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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาดานมานุษยดุริยางควิทยา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
พิธีกรรม การบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน และศึกษาดนตรทีีใ่ชในการประกอบพิธีกรรมการ
บําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี โดยใชขอมูลจากเอกสารและขอมูลภาคสนาม
ประกอบการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบวา  
 การประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดขึน้เม่ือใด 
ขั้นตอนการประกอบพิธีและองคประกอบตางๆ ของการประกอบพิธกีรรม เปนไปตามแบบแผนของ
พิธีกรรมใน พุทธศาสนา นิกายมหายาน โดยพิธีโผวโตว เปนพิธีกรรมที่มีแนวคิดคลาย “พิธีกงเตก” 
จัดขึ้นระหวาง “พิธีขามสะพานกงเต็ก” และ “พิธีเผากระดาษ” เปนการเจริญเมตตาธรรมแกดวง
วิญญาณที่ลวงลับไปแลว โดยนําเอาสิ่งของผูตาย และของใชอ่ืนๆ มาแจกจายแกผูยากจน ซึ่งจะพบ
เห็น พิธีนี้ไดเฉพาะในงาน “พิธีกงเต็ก” ทีเ่ปนงานใหญๆ เทาน้ัน ปจจุบันเปนขั้นตอนที่ไมนิยม
ปฏิบัติ เน่ืองจากคาใชจายในการประกอบพิธีกรรมดังกลาวคอนขางสูง  
 เคร่ืองดนตรีทีใ่ชในการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลโผวโตว (พิธีทิ้งกระจาด) ที่คณะวงดนตรี
ของ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) แบงได 3 ประเภท คอื 1. ประเภท
เคร่ืองเปา ไดแก ตี่ตา หรือ ตั่วชวย 2. ประเภทเคร่ืองประกอบจังหวะ ไดแก ตั่งลอ ฉิมปอ เจ็ง เก็ง
โก เอ่ียวคิ้ม หรือ ขิมจีน 3. ประเภทเครือ่งสายไดแก Cello ซึ่งเปนเครื่องดนตรีสากลที่นํามาใช
บรรเลงประกอบกับเคร่ืองดนตรีจีน  
 คณะดนตรีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนสุรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) มีจํานวนนักดนตรี 
ทั้งหมด 3 ทาน ประกอบดวย 1. นายสรวชิญ สุทธิสขุสมบูรณ เปนหัวหนาคณะดนตรี เคร่ืองดนตรี
หลัก คือ เอ่ียวคิ้ม หรือ ขิมจีน 2. นายวิวฒัน ปติวุฒิ นักดนตรีประจําเครื่องเออหู 3. นายพงศสวัสด์ิ 
ศรีวงค นักดนตรีประจําเครือ่ง เก็งโก 
 บทเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลที่สําคญัมี 7 บทเพลง เปนเพลงจีนกวางตุง
ที่ใชในการแสดงดนตรีประกอบพิธีกรรม จัดอยูในประเภท (Monophony Texture) โดยมีทํานอง
เด่ียวที่จะบรรเลงวนซ้ํา (Rooper) สลับกับการสวดมนต ลักษณะที่สาํคัญในการแสดงดนตรี คือการ
นําเครื่องดนตรีสากล เคร่ือง Cello มาแสดงรวมกับเคร่ืองดนตรีจีน ทําใหทวงทํานองผสมผสานกัน
ไดอยางลงตัว มีเอกลักษณเฉพาะตวัที่โดดเดนแตกตางจากวงดนตรคีณะอ่ืนๆ 
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 This thesis had used the research method from the principle of Ethnonmusicology 
education by taking the Fields researches information to be the principle information and 
combined with the documentary researches in order to study the Ceremony of Poe – Toe 
(the Ceremony of Dedicating the consumer goods of the dead to the poors ) and study 
about the music, the songs, the musician group and the musical instruments that mused in 
the presentation of the Ceremony of Poe -Toe at the Monastery of BaromRajaGanjana 
PhiSaKeNusorn 2 (Wat Leng – Nei Yee2) District of Bang Bua Thong, the province of 
Nonthaburi.  
 It is found from the studying that we couldn’t mention the period time of the 
beginning of the Ceremony of Poe – Toe implemented on the illustrated Form of Mahayana 
Buddhism Ceremony, the Ceremony of Poe – Toe was similar to the Ceremony of “Kong – 
Teck” , it was held between the period time of the Ceremony of Crossing “Kong – teck” 
bridge and the Ceremony of Buring papers of devoting to the dead’s spirit by dedicating the 
consumer goods of the dead to the poors. In the present time, we could see the process of 
this ceremony , especially , in the great funeral ceremony of the riches because of the high 
compensation.  
 There were three kinds of musical instruments that the musician group of 
BaromRajaPhkSake Nusorn 2 (Wat Leng – Neuyee2) had played in the presentation of the 
Ceremony of Poe – Toe, the first , musical wind instrument was “Jita” or “Joeu-Souy”, the 
second, rhythm musical instruments were “Tang – Loa” , “Chimpoo” , “Jeng” , “KengKoo” , 
“AuyKhim” or “Chinese Khim” , the third, Cello which brought to play harmony with other 
Chinese musical instruments.  
 The musician group of Wat Leng – Nei Yee 2 , this musician group was 
compounded of three persons ; Mr. Sorawit Sutisuksomboon who was the head of this 
musician group and had duty to play Chinese khim, Mr. WiWat Pitiwuth who had duty to 
play Erhu and Mr. Pongsawath Sriwong who had duty to play Kengkoo 



 

The musician group of Wat Leng – Nei Yee 2 , these presentation works had recorded into 
seven important Konton Chinese Songs and brought back to play in the Ceremony of Poe 
– Toe since 1992 to the present . The Formal Notes of these Chinese songs which showed 
in the ceremony were the monophony texture which had the monotone sound and played 
rooper by alternating with praying.  
 More over , the musician group of Wat Leng – Nei Yee 2 , they brought “ Cello” 
(the classical European musical instrument) to play a lot of beautiful harmony with other 
Chinese musical instruments in the presentations of the Ceremony of Poe-Toe , this 
special quality made them most different from the others.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองเปนแบบแผนและเอกลักษณ ประกอบดวยศาสนา 
ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปน
แบบอยางอันดีงาม เปนมรดกตกทอดจากอดีตจนถึงปจจุบัน วัฒนธรรมเปนระบบรวมเกี่ยวกับการ
เรียนรูแบบแผนวิชาการที่ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเปนลักษณะของสมาชิกของสังคมและไมใชผลของการ
สืบทอดทางชีววิทยาหรือดานรางกาย วัฒนธรรมเปนผลของการประดิษฐทางสังคมหรือสืบทอด
รักษาไวอยางม่ันคง โดยผานการติดตอ การเรียนรู การพิจารณาเกี่ยวกับธรรมชาติและความ
ประจักษของพฤติกรรมมนุษย (บุญเดิม พันรอบ. 2528) วัฒนธรรม หมายถึง แนวทางในการ
แสดงออกของวิถีชีวิตทั้งปวงที่บุคคลของกลุมชนคิดขึ้นหรือกระทําขึ้นเปนตนแบบ หรือเสริมตอโดย
กลุมชนยอมรับกันมาจนกระทั่งสิ่งน้ันสงผลตอนิสัยของความคิด การเชื่อถือ และการกระทําของคน
หมูมากแหงกลุมชนนั้น (สุทธิวงศ พงศไพบูลย. 2524: 13) นอกจากนั้นสังคมวัฒนธรรมเปนสวน
สําคัญของความเปนมนุษย มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางลึกซ้ึง สิ่งที่แยกสังคมหนึ่งวาแตกตาง
จากอีกสังคมหน่ึงก็ คือ วัฒนธรรม วัฒนธรรมเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการทางสังคมและ
จิตใจของมนุษย วัฒนธรรมเปนส่ิงที่ชวยประสานและผูกมัดคนไวในสังคมเดียวกัน เปนส่ิงที่ชวยทํา
ใหสังคมคงอยูเพราะเปนการสรางความผูกพันทางจิตใจของคนหลายๆ คนเขาไวดวยกัน (อมรา 
พงศาพิชญ. 2533: 25)  
 ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ชาวจีนพากันอพยพเขามาตั้งรกรากอาศัยอยูตั้งแต 
สมัยโบราณ ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยเปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ ประกอบกับคนไทยมีนิสัย 
โอบออมอารีไมรังเกียจคนตางชาติตางภาษา ไมเบียดเบียนหรือจํากัดสิทธิผูที่นับถือศาสนาอื่น จึง
ทําใหชาวจีนพากันหลั่งไหลเขาสูประเทศไทยไมขาดระยะ และเน่ืองจากชาวจีนสวนใหญ มีความ 
ขยันขันแข็งและยึดอาชีพในทางการคา จึงเปนเหตุใหชาวจีนเขามามีอิทธิพลตอกลไกเศรษฐกิจ ของ
ประเทศเปนอยางมาก ชาวจีนที่เขามาตั้งหลักแหลงอยูในประเทศไทยเปนพวกที่มาจากฝงตะวันตก
เฉียงใตของประเทศจีน คือ บริเวณมณฑลฟูเก้ียน มณฑลกวางตุง และเกาะไหหลํา ซึ่งบริเวณนี้ 
ของประเทศจีนสวนใหญเปนภูเขา มีที่ราบทําการเพาะปลูกไดเพียงเล็กนอย คือ ประมาณ รอยละ 7 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด และจากการท่ีมีภูเขาคั่นอยูทําใหการไปมาติดตอกันในประเทศไมสะดวก ชาวจีน 
ในบริเวณนี้จึงตองอพยพออกไปตั้งหลักแหลงทํามาหากินในตางประเทศโดยทิ้งครอบครัวไวใน
ประเทศจีน ผูเปนหัวหนาครอบครัวที่อพยพไปทํามาหากินตางประเทศ ก็จะสงเงินทองที่หามาได
กลับไปจุนเจือครอบครัวของตนในประเทศจีนอยูเสมอ ชุมชนชาวจีนในตางประเทศจึงเกิดขึ้นควบคู
กันไปกับชุมนุมชนชาวจีนในประเทศจีน ซึ่งเปนครอบครัวของชาวจีนที่อพยพออกไปทํามาหากินใน
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ตางประเทศ ลักษณะที่แตกตางกันคือ ชุมนุมชนชาวจีนในบริเวณฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ
จีนนั้น สวนใหญเปน เพศหญิงและเลี้ยงตัวเองไมได ตองอาศัยรายไดจากธุรกิจของบรรดาหัวหนา
ครอบครัวที่ไปตั้งชุมนุมชนชาวจีนขึ้นในตางประเทศ (วัลภา บุรุษพัฒน, 2517:14)  
  ชาวจีนทั้งหากลุมภาษานี้ ไดแก กลุมภาษาแตจ๋ิว ไหหลํา แคะ ฮกเก้ียน และกวางตุง 
อพยพเขามาอยูในประเทศไทยและมีจํานวนไมแตกตางกันมาก จนเม่ือถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 
ชาวจีนกลุมภาษาแตจ๋ิวและไหหลําไดเขามาอยูในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งน้ีอธิบายไดหลายประการ 
แตเหตุผลที่สําคัญอยางหน่ึง คือ ชาวจีนแตจ๋ิวไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยมากกวา โดยชาว
จีนแตจ๋ิวไดรับอนุญาตใหเขาไปตั้งบานเรือนทํามาหากินอยูในเขตพระนครได ตอมาเม่ือการเปด
เมืองทาซัวเถาขึ้นในบริเวณที่มีชาวจีนกลุมภาษาแตจ๋ิวและภาษาแคะอยูกันมาก และมีเรือกลไฟ
แลนไปมาระหวาง ซัวเถา กับ กรุงเทพ ชาวจีนแคะจึงไดอพยพมาทางเรือมากขึ้น สวนเมืองทาเอ
หมิงในเขตฟูเก้ียนนั้นมิไดมีเรือติดตอไปมาโดยตรงกับกรุงเทพ ชาวจีนฮกเกี้ยนจึงเดินทางไปที่อ่ืน 
ชาวจีนฮกเกี้ยนที่เขามาทางใตของประเทศไทยนั้นเปนพวกมลายาและสิงคโปร สวนชาวจีนไหหลํา
นั้นเม่ือมีเรือกลไฟไปมาโดยตรงไดระหวางไหหลํา กับ กรุงเทพ ชาวจีนไหหลําจึงอพยพกันเขามา
อยูในประเทศไทยมากขึ้น (เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์. 2531: 31)  
 แมชาวจีนที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย จะพยายามปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนิน
ชีวิต และพยายามเปดรับวัฒนธรรมความเปนไทยในดานตางๆ อาทิ ภาษา รูปแบบการแตงกาย
และอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดคลองกลมกลืนกับวัฒนธรรมความเปนไทย แตก็ยังคงอนุรักษและรักษาไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมความเปนชาวจีนอยู ซึ่งยังคงมีการสืบทอดรูปแบบประเพณีใหชนรุนหลังไดเห็น
จนถึงปจจุบัน เชน ประเพณีตรุษจีน การเคารพบูชาบรรพบุรุษ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตางๆ เปนตน  
ดวยรูปแบบพิธีกรรมของแตละชาติแตละศาสนาท่ีมีความแตกตางกันไปตามความเชื่อของทองถิ่น
และศาสนานั้นๆ ดวยรูปแบบพิธีกรรมและความเชื่อตางๆ ที่แวดลอม ซึ่งหลอหลอมพฤติกรรมและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย โดยพิธีกรรมและความเชื่อตางๆ ที่บรรพบุรุษ
คิดคนเพ่ือใชเปนสัญลักษณในการปลูกฝงคานิยมดานความกตัญูใหกับลูกหลานและอนุชนรุน
ตอมา ซึ่งพิธีกรรมและความเชื่อเหลาน้ีไดปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผานการบอก
เลาจาก ชนรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง โดยไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ เชน 
การประกอบพิธีศพของชาวจีน ซึ่งเปนพิธีกรรมที่สะทอนความกตัญูที่ลูกหลานเชื้อสายจีนมีตอ
บรรพบุรุษ และเปนการแสดงใหบรรพบุรุษรับรูถึงความกตัญูของลูกหลาน ประกอบกับความเชื่อ
ของชาวจีนวาการประกอบพิธีกรรมดังกลาวเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูตายและเปนวิถีทาง
ในการอัญเชิญ ดวงวิญญาณของผูตายไปจุติยังสวรรค (ธรรญาภรณ วงศบุญชัยนันท. 2547: 2) 
 ลักษณะเดนทางวัฒนธรรมของจีน นอกจากภาษาพูดแลว ยังมีวัฒนธรรมดานพิธีกรรม 
โดยเฉพาะ “พิธีกงเตก” จะเปนพิธีกรรมที่ชาวจีนทุกกลุมภาษาใหความสําคัญมากกวาพิธีกรรมอ่ืนๆ 
ในวงจรชีวิต เน่ืองจากเปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณตอบรรพชนผูลวงลับ ซึ่งเปน
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คุณธรรมที่ชาวจีนยึดม่ันอยางแนนแฟน แตรายละเอียดของแตละขั้นตอนก็มีความแตกตางกัน 
(สุพัตรา วิไลลักษณ. 2548:2)  
 พิธีกรรมสะทอนใหเห็นความสัมพันธของมนุษยในสังคม 3 ระดับ คือ ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ (กาญจนา อินทรสุนานนท. 2540: 213)  
 พิธีการบําเพ็ญกุศลโผวโตว (พิธีทิ้งกระจาด) เปนพิธีกรรมของชาวพุทธ ลัทธิมหายาน 
“โผว” หมายถึง ทั่วไป หรือ ทั้งหมด “โตว” หมายถึง ขามเรือ วิญญาณขามเรือจากฝงหนึ่งไปอีกฝง
หนึ่ง “พิธีโผวโตว” มีแนวคิดคลาย “พิธีกงเตก” แตมีความหมายแตกตางจากพิธีกรรมกงเต็ก อยู
หลายอยาง โดยเปนพิธีกรรมที่บงบอกถึงการแสดงความเมตตาแกผูยากไรโดยถือเปนการประกอบ
ปตติทาน (การใหสวนบุญ) ซึ่งจะเปนการอุทิศบุญกุศลใหทั้งวิญญาณที่ไรญาติและวิญญาณเรรอน 
รวมถึงประชาชน ผูยากไรในเขตนั้น ๆ ที่ไดเขารวมการประ กอบพิธีกรรมซึ่งถือเปนการแสดงถึง
ความเมตตาและการ มีจิตศรัทธาตอผูที่เขารวมในพิธี การทิ้งกระจาด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การทิ้งกระจาดฟา ซึ่งกระทําโดยจัดส่ิงของไวบนที่สูงแลวโยนทิ้งสิ่งของบางอยางลงมา และการทิ้ง
กระจาดดิน เปนการทําภายหลังการทิ้งกระจาดฟาแลว 10 วัน เปนการวางสิ่งของไวบนดินเพ่ือให
พวกปศาจทั้งหลาย พิธีการทิ้งกระจาด (พิธีโผวโตว) นี้ขึ้นอยูกับแตละครอบครัววาจะทําหรือไม 
มิไดมีการกําหนดเปนกฎเกณฑบังคับแต อยางใด (ธรรญาภรณ. 2550: 104) 
 ดนตรีเปนสิ่งที่เกิดควบคูมากับชีวิต เพราะดนตรี คือ เสียงซ่ึงเปนภาวะแวดลอมอยางหน่ึง
ของมนุษย เสียงเปนส่ิงที่กระตุนจิตใตสํานึกของมนุษยใหคอยสดับรับฟงและพรอมที่จะแสดง
ปฏิกิริยาสนองหรือโตตอบไดทันที ดังน้ันการรับฟงเสียงของมนุษยจึงเปนอัตโนมัติ ซึ่งบังเกิดขึ้นได
จากการรับรูหรือฝกฝนทั้งโดยทางธรรมชาติและทางปฏิบัติ เสียงเพลงนั้นมาจากเสียงเคร่ืองดนตรีที่
ประดิษฐขึ้นเลียนเสียงธรรมชาติ เสียงของมนุษยและเสียงจากสิ่งแวดลอมทั่วไป นอกจากน้ัน
เสียงดนตรียังสามารถแสดงสําเนียงของแตละชาติ แตละภาษา และแสดงถึงอารยธรรมของ
มนุษยชาติ (เรณู โกสินานนท. 2542: 58 ) 
 ดนตรี เปนศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น โดยเลียนเสียงที่ไดยินจากธรรมชาติรอบตัว ซึ่งลักษณะ
ของดนตรี และบทเพลง จะแตกตางกันไปตามทองถิ่นที่อยู ตามวัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยู 
มนุษยจะใชดนตรีถายทอดชีวิตความเปนอยู ไมวาจะเปนการเกิด การนอน การดํารงชีวิตประจําวัน 
แมกระทั่งการตาย จะนําดนตรีมาสัมพันธกับชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย แมจะเปนดานพิธีกรรมและดาน
ศาสนา ก็จะนําดนตรีมาประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (มหาวิทยาลัยบูรพา:และสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยบูรพา. 2545: 11) ซึ่งจะกลาวไดวาวัฒนธรรมและประเพณีทั้งหลายเหลาน้ัน เปน
พฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยูของ ความเชื่อ และพฤติกรรมของสังคมน้ันๆ การใช
ดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงตองมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของกลุมชนแตละกลุมชน  



 4 

ดนตรีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นั้นจะแยกรูปแบบดนตรี เปน 2 สวน คอื 
1. การสวดทํานองเพลงของบรรพชิต จะมีรูปแบบของดนตรีจีนแคะ 2. บทเพลงที่ คณะดนตรีใชใน
การประกอบพิธีกรรมจะเปนรูปแบบของดนตรีจีนกวางตุง  
 เครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ที่คณะดนตรีของวัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ใชบรรเลงมี 3 ประเภท คือ 1. ประเภทเครื่องเปา ไดแก 
ตี่ตา หรือ ตั่วชวย 2. ประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ไดแก ตั่งลอ ฉิมปอ เจ็ง เก็งโก เอ่ียวคิ้ม หรือ 
ขิมจีน 3. ประเภทเครื่องสายไดแก Cello ซึ่งเปนเครื่องดนตรีสากลที่นํามาใชบรรเลงประกอบกับ
เคร่ืองดนตรีจีน  
 บทเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลที่สําคัญมี 7 บทเพลง เปนรูปแบบของ
เพลงจีนกวางตุง ดนตรีประกอบพิธีกรรมน้ันจัดอยูในประเภท (Monophony Texture) โดยมีทํานอง
เด่ียวที่จะบรรเลงวนซ้ํา (Rooper) สลับกับการสวดมนต ซึ่งระบบการเรียบเรียงในบันไดเสียงจะถูก
ตั้งเสียงใหอยูในคีย C major เปนสวนหลัก ขึ้นอยูกับนักดนตรีวาตองการที่ยายบันไดเสียงใด โดย
สังเกตไดจาก เอ่ียวคิ้ม หรือ ขิมจีน ที่ถูกใชเปนตัวตั้งเสียง ลักษณะที่สําคัญในการแสดงดนตรีของ
คณะดนตรีวัด บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 ( วัดเลงเนยยี่ 2) คือการนําเคร่ืองดนตรีสากล
เคร่ือง Cello มาแสดงรวมกับเครื่องดนตรีจีน ทําใหทวงทํานองผสมผสานกันไดอยางลงตัว และมี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนแตกตางจากคณะดนตรีอ่ืนๆ 
 ปจจุบันการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว จะพบเห็นไดเฉพาะในพิธีกงเต็ก ที่
เปนงานใหญๆ เทาน้ัน เปนขั้นตอนที่ในปจจุบันไมนิยมปฏิบัติ เน่ืองจากมีคาใชจายในการประกอบ
พิธีคอนขางสูง รวมถึงผูที่มีความรูเก่ียวกับการประกอบพิธีกรรม การสืบทอดดานดนตรีและบท
เพลงในพิธีกรรมเริ่มลดลง เน่ืองจากขอจํากัดทางดานภาษาและขาดหลักฐานทางดานเอกสารท่ี
ครบถวนสมบูรณเพ่ือใหคนรุนหลังไดศึกษาสืบทอดตอไป 
  ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลพิธีโผวโตว และดนตรีที่ใช
ประกอบพิธีกรรมซ่ึงมีความเปนเอกลักษณมีแนวโนมวาจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไป จึงสมควร
อยางยิ่งที่จะทําการศึกษาวิจัย โดยผูวิจัยไดเลือกการศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล
โผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล
โผวโตว รวมถึง มีการบรรเลงดนตรีซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในพิธีกรรม ที่มีเอกลักษณแตกตาง
จากคณะดนตรีอ่ืนๆ โดยผลงานการบรรเลงดนตรีของคณะดนตรี ตั้งแตป พ. ศ. 2535 จนถึง
ปจจุบัน ไดถูกบันทึกไวเปนผลงานเพลงประกอบพิธีกรรมในรูปแบบดนตรีจีนกวางตุง ที่สําคัญมี 7 
บทเพลง การศึกษาดนตรีที่ใชใน พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว คร้ังนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ทําวิจัยหรือการศึกษาเรื่องอ่ืนที่เก่ียวของ รวมถึงเปนการชวยอนุรักษดนตรีในพิธีกรรมการบําเพ็ญ
กุศลโผวโตว ใหคงอยูแกคนรุนหลังตอไป 
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จุดประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาดนตรีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี  
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 ปจจุบันการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว จะพบเห็นไดเฉพาะในพิธีกงเต็ก ที่
เปนงานใหญๆ เทาน้ัน เปนขั้นตอนที่ในปจจุบันไมนิยมปฏิบัติ เน่ืองจากมีคาใชจายในการประกอบ
พิธีคอนขางสูง ทําใหการประกอบพิธีกรรมดังกลาวถูกละเลย รวมทั้งผูที่มีความรูเก่ียวกับพิธีกรรม 
ดนตรีและองคประกอบพิธีกรรมที่ถูกตองมีจํานวนนอยและหาผูสนใจที่จะสืบทอดไดยากเน่ืองจาก
ขอจํากัดทางดานภาษาและหลักฐานทางดานเอกสารที่ครบถวนสมบูรณ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ 
จะทําการศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอ
นุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนหลักฐานในการ
บันทึกขอมูลทางดนตรี และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําวิจัยหรือการศึกษาเรื่องที่เก่ียวของ รวมถึง
เปนการชวยอนุรักษดนตรีในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ใหคงอยูตอไป 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะพิธีกรรมและดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล 
โผวโตว นิกายมหายาน ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไดแก ประวัติความเปนมา ความเชื่อ องคประกอบพิธีกรรม 
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม เคร่ืองดนตรีที่ใช ชีวประวัตินักดนตรี และองคประกอบของดนตรีที่ใช
บรรเลงเพลงในพิธีกรรมที่สําคัญ 7 เพลง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา และองคประกอบของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผว
โตว นิกายหายาน ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
 2. ทําใหทราบถึง ชีวประวัตินักดนตรี คณะดนตรี บทเพลง ดนตรีและองคประกอบของ
ดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษ
กอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2)  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 พิธีโผวโตว นิกายมหายาน หมายถึง พิธีบําเพ็ญกุศลใหแกวิญญาณที่ไรญาติของชาวจีน 
และ การแจกทานใหแกผูยากไร ซึ่งมีบรรพชิตเปนผูประกอบพิธีกรรม 
 โผว  หมายถึง ทั่วไป หรือ ทั้งหมด  
 โตว  หมายถึง ขามเรือ วิญญาณขามเรือจากฝงไปอีกฝง  
 ปตติทาน หมายถึง บุญที่สําเร็จดวยการอุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับไปแลวการกลาวคํา
อุทิศสวนกุศล  
 ซีทุย  หมายถึง การแบงลักษณะของขิม ออกเปน 4 หยอง 
 เกียฮู  หมายถึง เคร่ืองดนตรีที่มีลักษณะคลายซอเสียงแหลมของจีน 
 เก็งโก  หมายถึง เคร่ืองดนตรีที่มีลักษณะคลายกลองของจีน 
 จิ่ว  หมายถึง การสวดทํานองพระพุทธมนตของพระจีน 
 ปง  หมายถึง การสลับระหวางการสวดมนตของพระกับการบรรเลงดนตรีของคณะดนตรี
ในแตละวรรค 
 หลั่น หมายถึง กระด่ิง 
 บักฮื้อ  หมายถึง เคร่ืองเคาะจังหวะที่มีขนากลมมนเปนรูปวงรีทํามาจากหนังสัตว มีขนาด 
เล็ก -ใหญ 
 ปงเจ็ง  หมายถึง ระฆังเล็ก  
 ตี่ตา หรือ ตั่วชวย  หมายถึง เคร่ืองดนตรีที่มีลักษณะเปนปใหญของจีน ซึ่งจะมีรูทั้งหมด
อยู 8 รู ซึ่งใชไลระดับเสียงตางๆซ่ึงทําจากไมมะเกลือที่ผานการกลึงและผสมกับทองเหลือง 
 ตั่งลอ  หมายถึง เคร่ืองตีทองเหลืองที่มีขนาดเล็กไมจําเปนตองใชคูกัน ใชตีตาม ตั้ว ลอ 
โก ใหเสียงเปนโนต 
 ฉิมปอ  หมายถึง เคร่ืองทองเหลืองที่นํามาทําเปนแผนวงกลมใหญ มีหลายขนาด ใชตี
ระหวางจังหวะวาง หรือจังหวะหยุดพักทํานองสวด หรือ ชวงการเรงจังหวะ( ตัว ลอ โก)  
 เจ็ง  หมายถึง กระด่ิงทองที่ใชคูกับการประกอบจังหวะของกลองคูขนาดใหญซึ่งมีชื่อวา 
เก็งโก จะตองใชเพ่ือประกอบพระพุทธมนต ซึ่งใชเปนชุดเล็กและใชเปนเคร่ืองนับจังหวะสลับกับเก็ง
โก ซึ่ง เจ็ง จะใชเปนตัวนําจังหวะของเพลง 
 เอ่ียวค้ิม หรือ ขิมจีน   หมายถึง กลองเสียงทําโครงดวยไมเน้ือแข็ง ไมเน้ือน่ิม และไม
โปรง สวนสายเปนเหล็กและอลูมิเนียม ทั้งหมดมีประมาณ 300-400 เสน วิธีการตั้งสาย มี 3 โทน
เสียง หรือ 3 แบบที่ตั้งได สวนมากที่ตั้งเปน คีย F 
 ตัว ลอ โก  หมายถึง ชวงการเรงจังหวะ 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย  

      
การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว  

ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2  

(วัดเลงเนยยี ่2) 

      
      
1. การศึกษาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล

โผวโตว  
1.1 ประวตัิความเปนมาของวัดบรมราชา

กาญจนาภิเษกอนุสรณ 2  
1.2 ประวตัิความเปนมาของพิธีกรรมการ

บําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
1.3 องคประกอบของพิธีกรรมการบําเพ็ญ

กุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
- ความเชื่อในพิธีกรรม 
- ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม 
- การจัดสถานที่ประกอบพิธกีรรม 
- ลักษณะการแตงกายของบรรพชิต 
- ลักษณะการสวดมนตของบรรพชิต 

  2. การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการ
บําเพ็ญกุศลโผวโตว  
2.1 เคร่ืองดนตรีทีใ่ชประกอบพิธีกรรม 
2.2 ชีวประวตัิและผลงานการแสดงของ

คณะดนตรีวัดบรมราชากาญจนา 
ภิเษกอนุสรณ 2 

2.3 การวิเคราะหองคประกอบของเพลง
ในพิธีกรรม 7 เพลง 

 

      
องคความรูเรื่องพิธีกรรมและดนตรี 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ยังไมมีเอกสารหรืองานวิจัยใดที่กลาวถึงดนตรีที่ใชในพิธีกรรม 
การบําเพ็ญกุศลโผวโตวโดยตรง มีแตเอกสาร ตําราทางวิชาการและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ 
แหลงขอมูลน้ีไดมาจากการรวบรวมเอกสาร ตําราทางวิชาการที่เก่ียวของกับการศึกษาดังตอไปน้ี 
 1. เอกสารทางดานดนตรี 
 2. เอกสารที่เก่ียวกับประวัติความเปนมาของชาวจีนในประเทศไทย 
 3. เอกสารที่เก่ียวของกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
 4. เอกสารตําราทางวิชาการ 
 
เอกสารทางดานดนตรี 
 ดวงใจ อมาตยกุล (2533: 24) ไดกลาวถึงการสวดมนตของชาวพุทธในจีนวาการสวดมนต 
มีรูปแบบอยู 2 แบบ (Buddhist Chant) คือ 
 Plain style เปนการสวดที่ไมมีดนตรีประกอบ มีเพียง Wood Block เรียก mui หรืออาจมี
บาตรพระที่เปน เหล็ก หรือ กลอง 
 Accompanied style เปนการสวดที่มีดนตรีประกอบ เปนลักษณะวงดนตรี มีซอ  
ซึง ขลุย กลอง และอาจมีเคร่ืองดนตรีสากลประกอบ 
 ชวงกวางของเสียงสวดจะอยูภายใน ½ ถึง 2 Octave  
 ภาษาที่ใชเกิดจากการผสมผสานกันของภาษาจีนโบราณกับภาษาสันสกฤตเสียง 
ทํานองสวดอยูในลักษณะ Pentatonic อาจเปน 4 เสียง หรือ 6 เสียง ในการสวดมีหัวหนา เร่ิมนํา
สวดกอน จึงเร่ิมสวดตามหมวดหมู ชวงทายของการสวดจะเร็วขึ้น 
 ลักษณะทํานองของการสวด Monophony อาจมี Drone ในบางครั้ง และในบางครั้ง ฟง
คลาย Chord เรียกวาเปน Quasi – Harmony ในบางครั้งการสวดจะมีการเปลี่ยน Mode ไปเรื่อย ๆ 
คลายจะเปน Metabole 
 สุกรี เจริญสุข (2538:5) กลาวไววา ดนตรีมีความเก่ียวของกับวัฒนธรรม ที่แสดงออกถึง 
อารมณมนุษย เปนศิลปแหงอารมณ ปรุงแตงมาจากอารมณ อารมณของคนนั้นหอหุมไปดวย
วัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัฒนธรรมกลุม และวัฒนธรรมสากล ที่แสดงถึงสําเนียงของภาษา วิถีชีวิต ของ
วัฒนธรรมนั้นๆ 
 ประทีป เลารัตนอารีย (2537: 16) ไดกลาวถึงบทเพลงจีนไววา เพลงคลาสสิคจีนนั้น 
บางครั้งเปนการยากที่จะแยกแยะจากเพลงพ้ืนเมืองและเพลงยอดนิยม อยางไรก็ตามเพลงที่ถูก 
เรียกวาคลาสสิคเปนเพลงที่บรรเลงดวย เจ้ิง ฉิน เชง ฮโซ เออหู ที ซึ่งในปจจุบันหมายถึงเพลงใน 
จากการที่ประเทศจีนไดมีการเปดประเทศและไดมีการติดตอกับประเทศตะวันตกที่มีวัฒนธรรม
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แตกตางไปจากของจีน จีนก็เริ่มรับเอาอารยธรรมดนตรีของตะวันตกโดยพัฒนาทั้งการประพันธ การ
ประสานเสียง การบรรเลงซึ่งนอกเหนือจากที่ปรากฏในบทประพันธที่ใชบรรเลงโดยเครื่องดนตรีแลว
จีน ยังพัฒนาการขับรองที่ใชในการแสดงง้ิวและเพลงรองอ่ืนๆ ดวย จีนไดพัฒนาการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีตาง ๆ จนบรรเลงไดอยางวิจิตรพิสดาร และ เปนที่ยอมรับของสากล 
 ณัชชา โสคติยานุรักษ (2542: 5) กลาวถึงทํานองเพลงวา ทํานองคือ เสียงขึ้นลงหลาย
เสียงที่ประติดประตอกันเปนชุด แตละเสียงนอกจากมีระดับสูงต่ําแลว ยังมีความสั้นยาวตามลักษณะ
จังหวะ ที่อาจแตกตางกัน ทํานองจะตองมีจังหวะเปนสวนหนึ่งที่ไมอาจแยกจากกันไดทั้งระดับเสียง
และลักษณะจังหวะ จะใชสัญลักษณตัวโนตบนบรรทัดหาเสนเปนสื่อ ทํานองอาจมีความยาวตั้งแต 
2-3หองขึ้นไปจนถึง 10 หอง หรือมากกวาน้ัน แตทํานองที่ดีจะตองมีความหมายและจบในตัวเอง มี
เสียงขึ้นลงที่สมดุลและมีเอกลักษณที่ผูฟงประทับใจ การวิเคราะหทํานองมีประเด็นที่ควรวิเคราะห
คือชวงเสียง (Range) การดําเนินทํานองแนวเดียว ทิศทางระหวางทํานอง ขั้นคูระหวางทํานองสอง
แนว  
 
เอกสารที่เก่ียวกับชาวจีนในประเทศไทย 
 ยุพิน คลายมนต (ยุพิน  คลายมนต. 2540: 29; อางอิงจาก Therapha L.; & Thongkum. 
n.d)  กลาววา สําหรับชาวจีนที่อยูในประเทศไทยนั้นเปนชนกลุมนอย ซึ่งอพยพมาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีนเหลาน้ีไมไดอพยพมาเฉพาะรางกายเทาน้ัน แตยังนําวัฒนธรรมจีน
ติดตัวมาดวย ใครอพยพมาจากมณฑลใดก็นําวัฒนธรรมของตนติดมาดวย เม่ือมาอยูรวมกันใน
ประเทศไทย ก็จับกลุมกันเปนยาน นําวัฒนธรรมที่ติดตัวมาใชในการดําเนินชีวิต โดยชาวจีนน้ันก็มา
จากหลายทองถิ่น จึงตองมีการผสมผสานวัฒนธรรมจีนกันในยานชาวจีนดวยกัน เพ่ือไมใหขัดแยง
กัน ดังนั้นวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยจึงเปนวัฒนธรรมผสม ที่เกิดมีเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน 
จักรพงษ กลิ่นแกว (2550: 1) ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธกันมาเปนเวลา ชานาน 
และมีวิวัฒนธรรมที่กลมกลืนกันอยางมีเหตุผล ซึ่งบางอยางอาจจะแยกไมออกเลยวา สวนไหนเปน
ของไทยหรือจีน ดวยนิสัยของคนไทยที่มีจิตเมตตาโอบออมอารีไมดูถูกดูแคลนผูมาพึงพระบรม โพธิ
สมภารตั้งแตครั้งโบราณกาล จึงทําใหทั้งสองเชื้อชาติอยูรวมกันอยางเปนสุข สันติและสั่งสมสืบสาน
สายสัมพันธกันแนนแฟน ดังที่กลาววา “การจัดจําแนกแยกแยะชาวจีนใหเปนอีกสวนหน่ึงของ
สังคมไทยโดยเดนชัดเปนเรื่องที่ทําไดคอนขางยาก เพราะการประสานกลมกลืนทางเชื้อชาติ หรือ
การผสมผสานทางวัฒนธรรมไดมีมานานแลว”  
 
เอกสารที่เก่ียวของกับพิธีกรรมและความเช่ือ 
 เสถียร โกเศศ (2516: 45) ซึ่งไดใหความเห็นไวในงานวิจัยวา ที่วางระหวางทําพิธีกงเต็ก 
จะมีดนตรีบรรเลงประสานเสียงเขาจังหวะไปดวย เพราะเสียงดนตรีเปนเคร่ืองชวยยกจิตใจ ใหขึ้นสู
อารมณความศรัทธาไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังมีแงมุมเร่ืองความเชื่อเก่ียวกับดนตรีอีก 
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 จิตรา กอนันทเกียรติ (2542: 138) กลาวถึงมุมมองความเชื่อที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับรูปแบบ
ดนตรี วา คนจีนโบราณเชื่อวาเสียงดนตรีชวยขับไลสิ่งชั่วรายใหพนไป และ การคิดสรางเคร่ือง
ดนตรี เสียงดนตรีมีมาแตคร้ังปฐมกษัตริย อ๊ึงตี่ เม่ือประมาณ 4,700 ป ซึ่งเผยแพรเขาประเทศจีนใน 
พ. ศ. 610 แลวมีการพัฒนาเรื่อยมา 
 เคร่ืองดนตรีที่พระจีนใชสวดมนตมีดังนี้ 
 1. บักฮ้ือ คือ เคร่ืองเคาะจังหวะมีขนาดเล็ก -ใหญ ใชในการเคาะจังหวะ 
 2. ตี่ตา คือ ป 
 3. อิมเค็ง คือ กระด่ิงดามยาว 
 4. ปงเจ็ง คือ ระฆังเล็ก 
 5. บั๊ว คือ ฉาบ 
 6. เล็ง คือ กระด่ิง 
 ปราณี วงศเทศ (2534). ไดสรุปความเชื่อเก่ียวกับความตายในพิธีศพออกเปน 3 ประการ 
คือ 1. ความเช่ือที่วาคนที่เสียชีวิตยังคงมีลักษณะความเปนคนอยู และ ความตองการตางๆ ที่คลาย
กับคนเปนเพียงแตอยูและอาศัยอีกภพหนึ่งเทาน้ัน ดังน้ันจึงจําเปนตองทําพิธีการเซนไหว อุทิศสวน
กุศล อาหาร สิ่งของเครื่องใช ที่สําคัญในการดําเนินชีวิตตางๆ ใหผูตายไดนําไปใชในโลกของคน
ตาย 2. ความเชื่อที่วาผูเสียชีวิตไปแลวไดแปรเปลี่ยนสภาพเปนดวงวิญญาณ หรือผีที่อาจจะกลับมา
รบกวนผูที่ยังมีชีวิตอยู จึงจําเปนตองมีพิธีกรรมเพ่ือปองกันผีรายไมใหมารบกวน และ 3. ความเชื่อ
ในการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูตายไดรับประโยชนสุขในโลกหนาใหมากที่สุด ซึ่งเปนผลมาจาก
ความเคารพรักอาลัย และความ ระลึกกึงดวยความกตัญูกตเวที 
 ประยงค อนันทวงศ (2525: 49) กลาววา ประเพณีความเชื่อของชาวจีนเกี่ยวกับการ
จําเริญเมตตาธรรมแกดวงวิญญาณดวยการเอาส่ิงของตางๆ ของผูตาย เชน เส้ือผา ของจําเปน
ตางๆ มาแจกจายแกผูยากไร แลวนิมนตพระสงฆมาสวดอนุโมทนาแกกุศลผลบุญไปใหดวง
วิญญาณของผูตาย 
 พลศักด์ิ จิรไกรศิริ (2531: 50) ไดกลาววา การจัดพิธีศพชาวจีน ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีศพของบรรพบุรุษ บุตรหลานจะยอมเสียคาใชจายเพื่อจัดพิธีศพอยางใหญโต 
เชน พิธีกงเต็ก ที่ถือไดวาเปนงานระดับชุมชน ซึ่งจะมีญาติมิตรและคนรูจักจะไดมารวมงานกันอยาง
คับคั่ง และถือเปนโอกาสสุดทายที่จะสามารถแสดงน้ําใจที่ดีตอเจาภาพ และอสิกรรมใหกับผูลวงลับ 
พระชลอ พูลขวัญ (2540) ไดกลาวถึงขั้นตอนของพิธีกรรมประกอบพิธีโยคกรรมเปรตพลี หรือ พิธี
ทิ้งกระจาดแจกไทยทาน และการสงวิญญาณของเหลาสรรพสัตวไปยังแดนสุขาวดี และอุทิศสวน
กุศลใหแกผูบําเพ็ญทานและผูเขารวมในพิธีทุกทานใหไดรับอานิสงสผลบุญผลทานจากการประกอบ
พิธีโยคะกรรมเปรตพลีนี้โดยทั่วกัน 
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 นงเยาว ชาญณรงค (2531: 41) วัฒนธรรมของชาวจีนที่นับเปนหลักใหญคือการนับถือ 
วิญญาณบรรพบุรุษซ่ึงเปนเหตุใหชุมชนชาวจีนตามดินแดนตางๆในโลกเกิดมีศาลเจาเพ่ือทําพิธีตาม
ความ เชื่อตามหลักวัฒนธรรมของชนชาติจีนมีการเซนสรวงเพื่อความเจริญรุงเรือง ของลูกหลาน  
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วัฒนา ศรีสมบัติ (2540: 35) ไดกลาวไวเร่ืองความหมายของโนตนอกคอรดวา หมายถึง 
เสียง หรือกลุมเสียงใดๆ ที่ไดเกิดขึ้นมาพรอมกับคอรด ซึ่งเสียงหรือกลุมเสียงน้ันไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของ เสียงในคอรด จะถูกเรียกอีกอยางหน่ึงวา เสียงนอกประสาน เกิดขึ้นในจังหวะหนัก และใน
จังหวะเบา เสียงนอกประสาน จะถูกใชในการตกแตงทํานองใชดําเนินไปอยางราบเรียบ ใชเปนเสียง
เชื่อมระหวาง เสียงในคอรด เพ่ือทําใหเกิดแนวทํานองที่สละสลวย หรือนํามาใชในการประสานเสียง
เพ่ือตั้งใจจะทําให เกิดเสียงแปลก ๆ ในบทเพลง 
 ศรีศักร วัลลิโภดม (ม.ป.ป.: 15) ไดกลาวถึงจีนในไทยโดยกลาววา คําวา “จีน” ในที่นี้
หมายถึง คนจีนก็ได หรือ ระบบวัฒนธรรมจีนก็ไดที่เขามามีความสัมพันธกับสังคมไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน นักปราชญแตกอนโดยเฉพาะที่ เปนชาวตางประเทศมักเรียกดินแดนที่ เปน
แผนดินใหญของภูมิภาคเอเชีย อาคเนย อันมีประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ตั้งอยูวา “อินโดจีน” ซึง่
มีความหมายวาเปนดินแดนท่ีไดรับ อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีนประการหนึ่ง และ อีก
ประการหนึ่งก็เปนเรื่องสถานะในทาง ภูมิศาสตรที่ดินแดนดังกลาวน้ีตั้งอยูระหวาง 
 สุพัตรา สุภาพ (2540: 68) ใหความหมายของวัฒนธรรมโดยกลาววา วัฒนธรรมเปน
มรดกทางสังคม หมายความครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยางที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม ซึ่ง
สังคมในแตละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง ที่อาจจะแตกตางกันและเหมือนกันบางขึ้นอยูกับ
ทองถิ่น คานิยม ความรู ความเชื่อ จารีต ประเพณี ศีลธรรม วิทยาการ กฎหมายและทุกส่ิงทุกอยาง
ที่ไดกระทํา ไดประพฤติปฏิบัติโดยสมาชิกของสังคม  
 พวงทิพย เกิดทรัพย (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการคงอยูและการ
เปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีนที่วัดหัวลําโพงในกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของพิธีศพของชาวจีน ไดมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบพิธีอยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนแบบไทย คือ 
การใชโลงไทย (โลงสี่เหลี่ยม) ไมทํา กงเต็กเผาศพ และมีการหยอนขั้นตอนปฏิบัติพิธีอีกดวย 
กรณีศึกษาพบวา คนจีนรุนแรกไมไดจัดพิธีศพแบบจีนเสมอไป รุนตอๆมา อาจเหมือนรุนแรก หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีศพเปนแบบไทยมากขึ้นกวารุนแรก ในอดีต ปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ การเมือง แตในปจจุบันคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ และจะเปลี่ยนแปลงใหเปนแบบ
ไทยมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับการศึกษา ความรูดานภาษาจีน การเปนสมาชิกของสมาคมจีน 
ลักษณะครอบครัว เปนตน แนวโนมอนาคตพิธีศพของจีนจะมีการจัดพิธีศพอยางไทย และมีการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีมากขึ้น แตการที่ชาวจีนอพยพเขามาในไทยอยางตอเนื่องจึงทําใหพบเห็นพิธี
ศพแบบจีนยังคงดํารงอยู  
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 อมรา พงศาพิชญ (2543: 26) กลาววา วัฒนธรรมเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการที่
สูงกวาระดับชีววิทยา เกิดขึ้นตั้งแตสมัยดึกดําบรรพและสมัยยุคหินเกาแลว เม่ือมนุษยมีความ
ตองการ เสถียรภาพความม่ันคง จึงไดมีการจัดระเบียบทางสังคมและเกิดสถาบันทางสังคมขึ้น 
ศาสนาหรือระบบ ความเชื่อก็คือสถาบันทางสังคมซึ่งชวยใหเกิดสังคมศาสนา พิจารณาได 2 ระดับ 
คือ ศาสนาในระดับ ความเชื่อ ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุและอาจรวมความเชื่อรูปแบบตาง ๆไว
ดวยกัน และอีกระดับหนึ่ง คือ สถาบันศาสนา ซึ่งมีทั้งความเชื่อ การจัดองคกรและผูประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งศาสนา มีองคประกอบ 3 สวน คือ พระธรรม หลักศีลธรรม การกระทําตามคําส่ังสอนซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติทั้งในสวนที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและในสวนที่เก่ียวของกับพิธีกรรม 
 ดวงใจ อมาตยกุล (2533: 30) ไดกลาวถึงการสวดมนตของชาวพุทธในจีนวามีอยู มี 2 
แบบ (Buddhist Chant) คือ 1. Plain Style เปนการสวดที่ไมมีดนตรีประกอบ มีเพียง Wood Block 
เรียก Mui หรืออาจมีบาตร (พระ) เหล็ก หรือ กลอง 2. Accompanied Style เปนการสวดที่มีดนตรี
ประกอบมีรูปแบบ เปนลักษณะวงดนตรี มีซอ ซึง ขลุย กลอง และอาจมีออรแกนไฟฟาประกอบ 
สุภาพรรณ พลอยบุษย . (2547: 45) ไดทําการศึกษาดนตรีในพิธีแหเจาเซนผลการศึกษาพบวา 
ดนตรีที่ใชในพิธีแหเจาเซน มีการใชดนตรี คือ กลองทัดตีจังหวะจากชาไปเร็วและตีจังหวะรัวเพื่อใช
เปนสัญญาณการเดินเขาและออกของผูประกอบพิธี นอกจากน้ีมีการตีจังหวะธรรมดาโดยใชวิธีสลับ
ไมและเพิ่มการเนนบางจังหวะ ในวันที่มีผูนําคนสําคัญ จะมีวงปกลองและฉาบใชในขบวนแห การ
บรรเลงแบบประโคมในวันปกติ โดยเครื่องประกอบจังหวะตีจังหวะชา แลวหยุดเปนชวงๆ และป
บรรเลงคลายทํานองสวด สวนในวันที่เปนเปาหมายของพิธี วงปกลองและฉาบจะบรรเลงบทเพลงที่
มีจังหวะเร็ว มีการบรรเลงแบบผสมวงมากขึ้นมีทํานองเศรา ดนตรีจะสรางใหผูประกอบพิธีเกิด
ความรูสึกคลอยตามกับองคประกอบพิธีดานอ่ืนๆ  
 รัศมี เอ้ืออารียไพศาล (2546: 30) ไดเสนอขอมูลทําวิจัยเร่ืองดนตรีพิธีกงเต็กจีนแคะ
กรณีศึกษา โรงเจคิ้น ชูอํา ผลการวิจัยพบวา โรงเจคิ้น ชูอํา เปนโรงเจจีนแคะท่ีมีผูประกอบพิธีได
ทั้งหมด 12 คน เทพเจาที่โรงเจใหความนับถือคือ เจาแมกวนอิม สมาชิกของโรงเจตองเปนหญิง
เทาน้ัน การประกอบ พิธีกงเตกใชบทสวดทั้งหมด 13 บทหลัก ซึ่งบทสวดในแตละชุดน้ันสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามรูปแบบ ของการประกอบพิธี ผูประกอบพิธีกงเตกเปนผูที่ทําหนาที่ในการสวด
มนต รองและเลนเครื่องดนตรีเอง เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบพิธีเปนเครื่องประกอบจังหวะทั้งหมด 
สวนทํานองเพลงนั้นเกิดจากการขับรอง ของผูประกอบพิธี ลักษณะทํานองเปนแบบทํานองเดียว มี
ผูรองหลายคน เครื่องดนตรีที่ใชในการ ประกอบพิธีแบงไดเปน 2 กลุม คือ เครื่องดนตรีที่ใช
ประกอบพิธีหนาโตะพิธี และเครื่องดนตรีที่ใชขณะเดินประกอบพิธี นอกจากน้ียังพบวาเพลงสงเจา 
เปนเพลงที่ผูประกอบพิธีตองรองภายหลังจากการประกอบพิธีในแตละชุด เพ่ือแสดงความเคารพตอ
เทพเจาที่ไดอัญเชิญมารวมในพิธี  
 ปญญา รุงเรือง (2533: 126) กลาววามนุษยชาติตางมีความแตกตางกันในดานชาติพันธุ 
ซึ่งเปนไปตามการกําเนิดของมนุษยที่ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และมีความ
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แตกตางกันในดานวัฒนธรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก สภาพภูมิศาสตร ภูมิอากาศ พืชพันธุธรรมชาติที่
เปนตัวกําหนดความเปนอยู การทํามาหากิน การแตงกาย และเปนพ้ืนฐานตอแนวคิด ความเชื่อ 
และวัฒนธรรมดานตางๆของมนุษย กอใหเกิดเอกลักษณประจําถิ่นของมนุษยแตละแหงแตละ
เผาพันธุและสะทอนใหเห็นไดถึงความเจริญกาวหนาในอดีต โดยพิจารณาจากปจจุบันความ
แตกตางกันในดานชาติพันธุมีผลถึงประสาทสัมผัส ความแตกตางกันในดานวัฒนธรรมมีผลดาน
พฤติกรรมทั้งทางกาย ความคิด และพฤติกรรมทางสังคม การออกเสียงในภาษาพูดมีผลมาจาก
ระบบการเปลงเสียง และระบบประสาทการฟง ซึ่งมนุษยในสวนตางๆของโลก แมจะฟงในสิ่ง
เดียวกัน ก็ไดยินไมเหมือนกัน และแปรความไปคนละอยางตามสภาพพ้ืนฐานของตน ดนตรีก็
เชนเดียวกัน เพราะธรรมชาติการไดยินเสียงและวัฒนธรรม อันเปนผลมาจากธรรมชาติ ทําใหมนุษย
แตละเผาคิดสรางดนตรีตามระบบเสียงธรรมชาติและแนวคิดของตน ซึ่งลวนมีความสําคัญ และมี
คุณคาตอมนุษยเทาเทียมกันทั้งสิ้น  
 สิริรัตน ประพัฒนทอง (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเครื่องดนตรีจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร และโบราณคดีที่พบในประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 10 ซึ่งเกี่ยวกับ 
15 รูปแบบของดนตรี และการวิเคราะหการใชเคร่ืองดนตรีในพิธีกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับศาสนา
บทบาท หนาที่และความสัมพันธ ของดนตรีที่มีตอการดําเนินกิจกรรมของสังคม ตามแบบแผนทาง
วัฒนธรรม (Manifirst Function) และหนาที่แฝง (Latent Function) ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ความสัมพันธสรุปไดวา 
 ความสัมพันธของมนุษยกับดนตรีในฐานะเปนสัญลักษณทางสังคม จะสะทอนผานความ
เชื่อทางศาสนา และระบบชนชั้นในสังคม 
 กระตุนใหเกิดการตอบสนองทางจิตวิทยาและกายภาพในพิธีกรรมตางๆ กลาวคือ ภาพ
และเสียงของดนตรีมีผลกระทบตอจิตใจของผูพบเห็น ซึ่งทําใหเกิดจินตภาพ  
 เคร่ืองดนตรีเปนเคร่ืองควบคุมสังคม ชี้แนะระเบียบแบบแผนและกําหนดพฤติกรรมที่
เหมาะสมแกสังคม รักษาสถาบันที่สําคัญทางสังคม และรักษาเอกลักษณของพิธีกรรม ทําใหเกิด
ความสืบเน่ือง และความมั่นคงทางวัฒนธรรม 
 
  
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

   
 ในงานวิจัยเรื่อง” การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชา 
กาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คร้ังน้ี
ผูวิจัยไดวางแบบแผนไว ดังนี้ 
 
1. ขั้นรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมคนควาจากเอกสาร โดยคนควาจากแหลงขอมูลทางวิชาการเหลาน้ี 
 1. หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพฯ 
 2. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 3. หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตตลิ่งชัน) 
 5. หอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 6. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี 
 7. สัมภาษณบรรพชิตผูประกอบพิธี นักดนตรีและบุคคลที่เก่ียวของ 
 8. นายสรวิชญ สุทธิสุขสมบูรณ  
 9. นายวิวัฒน ปติวุฒิ (เซ้ีย) 
 10.นายพงศสวัสด์ิ ศรีวงค (นายตี๋เล็ก)  
 11.รวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยเขารวมในพิธีและทําการบันทึกวิดีโอเทป และบันทึกถาย
ภาพนิ่ง 
  
2. ขั้นศึกษาขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมจากเอกสาร และจากภาคสนาม ทั้งหมดมาเรียบเรียงและ
จัดลําดับความสําคัญใหเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนย
ยี่ 2) 
 2. การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
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3. ขั้นศึกษาวิเคราะหขอมูล 
 แยกศึกษาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
(วัดเลงเนยยี่ 2) และดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ถึงรายละเอียดแตละหัวขอตางๆ ดังนี้ 
  1. พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนย
ยี่ 2) 
 2. ประวัติความเปนมาของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2  
 3. ประวัติความเปนมาของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตวนิกายมหายาน 
 4. องคประกอบของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตวนิกายมหายาน 
 5. ความเชื่อในพิธีกรรม 
 6. ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม 
 7. การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 8. ลักษณะการแตงกายของบรรพชิต 
 9. ลักษณะการสวดมนตของบรรพชิต 
 การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
 1. เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรม 
 2. ชีวประวัติและผลงานการแสดงของคณะดนตรี วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ 2 
 3. การวิเคราะหองคประกอบของเพลงในพิธีกรรม 
 4. เพลง เจ่ีย ที ทุย 
 5. เพลง หก เต็ก ซื้อ 
 7. เพลง หลิ่ว แช นี้ย 
 8. เพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง  
 9. เพลง จับ ปวย จิว 
 10. เพลง ซั่ง จือ เซ็ง 
 11. เพลง เตง ลี่ เซ็ง 
 จากน้ันนํามาวิเคราะหตามหลักทฤษฎีดนตรีดังหัวขอตอไปน้ี 
 1. โอกาสที่ใชในพิธีกรรม 
 2. โครงสรางเพลง 
 3. กลุมเสียง  
 4. ลักษณะเดนของทํานองเพลง 
 5. ลักษณะเดนของจังหวะ 
 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาบรรยายในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 
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4. ขั้นสรุป 
 1. สรุปผล 
 2. อภิปรายผล 
 3. ขอเสนอแนะ 
 
 



บทที่ 4 
การศึกษาวิเคราะหขอมูล 

   
 การวิเคราะหขอมูล เร่ือง การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัด
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะห โดยไดแบงประเด็นการวิเคราะห ดังนี้ 
 1. พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนย
ยี่ 2) 
  1.1 ประวัติความเปนมาของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2  
  1.2 ประวัติความเปนมาของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
  1.3 องคประกอบของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
   1.3.1 ความเชื่อในพิธีกรรม 
   1.3.2 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม 
   1.3.3 การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
   1.3.4 ลักษณะการแตงกายของบรรพชิต 
   1.3.5 ลักษณะการสวดมนตของบรรพชิต 
 2. การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
  2.1 เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรม 
  2.2 ชีวประวัติและผลงานการแสดงของคณะดนตรี วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ 2 
  2.3 การวิเคราะหองคประกอบของเพลงในพิธีกรรม 
   2.3.1 เพลง เจ่ีย ที ทุย 
   2.3.2 เพลง หก เต็ก ซื้อ 
   2.3.3 เพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
   2.3.4 เพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง  
   2.3.5 เพลง จับ ปวย จิว 
   2.3.6 เพลง ซั่ง จือ เซ็ง 
   2.3.7 เพลง เตง ลี่ เซ็ง 
    จากน้ันนํามาวิเคราะหตามหลักทฤษฎีดนตรีดังหัวขอตอไปน้ี 
    - โอกาสที่ใชในพิธีกรรม 
    - โครงสรางเพลง 
    - กลุมเสียง  
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    - ลักษณะเดนของทํานองเพลง 
    - ลักษณะเดนของจังหวะ 
 
พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
(วัดเลงเนยยี่ 2) 
 ประวัติความเปนมาของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 คณะสงฆจีนนิกายรังสรรค หรือ วัดเลงเนยยี่ 2 
เปนวัดจีนในความอุปถัมภของคณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย ตั้งอยู ณ เลขที่ 75 หมู 4 ตําบล
โสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนพ้ืนที่ 12 ไรเศษ จัดสรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เน่ืองในวโรกาส งานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ. ศ. 2539 
 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 หรือ วัดเลงเนยยี่ 2 เดิมเปนโรงเจขนาดเล็ก บน
พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร ตอมา คณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เลงเนยยี่) 
ไดมอบหมายใหพระคณาจารยจีนธรรมปญญาจริยาภรณ (ทานเจาคุณเย็นเชี้ยว) เปนประธาน
ดําเนินการจัดสราง ฝายสงฆ และพระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร เปนประธานที่ปรึกษาการ
จัดสรางฝายสงฆ โดยเปดใหพุทธบริษัทไทย-จีนไดรวมบุญในการจัดสราง เพ่ือถวายเปนพระราช
กุศลในวโรกาสดังกลาว โดยไดดําเนินการขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางวัดฯ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ มีพระบรมราชานุญาต และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวา วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ คณะสงฆจีนนิกายรังสรรค  
 ปจจุบันวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 คณะสงฆจีนนิกายรังสรรค ไดจัดสรางเสร็จ
สมบูรณ โดยใชระยะเวลาดําเนินการกวา 12 ป (พ. ศ. 2539-พ. ศ. 2551) ภายในบริเวณวัด
ประกอบดวย วิหารตางๆ ที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมในยุคหมิง – ซิง จําลองมาจากพระราชวัง
ตองหามในกรุงปกก่ิง ตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝายมหายาน อัน
ประกอบดวย วิหาร พระกวนอิมโพธิสัตว, วิหารหม่ืนพุทธเจา, วิหารบูรพาจารย, หองปฏิบัติธรรม, 
ที่พํานักสงฆ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน สถาปตยกรรมมีความสงางามและมีรายละเอียด
การตกแตง ที่ประณีตงดงามยิ่ง โดยทางวัดไดเชิญชางฝมือชั้นครูจากประเทศจีนมาดําเนินการ
กอสราง วิหารแตละหลังประดับดวยลวดลายภาพเขียนสีพุทธศิลปแบบจีนใชสีน้ําเงิน แดงและทอง
เปนหลัก ตามผนังและเพดานมีคาถา โอม มา นี ปะ หม่ี ฮง เปนตัวอักษรสีทอง ที่เชื่อวาขับไลสิ่งชั่ว
รายตาง ๆ ได หลังคาวิหารมุงดวยกระเบื้องเผาแบบจีนสีเหลืองเขม ที่ตรงมุมหลังคาทั้ง 4 มุม
ประดับดวยรูปสัตวมงคล ไดแก หงส มังกร สิงโต มานํ้า มาเทวดา แพะเทวดาเขาเดียว กระทิง
เทวดา ปลาเทวดาและนกเคาแมว นอกจากนี้ รายรอบพระวิหารยังประดับดวยหินแกะสลักตาง ๆ 
มากมายซึ่งลวนนํามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเปนสถานที่อีกแหงหน่ึงซ่ึงเหมาะอยางยิ่งแก
การศึกษาพุทธศิลปของจีน 
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ภาพประกอบ 1 รูปภาพที่ตัง้และแผนที่การเดินทาง 
 
 พ้ืนที่สวนใหญจัดทําเพ่ือใหศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเล็งเห็นถึงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี ในพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งทางวัดจะมีการจัดพิธีกรรมตางๆ ตามปฏิทินจีนและ
เทศกาลสําคัญตางๆ ทางศาสนา พ้ืนที่ๆ เปดใหประชาชนสามารถเขาชมและมีสวนรวม มี 3 ชั้น 
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 พ้ืนที่บริเวณวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
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 1. วิหารทาวจตุโลกบาล  
  1.1 เทพประจําชะตาชีวิต (ไทสวยเอ้ีย)  
  1.2 เทพแหงโชคลาภ (ไฉซิงเอ้ีย) 
 2. พระอุโบสถสําหรับประกอบพิธีกรรมตางๆ 
 3. จุดทําบุญ (ชั้นที่1)  
  3.1 จุดสะเดาะเคราะหฝากดวงเทพเจาไทสวยเอ้ีย  
  3.2 พ้ืนที่สําหรับสวดมนตเสริมศิริมงคล  
  3.3 พ้ืนที่สําหรับบูชาวัตถุมงคล  
  3.4 ลานพ้ืนที่พระพุทธรูปจําลององคพระโพธิ์สัตวกวนอิม สําหรับประชาชนบูชาและ
ทําพิธีลอยดวงประทีป 
 4. จุดทําบุญ (ชั้นที่ 2)  
  4.1 เทียนเสริมโชคลาภ บารมี 
  4.2 จุดตักบาตร 18 พระอรหันต 
  4.3 จุดถวายผา 
 5. จุดทําบุญ (ชั้นที่ 3)  
  5.1 สรางเจดียถวายวัด  
  5.2 ทําบุญถวายพื้นที่วัด 
  5.3 พระพุทธรูปทองคํา 3 พระองค  
 
 ประวัติความเปนมาของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
  การประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ถือเปนศาสนพิธีในนิกายมหายาน 
เชนเดียวกับพิธีกรรมกงเต็ก แตมีความหมายแตกตางจาก พิธีกรรมกงเต็ก อยูหลายอยาง โดยเปน
พิธีกรรมที่บงบอกถึงการแสดงความเมตตาแกผูยากไร ที่ถือเปนการประกอบปตติทาน (การอุทิศ
สวนกุศล) ซึ่งจะเปนการอุทิศบุญกุศลใหแกดวงวิญญาณที่ไรญาติและวิญญาณเรรอน รวมถึง
ประชาชนผูยากไรในเขตนั้น ๆ ที่ไดเขารวมการประกอบพิธีกรรม ซึ่งถือเปนการแสดงถึงความ
เมตตาและการมีจิตศรัทธาตอผูที่เขารวมในพิธีซึ่งอยูในธรรมเนียมประเพณีที่มีความเกี่ยวของกับ
ชาวจีนกวางตุงในสมัยโบราณ สําหรับดนตรีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมจะแยกรูปแบบดนตรีเปน
สองสวน คือ 1. การสวดทํานองเพลงของบรรพชิต 2. บทเพลงที่คณะดนตรีใชในการประกอบ
พิธีกรรม โดยรูปแบบของดนตรีที่ใชในการสวดเปนรูปแบบของชาวจีนแคะ และรูปแบบดนตรีที่ใชใน
พิธีกรรมเปนรูปแบบดนตรีของชาวจีนกวางตุง ซึ่งมีการนํารูปแบบทั้งสองมาใชในการประกอบ
พิธีกรรม  
 ประวัติความเปนมาของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ตามพระสูตร ในพระไตรปฏ
กจีน กลาววา คร้ังหน่ึงพระพุทธเจาเสด็จประทับแสดงพระธรรมเทศนา ณ นิโครธารามวิหาร เมือง
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กบิลพัสดุพระอานนทเถระเจา ไดหลีกออกไปเขาญาณสมาบัติ อยูที่โคนตนไมใหญ ขณะท่ีพระ
อานนทบําเพ็ญญาณปริเวทธรรมอยูนั้น ไดมีอสูรกายตนหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหนา ชื่อวา อัคนีชวาล
มุขเปรต หรือ เอ่ียมเขา รูปรางสูงใหญหนาเขียว แสยะเขี้ยว ตามตัวมีแตหนังหุมกระดูก ลําคอเล็ก
เทารูเข็ม มีเปลวไฟโชติชวงออกจากปากเปนนิจ ไดกลาวกับพระอานนทวา ทานอานนท เราไดรับ
ความทุกขเวทนาอยางแสนสาหัสเพราะความหิวกระหาย จะกินก็ไมได ไดแตทุกขเวทนาเหลือหลาย 
ทานผูเปนสาวกของพระพุทธเจา อุดมดวยความเมตตากรุณาตอสัตว ขอพระเถระทานอุทิศสิ่ง
อุปโภคบริโภคเปนไทยทานแกฝูงเปรตดวยเถิด ถาทานไมกระทําในกาลอีก 3 วัน ก็จะถึงซ่ึงแก
มรณะ วาแลวอสูรกายตนนั้นก็หายไป พระอานนทเกิดความสะดุงกลัว เขาเฝาพระพุทธเจากราบทูล
ใหทรงทราบ และขอพระพุทธองค เปนที่พึ่ง พระพุทธเจาจึงตรัสแกพระอานนทวา ในอดีตเม่ือ
พระองคยังเปนพระโพธิสัตวอยูนั้น ไดตรัสเทศนาถึงพิธีโยคเปรตพลี เพ่ือโปรดเหลาเปรตและสัตว
ทั้งหลาย ดังน้ันอัคนีชวาลมุขเปรตตนนั้น คือ พระอวโลกิตเตศวรโพธิสัตว (พระกวนอิม) ผูมี
ปณิธานที่จะโปรดสัตวใหหลุดพนจากทุกข ไดนิรมิตกายมาเพ่ือเปนอุบายใหพระพุทธองคแสดงพระ
ธรรมเทศนาเกี่ยวกับพิธีโยคเปรตพลีอุทิศแกพระอานนท เพ่ือโปรดสัตวไตรภูมิเปนปฐม และพิธนีีไ้ด
เปนแนวทางปฏิบัติของนิกายมนตรยาน เพ่ือแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจาและเหลา
พระโพธิสัตวตอเหลาสัตวโลกทั้งหลาย เม่ือมีการแปลพระสูตรเปนภาษาจีน พิธีนี้จึงเปนที่แพรหลาย
ออกไปจนเปนที่นิยมของประชาชนในประเทศจีน ทั้งในงานศพ งานวันเกิด เทศกาลสารทจีนเดือน 
7 และทศกาลอ่ืนๆ แมแตในศาสนาเตาก็รับแนวคิดน้ีจากพระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังเปน
ประเพณีนิยมในประเทศที่รับพระพุทธศาสนาจากจีน เชน ญี่ปุนและเกาหลี ก็ไดรับความนิยมดวย 
ในสวนของประชาชนจีนทั่วไป เม่ือถึงวันที่กําหนดก็จะจัดมณฑลพิธีและนิมนตพระสงฆไปสวด พระ
พุทธมนตอุทิศ แกวิญญาณ สวนชาวจีนที่อยูตามถิ่นหางไกล นิมนตพระสงฆลําบากก็จะจัดเพียง
เคร่ืองบูชาเซนไหวดวยอาหารแกวิญญาณเรรอนและบรรพบุรุษแทน จนทุกวันนี้ชาวจีนถือเอาเปน
พิธีประกอบเมตตาธรรม พิธีกรรมน้ีกําหนดทํากันในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ําเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ
จีนเปนประจําทุกป  
 
 องคประกอบของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
 ความเชื่อในพิธีกรรม 
  ความเชื่อที่วาคนที่เสียชีวิตยังคงมีลักษณะความเปนอยูและความตองการตางๆ คลายกับ
คนเพียงแตอยูและอาศัยอยูอีกภพหนึ่งเทาน้ัน ดังน้ันจึงตองจําเปนทําพิธีเซนไหว อุทิศสวนกุศล 
อาหาร สิ่งของเครื่องใชที่สําคัญในการดําเนินชีวิตตางๆใหแกผูตาย เพ่ือใหผูตายไดนําไปใชในโลก
ของคนตาย 
 ความเชื่อในการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูตายไดรับประโยชนสุขในโลกหนาใหมากที่สุด 
ซึ่งเปนผลมาจากความเคารพรักอาลัย และความระลึกถึงดวยความกตัญูกตเวที  
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 ความเชื่อในพิธีกรรมซึ่งยังคงมีการสืบทอดรูปแบบประเพณีตางๆที่บรรพบุรุษชาวจีน
คิดคนเพื่อใชเปนสัญญลักษณในการปลูกฝงคานิยมดานความกตัญูใหกับลูกหลานรุนตอมา ซึ่ง
พิธีกรรมและความเชื่อเหลาน้ีไดปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผานการบอกเลาจากชน
รุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง โดยไมมีการบันทึกที่เปนลายลักษณอักษร เปนการสะทอนความกตัญูที่
บุตรหลานมีตอบรรพบุรุษ และเปนการแสดงใหบรรพบุรุษรูถึงความกตัญูของบุตรหลานที่มีตอ
ผูตาย ซึ่งพิธีกรรมจะมีความแตกตางกันไปตามความเชื่อของทองถิ่นและศาสนานั้นๆ ดวยรูปแบบ
พิธีกรรมและความเชื่อตางๆ ที่แวดลอม และหลอหลอมพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
บุคคลตั้งแตเกิดจนตาย  
 ความเชื่อในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว หรือ พิธีทิ้งกระจาด มาจากความเชื่อเร่ือง 
การอุทิศกุศลแดบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ที่มาของความเชื่อน้ีคือ การพยายามโปรดมารดาของ 
พระโมคคลานะมหาเถระในนรกภูมิ ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะหเสริมดวงชะตาตามหลักใน 
ความเชื่อทางศาสนาของชาวจีน และความเชื่อเร่ืองเมตตาธรรมแกเหลาวิญญาณที่ถูกคุมขังอยูใน 
เมืองนรกที่ไรอิสรภาพไมสามารถไปไหนมาไหนไดและตองอดอยากหิวโหย จะไดรับการนิรโทษ
กรรมชั่วคราว ใหผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปเท่ียวเยี่ยมเยือนบุตรหลาน ญาติมิตร ฉะนั้นจึงมี
การใหทานทั้งผี (อสูรกาย) โดยการตั้งอาหารเซน และเสื้อผาเงินทอง (กระดาษเงิน กระดาษทอง) 
และของใช (ที่ทําจากกระดาษ) เอาไปเผา สวนที่ใหคนยากไร ก็เปนอาหารเจ เชน ขาวสาร และของ
ใชตางๆ เปนตน 
 
 ข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม 
 การประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว หรือ พิธีทิ้งกระจาด จะเร่ิมหลังวันสารทจีน 
3 วันคือวันเพ็ญเดือน 7 ตามปฎิทินจีนประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือ ตนเดือนกันยายนตาม
ปฏิทินไทย โดยมีขั้นตอนพิธีกรรมประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 การสวดมนตของผูเขารวมพิธ ี
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 สวนพิธีกรรม เร่ิมจากการไหว ไตซือเอ้ีย บาง ก็เรียก โกวเอ๊ีย (พญายม) เปนเทพที่มี
รูปลักษณะดุราย ที่ยอดพระเกศมีรูปเจาแมกวนอิม ซึ่งเปนพระโพธิสัตวแบงภาคมาจุติ เพ่ือทํา
หนาที่ดูแล มิใหพวกปศาจแยงชิงเคร่ืองเซน คุมครองดูแลความเรียบรอยของบรรดาเหลาวิญญาณ
ที่มารวมงานและปองกันภูตผีเกเรที่จะมารบกวนในงาน เพ่ือใหการบําเพ็ญกุศลลุลวงไปไดดวยดี ไต
ซือเอ้ีย บางแหงจะเขียนเปนภาพมวนคลายภาพพระบฏของไทย บางแหงจะสานโครงไมไผแลวบุ
และปะขึ้นรูปดวยกระดาษสีสดๆ หนาตาดุๆ คลายๆ ซี่ไตเทียงอวง (ทาวจตุโลกบาล) พิธีสงฆ (หรือ
เทพ) หลังจากไหว ไตซือเอ้ีย แลว ก็จะมาทําพิธีที่โตะปรําพิธีเซนไหวหลัก ซึ่งจะมีการสวดสาธยาย
มนตโดยพระสงฆจีน ครบองครัตนไตร เพ่ือเปนมงคลแดลูกหลาน 
 การพลีเซนอาหารไหว ระหวางทําพิธีสงฆก็จะมีการเซนไหวบรรพชนและเหลาวิญญาณ
เรรอนทํานองเดียวกับการไหวหอเฮียตี๋ ในชวงตรุษจีนนัยยะเพ่ืออุทิศกุศลแดบรรพชนที่ลวงลับไป
แลว รวมถึงบรรดาแกวิญญาณเรรอน ทั้งหมดทั้งปวงโดยไมเจาะจง โดยพระสงฆจะโปรยขาวสาร 
ทิพยวารี และขนม เพ่ือเปนสัญลักษณแทนพระธรรม และกุศลบุญ อันเปนอาหารที่จะเหลาวิญญาณ
หิวโหยตองการ สุดทายพระสงฆจะเจริญพระพุทธมนตสงวิญญาณของเหลาสรรพสัตวไปยังสุขาวดี 
และอุทิศผลานิสงสในการประกอบพิธีใหแกผูบําเพ็ญทาน และผูรวมพิธีโดยทั่วกัน ระหวางการ
ประกอบพิธี 
 การทําทาน โดยภายหลังจากการเซนไหวและทําการเผาภูเขาทองเงินและกระดาษไหว
แลว บรรดาอาหารที่ไหวก็จะถูกแจกจายทานไปพรอมกับเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีเตรียมใหแกผู
ยากไรแตเดิมทําดวยการโปรยหรือคว่ําถาด 
การประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 จะมี
ประมาณ 3 วัน 
 วันแรก เร่ิมดวยพิธีอัญเชิญพระพุทธเจา พระโพธิสัตว ทวยเทพธรรมบาล สถิตมหา
มณฑลพิธีศักด์ิสิทธิ์ ทําพิธีเบิกพระเนตรอัญเชิญทาวอมฤตราชโพธิสัตว (ไตสือเอ๊ีย) และเชิญดวง
วิญญาณบรรพบุรุษสถิตแทนบูชา ทําพิธีเปดประตูนิริยะภูมิ และสวดพระพุทธมนตขมากรรม  
วันที่ 2 เริ่มดวยการสวดพระพุทธมนตขมากรรม การถวายพุทธบูชาทําพิธีชําระลางดวงวิญญาณ 
พิธีโปรยทิพยบุปผา และพิธีขามสะพานโอฆะสงสาร 
 วันที่ 3 จะมีการสวดพระพุทธมนตขมากรรม การถวายพุทธบูชา ทําพิธีโยคะตันตระ
บําเพ็ญมหาทานบารมีโปรดสรรพสัตว และแจกทานแกผูยากไร 
 
 การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 1. การจัดซุมพิธีและการเตรียมพิธี 
  เริ่มจากการจัดสถานที่โดยจะมีซือเณรที่พํานักอยูในวัดจัดเตรียมอุปกรณที่ตองใชในพิธี
ประกอบดวย อาหารเคร่ืองสังเวยบูชายมทูตซ่ึงจะอยูทางซุมพิธีดานนอก และจะมีพรมปูทาง
ดานหนาพิธีซึ่งแสดงถึงการเคารพบูชายมทูต เพ่ือทําหนาที่ดูแลมิใหพวกปศาจแยงชิงเครื่องเซนที่
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จะสงแจกจายใหแกวิญญาณยากไรไปสูที่อบายภูมิ สําหรับของการจัดเตรียมพิธีนั้นจะประกอบไป
ดวยของทั้งหมด 5 อยาง ไดแก ขาวสาร ผลไมตางๆ กระดาษเงิน กระดาษทอง กลองทําบุญถวาย
ปจจัย เปนตน 
  การจัดซุมพิธีในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นั้น ทางวัดจะแบงแยกไวเปน 2 สวน 
โดยจะแบงเปน ซุมพิธีดานใน กับ ซุมพิธีดานนอก ผูที่เขารวมพิธีการสวดมนตกับพระสงฆจีนจะอยู
ทางดานใน สวนผูที่มาทําทานทํากุศลจะอยูในซุมทางดานนอก สําหรับการทําพิธีนั้นจะสลับกัน
ระหวางซุมพิธีดานในและซุมพิธีดานนอก 
  ซุมพิธีทางดานใน จะประกอบดวยฆราวาสผู เขารวมพิธีสวดมนตซึ่งทางวัดได
กําหนดใหผูเขารวมพิธีไดไมเกิน 24 คน และ ฆราวาสผูเขารวมพิธีจะตองแตงกายในชุดขาวเทาน้ัน
เพ่ือถือวาเปนการเคารพตอศาสนพิธี สําหรับบรรพชิตนั้นจะอยูในสวนดานหนาของแทนพิธีซึ่ง
จํานวนที่กําหนดของบรรพชิตน้ันจะมีจํานวน 54 รูป รวมถึงเจาอาวาสจะอยูดานหนาตรงกลางพิธี
เพ่ือเปนประธานในพิธี 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 สถานที่ประกอบพิธีกรรมดานใน 
 
 2. ผังการจัดซุมพิธีดานใน 
  รูปภาพพระพุทธเจาแตละพระองคทั้ง 7 พระองค 
 

พระ
ศรี

ศากย
มุนี 

 

พระ
ศรี 
อาริย 
เมตต
รัย 

 

พระ
ไวศรัณ
คุรุ

อุปชาย 

 
พระอมิตตา
พระพุทธเจา 

 

พระ
ไพศสัช
คุรุอุป
ชาย 

 
พระพุทธเจา
พระองคที่ 6 

 
พระพุทธเจา
พระองคที่ 7 
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จํานวนบรรพชิตจีนที่ประกอบพิธีทั้งหมด 54 รูป 

             

             

             

             

 
  

พระประทาน 
ในพิธี 

 
จํานวนฆราวาสผูเขารวมในพิธีจํานวนทั้งหมดจุได 24 คน 

       

       

       

 
 
    แทน บรรพชิตจีน  
  แทน ฆราวาสผูเขารวมในพิธี 
 
 
 ซุมพิธีทางดานนอก การจัดซุมพิธีดานนอก นอกเหนือจากการจัดซุมพิธีเพ่ือถวายทาน
และการสักการะตอองคพญายมบาล ทางโซนดานนอกในสวนที่ 1 แลว ทางเขาในฝงดานขวายังมี
การลอมรั้วเพ่ือจัดประรําพิธี ซึ่งประกอบดวยเครื่องประกอบพิธีกรรม ทั้งหมด 8 อยาง ดังนี้ 
 1. ธูปยาวขนาด 1 เมตร 50 เซนติเมตร ทั้งหมดจํานวน 12 ดอก  
 2. แผนกระดาษอัญเชิญวิญญาณติดอยูกับกระเบื้อง 18 แผน 
 3. แผนกระดาษอัญเชิญวิญญาณติดอยูกับธูป 5 แผน รวม 23 แผน 
 4. อิฐบล็อก 3 รูทั้งหมด 32 กอน 
 5. ไขเปดใชแลวทั้งหมด 90 ฟอง 
 6. แผนไมอัดทั้งหมด 8 แผน 
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 7. เทียนแดงทั้งหมด 12 เลม 
 8. แผนกระเบื้องทั้งหมด 8 แผน 
  

 
 

ภาพประกอบ 5 การจัดซุมพิธีกรรมดานนอก 
 
 โตะหมูบูชาดานนอก ประกอบดวย  
 1. รูปหุนพญายมบาล 
 2. เทียนคูหนัก 10 บาท 2 เลมอยูทางดานขางหุน 
 3. พานใหญที่ใชในการใสดอกบัว 2 พาน 
 4. ดอกบัวจํานวนทั้งหมด 100 ดอก 
 5. มีหุนจีนประกอบพิธีเปนตัวแทนเทวะ 3 องค 
 6. กลองทําบุญไตซือเอ๊ีย 
 7. ผลไมจัดวางในพานทอง 5 ชนิด 
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ภาพประกอบ 6 สถานที่ถวายทานแกวิญญานยากไรและประชาชนผูยากจน 
 
ผังการจัดซุมพิธีทางดานนอก 
 
ภูเขาเงินภูเขาทอง ซึ่งทํามา
จากกระดาษเงิน กระดาษ

ทอง 

หุนพญายมบาลซ่ึงทําจาก 
กระดาษสามสี 

ภูเขาเงินภูเขาทองซึ่งทํามา
จากกระดาษเงินกระดาษทอง 

ของถวายขาวสารและ
อาหาร 

พ้ืนที่สําหรับประชาชนทําพิธี
ถวายปจจัยใหแกผูยากไรใน

พ้ืนที่ 

ของถวายขาวสารและอาหาร 
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 ลักษณะการแตงกายของบรรพชิต 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 การแตงกายของบรรพชติ 
 
 ตามตํานานกลาววา พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหใชสีที่ใชยอมจีวรผากาสายะ หรือผายอม
ฝาดไดหลายสี เชน จากดินสีอรุณ (ดินสีแดง) หรือแกนขนุน และสีใกลเคียงอีกหลายชนิด ซึ่งเปน
การแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาไดเผยแพรไปไดรวดเร็ว ในยุคแรกความจําเปนของการหาวัสดุ
มายอมสีจีวรผากาสายะจึงเปนเรื่องที่สําคัญ หรืออาจมองไดอีกประการหนึ่งวา ทรงมีพุทธวินิจฉัยวา 
เปนเรื่องที่สามารถยืดหยุนได เน่ืองจากไมใชแกนของพระพุทธศาสนาที่มุงการกําจัดความทุกขทาง
ใจ 
 ลักษณะการหมผาน้ัน ปรากฏวามีหลักฐานเปนวัตถุธรรมที่เกาแกที่สุด ที่นักโบราณคดี
คนพบในวัดทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เปนภาพพระภิกษุกําลังยืน นุงเฉพาะผาสบง กาย
ทอนบนมิไดหมผาใด ๆ พระภิกษุอินเดียในยุคแรกจึงไมนาจะสวมผาอังสะขณะที่อยูภายในวัด 
สําหรับการครองจีวรทอนบนนั้นคงหมเฉพาะตอนที่เดินทางออกจากวัดเขาไปในเขตหมูบาน ซึ่งการ
แตงกายของภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งสองนิกาย คือ มหายาน และ เถรวาท มีความแตกตางกัน
อาจจะเปนจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของแตละประเทศที่แตกตางกัน  
 การหมจีวรของพระนิกายมหายานชาติตางๆ เม่ือพระพุทธศาสนาจากอินเดียเผยแผเขา
ไปในแผนดินจีนซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในเร่ืองสีของจีวรเน่ืองจากสีเหลืองน้ันเปนสีของ
ฮองเตประชาชนธรรมดาไมมีสิทธิ์สวมใส ใครสวมใสชุดสีเหลืองตองไดรับโทษผลคือพระจีนตองตอง
เปลี่ยนจีวรเปนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลไหม โดยมีจีวรสําหรับเณรเปนสีดําและอากาศที่หนาวเย็นทําให
พระจีนตองปรับตัวโดยมีชุดกันหนาวอยูขางในและใสรองเทาใหมิดชิด ในสวนของรูปปนและหิน
สลักของ ศิลปะคันธาระแสดงใหเห็นถึงวิธีการหมที่คลายการหมของพระลังกาวงศโดยหมปดไหลทั้ง
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สองขางเชนกัน และยังมีภาพสลักที่พบในปากีสถานอันอยูในเสนทางที่มีชื่อเรียกวา “กะราโกรัม” วา
พระภิกษุหมผาที่ยาวคลายทรงกระบอกไมมีรอยแหวกในดานขางคลายกับที่พระลังกาวงศ หรือ 
มหานิกายสวมใสครองผาออกนอกวัด วิธีการหมจีวรของพระมหานิกายจะสวมใสเวลาครองผาออก
นอกวัด สวนวิธีการหมของพระมหานิกายของไทยนั้นอาจมีความสัมพันธกับพระพุทธศาสนาใน
นิกายท่ีเผยแพรในอินเดียทางตอนเหนือเม่ือประมาณ 2,200 ปมาแลว 
 รูปแบบการแตงกายของบรรพชิต แบงออกไดเปนแบบใหญ 2 แบบ คือ  
 1. ชุดแตงการสําหรับเณร หรือ ซือเณร จะประกอบดวยเสื้อสีสมความยาวประมาณ 2 
เมตรทําจากผาไนลอน ซึ่งความยาวของเสื้อน้ันจะอยูบริเวณหนาหัวเขา ลักษณะของแขนเส้ือมี
ความยาวเพิ่มอีก ประมาณ 1 เมตร 
 2. ชุดแตงกายสําหรับทานเจาอาวาส ประกอบดวย เส้ือและกางเกงสีสมผสมกับสีแดงและ
ที่กางเกงน้ันจะมีผาคลุมซ่ึงประกอบดวยลวดลายของสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชองๆ ตัดดวยสีขาวผาสไบ 
ที่คลองอยูตรงไหลมีลักษณะเปนสีทองผสมกับสีเหลือง ลูกประคําทั้งหมด 36 ลูก  
 
 ลักษณะการสวดมนตของบรรพชิต 
 สําหรับรูปแบบของการสวดมนตของบรรพชิต ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
แบงออกไดเปน 2 แบบหลัก คือ ทํานองสวดที่ประกอบดวยดนตรี และ ทํานองสวดที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีประกอบพิธี ซึ่งการสวดมนตในพิธีนั้นจะเปนการสวดตอหนาพระพุทธรูปขององคพระถังซัม
จ๋ัง ซึ่งเปนพระประทานดานในพิธีเปรียบเปนเสมือนตัวแทนขององคพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ดานในจะมีรูปภาพที่แสดงถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกหลายพระองค มีเทียนใหญ
สองเลมและปายสัญลักษณในปรัมพิธี ซึ่งจะถูกวางประกอบดวยดอกบัวแกว ประดับตามปาย
สัญลักษณของรูป พระอรหันตแตละพระองค ที่จะชวยอํานวยพรเพ่ือใหพิธีสวดมนตเปนไปอยาง
ราบร่ืน โดยพิธีสวดจะ เริ่มตนจาก 
 1. เจาอาวาสเร่ิมการสวดบทนํา 
 2. เริ่มดนตรีประกอบพระพุทธมนต 
 3. เหลาบรรพชิตเร่ิมสวดตามทํานอง 
 4. สลับกับการบรรเลงดนตรีกวางตุง 
 5. สลับกลับมาที่พิธีสวดบทพระพุทธมนต (ภาษาจีนแคะ)  
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ภาพประกอบ 8 ภาพหนังสือสวดมนตที่ใชในพิธีกรรม 
 
 ลักษณะหนังสือสวดมนตที่ใชในพิธีกรรม เปนหนังสือหนาปกสีแดงมีตัวหนังสือสีทอง
ประดับ มีรูปของพระพุทธองคอยูทางดานบน มีกรอบสี่เหลี่ยมดานลางประดับดวยตัวอักษร
ภาษาจีน สีทอง ทั้งหมด 8 ตัวอักษร ตัวอักษรที่ใชทั้งหมดจะอยูในรูปแบบของภาษาจีนแคะ ซึ่ง
เน้ือหาทางดานภาษาสวดกับภาษาที่ใชในบทเพลงจะมีความแตกตางกัน ภาษาที่อยูในบทเพลงที่ใช
ในพิธีจะเปนรูปแบบภาษาจีนแคะซึ่งไดนํามาผสมผสานกันสลับกับการสวดมนต ในสวนของการ
บรรยายความหมายในหนังสือสวดมนตนั้นจะมีภาษาไทยกํากับอยูดานขางตัวอักษรภาษาจีน ซึ่งจะ
เปนการแปลความหมาย บทสวดนั้นๆ วาส่ือถึงความหมายอะไร 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ภาพดานในหนังสือสวดมนต 
 



 31 

 ลักษณะของการเรียงภาษา จะเรียงภาษาจีนแคะสลับกับภาษาไทย ซึ่งในการเรียงนั้นจะ
สลับกันโดยภาษาจีนจะอยูทางดานซายและภาษาไทยอยูทางดานขวา ซึ่งจะเปนภาษาอานหรือ
คําสะกด ในภาษาไทย โดยแตละหนาจะเรียงบทพระพุทธมนตแตละบทซึ่งในบทสวดมนตหลักที่
ทางวัดใชนั้นจะแบงออกเปน 2 แบบหลักคือ  
 1. บทสวดมนตทําวัตรเชา และ บทสวดมนตทําวัตรเย็นประกอบดวย 17 พระคาถา ดังนี้ 
  1.1 บทคาถาสุคนธบูชา 
  1.2 บทพระศูรางคมธารณีสูตร 
  1.3 บทมหากรุณาธารณีสูตร 
  1.4 บททศธารณีสูตร 
  1.5 บทคาถามโนรสรัตนจักรราชา 
  1.6 บทคาถามงคลศิริ 
  1.7 บทคาถารัตนคิรินทรบุญวาสนา 
  1.8 บทคาถาพระจุณฑิโพธิสัตว 
  1.9 บทคาถาอริยอมิตายุมติอาภาราช 
  1.10 บทคาถาพระไภษัชอภิเกษ 
  1.11 บทคาถาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 
  1.12 บทคาถาดับบาปของเจ็ดพระพุทธองค 
  1.13 บทคาถาจุติสุขาวดี 
  1.14 บทคาถาพระลักษมีเทวี 
  1.15 บทคาถาสรรเสริญพระพุทธเจา 
  1.16 บทคาถามหาปณิธาน 10 
  1.17 บทไตรสรณาคม 
  ลักษณะของบทสวดทําวัตรเชาในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลน้ัน จะมีระเบียบและ
ขั้นตอนในการสวดมนตซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกยอยมากกวาบทสวดทําวัตรเย็น เน่ืองจากเปนการ
ปฏิญาณตนของบรรพชิตทั้งหลายและเปนมนตคาถาที่สําคัญที่สุดในการทําพิธีกรรมทั้งหมด 
 2. บทพระคาถาที่รวบรวมอยูในบททําวัตรเย็นทั้งหมดมีจํานวน 2 พระคาถา 
  2.1 บทคาถาสุคนธบูชา 
  2.2 บทคาถามหากรุณาธารณีสูตร 
  ลักษณะของบทสวดมนตทําวัตรเย็นในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลน้ันจะเลือกใชบทคาถา
ที่สําคัญในพิธีกรรมแค 2 บทเทาน้ัน คือ บทคาถาสุคนธบูชา และ บทคาถามหากรุณาธารณีสูตร 
เพ่ือเปนการจบพิธีกรรม  
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การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว  
 เครื่องดนตรีที่ใชประกอบในการแสดง 
 ลักษณะเครื่องดนตรีที่คณะวงดนตรีของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 เลือกใชใน
การแสดงประกอบพิธี นั้นแบงเปน 3 ประเภท 
 1. ประเภทเครื่องเปา 
  ตี่ตา หรือ ตั่วชวย หมายถึง เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเปนปใหญของจีน ซึ่งจะมี รู
ทั้งหมดอยู 8 รู ซึ่งใชไลระดับเสียงตางๆซ่ึงทําจากไมมะเกลือซ่ึงผานการกลึงและผสมกับทองเหลือง 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 ตี่ตา หรือ ตั่วชวย 
 
 
 2. ประเภทเครื่องประกอบจังหวะ 
  2.1 ตั่งลอ เปนเครื่องตีทองเหลืองที่มีขนาดเล็กไมจําเปนตองใชคูกันใชตีตามชวง การ
เรงจังหวะ( ตัว ลอ โก) ใหเสียงเปนโนตซอล ซึ่งลักษณะพื้นฐานจะใชตีเปนจังหวะตัวดําในทํานอง
เพลง  
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ภาพประกอบ 11 ตั่งลอ 
 
  2.2 ฉิมปอ เปนเครื่องทองเหลืองนํามาทําเปนแผนวงกลมใหญ มีหลายขนาด ใชตี
ระหวางจังหวะวาง หรือจังหวะหยุดพักทํานองสวดหรือชวงการเรงจังหวะ( ตัว ลอ โก)  
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ฉิมปอ 
 
  2.3 เจ็ง กระด่ิงทองที่ใชคูกับการประกอบจังหวะของกลองคูขนาดใหญซึ่งมีชื่อวา เก็ง
โก จะตองใชเพ่ือประกอบพระพุทธมนต ซึ่งใชเปนชุดเล็กและใชเปนเคร่ืองนับจังหวะสลับกับ เก็งโก
ซึ่งเจ็งจะใชเปน ตัวนําจังหวะของเพลง 
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ภาพประกอบ 13 เจ็ง 
 
   2.4 เก็งโก เครืองดนครีกลองชุดสีแดงคูซึ่งหนังที่ใชทําดานบนของกลองทํามาจากหนัง
วัวซึ่งผสมกลับผาชนิดตางๆ และสวนประกอบที่เหลือทํามาจากไมมะคาสวนในลักษณะของกลอง
ออกเสียงทุมอยูใน Tone bassใช สําหรับตีประกอบจังหวะ  
 

 
 

ภาพประกอบ 14 เก็งโก 



 35 

  2.5 เอ่ียวคิ้ม หรือ ขิมจีน มีกลองเสียงทําโครงดวยไมเน้ือแข็ง และใชไมเน้ือน่ิม และไม
โปรงอยูไดยอมลองสายที่จะตีเรียกวา ไมงอ ธง ปง สวนสายเปนเหล็กและ อลูมิเนียม มีทั้งหมด
ประมาณ 300-400 เสนวิธีการตั้งมีสามโทนเสียง หรือ 3แบบที่ตั้งได สวนมากที่ตั้งเปน คีย F 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 เอ่ียวคิ้ม หรือ ขิมจีน 
 
 ประเภทเครื่องสาย 
 1. Cello เปนเคร่ืองดนตรีสากลที่ทางคณะดนตรีไดนํามาใชประกอบกับเครื่องดนตรีจีนซ่ึง
เปนเครื่องสายประกอบดวยสาย 4 สายและยังประกอบดวยคันชักอีก 1 อันซ่ึงทางคณะดนตรีนํามา
ผสมผสานในการเลนได อยางลงตัวในการนํา Cello มารวมประกอบการแสดงดนตรีนั้น ทางหัวหนา
คณะ คุณซุนงวนไดใชแนวคิดที่จะใช Cello เขามารวมในวงเครื่องสายจีนดวยเหตุผลของขนาดที่
พอเหมาะและมีการตั้งเสียงและการเทียบเสียงไดสะดวก และเม่ือนํามาเทียบในระบบ Range เสียง
แลวสามารถบรรเลงรวมกับเครื่องสายของจีนไดอยางลงตัว 
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ภาพประกอบ 16 cello 
 
  ชีวประวัติและผลงานการแสดงของคณะดนตรีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
คณะดนตรีของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ประกอบดวยนักดนตรีหลัก
ประจําวง จํานวน 3 คน ที่มีความสามารถในการเลนเคร่ืองดนตรีไดหลายชนิด การคัดเลือกนัก
ดนตรีประจําคณะดนตรี ซือเฮียที่วัดจะเปนผูพิจารณาจากความสามารถในการเลนเครื่องดนตรี 
ประกอบกับอุปนิสัยใจคอ ความประพฤติ และการตรงตอเวลา  
 

 
 

ภาพประกอบ 17 วงดนตรีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
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 หัวหนาคณะดนตรีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2  
  นายสรวิชญ สุทธิสุขสมบูรณ เกิดเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ พ. ศ. 2513 เร่ิมเลน
ดนตรีจีน ตั้งแตป พ. ศ. 2526 เม่ืออายุ 13 ขวบ ณ ศาลเจาตี่ ลิ้ว ยี่ ปากคลองรัดพี ตลาดนํ้าดําเนิน
สะดวกเกา ตําบลดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาจารยคนแรกชื่อ อาจารย
เหมา มาจากอําเภอแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเรียนอยูได 2 เดือน โดยเริ่มหัดจาก ตั่งลอ 
ซึ่งเปนเครื่องตีจังหวะ หลังจากน้ันมาหัดเปาขลุยผิว ซึ่งภาษาจีนเรียกวา เซียว อยู 1 ปเศษ และได
เริ่มหันมาศึกษา เคร่ืองสีเคร่ืองแรก คือ ซออู (ภาษาจีนเรียก พาห๋ิง) ซอเสียงทุม (ภาษาจีนเรียก น่ํา
ฮู) และขิม (ภาษาจีนเรียก เอ่ียวคิ้ม) ไดเคยเลนดนตรีประกอบพิธีมนต ที่หลักหา จ. สมุทรสาคร 
เปนคร้ังแรกจากการหัดเมง ซึ่งเปนการทําพิธีสวดมนตอุทิศสวนกุศลซ่ึงทําเพ่ือใหทานแกศพไรญาติ 
หลังจากนั้นไดไปหัดเลนทํานองกวางตุงของคณะสงฆจีน และไปชวยเลนดนตรีที่วัดโพธิ์เย็น ตลาด
ลูกแก จ. กาญจนบุรี จนกระทั่งป พ. ศ. 2539 ไดยายมาอยูที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึง
มาเลนดนตรีที่วัดเลงเนยยี่ 1 และ 2 และ เร่ิมมีคนรูจักชื่อเสียงในการเลนดนตรี ปจจุบันทําหนาที่
เปนหัวหนาคณะดนตรี ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 โดยเคร่ืองดนตรีหลักที่เลน คือ ขิม
จีน ภาษาจีนกลางเรียกวา เอ่ียวคิ้ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 หัวหนาคณะดนตรีวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
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 นักดนตรีประจําเครื่อง เออหู  
 นายวิวัฒน ปติวุฒิ (เซี้ย) เร่ิมเลนดนตรีจีนครั้งแรกตั้งแตอายุ 16 ป คร้ังแรกเริ่มหัดเลน
ดนตรีที่ศาลเจา กิม เซง กง ปจจุบันอายุ 28 ป เคร่ืองดนตรีเคร่ืองแรกที่หัด คือ ขิม เดิมมีอาชีพทํา
สวนที่บาน เม่ือมีเวลาวางก็จะมักจะเลนดนตรีอยูเสมอ นายวิวัฒน ปติวุฒิ ไดเร่ิมเขามาเลนดนตรีที่
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 ตั้งแตชวงปลายป พ. ศ. 2550 และไดเปนนักดนตรีประจํา
หลัก ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 ในเครื่อง เออหู  
 

 
 

ภาพประกอบ 19 นักดนตรีประจําเครื่อง เออหู 
 
 นักดนตรีประจําเครื่อง เก็งโก 
 นายพงศสวัสด์ิ ศรีวงค หรือ นายตี๋เล็ก เร่ิมเลนดนตรีตั้งแตอายุ 13 ป โดยเร่ิมจากอากง ผู
เปนปูเริ่มหัดดนตรีใหตั้งแตยังเด็ก เคร่ืองดนตรีแรกที่เร่ิมเลน คือ เก็งโก หรือ กลองชุด โดยคร้ังแรก 
อากงแนะนําใหไปเลนที่วัดโพธ์ิเย็น จังหวัดกาญจนบุรี และไดเร่ิมเขามาเลนดนตรีที่วัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 ตั้งแตชวงปลายป พ. ศ. 2550 โดยการชักชวนจากนายซุนงวน ผูเปน
หัวหนา คณะดนตรีใหมารวมวง ทําหนาที่เปนนักดนตรีในเครื่องหลักคือ กลอง หรือ เก็งโก 
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ภาพประกอบ 20 นักดนตรีประจําเครื่อง เก็งโก 
  
 การวิเคราะหองคประกอบของเพลงในพิธีกรรม 
บทเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ 2 
(วัดเลงเนยยี่ 2) ประกอบดวยบทเพลงที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. เพลง เจ่ีย ที ทุย 
 2. เพลง หก เต็ก ซื้อ 
 3. เพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
 4. เพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง  
 5. เพลง จับ ปวย จิว 
 6. เพลง ซั่ง จือ เซ็ง 
 7. เพลง เตง ลี่ เซ็ง 
  การวิเคราะหองคประกอบของเพลง ผูวิจัยไดแบงวิธีการวิเคราะหตามบทเพลงทั้งหมด 7 
เพลง โดยไดแยกหัวขอการวิเคราะหตามหลักทฤษฏีดนตรีสากล 5 หัวขอ ตามจุดมุงหมายของ
งานวิจัยดังน้ี  
 1. โอกาสที่ใชในพิธีกรรม 
 2. โครงสรางเพลง 
 3. กลุมเสียง 
 4. ลักษณะเดนของทํานองเพลง 
 5. ลักษณะเดนของจังหวะ 
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ตารางการวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง 
 

ชื่อเพลง โอกาสที่ใชในพิธี โครงสรางเพลง กลุมเสียง 
ลักษณะเดน
ของทํานอง 

ลักษณะเดนของ
จังหวะ 

1. เพลง เจี่ย ที 
ทุย 
 
 
 
 
2. เพลง หก เต็ก 
ซื้อ 
 
 
 
3. เพลงหล่ิว แช 
เน้ีย 
 
 
 
 
 
4. เพลง กิ้ว เหล่ี
ยง อวง 
 
 
5. เพลง จับ ปวย 
จิว 
 
 
6. เพลง ซั่ง จือ 
เซ็ง 
 
 
7. เพลง เตง ล่ี 
เซ็ง 

ใชในชวงหลังพิธี 
การสวดมนต 
ของบรรพชิตเพ่ือ
คารวะเหลาทวย
เทพ 
 
ใชในชวงท่ีพิธี สง
วิญญาณโดย
แสดงถึงความ
โศกเศรา 
 
ใชในชวงพิธีสวด
บทพุทธมนตท่ี
โศกเศราในชวง
กลาง ของ
บรรพชิต 
 
 
ใชในชวงเฉลิม
ฉลองในพิธีแจก
ทาน 
 
ใชประกอบชวง
พิธีโปรยกลีบบุพ
ผา 
 
 ใชในชวงสง
วิญญาณไปสู ภพ
ภูมิท่ีสูง 
  
ใชในชวงปดพิธี
เพ่ือความเปน
มงคล 

สังคีตลักษณ
และประโยค
เพลง 

 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 

ระบบไรกุญแจเสียง
และการหา
ศูนยกลางเสียง 

 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 

ชวงเสียงและ
ระบบขั้นคู
เสียง 

 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 

การใชจังหวะ
หนักเบาในเพลง 
การหา ชีพจร
จังหวะและ

ลักษณะจังหวะ 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
 
 
 

ซ้ํา 
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 1. เพลง เจ่ีย ที ทุย 
  1.1  โอกาสที่ใชในพิธีกรรม 
 ชวงโอกาสที่จะแสดงบทเพลง เจ่ีย ที ทุย นั้นจะนํามาประกอบพิธีกรรมในชวงการคารวะเหลา ทวย
เทพเทวา ชวงทายของพิธีเพื่อสลับหลังจากที่เพลงสวดของบรรพชิตเสร็จส้ินแลว 
  1.2  โครงสรางเพลง (Form) 
 

 
  
   สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
เจ่ีย ที ทุย จากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซ้ําไปมา
ตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลงเจี่ย ที ทุย นั้นประกอบไป
ดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลงโดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ (Antecedent 
– Consequent) ซึ่งหมายถึง ประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน 
   1.3 กลุมเสียงของเพลง เจ่ีย ที ทุย 
 

 
 
    จัดอยูในระบบไรกุญแจเสียง (ATonality) ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง เจ่ีย ที 
ทุยน้ันจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียงโดยผูแตงไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหาศูนยกลาง
เสียง (Tone center) ซึ่งจะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญ โดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุมเสียงของ
เพลงเจ่ีย ที ทุย แลวพบวาอยูในระบบ (Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ (Tone center) 
โดยศูนยกลางเสียงหลักของโนตในเพลงเจี่ย ที ทุย พบวาอยูในโนตตัว ซอล 
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  1.4  ลักษณะเดนของทํานองเพลง เจ่ีย ที ทุย  
 

 
  
   ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง เจ่ีย ที ทุย ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผลการ
วิเคราะหแบงออกตามรูปแบบไดดังนี้ 
    ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลงเจี่ย 
ที ทุย นั้นคือโนตตัวโด สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลงเจี่ย ที ทุย คือโนตตัว มี โดยวัดระยะ
ความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุดมีคาความหางเปน 12 เสียง 
 ขั้นคูเสียง (Interval) โดยผลการวิเคราะหพบวาเคลื่อนที่ของโนตในเพลง เจ่ีย ที ทุย นั้นอยูใน
รูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้นหรือ (Disjunct Motion) โดยเปนการเคลื่อนทํานองจากโนต
ตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งเปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด  
  1.5 ลักษณะเดนของจังหวะเพลง เจ่ีย ที ทุย 
 

 
  
   จังหวะ (Beat) ในเพลงเจ่ีย ที ทุย จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent Beat)ใน
จังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพื่อเพ่ิมอรรถรสในเพลง โดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลงเจี่ย ที ทุย
โนต(Strong beat)จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
 ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลงเจ่ีย ที ทุยจะอยูในอัตราจังหวะ 2/4 จึงมี 2 ชีพจรจังหวะโดยปกติแลว
จังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 ซึ่งนาสังเกตวาผูแตงใชจังหวะที่ 2 
เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ  
    ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลงเจ่ีย ที ทุยเนื้อของจังหวะในเพลง 
เจ่ีย ที ทุย นั้นจะอยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนว
ทํานองเดียว 
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 2. เพลง หก เต็ก ซื้อ 
  2.1  โอกาสที่ใชในพิธีกรรม 
    โอกาสท่ีใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลของเพลง หก เต็ก ซื้อ นั้น จะใชเฉพาะ
ในชวงงานพิธีสงวิญญาณยากไร ซึ่งเปนชวงพิธีที่โศกเศรา ชวงของการขอขมากรรมใหวิญญาณ 
โดยใชในพิธีด่ืมน้ําแดงขอขมากรรม และยังสามารถใชในชวงที่ทําพิธีทดแทนคุณบิดามารดา โดยจะ
อยูในชวงกลางของพิธี กรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว 
  2.2  โครงสรางเพลง (Form) 
 

 
  
   สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
หก เต็ก ซื้อ นั้นจากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้าไป
มาตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลงหก เต็ก ซื้อ นั้นประกอบ
ไปดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลงโดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ 
(Antecedent – Consequent)ซึ่งหมายถึง ประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน 
   2.3  กลุมเสียงของเพลง หก เต็ก ซื้อ 
 

 
  
   จัดอยูในระบบไรกุญแจเสียง (ATonality) ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง หก เต็ก 
ซื้อ นั้นจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียงโดยผูแตงไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหาศูนยกลาง
เสียง (Tone center)ซึ่งจะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญโดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุมเสียงของ
เพลง หก เต็ก ซื้อแลวพบวาอยูในระบบเสียง (Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ (Tone 
center) โดยศูนยกลางเสียงหลักของโนตในเพลง หก เต็ก ซื้อ พบวาอยูในโนตตัว โด 
 
 



 44 

  2.4  ลักษณะเดนของทํานองเพลง หก เต็ก ซื้อ  
 

 
  
   ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง หก เต็ก ซื้อ ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผลการ
วิเคราะหแบงออกตามรูปแบบได ดังนี้ 
    ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลงหก 
เต็ก ซื้อ นั้นคือโนตตัว ซอล สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลงหก เต็กซ้ือ คือโนตตัว ลา โดย
วัดระยะความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุดมีคาความหางเปนขั้นคูเสียง 7 
minor 
    ขั้นคูเสียง (Interval) โดยผลการวิเคราะหพบวาการเคลื่อนที่ของโนตในเพลงเจี่ย 
ที ทุยนั้นอยูในรูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้นหรือ (Disjunct Motion) โดยเปนการเคลื่อนํา
นองจากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งเปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด  
  2.5  ลักษณะเดนของจังหวะเพลง หก เต็ก ซื้อ  
 

 
 
   จังหวะ (Beat) ในเพลง หก เต็ก ซื้อ จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent Beat)
ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพื่อเพ่ิมอรรถรสในเพลงโดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลง หก เต็ก 
ซื้อ โนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
 ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลง หก เต็ก ซื้อ จะอยูในอัตราจังหวะ 2/4 จึงมี 2 ชีพจรจังหวะโดยปกติ
แลวจังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 ซึ่งนาสังเกตวาผูแตงใชจังหวะที่ 
2 เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ  
    ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลงหก เต็ก ซื้อ เน้ือของจังหวะใน เพลง 
หก เต็ก ซื้อ นั้นจะอยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนว
ทํานองเดียว 
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 3. เพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
  3.1  โอกาสที่ใชในพิธี 
    เพลง หลิ่ว แช เน้ีย จะใชในชวงทําพิธีขามสะพานสงวิญญาณยากไร ดวยสาเหตุที่
วิญญาณโศกเศรา ที่ตองมาพลัดพรากจากลูกหลานไปสูยมโลก โดยจะใชเพลงนี้ในชวงกลางของ
พิธีกรรมหรือจะใชในชวงที่บรรพชิตสวดบทบรรยายความโศกเศราแกวิญญาณไดเฉกเชนเดียวกัน 
 

 
 
  3.2  โครงสรางเพลง (Form) 
    สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
หลิ่ว แช เน้ีย จากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้าไปมา
ตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลง หลิ่ว แช เน้ีย นั้นประกอบ
ไปดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลงโดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ 
(Antecedent – Consequent)ซึ่งหมายถึงประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน  
  3.3  กลุมเสียงของเพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
 

 
 
    จัดอยูในระบบไรกุญแจเสียง (ATonality) ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง หลิ่ว แช 
เน้ีย นั้นจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียงโดยผูแตงไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหาศูนยกลาง
เสียง (Tone center)ซึ่งจะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญโดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุมเสียงของ
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เพลงหลิ่ว แช เน้ีย แลวพบวาอยูในระบบเสียงชื่อ (Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ (Tone 
center)โดยศูนยกลางเสียงหลักของโนตในเพลงหลิ่ว แช เน้ีย พบวาอยูในโนตตัว โด 
  3.4  ลักษณะเดนของทํานองเพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
 

 
 
    ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง หลิ่ว แช เน้ีย ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผลการ
วิเคราะหแบงออกตามรูปแบบไดดังนี้ 
    ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลง 
หลิ่ว แช เน้ีย นั้นคือโนตตัวซอล สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลงหก เต็กซ้ือ คือโนตตัว ลา 
โดยวัดระยะความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุดมีคาความหางเปนขั้นคู
เสียง 7 minor ขั้นคูเสียง (Interval) โดยผลการวิเคราะหพบวาการเคลื่อนที่ของโนตในเพลง หลิ่ว 
แช เน้ีย นั้นอยูในรูปแบบการเคล่ือนทํานองแบบขามขั้นหรือ (Disjunct Motion) โดยเปนการเคลื่อน
ทํานองจากโนต ตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งเปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด  
  3.5  ลักษณะเดนของจังหวะเพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
 

 
  
   จังหวะ (Beat) ในเพลง หลิ่ว แช เน้ีย จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent 
Beat)ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพื่อเพ่ิมอรรถรสในเพลงโดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลงหลิ่ว 
แช เน้ีย โนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
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 ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลงหก เต็ก ซื้อจะอยูในอัตราจังหวะ 2/4 จึงมี 2 ชีพจรจังหวะโดยปกติ
แลวจังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 ซึ่งนาสังเกตวาผูแตงใชจังหวะที่ 
2 เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ  
    ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลง หลิ่ว แช เนี้ย เน้ือของจังหวะใน
เพลงน้ันจะอยู ในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนวทํานอง
เดียว 
 4.  เพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง 
  4.1  โอกาสที่ใชในพิธี 
   สําหรับเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง นั้นจะใชเปนเพลงประกอบพิธีพระพุทธมนตจะเนน
ใชงานมงคลและงานงานเฉลิมฉลองโดยในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นั้น จะใชหลังจากการ
สวดของบรรพชิตเสร็จส้ินเม่ือจบชวงตนพิธีแลวจะสลับบรรเลงเพลงนี้ 
 

 
 
  4.2  โครงสรางเพลง (Form) 
    สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
ก้ิว เหลี่ยง อวงน้ัน จากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้า
ไปมาตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง นั้น
ประกอบไปดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลง โดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ 
(Antecedent – Consequent)ซึ่งหมายถึง ประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน 
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  4.3  กลุมเสียงของเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง 
 

 
  
   จัดอยูในระบบไรกุญแจเสียง (ATonality) ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง ก้ิว เหลี่
ยง อวง นั้นจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียงโดยผูแตงไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหา
ศูนยกลางเสียง (Tone center) ซึ่ง จะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญโดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุม
เสียงของเพลงกิ้ว เหลี่ยง อวง แลวพบวาอยูในรูป แบบ(Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ 
(Tone center)โดยศูนยกลางเสียงหลักของโนตในเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง พบวาอยูในโนตตัว โด 
4. 4 ลักษณะเดนของทํานองเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง 
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    ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผล
การวิเคราะหแบงออกตามรูปแบบไดดังนี้ 
    ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลงกิ้ว 
เหลี่ยง อวง นั้นคือโนตตัว ซอล สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลงกิ้ว เหลี่ยง อวงคือโนตตัว 
ซอลโดยวัดระยะความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุด มีคาความหางเปน
ขั้นคูเสียงเปนขั้นคู 8 perfect(octave)  
   ขั้นคูเสียง (Interval) โดยผลการวิเคราะหพบวาการเคลื่อนที่ของโนตในเพลงกิ้ว 
เหลี่ยง อวง นั้นอยูในรูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้นหรือ(Disjunct Motion) โดยเปนการ
เคลื่อนนํานองจากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งเปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด 
 
  4.5  ลักษณะเดนของจังหวะเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง 
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    จังหวะ (Beat) ในเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent 
Beat)ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพื่อเพ่ิมอรรถรสในเพลงโดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลง ก้ิว 
เหลี่ยง อวงโนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หน่ึงและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของ
หอง 
    ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง จะอยูในอัตราจังหวะ 4/4 จึงมี 4 
ชีพจรจังหวะโดยปกติแลวจังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 3 4 ซึ่งนา
สังเกตวาผูแตงใชจังหวะที่ 4 เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ  
    ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง นั้นจังหวะในเพลง
จะอยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนวทํานองเดียว  
 5.  เพลง จับ ปวย จิว 
  5.1  โอกาสที่ใชในพิธี 
   เปนเพลงที่ใชในการบรรเลงพิธีสวดพระพุทธมนตโดยสามารถใชประกอบพิธีพระ
พุทธมนตในชวงพิธีโปรยกลีบบุพผา 
 

 
 
  5.2  โครงสรางเพลง (Form) 
    สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
จับ ปวย จิว นั้นจากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้าไป
มาตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลง จับ ปวย จิว นั้นประกอบ
ไปดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลงโดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ 
(Antecedent – Consequent)ซึ่งหมายถึง ประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน 
5. 3 กลุมเสียงของเพลงจับ ปวย จิว 
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    จัดอยูในระบบไรกุญแจเสียง (ATonality) ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง จับ ปวย 
จิว นั้นจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียงโดยผูแตงไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหาศูนยกลาง
เสียง (Tone center) ซึ่ง จะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญโดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุมเสียงของ
เพลงจับ ปวย จิว แลวพบวาอยูในรูป แบบ(Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ (Tone 
center) โดยศูนยกลางเสียงหลักของโนตในเพลง จับ ปวย จิว พบวาอยูในโนตตัว โด 
 
  5.4 ลักษณะเดนของทํานองเพลงจับปวยจิว 
 

 
 
    ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง จับ ปวย จิว ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผลการ
วิเคราะหแบงออกตามรูปแบบไดดังนี้ 
   ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลง จับ 
ปวย จิว นั้นคือโนตตัว ซอล สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลงกิ้ว เหลี่ยง อวงคือโนตตัว ซอล
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โดยวัดระยะความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุดมีคาความหางเปนขั้นคู
เสียงเปนขั้นคู 8 perfect(octave) 
   ขั้นคูเสียง (Interval) โดยผลการวิเคราะหพบวาเคลื่อนที่ของโนตในเพลง จับ ปวย 
จิว นั้นอยูในรูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้นหรือ(Disjunct Motion) โดยเปนการเคลื่อนํานอง
จากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งเปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด 
  5.5  ลักษณะเดนของจังหวะเพลง จับ ปวย จิว  
 

 
  
   จังหวะ (Beat) ในเพลง จับ ปวย จิว จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent Beat)
ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพื่อเพ่ิมอรรถรสในเพลงโดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลง จับ ปวย 
จิว โนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
    ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลง จับ ปวย จิว จะอยูในอัตราจังหวะ 2/4 จึงมี 2 ชีพ
จรจังหวะโดยปกติแลวจังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 ซึ่งนาสังเกต
วาผูแตงใชจังหวะที่ 2 เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ  
    ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลง จับ ปวย จิว เน้ือของจังหวะในเพลง
นั้นจะอยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนวทํานองเดียว 
 6. เพลง ซั่ง จือ เซ็ง 
  6.1  โอกาสที่ใชในพิธี 
    เพลง ซั่ง จือ เซ็ง จะถูกใชบรรเลงในการทําพิธีสงวิญญาณ ในชวงพิธีกรรมชวง
ทาย โดยผูเลนจะใชเพลงนี้เพื่อสงใหวิญญาณเรรอนไปสูสุคติ 
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  6.2  โครงสรางเพลง (Form) 
    สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
ซั่ง จือ เซ็งน้ันจากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้าไปมา
ตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลง ซั่ง จือ เซ็ง นั้นประกอบไป
ดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลงโดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ (Antecedent 
– Consequent)ซึ่งหมายถึง ประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน 
  6.3  กลุมเสียงของเพลงซั่ง จือ เซ็ง 
 

 
 
    ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง ซั่ง จือ เซ็ง นั้นจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียงโดยผู
แตงไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหาศูนยกลางเสียง (Tone center) ซึ่ง จะมีเพียงเสียง
เดียวที่เปนโนตสําคัญโดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุมเสียงของเพลงซั่ง จือ เซ็ง แลวพบวาอยูในรูป แบบ
(Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ (Tone center)โดยศูนยกลางเสียงหลักของโนตในเพลง 
ซั่ง จือ เซ็ง พบวาอยูในโนตตัว โด 
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  6.4  ลักษณะเดนของทํานองเพลง ซั่ง จือ เซ็ง 
 

 
 
   ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง ซั่ง จือ เซ็ง ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผลการ
วิเคราะหแบง ออกตามรูปแบบไดดังนี้ 
   ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลง ซั่ง 
จือ เซ็ง นั้นคือ โนตตัว ลา สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลง ซั่ง จือ เซ็ง คือโนตตัว ซอลโดย
วัดระยะความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุดมีคาความหางเปนขั้นคูเสียง
เปนขั้นคู 9 diminish 
   ขั้นคูเสียง (Interval) โดยผลการวิเคราะหพบวาการเคลื่อนที่ของโนตในเพลง ซั่ง 
จือ เซ็ง นั้นอยูในรูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้นหรือ(Disjunct Motion)โดยเปนการเคลื่อน
ทํานองจากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่งเปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด 
  6.5  ลักษณะเดนของจังหวะเพลง ซั่ง จือ เซ็ง  
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    จังหวะ (Beat) ในเพลง ซั่ง จือ เซ็ง จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent Beat)
ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพื่อเพิ่มอรรถรสในเพลงโดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลง ซั่ง จือ 
เซ็ง โนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
    ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลง ซั่ง จือ เซ็ง จะอยูในอัตราจังหวะ 4/4 จึงมี 4 ชีพจร
จังหวะโดยปกติแลวจังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 3 4 ซึ่งนาสังเกต
วาผูแตงใชจังหวะที่ 4 เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ  
    ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลง ซั่ง จือ เซ็ง ของจังหวะในเพลงนั้น
จะอยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนวทํานองเดียว 
 7.  เพลง เตง ลี่ เซ็ง 
  7.1  โอกาสที่ใชในพิธี 
    เพลง เตง ลี่ เซ็ง จะใชในโอกาสพิธีมงคล พิธีประกอบพระพุทธมนตทั่วไป โดยใน
พิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตวนั้น จะใชประกอบในชวงปดพิธี เพ่ือใหมีความเปนมงคลแก
ประชาชนผูเขารวมพิธี 
 

 
 
  7.2  โครงสรางเพลง (Form) 
    สังคีตลักษณ (Musical Form) โครงสรางที่เปนแบบแผนในการประพันธของเพลง 
เตง ลี่ เซ็ง จากการวิเคราะหพบวาอยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้าไปมา
ตลอดเพลงซึ่งทํานองจะอยูในโครงสราง A A  
    ประโยคเพลง (Phrase) สวนของประโยคเพลงในเพลง เตง ลี่ เซ็ง ประกอบไป
ดวยการใชรูปแบบที่สําคัญในประโยคเพลง โดยผูแตงไดใชรูปแบบประโยคถาม – ตอบ 
(Antecedent – Consequent) ซึ่งหมายถึงประโยคเพลง 2 ประโยคที่มีความสัมพันธกัน 
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  7.3  กลุมเสียงของเพลง เตง ลี่ เซ็ง 
 

 
 
   ลักษณะของกลุมเสียงในเพลง เตง ลี่ เซ็ง นั้นจัดอยูในระบบไรกุญแจเสียง
(Atonality)โดยผูแตง ไดใชวิธีคํานึงถึงเสียงหลักโดยใชวิธีการหาศูนยกลางเสียง (Tone center) ซึ่ง 
จะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญโดยผูวิจัยไดวิเคราะหกลุมเสียงของเพลงซั่ง จือ เซ็ง แลวพบวา
อยูในรูป แบบ(Pentatonic Scale) ซึ่งสอดคลองกับระบบ (Tone center)โดยศูนยกลางเสียงหลัก
ของโนตในเพลง เตง ลี่ เซ็ง พบวาอยูในโนตตัว โด 
  7.4  ลักษณะเดนของทํานองเพลง เตง ลี่ เซ็ง 
 

 
 
    ภายในลักษณะเดนของทํานองเพลง เตง ลี่ เซ็ง ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผลการ
วิเคราะหแบงออกตามรูปแบบไดดังนี้ 
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   ชวงเสียง (Range) โดยผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดในเพลง 
เตง ลี่ เซ็ง คือโนต ตัวซอล สวนโนตที่มีระดับเสียงต่ําที่สุดในเพลง เตง ลี่ เซ็ง คือโนตตัว ซอลโดย
วัดระยะความหางระหวางโนตที่ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงต่ําสุดมีคาความหางเปนขั้นคูเสียง
เปนขั้นคู 9minor หรือระยะหาง 
   ขั้นคูเสียง (Interval) 8 เสียง พบวาการเคลื่อนที่ของโนตในเพลง เตง ลี่ เซ็ง นั้น
อยูในรูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้น หรือ (Disjunct Motion) โดยเปนการเคล่ือนทํานองจาก
โนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่ง เปนคู 3 หรืออยูในระบบขั้นคูกระโดด 
  7.5  ลักษณะเดนของจังหวะเพลง เตง ลี่ เซ็ง 

 
  
   จังหวะ (Beat) ในเพลง เตง ลี่ เซ็ง จะมีการเนนจังหวะหรือการใช(Accent Beat)
ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรกเพ่ือเพิ่มอรรถรสในเพลง โดยลักษณะเดนของจังหวะในเพลง เตง ลี่ 
เซ็ง โนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
    ชีพจรจังหวะ (Pulse) ในเพลง เตง ลี่ เซ็ง จะอยูในอัตราจังหวะ 4/4 จึงมี 4 ชีพจร
จังหวะโดยปกติแลวจังหวะที่ 1 เปนจังหวะที่สําคัญที่สุดรองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 3 4 ซึ่งนาสังเกต
วาผูแตงใชจังหวะที่ 4 เพ่ือใหความออนหวานในการเชื่อมทํานองใหราบเรียบ 
    ณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ในเพลง เตง ลี่ เซ็ง เน้ือของจังหวะในเพลงนั้นจะ
อยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูแนวทํานองเดียว 
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บทที่ 5 
การสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษางานวิจัยเร่ืองพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอ
นุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ การเก็บขอมูลภาคสนาม และการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ และ
คัดเลือกบทเพลงที่มีความสําคัญ 7 บทเพลง โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาคนควาและวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
จุดประสงคของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาดนตรีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามหลักการทางมานุษยดุริยางควิทยา 
ซึ่งไดมี การสํารวจขอมูล การสัมภาษณ การบันทึกวีดีโอเทป การศึกษาเอกสารดานตางๆ เชน 
ตําราวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไว และสรุปเปน
ผลการวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา ตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 การศึกษาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2
การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ 2 
(วัดเลงเนยยี่ 2) โดยนําผลที่ไดจากการรวบรวม และคัดเลือกบทเพลงมาวิเคราะหตามหลัก ทฤษฎี
ดนตรี ทั้งหมด 7 บทเพลง คือ โอกาสที่ใชในพิธีกรรม โครงสรางเพลง กลุมเสียง ลักษณะเดนของ
ทํานองเพลง ลักษณะเดนของจังหวะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การศึกษาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
  1.1  ประวัติความเปนมาของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2  
    วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 คณะสงฆจีนนิกายรังสรรค หรือ วัดเลงเนย
ยี่ 2 เปนวัดจีนในความอุปถัมภของคณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย ตั้งอยู ณ เลขท่ี 75 หมู 4 
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ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนพ้ืนที่ 12 ไรเศษ จัดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เน่ืองในวโรกาส งานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ป เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ. ศ. 2539 
   วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 หรือ วัดเลงเนยยี่ 2 เดิมเปนโรงเจขนาด
เล็กบนพ้ืนที่ประมาณ 2 ไร ตอมา คณะสงฆจีนนิกายแหงประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เลง
เนยย่ี) ไดมอบหมายใหพระคณาจารยจีนธรรมปญญาจริยาภรณ (ทานเจาคุณเย็นเชี้ยว) เปน
ประธานดําเนินการจัดสรางฝายสงฆ และพระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร เปนประธานที่
ปรึกษาการจัดสรางฝายสงฆ โดยเปดใหพุทธบริษัทไทย-จีนไดรวมบุญในการจัดสราง เพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลในวโรกาสดังกลาว โดยไดดําเนินการขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางวัดฯ จาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งน้ีมีพระบรมราชานุญาต และทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานนามวา วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ คณะสงฆจีนนิกายรังสรรค  
   ปจจุบันวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 คณะสงฆจีนนิกายรังสรรค ได
จัดสรางเสร็จสมบูรณ โดยใชระยะเวลาดําเนินการกวา 12 ป (พ. ศ. 2539-พ. ศ. 2551) ภายใน
บริเวณวัดประกอบดวย วิหารตางๆ ที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมในยุคหมิง – ซิง จําลองมาจาก
พระราชวังตองหามในกรุงปกก่ิง ตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝาย
มหายาน อันประกอบดวย วิหารพระโพธิสัตวกวนอิม, วิหารหม่ืนพุทธเจา, วิหารบูรพาจารย, หอง
ปฏิบัติธรรม, ที่พํานักสงฆ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปนตนสถาปตยกรรมมีความสงางามและมี
รายละเอียดการตกแตงที่ประณีตงดงามยิ่ง โดยทางวัดไดเชิญชางฝมือชั้นครูจากประเทศจีนมา
ดําเนินการกอสราง วิหารแตละหลังประดับดวยลวดลายภาพเขียนสีพุทธศิลปแบบจีนใชสีน้ําเงิน 
แดงและทองเปนหลัก ตามผนังและเพดานมีคาถา โอม มา นี ปะ หม่ี ฮง เปนตัวอักษรสีทอง ที่เชื่อ
วาขับไลสิ่งชั่วรายตาง ๆ ได หลังคาวิหารมุงดวยกระเบื้องเผาแบบจีน สีเหลืองเขม ที่ตรงมุมหลังคา
ทั้ง 4 มุมประดับดวยรูปสัตวมงคล ไดแก หงส มังกร สิงโต มานํ้า มาเทวดา แพะเทวดาเขาเดียว 
กระทิงเทวดา ปลาเทวดาและนกเคาแมว นอกจากน้ีรายรอบพระวิหารยังประดับดวยหินแกะสลัก
ตาง ๆ มากมายซ่ึงลวนนํามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเปนสถานที่อีกแหงหนึ่งซึ่งเหมาะอยาง
ยิ่งแกการศึกษาพุทธศิลปของจีน 
  1.2  ประวัติความเปนมาของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
   ความเช่ือในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ของชาวไทยเชื้อสายจีนจากการทํา
พิธีบําเพ็ญกุศลโผวโตว จากการสัมภาษณฆราวาสผูเขารวมในพิธี สวนใหญจะใหความเห็นวาเปน
พิธีสําหรับการใหซึ่งถือวาไดรวมบุญรวมกุศล ทําทานเพ่ือใหแกคนผูยากไรในเขต และยังเปนการ
ทําทานอุทิศแกดวงวิญญาณที่เรรอน ยากไร ดวยความเชื่อวาการสรางทานกุศลในการประกอบ
พิธีกรรมจะเปนการเพิ่มบุญกุศลแกตนเองและวงศตระกูล  
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  1.3  องคประกอบของพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว นิกายมหายาน 
   1.3.1  ความเชื่อในพิธีกรรม 
    ความเชื่อในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว หรือ พิธีทิ้งกระจาด มาจาก
ความเชื่อ เรื่อง การอุทิศบุญกุศลแดบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ที่มาของความเชื่อน้ีคือการพยายาม
โปรดมารดาของ พระโมคคลานะมหาเถระในนรกภูมิ ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะหเสริมดวง
ชะตาตามหลักใน ความเชื่อทางศาสนาของชาวจีน และความเชื่อเร่ืองเมตตาธรรมแกเหลาวิญญาณ
ที่ถูกคุมขังอยูในเมืองนรก ที่ไรอิสรภาพไมสามารถไปไหนได และตองอดอยากหิวโหย จะไดรับการ
นิรโทษกรรมชั่วคราวใหผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปเที่ยวเยี่ยมเยือนบุตรหลาน ญาติมิตร 
ฉะน้ันจึงมีการใหทานทั้งผี (อสูรกาย) ที่ยากไร โดยการตั้งอาหารเซน และเสื้อผาเงินทอง (กระดาษ
เงิน กระดาษทอง) และของใช(ที่ทําจากกระดาษ) เอาไปเผา สวนที่ใหคนก็เปนอาหารเจ เชน 
ขาวสาร และของใชตางๆ เปนตน 
   1.3.2  ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม 
    การประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว หรือ พิธีทิ้งกระจาด จะเริ่ม
หลังจาก วันสารทจีน 3 วัน คือ วันเพ็ญเดือน 7 ตามปฎิทินจีน ประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือ 
ตนเดือนกันยายนตามปฏิทินไทย 
   1.3.3  การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
    การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมจะมีการจัดซุมพิธี โดยแยกไวเปน 2 สวน 
ไดแก ซุมพิธีดานใน กับ ซุมพิธีดานนอก ฆราวาสที่จะเขารวมพิธีการสวดมนต ประมาณ 24 คน 
พระสงฆจีนผูประกอบพิธี 54 รูป จะอยูทางดานใน สวนผูที่มาทําทานทํากุศลจะอยูในซุมทางดาน
นอก สําหรับการทําพิธีนั้นจะสลับกันระหวางซุมพิธีดานในและซุมพิธีดานนอก 
   1.3.4  ลักษณะการแตงกายของบรรพชิต 
    ลักษณะการแตงกายของบรรพชิต ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 
แบงเปน 2 แบบ ประกอบดวย 1. ชุดแตงการสําหรับเณร หรือ ซือเณร จะประกอบดวยเสื้อสีสม
ความยาวประมาณ 2 เมตร ทําจากผาไนลอนซึ่งความยาวของเสื้อน้ันจะอยูบริเวณหนาหัวเขา 
ลักษณะของแขนเสื้อมีความยาวเพิ่มอีก ประมาณ 1 เมตร 2. ชุดแตงกายสําหรับทานเจาอาวาส 
ประกอบดวย เสื้อและกางเกงสีสมผสมกับสีแดงและที่กางเกงน้ันจะมีผาคลุมซ่ึงประกอบดวย
ลวดลายของสี่เหลี่ยมผืนผาเปนชองๆ ตัดดวยสีขาว ผาสไบที่คลองอยูตรงไหลมีลักษณะเปนสีทอง
ผสมกับสีเหลือง สวมลูกประคําทั้งหมด 36 ลูก 
   1.3.5  ลักษณะการสวดมนตของบรรพชิต 
    สําหรับรูปแบบของการสวดมนตของบรรพชิต ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษกอนุสรณ 2 แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ ทํานองสวดที่ประกอบดวยดนตรี และทํานองสวดที่ไม
มีเคร่ืองดนตรี ประกอบพิธี  
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 2.  การศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
  2.1  เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบในการแสดง 
   ลักษณะเครื่องดนตรีที่คณะดนตรี ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 
(วัดเลงเนยยี่ 2) เลือกใชในการแสดงประกอบพิธีกรรม แบงได 3 ประเภท ไดแก เคร่ืองเปา เคร่ือง
ประกอบจังหวะและเครื่องสาย 
   2.2 ชีวประวัติและผลงานการแสดงของคณะดนตรี วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอ
นุสรณ 2  
   คณะดนตรีของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) 
ประกอบดวยนักดนตรีหลักประจําวง จํานวน 3 คน ที่มีความสามารถในการเลนเครื่องดนตรีได
หลายชนิด การคัดเลือกนักดนตรีประจําคณะดนตรี ซือเฮียที่วัดจะเปนผูพิจารณาจากความสามารถ
ในการเลนเครื่องดนตรี ประกอบกับอุปนิสัยใจคอ ความประพฤติ และการตรงตอเวลา  
   นักดนตรีประจําคณะดนตรีมี 3 ทาน ประกอบดวย 1. นาย สรวิชญ สุทธิสุข
สมบูรณหัวหนาคณะดนตรี เคร่ืองดนตรีหลัก คือ เอ่ียวคิ้ม หรือ ขิมจีน 2. นายวิวัฒน ปติวุฒิ นัก
ดนตรีประจําเครื่อง เออหู 3. นายพงศสวัสด์ิ ศรีวงค นักดนตรีประจําเครื่อง เก็งโก 
  2.3 การวิเคราะหองคประกอบของเพลงในพิธีกรรม 
   บทเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ประกอบดวย บทเพลงที่สําคัญ 7 เพลง ดังนี้ 
   เพลง เจ่ีย ที ทุย 
   เพลง หก เต็ก ซื้อ 
   เพลง หลิ่ว แช เน้ีย 
   เพลง ก้ิว เหลี่ยง อวง  
   เพลง จับ ปวย จิว 
   เพลง ซั่ง จือ เซ็ง 
   เพลง เตง ลี่ เซ็ง 
 
    การวิเคราะหองคประกอบของเพลง ผูวิจัยไดแบงวิธีการวิเคราะหตามบทเพลง 
ทั้งหมด 7 เพลง โดยไดแยกหัวขอการวิเคราะหตามหลักทฤษฏีดนตรีสากล 5 หัวขอ ตาม
จุดมุงหมายของงานวิจัยดังน้ี  
   โอกาสที่ใชในพิธีกรรม 
   จากการศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลทั้ง 7 เพลง พบวาโอกาสที่
ใชนั้น จะขึ้นอยูกับความสําคัญของแตละชวงพิธี โดย ซือเณรในพิธีจะเปนผูสงสัญญาณวาอยูในชวง
เปดพิธี ชวงกลางพิธี หรือ ชวงปดพิธี โดยชวงเปดพิธีจะใชบทเพลงที่มีความสนุกสนานเชน เพลง 
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ก้ิว เหลี่ยง อวง เปนตน สําหรับรูปแบบของชวงกลางพิธี จะผอนจังหวะของบทเพลงเพื่อใหเขากับ
พิธี โดยจะใชเพลง ซั่ง จือ เซ็ง เปนตน และชวงของการปดพิธีจะใชบทเพลงที่มีความโศกเศราเพ่ือ
เปนการสงวิญญาณไรญาติที่จากผูที่มีชีวิตอยูไป โดยบทเพลงที่ใชจะเปน เพลง หก เต็ก ซื้อ เปนตน 
   โครงสรางเพลง 
   จากการวิเคราะหพบวาโครงสรางเพลงที่เปนแบบแผนในการประพันธบทเพลงทั้ง 
7 เพลง อยูในรูปแบบของ (Strophic form) ซึ่งมีทํานองเดียวซํ้าไปมาตลอดเพลง ทํานองจะอยูใน
โครงสราง A A และสวนสําคัญของประโยคในเพลงทั้ง 7 เพลง นั้นประกอบดวย การใชรูปแบบ
ประโยคถาม – ตอบ (Antecedent – Consequent) หมายถึง ประโยคเพลง 2 ประโยคที่มี
ความสัมพันธกันและสลับกันเพื่อเชื่อมตอทํานองเพลง  
 3.  กลุมเสียง 
  ลักษณะของกลุมเสียงของบทเพลงที่ใชในพิธีกรรมทั้ง 7 เพลง จัดอยูในระบบไรกุญแจ
เสียง (ATonality) ทั้งน้ีผูแตงคํานึงถึงเสียงหลัก โดยใชวิธีการหาศูนยกลางเสียง (Tone center) ซึ่ง
จะมีเพียงเสียงเดียวที่เปนโนตสําคัญ 
 4.  ลักษณะเดนของทํานองเพลง  
  ลักษณะเดนของทํานองเพลงที่ใชในพิธีกรรมทั้ง 7 เพลง ผูวิจัยสามารถเรียบเรียงผล 
การวิเคราะห ไดดังนี้ 
  ชวงเสียง (Range) ผลการวิเคราะหพบวาโนตที่มีระดับเสียงสูงสุดและต่ําสุดของบท
เพลงที่ใชในพิธีกรรม ทั้ง 7 เพลง สวนใหญจะมีระยะหางของเสียงเกินขั้นคู 8 (Octave) 
  ขั้นคูเสียง (Interval) ผลการวิเคราะหพบวาการเคลื่อนที่ของโนตในบทเพลงทั้ง 7 
เพลง นั้นอยูในรูปแบบการเคลื่อนทํานองแบบขามขั้นหรือ (Disjunct Motion) โดยเปนการเคลื่อน
ทํานองจากโนตตัวหนึ่งไปยังโนตอีกตัวหนึ่ง เปนคู 3 หรือ อยูในระบบขั้นคูกระโดด 
 5.  ลักษณะเดนของจังหวะ 
  จังหวะ (Beat) ของบทเพลงในพิธีกรรมทั้ง 7 เพลงจะมีการเนนจังหวะหรือการใช 
(Accent Beat) ในจังหวะที่ 1 และโนตตัวแรก เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในเพลง โดยลักษณะเดนของจังหวะ
ในเพลงโนต (Strong beat) จะอยูในหองที่หนึ่งและ (Weak beat) จะอยูในโนตตัวสุดทายของหอง 
  ชีพจรจังหวะ (Pulse) ของบทเพลงในพิธีกรรม ทั้ง 7 เพลงจะอยูในอัตราจังหวะ 2/4 
กับ4/4 จึงมี 2 ชีพจรจังหวะ และ4 จังหวะ โดยปกติแลวจังหวะที่ 1 จะเปนจังหวะที่สําคัญที่สุด 
รองลงมาจะเปนจังหวะที่ 2 ซึ่งจะลดทอนความสําคัญเปนลําดับไป  
  ลักษณะจังหวะ (Rhythmic Texture) ของบทเพลงในพิธีกรรมทั้ง 7 เพลง เน้ือของ
จังหวะนั้นจะอยูในแนวทํานอง (Hetnophony) ซึ่งมีเฉพาะแนวทํานองหลักดําเนินอยูทํานองเดียว 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษก อนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) พบวาพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล โผวโตว เปนพิธีกรรมเกาแกที่มี
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คุณคาและ สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน มีความเปนเอกลักษณและแสดงใหเห็นถึงความเมตตา 
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ ผูยากไรทั้งที่เปนดวงวิญาณ และผูที่มีชีวิตอยู รวมถึงความเคารพในบรรพบุรุษ 
การแสดงใหเห็นถึงความกตัญูตอบรรพบุรุษผูลวงลับ ซึ่งเปนลักษณะของวัฒนธรรมทางซีกโลก
ตะวันออก ดวยความเชื่อที่มี การส่ังสม และสืบทอดเกี่ยวกับเรื่องของความตาย ที่วาคนท่ีตายไป
แลวยังคงมีลักษณะความเปนอยู และความตองการตางๆ คลายกันคนท่ีมีชีวิต เพียงแตอยู และ
อาศัยในอีกภพหน่ึงเทาน้ัน ดังนั้นจึงตองมี พิธีกรรม เซนไหว อุทิศสวนกุศล อาหาร สิ่งของเคร่ืองใช
ที่สําคัญในการดําเนินชีวิตตางๆใหแกผูตายเพื่อใหผูตายไดนําไปใชในโลกของคนตาย การทําบุญ
อุทิศสวนกุศลสงผลใหผูตายไดรับประโยชนสุขในโลกหนามากที่สุด เปนผลมาจากความเคารพรัก 
อาลัยและความระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษผูลวงลับ และการตอบแทนดวยความกตัญู
ของลูกหลานผานพิธีกรรม เปนสิ่งที่ที่บรรพบุรุษชาวจีนคิดคนเพ่ือใชเปนสัญญลักษณในการปลูกฝง
คานิยมดานความกตัญูใหกับลูกหลานรุนตอมา  
 สําหรับดนตรีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว ณ วัดบรมราชา
กาญจนาภิเษกอนุสรณ 2 นั้น จะมีลักษณะเดนของทํานอง และจังหวะ รวมถึงการใชเคร่ืองดนตรี
สากล มาผสมผสานกับเครื่องดนตรีจีนโบราณ ไดแก เคร่ือง Cello ซึ่งเปนเคร่ืองสายฝรั่ง ทําให
ทวงทํานองผสมผสานกัน อยาลงตัวและเปนเอกลักษณโดดเดน และแตกตางจากวงดนตรีคณะอ่ืนๆ 
ปจจุบันการประกอบพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศลโผวโตว (หรือ พิธีทิ้งกระจาด) จะพบเห็นไดเฉพาะ ใน
พิธีกงเต็ก ที่เปนงานใหญๆ เทาน้ัน จากคาใชจายในการประกอบพิธีที่คอนขางสูง รวมถึงบุคลากรที่
มีความรูที่ถูกตองในหลักความเชื่อ ความหมายและขั้นตอนการประกอบพิธีมีจํานวนนอย เน่ืองจาก
ขอจํากัดของภาษาที่ใช รวมถึงการขาดหลักฐานทางดานเอกสารที่ครบถวนสมบูรณเพ่ือการสืบทอด 
ทําใหประเพณีการบําเพ็ญกุศลโผวโตว มีความนิยมลดนอยลง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาดนตรีที่ใชในพิธีกรรมการบําเพ็ญกุศล โผวโตว ณ วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษกอนุสรณ 2 (วัดเลงเนยยี่ 2) ในคร้ังน้ี ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงองคความรูเก่ียวกับดนตรีและ
พิธีกรรมในพุทธศาสนานิกายมหายาน และมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะทําการศึกษาเพ่ิมเติม
ในลักษณะเชนเดียวกัน ดังนี้ 
 1. ควรทําการศึกษาบทเพลงที่เก่ียวของกับพิธีกรรมของชาวจีนเชื้อสายตางๆที่มีอยูใน
ประเทศไทย 
 2. ควรทําการศึกษาพิธีกรรมอ่ืนๆ ของกลุมชาวจีนเชื้อสายตางๆ ในประเทศไทย 
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