา และสุนทรียศาสตร์ ศึกษาเปรียบเทียบความ

เป็นมาของมหาชาติภาคกลางกบัมหาชาติลานนา  ศึกษาสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เสริมบุคลิก ลกัษณะนิสัยและวถีิชีวติของตวัละครในมหาชาติลา้นนา วเิคราะห์คติธรรมทางพุทธศาสนา

ท่ีกวเีสนอผา่นตวัละคร  

 ประทุม สุวรรณคงัคะ (2526: 84) ไดศึ้กษามหาเวสสันดรชาดกฉบบัถ่ินใตจ้ากตน้ฉบบั  วดั

มชัฌิมาวาส สงขลา เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะการประพนัธ์  สาํนวนโวหาร รสวรรณคดี และคุณค่าทางดา้น

สังคมความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวท่ีปรากฏอยูใ่นเน้ือหา 

 มณี พยอมยงค ์(2519: 90) ไดศึ้กษาวเิคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติฉบบัภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคอีสาน  และภาคใต้  เพื่อศึกษาภาษาในทอ้งถ่ินต่าง  ๆ และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม  

วฒันธรรม ภมิูประเทศ  และความเป็นไปทางสังคม  รวมทั้งศิลปะดา้นสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  และ

ประติมากรรมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
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 สุนนัท ์อญัชลีกลู (2520: 77) ไดศึ้กษาเร่ืองการสร้างคาํและการใชค้าํในมหาชาติ คาํหลวง โดย

มุ่งศึกษาการสร้างคาํ  การใชค้าํ ความหมายของคาํบางคาํ  บางสาํนวนในมหาชาติ  คาํหลวงเปรียบเทียบ

กบัภาษาในสมยัปัจจุบนั  สรุปผลการศึกษาวา่มีการสร้างคาํ  4 ประเภท คือ คาํแผลง คาํซํ้ า คาํซอ้น และ            

คาํราชาศพัท์ การใชค้าํในหมวดต่าง  ๆ พบวา่ มีการใชค้าํในหมวดคาํสรรพนาม  คาํลกัษณะนาม และ       

คาํบุพบทบางคาํ  แสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชค้าํตามฐานะของบุคคลตามฐานะทางสังคมและวฒันธรรม            

คาํเหล่าน้ีปัจจุบนัมี การเปล่ียนแปลงจากเดิมบา้งทั้งรูป  ความหมาย  และการใช้  ส่วนในดา้นสาํ นวน

พบวา่บางสาํนวนยงัคงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 อณุภา อศัวปิยานนท์ (2528: 114) ไดศึ้กษาเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกฉบบัทอ้งถ่ินอีสาน  จาก

ตน้ฉบบัวดักลางโคกคอ้  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  โดยศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในดา้นอกัษร  อกัขรวธีิ

อกัษรธรรมอีสาน  วรรณศิลป์ และทางดา้นวฒันธรรม  สังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมเปรียบเทียบกบั

ร่ายยาว  มหาเวสสันดรชาดกฉบบักระทรวงศึกษาธิการ ในการศึกษาวเิคราะห์เชิงสังคมและวฒันธรรมท่ี

ปรากฏในวรรณกรรม สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสังคมและวฒันธรรมของชาวอีสานในสมยันั้น  

 ผอ่งศรี ยอดสกุล  (2531: 132) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองมหาชาติเมือ งเพชรสาํนวนวดัเกาะพบวา่  

มหาชาติเมืองเพชรมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากมหาเวสสันดรชาดกฉบบัหลวง  นอกจากนั้นยงั

ตอ้งการวเิคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์ของมหาชาติเมืองเพชร  ตลอดจนศึกษาสภาพสังคม  ความเช่ือ  

แนวคิด  และวฒันธรรมประเพณีท่ีปรากฏในมหาชาติเมืองเพชรอีกดว้ย  

 สิญจนา จิระเกียรติ  (2531: 79) ไดศึ้กษาวเิคราะห์มหาชาติฉบบัเมืองเพชรบุรี  กณัฑม์หาพน ใน

ดา้นวรรณศิลป์  สงัคมและวฒันธรรม  ธรรมชาติวทิยา  และความรู้ดา้นอ่ืน  ๆ ทั้งยงัไดส้รุปว่าสภาพสังคม

และวฒันธรรมท่ีปรากฏในมหาชาติฉบบัเมืองเพชรบุรีกณัฑม์หาพน  สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสงัคมและ

วฒันธรรมของชาวเมืองเพชรบุรี ท่ีเกิดจากการผสมผสานคติทางพุทธศาสนาเขา้กบัไสยศาสตร์  

 แสงอรุณ กนกพงศช์ยั  (2532: 87) ไดศึ้กษาคติความเช่ือเร่ืองมหาชาติชาดก  การเปล่ียนแปลง  

และการสืบเน่ือง สะทอ้นจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั กรณีศึกษาเฉพาะภาพจิตรกรรม ฝาผนงัในพระอุโบสถ

วดัสุวรรณาราม คลองบางกอกนอ้ย  พบวา่ภาพมหาชาติชาดกมีบทบาทต่อสังคมในดา้นการบูรณาการ

ทางสังคม ซ่ึงแสดงถึงการถ่ายทอดวฒันธรรมจากส่วนกลางลงมาสู่ชาวบา้นเพื่อใหเ้กิดการยอมรับและ

ใหก้ารศึกษาอบรมแก่ชาวบา้นโดยเลือกชุมชนวดัสุวรรณาราม (บา้นบุ) ซ่ึงเป็นกลุ่มสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกบัวดัสุวรรณารามมากท่ีสุดเป็นกรณีศึกษา 

 พระมหาภิรมย ์คุม้เพชร (2536: 80) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ฉบบัวดั แสนสุขาราม 

หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวจิยัในดา้นประวติัความเป็นมา  

อกัษรและอกัขรวธีิ จุดมุ่งหมายและธรรมเนียมนิยมในการแต่ง สภาพสังคม ประเพณีและวฒันธรรมของ

ลาว ศึกษาวเิคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์  และคุณค่าหลกัธรรมทางพุทธศาสนา  ศึกษาเปรียบเทียบดา้น

เน้ือหากบัมหาชาติกลอนเทศน์ ฉบบักระทรวงศึกษาธิการของไทยดว้ย 
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 พระมหาธวชั  เขมธโช (2538: 111) ไดศึ้กษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองการเ ทศน์มหาชาติท่ีมีอิทธิพลต่อ

สังคมไทยพบว่า การเทศน์มหาชาติมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั  (สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ) และนิยม

จดัใหมี้การเทศน์ระหว่างในพรรษาจนถึงออกพรรษา  หรือในโอกาสท่ีเหมาะสม  พุทธศาสนิกชนชาวไทย

นิยมฟังเทศน์มหาชาติเพราะเช่ือว่าถา้ใครไดฟั้งจบทั้ง  13 กณัฑ์ ในวนัเดียวจะไดรั้บผลานิสงส์  5 ประการ 

คือ  

 (1) จะไดเ้กิดในยคุศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรย  ซ่ึงจะเสด็จมาอุบติัและตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจา้ในอนาคต  

 (2) จะไดไ้ปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์เสวยทิพยสมบติัอนัโอฬาร  

 (3) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคคติวนิิบาต  

 (4) จะเป็นผูมี้ลาภ ยศ ไมตรี และความสุข  

 (5) ดว้ยอานิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาติน้ีจกัส่งผลใหไ้ดบ้รรลุมรรคผล  นิพพานเป็น        

พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

 ธนวฒัน์ พลูสวสัด์ิ (2543: 95) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดในเร่ืองตวัแบบ

ของผูห้ญิงในความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ การศึกษากรณีนางมทัรีและนางอมิตตดา และนางรูธและนางเอสเธอร์

พบวา่ แนวคิดในเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง ท่ีปรากฏอยูใ่นมหาเวสสนัดรชาดก

และคริสตธรรมคมัภีร์นั้น  มีความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีคลา้ยคลึงกนั  ความสัมพนัธ์แบบแรกเป็น

ความสัมพนัธ์ ท่ีผูห้ญิงนั้นถูกผูช้ายกดข่ี  ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ตามแนวบรรทดัฐานของสังคม  ส่วน

ความสัมพนัธ์อีกแบบเป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูห้ญิงสามารถใชอ้าํนาจความงามท่ีตนมีอยู ่ในการต่อรองและ

ควบคุมผูช้ายใหอ้ยูภ่ายใตอ้าํนาจของผูห้ญิงได ้

 วชิราภรณ์  พฤกษสุ์กาญจน์  (2543: 63) ศึกษาลั กษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในร่ายยาว  

มหาเวสสนัดรชาดก  ผลการศึกษาพบวา่  ลกัษณะเด่นทางวรรณศิลป์ในร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดกเกิด

จากความหลากหลายของเน้ือหา ซ่ึงกวตีอ้งเลือกใชศิ้ลปะในการประพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาอนัเป็น

ปัจจยัใหเ้กิดลกัษณะเด่นทางวรรณศิลป์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละตอน นอกจากน้ี ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก

ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการสืบทอด ขนบ นิยมทางวรรณศิลป์ในวรรณคดี  พุทธศาสนา ไดแ้ก่ ในดา้นการ

เลือกเร่ือง การเลือกใชค้าํประพนัธ์ การดาํเนินเร่ือง การสร้างตวัละคร และการใชถ้อ้ยคาํและโวหาร 

 ธิติพล กนัตีวงศ์ (2545: 92) ศึกษาทาํนองเทศน์ มหาชาติ กณัฑม์ทัรี ประเพณีตั้ง  ธมัมห์ลวง 

ผลการวจิยัพบวา่  การเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกมีท่ีมาจากพระคาถาพนัเป็นภาษาบาลี  อยูใ่น

นิบาตชาดกอนัเป็นส่วนหน่ึงของพระไตรปิฎก 
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 จนัทรา เรือนทองดี (2547: 81) ศึกษาเพลงแหล่ในเทศน์มหาชาติ  จงัหวดัเพชรบุรีผลการวจิยั

พบว่าเพลงแหล่ในเทศน์มหาชาติ  จงัหวดัเพชรบุรี  ใหส้าระคุณค่าดา้นสติปัญญาเก่ียวกบัคาํศพัทต่์าง  ๆ 

ทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจความหมายของเร่ืองท่ีฟังไดดี้  ไดรั้บความรู้ดา้นภูมิปัญญาของคนไทย  และภมิูปัญญา

ของพระสงฆไ์ทยในการประพนัธ์เพลงแหล่ เพื่อเทศน์สั่งสอนโนม้นา้วใจ ใหพุ้ทธศาสนิกชนสนใจท่ีจะ

รับฟังเทศน์อยา่งเตม็ใจ  วฒันธรรมโบราณและประเพณีไทยท่ีสืบทอด  กนัมาตั้งแต่โบราณ  นอกจากนั้น

ยงัทาํใหรู้้จกัธรรมชาติในป่าเขาพืชและสัตว ์

 

 



บทที่  3 

วธีิการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย 

ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  มีเน้ือหาสาระสาํคญัท่ีตอ้งศึกษา  คือ ประวติัความ

เป็นมาของการเทศน์แหล่ วธีิการ เทศน์แหล่ และโอกาสท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่ ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งต่างๆ  ทั้งเอกสารทางวชิาการ และจากประสบการณ์ตรงของผูใ้หข้อ้มูล  เพื่อใหก้ารศึกษาบรรลุ

วตัถุประสงคจึ์งมีการแบ่งขั้นตอนการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 
1. ขั้นรวบรวมขอ้มลู 

1.1  เตรียมหวัขอ้งานสาํคญัของการศึกษาคน้ควา้ 
1.2 รวบรวมเอกสารท่ีเป็นวชิาการ  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเทศน์แหล่มหาชาติ 
1.3 รวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ตรงของวทิยากรผูใ้หข้อ้มูล โดยศึกษาคน้ควา้ลงพื้นท่ี 

ภาคสนาม 
1.4 รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พระภิกษุ  และวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ  ดงัน้ี 

- พระครูสุนทรสุตกิจ ( มณี ผอ่งแผว้ ) รองเจา้คณะอาํเภอเข่ืองในและเจา้อาวาส 
วดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 

- พระครูวจีสุนทร เจา้อาวาสวดัหนองแกใหม่ ตาํบลแจละแหม่ อาํเภอเมือง  
จงัหวดัอุบลราชธานี 

- พระมหาธีรโชติ จิตฺตสวํโร รองเจา้คณะตาํบลและเจา้อาวา สวดัเทพนิมิต        
อาํเภอพิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
            1.5 บนัทึกขอ้มลูทั้งหมดเก่ียวกบัสภาพความเป็นมาทั้งหมดและขอ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเทศน์แหล่ทาํนองอีสาน เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอ

เข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 

2. ขั้นการศึกษาขอ้มูล 
2.1  นาํขอ้มูลทางการศึกษาจากหวัขอ้ท่ี  1  มาเรียงลาํดบัดงัน้ี 

 2.1.1 ประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี  

การเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน 

จงัหวดัอุบลราชธานี 
 2.1.2 การเทศน์แหล่และวธีิการเทศน์แหล่   
 2.1.3 ทาํนองหรือบทเทศน์ท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่ 
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 2.2 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและรวบรวมรายละเอียด จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
- กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ จงัหวดัอุบลราชธานี 
- พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
- มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
- มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
- มหาวทิยาลบัอุบลราชธานี 
- หอสมุดแห่งชาติ 

2.3 นาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ 
2.4  ถอดขอ้มลูจากเทปบนัทึกสียงแลว้บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

        2.5  ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข

ขอ้มลู 

        2.6  นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง เรียบเรียงเน้ือหา โดยการจดัลาํดบั 

ใหส้มัพนัธ์กนั 

3. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขอ้มูลภาคสนามคร้ังน้ี ผูศึ้กษ าคน้ควา้ไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูมี้ความสามารถในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์โดยใชข้อ้มูลภาคสนามเป็นหลกัใชข้อ้มูลจากเอกสารงานวจิยัตาํราหนงัสือ

ทางวชิาการเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้มูลสนบัสนุน โดยมีรายละเอียดของการวเิคราะห์

ดงัน้ี 
  3.1  ประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เป็นทาํนองอีสานเร่ือง พระเวสสนัดรชาดก  

กณัฑม์ทัรีของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล

ในลกัษณะการรวบรวมองคค์วามรู้ต่าง  ๆมาเรียบเรียงในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 -  ประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่ 

 -  ประเพณีและพิธีกรรมในการเทศน์ 

 3.2 ศึกษาวธีิการเทศน์แหล่ทาํนองอีสาน 

 -  ภาษาและบทเทศน์ท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่ทาํนองอีสาน กณัฑม์ทัรี  

 - วธีิการและเทคนิคการใชเ้สียงในการเทศน์แหล่ทาํนองอีสาน กณัฑม์ทัรี 

 3.3 ศึกษาทาํนองท่ีใชใ้นการเทศน์ ไดแ้ก่ 
 -  ทาํนอง ลมพดัพร้าวพดัไผ่ 
 -  ทาํนอง กาเตน้กอ้น 
 -  ทาํนอง แม่ฮา้งกล่อมลูก 
 - ทาํนอง รถไฟไต่ราง 

4. ขั้นสรุป 
4.1  สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 



บทที่   4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เร่ืองการเทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสานน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาแลว้

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์  เพื่อหาความถูกตอ้งเหมาะสมโดยตรงกบัจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
 1. ศึกษาประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสาน เร่ือ งเวสสนัดรชาดก  

กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 2. ศึกษาวธีิการเทศน์และทาํนองท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก 

กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี       

 

ประวตัิความเป็นมาของการเทศน์แหล่ 

 การท่ีพระภิกษุนาํบทเทศน์จากหวัขอ้บาลีธ รรมต่างๆ มาเทศน์ในงานต่างๆ นั้น นบัวา่เป็น

เจตนาดีท่ีจะขดัเกลาผูฟั้งใหเ้ห็นดวงตาธรรม เขา้ใจถึงการปร ะกอบกรรมดีเม่ือยงัมีชีวติอยู ่ แต่เม่ือ

พิจารณาถึงความเป็นจริงแลว้การนาํถอ้ยคาํบาลีมาสวดหรือเทศน์โดยท่ีผูฟั้งไม่มีพื้นฐานความรู้ในหวัขอ้

ท่ีพระท่านสาธยายมานั้นก็ไม่เกิดผลในเชิงปฏิบติัเท่าท่ีควร  ดงันั้นจึงมีการแสวงหารูปแบบการเทศน์

ข้ึนมาโดยนาํเร่ืองราวท่ีเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนามาเทศน์เป็นท่วงทาํนองต่างๆ เพื่อใหผู้ฟั้งเกิด

ความสนใจคลอ้ยตามเร่ืองราวท่ีนาํมาเล่าขาน  วรรณกรรมสาํคญัท่ีกลายมาเป็นตน้แบบการเทศน์ในเวลา

ต่อมาก็คือ การเทศน์มหาชาติ  เร่ืองเวสสันดรชาดกนัน่เอง 
 การเทศน์แหล่ทาํนองอีสานเร่ืองเวสสันดรชาดกนั้นเป็นการอธิบายเร่ืองราวของพระโพธิสัตว์

พระนามวา่ พระเวสสันดร ซ่ึงเป็นพระชาติสุดทา้ยก่อนการตรัสรู้อนุตรสั มมาสัมโพธิญาณของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระสมณโคดม ซ่ึงเป็นกษตัริยผ์ูค้รองเมืองสีพีราช เป็นพระราชโอรสของ      

พระเจา้สัญชยัและพระนางผสุดี ไดอ้ภิเษกกบัพระนางมทัรี มีพระโอรส ช่ือ ชาลี และมีพระธิดา ช่ือ         

กณัหา พระองคท์รงเป็นกษตัริย ์ท่ีมีนํ้าพระทยั ดีงามและมีพระเมตตาบุญญาธิการอยา่งมหาศาลต่ออาณา

ประชาราษฏร์โดยการบาํเพญ็มหาทานบารมี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่ทุกแวน่แควน้ จนกระทัง่คร้ังหน่ึง

กษตัริยแ์ห่งกาลิงครัฐ ไดส่้งคณะพราหมณ์มาทูลขอ ชา้งเผอืกคู่บา้น คู่เมือง ช่ือ ชา้งปัจจยันาค เพื่อไปทาํ

พิธี ใหบ้า้นเมืองสงบ ร่มเยน็ เน่ืองจากท่ีกาลิงครัฐนั้นประสบปัญหา ความยากแคน้ ฝน ฟ้า ไม่ตกตอ้ง

ตามฤดูกาล จึงมีความเช่ือวา่ถา้ไดช้า้งเผอืก ปัจจยันาคมา จะทาํใหบ้า้นเมืองสงบ และอุดมสมบูรณ์ข้ึน  

จึงไดส่้งพราหมณ์ไปทูลขอ ซ่ึงคร้ังนั้น พระเวสสันดร ทรงประทานชา้งปัจจยันาคใหแ้ก่พราหมณ์แห่ง

กาลิงครัฐไป ทาํให ้พระเจา้สัญชยั และราษฏร ในนครสีพี ไม่พอใจ จึงเนรเทศ พระเวสสันดรใหอ้อกไป

ประทบัท่ีเขาวงกตนอกพระนคร พระเวสสันดรก็มิไดข้ดัขืนแต่ทรงทูลขอโอกาสบาํเพญ็พระราชกุศล
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จากพระเจา้สัญชยัโดยการบาํเพญ็มหาทาน สัตสดกทาน คือการใหท้านคร้ังยิง่ใหญ่  อนัไดแ้ก่ การใ ห ้

ชา้ง มา้ โคนม นารี  ทาสี  ทาสา และสรรพวตัถาภรณ์ต่างๆ อยา่งละ ๗๐๐ แก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีมาทูลขอ 

หลงัจากนั้นจึงไดเ้สด็จออกนอกเมืองพร้อมดว้ย พระนางมทัรี พระชาลี และ พระกณัหา สู่เขาวงกต ใน

ระหวา่งทางไดเ้สด็จผา่น นครเจตราช จึงไดแ้วะประทบัพกั ณ ศาลาพกัหนา้พระนคร  กษตัริยแ์ห่งนคร

เจตราชไดท้ราบข่าว จึงออกมาทูลเสด็จข้ึนครองราชยส์มบติัท่ีนครเจตราช แต่พระเวสสัดร ทรงปฏิเสธ 

แลว้ไดเ้สด็จสู่เขาวงกต เม่ือไปถึงทรงไดพ้บกบัอาศรม ท่ีประทบั ซ่ึง ทา้ววษิณุกรรมไดเ้นรมิตข้ึนตาม

พระบญัชาของ ทา้วสักกะเทวราช กษตัริยท์ ั้งส่ี จึงไดอ้อกผนว ชเป็นฤาษีและพาํนกัท่ีอาศรมนั้นสืบมา  

คร้ันต่อมาไดมี้พราหมณ์ช่ือชูชก อาศยัอยูใ่นกาลิงครัฐ บา้นทุนวฐิะ เท่ียวออกขอทานไปทัว่เมือง เม่ือได้

เงิน ๑๐๐ กหาปณะ ก็จะนาํเงินไปฝากสหายพราหมณ์สองผวัเมีย แต่พราหมณ์ทั้งสองไดน้าํเงินท่ีชูชก มา

ฝากไปใช ้จนหมด คร้ันพอชูชกมาขอเงินคืน สหายพราหมณ์ทั้งสองก็มิไดมี้ให ้ชูชกจึงขอนางอมิตดาซ่ึง

เป็นบุตรสาวของสหายพราหมณ์ทั้งสองมาเป็นภรรยาตน หลงัจากนั้นชูชกก็พานางอมิตดามาอยูท่ี่บา้น

ของตน นางอมิตดาก็ปรนนิบติัตนต่อสามีเป็นอยา่งดี ทาํใหบ้รรดา เมียของพราหมณ์ในหมู่บา้นนั้นไม่

พอใจเพราะทาํใหถู้กเปรียบเทียบ จึงพากนัเกลียดชงัและทาํร้ายทุบตีนางอมิตดา ตลอดมา ชูชกจึงเห็นวา่ 

น่าจะหาทาสมารับใช ้จึงไดนึ้กถึง พระเวสสันดรวา่มี โอรสและธิดา อยู ่และทรงไม่เคยปฏิเสธส่ิงใดจาก

ผูไ้ปทูลขอ  จึงไดเ้ดินทางไปสู่เขาวงกตเพื่อไปเฝ้าพระเวสสันดร ในการทูลขอ พระโอรสและพระธิดา

ทั้งสองมาเป็นทาสรับใช ้เม่ือชูชกเดินทางไปถึง ทางเขา้เขาวงกต ก็ไดถู้กพรานเจตบุตร ผูมี้หนา้ท่ีรักษา

ประตูป่า ขดัขวางไว ้จากนั้นชูชกก็ไดห้ลอกหล่อ จนพรานเจตบุตรช้ีทางไปอาศรมของจุตดาบส แต่

เน่ืองจากเขาวงกตเป็นป่าใหญ่ มีเน้ือท่ีกวา้งขวาง ชูชกเกรงวา่จะไปไม่ถูกและอาจหลงท างอยูใ่นป่า จึง

ออกอุบายวา่มีพระราชสาส์นจากพระเจา้กรุงสัญชยัมาถึงพระเวสสันดร  พรานเจตบุตรหลงกลจึงไดน้าํ

ทางชูชกมาส่งยงัอาศรมจุตดาบส  หลงัจากนั้นชูชกก็ไดพ้กัคา้งแรมท่ีอาศรมจุตดาบสคืนหน่ึง หลงัจาก

นั้นก็ใชค้ารมต่างๆ ทาํใหจุ้ตดาบสหลงกล ช้ีทางไปยงัอาศรมของพระเวสสัน ดรใหแ้ก่ชูชก  คืนนั้น    

พระนางมทัรีไดท้รงสุบินนิมิตวา่จะตอ้งเกิดการพลดัพรากจากแกว้ตาดวงใจทั้งสองจึงนาํความฝันนั้น  

มาทูลถามจากพระเวสสันดร  พระเวสสันดรทรงทราบแต่ตรัสแก่พระนางมทัรีวา่ไม่มีเหตุอนัใด อาจเกิด

จาก ธาตุโขภ คืออาหารผดิสาํแดงนั้นเอง พระนางจึงคลายกงัว ลแลว้ออกไปหาอาหารในป่าตามเดิม

เหมือนปกติ หลงัจากนั้นเม่ือชูชกไดม้าถึงก็ไดเ้ขา้ไปทูลขอ พระชาลี และพระกณัหา จากพระเวสสันดร  

สองกุมารไดแ้อบฟังจึงหนีลงไปซ่อนตวัอยูใ่นสระบวั คร้ันพอพระเวสสันดรทรงประทานสอง         

พระกมุารใหแ้ก่ชูชกแลว้ ชูชกก็ออกไปเดินหา  แต่ไม่พบ เลยกลบัมายงัอาศรมแลว้ต่อวา่ พระเวสสันดร  

พระเวสสันดรจึงไปยงัสระบวั เรียกสองพระกุมารข้ึนมา เพื่อสร้างมหาทานบารมี ทั้งสองจึงข้ึนมาจาก

สระบวั ชูชกก็ไดม้ดัมือ แลว้เฆ่ียนตี สองพระกมุาร ต่อหนา้พระเวสสนัดร แลว้พาสองพระกมุาร กลบัสู่

กาลิงครัฐ  ในขณะนั้นถึงเวลากลบัจากหาอาหารของพระนางมทัรีระหวา่งทางมีเทวดาแปลงกายเป็นเสือ

นอนขวางทางไว ้เพื่อไม่ใหพ้ระนางกลบัไปอาศรมทนั จนพลบคํ่าเสือไดห้ายไป พระนางจึงเดินทางไป
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ยงัอาศรมท่ีพกั  เม่ือไปถึงก็ไม่พบสองพระกุมาร ตึงตกพระทยัวิง่เขา้ป่าไปตามหา หาเท่าไหร่ก็ไม่พบจึง

ทรงเศร้าโศก เสียพระทั ย เป็นอนัมากจนลม้สลบลงไปหนา้อาศรมของพระเวสสันดร เม่ือนั้นองคท์า้ว

สักกะเทวราชทรงเห็นวา่ถา้มีผูใ้ดมาทูลขอพระนางมทัรีไปอีกก็จะไม่มีผูใ้ดมาคอยถวายการอุปัฏฐาก

พระเวสสันดร จึงทรงจาํแลงแปลงกายมาเป็นพราหมณ์ เพื่อมาทูลขอพระนางมทัรี หลงัจากนั้นพระ

เวสสนัดรไดป้ระทานให้  พราหมณ์ผูน้ั้นจึงไดแ้ปลงกายกลบัมาเป็นทา้วสักกะเทวราชตามเดิม และแจง้

ความจริงแก่พระเวสสันดร พร้อมทั้งคืนพระนางมทัรีให ้คร้ังนั้นทาํให ้การบาํเพญ็มหาทานบารมีในคร้ัง

น้ี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เกิดแผน่ดินไหว เป็นท่ีอนุโมทนาของมวลมนุษยแ์ละเทวาดทั้งปวง จากนั้นพระ

เจ้าสัญชยัไดสุ้บินนิมิตถึงพระกุมารทั้งสอง จึงไดม้ารอพบท่ีลานหนา้ประตูเมือง คร้ันพอถึงเวลาก็

ทอดพระเนตรเห็นสองพระกุมารมากบัชูชก จึงไดไ้ถ่ถอนสองพระกุมารจากชูชก โดยการประทาน

อาหาร คาว หวาน มากมายใหชู้ชกไดกิ้น จนกระทัง่ชูชก ตายเพราะอาหารไม่ยอ่ย สองพระกุมารจึงทูล

พระเจา้สัญชยั ใหไ้ปรับพระเวสสันดรและพระนางมทัรี กลบัสู่เมือง  คร้ังนั้นพระเจา้แห่งกาลิงคนคร ได้

นาํชา้งปัจจยันาคมาถวายคืนดว้ย พระเจา้สัญชยัจึงนาํขบวนอิสริยยศ จากวงัไปรับพระเวสสันดรและ

พระนางมทัรีท่ีเขาวงกต เม่ือขบวนไปถึง กษตัริยท์ ั้งหกก็ได ้ พบกนัทรงกนัแสงดว้ย คว ามปีติ แลว้

ทั้งหมด ก็เสด็จนิวติัสู่พระนคร ในขณะนั้นบงัเกิดฝนโบกขรพรรษคือเป็นฝนท่ีตกลงมาเป็น เพชร พลอย 

อญัมณีต่างๆ ทาํใหป้ระชาชน ออกมาเก็บไป  บา้งก็นาํไปขาย  ทรงอนุญาตใหป้ระชาชนเก็บไวไ้ดแ้ลว้ก็

นาํเขา้ทอ้งพระคลงั  จากนั้นพระเวสสันดรก็ไดท้รงครองราชยส์มบติัดว้ยทศ พิธราชธรรมยงัความสงบ 

ร่มเยน็แก่บา้นเมืองตลอดมา  
 ในมหาชาติเวสสันดรชาดกน้ีจะประกอบไปดว้ยพระคาถาพนั แยกเป็นกณัฑห์รือตอนต่างๆ

ได ้๑๓ กณัฑ ์และแต่ละกณัฑน์ั้นจะมีเพลงประจาํกณัฑป์ระกอบ  มีเน้ือหาความหมายเล่าเร่ืองราวของ

กณัฑน์ั้นๆ ไดแ้ก่  
 กณัฑท่ี์ ๑  ช่ือกณัฑท์ศพร  มี๑๙ พระคาถา จะใชเ้พลงสาธุการเป็นเพลงประจาํกณัฑ ์บอกเล่า

เร่ืองราวตอนท่ีพระนางผสุดี พระมเหสีของพระอินทร์ทูลขอพร ๑๐ ประการ จากพระอินทร์  
  กณัฑ ์ ๒   ช่ือกณัฑ ์หิมพานต ์มี๑๓๔ พระคาถา จะใชเ้พลงตวงพระธาตุ เป็นเพลงประจาํกณัฑ ์

จะเป็นเร่ืองราวตอนท่ี พระเวสสนัดรทรงประทานชา้งปัจจยันาเคนทร์ ซ่ึงเป็นชา้งเผอืกคู่บา้น คู่เมือง 
 กณัฑท่ี์ ๓ ช่ือกณัฑท์านกณัฑ ์มี ๒๐๙ พระคาถา จะใชเ้พลงพญาโศกเป็นเพลงประจาํกณัฑ์  
เล่าถึง พระเวสสันดรทรงบาํเพญ็สัตสดกทาน คือชา้ง มา้ โคนม ทาสี ทาสา นารี และวตัถาภรณ์ต่างๆ

ตลอดจนสุราบาน อยา่งละ ๗๐๐ แก่ประชาชน 
 กณัฑท่ี์ ๔ ช่ือกณัฑ ์วนประเวศน์ มี ๕๗ พระคาถา จะใชเ้พลงพญาเดินเป็นเพลงประจาํกณัฑ ์

บอกเล่าเร่ืองราวตอนส่ีกษตัริยเ์ดินเขา้สู่ป่า เขาวงกต 
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 กณัฑท่ี์ ๕ ช่ือกณัฑชู์ชก  มี  ๗๙ พระคาถา จะใชเ้พลงเซ่นเหลา้ หรือ เพลงคา้งคาวกินกลว้ย 

เป็นเพลงประจาํกณัฑ ์ใชป้ระกอบอากปักิริยา ท่าเดินและลกัษณะของชูชก ท่ี มาทูลขอ สองพระราชกุมาร

จากพระเวสสนัดรไป 
 กณัฑท่ี์ ๖ ช่ือกณัฑจุ์ลพน มี  ๓๕  พระคาถา จะใชเ้พลงรัวสามลาหือเพลงคุกพาทย ์เป็นเพลง

ประจาํกณัฑ ์เป็นการบอกกล่าวเก่ียวกบัเร่ืองราวอภินิหารท่ีเกิดข้ึนในเร่ือพระเวสสนัดรชาดก 
 กณัฑท่ี์ ๗ ช่ือกณัฑม์หาพน  มี  ๘๐ พระคาถา จะใชเ้พลงเชิดกลองเป็นเพลงประจาํกณัฑ ์ 

เป็นเร่ืองราวตอนท่ี พระอจัจุตฤาษี ไดช้ี้ทางใหชุ้ชกเดินทางไปยงัอาศรมท่ีประทบัของพระเวสสันดร 
 กณัฑที์ ๘ ช่ือกณัฑก์ุมาร  มี ๑๐๑ พระคาถา เป็นตอนท่ี พระกุมารทั้งสองถูกชูชกทูลขอไป

เป็นคนรับใชน้างอมิตดา 

 กณัฑท่ี์ ๙ ช่ือกณัฑม์ทัรี มี ๙๐ พระคาถา จะใชเ้พลงทยอยโอดเป็นเพลงประจาํกณัฑ ์เป็น

เร่ืองราวของพระนางมทัรีท่ีหลงทางในป่าตอนไปหาอาหาร พอกลบัมาถึงอาศรมท่ีประทบัก็ทราบวา่

พระกุมารทั้งสองนั้นไดถู้ก พราหมณ์ชูชก ทูลขอจากพระเวสสันดรไปแลว้ก็เกิดเสียอก เสียใจ พ ระนาง

จึงออกวิง่ตามหา จนสลบลม้ไป 

 กณัฑท่ี์ ๑๐ ช่ือกณัฑส์ักบรรพ ์มี ๔๓ พระคาถา จะใชเ้พลงกลมเป็นเพลงประจาํกณํฑ ์เป็นตอน

ท่ีองคพ์ระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค ์เพื่อ ปลอมพระองคม์าเป็นพราหมณ์ ทูลขอพระนางมทัรี

จากพระเวสสันดร เพื่อป้องกนัมิใหผู้ใ้ดมาทูลขออีก พระนางมั ทรีจะไดค้อยถวายการดูแลรับใช้         

พระเวสสนัดรต่อไป 
 กณัฑท่ี์ ๑๑ ช่ือกณัฑม์หาราช มี ๖๙ พระคาถา จะใชเ้พลงกราวนอก เป็นเพลงประจาํกณัฑ ์ 

บอกเล่าเร่ืองราวถึงตอนท่ีองคม์หาราชพร้อมขา้ราชบริพารเสด็จออกตามหาพระเวสสันดรและพระ

กุมารท่ีเสด็จเขา้ป่า 
 กณัฑท่ี์ ๑๒ ช่ือกัณฑฉ์กษตัริย ์มี ๓๖ พระคาถา  จะใชเ้พลงตระนอน เป็นเพลงประจาํกณัฑ ์

กณัฑน้ี์จะกล่าวถึงตอนท่ี องคส์ัญชยั และพระเวสสันดร พระนางมทัรี และพระกุมารทั้งสอง ไดม้าพบ

กนั 
 กณัฑท่ี์ ๑๓ ช่ือกณัฑน์ครกณัฑ ์ มี ๔๘  พระคาถา  ใชเ้พลงทะแยกลองโยนเป็นเพลงประจาํ

กณัฑ ์เป็นตอนท่ีพระเวสสนัดรและพระกมุาร ไดเ้สด็จกลบัสู่พระนคร 
 พระเวสสันดรเป็นพระโพธิสัตวอ์งคสุ์ดทา้ยของการอุบติัข้ึนในมนุษยโลกขององคส์มเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ ก่อนท่ีพระองคจ์ะไดต้รัสรู้  เป็นพระราชโอรสขององคม์หาราชและพระนางผสุดี    

วนัหน่ึงมีความปรารถนาจะช่วยใหส้ัตวโ์ลกและอาณา ประชาราษฏร์ พน้ทุกขจึ์งตั้งอยูใ่น

ทศพิธราชธรรมและทรงตั้งปณิธานไวแ้น่วแน่ในการจะบาํเพญ็มหาบารมีทาน โดยการสละทุกอยา่ง

แมก้ระทัง่ชีวติของพระองคเ์องหรือแมแ้ต่ ราชโอรสและราชธิดา ซ่ึงถือเป็น แกว้ตา ดวงใจของพระองค ์

จนกระทัง่ไดส้าํเร็จ และไดไ้ปอุบติัเกิดข้ึนเป็นเจา้ชา ยสิทธตัถะในชาติต่อมา  การเทศน์มหาชาตินั้นไม่
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ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่เร่ิมข้ึนคร้ังแรกเม่ือใด  แต่มีหลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือปรากฏในหนงัสือ

มหาชาติ   ช่ือมหาชาติคาํหลวง ในสมยักรุงศรีอยธุยา ตรงกบัรัชสมยัในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึง

พระองคท์รงมีรับสั่งใหป้ระชุมนกั ปราชญร์าชบณัฑิตในสมยักรุงศรีอยธุยา แปลและแต่งประพนัธ์ข้ึน

ใหม่ในช่วงระหวา่งปี พุทธศกัราช  ๒๐๒๕ 2 ถึ2

ตัวอย่างกัณฑ์มทัรี 

ง พุทธศกัราช  ๒๑๗๐ วธีิแต่งคือ การใชภ้าษามคธดั้งเดิม

ในพระไตรปิฏก  ตั้งบาทหน่ึง แลว้แปลเป็นคาํประพนัธ์ภาษาไทย สลบักนัไปดงั ตวัอยา่ง เช่น  

                                “คร้ันเชา้ก็ห้ิวเขา้                                  ชายป่าเตา้ไปตามชาย 

                ลูกไมบ้ทนังาน                                                    จาํงายราชอดยนื 

                                เป็นใดจ่ึงมาคํ่า                                     อยูจ่รหลํ่าต่อกลางคืน 

                เห็นกน้ีูโหดหืน                                                     มาดูแคลนน้ีเพื่อใด” 

ตัวอย่างกัณฑ์ทานกัณฑ์ 

                                 “ปางนั้นเจา้พระยาแพศยนั                      ดรไดจ้อมขวญั 

                ชาลีพิลาศลกัษณา                                 

                                มทัรีมทัรราชธิดา                                 ไดแ้กว้กณัหา 

                สององคอุ์ม้องคส์องอร” 

 หนงัสือมหาชาติคาํหลวง เป็นการแต่งไวส้าํหรับสวดใหป้ระชาชน ฟังในการท่ีไปบาํเพญ็กุศล

ท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามและ มหาชาติคาํหลวงทาํนองดั้งเดิม ไดไ้วใ้ชส้วดถวายเม่ือกษตัริยแ์ละหมู่

ของพระบรมวงศานุวงศเ์สด็จมาบาํเพญ็พระราชกุศล ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เช่นเดียวกนั 
 ต่อมาเม่ือในสมยัพระเจา้ทรงธรรม ประมาณปี พุทธศกัราช ๒๑๗๐ ไดมี้การประชุมนกัปราชญ์

และราชบณัฑิตแต่งกาพยม์หาชาติข้ึน ลกัษณะสาํคญัของกาพยม์หาชาตินั้น จะมีคาํศพัทภ์าษามคธ      

อยูน่อ้ยมาก จะแต่งเป็นร่ายยาวภาษาไทยท่ีเขา้ใจง่ายกวา่ ซะเป็นส่วนมาก  การแต่งคาํประพนัธ์ร่ายยาว

ในกาพยม์หาชาติน้ี  สันนิษฐานไวว้า่ แต่งไวส้าํหรับพระเทศน์ แ ละการท่ีเทศน์เป็นทาํนองต่างๆ  นั้น

อาจจะมาจากการเทศน์และวธีิการจากมหาชาติคาํหลวงในสมยัก่อน 
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 ส่วนมหาชาติกลอนเทศน์ หรือ ร่ายยาวมหาชาตินั้น จะยกคาถาภาษามคธมาตอนหน่ึง แลว้นาํ

ความมาแปลเป็นภาษาไทยแต่งเป็นร่ายยาว แต่จะใชว้ธีิการรวบรัดเน้ือเร่ืองใหส้ั้นเขา้ สาํหรับให ้      

พระเทศน์ใหจ้บทั้ง  ๑๓  กณัฑใ์นวนัเดียว ซ่ึงจะเห็นไดใ้นปัจจุบนัท่ีมีการเทศน์มหาชาติรวบรัดเสร็จส้ิน

ภายในหน่ึงวนั 
 การเทศน์มหาชาตินั้นมีประโยชน์นานปัการ  ไดแ้ก่ทาํใหเ้ป็นผูรู้้จกัรักสามคัคี มีความเป็ นนํ้า

หน่ึงใจเดียวกนัอนัท่ีจะประกอบกิจกศุลร่วมกนั ดงัจะเห็ นไดจ้าก การเตรียมงานพิธี เป็นตน้ อีกทั้งยงั

เป็นการเสียสละ ทั้งกาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัทรัพย ์เพื่อลดความตระหน่ีถ่ีเหนียวในอุปนิสัยอนัเป็น

ธรรมชาติของมนุษยปุ์ถุชนเราทัว่ไป ทาํใหเ้ป็นผูมี้สติปัญญา ซ่ึงจะเกิดจากการฟังส่ิงท่ีประเสริฐและ     

ดีงาม เป็น การปฏิบติัตนตามมงคลอนัสาํคญัท่ีมีมาในพระไตรปิฎก คือเป็นผูฟั้งธรรมตามกาลเป็นตน้ 

 คร้ันต่อมาถึงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ไดป้รากฏหลกัฐานจากการบนัทึกไวใ้น ประชุมจารึก   

วดัพระเชตุพน ในพร ะวหิารทิศ พระโลกนาถ มุขดา้นหลงั วา่ในรัชสมยัของ  ลน้เกลา้รัชกาลท่ี ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมราชจกัรีวงศ ์ ไดจ้ดัการเทศน์มหาชาติ

หลวงท่ีจดัเป็นการพิเศษ มีการเกณฑ ์พระราชวงศท์ั้งหลายจดัทาํเคร่ืองบริวารประกอบการเทศน์เป็นการ

ยดึหลกัสัตตสดกมหาทาน ซ่ึงดงัคาํจารึกไวด้งัน้ี  “เปนพระราชทรัพยทิ์้งทานตน้กรรมพฤกษ์ 1ฉลากพิกดั

ค่าพระราชบุตรบุตรี พระภาคีไนยราชแลนางพระสนมราชกุญชร  อุศดรนาวา 1

 ประเพณีการเทศน์มหาชาตินั้นยงัปรากฏหลกัฐานท่ีสาํคญัท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมและ

ประเพณีท่ีดีงามของชาวไทยดงัจะเห็นไดจ้ากวรรณคดีไทย เร่ือง ขนุชา้งขนุแผน ซ่ึงปรากฏเร่ืองราว 

และระยะเวลา เด่นชดัถือเป็นหลกัฐานท่ีสาํคญัยิง่ เป็นการบนัทึกแบบชาวบา้น ใชภ้าษาชาวบา้นท่ีเขา้ใจ

ง่ายและสละสลวยดว้ยคาํประพนัธ์ ท่ีไพเราะ บอกเล่าเร่ืองราว วนั เวลา สถานท่ี และวธีิดาํเนินการอยา่ง

ครบถว้น ดงัเห็นไดจ้ากคาํประพนัธ์ต่อไปน้ี 

ฉลากละหา้ชัง่ส่ีชัง่สองชัง่

เป็นเงินสามร้อยสามสิบแปดชัง่เงินใส่ผลมะนาวร้อยหกสิบแปดชัว่เขา้กนัทิ้งทานหา้ร้อยหกชัง่คิดทงัเงิน

ค่าผา้ทรงพระดอกไมส้ดบูชา  เล้ียงพระสงฆก์ระจาดและโรงฉอ้ทานเคร่ืองไทยทาน ” เป็นการแสดงถึง

พระจริ ยวตัรท่ีทรงยดึหลกัธรรมตามมหาชาดก เร่ือง พระเวสสันดร ท่ีทรงบาํเพญ็พระราชกุศลใน       

การถวายทานในการเทศน์มหาชาติหลวงในคร้ังนั้นในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้การเทศน์มหาชาติ

หลวงจะถูกจดัข้ึน ท่ีพระท่ีนัง่เศวตฉตัร ภายในพระท่ีนัง่อมรินทรวนิิจฉยั ในพระบรมมหาราชวงั เท่า นั้น 

ต่อมาในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔  ไดท้รงยา้ยไปจดัท่ี                    

พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม แต่ขา้ราชบริพารและพระราชวงศ ์ฝ่ายในทั้งไม่สามารถเขา้ร่วมได ้    

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ จึงทรงมีรับสั่งใ หม้าจดัท่ีพระท่ีนัง่เศวตฉตัร 

ภายในพระท่ีนัง่อมรินทรวนิิจฉยัตามเดิม   
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        อยูม่าปีระกาสัปตศก     ทายกในเมืองสุพรรณนั้น 

ถึงเดือนสิบจวนสารทยงัขาดวนั    คิดกนัจะมีเทศน์ดว้ยศรัทธา 

พระมหาชาติทั้งสิบสามกณัฑ ์   วดัป่าเลไลยนั้นวนัพระหนา้ 

ตาปะขาวเถา้แก่แซ่กนัมา     พร้อมกนันัง่ปรึกษาท่ีวดันั้น 

บา้งก็รับเอาทศพรหิมพานต ์   บา้งก็รับเอาทานกณัฑน์ัน่ 

ท่ีลูกดกรับชูชกกณัฑก์ลางวนั    ใหย้ายศรีประจนักณัฑม์ทัรี 

มหาราชพนัชาติกณัฑก์ลางคืน    ฟังพระหวัเราะครึกคร้ืนกนัอึงม่ี 

ฉอ้กษตัริยฉ์งดัเงียบเฉียบดี    ตาหม่ืนศรีคนแก่ แกรับไป 

 จากคาํประพนัธ์ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การเทศน์มหาชาติแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งมีการเตรียมการ

ล่วงหนา้ มีการปรึกษาหารือกนั ทั้งจั ดตั้งเคร่ืองบริขารกณัฑเ์ทศน์ การรับเป็นเจา้ภาพประจาํกณัฑเ์ป็น

ตน้  ดงันั้นการเทศน์มหาชาติ จึงเป็นประเพณีท่ีสาํคญัรูปแบบหน่ึงท่ีผสมผสานระหวา่งวถีิชีวติและ

ศาสนาเขา้ดว้ยกนั  ทาํใหผู้ค้นไดเ้กิดความศรัทธาในการร่วมใจกนัจดัข้ึนและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมฟังการ

สาธยาย ซ่ึงเ ป็นความเช่ืออยา่งหน่ึง ท่ีสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุนในอานิสงส์แห่งการไดฟั้ง การเทศน์

มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก ซ่ึงไดก้ล่าวไวคื้อ  

 ประการท่ีหน่ึง เช่ือกนัวา่ จะไดเ้กิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงจะมาอุบติัเป็น

พระพุทธเจา้ในอนาคต  ซ่ึงตามตาํนานเล่าขานวา่ไดมี้เทวโองการสั่งถึงพระมาลยัมหาเถระ ใหม้าบอกแก่

มนุษยท์ั้งหลายในโลกวา่  ถา้ผูใ้ดปรารถนาประสบพบกบัศาสนาของพระองค ์ก็ใหผู้น้ั้น ฟัง มหาชาติ 

พระเวสสันดรชาดก ซ่ึงประดบัดว้ยพระคาถาหน่ึงพนัพระคาถาใหจ้บภายในวนัเดียว และ ใหบู้ชาดว้ย 

ประทีป ธูป เทียน ธง ฉตัร สารพนั ดอกไม ้ดอกบวั ดอกอุบล จงกลนี ราชพฤกษ ์ ใหค้รบจาํนวนส่ิงละ

หน่ึงพนั  ผลานิสงส์จะทาํใหพ้บกบัศาสนาของพระองค ์

 ประการท่ีสอง จะไดไ้ปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์เสวยทิพยสมบติัอนัโอฬาร 

 ประการท่ีสาม จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ ทุคติ วนิิบาต 
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 ประการท่ีส่ี จะเป็นผูมี้ลาภ ยศ  ไมตรี และความสุข และเป็นสิริสวสัดิพิพฒัน์มงคลเพราะ เช่ือ

กนัวา่ คมัภีร์เทศน์มหาชาติ เป็นพระพุทธวจันะ ซ่ึงสมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัส ประทานเทศนาแก่ 

พระภิกษุสงฆแ์ละพุทธบริษทั ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพสัดุ ์หากผูใ้ดสดปัฟังแลว้ยอ่มเกิดกุศล บุญราศี 

 วรรณกรรมเร่ืองพระเวสสนัดรชาดกท่ีแพร่หลายอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆ  อาจจะมีเน้ือเร่ืองไม่ตรง

ตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้  แต่เน้ือเร่ืองและการดาํเนินเร่ืองก็ไม่แตกต่างกนั  แมว้รรณกรรมเร่ือง           

พระเวสสันดรชาดกฉบบัต่างๆ   จะมีความแตกต่างกนั   แต่ท่ีมาของวรรณกรรมเร่ืองพระเวสสันดร

ชาดกท่ีแพร่หลายอยูใ่นประเทศไทยก็มีท่ีมาจากท่ีเดียวกนั จากหลกัฐานซ่ึงเป็นบนัทึกต่างๆ  

 

               จากนั้นการเทศน์มหาชาติเร่ืองเวสสันดรชาดกนั้นไดมี้การคดัลอกเผยแพร่ไปตามวดัต่างๆนยั

วา่มีการชาํระคร้ังใหญ่ช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ราวสมยัสมเด็จพระวนัรัตหรือสมเด็จ พระมหาสมณเจา้

สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส   การคดัลอกนั้น ต่อมาถูกปรุงแต่งข้ึนมาอีกหลายทอดโดยพระภิกษุ  
ผูท้รงความรู้ของทอ้งถ่ินต่างๆ    
                     1

                                   ถา้ผูใ้ดจะใคร่ชม                               สมเด็จองคพ์ระศรีอาริย์ 

การท่ีพระศรีอาริยจ์ากวรรณกรรมเร่ืองพระมาลยัมีอิทธิพลเป็นอยา่งสูงต่อการเทศน์ของ

พระภิกษุสงฆโ์ดยเฉพาะก ารเทศน์มหาชาติเกิดจากความเช่ือสืบต่อกนัมาวา่  พระพุทธศาสนาจะเส่ือม

เม่ือมีอาย ุ ๕๐๐๐ ปี พระไตรปิฎกจะเส่ือมเป็นอนัดบัแรก  อนัดบัรองต่อมาคือพระสูตร  อนัดบัสุดทา้ย

คือชาดกต่างๆ เช่ือกนัวา่เวสสันดรชาดกท่ีสาํคญัท่ีสุดจะสูญไปนั้น จึงทาํใหเ้กิดประเพณีการเทศน์

มหาชาติ ต่อมาในสมยัตน้กรุงศรีอยธุยาจึงมีสมุดพระมาลยัสูตรเกิดข้ึนทั้งน้ีก็เพื่ออนุรักษแ์ละสนบัสนุน

ใหมี้การเทศน์มหาชาติใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  ตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็นขอ้ความในสมุดข่อยเร่ืองพระมาลยั

กลอนสวดสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งกนัของการเทศ น์มหาชาติ

เวสสนัดรชาดก    ความวา่ 

                       ใหต้ั้งใจช่ืนบาน                                            ฟังนิทานพระเวสสันดร 
                       ถา้ผูใ้ดจะใคร่ไหว ้                                        เม่ือท่านไดเ้ป็นพระบวร  
                       ใหฟั้งนิทานพระเวสสันดร                            ในวนัเดียวจบทั้งพนั 
                       พระบาลีเทศนา                                             ฟังคาถาถว้นทั้งพนั 
                       ขา้วบิณฑข์นมนั้น                                         ทุกส่ิงพนัจงมากมาย 
                       ฉตัรธงเพดานกั้น                                          รูปภาพนั้นผกูแขวนสาย 
                       ประทีปธูปเทียนถวาย                                   ดอกไมเ้พลิงเริงรัศมี 
                       ดอกบวัหลวงดอกบวัขาว                              ดอกสามหาวจงกลนี 
                       ดอกอุบลอนัมีศรี                                           นิลุบลดอกมณฑา 
                       ดอกไมข้าวใสสุด                                          ดอกสัตบุศอจันา 
                       ส่ิงละพนัถวายบูชา                                       มหาชาติเวสสันดร 
                                                 
 

1
กมล  เกตุศิริ.  (2526: 122).  
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                       ฟังแลว้ปรนนิบติั                                          ทาํตามอรรถพระสั่งสอน 
                       มหาชาติพระเวสสันดร                                 ถว้นคาถาแลบาลี 
                       ผูใ้ดฟังดงัน้ีจบ                                              จึงจะพบท่านดว้ยดี 
                       จึงจะพบพระไมตรี                                        เม่ือเป็นพระพน้ประมาณ 
             จากขา้งตน้จึงทาํใหท้ราบวา่   การเทศน์มหาชาติในสมยัก่อนนั้นจะมีการสวดพระมาลยัขั้น

การเทศน์ในแต่ละกณัฑ ์  แต่ในปัจจุบนันั้นประเพณีน้ีไดห้มดไปจากสังคมชาวพุทธแลว้ท่ียงัคงอยูแ่ละ  

พบเห็นไดท้ัว่ไปก็เป็นการเทศน์มหาชาติ     ส่วนการสวดพระมาลยันั้นก็แยกเป็นการสวดอยา่งเดียว 
 ปัจจุบนัมีการสอดแทรกมุขตลก ขาํขนั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย สองแง่ สองง่าม มีดนตรี กลอง

ประกอบ เรียกเงิน โดยใชบ้ทกลอนเทศน์บา้ง  ทาํใหผู้ฟั้งมีความสนุก ไม่เบ่ือหน่ายเหมือนในแบบฉบบั

ก่อนๆ 

             2

               

การแสดงของพระสงฆล์กัษณะน้ี   เป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มเน่ืองจากเป็นของแปลกท่ีพระสงฆ์

กลา้ทาํเช่นน้ี   อีกทั้งมีความสนุกสนานใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย   จึงสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงผูฟั้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว

จนเป็นท่ีนิยมมากในยคุหน่ึง  โดยเรียกการสวดของพระสงฆใ์ นรูปแบบน้ีวา่   สวดพระหรือจาํอวดพระ   

และเรียกพระสงฆท่ี์เทศน์วา่  พระนกัเทศน์  ซ่ึงในสมยันั้นเรียกไดว้า่การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดร

ชาดกเป็นมหรสพอยา่งหน่ึงท่ีเจา้ภาพนิยมจดัหามาแสดงในงานบุญต่างๆ เช่นเดียวกบั  โขน  ละคร  

ตลอดจนการแสดงอยา่งอ่ืนๆ 
3

การออกกฎหา้มพระสงฆแ์สดงสวดแบบตลกคะนองดงักล่าว   มีหลกัฐานปรากฏดงัน้ี 

แต่การท่ีพระสงฆส์วดออกตลกคะนองเช่นน้ีเป็นการไม่สาํรวมกิริยาไม่เหมาะสมต่อสมณเพศ   

ทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อพระพุทธศาสนา และส่ิงเหล่าน้ีเป็นการผดิต่อวนิยัสงฆ ์ทางคณะสงฆจึ์งออก

กฎหา้ม แต่เน่ืองจากการเทศน์เช่นน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชน จึงยงัคงมีการเทศน์ในลกัษณะน้ีอยู ่                 

                 การสวดพระมาลยันั้นน่าจะไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่คร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์แลว้โดยเฉพาะ 

ในหมู่พระภิกษุสงฆน์กัสวดท่ีนิยมการเทศน์มาลยัและเทศน์มหาชาติ กนัอยา่งผาดโผน ตลกคะนอง   

จนกระทัง่ร้อนถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ตอ้งทรงออกเป็นกฎหมายหา้มไม่ 

ใหพ้ระสงฆเ์ทศน์แผลงแปลงเป็นท่วงทาํนองต่างๆ   กฎพระสงฆฉ์บบัน้ีตราออกมาเม่ือ พ .ศ. ๒๓๒๕  

อนัเป็นปีแรกท่ีข้ึนครองราชยส์มบติัมี   ขอ้ความบางตอนดงัน้ี 
                 4

                                                 
 

2
พระครูสุนทรสุตกิจ(มณี ผอ่ฝแผว้).  (2553). 

แลทุกวนัน้ีอนาประชาราษฎร์ทงัปวงลางบาง   ใหมี้พระมหาเวสสันดรชาฎกน้ีมิไดมี้สังเวท

เล่ือมใสในธรรมคารวะฟังเอาแต่ถอ้ยคาํ ตลก ขนองอนัหาประโยชน์มิไดพ้ระสงฆผ์ูส้าํแดงนั้นบาจาํพวก

มิไดเ้ล่าเรียนพระไตรปิฎก  ไดแ้ต่เน้ือความอนัแปลร้อยเปนกาพยกลอนแลว้ก็มาสาํแ ดงถอ้ย คาํตลกขะ

 
3
 พระมหาธีรโชติ จิตวงัโส.  (2553). 

 
4
 กฎหมายตราสามดวง.  (2505: 167-169). 
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นองหยาบชา้  เห็นแต่ลาภสการเล้ียงชีวติ  มิไดคิ้ดท่ีจะเรียนสืบไป  ทาํใหพ้ระศาสนาฟ่ันเฟือนเส่ือมสูญ   

ชวนกนัประมาทในพระธรรมเทศนาจะไดเ้สวยทุกขเวทนาในจตุัราบายภูมิเปนชา้นาน  จะมิไดพ้บ             

พระพุทธบาทศาสดาพระศรีอริยเมตไตรเจา้ในอนาคต             
 แต่น้ีสืบไปเม่ือหนา้ ใหพ้ระสงฆผ์ูส้าํแดงพระธรรมเทศนา  แลราษฎรผูจ้ะฟังพระมหาชาติ

ชาฎกนั้นสาํแดงแลฟังแต่ตามวาระ พระบาฬีแลอรรถกถาฎีกาบริบูรณ์ดว้ยผลอานิสงส์นั้น ก็จะไดพ้บ

สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรในอนาคต  ตามเทวะราชโองการเธอตรัสสั่งมาแก่พระมาไลยเทวะเถระนั้น   

หา้มอยา่ใหเ้ทศนาแลฟังเทศนาเปนกาพยกลอน  แลกล่าวถอ้ยคาํตลกขะนองสนองเปนการเล่นหวัร่อช่ืน

ชมดว้ยกนั  ประมาทใหผ้ดิจากพระวนิยัเปนอนัขาดทีเดียว 
 แลใหพ้ระภิกขสุงส์เถรเณรฝ่ายคนัถธุระ  วปัิสนา  แลอาณาประชาราษฎรทงัปวงประพฤติ

ตามพระราชกาํหนดกฎหมายน้ีจงทุกประการ  ถา้พระสงส์เถ รแลอาณาประชาราษฎรผูใ้ดมิไดป้ระพฤติ

ตามพระราชกาํหนดกฎหมายน้ี  จะเอาตวัผูมิ้ไดก้ระทาํตามกฎของญาติโยมพระสงฆเ์ถรเณรรูปนั้นเปน

โทษตามโทษานุโทษ 
 ฏกใหไ้ว ้ ณ  วนัเสาร์เดือนสิบ   ข้ึนสิบหา้คํ่า  จุลศกัราชพนัร้อยส่ีสิบส่ี   ปีขาลจตัวาศก 
                 5

 เดิมการเทศน์มหาชาติในเมืองไทยสมยัโบราณ เคยมีคฤหสัถส์วดใหอุ้บาสกอุบาสิกาฟังต่อ มา

เปล่ียนเป็นภิกษุสามเณรเทศน์เพราะเป็นผูท่ี้สามารถชกัชวนใหอุ้บาสกอุบาสิกาเกิ ดความเล่ือมใสไดดี้ 

กวา่คฤหสัถ ์ภายหลงัปรากฏวา่การเทศน์มหาชาติกลายเป็นเร่ืองสนุกขบขนั เพราะผูเ้ทศน์นาํเร่ืองไม่เป็น

สาระมาแทรกแซง คลุกเคลา้ ยกัยา้ยทาํนองโลดโผนไปต่างๆ ตามใจชอบจนกลายเป็นการเล่นแหล่ต่างๆ  

แสดงอาการตลกคะนองจนเสียสมณะสารูป ไม่ควรแก่วสิัยของบรรพชิตทาํใหค้นติเตียนและชาว

ต่างประเทศดูหม่ิน จึงขอหา้มพระภิกษุสามเณรไม่ใหเ้ทศน์แหล่นอกเร่ืองมหาชาติท่ีสาํราก  หยาบโลน   

โลดโผนและทาํตลกคะนองต่างๆ 

นอกจากกฎสั่งหา้มในรัชกาลท่ี 1 แลว้   ยงัพบการออกประกาศหา้มอีกคร้ังคือ  การประกาศ

หา้มไม่ใหพ้ระภิกษุและสามเณรเทศน์มหาชาติตลกคะนอง  เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการไม่สมควร เม่ือ  

พ.ศ. 2479  ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 โดยกรรมการมหาเถระสมาคมใน

ขณะนั้น มีสมเด็จพ ระพุทธโฆษาจารย ์ เป็นประธานและบญัชาการคณะสงฆแ์ทนพระองคส์มเด็จ

พระสังฆราชเจา้  กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์   มีขอ้ความดงัน้ี                                                                        

 ในขณะท่ีมีกฎการหา้มภิกษุสงฆอ์อก มานั้นก็มีกฎหา้มฆราวาสดว้ยเช่นกนั ซ่ึงไดป้ระกาศ

ปรามไวร้วมกบัการหา้มพระสงฆ ์ในสมยัรัชกาลท่ี ๑  มีขอ้ความวา่  ถา้ฆะราวาสท่ีมาช่วยจะสวดพระมา

ไลยก็ตามเถิด แต่อยา่ใหส้วดเป็นลาํนาํตะหลก ขนองประการหน่ึง                                                                                     

                                                 
5
 จินตนา  กระบวนแสง.  (2539 : 42-43). 
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 การเทศน์มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดกแบบตลกคะนองของพระภิกษุสงฆน์ั้น  เร่ิมหมด

ไปประมาณในสมยัรัชกาลท่ี ๖ และปลายสมยัรัชกาลท่ี ๗  นกัเทศน์หลายสาํนกัจึงมิไดมี้การสืบสาน

ท่วงที ลีลาในการเทศน์ ประกอบกบัมีการหา้มจึงทาํใหอ้รรถรสของการเทศน์ลดนอ้ยลงไป   
 การศึกษาเร่ืองการเทศน์มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดกนั้น และจากการพบเห็นของผูศึ้กษา

เองนั้น พบวา่ในปัจจุบนัการเทศน์มหาชาติมิไดต้ลกคะนอง  หรือผดิวนิยัสงฆเ์หมือนแต่ก่อน   การเทศน์

นั้นไดค้งไวซ่ึ้งพระธรรมวนิยั ทาํนองการสวดท่ีไพเราะ รักษาเอกลกัษณ์ท่ีงดงาม แล ะดาํรงไวซ่ึ้ง

เร่ืองราวแห่งบาปบุญคุณโทษท่ีจะช่วยขดัเกลาจิตใจแก่ชาวพุทธผูมี้จิตศรัทธาทุกคน 
 การเทศน์มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดกนั้นแต่เดิมมิไดใ้ชเ้ทศน์ตามงานทัว่ไปบ่อยคร้ัง

อยา่งท่ีเราไดพ้บไดเ้ห็นในปัจจุบนั ความจริงแลว้ใชเ้ทศน์ในงานพิธีต่างๆ และจะใชช่้วงเวลาร ะหวา่ง

ออกพรรษาคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเท่านั้น  ดงัหลกัฐานซ่ึงเป็นบนัทึกต่างๆดงัน้ี 
 6

 

เป็นบทความตอนหน่ึง ตีพิมพร์วมอยูใ่นหนงัสือวชิรญาณวเิศษ  เล่ม ๓  หนา้ ๑๙๔  กล่าวถึง

เทศน์มหาชาติวา่  การเทศน์นั้นจดัข้ึนคร้ังใหญ่ มีการเตรียมการล่วงหนา้หลายวนั ทั้งตอ้งจดั หาเคร่ือง

บริวารประกอบการเทศน์ซ่ึงคร้ังนั้นจะเป็นส่วนของพระราชวงศเ์ป็นส่วนใหญ่ท่ีพอจะมีราชทรัพยพ์อ

แก่การกุศลดงัจะเห็นไดจ้ากบนัทึกน้ีวา่ “คร้ัน ปี พ .ศ. ๒๓๕๐ พระเทพมุนี วดัสังขก์ระจาย ไดเ้ขา้ถวาย

เทศน์กณัฑชู์ชกในรัชกาลท่ี ๑ เจา้จอมมารดาฝ่ายในรับเป็นผูจ้ดัการเท ศน์ในคร้ังนั้น จดัไดย้ิง่ใหญ่มาก ” 

แสดงใหเ้ห็นวา่ การเทศน์มหาชาติในอดีตนั้นจะจดักนัเฉพาะส่วนพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุ

วงศ ์หรือขนุนางชั้นผูใ้หญ่เป็นส่วนมาก 
7

การเทศน์มหาชาติเร่ืองเวสสันดรชาดกในประเทศไทย 

หนงัสือมหาชาติคาํหลวงเป็นของมีมาแต่โบราณเก่าแก่คร้ังกรุงศรีอยธุยา สาํหรับเทศน์ในวดั

เวลามีงานนกัขตัฤกษ ์  และมีการชาํระ สร้างข้ึนใหม่ต่อมาในรัชสมยัต่างๆจนถึงปัจจุบนั                 

 ประเพณีการเทศน์มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดก แมจ้ะปรากฏอยูใ่นทุกภาคของประเทศ

ไทย  ถึงจะเป็นเร่ืองเดียวกนั   แต่ก็มีความแตกต่างกนัอ อกไปตามแต่ประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  

การเทศน์มหาชาติในภาคเหนือ 
 ยงัคงมีอยูใ่นทุกที ่ที่เรียกวา่ ประเพณีตั้งธรรม การตั้งธรรมก็คือการจดัใหมี้การฟังเทศน์ธรรม

เร่ืองหรือธรรมชาดกต่างๆ 

 การเทศน์มหาชาติในภาคอีสาน 
 จะเก่ียวเน่ืองกบัการทาํบุญพระเวสส์หรือบุญมหาชาติ   มีการเทศน์วรรณกรรมเร่ืองพระมาลยั

และเร่ืองพระเวสสนัดร   เร่ืองพระมาลยัคือส่วนท่ีเรียกวา่มาลยัหม่ืนและมาลยัแสน 
                                                 
 

6
 เอนก  นาวิกมูล.  (2532: 121-127).   

 
7
 พระยาอนุมานราชธน. (2501: 123). 
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การเทศน์มหาชาติในภาคใต้ 
 คลา้ยกบัภาคกลาง   แต่พิธีการและลาํดบัมีความแตกต่างไปบา้ง   มีเคร่ืองดนตรีประกอบและ

มีอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับการแสดงอีกมาก 

การเทศน์มหาชาติในภาคกลาง 
 การเทศน์จะมีพระสงฆ ์เป็นลูกคู่ ลูกรับกนั  โบราณนิยมเทศน์กนัตลอดคืน มีบทเทศน์ท่ี

สนุกสนานแทรกสลบักบัการเทศน์พระบาลี           

การเทศน์มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดกของภาคอีสาน 
 การเทศน์มหาชาติของวดัต่างๆในภาคอีสานนั้น จะมีการสืบทอดกนัรุ่ นต่อรุ่น โดยท่ีผูจ้ะทาํ

การเทศน์ตอ้งผา่นการบรรพชา อุปสมบทมาแลว้อยา่งนอ้ย หน่ึงพรรษาและตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกฝน

การอ่าน การเขียน หนงัสือตวัธรรม ซ่ึงเป็นตวัอกัขระโบราณใชส้าํหรับบนัทึกหลกัธรรมใน

พระพุทธศาสนา ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัวา่เป็นภาษาท่ีสูง และศกัด์ิสิทธ์ิม าก พระภิกษุรูปใดจะเทศน์ จะตอ้ง

หดัอ่าน หดัเขียนตวัธรรมอยา่งนอ้ย ใหไ้ดค้รบทุกตวัพยญัชนะ ถึงจะสามารถเทศน์ได ้ซ่ึงตวัธรรมน้ีจะ

ถูกจารลงบนใบลานขนาดกวา้ง ๔ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร มดัดว้ยผา้ไหมสีต่างๆ วาง

บนพานท่ีบูชา ท่ีสาํคญักณัฑเ์ทศน์ท่ีใชน้ั้นจะตอ้งเป็ นผูจ้ารลงไปดว้ยตนเอง จึงทาํใหห้าผูสื้บทอดได้

นอ้ยลง   จะมีพบเห็นเป็นเจา้สาํนกัท่ีมีช่ือเสียงไม่ก่ีรูป เช่นในจงัหวดั ขอนแก่น จะมีพระมหาพิมพา  

จงัหวดัอุบลราชธานี จะมี พระครูสุนทรสุตกิจ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละท่ีก็จะมีวธีิการและลกัษณะการเทศน์ท่ี

แตกต่างกนัไป  แต่จะมีเอ กลกัษณ์ของการเทศน์มหาชาติในภาคอีสานคือ  จะเทศน์เป็นทาํนองแหล่

อีสาน มีเสียงสูง ตํ่า ข้ึนลง สลบัไปมา ฟังแลว้เกิดความไพเราะ อีกทั้งสาํเนียงภาษาก็เป็นภาษาถ่ิน ทาํให้

ผูฟั้งในทอ้งถ่ินนั้นเขา้ใจง่าย มีกณัฑเ์ทศน์ ๑๓ กณัฑเ์หมือนกบักณัฑเ์ทศน์มหาชาติทัว่ไป แต่ในแต่ละ

กณัฑ์จะสอดแทรกเร่ืองราวท่ีเพิ่มเติม ทั้งวถีิชีวติ และความเป็นอยู ่เขา้ไปดว้ย การเทศน์แต่ละคร้ังก็

จะตอ้งมีการตระเตรียมพิธีการต่างๆมากมาย และจะกระทาํในช่วงวนัเพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน๓ ถึง วนัเพญ็

ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔  ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงเดือนเท่านั้น ซ่ึงประเพณีน้ีเรี ยกวา่ ประเพณีบุญผะเหวด เป็น

หน่ึงใน ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ของชาวไทยอีสาน ท่ีมีวฒันธรรมและประเพณี ในแต่ละเดือนท่ีพึงกระทาํ 

ปฏิบติั เป็นเอกลกัษณ์และขนมธรรมเนียมของทอ้งถ่ินอีสานสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นหลายชัว่อายคุน 
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การเทศน์มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑ์มัทรี ของ วัดทุ่งศรีวิไลย ตําบลบ้านซีทวน อําเภอเข่ือง

ใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 

ภาพถ่ายบริเวณดา้นหนา้วดัทุ่งศรีวไิลย 
 

 วดัทุ่งศรีวไิล ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา ตั้งเป็นวดัตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2430 โดยมีใบเสมาราย

รอบบริเวณวดัหลายชั้น  โดยการสนันิษฐานวา่  วดัทุ่งศรีวไิล  เป็นวดัท่ีมีการก่อตั้งมาแลว้ถึงสองยคุสอง

สมยัแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่เป็นปี พ .ศ. ใด โดยยคุแรกสมยัแรกสนันิษฐานวา่มีการตั้งวดัตั้งแต่

ตอนท่ีเจา้ชายอินทสะเกษแห่งเมืองอินทสะเกษ (ศรีสะเกษ) ไดอ้อกบวชเพราะสาํนึกผดิท่ีเป็นตน้เหตุให้

นางเจียงไดบุตรสาวของอดีตเจา้เมืองซี ซ่วน  (ชีทวนในปัจจุบนั ) ตอ้งตาย (ตามประวติัศึกชิงนางเจียง

ได)  แลว้ไดม้าอยูท่ี่วดัทุ่งศรีวไิลแห่งน้ี   ท่ีซ่ึงอดีตเคยเป็นอุทยานของนางเจียงได   และไดส้ร้างเจดียเ์พือ่

เป็นอนุสรณ์ใหแ้ก่นางเจียงได   และก่อตั้งเป็นวดัในยคุสมยัแรกจนถึงปีไหนไม่มีปรากฏเป็นลายลกัษณ์

อกัษรวา่เคยมีเจา้อาวาสมาก่ีรูปเป็นเพียงการกล่าวเล่าขานสืบต่อกนัมา   ดว้ยความท่ีวดัทุ่งศรีวไิลอยูไ่กล

จากหมู่บา้น   จึงเป็นการลาํบากสาํหรับญาติโยมสาธุชนท่ีจะเขา้มาทาํบุญสักการะเน่ืองจากในสมยัอดีต

บริเวณน้ีเคยเป็นป่าหนาทึบ  มีเพียงผูค้นท่ีเดินทางผา่นไปมาใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัจนกลายเป็นวดัร้างในเวลา

ต่อมา จากนั้นมีการคน้พบพระพุทธรูปหินศิลาแลง   ศิลปะสมยัทวารวดี   ยคุขอมเรืองอาํนาจเป็นจาํนวน

มากมายรายรอบบริเวณวดัทุ่งศรีวไิลแห่งน้ี   แห่งซากปรักหกัพงัของทั้งเจดีย์   และธรรมาสน์เทศน์ ท่ีก่อ
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ดว้ยหินทรายในสมยัโบราณ   ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็ นซากปรักหกัพงัจากวดัท่ีมีการก่อตั้งมาตั้งแต่

สมยัแรกดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  และเหตุน้ีเอง   จึงเร่ิมมีการบูรณะปฏิสังขรณ์   ในตอนแรก   โดย การสร้าง

เป็นเรือนไมเ้พือ่เก็บรวบรวมพระพทุธรูปท่ีขดุไดแ้ลว้อญัเชิญมา ประดิษฐานไวท่ี้เรือนไมก้่อนเพือ่จะได้

เป็นท่ีสักการะบูชา แก่ชาวบา้น   ต่อมาเรือนไมท่ี้เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปเกิดไฟไหมท้ั้ง

หลงั  โดยคาดวา่น่าจะเกิดจากเทียนท่ีชาวบา้นนาํมาจุดบูชาไวพ้ระนัน่เอง   และเหตุน้ีเอง  ก็ไดเ้กิด   ส่ิง

มหศัจรรยท่ี์ทาํใหช้าวบา้นเกิดความเคารพศรัทธาเล่ือมใสเน่ืองจากมีพระพุทธรูปองคห์น่ึงไม่มีแม้ แต่

รอยขีดข่วน    ชาวบา้นจึงเรียกช่ือวา่พระเจา้วเิศษ   และต่อมาไดเ้รียกเป็น   หลวงพอ่พระพุทธวเิศษ   และ

ไดส้ร้างวหิารมัน่คงถาวรไวเ้พื่อเป็นท่ีประดิษฐานขององคห์ลวงพอ่พระพุทธวเิศษ   มีการก่อร่างตั้งเป็น

วดัสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัเรียกช่ือวา่  วดัทุ่งศรีวไิล  เป็นแหล่งท่ีพระเกจิอาจารยด์งัทั้งหลายเคยมาปฏิบติั

ธรรมอยา่งต่อเน่ืองไม่เคยขาด   

 วดัทุ่งศรีวไิล   วดัน้ีมีหลวงพอ่พระพทุธวเิศษ   ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปหินศิลาแลงแกะสลกัปาง

นาคปรก ขนาดหนา้ตกักวา้ง 55 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ศิลปะทวารวดี เป็นพระพุทธรูป

คู่บา้นคู่เมืองท่ีเ คารพสักการะ ของชาวบา้นชีทวน นอกจากน้ีบริเวณวดัยงัมีใบเสมาหลายชั้นลอ้มรอบ

อุโบสถ และวหิารหลงัเก่าไปจนถึงกาํแพงรอบวดั ทุกทิศตลอดทั้งสระนํ้าใหญ่ รวมทั้งหอไตรและ 

ธรรมาสน์ซ่ึงก่อดว้ยอิฐในสมยันั้น  ก่อตั้งเป็นวดัมาแลว้กวา่   300- 400  ปี แต่พึ่งไดรั้บพระราชทาน

วสุิงคามสีมาตั้งเป็นวดัอยา่งถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัคณะสงฆแ์ห่งราชอาณาจกัรไทย  โดยมีการจารึก

เป็นรายลกัษณ์อกัษรการไดรั้บวสุิงคามสีมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2430 ตามพระราชบญัญติัการขอตั้งวดัอยา่ง

ถูกตอ้ง และมีเจา้อาวาสปกครองวดัทุ่งศรีวไิลมาแลว้หลายรูปดว้ยกนัแต่เท่าท่ีมีการเล่าสื บต่อกนัมาจาก

อดีตถึงปัจจุบนั  ท่ีมีการบนัทึกทั้งหมด  4  รูป  ดงัน้ี 

 พระอญัญาท่านดา้น  ไม่ปรากฏวา่เป็นเจา้อาวาสปกครองวดัก่ีปี 

 พระอาจารยค์รูบากนั  ไม่ปรากฏวา่เป็นเจา้อาวาสปกครองวดัก่ีปี 

 พระครูคมัภีรวฒุาจารย ์ (หลวงปู่ หนู  คมัภีโร)  ปกครองวดัทุ่งศรีวไิล  ถึง  ปี  พ.ศ.  2525 

 พระครูสุนทรสุตกิจ  (มณี  ผอ่งแผว้)  ปกครองวดัทุ่งศรีวไิล  ปี  พ.ศ. 2525  ถึง  ปัจจุบนั 

 มีเน้ือท่ีประมาณ  24 ไร่เศษ  (ขยายเขตวดัเพิ่มเติม )เป็นศนูยป์ฏิบติัธรรม วดัทุ่งศรีวไิล ย เป็น

สาํนกัอบรมปฏิบติัธรรมท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี   ปัจจุบนัมีการปฏิบติัธรรมอบรมจิต

ภาวนาแก่ขา้ราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนทัว่ในจงัหวดัอุบลราชธานี  วทิยาลยัต่าง ๆอาทิ   วทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยจีงัหวดัอุบลราชธานี  รวมทั้งมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในจงัหวดัอุบลฯ  มหาวทิยาลยั  

ราชภฏัอุบลราชธานี  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  เป็นตน้ 
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บริเวณภายนอกพระอุโบสถ วดัทุ่งศรีวไิลย 

 

  การเทศน์มหาชาติเร่ือง พระเวสสันดรชาดก นั้น ในวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอ

เข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี จะมีกณัฑห์น่ึงซ่ึงเป็นเอกลกัลกัษณ์ของจงัหวดัโดยเฉพาะ เน่ืองจากเป็น

ทาํนองท่ีมีเฉพาะในสาํนั กของพระอาจารยน์กัเทศน์ในอุบลราชธานีเท่านั้นท่ีไดสื้บทอดต่อกนัมาหลาย

ชัว่อายคุน นัน่ไดแ้ก่ กณัฑม์ทัรี หรือท่ีเรียกกนัวา่   มทัรีเครือ  จากการท่ีผูศึ้กษาไดล้งพื้นท่ีภาคสนามไป

ศึกษาและเก็บขอ้มูลพบวา่ ในจงัหวดัต่างๆในภาคอีสานท่ีมีการเทศน์มหาชาติเป็นทาํนองแหล่อีส านนั้น 

จะมีท่วงทาํนองคลา้ยกนั แต่ท่ีสังเกตไดคื้อ กณัฑม์ทัรี หรือ มทัรีเครือ ของจงัหวดัอุบลราชธานี จะมี

ความแตกต่างจาก กณัฑม์ทัรีของท่ีอ่ืนในภาคอีสาน โดยมีประวติัความเป็นมาคือ  พระอาจารยม์ณี ผอ่ง

แผว้  หรือ พระครูสุนทรสุตกิจ เจา้คณะอาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราช ธานีได ้ใหข้อ้มูลไวว้า่  เม่ือคร้ัง

ไดบ้รรพชาเป็นสามเณรไดมี้โอกาสศึกษาพระธรรมวนิยั  และไดศึ้กษาการอ่านหนงัสือตวัธรรม จนเกิด

ความชาํนาญ  จนไดมี้โอกาสข้ึนเทศน์ในงานบุญธรรมสวนะของวดั และต่อมาทางเจา้อาวาสไดเ้ห็นวา่

น่าจะนาํมาฝึกฝนใหห้ดัเทศน์แหล่มหาชาติ  จึงไดใ้หท้า่นฝึกฝนจนกระทัง่สามารถฝึกฝนจนเป็นท่ียอมรับ

ในขณะนั้น และไดรั้บการนิมนตข้ึ์นเป็นองคธ์รรมกถึกในการเทศน์มหาชาติประจาํปีของจงัหวดัอุบลราชธานี  

จากนั้นจึงเร่ิมฝึกใหก้บัพระภิกษุในวดัโดยเลือกพระท่ีมีเสียงดีท่ีน่าจะพอฝึกได ้ซ่ึงปัจจุบนัเหลือเพียง   

๒ รูป คือ พระครูวจีสุนทร และพระมหาธีรโชติ จิตตวงัโส พระนกัเทศน์แห่งจงัหวดัอุบลราชธานี 
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                 การสอนนั้นก็จะเร่ิมจากการเรียนหนงัสือตวัธรรม หลงัจากนั้นก็จะเรียนอ่านก่อน เม่ืออ่านได้

ก็จะเรียนการเขียนต่อ จนกระทัง่สามารถอ่านออก เขียนได ้ พระอาจารยท์่านจะใหห้ดัจารลงใน ใบลาน

เป็นของส่วนตวัไวเ้ทศน์ เม่ือจารไดแ้ลว้ก็จะฝึกการเทศน์เป็นทาํนองซ่ึงก็เหมือนกบัการต่อเพลงของนกั

ดนตรีคือ การสอนท่องแบบปากต่อปาก  ใหเ้อ้ือนคาํตามทีละวรรคจนชดัเจน จึงค่อยเร่ิมประโยคต่อไป 

พระอาจารยเ์ล่าใหฟั้งวา่ในสมยัก่อน ไม่มีการจดบนัทึก ตอ้งอาศยัความจาํและค วามเขา้ใจในการจดจาํ

ท่วงทาํนองใหไ้ดถู้กตอ้งชดัเจนมากท่ีสุด และจะตอ้งเอ้ือนใหถู้กตอ้งตามวรรคต่างๆไม่ใหข้าดเน้ือความ

และอรรถรสในการเทศน์ การเทศน์ก็จะมีท่วงทาํนองท่ีแตกต่างออกไปในแต่ละช่วงวรรคตอนและ

เร่ืองราว ตวัอยา่งเช่น ในกณัฑม์ทัรี ตอนท่ีพระนางมทัรี ทรงพบกบัสัตว์ ป่าทั้งสามจะใชท้่วงทาํนองท่ี

เรียกวา่ ลมพดัพร้าวพดัไผ ่แสดงออกถึงอาการหวาดกลวั และ ฮึดใจสู้ เวลาเทศน์จะตอ้งใชเ้สียงท่ีสูง 

แลว้โหนลงตํ่า เป็นตน้ เวลามีงานกิจนิมนตก์็จะตอ้งมารวมกนัซอ้มเพื่อปรับระดบัเสียงใหเ้ท่ากนั นดับท

และทาํนองท่ีจะเทศน์  แต่ในปัจจุบนัดว้ยความ กา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการต่อบทเทศน์ใหก้บัพระ

ใหม่ๆ หรือการฝึกซอ้มเพือ่ไปงานกิจนิมนตก์็จะใชเ้ทปแลว้ก็แยกกนัฝึกแยกกนัซอ้ม  ซ่ึงในจุดน้ีอาจทาํ

ใหก้ารเทศน์ผดิเพี้ยนจากทาํนองเดิมไปบา้งจึงตอ้งมีการนดัซอ้มบา้งในบางโอกาสเพื่อแกไ้ขให้

เหมือนกนั 

ประเพณแีละพธีิกรรมในการเทศน์แหล่อสีาน 

 พิธีกรรมท่ีมีการจดัการเทศน์มหาชาตินั้น จะพบไดว้า่ เป็นพิธีการในงานประเพณีท่ีสาํคญัของ

ชาวอีสานและชาวจงัหวดัอุบลราชธานี ไดแ้ก่ งานประเพณีบุญผะเหวด ซ่ึงจะกระทาํกนัในช่วงวนัเพญ็

ข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๓ ไปจนถึงวนัเพญ็ ข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน  ๔ ระยะเวลาไม่เกินหน่ึ งเดือน แต่พระครูสุนทร

สุตกิจไดใ้หค้าํอธิบายวา่ ในปัจจุบนั การจดัการเทศน์มหาชาติ สามารถกระทาํกนัไดต้ั้งแต่ช่วงเขา้พรรษา

หรือในโอกาสท่ีประชานหรือหน่วยงานต่างๆไดจ้ดัข้ึนก็สามารถเทศน์มหาชาติไดเ้ช่นกนั แต่ถา้ตาม

หลกัปฏิบติัท่ีมีมาแต่โบราณ คือจะเทศน์กนัในช่วงดงักล่า วในงานประเพณี บุญผะเหวดเท่านั้น ในการ

จดัพิธีเทศน์มหาชาตินั้นจะตอ้งมีการตระเตรียมงานกนัอยา่งละเอียด รอบคอบและตอ้งครบถว้น 

เพราะฉะนั้นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในการร่วมกนัจดังาน อน่ึงเพราะตอ้งใช้

งบประมาณค่อนขา้งสูง จึงไม่สามารถกระทาํไดโ้ดยใคร หรือบุค คลใด บุคคลหน่ึง โดยพิธีจะเร่ิมจาก  

การประชุมตระเตรียมงาน หาฤกษย์ามท่ีเหมาะสม และจะตอ้งหาผูรั้บเป็นธุระในการรับเป็นเจา้ภาพ 

ประจาํกณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงแต่ละกณัฑก์็จะมีอานิสงส์แตกต่างกนัไป ดงัจะเห็นไดจ้าก คาํประพนัธ์ใน

วรรณคดีไทยเร่ือง ขนุชา้งขนุแผน ท่ีกล่าวไวด้งัน้ี 
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 อยูม่าปีระกาสัปตศก    ทายกในเมืองสุพรรณนั้น 

ถึงเดือนสิบจวนสารทยงัขาดวนั    คิดกนัจะมีเทศน์ดว้ยศรัทธา 

พระมหาชาติทั้งสิบสามกณัฑ ์   วดัป่าเลไลยนั้นวนัพระหนา้ 

ตาปะขาวเถา้แก่แซ่กนัมา     พร้อมกนันัง่ปรึกษาท่ีวดันั้น 

บา้งก็รับเอาทศพรหิมพานต ์   บา้งก็รับเอาทานกณัฑน์ัน่ 

ท่ีลูกดกรับชูชกกณัฑก์ลางวนั    ใหย้ายศรีประจนักณัฑม์ทัรี 

มหาราชพนัชาติกณัฑก์ลางคืน    ฟังพระหวัเราะครึกคร้ืนกนัอึงม่ี 

ฉอ้กษตัริยฉ์งดัเงียบเฉียบดี    ตาหม่ืนศรีคนแก่ แกรับไป 

 

 จากคาํประพนัธ์ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ คนไทยนั้นมีนิสัยโอบออ้ม อารี มีใจเป็ นกศุล และ

ช่วยเหลืองานกนัมีความสามคัคีปรองดองกนั  เพื่อใหง้านนั้นสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  หลงัจากท่ีกาํหนดวนั 

เวลา ไดเ้รียบร้อยแลว้ ก็จะตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองประกอบการเทศน์ไม่วา่จะเป็น ธรรมาสน์  บุษบกตั้งพระ 

ดอกไม ้ ผลไม ้ธง บาตรนํ้ามนตร์ เป็นตน้     
 ประเพณีบุญผะเ หวดนั้นจะมีงานดว้ยกนัสองวนัดว้ยกนั คือวนัแรก จะเรียกวา่ วนัโฮม คือ

วนัท่ีมีพกีรรมสาํคญั สองอยา่งคือ การนิมนตพ์ระอุปคุตเขา้เมืองและ การเชิญพระเวสสนัดร เขา้เมือง  

ในคืนก่อนวนังาน ชาวบา้นจะมารวมตวักนัทั้งหมู่บา้นใกลเ้คียง จะมาช่วยกนัจดั ประดบัตกแต่งมณฑล

พิธี ดว้ยดอกไมเ้คร่ืองหอมต่างๆ  พวงมาลยั และธงทิว ขึงดว้ยดา้ยสายสิญจน์ ตั้งขนันํ้ามนต ์มีขนัหมาก

เบง็  ( ขนับายศรีประดบัดว้ยหมาก ) แปดอนั โอ่งนํ้า ๔ โอ่ง ตั้งไวท่ี้มุมธรรมาสน์  มีการนาํรูปป้ันสัตว์

ต่างๆ อาทิ  นก  ลิง มา้ ววั ควาย ชา้ง เป็นตน้ มาตั้งเรียงรายบริเวณพิธีโ ดยสมมุติวา่เป็นกลางป่า  ประดบั

ดว้ยตน้กลว้ย  ตน้ออ้ย  และปักธงใหญ่รอบมณฑลพิธีทั้งแปดทิศ เป็นการทาํตามคติความเช่ือโบราณ

เพื่อป้องกนัส่ิงอปัมงคลรอบลํ้าเขา้มาในบริเวณพิธี จากนั้นตอ้งประกอบศาลา ท่ีตั้งพระอุปคุตทางดา้น

ทิศตะวนัออกของโรงพิธี ภายในท่ีตั้งพระอุปคุตจะต้ องมี บาตร กระโถน กานํ้า ร่ม ไตรจีวร สาํหรับ

ถวายพระอุปคุต  เม่ือถึงเวลาเชา้ ชาวบา้นจะทาํพิธี แห่พระอุปคุตเขา้เมือง มีการจดัพิธีใหญ่โต มีขบวน

แห่ แตรวง แห่รอบพิธีสามรอบแลว้นาํพระอุปคุตข้ึนตั้งบนศาลาท่ีจดัเตรียมไว ้ หลงัจากนั้นตอนบ่าย จะ

มีพธีิการแห่เชิญพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีเขา้เมือง พระเวสสันดรและพระนางมทัรีนั้นบางท่ีจะใช้

เป็นภาพวาดขนาดเท่าคนจริง แห่นาํดว้ยพระพุทธรูปและพระสงฆ ์ ๔  รูป ข้ึนนัง่บนเสล่ียงหามแห่เขา้
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เมืองดว้ยขบวนแห่พอถึงวดั จะแห่รอบมณฑลพิธีสามรอบจากนั้นนาํพระเวสสันดรและพระนางมทัรีท่ี

เป็นรูปวาดข้ึนประดิ ษฐานบนท่ีตั้ง ในช่วงคํ่าจะนิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนต ์หลงัจากนั้นจะ

นิมนตพ์ระสงฆแ์ปดรูป ข้ึนอ่าน บท อิติปิโสโพธิสัตว ์พระคาถาพนั ชยัมงคลคาถา พระมาลยัหม่ืน    

พระมาลยัแสน ข้ึนเป็นคู่ คร้ังละ ๒ รูป จาํนวน ๔ คร้ัง เป็นการเสร็จพธีิในวนัโฮม  เชา้วนัรุ่งข้ึน ชาว บา้น

จะนาํขา้วพนักอ้นไปถวายพระอุปคุตท่ีวดัแต่เชา้ มีการสวดเชิญชุมนุมเหล่าเทพยดาใหม้าร่วมชุมนุมใน

มณฑลพิธี หลงัจากนั้นอาราธนานิมนตพ์ระเทศน์สังกาสจึงอาราธนาเทศน์มหาชาติไปตอลอดจนจบส้ิน 

๑๓ กณัฑ ์จากนั้นถวายขนัดอกไม ้ธูป เทียน พระสงฆอ์นุโมทนา เป็นอนัเสร็จพธีิ 

 

เคร่ืองประกอบพิธีในการเทศน์มหาชาติงานบุญผะเหวด 

จากขา้งตน้ท่ีไดเ้สนอเคร่ืองประกอบการเทศน์ต่างๆไว ้จะมีรายละเอียดของเคร่ืองประกอบ

ต่างๆดงัน้ี 
๑. ดอกไมห้ลากหลายชนิด สาํหรับประดบัตกแต่งพิธีโรงธรรม 
๒. ดอกบวั บงกช จงกลนี 
๓. ธูป  
๔. เทียน 
๕. ธงทิว  
๖. ผลไม ้ไดแ้ก่ กลว้ย( ใชท้ั้งเครือ) ออ้ย  มะพร้าวยกทลาย  ส้มโอ เป็นตน้ 
๗. สายสิญจน์ 
๘. พระพุทธรูป 
๙. บาตรนํ้ามนต ์
๑๐. ธรรมาสน์หรือบุษบกสาํหรับเทศน์ 
๑๑. เคร่ืองพลีกณัฑเ์ทศน์  
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ภาพประกอบ 1 เคร่ืองพลีกณัฑเ์ทศน์ของชาวบา้นท่ีนาํมาถวายท่ีวดั 

 

 เคร่ืองประกอบกณัฑเ์ทศน์ ชาวบา้นจะเรียกวา่ เคร่ืองกระทอเคร่ืองฮอ้ย  ประกอ บดว้ย ธูป 

เทียน หมาก เม่ียงตากแหง้  ธงทิว อยา่งละพนั ห่อดว้ยผา้ขาวแลว้พนัดว้ยดา้ยสายสิญจน์ จะใชป้ระกอบ

ในการเทศน์ซ่ึง ชาวบา้นจะตอ้งจดัเตรียมใหถู้กตอ้ง ครบถว้น หรือจะเรียก ครุภณัฑก์็ได ้
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ภาพประกอบ 2 บุษบกสาํหรับข้ึนเทศน์ของพระสงฆด์า้นหนา้ 
 

 

 ธรรมาสน์สิงห์เทิ นบุษบก  บา้งเรียกวา่นกหสัดีลิงค ์ซ่ึงเป็นความเช่ือของชาวบา้นในแถบ

จงัหวดัอุบลราชธานี  ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก สร้างประมาณปีพ .ศ. 2440-2470 เป็นศิลปกรรมทีเ่กิด

จากการผสม ผสานความคิดแบบไทยกบัฝีมือของช่างญวนหรือเรียกวา่ แจวเวยีง รูปแบบก่อดว้ยปูน

เขียนสีดว้ยลายต่างๆพร้อมงานจิตกรรมฝาเพดาน ศาลาการเปรียญเป็นธรรมาสน์ท่ีแปลกและคาดวา่มีอยู่

หลงัเดียวในประเทศไทย 



 47 

 
 

ภาพประกอบ 3 บุษบกสาํหรับพระข้ึนเทศน์ ดา้นหลงั 
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ภาพประกอบ 4 บุษบกสาํหรับพระข้ึนเทศน์ดา้นขา้ง 

 

 จากภาพ จะเห็นไดว้า่บุษบกท่ีตั้งสาํหรับพระข้ึนแสดงพระธรรมเทศนานั้นจะมี ลวดลายเป็น

ศิลปะผสมผสานหลายชาติดว้ยกนัระหวา่งไทย ลาวและเวยีดนาม เป็นภาพเขียนสีนํ้ามนั บุษบกน้ีสร้าง

ข้ึนมานานกวา่ ร้อยปี เป็นโบราณวตัถุท่ีกรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้  

ข้ันตอนพธีิกรรมในการจัดการเทศน์แหล่มหาชาติ 
                 การเทศน์แหล่มหาชาติเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรีในงานบุญผะเหวดนั้น มีแบบแผน 

ระเบียบพิธีการท่ีปฏิบติัเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา  ซ่ึงเจา้ภาพจะตอ้งจดัเตรียมใหพ้ร้อม ครบถว้นและ

ถูกตอ้งตามขั้นตอน   ดงัน้ี 
 1. การนิมนต์พระ 
 เม่ือมีการจดังานบุญผะเหวด หรือการจดังานการเทศน์มหาชาติข้ึนนั้น  จาํ เป็นจะตอ้งนิมนต์

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๑ เดือน เพื่อใหพ้ระมีเวลาในการเตรียมตวั เพราะกิจนิมนตใ์นการเทศน์แหล่มหาชาติ

นั้น จะมีมากในช่วงเวลาเดียวกนัคือวนัเพญ็ ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน๓ ถึง วนัเพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๔  ทาํใหเ้ม่ือ

มีงานพระภิกษุสงฆท่ี์เป็นพระนกัเทศน์จะตอ้งซอ้มร่วมกนัก่อนและตอ้งกาํหนดวนัท่ีชดัเจน   
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  การเทศน์แห ล่มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีโดยทัว่ไปนั้น  นิยมเทศน์กนัใน

พธีิท่ีรวบรัดคือเทศน์แบบกระชบัเน้ือหา เพือ่ใหเ้สร็จส้ินในวนัเดียว หรืออาจเทศน์ในพธีิท่ีจดัใหญ่เป็น

ระยะเวลาหลายวนัก็ได ้

         2.  การจัดเตรียมสถานท่ี 

 เจา้ภาพจะจดัเตรียมสถานท่ีในการเทศน์  ดงัน้ี 

          2.1 จดัเตรียมบุษบก ธรรมาสน์สาํหรับพระเทศน์ ๒ รูป ไวห้นา้โรงพธีิ ดา้นใดดา้นหน่ึง

ของบริเวณท่ีตั้งพิธี   ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานท่ี  

          2.2 ตั้งเคร่ืองบริขาร ประกอบกณัฑเ์ทศน์ อาทิ พระคมัภีร์คาถาพนั ไวบ้นบุษบก ธรรมาสน์

พระสงฆท่ี์มาสวด หรือ บุษบกท่ีเตรียมไว ้ เป็นตน้ 

   2.2.1 ตั้งโรงพิธีอญัเชิญพระอุปคุตข้ึนประดิษฐานบนบุษบกดา้นทิศตะวนัออกของ

โรงพธีิ 

   2.2.2 ตั้งเคร่ืองบริขารท่ีบุษบกบูชาพระอุปคุต ไดแ้ก่ ผา้ไตร กระโถน ร่ม กานํ้า บาตร 

   2.2.3 ตั้งรูปพระเวสสันดรและพระนางมทัรีหลงัจากอญัเชิญเขา้มาประดิษฐานใน  

โรงพิธีแลว้พร้อมดว้ยเคร่ืองประกอบดงัน้ี ขนับายศรี หมากพลู ธูป เทียน ดอกไม ้เป็นตน้ 

                 2.2.4 ตั้งท่ีบูชาหนา้บุษบกท่ีตั้งพระคมัภีร์คาถาพนั ๑ ท่ี  ประกอบดว้ย 

                     -   พานดอกไม ้   

                      -   แจกนัดอกไม ้ ๑  คู่   ตั้งสองขา้งของพานดอกไม ้

                     -   กระถางธูปพร้อมธูป  ๓  ดอกปักไวใ้นกระถาง   ตั้งตรงกบัพานดอกไม ้

                    -   เชิงเทียนพร้อมเทียน  ๑  คู่   ตั้งสองขา้งของกระถางธูป  

   2.2.5 ตั้งบาตรนํ้ามนตพ์ร้อมเทียนสาํหรับจุดหน่ึงพนัเล่ม ไวท้ั้งสองดา้นของบริเวณ

บุษบกท่ีพระเทศน์ 

   2.2.6  ประดบัตกแต่งบริเวณโรงพธีิดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิด  ผลไมน้านาพนัธ์  

   2.2.7  ประดบัธงทิวรอบโรงพิธี พร้อมโยงดา้ยสายสิญจน์ในบริเวณมณฑลพิธี            

 3.  ขัน้ตอนในพิธีการ  การเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มทัรี    
                 ในพิธีการเ ทศน์มหาชาติโดยการเทศน์แหล่นั้น ระเบียบการและขั้นตอนไม่แตกต่างจากการ

เทศนาธรรมทัว่ไป  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1  การเร่ิมพิธีนั้นจะเร่ิมประกอบพธีิกนัในช่วงเชา้ ต่อมาในปัจจุบนัจึงมีการกาํหนดเวลา

ท่ีแน่นอนเพือ่ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของแขกผูร่้วมงาน ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีก็มีการกาํหนด  เวลาท่ีแตกต่าง

กนัออกไป   ท่ีพบเห็นในปัจจุบนัก็คือ  ในอุบลราชธานีจะเร่ิมสวดเวลาประมาณ  ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐น.  

  3.2 เจา้ภาพประจาํกณัฑห์รือประธาน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แลว้ จุดเคร่ืองบูชาท่ี

หนา้พระอุปคุต หลงัจากนั้นจุดเทียนตั้งบริเวณรอบบาตรนํ้ามนตท่ี์เตรียมไว ้
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                3.3 พิธีกรอาราธนาศีล   อาราธนาธรรม พระสงฆใ์หศี้ล   เจา้ภาพและแขกผูมี้เกียรติรับศีล 
                3.4 พระภิกษุสงฆ ์ เร่ิมสวดพระคาถาพนัเป็นพระบาลี 
 การเทศน์แหล่มหาชาติทาํนองอีสาน เร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีของวดัทุ่งศรีวไิลย

นั้น ยงัคงรักษาแบบฉบบัเดิมท่ีปฏิบติักนัมาแต่โบราณไวคื้อ ลาํดบัการเทศน์นั้นจะเร่ิมจากพระคาถาบาลี

สวดนาํก่อน  เปรียบเหมือนกบัเป็นบทไหวค้รูซ่ึงเหมือน กบัเพลงสาธุการ หรือเพลงโหมโรงต่าง ๆ ของ

ดนตรีไทย  โดยการเทศน์แหล่เป็นทาํนองท่ีไพเราะ 

 

วธีิการเทศน์แหล่ทาํนองอสีาน กณัฑ์มทัรี 

 การเทศน์แหล่ทาํนองอีสานของวดัทุ่งศรีวไิลยนั้นจะเร่ิมตั้งแต่การศึกษา ภาษาธรรม หรือ

ตวัอกัษรธรรม ท่ีเป็นตวัอกั ษรเฉพาะท่ีใชใ้นการจารึกเก่ียวกบัหลกัธรรมคาํสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 

ซ่ึงผูท่ี้จะเป็นผูเ้ทศน์แหล่ไดน้ั้น จะตอ้งมีความรู้ในขั้นตน้คือแตกฉานในตวัอกัษรธรรมจึงจะสามารถ

อ่านบทเทศน์ได ้

ภาษาทีใ่ช้ในการเทศน์แหล่ 

 จากการสัมภาษณ์พระครูสุนทรสุตกิจ ไดใ้หข้อ้มูลไวว้า่ การเทศน์แหล่มหาชาติหรือการเทศน์

ชาดกต่างๆนั้นจะใชต้วัอกัษรธรรมเป็นตวัจารลงในใบลานและใชต้วัอกัษรธรรมในการอ่านพระคมัภีร์

ต่างๆ ดงันั้นผูท่ี้จะเทศน์ไดจ้ะตอ้งมีการศึกษาวธีิการอ่าน เขียน ตวัอกัษรธรรมใหไ้ดช้าํนาญเสียก่อน ซ่ึง

ตวัอกัษรธรรมนั้นตามประวติักล่าวไวว้า่ ประมาณปี พุทธศกัราช ๖๐๐ คนไท เช้ือสายอา้ยลาว ไดรั้บเอา

พระพุทธศาสนามานบัถือเป็นคร้ังแรก  โดยกษตัริยอ์า้ยลาว ช่ือขนุหลวงเมา้ เป็นผูน้าํในการยอมรับนบั

ถือพระพุทธศาสนา  จากนั้นพุทธศกัราช ๘๐๐ คนไท เช้ือสายอา้ยลาว ไดอ้พยพเขา้มาสู่อาณาจกัร ฟูนนั 

ซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของขอม เป็นบา้นเมืองท่ีสมบูรณ์ มีศาสนาและอารยะธรรมท่ีรุ่งเรือง เน่ืองจาก

คนไทอา้ยลาวท่ีอยูใ่นอาณาจกัรฟูนนัมาก่อนนบัถือพระพุทธศาสนาดว้ยกนั เม่ือมาอยูด่ว้ยกนั ก็สามารถ

อยูก่นัไดอ้ยา่งสงบสุข  หลงัจากนั้นคนไทอา้ยลาวก็ อพยพมาอยูใ่นดินแดนของกมัพชูา  ซ่ึงกษตัริยใ์น

ขณะนั้นคือท่านกษตัริยก์มัพุ  คร้ันไดต้ั้งตนเป็นกษตัริยแ์ลว้ก็นาํเอาคมัภีร์พระพุทธศาสนามาเผยแพร่ ซ่ึง

เขียนเป็นตวัอกัษรเทวนาครี เม่ือพระองคท์รงเห็นวา่ ตนเองมีประเทศของตนท่ีเป็นปึกแผน่แลว้ จึงได้

สร้างอกัษรของตนข้ึนโดยดดัแปลงจาก อกัษรเทวนาครี มาเป็นอกัษรขอม  เม่ืออา ณาจกัรขอม เส่ือมลง 

คนไท อา้ยลาวไดเ้รืองอาํนาจข้ึนเป็นผูป้กครองดินแดนในแถบนั้น จึงมีการสร้างอกัษรเป็นของตนบา้ง 

ก็ไดป้ริวรรตจากอกัษรขอม มาเป็น อกัษรธรรม ซ่ึงก็ยงัคงรูปแบบอกัษรขอม ไวอ้ยูบ่า้ง และ สืบทอดมา

จนถึงปัจจุบนั  ตวัอกัษรธรรมของอีสานนั้นจะไม่มีวรรณยกุต ์ เหมือนอกัษรธรรมของภาคเหนือ จะใช้

เสียงสูง เสียงตํ่านั้น จะตอ้งใชเ้สียงหาเอาเอง  ดงันั้นเวลาเทศน์เป็นทาํนองต่างๆ ก็จะใชค้วามสามารถ

ส่วนบุคคลในการสรรคส์ร้างทาํนองเสียงข้ึนมา  เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของตนเอง  ตวัอกัษรธรรม

ของอีสานนั้นเป็นภาษาดนตรี คือมีเสียงสูง ตํ่า แต่ไม่มีรูปวรรณยกุตต์อ้งใชห้ลกัการหาเสียงเช่นเดียวกบั

ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 5 ตูแ้ละผา้ไหมห่อไมท่ี้สาํหรับเก็บหนงัสือผกูอกัษรธรรมสาํหรับเทศน์ 

 

 

 



 52 

 

ตวัอกัษรธรรม 
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 สาํหรับการเทศน์แหล่ทาํนองอีสานของวดัทุ่งศรีวไิลยนั้น จะมีพระอาจารยม์ณี ผอ่งแผว้หรือ

พระค รูสุนทรสุตกิจรูปเดียวเท่านั้นท่ีเป็นหลกัมาตลอด ส่วนพระรูปอ่ืนๆก็จะสบัเปล่ียนทุกพรรษา

เน่ืองจากลาสิกขาออกไปและก็มีพระรูปใหม่มาแทนท่ี ปัจจุบนัจะมีพระนกัเทศน์ท่ียงัคงสืบทอดของ

โบราณไวข้องจงัหวดัอุบลราชธานีคือ 
                 1.   พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี  ผอ่งแผว้) 
                 2.   พระครูวจีสุนทร 
                 3.   พระมหาธีรโชติ  จิตตวงัโส 
 เอกลกัษณ์ท่ีเป็นแบบฉบบัการเทศน์แหล่ทาํนองอีสานของวดัทุ่งศรีวไิลย คือจะมีการเทศน์ท่ี

เป็นเร่ืองราวของพระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ท่ีละเอียดครบถว้นตามพระคมัภีร์ อีกทั้งยงัมี การ

สอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นสารประโยชน์ต่างๆ  เขา้ไป มีเป็นพระคาถาบาลีสลบักบัคาํประพนัธ์ท่ีใชภ้าษา

พื้นบา้น และมีท่วงทาํนองการเทศน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนจงัหวดัอ่ืน  
 ในปัจจุบนัวดัทุ่งศรีวไิลยเป็นวดัเดียวใน อาํเภอเข่ืองในจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีรักษาการเท ศน์

แหล่มหาชาติ เป็นทาํนองอีสาน แบบดั้งเดิมไว ้ และยงัมีการเทศน์กนัอยูใ่นโอกาสสาํคญัๆ  เช่นประเพณี

บุญผะเหวดและงานบุญท่ีสาํคญัต่างๆ งานกิจนิมนตท่ี์วดัอ่ืน  แต่ก็ไม่บ่อยนกัหน่ึงปีถึงจะมีสกัช่วงเวลา

หน่ึงคือระหวา่งเดือนสามถึงเดือนส่ีเท่านั้น     

 

บทเทศน์ทีใ่ช้ในการเทศน์แหล่มหาชาต ิกณัฑ์มทัรี 

1. บทเดนิ เกร่ินนํา 
 ยงั  ปะนะ ตงั รัญญา  มะหาปัฏฐะวงิ อุนนาเทตะวา  พราหมะณสัสะ  ปิยะปุตเตสุ  ทินเนสุ  ยา

วะ พรัหมะโลกา เอกะโกลาหะลงั ชาตงั  อะโหสิฯ  ยงั  สัพพ�ุัตะญาณงั  อนัวา่ผญาสัพพ�ุัตะญาณดวง

ใด โพธิสัตเหติ  อนัพระโพธิสัตวเ์จา้ทั้ งหลาย  ปัตเถตพัพงั ก็พึงปรารถนาเอา ตงั  สัพพ�ุัตะญาณงั 

ยงัผญาสัพพ�ุัตะญาณ ดวงวเิศษฯ โภ  สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยงั มคัโค อนัวา่หนทางอนัน้ี 

เอกายะโน อนักหูากเคยเทียว เอกะปะโถ อนัเป็นหนทางเดียวบ่กวา้ง สองตาบขา้งเหวชนั  ภูผาตนัไป

ยาก  มีทั้งฮากไมใ้หญ่ ยอยไฮ มีทั้งนํ้านองไหลตกตาด  ฮ่อมหว้ยหาด เหวกนัดาร  กอ้นผาลา้นผาหม่ืน  

ทางเส้นอ่ืนก็บ่มี ดอยอนัน้ีช่ือวา่ดอยคีรียะวงกต อนัเป็นหนทางคดไปนานฮอด เก้ียวสบัสอดไปมาฯ มิ

คาวา่ดูราพระยาเน้ือทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ  มะหพัพะลา  มีกาํลงัมากในป่าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร 

โหถะ เจ้าทั้งหลายจงมาเป็นพี่อา้ยและพี่ชายแห่งขา้ ดว้ยสามารถเช้ือชาติชั้นเสมอกนั ขา้ก็เป็นเมียพระ

จอมทนัม่ิงเหงา้ ทุกคํ่าเชา้บ่ไดอ้ยูเ่ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เล้ียงขตัติยะราชเจา้ทั้งสาม รามะตาสี

ตานุคะตา เหมือนดัง่นางสีดานอ้ยนาท ตนฉลาดบริบติัแก่เจา้บณัฑิตก็มีแลฯ ป ะทตัตาขา้จกัใหเ้ค่ิงหน่ึง

แก่เจา้ทั้งสาม ตามท่ีทุกขใ์หเ้หตุวา่อยากได ้ มคัคงั ยงัหนทาง ยาจิตะวา ขา้จกัขอช่องหนา้ เหตุวา่คิดถึง

ลูกกาํพร้าท่ีอยูภ่ายหลงั เทถะ ขอจงให ้มคัคงั ยงัหนทาง แก่ขา้แหน่  เท่าวนัเทอญฯ 
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                  2.   บทแหล่ท่ี ๑  

  มาจะกล่าวถึงนอ้ย    มทัรีพลอยอยูก่ลางป่า 

 หาผลาหมากไม ้     พอไดแ้ลว้ต่าวคืน 

 พอแต่มาฮอดหอ้ง     เขาฮ่อมบ่อนเป็นช่อง 

 สามสัตวม์าแล่นป้อง     ตนัทา้งระหวา่งทาง 

 ราชสีห์ลดัทา้ง      ทั้งเสือโคร่งและเสือเหลือง 

 เสียงคาํรามเหล่ียวลุก     แลบเลียยงัล้ิน 

 ดัง่สิกินทะยานเตน้     เหลียวดูตะคอกขู่ 

 มทัรีหยดุอยุน่ิ่ง      ขากา้วกะบ่ไป 

 ปลงกะต่าหมากไม ้    ประณมนอบวนัทา 

 ขอมคัคาคืนกลบั      อยา่สะตนัทางนอ้ง 

 เทวดาอยูใ่นหอ้ง      หิมพานตใ์หท้ราบเหตุ 

 ขา้นอ้ยเมียพระเวสน์เจา้     ผูเ้นาวย์ ั้งอยูไ่พร 

 ไปเท่ียวหาหมากไม ้    ถวายท่านโพธิสัตว ์

 สองกุมารผูพ้ลอยพลดั     กะอยูค่องคอยตอ้น 

 ขอวงิวอนใหห้นีทา้ง     อยา่ตนัทางใหเ้ปิดปล่อง 

 สามพระยาพี่นอ้ง     ใหห้นีหม่องปล่องสิไป 

 นางสิปันหมากไม ้    ใหเ้ค่ิงหน่ึงคนัหนี 

 โปรดปราณีผูท้นทุกข ์    โศกกระสนัแสนชั้น 

 เสือยงัตนัทางฮอ้ง     ราชสีห์เตอะปาก 

 หากแม่นเทพท่อนไท ้    แปลงไวท้่าลดัทาง 

 ยา้นมทัรีผา่มา้ง      ทางท่านโพธิสัตว ์

 จึงแปลงกายมาลดั     บ่ใหท้นัสองนอ้ย 

 มทัรีกลอยใจออ้น     วงิวอนจนปากฝ่าว 

 มโนในปวดร้าว      นํ้าตายอ้ยยา่วลงฯ 
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 3.  บทแหล่ที ่๒ 
พอตะวนัอ่วยโคง้    ลงบ่ายแสงสี 

 สามมิคคีกะเลยจาง     แยกทางจัง่ไปได ้
 มทัรีไววาฟ้าว      ขอคานกะขอ้งช่วย 
 จัง่แม่นซวยแฮงฟ้าว     คณิงแกว้แก่นสมร 
 ปานน้ีคงลดัตอ้น      กะใจอ่อนคอยทาง 
 นางทั้งเดินคณิงนาํ     แล่นซาํกะปานนั้น 
 จนตะวนัแสงคอ้ย     จัง่เถิงดอยเขตด่าน 
 สองกุมารลูกแกว้     แม่มาแลว้เจา้อยูใ่ส 
 แปลกประหลาดนาทไท ้    บ่เห็นอ่อนบุตรา 
 สู่วนัมาคอยรับ      อยูด่่านดอยคอยจอ้ง 
 ม้ือน้ีมองขวาซา้ย     มองดายกะมองเปล่า 
 พระนางเหงาเม่ือยเส้น     ใจเตน้ถ่ีระรัว 
 พอไปฮอดเขตฮั้ว     หาบกะต่าปลงหยดุ 
 จนเห่ือไหลไคมุด     โลดเงียบเหงาเอาฮา้ย 
 ตายกตูายบ่เห็นหลา้     ไขวาจาเอ้ินกู่ 
 ลูกทั้งคู่เจา้อยา่เล่น     มวัล้ีซ่อนตน 
 นางมทัรีแล่นคน้      เอ้ินเอ่ยไขจา  
 แล่นกลบัไปกลบัมา     คู่สถานลานกวา้ง 
 หทยัดวงหมองเศร้า     บ่เห็นเงาลูกอ่อน 
 หรือแม่นลูกแล่นซ่อน     หลบล้ีบ่ายบงั 
 หรือเจา้ชงัสิงอนหนา้     วา่มารดานานต่าว 
 วา่สิไปฟ้าวๆ      ผ ัน่เลยส่าวกล่าวแถลง 
 บ่แม่นแม่ตั้งแกลง้     แม่น้ีแฮงอยากคืนกลบั 
 แต่วา่ลางมาทบั      จัง่ค่อยมาออกป่านน้ี 
 นางมทีัรหลงเซ่อ      จิตละเมอเพอ้ป่วง 
 ดวงหทยัสิแตกมา้ง     บ่จกัอา้งเอ่ยขาน 
 ข้ึนกราบทูลพระพี่ท่าน     ไดเ้อ้ือนอ่านทลูถาม 
 สองคนงามไปไสนอ้     อ่ีพอ่คุณบุญลน้ 
 ลูกสองคนบ่เห็นแลว้     สิอึดแนวน่ิงอยู ่
 ช่างบ่ดูเบ่ิงบา้ง      หรือหากซ่อนเสียงใส 
 นั้นละนา      พีพ่ระองคเ์อย้ฯ  
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4. บทเดนิ 
 อิติ  มทัที  วา่ดัง่เราจกัอุปมาเทียบเทียมไท ้ เจา้มทัรีน้ีเนอ้  มทัรี  ดูรานอ้งมทัรี  เพิ่นว่ า

ราชสีห์จกัหนีจากดอย  เพราะวา่ดอยนั้นบ่มีถํ้าคูหา  ปลาจกัหนีจากนํ้า  เพราะวา่นํ้านั้นบ่มีตม  ศิษยจ์กั

หนีจากครู  เพราะวา่ครูนั้นหาผญาปัญญาบ่ได ้ นกจกัหนีจากตน้ไม ้ เพราะวา่ตน้ไมน้ั้น  บ่มีก่ิงง่าสาขา

อนักวา้ง  ชา้งจกัหนีจากเถ่ือน  เพราะวา่เถ่ือนนั้นบ่มีไมไ้ร่แล ะไมบ้ง  ราชหงส์จกัหนีจากสระ  เพราะวา่

สระนั้นบ่มีดอกบวั  ผูห้ญิงจกัหนีจากผวัเพราะวา่ผวันั้นหาขา้วของบ่ได ้ คาํโบราณเพิ่นวา่ไว ้ ก็หากมา

ไดแ้ก่นอ้งนาทไทร้าชมทัรี  น้ีหนอ  มทัทิดูรา  นอ้งมทัรีเอ๋ยฯ 

5.    บทแหล่ที่๓ 
                     เพิ่นวา่มายาหญิง   เลศกระบวนหลายชั้น 

  ทาํกลลอ้     แถลงเป็นหลายเลศ 

  ไผผูเ้ห็นหม่อต้ืน     สิกุมยอ้งวา่ดี 

  วนัน้ี นางหากไปในดา้ว    ดงดอนเดินเถ่ือน 

  หาเพื่อนพอ้ง     ตามส้นกะบ่มี 

  ไผสิเห็นดีดว้ย     ดอมพระนางอยูก่ลางป่า 

  โตหากลืมลูกนอ้ย    ไปเริงเล่นล่วงกาม 

  อนัน้ีนั้น คนัพี่เนาวอ์ยูห่อ้ง   เสวยราชยเ์ป็นกษตัริย ์

  พี่สิตดัคอนาง     ใหม่ิ้งมรณาเม้ียน 

  แต่น้ีมาเพียรสร้าง    บาํเพญ็วตัรเพศ 

  อโหสิใหเ้จา้     เป็นคร้ังแรกปฐม 

  ชาตินํ้าตาบ่ยอ้ย     อยา่ทาํท่าแยแส 

  นํ้าลายแปะเติมนาํ    ถูกคาํโบราณเวา้ 

  อนัวา่บุตราเจา้     ไผนอสิรูเร่ือง 

  พี่บ่ไดท้ราบเร่ือง     อยา่มาส่อเสียดถาม 

  ชาติผูห้ญิงหนา้ดา้น    ทาํท่าบีบนํ้าตา 

  จัง่วา่มายาหญิง     เลศกระบวนหลายชั้น 

  สัมพนัธ์ล้ึง     หลายใจร้อยเหล่ียม 

  ล่อแล่กแล่น     ลมล้ินเล่ือนไหล 

 เจา้อยา่พี่ต๋ีไข ้    ถามกินแกงไก่ 

 ไขบ้่เจบ็ปวดเน้ือ     ไผสิฮูฮ่้อมปัว 

 คนัแม่นหาผวัให ้    มทัรีนางคนใหม่ 

 ไขข้องนางคือสิมิดออ้ยจอ้ย   ยาแกบ้่อ่าวเลยฯ 
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6. บทแหล่ที่๔ 
                          พระเวสน์วา่ถ่อนั้น   เฉยอยูบ่่มีจา 

  มทัรีเวทนาอุก     ดัง่สิตีอกมอ้ย 

  วา่พี่เอย้ สังมาทาํเวรขอ้ย    หากระบวนหลายเร่ือง 

  หน่ีจากเมืองกะเพิ่งเจา้    ผวัแกว้ผูเ้ดียว น้ีแหล่ว 

  หาวา่นางโลภเล้ียว    ยุง่เก่ียวกามคุณ วา่หรือ 

  ถา้หากเป็นคาํจริง    จัง่ค่อยฟันคอเม้ียน 

  นางหากมาเพียรเล้ียง    พระองคธ์รรมทั้งลูก 

  ถา้ทาํบ่ถูกตอ้ง     เชิญถอ้นจงประหาร 

  สิเอาหวัฮองไม ้    ยอมผดิสารภาพ 

  คนันางทาํถูกตอ้ง    พระนางนอ้งจ่งเจริญฯ 

    7. บทเดนิ 

 ตะมตัถงั  ปะกาเสนโต  สัตถา  อาหะ  ฯ  ตสัสา  ปะริเทวติา  อสัสะมงั  คนัตะวา  สา

มิกสัสะ  สันติเก  โรทนัตี  ดงัน้ีเป็นเคา้ฯ ภิกขะเว  วา่ดูราภิกษุสงฆท์ั้งหลาย ส่วนดงันิยายอนัน้ี จกั

กล่าวถึงนางแกว้ราชมทีั ร อนัไปควา่แสวงหาลูกนอ้ย ระหอ้ยไหห้ากเดินเดียว ในไพรเขียวบ่มีฝงูเพือ่น 

เขา้เถ่ือนถํ้าภูผา ป่าดงหนาดูมืด ก็บ่กลวัเกรงสัง ในภูกระชงัเขาเขต เหตุวา่ฮกัลูกแกว้สองศรี ในคีรีวงกต 

นางยนิอดบ่ได ้นางฮอ้งไหอ่้อนโหยแฮง คืนมาคอบพระจอมแพงหลายเล่า ถึงท่ีเก่าศาลา นางพระยาจึ ง

ถามวา่ เทวะขา้ไหวม้หาราชเจา้ บดัน้ีมาเสียลูกเตา้แต่ท่ีใดน้ีจาฯ 
8. บทแหล่ที ่๕ 

แม่นสิวอนวานไหว ้  หลายทีทูลภาค 

พระก็บ่ปากเวา้     จาตา้นแต่อยา่งใด 

นางมทัรีกะจึงได ้    ออกเท่ียวตามหา 

ริมศาลาริมหนอง    ผอ่งเอินทั้งเอ้ิน 

วา่กณัหาแม่น้ีเอย     ชาลีแม่น้ีเอย้ 

เอ้ินคาํใด๋กะเลยมิดอ้ิงต้ิง    บ่มีส่ิงสิไขขาน 

บ่เห็นสองกุมาร     ผ ัน่แล่นลงในถํ้า 

มทัรีนางลงคน้     อยูส่ระศรีตั้งหลายเล่า 

นึกวา่เงือกคาบเจา้    ลงนํ้าจุ่มจม 

เปิดใบบวัแลว้กะกม้    หมอบส่องหาฮอย 

ข้ึนมาคอยแลลดั     ท่ีป่าดงแสนโซง้ 

เห็นแต่ดงเป็นชั้น    เถาวลัยเ์ก้ียวยามหยา่ง 

นางก็หาซอกคน้     บู๋หม่นป่าหนา..ฯ 



 58 

              9.    บทเดนิ 

 อิมา  ตา  วะนะคุมพะโย  อนัวา่สุมทุมพุม่ไมท้ั้งหลายฝงูน้ีมีทั้งดอกอนับานงามเฮือฮอด  

อนัขา้เจา้พี่  นอ้งเคยแล่นเล่นลอดสับสอดไปมา  คือวา่ดอกจาํปาบานบ่เศร้า  ดอกคดัเคา้บานกลางกอ  

ดอกยอบานหอมอ่อน  ดอกซอ้นบานหอมดี  ดอกจาํปีบานตกสร้อย  ดอกซอ้นนอ้ยและดอกมะลิวลัย ์ 

จูมพนันั้นแม่นดอกแจง้  แดงงามๆนั้นแม่นฝางเทศ  กา้นเกษกาสาทึง  ทั้งดอกตึงและตูมไต ้ มวลดอกไม้

นานา  อนัขา้เจา้พี่นอ้ง  เคยฮอ้ยประดบประดาใส่เกศา  ก็ยงัผากฎเห็นมากาโก  อนัวา่กา  ในไพ รหนาถํ้า

เถ่ือน  ก็บ่มาฮอ้งเพื่อนพึงคณา  ทารกา  สองเสนหาเจา้แม่  ตายไปแลว้หรือวา่ยงัน้ีจา  เอตา  โปกขะระณีโย  

อนัวา่สระพงัวงัโบกขะระณี  อนัน้ี  มีนํ้าอนัเยน็ใสงามทุกแห่ง  ดอกโกมุทแบ่งบวัเครือตบัเต่าเจือ

แวดลอ้ม  มีทั้งนกจกักะพากพร้อมขานขนั  ทิสสันติ  ก็ยงัวา่ผากฎเห็นมาเต  กุมารา  อนัวา่พระกษตัราธิราช  

ลูกนอ้ยนาทจอมศรี  เล่นในสระโบกขรณีจีไจ้ๆ   หือวา่ลอยไปเอาดอกไมก้ลางวงั  นํ้าอดัดงัเขา้ทอ้งหือวา่

ตายทั้งพี่และนอ้งเงือกฮา้ยจ่องดึงไปก็แม่รือฯ 

10.    บทแหล่ที ่๖ 
นึกวา่ตายตกนํ้า    แม่กะคอยลงโงม 

นึกวา่ตายตกตม     แม่ก็ลงไปคั้น 

เห็นแต่ฮอยเจา้ลงนํ้า    เห็นแต่ฮอยเจา้ลงท่า 

เห็นแต่ฮอยเจา้นั้นลงอาบนํ้า   ฮอยนั้นกะส่วนสน 

สาละวนใจหยุง่     มุงมาบ่เวน้ห่าง 

เหมิดสู่ทางเท่ียวคน้    จนสิแจง้สวา่งตา 

มทัรีอิดเม่ือยลา้     บ่เป็นท่าผดิหวงั 

ใจกะยงัเพียงนิด     ดัง่สิปลิดปลงเม้ียน 

เป็นวนิเวียนสมองต้ือ    พเนจรฮอ้นเซ่า 

น่าหลูโตนพระแม่เจา้    อุกเอา้อัง่พระทยั 

คืนมาหาพระบาทไท ้   หวงัสิไถ่ถามถึง 

ผัน่หูตึงตาลาย     สม่ิงกายลมตอ้ง 

พระนางมองบ่เห็นหนา้    พระสันตาองคพ์ี่ 

วสิัญญีท่าวลม้     ลมทอ้นอ่อนสลวย 

นั้นละนา     ศรัทธาเอย้ฯ 
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 จากการศึกษาและสัมภาษณ์ทาํใหท้ราบวา่ บทเทศน์มหาชาติ กณัฑม์ทัรีนั้นมีอยูม่ากมายหลาย

บทและหลายทาํนอง พบวา่มีทาํนองการเทศน์ท่ีแปลกและแตกต่างไปจากการเทศน์ของท่ีอ่ืน  สาเหตุ

หน่ึงคงมาจากความมีอิสระในการนาํเสนอและความคิด เม่ือไม่มีกรอบมากาํหนดแลว้ จึงทาํใหเ้กิด

ความคิดสร้างสรรคใ์นเร่ื องก ารแต่งทาํนองต่างๆ ข้ึนมากมาย และอีกปัจจยัหน่ึงก็คือ ชาวบา้นใน

สมยัก่อนส่วนมากจะมีความรู้ความสามารถดา้นดนตรี เพลงพื้นบา้น ลิเก  หรือการร้องรําทาํเพลง บวก

กบัการเป็นนกัฟังท่ีดีจึงทาํใหเ้กิดการคิดคน้ดดัแปลงทาํนองต่างๆ ข้ึน พอมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จึง

ไดน้าํความรู้ความ สามารถต่างๆ   มาใชใ้นการประยกุตห์ลกัคาํสอนของพระพุทธองคก์บัการเทศน์เป็น

ท่วงทาํนองลีลาเพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินและไม่เบ่ือหน่ายจากการพบเห็นของผูศึ้กษา                   

ทาํนองการเทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสานของพระภิกษุสงฆน์ั้น ไม่ไดมี้การจดบนัทึกเป็นระเบียบแบบ

แผนท่ีเหมือนกนัแต่จะมีบทเทศน์ท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นท่ีนิยมใชก้นัแทบทุกวดัไดแ้ก่  คมัภีร์เทศน์มหาชาติ 

เร่ืองเวสสนัดรชาดก ของ สาํนกัพิมพม์รดกอีสาน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 ส่วนคมัภีร์ บทเทศน์แหล่มหาชาติเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีท่ีวดัทุ่งศรีวไิลยใชเ้ป็นแบบแผน

ในการเทศน์นั้น   มีลกัษณะโดยทัว่ไปดงัน้ี 

   

 
 

        ภาพประกอบ 6 หนงัสือผกูใบลาน เทศน์มหาชาติเร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีดา้นหนา้ 
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ภาพประกอบ 7 หนงัสือผกูใบลาน เทศน์มหาชาติเร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีดา้นใน 

 

 ภายในหนงัสือผกูกณัฑเ์ทศน์น้ีจะถูกจารึกเป็นตวัอกัษรธรรม มีรายละเอียดของเน้ือหาท่ีใชเ้ทศน์

และเอกลกัษณ์ทางภาษาท่ีชดัเจนและสมควรแก่การอนุรักษไ์ว้  หนงัสือผกูใบลานฉบบัน้ีไดร้วบรวมบท

เทศน์มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีไวค้รบทุกตอน  เช่น บทเทศน์ตั้งแต่พระนางมทัรีทรง

สุบินนิมิต บทท่ีพบสัตวส์ามตวัมาขวางทาง บทท่ีเสด็จกลบัมายงัอาศรมแลว้ไม่พบสองพระกุมาร เป็นตน้   
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ภาพประกอบ 8 พระครุสุนทรสุตกิจ ( มณี ผอ่งแผว้ ) เจา้อาวาสวดัทุ่งศรีวไิลย 

 

 

ภาพประกอบ 9  พระมหาธีรโชติ  จิตตวงัโส ผูไ้ดรั้บการถ่ายทอดการเทศน์จากพระครูสุนทรสุตกิจ  
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 ตอ้งยอมรับวา่วฒันธรรมของคนไทยเปล่ียนไปตามยคุตาม สมยั  การเทศน์แหล่มหาชาติเป็น

ทาํนองอีสานเร่ืองพระเวสสันดรชาดกในตอนน้ีมีค่าเป็นแค่เพียงการเทศน์เพื่อประดบัเกียรติในงานบุญ

ของแต่ละวดั หมู่บา้นของผูร่ํ้ารวยหรือผูมี้หนา้มีตาในสังคม หาไดย้ากท่ีจะมีคนฟังเพื่อขดัเกลาหรือ

ยกระดบัจิตใจของตนเอง   

 

วธีิการและเทคนิคการใช้เสียงในการเทศน์แหล่ทาํนองอสีาน 

 การเร่ิมตน้การเทศน์แหล่ทาํนองอีสานนั้นจะเร่ิมตน้ดว้ยบทนมสัการองคส์มเด็จพระสัมมา   

สัมพุทธเจา้  จากนั้นจึงสวดต่อกนัดว้ยบทพระคาถาพนั  เป็นบทท่ีกล่าวถึงพระคาถาบาลีจาํนวนหน่ึงพนั

พระคาถา เป็นเร่ืองของพระเวสสันดร ท่ีเป็นภาษามคธ  โดยสวดเป็นทาํนองสงัโยชน์  (ทาํนองสวดท่ีได้

ยนิกนัทัว่ไป ) หลงัจากนั้นจะเขา้สู่การเทศน์แหล่ดว้ยบทเดิน ท่ีเป็นบทเกร่ินนาํ ดว้ยการร่ายยาวเป็น

สาํเนียงอีสาน  จากนั้นจะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสานแปลเป็นภาษาไทยจากคาํบาลีเดิมไปจนจบ

เน้ือหาท่ีกล่าวถึงในพระบาลีนั้น หลงัจากนั้นก็จะเป็นการเทศน์ดว้ย บทเดินต่อไป และต่อดว้ย การเทศน์

แหล่เป็นทาํนองอีสานแปลจากพระบาลีขา้งตน้  เป็นรูปแบบน้ีเร่ือยไปจนจบครบทั้งกณัฑ ์
ตวัอยา่ง         

บทนํา                               

                                   นโม   ตสฺส  ภควโต  อรหโต สมฺมา  สมฺพุทฺ ธสฺส ฯ 

บทเดนิ เกร่ินนํา 
 ยงั  ปะนะ  ตงั  รัญญา  มะหาปัฏฐะวงิ อุนนาเทตะวา  พราหมะณสัสะ  ปิยะปุตเตสุ  ทินเนสุ  

ยาวะ  พรัหมะโลกา  เอกะโกลาหะลงั  ชาตงั  อะโหสิฯ  ยงั  สัพพ�ุัตะญาณงั  อนัวา่ผญาสัพพ�ุัตะญาณ

ดวงใด  โพธิสัตเหติ  อนัพระโพธิสัตวเ์จา้ทั้งหลาย  ปัตเถตพั พงั ก็พึงปรารถนาเอา ตงั  สัพพ�ุัตะญาณงั 

ยงัผญาสัพพ�ุัตะญาณ ดวงวเิศษฯ โภ  สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยงั มคัโค อนัวา่หนทางอนัน้ี 

เอกายะโน อนักหูากเคยเทียว เอกะปะโถ อนัเป็นหนทางเดียวบ่กวา้ง สองตาบขา้งเหวชนั  ภูผาตนัไป

ยาก  มีทั้งฮากไมใ้หญ่ยอยไฮ มีทั้งนํ้าน องไหลตกตาด  ฮ่อมหว้ยหาด เหวกนัดาร  กอ้นผาลา้นผาหม่ืน  

ทางเส้นอ่ืนก็บ่มี ดอยอนัน้ีช่ือวา่ดอยคีรียะวงกต อนัเป็นหนทางคดไปนานฮอด เก้ียวสบัสอดไปมาฯ มิ

คาวา่ดูราพระยาเน้ือทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ  มะหพัพะลา  มีกาํลงัมากในป่าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร 

โหถะ เจา้ทั้งหลายจงมาเป็ นพี่อา้ยและพี่ชายแห่งขา้ ดว้ยสามารถเช้ือชาติชั้นเสมอกนั ขา้ก็เป็นเมียพระ

จอมทนัม่ิงเหงา้ ทุกคํ่าเชา้บ่ไดอ้ยูเ่ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เล้ียงขตัติยะราชเจา้ทั้งสาม รามะตาสี

ตานุคะตา เหมือนดัง่นางสีดานอ้ยนาท ตนฉลาดบริบติัแก่เจา้บณัฑิตก็มีแลฯ  ปะทตัตาขา้จกัให้ เค่ิงหน่ึง

แก่เจา้ทั้งสาม ตามท่ีทุกขใ์หเ้หตุวา่อยากได ้ มคัคงั ยงัหนทาง ยาจิตะวา ขา้จกัขอช่องหนา้ เหตุวา่คิดถึง

ลูกกาํพร้าท่ีอยูภ่ายหลงั เทถะ ขอจงให ้มคัคงั ยงัหนทาง แก่ขา้แหน่  เท่าวนัเทอญฯ 
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บทแหล่ท่ี ๑  

  มาจะกล่าวถึงนอ้ย    มทัรีพลอยอยูก่ลางป่า 

 หาผลาหมากไม ้     พอไดแ้ลว้ต่าวคืน 

 พอแต่มาฮอดหอ้ง     เขาฮ่อมบ่อนเป็นช่อง 

 สามสัตวม์าแล่นป้อง     ตนัทา้งระหวา่งทาง 

 ราชสีห์ลดัทา้ง      ทั้งเสือโคร่งและเสือเหลือง 

 เสียงคาํรามเหล่ียวลุก     แลบเลียยงัล้ิน 

 ดัง่สิกินทะยานเตน้     เหลียวดูตะคอกขู่ 

 มทัรีหยดุอยุน่ิ่ง      ขากา้วกะบ่ไป 

 ปลงกะต่าหมากไม ้    ประณมนอบวนัทา 

 ขอมคัคาคืนกลบั      อยา่สะตนัทางนอ้ง 

 เทวดาอยูใ่นหอ้ง      หิมพานตใ์หท้ราบเหตุ 

 ขา้นอ้ยเมียพระเวสน์เจา้     ผูเ้นาวย์ ั้งอยูไ่พร 

 ไปเท่ียวหาหมากไม ้    ถวายท่านโพธิสตัว ์

 สองกุมารผูพ้ลอยพลดั     กะอยูค่องคอยตอ้น 

 ขอวงิวอนใหห้นีทา้ง     อยา่ตนัทางใหเ้ปิดปล่อง 

 สามพระยาพี่นอ้ง     ใหห้นีหม่องปล่องสิไป 

 นางสิปันหมากไม ้    ใหเ้ค่ิงหน่ึงคนัหนี 

 โปรดปราณีผูท้นทุกข ์    โศกกระสนัแสนชั้น 

 เสือยงัตนัทางฮอ้ง     ราชสีห์เตอะปาก 

 หากแม่นเทพท่อนไท ้    แปลงไวท้่าลดัทาง 

 ยา้นมทัรีผา่มา้ง      ทางท่านโพธิสัตว ์

 จึงแปลงกายมาลดั     บ่ใหท้นัสองนอ้ย 

 มทัรีกลอยใจออ้น     วงิวอนจนปากฝ่าว 

 มโนในปวดร้าว      นํ้าตายอ้ยยา่วลงฯ 

 

 จะเป็นในลกัษณะเช่นน้ีเร่ือยไปจนจบครบทุกบทแหล่  และ เสร็จส้ินดว้ยการอนุโมทนาบุญ 

อุทิศ แผส่่วนกศุลใหแ้ก่  สาธุชนท่ีมาร่วมในพิธีตลอดจน ท่ีผูล่้วงลบัไปแลว้ใหไ้ดรั้บอนุโมทนาในกุศล

ในคร้ังน้ี 
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เทคนิคการใช้เสียงในการเทศน์แหล่ 

 ในการเทศน์แหล่มหาชาติเป็นทาํนองอีสานเร่ือง พระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรี

วไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเ ข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานีนั้น  จะพบวา่มีลกัษณะการเทศน์แหล่ท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะในเร่ืองของการใชเ้สียง การเอ้ือนเสียง การแบ่งวรรคตอนของคาํในการเทศน์แหล่ซ่ึง

พบลกัษณะวธีิการดงัน้ีคือ 

 1. การเอ้ือนเสียง คือการใชเ้สียงสูง ตํ่า สลบักนั ตามทาํนองของการเทศน์แหล่ 

 2. การแบ่งวรรคตอนของคาํ  ลกัษณะการแบ่งวรรคตอนนั้นจะไม่มีลกัษณะท่ีแน่นอนชดัเจน 

เหมือนกบั บทกลอนของภาคกลางทัว่ไปเช่น กลอนแปด จะแบ่งการอ่านออกเป็น สามคาํ สองคาํ และ

สามคาํ เป็นตน้  

การเอือ้นเสียง 

 การเอ้ือนเสียงจะมีลกัษณะคลา้ยกลอนหมอลาํ คือ มีการสลบัเสียง สูง ตํ่า ไปมา และมีการ

ทอดเสียงจากคาํหน่ึง ไปสู่อีกคาํหน่ึงโดยใชเ้สียง อือ เฮอ้ เออ เอ่อ  ฮ้ือ  เออ๊ ละนอ  เป็นตวัเช่ือม เช่น 

   เพิน้วา่มายาหญิง   เลศกระบวนหลายชั้น 

จะใชก้ารเอ้ือนเสียงวา่ เพิน้....อือ......วา่.....มา......ยา......หญิง.....ฮ้ือ...เออ๊..ละ..นอ้   เป็นตน้ 

 การเอ้ือนเสียงเวลาเทศน์แหล่ของพร ะภิกษุสงฆน์ั้น จะใชก้ารเอ้ือนท่ีอาจจะไม่ตรง ตามแบบ

แผนทัว่ไปมากนกัเพราะอาจผดิวนิยัสงฆไ์ด ้บางคร้ังการเอ้ือนก็อาจจะมีรายละเอียด ท่ีไม่สามารถบนัทึก

เป็นตวัโนต้ได ้เช่นเสียงท่ีคลอในลาํคลอ  เสียงนาสิก เป็นตน้ 

การแบ่งวรรคตอนของคาํ 

 หลกัในการแบ่งวรรคตอนของคาํนั้นท่านพระครูสุนทรสุตกิจไดใ้หค้าํอธิบายไวว้า่จะแบ่งตาม

คาํเป็นคาํบา้ง รวบคาํใหต้รงจงัหวะบา้ง จะรวบสองคาํ สามคาํ หรือมากกวา่นั้นก็สามารถทาํไดข้ึ้นอยูก่บั

ไหวพริบและปฏิภาณของผูเ้ทศน์แต่ คาํบางคาํ ถา้แยกแลว้ความหมายเปล่ียนก็ไม่สามารถแยกคาํไดเ้ช่น 

คาํวา่ มทัรี  จะตอ้งรวบเป็นคาํเดี ยว จะแบ่งเป็น มทั .....ทรี  ไม่ได ้หรือการรวบสามคาํเขา้ดว้ยกนัจะรวบ

ลกัษณะน้ี เช่น พเนจร ก็จะอ่านเป็นพเนจร ไปเลย เพราะถา้แยกเป็น พะเน ..... แลว้ค่อยเป็น จร อาจ

กรายเป็น  พระ เณร  จร  ไดค้วามหมายก็จะเปล่ียนไปจากเดิม 

 การแบ่งวรรคตอนของคาํนอกจากจะใชใ้นการเทศน์แหล่แล้ว ยงัใชใ้นบทเดินท่ีเป็นร่ายยาวดว้ย 

เช่น 
 ยงั  ปะนะ  ตงั  รัญญา  มะหาปัฏฐะวงิ อุนนาเทตะวา  พราหมะณสัสะ  ปิยะปุตเตสุ  ทินเนสุ  

ยาวะ  พรัหมะโลกา  เอกะโกลาหะลงั  ชาตงั  อะโหสิฯ  ยงั  สัพพ�ุัตะญาณงั  อนัวา่ผญาสัพพ�ุัตะญาณ

ดวงใด โพธิสตัเหติ  อนัพระโพธิสตัวเ์จา้ทั้ งหลาย  ปัตเถตพัพงั ก็พึงปรารถนาเอา ตงั  สัพพ�ุัตะญาณงั 

ยงัผญาสัพพ�ุัตะญาณ ดวงวเิศษฯ โภ  สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยงั มคัโค อนัวา่หนทางอนัน้ี 

เอกายะโน อนักหูากเคยเทียว เอกะปะโถ อนัเป็นหนทางเดียวบ่กวา้ง สองตาบขา้งเหวชนั ภูผาตนัไปยาก  
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มีทั้งฮากไมใ้หญ่ยอยไฮ มีทั้งนํ้านองไหลตกตาด ฮ่อมหว้ยหาด เหวกนัดาร กอ้นผาลา้นผาหม่ืน ทางเส้น

อ่ืนก็บ่มี ดอยอนัน้ีช่ือวา่ดอยคีรียะวงกต อนัเป็นหนทางคดไปนานฮอด เก้ียวสบัสอดไปมาฯ มิคาวา่ดูรา

พระยาเน้ือทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ มะหพัพะลา  มีกาํลงัมากในป่าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร โหถะ เจา้

ทั้งหลายจงมาเป็นพี่อา้ยและพี่ชายแห่งขา้ ดว้ยสามารถเช้ือชาติชั้นเสมอกนั ขา้ก็เป็นเมียพระจอมทนัม่ิง

เหงา้ ทุกคํ่าเชา้บ่ไดอ้ยูเ่ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เล้ียงขตัติยะราชเจา้ทั้งสาม รามะตาสีตานุคะตา 

เหมือนดัง่นางสีดานอ้ยนาท ตนฉลาดบริบติัแก่เจา้บณัฑิตก็มีแลฯ ปะทตั ตาขา้จกัใหเ้ค่ิงหน่ึงแก่เจา้ทั้ง

สาม ตามท่ีทุกขใ์หเ้หตุวา่อยากได ้ มคัคงั ยงัหนทาง ยาจิตะวา ขา้จกัขอช่องหนา้ เหตุวา่คิดถึงลูกกาํพร้าท่ี

อยูภ่ายหลงั เทถะ ขอจงให ้มคัคงั ยงัหนทาง แก่ขา้แหน่  เท่าวนัเทอญฯ 
 วธีิการอ่านก็จะแบ่งตามวรรคของคาํขา้งตน้ ใชเ้สียงสูง  เสีย ง ตํ่า สลบัไปมา ต่อเน่ือง ใชก้าร

หยดุพกัหายใจโดยการเอ้ือนสุดเสียงแลว้วา่ บทเดินต่อไปจนจบ 
 

ทาํนองทีใ่ช้ในการเทศน์แหล่เป็นทาํนองอสีาน  

 ช่ือบทแหล่ทาํนองต่าง ๆ นั้น เป็นช่ือเดิมท่ีมีมาแต่โบราณ อาจจะมีท่ีเป็นทั้งช่ือและทาํนอง   

บางบทก็เป็นแค่ช่ือเรียกโดยนาํคาํแรกในบทมา ตั้งช่ือ ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัทาํนองแต่อยา่งใด บางบทช่ือ

และทาํนองไม่ตรงกนั หรือบางบทก็ไม่ปรากฏช่ือ ทั้งน้ีเป็นเพราะการเทศน์แหล่พระเวสสันดรชาดก 

กณัฑม์ทัรีในสมยัก่อนเทคโนโลยใีนการบนัทึกเสียงยงัไม่มีทาํใหมี้การหลงลืม หรืออาจเป็นเพราะการท่ี

ผูเ้ทศน์สามารถคิดทาํนองอ่ืนใส่เขา้กบับทเทศน์ได ้   
 บทเทศน์แหล่มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีนั้นมีเร่ืองราวท่ีแต่งขยายออกไป

อีกหลายตอนดว้ยกนั ท่ีผูศึ้กษาไดน้าํมาน้ีเป็นตอนท่ีหน่ึงของกณัฑม์ทัรีเท่านั้น ยงัมีบทเทศน์แหล่อีก

มากมายหลายบทท่ีไม่ไดน้าํมากล่าวถึง 
 สาํหรับวดัทุ่งศรีวไิลยนั้นสามารถเทศน์ไดค้รบทุกบท ทุกตอน ในกณัฑม์ทัรี แต่บทเทศน์แหล่ 

และทาํนองท่ีใชใ้นการแหล่เป็นประจาํ และเป็นเอกลกัษณ์   มีประมาณ  10  บทไดแ้ก่ 

 1. บทเดิน เกร่ินนาํ  จะเป็นการยกเอาคาํบาลี ภาษามคธ มาท่องลกัษณะเป็นร่ายยาว เป็น

สาํเนียงอีสาน 
 2. บทแหล่ท่ี ๑ จะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสาน ตรงกบัทาํนองท่ีเรียกวา่ ลมพดัพร้าวพดัไผ ่
 3. บทแหล่ท่ี ๒ จะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสาน ตรงกบัทาํนองท่ีเรียกวา่  ลมพดัพร้าวพดัไผ ่

 4. บทเดิน จะเป็นการยกเอาคาํบาลี ภาษามคธ มาท่องลกัษณะเป็นร่ายยาว เป็นสาํเนียงอีสาน 
 5. บทแหล่ท่ี๓ จะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสาน ตรงกบัทาํนองท่ีเรียกวา่ แม่ฮา้งกล่อมลูก 
 6. บทแหล่ท่ี ๔ จะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสาน ตรงกบัทาํนองท่ีเรียกวา่ กาเตน้กอ้น 
 7. บทเดิน จะเป็นการยกเอาคาํบาลี ภาษามคธ มาท่องลกัษณะเป็นร่ายยาว เป็นสาํเนียงอีสาน 
 8. บทแหล่ท่ี๕  จะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสาน ตรงกบัทาํนองท่ีเรียกวา่ แม่ฮา้งกล่อมลูก 
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 9. บทเดิน จะเป็นการยกเอาคาํบาลี ภาษามคธ มาท่องลกัษณะเป็นร่ายยาว เป็นสาํเนียงอีสาน 
           10.  บทแหล่ท่ี๖ จะใชว้ธีิการแหล่เป็นทาํนองอีสาน ตรงกบัทาํนองท่ีเรียกวา่ รถไฟไต่ราง 

 

บทเดนิ เกร่ินนํา 
 ยงั  ปะนะ  ตงั   รัญญา  มะหาปัฏฐะวงิ อุนนาเทตะวา  พราหมะณสัสะ  ปิยะปุตเตสุ  ทินเนสุ  

ยาวะ  พรัหมะโลกา  เอกะโกลาหะลงั  ชาตงั  อะโหสิฯ  ยงั  สัพพ�ุัตะญาณงั  อนัวา่ผญาสัพพ�ุัตะญาณ

ดวงใด  โพธิสัตเหติ  อนัพระโพธิสัตวเ์จา้ทั้งหลาย  ปัตเถตพัพงั ก็พึงปรารถนาเอา ตงั  สัพพ�ุัตะญาณั ง 

ยงัผญาสัพพ�ุัตะญาณ ดวงวเิศษฯ โภ  สาธะโว ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย อะยงั มคัโค อนัวา่หนทางอนัน้ี 

เอกายะโน อนักหูากเคยเทียว เอกะปะโถ อนัเป็นหนทางเดียวบ่กวา้ง สองตาบขา้งเหวชนั  ภูผาตนัไป

ยาก  มีทั้งฮากไมใ้หญ่ยอยไฮ มีทั้งนํ้านองไหลตกตาด  ฮ่อมหว้ยหาด เหวกนัดาร  กอ้ นผาลา้นผาหม่ืน  

ทางเส้นอ่ืนก็บ่มี ดอยอนัน้ีช่ือวา่ดอยคีรียะวงกต อนัเป็นหนทางคดไปนานฮอด เก้ียวสบัสอดไปมาฯ มิ

คาวา่ดูราพระยาเน้ือทั้งสามตนองอาจ ธรรมชาติ  มะหพัพะลา  มีกาํลงัมากในป่าใหญ่ไพรพนา ภาตะโร 

โหถะ เจา้ทั้งหลายจงมาเป็นพี่อา้ยและพี่ชายแห่งขา้ ดว้ยสามารถเช้ื อชาติชั้นเสมอกนั ขา้ก็เป็นเมียพระ

จอมทนัม่ิงเหงา้ ทุกคํ่าเชา้บ่ไดอ้ยูเ่ดียวดาย หาขวนขวายบ่ประมาท เล้ียงขตัติยะราชเจา้ทั้งสาม รามะตาสี

ตานุคะตา เหมือนดัง่นางสีดานอ้ยนาท ตนฉลาดบริบติัแก่เจา้บณัฑิตก็มีแลฯ  ปะทตัตาขา้จกัใหเ้ค่ิงหน่ึง

แก่เจา้ทั้งสาม ตามท่ีทุกขใ์ห้ เหตุวา่อยากได ้ มคัคงั ยงัหนทาง ยาจิตะวา ขา้จกัขอช่องหนา้ เหตุวา่คิดถึง

ลูกกาํพร้าท่ีอยูภ่ายหลงั เทถะ ขอจงให ้มคัคงั ยงัหนทาง แก่ขา้แหน่  เท่าวนัเทอญฯ 

 

บทแหล่ท่ี ๑  

  มาจะกล่าวถึงนอ้ย    มทัรีพลอยอยูก่ลางป่า 

 หาผลาหมากไม ้     พอไดแ้ลว้ต่าวคืน 

 พอแต่มาฮอดห้อง     เขาฮ่อมบ่อนเป็นช่อง 

 สามสัตวม์าแล่นป้อง     ตนัทา้งระหวา่งทาง 

 ราชสีห์ลดัทา้ง      ทั้งเสือโคร่งและเสือเหลือง 

 เสียงคาํรามเหล่ียวลุก     แลบเลียยงัล้ิน 

 ดัง่สิกินทะยานเตน้     เหลียวดูตะคอกขู่ 

 มทัรีหยดุอยุน่ิ่ง      ขากา้วกะบ่ไป 

 ปลงกะต่าหมากไม ้    ประณมนอบวนัทา 

 ขอมคัคาคืนกลบั      อยา่สะตนัทางนอ้ง 

 เทวดาอยูใ่นหอ้ง      หิมพานตใ์หท้ราบเหตุ 
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 ขา้นอ้ยเมียพระเวสน์เจา้     ผูเ้นาวย์ ั้งอยูไ่พร 

 ไปเท่ียวหาหมากไม ้    ถวายท่านโพธิสตัว ์

 สองกุมารผูพ้ลอยพลดั     กะอยูค่องคอยตอ้น 

 ขอวงิวอนใหห้นีทา้ง     อยา่ตนัทางใหเ้ปิดปล่อง 

 สามพระยาพี่นอ้ง     ใหห้นีหม่องปล่องสิไป 

 นางสิปันหมากไม ้    ใหเ้ค่ิงหน่ึงคนัหนี 

 โปรดปราณีผูท้นทุกข ์    โศกกระสนัแสนชั้น 

 เสือยงัตนัทางฮอ้ง     ราชสีห์เตอะปาก 

 หากแม่นเทพท่อนไท ้    แปลงไวท้่าลดัทาง 

 ยา้นมทัรีผา่มา้ง      ทางท่านโพธิสัตว ์

 จึงแปลงกายมาลดั     บ่ใหท้นัสองนอ้ย 

 มทัรีกลอยใจออ้น     วงิวอนจนปากฝ่าว 

 มโนในปวดร้าว      นํ้าตายอ้ยยา่วลงฯ 

บทแหล่ที ่๒ 

พอตะวนัอ่วยโคง้    ลงบ่ายแสงสี 
 สามมิคคีกะเลยจาง     แยกทางจัง่ไปได ้
 มทัรีไววาฟ้าว      ขอคานกะขอ้งช่วย 
 จัง่แม่นซวยแฮงฟ้าว     คณิงแกว้แก่นสมร 
 ปานน้ีคงลดัตอ้น      กะใจอ่อนคอยทาง 
 นางทั้งเดินคณิงนาํ     แล่นซาํกะปานนั้น 
 จนตะวนัแสงคอ้ย     จัง่เถิงดอยเขตด่าน 
 สองกุมารลูกแกว้     แม่มาแลว้เจา้อยูใ่ส 
 แปลกประหลาดนาทไท ้    บ่เห็นอ่อนบุตรา 
 สู่วนัมาคอยรับ      อยูด่่านดอยคอยจอ้ง 
 ม้ือน้ีมองขวาซา้ย     มองดายกะมองเปล่า 
 พระนางเหงาเม่ือยเส้น     ใจเตน้ถ่ีระรัว 
 พอไปฮอดเขตฮั้ว     หาบกะต่าปลงหยดุ 
 จนเห่ือไหลไคมุด     โลดเงียบเหงาเอาฮา้ย 
 ตายกตูายบ่เห็นหลา้     ไขวาจาเอ้ินกู่ 
 ลูกทั้งคู่เจา้อยา่เล่น     มวัล้ีซ่อนตน 
 นางมทัรีแล่นคน้      เอ้ินเอ่ยไขจา  
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 แล่นกลบัไปกลบัมา     คู่สถานลานกวา้ง 
 หทยัดวงหมองเศร้า     บ่เห็นเงาลูกอ่อน 
 หรือแม่นลูกแล่นซ่อน     หลบล้ีบ่ายบงั 
 หรือเจา้ชงัสิงอนหนา้     วา่มารดานานต่าว 
 วา่สิไปฟ้าวๆ      ผ ัน่เลยส่าวกล่าวแถลง 
 บ่แม่นแม่ตั้งแกลง้     แม่น้ีแฮงอยากคืนกลบั 
 แต่วา่ลางมาทบั      จัง่ค่อยมาออกป่านน้ี 
 นางมทีัรหลงเซ่อ      จิตละเมอเพอ้ป่วง 
 ดวงหทยัสิแตกมา้ง     บ่จกัอา้งเอ่ยขาน 
 ข้ึนกราบทูลพระพี่ท่าน     ไดเ้อ้ือนอ่านทูลถาม 
 สองคนงามไปไสนอ้     อ่ีพอ่คุณบุญลน้ 
 ลูกสองคนบ่เห็นแลว้     สิอึดแนวน่ิงอยู ่
 ช่างบ่ดูเบ่ิงบา้ง      หรือหากซ่อนเสียงใส 
 นั้นละนา      พี่พระองคเ์อย้ฯ  

 

โน้ตทาํนอง ลมพดัพร้าวพดัไผ่ 
 

   - - - -ฟ    - ฟรซ    - ฟซล    - ลรด    - ดรล     - ลรด    - ดมร    - รซม 

   - มซร     - รมร    มรมด    - ดรด    รดรฟ    - ฟซด    ซ ลดล    - ลรล 

   ดซลฟ     - ฟซด     ซลดล    - ร  - ล     - ร - ล    - รดล    - รดล    -ลดล  

   ซลดล     -รดล    ซลดล     -ลดล    ซลดล     รดรฟ    ซลดล - ร - ฟ 

 

โน้ตทางแหล่บทแหล่ที ่๑ 

   

      - - - - มา    - จะกล่าว  - ถึง-นอ้ย    มทัรีพลอย   เออ เฮอ้ เอ่อ     - - - อยู ่       - กลาง เอ่อ เฮอ้ ป่า 

   - - - -ฟ    - ฟ-ซ    - ซ - ล    - ลรด    - ดรล     - ลรด    - ดมร    - รซม 
  - หา ผลา       - เฮอ้ เออ     - - - หมาก  เออ เฮอ้ เออ             - - - -ไม ้       - - - -        - - - -        - - - -  

   - มซร     - - มร      - - -ด    - ดรด    - - -ฟ    - - - -    - - - -    - - - - 
             พอ       - - - - - - - -    - เอ่อ  - เออ๊     - - - -   - - - -    - - - -    - - - - 

   - ซ - ฟ     - -- -     - - - -    - ร  - ล     - - - ล    - - - ล    - - - ล    - - - ล  
เอ่อเออเฮอ้เออ     - -- -    - - - เอย     - - - -  - - - -     - - - ต่าว - - - -   - - - คืน 

   ซลดล     - - -ล    - - -ล     -ลดล    ซลดล     รดรฟ    ซลดล - ร - ฟ 
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 การเทศน์แหล่บทแหล่ท่ี ๑ และบทแหล่ท่ี ๒นั้นจะใชท้าํนองเดียวกนัจะเร่ิมดว้ยดน้นาํก่อน

ประมาณ 1 วรรคจากนั้นท่ีเหลือก็จะเก็บคาํพร้อมกบัทาํนองจนจบวรรค   เม่ือข้ึนบทต่อไปก็จะใชว้ธีิการ

เอ้ือนลอยเป็นการทา้เสียงหรือดนัเสียงใหถึ้งเสียงท่ีตอ้งการ จนเขา้สู่ทาํนองท่ีต่อเน่ืองจากวรรคท่ีผา่นมา 

จากนั้นจึงใชว้ธีิการแหล่เหมือนอยา่งเช่นบทแรกในทุกบท 
 การเทศน์แหล่ของพระภิกษุสงฆ์ นั้น จะไม่ตรงตามทาํนองของทุกหอ้งเน่ือง จากเป็นการผดิ

พระวนิยัถา้พระภิกษุร้องรําทาํเพลง  จึงทาํใหก้ารเทศน์มีการแต่งทาํนองใหย้ดืขยายออกไป หรือไม่ก็

แหล่ลกัลัน่จงัหวะ  เพือ่ใหท้าํนองผดิแผกแตกต่างไปจากเดิม 
 เอกลกัษณ์การเทศน์แหล่ของวดัทุ่งศรีวไิลยนั้น  เม่ือเทศน์จบเน้ื อความ แลว้จะหยดุพกั  และมี

การเทศน์แปลคัน่แต่ในปัจจุบนัเจา้ภาพจะนิมนตเ์ทศน์แหล่อยา่งเดียว ไม่นิมนตเ์ทศน์แปลเพราะการ

เทศน์แหล่อยา่งเดียวก็ใชเ้วลามากอยูแ่ลว้  การเทศน์แหล่กบัการเทศน์แปลเป็นร้อยแกว้จึงไม่มีเห็นแลว้

ในงานุญผะเหวด หรือบุญเทศน์มหาชาติ     
 ทาํนองการเทศน์แหล่ท่ีจะเทศน์เป็นบทต่อไปนั้น ไม่มีหลกัเกณฑใ์ด ๆ มากาํหนด  การเลือก

ทาํนองจะข้ึนอยูก่บัพระภิกษุวา่จะเทศน์บทใดบา้ง  แต่ส่วนมากจะเป็นทาํนองท่ีญาติโยมคุน้ชิน  มีความ

ไพเราะ และมีอตัราจั งหวะท่ีชา้และเร็วสลบัอยูด่ว้ย  เพื่อไม่ใหค้นฟังเบ่ือ บทท่ีเทศน์แหล่บ่อย ๆ เช่น   

บทท่ีพระนางมทัรีหาสองกุมารไม่พบ  เป็นบทท่ีมีเร่ืองราวกล่าวถึงพระนางมทัรีเจอสัตวท์ั้งสามมา

ขวางทางท่ีจะเดินกลบัสู่อาศรมท่ีพกั เป็นการจาํแลงกายของเทวดา เพื่อมิใหพ้ระนางมทัรีไปทนักบัชูชก 

พระนางจึงตกใจและมีความหวาดหวัน่กลวัภยั และอีกหน่ึงคือเป็นห่วงทั้งสอ งกุมาร จึงเป็นบทท่ีมีทั้ง

เศร้า ต่ืนเตน้ ประสม ประสานกนั การเทศน์แหล่นั้นใชท้าํนองชา้ อิงกบัทาํนองของแคนอีสานคือ 

ทาํนอง แม่ฮา้งกล่อมลูก ทาํนองสวดของบทน้ีไม่ตรงกบัช่ือทาํนองเดิม การบรรจุทาํนองของบทน้ีเรียบ

เรียงโดยพระครูสุนทรสุตกิจวดัทุ่งศรีวไิลย   

              

บทแหล่ที่๓ 
                     เพิ่นวา่มายาหญิง   เลศกระบวนหลายชั้น 

  เขาช่างทาํกลลอ้     แถลงเป็นหลายเลศ 

  ไผผูเ้ห็นหม่อต้ืน     สิกุมยอ้งวา่ดี 

  วนัน้ี นางหากไปในดา้ว    ดงดอนเดินเถ่ือน 

  หาเพื่อนพอ้ง     ตามส้นกะบ่มี 

  ไผสิเห็นดีดว้ย     ดอมพระนางอยูก่ลางป่า 

  โตหากลืมลูกนอ้ย    ไปเริงเล่นล่วงกาม 

  อนัน้ีนั้น คนัพี่เนาวอ์ยูห่อ้ง   เสวยราชยเ์ป็นกษตัริย ์

  พี่สิตดัคอนาง     ใหม่ิ้งมรณาเม้ียน 
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  แต่น้ีมาเพียรสร้าง    บาํเพญ็วตัรเพศ 

  อโหสิใหเ้จา้     เป็นคร้ังแรกปฐม 

  ชาตินํ้าตาบ่ยอ้ย     อยา่ทาํท่าแยแส 

  นํ้าลายแปะเติมนาํ    ถูกคาํโบราณเวา้ 

  อนัวา่บุตราเจา้     ไผนอสิรูเร่ือง 

  พี่บ่ไดท้ราบเร่ือง     อยา่มาส่อเสียดถาม 

  ชาติผูห้ญิงหนา้ดา้น    ทาํท่าบีบนํ้าตา 

  จัง่วา่มายาหญิง     เลศกระบวนหลายชั้น 

  สัมพนัธ์ล้ึง     หลายใจร้อยเหล่ียม 

  ล่อแล่กแล่น     ลมล้ินเล่ือนไหล 

 เจา้อยา่พี่ต๋ีไข ้    ถามกินแกงไก่ 

 ไขบ้่เจบ็ปวดเน้ือ     ไผสิฮูฮ่้อมปัว 

 คนัแม่นหาผวัให ้    มทัรีนางคนใหม่ 

 ไขข้องนางคือสิมิดออ้ยจอ้ย   ยาแกบ้่อ่าวเลยฯ 

บทแหล่ที ่๕ 

แม่นสิวอนวานไหว ้  หลายทีทูลภาค 

พระก็บ่ปากเวา้     จาตา้นแต่อยา่งใด 

นางมทัรีกะจึงได ้    ออกเท่ียวตามหา 

ริมศาลาริมหนอง    ผอ่งเอินทั้งเอ้ิน 

วา่กณัหาแม่น้ีเอย     ชาลีแม่น้ีเอย้ 

เอ้ินคาํใด๋กะเลยมิดอ้ิงต้ิง    บ่มีส่ิงสิไขขาน 

บ่เห็นสองกุมาร     ผ ัน่แล่นลงในถํ้า 

มทัรีนางลงคน้     อยูส่ระศรีตั้งหลายเล่า 

นึกวา่เงือกคาบเจา้    ลงนํ้าจุ่มจม 

เปิดใบบวัแลว้กะกม้    หมอบส่องหาฮอย 

ข้ึนมาคอยแลลดั     ท่ีป่าดงแสนโซง้ 

เห็นแต่ดงเป็นชั้น    เถาวลัยเ์ก้ียวยามหยา่ง 

นางก็หาซอกคน้     บู๋หม่นป่าหนา..ฯ 
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                                                              โน้ตทาํนอง แม่ฮ้างกล่อมลูก 

             

   - - - -    - - - ร    - ด - ล  - ซ - ล    - - - -    - - - ฟ    - ซ - ด    - ซ - ล 

   - - - -    -  - ล    - ซ - ล    - ด  - ฟ    - - - ฟ    - ซ - ล    - ด - ฟ    - ซ - ล 

- - - ร - ฟ - ร - ด - ล  - ซ - ล    - ล - ซ     - ร - ฟ - ฟ - ซ - ล - ด 

- ด - ฟ - ซ - ล - ล - ซ -ร - ฟ  -ร - ด  - ล - ซ - ฟ - ร - ด - ร 

- - - - - ล - ซ - ฟ - ร - ด - ร - - - -   - ล - ซ - ฟ - ร - ด - ร 

 

     โน้ตทางแหล่บทแหล่ที ่๓ 

 

 -  -  - เพ่ิน    - -  - วา่       - - - มา    - ยา – หญิง       - - - -เออ๊    - ละ - นอ  -   - ละ หนอ้   -   -  ละ นอ 

   - - - ร    - - - ร    -  - - ล  - ล - รํ    - - - ด ํ    - - - ฟ    - ซ - ด    - ซ - ล 
                 เออ  - เอ่อ - เออ    - เฮ่อ - เออ๊     - เอย้ - -    - เลศ - กระ     - - - บวน     - - - เอย       - - - -  

    - - - ล  -  ซ - ล   - ซ -  ด ํ    -  - - -   - รํ -  ล   - ล -  ล    - - - ล    - - - -  

  - - - -   - - - - - - - -   - หลาย-  -       - - - -        - - - -    - - - เอ่อ    - - - ชั้น 

- - - ร - ฟ - ร - ด - ล  - ซ - -    - ล - ซ     - ร - ฟ - ฟ - ซ - ล - ด 

 

 จากบทแหล่ขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้า่ลกัษณะการแหล่นั้นจะม่ายค่อยตรงกบัทาํนองท่ีอิงตามลาย

แคนมากนกัแต่เป็นลกัษณะท่ีนาํมาเทียบเคียงในลกัษณะของการเดินทาํนองท่ีคลา้ยคลึงกนั จะใชว้ธีิ

เช่นน้ีไปทีละบาท จนจบบท      

 บทต่อไปคือบทแหล่ท่ี  ๔  เป็นบทท่ีกล่าวถึงพระเวสสันดร ต่อวา่พระนางมทัรีท่ีกลบัมาจ าก

หาอาหารในป่าล่าชา้ หาวา่นางมีชูไ้ปหลงมวัเมาผูอ่ื้นมีใจคิดออกห่างจากตน ทาํใหพ้ระนางมทัรี นอ้ยใจ  

จึงไดมี้บทประชด ประชนักนั ระหวา่งพระเวสสันดรและพระนางมทัรี บทแหล่ท่ี๔ น้ีมีทาํนองท่ีไพเราะ   

อิงกบัทาํนอง กาเตน้กอ้น    ทาํนองเทศน์แหล่ของบทน้ีไม่ตรงกบัช่ือทาํนองเ ดิม   การบรรจุทาํนองของ

บทน้ีเรียบเรียงโดยพระครูสุนทรสุตกิจ วดัทุ่งศรีวไิลย    

 

บทแหล่ที่๔ 
                          พระเวสน์วา่ถ่อนั้น   เฉยอยูบ่่มีจา 

  มทัรีเวทนาอุก     ดัง่สิตีอกมอ้ย 

  วา่พี่เอย้ สังมาทาํเวรขอ้ย    หากระบวนหลายเร่ือง 

  หน่ีจากเมืองกะเพิ่งเจา้    ผวัแกว้ผูเ้ดียว น้ีแหล่ว 
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  หาวา่นางโลภเล้ียว    ยุง่เก่ียวกามคุณ วา่หรือ 

  ถา้หากเป็นคาํจริง    จัง่ค่อยฟันคอเม้ียน 

  นางหากมาเพียรเล้ียง    พระองคธ์รรมทั้งลูก 

  ถา้ทาํบ่ถูกตอ้ง     เชิญถอ้นจงประหาร 

  สิเอาหวัฮองไม ้    ยอมผดิสารภาพ 

  คนันางทาํถูกตอ้ง    พระนางนอ้งจ่งเจริญฯ 

 

                                                             โน้ตทาํนองกาเต้นก้อน    

 

   - - - -    - - - ด    - ร - ล     - ด - ร   - - - -   - - - ฟ      - ซ - ฟ   - ด - ร  

   - - - ล    - ซ - ฟ       - ซ - ล           - ซ - ล        - - - -   - ซ - ฟ    - ซ - ฟ   - ด - ร 

   - - - -    - - - ด   - ร - ด   - ซ - ล    - - - -     - ล - ด     - ร - ด     - ซ - ล  

  - - - -           - ด - ล  - ซ - ฟ   - ร ด  ร  - ฟ - ซ  - ล ด ซ  ล ซ ฟ ร   - ด - ร 

                       

โน้ตทางแหล่ 

 

  - - - พระ       - - - -     - - - เออ   -  - เวส      - - - ละ     -  -  - วา่     - - - ถ่อ       - - - -นั้น 

 - - - ด    - - - -    - - - ร  - ด - ร   - - - -   - -  - ฟ   - - - ซ    - - - รํ  

      - - - -เฉย    - - - อยู ่   -  บ่ - มี      - - - จา       - - - -    - มทัรี เวทะ       - - - นา       - - - อุก  

   - - -  ล   - - - ฟ   - ซ - ล   - - - ล    - - - -    - ล - ด    - - - ด   - - - ล 

      - - - -       - ดัง่ - สิ       - ตี - - -        - - - - -        - - - - -        - - - อก        - - - -      - - - มอ้ย  

  - - - ซม    - ซ - ล     -  ซ -     - - - -     - - - -     - - - ซ    - - - -     - - - รํ  

              
 

จากบทแหล่ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ บทกาเตน้กอ้น เป็นท่วงทาํนอง ท่ีดาํเนินจงัหวะชา้ สลบัปานกลาง 

ลกัษณะเหมือนกาท่ีเดินจิกหาอาหารตามทอ้งทุ่งท่ีมีข้ึนท่ีสูงบา้งลงท่ีตํ่าบา้ง เหมือนกบัอารมณ์ท่ีมีทั้งข้ึน

และลงในเวลาเดียวกนั นิยมนาํทาํนองน้ีมาใชแ้หล่ช่วงท่ี พระนางมทัรี นอ้ยอก นอ้ยใจ แต่ก็ไม่ได ้

แสดงออกถึงความเก้ียวกราดออกมา ไดแ้ต่รับความรู้สึกนั้นๆ ไป  
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บทแหล่ที ่๖ 
นึกวา่ตายตกนํ้า    แม่กะคอยลงโงม 

นึกวา่ตายตกตม     แม่ก็ลงไปคั้น 

เห็นแต่ฮอยเจา้ลงนํ้า    เห็นแต่ฮอยเจา้ลงท่า 

เห็นแต่ฮอยเจา้นั้นลงอาบนํ้า   ฮอยนั้นกะส่วนสน 

สาละวนใจหยุง่     มุงมาบ่เวน้ห่าง 

เหมิดสู่ทางเท่ียวคน้    จนสิแจง้สวา่งตา 

มทัรีอิดเม่ือยลา้     บ่เป็นท่าผดิหวงั 

ใจกะยงัเพียงนิด     ดัง่สิปลิดปลงเม้ียน 

เป็นวนิเวยีนสมองต้ือ    พเนจรฮอ้นเซ่า 

น่าหลูโตนพระแม่เจา้    อุกเอา้อัง่พระทยั 

คืนมาหาพระบาทไท ้   หวงัสิไถ่ถามถึง 

ผัน่หูตึงตาลาย     สม่ิงกายลมตอ้ง 

พระนางมองบ่เห็นหนา้    พระสันตาองคพ์ี่ 

วสิัญญีท่าวลม้     ลมทอ้นอ่อนสลวย 

นั้นละนา     ศรัทธาเอย้ฯ 
 

โน้ตทาํนองรถไฟไต่ราง 

เกร่ิน 

---ล ---ล -ด-ร -ด-ม -ร-ซ -ร-ม -ล-ม -ซ-ร 
-ซ-ร -ม-ร -ซ-ร -ม-ล -ด-ร -ด-ม -ด-ล -ร-ด 
-ร-ด ---ล ลรลด ลรลด ลรลด ลรลด ลรลด ลรลด 

ลรลด ลรลด ลรลด ลรลด ลมลด ลมรม ซมรม ลมซล 
มลซล มลซล มลซล มลซล ดลซล ดลซล ดลซล ดลซล 
ดลดร --ดล มรดล รลดล ดซดล ดลซม ลมซร มดมร 
ดลรด ลรลด รด-ล      

 
 
 
 
 
 



 74 

เดนิ 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---ล ---ล 
---ด --ลม --ซม --ลม --ซม --ลม --ซม รมซม 

-มลม ซรมด -ดรซ รมซม -มลม ซรมด -ดรซ รมซม 
-มลซ -ซทล -ลทซ ทลทล -ลรท -ทรล รทรท -ทรล 
ทลทซ -ซทล ทลทซ -ซทล ทลทซ -ซลด -ดรซ รมซม 
-มดม รมซม -มซม ซลซม -มซม ซลมล -ลดล ซลดล 
-ลดล ดรดล -ลรล ดซลม -มลม ซลดล -ลรล ดซลม 
-มลม ซรมด -ดรซ รมซม ลมซม รมซม ลมซม รมซม 
ลมซล ซลดล ซลดล รลดล ซลดร ลรดล รลดร ลรดล 
รลดซ ลซมซ ลซดซ ลซมซ ลซดซ ลซมซ ลซดซ ลซรม 
-ซมม -ดมม -ซมม -ดมม -ซมม -ดมม -ซมม -ดมม 
-ดมม -ดมม -ดมม -ดรร -รซร มรดร -รซร มรดท 
ดรดท ดรดท ดรดร มรดร ซมซร มรดร ซมซร มรมซ 
ลซมซ ลซมซ ลซมซ ลซมซ ลซดซ ลซมซ ลซดซ ลซมซ 
ลซลด ลดลซ ลดลร ลดลซ ลดลร ลดลร ลดลร ลดลร 
ลดลร ลดลร ลดลร ลดรล ดดลร ลดรล รดลร ลดรล 
ดซดล ซมรม ลดลด ซลซม ลมซม รมซม ลมซล ซลดล 
ซมซล ซมรม ลมซม รมซม ลมซร มรมด -ดรซ รมซม 
-ล-ม -ล-ม -ล-ม -ลซม -ลซม ซรมด -ดรซ รมซม 
-มลซ -ซดล -ดรซ รมซม -มลซ -ซลม -มลซ -ซทล 
-ลทซ -ซทล -ลรท -ทมร -รมท -ทมร -รมท -ทรล 
-ลรท -ทรล -ลทซ ทลทล -ลทซ ลซลด -ดรซ รมซม 
ลมซม รมซม ลมซม รมซม ลมซล ซดลซ ลดลซ ลดลซ 
ลดลร ลดลซ ลดลร ลดลซ ลดลซ ลดลซ ลมลซ ลดลซ 
-มซม รมซม ลมซม รมซม ลมซล ซมลม ลมซด ซดลซ 
ดซลม ลมซร ซรมด มดรซ รมซม ลมซร มดมร ดลรล 
ดรดม รดลร ลดรด ---ล     
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 ในทาํนองน้ีจะมีการเกร่ินนาํดนตรีไปก่อน แลว้จึงค่อยเขา้สู่ทาํนองโดยการเดินเสียงไปตาม

โนต้เพลง จนจบเพลง  แต่เม่ือใชอิ้งกบัทาํ นองเทศน์แหล่แลว้  ไม่ปรากฏวา่มีการแหล่เกร่ินนาํ พบเพยีง

ลกัษณะการแหล่ท่ีไล่เสียงข้ึนลง คลา้ยทาํนองเดินของทาํนองน้ีเท่านั้น 

ท่ียกตวัอยา่งมาน้ีเป็น ๖ บทท่ีพระครูสุนทรสุตกิจวดัทุ่งศรีวไิลยจะใชเ้ทศน์แหล่เป็นประจาํใน

งานบุญพระเหวด เทศน์มหาชาติ     
 ระหวา่งการหยดุพกั   เจา้ภาพตอ้งถวายนํ้าด่ืมเป็นระยะ  ในช่วงพกัของบทแหล่ท่ี 3 นั้น ถา้

เจา้ภาพมีอาหารเล้ียงผูร่้วมงานก็สามารถเล้ียงไดใ้นช่วงน้ีเม่ือแขกผูร่้วมงานรับประทานเสร็จเรียบร้อย  

พระภิกษุก็จะเร่ิมเทศน์ต่อ 
 ก่อนการเทศน์แหล่จะส้ินสุดลง ตามธรรมเนียมโบราณบทสุดทา้ยซ่ึงเปรียบ เหมือนบทลา

จะตอ้งจบดว้ยบทสรุปเน้ือความทั้งหมด และอนุโมทนา กรวดนํ้าส่งบุญ ตามคาํบอกเล่าของผูเ้ทศน์ 

ระหวา่งการสวดบทน้ีจะมีเสียงสุนขัหอนรับตลอดเวลา   มีความเช่ือกนัวา่มีสรรพสัตวท์ั้งมารับส่วนบุญ 

          3.5   เม่ือเทศน์จบแลว้   พิธีกรชกัดา้ยสายสิญจน์แลว้ก็จะดบัเทียน    ถวายเคร่ืองไทยธรรม 
          3.6   เจา้ภาพถือเคร่ืองไทยธรรมไปส่งพระท่ีรถหรือท่ีวดั    
     การเทศน์แหล่มหาชาติในงานบุญผะเหวดนั้น ถือเป็นกิจอยา่งหน่ึงของสงฆ ์มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
       1. เพื่อความอบอุ่นใจแก่เจา้ภาพ  เพราะพระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งทางใจของชาวบา้น   เม่ือชาวบา้นมี

ความทุกขเ์ดือดร้อน  พระสงฆจึ์งหาวธีิสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ชาวบา้นดว้ยการนาํธรรมะมาเทศน์ 
         2.  เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธในประเทศไทยภาคอีสานใชเ้วลาหลายวนัในการจดัพิธีบุญ  

ผะเหวด  ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชาวบา้น แ ละสร้างความสามคัคี  ส่วนหน่ึงเพราะ

ความรักและศรัทธาในพระบารมีของพระพุทธเจา้ ดงันั้นการเทศน์มหาชาติของพระสงฆจึ์งมีบทบาทใน

ฐานะเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวติของชาวพุทธ 
       3.  เหตุผลท่ีนาํชาดกมาเทศน์งานบุญผะเหวด ก็เพราะเช่ือวา่การฟังเทศน์มหาชาติ  เป็นการ

เจริญรอย ตามพระบาทแห่งพระบรมศาสดา  และไดร่้วมสาธยายบุญและกุศลของพระพุทธเจา้ท่ีทรง

บาํเพญ็มาหลายชาติและเช่ือวา่เม่ือผูใ้ดไดส้ดปัรับฟังแลว้ ยอ่มเกิดผลานิสงส์มากมาย 
       4. เป็นการช่วยสืบต่อพระศาสนา  เพราะการทรงจาํพระพุทธพจน์เป็นการสืบต่อพระศาสนา

อยา่งหน่ึง   การเทศน์พร ะธรรมจึงเป็นการส่งเสริมความจาํ  และเป็นการทบทวนความจาํเก่ียวกบัธรรม

และเร่ืองราวในชาดกท่ีไดท้่องจาํไวไ้ปในตวัดว้ย 
      5. เป็นเหตุแห่งการบาํเพญ็บุญอยา่งหน่ึงของมวลมนุษยคื์อบุญท่ีเกิดจากการฟังธรรม

(ธมัมสัสวนามยั)   
     6. เป็นการอุปถมัภบ์าํรุงพระสงฆใ์หท้าํหนา้ท่ี ดาํรงพระศาสนาสืบต่อไป ดงัท่ีพระพุทธองค์

ไดต้รัสไวใ้นติโรกุฑฑสูตรวา่  เป็นการใหก้าํลงัแด่พระสงฆ ์ (พลญัจ  ภิกขนุมนุป-ปทินนงั) 
     7. เป็นการอนุรักษจ์ารีตประเพณี ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ของชาวไทยอีสานใหค้งอยูสื่บต่อไป 



บทที่   5 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

                  

 ในเร่ืองการศึกษาการเทศน์แหล่มหาชาติเร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย 

ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานีน้ี ผูศึ้กษาสามารถนาํขอ้มูลมารวบรวมและสรุป

เป็นใจ ความสาํคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ศึกษาประวติัความเป็นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีของ

วดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดั อุบลราชธานี 

 2. ศึกษาวธีิการเทศน์แหล่และทาํนองท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดก 

กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดั อุบลราชธานี 

 

สรุปผลการวจิัย     

 ประวตัิความเป็นมา 
 การเทศน์แหล่มหาชาติเป็นทาํนองอีสาน เร่ืองพระเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรีนั้น เป็นการ

อธิบายเร่ืองราวการบาํเพญ็มหาทานบารมีของพระเวสสันดรความวา่ พระเวสสันดรเป็นพระชาติสุดทา้ย

ของพระพุทธเจา้ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะและบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น

กษตัริยค์รองเมืองสีพี เป็นผูมี้เมตตาและเสียสละมาก วนัหน่ึงกษตัริยแ์ห่งกาลิงราชมีความปรารถนาจะ

ขอใหพ้ระเวสสันดร ช่วยเมืองตนเองใหพ้น้จากทุกขจึ์งไดส่้งพราหมณ์มาทูลขอ ชา้งปัจ จยันาค ซ่ึงเป็น

ชา้งคู่บา้น คู่เมือง  มีความเช่ือวา่ ถา้ชา้งปัจจยันาคน้ีไป ณ ท่ีแห่งใด ท่ีนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ ดว้ยพืชผล 

ผลาหารต่างๆจึงไดส่้งพราหมณ์ราชทูตมายงัเมืองสีพี่เพื่อขอชา้งปัจจยันาค หลงัจากท่ีพระเวสสันดรได้

ประทานชา้งปัจจยันาคใหแ้ก่ พราหมณ์แห่งกาลิงรั ฐแลว้ พระราชบิดาคือพระเจา้สีพีราชและประชาชน

ไม่พอใจจึงไดข้บัไล่ใหเ้นรเทศ พระเวสสนัดร ออกนอกเมือง พระองคก์็มิไดข้ดัขอ้งพร้อมทั้งไดบ้าํเพญ็

มหาทานสัตสดกทาน ก่อนออกจากเมืองดว้ย หลงัจากนั้นพระองคพ์ร้อมดว้ย พระนางมทัรี พระกณัหา 

พระชาลี ไดเ้สด็จสู่ป่า เพื่อไปยงัเขา วงกต บาํเพญ็พรต   ณ ท่ีนั้นเองทรงไดบ้าํเพญ็ทานคร้ังยิง่ใหญ่อีก

ดว้ยการประทานแกว้ตา ดวงใจ อนัไดแ้ก่ พระกุมารทั้งสองใหแ้ก่ ชูชก เพื่อไปปรนนิบติัรับใช ้คร้ังนั้น

พระนางมทัรีไดอ้อกไปหาผลาหารในป่า ไม่ทนัไดพ้บกบัชูชก เพราะในระหวา่งทางไดมี้เทวดาจาํแลง

กายเป็นราชสีห์ เสื อโคร่ง เสือเหลือง มานอนขวางทางไปยงัอาศรมท่ีพกัไว ้ พระนางจึงหวาดกลวั และ

ในขณะเดียวกนัความหวาดกลวัก็มิไดท้าํใหพ้ระนางทอ้ทอยเพราะ พระนางมีความเป็นห่วงสองพระ

กุมารมาก จึง เอาชนะความกลวัแลว้เสด็จกลบัไปยงัอาศรมท่ีพกั เม่ือไดพ้บพระเวสสันดร ก็ถูกพระ

เวสสนัดร ต่อวา่ ท่ีมาชา้ไม่ตรงเวลา ทาํใหพ้ระนางเสียใจ และนอ้ยใจในพระเวสสันดร  หลงัจากนั้นก็
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ถามถึงสองพระกุมาร แต่พระเวสสันดรไม่ไดแ้จง้แก่นาง นางจึงวิง่ออกตามหาสองกุมารจนทัว่ จนใน

ท่ีสุดก็อ่อนแรง มาสลบท่ีหนา้ท่ีประทบัของพระเวสสันดร เม่ือพระนางฟ้ืนข้ึนมา พระเวสสันดรจึงได้

แจง้แก่นางใหท้ราบ  พระนางก็ไดอ้นุโมทนาในบุญคร้ังน้ี ต่อมา พระอินทร์หรือทา้วสักกะเทวราช ได้

แปลงกายมาเป็นพราหมณ์ ไปทูลขอพระนางมทัรีจากพระเวสสันดร เพราะเกรงวา่จะมีผูอ่ื้นมาขอไป

ก่อนจะไม่มีใครคอยถวายการอุปัฏฐากพระเวสสันดร จึงไดแ้ปลงกายมาทูลขอพระนาง  เม่ือพระ

เวสสนัดร ประทานให ้ทา้วสักกะเทวราชจึง ไดบ้อกความจริงแด่พระองค ์และคืนพระนางมทัรีให ้   

พระเวสสันดรตามเดิม พระเจา้สีพีราชไดพ้บกบัทั้งสองพระกุมารจึงไดแ้ลกทรัพยสิ์น อาหาร คาว หวาน 

กบัชูชก จนในท่ีสุดชูชกก็ไดส้ิ้นใจลงดว้ยความโลภ ในผลาหารต่างๆท่ีไดรั้บจากพระเจา้สีพีราช  

จากนั้นสองพระกุมารจึงทูลใหพ้ระเจา้สิพีราชไปรับพระเวสสันดรและพระนางมทัรีกลบัสู่เมือง เม่ือทั้ง

หกพระองคม์าพบหนา้กนั ก็เกิด ความ ปีติยนิดี หลัง่นํ้าตาเพราะความรักและคิดถึงกนั แลว้ก็ไดเ้ชิญ

เสด็จพระเวสสนัดร เขา้เมือง ในขณะนั้นในเมืองก็เกิดปาฏิหาริย ์บงัเกิด ฝนโบ กขรพรรษ คือเป็นฝนท่ี

เป็นแกว้  แหวน เงิน ทอง ร่วงโรยมาจากฟ้า ชาวเมืองต่างก็พากนัเก็บไว ้ส่วนพระเวสสนัดรใหน้าํเขา้

ทอ้งพระคลงัและและทาํนุบาํรุงบา้นเมืองดว้ยทศพิธราชธรรมตลอดมา                  
 การเทศน์แหล่มหาชาติ เร่ืองเวสสันดรชาดกนั้น น่าจะเกิดมาจากในสมยัก่อนท่ี ประเทศไทย

จะรวมกนัเป็นสยามประเทศ เพราะปรากฏหลกัฐานไวต้ั้งแต่สมยัคนไทอา้ยลาวเป็นตน้มา นิยมทาํกนั

ในช่วง วนัเพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓  ถึง วนัเพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔ เรียกประเพณีน้ีวา่ บุญพระเวสส์หรือ

บุญผะเหวดนัน่เอง ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของทุกค นไดดี้ก็คือพระภิกษุสงฆ ์นอกจากจะ

นิมนตม์าเทศนาธรรมตามปกติแลว้ พระสงฆย์งัถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้น เพราะฉะนั้นจึงได้

นาํเอาหลกัธรรมคาํสอนต่างๆ มาเทศนาสอนชาวบา้นเพื่อเป็นการขดัเกลาจิตใจ แต่การฟังธรรมตามปกติ

นั้นอาจเกิดความเบ่ือหน่าย พระสงฆจึ์งไดน้าํชาดกมาเทศน์ เป็นทาํนองแหล่ หรือทาํนองต่างๆ   ชาดกท่ี

นิยมนาํมาเทศน์แหล่ก็คือพระเวสสันดรชาดก  แต่การเทศน์แบบธรรมดาก็เกรงวา่คนฟังจะเบ่ือและ

พระคุณเจา้ผูเ้ทศน์เองก็จะหลบัดว้ย จึงมีการคิดรูปแบบการเทศน์เป็นทาํนองต่างๆเพื่อใหเ้กิดความ

สนุกสนาน จนมีการพฒันาถึงการออกท่าทาง การออกตวั ละครตาม เน้ือเร่ือง ใชค้าํพดูในแนวตลกสอง

แง่สองง่ามจนถึงใชท้าํนองดนตรีท่ีคุน้กนัมาเป็นทาํนองในการแหล่ เป็นตน้    
                 การแสดงของพระสงฆล์กัษณะน้ี เป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มเน่ืองจากเป็นของแปลกท่ีพระสงฆ์

กลา้ทาํเช่นน้ี อีกทั้งมีความสนุกสนานใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ ง่าย  จึงสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงผูฟั้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว

จนเป็นท่ีนิยมมากในยคุหน่ึง โดยเรียกการเทศน์ของพระสงฆใ์นรูปแบบน้ีวา่  สวดพระหรือจาํอวดพระ   

และเรียกพระสงฆท่ี์สวดวา่ พระนกัสวด  ซ่ึงในสมยันั้นเรียกไดว้า่การเทศน์หรือสวดนั้นเป็นมหรสพ

อยา่งหน่ึงท่ีเจา้ภาพนิยมจดัหามาแสดงในงานบุญ เช่นเดียวกบั โขน ละคร ตลอดจนการแสดงอยา่งอ่ืนๆ 
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 วธีิการเทศน์แหล่มหาชาต ิเร่ืองพระเวสสันดรชาดก เป็นทาํนองอสีาน 
       การเทศน์แหล่มหาชาติของชาวอีสานนั้น ขั้นตอนของพิธีกรรมในการเทศน์จะเหมือนกบัการ

เทศน์มหาชาติของภาคกลางทัว่ไป ส่ิงท่ีแตกต่าง ก็คือบทท่ีใชเ้ทศน์  ตวัหนงัสือจะใชต้วัอกัษรธรรมและ

ทาํนองท่ีใชเ้ทศน์เท่านั้น    
       ลาํดบัการเทศน์แหล่นั้นจะเร่ิมจากพระคาถาบาลีช่ือพระคาถาพนัสวดนาํก่อน เปรียบ

เหมือนกบัเป็นบทไหวค้รูของดนตรีไทย โดยการสวดเป็นทาํนองสงัโยชน์  จากนั้นจึงสวดต่อดว้ยบท

พระคาถาประจาํกณัฑ์ เป็นภาษาบาลี จากนั้นก็เทศน์แหล่เป็นภาษาไทยอีสาน ต่อเน่ืองไปจนจบกณัฑ ์   

ในบทต่อไปจะเทศน์ดว้ยบทอะไรก็ไดแ้ลว้แต่พระภิกษุจะเทศน์ ส่วนจะเทศน์ก่ีบทก่ีทาํนองนั้นก็ข้ึนอยู่

กบัความเหมาะสมและเน้ือหาในแต่ละตอนของกณัฑน์ั้นๆ 
       เอกลกัษณ์การเทศน์แหล่มหาชาติเร่ืองพร ะเวสสันดรชาดกกณัฑม์ทัรีของวดัทุ่งศรีวไิลยนั้น   

เม่ือเทศน์แหล่จบบทแลว้จะหยดุพกัและมีการเทศน์คัน่ แต่ในปัจจุบนัเจา้ภาพจะนิมนตเ์ทศน์แหล่อยา่ง

เดียว ไม่นิมนตเ์ทศน์เพราะการเทศน์แหล่อยา่งเดียวก็ใชเ้วลามากอยูแ่ลว้ การเทศน์แหล่กบัการเทศน์จึง

ไม่มีเห็นแลว้ในงานบุญผะเหวดทัว่ไป     
 การใชเ้สียงในการเทศน์เป็นทาํนองอีสานของวดัทุ่งศรีวไิลย จะใชเ้สียงการเอ้ือนเป็นตวัหลกั 

โดยการเอ้ือนแต่ละคาํนั้นข้ึนอยูท่่วงทาํนองท่ีจะแหล่ไป จะใช ้คาํ วา่  อือ  เฮอ้ เออ เอ่อ  เอิง เอย เออ๊ ฮ้ือ 

เป็นตน้ในการนาํมาเป็นเสียงเอ้ือนในการเอ้ือนคาํแต่ละคาํไปสู่อีกคาํหน่ึงแต่บางคร้ังอาจจะไม่ชดัเจน

เหมือนการร้องเพลง  และอาจมีรายละเอียดของเสียงคลอ เสียงนาสิก ท่ีเป็นเสียงท่ีไม่แน่นอน ไม่มีแบบ

แผน มาประกอบดว้ย กลอนเทศน์นั้นจะคลา้ยกบั กาพย ์ของภาคกลาง แต่การอ่านเป็นทาํนองนั้ นจะเป็น

ลกัษณะคลา้ยกลอนหมอลาํ  มีการโหนเสียง การลกัลัน่จงัหวะเป็นช่วงๆ ซ่ึงข้ึนอยู่ กบัไหวพริบและ

ปฏิภาณของผูเ้ทศน์เป็นหลกั   

 การแบ่งวรรคตอนนั้นจะแบ่งตามคาํ ซ่ึงมีหลายลกัษณะเช่น แบ่ง ทีละคาํ แบ่งสามคาํคร้ัง สอง

คาํคร้ัง หรือมากกวา่นั้นก็ได ้หรือ การรวบรัดคาํใหจ้บโด ยใชล้มหายใจเดียว แลว้ค่อยต่อประโยคใหม่ 

ไปจนจบ เป็นตน้ 
 การใชเ้สียงในการเทศน์เป็นทาํนองอีสานของวดัทุ่งศรีวไิลย จะใชเ้สียงการเอ้ือนเป็นตวัหลกั 

โดยการเอ้ือนแต่ละคาํนั้นข้ึนอยูท่่วงทาํนองท่ีจะแหล่ไป จะใช ้คาํ วา่  อือ  เฮอ้ เออ เอ่อ  เอิง เอย เออ๊ ฮ้ือ 

เป็นตน้ ในก ารนาํมาเป็นเสียงเอ้ือนในการเอ้ือนคาํแต่ละคาํไปสู่อีกคาํหน่ึงแต่บางคร้ังอาจจะไม่ชดัเจน

เหมือนการร้องเพลง  และอาจมีรายละเอียดของเสียงคลอ เสียงนาสิก ท่ีเป็นเสียงท่ีไม่แน่นอน ไม่มีแบบ

แผน มาประกอบดว้ย กลอนเทศน์นั้นจะคลา้ยกบั กาพย ์ของภาคกลาง แต่การอ่านเป็นทาํนองนั้นจ ะเป็น

ลกัษณะคลา้ยกลอนหมอลาํ มีการโหนเสียง การลกัลัน่จงัหวะเป็นช่วงๆ ซ่ึงข้ึนอยุก่บัไหวพริบและ

ปฏิภาณของผูเ้ทศน์เป็นหลกั การแบ่งวรรคตอนนั้นจะแบ่งตามคาํ ซ่ึงมีหลายลกัษณะเช่น แบ่ง ทีละคาํ  

แบ่งสามคาํคร้ัง สองคาํคร้ัง หรือมากกวา่นั้นก็ได ้หรือ การรวบรัดคาํใหจ้บโดยใชล้ มหายใจเดียว แลว้

ค่อยต่อประโยคใหม่ ไปจนจบ เป็นตน้ 
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ทาํนองทีใ่ช้ในการเทศน์แหล่เป็นทาํนองอสีาน 
                 การเทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสานเร่ืองเวสสนัดรชาดก กณัฑม์ทัรีนั้นจะเทศน์เป็นทาํนองโดยมี

ทาํนองท่ีคลา้ยกบัเพลงแคนในภาคอีสาน  จากการศึกษาบทเทศน์ 6 บทมีทาํนองต่าง ๆ ดงัน้ี 

          1. บทท่ีมีอารมณ์ต่อวา่ ต่อขาน นอ้ยอก นอ้ยใจ ประชด ประชนั ต่ืนเตน้ กระวนกระวาย จะ

ใชอิ้งกบัทาํนองแคนคือ ทาํนอง  กาเตน้กอ้น 

          2. บทท่ีมีอารมณ์หวาดกลวั จะใชอิ้งกบัทาํนองแคน คือ ทาํนอง ลมพดัพร้าว พดัไผ ่

          3. บทท่ีแสดงถึงความเสียใจ  ห่วงหา ระทมทุกขจ์ะใชอิ้งกบัทาํนองแคนคือทาํนองแม่ฮา้ง  

กล่อมลูก 

          4. บทท่ีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศก เสียใจ ถึงท่ีสุด จะใชอิ้งกบัทาํนองรถไฟไต่ราง 

จะใชเ้สียงค่อนขา้งสูงและข้ึน ลงอยูต่ลอด    

                 การเทศน์แหล่มหาชาติเร่ืองเวสสันดรชาดก กณั ฑม์ทัรี เป็นทาํนองอีสานของพระภิกษุสงฆ์

นั้น  จะไม่ตรงตามทาํนองของแคนทุกหอ้งเน่ืองจากเป็นการผดิพระวนิยัถา้พระภิกษุร้องรําทาํเพลงจึงทาํ

ใหก้ารเทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสานมีการแต่งทาํนองใหย้ดืขยายออกไป หรือไม่ก็เทศน์ลกัลัน่จงัหวะ   

เพื่อใหท้าํนองผดิแผกแตกต่างไปจากเดิม                    
 การบรรจุทาํนองต่าง ๆ นั้นเรียบเรียงโดยพระครูสุนทรสุตกิจ เจา้อาวาสวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบล

บา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  ทั้งน้ีการเทศน์แหล่อาจมีการเพิ่มคาํเพื่อความเหมาะสม

ของทาํนอง  ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสาํนกั 

 

อภิปรายผล 

 การเทศน์แหล่มหาชาติเร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดัทุ่งศรีวไิลย เป็นทาํนองอีสาน

นั้นเป็นวฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดมาชา้นาน เป็นระเบียบปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมาตาม ประเพณี ฮีต ๑๒ 

คลอง ๑๔ ของชาวไทยอีสาน ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีในช่วงระหวา่ง วนัเพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน๓ ถึงวนั

เพญ็ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๔  หรือท่ีเรียกวนัวา่ประเพณีบุญพระเวสส์หรือ บุญผะเหวดนัน่เอง ลกัษณะการ

เทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสานของวดัทุ่งศรีวไิลยน้ี จะเป็นลกัษณะการเทศน์แหล่เฉพาะ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ประจาํทอ้งถ่ิน คือ กณัฑม์ทัรี จะมีท่วงทาํนองการแหล่ท่ีอิงกบัทาํนองแคนอี สาน ๔ ทาํนอง ไดแ้ก่       

กาเตน้กอ้น  ลมพดัพร้าวพดัไผ ่ แม่ฮา้งกล่อมลูก และรถไฟไต่ราง แต่การเทศน์แหล่นั้นจะไม่ตรงกบั

ทาํนองแคนเหล่านั้นทั้งหมด จะมีการอิงในทาํนองบา้ง อิงกบัลกัษณะเสียงข้ึน ลง ของตวัโนต้บา้ง หรือ 

อิงกบัอารมณ์ของทาํนองท่ีแหล่บา้ง ดงันั้นทาํนองท่ีก ล่าวมาอาจจะไม่ตรงกบัทาํนองแหล่โดยตรง และ

เพือ่เป็นการไม่ใหข้ดัต่อขอ้บญัญติัของคณะสงฆด์ว้ย   ตวัอกัษรหรือตวัหนงัสือท่ีใชใ้นการเทศน์แหล่จะ

ใชต้วัอกัษรเฉพาะท่ีเรียกวา่ ตวัอกัษรธรรม  ซ่ึงเป็นตวัอกัษรท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากอกัษรเทวนาครี ขอม 
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อา้ยลาว มาโดยลาํดบั จะไม่มีเสียงวรรณยกุต ์จะใชก้ารผนัเสียงของผูพ้ดูหรือผูเ้ทศน์เป็นหลกั ภาษาท่ีใช้

จะเป็นภาษาอีสาน สาํเนียงการอ่านออกเสียงเป็นภาษาอีสาน มีการสลบัเสียง สูง ตํ่า ไปมาไม่มีแบบแผน

ท่ีแน่นอน  ลกัษณะการใชเ้สียงจะมีการเอ้ือนคาํ ทอดเสียงไปสู่อีกคาํหน่ึง โดยใชค้าํวา่ เออ  เอ่อ เออ๊ เฮอ้ 

ฮ้ือ ฮือ  เป็นตน้เป็นตวัเอ้ือนเช่ือมคาํ  มีการแบ่งวรรคตอนของคาํ  คลา้ยกบัการอ่านคาํประพนัธ์ประเภท 

กาพย ์กลอน มีการรวบคาํ ตดัคาํ แยกคาํ ในการเทศน์แหล่ ตามแต่ไหวพริบ ปฏิภาณของผูเ้ทศน์โดยไม่มี 

ขอ้กาํหนดแน่นอน ตายตวั 

 ดงันั้นการศึกษาการเทศน์แหล่มหาชาติ ทาํนองอีสา น เร่ืองเวสสันดรชาดก กณัฑม์ทัรี ของวดั

ทุ่งศรีวไิลยนั้น  เป็นการเทศน์แหล่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีสมควรแก่การไดรั้บการศึกษาและ

รวบรวมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อมิใหสู้ญหายไปในท่ีสุด และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ใหค้ง

อยูคู่่สังคมไทยต่อไปเป็นการขดัเกลาจิตใจคน ไทยในสังคม ใหมี้ความละเอียดอ่อนมากข้ึน อีกทั้งยงัถือ

เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ินอีสาน ท่ีมีดนตรีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง กบัวถีิชีวติ วฒันธรรมของ

ผูค้น ผสมผสานกบัหลกัพระพุทธศาสนา อยา่งกลมกลืน 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 จากการคน้ควา้ศึกษาเร่ืองการเทศน์แหล่เป็นทาํนองอีสานเร่ืองพระเวสสนัดรชาดกกณัฑม์ทัรี 

ของวดัทุ่งศรีวไิลย ตาํบลบา้นซีทวน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี ทาํใหผู้ศึ้กษาไดรั้บความรู้ดา้น

การเทศน์ แหล่ทาํนองอีสานเพิ่มเติมมากข้ึน แต่การศึกษาในคร้ังน้ียงัมีขอ้มูลท่ีลึกซ้ึงกวา่ผูศึ้กษาไม่ได้

ทาํการศึกษาไว ้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ในระดบัท่ีสูงข้ึน  ผูศึ้กษาจึงมีขอ้คิดเห็นท่ีจะ

เสนอแนะเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
          1. ช่ือบทเทศน์ต่าง ๆ มีหลายช่ือท่ีเป็นช่ือทาํนองดว้ย แต่การเทศน์ในปัจจุบนัไม่ไดเ้ทศน์ตาม

ช่ือทาํนองท่ีมีมาแต่โบราณ  มีการใส่ทาํนองใหม่ เขา้กบับทเทศน์ แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งช่ือทาํนองของเก่า

ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะศึกษาคน้ควา้  ควรจะศึกษารวบรวมขอ้มูลการเทศน์แหล่ท่ีเป็นทาํนองของเก่าท่ี

ปรากฏตามช่ือบทเทศน์ 
          2. ทาํนองท่ีใชส้าํหรับการเทศน์แหล่มีมากมายหลายทาํนอง  บทเทศน์ 1 บทสามารถใส่ทาํนอง

ไดห้ลากหลาย  ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาไวเ้พียง 4 ทาํนองท่ีทางวดัไดท้าํการบนัทึกไวส่้วน ทาํนองท่ี

นอกเหนือจากน้ีไม่มีการบนัทึก และผูใ้หข้อ้มูลทางการศึกษาไม่สามารถบอกขอ้มูลท่ีครบถว้นและ

ถูกตอ้งได ้  ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาวจิยัในระดบัสูงควรมีการรวบรวมใหม้ากกวา่น้ี 
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วหิารวดัทุ่งศรีวไิลย   อาํเภอเข่ืองใน   จงัหวดัอุบลราชธานี 
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วหิารภายในวดัทุ่งศรีวไิลย 
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วหิารอดีตเจา้อาวาสวดัทุ่งศรีวไิลย 
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พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี จิรธมฺโม) 

เจา้อาวาสวดัทุ่งศรีวไิล ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง รองเจา้คณะอาํเภอเข่ืองใน  

สถานะเดิม

 ช่ือ นายมณี ผอ่งแผว้ เกิด ๓๕ คํ่า ปี วอก วนัท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ 

  

บิดา นายเคน มารดา นางคํ่า บา้นเลขท่ี ๙ หมู่ท่ี ๓ บา้นหวัดูน ตาํบลหวัดอน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดั

อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ 

                       อุปสมบท

                       วนั ๑๔ คํ่า ปี มะเส็ง วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๘ ท่ี วดัทุ่งศรีวไิล ตาํบลชีทวน อาํเภอเข่ืองในจงัหวดั

อุบลราชธานี โดยมีเจา้อธิการหนู คมฺภีโร เจา้อาวาสวดัทุ่งศรีวไิล เจา้คณะตาํบลชีทวน เป็น 

   

                       พระอุปัชฌาย ์พระทอง สุวณฺโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย ์พระอธิการหนู นนฺทสโร เป็นอนุสาวนาจารย ์

วทิยะฐานะ

พ.ศ. ๒๔๙๙ สาํเร็จประถมศึกษาปีท่ี ๔ จากโรงเรียนบา้นหวัดูน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลาชธานี 

   

พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบไล่ไดน้กัธรรมชั้น เอก สาํนกัเรียนเจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี 

 พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นผูรั้กษาการแทนเจา้อาวาสวดัหัวดูน 

งานปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นเจา้อาวาสวดัหวัดูน 
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พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นผูรั้กษาการแทนเจา้คณะตาํบลชีทวน 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นเจา้อาวาสวดัทุ่งศรีวไิล และเป็นเจา้คณะตาํบลชีทวน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นรองเจา้คณะอาํเภอเข่ืองใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นพระครูรองเจา้คณะอาํเภอชั้นเอก 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระครูชั้น “เทียบเจา้คณะอาํเภอชั้น เอก” ในราชทินนามเดิม 

 

ศาสนสถานสําคญัในอาํเภอ เข่ืองในจังหวดัอุบลราชธานี 

 

 
เรือโบราณ เป็นเรือขดุขนาดใหญ่ทาํจากไมต้ะเคียนยาวประมาณ 24 เมตร กวา้ง 2.70 เมตร พบท่ีลาํนํ้าชี 

คนส่วนใหญ่ท่ีมาทาํบุญจะมาอธิษฐานในส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ เช่ือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ปัจจุบนัจดัแสดงไวท่ี้

วดัธาตุสวนตาล อาํเภอเข่ืองในจงัหวดัอุบลราชธานี 
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บริเวณหนา้ พระธาตุสวนตาล อาํเภอเข่ืองในพระธาตุสวนตาล  มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัพระธาตุพนม

คาดวา่จะสร้างพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ประมาณปีพ.ศ. 2250-2300 
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 คําขวัญ อําเภอเข่ืองใน 

"มะพร้าวเผารสดี ฝ่ังชีงามลํ้า หตัถกรรมหมอนขิต กระชบัมิตรไก่ยา่ง  

นอ้งนางขา้วหอมมะลิ วเิวกวดัป่าบึงเขาหลวง ประทบัทรวงรํามองเซิง"  

 

 ประวตัิอาํเภอเข่ืองใน 

อาํเภอเข่ืองใน ก่อตั้งเป็นอาํเภอ เม่ือสมยัรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตั้งอยู่

ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัอุบลราชธานี ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2456 ได ้ช่ืออาํเภอตระการพืชผล 

และต่อมาเปล่ียนช่ือใหม่อีกคร้ังเป็น "อาํเภอเข่ืองใน" เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2460 ตลอดจนถึง

ปัจจุบนั  

สภาพขอ้มลูโดยทัว่ไป  

ท่ีตั้ง  ถนนแจง้สนิท ตาํบลเข่ืองใน อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี  

- ห่างจากจงัหวดัอุบลราชธานี 38 กิโลเมตร  

- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 590 กิโลเมตร  

อาณาเขต   

ทิศ เหนือ   ติดกบั อาํเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

ทิศ ใต ้    ติดกบั อาํเภอยางชุมนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ  

ทิศ ตะวนัออก     ติดกบั อาํเภอม่วงสามสิบ, อาํเภอเมือง อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  

ทิศ ตะวนัตก       ติดกบั อาํเภอคา้วงั จงัหวดัยโสธร 
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เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาพื้นบา้นอีสาน และคลงัอาหารตามแนวทฤษฎีใหม่ บนเน้ือท่ีกวา่  2,000 

ไร่ อนัร่มร่ืนบริเวณกิโลเมตรท่ี 31 ริมทางหลวงสาย อุบลราชธานี – ยโสธร ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเข่ืองใน มี

จุดท่องเท่ียวท่ีควรค่าแก่การช่ืนชมศึกษามากมาย อาทิ   ฟาร์มตวัอยา่งตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นพื้นท่ี

ทดลองการเกษตรตามแนวทฤ ษฎีใหม่ หลายประเภท เช่น พืชสมุนไพร ผกัปลอดสารพิษ การ ปลูกพืช

หม่อนเล้ียงไหม การผลิตไหมคุณภาพระดบั Royal Thai Silk ไดรั้บตรานกยงูทอง และ การผสมขา้ว

กลอ้งปรุงเสริมภูมิตา้นทาน “เบญจกระยาทิพย์ ”  ศูนยแ์สดงนิทรรศการผา้พื้นเมืองอีสานและ ศูนย์

จาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากชุมช น ภาย ใตอ้าคารท่ีงดงามดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน้ีเป็นท่ีจดัแสดง

นิทรรศการผา้ทอ พื้นเมืองอีสานหลากหลายประเภท รวม ทั้งประวติัความเป็นมา และ ขั้นตอนการ
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ดาํเนินการตามแบบภูมิปัญญาพื้นบา้นซ่ึงเร่ืองราวนาํเสนอเร่ืองผา้ ดว้ยเทคนิค และรูปแบบท่ีทนัสมยั  

นอกจากน้ียงัเป็นศู นยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑ ์ของสมาชิกศูนยศิ์ลปาชีพจากทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

สินคา้ ท่ีโดดเด่นของสมาชิกศูนยศิ์ลปาชีพ บา้นยางนอ้ย อาทิเช่น ผา้กาบบวั เคร่ืองทองเหลือง 

เคร่ืองป้ันดินเผา และขา้วเบญจกระยาทิพย ์เป็นตน้ ศนูยฯ์แห่งน้ีเปิดบริการทุกวนั ระหวา่งเวลา 09.00 -

18.00 น. 

ประวตัิจังหวดัอุบลราชธานี 

ตาํนานเมืองอุบล  ไดก้ล่าวกนัถึงการสืบเช้ือสายจากเจา้นครเชียงรุ้ง  แสนหวฟ้ีา ของเจา้ปางคาํ 

พระบิดา ของเจา้พระตา เจา้พระวอ โดยกล่าวถึง ปี พ .ศ.2228 เกิดวกิฤตทางการเมือง ในนครเชียงรุ้ง 

เน่ืองจาก จีนฮ่อหวัขาว หรือฮ่อธงขาว ยกกาํลงั เขา้ปลน้เมืองเชียงรุ้ง เจา้นครเชียงรุ้ง ไดแ้ก่ เจา้อินทกุมาร 

เจา้นางจนัทกุมารี เจา้ปางคาํ อพยพไพร่พล จากเมืองเชียงรุ้ง มาขอพึ่งพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราช  แห่ง

เวยีงจนัทน์ซ่ึงเป็นพระประยรูญาติทางฝ่ายมารดา พระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

โปรดใหน้าํไพร่พลไปตั้งท่ี เมืองหนองบวัลุ่มภู เมืองหนองบวัลุ่มภู จึงอยูใ่นฐานพเิศษ คือไม่ตอ้ง ส่งส่วย 

บรรณาการ มีสิทธิสะสม ไพร่พล อยา่งเสรีเป็นอิสระ ไม่ข้ึนกบั เวยีงจนัทน์ มีช่ือวา่  "นครเข่ือนขนัธ์กาบ

แกว้บัวบาน " สันนิษฐานวา่ น่าจะมีฐานะ ป็นเมืองลูกหลวง ต่อมา พระ เจา้สุริยวงศาธรรมิกราช ให้       

เจา้อินทกุมาร เสกสมรส กบั พระราชธิดาพระองคห์น่ึง  ไดโ้อรส คือ เจา้คาํ หรือเจา้องคน์ก ใหเ้จ้ านาง

จนัทกุมารี เสกสมรสกบั พระอุปยวุราช ไดโ้อรส คือ เจา้กิงกีศราช และ เจา้อินทโสม ซ่ึงต่อมา คือบรรพ

บุรุษของ เจา้นายหลวงพระบาง ส่วนเจา้ปางคาํ ใหเ้สกสมรสกบั พระราชนดัดา ไดโ้อรส คือ      เจา้พระ

ตา เจา้พระวอ สันนิษฐานวา่ ทั้งสองท่านเป็นเสนาบดี กรุงศรีสัตนาคนหุต ตั้งแต่สมยั  พระไชยเชษฐาธิ

ราชท่ี 2 (ชยัวงคเ์ว ้) พระอยักาของ พระเจา้ สิริบุญสาร  การดาํรงฐานะเป็น เจา้นายเช้ือสายพระราชวงศ ์

ของพระเจา้วอ พระเจา้ตา เห็นไดจ้ากหลกัฐาน หลายประการ อาทิ การท่ีหนองบวั ลุ่มภู เป็นเมือง ใหญ่  

มีไพร่พลมาก ดงัปรากฎเมืองหนา้ด่านทั้งส่ี คือ เมืองภูเขียว ภูเวยีง เมืองผา้ขาว  เมืองพนันา และ การท่ี 

เมืองอุบล ดาํรง ฐานะเป็น  เจา้ประเทศราชเม่ือเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระมหาก ษตัริย ์ไทย  

ต่างจากเมืองเขมร ป่าดงอ่ืนๆ และเม่ือกาํเนิด พ .ร.บ. นามสกุล โปรด พระราชทานนามสกุล  "ณ อุบล" 

อนัหมายถึง เช้ือสายเจา้นาย อุบลราชธานี แต่โบราณ เม่ือเจา้นายอุบล ถึงแก่อสญักรรม ก็มี ประเพณี การ

ทาํศพแบบนกหสัดีลิงค์  อนัสืบมาจากนครเชียงรุ้ง ในเชียงใหม่ ก็ปรากฎการ ทาํศพแบบนกหสัดีลิงค์

เช่นเดียวกนั  

การตั้งเมืองอุบลราชธานี  

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  บา้นเมือง ค่อนขา้งสงบก็ทรง มี

นโยบายท่ีจะ จดัตั้งเมือง ใหม้ากข้ึน  ทั้งน้ีเพือ่เป็นการรวบรวมไพร่พลใหเ้ป็นปึกแผน่ เพื่อความสงบสุข 

สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรง ราชานุภาพไดท้รงกล่าวถึง เร่ืองน้ีวา่  "…รัชกาล ท่ี 1 ถึงรัชการท่ี  3 ให้เจ้าเมือง

http://www.ubonratchathani.go.th/pra_pa_nee.html�
http://www.ubonratchathani.go.th/pra_pa_nee.html�
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ร้าง เท่ียวเกลีย้กล่อมหา ผู้คนมาเป็นพลเมือง โดย ไม่ต้องใช้อาํนาจ  อาจทาํได้ด้วยยินดีด้วยกัน ทุกฝ่ายก็

สาํเร็จ ประโยชน์ ถึงความมุ่งหมาย  เจ้าเมืองไหนเกลีย้กล่อมคนมาได้มาก กไ็ด้ทรัพย์เศษส่วน  และได้

ผู้คนสาํหรับอาศัยใช้สอยมากขึน้ กเ็ตม็ใจขวนขวาย ต้ังบ้านเมือง  ฝ่ายราษฎรท่ีไปเท่ียวหลบลี ้เดือดร้อน

ลาํบากมากอยู่ เม่ือรู้ว่า  บ้านเมืองเรียบร้อยอย่างเดิม กยิ็นดีท่ีจะกลับมา โดยมาก ……" คงจะเป็น  เพื่อ

สนองตอบ พระบรมราโชบาย ในการตั้งเมืองดงักล่าวมาแลว้  และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการ

ประกอบอาชีพของ ไพร่บา้นพลเมือง  "….ในปี พ .ศ.2329 ( จุลศักราช 1148 ปีมะเมีย นพศก )              

พระประทุมจึงย้ายครอบครัวไพร่พลมาต้ังอยู่  ณ  ตาํบลแจระแม ตือตาํบล ท่ีต้ั ง อยู่ทาง ทิศเหนือ         

เมืองอุบลปัจจุบัน….."  

สถาปนาเมืองอุบลราชธานี  

พ.ศ.2335 พระประทุมสุรราช (ทา้วคาํผง) ไดพ้าพรรคพวกไพร่พลตั้งอยูท่ี่ ตาํบลหว้ยแจระแม  

(บริเว ณบา้น ท่าบ่อ ในปัจจุบนั ) ดว้ยความปกติสุขเป็นเวลานานหลายปี จนกระทัง่  พ.ศ.2334              

(จุลศกัราช 1153 ตรีศก) อา้ยเชียงแกว้ ซ่ึงตั้งบา้นอยูท่ี่ตาํบลเขาโองแขวง  เมืองโขง คิดการกบฎ พาพรรค

พวก ไพร่พลเขา้ยดึนครจาํปาศกัด์ิ พระเจา้องคห์ลวง  (ไชยกุมาร) เจา้เมืองซ่ึงกาํลงัป่วยอยูก่็มี อาการป่วย

ทรุดหนกั และถึงแก่พริาลยั อา้ยเชียงแกว้จึงยดึเมือง นครจาํปาศกัด์ิไว้ได ้ความทราบ  ถึงพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยานครราชสีมา (ทองอิน) เม่ือคร้ังเป็น พระ

พรหม ยกกระบตัร  ยกกองทพัเมืองนครราชสีมามาปราบกบฎอา้ยเชียงแกว้  อยา่งไรก็ดีขณะท่ีกองทพั

นครราชสีมายกมาไม่ถึงนั้น พระประทุมสุรราช (ทา้วคาํผง) และทา้วฝ่ายหนา้ ผูน้อ้ง ท่ีตั้งอยูบ่า้นสิงห์ท่า 

(เมืองยโสธร ) ไดย้กกาํลงัไปรบอา้ยเชียงแกว้ก่อน ทั้งสองฝ่าย ไดสู้้รบกนัท่ีบริเวณ แก่งตะนะ  (อยูใ่น

ทอ้งท่ี อาํเภอโขงเจียม) กองกาํลงั อา้ยเชียงแกว้แตกพา่ยไป  อา้ยเชียงแกว้ถูกจบัได ้และถูกประหารชีวติ 

เม่ือกองทพั เมืองนครราชสีมายกมาถึงเมืองจาํปาศกัด์ิ เหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยแลว้  จึงพากนัยกกองทพั 

ไปตีพวกข่า "ชาติกระเสงสวาง จะรายระแดร์ " ซ่ึงตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกแม่นํ้าโขง จบัพวกข่าเป็นเชลย ได้

เป็นจาํนวนมาก  จากความ  ดีความชอบในการปราบปรามกบฎอา้ยเชียงแกว้น้ีเอง  พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช จึงได ้โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้  ทา้วฝ่ายหนา้เป็น พระวไิชยราชขตัติยวงศา 

ครองนครจาํปาศกัด์ิ และโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งให ้พระประทุม สุรราช เป็นพระประทุม วรราชสุริยวงศ ์

ครอง เมืองอุบลราชธานี  พร้อมกบัยกฐานะบา้นหว้ยแจระแมข้ึนเป็นเมืองอุบลราชธานี เม่ือวนัจนัทร์ 

แรม 13 คํ่า เดือน 8 จุลศกัราช 1154 (พ.ศ.2335) ดงัปรากฎ ในพระสุพรรณบตัรตั้ง  เจา้ประเทศราชใน

รัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วา่ "….ด้วยพระบาทสมเดจ็พระพุทธเจ้า ผู้ผ่าน 

พิภพกรุงเทพ มหานครศรีอยธุยา มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อ ม ต้ังให้ พระประทุม เป็น

พระประทุมวรราช สุริยวงศ์ ครองเมือง อุบลราชธานี ศรีวนาไลยประเทศราช เศกให้ ณ วนั 2 แรม 13 คํ่า 

เดือน 8 จุลศักราช 1154 ปีจัตวาศก..."  
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การตั้งเมืองต่างๆ ในอุบลราชธานี  

ภายหลงัการก่อตั้งเมืองอุบลข้ึนแลว้  ไดมี้การตั้งเมืองสาํคญัในเ ขตปกครอง  ของจงัหวดั 

อุบลราชธานีปัจจุบนั ข้ึนอีกหลายเมืองดงัน้ี 

1. เมืองยโสธรเดิมทีเดียวมีฐานะเป็นหมู่บา้น ช่ือบา้นสิงท่า ทา้วฝ่ายหนา้  (บุตรพระตา )          

เคยอพยพ ครอบครัว และไพร่พล มาตั้งหลกัแหล่ง อยูแ่ลว้ คร้ังหน่ึง ใน  ราวปี พ .ศ.2329 แต่เม่ือคราว

ปราบกบฎ อา้ยเชียงแกว้ เม่ือปี 2334 ทา้วฝ่ายหนา้ก็ไดรั้บ พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็น พระวไิชยราช

สุริยวงศ ์ขตัติยวงศา  ครองเมืองนครจาํปาศกัด์ิต่อจากพระเจา้องคห์ลวง (ไชยกุมาร ) ท่ีถึงแก่กรรมลง 

ต่อมาในปี  พ.ศ.2357ราชวงศ ์(สิง) เมืองโขง ซ่ึงเป็นญาติกบั พระวไิชยราชสุริยวงศข์ตัติยวงศ า เจา้เมือง

นครจาํปาศกัด์ิไม่พอใจ ท่ีจะทาํราชการกบั เจา้เมืองนครจาํปาศกัด์  จึงพาครอบครัวไพร่พลอพยพ        

ไปตั้งอยูท่ี่ บา้นสิงท่า  พร้อมมีหนงัสือ กราบบงัคมทูลขอยกข้ึนเป็นเมือ งพระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศ

หลา้นภาลยั  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งบา้นสิงท่า เป็นเมืองยโส ธร เม่ือปี พ .ศ.2357 พร้อมกบั

โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให ้ราชวงศ ์ (สิง) เมืองโขง เป็นพระ  สุนทรราชวงษาเจา้เมืองยโสธร พร้อมโปรด

เกลา้ฯ แต่งตั้งใหท้า้วสีชา (หรือ สีทา) เป็นอุปฮาดทา้วบุตรเป็นราชบุตร ข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ โดยใหผ้กู

ส่วย นํ้ารัก 2 เลกต่อ เบ้ีย ป่าน 2 เลก ต่อขอด 

2. เมืองเขมราฐในปี พ .ศ.2357 คือปีเดียวกบัท่ีโปรดเกลา้ฯ ตั้งเมืองยโสธรนัน่เอง  อุปฮาดกํ่า 

อุปฮาดเมือง อุบลราชธานี ไม่พอใจท่ีจะทาํ ราชการกบั พระพรหมวรราชสุริยวงศ์  (ทา้วทิดพรหม )      

เจา้เมืองอุบลราชธานีคนท่ี 2 (พ.ศ.2338-2388) จึงอพยพ ครอบครัว  ไพร่พล ไปตั้งอ ยูท่ี่ บา้นโคกกง

พะเนียง พร้อมกบัขอพระบรมราชานุญาตตั้งข้ึนเป็นเมือง  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัจึง

โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งบา้นโคกกง พะเนียง  เป็นเมือง "เขมราษฎร์ธานี " ข้ึนกรุงเทพฯ พร้องกนันั้นก็ โปรด

เกลา้ฯ ตั้งอุปฮาดกํ่า เป็นพระเทพวงศศ์าเจา้เมือง โดยกาํหนดให ้ผกูส่วยนํ้ารัก 2 เลกต่อเบ้ีย ป่าน 2 ขอด่อ 

10 บาท เมือง "เขมราฐษร์ ธานี" ปัจจุบนัคืออาํเภอ เขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี  

3. เมืองโขงเจียมตั้งข้ึนในปี พ .ศ.2364 ทั้งน้ีเพราะขนุนกัราชนาอินทร์  ผูรั้กษาตาํบลโขงเจียม มี

ความผดิ เจา้เมืองนคร จาํปาศกัด์ิ (โย่) จึงจบัมาลงโท ษ แลว้ขอพระบรมราชานุญาต ตั้งทา้วมหาอินทร์ 

บุตรขนุนกัอิน-  ทวงษเ์ป็นพระกาํแหงสงคราม  ยกบา้นนาค่อข้ึนเป็นเมืองโขงเจียม ข้ึนตรงต่อเมืองนคร 

จาํปาศกัด์ิ แต่พอถึง  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั คงดว้ยเหตุผลทางการเมือง              

บางประการ จึงโปรด เกลา้ฯ ใหเ้มือง โขงเจียมข้ึนตรงต่อ เมืองเขมราฐเม่ือ พ.ศ.2371  

4. เมืองเสนางคนิคมโปรดเกลา้ฯ ตั้งข้ึนเม่ือ พ .ศ.2388 ทั้งน้ีเพราะพระพรหมวรราชสุริยวงศ ์

(ทา้วทิดพรหม ) เจา้เมือง อุบลราชธานีคนท่ี 2 ไดน้าํ พระศรีสุราช เมืองตะโปน ทา้วอุปฮาด เมืองชุมพร 

ทา้วฝ่าย เมืองผาปัง  ทา้วมหาวงศ ์เมืองคาง พาครอบครัวไพร่พล อพยพมาจาก ฝ่ังซา้ย แม่นํ้าโขง มาพึ่ง  

พระบรมโพธิ สมภาร และตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นช่องนาง แขวงเมือง อุบลราชธานี  เขา้เฝ้า

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีกรุงเทพฯ จึงโปรดเกลา้ฯ  ตั้งบา้นช่องนางเป็นเมืองเสนางคนิคม 
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ตั้งพระศรีสุราชเป็นพระศรีสินธุสงคราม เจา้เมือง ใหท้า้วฝ่ายเมืองผาปัง เป็น อคัรฮาด ทา้วมหาวงส์เมือง

คาง เป็น  อคัรวงศรั์กษาเมืองเสนางคนิคม ข้ึนตรงต่อเมืองอุบลราชธานี  แต่เม่ือตั้งเมืองจริงนั้น เจา้เมือง

กลบัพา พรรคพวกไพร่พล ไปตั้งเมืองท่ีบา้นหว้ยปลาแดก หาไดต้ั้งท่ีบา้นช่องนางดงัท่ีโปรดเกลา้ฯ ไม่  

5. เมืองเดชอุดมในปีเดียวกบัตั้งเมืองเสนางคนิคมน้ีเอง หลวงธิเบศร์ หลวงมหาดไทย         

หลวงอภยั กรมการเมืองศรีสะเกษ ไม่พอใจท่ีจะทาํ ราชการ  กบัพระยาวเิศษภกัดีเจา้เมืองศรีสะเกษ  จึง

อพยพครอบครัวไพร่พลไปตั้งอยูบ่า้นนํ้าโดมใหญ่ ซ่ึงตั้ งอยูพ่รมแดนระหวา่ง  เมืองนครจาํปาศกัด์ิ 

อุบลราชธานี ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ ติดต่อกนั มีไพร่พลทั้งหมด 2,150 คน และมีเลกฉกรรจ ์606 คน  

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  จึงโปรดเกา้ฯ  ใหย้กบา้นนํ้าโดมใหญ่ข้ึนเป็นเมืองเดชอุดม เม่ือ    

วนัเสาร์ แรม 5 คํ่า เดือน 8 พ.ศ. 2388 (จ.ศ.1207) พร้อมกนันั้นก็โปรดเกลา้ฯ ตั้งหลวงธิเบศร์เป็น        

พระศรีสุระ ใหห้ลวงมหาดไทยเป็นหลวงปลดั ใหห้ลวงอภยัเป็นหลวงยกระบตัร รักษาเมือง เดชอุดมข้ึน

กรุงเทพฯ  

6. เมืองคาํเข่ือนแกว้ตั้งข้ึนเม่ือ พ .ศ.2388 ทั้งน้ีเพราะพระสีหนาท พระไชยเชษฐา  นายครัวเมือง

ตะโปน ไดพ้าครอบครัว ไพร่พลมาตั้งอยู ่ท่ีบา้น คาํเมืองแกว้  แขวงเมืองเขมราฐ พระเทพวงศา (บุญ

จนัทร์) เมืองเขมราฐ  จึงกราบบงัคมทูลเพื่อขอตั้งเป็นเมือง พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้ เจา้อยูห่วั  จึง

โปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะบา้นเมืองแกว้ ข้ึนเป็นเมืองคาํเข่ือนแกว้ ข้ึนกบัเขมราฐ  

7. เมืองบวั (ปัจจุบนัคือ อาํเภอบุณฑริก ) ตั้งข้ึนเม่ือ พ .ศ.2390 ทั้งน้ีเพราะเจา้นครจาํปาศกัด์ิ 

(นาก) เห็นวา่การท่ีโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งเมือง เดชอุดม  ข้ึนเม่ือ พ .ศ.2388 นั้น เป็นผลกระทบกระเทือนต่อ

เขตแดน เมืองนครจาํปาศกัด์ิมาก  เพราะจะเป็นผลให้ เขตแดน ทางทิศตะวนัตก ลดนอ้ยถอยลง             

จึงนาํเร่ืองข้ึน กราบบงัคมทูล  ขอยกบา้นดงกระชู (หรือบา้นไร่ ) ข้ึนเป็นเมือง เพือ่กนัเขตแดน            

เมืองเดชอุดมไว ้จึงโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นดงกระชู ข้ึนเป็นเมืองบวั ข้ึนตรง ต่อเมืองนครจาํปาศกัด์ิ  และ

ใหท้า้วโสเป็นพระอภยัธิเบศร์วเิศษสงครามเจา้เมือง  

8. เมืองอาํนาจเจริญตั้งข้ึนเม่ือ พ .ศ.2401 พระเทพวงศาเจา้เมืองเขมราฐมีใบบอกกราบบงัคมทูล

ขอตั้งบา้นคอ้ใหญ่ข้ึน เป็นเมือง  จึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งบา้น คอ้ใหญ่ข้ึนเป็นเมืองอาํนาจเจริญ ข้ึนตรงต่อ

เมืองเขมราฐ ผกูส่วยเงินแทนผลเร่วปีละ 12 ชัง่ 18 ตาํลึง ตั้งทา้ว จนัทบรม เป็นพระอมร  อาํนาจเจา้เมือง 

ตั้งทา้วบุตตะเป็นอุปฮาด ทา้วสิงหราชเป็นราชวงศ ์ทา้วสุริโยเป็น ราชบุตร  

9. เมืองพิบูลมงัสาหารตั้งข้ึนเม่ือ พ .ศ.2406 พระพรหมราชวงศา (กทุอง) เจา้เมืองอุบลราชธานี 

คนท่ี 3 (พ.ศ. 2388-2409) ไดมี้ใบบอก กราบเรียน เจา้พระยา  กาํแหงสงคราม เจา้เมืองนครราชสีมา เพื่อ

นาํความ กราบบงัคมทูลขอตั้งบา้นกวา้งลาํชะโด  เป็นเมือง และขอตั้งทา้วจุมมณี เป็น เจา้เมือง 

พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลา้ เจา้อยูห่วั จึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งบา้นกวา้งลาํชะโด เป็นเมือง "พิบูลยม์งัสา

หาร" เม่ือวนัอาทิตย ์แรม 11 คํ่า เดือน 12 และ โปรดเกลา้ฯ ตั้งทา้วธรรมกิตติกา (จุมมณี) เป็นพระบาํรุง-  

ราษฎร์เจา้เมือง ใหท้า้วโพธิ- สารราช (เสือ) เป็นอุปฮาด ทา้วสีฐาน  (สาง) เป็นราชวงศ ์ทา้วขตัติยะเป็น

ราชบุตร โดยกาํหนดให ้ข้ึนตรงต่อเมืองอุบลราชธานี  
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10. เมืองตระการพืชผลใน พ .ศ.2406 พร้อมๆ กบัการขอตั้งเมือง "พิบูลมงัสาหาร "                

พระพรหมราชวงศา เจา้เมืองอุบลราชธานี ก็ขอตั้ง บา้นสะพือ ข้ึนเป็นเมืองดว้ย  และขอใหท้า้วสุริยวงศ ์

(อม้) เป็นเจา้เมือง จึงโปรดเกลา้ฯ ตั้งบา้นสะพือข้ึน  เป็นเมืองตระการพืชผล ใหท้า้วสุริยวงศ ์ (อม้) เป็น

พระอมร ดลใจเจา้เมือง เม่ือวนัอาทิตยแ์รม 10 คํ่า เดือน 12 โดยกาํหนดให ้ข้ึนตรงต่อเมืองอุบลราชธานี  

11. เมืองมหาชนะชยั พร้อมๆ กบัขอตั้งเมืองพิบูลยม์งัสาหาร  และเมืองตระการพชืผลนั้นเอง ก็

ได ้ขอตั้งบา้นเวนิไชย ข้ึนเป็นเมืองดว้ย  ซ่ึงก็ไดรั้บ พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้ง ข้ึนเป็นเมืองมหาชนะ

ไชย ตั้งใหท้า้วคาํพนูเป็นพระเรืองไชยชนะ เจา้เมือง ทา้วโพธิราช (ผา) เป็นอุปฮาด  ทา้ววรกิตติกา (ไชย) 

เป็นราชวงศ ์ทา้วอุเทน (หอย) เป็นราชบุตร ข้ึนตรงต่อเมืองอุบลราชธานี  

เจา้เมืองอุบลราชธานีในอดีต  ท่ีพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา้ฯ  

แต่งตั้งมีจาํนวนทั้งส้ิน 4 ท่านดงัน้ี  

1. พระประทุมวรราชสุริยวงศ ์ (พ.ศ.2335-2338) นามเดิม ทา้วคาํผง  บุตรเจา้พระตา เป็นบุคคล

สาํคญั ในการสร้างบา้น  แปงเมืองอุบล โปรดให้ สร้างคู ประตูเมือง หอโถงเจา้นายต่างๆ สร้างวดัหลวง 

และเสนาสนะ  อาทิ สิม อา ราม หอระฆงั พระพุทธรูป ส่ิงก่อสร้าง ลว้นเลียนแบบ ศิลป ะแบบ           

หลวงพระบาง  

2. พระพรหมวรราชสุริยวงศ ์ (พ.ศ.2338-2388) นามเดิม พรหม นอ้งชายพระประทุม  (คาํผง) 

เป็นบุตรชาย คนเล็กของ เจา้พระตา เป็นผูก้่อสร้า งวดั ป่าหลวง  (วดัป่าหลวงมณีโชติ ) นาํไพร่พลผู ้

ศรัทธาสร้างพระพุทธรูป องคใ์หญ่ก่ออิฐถือปูน  เป็นท่ี เคารพสักการะของชาวอุบลฯ มีช่ือวา่               

พระเจา้ใหญ่ อินทร์แปลง ปัจจุบนั เป็นพระประธาน ในวหิารวดัมหาวนาราม  

3. พระพรหมราชวงศา (พ.ศ.2388-2409) นามเดิม กทุอง สุวรรณกฏู บุตรพระพรหม  (ทิด

พรหม) ในสมยัของท่าน ธรรมยติุกนิกาย แพร่หลายในเมือง อุบลฯ  เพื่อสนองพระราชประสงคข์อง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  จึงโปรดใหส้ร้างวดัสุปัฏนาราม และบรรดา อุปฮาด ราช วงศ ์

ราชบุตร ร่วมกนั  สร้างวดัศรีทอง (ศรีอุบลรัตนาราม ) วดัสุทศัน์ ซ่ึงเหตุการณ์สาํคญัในสมยัน้ีคือการเขา้

ร่วมสงคราม ขบัไล่ญวน  

4. เจา้พรหมเทวานุเคราะห์วงศ ์(พ.ศ.2409-2425) เจา้พรหมเทวา (เจา้หน่อคาํ) เป็นพีช่ายเจา้จอม

มารดา ดว้งคาํใน รัชกาลท่ี 4 เจา้ราชวงศ ์จาํปาศั กด์ิ บุตรเจา้เสือหลานเจา้อนุวงศ ์ในสมยัของท่านได้

สร้างวดัไชยมงคล  ซ่ึงเป็นวดัธรรมยตุท่ีส่ี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ส่ิงท่ีพึงสังเกต คือ  ความขดัแยง้

ระหวา่ง เจา้เมืองอุปฮาด ราชวงศ ์รุนแรง เน่ืองจากฝ่ายเจา้นายอุบลฯ  ไม่พอใจท่ี โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให ้

เจา้หน่อคาํเป็นเจา้เมือง ในสมยันั้นจึง  เกิดการทะเลาะ ววิาทขดัแยง้กนั กลัน่แกลง้กนัอยูเ่สมอ ทา้ยท่ีสุด 

ราวปี พ .ศ.2412 เกิดกรณี เมืองไซแง ไดเ้กิดความบาดหมาง ทวคีวามรุนแรง ต่างฝ่ายต่างเกล่าโทษ ซ่ึง

กนั และกนั เจา้พรหม กล่าวหาวา่ อุปฮาด ราชวงศ ์ราชบุตร ขดัขวางไม่ใหเ้ก็บเงินส่ วย จากไพร่ ขา้งฝ่าย

อุปฮาด ราชวงศ ์ราชบุตร ก็กล่าวหาวา่ เจา้พรหม ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง  ทั้งสองฝ่ายจึงลงมา สู้ความกนัท่ี

http://www.ubonratchathani.go.th/k_pong.html�
http://www.ubonratchathani.go.th/in_prang.html�
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กรุงเทพฯ จนพากนัถึงแก่อสญักรรม  ต่างฝ่ายต่างสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัเป็นจาํนวนมาก พ .ศ. 2418 

เกิดศึกฮ่อ  เจา้พรหมเทวาถูกเกณฑไ์ปราชการทพัฮ่อ หลงัศึก ฮ่อไดอ้ญัเชิญพระพทุธรูป 2 องค ์คือ พระ

ทองทิพย ์และพระทอง ประดิษฐาน ท่ีวดัศรีทอง และวดัไชยมงคล    พ.ศ. 2422 กราบบงัคมทูลขอตั้ง

บา้นท่ายกัขุ  เป็นเมืองชานุมานมณฑล บา้นพระเหลา เป็นเมืองพนานิคม ใหเ้มืองทั้งสอง ข้ึนกบัเมือง  

อุบลราชธานี  

การแต่งตั้งเจ้าเมอืงสมยัโบร าณ พบหลกัฐาน  เอกสารการแต่งตั้งเจา้เมือง องคท่ี์ 3 คือ 

พระพรหมราชวงศา (กทุอง ) กล่าวถึงเคร่ืองยศ ท่ีทางกรุงเทพฯ พระราชทานแก่ เจา้เมืองอุบลฯ  

ประกอบดว้ย 

พานถมเคร่ืองในทองคาํ 1 สาํรับ 

 
เคร่ืองยศเจา้เมืองอุบลฯ สมยัโบราณ  

คนโททองคาํ 1 ใบ 

กระโถนถม 1 ใบ 

ลูกประคาํทองคาํ 1 สาย 

กระบ่ีบั้งถม 1 อนั 

เส้ือหมวกตุม้ปี 1 ชุด 

สัปทนปัสตู 1 ชุด 

ปืนคาบศิลาคอลาย 1 กระบอก 

เส้ือเขม้ขาบร้ิวเล้ือย 1 ตวั 

ส่านไทยปักทอง 1 ชุด 

ผา้ปู 1 ผนื 

มีพระบรมราชโองการ ใหเ้จา้เมืองปกครองราษฎร ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ดงัความวา่  "...ใหโ้อบ

ออ้มอารีต่ออาณาประชาราษฎร์ อยา่เบียดเบียน ข่มเหงไพร่บา้นพลเมือง  ปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม ทาํนุ

บาํรุงพระสงฆ ์สามเณรใหป้ฏิบติัเล่าเรืยนคนัถธุระ วปัิสสนาธุระ กาํชบั กาํชาไพร่บา้นพลเมือง อยา่ให้

สูบฝ่ิน ซ้ือฝ่ิน กินฝ่ิน ใหก้ระทาํพิธีถือนํ้าพิพฒัน์สัตยาปีละ 2 คร้ัง” 
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ประเพณทีีสํ่าคัญของชาวอีสาน 

ฮีตสิบสองคองสิบส่ี  
 1.“ฮีต 12 คอง 14”  ประเพณีของไทยพวน 

 คาํวา่ “ฮิต 12” หมายถึงแนวทางหรือวธีิปฏิบติัประจาํในเดือนหน่ึง ๆ ของปี  ซ่ึงตรงกบัคาํวา่ 

“จารีต” แบบเดียวกนักบัประเพณี 12 เดือนของไทยภาคกลางนัน่เอง 

 “คอง 14” คาํวา่ “คอง” หมายถึง “คลอง” (ภาษาไทยพวนไม่นิยมออกเสียง ล หรือ ร ) แต่วา 

“คลอง” ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงคลองท่ีมีนํ้าไหล แต่หมายถึง แนวทางวถีิทาง ทาํนองคลองธรรม อนัไดแ้ก่

ลทัธินิยมหรือธรรมเนียมท่ีชนเผา่ไทยพวนถือประพฤติปฏิบติัในการปกครองบา้นเมืองสืบต่อ ๆ  กนัมา

แต่คร้ังบรรพบุรุษ 

 ดงันั้น “ฮีต 12 คอง 14” จึงเป็นคลา้ยลทัธิธรรมเนียมเก่าแก่สืบมาตั้งแต่ดั้งเดิมดึกดาํบรรพท่ี์

บรรพบุรุษไทยพวนสอนสั่งลูก ๆ หลาน ๆ ใหป้ระพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งไม่ขาดสายดว้ยควา ม

เล่ือมใสศรัทธาอยา่งมัน่คง 

 ประเพณีหรือพิธีกรรม ของชาว อุบลราชธานี  ไดแ้ก่ ประเพณีวนัสงกรานต์ , ประเพณีอาบนํ้า

ก่อนกา, การทาํบุญสูตรเส้ือสูตรผา้, (บางบา้นเรียกวา่พาขวญัสูตรชะตา ) ประเพณีสรงนํ้าพระ , ประเพณี

ก่อพระทรายหรือตบพระทราย , การทาํบุญเปรตพลี , พิธีทาํบุญกลางบา้น และพิธีส่งกระทง , พิธีบายศรี

พระหรือบายศรีพระ, พิธีการเล้ียงปู่ ตาหรือตาปู่ , การทาํบุญพระเขา้พรรษาหรือการทาํบุญแขวนตน้ทาน , 

ประเพณีวนัสารท , พิธีสู่ขวญัควาย , การทาํบุญขา้วสะ , การทาํบุญออกพรรษา , การทาํบุญขา้วเม่า , การ

ทาํบุญขา้วหลาม, การลงแขกเก่ียวขา้ว, การทาํบุญขา้วจ่ี, ประเพณีกาํฟ้า, ประเพณีการเอาผวัเอาเมีย  (การ

แต่งงาน ) ประเพณีงานบุญพระเวส , ฟังเทศน์มหาชาติ , ประเพณีงานบุญบั้งไฟ , ประเพณีแรกนาขวญั , 

ประเพณีบายศรีสู่ขวญั , ประเพณีตกับาตรเทโว , ประเพณีลอยกระทง , ประเพณีทอดกฐิน , ผา้ป่า , 

ประเพณีทาํบุญคูณลาน, สู่ขวญัขา้ว, แห่นางแมว, ประเพณีสลากภตัร, ถวายสังฆทาน เป็นตน้ 

ฮีต 12 คอง 14” ประเพณขีองไทยอสีาน 

“ฮีต ” หมายถึง ประเพณี คือส่ิงท่ีนิยมถือปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาจนเป็นแบบแผนเป็น

ขนบธรรมเนียม เป็นจารีตประเพณี 

“คอง” หรือ “คลอง” (ครรลอง) หมายถึง แบบแผนของสังคม แบบการปกครองท่ีตอ้งประพฤติ

ปฏิบติั 

“ฮีต” นั้นแยกออกเป็น 2 ชนิด คือ ฮีตท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํ และฮีตท่ีไม่ทาํเป็นประจาํ ฮีตท่ีตอ้ง

ทาํเป็นประจาํไดแ้ก่ ฮีตเดือนอา้ย ถึง ฮีตเดือนสิบสอง ฮีตท่ีไม่ทาํเป็นประจาํ ไดแ้ก่ ฮีตสู่ขวญั, ฮีตผกูเส่ียว

, ฮีตลงแขก เป็นตน้ 

“คลอง” นั้นแยกออกเป็น 2 ชนิด คือ คลองท่ีชาวบา้นชาวเมืองทาํต่อผูป้กครองเมืองของตน กบั

คลองท่ีชาวบา้นชาวเมืองทาํต่อชาวบา้นชาวเมืองดว้ยกนัเอง 
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ฮีตเดือนอา้ย  หรือเดือนเจียง (เดือนท่ีหน่ึง) ไดแ้ก่บุญเขา้กรรมหรือเขา้ปริวาสกรรม เป็นฮีตของ

พระฆ ์

ฮีตเดือนยี ่  ไดแ้ก่  บุญคูณลาน, บุญกุม้ขา้วใหญ่, 

ฮีตเดือนสาม ไดแ้ก่  บุญขา้วจ่ี  คือขา้วเหนียวท่ีน่ึงสุกแลว้ นาํมาป้ันเป็นกอ้นขนาดไข่เป็ดหรือ

เท่ากาํมือเสียบไมย้า่งไฟใหสุ้กจนเกรียม ทาดว้ยไข่ บา้งก็เอากอ้นนํ้าออ้ยยดัใส่ไวข้า้งในดว้ย  นาํไปใส่

บาตรถวายพระภิกษุสามเณร ถือวา่ไดบุ้ญวา่ “เดือนสามค้อย เจ้าหัวคอยป้ันข้าวจ่ี ข้าวจ่ีบ่ใส่ นํา้อ้อย เจ้า

หัวน้อยเช็ดนํา้ตา” 

ฮีตเดือนส่ี เป็นเดือนฟังเทศน์มหาชาติ หรือบุญพระเวส 

ฮีตเดือนหา้ ไดแ้ก่ สรงนํ้าพระพุทธรูป , สรงนํ้าพระสงฆ์ , สรงนํ้าผูห้ลกัผูใ้หญ่ , สรงนํ้าเคร่ืองคํ้า

ของคูณ เป็นตน้ 

ฮีตเดือนหก ไดแ้ก่ บุญบั้งไฟ 

ฮีตเดือนเจด็ ไดแ้ก่ บุญชาํฮะ (ชาํระ) คือบุญเบิกบา้น หรือบุญกลางบา้น ชาวบา้นจะรวมตวักนั

ทาํบุญท่ีศาลหลกับา้น  ส่วนใหญ่จะอยูก่ลางบา้น  โดยนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดมนตเ์ยน็  ผกูสายสิญจน์จ์

รอบหมู่บา้น และบริเวณประรําพิธี  รุ่งเชา้ทาํบุญใส่บาตร และนิมนตพ์ระภิกษุทาํนํ้ามนตป์ระพรมไปทัว่

ทุกหลกัคาเรือน 

ฮีตเดือนแปด ไดแ้ก่ บุญเขา้พรรษา 

ฮีตเดือนเกา้ ไดแ้ก่ บุญขา้วประดบัดิน เป็นเดือนทาํบุญอุทิศใหผู้ต้ายโดยกาํหนดเอาวนัแรม 14 

คํ่า เดือน 9 เป็นวนัทาํพธีิ เม่ือถึงวนัแรม 13 คํ่า เดือน 9 ชาวบา้นจะจดัอาหารคาวหวาน แบ่งออกเป็น 4 

ส่วน  ส่วนท่ี 1 สาํหรับตนเอง , ส่วนท่ี 2 แจกญาติพีน่อ้ง , ส่วนท่ี  3 ทาํบุญอุทิศแก่ผูต้าย , ส่วนท่ี 4 ถวาย

ทานแก่ภิกษุสามเณร 

สาํหรับส่วนท่ีทาํบุญอุทิศแก่ผูต้าย จะห่อเป็นห่อ ๆ มีห่อคาวหน่ึงห่อ ห่อหวานหน่ึงห่อ ห่อ

หมากพลู บุหร่ีหน่ึงห่อ ทั้งสามห่อมดัติดกนัเป็นห่อใหญ่ แลว้นาํห่อน้ีไปแขวนไวต้ามตน้ไม ้หรือวางไว้

ตามพื้นดิน จึงมีช่ือเรียกวา่ “ขา้วประดบัดิน” 

ส่วนท่ีเอาไปถวายพระภิกษุสามเณรนั้น  ส่วนหน่ึงใส่บาตร  อีกส่วนหน่ึงถวายเป็นภตัตาหาร

ตอนเชา้หรือเพลก็ได ้ เม่ือพระสงฆฉ์นัเสร็จแลว้จะอนุโมทนา ญาติโยมก็กรวดนํ้าแผส่่วนกศุลไปให้

ญาติพี่นอ้งตายไป  ถือวา่เป็นการทาํบุญส่งไปใหผู้ต้าย 

ฮีตเดือนสิบ ไดแ้ก่บุญขา้วสาก หรือสลากภตั ตรงกบัวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 คลา้ย ๆ กบับุญขา้ว

ประดบัดิน 

ฮีตเดือนสิบเอด็ ไดแ้ก่ บุญออกพรรษา บุญออกพรรษาน้ีจะมีกิจประเพณีซอ้นกนัอยู ่ 3 กิจ

ประเพณี คือ บุญใตป้ระทีป, บุญผาสารทเผิง้, บุญไหลเฮือไฟ 

ฮีตเดือนสิบสอง ไดแ้ก่ บุญกฐิน, บุญผา้ป่า 
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สาํรับ “คองสิบส่ี” นั้น คาํวา่ คลองไดแ้ก่ แบบ ระเบียบหรือกฎ มี 2 แบบ คือ แบบท่ีเจา้บา้นเจา้

เมืองทาํต่อชาวบา้นชาวเมือง มี 14 แบบ ไดแ้ก่ 

 1.แต่งตั้งผูซ่ื้อสัตยสุ์จริต ใหเ้ป็นอุปราชฯ ราชมนตรี 

 2.หมัน่ประชุมอุปราช ราชมนตรี ช่วยกนับริหารบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรือง 

 3.ตั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม 

 4.ถึงวนัข้ึนปีใหม่ นิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนต ์ ถือนํ้าพิพฒัน์สัตยาต่อเจา้มหาชีวติ 

 5.ถึงวนัปีใหม่ ใหเ้สนาอาํมาตยน์าํเคร่ืองบรรณาธิการ นาํนํ้าอบ นํ้าหอมมามูรธาภิเษก ฮดสรง

เจา้มหาชีวติของตน 

 6.ถึงเดือนหก  นิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนต ์ถือนํ้าพิพฒัน์สัตยาต่อเจา้มหาชีวติ 

 7.ถึงเดือนเจด็ ใหเ้ล้ียงมเหสักขห์ลกัเมือง บูชาเทวดาทั้ง 4 คือ ทา้วจตุโ ลกบาลอนัไดแ้ก่     

ทา้วธตรัฐ, ทา้ววรุฬหก, ทา้ววรูิปปักข,์ ทา้วกเุวร 

 8.ถึงเดือนแปด นิมนตพ์ระสงฆม์าชาํระมาเบิก หวา่นแฮ่หวา่นทราย  ตอกหลกับา้นหลกัเมือง 

 9.ถึงเดือนเกา้  ป่าวเตือนประชาชนทาํบุญขา้วประดบัดิน อุทิศส่วนกุศลแด่ญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้ 

 10.ถึงเดือนสิบ   ป่าวเตือนประชาชนใหท้าํบุญขา้วสาก อุทิศส่วนกุศลแด่ญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้ 

 11.ถึงเดือนสิบเอด็  ใหป้ระชาชนไปทาํบุญออกพรรษา  ไปนมสัการและมรุธาภิเษกธาตุหลวง 

 12.ถึงเดือนสิบเอด็  ใหป้ระชาชนไปทาํบุญทอดกฐินตามวดัวาอารามต่าง ๆ  

 13.ถึงเดือนสิบสอง  ใหไ้พร่ฟ้าขา้แผน่ดินมารวมกนัท่ีหนา้พระลานหลวง  แห่เจา้ชีวติไปสรงนํ้า

ในแม่นํ้าเพี้ยวดัท่ีอยูใ่กลแ้ม่นํ้ามีเฮือส่วงวดัละหน่ึงลาํ  ข้ึนสิบสามคํ่าเป็นวนัส่วงเฮือ (แข่งเรือ) 

 ใหมี้คุณสมบติัคูณเมือง  หรือค่าควรเมืองครบ 14 อยา่งคือ 

  1.หูเมือง  มีทูตานุทูตผูฉ้ลาดมีปัญญาดี 

  2.ตาเมือง  มีนกัปราชญส์อนอรรถสอนธรรม  

  3.แก่นเมือง  มีพระสงฆผ์ูแ้ตกฉานในพระธรรมวนิยั 

  4.ประตูเมือง  มีอาวธุยทุโธปกรณ์ป้องกนัอริราชศตัรู 

  5.ฮากเมือง  มีหูราทราบเหตุร้ายและดี 

  6.เหงา้เมือง  มีเสนาอาํมาตยผ์ูเ้ท่ียงธรรม 

  7.ข่ือเมือง  มีโยธาทหารผูแ้กลว้กลา้ 

  8.ฝาเมือง  มีตากวนตาแสงผูซ่ื้อสัตย ์

  9.ขาง(แป)เมือง  มีเจา้นายตั้งอยูใ่นศีลธรรม 

  10.เขตเมือง  มีผูฉ้ลาดรู้พื้นท่ีตั้งเมือง 

  11.สติเมือง  มีคหบดี  เศรษฐีและทวยคา้ 

  12.ใจเมือง  มีแพทยผ์ูฉ้ลาดเช่ียวชาญ 

  13.ค่าเมือง  มีภูมิภาคดี  มีราคาค่างวด 

  14.เมฆเมือง  มีเทวดาอารักษห์ลกัเมือง 
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 คองสิบส่ี  (สาํหรับอาณาประชาราษฎร์) 

คองสิบส่ีแบบน้ี เป็นคองท่ีชาวบา้นชาวเมืองจะทาํต่อชาวบา้นชาวเมืองดว้ยกนั มี 14 ประการ 

คือ 

1. เม่ือไดข้า้วใหม่  หรือผลหมากรากไมใ้หม่ ใหบ้ริจาคทานแด่ท่านผูมี้ศีล  แลว้ตนเองจึงบริโภค  

แลว้ใหแ้จกแบ่งแก่ญาติพีน่อ้งดว้ย 

2. อยา่โลมล่ายตาชิงตายอย  อยา่จ่ายเงินแดง  อยา่งแปลงเงินกวา้ง  และอยา่กล่าวคาํหยาบชา้กลา้

แขง็ต่อกนั 

3. ใหเ้ฮด็บา้นหรือกาํแพงเฮีอนของตน  แลว้ปลูกหอบชูาเทวดาไวใ้นส่ีแจบา้นแจเฮือน 

4. ใหล้า้งตีนก่อนข้ึนเฮือน 

5. เม่ือถึงวนัศีล 7-8 คํ่า  ใหส้มมากอ้นเส้า  สมมาแม่คีไฟ  สมมาปัดตูเฮือนท่ีตนอยูอ่าศยั 

6. ใหล้า้งตีนก่อนจกันอนในเวลากลางคืน 

7. เถิงวนัศีล เมียใหเ้อาดอกไมธู้ปเทียนสมมาผวั และใหเ้อาดอกไมธู้ปเทียนไปถวายพระสงฆเ์จา้ 

8. เถิงวนัศีลดบั  ศีลเพง็  ใหนิ้มนตพ์ระสงฆม์าสวดมนตเ์ฮือน  แลว้ทาํบุญใส่บาตร 

9. เม่ือภิกษุมาบิณฑบาต  อยา่ใหเ้พิ่นคอย  เวลาใส่บาตรรอยา่ชูนบาตร  อยา่ชูนภิกษุสามเณร  

ยามใส่บาตรรอยา่ใส่เกิบ (รองเทา้) อยา่กั้งฮ่ม (กางร่ม) อยา่เอาผา้ปกหวั  อยา่อุม้ลูกจูงหลาน  อยา่ถือศตั

ราอาวธุต่าง ๆ 

10. เม่ือภิกษุเขา้ปริวาสกรรม  ใหมี้ขนัขา้วตอกดอกไมธู้ปเทียน  แลว้เคร่ืองอฐัะบริขารไปถวายท่าน 

11. เม่ือเห็นพระสงฆผ์า่นมา  ใหน้ัง่ลงยกมือไหวแ้ลว้ค่อยเจรจา 

12. อยา่เหยยีบเงาเจา้ภิกษุผูมี้ศีลบริสุทธ์ิ 

13. อยา่เอาอาหารเง่ือนทานใหแ้ก่พระสงฆเ์จา้  และอยา่เอาอาหารเง่ือนใหผ้วัตนกิน 

14. อยา่เสพกามคุณในวนัศีล วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัมหาสงกรานต ์และวนัเกิดของตน  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัย่ิอผู้วจิยั 
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ประวตัย่ิอผู้วจิยั 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล  นายธนิตย ์ คงกาํเหนิด 

วนัเดือนปีเกิด   21 มีนาคม 2528      

สถานท่ีเกิด  โรงพยาบาล วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 

สถานทีอ่ยูปั่จจุบนั 168 ถนนตานี แขวงตลาดยอด  เขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั วทิยาลยัเทคโนโลย ีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) 

 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2545  จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

  จากโรงเรียนวดับวรนิเวศ     จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

                                            พ.ศ. 2549 การศึกษาบณัฑิต สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ศึกษา        

  จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

                                           พ.ศ. 2555 ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (มานุษยดุริยางควทิยา) 

  จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

