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 ปริญญานิพนธฉบบันี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสารในการ
สวดสรภัญญะ และวเิคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ในการสวดสรภญัญะ ผลการศึกษา 
พบวา สถานการณสื่อสารการสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร
ทั้งหมด 9 เหตุการณ ตามลําดับ ไดแก เหตุการณสื่อสารการทักทาย พิธีเปดการสวดสรภัญญะ การ
แนะนํา การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ การสวดสรภญัญะ การใหรางวลั การคนหาดาวเสียง 
การใหรางวัลดาวเสียง และพิธีปดการสวดสรภัญญะ ซึ่งการแยกเหตุการณสื่อสารดังกลาว ผูวจัิยใช
วัตถุประสงคเปนเกณฑ 
 จากการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสาร สรุปภาพรวมไดวาผูรวมเหตุการณสื่อสาร
หลักของการสวดสรภัญญะประกอบดวยพิธีการ คณะกรรมการ คณะผูสวดสรภญัญะ พระสงฆ แขก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูชมผูฟง และผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน สถานที่ของเหตุการณสื่อสารคือ ศาลาตรีมุข 
และศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งสถานที่ในการ
ดําเนินงานไดจัดแบงสวนตางๆ แกผูรวมเหตุการณอยางชัดเจน เวลาในการดําเนินงานการสวดสรภัญญะ 
คือ 09.00 น. ถึง 16.00 น. เหตุการณสื่อสารทั้งหมดจัดเปน 3 สวน ไดแก สวนนํา สวนเนื้อหา และ
สวนสรุป หัวขอหลักของการสวดสรภัญญะ คือ การแสดงความเคารพ ความศรัทธาตอคุณพระศรี
รัตนตรัย วตัถปุระสงคหลัก คือ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อ ความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา ยกระดับจิตใจให
ดีขึ้น และสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น เน้ือหาของเหตุการณสื่อสาร คือ สวดสรภัญญะเพ่ือจรรโลงใจ
ผูฟง ใหเน้ือหาของกลอนสวดขัดเกลาจติใจ และถายทอดคําสอนของพระพุทธศาสนาใหเขาถงึผูชม
ผูฟงไดงาย และเพิ่มความศรัทธา ความเคารพตอพระรัตนตรัยในทุกเหตุการณสื่อสาร มีการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสาน และอวัจนภาษาตางๆ ประกอบการสือ่สาร ในเหตุการณสื่อสาร ปรากฏ 
วัจนกรรมสื่อสารจํานวน 19 วัจนกรรม ไดแก แสดงความเคารพ การทักทาย การอธิบาย การ
ขอบคุณ การขอรอง  การกลาวนํา  การกลาวตาม  การแนะนํา  การชี้แจงกฎเกณฑ  การกลาวเชิญ 
การไหวครู การอวยพร การสั่งสอน แจงใหทราบ การแสดงความสามารถ การสั่ง การตัดบท การ
ประกาศผลการตัดสิน และการขอพร ซึ่งวัจนกรรมเหลานี้เกิดสลับกนัได และผูวิจัย พบวา วัจนกรรม
การกลาวนํา เปนวัจนกรรมที่เดนทีสุ่ดในเหตุการณสื่อสารทั้งหมด กฎการปฏิสัมพันธทีป่รากฏในการ
สื่อสารแบงออกเปนกฎทางพิธีกรรม การกลาวขอความ การถาม-ตอบของผูรวมเหตุการณ และ
ผูวิจัย นํากฎดังกลาวมาเปนบรรทัดฐานการตีความไดวา สังคมชนบทใหความสาํคัญ ความเคารพ 
ศรทัธาตอคุณพระศรีรตันตรยั เห็นไดจากการสบืสานวฒันธรรมทองถิ่นที่มีการดําเนินงานควบคูไปกับ
การทํานุบํารุงศาสนา และขดัเกลาจิตใจของคนในสังคม ดวยการปรับคําสอนของศาสนาที่เขาใจยาก
ใหมีความเขาใจและเขาถึงคนในสังคมไดงายขึ้น 
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 The objective of this study were to analyze the structure of communication events 
and the component of communication events in Saraphanya.  The result of the study found 
that the communication events in Saraphanya Nakhonphanom consisted of 9 communication 
events in orderly : greeting communication events in Saraphanya opening ceremony, 
introduction, the committee’s ability performance, Saraphanya prayer, giving prizes looking 
for people who can pray Saraphanya well, giving prizes for people who can pray 
Saraphanya well and the Saraphanya closing ceremony which were separated by 
objective’s rules. 
 From analysis the communication event component can concluded in overall 
image that, people who cooperated in the Saraphanya communication event were the 
master of the ceremony, the committee’s the Saraphanya prayer group, the monks, the 
qualified guests, the audience at the ceremony and the audience at home.  The place of 
the communication event were three porch pavilion and Phra Dhammarachanuwat pavilion.  
That Phanom temple, Nokhonphanom province.  The places were separated into parts 
obviously for participants.  The procedure time was between 9:00 A.M.-4:00 P.M.  There 
were 3 parts of communication event; introduction, contents and conclusion.  The topic of 
Saraphanya were to pay respect and to show the faith to the Three Refuges.  The main 
objectives were to increase the faith in Buddhism, to raise moral and to preserve local 
culture.  The content of the communication events were prayer to encourage the audience 
and let the content refine one’s mind and transmit the Lord Buddha’s teachings to the 
audience in this easier way, including increase the faith and respect to the Three Refuges.  
In every communication events were used standard Thai language, northeastern Thai 
language and nonverbal languages consisted in the communication.  In communication 
events appeared 19 communicative acts; respecting, greeting, explanation, thanking, 
asking, saying before, saying follow, introduction, clarify the rules, invitation, invocation, 
blessing, edifying , notice, ability, commanding, sampling and cut short, announcement of 
decision, asking for blessing.  These acts were interchangeable and the researcher found 
that the say beforehand speech was the most outstanding among all communication events.  
The rules of interaction appeared in the communication were separated into the rules in 
ceremony, saying wording and asking-answering of the participants.  The researcher brought 



these rules to be guideline for norms of interaction and interpretation that, rural area society 
admitted the important, respecting and faith to the Three Refuges.  We can see from their 
preserving local culture along with supporting religious and refining the people’s mind in 
their society by adapting the religious teaching which are difficult to understand to reach 
people in society easier.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวย ความกรุณาจากอาจารย ดร.ดวงเดน  บุญปก ประธาน
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร.วาสนา นามพงศ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
ที่ไดใหคําปรกึษา ใหคําแนะนําที่มีประโยชน มีคุณคาตอการทําปรญิญานิพนธ ทั้งยังชวยแกไขให
งานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตา กรุณาของอาจารยทั้งสองทาน ขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย สุนนัทา โสรัจจ  และอาจารย ดร.รัชนียญา กลิ่นนํ้าหอม 
ที่กรุณาเปนกรรมการสอบเพิ่มเติม และไดกรุณาแกไข ใหคําแนะนําเปนอยางดี ทําใหปริญญานพินธ
ฉบับนี้เกิดประโยชน และมีคุณคามากขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร รวมถึงเจาหนาที่
ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลอืในเร่ืองตางๆ แกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ทีค่อยใหกําลังใจ ใหความ
หวงใย ใหคําแนะนําและเอ้ืออาทรตอกันดวยดีเสมอมา 
 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวิจัย  มาภา และคุณแมวันเพ็ญ  มาภา ที่คอยใหกําลังใจ 
สงเสริมสนับสนุนในการศึกษา คอยตักเตอืนไมใหมีความยอทอ ใหมีมานะอดทน มีความพยายามจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษา คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากปริญญานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอ
นอมถวายเปนคลังปญญาทางการศึกษา เพ่ือบูชาคณุบิดามารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 กระแสโลกาภวิตันทีใ่หความสาํคัญกับความเปนสากล นิยมวัฒนธรรมความทันสมัยจากภายนอก
และใหคุณคากับวตัถุไดมีสวนกระตุนใหวถิีชีวติของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปสูการแขงขันและไขวควา
เพ่ือเปนเจาของวัตถ ุเนื่องจากมองวาเปนสิ่งที่มีคาในโลกของทุนนิยม แตในอีกดานหนึ่งกลับใหความสาํคัญ
และมองคุณคาความเปนตัวของตัวเอง คุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นนอยลง 
 แกวตา จันทรานุสรณ (2543: 4) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมวา
เปนสิ่งที่นาเสยีดายและเปนความสญูเสยี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงได ทําใหสิ่งที่มีคณุคาของทองถิ่น เชน 
วัฒนธรรมทองถิ่น ขอมูลของวิถีชาวบาน ภูมิปญญาชาวบานที่สะทอนวถิชีีวติของคนอันมีวัดเปนศูนยกลาง
ของภูมิปญญาสูญหายไป อีกทั้งสภาพสังคมและการดําเนินชวีติของคนในสังคมเปลีย่นไป ทําใหบทบาท
ของวัดกับวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปจากเดิม การรับวัฒนธรรมจากภายนอกมีสวนกระตุนใหสมาชิก ใน
สังคมกังวลถึงความสูญเสียในวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของตน จึงเกิดแนวคิดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ขึ้น แตปรากฏการณของการอนุรักษกลับมีเง่ือนไขตางๆ เขามาเกี่ยวของ เชน อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
เพ่ือการทองเที่ยว ฟนฟูวัฒนธรรมที่สูญหายเพื่อสรางเอกลักษณทางสังคมของทองถิ่น หรือตองการมี
ชื่อเสยีง เพ่ือการแขงขันและเพื่อสรางรายไดใหกับทองถิ่น ฯลฯ เหตุผลตางๆ เหลานี้ลวนเปนปรากฏการณ
ทางวัฒนธรรมแบบใหมที่แตกตางจากวัฒนธรรมอันเกิดขึ้นจากความศรัทธาเหมือนเชนในอดีต 
 ชุมชนทองถิน่ตางๆ ในประเทศไทยตางมีความตองการที่จะสืบสานวฒันธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นของตน เพ่ือใหสามารถดํารงคงอยู โดยไมสูญสลายหายไปกับกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง  
เชน ในทองถิ่นอีสานมีวัฒนธรรมการสวดสรภัญญะ การสวดชนิดนี้เปนวัฒนธรรมทองถิ่นแขนงหนึ่งที่
กําลังไดรับการสืบสานและการอนุรักษทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม การสวดสรภัญญะ
นอกจากจะมีความไพเราะแลว ยังใหความบันเทิงแกกลุมชน และแฝงไวดวยแงคิดดานการดําเนินชีวิต
และการอบรมขัดเกลาจิตใจ   
 ชาวบานและปราชญทองถิน่อีสานตางไมสามารถบอกไดวาการสวดสรภัญญะไดถือกาํเนิดขึ้น 
มาตั้งแตยคุสมัยใด พวกเขาทราบแตเพียงวาการสวดสรภัญญะไดอยูคูกับชาวอีสานมาเปนเวลา ชานาน
แลว ชาวทองถิ่นตางสวดสรภัญญะเปนประจําจนเกิดความเคยชิน และการสวดสรภัญญะไดกลายเปน
สวนหนึ่งของวิถีทางวัฒนธรรม “การรอง” และ “การสวด”ของชาวอีสาน 
 ผูที่ศึกษาความเปนมาของการสวดสรภัญญะ ไดสันนิษฐานวา นาจะมีที่มาจากการสวดของ
พระสงฆและตอมาไดถูกปรบัเปลีย่นเปนการสวดหรือรองโดยฆราวาสและเมื่อกาลเวลาผานไป การรอง
และบทสวดไดเผยแพรไปสูชาวบานในทองถิ่นตางๆ จนมีการดัดแปลงปรับปรุงและวางมาตรฐานรปูแบบ
ขึ้น สวิง บุญเจิม (ม.ป.ป.) กลาววา การสวดสรภัญญะนิยมสวดในโอกาสสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกบัวัน
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สําคัญทางศาสนาอยูเสมอ ซึ่งนอกจากจะมีการสวดกันตามปกติแลว ในหลายทองถิ่นไดจัดใหมีการจัด 
การแขงขันรองหรือสวดสรภัญญะดวย   
 ชาวบานจะมีการสวดสรภัญญะ หลังจากเสร็จภารกิจในชีวิตประจําวัน สถานที่จัดงานคือ วัด
ของหมูบาน เปนการดึงคนเขาวัดและทาํใหวัดเปนศนูยกลางของหมูบานในการจัดกิจกรรม เพ่ือจรรโลง
ศาสนา นอกจากกิจกรรมการรองในหมูบานของตนแลว กิจกรรมการรองระหวางหมูบานเปนเร่ืองปกติ
ที่เกิดขึ้นไดเน่ืองจากชาวบานในหมูบานตางๆ นั้นมีการเดินทางไปมาหาสูกันอยูเสมอ ชาวบาน จึงมี
การเยี่ยมเยียนและรวมกันสวดสรภัญญะระหวางหมูบาน เพ่ือกระชบัความสัมพันธและแลกเปลีย่นความคิด
ซึ่งกันและกัน เปนการสวดสรภัญญะเพ่ือตอนรับและกระชับมิตรภาพ การสวดสรภัญญะจึงเปนสื่อทาง
วัฒนธรรมตามวิถีชีวติชาวอีสาน   
 ผูวิจัยมีภูมิลําเนาอยูในทองถิ่นตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไดมีโอกาส
ชมและฟงการสวดสรภัญญะมาเปนเวลานานนับสิบป และมีขอสังเกตวา รูปแบบและรายละเอียดบางประการ
ของการสวดสรภัญญะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมัย ยกตวัอยางเชน ภาษาทีใ่ชในบทกลอนสวดนั้น
แตเดิมเปนภาษาบาล-ีสันสกฤตและมีเน้ือหาเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เรียกกลอนสวดในลักษณะนี้วา 
“กลอนแบบดั้งเดิม” ตอมาภาษาของกลอนสวดไดถูกปรบัเปลีย่นไปใชภาษาถิ่นอีสาน มีการแตงเน้ือหา
ของกลอนใหเกี่ยวของกบัวถิีชีวติและสังคมของชาวอีสาน ตลอดจนมกีารแทรกเหตกุารณปจจุบนัเขาไว
ในเนื้อหาของกลอนดวย กลอนที่ไดรับการปรับเปลี่ยนภาษาและเนื้อหานี้เรียกกันวา “กลอนประยุกต” 
หรือ “กลอนทันสมัย”  
 การสวดสรภัญญะโดยปกติกระทํากันในวันพระและวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ แตชวงเวลา
ที่นิยมจัดงานใหครึกครื้นกวาชวงเทศกาลอืน่ๆ คือ ชวงเทศกาลออกพรรษา เนื่องจากชาวอีสานถือกันวา
เปนชวงสารทใหญผนวกกับเปนชวงเวลาพักหลังการทํางานหนักหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวจึงตองฉลองให
ยิ่งใหญกวาในโอกาสอื่นๆ 
 การสวดสรภัญญะเปนกลวิธีการสรางสีสันและสรางความนาสนใจใหกับการจัดงานบุญ ตาม
เทศกาลไดเปนอยางดี สวนการสวดสรภัญญะเพ่ือการแขงขัน มีเกณฑการพิจารณาจากความสามารถ
ในการรองกลอนและสารตัถะจากเนื้อหาของกลอนทั้งสองแบบคือ กลอนสวดแบบดั้งเดิมและกลอนสวด
ประยุกตหรือกลอนสวดทันสมัย โดยมีสัดสวนการรองของกลอนสวดประยุกตมากกวากลอนสวดแบบ
ด้ังเดิม ตัวอยางกลอนทั้งสองประเภทมีดังตอไปน้ี 
  กลอนสวดแบบดั้งเดิม ชือ่ “กลอนอาราธนาเทวดา”  

    ผะริตวานะ เมตตัง  สะเมตตา ภะทันตา 
   อะวิกขิตตะจิตตา   ปะริตตัง ภะณันตุ 
   สัคเค กาเม จะ รูเป   คิริสิขะระตะเฏ 
   จันตะลิกเข วิมาเน   ทีเป  รัฏเฐ จะ คาเม...  
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  การสวดแบบประยุกต (กลอนทันสมัย) ชื่อ “กลอนเรียนไวเถิดประเสริฐเหลือ” 
    มีปญญาเหมือนมีทรัพย  ไวจับจายนับลานแสน 
   ความรูดีทรัพยขาดแคลน   แมนหนักหนาไมพาจน 
   ชาวนองหนูผูวัยเรียน   จงพากเพียรเฝาฝกฝน 
   อนาคตไมมืดมน     เพราะเปนคนมีวิชา... 
 
 จากตัวอยาง แสดงใหเห็นถึงลักษณะของกลอนรองแบบดั้งเดิมและกลอนรองแบบประยุกต  
โดยภาษาของกลอนรองแบบดั้งเดิมน้ัน อิงพุทธศาสนาและใชภาษาบาลี สวนกลอนรองแบบประยุกต 
ใชภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นอีสานที่ผูฟงสามารถเขาใจเนื้อหาไดงาย 
 การสืบทอดและการอนุรักษวฒันธรรมการรองสรภัญญะไดรับการดัดแปลงเนื้อหาใหเปนภาษา
ปจจุบันเพื่อใหเปนที่เขาใจไดงาย การรองกลอนหากยังคงรูปแบบด้ังเดิมทั้งหมดนาจะทําใหเกิดความ
เบื่อหนายเนื่องจากเปนภาษาธรรมที่มีผูเขาใจจํากัดและอิงศาสนาเปนหลัก การจะทําความเขาใจตองแปล
เปนภาษาธรรมดา แตกลอนรองแบบประยกุตนั้นคนทัว่ไปสามารถเขาใจความหมายไดทันทีโดยไมตองแปล
ความหมายอีก   
 สาระของกลอนรองแบบประยุกตไดรับการแตงขึ้นใหเปนที่เขาใจไดงาย สอดแทรกคุณคาใน
การอบรมขัดเกลาจติใจและสั่งสอนคตธิรรม แมกลอนสวดทาํนองสรภญัญะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา แตสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงคือสถานที่ๆ ใชในการสวดคือ “วัด” เน่ืองจากวัดยังคงเปนศูนยกลาง
ของชุมชน เปนแหลงรวมความศรทัธา เปนที่รวมพลังความสามัคคีของคนในชมุชนตลอดมาทุกยคุสมัย   
 การสวดสรภญัญะเปนมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีคุณคาแกการศึกษา และการอนุรักษ  
ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมการสวดสรภัญญะดวยวธิีการศึกษาตามแนวชาติพันธุ
วรรณนาแหงการสื่อสาร (Ethnography of Communication) โดยนําหลักแนวคิดของซาวิลล-ทรอยก 
(Saville - Troike.  1982) มาประยุกตใช 
  ซาวิลล-ทรอยก (Saville – Troike. 1982) เห็นดวยกับแนวคิดตามทฤษฎีของไฮมสได
อธิบายเกี่ยวกบัการศกึษา Ethnography of Communication วา ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารเปน
การศึกษาภาษาศาสตรเชิงสังคมที่เนนเรือ่งการสื่อสาร การทําความเขาใจกับขอมูลวัจนภาษา จะทําให
เขาใจถึงการสือ่สารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวัฒนธรรม เปนการศกึษาภาษาและวัฒนธรรมของชน
กลุมใดกลุมหน่ึง เพ่ือทําความเขาใจวธิีการสรางสรรคในการใชภาษา อันเกิดจากความสามารถ ภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรม และวิถีสังคม 
  ซาวิลล-ทรอยก (Saville – Troike. 1982) ยังไดนําแนวคิดดังกลาวไปสานตอและเสนอให
มีการศึกษาทางดานชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ในการวิเคราะหแบงออกเปน 3 หนวย ไดแก 
สถานการณสื่อสารเหตุการณสื่อสาร และวัจนกรรมสื่อสาร 
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 ผูวิจัยศึกษากระบวนการสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนมจากสถานการณสื่อสาร Communicative 
situation) ที่ประกอบไปดวยเหตุการณสื่อสาร วัจนกรรมสื่อสาร สื่อวัจนกรรม และการเรียงลําดับวัจนกรรม
การสื่อสาร งานวิจัยน้ียังมีประโยชนดานการสบืสาน และเผยแพรวัฒนธรรมทองถิน่อีสานใหเปนที่รูจัก 
และเปนขอมูลแกผูสนใจตอไป 
 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสารในการสวดสรภัญญะ  
 2. เพ่ือพรรณนาองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ในการสวดสรภัญญะ  

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 1. แสดงใหเห็นถึงเหตุการณสื่อสารตาง  ๆที่หลากหลาย ในสถานการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ
ของจังหวัดนครพนม 
 2. สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ตองการใชการสวดสรภัญญะเปนกระบวนการ 
ที่สามารถขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม จึงมีการถายทอดมาจนถึงปจจุบัน โดยมีการปรับใหเขากับวิถี
ชีวิตของคนในสังคมไดเปนอยางดี 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสวดสรภัญญะ จังหวัดนครพนม ในชวงเทศกาล        
ออกพรรษา พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  การสวดสรภัญญะ หมายถึง การสวดอยางหนึ่งในทองถิ่นตางๆ ที่มีหลายทํานอง และ
มีการเรยีกชื่อการสวดนี้แตกตางกันไป เชน การสวดสรภัญ ฮองสรภัญญ สารภญัญ เปนตน ในงานวิจัยน้ี
จะใชวา “การสวดสรภัญญะ”  
  ดาวเสียง หมายถึง ผูที่เปนตนเสียงนําสวดสรภัญญะ เปนผูที่ไดรับยกยองวา มีความสามารถ
ในดานการใชเสียง เชน น้ําเสียงดี จังหวะดี ทํานองไมผิดเพี้ยน เปนตน 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 การศึกษาการสวดสรภัญญะของ จังหวัดนครพนมมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ เพ่ือใชเปนหลักในงานวิจัย ไดแก เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับการสวดสรภัญญะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัจนกรรม  
 2. รวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ถอด
ขอความจากขอมูลที่บันทึกไดในการสวดสรภัญญะ ของจังหวัดนครพนมจากแผนบันทึกขอมูล 
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 3. วิเคราะหสถานการณสื่อสารและเหตุการณสื่อสาร ตามทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหง
การสื่อสารของ ซาวิลล-ทรอยก  ในเรื่องตอไปน้ี โครงสรางของสถานการณสื่อสาร องคประกอบของ
เหตุการณสื่อสาร ความสําคัญของเหตุการณสื่อสาร  วัตถุประสงคของเหตุการณสื่อสาร 
 4. การเสนอผลการศึกษาคนควา การเสนอผลการศึกษาคนควา จะนําเสนอแบบพรรณนา
วิเคราะห ดังนี้    
  บทที่ 1 บทนํา       
  บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  บทที่ 3 สถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ”  
  บทที่ 4 เหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ”  
  บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิเคราะหการสวดสรภัญญะของ จังหวัดนครพนม ผูวิจัยดําเนินการศึกษาโดยอาศัย          
แนวทางการวเิคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซ่ึงจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสวดสรภัญญะ 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร   
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัจนกรรม 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสวดสรภัญญะ 
 สวิง บุญเจิม (ม.ป.ป.) อธิบายวา “สรภัญญะ” เปนการสวดมนตในทํานองสังโยค คือ การสวด 
 เปนจังหวะหยุดตามรูปประโยค บทสวดจะมีลักษณะเปนฉันท หรือกาพยก็ได แตที่นิยมกันมากคือ 
กาพยยานี สําหรับเนื้อหาจะเกี่ยวของกับศาสนา บาปบุญคุณโทษ นิทานชาดก นอกจากนั้น ก็จะมี
การแตงกลอนเนนไปทางศิลปวัฒนธรรม เชน กลอนถามขาว โอภาปราศรัย ชักชวนใหไปเยี่ยม การลา  
หรือไมก็อาจจะเปนวรรณกรรมทองถิ่นของภาคอีสาน อาทิ เร่ืองกลองขาวนอยฆาแม เปนตน บทสวด
สรภัญญะมักไมเนนในเรื่องความรัก หรือการเกี้ยวพาราสีของคนทัว่ไป เพราะการสวดสรภัญญะน้ัน
เกี่ยวของกับทางศาสนา  และผูฝกสอนเปนพระภิกษุ จึงมักไมใหมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก แตอาจมีบางเรื่อง 
เชน การสวดเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจา ตอนนางยโสธราพิมพาอาลัยอาวรณเจาชายสิทธัตถะที่หนี
ออกบวช เปนการแสดงความรักแตก็เปนความรักที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยูนั่นเอง สําหรับ
การสวดสรภญัญะในเมืองไทยนั้น มีการสวดมานานแลว ตั้งแตสมัยรัชกาล ที่ ๔ ในยุคนั้น นิยมสวด
เปนภาษาบาลี และมีเน้ือหาที่เกี่ยวกบัพทุธศาสนาโดยตรง ยังไมมีเร่ืองแตงใหมเปนคําไทยเลย ผูที่
สวดมักเปนพระภิกษุสงฆ และอุบาสกอุบาสิกา ที่อานภาษาบาลีไดคลองแคลว เม่ือการสวดสรภัญญะ
ไดรับความนิยมมากขึ้น ปราชญทางพุทธศาสนา จึงไดแตงคําสวดเปนภาษาไทย ใหอุบาสกอุบาสิกา
และแมชีใชสวดในการทําวัตร โดยมีเน้ือหาที่มาจากกระทูธรรมในพุทธศาสนสุภาษิต และธรรมบท ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมสามารถสืบทราบไดวา มีการสวดสรภัญญะตั้งแตเม่ือใด ปจจุบันการสวด
สรภัญญะของพ่ีนองชาวภาคอีสานนั้น นิยมสวดกันในงานศพ งานทอดผาปา งานกฐิน งานถวายเทียนพรรษา  
งานกวนขาวทพิย และในกิจกรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) สวนภาคกลางนั้นนิยมรองในงานศพเชนเดียวกับ
การสวดพระอภิธรรม การสวดสรภัญญะของภาคอีสานนี้ เทียบกบั ภาคกลาง ก็คอื สวดโอเอวหิารราย 
สวนภาคเหนือ จะเรียกการสวดแบบนีว้า อ่ือระนํา จอยทํานองธรรม และภาคใตเรียก สวดคาน จุดมุงหมาย
ของการสวดไมวาจะของภูมิภาคใดก็ลวนมีจุดประสงคเดียวกัน คือ การเผยแพรธรรมะ ดังน้ัน เนื้อหา
ที่ใชสวดจึงมักใหคติธรรม เชน เร่ืองเวสสันดรชาดก และชาดกตาง ๆ  
 อุดม บัวศรี (2537) กลาววา การรองสรภัญญนั้น ไมวารองในพิธีที่เปนทางการหรือแขงขัน
ก็ตาม จะมีรูปแบบเดียวกนั เริ่มจาก กลอนบูชาดอกไม กลอนไหวครู และกลอนถามขาว ตามดวย
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เนื้อหาหลัก เกี่ยวกับบทธรรมหรือนิทาน และขอปฏบิัต ิมีเน้ือหาเสริม เกี่ยวกับ คุณครูอาจารย คุณบิดา 
คุณมารดา จริยธรรม วัฒนธรรม และลงทายดวยการลา การขออโหสิกรรม และการอวยพร 
 แกวตา จันทรานุสรณ (2543:5) ศึกษา “สรภัญญ : ภูมิปญญาชาวบานกับบทบาทในสังคม
อีสาน” วา สรภัญญ เปนทํานองสวดที่มีมาพรอมกับคัมภีรศาสนาพราหมณ และศาสนาพุทธ ที่ปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน ประเทศไทยจึงรบัเอาการรองสรภัญญมานานควบคูกับพระพุทธศาสนา 
มีพัฒนาการมาจากการสวดพระธรรมวินัยของสงฆมาเปนการขับรองสรภัญญ จึงกลาวถึงความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และแบบแผนการประพฤตปิฏิบตัอัินดีงาม ตามอุดมการณทางศาสนา จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลทําใหบทบาทของสรภัญญในสังคมอีสานเริ่มลดลง การประกวดการขับรอง
สรภัญญ เปนอุบายในการสืบทอดสรภัญญใหคงอยู แตในขณะเดียวกันก็มีผลตอการสื่อความหมายที่
เกี่ยวของกับจริยธรรมหรือแบบแผนการดําเนินชวีติทีเ่หมาะสมซึง่อาจกลาววาเปนภูมิปญญาในการปลูกฝง
คานิยมอันดีงาม รวมทั้งเปนการถายทอดบรรทัดฐานทางสังคมจากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหน่ึง  
 รุจิรา วงศแกว (2533) ศึกษาองคประกอบของการรองสรภัญญ ในดานบทรอง ความสัมพันธ
ระหวางสรภญัญกับศาสนา สังคมและวฒันธรรมประเพณี สวนรูปแบบการรองสร-ภัญญ เปนทํานอง
อันมีที่มาจากทํานองสวดของพราหมณ และศาสนาพทุธ ผสมผสานกับการขับรองสาํเนียงทองถิ่นอีสาน 
ทําให “การรองสรภัญญ”มีรูปแบบของตนเอง จนกลายเปนเพลงชาวบาน และบทสวดชาวบานเรียก
กันวา การรองสรภัญญหรือการสวดสรภญัญะ ลกัษณะของการรองสรภัญญ คลายกับเพลงฮืม (Hymn) 
หรือเพลงคอราล (Chorale) ของตะวันตก คือ มีเน้ือหาบทรองสรภัญญ มีความสัมพันธกับศาสนา 
ความเปนอยูของสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ตามทฤษฎีของอีมิล เดอรไคม ที่กลาววาศาสนา และ
ความเชื่อ ทําหนาที่สรางศรัทธาใหประชาชน มีความยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีของอดีต การมี
ความศรัทธาและยึดม่ันในสิ่งเดียวกัน เปนสัญลักษณของความสามัคคีกลมเกลียวในสังคม และศาสนา
ชวยกลอมเกลาจิตใจ ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา และความสุขในการมีชีวิตรวมกัน ตลอดจนเปนทางออก
ของความกดดันหรือความเศราโศกในจิตใจในกรณีที่กลุมสังคมจะตองประสบวิกฤต  
    

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  
 2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับแนวคิดและทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร 
  คําวา “ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร”เปนคําที่แปลมาจากคําวา “Ethnography of 
Communication” โดยอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2544) กลาววา ไฮมส (1962) เปนผูใชคํานี้เปนคนแรก 
และมีความหมายและแนวคิดเหมือนกับคําวา “Ethnography of Speaking” ซึ่งเปนคําเดิมที่ ไฮมส ไดใช 
และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ไดนําคําวา Ethnography of communication และ Ethnography of 
speaking มาแปลเปนภาษาไทยวา “ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร” และ “ชาติพันธุวรรณนาแหง
การพูด” และใหคําจํากัดความคําทั้งสองไว ดังนี้  
   การศึกษาบทบาทของภาษาในการสื่อสารของคนในชุมชนหรือการศึกษาโดยละเอียด
ถึงวิธกีารใชภาษาในวัฒนธรรมตางๆ เชน การศึกษาหนาที่และการใชวัจนลีลาตางๆ รวมทั้งภาษายอย
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และภาษาตางๆ ตลอดจนการวเิคราะหศลิปะในการพูด และวัจนกรรมในแตละสงัคม ชาติพันธุวรรณนา
แหงการพูด เปนวิชาทีบู่รณาการความรูจากหลายสาขาวชิา เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชนวทิยา 
และภาษาศาสตร วิชานี้ศึกษาไดหลายดาน การวิเคราะหสัมพันธสาร ก็อาจรวมอยูในวิชานี้ได หัวขอ
ที่เปนที่นิยมในการศึกษา ไดแก วัจนกรรมที่ใชเปนกิจวตัร และการกลาวถอยคาํในพธิีกรรมตางๆ ผูศึกษา
ชาติพันธุวรรณนาแหงการพูดมีความเชื่อวา ภาษาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งเหมือนพฤติกรรมอ่ืนๆ 
ของมนุษยในสังคม คือ มีกฎควบคุมอยูและเราสามารถพรรณนากฎเหลานั้นได 
  ไฮมส (ณิศณัชชา เหลาตระกูล. 2549; อางอิงจาก Hymes.  1962) ไดอธิบายวา
“Ethnography of Communication” การศึกษาแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาทางภาษาศาสตรสังคมที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เปนแนวทางที่มุงศึกษาความหมายของวัจนภาษา 
และนําความหมายของวัจนภาษาเหลานั้นมาตีความ การศึกษาตามแนวคิดนี้จะทําใหเขาใจทฤษฎีของ
การพูด ในฐานะที่เปนรูปแบบพฤติกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับการแยกความแตกตางของสังคม 
อีกทั้งมีจุดมุงหมายที่จะคนพบขอบเขตที่สมบูรณของกฎการสรางสรรคในการใชภาษาและแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถของบุคคลในการใชภาษาตามกฎดังกลาว ทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารเปน
แนวคิดที่ เดลล ไฮมส (อมรา ประสิทธิ์รฐัสินธุ.  2544; อางอิงจาก Hymes.  1974) ไดเสนอแนวคิด
ผานบทความอันหลากหลายของเขา โดยระบุวา ทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร“ เปนการศึกษา
บทบาทของภาษาในการสื่อสารของคนในชุมชน หรือการศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการใชภาษาในวัฒนธรรม
ตางๆ  เชน การศึกษาหนาที่และการใชวัจนลีลาตางๆ รวมทั้งภาษายอย และภาษาตางๆ ตลอดจน
วิเคราะหศิลปะในการพูดและวัจนกรรมในแตละสังคม” โดยมีความคิดหลักในการวิเคราะห คือ เพ่ือ
เขาถึงพฤติกรรมการพูด หรอื การสื่อสารจากมุมมองของมโนทัศนทีเ่รียกวา เหตุการณสื่อสาร (Speech   
event / Communication event) ซึ่งหมายถึงเหตกุารณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวตัถปุระสงค
ที่เขาตองการ โดย ไฮมส ไดเสนอตัวแบบที่สามารถใชเปนแนวทางในการวิเคราะหภาษา ตามแนว
ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร สรุปเปนคํายอวา SPEAKING ซึ่งอักษรแตละตวัในคํานี้เปนอักษรตน
ขององคประกอบที่ตองใชในการวิเคราะหตามแนวทฤษฎีของเขา ไดแก 
   S  =  Setting หรือ Scene (กาลเทศะ หรือ ฉาก)   
   P  =  Participants (ผูรวมเหตุการณ)  
   E  =  Ends (จุดหมาย)  
   A  =  Act sequence (การลําดับวัจนกรรม)  
   K  =  Key (กุญแจ)  
   I  =  Instrumentalities (เครื่องมือ)  
   N  =  Norm of International & Interpretation (บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ)                    
   G  =  Genre (ประเภทการสื่อสาร) 
    1. Setting / Scene (กาลเทศะ /ฉาก) กาลเทศะ หมายถึง เวลาและสถานที่ 
ซึ่งเปนสภาวะแวดลอมทางกายภาพของการสื่อสาร ฉาก หมายถึง สภาวะแวดลอมที่เปนนามธรรม 
เปนสิ่งสมมติหรือมีผลทางดานจิตใจ 
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    2. Participants (ผูรวมเหตุการณ) หมายถึง ผูพูด – ผูฟง หรือ ผูสงสาร – ผูรับสาร  
    3. Ends (จุดหมาย) หมายถึง เปาหมายหรือผลลัพธที่ผูรวมเหตุการณประสงค
จะไดจากการสื่อสาร และเปนเปาหมายของทั้งเหตุการณดวย 
    4. Act sequence (การลําดับวัจนกรรม) หมายถึง รูปแบบ หรือ เน้ือหาคําพูด 
ไดแก ถอยคําที่ใชเปนอยางไร ใชอยางไร เรียงลําดับอยางไร ในการวิเคราะห ผูวิจัยจะวิเคราะหหนวย
ถอยคําที่เรียกวา วัจนกรรม ซึ่งหมายถึง ถอยคําที่มีเจตนาความหมายของผูพูด 
    5. Key (กุญแจ) หมายถึง น้ําเสียง ทาทาง อารมณ หรือสีสันในการสื่อสาร 
    6. Instrumentalities (เครื่องมือ) หมายถึง การเลือกวิธีการสื่อสาร เชน คําพูด
ปากเปลา การเขียน 
    7. Norms of International & Interpretation (บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและ
การตคีวาม) หมายถึง การพดู หรือการสื่อสาร ที่ผูพูดใชเชื่อมมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูฟง กฎเหลานี้
ตองตีความดวยความรูและความเขาใจในวัฒนธรรมของคนในสังคมน้ันๆ  
    8. Genre (ประเภทการสื่อสาร) หมายถึง ประเภทของถอยคําที่สื่อสาร ซึง่มักมี
ชื่อเรียกเฉพาะ เชน รอยกรอง รอยแกว ปริศนาคําทาย บทสวดมนต ฯลฯ การวิเคราะหองคประกอบ
เหลานี้ รวมกันทั้งหมด จะทําใหเรามองเห็นภาพของเหตุการณสื่อสารไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  
  ทฤษฎีชาติพนัธุวรรณนาแหงการสื่อสารของซาวิลล-ทรอยก     
   ซาวิลล-ทรอยก (พิกุลกานต รุจิราภา.2537;อางอิงจาก Saville-Troike.1982) 
ดําเนินรอยตามทฤษฎีของ ไฮมส และแบงหนวยที่ใชในการสื่อสารออกเปน 3 หนวย คือ สถานการณ
สื่อสาร (Communicative situation) เหตุการณสื่อสาร (Communicative event) และวัจนกรรมสื่อสาร 
(Communicative act) โดยใน 3 หนวยนี้ เขาถือวา “เหตุการณสื่อสาร” เปนหนวยที่สําคัญที่สุด และ
เปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ซึ่งสามารถสรุปไดวา สถานการณสื่อสาร
หน่ึงสถานการณ ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารหลายเหตุการณ และแตละเหตุการณสื่อสาร
ประกอบดวย  วัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม ดังแผนภูมิดังน้ี 
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ภาพประกอบ 1 หนวยในการสื่อสารของซาวิลล-ทรอยก 
 
 
 

 ในสวนของการวิเคราะห ซาวลิล-ทรอยก ไดเสนอองคประกอบของเหตุการณสื่อสาร 10 องคประกอบ 
ซึ่งดัดแปลงมาจาก 8 องคประกอบ (SPEAKING) ที่ไฮมส ไดเสนอไว (สุดาดวง เกิดโมฬี.  2537: 15 – 16) 
โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
  1. ชนิดของเหตุการณ (Genre or type of event) เชน เรื่องตลก เรื่องเลา การบรรยาย
ทางวิชาการ การสนทนา การทักทาย เปนตน 
  2. หัวขอ (Topic) หรือ จุดเนนของการสื่อสารที่วิเคราะห 
  3. วัตถุประสงค หรือหนาที่ (Purpose or Function) คือ จุดมุงหมายของการปฏิสัมพันธ
ของผูรวมสนทนาแตละคน      
  4. กาลเทศะ หรือ เวลา – สถานที่ (Setting) ซึ่งรวมถึงเวลาของวัน ฤดูของป สถานที่
สื่อสารและแงมุม  ตางๆ ทางกายภาพของสถานการณ เชน ขนาดหอง การวัดวางสิ่งของ เครื่องใช  เปนตน 
องคประกอบทั้ง 4 สวนขางตนรวมกันเรียกวา Scene ซึ่งหมายถึงบริบทนอกตัวบุคคลในเหตุการณ
สื่อสาร คําถามที่ใชตรวจสอบ Scene วา พรรณนาไดครอบคลุมหรือไม คือ เหตุการณนั้นเปนเหตุการณ
ชนิดใด เปนเรื่องเก่ียวกับเรื่องอะไร ทําไมจึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นที่ไหน เม่ือไร 
  5. ผูรวมเหตุการณ (Participant) ซึ่งรวมถึง อายุ เพศ ชาติพันธุ ฐานะทางสังคม และ
อ่ืนๆ คําถามที่ใชคือ ใครมีสวนรวมในเหตุการณ    
  6. รูปแบบการสื่อสาร (Message form) องคประกอบนี้เหมือนกับ Instrumentalities 
ของ ไฮมส รวมถึงการใชเสียง (Vocal) และไมใชเสียง (Non-vocal) และลักษณะของรหัสที่ใช เชน ใช                 
วัจนภาษา หรือ อวัจนภาษา ซึ่งไดแกภาษาทาทาง การใชสายตา รูปภาพ การตูน ฯลฯ    

เหตุการณสื่อสาร 

วัจนกรรมสื่อสาร 

วัจนกรรมสื่อสาร 

เหตุการณสื่อสาร 

วัจนกรรมสื่อสาร 

วัจนกรรมสื่อสาร 

สถานการณสื่อสาร 
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  7. เน้ือหาการสื่อสาร (Message content) ผูวิเคราะหจะตองตั้งคําถามวา การสื่อสาร
ดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร ประเด็นสําคัญไดแกอะไรบาง เปนตน    
  8. การลําดับวัจนกรรม (Act sequence) เหมือนกันกับของ ไฮมส คือ หมายถึงการเรียง 
ลําดับวัจนกรรมสื่อสาร ซึ่งเขมงวดมากในเหตุการณสื่อสารที่เปนพิธีกรรม เชน การอวยพร การอําลา     
  9. กฎการปฏิสัมพันธ (Rule of interaction) ไดแก การอธิบายกฎของการใชภาษาพูด 
และคําพูด ซึ่งสามารถนําไปใชไดกับเหตุการณสื่อสาร กฎเชนนี้เกิดจากคานิยมของชุมชนภาษาแตละ
ชุมชน และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมวาควรแสดงออกอยางไร เราอาจเห็นกฎเหลานี้ไดจากคําพังเพย 
สุภาษิต และกฎหมายของชุมชนนั้นๆ   
  10. บรรทัดฐานของการตีความ (Norm of interpretation) สรางขึ้นจากมาตรฐานความ
เขาใจของสมาชิกในชุมชนภาษารวมกัน รวมถึงความรูทั่วไปที่มีอยู และขอสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของ ความเขาใจของชุมชนภาษานั้นๆ  
 จากการศกึษาขอมูลทีเ่กี่ยวของกับทฤษฎทีางชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ไดแก ไฮมส 
(Hymes.  1974) และ ซาวิลล-ทรอยก (Saville – Troike.  1982) พบวา ซาวลิล-ทรอยก ไดนําแนวคิด
ของ ไฮมส ไปสานตอและเสนอใหมีการศกึษาทางดานชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารโดยแบงหนวย
ที่ใชในการวิเคราะหไว 3 หนวย ดังนี้ 
  สถานการณสื่อสาร (Communicative situation) เปนบริบทของการสื่อสารที่ถือวา
เปนหนวยทีใ่หญที่สุดในการวเิคราะหสถานการณสื่อสาร เชน พิธกีรรมในโบสถ การพิจารณาคด ีงานเลีย้ง  
คอกเทล กิจกรรมภายในหองเรียน เปนตน สถานการณสื่อสารนี้อาจจะยังคงเปนสถานการณเดิมได 
ถึงแมจะมีการเปลี่ยนสถานที ่หรือสถานการณสื่อสารนี้อาจเปลี่ยนไปถึงแมจะยังคงดําเนนิอยูในสถานทีเ่ดิม 
ถาหากมีกิจกรรมที่แตกตางกันมากเกิดขึ้น 
  เหตุการณสือ่สาร (Communication event) เปนหนวยที่ใชในการพรรณนาทางชาติ
พันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร เหตุการณสือ่สารหลายเหตุการณรวมกนัเปนหนึ่งสถานการณสื่อสาร และ 
เหตุการณสื่อสาร 1 เหตุการณจะประกอบดวย วตัถุประสงคในการสื่อสารเดียวกัน หัวขอเดียวกัน ผูรวม
สถานการณเดียวกัน รวมถึง กฎการปฏิสัมพันธและกาลเทศะเดียวกัน เหตุการณสื่อสารแตละเหตุการณ
มีขอบเขตของการสื่อสารนั้นเสมอ กลาวคือ เหตุการณของการสื่อสารจะขึ้นอยูกับผูรวมเหตุการณหลัก   
(Major participant) และความสัมพันธทางบทบาทของพวกเขาเหลานัน้ หรือการเปลี่ยนจุดมุงหมายของ
ความสนใจ โดยที่ขอบเขตระหวางเหตุการณนั้นอาจแสดงออกโดยชวงเวลาของความเงียบ (Period of 
silence) และการเปลี่ยนอากัปกิริยา (body position) ของผูรวมสถานการณ  
 สรุปไดวา เหตุการณสื่อสารเปนสวนประกอบของสถานการณสื่อสารที่ถูกกําหนดโดยการกระทํา
ตางๆ ที่มีกฎและบรรทัดฐานการใชภาษาของชุมชนเปนตวัควบคมุ และเหตุการณสื่อสารประกอบดวย
องคประกอบ 10 อยางตามลําดับดังที่กลาวไวตอนตน  
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 จากแนวคิดของ ไฮมส และ ซาวิลล-ทรอยก ดังกลาวขางตนทําใหสรุปไดวา เหตุการณสื่อสาร
เปนสวนประกอบของสถานการณสื่อสารที่ถูกกําหนดโดยการกระทําตางๆ ที่มีกฎ และบรรทัดฐานการใช
ภาษาของชุมชนเปนตัวควบคุม 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ใชทฤษฎขีอง ไฮมส เปนหลักเกณฑในการวิเคราะห โดยมีทฤษฎีของ        
ซาวิลล-ทรอยก เปนสวนเสริมเน่ืองจากซาวิลล-ทรอยก เพ่ือใหแตละเหตุการณสื่อสารมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
  วัจนกรรมสื่อสาร (Communicative act) วัจนกรรมสื่อสารโดยทัว่ไปแลวอยูในขอบเขต
เดียวกันกับหนาที่ทางการปฏิสัมพันธ เชน  การขอรอง การสั่ง ซึ่งวัจนกรรมการสื่อสารนี้ อาจจะอยูใน
รูปของภาษาหรือไมใชภาษาก็ไดอยางใดอยางหนึ่ง 
 2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  
  สุดาดวง เกิดโมฬี (2537) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการปราศรยัหาเสียงเลือกตั้ง
ผูแทนราษฎรตามแนวชาตพัินธุวรรณนาแหงการสื่อสาร : กรณีศึกษาผูสมัครพรรคพลังธรรม” เพ่ือ
วิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสาร เหตุการณสื่อสาร และวจันลีลาของภาษาในการปราศรัย
หาเสียง โดยการแยกแยะองคประกอบและคําพูดอยางละเอียด ซึ่งการถอดคําพูดจากเทปบันทึกภาพ
สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา สถานการณสื่อสาร การปราศรัยหาเสยีงเลือกตั้งบนเวท ีประกอบดวย 
เหตุการณยอยทั้งหมด 17 เหตุการณ แบงเปน 4 ประเภทใหญๆ ไดดังนี้ คือ การกลาวเปด การปราศรัย 
การแนะนํา และการสรุป นอกจากนี้ ยังวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสารแตละประเภทพบวาชนิด
ของเหตุการณ หัวเรื่อง วัตถุประสงค เน้ือหาการสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม จะเปนลักษณะเฉพาะ
ของแตละเหตกุารณ ในขณะที่องคประกอบรูปแบบของการสื่อสาร กฎปฏิสัมพันธ และบรรทดัฐาน
การตีความในแตละเหตุการณมีลักษณะใกลเคียงกัน สาํหรับวัจนลลีาของการปราศรัยหาเสียง พบวา 
ผูพูดใชกลวิธโีนมนาวใจโดยการซ้ําคํามากที่สุด และการใชสัมผัสคลองจองรองลงลงมา พิกุลกานต รุจิราภา 
(2537) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทย ุ : การศึกษาแนว ชาติพันธุวรรณนาแหง
การสื่อสาร” เพ่ือวิเคราะหสถานการณสื่อสาร พรอมทั้งวิเคราะหและพรรณนารูปแบบและองคประกอบ
ของเหตกุารณสื่อสารตางๆ ในการแสดงพระธรรมเทศนาทางวทิยุ สามารถสรปุผลวิจัยไดวา มีองคประกอบ
และการเรียงลําดับที่ชัดเจนเปนระบบ โดยประกอบดวยเหตุการณสื่อสารทั้งสิ้น 15 เหตุการณ ซึ่งมี
การเกิดเปนลําดับเรียงกับแบบตายตัว ดังนี้ การเปดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ การประกาศ
อุโบสถ การอาราธนาอุโบสถศีล การกลาวนมัสการโดยพุทธศาสนิกชน การถึงสรณคมน การสมาทาน
อุโบสถศีล การบอกอานิสงสของศีล การอาราธนาธรรม การกลาวนมัสการโดยพระภิกษุองคเทศน 
การกลาวบทอเุทศ การเทศน การกลาวคาํอนุโมทนา การกลาวคําสาธุการ การประกาศตนเปนอุบาสก
อุบาสิกา และการกลาวปดการแสดงพระธรรมเทศนา  
  ณิศณัชชา เหลาตระกลู (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณสื่อสารการสบืพยาน
คดีอาญาในศาลไทยตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร” เพ่ือวเิคราะหโครงสรางของสถานการณ
สื่อสาร “การสืบพยานคดีอาญา” วาประกอบดวยเหตุการณสื่อใดบาง และเรียงลําดับอยางไร และเพื่อ
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พรรณนาองคประกอบของแตละเหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสารดังกลาว โดยเก็บขอมูลจาก
การบันทึกการสืบพยานคดีอาญาที่เกิดขึ้นจริงในศาลจังหวัดนครปฐมจํานวน 6 คดี แบงเปนการสืบพยาน
โจทก 3 คดี และการสืบพยานจําเลย 3 คดี แตละคดีมีขอหาแตกตางกัน ผลการวิจัยสรปุไดวา สถานการณ
สื่อสาร “การสืบพยานคดีอาญา” ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารทั้งหมด 8 เหตุการณ ตามลําดับ ไดแก 
เหตุการณสื่อสารการเปดการสืบพยาน การสาบานตน การถามขอมูลสวนตวัพยาน การซักถาม การถาม
คาน การถามติง การอานคําเบิกความ และการปดการสืบพยาน ทั้งน้ีผูวิจัยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑ
ในการแยกเหตุการณสื่อสารออกจากกัน  
 จากการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารสรุปภาพรวมไดวา ผูรวมเหตุการณสื่อสาร 
การสืบพยานมีผูพิพากษาเจาของคดี ทนายฝายที่นําพยานเบิกความ ทนายฝายตรงขาม และพยาน
เปนฝายถามตอบ สวนผูพิพากษาที่ปรึกษา เจาหนาที่บัลลังก เจาหนาที่ราชทัณฑ จําเลยและผูรวม
ฟงการสืบพยานคนอื่นๆ เปนฝายผูฟงซึ่งไมมีบทบาทในการพูด สถานที่ของเหตุการณสื่อสารทั้งหมด
คือ หองพิจารณาคดีของศาลซึ่งจัดแบงเปนสวนตางๆ แกผูรวมเหตุการณอยางชัดเจน คือ บัลลังกศาลของ
ผูพิพากษา คอกพยานสําหรับพยาน โตะประจําตําแหนงของทนายทั้ง 2 ฝาย และเจาหนาที่หนาบัลลังก 
และที่นั่งสําหรบัเจาหนาที่ราชทัณฑ ผูตองขัง และผูรวมฟงการสืบพยานคนอื่นๆ เวลาของการสืบพยาน
คือ 9.00 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. เหตุการณสื่อสารทั้งหมดมี 5 ชนิด ไดแก 
การเปด การสาบาน การถามตอบ การสรุป และการปด หัวขอหลักของการสืบพยานคือ การหาความจริง
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนคดคีวาม และวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือใหรายละเอียดของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เปนคดีความจากโจทกและจําเลยสําหรับพิจารณาตัดสินคดีดังกลาวตอไป เน้ือหาหลักของการสื่อสาร
คือ การถามตอบเกี่ยวกบัรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนคดพิีพาทของผูพิพากษา ทนายทั้ง 
2 ฝาย และพยานในทุกเหตุการณสื่อสารมีการใชภาษาไทยมาตรฐาน ศัพทกฎหมาย และอวัจนภาษา
ตางๆ ประกอบการสื่อสาร ในการสื่อสารปรากฏวัจนกรรมสื่อสาร จํานวน 17 วัจนกรรม ไดแก สั่ง 
เคารพ สาบานอางอิง ถาม ตอบ เลาความ อธิบาย ตัดบท เตือน แยง เนนย้ํา ขออนุญาต ขอรอง ตอบรับ 
ขอบคุณ และแจงใหทราบ ซึ่งเกิดขึ้นสลับกนัได และยังพบวา วัจนกรรมการแสดงความเคารพเปนวัจนกรรม
ที่เดนที่สุดในเหตุการณสื่อสารทั้งหมด กฎการปฏิสัมพันธที่ปรากฏในการสื่อสารแบงออกเปน กฎทาง
พิธีกรรม และกฎในการกลาวขอความและการถามตอบของผูรวมเหตุการณ ซึ่งผูวิจัยนํากฎการปฏสิมัพันธ
ดังกลาวตีความบรรทัดฐานไดวาคนในสังคมไทยใหความสําคัญกับสถานภาพทางสังคมเปนอยางมาก 
  ปอรรัชม ยอดเณร (2544) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพิธีกร และ
วิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทศัน ในเชงิชาติพันธุวรรณนาแหงการสือ่สาร” เพ่ือศึกษากระบวนการผลติ 
และกําหนดประเด็นในการนําเสนอ แบบแผนปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและวิทยากร และทัศนคติของ
ผูชมที่มีตอรายการสุขภาพทางโทรทัศนกรณีศึกษารายการพลิกฟนสขุภาพคนเมือง และรายการวาไรตี้
พลิกฟนสุขภาพ โดยใชแนวเรื่องระบบการแพทยแผนไทยและการแพทยสมัยใหม ทฤษฎีชาติพันธุวรรณนา 
แหงการสื่อสารของ เดลล ไฮมส และ ซาวิลล-ทรอยก แนวคิดเรื่องภาษาแสดงความสุภาพ ของบราวน 
และ เลวินสัน และแนวคิดเรื่องวาทกรรมกับการวิเคราะหวาทกรรม เพ่ือศึกษาวิธีการกําหนดประเด็น
ความคิดในการนําเสนอ โครงสรางของเนื้อหารายการ รูปแบบรายการและแบบแผนปฏิสัมพันธระหวาง
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พิธีกรและวิทยากร และทศันคติของผูรับสารที่มีตอการชมรายการและตอปฏิสัมพันธระหวางพิธกีร และ
วิทยากร โดยใชระเบียบวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสารกําหนดประเด็น การมีสวนรวม
ในรายการของผูวิจัยในฐานะพิธีกรรายการ และการจัดสนทนากลุมยอยจากผูชมรายการ ผลการวิจัย
พบวา รายการพลิกฟนสุขภาพคนเมืองจะมีการกําหนดประเด็นในการนําเสนอ โดยมุงเนนเร่ืองโรคที่
เกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะสวนมากที่สุด สวนรายการวาไรตี้พลิกฟนสขุภาพจะเนน การนําเสนอในเรื่อง
การดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป โดยทั้งสองรายการเนนแนวคิดเรื่องระบบการแพทยสมัยใหมและการพึ่งสถาบัน
แพทย แบบแผนปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรและพิธีกรรวมรายการ สามารถแบงออกไดเปน 4 เหตุการณ
สื่อสารใหญๆ  คือ การกลาวเปดชวง การแนะนําวทิยากร การถามตอบ การกลาวปดชวง โดยใชเกณฑ
การเปลี่ยนวัตถุประสงคของการสื่อสาร และในแตละเหตุการณสื่อสารประกอบดวยวจันกรรมสื่อสารดังนี้        
วัจนกรรมการเกริ่นนํา วัจนกรรมแนะนําวิทยากร วัจนกรรมทักทาย วัจนกรรมเรียกขาน วัจนกรรม
แจงใหทราบ วัจนกรรมอธิบาย วัจนกรรมย้ําเตือน วัจนกรรมสั่งการ วัจนกรรมเลาความ วัจนกรรม
อางอิง วัจนกรรมขอบคุณ และวัจนกรรมเชิญชวน ทัศนคติของผูชมที่มีตอรายการ คือ ตองการให
รายการสุขภาพทางโทรทัศน มีทั้งสาระและความสนุกสนานผสมกัน และผูชมจะเชื่อในสิ่งที่แพทยพูด
มากกวาวิทยากรทั่วไป และยังคงตองการใหรูปแบบรายการเปนแบบการสัมภาษณ โดยมีพิธีกรเปน
ตัวแทนของผูชมในการขอความรูจากวิทยากร 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับวัจนกรรม 
 จอหน อาร เซอรล (ณิศณัชชา เหลาตระกูล.  2549; อางอิงจาก Searle.  1969) ผูเสนอ
แนวคิดวัจนกรรมไดใหความสนใจในสวนของการกลาวถอยและการแสดงเจตนา ซึ่งเซอรล มีความเห็นวา 
การกลาวถอยน่ันไมใชเปนเพียงการเปลงวาจาเทานั้น หากแตผูกลาวถอยมีเจตนาที่ชัดเจนออกมาพรอมกับ
การกลาวถอยทุกครั้ง ดังนั้นเจตนาของผูพูดเปนหนวยหลักในการวิเคราะห (Main unit of analysis) 
ภาษาเพื่อใชการสื่อสาร เน่ืองจากการรับรูถึงเจตนาและความตั้งใจของผูพูดจะทําใหเขาใจถึงขอความ
ที่ผูพูดไดกลาวออกมาไดดีขึ้น โดยเซอรลไดเสนอ มโนทัศนวัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary points) 
โดยจัดประเภทวัจนกรรมออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
  1. การกลาวยืนยัน (Assertive) เปนการกลาวถอยที่มีจุดหมายเพื่อบอกขอเท็จจริง ใน
เร่ืองตางๆ แกผูฟง เชน รายงานตัว การพรรณนา 
  2. การกลาวชี้นาํ (Directives) เปนการกลาวถอยที่มีจุดประสงคใหผูฟงทาํสิ่งใดสิง่หน่ึง 
เชน การสั่ง การขอรอง การแนะนํา การเตือน 
  3. การกลาวผูกพัน (COM missives) เปนการกลาวถอยที่ผูพูดตองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ในอนาคต เชน การสัญญา การปฏิญาณ การเสนอตัว 
  4. การกลาวแสดงออก (Expressive) เปนการกลาวถอยที่แสดงอารมณความรูสึกของ
ผูพูด เชน การชม การขอบคุณ การแสดงความยินดี 
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  5. การกลาวประกาศ (Declarations) เปนการกลาวถอยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางชัดเจน เชน การตัดสนิโทษ  การลาออก การแตงตั้ง 
 ไฮมส (ณิศณัชชา เหลาตระกูล.  2549; อางอิงจาก Hymes.  1947) กลาววา รูปแบบของ
ประโยคแบบเดียวอาจสื่อถึงวัจนกรรมไดหลายอยาง เชน ประโยคคําถามอาจแสดงวัจนกรรมสั่ง หรือ 
วัจนกรรมขอรอง ซึ่งการตีความประโยคเหลานั้นวา แสดงวัจนกรรมแบบใดขึ้นอยูกบัความรูรวมกันของ
ผูใชภาษาของชุมชนภาษานั้น ซาวิลล-ทรอยก (ณิศณัชชา เหลาตระกูล.  2549; อางอิงจาก Saville-Troike. 
1982) กลาววา วัจนกรรมสือ่สารอยูในขอบเขตเดียวกบัหนาที่การปฏสิัมพันธ ซึ่งอาจแสดงออกมาเปน 
วัจนภาษา (Verbal) หรือ อวัจนภาษา (Non-verbal) ก็ได เชน การขอรอง การออกคําสั่ง เชน วัจนกรรรม 
สื่อสารแสดงการขอรอง “ I’d like a cigarette.” และ “Do you have a cigarette?” หรือแสดงออกทาง 
อวัจนภาษา เชน การเลิกคิ้ว การใชสายตามองแทนการแสดงคําถาม หรือการถอนหายใจยาว 
 นอกจากนั้นในบริบทของเหตุการณสื่อสารความเงียบ อาจจะเปนแสดงเจตนาของวัจนกรรม
สื่อสารอยางหน่ึงก็ได เชน อาจหมายถึง การถาม การสัญญา การปฏิเสธ การเตือน การดูถูก การขอรอง 
หรือการออกคําสั่ง ซึ่งการแสดงเจตนาตามความหมายตางๆ ดังกลาว ขึ้นอยูกับธรรมเนียมปฏิบัติของ
ชุมชนภาษานั้นๆ  
 บุญโชค เขยีวมา (2551) ศกึษาวัจนกรรมบนปายหาเสยีงของผูสมัครรบัเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ป 2547 โดยการเกบ็ขอมูลทีใ่ชในการศึกษาไดมาจากการเกบ็ขอมูลปายหาเสียงของ
ผูรับสมัครเลือกตั้ง  ตั้งแตวนัที่ 10 – 28 สิงหาคม 2547 จํานวน 113 แผนปาย และนํามาถอดเปน
ถอยคําไดขอมูลทั้งสิ้น 162 ถอยคํา ผลการวิจัยวัจนกรรมที่ใชบนปายหาเสียงของผูสมัครเลือกตั้งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ป 2547 พบวัจนกรรม 4 ประเภท เรียงลําดับดังน้ี 1) วัจนกรรมกลุมผูกมัด 
(Commisive) วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมสัญญา และวัจนกรรมเสนอตัว 2) วัจนกรรมกลุมชี้นํา 
(Directives) วัจนกรรมที่พบ คือ วัจนกรรมการขอรอง วัจนกรรมการแนะนํา วัจนกรรมการจูงใจ วัจนกรรม
การทกัทาย และวัจนกรรมเชญิชวน  3) วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (Assertive) วัจนกรรมที่พบ คือ วัจนกรรม
การใหขอมูล และ 4) วัจนกรรมประเภทแสดงความรูสึก (Expressive) วัจนกรรมที่พบ คือ วัจนกรรม
การเตือน ผลการศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมออมของขอความบนปายหาเสยีงผูรับสมัครเลือกตั้ง  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ป 2547 พบวา มีวัจนกรรมตรงมากกวาวัจนกรรมออม วัจนกรรมที่ปรากฏ
บางวัจนกรรมสามารถเปนไดทั้ง วัจนกรรมตรงและวัจนกรรมออม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับถอยคํา และบรบิทที่ใช 
เชน การสญัญา การเสนอตวั และเจตนาของผูสงสาร ในการศึกษานีผู้วิจัยจะวเิคราะหวัจนกรรมสื่อสาร
ตามแนวคิดของ เซอรล รวมกับแนวคิดของนักวิจัยตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารเปนเกณฑ
ในการวิเคราะหวัจนกรรมที่พบในเหตุการณสื่อสารตางๆ การสวดสรภัญญะ ปจจุบันยังเปนที่นิยมของ
ชาวบานและคงวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ตามสภาพการเปลีย่นแปลงของสงัคม จากการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสวดสรภัญญะ ทําใหเห็นรูปแบบ ความสําคัญ กลวิธีการสวด การเลือกสรร
การใชภาษาในการสื่อสาร ซึ่งผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหโครงสราง และองคประกอบเหตุการณสื่อสาร
ตางๆ ในการสวดสรภัญญะ 
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 จากงานวิจัยตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารและลักษณะตางๆ ของ
การสวดสรภญัญะขางตน ไมพบวา มีผลงานใดทีศ่ึกษาภาพรวมของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการสวด
สรภัญญะ ซึ่งเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวอีสาน ดวยเหตุนี ้จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้นในสถานการณสื่อสารการแขงขันสวดสรภัญญะ ของจังหวัดนครพนม และเพื่อเพ่ิมพูนความรู
ดานชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารตอไป 
 



บทที่ 3 
สถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” 

 
 สถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” จังหวัดนครพนม เปนกิจกรรมทางสังคมที่มีความ
เกี่ยวของกับความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การสวดสรภัญญะนอกจากจะเปนการสวด 
เพ่ือบูชาพระรตันตรัยแลว บทสวดมีความหมายที่ใหขอคิดและหลักธรรมในการดําเนินชีวติ การสวด
สรภัญญะ มีขั้นตอนการปฏบิัติทีแ่สดงความนอบนอมและเคารพตอสัญลกัษณของพทุธองค (พระพุทธรูป) 
สาวกของพทุธองค (พระสงฆ) และยึดม่ันในคาํสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา (พระธรรม) การสวด 
สรภัญญะ มีเครื่องประกอบในการบูชา มีการแตงกาย ตกแตงสถานทีจั่ดงาน และดําเนินงานตามขัน้ตอน  
ทําใหเห็นภาพกิจกรรมการสวดสรภัญญะที่มีระเบียบแบบแผน 
 ในบทนี้ ผูวิจัยนําเสนอสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” โดยเร่ิมตนจากองคประกอบ
ของสถานการณสื่อสาร วัตถุประสงคของการสื่อสารในแตละเหตุการณสื่อสาร ความสําคัญของเหตุการณ
สื่อสารตางๆ และภาพรวมของโครงสรางสถานการณสื่อสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

1. องคประกอบของสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ”   
 ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบของสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ”ของจังหวดันครพนม 
ที่มีเหตุการณสื่อสารตางๆ กลาวคือ เหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
การลําดับเหตุการณสื่อสารพิจารณาจาก วัตถุประสงคหลักของการสื่อสารเปนเกณฑในการแยกแตละ
เหตุการณสื่อสารออกจากกัน  
 สถานการณสื่อสารใน “การสวดสรภัญญะ” จังหวัดนครพนม ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร
ทั้งหมด 9 เหตุการณ ซึ่งผูวจัิยไดกําหนดชื่อของแตละเหตุการณสื่อสารจากการกระทําที่เกิดขึ้นในแตละ
ลําดับขั้นตอน ดังนี้  
  3.1 เหตุการณสื่อสารการทักทาย  
  3.2 เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะ 
  3.3 เหตุการณสื่อสารการแนะนํา 
  3.4 เหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
  3.5 เหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ 
  3.6 เหตุการณสื่อสารการใหรางวัลผูสวดสรภัญญะ 
  3.7 เหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียง 
  3.8 เหตุการณสื่อสารการมอบรางวัลดาวเสียง 
  3.9 เหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ   
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2. วัตถุประสงคหลักในการแยกเหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสาร “การสวด
สรภัญญะ”  
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวา ลําดับเหตุการณสื่อสารทั้ง 9 เหตุการณสามารถแบง
ออกเปน 3 สวน กลาวคอื เหตุการณสื่อสารลําดับที่ 1 ถึง 4 ไดแก เหตุการณสื่อสารการทักทาย 
เหตุการณสื่อสารพิธีเปด เหตุการณสื่อสารการแนะนํา และเหตุการณสื่อการการแสดงความสามารถของ
คณะกรรมการ จัดเปนสวนที่หนึ่งของสถานการณสื่อสารนี้ซึ่งจัดวา เปนสวนของบทนําของ “การสวด
สรภัญญะ” เน่ืองจากเหตุการณสื่อสารทั้ง 4 เหตุการณดังกลาวบอกถึงการเริ่มตนของ “การสวดสรภัญญะ” 
สวนเหตุการณสื่อสารลําดับที่ 5 ถึง 8 ไดแก เหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ เหตุการณสือ่สาร
การใหรางวัลผูสวดสรภัญญะ เหตุการณสื่อสาร การคนหาดาวเสียง และการมอบรางวัลดาวเสียง 
จัดเปนสวนที่สองของสถานการณสื่อสารนี้ ซึ่งเปนสวนของเน้ือหาการสวดสรภัญญะ บอกถึงขั้นตอน
สําคัญของการสวดสรภัญญะ กลาวคือ จะไดเห็นรายละเอียดของสรภัญญะทั้งการแสดงทาทาง วิธีการสวด
วาคณะผูสวดคณะใดสามารถสวดไดไพเราะ เพ่ือใหคณะกรรมการและผูชมผูฟงไดเห็นถึงสิ่งที่บงบอก
ความเปนสรภัญญะ อันจะนําไปสูการตัดสินของคณะกรรมการดวย และเหตุการณที่ 9 คือ เหตุการณ
สื่อสารพิธีปดการสวดสรภญัญะ ซึ่งจัดเปนสวนที่สามของสถานการณสื่อสารนี้ซึ่งเปรียบเหมือนบทสรุป
ของการจัดงานสวดสรภัญญะ เนื่องจากเมื่อการดําเนินงานมาถึงขั้นตอนการคนหาดาวเสียงและการมอบ
รางวลัตางๆ เสร็จสิ้นแลว เหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะบอกถึงการสิ้นสดุกิจกรรมการสวด
สรภัญญะ 
 เหตุการณสื่อสารตางๆ ในสถานการณการสวดสรภัญญะทั้ง 3 ชวงมีรายละเอียดของเหตุการณ
และมีวัตถุประสงคได ดังนี้ 
 2.1 เหตุการณสื่อสารการทักทาย มีวัตถุประสงคเพ่ือเกริ่นนํากอนเขาสูพิธกีารตางๆ กลาวคือ 
เปนการกลาวถึงผูที่มีสวนสําคัญที่ใหการสนับสนุนใหงานนี้เกิดขึ้นได กลาวถึงชองทางการติดตามการ
ถายทอดสดของการสวดสรภัญญะน้ีโดยการรับชมและรบัฟงตามชองทางการถายทอดตางๆ เชน รับฟง
ตามคลื่นวิทยุตางๆ เคเบิ้ลทีวี และทางเว็บไซด และเพื่อเปนการรอเวลาที่ผูรวมเหตุการณสําคัญมา
ครบทุกคน ซึ่งหากมาไมครบพิธีการตางๆ ก็ดําเนินตอไปไมได 
 2.2 เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะ เหตุการณสื่อสารนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดง
ความเคารพตอสถาบันศาสนาที่พุทธศาสนิกชนตองแสดงออกตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เชน 
การจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย การสวดมนตไหวพระ เปนตน 
 2.3 เหตุการณสื่อสารการแนะนํา เหตุการณสื่อสารนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถงึผูที่มี
ความสําคัญในการสวดสรภัญญะ กลาวคือ เพ่ือใหทราบวา มีใครเปนแขกผูทรงคุณวุฒิ ใครเปนผูมี
ประสบการณในการสวดสรภญัญะ ใครเปนคณะกรรมการจัดงาน และมีกลุมบคุคลใดบางทีเ่ขารวมสวด
สรภัญญะ 
 2.4 เหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการเปนเหตุการณหลังจากที่พิธีกร
แนะนํากรรมการ ซึ่งเหตุการณสื่อสารนี้มีจุดประสงคเพ่ือยืนยันความสามารถของกรรมการวา เปนผูที่
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มีความรูความสามารถ เปนผูมากดวยประสบการณที่เกีย่วของกับการสวดสรภัญญะ จึงมีความสามารถ
ในการประเมิน ตัดสนิ และใหรางวลัแกผูสวดสรภัญญะได ในสวนของคณะกรรมการไดแสดงความสามารถ
ในการรองและการใชเสียง เชน การรองบทสูขวัญ การรองหมอลํา และการแหล โดยเฉพาะการแสดง
ความสามารถของกรรมการในการรองบทสูขวัญเปนการเรียกขวัญของคณะผูสวดสรภัญญะ และผูเขารวมงาน
ทุกคน เปนการสรางขวัญกาํลังใจ สรางพลังศรัทธา และสรางสมาธิใหแกกลุมผูสวดสรภัญญะ และ
ผูเขารวมงานทุกคน 
 2.5 เหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ มีวตัถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีของคน
ในสังคมและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน โดยการแสดงออกและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการเปน
พุทธศาสนิกชนที่ดีทั้งในเรื่องของการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย กิริยาที่สํารวม และวาจาที่สุภาพ ฯลฯ 
เปนการแสดงพลังแหงความศรัทธาและพลงัแหงความสามัคคีของคนในสังคมเพื่อแสดงความเคารพบูชา
ตอศาสนาและความเชื่อที่พวกเขายึดเหนี่ยว 
 2.6 เหตุการณสื่อสารการใหรางวัลแกผูสวดสรภัญญะ มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการสวด
สรภัญญะ ดวยการใหกําลังใจและเฟนหากลุมบุคคลและบุคคลที่มีความเหมาะสมในการรับรางวัล โดย 
คณะกรรมการไดจัดอันดับรางวัลทั้งสิ้นเปน 3 รางวัล ไดแก รางวัลอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 
รางวลัเหลานี้ เปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจใหมีการประชันการสวดสรภัญญะ และทาํใหบรรยากาศ
การสวดครึกครื้น และนาสนใจวากลุมคณะใดจะไดรับรางวัลอันดับใดบาง นอกจากนี้ยังเปนแนวทาง
ในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น และทํานบุํารุงพุทธศาสนาควบคูกันไปโดยการจัดการของคนในทองถิ่น 
 2.7 เหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียงมีวตัถุประสงคเพ่ือใหความสําคญักับผูที่เปนตนเสียง 
หรือผูที่มีเสียงดี มีเสียงไพเราะในการสวดสรภัญญะ กลาวคือ คนที่สามารถจะมาเปนตนเสียงไดนั้น
ตองนอกจากจะตองมีน้ําเสียงไพเราะแลว เสียงตองมีพลงั สามารถรองนําในการขึ้นตนบทสวดได อยาง
ไมผดิเพี้ยน นอกจากคุณสมบัติดังกลาวขางตนแลว ผูที่เปนตนเสียงยอมหมายถึงผูที่มีบทบาทในการเปน
ผูนําที่สามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับสมาชิกในกลุม 
 2.8 เหตุการณสื่อสารการมอบรางวัลดาวเสียงมีวัตถปุระสงค เพ่ือสนับสนนุตนเสยีงของคณะ
สรภัญญะ ดวยการใหกําลังใจและเฟนหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการรับรางวัล โดยคณะกรรมการ
ไดจัดอันดับรางวัลทั้งสิ้นเปน 3 รางวัล ไดแก รางวัลอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ รางวัลเหลานี้เปน
เครื่องมือทีใ่ชในการสรางแรงจูงใจใหคณะผูสวดสรภญัญะแตละคณะเลือกหัวหนา หรือตนเสียงที่เสยีงดี 
สามารถเปนผูนําในการสวดสรภัญญะ อีกทั้งยังชวยใหบรรยากาศการสวดสรภัญญะครึกครื้น 
 2.9 เหตุการณสื่อสารพิธีปดงานสวดสรภัญญะเปนเหตุการณที่บอกใหทราบวากิจกรรมการสวด
สรภัญญะไดถึงเวลาสิ้นสุดลงแลว สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณนี้เปนเร่ืองของการลา เปนการลาพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ เปนการกราบไหวเพ่ือลา มีการทําพิธีทางศาสนา มีการประกาศ เพ่ือแจงลา
และและปดงาน พิธีปดอยางเปนทางการเริ่มจากการสวดมนตเพ่ือกราบลา และรับศีล รับพรจากภิกษุ
สงฆ อุบาสกอุบาสิกาจะถวายตนกัลปพฤกษแกพระสงฆ เพ่ือแสดงความเปนชาวพุทธที่ดีในการถวาย
เครื่องบูชาและมอบปจจัยเพ่ือทํานุบํารุงพุทธศาสนา และนบัเปนนัยแหง “สิริมงคล” เน่ืองจากชาวอีสาน



 20

เชื่อวา “ตนกัลปพฤกษ” เปนตนไมศักดิ์สทิธิท์ี่จะเกิดในยุคของพระศรอีาริยะ ตนไมนี้เชื่อกันวาสามารถ
บันดาลผลใหแกผูที่อธิษฐานขอพรได   
 กลาวโดยสรุปแลว การวเิคราะหสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” ผูวิจัยพบวา ในแตละ
เหตุการณสื่อสาร มีผูรวมเหตุการณหลัก ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่ทําใหเหตุการณสื่อสารแตละเหตกุารณ
สามารถดําเนินตอไปได ดังแสดงในตารางขางลางตอไปนี้  
 
ตาราง 1  แสดงผูรวมเหตุการณหลักของแตละเหตุการณสื่อสาร 

 

เหตุการณสื่อสาร ผูรวมเหตุการณ  
   

1. การทักทาย พิธีกร พระสงฆ ประธาน แขกผูทรงคุณวุฒิ ผูชมผูฟง   
ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน 

2. พิธีเปดการสวดสรภัญญะ พระสงฆ พิธีกร แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะ
สรภัญญะ ผูชมผูฟง ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน 

3. การแนะนํา พิธีกร แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะสรภัญญะ 
และผูชมผูฟง ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน 

4. คณะกรรมการแสดง
ความสามารถ 

พิธีกร คณะกรรมการ คณะสรภัญญะ ผูชมผูฟง ผูรับชม
รับฟงที่อยูทางบาน 

สวนนํา 

5. การสวดสรภัญญะ พระสงฆ พิธีกร แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะ
สรภัญญะ และผูชมผูฟง ผูรบัชมรับฟงที่อยูทางบาน 

6. การใหรางวัลผูสวด
สรภัญญะ 

พิธีกร คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอาวุโสหรือผูมี
ประสบการณในการสวดสรภัญญะ ผูรับชมรับฟงที่อยู
ทางบาน 

7. การคนหาดาวเสียง พิธีกร ตนเสียงของคณะสรภัญญะ พิธีกร แขก
ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะสรภัญญะ และผูชม 
ผูฟง  ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน 

8. การใหรางวัลดาวเสียง พิธีกร ตนเสียงของคณะสรภัญญะ  พิธีกร แขก
ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะสรภัญญะ และผูชม 
ผูฟง  ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน 

 
สวนเนื้อหา 
 
 

9. พิธีปดการสวดสรภัญญะ พระสงฆ พิธีกร แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะ 
ผูสวดสรภัญญะ และผูชมผูฟง ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน 

สวนสรุป 
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3. ความสําคัญของแตละเหตุการณสื่อสาร 
 ผูที่เขารวมในเหตุการณสื่อสารตางๆ ลวนมีบทบาท มีความสําคัญ และมีสวนในการทําให
เหตุการณสื่อสารดําเนินไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จ ผูวิจัยพบวา ในแตละเหตุการณสื่อสาร
ตางมีความสําคัญและมีความหมาย ดังตอไปนี้ 
 3.1 เหตุการณสื่อสารการทักทาย เหตุการณสื่อสารนี้เร่ิมตนดวยการกลาวทักทายของพิธีกร
กลาวตอผูชมที่มารวมงาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และผูชมที่อยูทางบานที่ไดรับชมรับฟง
การแขงขันผานชองทางการสื่อสารตางๆ เชน เคเบิ้ลทีว ีชอง NP เคเบิล้ทีวี คลื่น อ. เมือง 98.75 Mz.  
คลื่น ต. หนองฮี 93.0 Mz. เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการกลาวถึงรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือรอเวลาใหผูรวม
เหตุการณสําคัญมาพรอมกัน ณ สถานที่ดําเนินงานการสวดสรภัญญะเพ่ือจะไดเขาสูพิธีเปดตอไป 
 3.2 เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะ เหตุการณสื่อสารนี้แสดงใหเห็นถึงพิธีกรรม
ทางศาสนาทีพุ่ทธศาสนิกชนปฏิบัต ิ พิธทีางศาสนาเริม่ตนขึ้นดวยการจุดเทียน ธปู และถวายดอกไม
เปนเครื่องบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย และ สวดมนตไหวพระพุทธรูป ซึ่งเปนสัญลักษณแหงองคศาสดา 
ไหวพระสงฆผูสืบทอดพระศาสนา เปนการแสดงความเคารพบูชาและรําลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของ
พุทธองค หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือเปนการไหวพระรตันตรัย พระสงฆมีบทบาทในการเปนประธานของ
พิธีสวดสรภัญญะ ในการนี้พระสงฆจะแสดงธรรมที่ใหคติ ขอคิด ตามคําสั่งสอนขององคศาสดา 
 3.3 เหตุการณสื่อสารการแนะนํา ความสําคัญของเหตุการณสื่อสารนี้เปนการใหความสําคัญ
กับผูมีอุปการคุณแกการจัดงานสวดสรภญัญะ ซึ่งมักจะเปนผูที่มีฐานะทางสังคมที่ชมุชนใหความเคารพ 
นับถือ เชน ผูวาราชการจังหวัดนครพนม เจาคณะจังหวัดนครพนม เปนตน และการแนะนําผูรวมเหตกุารณ
ที่เปนผูทรงคณุวุฒิที่มีความสามารถในการตัดสิน ประเมิน และใหรางวลัแกคณะผูสวดสรภัญญะ กรรมการ
ที่ไดรับเชิญมารวมงานนั้นลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนผูมีความรูเปนที่ยอมรับในสังคม เชน เปนครู 
อาจารย และเปนผูที่เคยบวชเรียนมาเปนเวลานาน เปนผูอาวุโส หรือมีความเชี่ยวชาญในการสวดสรภัญญะ  
บุคคลตางๆ เหลานี้เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงไดรับเชิญใหมาเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในงานสวดสรภัญญะ 
 3.4 เหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ คณะกรรมการที่มา
ตัดสินลวนแลวแตเปนผูที่มีความสามารถและไดรับคัดเลือกมาเปนอยางดี เหตุการณนี้เปนการเนนย้ํา
ถึงคุณสมบัต ิ และความสามารถของคณะกรรมการบางทานที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่พิจารณาให
รางวลัหรือตัดสินผลการประชันเสียงสวดสรภัญญะ และพิจารณาผลการคนหาผูเปนดาวเสยีง การแสดง
ความสามารถดังกลาว เพ่ือใหเปนที่ประจักษวา กรรมการที่มาตัดสินนั้น มีความรูความสามารถจริง 
และเปนผูเชี่ยวชาญ การแสดงความสามารถจึงเปนการแสดงศักยภาพของการใชเสียง ซึ่งผูสวดสรภัญญะ
พึงมี เกิดความนาเชื่อถือแกบุคคลทั้งหลาย การแสดงความสามารถคณะกรรมการ จะแสดงพลังเสียง
ของตนเองในการขบัรองหรือสวด เชน การรองหมอลํา การรองบทสูขวญั และการแหลแบบไทย โดยเฉพาะ
การรองบทสูขวัญน้ันถือเปนพิธีกรรมสําคัญอยางหนึ่งของชาวอีสานที่สะทอนความเชื่อในเรื่อง “ขวัญ” 
และเปนการสรางกําลังใจและความเชื่อม่ันใหกอเกิดในการทํางาน 
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 3.5 เหตุการณสื่อสารการประกวดการสวดสรภญัญะ เหตุการณนี้เปนการแสดงใหเห็นวา 
คณะผูสวดสรภัญญะที่มารวมงานนั้นไดสื่อความเปนพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาตอศาสนาดวยการใช 
วัจนภาษาในการสวดสรภัญญะ และแสดงออกทางอวัจนภาษาที่สื่อถึงความศรัทธาที่มีตอศาสนาดวย
การแตงกายที่เหมาะงาน โดยผูหญิงจะนุงผาถุง สวมเสื้อแขนยาวมิดชิด แสดงถึงแบบแผนในการแตงกาย
เขาวัดทีต่องแตงกายแบบพืน้เมืองที่สุภาพ นอกจากนี้กิริยาทาทาง การเคลื่อนไหว และการปฏิบัติ
ลวนสื่อถึงการใหความสําคัญกับกิจกรรมการสวดสรภัญญะ เชน การเดินเขา การกราบไหว เปนการ
แสดงออกถึงมารยาทในการแสดงความเคารพตอคุณพระศรีรัตนตรัย การสวดสรภญัญะแสดงถึงการใช
วาจาอยางสุภาพ ออนโยน นาฟง ตอพระสงฆ การขับรองพรอมเพรียง การกราบไหว การนั่งที่ปฏิบัติ
อยางพรอมเพรียงกันนั้นแสดงถึงการฝกซอม และตั้งใจมาอยางดีและแสดงถึงพลังความสามัคคี พลัง
ความศรัทธาของทุกคนที่ตางตองการทําบุญรวมกันดวยกุศลจิตอันแนวแน 
 3.6 เหตุการณสือ่สารการใหรางวลัผูสวดสรภัญญะ เปนการเลือกคณะผูสวดสรภญัญะ
และจัดอันดับความเหมาะสมเพื่อใหรางวัล ในงานสวดสรภัญญะ มีคณะทํางานที่เฝาติดตามการสวด
ของคณะบุคคลตางๆ คณะกรรมการไดแสดงใหผูเขารวมงานไดทราบถึงตัวอยางการสวดที่ดีและเหมาะสม
ดวยการเชิญคณะบุคคลที่เคยไดรับรางวลัในการสวดสรภญัญะในปกอนๆ มาแสดงความสามารถใหเปน
ที่ประจักษแกทุกคน เปนการสื่อความหมายถึงมาตรฐานหรือตัวอยางทีค่วรปฏิบตัติาม คณะผูสวดสรภัญญะ
เปนกลุมผูรวมเหตุการณที่สรางสีสัน และสรางความครึกครื้นใหกับการจัดงานสวดสรภัญญะ 
 3.7 เหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียง ในการสวดสรภัญญะจะมี “ตนเสียง” หมายถึง 
“ผูนําสวด” ซึ่งเปนผูที่มีน้ําเสียงดี รองสวดไดไมผิดจังหวะ สามารถขึ้นตนเสียงใหลูกทีมรองตอได
อยางไพเราะไมผิดเพี้ยน การที่จะเปนผูนาํไดนั้น ตองเปนผูที่ไดรับคดัเลือกจากสมาชิกในกลุม และ
ไดรับการไวใจใหเปนผูนํา แสดงใหเห็นถึงการทํางานกลุมและการรวมแรงรวมใจกันในการทํางาน 
 3.8 เหตุการณสื่อสารการใหรางวัลดาวเสียง เปนการเฟนหาตนเสียงและจัดอันดับความ
เหมาะสมเพื่อใหรางวัล เปนการแสดงใหเห็นวา ผูนําสวดสรภัญญะตองมีน้ําเสียงนาฟง ใชคําชดัเจน 
เสียงดังฟงชัด จังหวะการนําสวดไมผิดเพี้ยน เพราะถาตนเสียงขึ้นตนกลอนสวดเพ้ียน ผูสวดคนอื่นๆ
ในคณะก็จะสวดผิดเพี้ยนตามไปดวย ดังน้ันจึงตองมีการคนหาและมอบรางวัลใหดาวเสียงวา ไดรับ
การรับรองแลววาเปนตนเสยีงที่ดีได 
 3.9 เหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ  ดังไดกลาวไปแลวในพิธีเปดวา การสวด
สรภัญญะ มีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยที่มีคํากลาววา 
“ไปใหลา มาใหไหว” ดังน้ันเหตุการณนี้ จึงเปนการสวดมนตเพ่ือลาพระสงฆกลับบาน และขอพรจาก
พระสงฆ เพ่ือใหเดินทางกลับอยางปลอดภัย จากนั้นจะถวายตนกัลปพฤกษที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ที่มีจิตศรัทธาถวาย เพ่ือเปนการทํานุบํารุงศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป 
 



 23

4. โครงสรางของสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” จังหวัดนครพนม   
  สถานการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ ของจังหวัดนครพนมในป พ.ศ. 2551 – 2552 ประกอบดวย
เหตุการณสื่อสารจํานวนทั้งสิ้น 9 เหตุการณ ดังแสดงในภาพประกอบ ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสรางสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” 
 
 
 สรุป สถานการณสื่อสารประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร 9 เหตุการณ มีการเรียงตามลําดับ
เวลาซึ่งแตละเหตุการณสื่อสารมีขอบเขตที่แนนอน โดยใชวัตถุประสงค และความสําคัญเปนเกณฑใน
การแยกแตละเหตุการณสื่อสารออกจากกัน 

สวนนํา 

สวนสรุป 

การทักทาย 

พิธีเปดการสวดสรภัญญะ 

การแนะนํา 

กรรมการแสดงความสามารถ 

การประกวดสวดสรภัญญะ 

การใหรางวัล 

การคนหาดาวเสียง 

การใหรางวัลดาวเสียง 

พิธีปดการสวดสรภัญญะ 

สวนเน้ือหา



บทที่ 4 
เหตุการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” 

  
 เหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ”ของจังหวัดนครพนม มี 9 เหตุการณ 
ไดแก การทักทาย พิธีเปดการสวดสรภัญญะ การแนะนํา การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
การสวดสรภัญญะ การใหรางวัล การคนหาดาวเสียง การใหรางวัลดาวเสียง และพิธีปดการสวดสรภัญญะ  
ในบทนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหเหตุการณสื่อสารตางๆ ในเรื่องของชนิดเหตุการณ หัวขอ วัตถุประสงค เวลา 
สถานที่ ผูรวมเหตุการณ รูปแบบการสื่อสาร เน้ือหาการสือ่สาร ลําดับวจันกรรม กฎการปฏิสัมพันธ และ
บรรทัดฐานการตีความ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. องคประกอบของแตละเหตุการณสื่อสาร 
 การวิเคราะหเหตุการณสื่อสารตามแนวของซาวิลล-ทรอยก เปนการศึกษาองคประกอบของ
เหตุการณสื่อสารแตละเหตุการณ ดังน้ี 
 1. ชนิดของเหตุการณ เพ่ือบอกวาเหตุการณสือ่สารนั้นเปนเหตุการณสื่อสารประเภทใด เชน 
การทักทาย การประกาศ การแสดงความเคารพ เปนตน โดยจะดูจากภาพรวมของเหตุการณสื่อสาร
นั้นๆ 
 2. หัวขอ หมายถึง เร่ืองที่พูด ซึ่งวิเคราะหจากประเด็นหลักของการสื่อสาร   
 3. วัตถุประสงค คือ จุดมุงหมายหลักของการปฏิสัมพันธระหวางผูสนทนา 
 4. เวลา-สถานที่ เพ่ือบอกวาเหตุการณสื่อสารนั้นเกิดขึ้นเวลาใด ที่ไหนสถานที่มีลักษณะทาง
กายภาพอยางไร เชน การจัดวางสิ่งของเครื่องใชในการตกแตงสถานที่ เปนตน    
 5. ผูรวมเหตุการณ เพ่ือวเิคราะหเหตกุารณสื่อสารแตละเหตุการณวามีผูใดมีสวนรวมในเหตกุารณ
สื่อสารนั้นๆ บาง และวิเคราะหจากรายละเอียดของผูรวมเหตุการณเหลานั้น เชน อายุ เพศ ชาติพันธุ 
สถานะทางสังคม การแตงกาย เปนตน        
 6. รูปแบบการสื่อสาร เพ่ือวิเคราะหวาผูรวมเหตุการณใชรปูแบบการสื่อสารอยางไรบาง เชน 
มีการใชภาษาอยางไร และมีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาหรือไม ใชอยางไร    
 7. เนื้อหาการสื่อสาร เพ่ือวิเคราะหวาเหตุการณสื่อสารนั้นมีสาระสําคัญอยางไร มีการอางถึง
อะไรบาง            
 8. ลําดับวัจนกรรมในการวิเคราะหวัจนกรรมผูวิจัยจะศึกษาตามแนวคิดของ ซาวิลล-ทรอยก 
เปนการวิเคราะหวา มีวัจนกรรมใดบางในแตละเหตุการณสื่อสาร และ วัจนกรรมเหลานั้นมีการเรียงลําดับ
อยางไร สวนการกําหนดวัจนกรรมผูวิจัยจะตีความจากเจตนาที่ผูพูดมีตอผูฟงซ่ึงแสดงออกโดยรูปภาษา
และปริบทที่ปรากฏในขอมูลที่ไดจากคําพูด การขับรอง และอากัปกิริยาของผูรวมเหตุการณ  
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 9. กฎการปฏิสัมพันธ เปนการวิเคราะหการกระทําของผูรวมเหตกุารณวา ผูรวมเหตกุารณ
ปฏิบัตติวัอยางไร มีขอกําหนดหรือกฎสําหรับการปฏิบตัิอยางไร เชน กฎทางพิธีกรรม ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความเปนแบบแผน เปนตน และธรรมเนียมปฏิบัติทีพ่บในเหตุการณสื่อสารตางๆ ในสถานการณ
สื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” จังหวัดนครพนม        
 10. บรรทัดฐานการตีความ เปนการวิเคราะหสาเหตุและความหมายของคําพูด กลอนสวด 
และการกระทาํที่ปรากฏในเหตุการณสื่อสารตางๆ วา เหตุใดจึงมีคําพูด การขับรอง และการกระทํา
เหลานั้นปรากฏในเหตุการณ อีกทั้งคําพูด กลอนสวด และการกระทํานั้นหมายถึงอะไร โดยใชพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรมและประเพณีในสังคมเปนหลัก 
 

2. เวลา-สถานที่  
 เหตุการณสื่อสารตางๆในสถานการณสื่อสารการแขงขัน “การสวดสรภัญญะ” จังหวัดนครพนม 
มักจัดขึ้นในวนัหยุดสุดสัปดาห คือ วันอาทิตย เนื่องจากเปนวันหยุดพักผอนจากการทํางาน คนทั้งหลาย 
จึงสามารถเดินทางมารวมชมการแขงขัน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได บางครอบครัวที่อยากพักผอน
ที่บานก็สามารถรับชมรับฟงทางบานไดจากคลื่นวิทยุทองถิ่น เวบไซด และเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นได เวลาที่
ดําเนินการในป พ.ศ. 2551 มีการจัดการแขงขันในวันที่ 27 กันยายน และวันที่ 14 ตุลาคม 2551 สวน
ในป พ.ศ. 2552 จัดแขงขันในวันที่ 13, 20 และ 27 กันยายน 2552 เวลาในการจัดแขงขันคือชวงเวลา 
9.00 น. – 16.00 น. และเหตุการณสื่อสารตางๆ จะดําเนินการแขงขนัทีศ่าลาตรีมุข และศาลาพระธรรม
ราชานุวัตร 
 การจัดวางตกแตงสิ่งของ เครื่องใชภายในของทั้ง 2 ศาลานั้นจะจัดวางคลายๆ กัน ซึ่งพบวา
การจัดตกแตงภายใน และการจัดวางสิ่งของ เครื่องใชในการแขงขันกลอนรองทํานองสรภัญญะ แบงออก
ไดเปน 5 สวน ดังนี้  
  สวนที่ 1 เปนสวนหนาสุดของศาลา จะตั้งโตะหมูบูชาพระศรีรัตนตรัย ซึ่งประกอบดวย
พระพุทธรูป แจกันดอกไม ที่จุดเทียน ธปูบูชา และแทนกราบ ดานขวาของโตะหมูบูชาเปนพระบรม-
ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานหนาโตะหมูบูชา พรมใชสําหรับเปนพ้ืนที่การแขงขัน
การสวดสรภัญญะ การจัดวางสิ่งของ เครื่องใชในสวนที่ 1 ดังกลาวขางตนสังเกตไดวาพิธีกรรมใดๆ ก็ตาม 
ที่เปนพิธีการมกัจะมีการไหวบูชาคุณพระศรีรัตนตรยัและพระมหากษตัรยิ ทั้งน้ีเพราะจะทําใหการประกอบ
พิธีนั้นๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี และใหดูวาพิธีการนั้นเปนที่นาเชื่อถือ ทุกคนที่รวมงานตองสํารวม และ
แสดงความเคารพดวย 
  สวนที่ 2 เปนสวนดานขวาของศาลา จัดเปนอาสนสงฆ ปูผารองนั่ง จัดใหอยูสูงกวาพ้ืนที่
อ่ืนๆ ในศาลา เน่ืองจากเปนที่นั่งของพระสงฆ และเปนพระพุทธรูปขนาดใหญตั้งอยูดานขวาของอาสนสงฆ 
ดังนั้นเพ่ือเปนการแสดงความเคารพตอสถาบันศาสนาจึงจัดใหอยูสูงกวาที่นั่งของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ผูที่
นับถือพุทธศาสนาทุกคนทราบกันดีวาพระรัตนตรัยน้ันควรแกการเคารพบูชา ดังนั้นอาสนสงฆและพระพุทธรูป
เพราะถือวา ทานเหลานั้นเปนผูอยูในศีลในธรรมจึงตองอยูสูงกวาคนธรรมดาทั่วไป 



 26

  สวนที่ 3 เปนสวนดานซายของศาลา มีการจัดวางโตะเกาอ้ีสําหรับคณะกรรมการ และมี
มานั่งไมยาวๆ วางเยื้องมาดานหนา และอยูทางซายมือของโตะคณะกรรมการจัดเตรียมสําหรับเปนที่
นั่งชมการสวดสรภัญญะของแขกผูทรงคุณวุฒิ คานยิมของสังคมไทยมักใหเกียรติผูที่ไดรับตาํแหนง
ทางสังคม ดังน้ันผูที่ไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ซึ่งทุกคนลวนเปนครู อาจารย จึงจัดที่ใหมีที่เฉพาะ
คณะกรรมการ ผูที่ถือวา ไดรับการยอมรับในสังคมแลววานั่งเสมอพระรัตนตรัยได แตก็จัดใหหางจาก
พระสงฆคือนั่งฝงตรงขามกัน 
  สวนที่ 4 สวนกลางของศาลา เปนพ้ืนทีท่ี่เหลือของพ้ืนที่ในศาลา ปดูวยเสื่อ ใชสาํหรับ
เปนที่นั่งของคณะผูสวดสรภัญญะที่มาทําการแขงขัน และผูชมบางสวน ในสวนน้ีคณะผูสวดสรภัญญะ 
และผูชมบางสวนไดนั่งกับพ้ืนเพราะที่นั่งใกลกับพระสงฆ หากจะนั่งสูงกวาก็ไมสมควร  
  สวนที่ 5 มุมดานขวาของศาลา เปนทางเขาจะมีการวางปายซึ่งบอกชื่อของงาน การมี
ปายชื่องานเพ่ือชี้แจงแกคนทั่วไปที่พบเห็นวา ขณะนั้นมีการจัดกิจกรรมอันใดอยู และการแสดงปาย
ทําใหทราบวางานนั้นมีความสําคัญพอสมควร เพราะถาไมสําคัญก็คงจะบอกตอๆ กันได 
   การจัดสถานที่การสวดสรภญัญะแสดงใหเห็นความสําคญัของลําดับชัน้ทางสังคมของ    
ผูรวมเหตุการณ ที่ใหความเคารพตอผูมีศีลธรรมเชน อาสนสงฆ และพระพุทธรูปจะจัดวางสูงกวาที่นั่ง
ของผูสวดสรภัญญะ และผูชมผูฟง เปนตน 
   สวนตางๆ ของการจัดตกแตงภายใน และการจัดวางสิ่งของ เครื่องใช ของศาลาที่
จัดดําเนินการแขงขัน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร แสดงเปนแผนผังไดดังตอไปน้ี 
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ทิศเหนือ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 การจัดตกแตง และการจัดวางสิ่งของ เครื่องใชภายในศาลาตรีมุข และศาลาพระธรรม 
      ราชานุวัตร 
   
 
 เหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” ของจังหวัดนครพนม  มี 9 เหตุการณ  
ไดแก การทักทาย พิธีเปดการสวดสรภญัญะ การแนะนํา การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ  
การประกวดการสวดสรภัญญะ การใหรางวัล การคนหาดาวเสียง การใหรางวัลดาวเสียง และพิธีปด



 28

การสวดสรภญัญะ เรียงตามลําดับ ซึ่งจะแสดงผลการวเิคราะหในหัวขอตอไปน้ี ยกเวนองคประกอบ
ดาน เวลา – สถานที่ ซึ่งไดกลาวแลวขางตนใน ภาพประกอบ 3 
 

3. เหตุการณสื่อสาร 
 3.1 เหตุการณสื่อสารที่ 1 : การทักทาย 
  3.1.1 ชนิดของเหตุการณ  เหตุการณสื่อสารการทักทายนี้  จัดเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท  การเกริ่นนํา และการทักทาย  
  3.1.2 หัวขอ  หัวขอของเหตุการณสื่อสารการทักทายนี้คือ การกลาวทักทาย แจงใหทราบวา
การแขงขนัการสวดสรภัญญะนี้ มีใครเปนผูใหการสนบัสนุน และอธบิายความสําคญัของการจัดการแขงขัน
การสวดสรภัญญะ  
  3.1.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการทักทาย มีวัตถุประสงคเพ่ือกลาวทักทาย ผูรวม 
เหตุการณก็มารวมในการสวดสรภัญญะ เพ่ือแจงใหทราบเกี่ยวกับผูใหการสนับสนุน ความสําคัญของ
การสวดสรภัญญะ ชองทางการรับชมรับฟงการสวดสรภัญญะของคนที่อยูทางบาน และเพื่อเชิญชวน
ใหผูที่สนใจการสวดสรภัญญะติดตามการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดการดําเนินงาน 
  3.1.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.1.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอน ในชวงนี้
พิธีกรจะทักทายผูรวมเหตุการณที่เพ่ิงเขามาในงาน 
    พระสงฆ มีทั้งหมด 4 รูป มาเปนประธาน และรอการประกอบพิธีทางศาสนาที่
จะเริ่มขึ้นในพิธีเปด 
    คณะกรรมการ ทําหนาที่เตรียมเอกสารที่ตองใชในการตัดสินคณะสรภัญญะ เชน 
เกณฑการใหคะแนน รายชื่อผูเขาแขงขัน เปนตน 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่รับชม และคอยใหกําลังใจคณะสวดสรภัญญะ 
    คณะสรภัญญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะ จํานวน 5 – 6 คน  
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร มีประมาณ 200 คน 
   3.1.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนม ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด 
www.takho.com ซึ่งผูรวมเหตุการณรองไมสามารถประมาณการไดวา มีจํานวนเทาไหร 
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  3.1.5 รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณสื่อสารการทักทายนี้ ปรากฏการใชรูปแบบการสื่อสาร
โดยการพูดกลาวคือ พิธีกรกลาวทักทายผูชมและผูฟงทางวิทยุ และการกลาวถึงผูสนับสนุน ความสําคัญ
ของการสวดสรภัญญะ และการแจงใหทราบเกี่ยวกบัชองทางการรับฟงการแขงขันการสวดสรภัญญะ  
สําหรับคนที่ติดตามอยูทางบาน ตัวอยางเหตุการณสื่อสารการทักทาย เชน  
 
  “ครับสวัสดีครับ ผมพรอมพันธ กุลพา วันนี้พรอมทีมงานจังหวัดนครพนม มีทางสภาวัฒนธรรม 
 จังหวัดนครพนม สํานักงานจังหวัดนครพนม ไดรับฉันทานุมัติจากพระเดชพระคุณทานพระราชธีราจารย 
 ใหทําการประกวดสรภัญญะทํานองพื้นบานประจําป พ.ศ. 2552  ที่ ศาลาตรีมุข วัดพระธาตุพนม 
 แหงนี้... สําหรับพ่ีนองที่อยูทางบานนะครับ จังไดๆ (อยางไร) ตอนนี้สําหรับในอําเภอธาตุพนม 
 ของเฮารับฟงคล่ืน...”  
  “...ก็ถือโอกาสสวัสดีบรรดาพี่นองที่รับฟงอยูทางเวบไซด ทาคอดอทคอมและสถานีวิทยุชุมชน   
 ตางๆ นะครับ... กลอนสรภัญญะจะเปนกลอนสวดที่ปรับมาจากคํากลอนที่กล่ันกรองมาแลว  เปน 
 คํากลอนที่มีคติธรรม ฟงแลวเพราะหูครับ"  

  3.1.6 เน้ือหาการสื่อสาร จากการวิเคราะหพบวา เหตุการณสื่อสารการทักทายมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการทักทาย โดยพิธีกรกลาวสวัสดีผูรวมเหตุการณ และแนะนําชื่อพิธีกรเอง ถือวาเปนการทักทาย
ตามวัฒนธรรมไทยพบเจอกันตองมีการทักทาย นอกจากการทักทายแลวยังกลาวถึงผูใหการสนับสนุน  
ที่ทําใหมีงบประมาณที่นํามาเปนรางวัลใหกับคณะผูสวดสรภัญญะ และแนะนําชองทางการติดตามรับชม
รับฟงของคนที่ตองการติดตามการสวดสรภัญญะ ซึ่งอยูทางบานวาสามารถรับชมรับฟงไดตามคลืน่วิทยุ
ชุมชนตางๆ หรือคนที่อยูอําเภอเมืองสามารถรับชมไดทีช่อง NP เคเบิ้ล TV และผูที่อยูนอกเขตจงัหวัด
นครพนม สามารถติดตามรับฟงการแขงขันไดที่ http://www.fm.Takho.com 
  3.1.7 การลําดับวัจนกรรม วัจนกรรมที่ปรากฏในเหตุการณสื่อสารนี้ ไดแก  
   แสดงความเคารพ วิเคราะหจากคํากลาวของพิธีกร คือ ถือโอกาสนมัสการองคพระ
ธาตุพนมขออาราธนาพระคณุทานพระราชธรีาจารย...” ซึ่งการแสดงความเคารพดงักลาวเปนการแสดง
ความเคารพตอสถาบันศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทุกคนใหความเคารพนับถือ  
   การทักทาย วิเคราะหจากการยกมือไหวของพิธีกร พรอมกลาวคําวา “สวัสดี...”  
   การอธิบาย วเิคราะหจากวัจนภาษาของพิธกีรที่มีการอธบิายถึงผูสนบัสนุน ฝายตางๆ 
ก็รวมมือกันทําใหการแขงขนัการสวดสรภัญญะเกิดขึ้นซึ่งพิธีกรอธิบายวา “....สภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครพนม สํานักงานจังหวัดนครพนมไดรับฉันทานุมัต ิจากพระเดชพระคุณพระราชธีราจารย  ใหทํา
การประกวดสรภัญญะทํานองพื้นบาน…”  
   นอกจากการอธิบายถึงผูสนับสนุนดังกลาว ยังอธิบายเกี่ยวกบัรางวัลทีผู่ชนะการ
แขงขันในลําดบัที่ 1, 2 และ 3 แตละรุนอายุจะไดรับ เชน “...เราจัดการแขงขันแบงออกเปน 3 ระดับ  
ระดับเยาวชน คือ  อายุ 15 – 25 ป ระดับแมบานหรือวาวัยกลางคน คืออายุ 26 – 50 ป ระดับผูสูงวัย
คือ 51 ปขึ้นไปครับ รางวลัที่ 1 สําหรับเยาวชนครบั โลเกียรติยศซึ่งนํามาโชวใหเห็นแลว พรอมกับ
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เงินรางวัล 5,000 บาท จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทาน
ศุภชัย โพธิ์สุ....”  
   การขอบคุณ วิเคราะหจากการกลาวของพิธีกรซึ่งจะปรากฏคําวา “ขอบคุณ” ใน
ขอความ เชน “ตองขอขอบคุณหลายๆ เดอ สําหรับผูหลักผูใหญในนครพนม... ขอขอบพระคุณสําหรับ
ทานรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอบพระคุณมายังพระคุณทานพระราชธรีาราชย”  
เปนการกลาวถึงผูใหการสนับสนุนเพื่อขอบคุณและใหเกียรติผูสนับสนุน ที่ชวยสงเสริมงบประมาณจน
เกิดงานนี้ขึ้นได และสังเกตวาพิธีกรกลาวคําขอบคุณซํ้าๆ เพ่ือแสดงใหเห็นวา ผูพูดมีความซาบซึ้ง 
ปลาบปลื้มใจทีห่ลายฝายใหการสนบัสนนุ ชวยเหลือจนงานน้ีไดดําเนนิงานตามเปาหมายทีต่องจัดการสวด
สรภัญญะของจังหวัดนครพนมทุกๆป 
   การขอรอง โดยวิเคราะหจากขอความซึ่งปรากฏคําวา ขออนุญาต และ กรุณา... 
เชน “...เฮาสิเริ่มพิธีนะครับ โดยจะเริ่มจากพระเดชพระคุณทานพระราชธีราจารย เพ่ิน (ทาน)สิไดพา
พวกเฮาสัมมาคาราวะพระธาตุพนมในวัดพระธาตุพนมกอนครับ ขออนุญาตนมัสการครับผม  ได
กรุณานํา พ่ี ปา นานอง ไดคาราวะพระธาตุพนมกอนที่จะเริ่มพิธีเปดครับ ...”  
  3.1.8 กฎการปฏิสัมพันธ ของเหตุการณสื่อสารการทักทาย คือ พิจารณาจากผูรวม
เหตุการณหลกั คือ พิธีกรกลาวทักทายผูชมผูฟงดังการใชภาษาโดยกลาวคําวา “สวัสด”ี และใช อวัจน 
ภาษา โดยการยกมือไหว และผูรับสารจะแสดงทาทางตอบกลับดวยการยกมือไหว และสงยิม้กลาว
ทักทายเชนกนั แสดงวัฒนธรรมของคนไทย เม่ือเจอกนัจะทกัทายกนั และการสงยิ้มคือ การแสดงความ
มีมิตรไมตรี ความเปนกันเองของคนในชุมชน  
  นอกจากการกลาวทักทายดังกลาวแลว ผูรวมเหตุการณทุกคนที่เขามา ณ วัดพระธาตุพนม 
วรมหาวิหาร ทุกคนจะแสดงการไหว หรือกราบโบราณสถาน ที่ทุกคนใหความเคารพนับถือ เม่ือไหว
พระธาตุพนมเสร็จ ผูรวมเหตุการณเขามาในศาลาการแขงขัน จะกราบบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย เพ่ือ
แสดงออกถึงความเปนพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัตติอพระพุทธศาสนาดวยความศรัทธา 
  3.1.9 บรรทัดฐานการตีความ พิจารณาจากการทักทายระหวางบุคคล และการแสดง
ความเคารพตอคุณพระศรีรัตนตรัย ที่แสดงออกมาเปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา กลาวคือ การทักทายกัน
ของผูรวมเหตุการณที่มาพบกันครั้งแรกของวันน้ัน จะกลาวทักทายกันดวยคําวา สวัสดี พรอมกับยกมือไหว
ทั้งผูสงสารและผูรับสาร แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของความเปนไทยทีดี่งาม การเคารพนอบนอมตอกัน
ดังกลาวยังปรากฏใหเห็นในสังคมไทย 
  เม่ือมาถึงวัดเปนครั้งแรก ทุกคนจะนั่งในทาที่สุภาพ สํารวมกาย วาจา ใจ และกราบไหว
คุณพระศรีรตันตรัยอยางออนนอม แสดงใหเห็นถึงการเคารพบชูาตอพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
ของผูที่นับถือพระพุทธศาสนา 
 จากบรรทัดฐานการตคีวามขางตนเห็นไดวาสังคมไทยยังคงรักษาเอกลกัษณที่ดีงามของไทย
เอาไว เชน การกราบ การไหว  
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 3.2 เหตุการณสื่อสารที่ 2 : พิธีเปดงาน “การสวดสรภัญญะ”  
  3.2.1 ชนิดของเหตกุารณ เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะ จัดเปนเหตุการณ
สื่อสารประเภทการเปด  
  3.2.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสือ่สารพธิีเปดการแขงขันการสวดสรภัญญะน้ีคอื การเริ่มตน
กอนการเขาสูการสวดสรภัญญะ 
  3.2.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภญัญะ มีวัตถปุระสงค เพ่ือ  
แจงใหทราบวา กอนจะเริ่มการแขงขันตองแสดงความเคารพนับถือตอสถานที่ และคณุพระรัตนตรยั โดย
การสวดมนตไหวพระ และแจงใหผูชมผูฟงทราบวา พิธีเปดการสวดสรภัญญะไดเร่ิมขึ้นแลว 
  3.2.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.2.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอน 
    พระสงฆ มีทั้งหมด 4 รูป ทําหนาที่สวดมนต และเจาคณะจังหวัด 1 รูป ทําหนาที่
เปนประธานในงานสวดสรภัญญะ 
    คณะกรรมการ ทําหนาที่เตรียมเอกสารที่ตองใชในการตัดสินคณะสรภัญญะ เชน 
เกณฑการใหคะแนน รายชื่อผูเขาแขงขัน เปนตน 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่รับชม และคอยใหกําลังใจคณะสวดสรภัญญะ 
    คณะสรภัญญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน  
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน 
   3.2.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนม ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด 
www.takho.com ซึ่งไมสามารถประมาณการไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.2.5 รูปแบบการสือ่สาร การใชรูปแบบของเหตกุารณสื่อสาร พิธีเปดการสวดสรภัญญะ
นี้ ปรากฏทั้งรูปแบบทีเ่ปนวจันภาษาและอวัจนภาษา ดังนี้ 
   รูปแบบการสือ่สารแบบวัจนภาษา ในการสื่อสารนี้ผูรวมเหตุการณคือพิธีกรใชภาษาไทย 
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่พิธีกรโดยพิธีกรเริ่มจากการกลาวเชิญกรรมการชาย 1 ทาน ที่เคยบวช
มาเปนผูนําสวดมนตทําวัตรเชา เปนการเริ่มตนพิธีเปดทางการ และควรแกการแสดงความเคารพตอ
ศาสนา ภาษาของผูรวมเหตุการณใชภาษาไทยมาตรฐาน เชน 
     พิธีกร : เชิญทานมหาสุริยนตมานําสวดมนตไหวพระครับเด๋ียวผมจะไดไปจุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัย  เชิญครับ 
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    กรรมการชาย 1 : ขอเชิญทุกทานนะครับประนมมือใหสูง พรอมจุดเทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) ทุกทานกลาว อาราธนาศีล พรอมๆ กัน... 
   นอกจากการใชภาษาไทยกลางในเหตุการณสื่อสารพธิีเปดงานแลว ยงัปรากฏการใช 
ภาษาบาลี เพราะพิธีเปดเกีย่วของกับศาสนา และเปนการสรางความเปนมงคลใหแกงาน และผูรวมงาน
ใหความเคารพตอสถานที่ ดังนั้นจึงมีการสวดมนตไหวพระ ทั้งพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มารวมงาน
ทุกคน  
   อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ (2548: 46) กลาวไววา การใชวัจนลีลาตายตัว เปนรูปแบบ
ภาษาที่ใชในกาลเทศะที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนพิธีการมาก มักเปนรูปแบบที่สืบตอกันมาในสังคมเปนประเพณี
สะทอนวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เน่ืองจากเปนเหตุการณสื่อสารดานพิธีกรรมและมีการอางถึงสิ่งศักดิ์สิทธ 
   ลักษณะของรูปแบบการใชภาษา เปนภาษาบาลีในเหตุการณสื่อสาร เปนการสวดมนต
เพ่ืออาราธนาศีลหา เชน 
    ผูนําสวด : มะยังภันเต  วิสุงวิสุงรัขนะภายะ  ติสาระเน นะสะหะ ปญจะศีลานยิา
จามะ 
    ทุกคนกลาวพรอมกัน : ทุติยมัปมะยงัภันเต  วิสงุวิสุงรัขนะถายะ ติสะระเน นะสะหะ  
ปญจะศีลานิยาจามะ... 
    พระสงฆ : นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ  (3ครั้ง) 
    ทุกคน : (กลาวตามพระสงฆ...) 
   รูปแบบการสื่อสารที่เปนอวัจนภาษา อวัจนภาษาที่ปรากฏในเหตุการณสื่อสาร
พิธีเปด การสวดสรภัญญะ คือ การแสดงออกโดยใชภาษาทาทางในการทําพิธีทางศาสนา เชน พิธีกร
จุดเทียนธปูบชูาพระรตันตรยั เพ่ือแสดงความเคารพตอพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ อีกทั้งยงัเปน
ธรรมเนียมของความเปนพิธีการ เม่ือเปดงานตองมีพิธีจุดเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย การกราบ 3 ครั้ง  
เพ่ือเคารพสถาบันศาสนา และการประนมมือของผูรวมสถานการณทุกคน ในขณะที่พิธีกรทําการจุด
เทียนธูป 
  3.2.6 เน้ือหาการสื่อสาร เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะ มีเน้ือหาการสื่อสาร
ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ซึ่งตางกับพิธีเปดงานทั่วๆ ไป เนื่องจากการสวดสรภญัญะ มีตนกําเนิด
มาจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น เม่ือจะมีการจัดการสวดสรภัญญะ ผูจัดจะไมละเลยที่จะสอดแทรกความเปน
ศาสนาพุทธเขาไปในบางขั้นตอน เชน การสวดมนตอาราธนาศีลหาของพระสงฆ  และพุทธศาสนิกชน  
เชน 
   พระสงฆ : นะโมตัสสะผะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะ (3 ครั้ง) ทุกคน
กลาวตาม... 
   พระสงฆ : พุทธังสะระนังคัจฉามิ 
   ทุกคน : (กลาวตามพระสงฆ)... 
   พระสงฆ : ธัมมังสะระนังคัจฉามิ 
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   ทุกคน : (กลาวตามพระสงฆ)... 
   พระสงฆ : สังฆังสะระนังคัจฉามิ 
   ทุกคน : (กลาวตามพระสงฆ)...ฯ  
  3.2.7 การลําดับวัจนกรรม เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะนี้ มีลําดับวัจนกรรม
ที่เกิดขึ้น ไดแก การแสดงความเคารพ การกลาวนํา การกลาวตาม  ซึ่งอธิบายได ดังน้ี 
   การแสดงความเคารพ วเิคราะหไดจากผูรวมเหตุการณใชอวัจนภาษาตางๆ ใน
การประกอบพิธีทางศาสนา กลาวคือ ทุกคนประนมมือเม่ือพิธีกรจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
การกราบ การสวดมนต ไหวพระ การแสดงวัจนกรรมเหลานี้ เปนการกระทําตามพธิกีารและธรรมเนียม
ของพุทธศาสนิกชน และผูที่นับถือพุทธศาสนา 
   การกลาวนํา วิเคราะหไดจากการสวดมนตไหวพระ โดยผูรวมเหตุการณเปน
กรรมการชาย 1 ทาน ซึ่งเคยออกบวชมากอนเปนผูนําสวดมนต เชน 
    กรรมการชาย : มะยังภันเต...  
    และการกลาวนําของพระสงฆ เชน 
    พระสงฆ : นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ...  
   การกลาวตาม วเิคราะหจากการสวดมนตไหวพระและเปนวัจนกรรมที่ตอเน่ืองกบั 
วัจนกรรมกลาวนํา คือ เม่ือผูนําสวดมนตไหวพระขึ้นตนการสวดมนตวา “มะยังภันเต...” ทุกคนก็จะ
กลาวตอไปจากผูนําพรอมๆ กันวา “วิสุงวสิุงรัขนะถายะ...”   
   และการกลาวตามพระภิกษุสงฆหลังจากที่ทานกลาวจบในแตละประโยค ผูรวมเหตุการณ
ทุกคนก็จะกลาวตาม เชน 
    พระสงฆ : ปานาติปาตา เวระมะนีสิขาปะทังสัมมาทิยามิ 
    ทุกคน : ปานาติปาตา เวระมะนีสิขาปะทังสัมมาทิยามิ...ฯ 
  3.2.8 กฎการปฏิสัมพันธ 
   กฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะวิเคราะหจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรกับผูรวมเหตุการณหลักที่เปนพุทธศาสนิกชนทุกคน เปนกฎทางพิธีกรรมที่
แสดงออกทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ไดแก 
   3.2.8.1 อวัจนภาษาวิเคราะหจากพิธีกรจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมเหตุการณ
ทุกคนจะประนมมือและยกมือวันทาเมื่อสิ้นสุดการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
   3.2.8.2 วัจนภาษาวเิคราะหจาก พุทธศาสนิกชนอาราธนาศีลหาจบลง พระสงฆจะ
สวดมนตเพ่ือใหศีลใหพรตอบกลับ และพุทธศาสนิกชนทุกคนจะกลาวตามเมื่อพระสงฆสวดมนต เม่ือ
สิ้นสุดการอาราธนาศีลหาทุกคนจะกราบ 3 ครั้ง 
    การสิ้นสุดในพิธีสวดมนตไหวพระ เม่ือพระสงฆใหศีลใหพรจบ ทุกคนจะแสดง
การปฏิสัมพันธโดยการประนมมือ พรอมกับการกลาวประโยค วา 
    สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมวันทามิ  สาธุภันเต  อามะภันเต 
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  3.2.9 บรรทัดฐานการตีความ 
   ในพิธีเปดการสวดสรภัญญะจะใชทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่อิงพิธีกรรมทางศาสนา
เปนหลักในการดําเนินงานเกือบทุกขั้นตอน แสดงใหเห็นถึงความนอบนอมตอพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ เชน ใชวัดเปนสถานที่ดําเนินงาน การสวดมนตทําวัตรเชา และมีพระสงฆมารวมในพิธีการ
เกือบทุกขั้นตอน เปนตน  
 นอกจากนี้ ยังมีบทบาททางสังคมของพุทธศาสนิกชนที่แสดงออกถึงความเคารพ นอบนอม
ตอพุทธศาสนา เชน การเลือกวัดเปนสถานที่ดําเนินงาน การตกแตงสถานที่ การแตงกาย เวลาใน   
การดําเนินงาน บุคคลสําคญัที่มารวมงาน และลําดับขัน้ตอนการดําเนินงาน 
 3.3 เหตุการณสื่อสารที่ 3 : การแนะนํา 
  3.3.1 ชนิดของเหตุการณ จัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภทการแนะนํา 
  3.3.2 หัวขอ เพ่ือแจงใหทราบเกี่ยวกับคณะกรรมการ และเกณฑที่ใชในการตัดสิน การประชัน
ของคณะผูสวดสรภัญญะ 
  3.3.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อการแนะนํานี้มีวัตถุประสงค เพ่ือแจงใหทราบวาการสวด
สรภัญญะจะมีการดําเนินงานอยางไรตามลําดับเวลา และมีผูรวมงานฝายตางๆ เชน คณะกรรมการ 
คณะผูสวดสรภัญญะ แขกผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
  3.3.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.3.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่แนะนําชือ่กรรมการ และตําแหนงหนาที่การงาน
ทีละคน แนะนําผูใหการสนับสนุน แขกผูทรงคุณวุฒิที่มารวมงาน และแนะนําคณะสรภัญญะที่มารวม
ประชันจากหมูบานตางๆ 
    พระสงฆ มีทั้งหมด 4 รูป นั่งฟงการแนะนําของพิธีกร  
    คณะกรรมการ จํานวน 7 ทาน รอพิธีกรแนะนํา และยืนแสดงตัวเพ่ือใหผูรวม
เหตุการณทุกคนรูจัก 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 3 ทาน มารวมชมการสวดสรภัญญะ 
    คณะสรภัญญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน ฟงการแนะนําของ
พิธีกร 
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่จัดสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุพนม 
วรมหาวิหาร  ซึ่งผูรวมงานมีประมาณ 200 คน  
   3.3.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
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    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด www.takho.com ซึ่ง
ไมสามารถประมาณการผูชมไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.3.5 รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณสื่อสารการแนะนํานี้พบวามีรูปแบบการสื่อสาร
ที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
   3.3.5.1 รูปแบบที่เปนวัจนภาษามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    3.3.5.1.1 ใชภาษาไทยมาตรฐานในการแนะนํา เชน 
     พิธีกร : คณะที่จะมาแขงขันในวันนี้ มีคณะจากอําเภอเมือง มีคณะลูกแกว
วัฒนากร คณะโพนงามธรรมวาที คณะโพนแกวบันเทิงธรรม ซึ่งมีพระครูโสภณรัตนากรเจาคณะตําบล    
นาทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  เปนหัวหนาคณะนํามา  คณะศรีชมชื่นบานนาขามเฒา  คณะ
นองใหมศรีปทุม อันนี้คืออําเภอเมืองที่จะทําการแขงขันในวันนี้ อําเภอธาตุพนมมี 2 คณะ คือ คณะ
บานชุมเหมา คณะบานโพนงามพัฒนา  อําเภอนาหวา  มีทั้งหมด 3 คณะ... (การแนะนําคณะสรภัญญะ
ที่มารวมการสวดสรภัญญะ) 
     พิธีกร : ...เชญิคณะกรรมการทางดานหนาเลยนะครับ กรรมการแตละทาน
ที่เราเชิญมาไดรับประกาศแตงตั้งจาก ผูวาราชการจังหวัดนครพนม ประธานกรรมการ ไดแก ทาน
ผูอํานวยการศุภวิทย  ศรีมุงคุณครับ  ผูอํานวยการชุมชนหนองยางชิ้นเรณูนครครับ ทานผูอํานวยการ
นิยม ไผโสภา (ลุกขึ้นยืน ยกมือไหว) ทานอาจารยพิลาวรรณ พลโล ทานอาจารยวัฒนา  แสนรัง...(การ
แนะนําคณะกรรมการก็มาตัดสินการสวดสรภัญญะ) 
    3.3.5.1.2 ใชภาษาไทยมาตรฐานปนภาษาถิ่นอีสาน เชน 
     ประธานกรรมการ : ขออนุญาตที่นัดที่มาประกวด  ม้ือน้ี (วันนี้) มีโอกาสมา 
ลุงพรอมใหเกียรติ 2 ป มาเปนประธานกรรมการ ปนี้ก็เปนปที่ 3 แลว ในการตัดสินเฮาสิเนนเร่ืองเสียง
เปนหลักนะครับ เนนเรื่องเสียงเร่ืองทํานอง เพราะฉะน้ันคนที่เปนตนเสียงหนิ พยายามหาคนที่เสียงดี
จริงๆ มาเปนตนเสียง สมาชิกที่อยูในแตละคณะกใ็หเสยีงดีคือกัน (เหมือนกัน) เพราะวา ใชไมคกันทุกคน  
คะแนนเสียงให 50 คะแนน  สวนที่เหลืออีก 50 คะแนน  กะสิเปน (ก็จะเปน) อักขระอันคําวา ปงปลากะ
ใหเปนปงปาแตคําเวา (คําพูด) บัด (ถา) ยาม (เม่ือ) สวดใหเวา (พูด) ปงปาเปนภาษาบานเฮา เพราะ
เปนลาวอีสาน บแมนวารองปงปลาบไดได (ไมไดนะ) กรรมการเพิ่นสิ (ทานจะ) หักคะแนนนะครับ  
เวลาในการรองก็สําคัญ อยาใหเกินเวลาทีก่ําหนดไว คณะหนึ่งบเกิน 15 นาที ถาเกินนั้นกรรมการสิทอน
ลงเถื่อละหนอยๆ (ที่ละนอยๆ)... (การแนะนําเกณฑการใหคะแนนในการสวดสรภัญญะ) 
   3.3.5.2 รูปแบบการสือ่สารทีเ่ปนอวจันภาษา คือ เม่ือพิธีกรแนะนําชื่อคณะกรรมการ
คนใด คณะกรรมการคนนั้นก็จะแสดงตนเพื่อใหทราบวาเปนคนไหน โดยมีวีการแสดงตนหลายรูปแบบ 
เชน โดยการยืนขึ้นแลวยิ้ม โบกมือ โคงศีรษะ พยักหนา เปนตน และยกมือไหวเพ่ือทักทายตามมารยาท
ของคนไทย 
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 ในสวนของผูชมและคณะผูสวดสรภัญญะ เม่ือกรรมการไหวเสร็จทุกคนก็จะแสดงการรับทราบ 
และใหเกียรติคณะกรรมการดวยการปรบมือ 
  3.3.6 เน้ือหาการสื่อสาร เหตุการณสื่อสารการแนะนํามีเน้ือหาการสื่อสารเกี่ยวกับการให
รายละเอียด เพ่ือใหผูรวมเหตุการณรับทราบวา  คณะผูสวดสรภัญญะมีจํานวนหลายคณะ และมาจาก
ตางสถานที่กนั คณะกรรมการตัดสิน และเกณฑการตัดสินใหรางวลัการสวดสรภัญญะ ประกอบดวย
อะไรบาง 
  3.3.7 การลําดับวัจนกรรม ในเหตุการณสื่อสารการแนะนํา ไดแก การแนะนํา การ
ชี้แจงกฎเกณฑ ซึ่งอธิบายได ดังน้ี 
   การแนะนํา วิเคราะหไดจากการแนะนําคณะผูสวดสรภัญญะ และการแนะนํา
คณะกรรมการที่มาตัดสิน โดยพิธีกรเปนผูแนะนํารายละเอียดตางๆ เชน 
    พิธีกร : คณะที่จะมาแขงขันในวันน้ีมี คณะจากอําเภอเมือง มีคณะลูกแกววัฒนากร  
คณะโพนงามธรรมวาที  คณะโพนแกวบันเทิงธรรม  ซึ่งมีพระครูโสภณรัตนากรเจาคณะตําบลนาทราย  
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปนหัวหนาคณะนํามา คณะศรีชมชื่นบานนาขามเฒา คณะนองใหมศรีปทุม  
อันนี้คือ อําเภอเมืองที่จะทําการแขงขันในวันนี้ อําเภอธาตุพนมมี 2 คณะ คือ คณะบานชุมเหมา คณะ
บานโพนงามพัฒนา อําเภอนาหวา มีทั้งหมด 3 คณะ... (การแนะนําคณะสรภัญญะที่มารวมการสวด
สรภัญญะ) 
    พิธีกร : ...เชญิคณะกรรมการทางดานหนาเลยนะครับ กรรมการแตละทานที่เรา
เชิญมาไดรับประกาศแตงตั้งจาก ผูวาราชการจังหวัดนครพนม ประธานกรรมการ ไดแก ทานผูอํานวยการ
ศุภวิทย ศรีมุงคุณครับ ผูอํานวยการชุมชนหนองยางชิ้นเรณูนครครับ  ทานผูอํานวยการนิยม  ไผโสภา 
(ลุกขึ้นยืน  ยกมือไหว)  ทานอาจารยพิลาวรรณ  พลโล  ทานอาจารยวัฒนา  แสนรัง... 
   ชี้แจงกฎเกณฑ วเิคราะหจากการใหรายละเอียดเกณฑการตัดสินของคณะกรรมการ 
ซึ่งประธานกรรมการเปนผูอธิบาย ดังนี้ 
    ประธานกรรมการ : ขออนุญาตที่นัดที่มาประกวด  ม้ือน้ี (วันนี้) มีโอกาสมา ลุง
พรอมใหเกียรติ 2 ป มาเปนประธานกรรมการ  ปนี้ก็เปนปที่ 3 แลวในการตัดสินเฮาสิเนนเรื่องเสียง
เปนหลักนะครับ เนนเรื่องเสียงเร่ืองทํานอง เพราะฉะน้ันคนที่เปนตนเสียงหนิ พยายามหาคนที่เสียงดี
จริงๆ มาเปนตนเสียง สมาชิกที่อยูในแตละคณะกใ็หเสยีงดีคือกัน (เหมือนกัน) เพราะวา ใชไมคกันทุกคน
คะแนนเสียงให 50 คะแนน  สวนที่เหลืออีก 50 คะแนน  กะสิเปน (ก็จะเปน) อักขระอันคําวา  ปงปลา
กะใหเปนปงปาแตคาํเวา (คาํพูด) บัด (ถา) ยามสวดใหเวาปงปาเปนภาษาบานเฮา เพราะเปนลาวอีสาน  
บแมนวา รองปงปลาบไดได (ไมไดนะ)  กรรมการเพิ่นสิ (ทานจะ)  หักคะแนนนะครับ เวลาในการรองก็
สําคัญ อยาใหเกินเวลาที่กาํหนดไว คณะหนึ่งบเกิน 15 นาที ถาเกินน้ันกรรมการสิทอนลงเถื่อละ
หนอยๆ (ที่ละนอย ๆ) ... 
  3.3.8 กฎการปฏิสัมพันธ กฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณสื่อสารการแนะนําคือ กฎ
ทางพิธีการ วเิคราะหจากชวงที่พิธีกรแนะนําคณะกรรมการ เม่ือพิธีกรแนะนํากรรมการทานใด กรรมการ
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คนนั้นก็จะลุกขึ้นยืนพรอมกับยกมือไหว และการปฏิสัมพันธของผูชมและคณะผูสวดสรภัญญะที่แสดง
การปรบมือเม่ือคณะกรรมการแตละทานลุกขึ้นยืน เพ่ือเปนการใหเกียรติคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
มา  
 3.3.9 บรรทัดฐานการตีความ บรรทัดฐานการตีความของเหตุการณสื่อสารการแนะนํา จะ 
เห็นไดวา คณะผูจัดงานไดกําหนดกฎ กติกา ตามระเบียบ กฎเกณฑที่เคยมีมาในสังคม ซึ่งสังคมตอง
มีขอตกลงกันอยางมีระบบ ถาจะสรางกฎระเบียบสังคมใหเปนไปตามทิศทางเดียวกนั จะมีการชี้แจง
กฎเกณฑเพ่ือสรางความเขาใจใหทราบโดยการอธิบายระเบียบตางๆ ใหชัดเจน ซึ่งการที่จะทําใหคน
ในสังคมรับฟงขอตกลงและเชื่อถือระเบียบทางสังคม สังคมนั้นๆ ตองมีบุคลากร หรือผูนําของสังคมที่
มีความสามารถ สามารถแสดงศักยภาพใหคนทั่วไปยอมรับในความสามารถ ยอมรับในความคิด และ
ระเบียบขอตกลงที่ตองการใหปฏิบัติ  
 3.4 เหตุการณสื่อสารที่ 4 : การแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
  3.4.1 ชนิดของเหตกุารณ เหตุการณสื่อสารนี้จัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภทการสราง
ความนาเชื่อถือ 
  3.4.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ คือ  
แสดงพลังเสียงของคณะกรรมการ เนนย้ําความสามารถของคณะกรรมการที่ตัดสินเร่ืองของเสียง และ
การแสดงความสามารถโดยสอดแทรกการอวยพร 
  3.4.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการมีวัตถุประสงค 
เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของคณะกรรมการใหกับผูชม คณะผูสวดสรภัญญะไดทราบ วาผูที่จะมาตัดสิน
นั้น มีความรูความสามารถมาก และเพื่อใหการดําเนินงานที่เปนทางการไดมีชวงที่ผอนคลาย  
  3.4.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.4.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่เชิญคณะกรรมการที่จะแสดงความสามารถ
จํานวน 3 คน ใหออกมาแสดงความสามารถทีละคน 
    พระสงฆ มีทั้งหมด 4 รูป ชมการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการ กรรมการจํานวน 3 คน ออกมาแสดงความสามารถ สวนกรรมการ
ที่เหลือนั่งชมการแสดงความสามารของคณะกรรมการ 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ชมการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
    คณะสรภญัญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน ชมการแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการ 
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน 
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   3.4.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด www.takho.com ซึ่ง
ไมสามารถประมาณการไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.4.5 รูปแบบการสือ่สาร รูปแบบการสื่อสารของเหตุการณสื่อสาร การแสดงความสามารถ
ของคณะกรรมการ  คือ  ใชรูปแบบที่เปนวัจนภาษา ซึ่งมีทั้งการพูดภาษาการขับรอง เชน  
   คณะกรรมการชาย : ครับพ่ีนองที่เคารพ ผมบุญมี เครือพันธ ไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการ ขออนุญาตสูขวญัใหแหนจ๊ักหนอยเนาะ (สูขวญัใหกอนนิดหนอย) (รอง) บัดนี้ จะไดพรรณนา
เร่ืองเปนแนวทาง กอเกื้อเพ่ือฟงกับพญาพอใหเปนหนังกลาปกปลูกลงดิน เปนอาหารดิน ของสูผูรูคน
บนพ้ืนดิน เพ่ือเปนทุนนําใหปจจัยอยู...วัฒนธรรมทองถิ่น ศิลปนมวนจ้ัน  สรภัญญชัดหนอมวนหู  เชิญ
พอตูแมตูมาประกวดสรภัญญ แขงขันกันหลายทีมใหเลือกซีมดอกเดอทานนะ  มันสิหวานหรือสิสมขม
เค็มใหเลือกเบิ่ง...ประกวดสรภัญญฮานี้  มีเจตจํานงหมาย  ขอถวายบูชา  ศาสนาองคล้ํา ทางพระธรรม  
พระสงฆ พรอมบูชาคุณสนองกอปร มอบสรภัญญทัง้นี้ หนวยแกวแมนหนวยสาม บเคยคิดลวงขาม
คุณแหงพระรัตนตรัย ไดขจัดโพยภัยใหอยูเย็นหายฮอน... สาธุ 
  3.4.6 เน้ือหาการสื่อสาร เหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ
มีเน้ือหาการสื่อสารเพื่อนําเสนอคุณสมบัตขิองคณะกรรมการใหเปนที่ประจักษแกสายตาผูเขามารวมงาน
ดวยการแสดงความสามารถเพื่อยืนยันวา คณะกรรมการที่มาตัดสินน้ันมีความรูความสามารถจริง จึงไดรับ
คัดเลือกมาเปนคณะกรรมการตัดสินการสวดสรภัญญะ กรรมการสรางความนาเชื่อถือ โดยการแสดง
ความสามารถทางดานการใชเสียง และออกมาแสดงใหผูชมผูฟงไดเห็นชัดจริงถึงความสามารถและความรู
ที่จะมาตัดสินในเรื่องการใชเสียงในการสวดสรภัญญะ 
   การแสดงความสามารถของคณะกรรมการแตละทาน เลือกการแสดงที่แตกตางกัน
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานที่หลากหลาย แตเน้ือหาของการแสดงแตละทานคลายกัน 
คือ การขอพรและการอวยพรทั้งน้ี เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับคณะผูสวดสรภัญญะ ใหมี
ความมั่นใจในการสวดสรภัญญะ คณะกรรมการมี 3 ทาน ที่ออกมาแสดงความสามารถ ทําการสูขวัญ  
การรองหมอลํา และสอดแทรกวัฒนธรรมของภาคกลางดวยการแหล เชน 
   การสวดสูขวัญของ อาจารยบุญมี เครือพันธ ซึ่งบทสูขวัญถือวาเปนวัฒนธรรมหน่ึง
ในสังคมอีสานที่สืบทอดกนัมายาวนาน ใชรองเพ่ือเรียกขวัญใหกลบัมา เชน ถาไปอยูไกลบาน เม่ือ
กลับมาเยี่ยมบานก็จะทําพิธีเรียกขวัญ หรือเผชิญเร่ืองชั่วราย ประสบอุบัติเหตุมา ก็จะเรียกขวัญใหมา
อยูกับตัว เด็กมีความเชื่อวาถาคนตกใจมากๆ ขวัญจะหายไมมาอยูกับตัวตองเรียกใหกลับมา เปนตน 
   ในการเรียกขวัญของการแขงขันการสวดสรภัญญะ เปนการเรียกขวัญ เพ่ือลดความ
ตื่นเตน สรางความมั่นใจและกําลังใจใหกับคณะสรภัญญะที่มาแขงขัน เน้ือหาการสูขวัญ เชน  
    อาจารยบุญมี : (พูด)ม้ือน้ีที่นัดเฮา ถือวาเปนรอบคัดเลือกม้ือสุดทาย ทั้งอาทิตยหนา
ชิงชนะเลิศ กะขออวยพรใหพ่ีนองเฮาที่ไดมาฮวม (รวม) แขงสรภัญญ ไดประสบความสุขความเจริญ
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(รอง) เออ... ใหหายหวัดหายไขหายไปทุกสิ่งใหคิง (กาย) เย็นคือน้ําคลําฮอนอยาใหมี ในม้ือนี้และมื้อ
หนาในมื้อนี้และมื้อหนาโชคหลั่งมาโฮม สมพรจา อยาคลอนแคลน ใหโชคมาพายู (ผลักดัน) ฟูคือ ขอน
ฟูน้ํา อยามียามจมจอดตลอดไป...   
    การรองหมอลําของอาจารยนลินี เชน 
     โอ...โอโอย...ละนอ...ละสิบน้ิวยกใสเกศบูชายิ่งคุณม่ิงรัตนา สามพระองคจง
ซอยซูวงค ขาบิดาพรอม คุณครูผูสอนสั่ง อยาไดผิดพลาดพลั้ง ยามขาสิโอลํา...  
     ม้ือน้ีขัตตฤิกษวันดี วันดิถโีสภาหมูประชากะโฮฮอง พวกพี่นองหญิงชาย
นอยใหญพากันไหลหลั่งเขาโอย โฮมเขาอยูบคนเดียว ดวยความฮักกลมเกลียวม่ันประชันกลอน พรอม
แตมแตงศิลปแสดงพื้นบาน  แมนพระคุณทดแทนใชเออ..แมนพระคุณบุญนําเออ... เอย...ละนา... 
  3.4.7 ลําดับวัจนกรรม ลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถ
ของคณะกรรมการ ไดแก การกลาวเชิญ การไหวครู การอวยพร ซึ่งอธิบายได ดังน้ี 
   การกลาวเชิญ วิเคราะหจากการพูดเชิญกรรมการของพิธีกร เชน เด๋ียวขอทดสอบ
ความสามารถสักหนอยครับ ขอสัก 2 นาที  ใหอาจารยโชวเสียง เพราะวา ทานจะเปนคนใหคะแนนใน
เรื่องของเสียงเปนหลักนะครบั เชิญอาจารยครับ ขอเสียงปรบมือใหกับอาจารยบุญมี เครือพันธ ครับ เร่ิม
ครับ...” 
    อันดับแรก ขอเชิญ อาจารยนลินี จันทะนะครับ  เชิญอาจารยทางนี้  อากาศรอน
ตองฟงเสียงขับกลอมเย็นๆ ครับ... 
   การไหวครู วิเคราะหจากการแสดงความสามารถของกรรมการที่รองบทไหวครู
กอนการรองหมอลํา เชน  
    อาจารยนลินี : (ลํา)  โอ... โอ... โอ... ละนอ  ละสิบน้ิวขอใสเกลา วันทายกใสเกศ  
ทุกๆ เพศชนชั้น ขอใหจงคอยดู บูชายิ่งคณุม่ิงรัตนา สามพระองค จงซอยซูวงศปวงขา บิดาพรอมคุณครู 
ผูสอนสั่ง... 
   การอวยพร วเิคราะหจากการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ เชน 
    อาจารยบุญมี : (พูด) ม้ือน้ีที่นัดเฮา ถือวาเปนรอบคัดเลือกม้ือสุดทาย ทั้งอาทิตยหนา
ชิงชนะเลิศ กะขออวยพรใหพ่ีนองเฮาที่ไดมาฮวม (รวม) แขงสรภัญญ ไดประสบความสุขความเจริญ
(รอง)เออ... ใหหายหวัดหายไขหายไปทุกสิ่งใหคิง (กาย) เย็นคือนํ้าคลําฮอนอยาใหมี ในม้ือน้ีและม้ือหนา
ในม้ือนี้และม้ือหนาโชคหลั่งมาโฮม สมพรจา อยาคลอนแคน ใหโชคมาพายู (ผลักกัน) ฟูคือ ขอนฟูน้ํา 
อยามียามจมจอดตลอดไป... 
    การรองหมอลําของอาจารยนลินี เชน 
     โอ...โอโอย...ลานอ...ละสิบน้ิวยกใสเกศบูชายิ่งคุณม่ิงรัตนา สามพระองคจง
ซอยซูวงค ขาบิดาพรอมคุณครูผูสอนสั่ง อยาไดผิดพลาดพลั้ง ยามขาสิโอลํา... ม้ือน้ีขัตติฤกษวันดี วนัดิถี
โสภาหมูประชากะโฮฮอง พวกพี่นองหญิงชายนอยใหญพากันไหลหลั่งเขา โอยโฮมเขาอยูบอนเดียว  
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ดวยความฮักกลมเกลียวม่ันประชันกลอน พรอมแตมแตงศิลปแสดงพื้นบาน แมนพระคุณทดแทนใช
เออ… แมนพระคุณบุญนําเออ... เอย...  ละนา... 
  3.4.8 กฎการปฏิสัมพันธ   
   การปฏิสัมพันธของเหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการคือ 
การปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรกับผูฟงและคณะกรรมการ และระหวางคณะกรรมการและผูฟง กลาวคือ
พิธีกรจะแนะนาํคณะกรรมการที่จะออกมาแสดงความสามารถ และความสามารถที่กรรมการผูนั้น จะมา
แสดงใหเปนทีป่ระจักษแกผูฟง จากนั้นกรรมการที่พิธกีรแนะนาํก็จะออกมาทักทายและแสดงความสามารถ
ของแตละคนใหผูฟงไดเห็นจริง คณะกรรมการแตละคนที่ออกมาแสดงความสามารถ จะสอดแทรกมุข
ตลกเพื่อสรางสีสัน สรางความผอนคลายของงานที่เปนทางการ  เชน 
   อ.นลินี : …แมนพระคุณทดแทนใชเออ...แมนพระคุณบุญนักสู...เออ เอยละนา 
(ขอบคุณคะ) 
   พิธีกร : อันผูใดสิไดรางวัลดาวเสียงตองลํามวนกวาเพิ่นเดอครับเดอ (หัวเราะ)... 
   อ.บุญมี : …โอยละนอ...สาธ ุ
   พิธีกร : โอยออนซอนเด(นาอิจฉา)ปะเมือเฮา(ปะกลับเถอะเรา) ไดฟงมวนๆ (เพราะๆ) 
แลวกะเมือแหละ (หัวเราะ) 
    เม่ือผูชมผูฟงไดชมการแสดงความสามารถของคณะการของแตละคนจบลง หลายคน
ยิ้มและปรบมือแสดงใหเห็นวา ผูชมพึงพอใจในความสามารถ เกิดความเชื่อม่ันคณะกรรมการที่มาตัดสิน
วา มีความรูความสามารถจริง  
  3.4.9 บรรทัดฐานการตีความ เม่ือกรรมการแตละคนไดแสดงความสามารถเสร็จสิ้น
ลงการปรบมือเปนการใหเกียรติเปนการแสดงออกถึงการยอมรับและความพึงพอใจปฏิกิริยาจากผูฟง
เปนนัยที่แสดงใหเห็นวากรรมการคือผูที่มีความสามารถจริง มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการมาเปน
กรรมการตัดสินอีกทั้งเปนการเนนย้ําวา ผลการตัดสินยอมมีความนาเชื่อถือ 
   สวนการสอดแทรกความตลกขบขันและเสียงหัวเราะในการสวดสรภัญญะเปนการสราง
ความรูสึกที่ผอนคลายจากบรรยากาศที่เปนพิธีการ  
 3.5 เหตุการณสื่อสารที่ 5: การสวดสรภัญญะ 
  3.5.1 ชนิดของเหตุการณ  
   เหตุการณสื่อสารการประกวดสวดสรภัญญะ เปนเหตุการณสื่อสารประเภทการดําเนินงาน 
  3.5.2 หัวขอ  
   หัวขอของเหตุการณสื่อสารนี้ คือ การประชันของกลุมผูสวดสรภัญญะ ในเขตพื้นที่
จังหวัดนครพนม 
  3.5.3 วัตถุประสงค          
   เหตุการณสื่อสารนี้ มีวัตถปุระสงคเพ่ือใหคณะผูสวดสรภัญญะแตละคณะไดแสดง
ความสามารถในการสวดสรภัญญะ 
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  3.5.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้ มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธกีร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังนี้ 
   3.5.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่เรียกคณะสวดสรภัญญะใหมาประชันกันทีละ
คณะ 
    พระสงฆ มีทั้งหมด 4 รูป ชมการสวดสรภัญญะ และใหคําแนะนําคณะผูสวด
สรภัญญะ 
    คณะกรรมการ ชมการสวดสรภัญญะ ใหคะแนนคณะผูสวดสรภัญญะ 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่รับชม และคอยใหกําลังใจคณะสวดสรภัญญะ 
    คณะสรภัญญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5-6 คน แสดงความสามารถ
ในการสวดสรภัญญะตามบทกลอนที่เตรียมมา 
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน 
   3.5.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนม ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด 
www.takho.com ซึ่งไมสามารถประมาณการไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.5.5 รูปแบบการสื่อสาร  
   รูปแบบการสื่อสารของเหตุการณสื่อสารนี้ใชทั้งรูปแบบที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
   3.5.5.1 รูปแบบการสื่อสารที่เปนวัจนภาษา ใชทั้งการพูด และการสวด 
    3.5.5.1.1 รูปแบบทีเ่ปนการพูด วิเคราะหจากการทักทาย แนะนําตัวและกลอนสวด 
ในการเกริ่นกอนการสวดสรภัญญะของแตละคณะ ผูสวดสรภัญญะจะมีการเกริ่นแตกตางกนั เชน เกริ่น 
ดวยกลอน เกริ่นดวยคําขวัญประจําอําเภอ หรือหมูบาน เปนตน เชน 
     คณะผูไทรําลึก 
      หัวหนาคณะ : ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณทาน พระราชชีราจารย 
พวกดิฉันคณะผูไท  รําลึก ตอไปน้ีจะมาขับรองสรภัญญ จํานวน 3 กลอน  
        กลอนที่ 1 กลอนรอยมาลาบูชาคุณ 
        กลอนที่ 2 เทิดพระเกียรติในหลวง  
       กลอนที่ 3 สรภัญกราบลา 
       เชิญรับชมรับฟงไดแลวเจาคะ... 
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     คณะชุมเหมาประชาสรรค 
      หัวหนาคณะ : กราบบูชาองคพระธาตุพนม กราบนมัสการพระราชชีราจารย
เจาคณะจังหวัดนครพนม พระเถรานุเถระทุกรูป คณะกรรมการ และ ทานผูมีเกียรติที่เคารพอยางยิ่ง 
ดิฉันคณะสรภัญญะ โรงเรียนชุมเหมาประชาสรรคกลอนทีน่ํามาแขงขันมี 2 กลอน สมาชิกกลุม ประกอบดวย 
       นางสาวอรอุมา... 
       สมาชิกทุกคน : เชิญรับชมรับฟงไดแลวเจาคะ 
     คณะนองใหมศรีปทุม 
      หัวหนาคณะ : การขับรองสรภัญญะสําคัญยิ่ง เพราะเปนสิ่งนําพาหากุศล 
ไดเขาวัดฟงธรรมบําเพ็ญตน พรอมฝกฝนใหศีลประทินหอม... ขอกราบนมัสการพระคุณเจา และคณะกรรมการ
ทุกทาน และแขกผูมีเกียรติที่มาในวันนี้ กลุมดิฉันเปนตัวแทนสวดสรภัญญะวัดบานใหมศรีปทุม วันนี้
มาสวดสรภัญญะ 2 กลอน ...  เชิญรับชมรับฟงไดแลว 
     คณะนองใหมขวัญใจไทยหนองฮี 
      หัวหนาคณะ : (คําขวัญ) ขาวมะลิหอม ออมทรัพยดีเดน เนนคุณธรรม 
ผูนําล้ํายุค ทกุฝายสามัคค ี คําขวัญตําบลหนองฮีคะ กราบนมัสการพระคุณเจา เรียนคณะกรรมการ 
และแขกผูมีเกียรติทุกทาน พวกดิฉันคณะสรภัญญนองใหมไทยหนองฮี ตําบล หนองฮี อําเภอปลาปาก 
จังหวัด นครพนม ประกอบโดย... 
      นอกจากการเกริ่นนํากอนการสวดแลว ยังมีการใชวัจนภาษาในการกลาว 
เม่ือจบการสวดสรภัญญะ ของกลอนที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย คณะผูสวดสรภัญญะจะ
กลาวพรอมกัน วา  
      (กราบ 1 ครั้ง) “ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” หรือ “ดวยเกลาดวย
กระหมอมขาพระพุทธเจาคณะสรภัญญะ บาน ............ ตําบล .................... อําเภอ ..................
จังหวัดนครพนม และการกลาววลีลงทายเม่ือสวดกลอนทั่วไปสิ้นสุดลง เชน จบคะ จบ จบแลวคะ และ                
จบแลว  เจาคะ 
    3.5.5.1.2 รูปแบบการสือ่สารทีเ่ปนการสวดซึ่งเปนการสื่อสารหลัก และเปนหัวใจ 
ของการสวดสรภัญญะ โดยการเลือกกลอนสวดมาแขงขันนั้น แตละคณะจะเลือกจากขอตกลงของผูจัด 
การแขงขันวา ใหคณะสวดสรภัญญะเลือกกลอนแขงขันมาตามหัวขอที่กําหนด คือ กลอนบังคับเปน
กลอนที่มีเน้ือหาเดียวกับการสงเสริมในเรื่องของศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
     กลอนอิสระ คือ กลอนอะไรก็ได ที่คณะผูสวดนั้นๆ เห็นวา จะแสดงพลังเสียง
และความไพเราะ ใหจับใจคนฟงมากที่สุด  
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 ตัวอยาง กลอนบังคับ เชน 
  กลอนอีสานเขียวเทิดพระเกียรติ 
        
    เชิญฟงเปนบทกลอน   ฟงสุนทรน้ําพระทัย 
   ทุกคนจงตั้งใจ      ฟงกันไวเพ่ือดํารง 
   ฟงคําสอนของพระองค    เปนโครงการอีสานเขียว 
   เปนปที่ทองเที่ยว     อีสานเขียวพัฒนา 
   เรงรัดจัดสรรหา      ใหปลูกปาและนํ้ากิน ฯ 

 
ตัวอยางกลอนอิสระ เชน  

  กลอนกาเวาวอน 
    กาเอย กาเวาวอน   รองเสียงออนตอนเย็น ๆ  
   กาเวารองเสียงเย็น    ตะวันรอนออนมโน ฯ 
 
     กลอนอิสระบางคณะเลือกกลอนที่เปนกลอนสวดไหวครู หรือบางคณะใช
ทั้งกลอนไหวครู กลอนบังคบั และกลอนอิสระในการแขงขัน ทั้งน้ีเพ่ือจะไดครบโครงสรางของการสวด1

สรภัญญะที่สืบตอกันมา ซึ่งโครงการในการสวดนั้น อุดม บัวศรี (2537) ไดกลาวไววา กลอนสรภัญญะ
ประกอบดวย กลอนไหวครู กลอนบังคับ กลอนอิสระ กลอนลาหรืออวยพร แตในปจจุบันโครงสราง
ของการสวดสรภัญญะ ไมคอยครบขั้นตอน เนื่องจากการจัดการแขงขันมีคณะผูสวดสรภัญญะหลายคณะ 
และการจํากัดเวลา ในการแขงขัน ทําใหการสวดสรภัญญะมีบางโครงสรางหายไป แลวแตคณะใดจะ
เลือกสวดกลอนใด เชน กลอนไหวครู กลอนบังคับ กลอนอิสระ หรือ กลอนไหวครู1 กลอนบังคับ กลอนลา 
เปนตน 
 ตัวอยางกลอนไหวครู เชน 
  กลอนมาลาบูชาคุณ 
    มาลาดวงดอกไม   มาตั้งไวเพ่ือบูชา 
   ขอบูชาคุณพระพุทธ    ผูสูงสุดในโลกา  
   ขอบูชาคุณพระธรรม    ผูไดนําคําสอนมา ฯ 
 
 
 

                                                 

1 กลอนไหวครู เปนการเรียกกลอนที่เปนภาษาบาลีที่ชาวบานใชเร่ิมตนการสวดสรภัญญะหรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “กลอนบังคับ” 
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 ตัวอยางกลอนลา และอวยพร เชน 
  กลอนลาและอวยพร 
    พวกดิฉันบานดอนกาโพธิ์  ขี่รถยนตมารวมงาน 
   เสร็จแลวอาจารย      ผูใหญบานและกํานัน 
   ขอลากรรมการ      หรือพวกทานสารภัญ 
   วันนี้ของจากกัน      มิตรสัมพันธยิ่งเจริญฯ 
 

   3.5.5.2 รูปแบบการสื่อสารทีใ่ชอวัจนภาษา วิเคราะหจากการใชภาษาทาทางของผูสวด
สรภัญญะ เร่ิมจากทาทางกอนการสวดสรภัญญะ จะแสดงออกตั้งแต การคลานเขาออกมาหนาเวที
พรอมขันหมากเบ็ง เม่ือเดินเขาผานมาถึงพระสงฆ คณะสวดสรภัญญะจะน่ังในทาเทพธิดา และกราบ
แสดงความเคารพตอพระสงฆ 3 ครั้ง จากนั้น เม่ือเดินเขามาถึงโตะหมูบูชา คณะผูสวดสรภัญญะ จะ
ตั้งขันหมากเบ็งไวดานหนาของตน และกราบลง 3 ครั้งเพ่ือบูชาคุณพระรัตนตรัย จากนั้นหันหนามา
หาคณะกรรมการและทานผูชม ยกมือไหว 1 ครั้ง เพ่ือแสดงการทักทาย และความเคารพ ซึ่งทุกทาทาง
จะทําพรอมเพรียงสวยงาม ทาน่ังตอนกราบพระสงฆและกราบบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยจะน่ังในทาเทพธิดา 
ซึ่งเปนทาที่กาํหนดไวตามมารยาทของคนไทย ในการแสดงการเคารพตอสถาบันศาสนา เม่ือจะเร่ิม
การสวดสรภญัญะผูสวดสรภัญญะจะเปลีย่นทานั่งเปนทานั่งพับเพียบไปในทางเดยีวกัน มือจะวางทับกัน
บนขางใดขางหนึ่ง ในการสวดสรภัญญะบางคณะไดมีการสวดกลอนไหวครู ทุกคณะจะประนมมือ เพ่ือ
แสดงความเคารพนบนอมตอครูบาอาจารย แตหลังจากกลอนไหวครจูบ ทุกคนก็จะวางมือไหวบนตัก
เชนเดิมในสวนของกลอนบังคบัทีเ่กี่ยวของกบัสถาบันพระมหากษตัรยิ เม่ือคณะสรภญัญะสวดกลอนบังคับ
เสร็จสิ้น ทุกคนจะแสดงทาถวายบังคม แสดงความเคารพดวยการกราบพรอมกัน 1 ครั้ง โดยไมแบมือ 
 การแตงกายของผูสวดสรภัญญะทกุคนแตงกายดวยผาถุง เสื้อแขนยาว มัดผมในทรงทีเ่รียบรอย 
เพ่ือแสดงออกถึงคามสุภาพเรียบรอยในการแตงกายของผูหญิง เม่ืออยูในวัด 
  3.5.6 เน้ือหาการสื่อสาร   
   เหตุการณสื่อสารนี้ มีเน้ือหาการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการสวดสรภัญญะ ตั้งแต
การแตงกาย การใชทาทางตามมารยาทไทยกอนการสวด คณะสวด และสิ้นสุดการสวด นอกจากนั้น
กลอนดังกลาว ยังมีเน้ือหาหารสื่อสารเกี่ยวของกับการเลือกกลอนสวด ซึ่งประกอบดวย 
   กลอนไหวครู เปนกลอนที่รองเพ่ือแสดงความเคารพตอ ครู อาจารย กอนจะรอง
กลอนบังคับ กลอนอิสระ และกลอนลา 
   กลอนบังคับ เปนกลอนเกี่ยวกับ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ศาสนา และ
กลอนที่สรางสรรคสังคม เสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ 
   กลอนอิสระ เปนกลอนที่คณะผูสวดสรภัญญะ มีอิสระในการเลือกกลอนมาสวด 
สวนมากมักมีเน้ือหาเกี่ยวกับปญหาสังคม วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย 
พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ  เปนตน 
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   กลอนลา หรอื อวยพร เปนกลอนทีบ่อกกลาววาการสวดสรภัญญะไดดําเนนิมาถึง
ชวงสุดทายและกําลังจะสิ้นสุดลงแลว แสดงแทนคําพูดและการกลาวลา อวยพร  
  3.5.7 ลําดับวัจนกรรม ลําดับวัจนกรรมของเหตุการณสื่อสาร ไดแก 
   การทักทาย การแนะนํา การสั่งสอน การแสดงความเคารพ อธิบายได ดังน้ี 
   การทักทาย วิเคราะหจากการทักทายของคณะผูสวดสรภัญญะ แตละคณะที่ออกมา
สวดสรภัญญะ เชน 
    “กราบนมัสการพระคุณเจา เรียนคณะกรรมการ และทานผูชมผูฟงทุกทาน...” 
“สวัสดีคะ พวกดิฉันคณะศรีชมชื่น ต.ขามเฒา อ.เมือง จ.นครพนม...” 
   การแนะนํา วิเคราะหจากการแนะนําตัว และแนะนํากลอนที่ใชสวดของคณะผูสวด
สรภัญญะ แตละคณะ เชน 
    “...ตอไปน้ีจะมาขับรองสรภัญญะ จํานวน 2 กลอน  
     กลอนที่ 1 บุญกิริยาวัตถุ 3   กลอนที่ 2 กลอนกลองขาวนอยฆาแม...” “...ผู
ขับรองมีดวยกัน 5 คน 
     1. แมสําลี เรืองฤทธิ์ อายุ 72 ป 
     2. แมอุม ตะโม  อายุ 71 ป 
     3. แมภรรดา ทองมา  อายุ 60 ป... 
   การสัง่สอน วิเคราะหจากเนื้อหาของกลอนสวดสรภัญญะ เชน กลอนกลองขาวนอย
ฆาแม เปนกลอนที่ใหขอคิด คติธรรม วาเมื่อความอยากของคน ทําใหคนขาดสติ เกิดความโมโห 
โกรธา ไมรูจักยั้งหยุดอารมณของตน สิ่งเหลานี้ก็อาจเกิดการทํารายคนรอบขางของเราได โดยเฉพาะ
คนที่เรารัก  เปนตน 
   การแสดงความเคารพ เปนอวัจนภาษา ซึ่งวิเคราะหจากการแสดงทาทางของ
คณะผูสวดสรภัญญะ ตั้งแตการคลานเขา การกราบ การนั่ง การแตงกาย ลวนแลวแตแสดงออกดวย
ความสุภาพออนนอมตอสถาบันพระมหากษัตริย พระรัตนตรัย คณะกรรมการ ทานผูชม  
  3.5.8 กฎการปฏิสัมพันธ 
   “กฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณสื่อสารนี้คือ กฎทางพิธีกรรม และกฎการกลาว
ขอความของผูรวมเหตุการณ” 
   3.5.8.1 กฎทางพิธีกรรม ไดแก การคลานเขา ของคณะผูสวดสรภัญญะเม่ือออกมา
สวดสรภัญญะดานหนาเวที 
    การแสดงความเคารพตอคุณพระศรีรัตนตรัย ของคณะผูสวดสรภัญญะ โดยใช
ขันหมากเบ็ง เปนเครื่องบูชาแทนดอกไมธูปเทียน จากนั้นคณะผูสวดสรภัญญะนั่งในทาเทพธิดา และ
กราบพรอมกัน 3 ครั้ง 
    การแขงขันการสวดสรภัญญะในกลอนบังคับ คณะผูสวดสรภัญญะจะกราบลา 
พรอมกัน 1 ครั้ง เม่ือสวดกลอนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยเสร็จสิ้น นอกจากกลอน
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บังคับบางคณะที่สวดกลอนไหวครู ในคณะที่สวดจะนั่งอยูในทาเทพธิดา พรอมกับการประนมมือ แต
หลังจากกลอนไหวครูจบจะเปลี่ยนทานั่งเปนการนั่งพับเพียบและเอามือวางทับกันบนขางใดขางหนึ่ง 
   3.5.8.2 กฎการกลาวขอความของผูรวมเหตุการณ หลังจากการบูชาคุณพระศรีรตันตรัย
เสร็จสิ้น คณะผูสวดสรภัญญะจะเร่ิมการสวดสรภัญญะ แตกอนการสวดนั้นจะแนะนําสมาชิก กลอนที่
ใชสวด การกลาวทักทาย ซึ่งทุกคนตองกระทําตามกฎการกลาวขอความดังกลาว  
  3.5.9 บรรทัดฐานการตีความ สังคมอีสานยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให
ความเคารพบชูาตอพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนอยางมาก เห็นไดจากการสืบสานและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น ถาใชพระพุทธศาสนาเปนองคประกอบหลักทางวัฒนธรรม และคนในสังคมปจจุบัน
ก็สามารถสืบทอดภูมิปญญาของบรรพบุรษุที่ใชวัฒนธรรมที่เกี่ยวของทางศาสนา เปนกระบวนการที่
สามารถขัดเกลาจิตในของคนในสังคมได 
 นอกจากการเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาดังกลาวขางตนแลว ยังสะทอนการเคารพตอ 
ครู อาจารย ซึ่งเห็นไดจากการสวดกลอนไหวครู ดวยการประนมมือพรอมกับการสวด การเคารพตอ
สถาบันพระมหากษัตริยดวยการถวายบังคับ เม่ือรองกลอนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยจบลง  
 นอกจากการแสดงความเคารพตอสถาบันศาสนา และพระมหากษตัรยิแลว ยังสะทอนใหเห็น
ถึงการแสดงมารยาทที่เหมาะสมกับสถานที่ เชน การนั่งทาเทพธิดา และการนั่งพับเพียบในการสวด
สรภัญญะ และการใชภาษาในการพูดใหเหมาะสม เชน การพูดกอนการสวดสรภญัญะ จะใชภาษาที่
เปนทางการ ใชคําที่เปนศัพททางพระพุทธศาสนา และคําราชาศัพท 
 เห็นไดวาการสวดสรภัญญะของชาวอีสานเปนเรื่องเก่ียวกบัการเคารพบูชาตอพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ เนนการสบืทอดพิธีกรรมทางศาสนา เนนการไดทําบุญรวมกันไดความสุขทางใจมากกวา
การแขงขันและรางวัล  
  ตัวอยางการใชภาษาที่เปนทางการ  เชน 
   หัวหนาคณะ : กราบนมัสการพระคุณเจา พระราชาธีราจารย พระเถรานุเถระทุกรูป 
เรียนคณะกรรมการ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน พวกดิฉันคณะสรภัญญะ...  
   ตัวอยางขางตนเปน ภาษาที่เปนทางการและใชศัพทเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ตอไป
เปนตัวอยางของการใชคําราชาศัพท เม่ือคณะสรภัญญะสวดกลอนที่เกี่ยวของกับสถาบนัพระมหากษัตริย
เม่ือสวดกลอนจบจะกลาวลงทายวา ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คณะสรภัญญะ... 
   การใชภาษาดังกลาว แสดงใหเห็นวาสังคมอีสาน ไดรับการศึกษาที่ดีขึ้นจากแตกอน 
ทั้งน้ีอาจเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของสังคม เชน มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย การคมนาคมสะดวกสบายขึ้น 
เปนตน 
 

 3.6 เหตุการณสื่อสารที่ 6 :  การใหรางวัล 
  3.6.1 ชนิดของเหตุการณ  
   เหตุการณการสื่อสารนี้จัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภทสรุปผลการสวดสรภัญญะ 
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  3.6.2 หัวขอ 
   หัวขอของเหตุการณสื่อสารการใหรางวัล คือ การหาผูที่เหมาะสมในการสวดสรภัญญะ 
เพ่ือรับรางวัลลําดับที่ 1, 2 และ 3 แตเน่ืองจากการใหรางวัลคณะกรรมการจะตองปรึกษากันเฉพาะ
กลุมคณะกรรมการ ดังนั้น พิธีกรจึงใชวิธีสรางบรรยากาศใหกับผูชมผูฟงทางบานโดย การใชผูที่เปน
แชมปเกามาแสดงสวดสรภัญญะ 
  3.6.3 วัตถุประสงค  
   เหตุการณสื่อสารการใหรางวัล มีวตัถุประสงคเพ่ือใหคณะกรรมการตดัสิน และคนหา
ผูที่สวดสรภัญญะไดดีที่สุด เชน การใชเสียง ความพรอมเพรียง ความไพเราะ และการแตงกาย ตัดสิน
เพ่ือใหเห็นวา เปนแรงกระตุนใหการสวดสรภัญญะ มีการแขงขันในครั้งตอไป ตัดสินเพื่อใหเห็นวา ทํา
อยางไร จึงจะไดรับรางวัล คณะผูสวดสรภัญญะจะไดมีแรงจูงใจที่จะสวดสรภัญญะ ทําใหสรภัญญะมี
คงอยูสืบตอไป 
  3.6.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.6.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่แจงผลการตัดสิน เชิญแขกผูทรงคุณวุฒิมอบ
รางวัล 
    คณะกรรมการ สรุปผลการตัดสินการสวดสรภัญญะ มอบผลคะแนนใหพิธีกร 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ มอบรางวัลใหผูสวดสรภัญญะตามลําดับ 
    คณะสรภญัญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน รอรับรางวัล สวนคณะ
ที่ไมไดรับรางวัลจะคอยปรบมือใหกําลังใจผูที่ไดรับรางวัล  
    ผูชมผูฟง เปนชาวบานทัว่ไปที่มารวมงาน ณ สถานทีป่ระชันการสวดสรภัญญะ 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน 
   3.6.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด www.takho.com ซึ่ง
ไมสามารถประมาณการไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.6.5 รูปแบบการสื่อสาร  
   รูปแบบการสื่อสารของเหตุการณการใหรางวัลน้ี มีการใชทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา 
   3.6.5.1 รูปแบบการสื่อสารที่เปนวัจนภาษา ใชทั้งภาษาพูด และการสวดสรภัญญะ
ของแชมปเกาที่มาสวดสรภัญญะ ในระหวางที่คณะกรรมการรวบรวมคะแนนเพื่อตัดสิน  
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   ตัวอยางการใชภาษาพูด  เชน 
    หัวหนาคณะ : “ขาวมะลิหอม ออมทรัพยดีเดน เนนคุณธรรม ผูนําล้ํายุค ทุก
ฝายสามัคคี คําขวัญของตําบลหนองฮีคะ”  กราบนมัสการพระคุณเจา เรียนคณะกรรมการ และแขกผูมี
เกียรติทุกทาน พวกดิฉันคณะขวัญใจไทยหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม... 
   ตัวอยางการใชภาษาในการสวดสรภัญญะ  เชน 
    กลอนพระนางมัทรีตามหาลูก 
     ตนเสียง : บัดนี้จะไดกลาว พวกดิฉันจะเลา ประวัติเกาที่มี 
     ทุกคน : ทานทั้งหลายโปรดลงฟงทําใหดี จะกลาวตอนนางมัทรี เขาปาหา
เผือกมัน ในวันนั้น ก็ไมคอยมี นกหนูกินแลวน้ี ไมมีความหมายเหมือนทุกวัน... 
   3.6.5.2 รูปแบบการสื่อสารที่เปนอวัจนภาษา 
    การจับกลุมปรึกษาการใหคะแนนของคณะกรรมการ สีหนาที่เครงเครียด แสดง
ถึงการมุงม่ัน ตั้งใจที่จะตัดสินออกมาใหยุติธรรมและดีที่สุด  
 นอกจากการใชอวัจนภาษาของคณะกรรมการแลว ยังมีการใชอวัจนภาษาของคณะผูสวด
สรภัญญะ ที่เปนแชมป ที่ออกมาแสดงการสวดสรภัญญะวาสวดอยางไรถึงไดรับรางวัล สวดอยางไร 
จึงจะไพเราะ อวัจนภาษาที่ผูสวดสรภัญญะ แสดงออกมานั้นคลายกับคณะผูสวดสรภัญญะที่มาแขงขัน 
ตั้งแต การคลานเขา การกราบ การแนะนําตัว ทําใหเห็นรูปแบบการสวดสรภัญญะที่เปนระบบเดียวกัน 
  3.6.6 เน้ือหาการสื่อสาร 
   เนื้อหาของการสื่อสาร การใหรางวัล คือ คณะกรรมการประชุมกันเพ่ือรวบรวมคะแนน
มาตัดสินผูที่จะไดรับรางวัล 1, 2 และ 3 และพิธีกร เชิญคณะผูสวดสรภัญญะที่เปนแชมปเกามาสวด
สรภัญญะ เพ่ือสรางบรรยากาศความครึกครื้นในระหวางที่คณะกรรมการกําลังรวบรวมคะแนน เพราะ
ถาไมมีกิจกรรมระหวางนั้นคณะกรรมการการใหรางวัลจะทําใหผูที่ฟงที่อยูทางบานรูสึกวา การดําเนินการ
แขงขันขาดหายไป เน่ืองจากจะเกิดความเงียบขึ้น 
  3.6.7 ลําดับวัจนกรรม เหตุการณสื่อสารการใหรางวัล นี้ปรากฏลําดับวัจนกรรม ไดแก 
การแจงใหทราบ การแสดงตัวอยาง โดยอธิบายได ดังน้ี 
   การแจงใหทราบ 
    วิเคราะหจากการพูดของพิธีกรทีว่า “วันน้ีนะครับก็เปนวันชิงชนะเลศิ เราก็ได
เชิญแขกผูทรงคุณวุฒิมาเปนเกียรติในงาน คือ ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ทาน ศุภชัย โพธิ์สุ ทานจะมาชมการแขงขันดาวเสียง และเปนกรรมการตัดสินดวยครับ สวนในตอนน้ี 
เรากร็อคณะกรรมการตัดสินดวยนะครบั ในขณะทีร่อผมก็มีของดีมาใหชมครบั นั่นกค็ือ คณะสรภญัญะ
แชมปเกา 2 สมัย จาก บานหนองฮี วนัน้ีไมไดมาแขงนะครับ เพราะถามาแขงคนอ่ืนๆ บอกวาจะไมมา
แขงดวยพรอมกัน ก็เลยยกถวยรางวัลใหเขาไปและวันนี้ก็เชิญมาโชวใหทุกๆ ทานไดชมวา ทําไม เขา
ถึงไดเปนแชมปหลายสมัย ...” 
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   การแสดงความสามารถ 
    วิเคราะหจากการออกมาแสดงความสามารถ ในการสวดสรภัญญะของคณะ
ขวัญใจไทยหนองฮี ซึ่งเปนแชมป 2 สมัย มาสวดสรภัญญะใหเปนที่ประจักษแกสายตาแกผูฟงวา สวด
สรภัญญะอยางไร จึงจะมีความไพเราะ มีความพรอมเพรยีง ชนะใจคณะกรรมการ และผูฟง จนไดรางวัล
การสวดสรภัญญะ 2 ป ติดตอกัน  
  3.6.8 กฎการปฏิสัมพันธ  
   กฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณ สื่อสารนี้ คือ กฎทางการแขงขัน กลาวคือ เม่ือมี
การจัดการแขงขันใดๆ ก็ตามการแขงขันนั้นตองมีการใหรางวัล โดยคณะกรรมการและทุกคนตองให
เกียรติคณะกรรมการ และเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ ไมวาผลจะออกมาอยางไร 
   ในการสวดสรภัญญะ เม่ือคณะกรรมการการเวลาประชุมกัน และรวบรวมคะแนน
เพ่ือจะตัดสิน ผูรวมเหตุการณทุกคนจะไมมีคนไหนไปรบกวน พิธีกรก็สรางแรงจูงใจสิ่งอ่ืนในระหวางที่
ทําใหคณะกรรมการใชเวลาตกลงกันในการตัดสิน โดยการใหแชมปสรภัญญะรุนเกามาแสดงความสามารถ
เพ่ือรอเวลาจนกวาคณะกรรมการจะตัดสินเสร็จ 
  3.6.9 บรรทัดฐานการตีความ  
   การประชันการสวดสรภัญญะ เปนการสรางสีสันในการสวดสรภัญญะ เพ่ือกระตุน
และสรางแรงจูงใจอีกทางหนึ่ง เพ่ือใหคนในชุมชนสืบสานวัฒนธรรมน้ีตอไป การสวดสรภัญญะเกิดขึ้น
ดวยความศรัทธา รางวัลเปนเพียงองคประกอบในการดําเนินงาน การสรางความสัมพันธและความสามัคคี
ในชุมชนนั้น มีมากกวาการประชัน 
   การประชันสวดสรภัญญะเปนการสราง ความนาสนใจ และเปนแรงจูงใจที่จะทําให   
การสวดสรภญัญะดํารงอยูได และเปนการสืบสานของคนในสังคมตอไป 
 3.7 เหตุการณสื่อสารที่ 7 : การคนหาดาวเสียง 
  3.7.1 ชนิดของเหตกุารณ การคนหาดาวเสียงเปนเหตุการณสื่อสารประเภท การดําเนินงาน 
  3.7.2 หัวขอ การคนหาดาวเสียง คือ การคนหาผูที่เปนตนเสียง โดยคณะกรรมการเปน
ผูเลือกมา เพ่ือคนหาวาตนเสียงคนไหน คือผูที่เสียงดีที่สุด 
  3.7.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียงมีวัตถุประสงค เพ่ือใหสอดคลอง
กับการสวดสรภัญญะ คือ การเนนในเรือ่งเสียง ดังนั้นจึงตองหาผูที่เสียงดีที่สุด จากผูที่เปนตนเสียง 
หรือผูนําหารสวดของคณะสรภัญญะที่คณะกรรมการคัดมา 
  3.7.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้ มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.7.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่เชิญผูที่จะมาประชันดาวเสียง 3 คน ออกมา
เพ่ือทําการประชัน 
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    คณะกรรมการ ชมการประชันดาวเสียง ใหคะแนนตามเกณฑการประชันดาวเสียง 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่ชมการคนหาดาวเสียง 
    คณะสรภญัญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน ชมการประชนัดาวเสยีง 
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน 
   3.7.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถาวิทยุกระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด www.takho.com ซึ่ง
ไมสามารถประมาณการไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.7.5 รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารของเหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียง 
ใชวัจนภาษา คือ การพูดของพิธีกร และการสวดสรภัญญะของตนเสียง 
   รูปแบบการสื่อสารที่ใชการพูด เชน 
    พิธีกร : ดาวเสียงหลังจากที่คณะน้ีนะครับ ออกมาถาทางหนาเลย (มารอดานหนา
เลย) คณะดาวเสียงมาอยูขางหนาเลยคะ คณะหนองฮี คณะขวญัใจหนองหญาปลอง และคณะอุโบสถศลี 
คณะกรรมการกรุณา เอาใบคะแนนใหทานรัฐมนตรี ฯ ดวย ทานจะใหคะแนนการแขงดาวเสียง ดวย
ครับ รัฐมนตรีจะใหคะแนน ลาว (ทาน) จะเปนครูเนาะ จะเอามารวมคะแนนกับกรรมการทานอ่ืนดวย 
ยายสําลีเราจะมีเวลาไมเกิน 2 นาที เนอะยายเนอะ เอา! ทดสอบเสยีงวาใครจะเปนแชมป ใครจะไดเปน
ดาวเสียงนะครับ อยาใหเกินเวลานะครับ ไมจบไมเปนไร พรอมนะยาย 
    ดาวเสียง1 : พรอมแลวคา 
    พิธีกร : พรอมที่จะรองหรือยัง อา ขอเสียงปรบมือใหยายสําลีหนอย 
    ทุกคน : ปรบมือ... 
   รูปแบบการสื่อสารที่มีการขับรอง เชน  
    พิธีกร : ...อะตอมาบานหนิ มีเวลา 2 นาที รายงานตัว ชื่ออะไรคะ 
    ดาวเสียง 2 : ชื่อน.ส. สุธาสินี แพงมี 
    พิธีกร : รองอะไรก็ได ที่แสดงการใชเสียงใหไพเราะ เพราะเราเนนเร่ืองเสียง อะ  
2 นาที เชิญคะ 
    คนที่ 2 : มาลาดวงดอกไม (ซ้ํา) มาตั้งไวเพ่ือบูชา 
      ขอบูชาคุณพระพุทธ   ผูสูงสุดในโลกา 
     มาลาดวงดอกไม (ซ้ํา)   มาตั้งไวเพ่ือบูชา 
    พิธีกร : อะ โอเค หมดเวลาขอเสียงปรบมือดวยครับ มวนหลายเลยเนอะ ยาย
สําลี ดูสิได บ เพ่ินวะ (หัวเราะ)... 
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  3.7.6  เน้ือหาการสื่อสาร  
   จากการศึกษาเหตุการณสื่อสาร การคนหาดาวเสียงเปนการใหตนเสียง 3 คน ที่
คณะกรรมการเลือกมา คือ คณะหนองฮีพัฒนา คณะนองใหมขวัญใจหนองหญาปลอง และคณะอุโบสถศีล 
ซึ่งแตละคนที่คัดมาลวนเปนผูที่น้ําเสียงไพเราะนาฟง ดังน้ันจึงมีการจัดประชันดาวเสียงขึ้น เนนการประชันกัน
ดวยเสียง กลาวคือ ผูที่จะเปนดาวเสียงตองมีน้ําเสียงดังกังวาน ไพเราะ สะกดผูฟงและคณะกรรมการ
ใหได จึงจะเปนผูที่เสียงดีที่สุด การสวดจะกําหนดใหผูรองมีเวลา 2 นาที รองอะไรก็ไดที่คิดวาจะสูกับ
ผูประชันดาวเสียงคนอื่นๆ ได ผูที่ถูกใจคณะกรรมการจะเปนผูไดรับรางวัลดาวเสียง 
  3.7.7 ลําดับวัจนกรรม  
   จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียง พบวา วัจนกรรมที่เกิดขึ้น
ไดแก การกลาวนํา-กลาวตาม การสั่ง การตัดบท การแนะนํา การถามตอบ 
   การกลาวนํา-กลาวตาม 
    วิเคราะหจากการถามของพิธีกร และการตอบของผูประชันดาวเสียง เนนการถามตอบ
เพ่ือคลายความตื่นเตนในการแขงขัน และสอบถามขอมูลทั่วไปดวยคาํถามที่เปนกันเอง เชน  
    พิธีกร :  ...อะใครดีละ ยายกอนม้ัย ผูเฒากะเอากอนเขาตั้ว (สิ) พรอมไหมยาย  
    ดาวเสียงที่ 1 : พรอมแลวคะ 
    พิธีกร : ดีใจ บ ทานรัฐมนตรีมาชวยเปนกรรมการหนิ 
    ดาวเสียงที่ 1 : ดีใจคะ 
    พิธีกร :   ฮวยเปนยังละยาย 
    ดาวเสียงที่ 1 : (หัวเราะ) ดีใจคะ เพ่ินมารับฟง บเคยมีไผมาฟงแบบน้ี จ๊ักเทื่อ  (สักที)... 
   การสั่ง 
    วิเคราะหจากคําพูดของพิธีกรที่ใชกับผูสวดสรภัญญะ เชน 
    พิธีกร สั่ง กรรมการ “คณะกรรมการกรุณาเอาใบคะแนนไปใหรัฐมนตรีดวย” 
    พิธีกร สั่ง ผูแขงขัน “...อยาใหเกินเวลานะครับ...” “คณะดาวเสียงมาอยูขางหนา 
เลยคะ” 
   การแนะนํา 
    เปนการแนะนําคณะสรภัญญะที่ไดประชันดาวเสียง และแนะนําชื่อผูมาประชัน เชน  
    พิธีกร : ...อะ คณะดาวเสียง มาอยูขางหนาเลยคะ คณะหนองฮีพัฒนา คณะ
ขวัญใจหนองหญาปลอง และคณะอุโบสถศีล คนที่จะแขงขันก็มี น.ส.สุธาสินี แพงมี น.ส.วันญาพร 
สุวรรณเพชร และ ยายสําลี เรืองฤทธิ์ เตรียมตัวไวเลยนะครับ... 
   การตัดบท 
    วิเคราะหจากการพูดตัดบทของพิธีกรกับผูประชันดาวเสียง ซึ่งการตัดบทนั้น เพ่ือ
เปนการรักษาเวลาในการดําเนินงาน การสวดสรภัญญะใหดําเนินตอไปในเวลาที่กําหนด เชน 
    ดาวเสียงที่ 1 : ...โอมพระเวสสันดรเจา....ทั้งกัณหาเพิ่นหิวไห แมอยากนม... 
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    พิธีกร :  หมดเวลาแลวคะ (หัวเราะ) เออ เสียงดีหลายเนอะยายเนอะ 
    ดาวเสียงที่ 2 : มาลาดวงดอกไม มาตั้งไวเพ่ือบูชา 
      ขอบูชาคุณพระพุทธ  ผูสูงสุดในโลกา 
      มาลาดวงดอกไม มาตั้งไวเพ่ือบูชา 
    พิธีกร :  (พูดแทรกขึ้นมาในขณะที่ผูแขงขันกําลังจะรองตอ) อะโอเค หมดเวลา  
ขอเสียงปรบมือดวยครับ... 
    ดาวเสียงที่ 3 : ...ทองจาทองลูกหลา อยาฆาแม ฟงกระแสแมกอนนะลูกหนา 
อยาฆาแมบาปกรรมจะซ้ํามา เพราะมารดามีคุณเหลืออนันต ตั้งแตเล็กจนโตแมเลี้ยงเจา คุณของแม
ใหญเทามีมากหลาย เลี้ยงแตนอยจนโตใหญใหเห็นใจ บ เคยเอามือปายตีลูกตน 
    พิธีกร :  อาวพอแลวคะ มีกรรมการบางคนรองไหดวย... 
  3.7.8 กฎการปฏิสัมพันธ  
   กฎการปฏิสัมพันธในเหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียง วิเคราะหจากผูประชันดาว
เสียงแสดงความสามารถใหกรรมการตัดสินภายในเวลาที่จํากัด และใหผลการตัดสินของคณะกรรมการ
เปนที่สิ้นสุด 
   การปฏิสัมพันธระหวางพธิีกรกับผูประชันดาวเสียง กลาวคือ เม่ือพิธีกรพูดขัดจังหวะ
หรือบอกใหหยุด ผูประชันดาวเสียงตองหยุดรองทันที 
   ในสวนของการแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพูด และผูแขงขัน ดาวเสียงน้ัน เปนการใช 
อวัจนภาษา โดยผูฟงจะปรบมือใหดาวเสยีง เม่ือการสวดของแตละคนสิ้นสุดลง และการหัวเราะ เม่ือ
พิธีกรพูดตลก ถูกใจผูฟง 
  3.7.9 บรรทัดฐานการตีความ  
   การคนหาดาวเสียง วิเคราะหบรรทัดฐานของการตีความไดวา นอกจากการประชัน
สวดสรภัญญะที่เปนพิธีการในการแขงขัน ยังมีการสรางสีสันในการดําเนินงานดวยการประชันที่เปน
พิธีการนอยลง คือ การประชันดาวเสียงที่เนนความสนุกสนานมากกวาความเปนทางการ ซึ่งพิธีกร
สรางบรรยากาศ โดยการพูดตลกขบขัน และขัดจังหวะในขณะที่ผูประชันดาวเสียงกําลังขับรอง เพ่ือ
แสดงความสามารถ เชน  
    พิธีกร : มวนหลายเนาะ ยายสําลี กูสิได บ เพ่ิน (หัวเราะ) เปนตน 
   การสรางความตลกขบขันในการสวดสรภัญญะที่มีพิธกีร พระสงฆ และแขกผูทรงคุณวฒิุ 
ในงานอาจทาํใหผูรวมเหตุการณ หลายคน โดยเฉพาะผูแขงขันเกิดความตื่นเตน กดดัน ตึงเครียด 
การสรางเสียงหัวเราะ อาจจะทําใหความรูสึกดังกลาวผอนคลายได และสรางบรรยากาศใหรูสึกไมเปน
ทางการเกินไป ใหความรูสึกเปนกันเอง มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ เปนการสรางแรงจูงใจใหอยากจัดงานนี้
ขึ้นอีก 
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 3.8 เหตุการณสื่อสารที่ 8 : การใหรางวัลดาวเสียง 
  3.8.1 ชนิดของเหตุการณ 
   เหตุการณสื่อสารการใหรางวัลดาวเสียง จัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภท สรุปผล
การคนหาดาวเสียง 
  3.8.2 หัวขอ 
   หัวขอของเหตุการณสื่อสารนี้คือ สรุปผลการคนหาดาวเสียง แจงใหทราบเกี่ยวกับ
ลําดับที่ของผูไดรางวัลดาวเสียง 
  3.8.3 วัตถุประสงค  
   เหตกุารณสื่อสารนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือบอกผลการตัดสนิของการคนหาดาวเสยีง และ 
การมอบรางวัลผูที่ไดอันดับที่ 1, 2 และ 3 จากการคนหาดาวเสียง 
  3.8.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.8.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่แจงผลการตัดสินการประชันดาวเสียง และ
เชิญแขกผูทรงคุณวุฒิมอบรางวัล 
    คณะกรรมการ สรปุผลการตัดสนิการประชันดาวเสยีง มอบผลคะแนนใหพิธกีร 
    แขกผูทรงคุณวุฒิ มอบรางวัลใหดาวเสียงที่ไดรับรางวัลตามลําดับ 
    คณะสรภัญญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน ปรบมือใหกําลังใจ
ผูรับรางวัลดาวเสียง 
    ผูชมผูฟง เปนผูที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน 
   3.8.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด www.takho.com ซึ่ง
ไมสามารถประมาณการไดวามีจํานวนเทาไหร 
  3.8.5 รูปแบบการสื่อสาร 
   รูปแบบการสื่อสารของเหตุการณสื่อสารนี้มีทั้งการใชวัจนภาษา และอวัจนภาษา 
   3.8.5.1 รูปแบบการสื่อสารที่เปนวัจนภาษา วิเคราะหจากการพูดของพิธีกรที่กลาว
เชิญแขกผูทรงคุณวุฒิที่มามอบรางวัลใหกับผูประชันดาวเสียง เชน 
    พิธีกร : ครับหลังจากที่เฮา (เรา) ไดฟงเสียงมวนๆ (เพราะๆ) ของดาวเสียงที่
คัดเลือกมาแตละคนจบไปเรียบรอยแลว บัดนี้ (ตอนนี้) จะเปนการใหรางวัลกับผูชนะของเราในวันนี้ กะ
ขอกราเรียนเชิญ ทาน ศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มาเปนเกียรติ 
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มอบรางวัลใหกับผูแขงขันของเฮาครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ... 
    พิธีกร : ขอเชญิดาวเสียงผูทีไ่ดรางวลัที่ 1 รบัโลและเงินรางวัลจากทานศภุชยั  โพธิส์ ุ
คนที่ไดที่ 2 และ 3 ก็มารอรับรางวัลตอจากคนที่ไดที่ 1 เลยนะครับเชิญๆ... 
   3.8.5.2 รูปแบบการสื่อสารที่เปนอวัจนภาษา วิเคราะหจากการแสดงทาทางของผูเขา
แขงขันดาวเสียง เชน การรับรางวัลจากแขกผูทรงคุณวุฒิ โดยเริ่มจากการยกมือไหว การกมตัวเพ่ือ
ยื่นมือรับโลรางวัลและเงินรางวัล เม่ือไดรับรางวัลจะไมดึงมือกลับทันที ทั้งผูมอบและผูรับจะจับรางวัล
คางไวเพ่ือถายภาพรวมกัน โดยไมมีใครบอกกลาว แตอาจจะเปนความเคยชินของสังคมปจจุบันที่มี
เทคโนโลยีทีท่นัสมัย คือ กลองดิจิตอลทีพ่กพาไดสะดวก และเม่ือมีพิธีการมอบรางวัลชางภาพ และ
คนที่ถูกถายจะพรอมทันทีโดยอัตมัต ิ
  3.8.6 เน้ือหาการสื่อสาร 
   เน้ือหาการสื่อสารของเหตุการณสื่อสารนี้คือ การตัดสินผูที่เหมาะสมกับรางวัลดาวเสียง 
โดยคณะกรรมการรวบรวมคะแนนจากเกณฑตางๆ เชน การเลือกกลอนมาสวด น้ําเสียง การขึ้นเสยีงสูง 
การเอื้อน ความพอใจของผูชมผูฟง เปนตน  
  3.8.7 ลําดับวัจนกรรม 
   เหตุการณสื่อสารนี้ปรากฏการลําดับวัจนกรรม ไดแก การตัดสิน การกลาวเชญิ 
การขอบคุณ ซึ่งอธิบายได ดังนี้ 
   การประกาศผลการตัดสิน  
    วิเคราะหจากการประชุมรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการ และมอบผลคะแนน
ใหพิธีกร เพ่ือประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัลดาวเสียงลําดับที่ 1, 2 และ 3  
   การกลาวเชิญ   
    วิเคราะหจากการใชวลีของพิธีกร วา “ขอกราบเรียนเชิญ” “ขอเชิญ” เชน  
    พิธีกร : ครับหลังจากที่เฮา (เรา) ไดฟงเสียงมวนๆ (เพราะๆ) ของดาวเสียงที่
คัดเลือกมาแตละคนจบไปเรียบรอยแลว บัดนี้ (ตอนนี้) จะเปนการใหรางวัลกับผูชนะของเราในวันนี้             
กะขอกราบเรียนเชิญทาน ศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปนเกียรติ
มอบรางวัลใหกับผูแขงขันของเฮาครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ... 
    พิธีกร : ขอเชิญดาวเสียงผูที่ไดรางวัลที่ 1 รับโลและเงินรางวัลจากทานศุภชัย  
โพธิ์สุ คนที่ไดที่2 และ 3 ก็มารอรับรางวัลตอจากคนที่ไดที่ 1 เลยนะครับ เชิญๆ... 
 
   การขอบคุณ 
    วิเคราะหจากคําพูดของพิธีกร และการยกมือไหวของผูที่รับรางวลัดาวเสียง เชน  
    พิธีกร : (หลังจากที่มอบรางวัลใหกับดาวเสียงครบทั้ง 3 คนแลว) กระผมในนาม
ตัวแทนของผูดําเนินการจัดงานการสวดสรภัญญะในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอยางสูงยิ่งที่ทาน ศุภชัย  
โพธิ์สุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพรอมคณะไดมาเปนเกียรติมาในงานนี้ และ
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เปนเกียรติมอบรางวัลใหกับดาวเสียงของเราขอบคุณมากๆครับ โหดาวเสียงคือสิ (คงจะ) ภูมิใจกับ
รางวัลนี้แฮงเนาะ (มากนะ) เพราะวาไดคนดังมามอบให... 
    การไหวของผูไดรับรางวัลดาวเสียงเม่ือถายภาพและรับรางวัลเสร็จแลว จะเห็น
วาการยกมือไหวก็เปนการแสดงความขอบคุณเพ่ือแสดงความสุภาพ และใหความเคารพแกผูมอบรางวัล
ใหซึ่งเปนผูที่มีฐานะทางสังคมผูคนทั่วไปใหความเคารพนับถือ 
  3.8.8 กฎการปฏิสัมพันธ 
   กฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณสื่อสารนี้วิเคราะหจากกฎทางพิธีกรรม คือ ในชวง
ที่ผูมอบรางวลัยื่นโลรางวลัและเงินรางวลัใหแกดาวเสียง ผูที่เปนดาวเสียงจะแสดงการรับรางวัล โดย
การยกมือไหวกอน แลวคอยๆ กมตัว และยื่นมือเพ่ือรับรางวัลอยางนอบนอม เม่ือรับเสร็จดาวเสียงจะ
ยกมือไหวอีกครั้ง เพ่ือแสดงการขอบคุณ ซึ่งถือวา เปนการแสดงถึงวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่งที่ผูรับจะ
ใหเกียรติและแสดงความเคารพตอผูให 
  3.8.9 บรรทัดฐานการตีความ 
   การนอบนอมถอมตนของผูที่ไดรับรางวัลดาวเสียงตอผูที่มอบรางวัลใหแสดงใหเห็น
คานิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับผูที่มีฐานะทางสังคมวา ไมวาผูที่มอบรางวัลจะเปนคนที่มีอายุนอย หรือ
มากกวาผูรบัรางวลัการรบัรางวลัจะตองออนนอม ยกมือไหวแสดงความเคารพ และขอบคุณ นอกจากนี้
ยังแสดงใหเห็นถึงความสุภาพของคนไทยในการแสดงความขอบคุณ คือ เม่ือไดรบัอะไรจากใครเราตอง
ขอบคุณดวยความยินดี ไมวาจะเปนการกลาวคํา “ขอบคุณ” หรือการแสดงภาษาทาทางโดยการยกมือไหว 
ทั้งผูใหและผูรับรูสึกดี และสรางความเปนมิตรไมตรีตอกัน 
 3.9 เหตุการณสื่อสารที่ 9 : พิธีปดการสวดสรภัญญะ 

  3.9.1 ชนิดของเหตุการณ  
   เหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะนี้ จัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภท การสรุปผล
การดําเนินงาน 
  3.9.2 หัวขอ  
   หัวขอของเหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ คือ สรุปผลการประกวด และ    
ปดการดําเนินงาน ในปนั้นๆ  
  3.9.3 วัตถุประสงค  
   เหตกุารณสื่อสาร พิธปีดการสวดสรภญัญะ มีวตัถุประสงค เพ่ือแจงใหทราบวาการสวด
สรภัญญะกําลังจะสิ้นสุดลงแลว และจะแจงใหทราบเกี่ยวกับผูชนะเลิศใน แตละรางวัลที่จะไดรับ 
  3.9.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารนี้มีผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก พิธีกร 
พระสงฆ กรรมการ แขกผูทรงคุณวุฒิ คณะสรภัญญะ และผูชมผูฟง มีผูรวมเหตุการณรอง 1 ฝาย คือ
ผูรับชมรับฟงทางบาน ซึ่งแตละฝายอธิบายได ดังน้ี 
   3.9.4.1 ผูรวมเหตุการณหลัก 6 ฝาย ไดแก 
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    พิธีกร เปนชาย 1 คน ทําหนาที่แจงขั้นตอนตางๆ ในพิธีปดการดําเนินงานสวด
สรภัญญะ 
    คณะกรรมการ ประธานกรรมการเปนผูนําผูรวมเหตุการณทุกฝายสวดมนต 
    พระสงฆ สวดมนต กลาวใหศีลใหพรแกประชาชน และรับปจจัยทัยทานจาก           
ผูมีจิตศรัทธา  
    แขกผูทรงคุณวุฒิ รวมพิธีปดการสวดสรภัญญะ 
    คณะสรภัญญะ เปนกลุมผูสวดสรภัญญะจํานวน 5 – 6 คน รวมพิธีปดการสวด
สรภัญญะ 
    ผูชมผูฟง เปนชาวบานทั่วไปที่มารวมงาน ณ สถานที่ประชันการสวดสรภัญญะ 
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผูชมผูฟงมีประมาณ 200 คน บางกลุมถวายตอนกัลปพฤกษ และปจจัย 
ทัยทานแกพระสงฆ 
   3.9.4.2 ผูรวมเหตุการณรอง คือ 
    ผูรับชมรับฟงที่อยูทางบาน เปนบุคคลทั่วไปที่ติดตามการดําเนินงานสวดสรภัญญะ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดนครพนม และทางเว็บไซด www.takho.com ซึ่ง
ผูรวมเหตุการณนี้ ไมสามารถประมาณการไดวา มีจํานวนเทาไหร 
  3.9.5 รูปแบบการสื่อสาร 
   รูปแบบการสื่อสาร และเหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ ปรากฏการใชทั้ง   
วัจนภาษา และอวัจนภาษา ดังนี้ 
   3.9.5.1 รูปแบบการสือ่สารทีเ่ปนวัจนภาษา ใชทั้งภาษาไทยมาตรฐาน ลาภาษาบาลี 
เชน  
    การใชภาษาไทยมาตรฐาน 
     พิธีกร : …พ่ีนองที่เคารพนับถือ สําหรับการแขงขันสรภัญญะ ไดเสร็จสิ้น
ลงแลวอยางสมบูรณ กระผมตองขอขอบพระคุณทุกทาน... 
     กรรมการ : ครับพ่ีรองที่เคารพ เราไดสรางคุณงามความดีนะครบั โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วันนี้ เหลาทานทั้งหลายที่มาจากหลายที่หลายแหง โดยการนําของคุณพรอมพันธ กุลทา ไดนําคณะ
พวกเราทานที่เคารพรักทุกทาน ทุกคนครับไดมารวมแขงขันกันรองสรภัญญะ... 
    การใชภาษาบาลี เปนการสวดมนตไหวพระ เชน 
     กรรมการ : ..ขอทุกทานไดประนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจ กรุณาวาตาม 
      นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (3 ครั้ง ทุกคน
กลาวตามที่กลาว) 
      อิมานิ มะยังภันเต ปจจะยะทานานิ สัปปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ.... 
   3.9.5.2 รูปแบบการการสื่อสารที่เปนอวัจนภาษา เชน การยกมือวันทาสาธุ และ
พุทธศาสนิกชนทุกคน กราบ ซึ่งเปนการแสดงออกมาถึงการเคารพศาสนาที่ตนนับถือ       
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  3.9.6 เน้ือหาการสื่อสาร   
   เน้ือหาการสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ นี้คือ การกลาวสรุปผลการดําเนินงาน 
การมอบรางวัล การกลาวอวยพร การขอพร และการใหพร ของผูรวมเหตุการณ เชน 
   “…เชิญประธานกรรมการมาเปนผูมอบรางวัล รางวัลแตงกาย เราจะดูจากความสวยงาม 
และเปนระเบียบ แตงกายไปในทางเดียวกัน ผูที่ไดรับรางวัลนี้ ไดแก คณะบานนาหัวบอพัฒนาครับ 
เชิญรับรางวัลโลเกียรติยศ และเงินรางวัล...” 
   “...อา ญาติ โยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ ถือวาเรามาชุมนมุกันเพ่ือสรางสรรคคุณความดี
ใหเกิดขึ้นในตัวเอง...สุดทายก็ขอใหทุกคนอายุม่ันขวัญยืน สรางบุญกุศล คุณความดี แบบน้ีตอไป...” 
  3.9.7 ลําดับวัจนกรรม  
   เหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ ปรากฏการลําดับวัจนกรรม ไดแก การอธิบาย 
การกลาวนํา การกลาวตาม การขอพร การสัง่สอน ซ่ึงอธบิายได ดังนี้ 
   การอธิบาย 
    โดยวัจนกรรมอธิบายมักมีคําบงชี้ คือ “เปน” เชน 
    “...ครับพ่ีนองที่เคารพ เราไดสรางคุณงามความดีนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วันนี้ เหลาทานทั้งหลายที่มาจากหลายที่หลายแหง โดยการนําของคุณพรอมพันธ กุลพา ไดนําคณะ
พวกเราทานที่เคารพทุกทานทุกคนนะครับ ไดมารวมแขงขันกันรองสรภัญญะ เพ่ือเปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ใครที่ไดยินไดฟงก็มีความซาบซึ้ง ถาเปนคําที่มีเปนมงคลอยางยิง่....” 
   การสั่ง 
    วิเคราะหจากการนําสวดมนตไหวพระ ของคณะกรรมการ  
    เชน...ขอทุกทานไดประนมมือข้ึนตั้งจิตตั้งใจ กรุณาวาตาม นะโมตัสสะ 
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (3 ครั้ง ทุกคนกลาวตามที่ละวรรค) 
    กรรมการ : อิมินาสักกาเรนะ 
    ทุกคน : (กลาวตาม) อิมินาสักกาเรนะ 
    กรรมการ : ปจจะยาทานานิ 
    ทุกคน : (กลาวตาม) ปจจะยาทานานิ... 
 
 
   การกลาวตาม 
    วิเคราะหจากผูรวมเหตุการณที่เปนผูนํา กลาวสวดมนตไหวพระตาม กรรมการ
ที่เปนผูนําสวดมนตไหวพระ ดูตัวอยางไดจากวัจนกรรมการกลาวนํา ขางตน 
   การขอพร 
    วิเคราะหจากบทสวดมนต และการถวายตนกัลปพฤกษ และพุทธศาสนิกชน 
เพ่ือความเปนสิริมงคล เชน 
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    “ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เครื่องไทยทาน พรอม
ทั้งของบริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระสงฆ ของพระสงฆจงรับ ซึ่งเครื่องไทยทาน พรอมดวยของบริวาร
ทั้งหลายเหลานี้ของขาพเจาทั้งหลาย  เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย แกปยชน คน
เปนที่รักทั้งหลาย มีบิดา มารดา เปนตนดวยสิ้นกาลนานเทอญ...” 
   การสั่งสอน 
    วิเคราะหจากการกลาวใหขอคิด คติธรรม ของเจาอาวาส วัดพระธาตุพนมวรวิหาร 
เชน  
    “ญาติโยมสาธชุนทั้งหลายวนัน้ี ถือวาเรามาชุมนุมเพ่ือสรางสรรคคุณงามความดี 
ใหเกิดขึ้นในใจของตนเองกอน แลวคุณงามความดีนั้นแผกระจายไปตามเสียง เสียงบทสวดสรภัญญะ
ดังไปทั่วโลก ...” 
    “...สรปุแลวเปนการหนึ่งที่กอใหเกิดความรัก ความสมคัรสมานสามัคคี เปนการกันหนา
เขาหากัน สองก็ม่ันแกไขสิ่งที่ผิด ทําไมถูก ตองในการสวดสรภัญญะ สาม ทุกคนรูจักใหอภัยทําไปแลว
ทุกคน ก็มีผิดมีถูก ก็รูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกัน การใหอภัยคือ การทําใจใหสงบ ชวยกันดับความโกรธ 
พิโรธหาย ไทยทานถือวาเปนการใหที่สูงสุด...” 
  3.9.8 กฎการปฏิสัมพันธ  
   กฎการปฏิสัมพันธในเหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ แบงการแสดงออก 
เปนหัวขอได ดังนี้ 
   1. การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง เม่ือผูพูดตองแสดงความเปนผูนํา ในการสวดมนต
ไหวพระ จะใชน้ําเสียงที่หนักแนน ไมตะกกุตะกัก กลาวนําดวยความมั่นใจ และพูดอยางชัดเจน เพ่ือให
ผูฟงมีความเชื่อถือ และสามารถกลาวตามไดอยางถูกตองทุกถอยคํา 
   2. การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูนาํ ตั้งใจฟงประนมมือ สายตามุงม่ัน มีสมาธ ิเพ่ือฟง
ผูนํา และกลาวตามอยางพรอมเพรียง เพ่ือสรางพลังแหงความศรทัธาของพทุธศาสนกิชนทีมี่ตอพระพุทธศาสนา 
  3.9.9 บรรทัดฐานการตีความ   
   แสดงใหเห็นถึงระบบทางสังคมในสังคมหนึ่ง ตองมีผูนําเปนเสาหลักใหกับสังคม มี
ความมั่นคง สรางความนาเคารพเชื่อถือใหกับคนในสงัคม สวนผูตามคือคนทั่วไปในสังคม กค็วรให
ความเคารพเชื่อถือ และปฏิบัตติามคาํสัง่ของผูนําเต็มที่ ซึ่งผูนําและผูตามที่ดี เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ 
ความเปนอยูของคนในสังคมก็จะเปนระเบียบ มีความสามัคคี และนาอยู นาอาศัย 

 
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
สรุป 
 งานวิจัยน้ีศึกษาการสวดสรภัญญะตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร โดยเก็บขอมูล
จากการสวดสรภัญญะในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ในชวงเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสาร และพรรณนาองคประกอบของเหตุการณ
สื่อสารตางๆ ในการสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม ซึ่งสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
 
 1. สถานการณสื่อสาร “การสวดสรภญัญะ” 
  ในสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” ผูวิจัยใชวตัถุประสงคเปนเกณฑในการแยก
เหตกุารณสื่อสารตางๆ ออกจากกัน และพบวา ประกอบดวยเหตกุารณสื่อสาร 9 เหตุการณ ตามลําดบั 
ดังนี้ 
  1.1 เหตุการณสื่อสารการทักทาย 
  1.2 เหตุการณสื่อสารพิธีเปดการสวดสรภัญญะ 
  1.3 เหตุการณสื่อสารการแนะนํา   
  1.4 เหตุการณสื่อสารการแสดงความสามารถของคณะกรรมการ 
  1.5 เหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ 
  1.6 เหตุการณสื่อสารการใหรางวัลผูสวดสรภัญญะ 
  1.7 เหตุการณสื่อสารการคนหาดาวเสียง 
  1.8 เหตุการณสื่อสารการใหรางวัลดาวเสียง 
  1.9 เหตุการณสื่อสารพิธีปดการสวดสรภัญญะ 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดแบงเหตุการณสื่อสารทั้ง 9 เหตุการณออกเปน 3 สวน ไดแก 1) สวนนํา
ของการสวดสรภัญญะ 2) สวนเนื้อหาของการสวดสรภัญญะ และ 3) สวนสรุปของการสวดสรภัญญะ  
ดังแสดงใน ภาพประกอบ ดังน้ี 
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ภาพประกอบ  4  เหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ” จังหวัดนครพนม 
 
 
 2. เหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภัญญะ”   
  เหตุการณสื่อสารแตละเหตุการณใชองคประกอบในการวิเคราะห 10 ประการ คือ 1) 
ชนิดของเหตุการณ 2) หัวขอ 3) วัตถุประสงค 4) เวลา-สถานที่ 5) ผูรวม-เหตุการณ 6) รูปแบบการ
สื่อสาร 7) เน้ือหาการสื่อสาร 8) ลําดับวัจนกรรม 9) กฎการปฏิสัมพันธ 10) บรรทัดฐานการตีความ 
  เหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะที่จัดเปนงานใหญในรอบปของจังหวัดนครพนม พบวา 
เกิดขึ้นในชวงเทศกาลออกพรรษา โดยใชสถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชนคือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครพนม กลุมบุคคลผูเขารวมในเหตุการณสื่อสาร ไดแก พิธีกร พระสงฆ คณะกรรมการ คณะ
ผูสวดสรภัญญะ ผูชม และผูฟง     
  การสื่อสารในเหตุการณสื่อสารตางๆ ใชภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิน่อีสานในการสื่อสาร  
ดานการปฏิสัมพันธพบวา ผูเขารวมงานสวดสรภัญญะมีบรรทัดฐานการปฏิบัติตน ความสอดคลองกัน 
โดยสังเกตไดจากการการปฏิบัติ และการแสดงความเคารพอยางนอบนอมตอพระพุทธรูปและภิกษุสงฆ 
มีกิริยาสํารวมในการการนั่ง การกราบ การไหว ใชวาจาเหมาะสมกับพระสงฆและผูอาวุโส มีการแตงกาย
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ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ พิถพิีถันในการใชเครื่องบูชาที่งดงาม สิ่งเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความยดึมั่น
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดนครพนม  
 3. การลําดับวัจนกรรมในเหตุการณสื่อสารของสถานการณสื่อสารการสวดสรภญัญะ  
  การลาํดับวัจนกรรมในเหตุการณสื่อสารของสถานการณสื่อสารการสวดสรภัญญะจังหวัด
นครพนม พบวา มีปรากฏในเหตุการณสื่อสารตางๆ รวม 19 ลําดับ ไดแก การแสดงความเคารพ 
การทักทาย การอธิบาย การขอบคุณ การขอรอง การกลาวนํา การกลาวตาม การแนะนํา การชี้แจง
กฎเกณฑ การกลาวเชญิ การไหวครู  การอวยพร การสั่งสอน การแจงใหทราบ การแสดงความสามารถ 
การสั่ง  การตดับท การประกาศผลการตัดสิน และการขอพร โดยการลําดับวัจนกรรมเหตกุารณสือ่สาร
ตางๆ มีการเกิดขึ้นแบบสลับตามแสดงเจตนาของผูกลาวถอยคํา โดยการกลาวนําเกิดขึ้นมากที่สุด
และผูที่แสดงบทบาทนีไ้ดแกผูนําทองถิน่ แสดงใหเห็นวาสังคมทองถิน่นครพนมใหความสําคัญกบัผูที่มี
บทบาทในการเปนผูนําทองถิ่นซ่ึงมักเปนผูใหญทีค่นในทองถิ่นใหความเคารพนบัถอืและยกยองใหเปน
ผูนําที่ทําหนาที่เปนตัวแทนในการนําคนในทองถิ่นปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานสวด
สรภัญญะ ผูหลักผูใหญของทองถิ่นจึงมีบทบาทและมคีวามสําคัญตอการดําเนินงานการสวดสรภัญญะ 
เน่ืองจากเปนผูที่มีความสามารถในการควบคุมดูแลชุมชนและคนในชุมชนใหอยูในกฎระเบียบ ปฏิบัติ
ตามกรอบของสังคมและปฏิบัติงานรวมกันดวยความสามัคคี 
 

อภิปรายผล 
 เหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ แสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนในการดําเนินงาน ตั้งแต
การเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุดอยางชัดเจน ซึ่งการสื่อสารแตละเหตุการณเนนการแสดงความเคารพตอพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆเปนหลัก โดยแตละเหตุการณมีผูที่รวมเหตุการณที่มีบทบาทหนาที่ตางกันแต
เนนความเปนพิธีการ การทาํนุบํารุงศาสนา การนอบนอมตอศาสนา สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น และ
สอดแทรกความสนุกสนาน เสียงหัวเราะเพื่อลดความเปนพิธีการลง ไมใหผูรวมเหตุการณรูสึกตึงกับ
แตละชวงของการดําเนินงานการสวดสรภัญญะ  
 นอกจากนี้การสวดสรภัญญะ ยังเปนวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการสื่อสารอยาง
มีคุณคาและมคีวามหมายเปนการสื่อสารทีส่ามารถอบรม ขัดเกลาจิตใจ และเผยแพรหลักธรรมคําสอน 
ของพุทธศาสนาสูพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ใหมีหลกัยดึเหนี่ยวและเขาถึงความหมายของ “ธรรมะ” การ
สวดสรภัญญะในยุคด้ังเดิมน้ันพระสงฆจะสวดเปนภาษาบาลีที่ประชาชนสวนใหญมักไมเขาใจความหมาย 
ในเวลาตอมา การสวดไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปใชภาษาธรรมดาที่คนทัว่ไปสามารถเขาใจไดงาย 
ซึ่งสงผลดีตอการเผยแผและสืบสานพระพุทธศาสนาสูคนในรุนหลัง การสวดสรภญัญะจึงเปนกศุโลบาย
ทองถิ่นที่แฝงไวดวยการอบรมสั่งสอน ขัดเกลา เผยแผศาสนา ตลอดจนเปนการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารใหคนในทองถิ่นไดเขาใจความหมายเพื่อนํา “ธรรมะ” ไปเปนหลักปฏิบตัิในการดําเนินชีวติ 
 การสื่อสารในการสวดสรภัญญะมีรูปแบบการสื่อสารทั้งที่เปนแบบทางการ กึ่งทางการและ
ไมเปนทางการ การใชภาษาระดับทางการและกึ่งทางการมักใชภาษาไทยกลางในการกลาวดําเนินงาน
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ในสวนของงานที่เปนพิธีการ เชน พิธีกรกลาวตอนรับผูรวมงาน การกลาวรายงานตอประธานในพิธี 
การกลาวแนะนําประธานและคณะกรรมการจัดงาน ฯลฯ สวนการใชภาษาระดับกึ่งทางการและไมเปน
ทางการมักใชภาษาไทยกลางปนภาษาไทยถิ่นอีสาน มีการใชในโอกาสที่พิธีกรพูดซักถามคณะผูเขารวม
สวดสรภัญญะที่มักใชภาษาในลักษณะยั่วลอ สรางความสนุกสนาน เปนกันเอง การใชภาษาไทยถิ่นอีสาน
นอกจากจะเปนการสื่อสารหลักถึงคนในทองถิ่นอีสานแลว ยังเปนการสื่อสารถึงผูรวมเหตุการณรอง เปน
ประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งอยูอีกฟากฝงแมน้ําโขงตรงขามกับจังหวัด
นครพนมอีกดวย เน่ืองจากการสวดสรภญัญะของจังหวัดนครพนม มีการกระจายเสียงผานสื่อทีผู่อยู
อาศัยในสองฟากฝงแมน้ําโขง สามารถรับฟงไดทางวิทยุ 
 การสวดสรภัญญะในแบบเดิมที่ใชภาษาบาลีในการสวดมักถูกมองวาเปนพิธีการที่เครงครัด 
ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูสวดและผูฟงตองสํารวม แตในการสวดสรภญัญะรูปแบบใหมมีการสรางอารมณขัน เพ่ือให
การสวดดําเนินไปอยางนาสนใจ เปนการสรางบรรยากาศใหผูเขารวมงานไมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย   
 การแสดงความสามารถของผูเขารวมงาน มีสวนทําใหบรรยากาศของงานดําเนินไปไดดวย
ความสนุกสนาน เชน คณะกรรมการบางคนไดรองหมอลําที่ใชภาษาสวยงาม คลองจอง ใหทั้งขอคิด 
และสอดแทรกมุขตลกไวดวย กลุมผูเขารวมสวดบางกลุมมีกลวิธกีารนําเสนอที่สามารถสรางความสนใจ
และขบขันใหกับผูชมและผูฟง ผูที่มีเสียงไพเราะ อยางโดดเดนสามารถสวดสรภัญญะไดจับใจผูฟง จะ
ไดรับฉายาวา “ดาวเสียง” ความสามารถตางๆ ของผูเขารวมงาน ทาํใหบรรยากาศของงาน มีความ
สนุกสนานและผอนคลาย 
 การแสดงออกดานภาษากาย เพ่ือใหเห็นถึงการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี เชน การแตงกาย
ที่มิดชิดดวยชุดพ้ืนเมืองของอุบาสิกา การทําขันหมากเบ็ง เพ่ือนํามาเปนเครื่องบูชาในการสวดสรภัญญะ 
การนั่งของคณะผูสวดสรภญัญะ และผูชมที่นั่งกับพื้นในทาเทพบตุร และทาเทพธดิาเปนตนถือไดวา
การปฏิบัตตินที่ดีในการเขาวัด หรือประกอบพิธีทางศาสนา ตองมีความสํารวม กาย วาจา และใจ 
โดยเฉพาะในการสวดสรภญัญะของคณะผูสวดสรภัญญะ ซึ่งสมาชิกเปนผูหญิงทุกคน การแตงกายใสเสื้อ
รัดกุม นุงผาถุง การปฏิบัติตนในวัด สํารวมกาย สังเกตจากการที่ผูสวดสรภัญญะเดินเขา นั่งพับเพียบ 
นั่งทาเทพธิดา การกราบพระรัตนตรัย การไหวแขกผูมีคุณวุฒิ คณะกรรมการ และทานผูชม สิ่งเหลานี้
สะทอนใหเห็นบรรทัดฐานของสังคมไทย เกี่ยวกับความสุภาพ ออนนอมถอมตนตอสถานทีศ่กัดิ์สิทธิ์ 
หรือสถานที่ทีเ่ปนที่เคารพนบัถือของทุกคนควรปฏบิัตตินอยางไร 
 จากผลการวิจัยรูปแบบการสื่อสารที่มีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ผูวิจัยสังเกตวาการใช 
วัจนภาษา สวนใหญจะใชภาษาแบบไมเปนทางการ เชน การใชภาษากลางปนภาษาถิน่อีสานของพิธีกร 
การใชภาษาถิน่อีสานของกรรมการ เปนตน การใชวจันภาษาดังกลาว เปนการสรางบรรยากาศใน
การดําเนินงานใหผอนคลาย ไมเปนพิธีการเกินไป เพราะการใชอวัจนภาษาในการสวดสรภัญญะสวนใหญ 
จะเปนแบบทางการ เชน การเดินเขา การกราบ การนั่ง การไหว ซึ่งอวัจนภาษาที่ใชจะควบคูกันกับ
การใชวัจนภาษาที่ไมเปนทางการทําใหผูรวมเหตุการณไมเบื่อ และตึงเครียดจนเกินไป 
 จากการวเิคราะหการใชวัจนกรรมสั่ง ซึง่ใชโดยพิธีกรผูดําเนินงานกลาวกบัผูประชันดาวเสยีง 
พบวา การใชวัจนกรรมสั่งของบุคคลดังกลาวนั้น มีการใชรูปภาษาและรูปประโยคทีท่าํหนาที่ลดน้ําหนัก
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ของการสั่ง กลาวคือ พิธีกรใชคําลงทายแสดงความสุภาพ “ครับ” และ “คะ” หลังประโยค เชน “อยาให
กินเวลานะครับ” “คณะดาวเสียงมาอยูดานหนาเลยคะ” ทําใหการสั่งใหความรูสึกออนโยนขึ้น  

 
ขอเสนอแนะ   
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณสื่อสารอื่นๆ ของภาคอีสาน เชน บุญมหาชาติ ฮีต 12 
คลอง 14 เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณสื่อสารการสวดสรภัญญะของจังหวัดอ่ืนๆ วา มี 
ความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 3. ศึกษาวัจนลีลาจากเหตุการณสื่อสารการสวดสรภัญญะ 
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กลอนสวดสรภัญญะ 
ตัวอยางกลอนสวดสรภัญญะ 3 ประเภท : กลอนไหวครู กลอนบงัคับ กลอนอิสระ 
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กลอนไหวครู 
 

กลอนบูชาพระรัตนตรัย 

 
    ยกมือขึ้นเกศา    ขอวันทาคุณพระไตร 

   นอมกายวาจาใจ     พรอมดอกไมและธูปเทียน 

   บูชาองคพุทธโธ     เมณาโถอยูเหนือเศียร 

   นอมกายพรอมใจเพียร   จุดธูปเทียน วนัทนา 

   บูชาองคธรรมโม    เมณาโถเหนือเกศา 

   ดุจเทียนทองสองปญญา   นอมทีปานมัสการ 

   บูชาองคสังโฆ     เมณาโถคุณไพศาล 

   นอมมาลาสาธุการ    ผูทรงญาณศีลงดงาม 

   นอมกายวาจาใจ     ไหวพระไตรรตันทั้งสาม 

   เปนที่ยึดประพฤตติาม   สรางคุณงานเสริมความด ี

   บูชาคุณแมพอ     ผูเกิดกอดวงชีว ี

   เลิศล้ําคุณความดี    อัญชลีขอวันทา 

   บูชาครูอาจารย     ผูเชี่ยวชาญการศึกษา 

   ใหความรูคูปญญา    พานมาลานบนอมคุณ 

   บูชามหาราช     ภูวนาถผูการณุ 

   ภูมิพลทรงพระคุณ    ขอเทิดทูนนิรนัดรกาล 

   ดวยเดชแหงบูชา    ผูสูงคาดั่งกลาวขาน 

   บุญกุศลดลบนัดาล    ขานอยน้ันสุขรมเย็น 

   ทุกขโศกและโรคภัย    อันตรายอยาไดเห็น 

   พนบวงบาปกรรมเวร   ทั้งเคราะหเขญ็อยาไดมี 

   พรใดที่ประเสริฐ     จงบังเกิดแกขานี้ 
   อายุยืนวันณะดี     พลังมีสุขขีเทอญ 
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กลอนรอยมาลาบูชาคุณ 
 
   พวกเราทุกคนขอเริ่มตนเพือ่บูชา   ดอกไมพวงมาลารอยเอามาบูชาคุณ 

  เตรียมตวัประนมกราบประคองนอมวันทา  มาลาตั้งใจพรอมมาลัยเพ่ือบูชา 

  บูชาคุณพระพุทธที่พระองคตรัสรูมา   บุชาคุณพระธรรมที่ไดนําความรูมา 

  บูชาคุณพระสงฆผูดํารงพระวินัย    ทูลไวคุณทั้งสามเปนแบบงามความด ี

  บูชาคุณบิดาเลี้ยงลูกมาสุดอาวรณ   บูชาคุณมารดรผูสั่งสอนเลี้ยงลูกมา 

  บูชาคุณอาจารยสอนลุกหลานการศึกษา  บูชาคุณความดีเราสตรีขอบชูา 

  มาลารอยมาลัยพวงดอกไมเราทุกคน   นอมลงขอวันทาขอวันทาสวัสด ี

 
 

กลอนสิบนิ้วบูชาคร ู

 

    สิบนิ้วประนมกร   ขาขอพรตอเทวา 

   ขอใหจงมาชวย    พวกขาดวยชวยรักษา 

   เหลาองคพระอินทรา  นางพญาเมฆาล ี

   พระอิศวรอยูเบื้องบน  จงบันดลใหเสยีงด ี

   อีกทั้งพระพรหมพรอม  ขาขอนอมดวยมาลี 
   ขอใหประชาช ี    ฟงขานี้ใหงวยงง 

   ขอใหจงลุมหลง    มานั่งลงฟงเสียงฉัน 

   ที่รองสรภัญญ    เพ่ือประชันซ่ึงบทกลอน 

   ขอใหจําใหดี     พวกกลอนที่อาจารยสอน 

   พวกขาประนมกร   โปรดอวยพรแกขาเทอญ 

 

กลอนบูชาพระรัตนตรัย 

 
    มาลาดวงดอกไม  มาตั้งไวเพ่ือบชูา 

   บูชาคุณพระพุทธ   ผุสูงสุดในโลกา 

   บูชาคุณพระธรรม   อันนอมนําเกิดปญญา 

   บูชาคุณพระสงฆ   ผูดํารงศาสนา 

   บูชาคุณบิดา    คุณมารดาผูเลี้ยงมา 

   บูชาทานอินทรพรหม  ผูสุขสมในสวรรค 
   ขอบูชาธาตุเกศา   ทานเทวาไปสรางไว 
   ในเม่ือครั้งพระองค   เสด็จปลงบรรพชา 
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   ตัดเกศเกลาเกศา   บรรพชาพระองคเดียว 

   ฝงน้ําอโนมา    ตัดเกศาไวที่นัน่ 

   พระอินทรจึงนําไป   บรรจุไวในสวรรค 
   นามวาธาตเุกศแกว   ประดับแลวดวยมุกดา 

   ขอบูชาธาตุพระพุทธ   อันสูงสุดในวิมาน 

   วิจิตรและโอฬาร    ในวิมานสรวงสวรรค 
   จบกัณฑบั้นบชูา    นิฎฐิตาเทานี้เทอญ 

 

กลอนอิมินา 

 
      อิมินาสะกาเรนา (ซ้ํา) 
     ตังพุทธ ทัง อะภิปูชะญามา 

     อิมินาสะกาเรนา (ซ้ํา) 
     ตังธรรมมัง อะภิปูชะญามา 

     อิมินาสะกาเรนา (ซ้ํา) 
     ตังสังฆัง อะภิปูชะญามา 

 
กลอนนะโมตัสสะ 
 
 นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ (3ครั้ง) 
 

กลอนบูชาพระผูประเสรฐิ 

 
    พุทธโธเมณาโถ   นอมนโมวันทนา 

   ธูปเทียนพรอมมาลา   นอมนํามาบูชาคุณ 

   แดองคพระศาสดา   พระสัมมาผูการุญ 

   พระวิสุทปญญาคุณ   เลิศไพบูลยเหนือสิ่งใด 

   ธรรมโมเมณาโถ    ปูชิโตกมกราบไหว 
   พระปฎกทั้งสามไตร   คุณยิ่งใหญเหลือคณา 

   อริยะสัจจธรรม    สิกขาสามเพยีรศึกษา 

   ศีลสมาธปิญญา    มัชณิมาทางดําเนิน 

   สังโฆเมณาโถ    สาวโกผูเจริญ 

   มีศีลธรรมนําทางเดิน  จิตหางเหินจากกามา 

   ฝกฝนปฏิบตั ิ    รูแจงชัดไตรสกิขา 
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   เพียรเพงภาวนา    ละตัณหากามคุณ 

   มาตาปตะโร     พระคุณโณยิ่งไพบูลย 
   เลิศล้ําความการุญ   เมตตาคุณดุจด่ังพรหม 

   เปนเทพผูอาร ี    เปนพระดีประเสริฐสม 

   เปนครูผูอบรม    เปนเหมือนรมตนโพธิ์ไทร 

   คุรุอาจาริโย     คาระโวคุณยิ่งใหญ 
   แมพิมพผูอําไพ    สั่งสอนใหมีปญญา 

   ราชินีราชาโน    ขัติโยจอมเจาฟา 

   นอมเศียรวันทนา   องคราชาภูมิพล 

   ดวยเดชแหงบุญญา   ที่บูชาจงสงผล 

   อํานวยชวยบนัดล   ใหผานพนผองไพร ี

   ทุกขโศกโรคเวรภัย   อันตรายไดกรายหนี 
   โภคทรัพยนั้นมากมี   สุขโชคดีตลอดกาล 

   สุขภาพใหเขมแข็ง   มีเร่ียวแรงมหาศาล 

   อายุยืนยาวนาน    สุขสําราญทุกเม่ือเทอญ 

 

กลอนมาลาบูชาคุณ 

 
   มาลาพวงดอกไมมาตั้งไวเพ่ือบูชา  ขอบูชาคุณพระพุทธผูไดตรสัรูมา 

  ขอบบูชาคุณพระธรรมผูชกันําคําสอนมา  ขอบูชาคุณพระสงฆผูดํารงพระวินัย 

  ดวยจิตอันนบนอมพรอมทั้งกายและวาจา  มาลาแตงใสขนัเรียงเปนถันอยูสอนลอน 

  ฝูงขาประนมกรมาขอพรอันประเสริฐ   สุขใดที่ล้ําเลศิจงเกิดมีแกขาเทอญฯ 

 
 
 

กลอนบังคับ 
 
กลอนรณรงคตอตานยาเสพติด 
 
  ทานทั้งหลาย  ฟงไวสักนิด  ฟงเรื่องยาเสพติด  ที่มีอยูทั่วไป 

 ยาขยัน  นั้นมันอันตราย  ไมวาผูหญิงผูชาย  เด็กหรือผูใหญ  อยาไปลอง 

 ใหคิดเห็น  อนาคตเจา  ถาติดยาแลวพ่ีนอง  พอแมจะเสียใจ 

 ติดยามา  นั้นเปนภัยยิ่งใหญ  ทรัพยสินที่หามาได  ก็หมดสิ้นไปเหลือแตตวั 

 จะหวาดกลัว  ประสาทหลอนขึ้นมา  กลัวคนอ่ืนเขามาฆา  กลายเปนคนบาหัวเสยี 
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 ฆาพอแม  แมกระทั่งลูกเมีย  บางคนมั่วสุมกันนัวเนีย  ขมขืนเขนฆากันมากมาย 
 นาเศราใจ  กับภัยของสังคม  วัยรุนบางกลุมกําลังนิยม  สิ่งเสพติดมากมาย 

 ฝนกัญชา  ยาบาลวนอันตราย  หลบหลีกตํารวจมาได  ระบาดออกไปทั่วเมือง 

 คนรุงเรือง  พอคาแมคาขายสง  ระวังจะเปนไขโปง  ถาทานนําสงผิดกติกา 

 มีเงินทอง  นั้นมากมายไดมา  มันไมคุมหรอกหนา  ถาถูกจับมาก็หมดตัว 

 จะปวดหัว  ถาลุกหลานติดยา  เกิดคุมคลั่งขึ้นมา  ปญหาหลายอยางวุนวาย 

 ถาใครลอง  ตองโทษมหันตยิ่งใหญ  ทั้งเสพทั้งขายเขาไป  นี่แหละคอืภัยของสังคม 

 ชวยอบรม  ทัง้คุณครูบาอาจารย  ทั้งผูปกครองทุกทาน  ทั้งผูใหญบานและกํานัน 

 กราบวิงวอน  ทุก ๆ สวนราชการ  ใหชวยกันทุกหนวยงาน  ชวยกันสอดสองดูแล 

 สวนพอแม  ใหดูแลลูกหลาน  ตอนเขาออกจากบาน  ใหไปเลาไปเรยีน 

 ใหสอบถาม  อยาใหแตอาจารยเตือน  วาลูกหลานไปโรงเรียน  หรือไปแหลงม่ัวสุม 

 ถูกจับกุม  มาแลวมากมาย  มีทั้งเสพทั้งขาย  ระบาดกันใหญบางโรงเรียน 

 ถาใครเห็น  ชวยกันเนนชวยกันเตือน  อยาใหครูไลออกโรงเรียน  เพราะยังหวงเยาวชน 

 สวนลูกหลาน  ใหสงสารพอแมของตน  ทานลําบากทุกคน  ทําทุกอยางเพ่ือพวกเรา 

 เลิกเถิดหนา  อยาไปหลงมัวเมา  ใหตั้งใจเรียนกันเขา  อยามัวติดเหลาและการพนัน 

 ยาบานั้น  สงจากประเทศเพื่อนบานเรา  เทาที่ไดฟงขาว  เขาสงเขาเขตชายแดน 

 จึงมีปญหา  กับพี่นองไทยแลนด  หลงเสพเสียจนเมาแอน  ขับรถรีบเรงจนวุนวาย 

 เสพมากไป รางกายผายผอมดวยพิษ  หาทางแกเรื่องยาเสพติด  ทกุฝายตองคิดปองกัน 

 จะอยูในเมือง  หรือบานนอกไมสําคัญ  ใหทุกคนชวยกนั  อยาปลอยบานเมืองใหวุนวาย 

 คนเสพก็ตาย  คนขายก็ติดคุก  อยาคิดวามันสนุก  คุณจะติดคุกคณุจะเสียใจ 

 เลิกเถิดหนา พวกพี่นองชาวไทย เลิกเสพเลิกขายตลอดไป ใหเห็นแกชาวไทย...เราเถิดพี่นองเอย 
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กลอนเทิดพระเกียรติในหลวง 

    ปวงขาสรภัญญ   พรอมใจกันประนมกร 

   กราบลงถวายพร   พระอมรภูมิพล 

   พระองคสรางกุศล   ปกครองคนทัว่แดนไทย 

   พระองคทรงแกไข   ใหชาวไทยนัน้รุงเรือง 

   เศรษฐกิจแบบพอเพียง  งามประเทืองทั่วดินแดน 

   ชาวไทยไดทํากิน   ในผืนดินแบบพอเพียง 

   ปลูกพืชและสวนครวั   เพ่ือเลี้ยงตวัใหประเทือง 

   ทรงนําพสกไทย    ใหเขาใจแบบทํากิน 

   ลือเลื่องทั่วแผนดิน   งามไมสิ้นการงานมี 
   ตางชาติสงคนมา   ขอพ่ึงพระบารมี 
   อบรมใหรูดี     บารมีแผขจร 

   เห็นแจงในแดนดิน   พระภูมินทรไดทรงงาน 

   เสด็จทุกถิ่นฐาน    ที่กันดารเสด็จจร 

   เขตแควนแดนสิงขร   เสด็จจรเพ่ือคนไทย 

   ด้ันดนสูแดนไกล   ไปแรมไพรหาชองทาง 

   รูแลวจึงทรงวาง    หาชองทางแบบยั่งยืน 

   ไมมีผูฝาฝน     แบบยั่งยืนพระองคนํา 

   พวกชาวเขาปลูกฝนดํา  พระองคนําใหเลิกรา 

   ปลูกฝนปลูกกญัชา   มันจะพาใหไทยตาย 

   พระองคทรงบรรยาย  ใหขยายปลุกพืชแทน 

   ชาวเขาไมขาดแคลน   ความโศกแคนก็หายไป 

   เสียงนี้ดังทั่วไทย   ดังไปไกลถึงตางแดน 

   ดังไปทุกเขตแควน   ดังสูแดนกองโลกา 

   พระองคแกปญหา   ใหเลิกราของพิษภัย 

   ยูเอ็นจึงมอบให    เหรียญเทพไทเปนทองคํา 

   ขอกราบพระทรงธรรม  จงสุขล้ําสถาพร 

   สมเด็จพระภูบาล   เปนม่ิงขวัญของปวงไทย 

   ขอใหพระเกษม    สุขสําราญยิ่งยืนนาน 

   สถิตในดวงใจ    ของชาวไทยตลอดไปเทอญ 
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กลอนเทิดทนูพระมหากษัตริย 
 
    องคกษัตริยขตัติยะ   มหาราชจักรีวงศ 
   ทรงเปนปราชญของชาวไทย  ในสยามทั่วธานี 
   ภูมิพลทรงงามเดน    เปนพระนามทานในหลวง 

   ประพฤติตามทศธรรม   นําชีวีพสกนิกร 

   ทรงปกครองเหลาชาวไทย  ใหผาสุกกันทกุคน 

   บรรเทาทุกขนําประชา   พาสุขีทั่วทุกแดน 

   เสด็จไปทุกทัว่หลา    ทั้งธานีทัว่แดนไทย 

   ชาวประชานอมวันทา   สดุดีถวายพระพร 

   ทรงนําเศรษฐกิจ     ของคนไทยใหรุงเรือง 

   ชาวประชาเคารพรัก    สมัครสมานสามัคค ี

   แสนสุขใจใตรมโพธิ์    ทานสมภารพระจอมธรรม 

   รัชกาลองคที่เกา     ของชาวไทยทุกหมูเหลา 

   เกษตรกรลวนชื่นใจ    ในฝนหลวงน้ําพระทัย 

   พอทรงหวงปวงประชา   คิดดําริทําฝนหลวง 

   ทําฝนหลวงใหชุมชื่น   ผืนไผททัว่ทุกแดน 

   สํานักในพระปญญา    พระปรีชาอันเลอเลิศ 

   แมเหน่ือยกายแตพระทัย   ไมไหวหวั่นทานอดทน 

   ทรงตั้งม่ันในสัจจะ    อธิษฐานสถาพร 

   ทรงครองราชยดวยพระธรรม  ปวงชาวไทยไดพ่ึงพา 

   วันเฉลิมพระชนมพรรษา   หาธันวามหาราช 

   เปนม่ิงขวัญชาวประชา   ทั่วธานขีองทวยราษฎร 
   เศวตฉตัรอันประเสริฐ   มาบังเกิดคูพระองค 
   ขอจงดํารงมั่น     เทพทุกชั้นจงรักษา 

   ขอจงทรงพระเจริญ    เพลิดเพลินจิตพระชนมม่ัน 

   ทรงนึกคิดสิ่งใดใด    ใหสมหวังดั่งพระทัย 

   อริราชหากมาใกล    จงพายพังพินาศไป 

   ใหจีรังดวยพรรษา    พระชนมม่ันเกินรอยป 
   ใหจีรังดวยพรรษา    พระชนมม่ันเกินรอยป 
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กลอนไหวพระธาตุพนม 

 

    ขอไหวพระธาตุพนม  จะกราบกมประนมมือ 

   เปนธาตคุนนบัถือ   อันลือชื่อประเทศไทย 

   ฝูงชนคนทั้งหลาย   หญิงและชายเดินทางไป 

   เดินทางมาจากไกล   ประเทศไทยประเทศลาว 

   ธูปเทียนหรือดอกไม   สีสดใสงามแพรวพราว 

   ดอกเหลืองเมืองฝงลาว  ดอกไมขาวไทยบูชา 

   หัวใจไดซาบซึ้ง    ระลึกถึงศาสดา 

   ขอใหองคสัมมา    พระรักษาสบายด ี

   อยูเย็นจงเปนสุข   อยามีทุกขมาราว ี

   ขอใหพระธาตนุี้    เปนสักขีประชาชน 

   พวกมาอยามีภัย    หรือพวกไปกับรถยนต 
   สุขสันตกันทุกคน   อยากังวลการเดินทาง 

   พระธาตุจงคุมครอง   ใหปกปองและก้ันบาง 

   รักษาพวกเดนิทาง   ในระหวางเดินทางไป 

   ผูหญิงหรือผูชาย   พวกไปไหวใหปลอดภัย 

   ทุกคนสมตั้งใจ    สมกับไปไหวธาตุเทอญ... 
 

กลอนบุญกิรยิาวัตถุ 3 

 

    พระธรรมคําสัง่สอน  ของบวรศาสดา 

   พระองคเทศนา    ไดนานมาหลายพันป 
   ธรรมะยังคงอยู    ในชมพูคูโลกยี 
   ธรรมใดเกษมศร ี   ตรัสไวดีมีคุณคา 

   จากการไมทําชั่ว   ไมม่ัวสุมกลุมตัณหา 

   ยึดเอาพระธรรมา   มอบชีวาชัว่นริันดร 
   พระธรรมกําจัดทุกข   ใหมีสุขเกษมสันต 
   ชาวพุทธอยาไหวหวั่น  ทุกสิ่งอันหม่ันเพียรไว 
   นอบนอมดวยกายา   ทั้งวาจาและจติใจ 

   พระองคทรงตรัสไว   จารึกไดตั้งแปดหมื่น 

   สี่พันธรรมขันธ    จงยึดม่ันใหยั่งยืน 

   เปนธรรมที่ชมชื่น   ไมขมขื่นในอุรา 

   ทานไดยอลงมา    สิกขาธรรมไดสามนัย 
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   นัยหนึ่งไดแกทาน   คือการใหดวยจริงใจ 

   นัยสองศีลมัย    งดเวนไดจากความชัว่ 

   นัยสามภาวนา    เกิดปญญามีคาคุณ 

   สามอันถาเกื้อหนุน   จะมีบุญลนโลกา 

   จะพาใหสุข ี     ทั้งชาตินี้ชาตหินาเอย 

 

กลอนสดุดี 60 ปข้ึนครองราชย 
 

    วันที่เกามิถุนา   ชาวประชามีความยินดี 

   สองสี่แปดสอบเกา   เปน พ.ศ. เราไดชื่นชม 

   เปนวันออกประกาศ   ขึ้นครองราชยจอมราชัน 

   เทพไทองคเทวัญ   นั้นจะครองราชยดวยธรรม 

   กิจกรรมที่ทานมี    เชื่อมไมตรีกับชาวชน 

   ขนานนามภูมิพล   ภูวดลของประชา 

   เสด็จเยือนตางประเทศ  ไปทุกเขตจักรวาล 

   ไมวาถิ่นกันดาร    ทุกสถานก็ไปถึง 

   ราชกิจชิ้นโบวแดง   ไดเปลี่ยนแปลงของฟาฝน 

   พระองคทานหวงปวงชน  ทําฟาฝนเทียมออกมา 

   ถิ่นใดเกิดฝนแลง   ที่จัดแจงรองทุกขมา 

   ไปยังกรมราชเลขา   ขอฝนมาจงประทาน 

   ผลงานทําเกษตร   ในขอบเขตจักรวาล 

   จะมีใครใดไหนปาน   พระองคทานเลิศโลกา 

   นักเกษตรพัฒนา   ไดฉายาพอหลวงไทย 

   ถึงไกลสุดขอบเขต   หลายประเทศมอบปริญญา 

   ปญหาพสกนิกร    ใหสังวรเศรษฐกิจพอเพียง 

   สยามนามประเทือง   รูจักพอเพียงจะอยูรมเย็น 

   สมเปนทานนกัปราชญ  ขึ้นครองราชย 60 ป 
   ประชาชวีรพรสง   ขอจงทรงพระเจริญ (ซ้ํา) 
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กลอนถวายพระพร 

 

    ขาขอกราบไหวคุณ   พระภูมิพลองคราชัน 

   กราบทูลทุกประการ    พระองคทานผูสั่งสอน 

   วิชาความรูแจง     ทานชี้แจงใหแลเห็น 

   รักใครไมเอียงเอน    หวังใหเปนทีช่ื่นชม 

   พระองคทานสอนจริง   ใหรูยิ่งปรีชาญาณ 

   แปดสิบสองพรรษายิ่งยืนนาน พวกดิฉันประนมกร 

   พระองคควรกราบไหว   ยกขึ้นไวบนเหนือเศียร 

   พระองคทรงพากเพียร   อุตสาหเตือนใหปวงชน 

   ขอใหทุกๆคน     ประชาชนทุกๆทาน 

   ควรไหวควรกราบกราน   องคราชันของเราเอง 

   กราบไหวดวยความเกรง   ควรยําเกรงทกุเวลา 

   พวกเราควรบชูา     ดวยศรัทธาพระองคทาน 

   ขอใหพระองคนั้น    ยิ่งยืนนานตลอดไป 

   สุขพระวรกายและหฤทัย   ตลอดไปทุกวนัเทอญ 

 
กลอนนํ้าพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชนีินาถ 

 

    ขอฝากเปนคาํกลอน   ฟงสุนทรน้ําพระทัย 

   ทุกคนจงสนใจ     ฟงเอาไวเพ่ือดํารง 

   ฟงคําของพระองค    มีโครงการอีสานเขียว 

   เปนปที่ทองเที่ยว    อีสานเขียวพฒันา 

   เรงรัดจัดสรรหา     ใหปลูกปาและน้ํากิน 

   ลอกหนองขุดคลองดิน   ทั่วทุกถิ่นที่กนัดาร 

   อีกทั้งหาเครื่องจักสาน   เปนโครงการราชินี 
   ออกเยี่ยมทุกทองที่    ชวยสตรีทัว่เมืองไทย 

   ปลูกหมอนและเลี้ยงไหม   ทํารายไดลวนทว ี

   ผาไหมของไทยมี    นับเปนศรถีูกใจชน 

   จัดสรรหาเครื่องจักรกล   ชวยคนจนยามจําเปน 

   แสนทุกขแสนลําเค็ญ   สรางรมเย็นในน้ําพระทัย 

   จัดหาปลูกปาไม     ทั้งนาไรใหคนจน 

   พวกเราทุกๆคน     จงสนใจทุกนาท ี

   ดวยบุญญาพระบารมี   อันเหลือที่จะคณา 



 
 

79

   ทรงเปนพระบดิา   ของไพรฟาประชาชน 

   ชวยเหลือทุกตําบล   ดวยยุคคลพระบาทพระทัย 

   นายกรับบัญชา    ทั้งคณะออกจัดการ 

   เจานายและทหาร   ออกจัดการเพื่อประชา 

   ชวยเหลือใหชาวนา   ไดทํานาเปนรวงทอง 

   อีกทั้งขุดลอกคลอง   ใหพ่ีนองไดอาศัย 

   โครงการน้ําพระทัย   จงสนใจอยาทําลาย 

   ปวงชนทัว่เมืองไทย   รักษาไวคุณความดี 
   ดวยบุญญาพระบารมี  ของทานนี้จงรมเย็น 

   ขอใหจงคิดเห็น    ความรมเย็นของพระองค 
   พวกดิฉันขอจบลง   ในโครงการในน้ําพระทัย 

   ผิดพลาดขออภัย   ยุติไวเปนคําสอน 

   เพ่ือเปนอนุสรณ    เพ่ือสอนใจคนรุนหลัง 

 

กลอนรณรงคตอตานยาเสพติด 

 
  ทานทั้งหลาย ฟงไวสักนิด ฟงเรื่องยาเสพติด ที่มีอยูทั่วไป 

 ยาขยัน นั้นมันอันตราย ไมวาผูหญิงผูชาย เด็กหรือผูใหญ อยาไปลอง 

 ใหคิดเห็น อนาคตเจาของ ถาติดยาแลวพ่ีนอง พอแมจะเสียใจ 

 ติดยามา นั้นเปนภัยยิ่งใหญ ทรัพยสินที่หามาได ก็หมดสิ้นไปเหลือแตตวั 

 จะหวาดกลัว ประสาทหลอนขึ้นมา กลัวคนอ่ืนเขามาฆา กลายเปนคนบาหัวเสีย 

 ฆาพอแม แมกระทั่งลูกเมีย บางคนมั่วสุมกันนัวเนีย ขมขืนเขนฆากันมากมาย 

 ฝนกัญชา ยาบาลวนอันตราย หลบหลีกตํารวจมาได ระบาดออกไปทั่วเมือง 

 คนรุงเรือง พอคาแมคาขายสง ระวังจะเปนไขโปง ถาทานนําสงผิดกติกา 

 มีเงินทอง นั้นมากมายไดมา มันไมคุมหรอกหนา ถาถูกจับมาก็หมดตัว 

 จะปวดหัว ถาลูกหลานติดยา เกิดคลุมคลัง่ขึ้นมา ปญหาหลายอยางวุนวาย 

 ถาใครลอง ตองโทษมหันตยิ่งใหญ ทั้งเสพทั้งขายเขาไป นี่แหละคือภัยของสังคม 

 ชวยอบรม ทั้งคุณครูบาอาจารย ทั้งผูปกครองทุกทาน ทั้งผูใหญบานและกํานัน 

 กราบวิงวอน ทุกๆสวนราชการ ใหชวยกนัทุกหนวยงาน ชวยกันสอดสองดูแล 

 สวนพอแม ใหดุแลลูกหลาน  ตอนเขาออกจากบาน ใหไปเลาไปเรยีน 

 ใหสอบถาม อยาใหแตอาจารยเตือน วาลกูหลานไปโรงเรียน หรือไปแหลงม่ัวสุม 

 ถูกจับกุมมาแลวมากมาย มีทั้งเสพทั้งขาย ระบาดกันใหญบางโรงเรียน 

 ถาใครเห็น ชวยกันเนนชวยกันเตือน อยาใหครูไลออกโรงเรียน เพระยังหวงเยาวชน 

 สวนลูกหลาน ใหสงสารพอแมของตน ทานลําบากทุกคน ทําทุกอยางเพ่ือพวกเรา 
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 เลิกเถิดหนาอยาหลงมัวเมา ใหตั้งใจเรียนเขา อยามัวตดิเหลาและการพนัน 

 ยาบานั้น สงจากประเทศเพือ่นบานเรา เทาที่ไดฟงขาว เขาสงเขาเขตชายแดน 

 จึงมีปญหา กับพี่นองไทยแลนด หลงเสพเสียจนเมาแอน ขับรถรีบแรงเสียจนวุนวาย 

 เสพมากไป รางกายผายผอมดวยพิษ หาทางแกเรื่องยาเสพติด ทุกฝายตองคิดปองกัน 

 จะอยูในเมือง หรือบานนอกไมสําคัญ ใหทุกคนชวยกัน อยาปลอยใหบานเมืองวุนวาย 

 คนเสพก็ตาย คนขายก็ติดคกุ อยาคิดวามันสนุก คุณจะติดคุกคุณจะเสียใจ 

 เลิกเถิดหนา พวกพี่นองชาวไทย เลิกเสพเลิกขายตลอดไป ใหเห็นแกชาวไทย... 
 เราเถิดพี่นองเอย. 
 
กลอนคําสวดสดุดีพระธาตุพนม 

 
    พระธาตุพนมนี้   เปนเจดียอันอุดม 

   ทั้งเปนที่นิยม    ของปวงชนแตเดิมมา 

   สรางไวแตคราวที ่   องคมุนีศาสาดา 

   ดับสิ้นสังขารา    เสด็จเขาสูพระนิพพาน 

   ประมาณไดแปดป   ปรากฏมีในตาํนาน 

   วามีผูเชี่ยวชาญ    ขีณาสพศิษยพระองค 
   นามวากัสสะปะ    ผูไมละจากธุดงค 
   ทานนั้นมีประสงค   ใหพระธาตุรุงเรืองนาน 

   จึงนําเอาพระธาต ุ   ของพระศาสดาจารย 
   พรอมทั้งผูเชี่ยวชาญ   อรหันตหารอยองค 
   เหาะมาทางอากาศ   งามวิลาศดุจด่ังหงส 
   มาถึงก็รีบลง    สูภาคพื้นด่ังใจจง 

   จึงไดไปปรึกษา    ชวนพระยาหาพระองค 
   เม่ือไดคําตกลง    แลวก็เริ่มกออุโมงค 
   เสร็จแลวจึงนาํเอา   ธาตุหัวอกพุทธองค 
   ใสไวในอุโมงค    แลวปดไวแตนั้นมา 

   ครั้งนั้นนครศรี    โคตรบุรียังรุงเรือง 

   เปนเมืองที่ลือเรื่อง   เจริญเรื่องเปนศักดิ์ศร ี

   ไดฝากของดีไว    พวกเราไดเปนโชคดี 
   เราควรจะเปรมปรีด์ิ   เชิดชูไวใหดีเทอญ 
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กลอนอีสานเขียว  2 

 
    สมเด็จพระภูมิพล  หวงปวงชนถิน่อีสาน 

   อดอยากแสนกันดาน  พระองคทานทรงเมตตา 

   อีสานเขียวทีส่อง   รัฐบาลตองหามา 

   ปลูกไมยางพารา   หรือเลี้ยงปลาอยางถาวร 

   อาชีพใหแนนอน    ไมตองจรไปเมืองกรุง 

   อีสานบานเราเดน   ไมจําเปนจากปาลุง 

   รัฐบาลจะปรับปรุง   อีสานรุงทั่วดินแดน 

   ขุดบอเจาะบาลาน   ทั่วอีสานบขาดแคลน 

   โครงการมีแบบแปลน  ทําตามแผนพระราชา 

   ปลูกหมอนและเลี้ยงไหม  สายใจไทยประทานมา 

   ผาซิ่นผืนแพราวา   เปนราคาผาไหมไทย 

   เผยแพรศิลปะ    วัฒนาพาสุขใจ 

   ชื่อเสียงก็เกรกิไกร   หมอนขิดไทยชื่อเสียงดัง 

   สงออกนอกประเทศ   ไปถึงเขตเมืองฝร่ัง 

   มาเลยและปนงั    ไดสั่งซ้ือจากไทยเรา 

   ญี่ปุนสิงคโปร    ซื้อไปโชวมิใชเบา 

   สินคาซื้อจากเรา    เขาไดเหมาเอาหมดเลย 

 
กลอนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
    วันน้ีคณะฉัน   สารภัญญจักนอมนํา 

   บอกกลาวถึงทรงธรรม  ทรงแนะนําทาํโครงการ 

   เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ทั่วทุกเมืองตางกลาวขาน 

   องคพระภูมิบาล    จัดโครงการชวยประชา 

   ใหมีอยูมีกิน     บนผืนดินทุกถวนหนา 

   กสิกรรมตองนําพา   ที่ไรนาแบงตามควร 

   หากมีที่หาไร    ธ  ทรงใหแบงสามสวน 

   ที่อยูแตพอควร    อีกสองสวนทําไรนา 

   ใหมีขาวพอกนิ    ไมตองดิ้นรนใฝหา 

   สวนหนึ่งของไรนา   ขุดบอปลาทําสวนครวั 

   ขอบบอปลูกพืชไร   เลี้ยงเปดไกปลูกหอมหัว 
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   ปลูกพืชผักสวนครัว   พอเลี้ยงตวัแบบพอเพียง 

   ผลิตผลหากมากมาย  นําไปขายอยาไดเกี่ยง 

   เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ใหพอเลี้ยงครอบครัวตน 

   ไมตองไปซ้ือหา    ทั้งขาวปลาไมขัดสน 

   ทําไดไมยากจน    ครอบครัวตนมีพอกิน 

   จักพนความทกุขยาก  ปราศจากมีหนี้สิน 

   ชวยชาติชวยแผนดิน  ทุกขหมดสิ้นแผนดินไทย 

   ธ  ทรงวางโครงการ   เปนพ้ืนฐานทฤษฎีใหม 
   หวังใหชนชาวไทย   มีกินใชอยางพอเพียง 

   ขอเชิญญาติพ่ีนอง   รับสนองอยาหลีกเลี่ยง 

   เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ไมตองเสี่ยงการขาดทุน 

   รวมแรงและรวมใจ   เศรษฐกิจไทยจะไมสูญ 

   ชาติรัฐไมขาดดุล   เพ่ิมพอกพูนความมั่งมี 

   ทวยราษฎรอยูเปนสุข  องคประมุขก็สุข ี

   ดวยเดชะพระบารมี   ปวงขานี้ถวายพระพร 

   พระชนมยิ่งยืนนาน   ตลอดกาลสโมสร 

   ปวงประชาราษฎร   นอมยอกรกราบวันทา 

   เน่ืองในวโรกาส    มหาราช 80 พรรษา 

   นอมเกลาขอภาวนา   พระชันษาชนมยืนหม่ืนป 
 
กลอนอาลัยพระพี่นาง 

 
    พระพ่ีนางสรางคุณไทยทั่วหลา พระกรุณายิ่งใหญแผไพศาล 

   ทุกทองที่หางไกลและกันดาร   พระองคทานเขาถึงปวงประชา 

   เหมือนดังดอกแกวมณีเลิศ   แสนประเสรฐิสองสวางทั่วทศิา 

   หมูพสกนิกรแสนปรีดา    ทั่วพาราสุขสงบแสนรมเยน็ 

   แตกอนเดนคูสมเด็จแม    เสด็จแปรราชฐานผานทุกขเข็ญ 

   หวังชวยประชาพนลําเค็ญ   พระจึงเปนดวงใจราษฎร 

   สมเด็จแมเสด็จสูสรวงสวรรค   พระองคม่ันตามแมที่เคยสอน 

   สืบทอดเจตนาพระมารดร   ไมออนหยอนแมเหน่ือยพระสุดทน 

   ทรงงานเหนือใตออกตก    ทางบกทางน้าํตามถนน 

   ขึ้น ฮ.ทรงงานยานชุมชน   ทุกแหงหนเสด็จไปไดทรงงาน 

   ตางประเทศแดนไกลไมหวัน่   ขามวันขามคนืฝนสังขาร 
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   ทั้งใกลทั้งไกลไดพบพาน    พระองคทานยินดีปรีดา 

   ณ  วันน้ีเสด็จสูสรวงสวรรค   ทุกๆวันชาวไทยร่ําไหหา 

   เจาฟากัลยาณิวัฒนา     ปวงประชาอาดูรพูนทว ี

   พระเสด็จสูสวรรคาลัย    ชาวไทยโศกเศราและหมองศร ี

   ขอถวายการทําแตความดี   สมดั่งที่เจตนาของพระองค 
   จะรูรักสมัครสามัคคี     ทุกๆที่เปนไปดั่งประสงค 
   จะรักชาตศิาสตรกษตัริยคง   ใหดํารงคงอยูคูฟาดิน 

   จะตั้งใจตั้งจิตอธิษฐาน    จะทํางานเพื่อทานสมถวลิ 

   จะขยันหม่ันเพียรเปนอาจิณ   ทั่วทุกถิ่นประสบสุขทกุวันเอย 

 
กลอนไหวคุณพระมหากษัตริย 
 
  ขาขอกราบบชูาคุณพระการุณยกษัตรา ปกเกลาเหลาประชาทรงเมตตาทกุคืนวัน 

 หวงใยพระทยัรักทรงปกปกเกษมศานติ ์  เปนไทยจงทัว่กันดํารงชาติศาสนอันงาม 

 พระองคทรงประมุขบํารุงสขุทุกเขตขาม  ทั่วทั้งแดนสยามใหเจริญวฒันา 

 ทางบกและทางน้ําทางอากาศและศาสนา  ทุกชาตทิุกภาษาตางรมรื่นชื่นนิยม 

 คุณนี้แสนล้ําเลิศสุดประเสรฐิจะเทียมสม  จงทดแทนพระบรมบาทยคุดวยภักดี 
 ซื่อสัตยกตัญูอีกทั้งรูกตเวท ี    นอมนบอัญชลีขอใหทรงพระเจริญ 
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กลอนเฉลิมพระเกียรต ิ

 
    พระสยามเทวราช  มหาราชพระภูมินทร 
   ปกปองไทยทัว่ถิ่น   ทั่วแผนดินรุงเรืองนาม 

   พระสยามภูมิพล   ทั่วสากลรูจักด ี

   ปกครองไทยนองพี่   60 ปตลอดมา 

   จวบจน 80 พรรษา   บําเพ็ญมาเพือ่แผนดิน 

   กระจายไปทั่วถิ่น   ทั่วแผนดินเจริญมา 

   ปวงขาอยูใตฝา    ละอองธุลีบาทยุคล 

   ชาวไทยทุกชมุชน   ทุกตําบลหัวระแหง 

   ภัยแลงทรงแกไข   แกมลิงใหประทานมา 

   จัดเตรียมฝนเทียมมา  แกประชาทัว่แผนดิน 

   มุงเนนการทํากิน   ไปทั่วถิ่นเกษตรกร 

   คําสอนแบบพอเพียง  ศัพทสําเนียงกองโลกา 

   โครงการอีกนานา   วางลวงหนาเอาไวรอ 

   อีเทนนอลแกสโซฮอลล  วางไวรอนํ้ามันแพง 

   แสดงถึงพระปรีชา   กาวรุดหนาหาใดเหมือน 

   สะเทือนไปทกุวงการ  ปรีชาญาณของพระองค 
   ทรงไวซึ่งความเมตตา  กรุณาอันใหญหลวง 

   พระองคทรงเปนหวง  พสกนิกรทั่วแผนดิน 

   ชาวไทยใจถวลิ    ทั่วแผนดินถวายพระพร 

   สถิตสถาพร     ถวายพระพรยิ่งยืนนาน 

   ตลอดกาลพระวัสสา   ปวงโรคาอยาเบียดเบียน 

   ประดุจเสาหลกัเขื่อน   อยาเลอะเลื่อนหม่ืนพันป 
   อาศัยพระบารมี    พระมุนีแผไพศาล 

   ปกปองพระภูบาล   ตลอดกาลนานๆเทอญ 
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กลอน 12 สิงหา มหาราชินี 

 
    พวกขาสรภัญญ   พรอมใจกันพระนมกร 

   วันแมแผขจร    ถวายพรพระแมไทย 

   สิบสองสิงหาคม    พระบรมราชนิ ี

   พวกขาขอภักดี    กราบธุลทีี่บาทบางท 
   ขอใหพระทรงศีล   โรคาสิ้นอยามีมา 

   ปกครองไพรประชา   สุขหรรษาตลอดกาล 

   ชาวไทยสุขสําราญ   พระองคทานทรงเมตตา 

   ศิลปาชีพทรงนํามา   ใหพวกขามีงานทํา 

   ทรงงานแสนตรากตรํา  พระองคทําเพือ่ปวงชน 

   ที่ใดเกิดขัดสน    พระแมคนเสด็จจร 

   เสด็จสูสิงขร     สูดงดรถิ่นกันดาร 

   พระองคไดทรงงาน   ถิ่นกันดารเลยไมมี 

   เด๋ียวนี้เปนถิน่งาม   ในพระนามพระแมเมือง 

   เกียรติยศและชื่อเสียง  พระแมเมืองกองโลกา 
 

กลอนอิสระ 
 
กลอนรําลึกคุณบิดา มารดา 

 
    ขาขอกราบไหวคุณ  พระบิดาและมารดา 

   เลี้ยงลูกเฝารกัษา   แตกอนมาจึงเปนคน 

   แสนยากลําบากกาย   ไมคิดยากลําบากตน 

   ในใจใหกังวล    อยูดวยลูกทุกเวลา 

   ยามกินถาลูกรอง   ก็ตองวางวิ่งมาหา 

   ยามนอนไมเต็มตา   พอลูกรองก็ตองดู 
   กลัวเลือดยุงไรมด   จะกวนกัดรีบอุมชู 
   อดกินอดนอนสู    ทนลําบากหนกัไมเบา 

   คุณพอแมมากนัก   เปรียบน้ําหนกัยิ่งภูเขา 

   แผนดินทั้งหมดเอา   เปรียบคุณทานไมเทาทัน 

   เหลือที่จะแทนคุณ   ของทานนั้นใหญอนันต 
   เวนไวแตเรยีนธรรม   เอามาสอนพอผอนคุณ 
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   สอนธรรมที่จริงให   รูปไมเที่ยงไวเปนทุน 

   แลวจึงแสดงคณุ    ใหเห็นจริงตามธรรมนอง 

   นั้นแหละจึงนับได   วาสนองซึ่งคุณหนา 

   แทนขาวที่ปอนมา   และน้ํานมที่ด่ืมกิน 

   แทนคุณประการอื่น   รอยพันหม่ืนเปนอาจิณ 

   อยางไรก็ไมสิ้น    พระคุณทานอนันตเอย 

 

กลอนสรภัญญกราบลา 

 
    ตั้งใจใหพรอมกัน  พวกดิฉันจะขอลา 

   เวลามาถึงแลว    ขอลาแกวสามประการ 

   อาจารยทานทั้งหลาย  นอมถวายคุณพระพุทธ 

   พระธรรมที่สอนไว   ยกมือไหวขออําลา 

   พระสงฆผูเมตตา   ไหววันทาขอลากอน 

   อาจารยผูสั่งสอน   ประนมกรสวสัดี 
   จําใจไกลกันหนี    กิจขามีคณานา 

   ตอทายดวยวาจา   เปนภาษาพระบาล ี

   อาจารยผูเมตตา    จงสุขีทุกทานเทอญ 

 
กลอนกองขาวนอยฆาแม ตอนที่ 2 

 
    บัดนี้จะไดกลาว    ประวตัิเรื่องราวกองขาวนอยฆาแม 
   ในสมัยแตโบราณ    ยังมีเหตุการณเกิดขึ้นที่บานตาดทอง 

   บานนั้นมีอาชีพทํานา   จะกลาวถึงลูกกําพราชื่อวาเจาทอง 

   เดือนหกฝนตกน้ํานอง   จะกลาวถึงเจาทองพาควายไปไถนา 

   เจาทองทํานากับแม    วันน้ีสายแทรอแมไมเห็นมา 

   เจาทองหิวขาวจนตาลาย   หิวจนแสบไสทั้งจมทั้งไถนา 

   จะกลาวถึงแมของเจาทอง  หาบเอากองขาวนอยไปสงลกู 

   พอมาถึงจึงเอ้ินใสลูก   ใหเจาผูกความไวมากินขาวสา 

   แมเอาขาวมาสงเจาแลว   ขอใหลูกแกวมากินขาวสาหลา 

   มีแจวบองพรอมทั้งปงปลา  มากินสาลูกหลาแมเอามาสงให 
   เจาทองพอเห็นกองขาวนอย  ยานขาวมีนอยเลยฮองมาใส 
   กองขาวใหญเปนหยังบเอามา โอยอีหามึงแพงไวทาผูใด 
   แมเลยบอกกบัลูกหลา   กองขาวนอยคอยกินดูหลาแตวามันแนนใน 
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   กินสากอนจึงวามารดา    ลูกจะรูวามันนอยหรือมันใหญ 
   เจาทองหิวขาวจนเหลืออด   ไดปลดแอกนอยจะฆาแมทนัท ี

   แมแลเห็นวาลกูจะมาตี    เลยวอนใหลูกปราณ ี

   อยาตีแมเดอลูกเดอ     อยาตีแมเดอลูกหลา 

 

    (ครวญ) โอ โอ โอ โอ .........   โอ โอ โอ โอ เอิง เอย 

   ทองจาทองลูกหลาอยาฆาแม   ฟงกระแสแมกอนนะลูกนะ 

   อยาฆาแมบาปกรรมจะตามมา  เพราะมารดามีคุณเหลืออนันต 
   ตั้งแตเล็กจนโตใหญแมเลีย้งเจา  บุญคุณของแมยายเฒามีมากหลาย 

   เลี้ยงแตเล็กจนโตใหญแมสนใจ  บเคยเอามือปายดีลูกตน 

   พอเลี้ยงใหญขึ้นมาทรยศ    เจาจงคดใจเลี้ยวไมฉงน 

   อยาฆาแมเลยนะลูกจาโปรดหลูโตน แมขอชีวิตสกัหนเถิดลูกยา 

   ทองจาทอง บุตรตา อยาซิทาํ    ...แมกลัวแลว... 
   เขาทอง ไมฟงคําแมสักหนอย  จับไดแอกนอยตีใสหัวมารดา 

   ตีจนแมมรณาไมมีความปราณี  ไมมีความเมตตา 

   ฆาแมตาย       ทองก็เปดกลองขาว 

   พอเปดออกแลวก็เศรา    เพราะมองเห็นเลือดมาดา 

   วาจะกินขาวกก็ินไมลง    กอดศพแมตนแลวกหลั่งน้าํตา 

   แมจาลูกผิดไปแลว     อภัยใหลูกแกวเถิดนะมารดา 

   ฆาแมตายเพราะความโกรธา   ยมบาลคงพาลูกลงอเวจ ี

   เจาทองก็คิดกลัวบาป    เลยสรางเปนธาตุบรรจุกระดูกมารดา 

   เลยใสชื่อวา ธาตุกองขาวนอย  เพ่ือลางรอยบาปกรรมที่เคยทํามา 

   นี่แหละหนาความหิวของคน   หนามืดมัวมนฆาแมตนจนมรณา 

   เพราะความหวิจึงฆาแมตาย   ขอเตือนลูกหญิงชายอยาเปนด่ังวามา 

   ถาอยากเห็นขอเชิญไปด ู   ธาตุกองขาวนอยตั้งอยูที่บานตาดทอง 

   จังหวัดหนาที่ยโสธร     ถาอยากเห็นเชิญทานไปดทูี่ทุงนา 

   เปนจ่ังไดหนอทานผูฟง    บทสรภัญญของ.........รองมา 

   กองขาวนอยมวนบลุงปา    ถามวนแลวหนาโอกาสหนายังมี 

   ถามวนแลวหนาโปรดเชียรพวกฉันท ี
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กลอบบวชชพีราหมณ 
 
    พวกเรามาวันนี้    เปนโชคดีบวชชีพราหมณ 
   ฤกษงามและยามดี    บวชชีพราหมณตามธรรมเนียมๆ 

   วันน้ีบริสทุธิ ์     ในพระพุทธสดุเสงี่ยม 

   พวกเราไดตระเตรียม   ใจลนเปยมบวชชีพราหมณๆ 

   นุงขาวและหมขาว    งามแพร วพราวสงางาม 

   สีขาวงามอราม     บวชชีพราหมณไดถือศีลๆ 

   สํารวมกายวาจา     ใจอยาพามีราค ี

   ขอหนึ่งใหรับศีล     ขอสองนั้นใหเงินทานๆ 

   ขอสามใหสังเกต     ใหฟงเทศนจากอาจารย 
   ทุกคนจงตั้งใจ     สํารวมไวใหจดจําๆ 

   พระพุทธคือทองคํา    อันจะนําความสุขมา 

   พระธรรมและพระสงฆ   จงไดโปรดมารักษาๆ 

   พวกเราไดนํามา     เจริญหนาในบวร 

   พากันประพฤติตาม    สิ่งดีงามตามคําสอนๆ 

   หัวใจยิ่งแนนอน     ไมสั่นคลอนสิง่ใดๆ 

 
กลอนอําลาและอวยพร 

 
    พวกดิฉันบานดอนกกโพธิ์ ขี่รถยนตมารวมงาน 

   เสร็จแลวอาจารย    ผูใหญบานและกํานัน 

   ขอลากรรมการ     หรือพวกทานสารภัญ 

   วันน้ีขอจากกัน     มิตรสัมพันธยงัเจริญ 

   ขอบคุณที่พวกทาน    เลี้ยงอาหารพรอมไดเชิญ 

   อาหารไมขาดเกิน    มากเหลือเกินมีทุกอัน 

   พวกฉันขออวยพร    เปนคํากลอนสารภัญ 

   ขอใหทุกๆ ทาน     มีขวัญยืนตลอดไป 

   อายุไดรอยป     มีพลาอนามัย 

   วรรณะก็สดใส     สวยวิลัยงามสงา 

   สีสันใหเรืองรอง     ผิวผุดผองเหลืองอราม 

   แลดูใหงดงาม     ตามรางกายสีนวลๆ 

   สุขะจงเกิดมี      โรคไมดีอยามากวน 
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   ความสุขอยาแปรปรวน   ก็สมควรใหถาวร 

   พละคือกําลัง     การลุกนั่งหรือเดินนอน 

   รางกายอยามีหยอน    จะเดินจรแข็งแรงเทอญ ฯ 

 
กลอนเยาวชนคนรุนใหม 
 
    ใสใจทางนี้สักหนอย   ฟงเสียงออยจากสารภัญ 

   ขับกลอมใหสขุสันต    สารภัญบานหนองฮี 

   ดีบดีขออภัย 

    เยาวชนคนรุนใหม   ควรใสใจในการศึกษา 

   เยาวชนยคุกาวหนา    การศึกษาควรนําทาง 

   อยาปลอยวางโอกาสมี 
   สังคมเทคโนโลย ี    โลกยุคนี้สุดทนัสมัย 

   สื่อสารก็ฉับไว     ไกลแสนไกลรูทั่วถึง 

   โลกตะลึงสมองกล 

    ยุคใหมของเยาวชน   อิทธิพลเทคโนโลยี 
   ครอบงําไปทกุพื้นที่    เขาย่ํายีทุกชมุชน 

   ทั่วสากลในโลกา 

    นี้แหละผลการศึกษา   รูวิชายอมสําเร็จผล 

   ศึกษาและคิดคน     สําเร็จผลลงดวยด ี

   เพราะเรามีการศึกษา 

    อยามัวหลงไปเสพยา  เด๋ียวจะพาหลงทางติดคุก 

   อยาเห็นเปนเรื่องสนุก   ผิดพลาดเธออาจติดคุก 

   เรื่องสนุกอาจจางหาย   ติดเขาไปตายทั้งเปน 

   กรรมเวรถึงพอและแม   ทั้งตัวแกพอกช็รา 

   เยาวชนควรศกึษา    อยาหลวมตวัไปเสพยา 

   อาจนําพากอกรรมเวร   คนยากเข็ญคอืพอแม 
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กลอนดาวลกูไก 
 
    จะกลาวถึงตายาย  อยูกลางปาพนาสัน 

   อยูสุขทุกคืนวนั    อยูดวยกันจนธรา 

   เลี้ยงไกและเลีย้งหมู   ปลูกถัว่พูงดงามตา 

   ครองรักจนชรา    ตามประสาบานปาไพร 

   วันหน่ึงพระธดุงค   วางกลดลงตรงปาใหญ 
   ยายตาเห็นทนัใด   เขากราบไหวพระมุน ี

   กลับบานนั่งปรึกษา   ทั้งยายตาคนใจด ี

   จังหันพระมุนี    เชาพรุงนี้ทําไงตา 

   ฝายตาบอกวาไก   แมตัวใหญดีนกัหนา 

   พรุงนี้เชาขึ้นมา    เราจับมาทําเปนแกง 

   แมไกอยูในเลา    ยินสองเฒาเกิดหนายแหนง 

   พรุงนี้ตองเปนแกง   แมไกแจงลูกเจ็ดตัว 

   พรุงนี้แมตองตาย   อยาวุนวายนะทูนหัว 

   กิเลสหลงเมามัว    ทั้งเจ็ดตัวอยาตีกัน 

   ตัวใหญสายสวาท   อยาเกรี้ยวกราดและหุนหัน 

   ปกครองปรองดองกัน  อยูใหม่ันสามัคค ี

   เชามาตากับยาย   จับแมไกเชือดทันท ี

   เลือดนองปฐพี    สิ้นชีวลีงทันใด 

   ฝายลูกไกทั้งเจ็ด   เหมือนถูกเด็ดเอาดวงใจ 

   กระโดดเขากองไฟ   ตายตามไปสิน้เรื่องราว 

   ผลบุญแมไกทํา    กุศลนําเม่ือถึงคราว 

   ลูกไกเกิดเปนดาว   แสงแพรวพราวทองนภา 

   อานิสงสของแมไก   ไดขึ้นไปสูเวหา 

   ลูกทั้งเจ็ดมรณา    สูทองฟาเกิดเปนดาว 
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กลอนสารภัญหอมศีล 

 
    วันน้ีเปนวันรวม    มีแตความเจรญิธรรม 

   สิบหาค่ําสามัคค ี    พวกเรานี้รักษาศลี 

   ศีลธรรมของพระเจา    ยกใสเกลาเทาไวเศยีร 

   ธรรมเพียรรักษาศลี    ใหมันสิ้นกิเลสมาร 

   ศีลนี้ถาใครมีรกัษาดี    จะหอมไกล 

   หอมไกลและหอมใกล   หอมไปไดทั้งเหนือลม 

   หอมยอนถึงชั้นพรหม   หอมอุดมทั่วโลกา 

   หอมดอกไมไมหอมไกล   หอมติดตัวจนวันตาย 

   ฉะน้ันเราทั้งหลาย    รักษาไวใหดีเทอญ 

 
กลอนพระเวสสันดรตอน 2 

 
    บัดนี้จะไดกลาว    พวกดิฉันจะเลาประวัติเกาที่มี 

   ทานทั้งหลายโปรดจงฟงใหดี  จะกลาวถึงตอนมัทรีเขาปาหาเผือกมัน 

   ในวันน้ันมัทรเีศราใจ    นางหาผลไมมันแสนยากเต็มท ี

   ไปที่ใดมันก็ไมคอยมี    นกหนูกินแลวน้ีไมมีมากเหมือนทุกวัน 

   สุริยันตก็ลบัเหลี้ยม    นางมัทรีก็เตรยีมกลับอาศรมไมรอรี 
   ตกกะใจจนแทบสิ้นชวี ี   ไมรูจะทําอยางไรดีเพราะมีเสือใหญขวางทาง 

   นางเลยวางหาบลงจากบา  วอนถึงเทพเทวาทั้งเจาปาเจาไพร 

   จนค่ําแลงเสือจึงหนีไป   นางรีบกลับเรว็ไวปานนีลู้กคงจะคอย 

   พอมาถึงไมเห็นลูกเหมือนเคย ก็รองเรียกลูกเอยมารับแมเถิดคนดี 
   โอกัณหาพรอมทั้งชาล ี   เรียกเทาไหรก็ไมมีจักไปลี้อยูไส 

   องคพระเวสเลยหาความใส  เจาไปหลงชมชายพระยาธรอยูในปา 

   พอไดฟงเจ็บปวดในอุรา   นั่งนํ้าตานองหนาไมเคยคดิวาจะต่ําทราม 

   ออกติดตามหาลูกนอยตอ  จักไปใสเดหนอแมเอ้ินหากอมิดหม่ี 

   กลับมาถามองคพระเวสอีกที  โปรดจงไดปรานีสงสารมัทรีเถิดเอย 

   ลูกอยูไหนทานไมตอบเลย  เอาแตนั่งเฉยๆไมยอมพูดยอมจา 

   นางมัทรีน้ําตานองหนา   โอหนออนิจจาลูกยามาจากไป 
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รองเด่ียว 
 

    โอหนอ... ลูกแมเอย 

   ลูกทั้งสองซางหนีหนาอดพอจะบอกนองแหน... 
   ทุกม้ือมาหับแมม้ือน้ีซังมิดจอยสองนอยไปอยูใส... 
   แมไดหาหมากไมมาใหออนบุตรตา... 
   ฮูบนอแมกําลังตามหาหรือวาจมลงน้ํา... 
   อกมัทรีมันแสนซ้ําถามพระองคบฮูเรื่อง... 
   ลูกแมเอยมากินหมากสมเกลี้ยงหมากเฟยงพรอมซางเวอหวาน... 
   เจาซางนานมาแทมากันมันนําแม จักซิแลล้ําหนาจะเวาตอผูได... 
    มัทรีนางมีแตไห     ทั้งเสียใจจนลมทาว 

   ซาวมือหาลูกนอย     สลบลงทาวลง...หนอ 

   องคพระเวสมองเห็นนางมัทรี   โอ นองเจาคนดีไมนามาจากพี่ไป 

   อยูในดงและก็พงไพร    พ่ีจะอยูไดอยางไรคืนมากอนแมมัทรี 
   ลูกกัณหาเปรยีบดวงใจพี ่   สวนวาลูกชาลีพ่ีรักดั่งดวงตา 

   ใหทานไปเพื่อโพธิญาณภายหนา  ขอใหเจาคืนมาบําเพ็ญทานเถิดเอย 

 

กลอนไหลเรอืไฟจังหวัดนครพนม 
 

    ลองเรือไหลเรือไฟ    ลงเรือไปลําน้าํโขง 

   ตะวันอัสดง       แมน้ําโขงพาชื่นใจ 

   ธรรมเนียมประเพณี     ทําทุกปไหลเรือไฟ 

   จัดงานครั้งยิ่งใหญ     ใหเกริกไกรมโหฬาร 

   นครพนมคือ      เมืองลือชื่อดําเนินงาน 

   เหมือนชมแดนวิมาน    ไฟระรานตระการตา 

   เรือไฟลําน้ําโขง      แสงไหลลงในคงคา 

   ในน้ําก็มีปลา      วายไปมาชมเรือไฟ 

   ฝงโขงประเทศลาว     พวกหนุมสาวเขาสนใจ 

   มาชมไหลเรือไฟ     ประเทศไทยเราเจริญ 

   พระจันทรวันเต็มดวง    แสงโชติชวงนาเพลิดเพลิน 

   หนุมสาวเหมือนหงสเหิน    พากันเดินริมฝงโขง 

   ลาวไทยใกลพรมแดน    เหมือนเปนแฟนไดเชื่อมโยง 

   สองฝงแมน้ําโขง      น้ําไหลโคงเขาหากัน 

   พวกลาวและชาวไทย    สัมพันธไวกบัเวียงจันทน 
   ขอเปนพ่ีนองกัน      ไทยเวยีงจันทนรักกันเอย... 
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กลอนพระคณุแม 
 
    สิบนิ้วลูกวันทา   นอมบูชาคุณมารดร 

   ยอนหลังเม่ือครั้งกอน  ในอุทรตั้งเกาเดือน 

   ทศมาสแลวก็เคลื่อน   แมนี้เหมือนจะขาดใจ 

   เจ็บปวดจนรองไห   กวาจะไดแตละคน 

   อดทนเรื่องกินอยาก   แสนลําบากยามลูกพน 

   เม้ือครั้งลูกยังออน   ถึงยามนอนแมแกวงไกว 

   ลงเปลและเหกลอม   คุณแมยอมเหนื่อยกวาใคร 

   ตื่นนอนปอนนมให   ยามปวยไขใหหยูกยา 

   ยามลูกรองแมผวา   ปวดอุราแสนหวงใย 

   คอยถนอมอยูไมไกล   จะมีใครเหมือนแมนา 

   บางทีอึฉี่ราด    ลางสะอาดทุกเวลา 

   คุณแมมีเมตตา    กรุณาลูกทุกคน 

   อบอุนดวยความรัก   นอนหนุนตักแมหลายหน 

   ผายผอมแมยอมทน   ลูกหลายคนเลี้ยงลูกมา 

   พรํ่าสอนเรื่องภาษา   ใหลูกยามากอนใคร 

   เลี้ยงลูกจนเตบิใหญ   แสนหวงใยกวาใครเลย 

   พระคุณแมมากมาย   สุดสรรหามาอางเอย 

   มาเทียบและเปรียบเปรย  หาใครเลยเหมือนแมนา 

   รักลูกอยางจริงแท   รักของแมยิ่งชีวา 

   ลูกลวนควรบชูา    คุณมารดาคาน้ํานม 

   พุทธองคทรงดํารัส   ทานทรงตรัสไวเหมาะสม 

   มารดาดุจด่ังพรหม   อยาทับถมคณุทานเลย 
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ภาคผนวก ข 
 

ภาพประกอบสถานการณสื่อสาร “การสวดสรภญัญะ” จังหวดันครพนม 
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ภาพโตะหมูบชูาคุณพระศรรีัตนตรัยและพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ใชในการแขงขันการสวดสรภัญญะ ซึ่งกอนการขับรองตองทําพิธีกราบไหวบชูาสถาบันศาสนา และ

สถาบันพระมหากษัตริย 
 
 

     
 

 
ภาพตําแหนงของพระพุทธรูปและอาสนะสงฆที่พระสงฆนั่งประกอบพิธีทางศาสนาและชม 

การแขงขันการสวดสรภัญญะ 
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ภาพที่นั่งของคณะกรรมการและแขกผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
 

 
โลรางวัลอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 รางวัลการแตงกาย และรางวัลดาวเสียง 
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ภาพคณะผูสวดสรภัญญะจากหมูบานตางๆ 
 
 
 

   
 

ภาพขันหมากเบ็ง ซึ่งใชเปนเคร่ืองบูชาคณุพระศรีรัตนตรัยและทุกคณะตองจัดเตรียมมา 
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ภาพเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน คอมพิวเตอร เครื่องสงสัญญาณถายทอดเสียง เปนตน 
 
 
 

 
 

คณะผูสวดสรภัญญะ กราบบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยกอนการสวดสรภัญญะ 
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การแขงขันสวดสรภัญญะ 
 
 

     
 

     
 

การนั่งทาเทพบุตรของฝายชาย และการนั่งทาเทพธิดาของฝายหญิง 
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การแขงขันดาวเสียงของผูทีเ่ปนตนเสยีง โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการเขามาแขงขัน 
 

 
 

   
 

พิธีมอบรางวลัใหกับผูชนะเลิศจากการสวดสรภัญญะ 
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