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ประกำศคุณูปกำร
ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทาให้งานวิจัยอันยาวนานนี้สาเร็จลุล่วงทั้ง
นายรัตนะ ธนวัชรสันติ นายวัชรากรณ์ โยธาฤทธิ์ นายพรชัย ผิวผ่อง นางสาวนุชรีพร นาถมทอง นาย
ศราวุฒิ ฉวีแปลง และคนอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยข้าพเจ้าในคราวที่วุ่นวายกับภาระงานอันหนักหน่วง
กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่ให้ข้อมูล อนุเคราะห์ด้วยความเมตตาต่อคณะผู้วิจัย
ขอบพระคุณผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่
เก็บข้อมูลวิจัยอย่างสะดวก
ขอขอบพระคุณมาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงใน
ภาคอีส านตอนกลาง ๒ เพื่ อวิเ คราะห์ อัต ลั กษณ์ของการเทศน์ แหล่ ทานองอีส าน และ ๓ เพื่ อวิ เคราะห์
กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
การเทศน์สามธรรมาสน์มีอัตลักษณ์ของกำรเทศน์สำมธรรมำสน์ คือ อัตลักษณ์ของแก่นเรื่อง โดย
พบแก่นเรื่อง ๖ แก่นเรื่องหลัก คือ ๑) บาป-บุญ ๒) ความกตัญญู ๓) กฎแห่งกรรม ๔) การเสียสละ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ๕) หลักในการใช้ชีวิตคู่ ๖) ความขยัน อัตลักษณ์ด้ำนเนื้อหำ ที่นาเนื้อหามาจากนิทานธรรม
บทและนิทานพื้นบ้าน อัตลักษณ์ด้ำนกำรเล่ำ สิ่งสาคัญที่ผู้ฟังให้ความสนใจในอนดับต่อมาคือการฟังเอาเรื่อง
พระนักเทศน์แต่ละคณะจะมีเรื่องประจาตัว ถือเป็นเรื่องที่เทศน์ได้ดีที่สุด อัตลักษณ์ของผู้ฟัง พบ ๓ รูปแบบ
คือ ฟังเอำอรรถ ในการเทศน์แหล่สามธรรมมาสน์ เป็นการเทศน์ที่มีการสอดแทรกคติธรรมคาสอนในเรื่อง
ต่าง ๆ ฟังเอำเสียง เสียงที่ใช้ในการเทศน์แหล่เป็นน้าเสียงที่ทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ค่อยตามในการฟังทาให้เกิด
อารมณ์คล้อยตาม ฟังตำมธรรมเนียม คือการฟังโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไร เพียงเพื่อให้จบพิธีกรรมเท่านั้น ส่วน
อัตลักษณ์ด้ำนกลวิธีกำรเทศน์ และองค์ประกอบกำรเทศน์ มี ลาดับขั้นตอนในการเทศน์สามธรรมาสน์ ใน
การเทศน์สามธรรมาสน์นั้นจะมีขั้นตอนสาคัญโดยสรุปเป็นสามขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มพิธีกรรม ขั้นเทศน์บรรยาย
เรื่อง และขั้นสรุปอานิสงส์
กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน สืบทอดผ่านประเพณีงานบุญอุทิศส่วนกุศลหาผู้ล่วงลับ เป็น
ประเพณีสาคัญที่ชาวอีสานจะต้องถือปฏิบัติ เพราะชาวอีสานมีความเชื่อว่าหากญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปไม่มี
ผู้ทาบุญทาทานอุทิศให้ ผู้ตายก็จะไม่ได้ผลบุญพอที่จะไปเกิดบนสวรรค์ และลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ไม่
ทาบุญอุทิศหาผู้ล่วงลับก็ถือว่าไม่กตัญญู ความเชื่อเหล่านี้เป็นที่มาของประเพณีทาบุญอุทิศ ทั้งบุญกฐิน บุญ
แจกข้าวหรือบุญหอดอกผึ้ง การเทศน์สามธรรมาสน์เป็นพิธีกรรมที่ปรากฏในงานบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่เสมอ
และปรากฏอยู่ในงานบุญทุกจังหวัดในภาคอีสาน หากกล่าวถึงการเทศน์แล้ว ว่าโดยทานองมี ๒ แบบ คือ ๑)
เทศน์ธรรมวัตร และ ๒) เทศน์แหล่
พัฒนำกำรของกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน การเทศน์สามธรรมาสน์มีพัฒนาการมาจากการเทศน์
มหาชาติภาคกลาง ซึ่งจะมีการเทศน์ ๖ ธรรมาสน์ โดยจะให้พระแต่ละรูปรับหน้าที่เป็นตัวละครในเรื่องมหาว
เสสันดรชาดก คือ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ท้าวสญชัย พระนางผุสดี กัณหา และชาลี จากนั้นจึงมีการลด
จานวนลงเหลือ ๔ ธรรมาสน์ด้วยเหตุที่เจ้าภาพมีกาลังในการถวายปัจจัยจากัด และเริ่มลดความนิยมลง ไม่
ค่อยมีกิจนิมนต์
กำรสืบทอดกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน มี ๒ รูปแบบ คือ กำรสืบทอดในอดีต ในอดีตการสืบทอด
ทานองเทศน์แหล่ คือการเรียนจากผู้เป้นนักเทศน์ จึงทาให้มีสานักเทศน์เกิดขึ้นทั่วภาคอีสาน เมื่อมีกระแส
ความนิยมในการเทศน์สามธรรมาสน์เกิดขึ้น โดยเฉพาะในยุครุ่งเรืองพระนักเทศน์จะสังกัดสานักงานหมอลา

เมื่อจะนิมนต์ก็สามรถไปนิมนต์ผ่านสานักงานหมอลาที่เป็นศุนย์กลางของคณะหมอลาต่าง ๆ ได้การสืบทอดใน
ปัจจุบัน ส่วนพระนักเทศน์ยุคใหม่มีวิธีการเรียนเทศน์หรือสืบทอดการเทศน์ ๒ รูปแบบ คือ แบบผสมและ
แบบเรียนด้วยตนเอง แบบผสมคือเรียนแบบต่อกลอนและฝึกทานองเทศน์จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งศึกษาจาก
คลิป ซีดีของพระนักเทศน์ชื่อดังเพื่อฝึกเทศน์ด้วยตนเอง อีกรูปแบบคือการเรียนผ่านสื่ออย่างเดียว
พลวัตกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำนในสังคมปัจจุบัน พบ ๖ ด้าน คือ พลวัตของทานองเทศน์แหล่กับ
รสนิยมแบบโฆสัปมาณิกา พลวัตของผู้ฟังกับแรงผลักให้เกิดท่วงทานอง พลวัตด้านทานอง พลวัตด้านรูปแบบ
พลวัตด้านเรื่องราว และพลวัตด้านผู้ฟัง

Abstract
This research aims to study the development and origins of the audio preachers in
the Northeastern Part 2 to analyze the identity of the preaching of the Northeast and the
Northeast to analyze the succession process.
The results are as follows.
The pulpit of the three pulpits is the identity of the three pulpit sermons, the
identity of the theme. Gratitude - 3) The Law of Kamma 4) The Sacrificing Selflessness 5)
The Principles of Living Life 6) The Dignity of Content Content The content from the fairy
tales and folk tales. Identity of narrative It is important that the audience is interested in
the next one is listening. Each preacher will have a subject. It is best to preach. The
identities of the listeners are found in three forms, namely, listening to the preaching of
the Three Thammas. The preaching of the doctrine of the doctrine in the various sounds
of the voice used in the preaching is a tone that makes the audience emotionally followed
by listening to the mood. Traditionally is listening without hope? Identity, tactics,
preaching, and preaching elements are hierarchical in the preaching of the three pulpit. In
the preaching of the three pulpit, there will be three major stages in the process of
preaching. Sermon lecture and the merit summary.
Inherit the tune Passed through the tradition of merit dedication, charity, find the
deceased. It is a must-have tradition. The Isan people believe that if a relative died, there
is no meritorious donation. The deceased will not have enough merit to go to heaven. And
the descendants or relatives who do not make merit for the deceased is considered not
grateful. These beliefs are the origin of the tradition of merit making merit. The preaching
of three pulpits is a ritual that appears in charitable donations. And appear in the merit of
all provinces in the East. If the preaching is mentioned. There are two types of melodies: 1)
preaching, 2) preaching, and 2) preaching.
The development of the preaching of the East. The three preachers have
developed from the preaching of the Central Region. There will be 6 pulpit sermons, each
of which will serve as a character in the story of Phudsadee, Sonchai Wesantara, Matsee,
Khunha and Chalee. There are four dynasties, with the host being able to offer the
restriction. And began to decrease popularity. I have invited lockout
There are two types of inheritance in the Isan tradition, i.e. inheritance in the past.
In the past, this is a lesson from the preacher. I have made a sermon throughout the East.
When a popular pulpit preached three pulpits. In particular, the preacher will be under the

office of the monk. When it is time to celebrate, the three of them go through the morale
office, which is the center of the various faculties. The new preachers have learned how to
preach or pass on two preaching styles, mixed and self-taught. Mixing is a lesson in verse
and sermon from the experts. The study of clips. CD of the famous preacher to practice
self-sermon. Another form of learning is through media.
In the present society, there are 6 aspects: the dynamics of the premonition, the
tastes, and the dynamics of the listener with the thrust of the melody. Melody dynamics
Pattern dynamics Story dynamics and the audience dynamics.

บทสรุปผู้บริหำร

๑. ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) สานักเทศน์เสียง: อัตลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
(ภำษำอังกฤษ) Group of Folk-intone preaching: Identity and Inheritance of
Thai Northeastern-style intone song
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง
๒ เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๓ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๓.ที่มำของกำรวิจัย
ความเป็นมาของชาวอีสานนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรง
ส่งเสริมการปฏิรูปการปกครองในระดับจังหวัด สืบเนื่องมาจากความเกี่ยวข้อกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและอานาจของลั ทธิอาณานิคมตั้งแต่ช่ว งปลายของศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งบีบบังคับ ให้ ต้องทรงออก
ประกาศให้คนลาวในภาคอีสานเป็นพลเมืองของประเทศสยาม การปฏิรูปของพระองค์ที่ดาเนินการในปี พ.ศ.
๒๔๓๕ ได้กลายเป็นโอกาสหนึ่งให้มีการผสมกลมกลืนคนลาวในภาคอีสานเข้าเป็นคนไทย โดยใช้การเรียกขาน
ว่า “คนอีสาน” ทั้งนี้กล่าวได้ว่าในช่วงหลังจากที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสในปี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เลิกใช้คาว่า “ลาว”ในการเรียกชื่อของพื้นที่ภาคอีสาน และทรงประกาศห้าม
การใช้ชื่อนี้เรียกเป็นชื่อของคนในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่ งเป็นผู้รับผิดชอบแนวทางการปฏิรูปการปกครองไปปฏิบัติได้
อธิบายว่าคนลาวไม่มีอีกต่อไปแล้ว “พวกเขาเป็นคนไทยที่มีรากฐานบรรพบุรุษเดียวกัน ”(ยูคิโอะ ฮายาชิ
,๒๕๕๔: ๕๒-๕๓)
ชุมชนชาวอีสานได้ก่อร่างสร้างเมืองมายาวนาน แม้ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านการปกครองของผู้นา
แต่ละรัฐจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครองทั้งอาณาจักรล้านช้างหรือรัตนโกสินทร์ ทว่าผู้คนในอาณา
บริเวณนี้ก็ยังคงธารงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
บางประการเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย ทาให้สีสันของวัฒนธรรมอีส านมีความโดด
เด่นและเป็นจุดขายหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการยกเอางาน
บุญประเพณีท้องถิ่นของอีสานมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระดับชาติ อีกทั้งวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นก็มีความ
โดดเด่ น สะท้อ นถึงกลุ่ มชนกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ที่มี อัตลั กษณ์และมี เอกลั ก ษณ์ อี กทั้งอัต ลั กษณ์เ หล่ านั้น ยังคงมี
บทบาทอยู่คู่วิถีการดาเนินชีวิตของคนอีสานจวบจนปัจจุบัน โดยอัตลักษณ์เหล่านี้ยืนอยู่บนฐานของอิทธิพล

พุทธศาสนาที่ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงบนผืนแผ่นดินนี้ ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอีสานสะท้อนความ
กลมเกลียมสมานสามัคคีของผู้คนด้วยอิทธิพลของจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน หล่อหลอมกล่อมเกลา
ให้ผู้คนมีสานึกในความเป็นคนอีสานผ่านกาลเวลาและสานึกร่วมทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอีสานเชื่อมร้อยกับคติความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นจนแทบแยกกัน
ไม่ได้ แม้ในวิถีการดารงชีวิตคนอีสานก็ มี “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”ไว้ให้ยึดถือปฏิบัติ แม้ในปัจจุบันชนอีสานรุ่น
ใหม่อาจจะลืมไปแล้วหรือมิเคยรับทราบว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คืออะไร แต่แท้จริงแล้วฮีตคองเหล่านี้ยังคงมี
บทบาทอยู่ในสังคมอีสานผ่านจารีตการครองเรือนและขนบประเพณีต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสายใยวัฒนธรรมที่
สัมพันธ์แน่นเหนียวกับพุทธศาสนา แสดงให้เห็นถึงปฏิปทาของชาวอีสานต่อพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด
ภาพสะท้อนความเข้มแข็งอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาในอีสาน คือ “วัด” จานวนวัดในอีสานมีจานวน
มากแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ ดังข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพุทธศาสนาในรายงาน
พุทธศาสนาประจาปี ๒๕๕๑ (หน้า ๖) ระบุว่า ในประเทศไทยมีวัดทั้งหมด ๓๕,๒๗๑ วัด (ในปี พ.ศ.๒๕๕๐)
จานวนวัดที่จดทะเบียนในภาคอีสานมีจานวน ๑๓,๘๒๗ วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ ของวัดที่จดทะเบียนทั่ว
ประเทศภายใต้องค์กรการปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ โดยจาแนกเป็น ภาค
๘ มี ๔ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย และสกลนคร ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ภาค ๑๐ มี ๕ จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร
และภาค ๑๑ มี ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรั มย์ และสุรินทร์(กรมการศาสนา,๒๕๔๒) ข้อมูล
ข้างต้นแสดงให้เห็นภาพกว้างของการแพร่กระจายของพุทธศาสนาในอีสาน
รูปแบบและประเภทของประเพณีและพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานสามารถจาแนก
ประเภท(สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ. ๒๕๔๘: ๑๓๗-๑๔๓) ได้ดังนี้
๑) ประเพณีและพิธีกรรมตามโอกาส
๒) ประเพณีและพิธีกรรมตามกาลเวลา
๓) ประเพณีและพิธีกรรมตามวงจรชีวิต
รูปแบบและประเภทของประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานสะท้อนให้เห็นความร่ารวยทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงอัตลักษณ์และการสืบทอดวัฒนธรรมพุทธศาสนา
คือพื้นทีบ่ ริเวณภาคอีสานตอนกลาง
สาหรับกลุ่มจังหวัด “ร้อยเอ็ด–ขอนแก่น–มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ หรือกลุ่ม“ร้อยแก่นสารสินธุ์” เป็น
กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ทั้งการใช้ภาษาที่
นักภาษาศาสตร์ระบุว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้ใช้ภาษาตระกูลไท กลุ่มย่อยภาษาร้อยเอ็ดและมีขนบประเพณีพื้น
ถิ่นที่มีความคล้ายคลึงกัน จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” เป็นกลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง มี พื้ น ที่ ร วมกั น ประมาณ ๓๑,๔๒๓ ตารางกิ โ ลเมตร
(๑๙,๖๓๙,๒๙๖ ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเตี้ยสลับทางด้านทิศเหนือของร้อยเอ็ดและขอนแก่น และด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีเทือกเขา ภูพาน ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท อาชีพหลักของ
ประชากรคืออาชีพเกษตรกรรม (สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”.แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางร้อยเอ็ด –ขอนแก่น–มหาสารคาม–กาฬสินธุ์“กลุ่มร้อยแก่น

สารสิ น ธุ์ ”)
การแบ่ งกลุ่ มดังกล่ าวสอดคล้ อ งกับโครงสร้ างการแบ่งองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตาม
พระราชบั ญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ คือ ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด –ขอนแก่น –มหาสารคาม–
กาฬสินธุ์ นับเป็นกลุ่มจังหวัดที่มี อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจศึกษายิ่ง
ในเขตภาคอีสานตอนกลางเป็น กลุ่มที่ใช้ภ าษาอีสานหรือภาษาตระกูลไท-ลาวและผู้ไท ที่มีความ
โดดเด่นด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดโดยพระภิกษุสงฆ์และ
ได้รับการเผยแผ่ ถ่ายทอดและเกิดการปรับปรุงดัดแปลงจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวอีสาน นั่นคือ
การเทศน์แหล่ หรือแหล่ทานองอีสาน
การแหล่ เป็นทานองพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่นิยมมากในภาคกลางและอีสาน ยังมิอาจทราบได้แน่ชัด
ว่ามีต้นเค้ามาจากที่ใด การแหล่ทานองอีสานมีเอกลักษณ์ในการเอื้อนการใช้เสียง ลงเสียง ทอดเสียงที่มีความ
แตกต่า งจากการแหล่ ภ าคกลางพอสมควร ทั้ง ภาษาและเรื่ อ งราวที่ น ามาใช้ ก็ มีแ บบฉบั บเฉพาะตัว แต่
เป้าหมายคล้ายๆ กันคือการเล่าเรื่องเพื่อสั่งสอนธรรมะ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคาว่า แหล่ ไว้ว่า แหล่ น.
ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งในเทศน์มหาชาติ ซึ่งลงท้ายด้วยคาว่า แล นั่นแล. ก. เทศน์มหาชาติเป็ นทานองในแบบ
แต่ละกัณฑ์ แหล่นอก น. แหล่เรื่องที่อยู่นอกคัมภีร์เทศน์มหาชาติ แหล่ใน น. แหล่ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ
(ราชบัณฑิตยสถาน.๒๕๔๒:๑๓๑๒)
นอกจากนี้ ใน พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดคาวัด ได้ให้ความหมายของแหล่ไว้ แหล่
หมายถึง การเทศน์ที่ใช้เสียงและทานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสาคัญ เช่น เทศน์ มหาชาติเรียกว่าเทศน์แหล่มี
ทั้ ง แหล่ ใ นคื อ เทศน์ ต ามคั ม ภี ร์ เ ทศน์ ม หาชาติ และแหล่ น อกคื อ เทศน์ เ รื่ อ งนอกคั ม ภี ร์ ม หาชาติ แ หล่ อี ก
ความหมายหนึ่งหมายถึง ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็
เรียกได้ว่าแหล่หนึ่ง สองตอนก็สองแหล่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแหล่ แหล่เป็นคากร่ อนมาจากคาว่า "นั่น
แล" เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคาว่า "นั่นแล" ทุกตอนไป
เมื่อลากเสียงคาว่าแลยาวออกไปจึงกลายเป็นแหล่ไป (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต
พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดคาวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) การแหล่ของอีสานมี
ทั้งแหล่ในและแหล่นอก คือ แหล่ตามเรื่องพระเวสสันดรหรือมหาชาติ แต่มักมีการแบ่งเป็นเรื่ องตามตัวละคร
เช่น กัณหาชาลี มัทรี ส่วนแหล่นอก คือ เรื่องที่นามาแหล่เป็นเรื่องที่มีที่มาหลากหลายทั้งชาดกนอกนิบาต
นิทานพื้นบ้านหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่ แต่แก่นของเรื่องยังคงเป็นแนวทางตามหลักธรรมคาสอนอขงพระ
พุทธองค์ เรื่ องราวทั้งในและนอกคัมภีร์เหล่ านี้มีวัต ถุประสงค์ห ลักคือ ให้คติส อนใจ ผ่ านการแหล่ ที่ส ร้าง
อารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ฟัง
จึงอาจพอสรุปได้ว่า คาว่า “แหล่”ในอีสาน มีความหมายเฉพาะเจาะจง คือ หมายถึง เพลงพื้นบ้านที่
มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อสั่งสอนหลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนผ่านการร้องเอื้อน เปล่งเสียงด้วยทานองสูง
ต่าแบบสรภัญญะ มุ่งเล่าเรื่องให้มีความสนุกสนาน เศร้าโศก เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ซาบซึ้งใจ โดยผู้แหล่
เป็นได้ทั้งภิกษุและฆราวาส
การเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีการแหล่ทานองอีสาน หรือแหล่เทศน์ทานองสรภัญญะอีสาน เป็นอีกหนึ่งวิธี
ที่มีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนสาธุชน ด้วยความหลากหลายในวิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยมีพระภิกษุผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการแหล่เป็นผู้ถ่ายทอด เรื่องที่ใช้เทศน์แหล่มีจานวนมาก เช่น พระเวสสันดร กัณหาชาลี ใต้ร่ม

ผ้ากาสาวพัตร์ ยายหมาขาว ลีลาวดี จาปาสี่ต้น นางนกกระยางขาว อีนางหอยโข่ง นายพรานคืนศีล เป็นต้น
โดยเนื้อหาที่นามาเทศน์แหล่นั้นมุ่งให้คติสอนใจและเตือนผู้ฟังให้ตระหนักถึงการดารงชีวิตตามหลักธรรมใน
พุทธศาสนา
พระสงฆ์ผู้มีความสามารถทางด้านการเทศน์แหล่ทานองอีสานหรือบางครั้งก็เรียกว่า “เทศน์เสียง”
มีการรวมกลุ่มกันเพื่อรับกิจนิมนต์ต่างๆ เรียกกันติดปากว่า “สานักเทศน์เสียง” ซึ่งในสานักเทศน์เสียงหนึ่งๆ
อาจมีพระนักเทศน์เสียง ๒-๓ รูป บางครั้งอาจจะเป็นการรวมเอาพระนักเทศน์เสียงจากหลายวัดมารวมกลุ่ม
กันเพื่อรับกิจนิมนต์
สำนักเทศน์เสียง ในบริบทของสังคมอีสาน จึงน่าจะอธิบายได้ว่า คือ การรวมกลุ่มของพระสงฆ์ที่
สามารถเทศน์แหล่ทานองอีสานได้เพื่อรับกิจนิมนต์จากญาติโยมไปเทศน์ในงานบุญงานประเพณีต่างๆ
ในปัจ จุ บัน จากการค้น คว้าพบว่าการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดของการเทศน์แหล่
ทานองอีสานมีอยู่น้อยมาก มีงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพียงไม่กี่ชิ้นที่ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ส่วนในภาพรวม
เท่าที่มีก็เป็นเพียงบทความหรือสารคดีสั้นๆ เพียงเท่านั้น ยังไม่มีผู้ที่ทาการศึ กษาถึงพัฒนาการ บทบาทและ
ความเป็น อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมการเทศน์แหล่ทานองอีสานอย่างละเอียดไว้เลย โดยเฉพาะการศึกษา
“สานักเทศน์เสียง” ที่มีบทบาทในการดารงวัฒนธรรมการเทศน์แหล่ทานองอีสานอย่างเข้มแข็งในปัจจุบันก็ยัง
ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจน และในเขตภาคอีสานตอนกลางนี้มีจานวนสานักเทศน์เสียงที่รับกิจนิมนต์ไป
เทศน์ในงานบุญต่างๆ จานวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบัน พระนักเทศน์และสานัก
เทศน์เสียงหรือการเทศน์สองธรรมมาส สามธรรมมาส ในเขตภาคอีสานตอนกลางมีอยู่จานวนเท่าใด และมี
ลักษณะการเทศน์หรือการแหล่ที่เป็ นเอกลักษณ์แบบใด ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอีสานได้ อีกทั้ง
ผู้วิจัยมีความสนใจว่า บทบาทของสานักเทศน์เสียงต่อการสืบทอดวัฒนธรรมการแหล่นี้เป็นอย่างไร และ
พัฒนาการและความเป็นมาของการเทศน์แหล่ทานองอีสานมีความเป็นมาอย่างไร
๔.ผลกำรดำเนินงำน
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจในประเด็ น เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการและความเป็ น มารวมถึ ง
สภาพการณ์ปั จ จุ บั น ของการเทศน์ แหล่ ล าส านัก เทศน์เสี ยงในภาคอี ส านตอนกลาง พั ฒ นาการดังกล่ า ว
สะท้อนอัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสานได้หรือไม่ว่ามีความแตกต่างจากการแหล่ของภูมิภาคอื่น
อย่างไรโดยเฉพาะการแหล่ ของภาคกลาง เพราะการเทศน์แหล่ในภาคกลางก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และใน
กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่โดยพระสงฆ์มีกระบวนการอย่างไร ผ่านรูปแบบใดบ้าง และเพราะเหตุใด
ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนในอีสานยังนิยมการฟังเทศน์แหล่อยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง
๒ เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๓ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

๑. อัตลักษณ์ของกำรเทศน์สำมธรรมำสน์
อัต ลักษณ์ ของแก่น เรื่ อง อัตลั กษณ์ส าคัญของแก่นเรื่องที่นาเสนอหลั กธรรมในกลอนเทศน์ส าม
ธรรมาสน์ จะพบว่ามีหลั กการนาเสนอสาคัญคือ ธรรมะเพื่อการใช้ชีวิตหรือธรรมะแบบชาวบ้าน ไม่ใช่
หลักธรรมขั้นสูงที่เข้าใจยาก แต่เน้นการเทศนาเพื่อให้เห็นตัวอย่างขอองการปฏิบัติที่ไม่ดีจะได้รับผลของการ
ปฏิบัติอย่างไร โดยพบแก่นเรื่อง ๖ แก่นเรื่องหลัก คือ ๑) บาป-บุญ ๒) ความกตัญญู ๓) กฎแห่งกรรม ๔)
การเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ๕) หลักในการใช้ชีวิตคู่ ๖) ความขยัน โดยแก่นเรื่องเหล่านี้จะปรากฏในเรื่องแต่
ละเรื่อง ไม่ซ้ากัน ดังตาราง ๑ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอโดยสรุป ดังนี้
อัตลักษณ์ด้ำนเนื้อหำ
อัตลักษณ์ด้ำนกำรเล่ำเรื่อง ในด้านการเล่าเรื่องพบว่า สิ่งสาคัญที่ผู้ฟังให้ความสนใจในอน
ดับต่อมาคือการฟังเอาเรื่อง จะเห็นได้ว่าผู้ฟังเทศน์แหล่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่ตนเองชอบอยู่แล้ว เมื่อนิมนต์พระ
มาเทศน์ก็จะเลือกให้เทศน์เรื่องที่ชอบ เช่น กอไผ่ยายนกเอี้ยง โดยจะสัมพันธ์กับพระแต่ะรูป กล่าวคือ พระ
นักเทศน์แต่ละคณะจะมีเรื่องประจาตัว ถือเป็นเรื่องที่เทศน์ได้ดีที่สุด
อัตลักษณ์ของผู้ฟัง
ก) ฟังเอำอรรถ ในการเทศน์แหล่สามธรรมมาสน์ เป็นการเทศน์ที่มีการสอดแทรก
คติธรรมคาสอนในเรื่องต่าง ๆ
ข) ฟังเอำเสียง เสียงที่ใช้ในการเทศน์แหล่เป็นน้าเสียงที่ทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ค่อย
ตามในการฟังทาให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม แต่สาหรับผู้ที่เคยฟั งการเทศน์แหล่เป็นครั้งแรกอาจจะฟังไม่ค่อย
เข้าใจเพราะยั งตามเรื่ องที่เทศน์ไม่ทันหรือก็ยังไม่คุ้นกับเสียงที่พระท่านเทศน์ทานองแหล่ โดยเฉพาะช่ว ง
ทานองโศก จะเป็นที่นิยมของผู้ฟังมาก
ค) ฟังตำมธรรมเนียม คือกำรฟังโดยไม่ด้มุ่งหวังอะไร เพียงเพื่อให้จบพิธีกรรม
เท่านั้น ซึ่งระยะหลังจะเป็นแบบนี้มีผู้ตั้งใจฟังเพียงจานวนน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
อัตลักษณ์ด้ำนกลวิธีกำรเทศน์และองค์ประกอบกำรเทศน์
๑) ลำดับขั้นตอนในกำรเทศน์สำมธรรมำสน์ ในการเทศน์สามธรรมาสน์นั้นจะมี
ขั้นตอนสาคัญโดยสรุปเป็นสามขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มพิธีกรรม ขั้นเทศน์บรรยายเรื่อง และขั้นสรุปอานิสงส์ โดย
ในขั้นตอนต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกับการฟังเทศน์ในพิธีกรรมทั่วไปของชาวอีสาน คือมีการอาราธนาศีล
อาราธนาธรรม การเทศนา และการเทศน์อานิสงส์ผลบุญต่าง ๆ ของผู้ฟังผู้ทาบุญ
ข.
ขั้นเทศน์บรรยำยเรื่อง ในขั้นตอนนี้พระนักเทศน์จะเริ่มกระบวนการเทศน์โดยกล่าวถึงการทาบุญของเจ้าภาพ
การแนะนาผู้เทศน์แต่ละคนโดยเริ่มแนะนาไปทีละรูป โดยอาจมีฉายาหรือไม่มี เช่น เสียงสวรรค์ เสียงทอง ซึ่ง
มีความหมายไปในทางเสียงไพเราะเป็นสาคัญ รูปแบบการใช้ทานองเทศน์ในการเทศน์สามธรรมาสน์ก็จะมี
ทานองสาคัญอยู่สี่ทานอง คือ ทานองหลัก ทานองเสริม ทานองบรรยาย และทานองกลอนสุภาพ
ค.ขั้นสรุปอำนิสงส์ เป็นการปิดเรื่องสรุปหลักธรรมและอานิสงส์การทาบุญ
๒ กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน
เมื่อศึกษาพัฒนาการของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสาน รวมไปถึงสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ปัจจุบัน จะทาให้เห็นเส้นทางของการเกิดขึ้นและพัฒนาตนเองในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทั้งนี้พัฒนาการดังกล่าวคงมิใช่พัฒนาการที่แยกตัวออกมาจากกระแสสังคมวัฒนธรรมไทยอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด แต่เคลื่อนไหวไปบนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก การศึกษาพัฒนาการของสานักเทศน์เสียงในภาค
อีสานจึงน่าจะทาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง
ป ร ะ เ พ ณี ง า น บุ ญ
อุทิศส่วนกุศลหาผู้ล่วงลับ เป็นประเพณีสาคัญที่ชาวอีสานจะต้องถือปฏิบัติ เพราะชาวอีสานมีความเชื่อว่าหาก
ญาติพี่น้ องที่ล่ วงลั บ ไปไม่มีผู้ ทาบุ ญทาทานอุทิศให้ ผู้ ตายก็จะไม่ได้ผ ลบุญพอที่จะไปเกิดบนสวรรค์ และ
ลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ไม่ทาบุญอุทิศหาผู้ล่วงลับก็ถือว่าไม่กตัญญู ความเชื่อเหล่านี้เป็นที่มาของประเพณี
ทาบุญอุทิศ ทั้งบุญกฐิน บุญแจกข้าวหรือบุญหอดอกผึ้ง ที่ต้องมีการทาบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงบรรดาญาติมิตร
และมีมหรสพเฉลิมฉลอง ในอดีตชาวอีสานนิยมจ้างวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา หมอลาซิ่ง หรือภาพยนตร์ และใน
หลายๆ งานนิยมนิมนต์พระมาเทศน์แหล่ บางงานนิมนต์พระมาเทศน์ตอนกลางวัน ตอนกลางคืนมีมหรสพอื่น
บางงานมีเพียงการเทศน์แหล่ ที่เรียกกันว่า “เทศน์สามธรรมาสน์” ซึ่งหมายถึง การเทศน์แหล่รู ปแบบหนึ่งที่
มีพระเทศน์จานวนสามรูปนั่งเทศน์บนธรรมาสน์ เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากการเทศน์มหาชาติ นาเรื่องราวอิง
หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เหมาะกับชาวบ้านมาใช้ในการเทศน์
การเทศน์สามธรรมาสน์เป็นพิธีกรรมที่ปรากฏในงานบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่เสมอ และปรากฏอยู่ในงาน
บุญทุกจังหวัดในภาคอีสาน หากกล่าวถึงการเทศน์แล้ว ว่าโดยทานองมี ๒ แบบ คือ ๑) เทศน์ธรรมวัตร คือ
เทศน์โดยในเสียงและทานองเป็นปกติเหมือนอ่านหรือพูดธรรมดา ไม่ได้ออกเสียงและทานองไพเราะด้วยการ
ขับขาน มุ่งให้เข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อให้นาไปปฏิบัติได้เป็นสาคัญ เรียกว่า เทศน์ทานองธรรมวัตร ก็ได้
และ ๒) เทศน์แหล่ คือเทศน์โดยใช้เสียงและทานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสาคัญ เช่น เทศน์มหาชาติ เทศน์
แหล่ ซึ่งมีทั้งแหล่ในคือเรื่องในมหาชาติและแหล่นอกคือเรื่องอื่นๆ ที่นามาเสริมโดยมุ่งความสุนทรีย์
สาหรับ การเทศน์แหล่บางครั้งพระนักเทศน์จะเรียกว่าการเทศน์แบบ “โฆสัปปมาณิกา”คาว่า
โฆสัปปมาณิกา คือ ผู ถือประมาณในเสียง บุคคลที่ไดยินไดฟงเสียงสรรเสริญเกียรติคุณหรือเสียงพูดจาที่
ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ เทศน์สามธรรมาสน์ก็นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการเทศน์ที่ใช้วิธี
แบบโฆสั ป มาณิกา คือเทศน์ ให้ ผู้ ฟังนิ ยมชื่น ชมในเสียงเป็นหลั ก เป็นรูปแบบการเทศน์แหล่ แบบหนึ่งที่มี
พัฒนาการมาประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมา และยังคงได้รับความนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชนอีสานอย่างมาก แต่
รูปแบบการเทศน์สามธรรมาสน์ก็มีลักษณะของความเป็นพลวัต (dynamic) ด้วยเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน
เคลื่อนไหวไปตามบริบทของสังคมแต่ละยุค จึงน่าสนใจว่า ลักษณะพลวัตของการเทศน์สามธรรมาสน์นี้มี
อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยผู้เขียนใช้การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งพระนักเทศน์ เจ้าภาพ ผู้ฟัง
และลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วมในงานบุญต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์
๒.๑ พัฒนำกำรของกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน การเทศน์สามธรรมาสน์มีพัฒนาการมาจากการ
เทศน์มหาชาติภาคกลาง ซึ่งจะมีการเทศน์ ๖ ธรรมาสน์ โดยจะให้พระแต่ละรูปรับหน้าที่เป็นตัวละครในเรื่อง
มหาวเสสันดรชาดก คือ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ท้าวสญชัย พระนางผุสดี กัณหา และชาลี จากนั้นจึงมี
การลดจานวนลงเหลือ ๔ ธรรมาสน์ด้วยเหตุที่เจ้าภาพมีกาลังในการถวายปัจจัยจากัด และเริ่มลดความนิยมลง
ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์ (พระครูสุตสารพิมล.สัมภาษณ์) ส่วนในงานบุญต่างๆ โดยปรกติแล้วก็จะมีการนิมนต์พระ
มาเทศนาอยู่ แล้ ว แต่จ ะเป็น การเทศน์ ในรู ปแบบของการเทศน์ธรรมวัตรมากกว่ า คือ การเทศน์ที่ใช้การ
บรรยายธรรม ไม่ใช้เสียงยาวหรือแหล่ ส่วนการแหล่เป็นเทคนิคการเทศน์ที่พัฒนามาจากประเพณีการอ่าน

หนังสือของคนอีสาน ที่พัฒนาไปเป็นการร้องหมอลาปัจจุบัน เดิมการแหล่จะใช้เมื่อเทศน์ธรรมวัตรจบแล้ว
พระผู้เทศน์ก็จะร้องแหล่อวยพรหรือแถมสมภาร แต่ไม่แหล่เป็นเรื่องแบบในปัจจุบัน
๒.๒ นักเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
เมื่อกล่าวถึงบุ คคลสาคัญในวงการเทศน์แหล่หรือเทศน์เสี ยงประยุกต์ ที่พระนักเทศน์ทั่ว
อีสานนับเป็นครูบาอาจารย์ มีอยู่สองรูปด้วยกัน คือ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธัมโม และพระครูสุตสารพิมล
๒.๓ กำรสืบทอดกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
๑) กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน
กำรสืบทอดในอดีต ในอดีตการสืบทอดทานองเทศน์แหล่ คือการเรียนจากผู้เป้นนักเทศน์
จึ ง ท าให้ มี ส านั ก เทศน์ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ภาคอี ส าน เมื่ อ มี ก ระแสความนิ ย มในการเทศน์ ส ามธรรมาสน์ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะในยุครุ่งเรืองพระนักเทศน์จะสังกัดสานักงานหมอลา เมื่อจะนิมนต์ก็สามรถไปนิมนต์ผ่านสานักงาน
หมอลาที่เป็นศุนย์กลางของคณะหมอลาต่าง ๆ ได้
กำรสืบทอดในปัจจุบัน ส่วนพระนักเทศน์ยุคใหม่มีวิธีการเรียนเทศน์หรือสืบทอดการเทศน์
๒ รูปแบบ คือ แบบผสมและแบบเรียนด้วยตนเอง แบบผสมคือเรียนแบบต่อกลอนและฝึกทานองเทศน์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งศึกษาจากคลิป ซีดีของพระนักเทศน์ชื่อดังเพื่อฝึกเทศน์ด้วยตนเอง อีกรูปแบบคือการเรียน
ผ่านสื่ออย่างเดียวซึ่งพระนักเทศน์รุ่นใหม่ชื่อดังที่สุดในปัจจุบันอย่างพระครูสังฆรักษ์สุริยา สัจจวโร เรียนแบบ
นี้ แต่การเรียนแบบนี้ทุกรูปจะมีพื้นฐานครอบครัวที่เป็นหมอลามาก่อน
๓.พลวัตกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำนในสังคมปัจจุบัน
๑ พลวัตของทำนองเทศน์แหล่กับรสนิยมแบบโฆสัปมำณิกำ
การนิยมชื่นชอบในเสียงเป็นปมาณิกาหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นหนึ่งในวิธีการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แต่ผู้ที่เผยแพร่โดยวิธีการใช้เสียงอันไพเราะนี้ก็จะต้องระลึกเสมอว่าวัตถุประสงค์ของการ
เทศน์ โ ดยให้ ชื่น ชอบในเสี ย งนี้ คือการน าธรรมะให้ เ ข้าถึงผู้ ค นอีกช่องทางหนึ่ง เพราะมนุษย์แต่ ล ะกลุ่ ม มี
ความสามารถในการรับรู้ เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์แตกต่างกันไป
๒ พลวัตของผู้ฟังกับแรงผลักให้เกิดท่วงทำนอง
รสนิยมการฟังเทศน์ของคนอีสานยึดอยู่บนความไพเราะของเสียงที่สามารถชักนาให้ผู้ฟังเกิดความ
ซาบซึ้งได้ เพราะเสียงแหล่ของพระในบางช่วงผสานกับเนื้อหาที่ชวนให้เศร้าทาให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของเรื่อง
คล้ายกับการฟังหมอลา ทั้งนี้ร สนิยมในการฟังเทศน์แหล่ของคนอีสานยึดโยงอยู่กับปัจจัยหลัก การฟังเทศน์
ของชาวอีสานอาจจะมีรสนิยมหลายรูปแบบ แต่สาหรับพุทธศาสนาสาหรับชาวบ้านหรือหลักธรรมสาหรับ
ชาวบ้านนั้น การเทศน์โดยใช้โฆสัปมาณิกา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ชาวบ้านเข้าถึงเรื่องราวในพุทธศาสนา
หรือเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น ในลักษณะของความเป็นพลวัตดังกล่าวนี้ส่งผลให้ การ
เทศน์สามธรรมาสน์มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกับการเทศน์แหล่ของภาคกลาง ต่างจากหมอลาหรือการ
ร้องสรภัญญะแบบอีสาน หากจะสรุปลักษณะความเป็นพลวัตของการเทศน์สามธรรมาสน์ จะพบโดยสรุป
ดังนี้

๓ พลวัตด้ำนทำนอง คือ ทานองเทศน์แหล่แบบอีสาน ไม่มีทานองตายตัวเป็นแบบแผนแบบทานอง
แหล่มหาชาติภาคกลาง แต่ทานองขึ้นอยู่กับความสามารถในการพลิกแพลงดัดแปลงและหยิบยืมท่วงทานอง
ต่างๆ มาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ฟัง
๔ พลวัต ด้ ำ นรู ปแบบ คือ รู ป แบบการเทศน์ส ามธรรมาสน์ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ เจ้าภาพสามารถจัดพิธีกรรมตามรูปแบบของแต่ละชุมชนไม่ตายตัว
แต่จะมีพีธีการหลัก ๆ ไว้ คือ มีการเทศน์อานิสงส์ เทศน์เรื่องไปกับบทสนทนา จากนั้นก็จะมีการเชิญวิญญาณ
๕ พลวัตด้ำนเรื่องรำว คือ จากอดีตที่พระนักเทศน์จะแหล่เฉพาะมหาชาติเป็นหลักเท่านั้น อาจจะมี
การแหล่เรื่องอื่นประกอบบ้าง แต่ไม่ใช่ดาเนินเป็นเรื่องหลักเช่นมหาชาติ
๖ พลวัตด้ำนผู้ฟัง คือ กลุ่มผู้ฟังปัจจุบันมีการขยายวงออกไปจากเดิมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
เริ่มมีวัยรุ่นมาฟังหรือติดตามผ่านสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้น และมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้
มีผู้รู้จักพระนักเทศน์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
ความน่าสนใจของพิธีกรรมการเทศน์สามธรรมาสน์นอกจากจะพบว่ามีการดารงอยู่อย่างเข้มแข็งใน
สั ง คมอี ส านร่ ว มสมัย ที่แ ม้ จ ะข้ อสั ง เกตเรื่ อ งความเหมาะสมไม่ เ หมาะสมบางประการอยู่ บ้ าง เช่ น การ
แสดงออกที่มากเกินไป การใช้ทานองลามาเทศน์ แต่หากมองในภาพใหญ่ก็จะพบว่าการเทศน์สามธรรมาสน์
คือตัวอย่างสาคัญของวัฒนธรรมที่อิงอยู่บนความพึงใจหรือรสนิยมแบบอีสาน ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
ในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงดารงอัตลักษณ์แบบอีสานไว้แบบที่เหมาะกับยุคสมัย
๕.ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัย
๑. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นสาคัญเพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพระนักเทศน์
ยังไม่ได้มุ่งวิเคราะห์ตัวบท หากมีการวิจัยควรมีการวิเคราะห์ตัวบทของพระอาจารย์ทองเพชร วีรธัมโม หรือ
พ กวี เพราะนับเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในอีสานสูงมาก
๒. การวิจัยในประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชนด้วยการเทศน์แหล่เป็นประเด็นวิจัยที่
น่าสนใจอย่างมาก เพราะการเทศน์แหล่มีบทบาทสูงในสังคมพุทธศาสนาอีสาน

๖.ประวัติผู้วิจัย
นายอนุชา พิมศักดิ์
เกิด ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๒
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงส่งเสริมการปฏิรูปการปกครองใน
ระดับจังหวัด สืบเนื่องมาจากความเกี่ยวข้อกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอานาจของลัทธิอาณา
นิคมตั้งแต่ช่วงปลายของศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งบีบบังคับให้ต้องทรงออกประกาศให้คนลาวในภาคอีสานเป็นพลเมือง
ของประเทศสยาม การปฏิรูปของพระองค์ที่ดาเนินการในปี พ.ศ.๒๔๓๕ ได้กลายเป็นโอกาสหนึ่ งให้มีการผสม
กลมกลืนคนลาวในภาคอีสานเข้าเป็นคนไทย โดยใช้การเรียกขานว่า “คนอีสาน” ทั้งนี้กล่าวได้ว่าในช่วงหลังจาก
ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เลิกใช้คาว่า “ลาว”ใน
การเรียกชื่อของพื้นที่ภาคอีสาน และทรงประกาศห้ามการใช้ชื่อนี้เรียกเป็นชื่อของคนในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
แนวทางการปฏิรูปการปกครองไปปฏิบัติได้อธิบายว่าคนลาวไม่มีอีกต่อไปแล้ว “พวกเขาเป็นคนไทยที่มีรากฐาน
บรรพบุรุษเดียวกัน”(ยูคิโอะ ฮายาชิ,๒๕๕๔: ๕๒-๕๓)
ชุมชนชาวอีสานได้ก่อร่างสร้างเมืองมายาวนาน แม้ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านการปกครองของผู้นาแต่
ละรัฐจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครองทั้งอาณาจักรล้านช้างหรือรัตนโกสินทร์ ทว่าผู้คนในอาณาบริเวณ
นี้ก็ยังคงธารงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบางประการ
เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย ทาให้สีสันของวัฒนธรรมอีสานมีความโดดเด่นและเป็นจุด
ขายหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการยกเอางานบุญประเพณีท้องถิ่น
ของอีสานมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระดับชาติ อีกทั้งวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นก็มีความโดดเด่นสะท้อนถึงกลุ่ม
ชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์และมีเอกลักษณ์ อีกทั้งอัตลักษณ์เหล่านั้นยังคงมีบทบาทอยู่คู่วิถีการดาเนินชีวิ ต
ของคนอีสานจวบจนปัจจุบัน โดยอัตลักษณ์เหล่านี้ยืนอยู่บนฐานของอิทธิพลพุทธศาสนาที่ลงหลักปักฐานอย่าง
มั่นคงบนผืนแผ่นดินนี้ ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอีสานสะท้อนความกลมเกลียมสมานสามัคคีของผู้คนด้วย
อิทธิพลของจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน หล่อหลอมกล่อมเกลาให้ผู้คนมีสานึกในความเป็นคนอีสานผ่าน
กาลเวลาและสานึกร่วมทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอีสานเชื่อมร้อยกับคติความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นจนแทบแยกกันไม่ได้
แม้ในวิถีการดารงชีวิตคนอีสานก็มี “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”ไว้ให้ยึดถือปฏิบัติ แม้ในปัจจุบันชนอีสานรุ่นใหม่อาจจะ
ลืมไปแล้วหรือมิเคยรับทราบว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คืออะไร แต่แท้ จริงแล้วฮีตคองเหล่านี้ยังคงมีบทบาทอยู่ใน
สังคมอีสานผ่านจารีตการครองเรือนและขนบประเพณีต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสายใยวัฒนธรรมที่สัมพันธ์แน่นเหนียว
กับพุทธศาสนา แสดงให้เห็นถึงปฏิปทาของชาวอีสานต่อพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด

๑๙
ภาพสะท้อนความเข้มแข็งอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาในอีสาน คือ “วัด” จานวนวัดในอีสานมีจานวนมาก
แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรื องของพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ ดังข้อมูลเกี่ยวกับวัดในพุทธศาสนาในรายงานพุทธ
ศาสนาประจาปี ๒๕๕๑ (หน้า ๖) ระบุว่า ในประเทศไทยมีวัดทั้งหมด ๓๕,๒๗๑ วัด (ในปี พ.ศ.๒๕๕๐) จานวน
วัดที่จดทะเบียนในภาคอีสานมีจานวน ๑๓,๘๒๗ วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ ของวัดที่จดทะเบียนทั่วประเทศ
ภายใต้องค์กรการปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ โดยจาแนกเป็น ภาค ๘ มี ๔
จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย และสกลนคร ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
และร้อยเอ็ด ภาค ๑๐ มี ๕ จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร และภาค ๑๑
มี ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์(กรมการศาสนา,๒๕๔๒) ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็น
ภาพกว้างของการแพร่กระจายของพุทธศาสนาในอีสาน
รูปแบบและประเภทของประเพณีและพิธีก รรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานสามารถจาแนกประเภท
(สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ. ๒๕๔๘: ๑๓๗-๑๔๓) ได้ดังนี้
๔) ประเพณีและพิธีกรรมตามโอกาส
๕) ประเพณีและพิธีกรรมตามกาลเวลา
๖) ประเพณีและพิธีกรรมตามวงจรชีวิต
รูปแบบและประเภทของประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานสะท้อนให้เห็นความร่ารวยทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงอัตลักษณ์และการสืบทอดวัฒนธรรมพุทธศาสนาคือ
พื้นที่บริเวณภาคอีสานตอนกลาง
สาหรับกลุ่มจังหวัด “ร้อยเอ็ด–ขอนแก่น–มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ หรือกลุ่ม“ร้อยแก่นสารสินธุ์” เป็นกลุ่ม
จั งหวัดภาคอีส านตอนกลางที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒ นธรรมพุท ธศาสนาอย่างแนบแน่น ทั้งการใช้ภ าษาที่
นักภาษาศาสตร์ระบุว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้ใช้ภาษาตระกูลไท กลุ่มย่อยภาษาร้อยเอ็ดและมีขนบประเพณีพื้นถิ่นที่
มีความคล้ายคลึงกัน จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” เป็นกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๓๑,๔๒๓ ตารางกิโลเมตร (๑๙,๖๓๙,๒๙๖ ไร่) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๖ ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเตี้ยสลับ
ทางด้านทิศเหนือของร้อยเอ็ดและขอนแก่น และด้านทิ ศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์มีเทือกเขา ภูพาน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท อาชีพหลักของประชากรคืออาชีพเกษตรกรรม (สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”.แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ร้ อยเอ็ ด –ขอนแก่น –มหาสารคาม–กาฬสิ นธุ์ “กลุ่ ม ร้อ ยแก่น สารสิ น ธุ์ ”) การแบ่ง กลุ่ มดั งกล่ าวสอดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างการแบ่งองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ คือ ภาค ๙ มี ๔ จังหวัด
คือ ร้อยเอ็ด–ขอนแก่น–มหาสารคาม–กาฬสินธุ์ นับเป็นกลุ่มจังหวัดที่มี อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจศึกษา
ยิ่ง
ในเขตภาคอีสานตอนกลางเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอีสานหรือภาษาตระกูลไท-ลาวและผู้ไท ที่มีความ โดด
เด่นด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดโดยพระภิกษุสงฆ์และได้รับการ

๒๐
เผยแผ่ ถ่ายทอดและเกิดการปรับปรุงดัดแปลงจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวอีสาน นั่นคือ การเทศน์แหล่
หรือแหล่ทานองอีสาน
การแหล่ เป็นทานองพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่นิยมมากในภาคกลางและอีสาน ยังมิอาจทราบได้แน่ชัดว่ามี
ต้นเค้ามาจากที่ใด การแหล่ทานองอีสานมีเอกลักษณ์ในการเอื้อนการใช้เสียง ลงเสียง ทอดเสียงที่มีความแตกต่าง
จากการแหล่ภาคกลางพอสมควร ทั้งภาษาและเรื่องราวที่นามาใช้ก็มีแบบฉบับเฉพาะตัว แต่เป้าหมายคล้ายๆ กัน
คือการเล่าเรื่องเพื่อสั่งสอนธรรมะ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคาว่า แหล่ ไว้ว่า แหล่ น. ตอน
หนึ่งหรือบทหนึ่งในเทศน์มหาชาติ ซึ่งลงท้ายด้วยคาว่า แล นั่นแล. ก. เทศน์มหาชาติเป็นทานองในแบบแต่ละ
กั ณ ฑ์ แหล่ น อก น. แหล่ เ รื่ อ งที่ อ ยู่ น อกคั ม ภี ร์ เ ทศน์ ม หาชาติ แหล่ ใ น น. แหล่ ต ามคั ม ภี ร์ เ ทศน์ ม หาชาติ
(ราชบัณฑิตยสถาน.๒๕๔๒:๑๓๑๒)
นอกจากนี้ ใน พจนานุ กรมเพื่อการศึกษาพุท ธศาสน์ ชุดคาวัด ได้ให้ ค วามหมายของแหล่ ไว้ แหล่
หมายถึง การ เทศน์ที่ใช้เสียงและทานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสาคัญ เช่น เทศน์มหาชาติเรียกว่าเทศน์แหล่มีทั้ง
แหล่ในคือเทศน์ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ และแหล่นอกคือเทศน์เรื่องนอกคัมภีร์มหาชาติแหล่อีกความหมายหนึ่ง
หมายถึง ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละ กัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่าแหล่หนึ่ง
สองตอนก็สองแหล่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแหล่ แหล่เป็นคากร่อนมาจากคาว่า "นั่นแล" เพราะในการเทศน์
มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคาว่า "นั่นแล" ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคาว่าแลยาว
ออกไปจึงกลายเป็นแหล่ไป (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธ
ศาสน์ ชุดคาวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) การแหล่ของอีสานมีทั้งแหล่ในและแหล่นอก คือ แหล่
ตามเรื่องพระเวสสันดรหรือมหาชาติ แต่มักมีการแบ่งเป็นเรื่องตามตัวละครเช่น กัณหาชาลี มัทรี ส่วนแหล่นอก
คือ เรื่องที่นามาแหล่เป็นเรื่องที่มีที่มาหลากหลายทั้งชาดกนอกนิบาต นิทานพื้นบ้านหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่
แต่แก่นของเรื่องยังคงเป็นแนวทางตามหลักธรรมคาสอนอขงพระพุทธองค์ เรื่องราวทั้งในและนอกคัมภีร์เหล่านี้มี
วัตถุประสงค์หลักคือ ให้คติสอนใจ ผ่านการแหล่ที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ฟัง
จึงอาจพอสรุปได้ว่า คาว่า “แหล่”ในอีสาน มีความหมายเฉพาะเจาะจง คือ หมายถึง เพลงพื้นบ้านที่มี
ลักษณะเป็นการเล่าเรื่องเพื่อสั่งสอนหลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนผ่านการร้องเอื้อน เปล่งเสียงด้วยทานองสูงต่า
แบบสรภัญญะ มุ่งเล่าเรื่องให้มีความสนุกสนาน เศร้าโศก เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ซาบซึ้งใจ โดยผู้แหล่เป็นได้ทั้ง
ภิกษุและฆราวาส
การเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีการแหล่ทานองอีสาน หรือแหล่เทศน์ทานองสรภั ญญะอีสาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มี
บทบาทในการเทศนาสั่งสอนสาธุช น ด้วยความหลากหลายในวิธีการเผยแผ่ธ รรมะ โดยมีพระภิกษุผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการแหล่เป็นผู้ ถ่ายทอด เรื่องที่ใช้เทศน์แหล่มีจานวนมาก เช่น พระเวสสันดร กัณหาชาลี ใต้ร่ม
ผ้ากาสาวพัตร์ ยายหมาขาว ลีลาวดี จาปาสี่ต้น นางนกกระยางขาว อีนางหอยโข่ง นายพรานคืนศีล เป็นต้น โดย
เนื้อหาที่นามาเทศน์แหล่นั้นมุ่งให้คติสอนใจและเตือนผู้ฟังให้ตระหนักถึงการดารงชีวิตตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา

๒๑
พระสงฆ์ผู้มีความสามารถทางด้านการเทศน์แหล่ทานองอีสานหรือบางครั้งก็เรียกว่า “เทศน์เสียง” มี
การรวมกลุ่มกันเพื่อรับกิจนิมนต์ต่างๆ เรียกกันติดปากว่า “สานักเทศน์เสียง” ซึ่งในสานักเทศน์เสียงหนึ่งๆ อาจมี
พระนักเทศน์เสียง ๒-๓ รูป บางครั้งอาจจะเป็นการรวมเอาพระนักเทศน์เสียงจากหลายวัดมารวมกลุ่มกันเพื่อรับ
กิจนิมนต์
สานักเทศน์เสียง ในบริบทของสังคมอีสาน จึงน่าจะอธิบายได้ว่า คือ การรวมกลุ่มของพระสงฆ์ที่สามารถ
เทศน์แหล่ทานองอีสานได้เพื่อรับกิจนิมนต์จากญาติโยมไปเทศน์ในงานบุญงานประเพณีต่าง ๆ
ในปัจจุบันจากการค้นคว้าพบว่าการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดของการเทศน์แหล่ทานอง
อีสานมีอยู่น้อยมาก มีงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพียงไม่กี่ชิ้นที่ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ส่วนในภาพรวมเท่าที่มีก็
เป็นเพียงบทความหรือสารคดีสั้นๆ เพียงเท่านั้น ยังไม่มีผู้ที่ทาการศึกษาถึงพัฒนาการ บทบาทและความเป็น อัต
ลักษณ์ของวัฒนธรรมการเทศน์แหล่ทานองอีสานอย่างละเอียดไว้เลย โดยเฉพาะการศึกษา “สานักเทศน์เสียง” ที่
มีบทบาทในการดารงวัฒนธรรมการเทศน์แหล่ทานองอีสานอย่างเข้มแข็งในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดและ
ชัดเจน และในเขตภาคอีสานตอนกลางนี้มีจานวนสานักเทศน์เสียงที่รับกิจนิมนต์ไปเทศน์ในงานบุญต่างๆ จานวน
มาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบัน พระนักเทศน์และสานักเทศน์เสียงหรือการเทศน์สองธรรม
มาส สามธรรมมาส ในเขตภาคอีสานตอนกลางมีอยู่จานวนเท่าใด และมีลักษณะการเทศน์หรือการแหล่ที่เป็น
เอกลักษณ์แบบใด ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอีสานได้ อีกทั้งผู้วิจัยมีความสนใจว่า บทบาทของสานัก
เทศน์เสียงต่อการสืบทอดวัฒนธรรมการแหล่นี้เป็นอย่างไร และพัฒนาการและความเป็นมาของการเทศน์แหล่
ทานองอีสานมีความเป็นมาอย่างไร
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง
๑.๒.๒ เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๑.๒.๓ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๑.๓ คำถำมหลักในกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการและความเป็นมารวมถึงสภาพการณ์
ปัจจุบันของการเทศน์แหล่ลาสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง พัฒนาการดังกล่าวสะท้อนอัตลักษณ์ของ
การเทศน์แหล่ทานองอีสานได้หรือไม่ว่ามีความแตกต่างจากการแหล่ของภูมิภาคอื่นอย่ างไรโดยเฉพาะการแหล่
ของภาคกลาง เพราะการเทศน์แหล่ในภาคกลางก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และในกระบวนการสืบทอดการเทศน์
แหล่โดยพระสงฆ์มีกระบวนการอย่างไร ผ่านรูปแบบใดบ้าง และเพราะเหตุใดปัจจุบันพุทธศาสนิกชนในอีสานยัง
นิยมการฟังเทศน์แหล่อยู่

๒๒
๑.๔. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัยและนิยำมศัพท์
๑.๔.๑ กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง สานักเทศน์เสียง: อัตลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน ผู้วิจัยมีประเด็น
ในการศึกษา คือ การศึกษาจากเอกสารเพื่อให้ทราบองค์ความรู้ในด้านภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของภาคอีสาน
ตอนกลาง(๔ จังหวัด) ประวัติศาสตร์การเทศน์แหล่ในภาคอีสาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเทศน์แหล่ภาค อื่น
ๆ และที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะศึกษาภาคสนามเพื่อให้ได้ประวัติความเป็นมาของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
รูปแบบและลีลาในการเทศน์ พิธีกรรมในการเทศน์ เรื่องราวที่ใช้เทศน์ การถ่ายทอดทานอง การเรียนการเทศน์
แหล่ เพื่อวิเคราะห์ ห าอัตลั กษณ์ของการเทศน์แหล่ ทานองอีสานและการสื บทอดวัฒ นธรรมดังกล่ าว อีกทั้ง
วิเคราะห์ความนิยมในการฟังเทศน์แหล่ว่าเป็นเพราะเหตุใดเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของความเป็น
อีสานด้วย โดยนาทฤษฎีต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
บริบทวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบอีสานบริเวณภาคอีสานตอนกลาง
(ประวัติการเทศน์แหล่,พัฒนาการในอีสาน)

สานักเทศน์เสียง
-พระนักเทศน์
-/เรื่องราว/ทานอง/รูปแบบ
-พุทธศาสนิกชน/เจ้าภาพ

ทฤษฎี/แนวคิด
-แนวคิดอัตลักษณ์
-ทฤษฎีศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง
-ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
-แนวคิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม

ได้อัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน,
ได้รูปแบบการสืบทอดวัฒนธรรมการเทศน์แหล่ทานองอีสาน

สานักเทศน์เสียง: อัตลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน

๑.๔.๒ นิยำมศัพท์
กลุ่มจังหวัดภำคอีสำนตอนกลำง แบ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ได้
มีมติ ให้ ตั้ง กลุ่ มจั งหวัด ขึ้น ๑๘ กลุ่ ม กระจายอยู่ ในภาคต่ าง ๆทั่ว ประเทศ โดย กลุ่ มจั งหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีสมาชิก ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด โดยศูนย์ปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทาหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มจังหวัด

๒๓

สำนักเทศน์เสียง หมำยถึง การรวมกลุ่มของพระสงฆ์ชาวอีสานที่สามารถเทศน์แหล่ทานอง
อีสานได้เพื่อรับกิจนิมนต์จากญาติโยมไปเทศน์ในงานบุญงานประเพณีต่าง ๆ
พระนักเทศน์ หมำยถึง พระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์แหล่ทานองอีสาน ประเภทการ
เทศน์โต้ตอบหรือเรียกว่า เทศน์สองธรรมาสน์หรือเทศน์สามธรรมมาส
กำรเทศน์แหล่ หมำยถึง การแหล่ทานองอีสานหรือการแหล่สรภัญญะที่ใช้ภาษาอีสานในการ
ถ่ายทอดมีลักษณะเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีการเล่าเรื่องเพื่อสั่งสอนหลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนผ่านการร้องเอื้อน
เปล่งเสียงด้วยทานองสูงต่าแบบสรภัญญะ มุ่งเล่าเรื่องให้มีความสนุกสนาน เศร้าโศก เกิดอารมณ์สะเทือนใจ
ซาบซึ้งใจ

บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวของ

๒๔

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย
๒.๑ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๒.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์
๒.๓ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดวัฒนธรรม
๒.๑ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเทศน์แหล่
ธนิตย์ คงกาเหนิด (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง การเทศน์แหล่ทานองอีสาน: กรณีศึกษาทานองแหล่อีสานเรื่อง
เวสสัดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของวัดทุ่งศรีวิไลย ตาบลบ้านชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้
๑. ประวัติความเป็นมาของการเทศน์แหล่มหาชาติมีการสืบทอดการเทศน์แหล่มหาชาติมาช้านาน โดย
การถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นด้วยวิธีปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึก การเทศน์มหาชาตินี้จะกระทาในช่วงวันเพ็ญ
ขึ้น
๑๕ ค่า เดือน ๓ ถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ หรือที่เรียกว่าบุญพระเวสส์ หรืองานบุญผะเหวดของชาวอีสาน
ซึ่งจะมีพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การเชิญพระอุปคุต การเชิญพระเวสสันดรเข้า
เมือง เป็นต้น การเทศน์แหล่นั้นจะใช้ท่วงทานองประจากัณฑ์ของแต่ละกัณฑ์ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ละกัณฑ์จะมี
เรื่องราวที่มีทานองในการแหล่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการแหล่นั้นมีความไพเราะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย แฝงไป
ด้วยคติธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูสุนทรสุตกิจเป็นผู้สืบทอดและเป็น
ผู้ถ่ายทอดในเวลา
เดียวกัน มีการรวบรวมเรียบเรียงทานองในการแหล่ที่แตกต่างจากสานักอื่น ๆ ในภาคอีสาน ถือเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของวัดและของจังหวัดอุบลราชธานี
๒. วิธีการเทศน์แหล่และทานองเทศน์แหล่มหาชาติเป็นทานองอีสาน จะเป็นการเทศน์แหล่โดยเริ่มจาก
การสวดพระบาลีขึ้นต้น พระคาถาประจากัณฑ์ ต่อจากนั้นจะเป็นการร่ายยาวบทเกริ่นนาแล้วต่อด้วยการเทศน์
แหล่ทานองอีสาน ซึ่งคาประพันธ์ที่แปลมาจากพระคาถาบาลีประจากัณฑ์โดยใช้ตัวอักษรธรรมในการเขียน มี
การเอื้อนและแบ่งวรรคตอนของคาในการเทศน์แหล่ ทานองที่ใช้ในการเทศน์แหล่จะเป็นทานองสั้นๆ ที่ไม่มีความ
ยาวมากนัก เวลานามาเทศน์แหล่จะเป็นการเทศน์ซ้าทานองเดิมจนจบบท แต่จะไม่ตรงกับทานองที่ใช้อิงกับ
ทานองแคนมากนัก ขึ้นอยู่กับไหวพริบและปฏิภาณของผู้เทศน์ ในแต่ละทานองจะใช้การแบ่งหรือเรียกชื่อทานอง
นั้นจากการขึ้น ลงของเสียง การนาทานองแคนมาประยุกต์ ใช้ และการแบ่งเนื้อหาของเรื่องราวตอน นั้น ๆ ว่า
ตรงกับทานองลักษณะใด
เบญจมาศ เพชรสม (๒๕๓๖: ๒๔๒-๒๔๕) ได้ศึกษาการเทศน์เสียงประยุกต์แบบอีสานของคณะ พุทธ
จักรเสียงธรรม วัดใหม่ขุนเขวา บ้านเขวา ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า รูปแบบของบท
เทศน์ประยุกต์มีรูปแบบการแต่งสรุปได้ ๒ อย่าง คือ ลักษณะคาประพันธ์และธรรมเนียมนิยมในการแต่ง และยัง
พบว่าธรรมเนียมนิยมในการแต่ง แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ธรรมเนียมนิยมของวรรณกรรมบทเทศน์เสียง

๒๕
ประยุกต์ และธรรมเนียมนิยมของกลอนเทศน์ ทานองลีลาในการเทศน์นั้ นพบว่า ลีลาในการเทศน์เสียงประยุกต์
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบคาประพันธ์ที่ใช้ในบทเทศน์ กล่าวคือ บทบรรยายภาษาไทยกลาง บทเจรจาภาษาไทย
กลาง การเทศน์เสียงประยุกต์มี ๔ ทานอง ได้แก่ ทานองลา ทานองแหล่สูตรขวัญ ทานองขับเสภา และทานอง
สวดมนต์เอื้อนเสียง
ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๒๖: ๔) ได้ศึกษาประเพณีและบทบาทการเทศน์มหาชาติในลานนา พบว่า
การเทศน์มหาชาตินอกจากจะจัดตามประเพณีในเดือนสิบสองของภาคกลางซึ่งตรงกับเดือนยี่ของทางลานนาแล้ว
ยังมีการเทศน์ในเดือน ๕-๖ ของภาคกลาง ซึ่งตรงกับเดือน ๗-๘ ของลานนา และเทศน์ในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
ศพ งานฉลองต่างๆ งานผูกพัทธสีมา และงานบวชนาค เป็นต้น และมีบทบาทสาคัญ ๒ บทบาท คือ บทบาทใน
การให้ธรรมะ และบาทบาทในการให้ความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการเทศน์มหาชาติในงานศพ หรืองานฉลอง
ต่างๆ จะใช้กัณฑ์ที่สนุก เช่น กัณฑ์ชูชก โดยมุ่งให้เกิดความตลกคะนอง ซึ่งอาจมีการแทรกบทสนทนาและเพลง
เข้าไปด้วย ส่วนการเทศน์กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี จะเน้นความซาบซึ้งในรสวรรณคดีและน้าเสียงโอดครวญ
เศร้าสร้อยของผู้เทศน์
พระจั ก รวาฬ หร่ อ งบุ ต รศรี (๒๕๔๘: ๑๘๖) ได้ ศึ ก ษา บทบาทของวั ด กั บ การสื บ สานวั ฒ นธรรม:
กรณีศึกษาวัดพระบาทภูพานคา อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น สรุปได้ว่า บทบาทของวัดพระบาทภูพานคากับ
การสืบสานวัฒนธรรมโดยภาพรวมในแต่ละด้านจากอดีตถึงปัจจุบันพบว่า จากการที่วัดมีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนานต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ เ พราะมี อ งค์ ป ระกอบทางศาสนาที่ บ ริ บู ร ณ์ โดยเฉพาะพระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละวั ด เป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญเป็นตัวแทนหรือเครื่ องหมายของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติศาสนกิจต่อตนและสังคม
เพื่อให้สังคมโลกสงบสุขและพระพุทธศาสนาดารงอยู่อย่างยั่งยืน
พระครูวินัยธร พงศธร แก้วลาน (๒๕๕๔) ศึกษาเรื่อง พระนักเทศน์: การศึกษาศิลปะการเทศน์ต่อการ
เพิ่ ม ศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนาของชาวอี ส าน ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเทศน์ เ ริ่ ม มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย พุ ท ธกาล โดย
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาอริยสงฆ์สาวก เป็นผู้เทศน์สั่งสอนประชาชนทั่วไป โดยสรุปในภาคอีสาน พระ
นักเทศน์ใช้ศิลปะการเทศน์ที่เหมาะสมในการเพิ่มศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวอีสาน ๔ งาน คืองานงานมงคล
งานอวมงคล งานบุญประเพณีและงานเฉพาะกิจ โดยการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกาลเวลาและปรับเนื้อหาให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถเพิ่มศรัทธาและความมั่นคงในสังคมอีสานได้
พระวิรัช กิวขุนทด (๒๕๕๒) ได้ศึกษา เทศน์มหาชาติ: แนวทางการใช้ภูมิปัญญาการเทศน์เพื่อส่งเสริม
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมทางพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า แนวทางการใช้
ภูมิ
ปัญญาการเทศน์มหาชาติเพื่อส่งเสริมความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
๑) การส่งเสริมความเชื่อ ๒) การส่งเสริมประเพณี ๓) การส่งเสริมพิธีกรรม สามารถทาได้ทั้งในส่ว นของการใช้
ภูมิปัญญาในการจัดการเทศน์มหาชาติของชาวบ้าน และภูมิปัญญาการเทศน์ของพระนักเทศน์ การเทศน์มหาชาติ
ยังมีพื้นที่ในการจัดงานมหรสพรื่นเริงด้วย และในการเทศน์มหาชาตินี้เป็นการนาธรรมะมาสั่งสอนประชาชนโดย
การใช้รูปแบบที่มีความเป็นรูปธรรม ได้แก่การยกตัวอย่างสมมติ ของตัวละคร การสร้างตัวละครให้เห็น (การแห่
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พระเวสสันดรเข้าเมือง) และมีการปลูกฝังความเชื่อในตัวละครนั้น ๆ ด้วย มีการแรกธรรมะที่เป็นรูปธรรมไว้ในตัว
ละครเพื่อให้สามารถนาไปเป็นแบบอย่างได้
พระบรรจบ ธีรวโส (๒๕๔๙) (ศรีแพงมน) ได้ศึกษาชีวิตและผลงานการแต่งกลอนเทศน์เสียงของพระครู
สุตสารพิมล (พิมพา ธมฺมทินฺโน) พร้อมด้วยวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตลอดถึง
เอกสารกลอนเทศน์ ตาราวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ ม้วนเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี ผลงานที่เกี่ยวข้องและการวิจัย
ภาคสนาม โดยการศึกษากลุ่มประชากรในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยที่เน้นรวบรวม
คุณภาพ ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า พระครูสุตสารพิมล (พระมหาพิมพา ธมฺมทินฺโน) มีชีวิตความเป็นมาด้วย
ความยากลาบากตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเป็นสามเณรในพระพุทธสาสนา แต่สามารถอาศัยสถานการณ์พลิกผัน
ชีวิตของตนเองให้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วไป ด้วยการสร้างผลงานต่างๆ ไว้ให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยเฉพาะผลงานในด้านการประพันธ์กลอนเทศน์เสียง ในฐานะนักเทศน์เสียงนักประพันธ์ เป็น
นักเทศน์เสียงนักประพันธ์ที่มีสานวนการเทศน์เสียงที่ไพเราะ การประพันธ์ที่ดี ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความ
ยอมรับและติดตามฟังติดตามอ่านผลงานของท่านเป็นจานวนมาก
นอกจากนี้ยังพบว่าท่านประสบความสาเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะมีปัจจัยที่สาคัญ ๔ ประการ
คือ
๑.
มีเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุธศาสนา
๒.
มีอุดมการณ์
๓.
มีบุคลิกภาพ
๔.
มีเสียงไพเราะ
กล่าวได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นเครื่องสนับสนุนให้พระครูสุตสารพิมลประสบความสาเร็จในการเผยแผ่พระ
พุธศาสนา
๒.๒ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ (identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอื่นมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความ
ตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่าง
ตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความสาคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและ
มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น (นัทธนัย ประสานนาม, ๒๕๕๐)
คาว่า “อัตลักษณ์” มีความแตกต่างจากคาว่า “บุคลิกภาพ” เนื่องจากบุคคลอาจมีความเหมือนกันได้ใน
แง่ของบุคลิกภาพ เช่นการมีนิสัยหรือลักษณะบางอย่างที่อาจจะเหมือนกันได้ แต่การเหมือนกันในด้าน อัต
ลักษณ์ของบุ คคลนั้ นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้สึ กร่ว มกันในด้านการตระหนักรู้ (awareness) บางอย่าง

๒๗
เกี่ ย วกั บ ตั ว ตนของเรา หมายถึ ง การยอมรั บ ในความเป็ น ตั ว ตน ประกอบเข้ า กั บ การแสดงตั ว ตน (making
oneself) ให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่นหรือบุคคลอื่น
การที่เราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองต่อบุคคลหรือสังคมว่าเราเป็นใครนั้น เป็น
กระบวนการของการเลือกใช้และแสดงออกซึ่งจะทาให้รู้ว่าเราเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่นหรือกลุ่มอื่นอย่างไร
โดยผ่านระบบของการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบกันทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวเรา
และกระบวนการของโลกภายนอกที่เราเกี่ยวพัน เพราะมนุษย์เลือกใช้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่
เกี่ยวกับตนเองทั้งในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและในส่วนของตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้นจึงมีการ
จัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น ๒ ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และระดับอัต
ลักษณ์ทางสังคม (social identity) เช่นการที่สังคมกาหนดบทบาทหน้าที่และตาแหน่งทางสังคมให้กับเรา
บทบาทความเป็นลูก ความเป็นเพื่อน หรือตาแหน่งในที่ทางาน ระบบคุณค่าที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ทาให้เรา
เรียนรู้และเลือกที่จะนิยามตนเองให้เหมาะสมในสังคม และมีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบท เช่นเมื่ออยู่
ในครอบครัวก็จะมีบทบาทเป็นลูก เป็นพี่น้อง บางครั้งบทบาทและตาแหน่งอาจซ้อนทับกัน เช่นเราเป็นนักศึกษา
ในขณะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น สัญลักษณ์ที่เราเลือกหยิบมาใช้ในการนิยามตนเองทั้งต่อ
สั งคมและต่อตัว เองนั้ น เกิดขึ้น ได้โ ดยผ่ า นระบบการสร้างภาพแทนความจริง (representation) เพราะการ
แสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระทาโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบ เช่นบุคคลเลือกแต่งกายเพื่อ
แสดงความเป็นสมาชิกของสถาบัน หรือแต่ละสถานศึกษามีการเลือกใช้สี สัญลักษณ์หรือเครื่องแบบที่แตกต่างกัน
ออกไป ก็เพื่อแสดงความเป็นตัวตนให้กับบุคคลรับ รู้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรามองตัวเราและพยายามเลือก
นิยามความหมายเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล กับสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัวเราว่าอย่างไรนั้นมันอาจ
ไม่สอดคล้องกันเสมอไป
อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ทั้งระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง ในแต่ ละบุคคล
อาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ตนยอมรับเพื่อนามาใช้
ภายใต้เงื่อนไขของบริบทในช่ว งเวลาและพื้นที่ และอัตลักษณ์นี้อาจถูกกาหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้ กาหนด
ตนเองหรือถูกกาหนดตาแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมก็ได้ การกาหนดอัตลักษณ์นี้เกิดขึ้นบนกระบวนการคิด
เกี่ยวกับระบบของความแตกต่าง ระบบของความหลากหลาย และการตั้งคาถามว่าอัตลักษณ์ที่จะสร้างขึ้นนั้นมี
ความเชื่อมโยงกับสังคมอย่างไร
ดังนั้นอัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของ
อัต
ลักษณ์นั้นต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็นในระดับตัวบุคคลก็ยังต้องมีการนิยามตนเองว่ามีตาแหน่งแห่งที่
หรือมีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๕๐) กล่าวว่าอัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่
เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม (social construct)
นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า
“วงจรแห่ง
วัฒนธรรม” (circuit of culture) ดังนั้นอัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต (produced) ให้เกิดขึ้น
สามารถถูกบริโภค (consumed) และถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และทั้งนี้ยังมีการ

๒๘
สร้างความหมายต่างๆ (creating meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (symbolic
systems of representation) ที่เกี่ยวกับตาแหน่งแห่งที่ต่างๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือ
นาเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จะใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
วิเคราะห์อัตลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสานต่อไป

๒๙

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง สานักเทศน์เสียง: อัตลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน ครั้งนี้ ผู
วิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากที่ตาง ๆ ทั้งเอกสาร งานวิจัย ตลอดจนตารา เอกสารที่เกี่ยวของ และออก
ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลโดยไดศึกษาสภาพทั่วไปของสานักเทศน์เสียง พระนักเทศน์ พรอมทั้งนาข
อมูลที่ไดมาวิเคราะหเรียบเรียงเป็นรายงานการศึกษาคนควา โดยกาหนดวิธีการดาเนินงานตามขอบเขตและ
วิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
๓.๑ ขอบเขตกำรวิจัย
๑) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาเรื่อง สานักเทศน์เสียง: อัต
ลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยคือ
๑.๑) เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการและความเป็ น มาของส านั ก เทศน์ เ สี ย งในภาคอี ส าน
ตอนกลาง
๑.๒) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๑.๓) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๒) ระยะเวลาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ระยะเวลาในการวิจัย ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี
๓) วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและวัสดุไม่ตีพิมพ์ และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ดังนี้
๓.๑) ข้อมูลประเภทเอกสารและวัสดุไม่ตีพิมพ์ โดยการศึกษาเอกสารและสื่อวัสดุ ทุก
ชนิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
๓.๒) ข้ อ มู ล ภาคสนาม เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามโดยการส ารวจ การสั ง เกต
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
๔) พื้นที่วิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสารวจและกาหนดพื้นที่วิจัย ๔ จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น สารคาม และกาฬสินธุ์ตามการแบ่งการปกครองของคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.

๓๐
๒๕๐๕ และการแบ่ ง ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคอี ส านตอนกลาง ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีสานั กเทศน์เสียงและพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงอยู่จานวนมาก
และมีผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่หลายท่าน
๕) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๕.๑) ประชากร คือ ประชากรเกี่ยวกับเรื่องพระนักเทศน์แหล่ในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
๕.๒) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สานักเทศน์เสียง: อัต
ลักษณ์และการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ๓ กลุ่ม คือ ๑.
กลุ่มพระนักเทศน์ ๒.กลุ่มผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ๓.กลุ่มพุทธศาสนิกชน
๓.๒ วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Qualitative Research)
โดยการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นเอกสารทั้ง วั ส ดุตี พิ ม พ์แ ละไม่ ตี พิม พ์ และข้อ มู ล ภาคสนาม โดยการส ารวจ
สัมภาษณ์ สังเกต การจัดสนทนากลุ่ม และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
๑)เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
๑.๑) การสารวจ (Survey) เป็นการสารวจข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่วิจัย
๑.๒) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพัฒนาการของ
การเทศน์เสียง/แหล่ อัตลักษณ์ การสืบทอด และความนิยม มี ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑.๒.๑ แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structure Interview) จานวน ๓ ชุด
เพื่อใช้เ ป็ น แนวทางการสั มภาษณ์ผู้ ให้ ข้ อมูล ๓ กลุ่ ม คือ กลุ่ มพระนั กเทศน์ กลุ่ มผู้ รู้ /ผู้ เชี่ย วชาญ และกลุ่ ม
พุทธศาสนิกชน เพื่อหาคาตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย
๑.๒.๒ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จากัดคาตอบเพื่อจับประเด็นสาคัญจากกลุ่มพระนักเทศน์ กลุ่มผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ และ
กลุ่มพุทธศาสนิกชน เพื่อหาคาตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย
๑.๓) แบบสังเกต (Observation) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสังเกต ๒ ประเภท คือ
๑.๓.๑ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยและ
คณะจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟังเทศน์ การสังเกตรูปแบบการเทศน์ ลีลาในการเทศน์ ทั้งนี้จะใช้กระบวนการ
สังเกต การซักถาม การถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ และการจดบันทึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
๑.๓.๒ แบบสั งเกตแบบไม่มีส่ วนร่ว ม (Non-Participant Observation)
ผู้วิจัยจะใช้แบบสังเกต เก็บข้อมูลโดยไม่รบกวนผู้ที่ถูกสังเกต โดยการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นเป็นข้อมูลเพื่อนามา
วิเคราะห์ต่อไป
๑.๔) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อบันทึกข้อมูลการ
สนทนากลุ่มในระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเทศน์เสียง พัฒนาการความเป็นมา

๓๑
อัตลักษณ์ การสืบทอด และความนิยมในการฟังเทศน์ประเภทนี้ และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต ข้อมูลที่ได้จะนามาสรุป ประมวลผล และวิเคราะห์
๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๒.๑) ข้อมูลเบื้องต้น (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร
และสื่อวัสดุอื่นๆ เกี่ยวกับการเทศน์แหล่ แถบบันทึกเสียง CD-ROM และวิดีทัศน์ ในพื้นที่ทาการศึกษาวิจัย
๒.๒) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Studies) ผู้วิจัยใช้วิธีการสารวจ สัมภาษณ์
การสังเกต การสนทนาแบบกลุ่ม กับ ๓ กลุ่มประชากร
๓) การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) การจัดกระทาข้อมูล
๓.๑.๑ นาข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาทาการตรวจสอบความถูกต้อง ถอดเทป
บันทึกเสียง ถ้าบกพร่องหรือตกประเด็นใดก็สามารถเพิ่มเติมได้
๓.๑.๒ นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จัดเป็นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยแต่ละข้อ
๓.๑.๓ สรุปข้อมูลแต่ละประเภท
๓.๒) การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ สังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนา
แบบกลุ่ม จะใช้หลักในการวิเคราะห์ ๓ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ การวิเคราะห์เนื้อหา โดยจาแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้ง
พิจารณาถึงความสมบูรณ์และหนักแน่นของข้อมูล
รูปแบบที่ ๒ การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเมื่อได้สังเกตเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม เพื่อหาข้อสรุปและอภิปรายผล โดยอาศัยความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดในการวิจัยมาช่วยใน
การมอง
รูปแบบที่ ๓ การวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยการตีความสร้างข้อสรุปและนามา
ตีความหมาย โดยใช้ทฤษฎีหลักและทฤษฎีเสริม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย
๔) การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม สรุป
ประเด็นตามความมุ่งหมายของการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis)
๓.๓ ขั้นตอนกำรวิจัย

๓๒

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง โดยสารวจ
สานักเทศน์เสียงในเขต ๔ จังหวัด
ขั้นตอนนี้จะสารวจจานวนสานักเทศน์เสียงที่ยังคงรับกิจนิมนต์อยู่ในปัจจุบัน เจาะจงการ
เทศน์สองธรรมาสน์ – สามธรรมาสน์ ที่รับกิจนิมนต์ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
วัตถุประสงค์
๑. ศึกษาจานวนสานักเทศน์เสียงและจานวนพระนักเทศน์ใน ๔ จังหวัด
๒. ศึกษาประวัติความเป็นมาของแต่ละสานักและพระนักเทศน์แต่ละรูป
ขอบเขต
๑.ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ พระนักเทศน์ใน ๔ จังหวัดและกลุ่มปราชญ์/ผู้รู้ ประมาณ ๒๐ คน
ทั้งนี้ผู้รู้หรือปราชญ์ หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
และวัฒนธรรมอีสาน หรือเป็นผู้ที่เคยผ่านการบวชเรียน หรือเป็นพระสงฆ์ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเทศน์
แหล่ทานองอีสาน
๒.ขอบเขตด้านเนื้อหา
-พัฒนาการของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
-ประวัติของพระนักเทศน์และสานักเทศน์
๓.ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา เฉพาะ ๔ จังหวัดคือ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และขอนแก่น
วิธีกำรวิจัยขั้นตอนที่ ๑ คือ การศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียง
๑.สารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒.ภาคสนาม
๒.๑ ศึกษาสานักเทศน์เสียงแต่ละสานัก/พระนักเทศน์ประชุมกลุ่ม
๒.๒ สัมภาษณ์เชิงลึก ในเรื่องประวัติความเป็นมากับพระภิกษุนักเทศน์ในสานักเทศน์
๒.๓ สนทนากลุ่ม(ครั้งที่ ๑-๔)ประกอบด้วยพระภิกษุนักเทศน์ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้รู้
การศึกษาพัฒนาการและความเป็นมา เพื่อทาความเข้าใจบริบทเชิงประวัติศาสตร์ของการเทศน์แหล่
ทานองอีสาน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
๑.ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิจากการลงภาคสนามในเวลา ๘ เดือน
๒.ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ เพื่อนามาประกอบการศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาของการเทศน์
แหล่ทานองอีสาน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
๑. แบบสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงและการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้างคาถาม ประเด็นการสนทนากลุ่ม
วิธีวิเครำะห์ข้อมูล

๓๓
๑. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพัฒนาการและความเป็นมา โดยใช้
วิธีการเชิงพรรณนาให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งในแนวคิดปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และแนวคิดทาง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและทางคติชน
๒. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่มโดยนามาวิเคราะห์ประกอบข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลมาจากการจดบันทึก บันทึกเสียงสัมภาษณ์ บันทึกวิดีโอและภาพถ่ายนามาเรียบเรียงนาเสนอให้
เห็นภาพพัฒนาการและความเป็นมา
ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเทศน์แหล่ทานองอีสานเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่
ทานองอีสาน
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๑. ศึกษารูปแบบการใช้ทานองในการเทศน์
๒. ศึกษาสุนทรียภาพทางภาษาในการเทศน์
๓. ศึกษากลวิธีเล่าเรื่องในการเทศน์
๔. ศึกษาการรับสารของผู้ฟังเทศน์
ขอบเขตกำรวิจัย
๑. ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากประชากร ๓ กลุ่ม คือ พระนักเทศน์ ปราชญ์ ผู้ฟัง
เทศน์ ประมาณ ๓๐ คน
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่พระได้รับกิจนิมนต์ไปเทศน์
๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ด้านรูปแบบการใช้ทานองเทศน์ จะใช้การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการเทศน์แหล่ภาคกลาง และ
เปรียบเทียบทานองต่างๆว่ามีกี่รูปแบบกี่ทานอง และแต่ละทานองใช้เทศน์ในช่วงใด
- ด้านสุนทรียภาพทางภาษา จะใช้แนวคิด Formalism (รูปแบบนิยม) มาใช้ในการวิเคราะห์ศิลปะ
การใช้ภาษาเทศน์ให้เกิดสุนทรียภาพ
- ด้านกลวิธีการเล่าเรื่อง จะใช้ทฤษฎีศาสตร์การเล่าเรื่อง (narratology) มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้
เห็นโครงสร้างในการเล่าเรื่อง
- ด้านการรับสารของผู้ฟัง ใช้แนวคิดการเปิดรับสาร (media response) เพื่อวิเคราะห์การรับสาร
การตีความสารที่ได้รับของผู้ฟัง
- บันทึกโน้ตของการเทศน์ เพื่อนามาใช้อ้างอิง/เปรียบเทียบ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
๒. เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
๓. บันทึกสียง ภาพนิ่ง วิดีโอ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

๓๔
๑. แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
๒. ประเด็นสนทนากลุ่ม ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก
๓. แบบบันทึกโน้ตการเทศน์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิด รูปแบบนิยมในการศึกษาตัวบทการใช้ภาษา โดยวิธีการเชิงคุณภาพ/
แนวคิดศาสตร์การเล่าเรียง/แนวคิดการเปิดรับสาร
- เพื่อนาไปสู่การอธิบายอัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์กระบวนสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
วัตถุประสงค์
๑. ศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเทศน์
๒. ศึกษาวิธีการเรียนเทศน์ของพระนักเทศน์
ขอบเขตกำรวิจัย
๑. ขอบเขตด้านประชากร สัมภาษณ์พระนักเทศน์/ปราชญ์/ผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ ๒๐ คน
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในเขต ๔ จังหวัดอีสานตอนกลาง
๓. ขอบเขตด้านเนื้อหา เกี่ยวกับกระบวนการสืบทอดว่า
ในการสืบทอดทานองเทศน์ของพระภิกษุ/สานักต่างๆมีกระบวนการอย่างไร เช่น การถ่ายทอดจาก
ครูสู่ศิษย์/ถ่ายทอดให้พระสานักเดียวกัน และวิธีการเรียนเทศน์ เช่น การเรียนผ่านการฟังโดยตรง, การเรียนไป
เป็นศิษย์ การเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ เป็นต้น
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
- จดบันทึก ถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ บันทึกเสียงสนทนา เพื่อนามาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการสืบทอด
วัฒนธรรม
จากการวางแผนการดาเนินการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจะดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาอัตลักษณ์และการสืบทอด
การเทศน์แหล่ทานองอีสานต่อไป

๓๕

บทที่ ๔
ผลกำรวิเครำะหขอมูล
๔.๑ อัตลักษณ์กำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
เป็นเวลานานมาแล้ว ที่ชาวพุทธได้รู้จักเลื่อมใสในการเทศน์แบบสรภัญญกถา (เทศน์เสียง) นี้ จะมี
มากกว่ า อย่ า งอื่ น อี ก เช่ น การขั บ ร้ อ ง การร้ อ งเพลงไพเราะจะมี ค นฟั ง จ านวนมาก ในแนวการเทศน์ ก็
เช่นเดียวกัน จะมีคนฟังและเลื่อมใสมาก โดยเฉพาะในแถบถิ่นอีสานมีแพร่หลายมีไม่น้อยกว่าร้อยปีมาแล้ว อัน
ที่จิงแล้วการเทศน์เสียงนี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยทีเดียว แม้พระโสณกุฎิกัณณะผู้เทศน์มีเสียงไพเราะ ท่าน
จึ งได้รั บ การยกย่ องจากพระบรมศาดาว่า “เป็น ผู้ เ ลิ ศกว่า ภิก ษุทั้ งหลายในกรเทศน์ มีเ สี ย งไพเราะ” เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทย การเทศนาด้วยวิธี ต่าง ๆ ก็มีมาพร้อม และกระจายไปทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก่อนนั้นมีการอ่านหนังสือผูก ซึ่งเป็นการอ่านหนังสือธรรมหรือ
หนังสือไทยน้อยเป็นนิทานชาดกต่าง ๆ สู่กันฟัง นิทานที่นิยมอ่านสู่กันฟังนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก เป็นวรรณคดีอีสานที่ได้รับการยกย่องและนิยมฟังกันมากที่สุด เพราะว่าให้คติธรรมสอนใจ ให้แนวคิด
และปรัชญาชีวิตแก่ชนทุกระดับ ทุกศาสนา และสะท้อนในเห็นสภาพทางสังคมศิล ปวัฒนธรรม ความเชื่อ
ประเพณี แนวคิ ด ของชนในยุ ค สมั ย ต่ า ง ๆ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง เป็ น การเผยแผ่ ธ รรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีตัวอย่างป็นนิทานชาดก เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและจดจาได้ง่ายขึ้น ซึ่งมักจะใช้กับผู้ที่
ไม่เคยมีพื้นฐานทางธรรมะมาก่อน หรือมีเพียงผิวเผินไม่ลึกซึ้งถึงหลักธรรมอันแท้จริงทางพระพุทธศาสนา
ส่ ว นการเทศน์ ล าพระเวสหรือมหาเวสสั นดรชาดก ถื อได้ ว่าเป็นต้ นฉบั บของการเทศน์ต่ าง ๆ
เพราะว่าการฟังเทศน์ธรรมะจากพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น คือ (๑.)การอ่านหนังสือผูก หมายถึงการ

๓๖
อ่านหนังสือธรรมหรือหนังสือไทยน้อยที่เป็นนิทานชาดกต่าง ๆ (๒.) การเทศน์มหาชาติ คือการเทศน์ที่กล่าวถึง
พระชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงถือกาเนิดเป็นพระเวสสันดร และทรงบาเพ็ญบุญบารมีครบทั้ง ๑๐ อย่าง รวมถึง
การบาเพ็ญทานบารมีอย่างสูงสุดในบรรดาพระชาติทั้ง ๑๐ ชาติ ที่เรียกว่า “ทศชาติ” นั้น พระเวสสันดรเป็น
พระชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (๓.)การเทศน์โจทก์ คือการเทศน์แบบปุจฉาวิสัชนา (๔.)การเทศน์สียงประยุกต์คือการ
เทศน์ที่มีการวิวัฒนาการมาจากการเทศน์โจทก์ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นนั้น ต่างก็มีทานองเป็นเป็นเอกลักษณืของ
ตนเอง เช่น ทานองขอนแก่น ทานองชัยภูมิ ทานองยโสธร เป็นต้น ทานองในการเทศน์จะเป็นทานอง
ขอนแก่นก็ดี ทานองชัยภูมิก็ดี ทานองยโสธรก็ดี ในแต่ละทานองจะมีย่อยออกไปอีกขึ้นอยู่กับองค์พระธรรมถึก
ผู้แสดง ว่าจะมีความสามารถในการแสดงออกขนาดไหน แล้วผูกเป็นทานอง เช่น ทานองขอนแก่นจะเป็น
ทานองขอนแก่นดั้งเดิม ทานองช้างเทียมแม่ ทานองกาเต้นก้อน ทานองหงส์เหิน ทานองลมพัดพร้าว ทานอง
มะนาวลอยน้า ทานองหมาน้อยเหยียบครุตทราด เป็นต้น แต่ละทานองนั้นเป็นที่ไพเราะจับใจ ชวนให้เกิด
ศรัทธาปสาทะเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจจากผู้ฟังมากขึ้น เพราะผู้เทศน์เองต่างก็หาวิธีพลิกแพลงทานอง
และสานวนการเทศน์เรื่อยมา จะเห็นได้จากการเทศน์ตามใบลานทานองธรรมดา มาเป็ นเทศน์สามกษัตริย์
สมมติ หกกษัตริย์ทรงเครื่อง (ปุจฉาบ้าง เสียงบ้าง)และแบบเสียงล้วน ๆ (แหล่ตามกัณฑ์) ส่วนการเทศน์ในสูตร
ต่าง ๆ เดิมจริ ง ๆ ก็เทศน์แบบธรรมวัตรหรือเทศน์โ จทย์กันไป เช่น เรื่อง “สีลสารสูตรเทศนา”“ปฏาจารา
เทศนา” เป็นต้น และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายอันเป็นที่นิยมของผู้ฟัง (บรรจบ ศรีแพงมน, ๒๕๔๙)
.ในบรรดากลอนเทศน์แหล่สามธรรมาสน์ที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย พบว่าเนื้อหาทั้งหมดมีที่มา
จากสองแหล่งด้วยกันคือนิทานธรรมบทและนิทานพื้นบ้าน อันสะท้อนอัตลักษณ์รสนิยมการเล่าเรื่องและการฟัง
แบบชาวบ้านอีสานคือชื่นชอบในการฟังนิทาน มากกว่าการฟังหลักธรรมโดยเฉพาะเจาะจง ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะ
นาเสนออัตลักษณ์ของวรรณกรรมกลอนเทศน์ โดยแบ่งเป็น ๑) อัตลักษณ์ด้านเนื้อหา ๒) อัตลักษณ์ด้านนักเทศน์
และ ๓) อัตลักษณ์ด้านกลวิธีการเทศน์ ดังนี้
๔.๑.๑ อัตลักษณ์ด้ำนเนื้อหำ
หากพูดถึงส่วนที่สาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการเทศน์แหล่ก็คงจะต้องกล่าวถึงเนื้อหาเป็นอันดับแรก เมื่อ
สัมภาษณ์พระนักเทศน์เกือบทั้งหมด พบว่าให้คาตอบที่ตรงกันคือใช้กลอนเทศน์ของ พ. กวี หรือพระอาจารย์ทอง
เพชร วีรธัมโม ด้วยเหตุที่มีภาษาที่สวยใช้ความเปรียบดี กลอนเทศน์มีเอกลักษณ์ด้านการเล่าเรื่องมากกว่าของคน
อื่น เช่น ของ พิมพา ป หรือ อ.กวีวงศ์ (สัมภาษณ์, 2558) ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์หลักธรรมที่
ปรากฏในตัวบทกลอนเทศน์ทั้ง ๕๐ เรื่องที่นามาศึกษา โดยได้กาหนดเป็นประเด็นนาเสนอในตัวบทโดยสรุปเป็น
ตาราง ดังนี้
ตาราง ๑ สรุปแก่นเรื่องและที่มาของกลอนเทศน์สามธรรมาสน์
ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

สำนักเทศน์

แก่นเรื่อง

ที่มำของ

ตัวละคร

๓๗

๑.

บุญนากรรม พระมหาแสงดาว เตชธมฺโม สอนเรื่อง
แต่ง
พระอาจารย์มานัส ธมฺวโส บาป - บุญ
สามเณรไชยาน้อย เสียง
สวรรค์

๒.

นาคกาพร้า พระอาจารย์สุริยา ธมฺวังโส
แม่หม้าย
พระอาจารย์สุภสิทธิ์
มหาปัญโญ
สามเณรสุพัตร บุบผา

สอนเรื่อง
ความกตัญญู

๓.

หัวอก
ลูกสะใภ้
หัวใจแม่ย่า

พระอาจารย์สุริยา ธมฺวังโส
พระอาจารย์สุภสิทธิ์
มหาปัญโญ
พระอาจารย์มหาวรวิทย์
วรปัญโญ

สอนเรื่อง
บาป - บุญ

๔.

ขอลูกเพิ่น
มาเลี้ยง ขอ
เมี่ยงเพิ่นมา
อม

พระอาจารย์ถวิลศรี ธมฺมโช สอนเรื่อง
โต
ความกตัญญู
พระอาจารย์บุญโฮม พลธมฺ
โม
พระอาจารย์มหาพิศ อนาล
โย

เรื่อง
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง บุญ
นากรรม
แต่ง

หลัก
๑.นางคามี
๒.นางแพง
ศรี
๓.นายบุญ
ธรรม

นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
เศษรฐีผู้
ไม่มีบุตร
(๖๑ ๖๕)
เล่มที่ ๘
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง หัว
อก
ลูกสะใภ้
หัวใจแม่
ย่า
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง ขอ
ลูกเพิ่น
มาเลี้ยง
ขอเมี่ยง
เพิ่นมา
อม

๑.เศรษฐี
สินธุ
๒.นาค
ธีรวัฒ
๓.แม่
เสาวณี

๑.แม่จันทิ
มา
๒.มานิตะ
๓.กัณณิกา

๑.ยาย
ทองคา
๒.นางสุนิ
สา
๓.นายบุญ
ธรรม

๓๘
๕.

๖.

๗.

๘.

นางกุลฑล
เกสี

พระอาจารย์สมจิตร อินทส สอนเรื่อง
โร
หลักการใช้
พระอาจารย์บุญเหลือ อภิ ชีวิตคู่
วัณโณ
พระอาจารย์บุญชู ปภากโร

นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
สิทธิ
วิกหาริก
ของพระ
สารีบุตร
(๑๒๑–
๑๒๕)
เล่มที่ ๗
หาบช้าง ซ่า พระอาจารย์สุดใจน้อย
สอนเรื่อง
นิทาน
แมว
หยาดน้าตา
การเสียสละ ธรรมบท
พระอาจารย์จานง เสียง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรื่อง
อมตะ
จิตต
พระอาจารย์พายุน้อย น้า
คฤหบดี
เซาะทราย
(๑๗๒ ๑๗๓)
เล่มที่ ๗
โฆษกะ
พระมหาแสงดาว เตชธมฺโม สอนเรื่อง
นิทาน
เทพบุตร
พระอาจารย์มานัส ธมฺวโส ความเมตตา ธรรมบท
สามเณรไชยาน้อย เสียง
เรื่อง
สวรรค์
บุตร
เศรษฐี
ชื่อเขม
กะ
(๑๙๔๑๙๖)
เล่มที่ ๗
ลีลาวดี
พระอาจารย์สุภัทโร นุหะ สอนเรื่อง
นิทาน
ราช
การเสียสละ ธรรมบท
พระอาจารย์ไมตรี สุมังคโร
เรื่อง
พระอาจารย์สุรชัย พล
พันธุมะ
สงคราม
(๑๘๒ -

๑.นาง
กุลฑลเกสี
๒.โจร
๓.พระสารี
บุตร

๑.แม่ตุรุณี
๒.โกริยะ
๓.กามณี

๑.นาย
เศรษฐี
โคบาล
๒.โกตุภะริ
๓.โฆษกะ
เทพบุตร
๔.นางกาลี

๑.พ่อพันธุ
มะ
๒.เรวัตตะ
๓.ลีลาวดี

๓๙
๑๘๓)
เล่มที่ ๗
๙.

ลูกเขยกก
ค้าช้าง
ลูกเขยหล่า
ต่อนกทา

พระอาจารย์สมจิตร อินทส สอนเรื่อง
โร
หลักการใน
พระอาจารย์บุญเลิศ
การใช้ชวี ิตคู่
เชาวนปัญโญ
พระอาจารย์ทองปน ปริสุท
โธ

๑๐.

ลูกลอกปอก สานักเทศน์เสียงอีสาน
หนัง
ประยุกต์
ศิษย์วาทธรรมเสียงทอง

สอนเรื่อง
ความกตัญญู

๑๑.

เงาบาป

พระอาจารย์สุดใจน้อย
หยาดน้าตา
พระอาจารย์แสงเพชรน้อย
ลอยลม
พระอาจารย์พายุน้อย น้า
เซาะทราย

สอนเรื่อง
บาป – บุญ

๑๒.

ขูลูนางอั้ว

พระอาจารย์ทองปน ปริสุท สอนเรื่อง
โธ
กฎแห่งกรรม
พระอาจารย์สมจิตร อินทส
โร
พระอาจารย์อรพิน อุปคุต
โต

นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
ลูกเขย
กกค้า
ช้าง
ลูกเขยห
ล่าต่อนก
ทา
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง ลูก
ลอกปอก
หนัง
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง กุ
มาริกา
กินไข่ไก่
(๑๕๑ ๑๕๓)
เล่มที่ ๗
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่องขูลู
นางอั้ว

๑.แม่ราพึง
๒.นาย
บันเทิง
๓.นาย
บรรเทา
๔.นางรา
พัน
๕.นางรา
พอง
๑.แม่ทองดี
๒.กาธน
๓.กาธร
๔.สาลี
๑.ภะริยะ
กุมาร
๒.แม่
๓.พระ

๑.นางอั้ว
๒.ขูลู
๓.นางจัน
ทา

๔๐
๑๓.

ตาบอดบ่
เห็นธรรม

๑๔.

นางหอยโข่ง พระอาจารย์ทองปน ปริสุท
โธ
พระอาจารย์อรพิน อุปคุต
โต
พระอาจารย์ยอดเยี่ยม วี
สารโธ
กรรมสนอง พระอาจารย์ทองปน ปริสุท
กรรม
โธ
พระอาจารย์อรพิน อุปคุต
โต
พระอาจารย์สดใสน้อย
ปภากโร

๑๕.

พระอาจารย์ทองปน ปริสุท เรื่องสอน
โธ
บาป - บุญ
พระอาจารย์บุญเฮียง ปภาธ
โร
พระอาจารย์อรพิน อุปคุต
โต

สอนเรื่อง
หลักการใช้
ชีวิตคู่

สอนเรื่อง
กฎแห่งกรรม

๑๖.

ลูกสะใภ้
เป็นห่า แม่
ย่ารับกรรม

พระอาจารย์สมจิตร อินทส สอนเรื่อง
โร
การกตัญญู
พระอาจารย์คาแพง จันทโข
โต
พระอาจารย์คาพันธ์ คัมภิโร

๑๗.

นางตุ่นใจ
บาป

พระอาจารย์บุญสม เสียง
เรไร

สอนเรื่อง
บาป - บุญ

นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
พราหมณ์
คนใกคน
หนึ่ง
(๒๓๕–
๒๓๘)
เล่มที่ ๗
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง นาง
หอยโข่ง

๑.นางกา
มณี
๒.กามโน
๓.วักริ
กุมาร

บิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
ปราบชัย
ของพระ
เจ้าโกศล
(๑๙๑ ๑๙๒)
เล่มที่ ๖
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
ลูกสะใภ้
เป็นห่า
แม่ย่ารับ
กรรม
นิทาน
พื้นบ้าน

๑.โกริตะ
๒.พ่อ
๓.แม่

๑.นางจันทิ
มา
๒.นางอรดี
๓.พระ
อินทร์

๑.มานพ
๒.เกตุศิณี
๓.กัณณิกา

๑.พระจ้อย
๒.ยายตุ่น

๔๑

๑๘.

พระอาจารย์ทองล้วน พิณ
สวรรค์
พระอาจารย์ประสานพร
เสียงสวรรค์
บุญกอบบุญ พระอาจารย์สุริยา ธมฺวังโส
โกย
พระอาจารย์มหาวรวิทย์
วรปัญโญ
พระอาจารย์วิเชียร วิ
สุทธะโส

เรื่อง นาง ๓.นาง
ตุ่นใจ
หวานใจ
บาป
สอนเรื่องการ นิทาน
เสียสละ
พืน้ บ้าน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรือ่ ง บุญ
กอบบุญ
โกย

๑๙.

ไม้ต่างปล้อง พระอาจารย์ทองปน ปริสุท สอนเรื่อง
พี่น้องต่างใจ โธ
ความกตัญญู
พระอาจารย์คาผา ปภากโร
พระอาจารย์พิมพาน้อย
สุรชโย

๒๐.

ลูกสาว
เนรคุณ

พระอาจารย์ทองล้วน พิณ
สวรรค์
พระอาจารย์บุญสม เสียง
เรไร
พระอาจารย์ประสานพร
เสียงสวรรค์

สอนเรื่อง
ความกตัญญู

๒๑.

นางพญา
หมาขาว

พระอาจารย์บัวเรียน อัตต
ธัมโม
พระอาจารย์ประยงค์ จันท
สีโล
พระอาจารย์สมหมาย
กันทรโย

สอนเรื่อง
บาป – บุญ

๑.นายบุญ
โกย
๒.นางบุญ
กอบ
๓.นางบุญ
กอง
นิทาน
๑.
พื้นบ้าน แม่ปัญจณี
เรื่อง นาง ๒.โสรัตตะ
กิสาโคตร ๓.จันทิมา
มี
(๑๓๐ ๑๓๒)
เล่มที่ ๗
นิทาน
๑.หญิงม่าย
ธรรมบท ๒.เมติยะ
เรื่องมาร ๓.ภาวดี
ธิดา
(๙๖ –
๑๐๔)
เล่มที่ ๖
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่องนาง
หมาขาว

๑.นางหมา
ขาว
๒.นางกาลี
๓.นางโศ
พะนา

๔๒
๒๒.

นางนก
สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่องการ
กระยางขาว ธรรม
รู้จักทาบุญทา
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว ทาน
โร

๒๓.

ไหใหญ่ล้น
ไหน้อยบ่
เต็ม

พระอาจารย์สมจิตร อินทส สอนเรื่อง
โร
หลักการใช้
พระอาจารย์คาแพง จันทโข ชีวิตคู่
โต
พระอาจารย์คาพันธ์ คัมภิโร

๒๔.

กรรมเก่า
โมคคัลลา

สานักเทศน์ทุ่งทองเสียง
ธรรม

สอนเรื่อง
กฎแห่งกรรม

๒๕.

บาปเป็นทุน สานักเทศน์เสียงอีสาน
บุญเป็น
ประยุกต์
กาไร
ศิษย์วาทธรรมเสียงทอง

สอนเรื่อง
กฎแห่งกรรม

๒๖.

ผู้ฮักกินหนัง พระอาจารย์ทองปน ปริสุท สอนเรื่อง
ผู้ซังกินดูก โธ
กฎแห่งกรรม
พระอาจารย์คาผา ปภากโร
พระอาจารย์พิมพาน้อย

นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
ท้าว
สักกะ
(๑๔๓ ๑๖๖)
เล่มที่ ๒
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
ปลาชื่อ
กปิละ
(๑ –
๑๑)
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
วิบาก
กรรม
พระโมค
คัลลานะ
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
มาร
(๔๗ –
๕๐)
เล่มที่ ๖
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง ผู้
ฮักกิน

๑.นาง
สุชาดา
๒.มฆะ
มานพ
๓.สุธรรม
มา

๑.นาง
เกตุศิณี
๒.นางจันที
๓.นางจัน
ทา

๑.นาย
มานพ
๒.แม่ตุรุณี
๓.นาง
กัณณิกา

๑.แม่
กัญจณี
๒.โสภณะ
๓.นาง
กัณณิกา

๑.แม่ตุรุณี
๒.เมธียะ
๓.นางภา
วดี

๔๓
สุรชโย

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

หนัง
ผู้ซังกิน
ดูก
ย่าเลี้ยงไก่ พระมหาแสงดาว เตชธมฺโม สอนเรื่อง
นิทาน
บ่อมีโตขัน พระอาจารย์มานัส ธมฺวโส ความกตัญญู พื้นบ้าน
สามเณรไชยาน้อย เสียง
เรื่อง ย่า
สวรรค์
เลี้ยงไก่
บ่อมีโต
ขัน
เศรษฐีขี่ถี่ สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่องการ นิทาน
ธรรม
เสียสละ
ธรรมบท
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรื่อง
โร
เมณฑก
เศรษฐี
(๔๓ –
๕๗)
เล่มที่ ๗
ปัฎฎาจารา สานักเทศน์ทุ่งทองเสียง
สอนเรื่อง
นิทาน
ธรรม
บาป – บุญ
ธรรมบท
เรื่อง
ปฏาจา
รา
(๑๓๓๑๓๕)
เล่มที่ ๗
ก่อนตะวัน สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่องกรา นิทาน
จะลับฟ้า
ธรรม
เสียสละ
พื้นบ้าน
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรื่อง
โร
ก่อน
ตะวันจะ
ลับฟ้า

๑.แม่จันทิ
มา
๒.โสรัตตะ
๓.มัลลิกา

๑.อทินนะ
๒.มัฏกุณฑ
ลี
๓.แม่
พราหมณี

๑.พ่อ
เศรษฐี
๒.แม่
๓.ปัฏฏาจา
รา
๔.นายจุพี
(ทารุจี)
๑.แม่กอง
เงิน
๒.นายก้อน
ทอง
๓.นางบัว
คา
๔.พระยา
แถน

๔๔
๓๑.

สายแนนนา สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
แก่น
ธรรม
หลักการใช้
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว ชีวิตคู่
โร

นิทาน
๑.มาฆะ
พื้นบ้าน ๒.กัณณิกา
เรื่อง
๓.แม่
สายแนน
นาแก่น

๓๒.

นาคกาพร้า สานักเทศน์ทุ่งทองเสียง
น้าตาแม่
ธรรม
หม้าย

สอนเรื่อง
ความกตัญญู

๓๓.

บาปบ่มีมื้อ
ไถ่

สานักเทศน์สหธรรมิกเสียง
ธรรม
พระอธิการธีรวัฒน์ ธีรวโร
พระมหาวิชิต อมโร
พระมหาสมศักดิ์ คัมภีร
ปัญญา

สอนเรื่อง
บาป - บุญ

๓๔.

กอไผ่ยาย
นกเอี้ยง

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ธรรม
ความกตัญญู
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

๓๕.

ยายบุญมาขี่ สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ถี่
ธรรม
ความขยัน
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

๓๖.

วิญญาณแม่ สานักเทศน์สามัคคีเสียง
ธรรม

นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
เศรษฐีผู้
ไม่มีบุตร
(๖๑ –
๖๕)
เล่มที่
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
พราหมณ์
(๑๘๖–
๑๘๗)
เล่มที่ ๘
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง กอ
ไผ่ยาย
นกเอี้ยง
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
ยายบุญ
มาขี่ถี่
นิทาน
พื้นบ้าน

สอนเรื่อง
ความกตัญญู

๑.เศรษฐี
สินธุ
๒.นาค
ธีรวัฒ
๓.แม่
เสาวณี

๑.พราจณจุ
๒.พรามณี
๓.นาย
มานพ

๑.ญ่าครู
ง่อง
๒.ยายนก
เอี่ยง
๓.นางแก้ว
๑.พ่อตา
ทองคา
๒.ยายบุญ
มา
๓.เทวา
๑.ยายจันที
๒.มัทณี

๔๕
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร
๓๗.

บุญได้แก่
สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ผู้ทากรรม ธรรม
บาป- บุญ
ได้แก่ผู้สร้าง พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

๓๘.

ใภ้ซังย่า

๓๙.

พระคุณแม่
(ก่องข้าว
น้อย ฆ่าแม่)

๔๐.

บาปบ่แพ้
บุญ

๔๑.

คาดทุกข์ บ่ สานักเทศน์สามัคคีเสียง
ห่อนมี
ธรรม
พระครูสังฆรักษ์สุริยา
สจฺจวโร

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ธรรม
กฎแห่งกรรม
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร
พระสุรชัย สุรชโย
สอนเรื่อง
ความกตัญญู

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
ธรรม
พระครูสังฆรักษ์สุริยา
สจฺจวโร

สอนเรื่อง
บาป-บุญ

สอนเรื่อง
บาป – บุญ

เรื่อง
วิญญาณ
แม่
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง บุญ
ได้แก่
ผู้ทา
กรรม
ได้แก่
ผู้สร้าง
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง ใภ้
ซังย่า
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
ก่องข้าว
น้อยฆ่า
แม่
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง โจร
ผู้ทาลาย
ปม
(๑๘๘ ๑๙๐)
เล่มที่ ๓
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
คาดทุกข์

๓.โสรัตตะ

๑.แม่เกตุณี
๒.มานพ
๓.จันทา

๑.มานพ
๒.เกตศิณี
๓.กัณณิกา
๑.ทอง
๒.แม่
๓.พระ

๑.โกระตะ
๒.ภรรยาโก
ระตะ
๓.สุวรรณี

๑.ตามี
๒.ยายทอง
มาก
๓.เศรษฐี

๔๖
บ่ห่อนมี
๔๒.

บาปแล่นนา สานักเทศน์สามัคคีเสียง
กรรมแล่น ธรรม
ซ้อน
พระครูสังฆรักษ์สุริยา
สจฺจวโร

นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
บาปแล่น
นากรรม
แล่นซ้อน
สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่องการ นิทาน
ธรรม
การเสียสละ พื้นบ้าน
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรื่อง
โร
ท้าว
สักกะ

๔๓.

นกกระยาง
ขาว

๔๔.

ลูกสะใภ้ฆ่า พระครูสังฆรักษ์มงคลชัย
แม่ย่า
ดอกบัว

สอนเรื่อง
กฎแห่งกรรม

๔๕.

แรงกตัญญู

สอนเรื่อง
ความกตัญญู

๔๖.

เฒ่าเสียลาย สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่องกฎ
ตายเสียซื่อ ธรรม
แห่งกรรม
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

๔๗.

แม่หาบทอง สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
สะใภ้หาบ ธรรม
ความขยัน
ถ่าน
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
ธรรม
พระครูสังฆรักษ์ มงคลชัย

สอนเรื่อง
บาป - บุญ

นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง
ลูกสะใภ้
ฆ่าแม่ย่า
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง แรง
กตัญญู

บุญเกลี้ยง
๑.ยายนก
เอี้ยง
๒.นกแก้ว
๓.สมภาร
วัดใต้
๑.สุชาดา
๒.มาฆะ
มานพ
๓.สุวรรณ
มา
๑.แม่เกตุณี
๒.มานพ
๓.จันทา

๑.นางกาสี
๒.สุมะนะ
กุมาร
๓.หลวงพ่อ
๔.ปลา
นิทาน
๑.จารจัน
พื้นบ้าน ทา
เรื่อง
๒.แม่บัวพา
เฒ่าเสีย ๓.พระมหา
ลาย ตาย ทองใส
เสียซื่อ
นิทาน
๑.กัณจณี
พื้นบ้าน ๒.มาฆะ
เรื่อง แม่ ๓.บัว

๔๗
โร

๔๘.

บุญเหนือ
บาป

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ธรรม
กฎแห่งกรรม
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

๔๙.

บุญบ่สม
บวช

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ธรรม
กฎแห่งกรรม
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

๕๐.

ลูกใจบาป
น้าใจแม่

สานักเทศน์สามัคคีเสียง
สอนเรื่อง
ธรรม
ความกตัญญู
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจว
โร

หาบทอง
สะใภ้
หาบถ่าน
นิทาน
ธรรมบท
เรื่อง
กระเสือก
กระสน
เพื่อ
ทาลาย
สงฆ์
(๓๒ ๓๔)
เล่มที่ ๖
นิทาน
พื้นบ้าน
เรื่อง บุญ
บ่สมบวช

๑.จันที
๒.มานพ
๓.กาสี

๑.สารภี
๒.มานะตะ
๓.มาทณี

นิทาน
๑.เกตุศิณี
พื้นบ้าน ๒.จันทา
เรื่อง ลูก ๓.จันที
ใจบาป
น้าใจแม่

๔.๑.๑.๑ อัตลักษณ์ของแก่นเรื่อง อัตลักษณ์สาคัญของแก่นเรื่องที่นาเสนอหลักธรรมในกลอน
เทศน์สามธรรมาสน์ จะพบว่ามีหลักการนาเสนอสาคัญคือ ธรรมะเพื่อการใช้ชีวิตหรือธรรมะแบบชาวบ้าน ไม่ใช่
หลักธรรมขั้นสูงที่เข้าใจยาก แต่เน้นการเทศนาเพื่อให้เห็นตัวอย่างขอองการปฏิบัติที่ไม่ดีจะได้รับผลของการ
ปฏิบัติอย่างไร โดยพบแก่นเรื่อง ๖ แก่นเรื่องหลัก คือ ๑) บาป-บุญ ๒) ความกตัญญู ๓) กฎแห่งกรรม ๔) การ
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ๕) หลักในการใช้ชีวิตคู่ ๖) ความขยัน โดยแก่นเรื่องเหล่านี้จะปรากฏในเรื่องแต่ละเรื่อง
ไม่ซ้ากัน ดังตาราง ๑ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอโดยสรุป ดังนี้
๑.๑) บำป- บุญ คือ ตนเองยังไม่ตั้งอยู่แม้นแต่สัมมาทิฏฐิระดับโลกียะ ไม่สนใจเรื่อง ศีล ไม่
สนใจทางพ้นทุกข์ใดๆเลย ใช้ชีวิตจมไปกับ กาม กิน เกียรติ พอเห็นผู้อื่นทาบุญเข้า จึงมองว่าเป็นสิ่งโง่งมงาย และ

๔๘
ชอบแสดงความเห็นในลักษณะดูถูกผู้อื่น เช่น “กัณจณีลูกหล่าให้มาส่อยโฮมบุญงานของฉันงานของโยมกะส่อย
กันไปบ้าง มีสตางค์อย่ากาไว้บัดฮ่าเฮาตายไปเงินบ่ตามนาผู้มีแต่บุญที่นาส่ง มาทาเอาอานิสงส์ได้บุญบวชนั้นมาก
ล้นอย่าแพงไว้ตระหนี่เหนียว อย่าว่าฉันนี้ขอดเคี้ยวเว้าเกี่ยวแต่ทางเงิน เอิ้นให้มาทาบุญอันก่อทุนเอาไว้ ” (บาป
เป็นทุน บุญเป็นกาไร, พ.กวี)
๑.๒) ควำมกตั ญญู คือ การรู้สึ กส านึกในคุณ ด้ว ยแสดงความเคารพ นั บถือ เชื่ อฟัง และ
ช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระทาเช่นนี้ ย่อมนามาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ
หน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลั กษณะที่ดีในเรื่อง
ของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู ความ
ตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยโอบอ้อม เช่น “เชิญติดตาม
ฝ่ายก้าภิกษุใหม่อาลัยหา คิดอาวรณ์นามารดาผู้ทึ่ตายไปแล้ว บ่อมีแนวสิทานให้อุทิศไปยู้ส่ง เงินบ่มีในถุงคงอาศัย
พวกบ้านมาทานให้เจ้าฮ่วมบุญ พากันมาร่วมหุ้นอิศส่งสนองหาจัดงานศพมารดาได้ผ่านไปจนเสร็จสิ้น ” (ก่องข้าว
น้อยฆ่าแม่, พ.กวี)
๑.๓) กฎแห่งกรรม คือ กฎที่แสดงให้เห็นถึงเหตุและผลของการกระทาใดๆ ของมนุษย์
กล่าวคือ ใครกระทากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม บุคคลผู้กระทานั้นจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ เสมอ มิได้
เกิดจากการดลบันดาลจากอานาจของพระเจ้าองค์ใด และไม่มีใครมารับผลของกรรมแทนบุคคลอื่นได้ เช่น “ต่าง
กะยอมือยกขึ้นใส่หัวทุกแลงเช้า อย่าสะเมาว่าลูกสาวเจ้าดีเกินหลายกว่าคนสอพอ เป็นจังใดบัดนี้เจ้าฮู้แล้วบ่
จาต้องสิสั่งสอน...แม่เอ้ยแม่คราวนี้แม่เดือดร้อนลูกสิผ่อนให้เป็นเย็น” (ผู้ฮักกินหนัง ผู้ซังกินดูก, พ.กวี)
๑.๔) กำรเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คือ ความมีน้าใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การแนะนา
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน แนะนาหลักการดาเนินชีวิต โดยอาศัยหลักธรรมและประสบการณ์ ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ การเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อสุขและประโยชน์ส่วนรวม การเสียสละสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์เล็กน้อย เพื่อประโยชน์ที่มาก กว่า เป็นการสละกิเลสออกจากใจ เช่น “แม่นอยากมีเลิศฟ้า กะจ่มหมิ่ง
ป่นสลาย ถึงสิทุกข์ยากฮ้าย ให้เลี้ยงชีพบริสุทธิ์ บ่อรบกวนมวลมนุษย์ เพิ่นยังยอเสริญย้อง ดีกว่าฮ้อง ๆ เหลี่ยม
แต่โกงกินกวนผู้อื่น มีแต่คนเว้าพื้น หยามหน้าด่าประจาน เบิ่งนกน้อยบ่ขี้คร้าน ทารังอยู่แต่พอตัว ไผสิหัวขวัญนอ
บ่อเฮ็ดเกินเสริญโม้ สู้วิบากกรรมไปจั่งชี้ บ่อนานเนิ้น กะส่วนตาย เพิ่นจั่งว่าแม่นสิทุกข์ ยากฮ้าย ให้สร้างแต่ความ
ดี ”(หาบช้างซาแมว, พ.กวี)
๑.๕) หลักในกำรใช้ชีวิตคู่ คือ สิ่งที่สาคัญที่จะช่วยให้คนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่าง
การเลี้ยงดูสามารถมีชีวิตคู่ที่มีความสุข หวานชื่นได้อย่างยืนยาวได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะ
เรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน หลักสาคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เข้มแข็งและมั่นคงยาวนาน เช่น
“เพิ่นบอกว่า การรักนวลสงวนเนื้อ อีกรักสาวสงวนเพศ ซุมสตรีควรฮ่าฮู้ ยึดถือไว้เป็นฮีตครอง อย่าเป็นหนองอึด
คนเฝ้า,ชาวแหกวนรอบตะฝั่ง แฮ่งเว้าไปแฮ่งอุกอั่ง, บัวคานางชีวิตมู้,สองก้าพ่อแม่ตาย”(สายแนนนาแก่น, พ.กวี)

๔๙
๑.๖) ควำมขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทน
ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
เช่น “ตอนนี้จะได้กล่าวก้า พ่อค้าใหญ่นายละเภา พูดเรื่องเชาว์หรือเชิงยากสิมีผู้ใดเท่า คันสิเปรียบใส่เตากะแม่น
เตานายช่างหม้อ คันสิเปรียบใส่ปอกะปอแก้วที่ลาแก่ คันสิเปรียบใส่แพร แม่นแพรไหมที่ค่าล้าน การขายซื้อโพดค่
องมือ ถือคติสัตว์ซื่อนั้น โสดกินบ่มีวันหมด คดนั้นกินบ่นาน จั่งร่ารวยมาได้”
เมื่อวิเคราะห์แก่นเรื่องแล้วจะพบว่าหลักการประพันธ์เรื่องของนักประพันธ์ที่นิยมมากที่สุดคือการนา
นิทานมาเป็นต้นเรื่องในการประพันธ์ เมื่อวิเคราะห์ตัวบทกลอนเทศน์ทั้ง ๕๐ เรื่องจึงพบว่าส่วนใหญ่มีที่มาจาก
นิทานธรรมบทและมีบางส่วนที่มีที่มาจากนิทานพื้นบ้าน อัตลักษณ์ด้ านเรื่องราวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคน
อีสานมีความชื่นชอบในการฟังนิทาน สอดคล้องกับความเห็นของธวัช ปุณโณทก (๒๕๒๑: ๙๗) ที่ว่า การเทศน์ใน
อีสานนั้นมิได้มีการนาเรื่องหัวข้อธรรมะมาเทศน์กันมากนัก ส่วนใหญ่นิยมเทศน์นิทานชาดก นอกจากนั้นก็ปรากฏ
ว่านานิทานคติธรรมาเทศน์ เช่นเรื่องคันทนาม ท้าวโสวัจ ห้าผากไกลกะด้น ฯลฯ
๔.๑.๑.๒. อัตลักษณ์ขององค์ประกอบของวรรณกรรม เมื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบของ
วรรณกรรม คือ โครงเรื่อง ตัวละคร และฉากแล้วพบว่าลักษณะโครงเรื่องของวรรณกรรมกลอนเทศน์ของอีสานที่
นามาใช้ในการเทศน์แหล่ หรือเทศน์เสียงประยุกต์ จะมีโครงเรื่องแบบนิทานทั่วไป แต่ที่น่าสนใจยิ่งคือนิทานที่มี
โครงเรื่องหรือเนื้อหาเพื่อเทศนาธรรมเหล่านี้ไม่ได้มีจุดสาคัญแค่ที่เนื้อเรื่องดี แต่ขึ้นอยู่กับการนาเสนอด้วยเสียง
และลีลาการเทศน์ที่ดีเยี่ยมของพระนักเทศน์แหล่เรื่องราวจึงจะประสบความสาเร้จในการสื่อสารกับผู้ฟังเทศน์
โครงเรื่องของวรรณกรรมกลอนเทศน์ที่เป็นนิทานทั้งนิทานในพระไตรปิฎกและนิทานพื้นบ้านอีสานที่
นามาประยุกต์เป็นกลอนเทศน์ มีลักษณะที่สาคัญคือ การปรับตัวละครและบทสนทนาให้สอดคล้องกับวิธีการ
เทศน์ และบางตัวบทอย่างนิทานพื้นบ้านที่ไม่มีบาลีประกอบ นักประพันธ์ก็จะใส่บาลีเข้าไปเพื่อให้มีลักษณะของ
กลอนเทศน์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอโครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร และแก่นเรื่องย่อยจานวน ๒๘ เรื่องเป็นตัวอย่าง
กลอนเทศน์ในบางเรื่องเพื่อชี้ให้เห็นลักษณะของเรื่องที่ใช้เทศน์ และพระนักเทศน์ที่เทศน์เรื่องดังกล่าว ส่วนฉาก
นั้นจะปรากกในบทบรรยายเรื่อง ดังตัวอย่าง
๑) เรื่องหัวอกลูกไภ้ หัวใจแม่ย่ำ
ก.ตัวละคร
ก.แม่ รักลูกมากอยากให้ลูกได้เมียดีๆ
ข.มานิทตา ลูกชาย รักเมียมากกว่าแม่
ค.กรรณิการ์ เมีย มานิทตา เป็นคนเลว โลภมาก
ข.โครงเรื่อง
มีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ ด้วยกันสองคน ส่ว นพ่อได้ตายจากไป ลูกชายมีนามว่ามานิทตา อยาก
แต่งงานจึงขอให้แม่ไปสู่ขอนางกรรณิการ์คนรักให้ แต่แม่คัดค้านว่ายังไม่ควรแต่งงาน อยากให้อยู่เลี้ยงแม่ก่อน แต่

๕๐
มานิทตาก็ดื้อดึงจนสามารถนาเอานางกรรณิการ์มาไว้ในบ้านได้ อยู่มาแรก ๆ นางกรรณิการ์ก็ปรนนิบัตรแม่ผัว
ด้วยดี แต่มาหลัง ๆ กลับเกิดเบื่อหน่ายแม่ผัว จึงหาทางกลั้นแกล้งทุกวิถีทาง เพราะไม่อยากเลี้ยงคนแก่ นาง
กรรณิการ์ทาทีว่าล้มป่วยและให้สามีไปเอาหัวใจของแม่ผัวมาให้ตัว เองกิน แรกๆสามีไม่ยอม ด้วยความรักเมียจึง
ทาตาม โดยไปทาร้ายแม่ตัวเองและควักเอาหัวใจออกมา หัวใจแม่นั้นพูดได้และแสดงความเป็นห่วงลูกชาย มานิท
ตาตั้งสติได้ เสียใจมากและฆ่าตัวตายามแม่ไป ส่วนนางกรรณิการ์เมื่อรู้ว่าสามีและแม่ผัวตาย ก็สติหลุดลอยเป็น
คนป่าออกเร่ร่อน
ค.ลำดับกำรดำเนินเรื่องประกอบด้วย
๑.มานิทตามาอ้อนวอนให้แม่ไปสู่ขอกรรณิการ์ให้แต่ถูกทัดทาน
๒.มานิทตานานางกรรณิการ์เข้ามาอยู่บ้าน
๓. นางกรรณิการ์หาทางกลั่นแกล้งแม่ผัวสารพัด
๔.นางกรรณิการ์ทาทีล้มป่วยแลพบอกสามีไปเอาหัวใจแม่ผัวมาให้ตนกิน
๕.มานิทตาฆ่าแม่เอาหัวใจมาให้เมีย แต่หัวใจพูดได้ มานิทตาสานึกผิดฆ่าตัวตายตามแม่
๖.นางกรรณิการ์เมื่อรู้ว่าแม่ผัวและสามีตายก็เป็นบ้า
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง กฎแห่งกรรม
๒) เรื่องปัฎฎำจำรำ
ก.ตัวละคร
ก.พ่อเศรษฐี
ข.แม่
ค.ปัฏฏาจารา
ง.นายจุฬ(ทารุจี)
จ.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่ง ที่เมืองสาวัตถี มี ๒คน คนโตเป็นชาย คนเล็กเป็นหญิง ชื่อ
ปัฏฏาจารา พ่อหวงลูกสาวมากจึงสร้างปราสาทให้อยู่เพื่อไม่ให้พบชายใด แล้วให้นายจุฬอยู่รับใช้ อยู่มาวันหนึ่งมี
เศรษฐีมาสู่ขอนาง พ่อนางตอบตกลง แต่นางไม่ยินยอมเกิดทะเลาะกัน พ่อนางโกรธมากที่ลูกสาวไม่ฟังคาสั่ง นาง
จึงชวนนายจุฬหนี โดยสารภาพว่าหลงรักมานาน นายจุฬจึงพาหนี เมื่อพ่อแม่นางรู้ทั้งโกรธที่เสียเงินค่าปรับ ทั้ง
เสียใจที่ลูกสาวหนีไป ต่างโทษกันไปต่างต่างนานา เมื่อนางมาอยู่กับนายจุฬก็ท้องและคิดจะกลับไปคลอดลูกที่
บ้านตน แต่ดันคลอดกลางทาง แต่นายจุฬตามมาพบกันและสั่งสอนให้รู้หน้าที่ของเมีย เมื่อกลับไปนางก็ท้องอีก
และหนีอีก เมื่อสามีตามไปพบก็ไม่ยอมกลับจึงจาต้องเดินทางต่อ ฝนเกิดตกลงมาแรง นางเจ็บท้องจะคลอด จึงใช้
ให้สามีไปตัดไม้มาทาเพิงหลบฝน แต่สามีถูกงูกัดตาย เมื่อนางคลอดลูกเสร็จก็ออกตามหาผัว เมื่อพบก็เกิดความ
เสียใจ เมื่อนางออกเดินทางต่อไปถึงแม่น้า ลูกคนเล็กก็ถูกเยี่ยวโฉบเอาไป ลูกคนโตก็จมน้าหายไป นางเสียใจมาก

๕๑
ไปพบชายคนหนึ่งที่มาจากเมืองสาวัตถี จึงถามข่าวพ่อแม่ทราบว่าพ่อแม่และพี่ชายตายเมื่อคืน นางเสียสติ จนไป
พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจนเกิดบรรลุและขอบวช
ค.กำรดำเนินเรื่อง ประกอบด้วย
๑.พ่อแม่นางปัฏฏาจาราขอให้ไปอยู่ปราสาทที่สร้างเพื่อไม่ให้นางได้พบผู้ชาย
๒.มีคนมาสู่ขอนางปัฏฏา พ่อนางจึงรับปากและแจ้งข่าวแก่นางปัฏฏาจาราแต่ เกิดทะเลาะกัน
เพราะนางไม่ยอมแต่ง
๓.นางปัฏฏาจาราขอให้นายจุฬพาหนีไปและสารภาพรักต่อกัน นายจุฬจึงพานางหนี
๔.พ่อนางปัฏฏาจาราโกรธเพราะลูกหนี จึงได้เสียค่าปรับแก่เขา
๕.นางปัฏฏาจาราท้องอยากกลับไปคลอดที่บ้านตน แต่เกิดคลอดกลางทาง เป็นชาย นายจุฬ
ตามมาพบและสั่งสอนนางเรื่องของภรรยา
๖.นางปัฏฏาจาราท้องอีก และคิดกลับไปคลอดที่บ้านอีก แต่นายจุฬตามมาพบก่อนนางไม่ยอม
กลับ นายจุฬจึงยอมพานางกลับบ้านเศรษฐีเอง
๗.ฝนตกหนัก นางปัฏฏาจาราคลอดลู กเป็นชาย นายจุฬไปหาไม้มาทาเพิงถูกงูกินตาย นาย
ปัฏฏาจารามาพบและร่าไห้
๘.นางพาลูกข้ามแม่น้าแต่ลูกคนเล็กที่พึ่งคลอดถูกเหยี่ยวโฉบไป ลูกคนโตถูกน้าพัดหาย
๙.นางปัฏฏาจาราไปพบชายจากเมืองสาวัตถี จึงถามข่าวพ่อแม่ตน ทราบว่าทั้งสองตายเมื่อคืน
นางจึงเสียสติ
๑๐.นางปัฏฏาจาราไปเข้าพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและบวช
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง การเป็นคนดื้อดึงไม่ฟังใคร นามาซึ่งความสูญเสีย
๓) เรื่อง นำงพญำหมำขำว
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.นางหมาขาว เป็นแม่บุญธรรมของสองพี่น้องฝาแฝด รักลูกมาก
ข.นางกาลี เป็นแฝดผู้พี่ มีนิสัยโลภมาก เป็นคนเลว
ค.นางโสพะนา เป็นแฝดผู้น้อง เป็นคนกตัญญูกตเวที
ข.โครงเรื่อง
มีเมือง ๆ หนึ่ ง มีพระราชาครองเมืองอยู่อย่างสงบสุข วันหนึ่งได้พบสองพี่น้องฝาแฝดในป่า
ใสวมเสื้อผ้า แต่ผิวพรรณงดงามดั่งทองทา พระราชาได้รับทั้งสองเข้าเมืองและแต่ตั้งนางกาลีแฝดผู้พี่เป็นพระ
มเหสีเอก และได้เรียกทั้งสองมาไต่ถามที่มาที่ไป โดยถามนางกาลีก่อน นางบอกว่าพ่อแม่นางเป็นคนไปเที่ยวป่า
และเกิดพลัดหลงกัน เมื่อพระราชาไปถามน้องสาวคือนางโสพะนา นางกลับบอกความจริงว่าแม่นางทั้งสองเป็น
คนแต่แม่ที่เลี้ยงดูนางทั้งสองมาคือนางหมาขาว

๕๒
เมื่อนางกาลีรู้จึงเกิดการทะเลาะกันถึงขั้นตัดพี่น้อง นางโสพะนาไปอยู่ที่อื่น อยู่มาวันหนึ่งนาง
หมาขาวมามหาลูกสาวทั้งสองด้วยความรัก แต่นางกาลีผู้พี่กลับทาร้ายนางสาหัส เพราะอายที่มีแม่เป็นหมา นาง
หมาขาวไปหาลูกสาวคนเล็ กคือนางโสพะนาและตาย ไม่นานร่างแม่หมาขาวก็กลายเป็นทอง นางกาลีรู้เรื่อง
ตามมาขอแบ่งทอง เพราะถือว่าตนก็เป็นลูกเหมือนกัน แต่นางโสพะนาไม่ยอมให้ นางกาลีจึงไปขอให้พระราชา
ตัดสิน พระราชาจึงไล่นางกาลีออกไปจากเมือง เพราะเป็นคนโกหก ไม่นานนางก็ไปตายกลางป่า หลังจากนั้นนาง
โสพะนาก็สร้างหอระฆังเก้าชั้นเพื่อถวายเป็นกุศลให้นางหมาขาว เมื่อตีระฆังขึ้นครั้งใดหมาก็จะเห่ารับจวบจน
ปัจจุบัน
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.พระราชาไปพบฝาแฝดกาลีและโสพะนา
๒.พระราชาถามที่มาจากนางทั้งสอง
๓.นางโสพะนาทะเลาะกับนางกาลี
๔.นางหมาขาวมาพบนางกาลีและถูกทาร้ายจนไปตายกับนางโสพะนาและกลายเป็นทอง
๕.นางกาลีไปขอแบ่งทองกับนางโสพะนาแต่นางไม่ให้จึงไปให้พระราชาตัดสิน
๖.พระราชาไล่นางกาลีออกจากเมือง ในที่สุดนางก็ตายในป่า
๗.นางโสพะนาสร้างหอระฆังให้นางหมาขาว
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ความกตัญญูต่อมารดา
๔) เรื่อง หำบช้ำงซ่ำแมว
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.นายเงิน เป็นคนไม่มีวาสนา โง่เขลา
๒.นางทอง เป็นคนไม่ลืมคุณคน
๓.เศรษฐีคา เป็นคนใจบุญ มีเมตตา
ข.โครงเรื่อง
มีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกัน สามีนั้นชื่อเงิน ภรรยาชื่อทอง มีฐานะยากจน สามีได้ไปยืม
เงินเศรษฐีคาเมื่อสามปีก่อนจานวนหนึ่งพันห้าร้อยบาท เศรษฐีคาจึงมาทวงเงินที่บ้าน สามีก็หลบหน้าไม่มาพบ
เศรษฐีคาจึงบอกภรรยาว่าให้บอกนายเงินว่าจะมาเก็บเงินที่ยืมไป ทั้งต้นทั้งดอกเป็นจานวนเงินสามพันบาทในอีก
เจ็ดวัน ฝ่ายภรรยาจึงบอกสามี นายเงินก็ออกไปทางานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ ภรรยารออยู่บ้านจึงได้ทาห่อหมกไว้
รอสามี โดยเสี่ ยงทายว่าสามีจ ะพาตนพ้นความลาบากหรือไม่ โดยทาห่ อหมกเป็นสองห่ อ ห่ อหนึ่งใส่ขนและ
กระดูกไว้ อีกห่อใส่เนื้อไว้ ถ้าสามีจับ ได้ห่อที่มีกระดูกแสดงว่าตนจะไม่ร่ารวยเมื่ออยู่กับสามี และจะขอแยกทาง
เมื่อสามีกลับมาถึง ภรรยาจึงบอกให้ไปนาห่อหมกมากิน สามีจับได้ห่อหมกที่มีกระดูก ภรรยาจึงบอกเลิก และไป
เป็นคนใช้ของบ้านเศรษฐีคา อยู่ต่อมาภรรยาเศรษฐีตาย จึงได้นานางทองมาเป็นภรรยา

๕๓
ฝ่ายสามีตกทุกข์ได้ยากมาขอทานที่บ้านเศรษฐีเพราะรู้ว่าภรรยามาอยู่ที่นี่ ภรรยาจึงนาทองใส่
อาหารให้ทานถึงสองครั้งแต่นายเงินกลับไม่ได้กินเลย จนครั้งที่สามนายเงินก็ไปขอทานอีก ภรรยาจึงบอกว่ามีทอง
ในอาหารถ้าไม่ได้กินจะลาบากตลอดไป นายเงินเข้าป่าไปกินอาหารที่ภรรยาให้ แต่เมื่อพบทองก็ตกใจกระโดดดีใจ
ทับเสี้ยนไม้จนตาย
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.เศรษฐีมาทวงหนี้ที่บ้านนายเงินแต่ไม่พบ พบแต่นางทองจึงฝากให้ไปบอกนายเงินว่าจะมาเก็บ
เงินในอีกเจ็ดวัน
๒.นางทองเสี่ยงทายห่อหมก แต่นายเงินจับได้ห่อที่ใส่กระดูกและขน นางทองจึงบอกเลิก
๓.นางทองไปเป็นคนรับใช้บ้านเศรษฐี เมื่อภรรยาเศรษฐีคาตาย เศรษฐีคาจึงแต่งงานกับนางทอง
๔.นายเงินมาหานางทองที่บ้านเศรษฐีคา นางทองจึงให้อาหารที่ใส่ทองลงไปถึงสองครั้ง แต่นาย
เงินไม่ได้กิน
๕.นายเงินไปขออาหารที่บ้านเศรษฐีเป็นครั้งที่สาม นางทองจึงบอกว่าให้กินอาหาร และเปิดดู
ถ้ากินคราวนี้ไม่ได้ก็ไปตายซะ
๖.นายทองเข้าป่าไปกินอาหารที่นางทองให้ ที่ตอไม้ใหญ่ เมื่อเปิดเจอทองก็ดีใจกระโดดโลดเต้น
ลื่นล้ม เสี้ยนไม้ตาตูดตาย
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ชีวิตคนเราถูกกาหนดไว้ด้วยชะตากรรม
๕) เรื่อง ลูกเขยกกค้ำช้ำง ลูกเขยหล่ำต่อนกทำ
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.แม่ราพึง เป็นคนเชื่อคนง่าย ลาเอียง รักลูกไม่เท่ากัน
๒.นายบันเทิง เป็นคนโลภ ติดการพนัน
๓.นายบรรเทา เป็นคนดี มีความขยัน ไม่ถือโทษโกรธใคร
๔.นางราพัน เมียนายบันเทิง เป็นคนอิจฉาริษยา
๕.นางราพอง เมียนานบรรเทา เป็นคนดี
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่ง มีเศรษฐีนีนามว่านางราพึงเป็นหัวหน้าครอบครัว มีฐานะดี มีลูกสาวสองคน
คนโตชื่อนางราพัน มีสามีชื่อนายบันเทิง คนเล็กชื่อนางราพอง มีสามีชื่อนายบรรเทา หลังหมดฤดูเก็บเกี่ยวแม่
ราพึงอยากให้ลูกเขยทั้งสองทาธุรกิจ ลูกเขยคนเล็กอยากต่อนกกระทา แต่ลูกเขยคนโตจะค้าช้าง ด้านมารดาโกรธ
ที่ลูกเขยคนเล็กเป็นคนไม่เอาไหน ทาธุรกิจเล็กๆไม่รักษาหน้าตน จึงไล่ไปอยู่กระท่อมปลายนากับนางราพอง อยู่
มาทั้งสองได้รับความลาบากมาก เพราะไม่มีใครมาซื้อนกกระทา นายบรรเทามาขอข้าวขอแบ่งสมบัติ นางราพัน
กับนางราพึงก็ด่าท้อและไล่หนีตลอด

๕๔
ฝ่ายนางราพันก็นาเงินกับนางราพึงไปค้าช้าง แต่นายบันเทิงโกหกว่าโดนปล้น อยู่หลายครั้ง นาง
ราพึงก็หลงเชื่อและให้เงินไปหมด อยู่ต่อนายบันเทิงนาเงินที่ค้าช้างไปเล่นการพนันจนหมดและหนีไป นางราพัน
เสียใจและไปสารภาพความผิดกับมารดา ทั้งสองได้ข่าวว่านายบรรเทาร่ารวยจากการขายนกกระทาเพราะมี
พระราชาล้มป่วยมาขอซื้อนกกระทา โดยให้ราคางาม ก็คิดไปพึ่งพาอาศัยด้วย นายบรรเทาก็รับไว้ดูแล
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นายราพึงเรียกลุกเขยมา เพื่อสั่งให้หาธุรกิจทาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเกิดความโกรธที่
นายบรรเทาไม่เอาอย่างทาขายหน้า จึงไล่ไปอยู่กระท่อมปลายนา
๒.นายบรรเทามาขอข้าว ขอแบ่งสมบัติ แต่โดนด่าโดนไล่จากนางราพึงและนางราพัน
๓.นางราพันมาบอกกับมารดาว่าสามีตนถูกปล้น นางราพึงไม่โกรธและมอบเงินให้ไปลงทุนอีก
๔.นางราพันถูกสามีทิ้งเพราะติดการพนันจนหมดตัว นางราพันไปสารภาพผิดกับมารดา ทั้งสอง
คิดจะไปหานายบรรเทา
๕.นายบรรเทารับทั้งสองเข้าอยู่บ้านด้วยกัน
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
๖) เรื่อง ลีลำวดี
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.พ่อพันธุมะ เป็นคนเห็นแก่เงิน
๒.เรวัตตะ เป็นคนดี ขยันขันแข็ง
๓.ลีลาวดี เป็นคนบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใด
ข.โครงเรื่อง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านจัณฑาลอยู่แห่งหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถี มีครอบครัวจัณฑาล
ครอบครัวหนึ่งพ่อชื่อว่าพันธุมะ มีบุตรชายชื่อว่าเรวัตตะ มีอาชีพเลี้ยงวัว วันหนึ่งเมื่อเรวัตตะอายุได้ ๑๕ ปี มี
เศรษฐีนามว่าสุมัคละเศรษฐีมาขอซื้อเรวัตตะไปเลี้ยง เป็นเพื่อนกับบุ ตรชายคนกลางนามว่าชัยเสน เรวัตตะจึงได้
ไปอยู่บ้านเศรษฐีตั้งแต่บัดนั้น แต่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อเมียเศรษฐีและลูกสาวคนโตนามว่ากรรณิการ์ไม่ชอบเรวัตตะ
เพราะรังเกรีย จว่าเป็น จัณฑาลเมื่อเศรษฐี ไม่อยู่บ้านกับชัยเสน จึงหาทางกลั่นแกล้ง เรวัตตะจึงได้ไปอาศัยที่
กระท่อมท้ายสวน ลีลาวดีบุตรสาวเศรษฐีคนเลี้ยงจึงไปนั่งเล่นเป็นเพื่อน เมื่อแม่รู้จึงถูกเฆี่ยนตี
เมื่อเรวัตตะทนต่อสภาพนี้ไม่ได้จึงได้หนีไปและไปเป็นโจรปล้นคนในป่ากับเพื่อนอีก ๕ คน วัน
หนึ่งได้ดัดปล้นคน ปรากฏว่าเป็นสุมัคละเศรษฐี เรวัตะจึงขอให้ปล่อยตัวไป โดยตนจะหาคนมาให้ปล้ น โดยไปเอา
พระมาให้ปล้น ด้วยการถูกพระเทศนาทั้ง ๕ จึงออกบวชเป็นพระ นางลีลาวดีตามไปพบเรวัตตะที่วัด วันต่อมาเร
วัตตะถูกทางการจับได้ แห่ประจานเพราะเคยปล้นคน ลีลาวดีขอให้พ่อไปไถ่ตัวมา
เมื่อกลับมาเรวัตตะก็มาบวชอีก ด้านลีลาวดีแม่บังคับให้แต่งงานกับสุวัตนะกุมารลู กเศรษฐี นาง
ลีลาวดีถูกสุวัตนะกุมารใส่ร้ายเขียนจดหมายปลอมขึ้นว่าลีลาวดีจะแต่งงานกับตน พระเรวัตตะได้อ่านก็มีใจโกรธ

๕๕
หนีไป ลีลาวดีก็ออกบวชเป็นภิกษุณีตามไปอธิบาย แต่พระเรวัตตะไม่ฟัง นางได้ล้มป่วยลง พระเรวัตตะมาดูใจจึงรู้
ความจริงว่านางไม่ได้เขียนจดหมาย ทุกคนเศร้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑. ณ หมู่บ้านคนจัณฑาล มีครอบครัวหนึ่งมีบิดาชื่อพันธุมะ และบุตรชายชื่อเรวัตตะ มีสุมัคละ
เศรษฐีมาซื้อเรวัตตะไปเลี้ยงเป็นเพื่อนลูกชาย
๒.เมื่อสุมัคละเศรษฐีและชัยเสนไม่อยู่ เมียสุมัคละเศรษฐีคนโตและลูกสาวนางกรรณิการ์ก็กลั่น
แกล้งเรวัตตะ มีแต่นางลีลาวดีลูกสาวคนเล็กที่แอบไปพบเรวัตตะ
๓.เรวัตตะหนีไปเป็นโจรออกบวช และพบลีลาวดี
๔.แม่บังคับให้ลีลาวดีแต่งงานกับสุวัตนะกุมาร
๕.สุวัตนะกุมารเขียนจดหมายปลอมหลอกพระเรวัตตะจนเชื่อและหนีไป
๖.นางลีลาวดีบวชเป็นภิกษุณีออกติดตาม เล่าความจริงให้ฟังก่อนสิ้นลม
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง การรักอย่างขาดสติ ลุ่มหลงในความรักมากเกินไป
๗) เรื่อง ไม้ต่ำงปล้อง พี่น้องต่ำงใจ
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.โสรัตตะ ติดการพนัน หลงผู้หญิง ติดยาเสพติด
๒.จันทิมา รักแม่ มีจิตใจดี กตัญญู
๓.ปัจจาณี เชื่อคนง่าย รักลูก
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งในเมืองจัณฑาล แคว้นเมืองสาวัตถี มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสามคน มี
แม่และลูกอีกสองคน ลูกชายคนโตชื่อ โสรัตตะ น้องสาวคนสุดท้องชื่อจันทิมา พ่อได้ตายจากไปตั้งแต่ยังเล็ก ก่อน
ตายพ่อได้สั่งเสียกับแม่ว่าให้ ให้ลูกชายของเรียนหนังสือ เพราะอยากให้เป็นเจ้าคนนายคน แม่จึงส่งโสรัตตะไป
เรียนหนังสือ โสรัตตะเกเร ติดการพนัน ติดผู้หญิง ติดยาเสพติด หลอกเอาเงินแม่มาเล่นการพนันหมด จนนาง
ปัจจาณีต้องให้นางจันทิมาไปขายที่นามาให้โสรัตตะจนหมด โสรัตตะก็ขโมยเงินเก็บของแม่จากนางจันทิมาไปด้วย
และหนีไป จนเมื่อนางปัจจาณีรู้ก็ล้มป่วยและตายลง ต่อมาเศรษฐีที่นางจันทิมานาที่นาไปขายให้ก็ได้ให้ลูกชาย
แต่งงานกับนางจันทิมาและยกทุกอย่างที่เป็นของนางจันทิมาคืนให้ เพื่อเป็นสอนสอด ฝ่ายโสรัตตะเมื่อรู้ว่าแม่ตาย
ก็เสียใจและสานึกผิดออกบวชเพื่อเป็นกุศลและไถ่บาปจากมารดา
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางปัจจาณีเรียกลูกทั้งสองมาพบและบอกว่าจะให้โสรัตตะไปเรียนตามคาสั่งเสียของพ่อ
๒.โสรัตตะไปเรียน แต่เสเพล กลับมาหลอกเอาเงินกับมารดาไปเล่นการพนัน
๓.นางปัจจาณีให้นางจันทิมาไปขายที่นามาให้โสรัตตะจนหมดสิ้น ก่อ นไปโสรัตตะได้ขโมยเงิน
เก็บค่ารักษาอาการป่วยของมารดาจากจันทิมาไป

๕๖
๔.เมื่อนางปัจจาณีรู้เข้าก็ล้มป่วยลง นางจันทิมาพยายามหายามารักษาแต่ก็ไม่เป็นผลจนมารดา
เสียชีวิต
๕.นางจันทิมาไม่มีค่าทาศพมารดา เศรษฐีที่นางจันทิมานาที่ไปขายจึงให้ลูกชายของตนแต่งงาน
กับนางจันทิมาและยกทุกอย่างคืนให้เพื่อเป็นสินสอด
๖.โสรัตตะรู้ว่าแม่ตายจึงมาหาที่งานศพ สานึกได้และออกบวชไถ่บาปตลอดชีวิต
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง อย่าหลงมัวเมาในกิเลส ตัณหา
๘) เรื่อง นำงหอยโข่ง
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.นางจันทิมา เป็นคนดื้อร้น ไม่ฟังใคร
๒.นางอรดี เป็นหญิงม่าย ลูกสอง เป็นคนเห็นดีเห็นงามกับมารดา
๓.พระอินทร์ มีจิตคิดเมตตา แต่มีอารมณ์ร้อน รีบตัดสินคนเกินไป
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันมีแม่ ลูกสาวที่เป็นแม่ม่ายผัวตาย และหลานน้อยอีกสองคน
หญิงชาย นางจันทิมา มีอาชีพหาหอย ปูปลา มาขายแลกข้าวแลกน้าเลี้ยงลูกและหลาน พระอินทร์ทรงสงสารที่
เห็นนางจันทิมาลาบากจึงแปลงกายเป็นพระภิกษุมาโปรด โดยห้ามนางจันทิมาไม่ให้ฆ่าสัตว์ หากทาตามแล้ว
ครอบครัวนางจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่นางจันทิมาไม่เชื่อ พระอินทร์ก็ทรงมาอีก จนนางอรดีทราบเกิดความ
ราคาญจึงมาหาหอย ปูปลากับนางจันทิมาเมื่อมาพบพระก็เกิดชอบพระไม่กล้าด่าว่า
พระอินทร์ทรงบอกนางจันทิมาและลูกว่าตนคือพระอินทร์แปลงลงมา ให้นางเลิกฆ่าสัตว์ นางจะ
ร่ารวย แต่นางจันทิมาและนางอรดีก็ไม่เชื่อ พระอินทร์เกิดความโมโหที่สองแม่ลูกไม่มีปัญญา ไม่มีวาสนา จึงสาป
ให้ครอบครัวนี้เป็นหอย โดยสาปให้นางจันทิมาเป็นหอยโข่ง นางอรดีเป็นหอบจุ๊บ หลานทั้งสองเป็นหอยกาบและ
หอยแครง อยู่ ณ หนองน้าแห่งนั้น เป็นเวลาเจ็ดชั่วโคตร
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางจันทิมาไปหาหอย ปูปลา แล้วเจอพระอินทร์แปลงเป็นพระภิกษุมาห้าม แต่นางไม่ฟัง
๒.นางจันทิมากลับมาบ้านพร้อมกับเล่าให้ลูกสาวฟัง ลูกสาวเกิดความอยากรู้จึงตามมารดาไป
๓.เมื่อไปหาหอย ปูปลา ก็พบพระอีก สองแม่ลูกก็ไม่เชื่อ พระอินทร์เกิดความโมโหในความไม่มี
วาสนาของทั้งสองจึงสาปให้ครอบครัวนี้ กลายเป็นหอย เจ็ดชั่วโคตร.
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง การเมตตากรุณาต่อคนอื่น
๙) เรื่อง เงำบำป
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.ภะริยะกุมาร ลูกชายผู้มีใจโหดเหี้ยม เป็นคนใจบาป
๒.แม่ เป็นคนดี ใจบุญ

๕๗
๓.พระ ผู้มีเมตตา
ข.โครงเรื่อง
มีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันสองคน พ่อได้ตายจากไปตั้งแต่ลูกยังเล็ก ลูกชายมีนามว่าภะริยะ
กุมาร มีนิสัยเกรียจคร้าน ตื่นสาย หน้าที่ของภะริยะกุมารคือการเลี้ยงแพะ ส่วนมารดานั้นเป็นคนใจบุญ วันหนึ่ง
ลูกชายได้จับปลามาได้ แม่เอาไปทากับข้าวใส่บาตรจนหมด ลูกชายหิวมาไม่มีข้าวกินก็โกรธด่าทอแม่ ปฆ่าแพะมา
ทาอาหารโดยไม่บอกมารดา
วันหนึ่งมารดาได้ข่าวว่าย่าป่วย จึงบอกลูกชายว่าจะไปเยี่ยม เมื่อมารดาไปแล้ว วันต่อมาพระมา
บิณฑบาตที่หน้าบ้าน ลูกชายได้แก้แค้นพระที่มาบิณฑบาต เพราะเข้าใจว่าชอบพ้อแม่ตน ด้วยการเอาสากทาพริก
ห่อหมกไว้ ใส่บาตรให้พระฉัน เมื่อพระฉันเสร็จก็เกิดอาการเจ็บท้องทรมาน
ต่อมาภะริยะกุมารเกิดอาการเจ็บท้องรุนแรงเพราะทานเนื้อแพะหมัก เมื่อแม่กลับมาจากงาน
ศพย่าก็มาดูอาการ ปรากฏว่าภะริยะกุมารไม่หายใจ จึงไปนิมนต์หลาวงพ่อให้มาช่วย หลวงพ่อพาวิญญาณภะริยะ
กุมารไปดูผลกรรมที่ตนกระทาและนากลับเข้าร่าง จากนั้นมาภะริยะกุมารก็เป็นคน หมั่นทาบุญสร้างกุศลตลอด
มา
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.ภริยะกุมารกับแม่มีปากเสียงกันเรื่องแม่นาปลาไปตักบาตรจนหมด
๒.ภะริยะกุมารฆ่าแพะมาทาอาหารกินกันกับเพื่อน
๓.แม่ไปเยี่ยมย่า ภะริยะกุมารเอาสากทาพริกใส่บาตรให้หลวงพ่อ
๔.หลวงพ่อแสบท้องทรมาน
๕.ภะริยะกุมารเจ็บท้องเพราะกินเนื้อแพะ แม่กลับมาพบ
๖.แม่ไปให้หลวงพ่อช่วยเพราะลูกไม่หายใจ
๗.หลวงพ่อพาดวงวิญญาณภะริยะกุมารไปดูผลกรรมที่ตนกระทา
๘.ภะริยะกุมารฟื้น กลายเป็นคนใจบุญ
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง กฎแห่งกรรม
๑๐) เรื่อง โฆษกะเทพบุตร
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.นายเศรษฐีโคบาล เป็นคนใจบุญ
๒.โกตุภะริก
๓.โฆษกะเทพบุตร
๔.นางกาลี

ข.โครงเรื่อง

๕๘
ณ เมืองอาลักกะปะมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความแห้งแล้ง สองสามีภรรยา ชื่อนาย
โกตุภะริกและนางนางกาลีพร้อมลูกน้อยชื่อโฆษกะ จึงได้ออกเดินทางไปเมืองโกสัมพี ระหว่างทางเกิดความหิว
กระหาย ทั้งอาการที่ร้อน ทางเดินลาบาก นายโกตุภะริก จึงได้นาลูกชายไปทิ้งโดยไม่บอกภรรยา เมื่อภรรยารู้ก็
เสียใจ แต่ก็จาใจเดินทางต่อ เมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีชื่อโคบาลที่เป็นคนใจบุญ วันนั้นมีงานบุญพอดี เศรษฐีโคบาลจึง
ให้ข้าวปายาสแก่สองสามีภรรยา ที่บ้านเศรษฐีมีหมาแสนรู้อยู่ตัวหนึ่งถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดี พูดรู้เรื่องใช้งานได้
นายกุภะริกเกิดความอิจฉาหมาตัวนั้นและเอ่ยว่าอยากเกิดเป็นหมา ต่อมานายโกตุภะริกกินข้าวปายาตมากจน
ท้องแตกตาย เมื่อภรรยาทาพิธีศพสามีเสร็จ อีก ๗เดือนต่อมาหมาแสนรู้ตัวนั้นก็ได้คลอดลูกเป็นตัวผู้ ถูกเลี้ยงดู
อย่างดี มีหน้าที่เชิญพระปัจเจกมาเรือนเศรษฐี เมื่อพระปัจเจกไปที่เมืองอื่นหมาตัวนี้ก็ได้ใจแตกสลายตายตาม
ส่วนลูกของนางกาลีนั้นได้มีคนเก็บไปเลี้ยงไว้เหมือนลู กตัวเอง มีปุโรหิตทานายดวงว่าวันนี้เป็น
วันดีจะมีคนมีบุญมาเกิด เศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีจึงให้เงินแก่นางกาลีไปหาว่าใครเกิดวันนี้แล้วให้ซื้อมา ถ้าต่างเพศ
กับลูกตนที่ยังไม่คลอดจะให้แต่งงานกัน ถ้าเพศเดียวกันก็จะฆ่าเสียจึงไปพบโฆษกะและได้ซื้อมา ต่อมาลูกเศรษฐี
ออกเป็นชายเช่นเดียวกัน เศรษฐีจึงวางแผนฆ่า แต่ไม่สาเร็จ ต่อมาเศรษฐีจะตาย แกล้งว่าโฆษกะจะได้รับมรดก
ของตนจึงแจ้งให้คนทราบ แต่ลูกชายเศรษฐีกลับแกล้งพูดอาลัยจนเศรษฐีตายก่อน ต่อมาโฆษกะได้พระราชทาน
ตาแหน่งเศรษฐีให้ด้วยเห็นว่าเป็นผู้มีปัญญา และเป็นคนทาบุญทาทานให้แก่คนยากจนสืบมา
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.สองสามีภรรยาเดินทางไปเมืองโกสัมพีและสามีได้ทิ้งลูกไว้และเอาตัวรอดไปถึงบ้านเศรษฐี
โคบาล
๒.สามีภรรยาได้ไปอาศัยขอข้าวที่บ้านเศรษฐีกินและสามีได้ท้องแตกตายแลไปเกิดเป็นหมาแสน
รู้
๓.หมาแสนรู้ได้ตายเพราะความอาลัยที่พระปัจเจกจากไปเมืองอื่น
๔.ลูกชายที่ทิ้งไปถูกเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีซื้อตัวไว้ เพราะมีคนทานายว่าเป็นคนมีบุญมาเกิด
โดยถ้าเกิดมาต่างเพศกับลูกตนจะให้แต่งงานกัน แต่ถ้าเกิดมาเพศเดียวกันจะฆ่า
๕.เวลาต่อมาภรรยาเศรษฐีคลอดลูกออกมาเป็นชาย เศรษฐีจึงหาทางฆ่าโฆษกะ แต่ก็ไม่สามารถ
ฆ่าได้ จนเศรษฐีตาย
๖.ต่อมาโฆษกะได้พระราชทานตาแหน่งเศรษฐีด้วยความฉลาดของตนและเป็นคนทาบุญทาทาน
แก่คนยากไร้เสมอ
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ผู้มีปัญญาย่อมเจริญ
๑๑) เรื่อง ขูลูนำงอั้ว
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.นางอั้ว เป็นคนดี ซื่อสัตย์มั่นคงในรัก
๒.ขูลู เป็นคนดี ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ให้เกียรติฝ่ายหญิง
๓.นางจันทา เป็นคนโลภเห็นแก่เงิน

๕๙
ข.โครงเรื่อง
ณ เมืองกายนคร มีกษัตริย์ครองเมืองชื่อว่าท้าวปุตตาลาด และมเหสีชื่อ พระนางจันทา เมื่อนั้น
พระองค์มีท้องอ่อนๆ เช่นเดียวกับนางพิมพากาสี เกิดแย่งกันกินส้มโอจนเกิดผิดใจกัน เมื่อคลอดบุตรออกมาเป็น
หญิงจึงชื่อว่านางอั้ว ส่วนนางพิมพากาสี เป็นเมื่อโหราจารย์ คลอดบุตรเป็นชายชื่อขูลู
อยู่มาทั้งขูลูและนางอั้วเกิดชอบพอกันแต่นางจันทาอยากให้นางอั้วแต่งงานกับขุนลาง นางอั้วไม่
ชอบขุนลางและหาทางออกไม่ได้จึงผูกคอตาย เมื่อขูลูทราบข่าวก็แทงคอตายตาม
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางจันทาเกิดทะเลาะเรื่องการแย่งกันกินส้มโอตอนแพ้ท้อง
๒.นางอั้วรักกันกับขูลู แอบมาหากันบ่อยๆ
๓.นางจันทาอยากให้ลูกสาวแต่งงานกับขุนลาง
๔.นางอั้วผูกคอตาย ขูลูทราบข่าวจึงแทงคอตัวเองตายตาม
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์
๑๒) เรื่อง กรรมสนองกรรม
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.โกริตะ เป็นคนเชื่อเมีย อกกตัญญูลืมบุญคุณบิดามารดา
๒.พ่อ เป็นคนใจดี อย่าให้ลูกมีครอบครัว
๓.แม่ เป็นคนรักลูก อยากเห็นลูกมีความสุข
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสามคน พ่อแม่ลูก ลูกเป็นผู้ชายชื่อโกริตะ วันหนึ่งพ่อแม่ทั้งสอง
เรียกลูกชายมาพบ เพราะอยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัว แต่ลูกชายปฏิเสธ ด้วยผลกรรมในชาติปางก่อนของทั้ง
สองที่เคยเป็นหมอรักษาคนตาบอดแต่กับ ทาให้คนตาบอดสนิท จึงทาให้ทั้งสองพ่อแม่ต้องตาบอด ต้องการคน
ดูแล โกริตะจึงยอมแต่งงาน แรก ๆ ลูกสะใภ้ก็ทาดีทุกอย่าง แต่ด้วยความที่ต้องดูแลคนแก่ที่ตาบอดถึงสองคน
นางจึงเกิดความเบื่อหน่าย สั่งให้สามีนาพ่อแม่ไปทิ้ง สามีจึงแกล้งบอกพ่อแม่ว่าจะให้เดินทางไปเยี่ยมญาติต่ าง
เมือง ทั้งสองไม่ยอมไปเพราะแก่เดินทางลาบาก แต่ดกริตะก็บังคับไปจนได้ ในที่สุดก็นาพ่อแม่ไปปล่อยในป่าได้
สาเร็จ
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.พ่อแม่เรียกโกริตะมาพบเพื่อบอกให้แต่งงาน แต่โกริตะปฏิเสธ
๒.ต่อมาพ่อแม่ตาบอด โกริตะจึงยอมแต่งงาน
๓.แรก ๆ ทาดีด้วยทุกอย่าง แต่หลังๆมาก็เกิดความเบื่อหน่าย จึงหาทางแกล้ง และยุให้สามีนา
พ่อแม่ไปปล่อย
๔.โกริตะบอกให้พ่อแม่ไปเยี่ยมญาติที่กรุงราชคฤห์ แต่ทั้งสองตาบอดจึงไม่อยากไป โกริตะจึง
บอกว่าจะไปส่ง
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๕.เมื่อทั้งสองไปถึงกลางป่า โกริตะก็ได้นาทั้งสองไปปล่อยและกลับมาบ้านคนเดียว
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ทาชั่วย่อมได้รับกรรม
๑๓) เรื่อง เศรษฐีขี่ถี่
ก.ลักษณะตัวละคร
ก. อทินนะ เป็นพ่อของมัฏฐกุณฑลีมีนิสัยเป็นคนตระหนี่ ไม่ฟังและไม่สนใจใคร
ข. มัฏฐกุณฑลี เป็นลูกชายของอทินนะ เชื่อฟังคาสอนพ่อแม่
ค. แม่พราหมณี เป็นภรรยาของอทินนะ เป็นคนที่มีความคิดไม่ตรงกับสามีของเธออยู่เสมอมา
แต่มักตามใจสามีอยู่เสมอ
ข.โครงเรื่อง
พราหมณีเป็นภรรยาของอทินนะชายผู้มีความตระหนี่ ไม่เผื่อแผ่ไม่ให้ทานแก่ใคร สนใจแต่เรื่อง
ตนเอง มีลูกชายหนึ่งคนชื่อ มัฏฐกุณฑลี
เมื่อมัฏฐกุณฑลีโตเป็นหนุ่มได้ป่วยเป็นโรคดีซ่า นร่างกายผอมเหลือง จนพราหมณีผู้เป็นแม่ทน
กับความตระหนี่ของอทินนะผู้เป็นสามีไม่ไหวจึงมีปากเสียงกัน ฝ่ายอทินนะไม่ยอมตามหมอและไม่ยอมซื้อยามา
รักษาลูกชายของตนเอง กระทั่งมัฏฐกุณฑลีได้เสียชีวิตลง อทินนะก็ยังคงตระหนี่เช่นเคยไม่จัดพิธีกรรมใด ๆ ทาง
ศาสนา และยังคงร่าไห้ที่ป่าช้ากับการจากไปของลูกชายอยู่เสมอ
ฝ่ายมัฏฐกุณฑลีเมื่อตายไปก็เกิดใหม่เป็นเทวดาอยู่บนฟ้า เห็นบิดาคร่าครวญถึงตน จึงแปลงตน
เป็นมัฏฐกุณฑลีคนเดิมมาช่วยให้พ่อหลุดพ้นจากความทุกข์ ให้เข้าใจการตายที่ไม่มีวันหวนกลับของทุกชีวิต จนใน
ที่สุดอทินนะก็เข้าใจและเลิกความตระหนี่
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.มัฏฐกุณฑลีนอนป่วยอยู่ในบ้าน
๒.อทินนะอุ้มมัฏฐกุณฑลีออกมาที่ระเบียง ดูอาการ จนในที่สุดมัฏฐกุณฑลีก็เสียชีวิตลง
๓.ฝ่ายมัฏฐกุณฑลีเมื่อเสียชีวิตลงไปเกิดใหม่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์
๔.อทินนะนาร่างมัฏฐกุณฑลีลูกชายตนไปไว้ที่ป่าช้า
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ความตระหนี่กับการให้ทาน
๑๔) เรื่อง ลูกลอกปอกหนัง
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.แม่ทองดี เป็นแม่หม้ายที่สามีเสียชีวิต มีชีวิตที่รันทนและยากลาบากเพราะลูก
ข.กาธน ลูกชายคนโตของแม่ทองดี เคยเป็นคนเกเร ติดยา แต่สุดท้ายก็คิดได้และกลับมาดูแล
แม่
ค.กาธร ลูกชายคนกลางของแม่ทองดี มีนิสัยติดการพนัน โกหกปลิ้นปล้อน เชื่อฟังภรรยามาก
ว่าแม่ของตน
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ง. สาลี ลูกสาวคนเล็กของแม่ทองดี โกหกเอาทรัพย์สมบัติแม่ของตน มีสามีที่ไม่ดี สุดท้ายโดน
ประณามเพราะอกตัญญู
ข.โครงเรื่อง
เป็นเรื่องราวของแม่ทองดีและครอบครัว แม่ทองดีมีลูก ๓ คน ผู้ชาย ๒ คน คือ กาธนและกาธร
ผู้หญิง ๑ คน คือ สาลี ส่วนสามีของแม่ทองดีนั้นเสียชีวิตแล้ว ตั้งแต่สามีของแม่ทองดีเสียชีวิตครอบครัวของแม่
ทองดีก็มีความยากลาบาก ซ้าลูกชายคนโตที่ชื่อกาธน ที่แม่ทองดีได้ส่งไปเรียนที่วัดเมืองเสนั้นก็เกเร ติดยา เหลือก็
แต่กาธรลู กชายคนกลางและส าลี ลู กสาวคนเล็ กที่อยู่ด้ว ย ลู ก สองคนของแม่ท องนี้ก็ได้เรียนจบ ป ๔ และก็
อยากจะเรียนต่อ จึงขอแม่ทองดีผู้เป็นมารดา แต่แม่ทองดีก็จนปัญญาที่จะส่งลูกทั้ง ๒ เรียน เพราะครอบครัวมี
ความยากจนและยังเป็นหนี้สิ้น ลูกทั้ง ๒ ไม่พอใจจึงพากันหนีเข้าไปอยู่ในเมือง
กาธรและสาลีเมื่อเข้าไปอยู่ในเมืองก็มีสามีภรรยา เวลาผ่านไปสาลีกลับบ้านไปหาแม่เพื่อกลับไป
ขอทรัพย์สมบัติ พอกลับถึงบ้านสาลีก็ปฏิบัติตัวแบบคนในเมือง โดยลืมกาพืดของตนเอง สาลีของเงินแม่โดยให้
เหตุผลว่าจะนาไปลงทุนค้าขายและบอกว่าจะส่งให้คืนทุกเดือน แม่ทองดีใจอ่ อนจึงขายที่นาครึ่งหนึ่งเพื่อเอาเงิน
ให้ลูกสาว อีกไม่นานกาธรก็กลับบ้านมาหาแม่และบอกกับแม่ว่าจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยให้แม่ขายทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดและย้ายไปอยู่กับครอบครัวตนในเมือง โดยบอกว่าจะเลี้ยงดูแม่เอง แม่ทองดีก็ใจอ่อนและได้ขายทุกอย่าง
แล้วไปอยู่กับกาธร เมื่อแม่ทองดีไปอยู่กับกาธร แม่ทองดีก็ได้เสียค่าใช้จ่ายทุกอย่างจนเงินหมด เมื่อกาธรรู้ว่าเงิน
แม่หมดก็ไล่แม่ให้ไปอยู่กับสาลี แม่ทองดีไปหาสาลีเพื่อหวังจะพึ่งลูกสาว แต่สาลีก็ไล่แม่กลับมาให้ไปอยู่กับกาธร
แม่ทองดีเลยตัดสินใจเดินทางออกมาจากบ้านสาลีโดยไม่มีเงินติดตัวและไม่รู้ทางกลับบ้าน
ต่อมากาธรก็ได้ติดคุกเพราะทาไฟไหม้บ้านแถวสลัม สาเหตุเกิดจากไฟที่บ้านของกาธร ภรรยา
และลูกก็บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาล ส่วนสาลีได้เจ็บป่วยและถูกเพื่อนบ้านด่าและเกลียดชัง เนื่องจากไล่แม่ออกจาก
บ้านสามีของสาลีโดนตารวจยิงเสียชีวิต เพราะขายยาและเป็นอันธพาล กาธรและสาลีสานึกผิดในการกระทาต่อ
มารดาแต่ก็สายไปแล้ว กาธนลูกชายคนโตได้บวชเป็นสงฆ์มียศศักดิ์และได้รับแม่ทองดีผู้เป็นมารดามาเลี้ยงดูเป็น
อย่างดี
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.บ้านแม่ทองดี เมืองสีขอ เมืองเส ลุ่มแม่น้าชี จังหวัดร้อยเอ็ด
๒.บ้านกาธร พระโขนง
๓.บ้านสาลี ฝั่งเขตธนบุรี เขตภาษีเจริญ
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ความกตัญญูต่อบิดามารดา
๑๕) เรื่อง ไหใหญ่ล้น ไหน้อยบ่เต็ม
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.นางเกตุศิณี แม่ของนางจันทีและนางจันทา เป็นคนเลือกที่รักมักที่ชัง
ข.นางจันที เป็นพี่สาวนางจันทา มีนิสัยคดโกง โลภมาก ตะหนี่
ค.นางจันทา เป็นน้องสาวนางจันที มีนิสัยดื้อ ไม่ฟังใคร ไม่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น เป็นคนขยัน
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ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันสามคน มีแม่คือนางเกตุศิณีและลูกสาวอีกสองคน คือนางจันทีผู้พี่
และนางจันทาผู้น้อง นางจันทามีนิสัยดื้อดึงไม่ฟังใคร ส่วนนางจั นทาเป็นคนสอพลอ ชอบประจบมารดาเพื่อหวัง
สมบัติ วันหนึ่งนางจันทาหนีตามผู้ชายไป นางจันทีก็ได้โอกาสรีบประจบมารดาเพื่อหวังสมบัติ นางเกตุศิณีด้วย
ความโกรธนางจันทาจึงยกสมบัติทั้งหมดให้นางจันทีไป
ต่อมานางจันทีมีสามีแต่สามีเป็นคนติดการพนัน เวลานางเกตุศิณี ว่ากล่าวตักเตือนสามี นางจัน
ทีมักไม่พอใจ วันหนึ่งนางจันทามาขอแบ่งมรดกจากมารดาในส่วนที่ตนสมควรได้ แต่นางจันทีมาพบเกิดทะเลาะ
กัน นางจันทีเดินหนีไปแล้วให้มารดาเป็นคนจัดการ นางเกตุศิณีจึงแบ่งนาดินแห้งๆและควายให้หนึ่งตัวเพื่อตัด
ความราคาญ นางจันทาจึงกลับบ้านตน เมื่ อนางจันทีรู้โกรธมารดามากและไล่ให้ออกจากบ้านตนไป นางเกตุศณี
ร้องไห้เสียใจไปหานางจันทาทั้งละอายใจที่เคยด่าว่านางจันทาไว้ แต่นางจันทาก็ไม่โกรธเคือง กลับเลี้ยงดูมารดา
ทมทางด้านนางจันทีด้วยสามีติดการพนัน ไร่นา วัวควาย ที่เคยมีก็หมดสิ้นเหลือแต่เพียงบ้านให้ซุกหัวนอน
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางเกตุศิณีสอนลูก นางจันทีประสบประแจงมารดา แต่นางจันทากลับดื้อดึง เถียงมารดา
๒.นางจันทาหนีตามผู้ชาย นางเกตุศิณีโกรธมาก นางเกตุศิณ๊ยกสมบัติให้นางจันที
๓.นางจันทามาขอแบ่งมรดกแต่ถูกแม่และนางจันทีด่าทอ สุดท้ายนางเกตุศิณีจึงให้นาดินแห้งๆ
และควายหนึ่งตัว
๔.นางจันทีรู้เรื่องจึงไล่มารดาออกจากบ้าน มารดาร้องไห้ไปหานางจันทา
๕.นางจันทารับมารดามาอยู่ด้วย
๖.นางจันทีหมดสิ้นทุกอย่าง เหลือเพียงบ้าน
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง
๑๖) เรื่อง กรรมเก่ำโมคคัลลำ
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.มาณพ มีแม่ตาบอด เป็นคนหลงเมียจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
ข.แม่ หญิงตาบอด รักลูกมาก
ค.นางภัททะถา ภรรยามานพ เป็นหญิงที่มีจิตใจไม่ดี กลั่นแกล้งแม่ผัว
ข.โครงเรื่อง
มีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยผู้เป็นแม่ได้ตาบอด ส่วนลูกชายมีนามว่ามานพ อยู่ด้วยกันสอง
คนแม่ลูกด้วยพ่อตายจากไปตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ อยู่มาวันหนึ่งมานพอยากได้ภรรยาจึงไปขอให้แม่สู่ขอนางภัททะ
ถา แต่มารดาเตือนว่านางมีลักษณะไม่ดี มีตาหนิ ควรหาคนใหม่ แต่มานพไม่ยอมและโกรธมารดา จึงนานางภัท
ทะถามาอยู่ด้วยที่บ้าน เมื่อนางภัททะถามาอยู่ที่บ้านก็หาทางกลั่นแกล้งมารดาเพื่อให้สามีไล่แม่ผัวออกจากบ้าน
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ตนจะได้มรดก จึงได้คิดแผนการกับผัวตนเพื่อทาการฆ่ามารดาตาบอด ถ้าหากมาณพไม่ทา นางจะหนีไป มานพ
ด้วยความลุ่มหลงเมียจึงยอมทา โดยแสร้งทาเป็นจะพามารดาไปหาญาติต่างบ้าน โดยการขี่เกวียนไปแต่เมื่อไปถึง
กลางทางก็แกล้งทาเป็นโจรเข้ามาทุบตีมารดา มารดาด้วยความห่วงลูกชายจึงร้องให้ลูกชายหนีไป มานพได้สติ
สานึกผิดจึงขอโทษมารดาและพากลับบ้าน ต่อจากนั้นก็ไล่นางภัททะถาออกไป
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.มานพให้สัญญากับมารดาว่าจะเลี้ยงดูมารดาอย่างดี
๒.มานพไปขอให้มารดาสู่ขอนางภัททะถาให้แต่มารดาเตือนจึงเกิดความโมโห
๓.มานพพานางภัททะถามาอยู่บ้าน นางภัททะถากลั่นแกล้งมารดาตาบอด จนมานพเข้าใจผิด
๔.นางภัททะถาขอให้มานพฆ่าแม่ ไม่เช่นนั้นนางจะหนีไป
๕.มานพนามารดามาทุบตีในป่า ด้วยการแกล้งเป็นโจร แต่เกิดสานึกผิดจึงกราบขอโทษมารดา
และพากลับบ้าน
๖.มานพไล่นางภัททะถาออกจากบ้าน
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง ทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว
๑๗) เรื่อง บำปเป็นทุน บุญเป็นกำไร
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.แม่กัญจณี เป็นคนดี รักลูกชาย
ข.โสภณะ ลูกชายนางกัญจณี หลงเมียจนทาร้ายมารดา
ค.นางกัณณิกา เป็นนิสัยไม่ดี โลภมาก
ข.โครงเรื่อง
มีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน ผู้เป็นแม่ชื่อนางกัญจณี ส่วนลูกชายชื่อโสภณะ พ่อได้ตายจากไป
ตั้งแต่ลูกยังเล็กจึงมีเพียงแม่ที่คอยเลี้ยงดูลูกชายมาด้วยความลาบาก แม่จึงอยากให้ลูกชายบวชเรียนให้ เพื่อเป็น
บุญกุศลก่อนที่จะแต่งงาน ลูกชายจึงบวชให้ เมื่อสึกออกมาก็ได้ให้แม่สู่ขอนางกัณณิกาให้ แรกๆก็มีความสุขดี แต่
หลังๆมานางกัณณิกาเริ่มเกลียดชังแม่ผัวหาเรื่องใส่ร้ายว่าแม่ผัวทุบตี โสภณะโกรธจึงไล่แม่ออกจากบ้าน แม่เศร้า
โศกเสียใจอ้อนวอนลูกชายลูกชายกลับไม่ใยดี นางจึงได้ออกจากบ้านไปเป็นขอทานเป็นเวลาหนึ่งปี นางกัณณิกา
สานึกผิดเพราะตนมีลูกชายและลูกก็หน้าตาเหมือนแม่ผัวมาก นางจึงนึกถึงกรรมที่ทาไว้ สารภาพบาปแก่สามี
โสภณะโกรธมาก ทั้งสานึ กผิดต่อมารดารีบออกตามหานางกัญจณีจนพบและขอขมานาง พากลั บไปอยู่บ้าน
ตามเดิม และนางกัณณิกาก็กลับตัวเป็นคนดี
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางกัญจณีขอให้ลูกชายบวช โสภณะลูกชายยอมบวช เพราะมารดาบอกว่าจะสู่ขอนางกัณณิ
กาให้
๒.เมื่อโสภณะสึกก็แต่งงานกับนางกัณณิกา และอยู่อย่างมีความสุข
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๓. อยู่ต่อมานางกัณณิกาคิดกาจัดนางกัญจณี โดยการใส่ร้ายต่างๆนานาว่า นางทุบตี เมื่อสามีรู้
เรื่องจึงไล่นางกัญจณีออกจากบ้าน
๔.นางกัญจณีเสียใจ ร้องไห้อ้อนวอนลูกชาย ในที่สุดก็ไปเป็นขอทาน
๕.ผ่านไปหนึ่งปีนางกัณณิกาสานึกผิด สารภาพกับสามี ทั้งสองจึงไปรับนางกัญจณีกลับบ้าน
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง บาปกรรมมักตามทันคนทาผิด
๑๘) เรื่อง ผู้ฮักกินหนัง ผู้ซังกินดูก
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.แม่ตุรุณี เป็นคนที่โง่เขลา จึงถูกหลอกลวง รักลูกไม่เท่ากัน
ข.เมธียะ ลูกชายคนโตของนางตุรุณี เป็นคนดี ขยัน รักมารดา
ค.นางภาวดี ลูกสาวคนเล็กของนางตุรุณี เป็นคนพูดจาไม่คิด โลภ และสอพลอ
ข.โครงเรื่อง
นางตุรุณีเป็นม่ายสามีตายอยู่กับลูกสองคน ซึ่งก็มีครอบครัวด้วยกันทั้งสอง ลูกชายคนโตชื่อเมธี
ยะ ลูกสาวคนเล็กชื่อนางภาวดี อยู่มาวันหนึ่งนางภาวดีมาขอมรดกแต่นางตุรุณีคิดว่ายังไม่ถึงเวลา เมธียะก็เห็นดี
กับมารดา นางตุรุณีจึงว่าถ้าใครทาความดีให้นางเห็น นางจะยกมรดกทั้งหมดให้ นางภาวดีได้ยินเช่นนั้นจึงไม่ยอม
ทาอะไร คอยเอาอกเอาใจแต่นางตุรุณี และวันหนึ่งก็ทาทีเป็นโดยทาร้ายมา และบอกมารดาว่าเมธียะพี่ชายทา
ร้ายตน มารดาเชื่อและไล่เมธียะออกจากบ้าน และยกมรดกทั้งหมดให้นางภาวดี อยู่ต่อมานางภาวดีก็หาเรื่องไล่
มารดาออกจากบ้านเพราะหามารดาด่าทอสามีตนที่เป็นคนติดการพนันและกินแต่เหล้า นางตุรุณีร้องไห้เสียใจไป
หาเมธียะลูกชายคนโต เมธียะที่ตอนนี้มีฐานะเพราะความขยันของตนและภรรยาก็ไม่เคืองแค้นมารดา รับเลี้ยง
มารดาจนมารดาเสียชีวิต เมื่อมารดาตายเมธียะได้บอกข่าวแก่น้องสาว แต่นางภาวดีก็ไม่มา
ทางด้านนางภาวดี ด้วยสามีเป็นคนติดการพนันและติดเหล้า ทรัพย์สมบัติทั้งหมดจึงหมด มี
หนี้สิน ถูกคนนินทา เหลือบ้านซุกหัวนอน
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางภาวดีมาขอแบ่งมรดกและเกิดเถียงกับมารดาและพี่ชาย นางตุรุณีจึงให้ทาความดีแข่งกัน
๒.นางภาวดีใส่ร้ายเมธียะจนถูกมารดาไล่ออกจากบ้าน
๓.เมธียะพาภรรยาไปอยู่ที่อื่น
๔.นางตุรุณีถูกนางภาวดีไล่ออกจากบ้าน ร้องไห้เสียใจไปหาเมธียะ
๕.เมธียะรับเลี้ยงมารดาจนมารดาตาย
๖.นางภาวดีหมดสิ้นทุกอย่าง
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรม ว่าควรฟังหูไว้หู ไม่ควรด่วนตัดสินใจ ควรใช้เหตุผลในการกระทา
๑๙) เรื่อง สำยแนนนำแก่น
ก.ลักษณะตัวละคร
ก. แม่กองเงิน
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ข. นายก้อนทอง
ค. นางบัวคา
ง.พระยาแถน
ข.โครงเรื่อง
แม่กองเงินอยากให้นายก้อนทองมีภรรยาที่มีฐานะทางทรัพย์สิน แต่นายก้อนทองชอบนางบัว
คาแม่กองเงินไม่ย่อมให้นายก้อนทองเอานางบัวคามาภรรยา นายก้อนทองไม่ฟังคาที่แม่กองเงินบอก ก็ไปขอนาง
บัว คามาเป็ น ภรรยา สุ ดท้ายแม่กองเงิน ก็ต้องย่อมรับสิ่งที่นายก้อนทองตัดสิ นใจ ต่อมาไม่นานแม่กองเงินก็
เสียชีวิต นายก้อนทองก็ได้เผชิญชีวิตแบบครอบครัว เป็นสามีเป็นภรรยากันและกัน ชีวิตคู่ของทั้งสองมีแต่ความ
ทุกข์รุมเร้า มีทะเลาะตบตีกันไม่เว้นแต่ละวัน เพราะต่างฝ่ายต่างตาหนิซึ่งกันและกัน ว่าฝ่ายหนึ่งพาตกทุกข์ได้ยาก
มีแต่ความทุกข์ฐานะก็ยากจน ทาให้นางบัวคาคิดว่าพระยาแถนผู้สร้าง ทาไมถึงสร้างตนมีฐานะ
ยากจน มีแต่ปัญหาในครอบครัว ก็ด่าว่าพระยาแถนต่างๆนานา ด้วยถ้อยคาที่หยาบคาย พระยาแถนได้ยินคาที่ถูก
นางบัวคาด่าว่าก็ลงมาเนรมิตเป็นชีปะขาว แล้วก็พานายก้อนทองและนางบัวคาขึ้นบนเมืองแถน ไปดูสายบุญสาย
กรรมให้เลือกเส้นที่ตนชอบ แล้วก็ให้ลงไปตามสายลงไปเรื่อยๆจนสุดแสน แล้วก็จะเห็นทุกสิ่งที่อยากรู้
นางบัวคาและนายก้อนทองก็เห็นในสิ่งที่ตนอยากรู้ ตามที่ตนได้ลงมาตามสายบุญสายกรรม
เวรกรรมที่เคยทามาแต่ชาติกาลก่อน จะส่งผลตอบสนองในชาตินี้ สุดท้ายพระยาแถนก็ได้สั่งสอนนายก้อนทองกับ
นางบัวคาก่อนที่จะจากขึ้นไปเมืองแถน ให้ทั้งสองคนหยุดทะเลาะตบตีกัน ให้ใช้เหตุผลเป็นหลักในการครองคู่กัน
ต่างฝ่ายต่างฟังเหตุฟังผลซึ่งกันและกันด้วย ชีวิตคู่ทั้งสองก็จะดียิ่งขึ้น
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.แม่กองเงินถามนายก้อนทอง ว่าเมื่อไรจะมีภรรยา เพราะอยากให้ลูกชายนายก้อนทองมี
ภรรยา
๒.นายก้อนทองอยากได้นางบัวคาเป็นภรรยา แต่แม่กองเงินไม่ให้นายก้อนทองเอานางบัวคามา
เป็นลูกสะใภ้ เพราะแม่กองเงินอยากให้นายก้อนทองได้ภรรยาที่มีฐานะดี
๓.นายก้อนทองขอนางบัวคาเป็นภรรยา
๔.แม่กองเงินไม่ห้ามนายก้อนทองที่อยากได้นางบัวคาเป็นภรรยา
๕.แม่กองเงินเสียชีวิตในเวลาต่อมา
๖.นายก้อนทองอยู่กินกับนางบัวคาก็เจอปัญหาครอบครัวมากมาย ทะเลาะตบตีกันไม่เว้นแต่ละ
วัน
๗.นางบัวคาก็ด่าว่าพระยาแถนผู้สร้างต่างๆนานา ที่ทาให้ตนเกิดมายากจน
๘.พระยาแถนก็ลงมาเนรมิตเป็นชีปะขาว มาหาสองสามีภรรยาแล้วก็พาทั้งสองขึ้นไปบนเมือง
แถน ให้ดูสายบุญสายกรรม บอกให้ทั้งสองเลือกแล้วก็ตามสายนั้นลงไปดูว่าเห็นสิ่งใด
๙.พอทั้งสองตามสายที่ตนเลือกก็ได้เข้าใจ เพราะบุญกรรมที่ทามาแต่ชาติก่อนทาให้ต้องมีฐานะ
ยากจน แล้วพระยาแถนก็สั่งสอนทั้งสองคนหยุดทะเลาะตบตีกัน ให้ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งในการครองคู่กัน
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ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมว่ำ เป็นสามีภ รรยากัน มีทุกข์ให้ ช่ว ยกันแก้ แล้ วชีวิตคู่จะมี
ความสุข
๒๐) เรื่อง นำงตุ่นใจบำป
ก.ลักษณะของนิสัยตัวละคร
๑.พระจ้อย เป็นพระดี ถือศีล
๒.ยายตุ่น จิตใจบาป ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ชอบขโมยของวัด ชอบหลอกให้พระสึก
๓.นางหวานใจ รู้จักบาปบุญคุณโทษ
ข.โครงเรื่อง
ณ วัดแห่งหนึ่ง มีพระน้อยจาวัดอยู่ พระน้อยเกิดความกลุ้มใจ เพราะนางตุ่นมาวัดและมักพูด
เสมอว่าอยากได้ตนเป็นลูกเขย โดยลูกสาวนางตุ่นชื่อหวานใจ นางหวานใจไม่ชอบการกระทาของมารดา เพราะ
เป็นบาป แต่มารดาไม่ฟัง และพยายามเตือนสตินางตุ่นเรื่องการขโมยของวัด แต่นางตุ่นไม่ยอมรับ เมื่อไปวัดนาง
ตุ่นก็หวงข้าวของ อยากให้พระจ้อยฉันเพียงรูปเดียว แต่พระจ้อยไม่ฉัน นางตุ่นก็ด่าทอพระจ้อย นางตุ่นก็พูดให้
พระจ้อยลาสึกออกมาแต่งงานกับนางหวานใจ พระจ้อยคือรับปากและบอกว่าจะสึกเดือนสี่เพ็ง ปีมะโรง นาง
หวานใจไม่ยอม นางตุ่นจึงโกหกว่าพระจ้อยอยากแต่งงานกับนางหวานใจ นางจึงยอม นางตุ่นจึงไปวัดเพื่อทวง
สัญญากับพระจ้อย พระจ้อยจึงยืนยันว่าไม่สึก ยายตุ่นจึงกลับบ้านไป เกิดเจ็บป่วยกะทันหัน ไม่ยอมบอกใคร เมื่อ
นางหวานมาพบจึงถาม แต่นางตุ่นกลับเพ้อ ว่าถ้วยชามจะมาครอบหัว นางหวานใจจึงไปหาพระจ้อยเพื่อให้มา
รักษา พระจ้อยจึงมาและบอกว่าเป็นบาปกรรม นางหวานใจบอกให้มารดาเอาถ้วยชามไปคืนวัด นางตุ่นจึงหาย
เป็นปกติ
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.มีครอบครัวหนึ่งอาศัยด้วยกันสองคนแม่ลูก แม่ชื่อนางตุ่น ลูกสาวชื่อหวานใจ นางตุ่นชอบไป
กวนใจให้พระจ้อยที่วัดสึกมาแต่งงานกับลูกตน
๒.เมื่อไปวัดคราวใดนางตุ่นมักขโมยถ้วยชามวัดกลับบ้านเสมอ แม้ลูกสาวจะห้ามปรามนางก็ไม่
ฟัง
๓.นางตุ่นไปวัดอีกและขอให้หลวงพี่บวชแต่หลวงพี่ไม่ยอม
๔.นางตุ่นกลับบ้านมาพร้อมกับอาการป่วย เพ้อแต่เรื่องถ้วยชามจะครอบหัว นางหวานใจจึงไป
นิมนต์พระจ้อยให้มาดู
๕.พระจ้อยบอกว่าเป็นบาปที่นางทา นางหวานใจจึงให้นางตุ่นนาถ้วยชามไปคืนวัด นางจึงหาย
เป็นปกติ
ง.แก่นเรื่องนี้สอนให้รู้หลักธรรมเรื่อง การลักขโมยเป็นบาป

๖๗

๒๑) เรื่อง ขอลูกเพิ่นมำเลี้ยง ขอเมี่ยงเพิ่นมำอม
ก.ลักษณะของนิสัยตัวละคร
๑.ยายทองคา เป็นคนดี รักลูก
๒.นางสุนิสา เป็นคนดี รักความยุติธรรม กตัญญู
๓.นายบุญธรรม เป็นคนเกรียจคร้าน อกตัญญู
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งไม่มีบุตร เกิดความกลุ้มใจที่จะไม่มีบุตรไว้สืบสกุล นาง
ทองดาจึงไปขอลูกของนางทองมา เพราะนางเป็นม่ายสามีทิ้ง และตั้งชื่อให้เด็กชายที่ขอมาเลี้ยงนั้นว่า บุญธรรม
บุญธรรมโตมาเป็นคนชอบเที่ยวเล่น คบเพื่อนไม่ ดี วันหนึ่งบุญธรรมอยากมีภรรยาจึงไปขอบิดามารดา แต่บิดา
มารดาขอให้บุญธรรมบวชให้ตนเสียก่อน แต่บุญธรรมไม่ยอมบวช ทาลายข้าวของก่อนออกไปกินเหล้ากับเพื่อน
สองสามีภรรยาจึงปรึกษากันว่าควรยอมให้ลูกแต่งงาน เพราะสามีป่วยอยู่ กลัวไม่ได้อยู่ดูลูกจึงฝากฝั่งภรรยาให้
ดูแลลูก ลูกอยากได้อะไรก็ตามใจ จากนั้นสามีก็ตาย ฝ่ายภรรยาจึงให้ลูกชายแต่งงาน โดยขายที่ดินมาเป็นค่า
สินสอด และนางทองคาได้มอบมรดกทั้งหมดให้นายบุญธรรมทั้งหมด เมื่อแต่งงานเสร็จ นายบุญธรรมไม่ทางาน
อะไรเลย เอาแต่เอาเงินทองมาใช้เล่น มีแต่นางทองคาที่ทางาน นางสุนิสาจึงเกิดความสงสารนางทองคา และได้
บอกความจริงว่านายบุญธรรมไม่ใช่ลูกแท้ๆของตน และกาชับให้นางสุนิสาอย่าบอกเรื่องนี้ให้นายบุญธรรมฟัง
ต่อมานายบุญธรรมก็ได้ไล่แม่ให้ออกจากบ้าน เกิดฝนตกฟ้าผ่าลงใส่นายบุญธรรมตาย
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.สองสามีภรรยาปรึกษากันว่าจะไปขอลูกเขามาเลี้ยง เพราะตนไม่มีลูก และตั้งชื่อให้ว่าบุญ
ธรรม
๒.บุ ญธรรมเมื่อโตมามี นิสั ยขี้เกรีย จไม่ทางาน กินแต่เหล้ า แต่ได้ไปขอบิดามารดาว่าอยาก
แต่งงาน
๓.สามีนางทองคาได้ตายลง ก่อนตายได้สั่งเสียให้นางทองคาตามใจนายบุญธรรม นางทองคาจึง
ให้ลูกชายแต่งงานและมอบมรดกให้
๔.เมื่อแต่งงานแล้ว นายบุญธรรมไม่ยอมทางานใช้เงินฟุ่มเฟือย จนภรรยาทนไม่ได้หนีกลับบ้าน
๕.ต่อมานายบุญธรรมเล่นการพนันจนหมดตัวและไล่นางทองคาออกจากบ้าน
๖.ฟ้าได้ผ่าลงร่างนายบุญธรรมจนตาย
ง.แก่นเรื่องนี้สอนให้รู้หลักธรรมเรื่อง การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

๖๘

๒๒) เรื่อง นำงกุลฑลเกสี
ก.ลักษณะนิสัยตัวละคร
๑.นางกุลฑลเกสี เป็นคนฉลาด มีปัญญาหลักแหลม
๒.โจร เป็นคนโลภใจคด ไม่รู้จักบุญคุณคน
๓.พระสารีบุตร เป็นผู้มีสติปัญญาดี
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวเศรษฐี อยู่ครอบครัวหนึ่ง ในแคว้นราชคฤห์ มีลูกสาวที่มีรูปโฉมงดงาม บิดาและ
มารดาไม่ยอมให้นางออกไปพบเจอผู้ชายใด เพราะกลัวว่านางจะได้คู่ครองที่ไม่เหมาะสมกับครอบครัว จึงได้สร้าง
ปราสาทไว้ให้นางอยู่ และหาคนรับใช้ให้อยู่ดูแล อยู่มาวันหนึ่งมีทหารจับโจรขโมยของได้ โจรผู้นั้นถูกเฆี่ยนตีและ
จะน าตัว ไปประหาร นางเห็ น เข้า เกิ ดความรั กในตั ว โจรจึง ร้อ งไห้ ค ร่าครวญให้ มารดาไปน าตั วโจรนั้น มาให้
ไม่เช่นนั้นนางจะฆ่าตัวตาย มารดาจนปัญญากลัวลูกสาวตายจึงได้บอกบิดาให้ไปไถ่โจรนั้นมาให้และยกลูกสาว
ให้แก่โจร
ด้านโจรเมื่ออยู่กับกับลูกสาวเศรษฐีเกิดความโลภจึงคิดจะลวงนางไปฆ่าในป่า โจรได้บอกนางว่า
ให้เก็บเครื่องประดับของมีค่าไปด้วย ตนได้บนบานกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ในป่าว่าถ้าตนรอดตายจะไปทาการพลีกรรม
นางก็หลงเชื่อและทาตามที่โจรบอก เมื่อไปถึงในป่าโจรจะฆ่านาง นางร้องขอชีวิต แต่โจรนั้นไม่ยอม นางจึงใช้กล
อุบายผลักโจรตกเหวตายและหนีไปบวช เมื่อไปบวชกับสานักแห่งหนึ่งนางได้ถามปัญหาที่ไม่มีผู้ใดตอบได้ ท่านจึง
แนะนาให้นางออก เดินทางหาผู้ที่สามารถตอบปัญหานางได้ โดยถือกิ่งหว้าไปปักลงในดินตรงหน้าบ้านคนนั้น ถ้า
ใครเหยียบกิ่งหว้านางต้องตอบคาถาม ถ้าผู้นั้นตอบได้ให้นางยอมเป็นภรรยาคนนั้น แต่ถ้าเป็นนักบวชให้นางบวช
ในสานักนั้น นางจึงออกเดินทางแต่ก็ไม่มีใครตอบปัญหานางได้ มีแต่พากั นหนีห่าง จนมีเด็กกลุ่มหนึ่งมามุงดูกิ่ง
หว้าของนาง เมื่อพระสารีบุตรมาพบจึงให้เด็กเหล่านั้นเหยียบกิ่งหว้าลงและตอบปัญหากับนางจนสามารถไข้ข้อ
ปัญหาของนางได้ และได้ถามคืน แต่นางตอบไม่ได้ จึงได้บวชจนบรรลุพระอรหัตในเวลา ๒-๓ วัน
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางกุลฑลเกสีร้องไห้คร่าครวญให้มารดานาโจรนั้นมาให้ตน บิดาจึงได้ไปไถ่ตัวโจรนั้นมาให้
๒.โจรได้หลอกนางกุลฑลเกสีไปฆ่า แต่นางมีปัญญาจึงผลักโจรนั้นตกเหวตายและหนีไปบวช
๓.เมื่อไปบวชนางได้ถามปัญหาที่ไม่มีผู้ ใดตอบได้ พระอาจารย์จึงได้แนะนาให้ นางออกถาม
คาถามกับผู้ที่สามารถตอบได้ โดยถือกิ่งหว้าไปปักที่หน้าบ้าน
๔.ไม่มีผู้ใดกล้าตอบปัญหากับนาง จนเมื่อมีเด็กมุงดูกิ่งหว้านางและพระสารีบุตรบอกให้เด็ก
เหล่านนั้นเหยียบ
๕.พระสารีบุตรตอบปัญหากับนางกุลฑลเกสี เมื่อตอบได้ พระสารีบุตรได้ถามคืนแต่นางตอบ
ไม่ได้ จึงได้ขอบวชในสานัก และบรรลุพระอรหัตในเวลา ๒-๓ วันต่อมา
ง.แก่นเรื่องนี้สอนให้รู้เรื่อง ผู้มีปัญญาย่อมเป็นบัณฑิตได้

๖๙

๒๓) เรื่อง บุญกอบบุญโกย
ก.ลักษณะของนิสัยตัวละคร
๑.นายบุญโกย ติดการพนัน
๒.นางบุญกอบ ติดการพนัน หูเบา
๓.นางบุญกอง เป็นคนจิตใจดี
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อนายบุญโกย ภรรยาชื่อนางบุญกอบ มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางบุญ
กอง สองสามีภรรยามีนิสัยชอบเล่นการพนัน แม้จะถูกกินเท่าไหร่ก็ไม่เข็ด ฝ่ายนางบุญกองก็พยายามห้ามปราม
พ่อแม่ แต่ทั้งสองก็ไม่ฟัง วันหนึ่งนางบุญกอบถามนายบุญโกยว่าฝันหรือไม่ เพื่อจะนาไปตีเป็นตัวเลข เล่นหวย
เหมือนดังเคย นายบุญโกยจึงหลอกภรรยาว่าไม่ได้ฝันเพราะกลัวภรรยาจะขัดลาภ แต่ฝ่ายภรรยากลับเล่าความฝัน
ให้ฟัง เมื่อสามีได้ฟังเกิดหึงหวงภรรยาในความฝันที่มีชายหนุ่มอยู่ด้วย พยายามซักไซ้ว่าชายในฝันคือใคร ภรรยาก็
พยายามอธิบายว่าเป็นความฝัน แต่นายบุญโกยไม่ฟังและขอหย่า เมื่อนางบุ ญกองทราบเรื่องก็เกิดความทุกข์ใจ
เป็นอย่างมาก แม้จะเกลี่ยกล่อมยังไงทั้งสองก็ไม่คืนดี ฝ่ายพ่อก็ได้หนีไปบวชเป็นพระ ใบ้หวยชาวบ้านแต่ไม่เคยถูก
จึงสึกออกไปเป็นฆราวาสดังเดิม
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.มีครอบครัวหนึ่งอาศัยด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูก
๒.สองสามีภรรยามีนิสัยชอบเล่นการพนัน โดยเอาความฝันไปตีเป็นตัวเลข แต่ไม่ถูกสักที ฝ่าย
สามีเมื่อภรรยามาถามเรื่องความฝันจึงแกล้งบอกว่าไม่ฝัน
๓.เมื่อสามีถามเรื่องความฝันของภรรยา ภรรยาเล่าว่าฝันว่าได้ชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นสามี เมื่อ
สามีได้ยินก็โกรธ หาว่าภรรยานอกใจและขอหย่า
๔.เมื่อนางบุญกองลูกสาวมาพบก็เกลี่ยกล่อมให้คืนดีกันแต่ทั้งสองไม่ยอม ครอบครัวจึงแตกแยก
๕.สามีหนีไปบวชแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องสึกออกมาเพราใบ้หวยชาวบ้านไม่ถูก
ง.แก่นเรื่องนี้สอนให้รู้หลักธรรมเรื่อง บาป-บุญ
๒๔) เรื่อง บุญนำกรรมแต่ง
ก.ลักษณะของนิสัยตัวละคร
๑.นางคามี ใจบุญชอบทาบุญ
๒.นางแพงศรี เป็นคนขี้เกรียจทางาน โลภมาก ริษยา
๓.นายบุญธรรม กตัญญู ใจบุญ
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งมีอาชีพทานา ยายคามีเป็นแม่ม่ายสามีตายจาก เลี้ยงลูกชายชื่อบุญธรรมเพียง
ลาพัง เมื่อนางคามีแก่แล้วจึงได้ ไปสู่ขอนางแพงศรีให้นายบุญธรรมลูกชาย ทั้งสองอยู่กันมาหลายปีก็ไม่มีลูกสักที

๗๐
วันหนึ่งนางคามีได้เรียกให้นางแพงศรีและนายบุญธรรมมาหาเพื่อปรึกษาเรื่ องทาบุญให้สามีที่ตายไปแล้ว แต่นาง
แพงศรีคัดค้านเพราะมีจิตใจตระหนี่ หวงสมบัติ ไม่อยากเอาสมบัติมาร่วมกันทาบุญ แต่ทางด้านบุญธรรมนั้นเห็น
ด้วยกับมารดา สร้างความไม่พอใจให้นางแพงศรี ถึงแม้นายบุญธรรมและนางคามีจะพูดอย่างไรนางก็ไม่ใจอ่อน
นางคามีและนายบุญธรรมจึงทากันสองคน นางแพงศรียิ่งมีความแค้นใจหนักขึ้น จึงคิดจะฆ่านางคามี
เมื่อนางคามีกลับมาจากวัดนางแพงศรีจึงออกไปต้อนรับและทาต้มปลาไว้รอโดยใส่ยาพิษลงไป
เมื่อนางคามีกินเสร็จก็เกิดปวดท้อง ทรมาน เมื่อนางคามีตาย เมื่อนายบุญธรรมมานางแพงศรีก็ทาทีเป็นร้องไห้
เมื่อสามีมาพบก็ร่าไห้ หาทางจัดงานศพ ส่วนนางแพงศรีไม่ช่วยอะไรเลย จากนั้นนายบุญธรรมก็ตั้งใจทางานหวัง
หาเงินมาทาบุญให้มารดา ส่วนนางแพงศรีก็เอาแต่ใช้เงิน
วันหนึ่งเมื่อนายบุญธรรมไปทางาน นางแพงศรีนั่งอยู่เกิดฝนตกฟ้าผ่าต้นมะตูมกิ่งไม้จึงตกลงมา
ทับเสียบท้องนางแพงศรีจนตาย จากนั้นนายบุญธรรมก็บวชสร้างบุญกุศลให้พ่อแม่ที่ตายไป และได้ฝันเห็นพ่อแม่
อยู่บนสวรรค์ ส่วนนางแพงศรีเมื่อตายไปตกนรกพระบุญธรรมจึงได้ไปหาเพื่อเทศนาให้นางทาดี
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางคามีหาเมียให้ลู กชายและต่อมาชวนลู กชายและลู กสะใภ้ทาบุญแต่นางแพงศรีปฏิเสธ
ถึงแม้นางคามีและลูกชายจะพูดอย่างไร
๒.นางคามีและลูกชายทาบุญให้พ่อแค่สองคน นางแพงศรีแค้นจึงหาทางฆ่านางคามี
๓.เมื่อนางคามีตาย นายบุญธรรมก็ตั้งใจทางานเพื่อหวังทาบุญหามารดา แต่นางแพงศรีกลับนา
เงินไปใช้หมด
๔.นางแพงศรีโดยกิ่งไม้ทับตาย และไปเกิดในนรก
๕.นายบุญธรรมไปบวชเพื่อสร้างกุศลให้ มารดาบิดา และได้ฝันเห็นมารดาและบิดา จากนั้นได้
เดินทางไปเทศนานางแพงศรีให้ทาความดีในนรก
ง.แก่นเรื่องนี้สอนให้รู้หลักธรรมเรื่อง ทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว
๒๕) เรื่อง ก่อนตะวันจะลับฟ้ำ
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.นางกีสา แม่ของเณรสุมะนะ เป็นโรคหัวใจ คิดถึงแต่สามีที่ตายจากไปแล้ว ห่วงกังวลแต่ตนจะ
ตายแล้วไม่มีคนดูแล
ข.สุมะนะ เป็นลูกนางกีสา จิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมอยากบวชเรียน เป็นคนกตัญญู
ค.หลวงพ่อ เป็นคนบวชให้เณรสุมะนะ และบอกทางไปหายามารักษานางกีสา
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูก ผู้เป็นแม่ชื่อนางกีสา สามีตายจากไปหลายปี นาง
มีลูกชายชื่อสุมะนะ อายุ ๑๕ ปี เป็นคนที่ชอบไปวัด เป็นคนดี และอยากบวชเรียนมาก แต่นางกีสาไม่ยินยอม
เพราะ กลัวตนจะไม่มีใครดูแล แต่ด้วยความที่สุมะนะอยากบวชมากจึงพานางกีสาไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อได้
เทศน์จนนางกีสายอมให้สุมะนะบวช
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เมื่อเวลาผ่านไปนางกีสาป่วย ด้วยโรคหัวใจ จึงขอให้เณรสุมะนะสึกมาดูแล แต่เณรไม่อยากสึก
จึงไปหาหลวงพ่อเพื่อหายามารักษาแม่ตน หลวงพ่อบอกว่ามียาดีอยู่ที่ฤาษีที่เขาไกลลาส แต่มีข้อแม้ว่าต้องนามา
กลั บ มาให้ กิน ก่อนตะวัน จะลั บ ฟ้า เณรสุ มะนะจึงไปหายา ระหว่างเจอสั ตว์ต่ างๆ เณรจึงช่ว ยชีวิตไว้ และ
อธิษฐานให้ผลบุญส่งถึงนางกีสา ให้หายป่วย เณรตัดสินใจไม่เดินทางต่อ และกลับบ้าน ปรากฏว่านางกีสามารอ
ที่วัด และหายจากอาการเจ็บป่วย ในตอนที่ตะวันจะลับฟ้า
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางกีสาเศร้าโศกถึงสามีที่ตายไป และสุมะนะมาปลอบ
๒.สุมะนะบอกนางกีสาว่าจะบวช แต่นางกีสาไม่อยากให้บวช
๓.สุมะนะไปให้หลวงพ่อบวชแต่หลวงพ่อไม่บวชให้ จึงนานางกีสาไปหาหลวงพ่อ จนในที่สุดจึง
ได้บวช
๔.นางกีสาป่วย ด้วยโรคหัวใจกาเริบ เณรสุมะนะมาหาทราบเรื่อง จึงออกเดินทางเพื่อหายามา
รักษา
๕.เณรสุมะนะเดินทางไปพบสัตว์ต่างๆแล้วช่วยชีวิตพร้อมอธิษฐานให้มารดาหายป่วย และไม่
เดินทางต่อ
๖.เณรสุมะนะกลับวัดและได้พบว่ามารดาหายป่วย
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง การเมตตาต่อผู้อื่นมักนามาซึ่งความสุขแก่เรา
๒๖) เรื่อง ย่ำเลี้ยงไก่บ่อมีโตขัน
ก.ลักษณะตัวละคร
ก.แม่จันทิมา เป็นแม่ม่ายลูกสอง สามีตายจาก เป็นคนดี แต่มักมีจิตใจเศร้าโศกคิดถึงแต่สามีที่
ตายไป
ข.โสรัตตะ เป็นลูกชายคนโตของนางจันทิมา ทิ้งให้นางจันทิมาอยู่เพียงลาพัง รักภรรยามากกว่า
แม่ หลงในอานาจเงินทอง
ค.มัลลิกา เป็นลูกสาวคนเล็กของนางจันทิมา รักสามีมากกว่าแม่ ทิ้งให้แม่อยู่เพียงลาพัง หลงใน
อานาจวาสนา
ข.โครงเรื่อง
นางจันทิมาเป็นหญิงม่าย สามีพึ่งตายจาก นางมีลูกสองคน คนโตเป็นชายชื่อโสรัตตะ คนเล็ก
เป็นหญิงชื่อมัลลิกา นางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะคิดถึงสามี เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เคยมีครอบครัวที่อบอุ่น พอ
สามีตายจาก นางจึงต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
เมื่อลูกทั้งสองเติบโตก็สร้างความชื่นใจให้นางจันทิมาด้วยการเป็นคนดี รู้จักหน้าที่ พอลูกสาว
และลูกชายมีครอบครัวคือต่างแต่งงานกับลูกเศรษฐีและได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของตน และทิ้งให้นางจันทิมา
อยู่ลาพัง นางได้รับความลาบากมากจนจะเสียสติ จึงคิดจะไปหาลูกทั้งสอง แต่ถูกไล่ให้กลับ นางเสียใจมาก เวลา
ต่อมานางก็ตาย ลูกทั้งสองก็ถูกไล่ออกจากบ้านครอบครัวเศรษฐี โสรัตตะสูญสิ้นทุกอย่าง ส่วนนางมัลลิกาเป็นม่าย
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ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.นางจันทิมาอยู่กับลูกที่บ้าน หลังสามีตาย ราพึงราพันถึงอดีต
๒.เมื่อลูกเติบใหญ่นางจันทิมาถามปัญหากับลูกทั้งสอง เรื่องหลักในการครองตน
๓.ลูกทั้งสองมาลานางจันทิมาเพื่อไปอยู่กับสามีและภรรยา นางจันทิมาอ้อนวอนลูก
๔.นางจันทิมาอยู่คนเดียวลาพัง ได้รับความลาบาก อดอยาก เพราะลูกไม่มาดูแล จึงเดินทางไป
หาลูก
๕.นางจันทิมาถูกลูกทั้งสองไล่ออกจากบ้าน นางจันทิมาตายเพราะได้รับความลาบาก
๖.โสรัตตะถูกไล่ออกมาจากบ้านเศรษฐี นางมัลลิกาถูกสามีไล่ออกมาจากบ้านกลายเป็นม่าย
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง คนอกตัญญู ชีวิตมักพบกับหายนะ
๒๗) เรื่อง ตำบอดบ่เห็นธรรม
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.นางกามณี ไม่ชอบให้บุตรเป็นคนผิดเพศ
๒.นายกามโน ไม่ชอบให้บุตรเป็นคนผิดเพศ
๓.วักริกุมาร มีใจเป็นหญิง หลงรักพระพุทธเจ้า
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวพราหมณ์ครอบครัวหนึ่ง สามีชื่อนายกามโน ภรรยาชื่อนางกามณี มีบุตรชายชื่อวักริ
กุมาร มีความทุกข์ใจที่บุตรชายมีความเป็นหญิง วันหนึ่งวักริกุมารของบิดามารดาไปร่าเรียนหนังสือ ซึ่งบิดา
มารดาก็อนุญาต เวลาต่อมาวักริกุมารกลับมาบ้านและขอไปบวชเรียนกับพระพุทธเจ้า แต่บิดามารดาคัดค้านไว้
เพราะเกรงว่าจะไปก่อเรื่องให้เสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะความที่บุตรมีอาการเป็นหญิง แต่วักริกุมารก็ไม่ยอม บิดา
มารดาจึงปล่อยให้ไปบวชเรียน เมื่อไปบวชวักริกุมารก็ไปทากิริยาอาการเหมือนหญิง แต่ร่าเรียนเก่ง
วักริกุมารมีใจหลงรักในพระพุทธเจ้าด้วยมีรูปโฉมงดงาม เมื่อกลับมาบ้านก็มาเล่าสู่บิดามารดา
ทั้งสองเกิดความรู้สึกอับอาย บอกให้วักริกุมารสึกก็ไม่ยอมสึก ขู่ว่าจะไปฆ่าตัวตาย เมื่อพระพุทธเจ้ารู้เข้าจึงม า
เทศนาธรรมโปรดวักริกุมารให้ตาเห็นธรรมและตั้งใจศึกษาธรรมมะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.สองสามีภรรยารู้ว่าบุตรชายมีใจเป็นหญิงเกิดความทุกข์ใจ
๒.วักริกุมารขอบิดามารดาไปร่าเรียนวิชา แต่ทั้งสองคัดค้าน
๓.วักริกุมารขอไปบวชเรียนต่อกับพระพุทธเจ้า
๔.วักริกุมารเกิดหลงรักพระพุทธเจ้า และมาเล่าสู่บิดามารดา ทั้งสองเกิดความอับอายว่ากล่าว
ตักเตือน แต่วักริกุมารยอม และขู่จะฆ่าตัวตาย
๕.พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมโปรดวักริกุมารจนดวงตาเห็นธรรมและตั้งใจศึกษาธรรมต่อไป
ง.แก่นเรื่องมุ่งสอนหลักธรรมเรื่อง การรู้จักหักห้ามใจจนเอง
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๒๘) เรื่อง ลูกสำวเนรคุณ
ก.ลักษณะตัวละคร
๑.หญิงม่าย เป็นคนหูเบา ไม่ไตร่ตรองอะไรให้ถี่ถ้วน
๒.เมติยะ เป็นคนดี มีความกตัญญู รักมารดา
๓.ภาวดี เป็นคนโลภ อกตัญญู
ข.โครงเรื่อง
มีครอบครัวหนึ่ง แม่เป็นม่าย เลี้ยงลูกสองคน ตนโตชื่อเมติยะเป็นชาย คนเล็กเป็นหญิงชื่อภาวดี
ฝ่ายภาวดีต้องการมรดกจึงเร่งรัดมารดาเพื่อแบ่งมรดก เพราะตนและพี่ชายมีครอบครัวแล้วทั้งสอง แต่ฝ่ายเมติยะ
คัดค้านเพราะเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา และเห็นว่าสามีของภาวดีเล่นแต่การพนันไม่เป็นการเป็นงานอะไร ด้านภาวดีก็
อ้างต้องการเงินไปให้สามีไปทางานเมืองนอก แม้มารดาจะคัดค้านก็ไม่ยอมลดละ วันหนึ่งนางภาวดีถูกสามีทาร้าย
ทุบตีมา แต่แกล้งไปบอกภรรยาว่าถูกพี่ชายและพี่สะใภ้ทุบตี เพราะความอิจฉาริษยา ฝ่ายมารดาก็เชื่อจึงเกิด
ความโมโหจึงยกสมบัติทั้งหมดให้นางภาวดี แม่เมติยะจะอ้อนวอนพูดความจริงอย่างไรก็ไม่เชื่อ พร้อมกับไล่ทั้ง
สองหนีออกจากบ้าน อยู่มาไม่นานนางภาวดีก็ได้ใช้มารดา หาเรื่องใส่ความมารดาเพื่อไล่ออกจากบ้าน มารดาจึง
เดินทางไปหาลูกชาย เมติยะพบมารดาตนและเลี้ยงดูมารดาไว้จนนางตายจาก ด้านนางภาวดีเมื่อมารดาไปก็พบ
กับความทุกข์เพราะสามีนาทรัพย์สินไปจานา เกิดความลาบากเป็นหนี้เป็นสิน จึงคิดถึงคาสอนมารดา
ค.ฉำกประกอบด้วย
๑.ภาวดีเร่งรัดเอามรดกกับมารดาถูกพี่ชายคัดค้าน
๒.ภาวดีถูกสามีทาร้าย แต่ไปบอกมารดาว่าพี่ชายทาร้าย มารดาโกรธจึงยกสมบัติให้นางภาวดี
และไล่ลูกชายออกจากบ้าน
๓.ต่อมานางภาวดีก็ไล่มารดาออกจากบ้าน มารดาจึงเดินทางไปหาลุกชายและได้ขออาศัยอยู่
ด้วยกัน
๔.ต่อมาเมื่อมารดาตายนางภาวดีไม่กล้าไปงานศพมารดาเพราะอับอาย อีกทั้งสามีนาทรัพย์สิน
ไปจานา ชีวิตได้รับความลาบากจึงคิดถึงคาสอนของมารดา
ง.แก่นเรื่องสอนหลักธรรมเรื่อง ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมทั้ง ๒๘ เรื่องจะพบว่ารูปแบบการเล่าเรื่องของกลอนเทศน์
ทั้งหมดไม่มีรูปแบบการเล่ าเรื่ องที่ส ลับซับซ้อนแต่อย่างใด จะดาเนินเรื่องเป็นรูปแบบ คือ การเปิดเรื่องด้ว ย
เหตุการณ์สาคัญ จากนั้นก็จะเข้าสู่ปมปัญหาของเรื่อง และการคลายปม เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องแบบง่าย ไม่มีการ
สลับฉากไปมา แต่จะเล่าเรื่องแบบตามลาดับวันเวลาและสรุปเรื่องเป็ นสาคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์สาคัญ
ของวรรณกรรมกลอนเทศน์เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบมีดังนี้
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อัตลักษณ์ด้ำนตัวละคร ตัวละครในวรรณกรรมกลอนเทศน์จะมีตัวละครไม่มาก สอดคล้องกับลักษณะ
ของวรรณกรรมนิทานประเภทมุขปาฐะและนิทานธรรมบทที่นามาดัดแปลง เกือบทุกเรื่องจะมีตัวละครไม่เกินห้า
ตัว ส่ ว นใหญ่จ ะมีส ามตัว เพื่อให้ ส อดคล้องกับการเทศน์ส ามธรรมาสน์ที่มีผู้ เทศน์ส ามรูป หากมีเกินก็จะแบ่ง
บทบาทตามตัวละครย่อยต่อไป แต่ไม่มากนัก
อัตลักษณ์ด้ำนโครงเรื่อง โครงเรื่องของวรรณกรรมกลอนเทศน์ เป็นโครงเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ดาเนินไป
ตามลาดับวันเวลา ไล่ลาดับเหตุการณ์ ที่สาคัญมีกระบวนการเน้นเรื่องของบทบาทตัวละครหลักในกระบวนการ
เล่าเรื่อง
จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมกลอนเทศน์มีรูปแบบที่เรียบง่าย เมื่อวิคราะห์ในระดับโครงเรื่องเหมาะสมในการ
นามาใช้เทศน์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ฟังที่มีรสนิยมการฟังนิทานเป็นสาคัญ

๔.๑.๑.๓ อัตลักษณ์ในกำรใช้โวหำรภำพพจน์
ศิลปะการประพัน ธ์กลอนเทศน์ที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญของวรรณกรรมกลอนเทศน์คือการใช้
โวหารภาพพจน์ ผ่านศิลปะการประพันธ์กลอนเทศน์ ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะศึกษารูปแบบกลอนเทศน์แหล้อ
ย่างละเอียดสามารถอ่านในงานชองเบญจมาศ เพชรสม (๒๕๓๖)ได้ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะสรุปรูปแบบการใช้โวหาร
ภาพพจน์ที่นิยมใช้ในกลอนเทศน์ผลงานของ พ.กวี โดยสรุป ดังนี้
๑) ควำมเปรียบแสดงแนวเทียบ คือ ความเปรึยนที่ต้องการอธิบายลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
(ไม่ว่ารูปธรรม หรือ นามธรรม) โดยนาไปเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งซี่งมักเป็นรูปธรรมที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว สิ่งที่นามาเทียบ
กันเป็นสิ่งที่เห็นได้ว่ามีส่วนพ่องต้องกันอยู่ ผู้อ่านจึงจาเป็นต้องพิจารณาว่า ผู้ประพันธ์ ต้องการเน้นลักษณะใดใน
การแสดงแนวเทียบคาแสดงการเปรียบเทียบ เช่น เหมือน, ดั่ง, ดุจ, เสมือน, เป็นต้น (ดวงมน จิตร์จานง, ๒๕๔๑ :
๑๒๓)
ดังเห็นได้ดังคาประพันธ์ “เพิ่นบอกว่าอันเงินทองหนีไกลเจ้า เสมือนเขางัวป่า ขั่นถามดีจังสิให้ ถามฮ้ายสิ
ไล่ชน เอาจั่งสั่นตี้แม่โซ่น เจ้ามักป่นหรือมักแกง เจ้ามักแทงหรือฟัน มักยิงหรือฆ่า ไปหามาเดี๋ยวนี้ ”(จากเรื่อง
หาบช้างซาแมว พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
เขางัวป่า หมายถึง เงินทองที่ให้ยืมยากแท้ที่จะได้คืน
“ยังมีบุตราน้อยคนดียวงามยิ่ง ความเป็นจริงพ่อแม่ฮักดั่งแก้ว แพงยิ่งกว่าหน่วยตา”(จากเรื่อง เศรษฐี ขี่
ถี่ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
แก้ว หมายถึง ดวงใจ
หน่วยตา หมายถึง รักมากกว่าดวงตาของตัวเองที่มองเห็น
“ฟังสาวเอ่ยวาจี หวานกว่าตาลอ้อยหวาน จ้อยยิ่งกว่าหยัง เลยบ่รู้รอบด้านอันเขาหวานมันแนวสมน้าเผิ่ง
ขมผสมยาพิษแรงจนเกินคา”

๗๕
ตาลอ้อย หมายถึง พูดไพเราะน่าหลงใหล
น้าเผิ่งขม หมายถึง คาพูดที่จะทาร้ายเราในภายหลัง
“อันความฮักลูกน้อยเปรียบเหมือนเชือกผูกคอ พ่อแม่เพียรแพงฮักกระดั่งตาสองก่า”(จากเรื่อง เศรษฐี ขี่
ถี่ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
เชือกผูกคอ หมายถึง รักลูกมากไม่ยอมให้ลูกทาอะไรเอง
ตาสองก่า หมายถึง รักยิ่งกว่าดวงตาสองข้างของตัวเอง
๒) ควำมเปรียบอิงแนวเทียบ คือ ความเปรียบแสดงลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยกล่าวถึงอีก
สิ่งหนึ่งแทนเพื่ออิงความหมายจากสิ่งนั้นให้โยงไปยังสิ่งที่ประสงค์จะอธิบาย
ดังเห็นได้ดังคาประพันธ์ “กัณณิกาเอ้ยเจ้าผู้โลกสะท้านทาให้พี่ไหลหลง จิตพะวงส่าพระจันทร์ลวงล้อ
กระต่ายขอเทียมหมั่นเพียงมองจันทร์ให้สดชื่น คืนใดจันทร์แจ่มแจ้งคือมองน้องผู้สวย”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุนบุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
พระจันทร์ หมายนถึง ผู้หญิงที่กาลังคิดถึง
กระต่าย หมายถึง ตัวเอง
จันทร์แจ่มแจ้ง หมายถึง น้องคนงาม
“ไผกระนับให้เราตาย คนขี่ตักมักได้ ไผมาเอิ้นไปไสลาวกะว่าแต่ลาวป่วย”
(จากเรื่อง เศรษฐี ขี่ถี่ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
คนขี่ตักมักได้ หมายถึง ตระหนี่แล้วชอบเอาของฟรี
“แม่นั้นทุกข์ท่อฟ้าหนาแน่นกว่าแผ่นดิน”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุน บุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
ท่อฟ้าหนาแน่นกว่าแผ่นดิน หมายถึง ความทุกข์ที่มีมากกว่าผืนฟ้าผืนดิน
“ลูกคาเอ้ยคาแก้วมณีศรีสง่า เกิดเป็นคนให้มีค่าเป็นชายมาใหญ่แล้วคุณแก้วให้เห็นคุณ”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุน บุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
คาแก้วมณี หมายถึง สุดที่รักของแม่
“น้องเป็นจังน้ำจั่นที่มันขุ่นมีตม พี่ไปชมวังใสบ่อนปลำชะโดบ้อน”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุนบุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
บ่อนปลำชะโดบ้อน หมำยถึง ที่ที่มีผู้หญิงมำกมำย
๓) ควำมเปรียบเกินจริง คือ บางครั้งความรู้สึกนึกคิดซึ้งเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จาเป็นต้อง
แสดงออกด้วยถ้อยคาที่มีความหมายเกินจริงจึงจะมีน้าหนักเทียบเท่ากับที่ปรากฏจริง ๆ ในจิตภาพได้ ความ
เปรียบเกินจริงอย่างตั้งใจ เพื่อสื่อความหมายเกินกว่าความหมายโดยพยัญชนะ เรียกว่าความเปรียบเกินจริง
ดั ง เห็ น ได้ ดั ง ค าประพั น ธ์ “เพิ่ น เอิ้ น ว่ า สายแนน จ่ อ งมาแต่ เ ทิ ง ฟ้ า ตามหลานมาโลดเถาะน้ า ”
(จากเรื่อง สายแนนนาแก่น พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
จ่องมาแต่เทิงฟ้า หมายถึง มีสายที่ผูกด้วยกันมาแต่บนฟ้า

๗๖
“บ่มีไผยับยังยามโกรธโกธา ฟากให้เหาะเสด็จมาจากฟ้า ลงมาจามาห้ามมาปราบมาปราม เอาให้ราบส่า
แผ่นแป้นหายแค้นจังค่อยเซา”
(จากเรื่อง ยายนกเอี้ยง พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
เสด็จมาจากฟ้า หมายถึง ถึงเทวดาจะลงมาจากฟ้ามาห้ามก็ไม่ฟัง
“ลูกแพงของข่อยตกลงใจตามแม่ว่า มากกว่าดินกว่าฟ้ามาโฮมท้อนอยู่บ่อนใจ สุขในโลกนี้ไซร้สุขมักใหญ่
นั้นคือบุตร สุดหัวใจมารดาสิบวชเรียนเพียรตั้ง”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุนบุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
กว่าดินกว่าฟ้า หมายถึง มีความสุขมากกว่าจะเอาดินเอาฟ้ามาไว้ในอกเรา
๔) ควำมเปรี ย บประชด คื อ ความเปรี ยบที่มุ่ งเน้น จะสื่ อ ความหมายที่ ตรงกั นข้ ามกั บ
ความหมายของคาที่ใช้ เช่น ใช้คาที่มีความหมายโดยปกติในทางชื่นชมยกย่อง มาแสดงการติเตียนเหยียดหยาม
หรือในทางกลับกัน อาจใช้คาที่ที่ปกติเป็นคาตาหนิ มาแสดงการชมเชยก็ได้
ดังเห็นได้ดังคาประพันธ์ “แม่เอ้ย...คาแต่กฎแต่ข้อ ประเพณีบอกให้เคี่ยม คาแต่ฮีตธรรมเนียม ฮ่าเทื่อมีผู้
บ่าวเว้า สิเจียมลิ้นบ่ให้จาตี้แม่ ฮ่าข่อยอยากเว้า กะให้ข่อยเว้าแน่เป็นหยัง”
(จากเรื่อง ไหใหญ่ล้น ไหน้อยบ่เต็ม พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
สิเจียมลิ้นบ่ให้จา หมายถึง จะไม่ให้พูดกับผู้ชายเลย
“ปาดโท ฝนบ่ตกเดือนห้า สาลือนาเณรเงี่ยงเห็นลูกสาวแม่ออกเอี้ยงมาพี้เทื่อเดียว ฝนสิบ่ตกมื้อนี้”
(จากเรื่อง ยายนกเอี้ยง พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
ฝนบ่ตกเดือนห้า หมายถึง ฝนจะตกหน้าร้อน
“ทาหน้าเนื้อใจเสือทาท่าให้สะอึก ทาท่าให้สะอื้นทรงท่าให้ท่าคือ”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุนบุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
หน้าเนื้อใจเสือ หมายถึง ต่อหน้าทาดีแต่ลับหลังกลับทาไม่ดี
“เมาทางเมียเสียค้าผักกะเดา บันขมฝาดผู้ฉลาดจั่งอ่านพ้อขมนั้นจั่งแม่นยา”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุนบุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
ผักกะเดา หมายถึง หวานเป็นลมขมเป็นยา
“เมาความหวานอันพันลิ้นคาสอพอเมียส่อก่อนแนงผู้ชายใจอ่อนเชื่อเมียหมดทุกสิ้นพันลิ้นเว้าก็เชื่อตาม”
(จากเรื่อง บาปเป็นทุนบุญเป็นกาไร พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
เมาความหวาน หมายถึง หลงใหลในคาพูด
พันลิ้น หมายถึง พูดแบบชักแม่น้าทั้งห้า
๕) บุคลำธิษฐำน คือ ความเปรียนที่พรรณนาให้สัตว์ความคิดนามธรรม หรือวัตถุ แสดง
ลักษณะไม่ว่าในด้านรูปลักษณ์ ลักษณะนิสัย ความรู้สึก หรือพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นบุคคล
ดังเห็นได้ดังคาประพันธ์ “บ่อฝักใฝ่อยากเป็นหงส์ หงส์กะคือสิบ่เยี้ยมเหลียวหน้าเบิ่งกา ชินชาตาพาคน
คร้านบ่อเอาการเอางานคอยแต่เว้าว่าชินหน่อ”
(จากเรื่อง ลีลาวดี พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)

๗๗
“ควายกะดีทอควายช้างกะดีทอช้างจางเปี้ยวให้ตื่มเกลือ”
(จากเรื่อง ลีลาวดี พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี)
จากตัวอย่างโวหารภาพพจน์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ คือ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม พ.กวี
นับเป็นผู้ มีความสามารถอย่างสูงในการประพันธ์กลอนเทศน์ เพราะมีการใช้ความเปรียบต่าง ๆ อย่างลงตัว
สละสลวย ทาให้เป็นที่นิยมของพระนักเทศนืในการนาตัวบทผลงานของท่านไปใช้ในการเทศน์แหล่
๔.๑.๒ อัตลักษณ์ด้ำนนักเทศน์และผู้ร่วมพิธี
การเทศน์สามธรรมาสน์หรือเทศน์เสียงประยุกต์นับเป็นการเทศน์ที่ได้รับความนิยมจากชาว
อีสานมากในการนิมนต์พระไปเทศน์ในงานบุญต่าง ๆ โดยเฉพาะงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้อง อย่างบุญ
กฐินหรือบุญแจกข้าวตามประเพณีของอีสานที่ให้ความสาคัญอย่างมากต่อการทาบุญเพื่ออุทิศหาผู้ล่วงลับ หาก
ใครไม่ทาถือว่าอกตัญญู ญาติที่ตายไปจะไม่ได้รับผลบุญ เมื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพระนักเทศน์และผู้ร่วมพิธี
แล้ว พบว่าในประเด็นเกี่ยวกับพระนักเทศน์จะเน้นเรื่องลีลาการใช้เสียงเทศน์แหล่และกลวิธีการเล่าเรื่องเป็น
สาคัญ ดังนี้
๑) อัตลักษณ์ด้ำนเสียงเทศน์
เสียงเทศน์ไพเรำะ เสียงนับเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของพระนักเทศน์แหล่ ด้วยเหตุที่การฟังเทศน์แหล่เป้นการฟัง
แบบโฆสัปมาณิกา คือการชื่นชมในเสียง ก่อนที่จะรับเอาแก่นเรื่องแก่นธรรม ดังนั้นพระรูปใดที่ได้รับความนิยมใน
หมู่เจ้าภาพ ญาติโยมมากที่สุด เหตุผลแรกคือ “เสียงดี” ในเขตภาคอีสานพบว่า พระนักเทศน์ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในอดีตคือพระครูสุตสารพิมลหรือพระมหาพิมพา และยังได้รับความนิยมอยู่ใ นหมู่ญาติโยมที่สูงอายุ
เพราะลีลาการเทศน์ของท่านเป็นการเทศน์แบบอนุรักษ์ เน้นความไพเราะของเสียงแต่ไม่เอื้อนเสียงยาว อันจะทา
ให้ผิดพระวินัย (สัมภาษณ์, พระครูสุตสารพิมล, ๒๕๕๘)
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เสียงเทศน์ของพระนักเทศน์แต่ละรูปจะพบว่าหัวหน้าคณะแต่ละรูปจะมีเสียงไพเราะ
เป็นเอกลักษณ์ ดังจะวิเคราะห์พระ ๑๐ รูปที่มีชื่อเสียงในอีสานปัจจุบันโดยจะวิเคราะห์ลีลาการใช้เสียงในการ
แหล่ การเอื้อนในแต่ละช่วงที่เป็นทานองแหล่โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นโน้ตสากล ดังนี้

๗๘

๑.พระมหำบรรจบ ธีรวังโส วัดศรีบุญเรือง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๗๙

๘๐

พระมหาบรรจบ เป็นพระที่มีลูกคอเอื้อนยาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สาคัญ จังหวะการเล่นเสี้ยงเอื้อน
สั้นที่มีความกระชับ
๒.พระครูสังฆรักษ์มงคลชัย มังคลชโย มีนาเสี้ยงก้องกังวาน จังหวะการเอื้อนที่ไม่เล่นเสียงมากนัก แต่
มีพลัง

๘๑

๓.พระครูสังฆรักษ์สุริยำ สัจจวโร เป็นพระที่มีเสียงหวานไพเราะ จังหวะการเอื้อนคล้ายทานองหมอลา
โดยเฉพาะทานองโศก จะคล้ายโศกทานองขอนแก่น มีการเอื้อนเสียงยาวเป็นพิเศษ มีลูกคอหลายชั้น

๘๒

๔.พระครูสุตสำรพิมล มีนาเสียงก้องกังวาน มีลูกคอแบบเอื้อนแหล่ตามธรรมเนียมโบราณ

๘๓

๘๔
๕.พระอำจำรย์ดวงจันทร์ ธัมมโฆสโก มีจังหวะการเทศน์แหล่ที่มีเอลักษณ์มากโดยเฉพาะเสียงเอื้อนที่มี
หลายชั้น การเล่นเสียงที่มีเอกลักษณ์มาก

๘๕

๖.พระครูปลัดภูวเนศวร์ อิสสโร มีจังหวะการเทศน์ที่มีการเอื้อนเสียงยาวไพเราะ มีการข้ามจังหวะใน

๘๖
บางห้อง

๘๗

๗.พระครูปลัดสุรชัย สุรชโย เป็นพระนักเทศน์ที่มีเสียงก้องกังวาน ลีลาการเทศน์เน้นจังหวะการเอื้อน
เสียงยาวแบบหมอลา แต่ยังยึดขนบการเทศน์แบบเดิมอยู่ คือเอื้อนในคาที่ ๘-๙

๘๘

๘.พระ
ครูสถิตชัยคุณ ใช้จังหวะการเอื้อนคล่อมจังหวะ และเอื้อนเสียงยาว

๘๙

๙๐
๙.พระครูสังฆรักษ์อรรถสิทธิ์ อริยเมธี ใช้จังหวะการเอื้อนแบบสลับสั้นยาว

๙๑

๙๒
จากพระนักเทศน์ทั้ง ๙ รูป เมื่อวิเคราะห์จังหวะการเอื้อนเสียง การใช้เสียงในการเทศตามโน้ตสากลแล้ว
จะพบว่า แต่ละรูปจะมีลูกเล่นเฉพาะตัวในการใช้เสียง ทาให้เกิดอัตลักษณ์ของการเทศน์ที่ยากจะเลียนแบบ
๒) อัตลักษณ์ด้ำนกำรเล่ำเรื่อง ในด้านการเล่าเรื่องพบว่า สิ่งสาคัญที่ผู้ฟัง ให้ความสนใจในอน
ดับต่อมาคือการฟังเอาเรื่อง จะเห็นได้ว่าผู้ฟังเทศน์แหล่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่ตนเองชอบอยู่แล้ว เมื่อนิมนต์พระมา
เทศน์ก็จะเลือกให้เทศน์เรื่องที่ชอบ เช่น กอไผ่ยายนกเอี้ยง โดยจะสัมพันธ์กับพระแต่ะรูป กล่าวคือ พระนักเทศน์
แต่ละคณะจะมีเรื่องประจาตัว ถือเป็นเรื่องที่เทศน์ได้ดีที่สุด เช่น พระครูสุตสารพิมล จะเทศน์เรื่องบุพกรรมพระ
โมคัลลาน์ คณะพระอาจารย์สุรชัย สุรชโย เทศน์เรื่องนาคกาพร้า น้าตาแม่ม่าย คณะของพระมหาบรรจบ ศรีแพง
มน เทศน์เรื่องนางนกกระยางขาว และคณะพระครูสังฆรักษ์สุริย สัจจวโร เทศน์เรื่องกอไผ่ยายนกเอี้ยง เป็นต้น
๓) อัตลักษณ์ของผู้ฟัง
ก) ฟังเอำอรรถ ในการเทศน์แหล่สามธรรมมาสน์ เป็นการเทศน์ที่มีการสอดแทรกคติ
ธรรมคาสอนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความกตัญญู, ความสามัคคี, ความขยัน, ความมีเมตตา เป็นต้น
ในการฟังเทศน์แหล่สามธรรมมาสน์ในด้านภาษาส่วนในการนาเรื่องหรืออธิบายเรื่องจะใช้ภาษาไทยใน
การพูดอธิบายเนื้อหา ส่วนในการสนทนาจะใช้ภาษาอิสานในการสนทนาเพื่อที่จะได้มีอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้น
ส่วนในการทาให้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นคือการแหล่เพื่อให้เกิดความไพเราะ และเกิดอารมณ์คล้อยตาม
ข) ฟังเอำเสียง เสียงที่ใช้ในการเทศน์แหล่เป็นน้าเสียงที่ทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ค่อยตาม
ในการฟังทาให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม แต่สาหรั บผู้ที่เคยฟังการเทศน์แหล่เป็นครั้งแรกอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจ
เพราะยังตามเรื่องที่เทศน์ไม่ทันหรือก็ยังไม่คุ้นกับเสียงที่พระท่านเทศน์ทานองแหล่ โดยเฉพาะช่วงทานองโศก จะ
เป็นที่นิยมของผู้ฟังมาก
ในการเทศน์แต่ละครั้งส่วนใหญ่ญาติโยมจะร้องไห้และซาบซึ้งในตอนเรียกวิญญาณ
เพราะมีเนื้อหาการราพึงราพัน เช่นผัวเมียตายจากกัน เรื่องที่เคยเทศน์ที่นามาจากชาดกจะเป็นชาดกทั้ง ๑๐
ชาติ หรือทศชาติชาดก ส่วนเรื่องที่ไม่ใช่ชาดก คือนิทานธรรมะ ได้แก่เรื่อง ปฏาจารา ซึ่งพระอาจารย์ทองเพชร
วีรธมฺโม (พ.กวี) ได้แต่งไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อใช้ในธรรมาสน์เดียว และแต่งเพิ่มเป็น ๓ ธรรมาสน์ ในพ.ศ.
๒๕๑๗ และเรื่องลีลาวดี ส่วนเรื่องจากธรรมบท ได้แก่ เรื่อง บุพกรรมพระโมคคัลลาและเรื่องใต้ร่มกาสาวพัสตร์
แนวเรื่องที่ญาติโยมส่วนใหญ่นิยม ก็ได้แก่ เรื่องผัวกับเมีย ครอบครัว พ่อแม่ลูก ที่สอดแทรกธรรมะการครองเรือง
ค) ฟังตำมธรรมเนียม คือกำรฟังโดยไม่ด้มุ่งหวังอะไร เพียงเพื่อให้จบพิธีกรรมเท่านั้น
ซึ่งระยะหลังจะเป็นแบบนี้มีผู้ตั้งใจฟังเพียงจานวนน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

๔.๑.๓ อัตลักษณ์ด้ำนกลวิธีกำรเทศน์และองค์ประกอบกำรเทศน์

๙๓
๑) ลำดับขั้นตอนในกำรเทศน์สำมธรรมำสน์ ในการเทศน์สามธรรมาสน์นั้นจะมี
ขั้นตอนสาคัญโดยสรุปเป็นสามขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มพิธีกรรม ขั้นเทศน์บรรยายเรื่อง และขั้นสรุปอานิสงส์ โดยใน
ขั้นตอนต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกับการฟังเทศน์ในพิธีกรรมทั่วไปของชาวอีสาน คือมีการอาราธนาศีล อาราธนา
ธรรม การเทศนา และการเทศน์อานิสงส์ผลบุญต่าง ๆ ของผู้ฟังผู้ทาบุญ
ก. ขั้ น เริ่ ม พิ ธี ก รรม ในขั้ น ตอนการเริ่ ม พิ ธี ก รรมฟั ง เทศน์ ต้ อ งเริ่ ม ด้ ว ยการกล่ า ว
อาราธนาศีล ๕ ดังนี้
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
จากนั้นกล่าวบทไตรสรณคมน์ เป็นบทที่แสดงการยึดถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่
พึ่ง เมื่อพระท่านจะกล่าวแล้วให้เราว่าตามท่าน ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง
คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง
คัจฉามิ
ในขั้นต่อไป พระสงฆ์จะให้ศีลตามที่เราได้อาราธนาไว้ครั้งละ ๑ ข้อ ผู้รับศีลจะต้องว่าตามท่านด้วยความ
ตั้งใจว่าจะนาไปปฏิบัติตามลาดับ ดังนี้
คาสมาทานเบญจศีล
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
หลังจากรับศีลเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการอาราธนาธรรม

๙๔
พะรัหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง
หลังจากการอาราธนาธรรมเสร็จแล้วผู้ที่อาราธนาก็ยกขันดอกไม้ถวายแด่พระภิกษุหลังจากนั้นก็จะเป็น
หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์เทศน์แหล่ในลาดับต่อไป
ข.ขั้นเทศน์บรรยำยเรื่อง
ในขั้นตอนนี้พระนักเทศน์จะเริ่มกระบวนการเทศน์โดยกล่าวถึงการทาบุญของเจ้าภาพ การแนะนาผู้
เทศน์แต่ละคนโดยเริ่มแนะนาไปทีละรูป โดยอาจมีฉายาหรือไม่มี เช่น เสียงสวรรค์ เสียงทอง ซึ่งมีความหมายไป
ในทางเสียงไพเราะเป็นสาคัญ รูปแบบการใช้ทานองเทศน์ ในการเทศน์สามธรรมาสน์ ก็จะมีทานองสาคัญอยู่สี่
ทานอง คือ ทานองหลัก ทานองเสริม ทานองบรรยาย และทานองกลอนสุภาพ ดังนั้น
๑) ทำนองหลัก
ทานองหลักในการเทศน์แหล่สามธรรมมาสน์เป็น ทานองแหล่อีสาน ที่นิยมเรียกชื่อตามจังหวัด
เช่น ทานองขอนแก่น ทานองยโสธรทานองชัยภูมิ ทานองกาฬสินธุ์ ทานองมหาสารคาม เป็นต้น ทานองในการ
เทศน์จะเป็นทานองขอนแก่นก็ดี ทานองชัยภูมิก็ดี ทานองยโสธรก็ดี ในแต่ละทานองจะมีย่อยออกไปอีกขึ้นอยู่กับ
๔๖ องค์พระธรรมกถึกผู้แสดง ว่าจะมีความสามารถในการแสดงออกขนาดไหน แล้วผูกเป็นทานองเช่น ทานอง
ขอนแก่น จะมีทานองขอนแก่นดั้งเดิมทานองช้างเทียมแม่ ทานองกาเต้นก้อนทานองหงส์เหิน ทานองลมพัดพร้าว
ทานองมะนาวลอยน้า ทานองหมาน้อยเหยียบคุตทราดเป็นต้น (พระครูสุตสารพิมล, สัมภาษณ์) ทานองต่าง ๆ
เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วพระนักเทศน์รุ่นใหม่จะไม่สามารถระบุชื่อทานองได้เท่าใดนัก เพราะวิธีการเรี ยนในรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่ต้องเรียนกับครูอาจารย์ที่สานักเทศน์เหมือนอดีตกลุ่มที่สอง ทานองประยุกต์ เป็นการนาทานองแหล่ของ
ภาคกลางและท่วงทานองอื่น ๆ มาใช้ในการแหล่ โดยพระบางรูปจะเลือกมาใช้สอดแทรกบางช่วงบางตอนเท่านั้น
เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเทศน์ เป็นลูกเล่นให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึน้ สาหรบั ทา นองเทศน์กล่มุ นี้ยังมี
การนาทานองเพลงลูกทุ่งภาคกลางทานองสรภัญญะบางทานองมาใช้ บางรูปอาจจะมีการร้องเพลงลูกทุ่งแทรกใน
เรื่องแบบสั้น ๆ ก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพระนักเทศน์นั้น ๆ ไม่มีกฎกติกาตายตัวท่วงทานองเทศน์ นี้
น่าจะขึ้นอยู่กับผู้ฟังเป็นปัจจัยสาคัญ
๒) ทำนองเสริม
ทานองเสริมในการเทศน์แหล่ ที่เรียกว่าเทศน์เสียงประยุกต์นี้ จะเห็นได้ว่าเกิดจากการประยุกต์
ทานองต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการเทศน์ โดยมีแนวการเทศน์แหล่แบบดั้งเดิมเป็นต้นทางแล้วประยุกต์
ทานองอื่น ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างความไพเราะของเสียงและทานองแม้ว่า ทานองเทศน์แหล่อีสานจะมีความคล้าย
หรือใกล้เคียงกับทานองหมอลา แต่มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร เช่น การเอื้อน กลอนเทศน์จะเอื้อนในช่วง

๙๕
ต้นและท้ายของกลอนคือประมาณคาที่ ๘ – ๑๐ ของกลอนเทศน์แต่หมอลาจะเอื้อนทุกคาหรือสองคา แต่ก็มีบ้า ง
ที่พระนักเทศน์แหล่โดยนาเอาทานองหมอลามาใช้เลย เช่น เอาทานองลาของพิสมัย สายลมโชยมาเลียนแบบ แต่
ผู้ฟังจานวนมากจะไม่ชอบ บางครั้งมีเสียงเชิงต่อว่าว่าทาไมไม่ไปร้องหมอลาเสียเลย แต่บางคนก็ชอบ โดยเฉพาะผู้
ที่ไม่ได้มีประสบการณ์การฟังเทศน์แบบนี้มาก่อนก็จะชอบการเทศน์แบบนาเอาทานองหมอลามาใช้เลย แต่ผู้ฟังที่
เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไม่ชอบ เพราะรู้สึกว่ามันผิดความเป็นพระ มันเป็นการแสดงมากไปเหตุใดพระนักเทศน์จึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ทานองเทศน์แหล่ออกไปมากมายจนบางครั้งอาจจะดูมากเกินไป เพราะการเทศน์
ไม่ใช่การแสดงหมอลา
๗) ทำนองพูดบรรยำย เป็นทานองพื้นฐานเวลาที่ผู้เทศน์ใช้ในการบรรยายเรื่อง เหตุการณ์
แนะนาตัวละครหรือสนทนาตอบโต้กัน แต่จะมีลักษณะเด่นเฉพาะคือการใช้เสียงที่เน้นเอื้อนช้าเนิบนาบ ถ้าเป็น
การพูดสนทนา แต่หากมีการตอบโต้แบบเถียงกันก็จะใช้อารมณ์แบบสนทนาสมจริง ทั้งนี้ เมื่อมีการบรรยายจะ
แบ่ ง รู ป แบบการใช้ ภ าษาแยกกั น คื อ หากเป็ น บทบรรยายเหตุ ก ารณ์ แนะน าเรื่ อ งตั ว ละคร จะใช้ ภ าษาไทย
มาตรฐาน หากเป็นบทสนทนาหรือบทเจรจาจะใช้ภาษาถิ่นอีสาน ส่วนภาษาบาลีนั้นจะใช้เพื่อการแสดงให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ว่าเป็นการเทศนา โดยเมื่อยกบาลีมากล่าวแล้วจะตามด้วยการบรรยายเป็นภาษาไทยมาตรฐาน แตกต่าง
จากการพูดบรรยายเรื่องตอนต้นที่ไม่ใช้บาลีจะมีบางเรื่องตามด้วยภาษาอีสาน แต่ส่วนใหญ่หากบรรยายจะใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน
๘) ทำนองอ่ำนกลอนสุภำพ เป็นทานองที่ใช้อ่านตัวบทที่แต่งด้วยกลอนสุภาพ ปรากฏในตัว
บททุกเรื่องด้วยเหตุที่กลอนเทศน์มีการผสมผสานระหว่างกลอนอ่าน โครงสาร โคลงวิชชุมาลี ร่ายยาว และกลอน
สุภาพนั่นเอง (อ่านเพิ่มเติมในเบญจมาศ เพชรสม, ๒๕๓๖)
ค.ขั้นสรุปอำนิสงส์
ขั้นสรุปอานิสงส์นี้คือรูปแบบการปิดเรื่อง พบว่ามีการปิดเรื่องสองแบบคือ
๑)
การปิดเรื่องแบบประชุมชาดก อธิบายคล้ายชาดกอีสานที่มีการกล่าวถึงว่าใครกลับชาติ
มาเป็นอะไร พบในบางเรื่องเช่น นางนกกระยางขาว ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “การปริวรรตชาติ”
๒)
เป็นการปิดเรื่องด้วยการแสดงหลักธรรมคาสอน สรุปแก่นเรื่องอธิบายชีวิตในบั้นปลาย
ของตัวละครต่าง ๆ หลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์แล้ว จนถึงขั้นบรรลุธรรม
ชีวิตมีความสุข หรือคนทาชั่วก็จะตกนรก เป็นต้น
จากบริบทของการเทศน์สามธรรมาสน์และความนิยมของผู้ฟังทาให้เห็นว่ากระแสท้องถิ่นนิยมในปัจจุบัน
กาลังกลับ มามีบทบาทในสังคมอีสานร่ว มสมัยอย่างมาก ความนิยมในความเป็นอีส านถูกประกอบสร้างผ่าน
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ผู้ ค นเริ่ ม หั น กลั บ มารั บ รู้ แ ละรู้ สึ ก ร่ ว มในความเป็ น อี ส านผ่ า นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น แม้

๙๖
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะก้าวไปไกล แต่ชาวอี สานทุกกลุ่มก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสร้างกระแส
ท้องถิ่นนิยมได้
๔.๒ กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน
ผู้ที่มาฟังเทศน์สามธรรมาสน์ส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ ช่วงอายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ในคาว่าการเทศน์ประยุกต์นี้
คือ สมมุติกันแสดงเป็น นั่น นี่ โน่น ให้กระชับกว่ากว่า ให้ฟังง่าย มีเนื้อหาสาระ มีสานวนอันพึงฟัง เช่น การ
ประยุกต์กลอน คือ ให้เป็นความใหม่ ๆ สานวนใหม่ ๆ หรือทาให้ดีขึ้นกว่ากว่าเข้ากับคนฟังปัจจุบัน เช่น มีคา
วัยรุ่น หรือคาฟังง่าย เพราะคาสมัยก่อนฟังยาก การประยุกต์สาเนียง คือมีการเอาเพลงมาใส่ ให้พอควร มาสัก
ท่อน แต่บางสานักก็นามาทั้งเพลง เป็นการร้องไปเลยก็มี ซึ่งหลวงพ่อมองว่า ก็เป็นการผิดพระวินัย การประยุกต์
การแสดง บางทีก้มีการล้ม การโยนของ การสาดน้า การลงไปตบตีกัน ในตรงนี้แม้จะมองว่าผิดพระวินัย แต่พอ
ทาสืบต่อ ๆ กันมา ญาติโยมก็ชอบ อลุ่มอล่วยกันทั้งพระทั้งโยม ก็เลยไม่มีใครว่าอะไร
เมื่อศึกษาพัฒ นาการของส านั กเทศน์เสียงในภาคอีส าน รวมไปถึงสถานการณ์ทางสั งคมวัฒ นธรรม
ปัจจุบัน จะทาให้เห็นเส้นทางของการเกิดขึ้นและพัฒนาตนเองในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้
พัฒนาการดังกล่าวคงมิใช่พัฒนาการที่แยกตัวออกมาจากกระแสสังคมวั ฒนธรรมไทยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่
เคลื่อนไหวไปบนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก การศึกษาพัฒนาการของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานจึงน่าจะ
ทาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง
สภาพสังคมอีสานในบริบทโลกยุคโลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมดั้งเดิมอย่างมาก การไหลเข้ามา
ของวัฒ นธรรมภายนอกและการเปิดรับ อย่างไม่มีการตั้งรับนาไปสู่การแปรเปลี่ยนค่านิยมและรสนิยมหลาย
ประการ พฤติก รรมของผู้ คนในสั ง คมหากสั ง เกตจากข่าวสารต่ าง ๆ จะได้ รับ รู้เ กี่ย วกั บคว ามเปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะในระดับครอบครัวและสังคม ข่าวสารการทะเลาะเบาะแว้ง การทาร้ายร้างกายของวัยรุ่น ข่าวสารการ
ทอดทิ้งบุพการี การทิ้งลูก การทะเลาะภายในครอบครัว เครือญาติ มีมากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความ
อ่อนแอของสังคม ที่เริ่มคลอนแคลนจากกระแสโลกที่เน้นวัตถุ นิยม เน้นการบริโภควัตถุ จิตใจเริ่มเสื่อมถอย
ฉะนั้น สังคมไทยควรหันมาตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต โดยเฉพาะในระดับ
ครอบครัว
วิธีการหนึ่งคือการใช้ห ลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาผู้คน ดินแดนอีสานเป็น
ดินแดนพุทธศาสนา ประชากรจานวนมากนับถือพุทธศาสนา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมพื้นฐานในการดารงชีวิต
ผ่านการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดหลักธรรมในรูปแบบต่าง ๆ

๙๗
วัฒนธรรมอีสานเชื่อมร้อยกับคติความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นจนแทบแยกกันไม่ได้
แม้ในวิถีการดารงชีวิตคนอีสานก็มี “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”ไว้ให้ยึดถือปฏิบัติ แม้ในปัจจุบันชนอีสานรุ่นใหม่อาจจะ
ลืมไปแล้วหรือไม่เคยเคยรับทราบว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ คืออะไร แต่แท้จริงแล้ว ฮีตคองเหล่านี้ยังคงมีบทบาท
อยู่ในสังคมอีสานผ่านจารีตการครองเรือนและขนบประเพณีต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสายใยวัฒนธรรมที่สัมพันธ์แน่น
เหนียวกับพุทธศาสนา แสดงให้เห็นถึงปฏิปทาของชาวอีสานต่อพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด
ประเพณีงานบุญอุทิศส่วนกุศลหาผู้ล่วงลับ เป็นประเพณีสาคัญที่ ชาวอีสานจะต้องถือปฏิบัติ เพราะชาว
อีสานมีความเชื่อว่าหากญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปไม่มีผู้ทาบุญทาทานอุทิศให้ ผู้ตายก็จะไม่ได้ผลบุญพอที่จะไปเกิด
บนสวรรค์ และลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ไม่ทาบุญอุทิศหาผู้ล่วงลับก็ถือว่าไม่กตัญญู ความเชื่อเหล่านี้เป็นที่มา
ของประเพณีทาบุญอุทิศ ทั้งบุญกฐิน บุญแจกข้าวหรือบุญหอดอกผึ้ง ที่ต้องมีการทาบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงบรรดา
ญาติมิตร และมีมหรสพเฉลิมฉลอง ในอดีตชาวอีสานนิยมจ้างวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา หมอลาซิ่ง หรือภาพยนตร์
และในหลายๆ งานนิยมนิมนต์พระมาเทศน์แหล่ บางงานนิมนต์พระมาเทศน์ตอนกลางวัน ตอนกลางคืนมีมหรสพ
อื่น บางงานมีเพียงการเทศน์แหล่ ที่เรียกกันว่า “เทศน์สามธรรมาสน์” ซึ่งหมายถึง การเทศน์แหล่รูปแบบหนึ่งที่
มีพระเทศน์จานวนสามรูปนั่งเทศน์บนธรรมาสน์ เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากการเทศน์มหาชาติ นาเรื่องราวอิง
หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เหมาะกับชาวบ้านมาใช้ในการเทศน์
การเทศน์สามธรรมาสน์เป็นพิธีกรรมที่ปรากฏในงานบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่เสมอ และปรากฏอยู่ในงานบุญ
ทุกจังหวัดในภาคอีสาน หากกล่าวถึงการเทศน์แล้ว ว่าโดยทานองมี ๒ แบบ คือ ๑) เทศน์ธรรมวัตร คือเทศน์โดย
ในเสียงและทานองเป็นปกติเหมือนอ่านหรือพูดธรรมดา ไม่ได้ออกเสียงและทานองไพเราะด้วยการขับขาน มุ่งให้
เข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อให้นาไปปฏิบัติได้เป็นสาคัญ เรียกว่า เทศน์ทานองธรรมวัตร ก็ได้ และ ๒) เทศน์แหล่
คือเทศน์โดยใช้เสียงและทานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสาคัญ เช่น เทศน์มหาชาติ เทศน์แหล่ ซึ่งมีทั้งแหล่ในคือ
เรื่องในมหาชาติและแหล่นอกคือเรื่องอื่นๆ ที่นามาเสริมโดยมุ่งความสุนทรีย์ เช่น แหล่ชมนก แหล่ชมดง แหล่
หญิงม่าย(พระธรรมกิตติวงศ์ ๒๕๕๓)
สาหรับการเทศน์แหล่บางครั้งพระนักเทศน์จะเรียกว่าการเทศน์แบบ “โฆสัปปมาณิกา”คาว่า โฆสัปป
มาณิกา คือ ผูถือประมาณในเสียง บุคคลที่ไดยินไดฟงเสียงสรรเสริญเกียรติคุณหรือเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบ
ใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ (พระครูอนุกูลธรรมวงศ์. ๒๕๕๓: ๑๐) ในพระไตรปิฎก อธิบายว่า การมีความ
ศรัทธาในเสียงเพราะไดยินเสียงเพราะๆ ก็เลยรวมทาบุญ หรือแมไมเพราะแตวาเปนเสียงที่สุภาพก็อยากจะทา
ทาน แมเป็นเสียงที่ไมสุภาพนักแตวาพูดตักเตือนกันดวยความจริงใจ ก็ก อใหเกิดความศรัทธาไดอีกเชนกัน การ
ถือเอารูปเป็นประมาณนั้นเปนเพียงเหตุเบื้องตนเทานั้น เมื่อไดเห็นรูปแลวก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวบุคคล
นั้นๆ แตเมื่อเห็นรูปเพียงอยางเดียวก็อาจจะไมเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากเทาไร บางครั้งก็มานั่งสนทนาซักถาม
พูดคุยกันเพื่อใหเกิดความเชื่ออีกมาตรฐานหนึ่ง คือ เอาลักษณะการพูดมาเปนเหตุจูงใจหรือถือเอาเสียงที่พูดมาเป
นประมาณ เพื่อใหเกิดความศรัทธาในเสียง หรือแมไมเพราะ แตวาเปนเสียงที่สุภาพก็อยากจะทาบุญแมเปนเสียง
ที่ไมสุภาพแตวาพูดตักเตือนกันดวยความจริงใจ ก็กอใหเกิดความศรัทธาไดเชนกัน เพราะการที่จะใหบุคคลตาง ๆ
นับถือในเสียงนั้น เสียงตองประกอบดวยองค ๘ คือ แจมใส ๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพร
า ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ ยอมเกิดความเลื่อมใส (สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) ๑๐/๑๙๗-๑๙๘/
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๑๖๑-๑๖๒.) เชน การได้ฟังเสียงอันไพเราะชวนฟังของพระภิกษุทาให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาเลื่อมใส อยากจะทาบุญ
นับเปนเครื่องจูงใจในการทากุศลกรรมในเบื้องตน
เทศน์สามธรรมาสน์ก็นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการเทศน์ที่ใช้วิธีแบบโฆสัปมาณิกา คือเทศน์ให้ผู้ฟังนิยมชื่น
ชมในเสียงเป็นหลัก เป็นรูปแบบการเทศน์แหล่แบบหนึ่งที่มีพัฒนาการมาประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมา และยังคง
ได้รับความนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชนอีสานอย่างมาก แต่รูปแบบการเทศน์สามธรรมาสน์ก็มีลักษณะของความ
เป็นพลวัต (dynamic) ด้วยเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวไปตามบริบทของสังคมแต่ละยุค จึงน่าสนใจว่า
ลั ก ษณะพลวั ตของการเทศน์ ส ามธรรมาสน์นี้ มีอ ย่า งไร และเพราะเหตุ ใดจึง เป็ นเช่น นั้น โดยผู้ เ ขีย นใช้ก าร
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งพระนักเทศน์ เจ้าภาพ ผู้ฟัง และลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วมในงานบุญต่างๆ แล้วนามา
วิเคราะห์
๔.๒.๑ พัฒนำกำรของกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
การเทศน์สามธรรมาสน์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การเทศนเสียงประยุกต การเทศน์การเทศน์สามธรรมาสน์
ของอีสานมีพัฒนาการมาจากรูปแบบการจัดเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ของภาคกลาง ที่เป็นการเทศน์แบบย่อๆ
รวมเนื้อเรื่องทั้ง ๑๓ กัณฑ์ แบ่งรูปแบบการเทศน์แบบประยุกต์เป็น ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ รูปแบบการ
เทศน์แบบประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ และเทศน์แบบประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ ซึ่งใช้เวลาในการเทศน์ประมาณ๓-๔
ชั่วโมง บางครั้งมีตัวแสดงประกอบ เรียกว่าเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เช่น ในกัณฑ์กุมารก็จะมีผู้แสดงเป็น ชูชก
มัทรี กัณหาและชาลี ตามต่างจังหวัด(ภาคกลาง-ผู้เขียน)ชาวบ้านนิยมรูปแบบนี้มากเพราะสนุกสนานเพลิดเพลิน
รูปแบบที่ ๒ รูปแบบการเทศน์แบบประยุกต์ ๖ ธรรมาสน์...รูปแบบที่ ๓ รูปแบบการเทศน์แบบประยุกต์ ๑๓
ธรรมาสน์... (พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธุ์ ๒๕๕๓ : ๖๔-๖๕) พระนักเทศน์อีสานคงได้รับอิทธิพลจากการเข้า
ไปร่าเรียนในสานักต่างๆ ในกรุงเทพฯ แล้วนามาเผยแพร่จนได้รับความนิยม แล้วต่อมาจึงมีการประยุกต์ดัดแปลง
เพิ่มเติม ทั้งนี้น่าจะพัฒนามาจากการเทศนโจทก ซึ่งแตละทองถิ่นในอีสานตางก็มีทานองเปนเอกลักษณของ
ตัวเอง เชน ทานองขอนแกน ทานองชัยภูมิ ทานองยโสธร เปนตน แตละทานองนั้นเปนที่ไพเราะจับใจ ชวนให
เกิดศรัทธาปสาทะเปนอยางยิ่ง และไดรับความสนใจจากผูฟงมากขึ้น เพราะผูเทศนเองตางก็หาวิธีพลิกแพลง
ทานองและสานวนการเทศนเรื่อยมา จะเห็นไดจากการเทศนตามใบลานทานองธรรมดา มาเปนเทศนหกกษัตริย
สมมติ หกกษัตริยทรงเครื่อง(ปุจฉาบาง เสียงบาง) และแบบเสียงลวนๆ (แหลตามกัณฑ) (พระครูสุตสารพิมล.
สัมภาษณ์ อ้างถึงใน พระอธิการบรรจบ ธีรวงฺโส. ๒๕๔๙: ๔-๕) สวนการเทศนในสูตรตางๆ เดิมเทศนแบบธรรม
วัตรหรือเทศนโจทก์ เชน เรื่อง “สีลสารสูตรเทศนา” “ปฏาจาราเทศนา” เปนตน ตอมามีพระนักเทศน
ปรารถนาจะใหผูฟงสนใจฟงและฟงไดงายขึ้น จึงไดนาเอาเรื่องในพระสูตรมาประพันธเลียนแบบหกกษัตริยสมมติ
เรียกวาเทศนประยุกต เชนเรื่อง ปฏาจารา เรื่องนายพรานคืนศีล (สีลสารสูตร) เปนตนและเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย
เปนที่นิยมในหมูผูฟงมาก สาหรับการเทศนเสียง (สรภัญญกถา)นั้น ก็คงไมผิดพุทธประสงคนักถาเปนไปเพื่อดับ
ทุกข เพราะวาบุคคลจาพวกหนึ่งผูถือประมาณในเสียง (โฆสัปปมาณิกา) ดังกลาวแลว ยอมจักถือเอาธรรมะได
เมื่อไดฟงเสียงดีๆ ที่ไพเราะๆ ถูกจริตของเขา (บรรจบ ธีรวงฺโส ๒๕๔๙ : ๕)

๙๙
การเทศนทานองสรภัญญะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่นิยมเรียกกันวา “เทศนเสียง” นั้น
สันนิษฐานวา มี ๒ แหลงที่มา คือ ๑ “การเทศนมหาชาติ” มีที่มาโดยอางถึงพระสูตร คือ เรื่องพระเวสสันดร
ชาดกมาเปนแบบอย่างโดยเฉพาะอยูแลว และสวนที่ ๒ การเทศนแหลอีสาน ที่มีแหลงในภาคนี้ จัดเปน ๙ ยุค
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ๒๕๔๕: ๗๒–๗๓)
๑. ยุคลาผีฟานางซง คือ ผูหญิงเปนคนลาใหเขาทรง (ยังไมมีการเทศนแหลอีสาน)
๒. ยุคหลงทานอง คือผูคนหลงไหลทานองทานองผีฟา (ยังไมมีการเทศนแหลอีสาน)
๓. ยุคทองหนังสือธรรม คือ ยุคที่นิยมหนังสือผูกใบลานมีการแพรหลายมาก (ติดตลาดหรือจาหนายไดดี
มาก)
๔. ยุคหมอลาพื้นเมือง คือ ยุคที่นิยมแสดงการรองลานิทานตางๆ เพียงคนเดียว (ยังไมมีการเทศนแหล
อีสาน)
๕. ยุคเทศนแหลเสียงแกขัด คือ ยุคที่มีการแสดงเทศนในลาดับตางๆ แตยังไมนิยมแพรหลายนัก และ
ทาไมจริงจังอะไร
๖. ยุคเทศนหกกษัตริยหลากผูแตง คือ ยุคที่เริ่มมีการเทศนหกกษัตริย ๖ ธรรมาสน และเปนยุคที่เทศน
อย่างจริงจัง
๗. ยุคเทศนแขงแหลสารพัด คือ มีการเทศนประชันกันอยางจริงจัง โดยมากจะเปนเทศนคู ๒ รูปขึ้นไป
๘. ยุคเทศนหกกษัตริยถูกเรียบเรียง คือ มีผูประพันธขึ้นใหม (ทองเพชร พ.กวี)
๙. ยุคเทศนแหลเสียงประยุกต คือ การเทศนประยุกตใหเขากับยุคสมัย โดยอาจารย ทองเพชร พ.กวี
เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๑๘ มาจนถึงปจจุบันนี้
สวนสาเหตุอีกอยางหนึ่งของการเกิดเทศนแหลในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สันนิษฐานวา นาจะมาจากการนาหนังสือผูก คือ นิทานตางๆ มาอานในงานศพหรือบุญงันเฮือนดี เนื่องจากตอง
บาเพ็ญกุศลศพถึง ๓ วัน ๓ คืน โดยแตละคืนก็จะมีปราชญชาวบานหรือผูรูของหมูบานนั้นๆ ไดนาหนังสือผูกมา
อ่านให้คนไปงานศพไดฟงกัน และอานดวยสุมเสียงที่ไพเราะทาใหผูฟงถึงกับน้าตาไหลสะอื้นนาเวทนา แมเรื่อง
การเทศนมหาชาติหรือลาพระเวส ก็คงเปนทานองเดียวกันกับหนังสือผูกที่กลาวมาแลวนั้น
อยางไรก็ตาม แมการเทศนแหลมหาชาติ ก็ยังมีอัตลักษณเฉพาะทองถิ่นอีส าน เชน ทานองชัยภูมิ
ทานองขอนแกน ทานองยโสธร เปนตน โดยแตละทานองนั้นเปนที่ไพเราะจับใจผู ฟง ชวนใหเกิดศรัทธาความ
เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง และไดรับความสนใจจากผูฟงมากขึ้น เนื่องจากไหวพริบในการแสดงธรรมนั้นมีหลายวิธี เชน
แตเดิมการเทศนหกกษัตริยเปนเพียงปุจฉา วิสัชนากัน แตบัดนี้เปลี่ยนเปนเทศนแหลไปแลว แมนิทานธรรมบท
และพระสูตรอื่น ก็นิยมนามาเทศน เชน สีลสารสูตร ปฏาจาราเทศนา เปนตน โดยมีวิธีการเทศนที่เนนทั้งความ
เพลิดเพลินและเนื้อหาสาระไวเชนเดิม เปนการเทศนแบบประยุกต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๔๕: ๙-๑๐)
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การเทศน์สามธรรมาสน์มีพัฒนาการมาจากการเทศน์มหาชาติภาคกลาง ซึ่งจะมีการ
เทศน์ ๖ ธรรมาสน์ โดยจะให้พระแต่ละรูปรับหน้าที่เป็นตัวละครในเรื่องมหาวเสสันดรชาดก คือ พระเวสสันดร

๑๐๐
พระนางมัทรี ท้าวสญชัย พระนางผุสดี กัณหา และชาลี จากนั้นจึงมีการลดจานวนลงเหลือ ๔ ธรรมาสน์ด้วยเหตุ
ที่เจ้าภาพมีกาลังในการถวายปัจจัยจากัด และเริ่มลดความนิยมลง ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์ (พระครูสุตสารพิมล.
สัมภาษณ์) ส่วนในงานบุญต่างๆ โดยปรกติแล้วก็จะมีการนิมนต์พระมาเทศนาอยู่แล้ว แต่จะเป็นการเทศน์ใน
รูปแบบของการเทศน์ธรรมวัตรมากกว่า คือ การเทศน์ที่ใช้การบรรยายธรรม ไม่ใช้เสียงยาวหรือแหล่ ส่วนการ
แหล่เป็นเทคนิคการเทศน์ที่พัฒนามาจากประเพณีการอ่านหนังสือของคนอีสาน ที่พัฒนาไปเป็นการร้องหมอลา
ปัจจุบัน เดิมการแหล่จะใช้เมื่อเทศน์ธรรมวัตรจบแล้ว พระผู้เทศน์ก็จะร้องแหล่อวยพรหรือแถมสมภาร แต่ไม่
แหล่เป็นเรื่องแบบในปัจจุบัน (พระอธิการดวงจันทร์ ธมฺมโฆสโก, สัมภาษณ์)
การแหล่เป็นรูปแบบการขับร้องอย่างหนึ่งของคนไทย ปรากฏในทุกภาค แต่จะมีท่วงทานอง ลีลาการ
เอื้อนเสียงลากเสียงที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะของภาคกลางกับอีสานจะมีความแตกต่างกันอยู่มาก คาว่า “แหล่”
หมายถึง การเทศน์ที่ใช้เสียงและทานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสาคัญ เช่นเทศน์มหาชาติ เรียกว่า เทศน์แหล่ มีทั้ง
แหล่ใน คือเทศน์ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ และ แหล่นอก คือเทศน์เรื่องนอกคัมภีร์มหาชาติ แหล่ เป็นคากร่อนมา
จากคาว่า "นั่นแล" เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคาว่า "นั่นแล"
ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคาว่า แล ยาวออกไปจึงกลายเป็น แหล่ ไป(พระธรรมกิติวงศ์ ๒๕๕๓) การแหล่ นอกจาก
จะเป็นแหล่เทศน์แล้ว ยังมีแหล่ที่ไม่ใช่พระแหล่ เช่น อีสานมีแหล่แถมสมภาร ภาคกลางมีการประยุกต์ทานอง
แหล่ไปขับร้องเป็นเพลง เช่น ผลงานเพลงของไวพจน์ เพชรสุพรรณ ทศพล หิมพานต์ เป็นต้น การเทศน์มหาชาติ
ซึ่งเป็นต้นแบบของการเทศน์แหล่ที่พัฒนามาจากภาคกลางนั้น พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธุ์ (๒๕๕๓: ๗)
กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติแพร่กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งแต่ละภาคจะใช้ทานองแหล่ในการ
ถ่ายทอด โดยถือเป็นภูมิปัญญาและประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในแต่ละภาคพระผู้เทศน์จะใช้
ภาษาประจาถิ่นที่ไพเราะในการเทศน์แหล่ ...การเทศน์มหาชาติไม่ใช่การเทศน์ที่ใครๆ ก็เทศน์ได้ ต้องฝึกหัดให้
ถูกต้องโดยใช้อารมณ์ผสมภาษาผ่านทางเสียงร้องเป็นทานองแหล่ ผู้ฟังจะได้รับอรรถรสในการฟังและเกิดความ
ซาบซึ้งเข้าถึงคาสอนของของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นอุบายอย่างแยบยลในการเผยแผ่คาสอน
ในอีส านเองรูปแบบการเทศน์การเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ของอีสาน มี ๒ รูปแบบ (พระครูสุตสารพิมล
,สัมภาษณ์) คือ
๑. เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ได้แก่ รูปที่ ๑ คือพระสักวาที เป็นผู้ถาม รูปที่ ๒ เป็นพระปรวาที
เป็นผู้แก้ และรูปที่ ๓ เป็นพระอนุปรวาที เป็นผู้แก้เพิ่มเติม ปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้นิยมแล้ว
๒. เทศน์แหล่ประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์เป็นทานองสรภัญญกถา ซึ่งในสมัยก่อนมีการเทศน์ ๖ ธรรมาสน์
แต่ถอดให้เหลือ ๔ และ ๓ รูปตามลาดับ ด้วยเหตุที่เหมาะแก่กาลังการถวายปัจจัยของญาติโยม เดิมเทศน์เพียง
เรื่องมหาชาติ แต่ต่อมามีการแต่งเรื่องเพิ่มเติม
การเทศน์ ๑ ๒ ๓ ธรรมาสน์มีความแตกต่างกัน คือ

๑๐๑
เทศน์ ๑ ธรรมำสน์ มี ๒ อย่างคือ ๑. การเทศน์อานิสงส์ เป็นการอธิบายธรรมะ เช่น เทศน์อานิสงส์
หน้าศพ ๒. การกล่าวธรรมะ คือแบบธรรมวัตร คือบรรยายคาธรรมดา และสรภัญญะกถาคือบรรยายธรรมะเป็น
เสียงยาว ประมาณ ๓๐ – ๔๐ นาที ก่อนการเทศน์ ๓ ธรรมาสน์
เทศน์ ๒ ธรรมำสน์ มี ๒ อย่างคือ ๑. เทศน์ปุจฉา – วิสัชนา คือการสนทนาธรรม รูป ๑ เป็นปุจฉา
เรียกว่าพระสักวาที มีหน้าที่ถาม อีกรูปหนึ่ง เป็นพระวิสัชนา เรียกว่า พระปรวาที มีหน้าที่แก้ เป็นการพูดแบบ
ธรรมดา ๒.การแหล่ ๒ รูป เรียกว่าแหล่ประชัน อาจจะมี ๓ ๔ ๕ รูปก็ได้แต่ไม่เกิ น ๖ ซึ่งในสมัยก่อนจะส่ ง
ตัวแทนแต่ละวัดมาประชันกันแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้ว
เทศน์ ๓ ธรรมำสน์ มี ๒ อย่างคือ ๑. เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ได้แก่ รูปที่ ๑ คือพระสักวาที
เป็นผู้ถาม รูปที่ ๒ เป็นพระปรวาที เป็นผู้แก้ และรูปที่ ๓ เป็นพระอนุปรวาที เป็นผู้แก้เพิ่ มเติม ๒. เทศน์แหล่
ประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์เป็นทานองสรภัญญกถา ซึ่งในสมัยก่อนมีการเทศน์ ๖ ธรรมาสน์ แต่ถอดให้เหลือ ๔ และ
๓ รูปตามลาดับ ด้วยเหตุที่ว่า เหมาะแก่กาลังการถวายปัจจัย
พัฒนาการสาคัญที่ทาให้เกิดรูปแบบการเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ขึ้นในภาคอีสานคือ พระชาวจังหวัดขอนแก่น
พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม นามปากกา คือ พ.กวี พระอาจารย์ทองเพชรเป็นพระนักเทศน์แหล่ ได้แต่ง
เรื่องปฏาจารา ซึ่งเป็นเรื่องในธรรมบท ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อใช้ในการเทศน์ธรรมาสน์เดียว กลอนเทศน์นี้
ได้รับความนิยมจากผู้ฟังจานวนมาก ทาให้ต่อมาพระอาจารย์ได้แต่งเรื่องลีลาวดีเป็นรูปแบบการเทศน์ประยุกต์ ๓
ธรรมาสน์ขึ้น ในพ.ศ. ๒๕๑๗
ความนิยมในเรื่องลีลาวดีทาให้ชื่อเสียงของ พ กวี หรือพระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม เป็นที่รู้จักของ
พระนักเทศน์แหล่ทั่วอีสาน พระนักเทศน์แหล่ได้นาเอาเรื่องลีลาวดีไปเทศน์ตามงานบุญต่างๆ และบางรูปได้รับ
การติดต่อจากนายห้างที่กรุงเทพฯ ไปอัดแผ่นเสียงจาหน่าย และมีการนาไปเปิดตามสถานีวิทยุกระจายเสียง เช่น
เทศน์ที่สถานีวิทยุ ทอ.มหาสารคาม ดาเนินรายการโดย พ่อเซียงคาภา ผญาหย่อย ทาให้ชาวบ้านทั่วไปได้ฟัง และ
เกิดความชื่นชอบในเนื้อเรื่องและภาษาที่แต่งได้มีความสละสลวย ลงตัว เมื่อนาไปใส่ทานองแหล่เฉพาะตัวของ
พระแต่ละรูปยิ่งทาให้เกิดความไพเราะมากกว่าเดิม
เมื่อเรื่องลีลาวดีได้รับความนิยม พระอาจารย์ทองเพชร ก็ได้แต่งวรรณกรรมสาหรับเทศน์ ๓ ธรรมาสน์
เพิ่มอีกหลายเรื่อง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น กอไผ่ยายนกเอี้ยง, ผู้ฮักได้กินหนัง ผู้ซังได้กินดูก,
นางนกกระยางขาว, ลูกเขยกกค้าซ้าง ลูกเขยหล่าต่อนกทา, บาปไผบุญมัน, ทุกข์บ่ว่าดี มีจั่งว่าพี่น้อง, บาปนาเห็น
เวรนาทัน บุญนากรรมแต่ง, นาคกาพร้า น้าตาแม่หม่าย,แม่ย่ากินปลิง เป็นต้น ว่ากันว่า พระอาจารย์ทองเพชร
แต่งกลอนเทศน์ไว้มากกว่าร้อยเรื่อง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม เพราะพระอาจารย์แต่งกลอนเทศน์แล้ว
จาหน่ายให้กับพระนักเทศน์ที่มาขอซื้อจากท่าน แล้วไปเผยแพร่ต่อๆ กันไป
พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม เป็นนักประพันธ์กลอนเทศน์ที่มีความสามารถมาก เป็นผู้บุกเบิกการ
เทศน์แหล่ประยุกต์ในภาคอีสาน ยุคเดียวกับพระมหาพิมพา ธมฺทินโนหรือพระครูสุตสารพิมล ถือเป็นปูชนีย
บุคคลของวงการพระนักเทศน์แหล่ในภาคอีสาน เพราะพระนักเทศน์ทุกคนใช้กลอนเทศน์ของท่านเกือบทุกคน

๑๐๒
๔.๒.๒ นักเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
เมื่อกล่าวถึงบุคคลสาคัญในวงการเทศน์แหล่หรือเทศน์เสียงประยุกต์ ที่พระนักเทศน์ทั่วอีสาน
นับเป็นครูบาอาจารย์ มีอยู่สองรูปด้วยกัน คือ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธัมโม และพระครูสุตสารพิมล โดยทั้ง
สองรูปมีประวัติดังนี้
๑) พระอำจำรย์ทองเพชร วีรธมฺโม (พ.กวี)
พั ฒ นาการส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบการเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ ขึ้ น ในภาคอี ส านเริ่ ม ต้ น จาก
พระภิกษุชาวจังหวัดขอนแก่น พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม นามปากกา คือ พ.กวี พระอาจารย์ทองเพชรเป็น
พระนักเทศน์แหล่ ได้แต่งเรื่องปฏาจารา ซึ่งเป็นเรื่องในธรรมบท ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อใช้ในการเทศน์
ธรรมาสน์เดียว กลอนเทศน์นี้ได้รับความนิยมจากผู้ฟังจานวนมาก ทาให้ต่อมาพระอาจารย์ได้แต่งเรื่องสาคัญคือ
ลีลาวดี เป็นรูปแบบการเทศน์ประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ขึ้น ในพ.ศ. ๒๕๑๗
ความนิยมในเรื่องลีลาวดีทาให้ชื่อเสียงของ พ.กวี หรือพระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม เป็นที่รู้จักใน
กลุ่มพระนักเทศน์แหล่ทั่วอีสาน พระนักเทศน์แหล่ได้นาเอาเรื่องลีลาวดีไปเทศน์ตามงานบุญต่าง ๆ และบางรูป
ได้รับการติดต่อจากนายห้างที่กรุงเทพฯ ไปอัดแผ่นเสียงจาหน่าย และมีการนาไปเปิดตามสถานีวิทยุกระจายเสียง
เช่น เทศน์ที่สถานีวิทยุ ทอ.มหาสารคาม ดาเนินรายการโดย พ่อเซียงคาภา ผญาหย่อย ทาให้ชาวบ้านทั่วไปได้ฟัง
และเกิดความชื่นชอบในเนื้อเรื่องและภาษาที่แต่งได้อย่างสละสลวย เมื่อนาไปใส่ทานองแหล่เฉพาะตัวของพระแต่
ละรูปยิ่งทาให้เกิดความไพเราะมากกว่าเดิม
เมื่อเรื่องลีลาวดีได้รับความนิยม พระอาจารย์ทองเพชร ก็ได้แต่งวรรณกรรมสาหรับเทศน์ ๓ ธรรมาสน์
ในรูปแบบกลอนเทศน์เพิ่มอีกหลายเรื่อง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น กอไผ่ยายนกเอี้ยง, ผู้ฮักได้กิน
หนัง ผู้ซังได้กินดูก, นางนกกระยางขาว, ลูกเขยกกค้าซ้าง ลูกเขยหล่าต่อนกทา, บาปไผบุญมัน , ทุกข์บ่ว่าดี มีจั่ง
ว่าพี่น้อง, บาปนาเห็น เวรนาทัน, บุญนากรรมแต่ง, นาคกาพร้า น้าตาแม่หม่าย,แม่ย่ากินปลิง เป็นต้น ว่ากันว่า
พระอาจารย์ทองเพชรแต่งกลอนเทศน์ไว้มากกว่าร้อยเรื่อง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม เพราะพระอาจารย์แต่ง
กลอนเทศน์แล้วจาหน่ายให้กับพระนักเทศน์ที่มาขอซื้อจากท่าน แล้วไปเผยแพร่ต่อ ๆ กันไป
พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม (พ.กวี) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ มรณภาพ พ.ศ.๒๕๔๗ รวมอายุ ๖๕ ปี
อดีตเคยเป็นตลกอยู่คณะหมอลาจงกวยศิลป์ จึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการร้องการลา เมื่อครั้งสอบมหาเปรียญ
ธรรม ๓ ประโยค ท่านสอบตก จึงหันมาเอาดีทางเขียนกลอนเทศน์ โดยเขียนเรื่องพระเวสสันดร ไม่นานจึงลา
สิกขาบทออกไปมีครอบครัว โดยได้บุตรชาย ๑ คนและบุตรสาว ๒ คน จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระมหาพิมพา ธมฺ
ทินโน ได้ชักชวนมาบวชอีกครั้งเพราะมีความสามารถในการแหล่และแต่งกลอนเทศน์ พระอาจารย์ทองเพชรอยู่
กับพระมหาพิมพาได้ ๒ ปี ด้วยความคิดถึงครอบครัวก็ลาสิกขาบทออกไปอีก จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ พระอาจารย์
ทองเพชรทราบว่าพระมหาพิมพาจะเดินทางไปเผยแพร่ธรรมะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้มาขอบวชอีกครั้ง

๑๐๓
เพื่อที่จะได้ติดตามไปด้วย จากนั้นจึงได้ไปจาวัดที่วัด แก้งคร้อน้อย อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงย้าย
ไปพานักที่วัดสระทอง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จนได้เป็นเจ้าอาวาส และมรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ
พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม เป็นนักประพันธ์กลอนเทศน์ที่มีความสามารถมาก เป็นผู้บุกเบิกการ
เทศน์แหล่ประยุกต์ในภาคอีสาน ยุคเดียวกับพระมหาพิมพา ธมฺทินโน หรือพระครูสุตสารพิมล ถือเป็นปูชนีย
บุคคลของวงการพระนักเทศน์แหล่ในภาคอีสาน เพราะพระนักเทศน์แหล่อีสานใช้กลอนเทศน์ของท่านเกือบทุก
รูป
พระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม เป็นนักประพันธ์กลอนเทศน์ที่มีความสามารถ เป็นผู้บุกเบิกการเทศน์
แหล่ประยุกต์ในภาคอีสาน มีผลงานหลายเรื่อง และมีความสามารถในการแหล่ด้วยเช่นกัน
๒) พระครูสุตสำรพิมล
พระครูสุตสารพิมล หรือ พระมหาพิมพา ธมฺทินโน นามเดิม พิมพา โคตรโย อายุ ๖๗ พรรษา
๔๗ สังกัด วัดโนนศิลา บ้านฝายหิน ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภูมิลาเนาเดิม บ้านเลขที่
๑๐๘ หมู่ ๔ บ้านฝายหิน ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ เบอร์โทร
๐๘๗ ๒๒๙ ๕๕๔๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดโนนศิลา
ปีห นึ่ งๆจะรั บกิจ นิ มนต์ไปเทศน์ประมาณ ๒๐๐ – ๒๓๐ ครั้ง เทศน์มาแล้ ว นับตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๐๑ เป็นระยะเวลา ๕๖ ปี ปัจจุบันเวลาญาติโยมจะนิมนต์ไปเทศน์ก็ใช้วิธีโทรศัพท์มานิมนต์เพราะเป็น
สมัยใหม่ สมัยเจริญ ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อน หากพระไม่ได้รับขันนิมนต์ก็จะไม่ยอมไป สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๖
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
การรับกิจนิมนต์ไปเทศน์แต่ละครั้ง ญาติโยมจะถวายปัจจัยตามสมควร ส่วนตัวพระท่านจะไม่
เรียกรับปัจจัยเพราะถือว่าไม่สมควร โดยปกติญาติโยมแถวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดที่เคยไปเทศน์มา ก็จะถวาย
รูปละ ๕,๐๐๐ ซึ่งถือว่าเป็นจานวนปกติในสมัยปัจจุบัน
เรื่องที่เทศน์เป็นเรื่องที่ตนเองแต่งไว้นานแล้วมีหลายเรื่อง พิมพ์ไว้กับสานักพิมพ์คลั งนานาธรรม
ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องจากพระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม (พ.กวี) เริ่มเทศน์หลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จ เรื่อยไป
ถึง สามถึงสี่โมงโดยประมาณ หรือบางงานก็เทศน์ในช่วงเวลา ๖ โมงเย็นเป็นต้นไป ไม่เกินสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมง
ทานองเทศน์จะแบ่งเป็นเอกลักษณ์แต่ละจั งหวัด แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเช่นทานองทาง ยโสธร อุบลราชธานี
ขอนแก่น ชัยภูมิ ทานองจะคล้ายหมอลาแต่ไม่ใช่หมอลา เรื่องที่เทศน์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับผัว ๆ เมีย ๆ ครอบครัว
และสอดแทรกธรรมะการครองเรือน อาทิ เรื่องบุพกรรมพระโมคคัลลา เรื่องมหาแดง เรื่องคนลืมตัว วัวลืมตี น
เมื่อครั้งบวชเป็นสามเณร ในพ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๕ ได้หัดเรียนเทศน์ว่า นะโมฯ ๓ จบ เป็นเวลา ๑๖
วันจากหลวงพ่อวิหาร วัดบ้านป่างิ้ว ตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นจึงเริ่มเทศน์อย่าง
จริงจังเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นต้นมา โดยใช้วิธีหัดจากครูพักรักจา จากพระรูปอื่นๆที่ถือว่าได้รับความศรัทธาและมี
ชื่อเสียงในอดีตเช่น หลวงพ่อหาญ เจ้าคณะตาบลบ้านลาน หลวงพ่อมหาศักดา อาเภอเขาสวนกวาง และหลวง

๑๐๔
พ่อจาปา จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมีลูกศิษย์ที่มาขอเรียนด้วยประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ รูป บางท่านมาเห็นว่ามีพระ
อยู่ด้วยเยอะก็เอาแต่ตัวบทไป ไม่ได้อยู่จาวัดฝึกหัดด้วย ปัจจุบันมีพระ ๑๒ รูปมาฝึกหัดเทศน์แหล่ด้วยและอยู่จา
วัด
๔.๒.๓ กำรสืบทอดกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
สาหรับการสืบทอดทานองเทศน์แหล่นั้น หมายถึงการเรียนและพัฒนาการเทศน์ของ
๑) กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน
ก) กำรสืบทอดในอดีต ในอดีตการสืบทอดทานองเทศน์แหล่ คือการเรียนจากผู้เป้น
นักเทศน์ จึงทาให้มีสานักเทศน์เกิดขึ้นทั่วภาคอีสาน เมื่อมีกระแสความนิยมในการเทศน์สามธรรมาสน์เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในยุครุ่งเรืองพระนักเทศน์จะสังกัดสานักงานหมอลา เมื่อจะนิมนต์ก็สามรถไปนิมนต์ผ่านสานักงาน
หมอลาที่เป็ นศุน ย์กลางของคณะหมอลาต่าง ๆ ได้ ส านักเทศน์ห รือส านักเรียนเทศน์อาจเป็นรูปแบบไม่เป็น
ทางการนัก แต่จะเน้นการเรียนแบบ “ต่อกลอน” เป็นสาคัญ การเรียนเทศน์ส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนตั้งแต่บวชเณร
จากพระหรือโยมผู้เชี่ยวชาญการเทศน์ ซึ่งหากเป็นโยมคือผู้ผ่านการบวชเรียนและเทศน์ แหล่เป็นมาก่อน รูปแบบ
นี้พระนักเทศน์รุ่นเก่าจะสืบทอดทานองมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาพัฒนาทานองตัวเอง เช่น พระครูสุตสารพิมล
พระอธิการดวงจันทร์ ธัมมโฆสโก พระอาจารย์ดาวทอง เป็นต้น
ข) กำรสืบทอดในปัจจุบัน ส่วนพระนักเทศน์ยุคใหม่มีวิธีการเรียนเทศน์หรือสืบทอด
การเทศน์ ๒ รูปแบบ คือ แบบผสมและแบบเรียนด้วยตนเอง แบบผสมคือเรียนแบบต่อกลอนและฝึกทานอง
เทศน์จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งศึกษาจากคลิป ซีดีของพระนักเทศน์ชื่อดังเพื่อฝึกเทศน์ด้วยตนเอง
อีกรูปแบบคือการเรียนผ่านสื่ออย่างเดียวซึ่งพระนักเทศน์รุ่นใหม่ชื่อดังที่สุดในปัจจุบัน
อย่างพระครูสังฆรักษ์สุริยา สัจจวโร เรียนแบบนี้ แต่การเรียนแบบนี้ทุกรูปจะมีพื้นฐานครอบครัวที่เป็นหมอลามา
ก่อน เช่นพระอาจารย์สุรชัย สุรชโย เป็นต้น
๔.๓ พลวัตกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำนในสังคมปัจจุบัน
สังคมพลวัต คือ สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและระบบต่างๆ อยู่เสมอ ดังสังคมอีสานที่มี
ความเป็นพลวัต คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง วัฒนธรรมการฟังเทศน์ของชาวอีสานก็เช่นเดียวกัน มี
ความนิยมและมีพัฒนาการของรูปแบบที่น่าสนใจ ยิ่งหากพิเคราะห์เจาะจงไปที่พิธีกรรมการเทศน์สามธรรมาสน์ที่
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการเทศน์สามธรรมาสน์ในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน
๔.๓.๑ พลวัตของทำนองเทศน์แหล่กับรสนิยมแบบโฆสัปมำณิกำ
การนิ ย มชื่น ชอบในเสี ย งเป็ นปมาณิกาหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัส ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แต่ผู้ที่เผยแพร่โดยวิธีการใช้เสียงอันไพเราะนี้ก็จะต้องระลึกเสมอว่าวัตถุประสงค์ของการเทศน์

๑๐๕
โดยให้ชื่นชอบในเสียงนี้คือการนาธรรมะให้เข้าถึงผู้คนอีกช่องทางหนึ่ง เพราะมนุษย์แต่ละกลุ่มมีความสามารถใน
การรับรู้ เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์แตกต่างกันไป
ทานองเทศน์แหล่ของอีสานมีความหลากหลาย ไม่น้อยกว่าทานองเทศน์แหล่ภาคกลางที่มีประจากัณฑ์
เทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ แต่ทานองแหล่อีสานจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด จากการศึกษา พบว่า
ทานองเทศน์แหล่อีสานหรือทานองเทศน์แหล่ประยุกต์จะมี ความคล้ายกับทานองหมอลา ที่แพร่กระจายอยู่ใน
ภาคอีสาน โดยแบ่งเป็นทานองเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก ทานองแหล่อีสาน นิยมเรียกชื่อตามจังหวัด เช่น ทานองขอนแก่น ทานองยโสธร ทานองชัยภูมิ
ทานองกาฬสินธุ์ ทานองมหาสารคาม เป็นต้น ทานองในการเทศนจะเปนทานองขอนแกนก็ดี ทานองชัยภูมิก็ดี
ทานองยโสธรก็ดี ในแตละทานองจะมียอยออกไปอีกขึ้นอยูกับองคพระธรรมกถึกผูแสดง วาจะมีความสามารถใน
การแสดงออกขนาดไหน แลวผูกเปนทานอง เชน ทานองขอนแกน จะมีทานองขอนแกนดั้งเดิมทานองชางเทียม
แม ทานองกาเตนกอน ทานองหงสเหิน ทานองลมพัดพราว ทานองมะนาวลอยน้า ทานองหมาน้อยเหยียบคุตท
ราด เป็นต้น(พระครูสุตสารพิมล.สัมภาษณ์) ทานองต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วพระนักเทศน์รุ่นใหม่จะไม่สามารถ
ระบุชื่อทานองได้เท่าใดนัก เพราะวิธีการเรียนในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องเรียนกับครูอาจารย์ที่สานักเทศน์เหมือน
อดีต
กลุ่มที่สอง ทานองประยุกต์ เป็นการนาทานองแหล่ของภาคกลางและท่วงทานองอื่นๆ มาใช้ในการแหล่
โดยพระบางรูปจะเลือกมาใช้สอดแทรกบางช่วงบางตอนเท่านั้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเทศน์ เป็น
ลูกเล่นให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น สาหรับทานองเทศน์กลุ่มนี้ยังมีการนาทานองเพลงลูกทุ่งภาคกลาง ทานอง
สรภั ญญะบางทานองมาใช้ บางรู ป อาจจะมีก ารร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ง แทรกในเรื่ องแบบสั้ นๆ ก็ มี ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
ความสามารถของพระนักเทศน์นั้น ๆ ไม่มีกฎกติกาตายตัว
ท่วงทานองเทศน์ ที่เรียกว่าเทศน์เสียงประยุกต์นี้ จะเห็นได้ว่าเกิดจากการประยุกต์ทานองต่ างๆ มาใช้ให้
เหมาะสมกับการเทศน์ โดยมีแนวการเทศน์แหล่แบบดั้งเดิมเป็นต้นทาง แล้วประยุกต์ทานองอื่นๆ เข้ามาใช้เพื่อ
สร้างความไพเราะของเสียงและทานอง
แม้ว่า ทานองเทศน์แหล่อีสานจะมีความคล้ายหรือใกล้เคียงกับทานองหมอลา แต่มีความแตกต่างกันอยู่
พอสมควร เช่น การเอื้อน กลอนเทศน์จะเอื้อนในช่วงต้นและท้ายของกลอนคือประมาณคาที่ ๙-๑๐ ของกลอน
เทศน์ แต่หมอลาจะเอื้อนทุกคาหรือสองคา แต่ก็มีบ้างที่พระนักเทศน์แหล่โดยนาเอาทานองหมอลามาใช้เลย
เช่น เอาทานองลาของพิสมัย สายลมโชยมาเลียนแบบ แต่ผู้ฟังจานวนมากจะไม่ชอบ บางครั้งมีเสียงเชิงต่อว่า ว่า
ทาไมไม่ไปร้องหมอลาเสียเลย แต่บางคนก็ชอบ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์การฟังเทศน์แบบนี้มาก่อนก็จะ
ชอบการเทศน์แบบนาเอาทานองหมอลามาใช้เลย แต่ผู้ฟังที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไม่ชอบ เพราะรู้สึกว่ามันผิดความ
เป็นพระ มันเป็นการแสดงมากไป
เหตุใดพระนักเทศน์จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ทานองเทศน์แหล่ออกไปมากมาย จนบางครั้ง
อาจจะดูมากเกินไป เพราะการเทศน์ไม่ใช่การแสดง ข้อสังเกตนี้น่าจะขึ้นอยู่กับผู้ฟังเป็นปัจจัยสาคัญ
๔.๓.๒ พลวัตของผู้ฟังกับแรงผลักให้เกิดท่วงทำนอง

๑๐๖
“มื่อนี่พระอาจารย์บรรจบมาเทศน์รับรองแม่ออกไห้ทุกคน...”นี่คือเสียงของพิธีกรในงานบุญอุปสมบท
อุทิศหาญาติผู้ล่วงลับที่อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น “หลวงพ่อมักคัก เสียงดีหลาย สินิมนต์อีกเด้อ บ่เคยฟังเทศน์
ม่วนปานนี้...”เสียงผู้หญิงวัยกลางคนที่สนทนากับพระอาจารย์ดวงจันทร์ หลังจากลงจากธรรมาสน์ ที่บ้านเหมือด
แอ่ ตาบลท่าเพลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สองเหตุการณ์ข้างต้น สะท้อนให้เห็นรสนิยมการฟังเทศน์ของคนอีสาน ที่ยึดอยู่บนความไพเราะของเสียง
ที่สามารถชักนาให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งได้ เพราะเสียงแหล่ของพระในบางช่วงผสานกับเนื้ อหาที่ชวนให้เศร้าทา
ให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของเรื่องคล้ายกับการฟังหมอลา ทั้งนี้รสนิยมในการฟังเทศน์แหล่ของคนอีสานยึดโยงอยู่กับ
ปัจจัยหลักดังนี้
๑. เสียงอันไพเราะของพระ เป็นปัจจัยสาคัญในความนิยมของผู้ฟัง ซึ่งหมายถึงกิจนิมนต์ที่มากขึ้น
ตามมาด้วย ทั้งนี้เสียงอันไพเราะหมายรวมถึงท่วงทานองที่ไพเราะด้วย
๒. เรื่องที่มีชื่อเสียง พระนักเทศน์ส่วนใหญ่จะใช้กลอนเทศน์ของพระอาจารย์ทองเพชร วีรธมฺโม
หรือ พ. กวี มีบ้างที่ใช้เรื่องของพระครูสุตสารพิมล หรือพระมหาพิมพา หรือ พิมพา ป. เหตุที่นิยมเรื่องของ พ.
กวี มากเพราะท่านเป็นผู้แต่งที่ใช้ภาษาได้ดี สละสวย เกิดจินตภาพ อีกทั้งท่านเป็นบุคคลแรกที่แต่งเรื่องและทาให้
เกิดการเทศน์สามธรรมาสน์ขึ้น ทั้งนี้ พระบางรูปจะได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวละคร
๓. ลูกเล่นของพระนักเทศน์ พระนักเทศน์แต่ละรูปจะมีเอกลักษณ์ในการเทศน์ที่ต่างกัน เช่น มีบท
สนทนาที่สนุกสนาน สนทนากับผู้ฟัง สร้างบรรยากาศให้เศร้าโศกหรือสนุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพระ
นักเทศน์แต่ละรูป
การฟังเทศน์ของชาวอีสานอาจจะมีรสนิยมหลายรูปแบบ แต่สาหรับพุทธศาสนาสาหรับชาวบ้านหรือ
หลักธรรมสาหรับชาวบ้านนั้น การเทศน์โดยใช้โฆสัปมาณิกา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ชาวบ้านเข้าถึงเรื่องราว
ในพุทธศาสนาหรือเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น รสนิยมข้างต้น ผูกติดกับค่านิยมรักความสนุก
แบบคนอีสาน แม้จะเป็นการเทศน์ก็ยังชอบความสนุก ความไพเราะ พระรูปใดที่มีองค์ประกอบทั้งเสียงไพเราะ
คือ แหล่ได้ดี เทศน์เรื่องที่ชาวบ้านนิ ยมได้ดีและมีลูกเล่น จะได้รับความนิยมสูง พระนักเทศน์ชื่อดังบางรูปมีกิจ
นิมนต์เกือบ ๔๐๐ งานต่อปี เรียกได้ว่า บางวันมีกิจนิมนต์สามงาน โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
ของทุกปี เช่น พระอธิการดวงจันทร์ ธมฺมโฆสโก พระมหาบรรจบ ธีรวงฺโส พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจฺจ วโร เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้รับการนิมนต์ไปเทศน์ยังต่างประเทศเสมอ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่มีคนอีสานไปตั้งรกราก
จานวนมาก
๔.๓.๓พลวัตกำรสืบทอดวัฒนธรรมผ่ำนสื่อสมัยใหม่
“บ่จ้างหมอลา ผู้บ่าวมันตีกันโพดบ้านนี้ย่าน เอาพระมาเทศน์ฟังตะผู้เฒ่า มันจั่งบ่ตีกัน ”เจ้าภาพชาว
ตาบลบึงวิชัย จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าว แสดงให้เห็นทัศนะบางประการเกี่ยวกับการจัดงานบุญของคนอีสานปัจจุบัน
ที่พยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบุญของตนเอง เพราะหากเจ้าภาพว่าจ้างวงดนตรีลูกทุ่ง

๑๐๗
หมอลา หมอลาซิ่งมา มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง หรือทาร้ายร่างกายกัน อาจนามาซึ่งการ
บาดเจ็บล้มตาย ส่งผลเสียกับงานบุญได้ ดังข่าวที่ออกมาไม่ขาดสายในสื่อต่างๆ
ปัจจุบันการทะเลาะวิวาทในงานมหรสพโดยเฉพาะหมอลา วงดนตรีลูกทุ่ง หมอลาซิ่ง ที่คนอีสานนิยม
ว่าจ้างมาสมโภชงานบุญ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การเทศน์สามธรรมาสน์
ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ส่งผลให้มีรูปแบบการสมโภชงานบุญที่นิยมการเทศน์สามธรรมาสน์แทนหมอลา
บางงานก็จะมีหมอลาหรือวงดนตรีด้ วย งานที่มีการเทศน์สามธรรมาสน์อย่างเดียวนิยมจัดเทศน์ตอนกลางคืน
ส่วนงานที่มีมหรสพหลายอย่างจะนิมนต์พระมาเทศน์ตอนหลังเพลเป็นต้นไป
“งานบ่เคยลดเลย ตั้งแต่เทศน์มา” พระอธิการดวงจันทร์กล่าว ด้วยเหตุผลของความนิยมที่ยังมีอยู่ในหมู่
คนอีสาน แม้กลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตาม ทว่าจากการสังเกตพบว่า กลุ่มผู้ฟังเทศน์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างข้อมูลจากพื้นที่สามพื้นที่ มีดังนี้
ตาราง ๒ แสดงจานวนผู้ฟังเทศน์ในงานบุญที่เก็บข้อมูลในจังหวัดต่างๆ แยกตามกลุ่มอายุ
งำนบุญ

ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี
รวม

กลุ่มอำยุ กลุ่มอำยุ กลุ่มอำยุ กลุ่มอำยุ กลุ่มอำยุ
๑-๑๓ ปี ๑๔-๒๐ ๒๑-๓๕ ปี ๓๖-๔๐ ๔๑-๖๐
(เด็ก)
ปี
(วัย
ปี
ปี
(วัยรุ่น) ทำงำน)
๓
๒
๘
๕
๔๕
๑
๖
๑๔
๑๑
๑๕
๕
๘
๒๕
๒๑
๑๙
๗
๒๒
๔๔
๗๗

กลุ่มอำยุ
๖๐ ปีขึ้นไป

รวม/คน

๒๑
๑๓
๑๗
๕๑

๘๔
๔๕
๙๑
๒๒๐

จากตารางข้างต้นจะพบว่าจานวนผู้ฟังกลุ่มที่มากที่สุดคือ กลุ่มอายุ ๔๑-๖๐ ปี รองลงมาคือ ๖๐ ปีขึ้นไป
ซึ่งเป็นเรื่องปรกติเพราะผู้ที่ชอบฟังเทศน์มักเป็นผู้สูงอายุ แต่ตัวเลขจานวนผู้ฟังกลุ่มเด็กและวัยรุ่นกลับมีจานวนที่
น่าสนใจ แม้จะดูน้อยแต่การปลูกฝังการฟังเทศน์ตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่นน่าจะประสบความสาเร็จมากที่สุด ทั้งนี้ไม่ใช่
ว่าวัยรุ่นจะสามารถฟังเทศน์ได้เฉพาะตารมงานบุญเท่านั้น ในปัจจุบันช่องทางของการฟังเทศน์อีกช่องทางคือ
เว็บไซต์ youtube.com และมีช่องทางในการติดตามผลงานของพระนักเทศน์ทั้งในรูปของซีดีหรือติดตามทางสื่อ
สังคมออนไลน์อย่าง facebook.com เช่น
พระครูสังฆรักษ์สุริยา สจจฺวโร ที่ใช้เฟสบุ๊คชื่อตนเองเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่สนใจ และสามารถติดต่อนิมนต์ทางเฟสบุ๊คก็ได้ เป็นต้นยูทูปและเฟสบุ๊คกลาย
เป็นช่องทางหนึ่งของผู้สนใจการเทศน์สามธรรมาสน์ เพื่อเข้าไปฟังและซึมซับเอาวัฒนธรรมนี้เข้าไป สังเกตได้ว่า
ผู้ที่แสดงความเห็นและความสนใจส่วนใหญ่คือวัยรุ่น เพราะคือกลุ่มที่ใช้สื่อออนไลน์มากที่สุด

๑๐๘
กระแสความนิยมดังกล่าวทาให้การเทศน์สามธรรมาสน์ยังได้รับความนิยมอยู่ และมีพระนักเทศน์หน้า
ใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สานักเทศน์เสียงมีจานวนมากขึ้น แต่ความนิยมอาจจะจากัดอยู่ในกลุ่มพระที่มีชื่อเสียง แต่
ชื่อเสียงสามารถสร้างได้ไม่ยากนักในสภาพปัจจุบัน เพราะมีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค และยูทูป สาหรับ
เผยแพร่ผลงาน และให้คนฟัง ดังที่กล่าวมาแล้ว
นอกจากนี้ในยุคสื่อดิจิตตอล ที่คนอีสานสามารถเข้าถึงช่องโทรทัศน์ดาวเทียมได้มากขึ้น ช่อง ออนซอน
ทีวี ก็ได้นาเอาการเทศน์สามธรรมาสน์มาออกอากาศทุกวันช่วงสี่ทุ่ม จากที่ในอดีตจะสามารถฟังได้จากทางสถานี
วิทยุเท่านั้น ทาให้ช่องทางในการเผยแพร่การเทศน์สามธรรมาสน์มีกว้างขวางมากขึ้น
เทศน์เสียงประยุกต์หรือเทศน์ สามธรรมาสน์เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการดัดแปลงของสังคมอีสานที่มี
ความเป็นพลวัต และแน่นอนว่ามันยังคงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งตราบใดที่สังคมอีสานยังคมนับ
ถือพุทธศาสนาอยู่ ในบทความนี้นาเสนอเพียงเศษเสี้ยวเดียวของเรื่องราวเกี่ยวกับการเทศน์สามธรรมาสน์ ซึ่ งมี
รายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายส่วน ทั้งในเรื่องของกลอนเทศน์ หลักธรรมที่ถูกนาเสนอ สานักเทศน์ ฯลฯ แต่ใน
ลักษณะของความเป็นพลวัตดังกล่าวนี้ส่งผลให้ การเทศน์สามธรรมาสน์มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกับการ
เทศน์แหล่ของภาคกลาง ต่างจากหมอลาหรือการร้องสรภัญญะแบบอีสาน หากจะสรุปลักษณะความเป็นพลวัต
ของการเทศน์สามธรรมาสน์ จะพบโดยสรุปดังนี้
พลวัตด้ำนทำนอง คือ ทานองเทศน์แหล่แบบอีสาน ไม่มีทานองตายตัวเป็นแบบแผนแบบทานองแหล่
มหาชาติ ภ าคกลาง (ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน พระครู วิ นั ย ธร มานพ ปาละพั น ธ์ . ๒๕๕๒) แต่ ท านองขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการพลิกแพลงดัดแปลงและหยิบยืมท่วงทานองต่างๆ มาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ฟัง
พลวัตด้ำนรูปแบบ คือ รูปแบบการเทศน์สามธรรมาสน์ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ เจ้าภาพสามารถจัดพิธีกรรมตามรู ปแบบของแต่ละชุมชนไม่ตายตัว แต่จะมีพีธี
การหลักๆ ไว้ คือ มีการเทศน์อานิสงส์ เทศน์เรื่องไปกับบทสนทนา จากนั้นก็จะมีการเชิญวิญญาณ
พลวัตด้ำนเรื่องรำว คือ จากอดีตที่พระนักเทศน์จะแหล่เฉพาะมหาชาติเป็นหลักเท่านั้น อาจจะมีการ
แหล่เรื่องอื่นประกอบบ้าง แต่ไม่ใช่ดาเนิน เป็นเรื่องหลักเช่นมหาชาติ แต่เมื่อพระทองเพชร วีรธมฺโม ได้ดัดแปลง
เรื่องปฏาจารา และลีล าวดี จาก จากธรรมบท ใน พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย ออกมาเป็นกลอนเทศน์
เรื่องราวต่างๆ ในธรรมบทก็ถูกนามาดัดแปลงเป็นกลอนเทศน์จานวนมาก ต่อมามีการนานิทานพื้นบ้านมาแต่งอิง
ธรรมะ และเรื่องจากพระสูตรอื่นๆ มาดัดแปลง ทาให้เรื่องราวมีความหลากหลายมาก
พลวัตด้ำนผู้ฟัง คือ กลุ่มผู้ฟังปัจจุบันมีการขยายวงออกไปจากเดิมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เริ่มมี
วัยรุ่นมาฟังหรือติดตามผ่านสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้น และมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้มีผู้รู้จัก
พระนักเทศน์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
ความน่าสนใจของพิธีกรรมการเทศน์สามธรรมาสน์นอกจากจะพบว่ามีการดารงอยู่อย่างเข้มแข็งในสังคม
อีสานร่วมสมัย ที่แม้จะข้อสังเกตเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมบางประการอยู่บ้าง เช่น การแสดงออกที่มาก
เกินไป การใช้ทานองลามาเทศน์ แต่หากมองในภาพใหญ่ก็จะพบว่าการเทศน์สามธรรมาสน์คือตัวอย่างสาคัญของ

๑๐๙
วัฒนธรรมที่อิงอยู่บนความพึงใจหรือรสนิยมแบบอีสาน ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา แต่ก็
ยังคงดารงอัตลักษณ์แบบอีสานไว้แบบที่เหมาะกับยุคสมัย

บทที่ ๕
สรุปและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการและความเป็นมารวมถึงสภาพการณ์
ปัจจุบันของการเทศน์แหล่ลาสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง พัฒนาการดังกล่าวสะท้อนอัตลักษณ์ของ
การเทศน์แหล่ทานองอีสานได้หรือไม่ว่ามีความแตกต่างจากการแหล่ของภูมิภาคอื่นอย่างไรโดยเฉพาะการแหล่
ของภาคกลาง เพราะการเทศน์แหล่ในภาคกลางก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ และในกระบวนการสืบทอดการเทศน์
แหล่โดยพระสงฆ์มีกระบวนการอย่างไร ผ่านรูปแบบใดบ้าง และเพราะเหตุใดปัจจุบันพุทธศาสนิกชนในอีสานยัง
นิยมการฟังเทศน์แหล่อยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑ เพื่อศึกษาพัฒนาการและความเป็นมาของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานตอนกลาง
๒ เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
๓ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสืบทอดการเทศน์แหล่ทานองอีสาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๒. อัตลักษณ์ของกำรเทศน์สำมธรรมำสน์
อัตลักษณ์ของแก่นเรื่อง อัตลักษณ์สาคัญของแก่นเรื่องที่นาเสนอหลักธรรมในกลอนเทศน์สามธรรมาสน์
จะพบว่ามีหลักการนาเสนอสาคัญคือ ธรรมะเพื่อการใช้ชีวิตหรือธรรมะแบบชาวบ้าน ไม่ใช่หลักธรรมขั้นสูงที่
เข้าใจยาก แต่เน้นการเทศนาเพื่อให้เห็นตัวอย่างขอองการปฏิบัติที่ไม่ดีจะได้รับผลของการปฏิบัติอย่างไร โดยพบ
แก่นเรื่อง ๖ แก่นเรื่องหลัก คือ ๑) บาป-บุญ ๒) ความกตัญญู ๓) กฎแห่งกรรม ๔) การเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๕) หลักในการใช้ชีวิตคู่ ๖) ความขยัน โดยแก่นเรื่องเหล่านี้จะปรากฏในเรื่องแต่ละเรื่อง ไม่ซ้ากัน ดังตาราง ๑
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอโดยสรุป ดังนี้
อัตลักษณ์ด้ำนเนื้อหำ
อัตลักษณ์ด้ำนกำรเล่ำเรื่อง ในด้านการเล่าเรื่องพบว่า สิ่งสาคัญที่ผู้ฟังให้ความสนใจในอนดับ
ต่อมาคือการฟังเอาเรื่อง จะเห็นได้ว่าผู้ฟังเทศน์แหล่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่ตนเองชอบอยู่แล้ว เมื่อนิมนต์พระมา
เทศน์ก็จะเลือกให้เทศน์เรื่องที่ชอบ เช่น กอไผ่ยายนกเอี้ยง โดยจะสัมพันธ์กับพระแต่ะรูป กล่าวคื อ พระนักเทศน์
แต่ละคณะจะมีเรื่องประจาตัว ถือเป็นเรื่องที่เทศน์ได้ดีที่สุด
อัตลักษณ์ของผู้ฟัง
ก) ฟังเอำอรรถ ในการเทศน์แหล่สามธรรมมาสน์ เป็นการเทศน์ที่มีการสอดแทรกคติ

๑๑๐
ธรรมคาสอนในเรื่องต่าง ๆ
ข) ฟังเอำเสียง เสียงที่ใช้ในการเทศน์แหล่เป็นน้าเสียงที่ทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ค่อยตาม
ในการฟังทาให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม แต่สาหรับผู้ที่เคยฟังการเทศน์แหล่เป็นครั้งแรกอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจ
เพราะยังตามเรื่องที่เทศน์ไม่ทันหรือก็ยังไม่คุ้นกับเสียงที่พระท่านเทศน์ทานองแหล่ โดยเฉพาะช่วงทานองโศก จะ
เป็นที่นิยมของผู้ฟังมาก
ค) ฟังตำมธรรมเนียม คือกำรฟังโดยไม่ด้มุ่งหวังอะไร เพียงเพื่อให้จบพิธีกรรมเท่านั้น
ซึ่งระยะหลังจะเป็นแบบนี้มีผู้ตั้งใจฟังเพียงจานวนน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
อัตลักษณ์ด้ำนกลวิธีกำรเทศน์และองค์ประกอบกำรเทศน์
๑) ลำดับขั้นตอนในกำรเทศน์สำมธรรมำสน์ ในการเทศน์สามธรรมาสน์นั้นจะมี
ขั้นตอนสาคัญโดยสรุปเป็นสามขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มพิธีกรรม ขั้นเทศน์บรรยายเรื่อง และขั้นสรุปอานิสงส์ โดยใน
ขั้นตอนต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกับการฟังเทศน์ในพิธีกรรมทั่วไปของชาวอีสาน คือมีการอาราธนาศีล อาราธนา
ธรรม การเทศนา และการเทศน์อานิสงส์ผลบุญต่าง ๆ ของผู้ฟังผู้ทาบุญ
ข . ขั้ น เ ท ศ น์
บรรยำยเรื่อง ในขั้นตอนนี้พระนักเทศน์จะเริ่มกระบวนการเทศน์โดยกล่าวถึงการทาบุญของเจ้าภาพ การแนะนา
ผู้เทศน์แต่ละคนโดยเริ่มแนะนาไปทีละรูป โดยอาจมีฉายาหรือไม่มี เช่น เสียงสวรรค์ เสียงทอง ซึ่งมีความหมายไป
ในทางเสียงไพเราะเป็นสาคัญ รูปแบบการใช้ทานองเทศน์ในการเทศน์สามธรรมาสน์ ก็จะมีทานองสาคัญอยู่สี่
ทานอง คือ ทานองหลัก ทานองเสริม ทานองบรรยาย และทานองกลอนสุภาพ
ค.ขั้นสรุปอำนิสงส์ เป็นการปิดเรื่องสรุปหลักธรรมและอานิสงส์การทาบุญ
๒ กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน
เมื่อศึกษาพัฒ นาการของส านั กเทศน์เสียงในภาคอีส าน รวมไปถึงสถานการณ์ทางสั งคมวัฒ นธรรม
ปัจจุบัน จะทาให้เห็นเส้นทางของการเกิดขึ้นและพัฒนาตนเองในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้
พัฒนาการดังกล่าวคงมิใช่พัฒนาการที่แยกตัวออกมาจากกระแสสังคมวัฒนธรรมไทยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ ดขาด แต่
เคลื่อนไหวไปบนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก การศึกษาพัฒนาการของสานักเทศน์เสียงในภาคอีสานจึงน่าจะ
ทาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง ประเพณีงานบุญอุทิศส่วนกุศลหาผู้ล่วงลับ
เป็นประเพณีสาคัญที่ชาวอีสานจะต้องถือปฏิบัติ เพราะชาวอีสานมีความเชื่อว่าหากญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปไม่มี
ผู้ทาบุญทาทานอุทิศให้ ผู้ตายก็จะไม่ได้ผลบุญพอที่จะไปเกิดบนสวรรค์ และลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ไม่ทาบุญ
อุทิศหาผู้ล่วงลับก็ถือว่าไม่กตัญญู ความเชื่อเหล่านี้เป็นที่มาของประเพณีทาบุญอุทิศ ทั้งบุญกฐิน บุญแจกข้าวหรือ
บุญหอดอกผึ้ง ที่ต้องมีการทาบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงบรรดาญาติมิตร และมีมหรสพเฉลิมฉลอง ในอดีตชาวอีสานนิยม
จ้างวงดนตรีลูกทุ่งหมอลา หมอลาซิ่ง หรือภาพยนตร์ และในหลายๆ งานนิยมนิมนต์พระมาเทศน์แหล่ บางงาน
นิมนต์พระมาเทศน์ตอนกลางวัน ตอนกลางคืนมีมหรสพอื่น บางงานมีเพียงการเทศน์แหล่ ที่เรียกกันว่า “เทศน์
สามธรรมาสน์” ซึ่งหมายถึง การเทศน์แหล่รูปแบบหนึ่งที่มีพระเทศน์จานวนสามรูปนั่งเทศน์บนธรรมาสน์ เป็น
รูปแบบที่พัฒนามาจากการเทศน์มหาชาติ นาเรื่องราวอิงหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เหมาะกับชาวบ้านมาใช้ใน
การเทศน์

๑๑๑
การเทศน์สามธรรมาสน์เป็นพิธีกรรมที่ปรากฏในงานบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่เสมอ และปรากฏอยู่ในงานบุญ
ทุกจังหวัดในภาคอีสาน หากกล่าวถึงการเทศน์แล้ว ว่าโดยทานองมี ๒ แบบ คือ ๑) เทศน์ธรรมวัตร คือเทศน์โดย
ในเสียงและทานองเป็นปกติเหมือนอ่านหรือพูดธรรมดา ไม่ได้ออกเสียงและทานองไพเราะด้วยการขับขาน มุ่งให้
เข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อให้นาไปปฏิบัติได้เป็นสาคัญ เรียกว่า เทศน์ทานองธรรมวัตร ก็ได้ และ ๒) เทศน์แหล่
คือเทศน์โดยใช้เสียงและทานองที่มุ่งความไพเราะเป็นสาคัญ เช่น เทศน์มหาชาติ เทศน์แหล่ ซึ่งมีทั้งแหล่ในคือ
เรื่องในมหาชาติและแหล่นอกคือเรื่องอื่นๆ ที่นามาเสริมโดยมุ่งความสุนทรีย์
สาหรับการเทศน์แหล่บางครั้งพระนักเทศน์จะเรียกว่าการเทศน์แบบ “โฆสัปปมาณิกา”คาว่า โฆสัปป
มาณิกา คือ ผูถือประมาณในเสียง บุคคลที่ไดยินไดฟงเสียงสรรเสริญเกียรติคุณหรือเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบ
ใจเลื่อมใสนอมใจทีจ่ ะเชื่อถือ เทศน์สามธรรมาสน์ก็นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการเทศน์ที่ใช้วิธีแบบโฆสัปมาณิกา คือ
เทศน์ให้ผู้ฟังนิยมชื่นชมในเสียงเป็นหลัก เป็นรูปแบบการเทศน์แหล่แบบหนึ่งที่มีพัฒนาการมาประมาณ ๔๐ ปีที่
ผ่านมา และยังคงได้รับความนิยมในหมู่พุทธศาสนิกชนอีสานอย่างมาก แต่รูปแบบการเทศน์สามธรรมาสน์ก็มี
ลักษณะของความเป็นพลวัต (dynamic) ด้วยเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวไปตามบริบทของสังคมแต่ละยุค
จึงน่าสนใจว่า ลักษณะพลวัตของการเทศน์สามธรรมาสน์นี้มีอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยผู้เขียน
ใช้การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งพระนักเทศน์ เจ้าภาพ ผู้ฟัง และลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วมในงานบุญต่างๆ แล้ว
นามาวิเคราะห์
๒.๑ พัฒนำกำรของกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน การเทศน์สามธรรมาสน์มีพัฒนาการมาจากการเทศน์
มหาชาติภาคกลาง ซึ่งจะมีการเทศน์ ๖ ธรรมาสน์ โดยจะให้พระแต่ละรูปรับหน้าที่เป็นตัวละครในเรื่ องมหาวเส
สันดรชาดก คือ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ท้าวสญชัย พระนางผุ สดี กัณหา และชาลี จากนั้นจึงมีการลด
จานวนลงเหลือ ๔ ธรรมาสน์ด้วยเหตุที่เจ้าภาพมีกาลังในการถวายปัจจัยจากัด และเริ่มลดความนิยมลง ไม่ค่อยมี
กิจนิมนต์ (พระครูสุตสารพิมล.สัมภาษณ์) ส่วนในงานบุญต่างๆ โดยปรกติแล้วก็จะมีการนิมนต์พระมาเทศนาอยู่
แล้ว แต่จะเป็นการเทศน์ในรูปแบบของการเทศน์ธรรมวัตรมากกว่า คือ การเทศน์ที่ใช้การบรรยายธรรม ไม่ใช้
เสียงยาวหรือแหล่ ส่วนการแหล่เป็นเทคนิคการเทศน์ที่พัฒนามาจากประเพณีการอ่านหนังสือของคนอีสาน ที่
พัฒนาไปเป็นการร้องหมอลาปัจจุบัน เดิมการแหล่จะใช้เมื่อเทศน์ธรรมวัตรจบแล้ว พระผู้เทศน์ก็จะร้องแหล่อวย
พรหรือแถมสมภาร แต่ไม่แหล่เป็นเรื่องแบบในปัจจุบัน
๒.๒ นักเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
เมื่อกล่าวถึงบุคคลสาคัญในวงการเทศน์แหล่หรือเทศน์เสียงประยุกต์ ที่พระนักเทศน์ทั่วอีสาน
นับเป็นครูบาอาจารย์ มีอยู่สองรูปด้วยกัน คือ พระอาจารย์ทองเพชร วีรธัมโม และพระครูสุตสารพิมล
๒.๓ กำรสืบทอดกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำน
๑) กำรสืบทอดทำนองเทศน์แหล่อีสำน
กำรสืบทอดในอดีต ในอดีตการสืบทอดทานองเทศน์แหล่ คือการเรียนจากผู้เป้นนักเทศน์ จึงทา
ให้มีสานักเทศน์เกิดขึ้นทั่วภาคอีสาน เมื่อมีกระแสความนิยมในการเทศน์สามธรรมาสน์เกิดขึ้น โดยเฉพาะในยุค
รุ่งเรืองพระนักเทศน์จะสังกัดสานักงานหมอลา เมื่อจะนิมนต์ก็สามรถไปนิมนต์ผ่านสานักงานหมอลาที่เป็นศุนย์
กลางของคณะหมอลาต่าง ๆ ได้

๑๑๒
กำรสืบทอดในปัจจุบัน ส่วนพระนักเทศน์ยุคใหม่มีวิธีการเรียนเทศน์หรือสืบทอดการเทศน์ ๒
รู ป แบบ คือ แบบผสมและแบบเรี ย นด้ว ยตนเอง แบบผสมคื อเรี ยนแบบต่ อกลอนและฝึ กท านองเทศน์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งศึกษาจากคลิป ซีดีของพระนักเทศน์ชื่อดังเพื่อฝึกเทศน์ด้วยตนเอง อีกรูปแบบคือการเรียนผ่าน
สื่ออย่างเดียวซึ่งพระนักเทศน์รุ่นใหม่ชื่อดังที่สุดในปัจจุบันอย่างพระครูสังฆรักษ์สุริยา สัจจวโร เรียนแบบนี้ แต่
การเรียนแบบนี้ทุกรูปจะมีพื้นฐานครอบครัวที่เป็นหมอลามาก่อน
๓.พลวัตกำรเทศน์แหล่ทำนองอีสำนในสังคมปัจจุบัน
๑ พลวัตของทำนองเทศน์แหล่กับรสนิยมแบบโฆสัปมำณิกำ
การนิ ย มชื่น ชอบในเสี ย งเป็ นปมาณิกาหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัส ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา แต่ผู้ที่เผยแพร่โดยวิธีการใช้เสียงอันไพเราะนี้ก็จะต้องระลึกเสมอว่าวัตถุประสงค์ของการเทศน์
โดยให้ชื่นชอบในเสียงนี้คือการนาธรรมะให้เข้าถึงผู้คนอีกช่องทางหนึ่ง เพราะมนุษย์แต่ละกลุ่มมีความสามารถใน
การรับรู้ เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์แตกต่างกันไป
๒ พลวัตของผู้ฟังกับแรงผลักให้เกิดท่วงทำนอง
รสนิย มการฟังเทศน์ ของคนอีส านยึดอยู่บนความไพเราะของเสี ยงที่ส ามารถชักนาให้ ผู้ฟังเกิดความ
ซาบซึ้งได้ เพราะเสียงแหล่ของพระในบางช่วงผสานกับเนื้อหาที่ชวนให้เศร้าทาให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของเรื่อง
คล้ายกับการฟังหมอลา ทั้งนี้รสนิยมในการฟังเทศน์แหล่ของคนอีสานยึดโยงอยู่กับปัจจัย หลัก การฟังเทศน์ของ
ชาวอีสานอาจจะมีรสนิยมหลายรูปแบบ แต่สาหรับพุทธศาสนาสาหรับชาวบ้านหรือหลักธรรมสาหรับชาวบ้านนั้น
การเทศน์โ ดยใช้โ ฆสัป มาณิกา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ ชาวบ้านเข้าถึงเรื่องราวในพุทธศาสนาหรือเข้าใจ
หลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น ในลักษณะของความเป็นพลวัตดังกล่าวนี้ส่งผลให้ การเทศน์สาม
ธรรมาสน์มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกับการเทศน์แหล่ของภาคกลาง ต่างจากหมอลาหรือการร้องสรภัญญะ
แบบอีสาน หากจะสรุปลักษณะความเป็นพลวัตของการเทศน์สามธรรมาสน์ จะพบโดยสรุปดังนี้
๓ พลวัตด้ำนทำนอง คือ ทานองเทศน์แหล่แบบอีสาน ไม่มีทานองตายตัวเป็นแบบแผนแบบทานองแหล่
มหาชาติภาคกลาง แต่ทานองขึ้นอยู่กับความสามารถในการพลิกแพลงดัดแปลงและหยิบยืมท่วงทานองต่างๆ มา
ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ฟัง
๔ พลวัตด้ำนรูปแบบ คือ รูปแบบการเทศน์สามธรรมาสน์ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ เจ้าภาพสามารถจัดพิธีกรรมตามรูปแบบของแต่ละชุมชนไม่ตายตัว แต่จะมีพีธี
การหลัก ๆ ไว้ คือ มีการเทศน์อานิสงส์ เทศน์เรื่องไปกับบทสนทนา จากนั้นก็จะมีการเชิญวิญญาณ
๕ พลวัตด้ำนเรื่องรำว คือ จากอดีตที่พระนักเทศน์จะแหล่เฉพาะมหาชาติเป็นหลักเท่านั้น อาจจะมีการ
แหล่เรื่องอื่นประกอบบ้าง แต่ไม่ใช่ดาเนินเป็นเรื่องหลักเช่นมหาชาติ
๖ พลวัตด้ำนผู้ฟัง คือ กลุ่มผู้ฟังปัจจุบันมีการขยายวงออกไปจากเดิมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เริ่มมี
วัยรุ่นมาฟังหรือติดตามผ่านสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้น และมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้มีผู้รู้จัก
พระนักเทศน์มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

๑๑๓
ความน่าสนใจของพิธีกรรมการเทศน์สามธรรมาสน์นอกจากจะพบว่ามีการดารงอยู่อย่างเข้มแข็งในสังคม
อีสานร่วมสมัย ที่แม้จะข้อสังเกตเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมบางประการอยู่บ้าง เช่น การแสดงออกที่มาก
เกินไป การใช้ทานองลามาเทศน์ แต่หากมองในภาพใหญ่ก็จะพบว่าการเทศน์สามธรรมาสน์คือตัวอย่างสาคัญของ
วัฒนธรรมที่อิงอยู่บนความพึงใจหรือรสนิยมแบบอีสาน ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา แต่ก็
ยังคงดารงอัตลักษณ์แบบอีสานไว้แบบที่เหมาะกับยุคสมัย
ข้อเสนอแนะ
๑. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นสาคัญเพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพระนักเทศน์ ยัง
ไม่ได้มุ่งวิเคราะห์ตัวบท หากมีการวิจัยควรมีการวิเคราะห์ตัวบทของพระอาจารย์ทองเพชร วีรธัมโม หรือ พ กวี
เพราะนับเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาในอีสานสูงมาก
๒. การวิจัยในประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชนด้วยการเทศน์แหล่เป็นประเด็นวิจัยที่น่าสนใจ
อย่างมาก เพราะการเทศน์แหล่มีบทบาทสูงในสังคมพุทธศาสนาอีสาน

๑๑๔
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๑๑๖

ภำคผนวก

๑๑๗
ภำคผนวก ก
แนวคำถำมสัมภำษณ์
ส่วนทั่วไป
๑.มีงานเทศน์เยอะไหมต่อปี
๒.งานเยอะช่วงไหน เพราะเหตุใด
๓.เทศน์มาแล้วกี่ปี
๔.รับงานจังหวัดไหนบ้าง ไกลสุดคือที่ไหน
๕.ญาติโยมติดต่อทางใดมากที่สุด

กำรรับงำน
๑.รับอย่างไร
๒.ค่าคายเท่าไหร่
๓.คิดตามระยะทางไหม
๔.งานที่รับประเภทไหนบ้าง
๕.ช่วงไหนที่มีงานมากที่สุด

กำรเทศน์
๑.บทเทศน์มาจากไหน
๒.ใครแต่ง
๓.แบ่งเรื่องอย่างไร/มีกี่ช่วงกี่ตอน/ใช้เวลาในการเทศน์ประมาณกี่ชั่วโมง/นาที
๔.มีวิธีการเทศน์อย่างไรให้ดึงดูดความสนใจ
๕.ทานองเทศน์มีกี่ทานอง อะไรบ้าง

๑๑๘
๖.เรื่องที่เทศน์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร/เทศนาสอนเรื่องอะไรบ้าง
๗.เรียนเทศน์มาจากที่ไหน กับใคร
๘.เรียนนานไหม
๙.มีการถ่ายทอดการเทศน์ให้กับใครบ้างไหม
๑๐.ในกระบวนการเทศน์มีพิธีกรรมอย่างไรบ้าง/ขึ้นอย่างไร/ลงอย่างไร
๑๑.เทศน์ ๑ ๒ ๓ ธรรมาสน์ แตกต่างกันอย่างไร มี ๔ หรือ ๕ ธรรมาสน์หรือไม่
๑๒.ปฏิกิริยาญาติโยมเวลาฟังเทศน์ เป็นอย่างไร
๑๓.บทสนทนาในการเทศน์ มีการเตรียมมาหรือไม่หรือเป็นการด้นสด
๑๔.เรื่องที่เคยเทศน์เคยเอามาจากชาดกมั้ย ถ้ามีชื่อเรื่องอะไรบ้าง
๑๕.เรื่องที่เคยเทศน์ที่ไม่ใช่ชาดก มีชื่อเรื่องอะไรบ้าง
๑๖.แนวเรื่องแบบใดที่คิดว่าคนนิยมมากที่สุด
๑๗.มีการโยนของในการแสดงบทบาทสมมุติมั้ย ถ้ามีทาไม่ถึงต้องโยน
๑๘.ญาติโยมจะร้องไห้และซาบซึ้งกับการเทศน์ช่วงใดมากที่สุด
๑๙.คนที่ดูที่ฟังส่วนใหญ่วัยไหน/เพราะอะไร
๒๐.คิดยังไงที่มีผู้กล่าวว่าการเทศน์เสียงผิดพระวินัย
๒๑.การเทศน์โต้ตอบมีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร
๒๒.แล้วคิดว่าการเทศน์โต้ตอบประสบความสาเร็จในการสั่งสอนญาติโยมหรือไม่
ประวัติผูวิจัย
นายอนุชา พิมศักดิ์
เกิด ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๒
ภูฒิลาเนา บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๓ ตาบลเมืองทอง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
ประวัติกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๑๙
ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถำนที่ทำงำน
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