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การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนเทศน์ทานองล้านนา
ของวั ด อื่ น ๆ การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล จากภาคสนาม ทั้ ง วิ ธี ก ารสั ง เกตและการ
สัมภาษณ์
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ใช้
วิธีการสอนแบบโรงเรียน มีการจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้ง
การรับสมัคร จานวนที่รับสมัคร การแบ่งกลุ่มการเรียน การจัดตารางเวลาเรียน สื่อการสอน การ
ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ในด้านวิธีการและขั้นตอนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาพบว่า ใช้
วิธีการสอนแบบครูทาเป็นตัวอย่าง และผู้เรียนปฏิบัติตามตัวอย่าง มีขั้นตอนการฝึกกาหนดลมหายใจ
การออกเสียงเนื้อหาคาเทศน์ให้เป็นภาษาถิ่นเหนือ การฝึกออกเสียงนอกและเสียงใน การฝึกปฏิบัติ
เสียงเอื้อน และการปฏิบัติออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม ผลที่ได้จากการถ่ายทอดพบว่า
ผู้เรียนทั้งหมดสามารถปฏิบัติการเทศน์ได้ตามที่ผู้สอนได้สอนไว้ นอกจากนี้ยังมีการสอนองค์ประกอบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์ทานองล้านนา ทั้งการทาความเข้าใจวิธีการเริ่มเรียนตามความเชื่อโบราณ
การทาความเข้าใจลาดับพิธีการเทศน์ ลักษณะท่านั่งในการเทศน์ ลักษณะบุคลิกและมารยาทที่ดี ที่
พระนักเทศน์พึงปฏิบัติ และการท่องเนื้อหาคาเทศน์ สาหรับเนื้อหาที่ใช้ฝึกปฏิบัติในการเรียนการ
เทศน์ทานองล้านนาได้แก่คัมภีร์ธรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดก และกาพย์ ธรรมมหาเวสสันดรชาดก
ด้านการเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา ได้นาเอาวิธีการต่างๆไปเผยแพร่โดย
ได้ใช้กับโครงการการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดทุ่งหมื่นน้อย ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ใช้รูปแบบของวัดลอยเคราะห์เป็นต้นแบบ พบว่าได้รับความสนใจจากผู้เรียนทั้งใน
พื้นที่อาเภอสันทรายและอาเภอใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดการขยายโรงเรียนสอนการเทศน์ทานองล้านนา
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้นาเอาองค์ความรู้ไปใช้จริงทั้งการเทศน์ทานองธรรมวัตร และ
ทานองมหาชาติ
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ABSTRACT

This study, the transmission process of Lanna preaching, proposes to
examine the process of transmitting the Lanna preachment emerged in Wat Loy
Kroh, Muang District, Chiang Mai Province. Moreover, it intends to spread transmission
process of Lanna preaching of Wat Loy Kroh, Muang District, Chiang Mai. In this case,
it is aimed to be known and exemplified in learning and teaching Lanna preaching of
other temples. In terms of methodological issue, field data collection was included
in the study for both observation and interview processes.
The results of the study found that the transmission process of Lanna
preaching of Wat Loy Kroh used the school pattern teaching method with primary
management of the learning and teaching system in an orderly way. These
concerned with number of applications of the students, grouping, subject scheduling,
teaching material, and learning assessment. In the way and the process of conveying
the Lanna preaching, it was shown that it used the teaching method as a teachermodeled role, and then followed with the students after they saw the example. For
Lanna preaching, there are procedures to set the breath, accurate pronunciation of
the preaching given in the Northern dialect, actual sound and falsetto practice (outer
and inner sounds), utter sounds practice, and finally preaching full text practice. As a
result, all learners can practice the preaching as previously taught by the instructor.
In addition, there are other elements related to the Lanna preaching such as creating
an understand of how to start learning by faith, the order of the preaching, sitting
pattern in the preaching, personality and good manners of the preachers, and the
content of the preaching. For the content used as the practicing stage of learning
how to preach the Lanna preaching, it was the Bhuddist scriptures of Vessantara
Jataka and Kap Dham (Bhuddist poetry) of Vessantara Jataka. In the sense of

ค

spreading the transmission process of Lanna preaching, it can be seen that these
methods were combined into the project of teaching Lanna preaching in Wat Thung
Meaun Noy, Nong Han, San Sai District, Chiang Mai province which used Wat Loy Kroh
preaching pattern as a model. It was also found that there were a number of
interests from the students in the area of Sansai and neighboring districts. These
resulted in the expansion of the school teaching the Lanna preaching. Graduates of
the course also have taken the knowledge to use in the real situation as a preacher
of Thammawat and Mahachat rhythms.
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โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา” ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
โครงการวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากที่ปรึกษาประกอบไปด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ ซึ่งได้กรุณาให้
คาแนะนาตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์
ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ที่ได้กรุณาเสนอแนะแนวทางเมื่อครั้งทีเ่ ริ่มต้นโครงการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอน้อมไหว้สากราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีพระครูสุวิมลธรรม
รักษ์ เจ้ าอาวาสวัดลอยเคราะห์ พระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อย พระ
ประณัติ กุสโล วัดดวงดี ที่ได้เมตตาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
นักวิชาการล้านนาคดี และปราชญ์ท้องถิ่นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และ
ขอขอบคุณนักศึกษาผู้ช่วยที่ได้ช่วยเหลือในการทาวิจัยครั้งนี้ด้วย
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคนในครอบครัวผู้ซึ่งเป็นกาลังใจสาคัญในการทางานวิชาการ และ
ขอขอบพระคุณคุณพุทธิพงษ์ นิลใบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ประสานงานคนสาคัญที่ทาให้งานวิจัย
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ในวิถีชีวิตของคนภาคเหนือมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต ในรอบ๑ปีคน
ท้องถิ่นภาคเหนือจะมีส่วนร่วมในงานประเพณีหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต ซึ่งงานเหล่านี้จะต้องมี
ศาสนพิธีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ โดยมีการแสดงเทศน์เป็นสิ่งสาคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งพระสงฆ์
หรือสามเณรจะต้องแสดงเทศน์เป็นทานองแบบล้านนา
การเทศน์ทานองล้านนานับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆของประเทศ
ไทย เนื่องจากเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเรียกกันว่าดินแดนล้านนานั้นเป็นพื้นที่ที่มีสาเนียงภาษาเป็นของ
ตนเอง หรือที่เรียกกันว่าภาษาคาเมือง การเทศน์ทานองล้านนาจึงมีการใช้ภาษาและท่วงทานองที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าในปัจจุบันการเทศน์ในรูปแบบ
บรรยายธรรมจะเข้ามามีบทบาทมากในสังคมภาคเหนือ แต่กระนั้นการเทศน์ทานองล้านนาก็ยังคงมี
การสืบทอดและมีหน้าที่การใช้งานอยู่เสมอ
งานที่สาคัญของคนภาคเหนือที่ยังคงมีการเทศน์ทานองล้านนาคือ งานเทศน์มหาชาติ หรือที่
คนภาคเหนือเรียกว่า งานตั้งธรรมหลวง โดยเนื้อหาที่ใช้ในการเทศน์จะเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร
อั น เป็ น ชาติ สุ ด ท้ า ยของพระโพธิ สั ต ว์ ก่ อ นที่ จ ะได้ ม าตรั ส รู้ เ ป็ น องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
เรื่องราวของพระเวสสันดรมีการแบ่งออกเป็น ๑๓ กัณฑ์ ลักษณะการเทศน์ของแต่ละกัณฑ์จึงมีความ
แตกต่างกันไปด้วย เช่น กัณฑ์มัทรีมีเนื้อหาที่โศกเศร้าจะเทศน์ด้วยเสียงสูงแบบโหยหวนฟังแล้วเกิด
อารมณ์โศกเศร้า กัณฑ์มหาราชมีเนื้อหาแสดงถึงความมีอานาจบารมีก็จะเทศน์ด้วยเสียงใหญ่ เมื่อฟัง
แล้วเกิดอารมณ์น่าเกรงขาม เป็นต้น
ในการจัดงานเทศน์มหาชาติจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์หรือสามเณรที่มีเสียงไพเราะมาเป็นองค์
เทศน์ พระสงฆ์หรือสามเณรรูปใดที่มีเสียงดีก็จะได้รับการยกย่องชื่นชม วัดต่างๆในภาคเหนือจะนิยม
จัดงานเทศน์มหาชาติในงานลอยกระทง พระสงฆ์หรือสามเณรที่มีเสียงไพเราะจะได้รับนิมนต์ให้ไป
เทศน์อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้หน้าที่การใช้งานของการเทศน์ทานองล้านนาจึงยังคงมีบทบาทรับใช้สังคมมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทาให้พระสงฆ์และสามเณรเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนการเทศน์ทานองล้านนา
อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนานั้นเกิดขึ้นในวัด โดยมีเจ้าอาวาส พระสงฆ์หรือ
ผู้ที่บวชเรียนมาก่อนเป็นผู้สอน การสอนในอดีตจะใช้วิธีการที่ผู้สอนทาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วผู้เรียนจึง
ฝึกทาตาม เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการท่องจาและการปฏิบัติ ซึง่ วิธีการสอนเช่นนี้ปรากฏมีมาตั้งแต่อดีต
และในปัจจุบันก็ยังปรากฏว่ามีวิธีการสอนเช่นนี้อยู่

๒

นอกจากการเรียนเป็นนักเทศน์ด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอน
เทศน์ทานองล้านนาให้เป็นระบบโรงเรียน ที่วัดลอยเคราะห์ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ นับได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนการเทศน์ทานองล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดสอนเป็นระบบ
โรงเรียน จัดการสอนเรียนการสอนเป็นห้องเรียน มีการแบ่งระดับ ซึ่งวัดลอยเคราะห์เป็นศูนย์อบรม
ประชาชนประจ าตาบล โดยได้เปิ ดอบรมองค์ความรู้หลายสาขา ประกอบไปด้ว ยการสอนดนตรี
พื้นเมืองล้านนา การสอนอักษรและภาษาล้านนา การสอนผู้นาศาสนพิธี และการสอนเทศน์ทานอง
ล้านนา โดยเริ่มทาการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ด้วยการเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
เทศน์ทานองล้านนานี้ พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ เจ้ าอาวาสวัดลอยเคราะห์จึงได้ให้การสนับสนุนการ
สอนเทศน์ทานองล้านนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเทศน์ทานองล้านนามาเป็นครูสอนให้กับพระสงฆ์และสามเณรที่มีความสนใจในการเรียนเทศน์
ทานองล้านนา
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาจนถึ งปัจจุบันได้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเทศน์
ทานองล้านนาเป็นจานวนมาก แต่การศึกษาและวิจัยทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานอง
ล้านนา ยังพบว่ามีเพียงส่วนน้อย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษากระบวนการถ่ายทอด
การเทศน์ทานองล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ และเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเทศน์
ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์นั้นมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบโรงเรียนซึ่งแตกต่างจากการ
เรียนการสอนในสมัยอดีต ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์
ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาลักษณะทานองการเทศน์
แบบล้านนา เนื้อหาที่ใช้ในการเทศน์ทานองล้านนา ลาดับพิธีในการเทศน์ทานองล้านนา ความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนเทศน์ทานองล้านนา วิธีการคัดเลือกพระสงฆ์สามเณรเข้าเรียน ระยะเวลาที่ใช้ใน
การสอนของแต่ละรุ่น ขั้นตอนการฝึกเทศน์ทานองล้านนา เนื้อหาตัวอย่างที่นามาใช้ในการเรียนการ
สอน การสอนมารยาทและบุคลิกของนักเทศน์ ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้
จัดการเรียนการสอนเทศน์ทานองล้านนาให้กับวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเทศน์
ทานองล้านนาคงอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
๒. เพื่อเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนเทศน์ทานองล้านนา
ของวัดอื่นๆ

๓

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในด้านวิชาการ
ผลของการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา กรณีศึกษาวัดลอยเคราะห์
จังหวัดเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิธีการสอนการเทศน์ทานองล้านนา ซึ่ง
วิธีการสอนมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทาให้มองเห็นปรากฏการณ์วิธีการสอนการเทศน์ที่มีความ
เป็นระบบกว่าในอดีตและสามารถเกิดความเข้าใจในวิธีการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนาผล
ของการวิจั ย ไปใช้ในเชิงวิช าการทั้ง ในรูปแบบของบทความ เอกสารตาราและต่ อยอดงานวิจัย ที่
เกี่ยวกับการเทศน์ทานองล้านนา รวมถึงการทาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่วัดอื่น ๆใน
การจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา และจะได้นาเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ เพื่อ
นาเสนอในการจัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประโยชน์ต่อการรักษาวัฒนธรรมของชาติ
ผลของการศึกษาวิจั ยกระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้ านนา กรณีศึกษาวัดลอย
เคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของวัฒนธรรมของชาติ เนื่องจากวัฒนธรรม
การเทศน์ของล้านนานั้นมีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ท่วงทานองและภาษาที่ใช้ในการเทศน์ และการเทศน์ทานองล้านนานั้นยังคงมีหน้าที่ การใช้งานมา
จนถึงปัจ จุ บั น การเทศน์ ทานองล้ านนาจึงมีความสาคัญที่จะต้องสื บทอดเพื่อรับใช้สังคมต่อไปใน
อนาคต การศึกษาที่เป็นวิชาการจะทาให้เกิดความเข้าใจในวิธีการสอนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จากสิ่ง
ที่คลุมเครือก็จะกลายเป็นสิ่งที่คลี่คลาย ทาให้สามารถนาเอารูปแบบการสอนไปใช้ได้ เมื่อองค์ความรู้มี
การเผยแพร่มากยิ่งขึ้น ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ตามมา
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ผลของการศึ ก ษาวิ จั ย จะมี ก ารน าเสนอรายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละเผยแพร่ ไ ปสู่
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งทาการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ ผลการวิจัยที่ได้สามารถนาไปศึกษาต่อยอดในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นด้าน
วิธีการสอนการเทศน์ นอกจากนี้ยังสามารถนาเอาวิธีการสอนการออกเสียงไปปรับใช้กับการสอนการ
ออกเสียงวรรณกรรมขับขานพื้นบ้านประเภทอื่นๆ องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือตารา
ที่เกี่ยวกับวรรณกรรมขับขานของท้องถิ่นได้อีกด้วย

๔

คาถามหลักในการวิจัย
กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบ
วิธีการอย่างไร
กรอบแนวคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์
๑. กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยกาหนดตามประเด็นศึกษา ตลอดจนแนวคิดที่สาคัญในการ
วิจัยดังต่อไปนี้

วัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้ทางสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบการเรี ยนรู ้ที่มี

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

การจัดการทรัพยากร

อยูใ่ นท้องถิ่นชนบท
ภาคเหนือ
การจัดการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ ข้อ ๑

การเผยแพร่
วัตถุประสงค์ ข้อ ๒

เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการ

เพื่ อ เผยแพร่ ก ระบวนการถ่ า ยทอด

เทศน์ ท านองล้า นนาของวัด ลอยเคราะห์

การเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์

อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่ ให้เป็ นที่ รู้จ ัก
และเป็ นตัวอย่างในการจัดการเรี ยนการสอน
เทศน์ทานองล้านนาของวัดอื่นๆ

๕

๒. นิยามศัพท์เฉพาะ
ตั้งธรรมหลวง
ระบา
กาพย์เค้า

หมายถึง พิธีการเทศน์มหาชาติหรือชาดกเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
หมายถึง ทานอง
หมายถึง คาพรรณนาซึ่งเป็นส่วนคล้ายแหล่นาเหมือนกับเป็นการ
ย่อเรื่องที่จะเทศนา
กาพย์ปลาย หมายถึง คาพรรณนาซึ่งเป็นการส่งท้ายหลังจากการเทศน์
ทานองธรรมวัตร หมายถึง ทานองที่ใช้เทศน์ตามตามกิจนิมนต์ทั่วไป หรือเทศน์
ในช่วงเข้าพรรษา
ทานองมหาชาติ หมายถึง ทานองที่ใช้ในการเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์
ทานองล้านนา สามารถจาแนกออกได้ดังนี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. รูปแบบการเทศน์ของล้านนา
๑.๑ ประเภทของการเทศน์ทานองล้านนา
การเทศน์ทานองล้านนาสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การเทศน์ทานองธรรมวัตร ธรรมวัตร หมายถึง วัตรปฏิบัติตามปกติทั่วไป การเทศน์
ทานองธรรมวัตรจึงเป็นการเทศน์ที่ใช้ทานองธรรมดา ใช้วิธีการเอื้อนหรือที่เรียกว่าการละม้ายอยู่เป็น
บางครั้ง การขึ้น-ลงของเสียงอยู่ในระดับธรรมดาไม่มากเท่ากับการเทศน์มหาชาติ นิยมเทศน์ในช่วง
เข้าพรรษา การเทศน์ทานองธรรมวัตรสามารถแบ่งได้เป็น ๔ รูปแบบ คือ
๑.๑ แบบน้าดั้นท่อรินคา มีการใช้เสียงที่มีลักษณะคล้ายกับน้าไหลวนลงท่อ
๑.๒ แบบขี่ม้าแอ่วเมือง มีการดาเนินจังหวะเหมือนกับจังหวะการก้าวเท้าของม้าที่
กาลังเดินชมเมือง
๑.๓ แบบม้าย่าไฟ มีการดาเนินจังหวะเหมือนกับจังหวะการก้าวเท้าของม้าที่กาลัง
เหยียบไฟ
๑.๔ แบบฝนแสนห่า มีการใช้เสียงที่เหมือนกันเสียงฝนตกกระทบหลังคามีเสียงดึง
อื้ออึง
๒. การเทศน์มหาชาติ เป็นการเทศน์ที่ใช้ทานองที่ไพเราะ มีการเอนเสียงขึ้น -ลงมากกว่าการ
เทศน์แบบธรรมวัตร เนื้อหาที่ใช้ในการเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งแบ่งออกเป็น๑๓
กัณฑ์ การใช้เสียงในแต่ละกัณฑ์เทศน์จะแตกต่างกันไป บางกัณฑ์ใช้เสียงสูง บางกัณฑ์ใช้เสียงใหญ่ ซึ่ง
ลักษณะการใช้เสียงที่แตกต่างกันนี้มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่ใช้ในการเทศน์ด้วย นอกจากนี้ในแต่
ละท้องถิ่นก็จะมีทานองที่แตกต่างกันไป โดยพระสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ด้านการเทศน์นิยมแต่ง
ทานองขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในท้องถิ่นของตน สาหรับทานองในท้องถิ่นที่พบมีดังนี้
๒.๑ ระบาหมาไต่คันนา ผู้แต่งระบานี้ได้นาเอาอากัปกิ ริยาของสุนัขมาเป็นลักษณะ
ทานอง กล่าวคือ เมื่อสุนัขเดินไต่คันนา ก็จะเดินด้วยจังหวะเท้าที่ไม่สม่าเสมอกัน ก้าวสั้นบ้างยาวบ้าง
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บางครั้งก็กระโดดบ้าง ผู้แต่งระบานี้จึงนาเอาลักษณะการเดินที่ไม่สม่าเสมอมาแต่งเป็นจังหวะและ
ท่วงทานองการเทศน์ให้เป็นระบาหมาไต่คันนา
๒.๒ ระบากวางเดินดง ผู้แต่งระบานี้ได้นาเอาอากัปกิริยาของกวางมาเป็นลักษณะ
ทานอง ในขณะที่กวางกาลังเดินอยู่จะมีลักษณะที่สง่าผ่าเผย พร้อมทั้งมีความระมัดระวังภัยรอบตัว
โดยจะต้องหันซ้ายหันขวา ส่ายหัว สะบัดหาง และกระโจนไปอย่างรวดเร็ว ผู้แต่งจึงนาเอาลักษณะ
ดังกล่าวมาแต่งเป็นจังหวะและท่วงทานองการเทศน์ให้เป็นระบากวางเดินดง
๒.๓ ระบาน้าดั้นท่อ ผู้แต่งระบานี้ได้แต่งลักษณะทานองให้คล้ายกับน้าที่กาลังไหลลง
สู่ท่อน้าที่มีรูแคบ และน้าไม่สามารถผ่านได้อย่างสะดวก จึงเกิดการหมุนของน้าก่อนแล้วจึงไหลลงท่อ
ไป ซึ่งคนภาคเหนือจะเรียกว่า “น้าผัดตาไก่” ผู้แต่งจึงนาเอาลักษณะดังกล่าวมาแต่งเป็นจังหวะและ
ท่วงทานองการเทศน์ให้เป็นระบาน้าดั้นท่อ
๒.๔ ระบากิ่วนกแล ผู้แต่งระบานี้ได้นาเอาอากัปกิริยาของนกแก้วที่มักจะเอียงคอ
สะบัดคอ เหลียวหลัง มาเป็นจังหวะและท่วงทานองการเทศน์
๒.๕ ระบาแม่ของนองบน ผู้แต่ง ระบานี้ได้นาเอาลักษณะของแม่น้าโขง(น้าของ) ที่
ไหลหลากเชี่ ย ว มีทั้ งคลื่ น ที่แรงและเสี ยงที่ดัง อีกทั้ งมีกระแสน้าวนอย่า งน่ากลั ว ผู้ แ ต่งจึง นาเอา
ลักษณะดังกล่าวมาแต่งเป็นจังหวะและท่วงทานองการเทศน์ให้เป็นระบาแม่ของนองบน
๒.๖ ระบาไก่สับด้ง ผู้แต่งได้นาเอาอากัปกิริย าของไก่ที่กาลังกินอาหารในกระด้ง มา
แต่งเป็นจังหวะและท่วงทานองการเทศน์
๑.๒ ลักษณะเนื้อหาการเทศน์
นักปราชญ์ชาวล้านนาในอดีตได้เรียบเรียงคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นจานวน
มาก เพื่อใช้ในการเทศน์สั่งสอน โดยได้บันทึกไว้ในใบลานและมีการคัดลอกสืบต่อกันมา เพื่อใช้ใ นการ
เทศน์สั่งสอน ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในการเทศน์ของล้านนา สามารถจาแนกได้ ๔ ประเภท(อุดม
รุ่งเรืองศรี, ๒๕๔๒) ดังนี้
๑. ประเภทคาสอน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสอนให้ผู้ฟังมีความรู้และเข้าใจใน
หลักการทางพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องการรักษาศีล ความกตัญญูกตเวทิตา อริยสั จ๔ เป็นต้น การ
เรียบเรียงเนื้อหาจะมีลักษณะเป็นการยกภาษาบาลีขึ้นตั้งแล้วอธิบายขยายความเป็นร้อยแก้ว ผสมกับ
การแต่งเป็นร่าย
๒. ประเภทชาดก เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยัง
เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งพระองค์ทรงบาเพ็ญบารมีต่างๆ ในแต่ละชาติ วรรณกรรมประเภทชาดก
มีทั้งนิบาตชาดกและชาดกนอกนิบาต ซึ่งชาดกนอกนิบาตมีอยู่เป็นจานวนมาก บางเรื่องมีการนาเอา
นิทานท้องถิ่นมาแต่งและใช้ตัวละครให้เป็นพระโพธิสัตว์

๘

๓. ประเภทอานิสงส์ เนื้อหาเป็นการกล่าวถึงผลบุญที่จะได้รับจากการให้ทาน การ
รักษาศีล การสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนา การถวายสิ่งของให้กับวัด มีลักษณะการแต่งเป็นร้อยแก้ว
ตัวอย่างคัมภีร์อานิสงส์ เช่น อานิสงส์ทานตุง อานินสงส์ผางประตี้ด อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป เป็นต้น
๔. ประเภทตานาน เนื้อหากล่าวถึงกาเนิดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับศาสน
สถานและศาสนวัตถุทางพุทธศาสนา เช่น พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น แต่งด้วยคาประพันธ์
ประเภทร้อยแก้ว และมีการคัดลอกสืบต่อกันมา ตัวอย่างคัมภีร์ประเภทตานาน เช่น ตานานพระแก้ว
ดอนเต้า ตานานพระธาตุศรีจอมทอง ตานานพระแก่นจันทร์ เป็นต้น
๑.๓ รูปแบบการใช้เสียงที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องในการเทศน์ทานองล้านนา
ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า การเทศน์ทานองล้านนาแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
การเทศน์ทานองธรรมวัตร ซึ่งเป็นการเทศน์ที่ใช้ทานองและน้าเสี ยงแบบธรรมดา และการเทศน์
มหาชาติ ซึ่งเป็นการเทศน์ที่ใช้ทานองที่ไพเราะ มีการใช้เสียงขึ้น -ลงมากกว่าการเทศน์แบบธรรมวัตร
ในหั ว ข้ อ นี้ จึ ง จะกล่ า วถึ ง รู ป แบบการใช้ เ สี ย งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ เรื่ อ งในการเทศน์ ม หาชาติ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
๑. กัณฑ์กุมารบรรพ์
มีตัวเอกคือชาลีและกัณหา สองกุมารที่ติดตามพระเวสสันดรและพระนางมัทรีไปอยู่ในป่า
เมื่อชูชกทราบจึงได้ติดตามไปขอเพื่อนาไปเป็นทาสรับใช้ พระเวสสันดรได้ยกสองกุมารให้กับชูชก เมื่อ
ชูชกได้สองกุมารไปแล้วก็เฆี่ยนตีสองกุมารให้ได้รับความทุกข์ทรมาน สองกุมารตัดพ้อต่อว่าพระราช
บิดาด้วยถ้อยคาอันน่าสลดสังเวช ในตอนดังกล่าวจะกาหนดให้มีจังหวะช้าและใช้ทานองพร้าวไกวใบ
ผสมผสานกับทานองมะนาวล่องของ เพราะสามารถถ่ายทอดถ้อยคาที่โศกเศร้า ทาให้ผู้ที่ได้ฟังเกิด
ความสงสารสองกุมาร โดยรวมแล้วการใช้เสียงเทศน์ในกัณฑ์กุมารบรรพ์นี้จะใช้เสียงไม่เล็กไม่ใหญ่
เรียกว่าเสียงเขื่อง เพื่อให้เหมาะกับลักษณะตัวละครหลักของเรื่องคือชาลีและกัณหานั่นเอง
๒. กัณฑ์มทั รี
กัณฑ์มัทรีมีตัวเอกคือพระนางมัทรี ซึ่งได้ติดตามพระเวสสันดรไปบวชและปรนนิบัติพระ
เวสสันดรทุกวัน โดยการไปหาผลไม้มาให้พระเวสสันดรและสองกุมารอยู่เป็นประจา ในวันที่พระ
เวสสันดรได้ยกสองกุมารให้แก่ชูชก พระนางมัทรีก็ออกไปหาผลไม้ในป่าตามปกติ เทพยดาได้นิมิตร
เป็นเสือโคร่ง เสือเหลืองและพญาราชสีห์มาขวางทางไว้ เพื่อป้องกันมิให้พระนางมัทรีมาขัดขวางการ
บริจาคทานของพระเวสสันดร กว่าที่พระนางจะสามารถกลับมาถึงอาศรมก็เป็นเวลาค่า พระนางรีบ
เดินกลับไปถึงอาศรมก็ไม่พบสองกุมาร พระนางเสาะหาทุกแห่งก็ไม่พบจึงทาให้พ ระนางเศร้าโศกจน
สลบไป ในตอนดังกล่าวจะใช้ทานองพร้าวไกวใบเท่านั้น เพราะมีจังหวะช้าและทานองที่ดูโศกเศร้า
โหยหวน เหมาะสาหรับการคร่าครวญพรรณนาอาลัยถึงลูกทั้งสองได้เป็นอย่างดี กัณฑ์มัทรีนี้ไม่เหมาะ
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กับการใช้ทานองอื่นๆเพราะจะไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและอารมณ์ของตัวละคร การใช้เสียงค่อนข้าง
เล็กและแหลม รวมทั้งการเอื้อนยาว เรียกว่า เสียงหน้อย อันเป็นลักษณะที่คล้ายกับเสียงของผู้หญิง
นั่นเอง
๓. กัณฑ์สักบรรพ์
ตัวเอกในกัณฑ์นี้คือพระอินทร์และพระเวสสันดร ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้มีอานาจและบารมี ในกัณฑ์นี้
เป็นเรื่องราวที่พระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์มาทูลขอพระนางมัทรี เอได้รับแล้วจึงคืนพระนางให้
ปรนนิบัติพระเวสสันดรดังเดิม การใช้เสียงของกัณฑ์สักบรรพ์จะใช้ทานองมะนาวล่องของ เพื่อให้มี
ความลื่ น ไหลของเสี ย ง มีพลั งอานาจ และแฝงความนุ่มนวลไว้ด้ ว ย เป็น เสี ยงของคนวัย กลางคน
เรียกว่าเสียงฮาม คือมีลักษณะพอประมาณ พระสงฆ์ที่เทศน์กัณฑ์นี้จึงเป็นพระสงฆ์ที่มีเสียงไม่เล็กและ
ไม่ใหญ่เกินไป
๔. กัณฑ์มหาราช
ตัวเอกของกัณฑ์นี้คือพระเจ้ากรุงสัญชัย ซึ่งเป็นราชาผู้ปกครองมีพระราชอานาจและพระบรม
เดชานุภาพ จึงกาหนดให้ทานองนี้ที่ใช้เทศน์กัณฑ์นี้เป็นทานองน้าตกตาดผสมทานองมะนาวล่องของ
และไก่สับด้ง เพราะทานองน้าตกตาดเป็นทานองที่มีพลั งเสียงที่ยิ่งใหญ่ กังวานและมีอานาจ โดย
กาหนดให้การเดินจังหวะการเทศน์มีความสม่าเสมอกันในขณะที่บรรยายถึงพระเจ้ากรุงสั ญชัยถาม
พราหมณ์ชูชก และกล่าวถึงการจัดขบวนรี้พลโยธาที่จะไปรับพระเวสสันดร ใช้ทานองมะนาวล่องของ
ในตอนที่ชาลีทูลตอบพระเจ้าปู่และบอกแก่หมู่เสนาถึงความจาเป็นที่พ่อบริจาคตนเป็นทานแก่ชูชก
เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินอันใด สาหรับทานองไก่สับด้งมักใช้ตอนพิธีปลงศพชูชก เพราะเป็นตอนที่ตลก
ขบขัน ในการเทศน์กัณฑ์นี้ใช้เสียงใหญ่สุด เสียงต้องมีพลังและดังกังวานมีอานาจน่าเกรงขาม
๕. กัณฑ์ฉกษัตริย์หรือสักกติ
ตัวเอกคือชาลีที่นาทัพไปสู่เขาวงกต และเป็นผู้ที่เข้าไปสู่อาศรมเป็นคนแรก กัณฑ์นี้ใช้หลาย
ทานอง คือ พร้าวไกวใบ มะนาวล่องของและแม่ไก่กุ๊กลูก เพราะกัณฑ์นี้มี ทั้งการกล่าวถึงโยธา จตุรงค
เสนา กล่าวถึงความโศกเศร้าที่ทั้งหกกษัตริย์มาพบกันจนสลบกล่าวถึงความชื่นบานใจที่ทั้งหมดได้มา
พบกันจนฝนโบกขรพรรษได้ตกลงมา กัณฑ์นี้จึงใช้หลายทานองเพื่อให้เหมาะแก่เหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่
ในเรื่อง กาหนดให้ใช้เสียงเล็กสุด เรียกว่า เสียงหนิ้ว เพราะกาหนดตามเสียงชาลีซึ่งเป็นตัวเอก
๖. กัณฑ์นคร
ตัวเอกของกัณฑ์นี้คือพระเวสสันดรที่ได้เสด็จกลับพระนคร ในกัณฑ์นี้กล่าวถึงการละเล่นและ
มรหสพ การยกขบวนโยธา การพรรณนาผู้คนตลอดจนเส้นทางที่จะเดินทางกลับเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานตลอดจนการแสดงออกถึงความปลื้มปิติ ความชื่นชมโสมนัสยินดีของชาวเมือง จนกระทั่ง
เสด็จเข้าสู่เมืองแล้วจึงพรรณนาถึงฝนห่าแก้ว ๗ ประการ ที่ตกลงมาเพราะบารมีของพระเวสสันดร
การใช้ทานองมีหลายทานองด้วยกัน ได้แก่ ทานองน้าตกตาด มะนาวล่องของ หมาไต่คันนา รวมทั้ง
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พร้าวไกวใบก็ใช้สลับเป็นแห่งๆ เนื่องจากเป็นกัณฑ์ สุดท้าย ผู้เทศน์จึงต้องแสดงทานองต่างๆไว้เพื่อให้
ผู้ฟังเกิดความประทับใจ กาหนดให้เสียงเทศน์เป็นเสียงกลาง หรือเสียงฮาม ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ต้อง
นุ่มนวลกังวานและแฝงไว้ด้วยอานาจ เพราะเป็นเสียงแทนพระเวสสันดร
๗. กัณฑ์อื่นๆ
ในกัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นกัณฑ์ที่ใช้ทานองแบบธรรมวัตรทั่วไป
ซึ่งความโดดเด่นในท่วงทานองจะมีน้อยกว่ากัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น
๒. โอกาสในการเทศน์ทานองล้านนา
การเทศน์ทานองล้านนาใช้ในโอกาสที่หลากหลายทั้งงานองคล อวมงคล และประเพณีการ
เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พระนคร ปรังฤทธิ์ (๒๕๔๖ : ๒๘)
๑. การเทศน์ในงานมงคล เป็นการเทศน์เพื่อสั่งสอน สั่งสมบุญญาบารมี และเพื่อความเป็นสิริ
มงคลกับเจ้าภาพและผู้มาร่วมงาน มีทั้งการเทศน์ในช่วงเทศกาลและงานบุญทั่วไป เช่น งานสลากภัต
งานเข้าพรรษา งานปีใหม่ งานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ งานสืบชาตา เป็นต้น
๒. การเทศน์ในงานอวมงคล เป็นการเทศน์ในงานบาเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
เช่น งานบาเพ็ญกุศลศพ งานทาบุญอัฐิ งานทาบุญสตมวาร เป็นต้น
๓. การเทศน์ในประเพณีเทศน์มหาชาติ หรือที่คนล้านนาเรียกว่าประเพณี “การตั้งธรรม
หลวง” ประเพณีการตั้งธรรมหลวงนั้น เป็นงานสาคัญยิ่งงานหนึ่งในสังคมชาวล้านนา นิยมจัดขึ้นในวัน
เพ็ญเดือนยี่ คนล้านนาเรียก “ยี่เป็ง” ตรงกับเดือน ๑๒ ใต้เพ็ญ ทางสุริยคติเป็นเดือนพฤศจิกายนและ
เดือน ๔ ๕ ๖ เหนือตรงกับเดือน ๒ ๓ ๔ ของภาคกลาง
เหตุที่คนล้านนานิยมฟังเทศน์มหาชาติมาแต่โบราณ ก็เพราะความเชื่อจากคัมภีร์เ ตภูมิกถา
มาลัยสูตร และชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า พระศรีอริยเมตไตยโพธิสัตว์ ตรัสแก่พระมาลัยเถระ และ
เทพยดาที่ได้พบกับ ท่านว่า หากต้องการจะเกิดร่ว มกับศาสนาของพระองค์ ให้ ฟังธรรมมหาชาติ
เวสสันดรชาดกตั้งแต่ต้นจนจบในหนึ่งวันหนึ่งคืน และปฏิบัติศีลบาเพ็ญธรรมอย่างมั่นคง ก็จะได้ไปเกิด
ร่วมกับพระองค์ในอนาคตกาล เมื่อทุกคนอยากร่วมศาสนาพระศรีอริยเมตไตย ด้วยความปรารถนานั้น
จึงทาให้เกิดความนิยมฟังเทศน์มหาชาติ หรือตั้งธรรมหลวงสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน
ประเพณีเทศน์มหาชาติของล้านนา นับได้ว่าเป็นประเพณีที่นิยมนิมนต์พระสงฆ์สามเณรที่ มี
เสียงดีมาเป็นองค์เทศน์ เป็นประเพณีที่ได้แสดงออกถึงท่วงทานองของการเทศน์ทานองล้านนาได้
เด่นชัดที่สุด ลักษณะทานองที่ใช้มีหลายแบบทั้งเสียงสูง ต่า มีการเอื้อน รวมถึงมีจังหวะทั้งแบบช้าและ
เร็ว คนล้านนาเรียกทานองเทศน์มหาชาติว่า “ระบา” ซึ่งแต่ละเมืองจะมีระบาประจาเมือง เนื่องจาก
แต่ละท้องถิ่นนั้นมีลักษณะการออกเสียงสาเนียงที่แตกต่างกัน และยังมีความนิยมที่ต่างกัน ดังนี้
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ระบาประจาเมืองเชียงแสน-เชียงราย นิยมระบามะนาวล่องของ มีลีลาคล้ายกับลูกมะนาวที่
ไหลเอื่อยไปตามลาน้าของ(แม่น้าโขง) คือจังหวะช้า ใช้เสียงทุ้มต่าๆ สูงๆ เหมือนลักษณะมะนาวที่
ลอยน้า
ระบาประจาเมืองเชียงใหม่ – ลาพูน นิยมระบาน้าตกดาด และระบาพร้าวไกวใบ ระบาน้าตก
ดาด มีลักษณะเหมือนน้าฝนหยดลงจากชายคา คือหยดลงมาเป็นระยะถี่ห่างเสมอกัน ส่วนระบาพร้าว
ไกวใบ มีลักษณะเหมือนใบมะพร้าวที่ต้องลมและแกว่งเอนไปมาช้าๆ จึงนิยมเทศน์กัณฑ์ที่มีเนื้อหา
โศกเศร้า อารมณ์ราพึงราพัน
ระบาประจาเมืองลาปาง นิยมระบาแมงภู่ชมดวง มีลีลาราวกับแมลงภู่ชมเกสรดอกไม้ คือ
เทศน์มุ่งตรงไปหาอักษรตัวต่อไป เป็นจังหวะเหมือนแมลงภู่ที่ดูดน้าหวานจากดอกไม้ดอกนั้นไปดอก
นั้น เรื่อยๆ ไปพร้อมกับมีการเล่นลิ้นอย่างน่าฟังมาก
ระบาประจาเมืองแพร่ นิยมระบานกเขาเหิน มีลีลาคล้ายนกเขาที่บินไปช้าๆ แล้วเหินตัวขึ้น
บนอากาศ จะเทศน์ไปอย่างช้าๆ แล้วพุ่งเสียงขึ้นสูงเหมือนนกเขาบินเหินขึ้น
ระบาประจาเมืองน่าน นิยมระบาช้างข้ามทุ่ง ลีลาการเทศน์ช้า ออกเสียงชัดถ้อยชัดคา เหมือนจังหวะ
การเดินทางของช้าง คือช้าอย่างสม่าเสมอ
การจัดการเทศน์มหาชาติล้านนาไทย แบ่งเสียงระดับการเทศน์ของพระนักเทศน์เป็นระดับ
เสียง ๓ ระดับ คือ เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ซึ่งเสียงทั้ง ๓ ระดับนี้ใช้สาหรับการเทศน์ในบาง
กัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมีบางกัณฑ์ที่เทศน์เป็นทานองแบบธรรมดา ดังนี้
กัณ ฑ์ที่ ๑ ทศพร (๑๙ พระคาถา) เทศน์ แ บบธรรมดา ไม่ไ ด้เ ทศน์ ทานองระบ า กัณ ฑ์ นี้
พรรณนาถึงการที่พระนางผุสดีทรงขอพรจากพระอินทร์ ๑๐ ประการก่อนที่จะจุติในมนุษย์โลกเป็น
พระมารดาของรพระเวสสันดร
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ (๑๓๔ พระคาถา) เทศน์แบบธรรมดา ไม่ได้เทศน์ทานองระบา กัณฑ์นี้
พรรณนาถึงจุติปฏิสนธิของพระนางผุสดีและพระเวสสันดร ตลอดถึงทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี
พระธิดาแห่งกษัตริย์แคว้นมัทราชจนกระทั่งถึงถูกเนรเทศออกจากเมืองเข้าสู่ป่า พรรณนาถึงป่าหิม
พานต์ด้วย
กั ณ ฑ์ ที่ ๓ ทานกั ณ ฑ์ (๒๐๙ พระคาถา) เทศน์ แ บบธรรมดา ไม่ ไ ด้ เ ทศน์ ท านองระบ า
พรรณนาถึงพระนางผุสดีไปทูลขอโทษ ไม่ทรงโปรด ตลอดถึงการพรรณนาสัตตสดกมหาทาน จนถึง
พระเวสสันดรสั่งเมืองและการให้ทานรถเทียมด้วยม้ากับผู้ที่มาทูลขอ
กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์ (๕๗ พระคาถา) เทศน์แบบธรรมดา พรรณนาถึงสี่กษัตริย์เสด็จจาก
กรุงเชตุดรถึงนครมาตุลราช พระยาเจตราฐเจ้าเมือง ทูลขอให้ครองสมบัติ พระเวสสันดรไม่ทรงรับ
พระยาเจตราจึงพรรณนาหนทางไปเขาวงกฎ และป่าหิมพานต์
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กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ( ๗๙ พระคาถา ) เทศน์ด้วยเสียงต่า พรรณนาถึงพราหมณ์ชูกชก ขอทานจน
ได้นางอมิตตดาลูกสาวเพื่อนเป็นเมีย เมียต้องการคนใช้ให้พราหมณ์ชูชกไปขอกัณฑ์หาชาลีมาเป็นคน
ใช้ พราหมณ์ก็ออกเดินทางไปสู่เขาวงกฎ เจอพรามเจตบุตรผู้รักษาป่าไม้
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน (๓๕ พระถาคา) เทศน์แบบธรรมดา ไม่ได้เทศน์ทานองแบบระบาพรรณนา
ถึงพรานเจตบุตรจะฆ่าพราหมณ์ชูชก หลอกพรานเจตบุตรๆ จึงบอกหนทางไปสู่เขาวงกฎ ว่าเป็นป่าไม้
ขุนเขาลาเนาไพร
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน (๘๐ พระคาถา) กัณฑ์นี้เทศน์แบบธรรมดา ไม่ได้ เทศน์ทานองระบ า
พรรณนาถึงพราหมณ์ชูชกพบอจุตฤษี ก็ชี้ทางไปสู่เขาวงกฎ และพรรณนาป่าเขาลาเนาไพร ตลอดรุกข
ชาติป่าไม้น้อยใหญ่ในบริเวณสระมุจลินท์ ชูชกก็เดินทางต่อไป
กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร หรือกุมารบรรพ์ ( ๑๐๑ พระคาถา ) กัณฑ์นี้เทศน์ ด้วยเสียงเล็ก เนื่องจาก
เป็นกัณฑ์ที่มอี ารมณ์เศร้าโศก พรรณนาถึงการที่พราหมณ์ชูชก ไปถึงเขาวงกฎขอกัณหาชาลีสองกุมาร
หลบลงไปในสระน้า จนพระเวสสันดรทรงเรียกขึ้นมามอบให้กับพราหมณ์ชูชกๆ ก็ทุบตีฉุดกระชาก
ลากถูไปต่อหน้า
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี (๙๐ พระคาถา) กัณฑ์นี้เทศน์เสียงเล็กและขึ้นเสียงสูงมาก เนื่องจากเนื้อเรื่อง
มีความเศร้าโศก พรรณนาถึงพระนางมัทรี เดินกลับจากหาผลไม้ในป่า พบสัตว์สามตัวนอนขวางทาง
พอมาถึงไม่พบลูกทั้ง ๒ พอทราบความจริงก็เป็นลมล้มสลบง
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ์ (๔๓ พระคาถา) กัณฑ์นี้เทศน์แบบธรรมดา พรรณนาถึงพระอินทร์
แปลงกายมาทูลขอพระนางทัทรีจากพระเวสสันดรแล้วก็คืนให้พระเวสสันดรๆ ก็ทูลขอพร ๘ ประการ
จากพระอินทร์
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช (๖๙ พระคาถา) กัณฑ์นี้เทศน์เสียงใหญ่ ทุ้มต่า เสียงใหญ่ แสดงถึงความ
น่าเกรงขาม พรรณนาถึงพราหมณ์ชูชกได้พา ๒ กุมารหลงทางเข้าสู่เมืองสีพี พระเจ้าสัญชัยทรงไถ่เอา
๒ กุมาร คืน ด้วยสิ่งของอย่างละ ๑๐๐ พราหมณ์ชูชกรับประทานอาหารจนตาย พระเจ้าสัญชัยเตรียม
ไปรับพระเวสสันดร และพระนางมัทรี
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริ ย์ หรื อสั กติ (๓๖ พระคาถา) กัณฑ์นี้มักเทศน์แบบเสี ยงเล็ ก นิยมให้
สามเณรที่มีเสียงเล็กเทศน์ กัณฑ์นี้พรรณนาถึง ๖ กษัตริย์พบกันและเกิดความปิติยินดีจนสลบลง ร้อน
ถึงพระอินทร์ต้องดลบันดาลฝนโบกขรพรรษ ตกลงมาประพรมจนฟื้นคืนสติขึ้นทั้งหมด
กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ (๔๘ พระคาถา) กัณฑ์นี้ใช้เสียงใหญ่ พรรณนาถึงพระเวสสันดร พระ
นางมัทรีลาจากเทศน์พรตฤๅษีนิวัติคืนสู่พระนครครอบครองบ้านเมืองสีพี ห่าฝนสัตตรัตนธารา โปรด
ประชาชน
เมื่อจบกัณฑ์ที่ ๑๓ แล้ว บางวัดนิยมเทศน์อานิสงส์พระเวสสันดรต่อ ๑ ผูก เสร็จแล้วอาจารย์
โอกาสเวนทาน

๑๓

๓. รูปแบบการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาในอดีต
การที่พระสงฆ์สามเณรในอดีตจะเรียนเป็นนักเทศน์ที่มีเสียงดีและมีความชานาญ จาเป็นต้อง
ผ่านกระบวนฝึกหัดหลายขั้นตอน(สัมภาษณ์ พระนคร ปรังฤทธิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้
การเริ่มต้นเป็นพระนักเทศน์ พระสงฆ์ -สามเณรต้องมีความสนใจและพิจารณาถึงลักษณะ
น้าเสียงของตน ซึ่งบางครั้งพระสงฆ์รูปอื่ นหรือชาวบ้านจะเป็นผู้พิจารณาจากเสียงที่ได้ยิน และมักจะ
แนะนาให้ไปฝึกหัดเรียนกับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความชานาญ ซึ่งอาจจะเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสที่เคย
ผ่านการเทศน์มาแล้วก็ได้
การจะเป็นนักเทศน์เสียงดีจะต้องผ่านการฝึกเทศน์ทานองธรรมวัตรมาก่อน เช่น ธรรมคา
สอน ธรรมค่าว ซึ่งเป็นการเทศน์ด้วยทานองแบบธรรมดาไม่มีการขึ้นเสียง-ลงเสียงที่ยากมากนัก เมื่อ
เทศน์ต้องสามารถควบคุมจังหวะการเทศน์ให้ได้ ๑ คาต่อวินาที ซึ่งเวลาเทศน์มักจะมีการเคาะไม้ไป
พร้อมกับการเทศน์ เพื่อรักษาจังหวะให้มีความสม่าเสมอ
เมื่อสามารถเทศน์ทานองธรรมวัตรจนคล่องแล้วก็จะเริ่มเรียนการเทศน์ทานองมหาชาติ ซึ่ง
ต้องผ่ า นกระบวนการเทีย บเสี ย งหรือ คัด เสี ยง เพื่ อเป็น การเลื อ กกั ณฑ์ เทศน์ที่ เหมาะสมกั บเสี ย ง
เนื่องจากการเทศน์ทานองมหาชาติในแต่ละกัณฑ์มีลักษณะการใช้เสียงที่แตกต่างกัน ทั้งแบบเสียงสูง
เสียงกลางและต่า
วิธีการเทียบเสียงมีได้หลายวิธี ซึ่งมักนิยมทดสอบด้วยการเลียนเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งต้องใช้
ทั้งเสียงฝนและเสียงนอก เช่น เสียงไก่ขัน เสียงแมว เสียงนก หากพระสงฆ์สามเณรรูปใดสามารถเลียน
เสียงสัตว์ที่ร้องเป็นเสียงสูงได้ ก็จะสามารถฝึกเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ใช้เสียงเล็กและเสียงกลางได้ หาก
เสียงต่าก็จะต้องฝึกเทศน์กับกัณฑ์ที่ใช้เสียงต่า
เมื่อผ่านการเทียบเสียงแล้ว ครูผู้สอนก็จะเริ่มให้เทศน์บทนะโมแบบธรรมดา ๑ จบ จากนั้นจะ
ตามด้วยการให้ทานองการเอื้อนเสียงทีละนิด การฝึกเอื้อนเสียงบทนะโมนี้อาจจะใช้เวลาหลายวัน
เพื่อให้เกิดความชานาญ เมื่อสามารถขึ้น บทนะโมได้แล้วก็จะฝึกหัดการเดินคาถาซึ่งเป็นบทภาษาบาลี
ต่อจากบทนะโม ซึ่งจะต้องมีการฝึกเอื้อนเสียงและลงวรรคตอนให้ถูกต้อง ในขณะที่ฝึกเทศน์ก็จะต้อง
ฝึกหัดการกลั้นลมหายใจเข้าออกเพื่อให้สามารถเทศน์ได้ต่อเนื่องยาวนาน
หลังจากผ่านการฝึกหัดการเอื้อนเสียงส่วนของบทนะโมและการเดินคาถาบาลีแล้ว ก็จะเริ่ม
เข้าสู่เนื้อหาของธรรม การฝึกเทศน์ในส่วนของเนื้อหา จะต้องฝึกหัดการเทศน์ทานองธรรมดาผสมกับ
การเอื้อนเสียงขึ้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าถนัดการเทศน์ระบาใด ซึ่งก็เป็นไปตามความนิ ยมของ
ท้องถิ่น หากถนัดระบาพร้าไกวใบก็จะสอนระบาพร้าวไกวใบ หรือในบางครั้งอาจมีการผสมผสาน
ทานอง การฝึกหัดการเทศน์ที่เป็นส่วนเนื้อหานี้จะใช้เวลาหลายวันหลายเดือน ซึ่งจะต้องอาศัยความ
สนใจและความเพียรพยายามของผู้เทศน์เป็นอย่างมาก
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เมื่อพระสงฆ์สามเณรรูปใดที่ได้ฝึกหั ดการเทศน์ทั้งทานองธรรมวัตรและทานองมหาชาติจน
เกิดความชานาญแล้ว ก่อนจะถึงการขึ้นเทศน์จริง จะต้องมีการนาเอาคัมภีร์ธ รรมไปอ่านทบทวน
ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความชานาญ และป้องกันความผิดพลาดเมื่อถึงเวลาเทศน์จริง เรียกว่า “การเลียบ
ธรรม” หากพระสงฆ์สามเณรรูปใดที่หยิบคัมภีร์ ธรรมเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วสามารถ
เทศน์ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ผิดอักขระ สมัยโบราณจะเรียกผู้นั้นว่า “จบธรรม” ซึ่งผู้ที่สามารถทาได้
เช่นนี้มักจะเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาและมีประสบการณ์ในการเทศน์มามาก
กระบวนการฝึกหัดเทศน์ทั้งหมดมุ่งเน้นให้ผู้ฝึ กเทศน์ได้ฝึกหัดการออกเสียงให้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี ตลอดจนการเอื้อนเสียงขึ้นลงให้ถูกต้องตามจังหวะท่วงทานองเท่านั้น แต่ไม่ได้ฝึกหัดให้ผู้
เทศน์ได้ขบคิดหรือตีความพุทธธรรมให้แตกฉาน และไม่ได้ฝึกการเทศน์แบบปฏิภาณหรือเทศน์ปาก
เปล่าแต่อย่างใด เมื่อถึงเวลาเทศน์จึงไม่จาเป็นต้องค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลและวางโรงเรื่องที่จะเทศน์
เพราะเนื้อหาที่ใช้เทศน์มีอยู่ในคัมภีร์อยู่แล้ว เพียงแต่ผู้เทศน์จะต้องฝึกหัดอ่านทบทวนให้คล่อง ออก
เสียงให้ชัดเจนและแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเท่านั้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย ล้วนแต่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เสรี พงศ์พิศ (๒๕๓๓ : ๓๓) ได้ให้ความหมายของคาต่างๆ ดังนี้ ภูมิ
ปั ญ ญาไทย หมายถึ ง องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ การด ารงชี วิ ต ของคนไทย เกิ ด จากการสะสม
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวคิดต่างๆ จนเกิดเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ที่ตนเองสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกาลสมัย ภูมิปัญญาไทย สามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น กล่าวคือ ภูมิปัญญาระดั บชาติเป็นภูมิ
ปัญญาที่พัฒ นาสั งคมไทยให้ อยู่ ร อดพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆในอดีต ส่ ว นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะท้ อ งถิ่ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น ในท้ องถิ่ น เป็ น พื้ น
ฐานความรู้ของชาวบ้านในการคิดแก้ปัญหาในชีวิตของตนเองหรือสติปัญญาอั นเกิดจากความรู้สะสม
ถ่ายทอดที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่น
ธวัช ปุณโณทก (๒๕๓๑ : ๔๐-๔๒) ให้ความหมายคาว่าภูมิปัญญาชาวบ้านว่าเป็นความรอบรู้
ของชาวบ้ า นที่ เ รี ย นรู้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ที่ ส ะสมต่ อ กั น มา ทั้ ง ประสบการณ์ ด้ ว ยตนเองหรื อ
ประสบการณ์ทางอ้อมที่เรียนรู้จากผู้ใหญ่
เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๐ : ๑๑ - ๑๒) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึงความรู้ ความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว
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เกษม สุขสวัสดิ์ (๒๕๔๗ : ๑๐) ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าหมายถึง ส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่เป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเห็น ความเชื่อ ความนิยม ความฉลาด
รอบคอบในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย การทามาหากิน วิถีชีวิต การป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
และการใช้ภาษาที่เกิดขึ้น สั่งสม พัฒนา ใช้ประโยชน์สืบต่อจนเป็นมรดกตกทอดของพื้นบ้านมาแต่
โบราณ
ปรีชา อุยตระกูล (๒๕๔๕ : ๙) ได้กล่าวว่าภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็น
เรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่างๆ โดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี
วิถีชีวิต การทางานหากิน พิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล เพื่อให้เกิดความสุขทั้งในส่วนที่ เป็น
ชุมชน หมู่บ้าน และส่วนที่เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง
จากความหมายของภูมิปัญญาดังที่กล่าวมานั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ภูมิปัญญา หมายถึง
รากฐานทางด้านความรู้ ค่านิยม ความคิด ทั้งในสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เกิดจากประสบการณ์
เดิมรวมกับความรู้ใหม่ๆ แล้วนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆในการดารงชีวิต
ประเภทและลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถจัดประเภทซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป กรมวิชาการ (๒๕๔๒ :
๓๓) ได้แบ่งประเภทไว้ ดังนี้
๑. คติคิด ความเชื่อ หลักการที่เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมถ่ายทอดกัน
มา
๒. ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา
๓. การประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเองและได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
กาลสมัย
๔. แนวความคิด หลักปฏิบัติ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านนามาดัดแปลงใช้ในชุมชนอย่าง
เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ประเวศ วะสี (๒๕๓๔ : ๘๒ -๘๓) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามี
ลักษณะสาคัญ ๓ ประการ คือ
๑. มีความจาเพาะของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้ นเกิดจากการสะสมประสบการณ์หรือ
ความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่อง
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ของท้องถิ่นมากกกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก แต่อาจเอาไปใช้ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปไม่ได้หรือ
ไม่ได้ดี
๒. มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่มาจากประสบการณ์
จริง จึงมีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดเรืองแม่ธรณี
แม่คงคา แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา เป็นตัวอย่างของการนาเอาธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที่
สื่อไปถึงส่วนลึกของใจที่เชื่ อมโยงไปสู่อัตถประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้คนเคารพ
ธรรมชาติ
๓. มีความเคารพผู้อาวุโส ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสาคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพ
ผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์มากกว่า

ความสาคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลของภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ที่ ป รากฏในสั ง คม สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึง การดารงอยู่ ร่ว มกั นหลาย
ประการ คือ เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่าย มีการประหยัดและอนุรักษ์สูง มีความมั่นคง
ต่อการเคารพคนและสรรพสิ่ง มีระบบขนาดเล็กๆกระจายตัวทั้งแง่กายภาพและอานาจตัดสินใจ ชล
ทิตย์ เอี่ยมสาอาง และวิศนี ศิลตระกูล (๒๕๔๔ : ๒๒๙ - ๒๓๐) กล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่ในชุมชนและต่อบุคคลภายนอกที่ทางานชุมชน ดังนี้
๑. ภูมิปั ญญาชาวบ้ านช่ว ยให้ ผู้ คนในท้องถิ่นดารงชีวิตด้ว ยความสงบสุ ข กลมกลื นกับ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ความเชื่อและข้อห้ามต่างๆ
๒. ภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถนามาใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเดียวกัน บรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไปและเป็นที่เคารพนับถือกันมา สามารถนามาลดความขัดแย้งและความมีอคติของคน
ในชุมชน ความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ นรก สวรรค์ กรรม และวาสนา ส่งผลต่อพฤติกรรม
ชาวบ้านให้ว่านอนสอนง่าย รักสงบ มีความพากเพียรต่อสู้กับความทุกข์ยากและลดการกดขี่ได้
๓. ภูมิปัญญาชาวบ้าน มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันที่
ประยุกต์แล้วนามาใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาสังคม เป็นต้น
๔. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยส่งเสริมและดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมนั้น จารีต ประเพณี
ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวิถีดาเนินชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเรื่องปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ
การปรับเปลี่ยน ประยุกต์และการสืบทอดล้วนแต่ต้องอาศัยภูมิปัญญาของผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์และเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องภาคภูมิใจ
เพราะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
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๕. การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยให้เข้าใจชุมชนและสามารถนามาใช้ในการกาหนดท่าที
และเนื้อหาการทางานกับชุมชนให้การทางานด้านการพัฒนา การจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับ
ชีวิตความต้องการและสภาพท้องถิ่น ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ประโยชน์จะเกิดกับกลุ่มเป้าหมายแท้จริง
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปฐม นิคมานนท์ (๒๕๓๕ : ๒๗๙ - ๒๘๑) ได้กล่าวถึงการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยสรุป
ไว้ดังนี้
๑. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านแทบทุกครัวเรือน
อาจเป็นอาชีพรองมาจากการทานาทาไร่ เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้า เป็นต้น
๒. การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ ความชานาญ ที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลหรืเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค งาน
ช่างศิลป์ งานฝีมือ ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆ ความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัว เครือญาติ
บางอย่างมีการหวงแหนและเป็นความลับในสายตระกูล
๓. การฝึกจากผู้ชานาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดความรู้
อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจอยู่นอกชุมชน
๔. การฝึกด้วยตนเอง อาชีพและความชานาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยการคิดค้นดัดแปลงและ
พัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองและถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน
วิชิต นันทสุวรรณ (๒๕๒๘ : ๘ - ๑๐) ได้กล่าวถึงลักษณะการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านว่ามี
๓ ลักษณะดังนี้
๑. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวัย ในชีวิตของคนในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดจนตายมีการแบ่ง
ลาดับ ชั้น ทางวัยวุฒิ ๕ ชั้น คือ ช่ว งวัยเด็ก ช่ว งวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุบวชเรียน ช่ว งแต่งงานมี
ครอบครัว ช่วงวัยกลางคนและช่วงวัยแก่ ทั้ง ๕ ช่วงวัยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของกันและกัน
ตลอด
๒. การเกี่ย วข้องกับ สถาบันต่า งๆในหมู่ บ้าน สถาบันต่างๆในชุมชนเป็นตัว เก็บสะสม
ประสบการณ์ภูมิปัญญาที่คนรุ่นเก่าได้สรุปและถ่ายทอดไว้ให้กับคนอีกรุ่นหนึ่ง สถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของชาวบ้านได้แก่ ครอบครัว วัด เป็นต้น
๓. การเรียนรู้เชิงประจักษ์ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆทางสังคม ความเข้าใจจะได้มาจากการได้รู้ได้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายในตลอดช่วงชีวิต การสะสม
จากการปฏิบัตินี้ทาให้ประจักษ์ชัดจากประสบการณ์การเข้าร่วม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการ
เคลื่อนตัวของวิถีชีวิตชุมชน
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นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. แบบเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การจารหรือเขียนใส่ใบลาน สมุดข่อย หนังสือ
๒. แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถทาได้หลายรูปแบบ คือ
๒.๑ โดยการบอกเล่าจากปากสู่ปาก เช่น การเทศนา การสั่งสอนของผู้ใหญ่แก่คู่บ่าว
สาวในพิธีแต่งงาน การสั่งสอนวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
๒.๒ โดผ่านพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น พิธีแห่
เทียนพรรษา พิธีแห่บั้งไฟ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
๒.๓ โดยแฝงอยู่ในรูปแบบความบันเทิงต่างๆ ที่สอดแทรกถึงกระบวนการและ
เนื้อหาซึ่งจะออกมาในรูปของคาร้อง บทร้อง การแสดงต่างๆ เช่น ลิเก ลาตัด โนรา เป็นต้น
การศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่มีอ ยู่ทั่วไป แต่ถ้าหากขาดการสืบ
ทอด องค์ความรู้ก็จะสูญหายไปได้ จึงต้องมีแนวทางการศึกษาและเผยแพร่ดังต่อไปนี้
๑. การทาความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านโดยศึกษาหาความรู้ความเข้าใจจากนั้นจึงลง
พื้นที่เพื่อสังเกตการปฏิบัติจริง พบปะสนทนากับชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการสืบค้นและสอบถามจากชาวบ้าน เพื่อให้
ได้ข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ จดเป็นระบบเอกสารเพื่อศึกษา เผยแพร่ ค้นคว้าวิจัยในระดับลึกต่อไป
๓. การศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ และเกิดความรู้ในรากเหง้าพื้นเพของภูมิปัญญาในแต่ละด้านของแต่ละท้องถิ่น
๔. การส่งเสริมเผยแพร่ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสม แล้วเลือกอย่างพิถีพิถัน
ระมัดระวังที่เหมาะสมในแต่ละประเด็น แต่ละลักษณะนามาจัดทาสื่อเพื่อการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
ทุกสาขาตามโอกาสอันเหมาะสม
๕. การสนับสนุนคืนภูมิปัญญาให้แก่ชาวบ้าน โดยยอมรับความมีภูมิปัญญาของชาวบ้าน ไม่ดู
ถูกดูแคลน ยอมรับในศักยภาพของชาวบ้านในความเป็นตัวของตัวเอง ยกย่องให้กาลังใจช่วยเหลือ
สนับสนุนกิจกรรม
๖. การประสานแผนเพื่อสร้างเครือข่ายการดาเนินงาน โดยประสานกับภาครัฐและเอกชนให้
มีการร่วมมือกันไปศึกษาหาความรู้แล้วสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนประสบการณ์
แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสาคัญต่อการศึกษา กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์
ทานองล้านนา เพราะองค์ความรู้ด้านการเทศน์ล้วนแต่เกิดจากภูมิปัญญาที่พระสงฆ์และนักปราชญ์ใน
ท้องถิ่น ในอดีต ได้สั่ งสมมาเป็ น ระยะเวลาอันยาวนาน และได้มีการเผยแพร่ สืบทอดกันมาอย่ าง
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ต่อเนื่อง การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา จึงเป็นการศึกษาเพื่อนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนี้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อไป
๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเกิดจาก
การเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ตรงและการสังเกตจากต้นแบบ ฝนทอง พันธุ์ต่วน (๒๕๔๑ : ๑๕) ได้
อธิบายวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนี้
๑. การเรียนรู้จากผลกรรม
มนุษย์มีความสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทา
และผลของการกระทา โดยเรียนรู้จากผลกรรมซึ่งทาหน้าที่ดังนี้
๑.๑ ผลกรรมทาหน้าที่ให้ข้อมูล มนุษย์จะเรียนรู้จากผลของการตอบสนองการกระทาในแต่
ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการกาหนดพฤติกรรมมนุษย์ต่อไป
๑.๒ ผลกรรมทาหน้าที่จูงใจ มนุษย์จะเรียนรู้ว่า ผลกรรมใดที่เป็นที่พึงปรารถนาย่อมจูงใจให้
เกิด การกระทามาก ผลกรรมใดที่ ไม่ พึง ปรารถนาย่อ มจู งใจให้ เ กิด การกระท าน้ อยและมนุษ ย์จ ะ
พยายามหลีกเลี่ยงการกระทานั้น
๑.๓ ผลกรมทาหน้าที่เสริมแรง มนุษย์จะเรียนรู้เงื่อนไขของการเสริมแรงจากการตอบสนอง
ของสังคม การเสริมแรงจะเป็นสิ่งที่ทาให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่หลังจากมนุษย์มีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้ว
๒. การเรียนรู้จากการเลียนแบบ
๒.๑ กระบวนการใส่ใจ มนุษย์จะไม่สามารเรียนรู้สิ่งใดได้เลยหากมนุษย์ไม่มีความสนใจและ
ขาดการรับรู้ในสิ่งนั้น การเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมจากตัวแบบก็เช่นกัน มนุษย์ต้องมีความเอาใจใส่ต่อ
พฤติกรรมของตัวแบบ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการใส่ใจมี ๒ ประการ คือ
๒.๑.๑ ลักษณะตัวแบบที่มีลักษณะเด่น ตัวแบบที่มีลักษณะเด่น มีความดึงดูดใจสูง มี
ความซับซ้อนของพฤติกรรมน้อย จะมีโอกาสให้ผู้สังเกตใส่ใจได้มาก และหากพฤติกรรมที่ตัวแบบ
แสดงออกมามีประโยชน์ต่อผู้สังเกต ก็จะโน้มน้าวผู้สังเกตใส่ใจได้มาก
๒.๑.๒ ความสามารถของผู้สังเกต ผู้สังเกตจะต้องมีความสามารถในการรับรู้การ
กระทาของตัวแบบ จึงจะทาให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้น
๒.๒ กระบวนการเก็บจา ในการเรียนรู้โดยการสังเกตนั้น มนุษย์จะไม่สามารถเรียนรู้ได้หากไม่
สามารถจดจาการกระทาของตัวแบบได้ มนุษย์จะเก็บจาการกระทาของตัวแบบใน ๒ ลักษณะ คือการ
เก็บจาในรูปของมโนภาพ และการเก็บจาในรูปแบบของสัญลักษณ์ทางภาษา แล้วนามาสร้างรูปแบบ
ขอพฤติกรรมที่แน่ชัด สาหรับฝึกฝนและทบทวน
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๒.๓ กระบวนการกระทาทางกาย เป็นกระบวนการที่ผู้สังเกตเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เก็บจาไว้มา
แปลเป็นการกระทาที่เหมาะสม ในระยะแรกของการกระทาตามตัวแบบ การดัดแปลงการกระทาที่
เก็บจามาเป็นพฤติกรรมใหม่ของผู้สังเกตจะทาได้ยาก แต่เมื่อทราบข้อบกพร่องแล้วจะมีการปรับปรุง
การกระทาให้ตรงกับตัวแบบอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในการเรียนรู้พฤติกรรทั้งหลายในชีวิตระจาวัน
ของมนุษย์นั้น มนุษย์จะค่อยๆปรับแก้พฤติกรรมทีละน้อยจนกระทั่งทาได้ถูกต้อง
๒.๔ กระบวนการจูงใจ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์นั้นมีพฤติกรรมมากมายที่เห็นผู้อื่นกระทา
มนุษย์ไม่สามารถกระทาตามได้ทั้งหมด มนุษย์จึงเลือกกระทาตามตัวแบบที่ให้ผลทางบวกแก่เขา และ
เลื อ กไม่ ก ระท าตามตั ว แบบที่ ใ ห้ ผ ลในทางลบ ตั ว แบบจึ ง เป็ น การเรี ย นรู้ จ ากการเลี ย นแบบที่ มี
ความสาคัญอย่างหนึ่ง
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เ กี่ย วกั บ การเรีย นรู้ ทางสั งคม มี ความส าคั ญต่ อการศึก ษากระบวนการ
ถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา ซึ่งการเรียนรู้การเทศน์ทานองล้านนานั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ทางสังคม
อย่างหนึ่ง โดยแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปแบบ วิธีการ และรายละเอียดในการเรียน
การสอนของการเทศน์ทานองล้านนา
๓. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชนบทภาคเหนือ
ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ (๒๕๓๕ : ๒๕) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ชนบทภาคเหนือ สามารถแบงออกได้ดังนี้
๑. การถ่ายทอดความรู้ในบ้าน
การถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมของชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชมในภาคเหนือ ที่เห็นได้ชัดเจน
มักจะอยู่ ใ นรู ป แบบของการบอกเล่ าหรือการละเล่ นพื้น บ้าน เช่ น เพลงพื้ นบ้า น เพลงกล่ อ มเด็ ก
การละเล่นในวัยเด็กหนุ่มสาว เช่น การเล่าค่าว ซอ การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะอื่นอาจมองเห็นไม่
ชัดเจน เช่น การถ่ายทอดวิชาชีพประจาครอบครัว และการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของการสั่งสอน
ตักเตือน เช่น การสอนเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม สิ่งที่เรียนรู้เป็นวิชาชีพที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
ผู้เรียนคือลูกหลาน บางคนเรียนด้วยใจรักจากการที่เห็นความสาเร็จและการปลูกฝังของบรรพบุรุษที่
ผ่านมา ลูกหลานบางคนเรียนด้วยความจาเป็นตามเงื่อนไขของครอบครัวเนื่องจากที่มีทรัพยากรและ
เครื่องมืออยู่แล้ว บางครั้งลูกหลานในครอบครัวไม่อยากเรียนเรียนวิชาชีพที่เคยสอนสืบทอดกันมา ก็
สามารถไปเรียนวิชาที่ตนสนใจจากผู้มีความรู้หรือผู้มีประสบการณ์อื่นๆ โดยวิธีการในทานองเดียวกัน
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรลานและเครือญาติใน
ครอบครัวแล้ว ยังได้ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจอื่นด้วย วิธีการเรียนรู้ในครอบครัวของประชาชนสมัยนั้น
เป็นการเรียนจากการกระทาหรือจากการปฏิบัติงานจริง โดยอาจเริ่ มต้นจากการสังเกตวิธีปฏิบัติงาน
กระบวนการทางานรวมทั้งสั งเกตจากอุปกรณ์การทางานที่มีอยู่ เมื่อพอจะเข้าใจในกระบวนการ
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ทางานแล้วจึงลองให้เลียนแบบโดยปฏิบัติในส่วนที่ง่ายก่อน จนสามารถปฏิบัติได้ครบไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้ปฏิบัติจริงทั้งหมดตามสภาพที่เป็น จริง ระหว่างนี้ก็อาจมีการซักถามในส่วนที่ไม่
เข้าใจและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพิ่มเติมตลอดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้จากผู้รู้อื่น
ภายนอกครอบครัวมักจะเป็นการเรียนด้วยการปฏิบัติในฐานะลูกมือก่อน แล้วจึงค่อยๆสังเกตวิธีการ
ปฏิบัติงานของผู้รู้ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางานขึ้นมาบ้างจึงเริ่มมีการปฏิบัติจริงจาก
สิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากขึ้น และฝึกปฏิบัติจนเกิดความชานาญ
๒. การเรียนรู้ในวัด
การเรียนรู้ในวัดพร้อมๆกับการถ่ายทอดความรู้ในครอบครัว เด็กชายส่วนหนึ่งมีวิธีการเรียนรู้
อีกรูปแบบคือการบวชเรียนในวัด ผู้ที่ทาการสอนในวัดคือเจ้าอาวาส พระภิกษุหรือผู้ที่บวชเรียนมา
ก่อน ส่วนผู้เรียนนอกเหนือจากกลุ่มพระภิกษุสามเณรแล้ว ยังประกอบไปด้วยโยมอุปฐาก เด็กชาย
เด็กหญิง วิธีการเรียนในวัดค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนเห็นได้ชัดเจนมากกว่าที่บ้าน คือผู้สอนจะเป็น
ศูนย์กลางการเรี ยนให้ผู้เรียนเลียนแบบ หัดอ่านเขียนเป็นคาบนกระดานชนวน การเรียนรู้เน้นการ
ท่องจาและการปฏิบัติ นอกเหนือจากเป็นสถานที่เรียนหนังสือของพระภิกษุ สมาเณรและเด็กๆแล้ว
วัดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อมรมศีลธรรมให้กับ
ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริง และเป็นที่รวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนนั้นด้วย
๓. การเรียนในโรงเรียน
เมื่อมีการให้ความสาคัญแก่การรู้หนังสือมากขึ้น และชาวบ้านมีค่านิยมยกย่องผู้ มีความรู้
ทางด้านหนังสือ ประชาชนจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือในวัดเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติว่าบ้านเมืองเริ่มเจริญขึ้นและอยากให้ลูกหลานฉลาดขึ้น รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาการ
ติดต่อกับภายนอก ความสนใจในการศึกษาเพื่อการรู้หนังสือจึงมีมากขึ้น เมื่อมีผู้เรียนมากขึ้นการสอน
ในศาลาวัดดังที่เคยเป็นมากลายเป็นที่คับแคบ ทางวัดจึงได้ปรั บปรุงขยับขยายและจัดสถานที่เรียนให้
เป็นระบบยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในระยะต่อมา ซึ่งในระยะแรกๆ โรงเรียนมักจะใช้อาคาร
และบริเวณวัดเป็นสถานที่เรียน และความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับกับโรงเรียนก็ยังมีอยู่อย่างใกล้ชิด
โรงเรียนที่เริ่มตั้งในหมู่บ้านครั้งแรกก็ยังใช้พื้นที่บริเวณวัด แม้จะมีการโยกย้ายอาคารเรียนหลายครั้ง ก็
อยู่ไม่ห่างจากวัดเท่าไรนัก การสอนในโรงเรียนมีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้นไปกว่าการเรียนในบ้านและ
วัด คือมีการแบ่งแยกชั้นเรียนตามอายุผู้เรียน ผู้สอนคือครูที่หน่วยงานของรัฐส่งมาประจาการ หรือผู้ที่
เรียนจบก่อน ข้อดีของการสอนในโรงเรียนสมัยนั้นคือครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเพราะ
นักเรียนมีจานวนไม่มาก และมีการสอนเสริมให้กับผู้ที่เรียนไม่ทันในวันหยุด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้เด็กรักโรงเรียน รักสมบัติของโรงเรียน การประเมินผลการเรียนใช้วิธีการท่องจา
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ต่อมาเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น ท้องถิ่นที่เคยอยู่ห่างไกลก็เริ่มได้รับการติดต่อจากภายนอก
ความจาเป็นในการเรียนหนังสือยิ่งเพิ่มมากขึ้น ผู้รู้หนังสือจะได้รับการยกย่องและมีโอกาสได้เป็นผู้นา
บรรดาผู้ปกครองเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อการไปโรงเรียน นอกจากนั้นผู้ปกครองจานวนหนึ่งยังมีความเชื่อ
ว่าการเรียนในโรงเรียนเป็นโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพไปสู่อาชีพที่ดีขึ้นต่อไปอีกด้วย
ในช่วงประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๘๐ การเข้าเรียนในโรงเรียนเริ่มเป็นการบังคับ โรงเรียน
ประถมศึกษาในหมู่บ้านเปิดสอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ และได้มีการเกณฑ์
เด็กชายหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ให้เข้าเรียน การเรียนในโรงเรียนยุคนี้มีลักษณะการเรียนการ
สอนที่เป็นระบบมากขึ้น กล่าวคือมีการแบ่งชั้นเรียนตามอายุของผู้เรียน และมีการสอนที่เป็นแบบแผน
เดียวกัน โดยมีการกาหนดเนื้อหาการสอนจากส่วนกลาง เมื่อจบการศึกษาก็จะมีใบสุทธิเป็นหลักฐาน
ให้ วิธีการสอนของครูในโรงเรี ยน ใช้ครูเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การสอนเป็นการให้นักเรียน
เลียนแบบ เน้นการเรียนรู้แบบท่องจา ไม่มีการสอนที่เป็นการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น การให้ความรู้เป็นการเรียนโดยนักเรียนรับความรู้จากครูในชั้นเรียนโดยไม่มีการฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ การประเมินผลเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน โดยวิธีการใช้ข้อสอบทดสอบ
ความจาและความเข้าใจของผู้เรียนไม่มีการสอบปฏิบัติ
๔. การศึกษาสาหรับผู้ใหญ่
การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นนโยบายในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามที่ได้ประกาศให้ผู้ใหญ่ทุก
คนต้องรู้หนังสือ ผู้เรียนได้แก่เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ การเรียนจะใช้สถานที่คือโรงเรียน
ประจ าหมู่บ้ านในตอนเย็ น และกลางคืนหลั งโรงเรียนเลิ กแล้ ว ผู้ ส อนคืออาสาสมัค รใช้แบบเรีย น
การศึกษาผู้ใหญ่เป็นอุปกรณ์การสอนในโรงเรียน ผู้สอนจะไม่ได้รับเงินตอบแทน แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ชาวบ้านจะเอาข้าวมาให้เป็นสิ่งตอบแทน การเรียนการสอนประเภทนี้ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด
๕. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การแสวงหาความรู้ของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
หรือผู้รู้แล้ว ยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการฝึกปฏิบัติ ลองผิดลองถูกและประมวลความรู้ที่
ได้รับจากการบอกเล่า เมื่อบุคคลเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญก็จะกลายเป็นผู้รู้และสามารถถ่ายทอด
ให้กับผู้สนใจต่อไป
แนวคิดเรื่องระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชนบทภาคเหนือมีความสาคัญต่อการศึกษา
กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา เพราะเป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ในการ

๒๓

ศึกษาวิจัย โดยแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นในวัด ทา
ให้สามารถศึกษาความแตกต่างวิธีการสอนการเทศน์ทานองล้านนาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
รัศมี ชูทรงเดช และคณะ (๒๕๕๒ : ๘-๑๔) ได้ให้ความหมายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมจะถูกนามาใช้
จัดการในรูปแบบที่สาคัญ ดังนี้
การจัดการความรู้ ซึ่งใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง หรือประมวลและสังเคราะห์จากผู้อื่น
จากนั้นจึงนาความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจแก่สาธารณะในรูปแบบหนังสือ สารคดี ภาพยนตร์
นิทรรศการ เป็นต้น การจัดการความรู้ยังสามารถแยกย่อยในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ที่แตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ มีการเชื่อมโยง
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับมิติทางสังคมและสิทธิของชุมชนอย่างแนบแน่น ระบบความรู้ดังกล่าวเกิด
จากการสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศจนเป็นความคิดอย่ างเป็นระบบและมีการถ่ายทอดจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน
๒. การจัดการความรู้วัฒนธรรมซึ่งเป็นการศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมของมวลมนุษย์กลุ่ม
ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
วัฒนธรรม
๓. การจัดการความรู้ภูมิทัศน์วั ฒนธรรมซึ่งเป็นการจัดการหรือพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม
ควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมโดยเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มีความส าคัญต่อการศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา เนื่องจากการเทศน์ทานองล้านนานับเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งของภาคเหนือที่จะต้องมีการจัดการให้มีระบบ เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้นี้ให้มีความ
แพร่หลายเป็นที่รู้จักต่อไป
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์ทานองล้านนา
มณี พยอมยงค์ (๒๕๔๗) ได้อธิบายความหมาย ลาดับพิธี ลั กษณะทานองประจาท้องถิ่น
วิธีการเทศน์ วิธีการฝึกเสียงเทศน์ รวมทั้งวิธีการกาหนดลมหายใจในการเทศน์เพื่อให้เสียงมีความ
ต่อเนื่อง

๒๔

ลมูล จันทน์หอม (๒๕๔๓) ได้ศึกษางานประเพณีตั้งธรรมหลวงและการเทศน์มหาชาติล้านนา
โดยเน้นศึกษาถึงลาดับขั้นตอนการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา วิธีการเทศน์ ดนตรีที่ใช้ประกอบในงาน
ตั้งธรรมหลวง รวมทั้งจุดมุ่งหมายของงานตั้งธรรมหลวง ซึ่งได้ศึกษาจากการจัดงานจริงในปี พ.ศ.
๒๕๔๓ ณ วัดเชียงมั่น อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ยุพิน เข็มมุกด์ (๒๕๔๕) ซึ่งได้ศึกษาการจัดงานตั้งธรรมหลวง ณ วัดโลกโมฬี อาเภอเมือง
จังหวัดเชีย งใหม่ ระหว่างวัน ที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ โดยได้อธิบายถึงความหมาย
วัตถุประสงค์ ลาดับการเทศน์ ทานองหรือระบาการเทศน์มหาชาติแบบต่างๆ เช่น ระบาประจาเมือง
เชียงใหม่ลาพูน ระบาประจาเมืองเชียงแสนเชียงราย ระบาประจาเมืองแพร่ รวมทั้งทานองในการตี
กลองปูชาประกอบในการเทศน์แต่ละกัณฑ์
ประคอง นิมมานเหมินท์ (๒๕๒๖) ได้ศึกษาเรื่องมหาชาติลานนา การศึกษาในฐานะที่เป็น
วรรณคดีท้องถิ่น โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา การศึกษาเชิงปรัชญาและ
สุนทรียศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในมหาชาติลานนาประกอบไป
ด้วย ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ภารกิจของชายหญิง การแต่งกาย เครื่องใช้ อาหาร การรักษาโรค
และยา ประเพณี ความเชื่อ ในด้านศิลปะการใช้ภาษาเป็นการใช้ภาษาที่มีความละเมียดละไม และยัง
ใช้ภาษาที่ทาให้เกิดจินตนาการร่วมทั้งเรื่องเสียง ความเปรียบ คาซ้อน คาวิเศษณ์ การซ้าคา
๒. งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทศน์ทานองล้านนา
เกษวรี สว่างวงศ์ และคณะ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาเรื่องราวและองค์ความรู้ของเทศน์มหาชาติ
ทานองแมงปู้ชมดวง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสร้างหลักสูตรการเทศน์มหาชาติเ วสสันดรชาดก
ทานองแมงปู้ชมดวง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระนักเทศน์และปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีประสบการณ์
ด้านการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในเขตพื้นที่จังหวัดลาปางเป็นผู้ให้ข้อมูล
ธิติพ ล กัน ตีว งศ์ (๒๕๔๕) ได้ ศึก ษาส านวนบทเทศน์ ข้อ มูล บริ บท ลั กษณะวิธี การเทศน์
มหาชาติ กัณฑ์มัททีและลักษณะเฉพาะทางดนตรีในทานองเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัททีในประเพณีตั้ง
ธัมม์ห ลวง จั งหวัดเชีย งใหม่ พบว่าทานองเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทที ในประเพณีตั้งธัมม์ห ลวง มี
องค์ประกอบการเทศน์แบ่งได้ ๖ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย อาราธนาธรรม อื่อกั่นโลง กาบเก๊า ตั้งนะโม
ฯ เนื้ อหาธั มม์กัณฑ์มัทที และกาบปลาย นอกจากนี้การเทศน์ของชาวล้ านนายังแบ่งออกเป็น ๒
ประเภท ได้แก่การเทศน์ทานองแบบธรรมวัตร และการเทศน์ทานองแบบมหาชาติ และพบเทคนิค
ต่างๆ ที่ใช้ในการกาหนดเสียงเทศน์ โดยผู้เทศน์จะมีการกาหนดสัญลักษณ์ประกอบไปด้วย เหินสูง (/)
เหินต่า (,) ละม้าย (๙) และลงเสียง (๐) สัญลักษณ์เหล่านี้จะเขียนเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยในการ
ออกเสียงขณะทาการเทศน์

๒๕

พระครู สิ ท ธิ ปั ญ ญาภรณ์ แ ละคณะ (๒๕๕๐) ได้ ศึ ก ษารู ป แบบ เนื้ อ หา และวิ ธี การเทศน์
มหาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โดนศึกษาวิธีการเทศน์มหาชาติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ให้ประเพณีการเทศน์มหาชาติยังคงอยู่สืบไป งานวิจัยนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเทศน์มหาชาติ ประกอบไปด้วยพระสงฆ์ ๑๒ รูป และ
ฆราวาส ๑ คน ผลการศึกษาพบว่ า รู ปแบบเนื้อ หาการเทศน์ มหาชาติใ นจัง หวั ดเชียงใหม่ใ น
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการเทศน์เรียงลาดับไปทีละกัณฑ์ ในแต่ละกัณฑ์นั้นก่อนเทศน์มีกาพย์เก๊าก่อน
เทศน์ ด้านเนื้อหาใช้เนื้อหาที่แต่งเป็นร่ายยาว ฉบับที่ใช้มากที่สุดคือ ฉบับสร้อยสังกร ด้านวิธีการเทศน์
พระผู้เทศน์ต้องเทศน์ทีละกัณฑ์ ๑ รูปเทศน์ ๑ กัณฑ์ และแต่ละกัณฑ์ต้องใช้เสียงให้เหมาะสมกับกัณฑ์
นั้นๆ ส่วนรูปแบบเนื้อหาเป็นรูปแบบที่กะทัดรัด ชัดเจน ใช้เวลาน้อย แต่ยังคงสาระเดิมไว้ พระสงฆ์
องค์เทศน์ต้องฝึกฝนทั้งการเทศน์รูปแบบเดิมและรูปแบบการบรรยายเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์
ปัจจุบัน
๓. เอกสารและงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนในท้องถิ่น
ชูเกีย รติ ลี สุว รรณ์ (๒๕๓๕) ได้ศึกษาระบบการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ โดยได้
อธิบ ายโครงสร้ างระบบการเรี ย นรู้ใ นท้ องถิ่น ดั้งเดิม ลั กษณะรูป แบบการเรีย นรู้ ในสถานที่ต่ างๆ
ประกอบไปด้วยการถ่ายทอดความรู้ในบ้าน การเรียนรู้ในวัด การเรียนในโรงเรียน และได้ยกตัวอย่าง
วิธีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในเขตภาคเหนือ
สิ ริ กานดา โพธิ์นิ่ มแดง (๒๕๕๑) ได้ศึกษาภูมิปัญญาการถ่ายทอดท่าฟ้อนพื้นเมืองล้ านนา พบว่า
ครูผู้สอนการฟ้อนพื้นเมืองล้านนาใช้วิธีการสอนโดยตรงแบบตัวต่อตัว แบบลองผิ ดลองถูก แบบครูพัก
ลักจา และจากประสบการณ์ในการแสดงฟ้อนพื้นเมืองล้านนา ผลที่ผู้เรียนได้รับคือ ได้รับความรู้จาก
การโดยตรงจากผู้สอน ทาให้เกิดการซึมซับและหลอมรวมเอาความรู้นาเอาไปใช้ได้ดี
วัลลภ มณีเชษฐา (๒๕๓๗) ได้ศึกษากระบวนการถ่ายทอดอักษรธรรมล้านนา พบว่าวัดเป็น
สถานที่สาคัญในการถ่ายทอดความรู้เรื่องอักษรธรรมล้านนา โดยอาศัยการบวชในพุทธศาสนาเพื่อจัด
การศึกษาโดยมีพระผู้เป็นอาจารย์คอยกากับดูแล ผู้เรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ ๗ ปีขึ้นไป โดยใช้
ระยะเวลาในการเรียนประมาณ ๓-๖ เดือนเป็นอย่างเร็ว ถ้าอย่างช้าใช้เวลาเป็นปี การกาหนดเวลา
เรียนจะใช้เวลาวันละ ๑ ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ ๓-๔ ชั่วโมง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเบื้ อ งต้ น พบว่ า จากอดี ต ที่ ผ่ า นมามี
การศึก ษาเกี่ ย วกับ การเทศน์ ท านองล้ านนาโดยเน้น ศึก ษาในด้านความหมาย ขั้ นตอนการเทศน์
วัตถุประสงค์ในการเทศน์ ลาดับพิธีในการจัดงานเทศน์ รูปแบบทานองที่ปรากฏ โดยศึกษาผ่านการจัด
งานจริงในวัดที่มีการจัดงานเทศน์มหาชาติ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาถึงองค์
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ความรู้ ด้ า นท านองเทศน์ ป ระจ าเมื อ ง โดยใช้ พ ระและปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ให้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษา
องค์ประกอบในการเทศน์ วิธีการใช้สัญลักษณ์กาหนดการใช้เสียงของพระนักเทศน์
ในส่วนขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบการสอนในท้องถิ่นพบว่า มีการศึกษาโครงสร้างระบบ
การเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งปรากฏทั้งในวัด ในโรงเรียน ในครอบครัว รวมถึงการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง ด้านอักษร
โบราณของท้องถิ่น พบว่ามีการจั ดระบบการสอนโดยการกาหนดตามความเหมาะสมของผู้ ส อน

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทางการสอนองค์ความรู้ในท้องถิ่น(การเทศน์) จะใช้ระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อเป็นกรอบหลักในการดาเนินการวิจัย โดยศึกษาจากภาคสนามและข้อมูลเอกสาร เรียบ
เรียงด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกรอบแนวทางที่กาหนดดังนี้
๑. กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เริ่มต้นจากการกาหนดหัวข้อศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดการเทศน์
ทานองล้านนา โดยเป็นการวิจัยลักษณะทั่วไปของปรากฏการณ์ โดยการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้
จะต้องเป็นการศึกษาที่มองรอบด้านและคานึงถึงบริบท ได้กาหนดกระบวนการไว้ดังนี้
๑. ศึกษาข้อมูลจากในเอกสารต่างๆ แล้วจึงนามาพิจารณาความน่าเชื่อถือ ประกอบกับการ
ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการเทศน์ทานอง
ล้านนาทั้งผู้ที่เป็นพระ และปราชญ์ชาวบ้าน
๒. วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาแล้วนาเสนอโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์
๒. ขอบเขตและพื้นที่ของการวิจัย
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา กาหนดขอบเขตการศึกษาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเภทของการ
เทศน์ทานองล้านนา เนื้อหาที่ใช้ในการเทศน์ทานองล้านนา ลักษณะทานองที่ใช้ในการเทศน์ทานอง
ล้านนา ลาดับพิธีในการเทศน์ทานองล้านนา ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเทศน์ทานองล้านนา
ขั้นตอนการฝึกเทศน์ทานองล้านนา รูปแบบการสอนเทศน์ทานองล้านนาในอดีต รูปแบการสอนเทศน์
ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์
๒. ขอเขตด้า นพื้น ที่ ก าหนดพื้นที่ ที่ ใช้ ในการศึ กษาคือ วัดลอยเคราะห์ ต าบลช้างคลาน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๓. ขอบเขตด้านบุคคล กาหนดขอบเขตจากบุคคลดังนี้ นักวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม
ล้ านนา ปราชญ์ท้อ งถิ่น ผู้ มี รู้ ด้านศาสนพิธี พระสงฆ์ ผู้ มีประสบการณ์ใ นการเทศน์ท านองล้ านนา
พระสงฆ์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนเทศน์ทานองล้านนา
๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา กาหนดระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓. ขั้นเตรียมการศึกษา
การเตรียมการศึกษาวิจัย จาแนกเป็นขั้นตอนดังนี้
๑. กาหนดโครงร่างของหั วข้อที่จะทาการศึกษา และเสนอแนวคิดในการศึกษาแก่ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย รวมทั้งเริ่มค้นคว้าข้อมูลเอกสารจากห้องสมุดเพื่อนามาประกอบโครงร่างงานวิจัย
๒. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์ทานองล้านนา และกาหนดขอบเขตข้อมูล
ต่างๆ ตลอดจนเริ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ใบลานศึกษา สานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓. กาหนดการลงพื้นที่สัมภาษณ์ทั้งพระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการท้องถิ่น รวมทั้ง
นั กวิช าการด้านการสอน โดยสั มภาษณ์อย่างเป็ นทางการและการสั มภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย โดยกาหนดบุคคลข้อมูลดังนี้
กลุ่มนักวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
-อ า จ า ร ย์ ส นั่ น ธ ร ร ม ธิ นั ก วิ ช า ก า ร ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง อาจารย์คณะคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
-อาจารย์ดุสิต ชวชาติ มัคทายกวัดมหาวัน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-นายสะอาด ทองขันธ์ มัคทายก ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพระสงฆ์ผู้มีประสบการณ์การเทศน์และการสอนเทศน์ทานองล้านนา
-พระราชปัญญาโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
-พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ วัดลอยเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ วัดวังสิงห์คา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-พระครูอดุลสีลกิตติ์ วัดธาตุคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-พระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
-พระไกรสร กิตติเวที วัดท่าไคร้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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๔. ขั้นตอนการศึกษา
๑. วางแผนการสาหรับการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทาง โดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาข้องเกี่ยวกับการวิจัย รวมถึงประสานงานในเบื้องต้นกับ
บุคลากรและแหล่งข้อมูลที่จะเข้าไปทาการศึกษา
๒. การรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม จากวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว เครื่ อ ง
บันทึกเสียงดิจิตอล
๓. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร รวมทั้งการลงพื้นที่ภาคสนามนามาจัดทาเป็น
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จาแนกเป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลเสียงจากการสัมภาษณ์
นามาเรียบเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
๔. ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดนามาวิเคราะห์เพื่อจัดจาแนกให้เป็นระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารและข้อมูลจากงานภาคสนาม
๕. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้หลังจากการวิเคราะห์มาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องโดยตรวจสอบจาก
ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
๖. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความมาเรียบเรียงในลักษณะการ
พรรณนาวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผลและอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่
กาหนดไว้ นาข้อมูลที่ได้นาเสนอตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้
เดือน
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
เป้าหมาย
๑
เตรียมการวิจัย
- เตรียมการก่อนออกเก็บ
ข้อมูล
- ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้
ข้อมูล
๒-๔
ทบทวนวรรณกรรม
- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหมาย รูปแบบ เนื้อหา
ประเภทของทานอง ลาดับ
พิธีของการเทศน์ทานอง
ล้านนา
-ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดรูปแบบการสอนที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น

๓๐

เดือน
วัตถุประสงค์
๕-๘ เพื่อศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดการเทศน์ทานอง
ล้านนาของวัดลอยเคราะห์
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
๙-๑๐

๑๑

๑๒

เพื่ อ เผยแพร่ ก ระบวนการ
ถ่ า ยทอดการเทศน์ ท านอง
ล้านนาของวัดลอยเคราะห์
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและ
เป็ น ตั ว อย่ า งในการจั ด การ
เรี ยนการสอนเทศน์ทานอง
ล้านนาของวัดอื่นๆ

การดาเนินงาน
ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บ
ข้อมูล

เป้าหมาย
- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการถ่ายทอดการ
เทศน์ทานองล้านนาของวัด
ลอยเคราะห์

ถอดเทปสัมภาษณ์ วิเคราะห์ - ได้ข้อมูลที่ได้จากการ
ข้อมูลและเขียนรายงาน
สัมภาษณ์ผ่านการวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ข้อมูล
- ได้รายงานผลการวิจัยเพื่อ
นาไปตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้
- ได้ข้อมูลที่ผ่านการ
ข้อมูล รวมทั้งให้ผู้วิจารณ์
ตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูล
ภายนอกทาการประเมิน
และการประเมินจากผู้
วิจารณ์ภายนอก
ส่งรูปเล่มงานวิจัย และ
- ได้รายงานผลการวิจัย
เผยแพร่บทความวิจัยใน
- ผลการวิจัยเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการระดับชาติ
และนาไปใช้ประโยชน์

๕. การนาเสนอผลการศึกษาและการคืนข้อมูลสู่ท้องถิ่น
ผลการศึกษาที่ได้ จะนาเสนอในรูปแบบรายงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ เมื่อได้รายงานผลของการศึกษาในรูปแบบรายงานวิจัยแล้ว จะมอบรายงานวิจัยให้กับวัด
ลอยเคราะห์ซึ่งเป็นแหล่งให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลทั้งที่เป็นนักวิชาการและปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจน
ห้องสมุดสถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
นอกจากนี้จะได้มอบรายงานวิจัยให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือที่มีการ
ศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมหรือล้านนาคดี เช่น สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

๓๑

๖. ระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงานโครงการ
แผนการดาเนินงาน

๑ เตรียมการวิจัย
๒. ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ท ศ น์
ท านองล้ า นนา รวมถึ ง
วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่
ปรากฏในท้องถิ่น
๓ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาค
สนามและสัมภาษณ์
๔ ถ อ ด เ ท ป สั ม ภ า ษ ณ์
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงานผลการวิจัย
๕ -ตรวจสอบข้อมูล โดย
การตรวจสอบซ้ากับผู้ให้
ข้อมูล และการประเมิน
จากผู้วิจารณ์ภายนอก
-เขียนบทความวิจัยเพื่อ
ใช้นาเสนอในการประชุม
วัฒนธรรมแห่งชาติ
๖ ส่ ง รู ป เ ล่ ม ง า น วิ จั ย
รวมทั้งจัดทารายงานการ
วิ จั ย แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ

๑


๒

๓

๔

ระยะเวลา (เดือน)
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

  

   
 





บทที่ ๔
ผลการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัด
ลอยเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (สัมภาษณ์ พระใบฎีกา
ชาญณรงค์ จนฺทสโร, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
- การจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา
- วิธีการและขั้นตอนในการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา
- องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์ทานองล้านนา
- เนื้อหาที่ใช้ฝึกปฏิบัติในการเรียนการเทศน์ทานองล้านนา
- การเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาโดยใช้วัดลอยเคราะห์เป็น
ต้นแบบ
การจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา
๑. การรับสมัคร

ภาพที่ ๑ ใบสมัครเรียนการเทศน์ทานองล้านนา

๓๓

การรับสมัครพระสงฆ์และสามเณรเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอย
เคราะห์ มีวิธีการดังนี้
๑.๑ การกระจายข่าวสารในกลุ่มคณะสงฆ์ โดยได้มีการเสนอข้อมูลวันเวลาในการจัดการเรียน
การสอนต่อที่ประชุมคณะสงฆ์อาเภอ มีการชี้แจงรายละเอียดของหลักการและเหตุผล และได้ขอความ
ร่ ว มมือตั ว แทนคณะสงฆ์ในแต่ล ะต าบลหรือ ตัว แทนพระสงฆ์จ ากแต่ล ะวัด ได้ช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์
ข่าวสาร เพื่อส่งพระสงฆ์สามเณรในวัดมาเข้าร่วมในการเรียนการสอน
๑.๒ การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คลื่นพระพุทธศาสนาและ
จริยธรรม ซึ่งเป็น สถานีวิทยุที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่แพระพุทธศาสนา ผ่านทางคลื่นความถี่ FM๙๖.๐
MHz และถ่ายทอดสัญญาณวิทยุออนไลน์ ทางฝ่ายรายการก็ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ พระสังฆาธิการเป็น
วิทยากรดาเนินรายการของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานีวิทยุนี้มีเครือข่ายที่รับสัญญาณในพื้นที่
ต่างๆ หลายสถานี ได้แก่ วิทยุออนไลน์วัดผ้าขาว สถานีวิทยุวัดยางกวง สถานีวิทยุวัด อินทขีล สถานี
วิทยุวัดวังสิงห์คาสถานีวิทยุวัดฝายหิน ซึ่งสถานีวิทยุดังกล่าวนี้ได้ทาการรับสัญญาณรายการจากสถานี
แม่ข่ายในการกระจายเสียง ทาให้พระสงฆ์สามเณรทราบข่าวการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง
๑.๓ หากวัด ใดเป็ น วั ดที่มี พระสงฆ์ส ามเณรจานวนมากทางวัด ลอยเคราะห์ จะท าการส่ ง
หนังสือเชิญและใบสมัครไปยังวัดนั้นๆ เพื่อให้ทางวัดได้จัดส่งพระสงฆ์สามเณรที่มีความสนใจได้มาเข้า
มาเรียนในหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของัดลอยเคราะห์ ไม่มีการ
เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๒. จานวนที่รับสมัคร
ไม่จากัดจานวน จากข้อมูลจานวนผู้เรียนตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนจะมีจานวนพระสงฆ์
สามเณรเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐๐ รูปต่อรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๒ - ๖๐ ปี นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เป็นฆราวาสมาสมัคร
เรียนด้วย ซึ่งมักจะเป็นมัคทายกของวัดต่างๆ โดยมีเหตุผลในการมาเรียนคือ เพื่อศึกษาทานองและ
นาไปปรับใช้กับการประกอบศาสนพิธี เช่น การเวนทาน การเรียกขวัญแบบล้านนา เป็นต้น
๓. การแบ่งกลุ่มการเรียน
หลังจากทาการรับสมัครทั้งหมดแล้ว พระสงฆ์ที่เป็นผู้สอนจะทาการทดสอบเบื้องต้น เพื่อ
คัดเลื อกจ าแนกพระสงฆ์ส ามเณรออกเป็น ๒ กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่มี พื้นฐานและกลุ่ ม ที่ยั งไม่ มีพื้น ฐาน
ขั้นตอนนี้มีความสาคัญ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว
นั้น คือผู้ที่บวชมาเป็นเวลาหลายพรรษา เคยเทศน์ทานองธรรมวัตรมาก่อน สามารถออกเสียงคาศัพท์
สาเนียงภาษาถิ่นเหนือได้อย่างถูกต้อง จึงทาให้มีพื้นฐานที่ดี ส่วนพระสงฆ์สามเณรที่ไม่มีพื้นฐาน ได้แก่
ผู้ที่บวชใหม่ไม่เคยเทศน์ทานองธรรมวัตรมาก่อน และไม่มีความเข้าใจในเรื่องทานองเลย การออกเสียง

๓๔

คาศัพท์สาเนียงภาษาถิ่นเหนือยังมีความปะปนกับสาเนียงภาคกลาง รวมทั้งผู้ที่เป็นชาวเขา ไม่สามารถ
ออกเสียงภาษาถิ่นเหนือได้อย่างชัดเจน จึงต้องแยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
วิธีการทดสอบเบื้องต้นเพื่อแบ่งกลุ่ม คือให้ผู้เรียนทดสอบเทศน์คัมภีร์เรื่องทั่วไปที่ใช้เทศน์เป็น
ประจา เช่น มาลัยโผดโลก โลกาวุฒิ เป็นต้น พระสงฆ์ที่เป็นผู้สอนจะฟังการออกเสีย ง จังหวะ และ
ท่วงทานอง และทาการจัดเข้ากลุ่มตามความเหมาะสม
๔. การจัดการเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาที่ จั ด การเรี ย นการสอนจะใช้ ช่ ว งระยะเวลาเข้ า พรรษา ทั้ ง นี้ อ าจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเวลาเล็กน้อย โดยอาจจะเริ่มต้นก่อนช่วงเข้าพรรษาประมาณ ๑ เดือน แต่ก็ยังคงอยู่ใน
ช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวช่วงเข้าพรรษา เนื่องจากในช่วงเข้าพรรษานั้นพระสงฆ์สามเณรจะไม่ค่อยมีกิจ
นิมนต์งานบุญมากเหมือนกับช่วงออกพรรษา สาหรับการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะใช้เวลา ๔
เดือน โดยเรียนสัปดาห์ละ ๑ วันคือวันอาทิตย์ ครั้งละ ๒ ชั่วโมง หากวันอาทิตย์ใดที่ตรงกับวันพระ ก็
จะมีการเลื่อนมาเรียนในวันเสาร์ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ในวันพระ
ตารางที่ ๑ รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาตลอดหลักสูตร
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หัวข้อในการสอน
เปิดโครงการ รับเอกสารประกอบการเรียน
แยกเสียง / ห้องเรียน
ทดสอบพื้นฐานการเทศน์ของพระสงฆ์สามเณรแต่ละรูป
การเทศน์ธรรมวัตร /คัดเสียงเทศน์มหาชาติ
การเทศน์ธรรมวัตร /เสียงนอก / เสียงใน / การขึ้นเสียง
การเทศน์ธรรมวัตร /การขึ้นทานองพร้าวไกวใบ
การเทศน์ธรรมวัตร /การขึ้นทานองพร้าวไกวใบ
การเทศน์ธรรมวัตร / การขึ้น /การเหินต่า
การเทศน์ธรรมวัตร / การเหินต่า / การเหินสูง
การเทศน์ธรรมวัตร / การเหินสูง / การลงแบบนอก ๑ ใน๑
การเทศน์ธรรมวัตร / การลงแบบนอก๑ ใน๑ และแบบในล้วน
การเทศน์ธรรมวัตร / การใส่กาพย์ รวม ๔ จังหวะ
การเทศน์มหาชาติ (เนื้อมหาชาติ) / การใส่กาพย์
การเทศน์มหาชาติ (เนื้อมหาชาติ) / การใส่กาพย์
การเทศน์มหาชาติ (เนื้อมหาชาติ) / การใส่กาพย์
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๑๕
๑๖
๑๗

การทดสอบความรู้ / การเรียนใส่กะโลง (โคลงล้านนา)
การทดสอบความรู้ / การเรียนใส่กะโลง (โคลงล้านนา)
ปิดโครงการ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการ และเกียรติบัตรวิทยากร

๕. สื่อการสอน
การเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดลอยเคราะห์มีเอกสารประกอบการสอน ซึ่งได้
รวบรวมหลักการต่างๆไว้ภายในเล่ม ตลอดจนตัวอย่างเนื้อหาที่ใช้เทศน์ อีกทั้งได้มีการจัดทาแผ่นซีดี
การสาธิตการเทศน์ทานองล้านนาซึ่งปัจจุบันได้มีการนาเสนอบนสื่อออนไลน์ให้ผู้สนใจสามารถศึกษา
ได้

ภาพที่ ๒ เอกสารประกอบการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดลอยเคราะห์
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ภาพที่ ๓ สื่อการสอนบนเว็บไซต์ www.youtube.com
๖. การทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการเทศน์ทานองล้านนา ใช้วิธีการสอบปฏิบัติจริง ไม่มีการสอบ
ทฤษฎี โดยการทดสอบนั้นพระสงฆ์สามเณรที่เรียนจะต้องปฏิบัติจริงให้เหมือนอยู่ในพิธีจริง ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยครูผู้สอนจะตรวจสอบดูความถูกต้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ลักษณะบุคลิกและการปฏิบัติก่อนขึ้นธรรมาสน์
๒. การกราบพระพุทธ และธรรมาสน์
๓. การกราบประธานสงฆ์ และการขออนุญาตแสดงพระธรรมเทศนา
๔. การวางคัมภีร์การจับคัมภีร์
๕. ลักษณะทานองของการใส่กาพย์
๖. ลักษณะทานองของการเดินธรรม ในการเทศน์ทานองธรรมวัตรจะใช้คัมภีร์เรื่อง มาลัยโผด
โลก และโลกาวุฒิ การเทศน์ทานองมหาชาติจะใช้กัณฑ์กุมาร มัทรี และมหาราช
๗. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทางวั ด ลอยเคราะห์ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การเรี ย นการสอนคื อ การเตรี ย มเอก สาร
ประกอบการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือ และเอกสารอื่นๆ ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้เป็นผู้รับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
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๘. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนามีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังนี้
๑. สามเณรที่มีอายุน้อยยังไม่คล่องแคล่วในการสะกดคาศัพท์ รวมทั้งการออกเสียงค่อนข้าง
ติดการออกเสียงแบบภาษาไทยกลาง เนื่องจากเรียนการสะกดคาตามหลักสูตรแกนกลางมา จึงทาให้
ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการฝึกเทศน์
๒. เจ้าอาวาสบางวัด ส่งสามเณรเข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งสามเณรบางรูปไม่ได้เข้ามาเรียน
มาด้วยความสนใจของตน จึงทาให้ความรู้ทักษะในการเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ
๓. ในช่วงท้ายพรรษา วัดต่างๆมีการจัดงานสลากภัต ซึ่งพระสงฆ์สามเณรจะต้องไปรับการ
ถวายสลากภัต จึงทาให้ต้องขาดเรียนในช่วงท้ายของพรรษา ทั้งนี้ปัญหานี้ได้มีการแก้ไขโดยการเลื่อน
วันเวลาของการเริ่มต้นหลักสูตรเป็นช่วง ๑ เดือนก่อนเข้าพรรษา
๔. พระสงฆ์สามเณรบางรูปเป็นพระชาวเขา ซึ่งมีปัญหาในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาถิ่น
เหนือ ทาให้การฝึกการออกเสียงเป็นไปได้ยาก พระบางรูปใช้ความพยายามอย่างเต็มที่จนสามารถ
ออกเสียงเทศน์ได้ แต่พระบางรูปก็ไม่สามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน จึงทาให้ต้องยุติการเรียนไป
๕. พระสงฆ์สามเณรบางรูปมีภูมิลาเนาอยู่ห่างไกล ทั้งต่างอาเภอและต่างจังหวัด มีอุปสรรค
ต่อการเรียนคือการที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสม่าเสมอ จึงทาให้มีพระหลายรูปยุติการเรียน
ไปก่อนจบหลักสู ตร ทั้งนี้ มีพระบางรูปแก้ปัญหาด้วยการมาขอจาพรรษาที่วัดในตัว เมืองเชียงใหม่
เพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก เมื่อจบหลักสูตรก็กลับไปยังวัดภูมิลาเนาเดิม
วิธีการและขั้นตอนในการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา
๑. วิธีการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา
หัวใจหลักของการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา คือการถ่ายทอดทานอง เพราะการ
เทศน์ทานองล้านนาเน้นที่ทานองเป็นสาคัญ เนื่องด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นล้านนา การ
ปฏิบั ติ ด้านท านองของการเรี ย นการสอนการเทศน์ทานองล้ านนาของวัดลอยเคราะห์ ใช้วิ ธีการ
ถ่ายทอดในลักษณะ “ครูทาเป็นตัวอย่าง และ ผู้เรียนปฏิบัติตามตัวอย่าง” โดยครูผู้สอนออกเสียง
ท านองการเทศน์ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง และให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ต าม ซึ่ ง พระใบฎี ก าชาญณรงค์ จนฺ ท สโร
ครูผู้สอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ได้ให้เหตุผลว่า การสอนโดยการสาธิตด้วยตนเอง
และให้ผู้เรียนปฏิบัติตามนั้น ถือว่าเป็นการควบคุมมาตรฐานของการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะสาธิต
การออกเสียงทานองในแต่ละขั้นตอน และเน้นรายละเอียดในการออกเสียง จากนั้นพระสงฆ์สามเณร
ทุกรูปจะต้องออกเสียงพร้อมกัน วิธีการสอนเช่นนี้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง กล่าวคือ ครูผู้สอนได้
ส่งสารโดยการสาธิตการออกเสียงให้แก่ผู้เรียน ส่วนผู้เรียนก็สามารถซักถามในรายละเอียดได้
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นอกจากนี้ยังมีสื่อการสอนในรูปแบบแผ่นซีดีการเรียนเทศน์ สาหรับใช้ฝึกด้วยตนเองจาก นับเป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจความรู้เบื้องต้น
มาก่อน กล่าวคือ ต้องมีความเข้าใจจากการสอนของครูผู้สอนที่วัดลอยเคราะห์ก่อน แล้วจึงสามารถ
นาเอาแผ่นซีดีการสอนเทศน์ไปใช้ฝึกฝนที่วัดตนเอง นับได้ว่าสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่สะดวก
ในซีดีประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. แนะนาวิธีการออกเสียงนอกและเสียงใน
๒. ลักษณะการเทศน์ใส่กาพย์
๒.๑ การลง เป็นการอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างการออกเสียง
๒.๒ การขึ้น เป็นการอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างการออกเสียง
๒.๓ การเหินต่า เป็นการอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างการออกเสียง
๒.๔ การเหินสูง เป็นการอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างการออกเสียง
๓. การสาธิตการเทศน์ทานองธรรมวัตร เรื่องมาลัยโผดโลก
วิธีการเรียนจากแผ่นซีดีนั้น จะใช้วิธีการฟังผู้สอนออกเสียง แล้วผู้ฟังต้องปฏิบัติตาม โดย
ผู้สอนจะแบ่งวรรคการออกเสียงให้เป็นวรรคสั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกเสียงตามได้ง่าย อีกทั้งยังได้เน้น
ย้าการออกเสียงคาที่ต้องใช้วิธีการแบบเฉพาะ เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจแล้วก็จะให้ผู้เรียนออกเสียง
ไปพร้อมกับผู้สอน
๒. ขั้นตอนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา
ขั้นตอนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ มีขั้นตอนประกอบไปด้วย
๒.๑ การฝึกกาหนดลมหายใจ
๒.๒ การออกเสียงเนื้อหาคาเทศน์ให้เป็นเสียงภาษาถิ่นเหนือ
๒.๓ การฝึกออกเสียงนอกและเสียงใน
๒.๔ การฝึกปฏิบัติเสียงเอื้อน
๒.๕ การปฏิบัติออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม
๒.๑ การฝึกกาหนดลมหายใจ
ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนเริ่มฝึกหัดการกลั้นลมหายใจให้นานกว่าปกติ เพราะจะทาให้การเปล่ง
เสียงขณะเทศน์มีความต่อเนื่องกัน โดยมีวิธีฝึกปฏิบัติ คือ ใช้วิธีการสูดหายใจเข้าแล้วนับพร้อมกับ ๑๑๐ ในใจ แล้วจึงค่อยๆปล่อยลมหายใจออกพร้อมกับนับ ๑-๑๐ ในใจ ฝึกเช่นนี้ให้ต่อเนื่องจนคุ้นเคย
ในขณะที่หายใจอย่าทาให้เกิดเสียงดังจากการหายใจ เพราะเมื่อต้องเทศน์จริงจะทาให้มีเสียงลม
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กระทบไมโครโฟน หากผู้เรียนหายใจดังเป็นปกติและไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อขึ้นเทศน์จริงจะใช้วิธีการ
หันหน้าให้ห่างไมโครโฟนขณะหายใจเมื่อหายใจเสร็จจึงค่อยหันกลับมาเทศน์ต่อ
เมื่อเข้าใจเรื่องการกาหนดลมหายใจแล้ว ครูผู้สอนจะยกตัวอย่างและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคือ
การตั้งนะโม โดยใช้ลมหายใจเดียว หมายความว่า ให้หายใจเข้าเพียง๑ครั้งเต็มปอดแล้วออกเสียง
“นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ให้มีการพักหายใจ และให้
ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม
๒.๒ การออกเสียงเนื้อหาคาเทศน์ให้เป็นเสียงภาษาถิ่นเหนือ
ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนออกเสียงคาศัพท์ที่อยู่ในคัมภีร์ เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ เนื่องจากเนื้อหา
ในคัมภีร์ที่ใช้เทศน์นั้นมักจะการเขียนโดยการประสมคาแบบภาษาไทยกลาง เพื่อให้ง่ายต่อ การทา
ความเข้าใจคาศัพท์และเป็นการรักษารูปศัพท์ไว้ ซึ่งลักษณะเสียงของภาษาไทยกลางและภาษาถิ่น
เหนือมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกลางมี ๕ เสียง แต่ในภาษาไทยถิ่น
เหนือมี ๖ เสียง ดังนั้นจึงทาให้การออกเสียงคาบางคาในภาษาถิ่นเหนือไม่สามารถประสมคาด้ วย
พยัญชนะ และวรรณยุกต์เหมือนภาษาไทยกลางได้ทั้งหมด ดังนั้นการบันทึกเนื้อหาของคัมภีร์จึงต้อง
ประสมตามรูปแบบภาษาไทยกลางและพระนักเทศน์ต้องนาเอามาปรับเป็นเสียงภาษาถิ่นเหนือด้วย
ตนเอง หรือคัมภีร์บางเรื่องได้มีการปริวรรตตามรูปศัพท์ของอักษรธรรมล้านนา จึงทาให้พระนักเทศน์
ต้องปรับการออกเสียงด้วยตนเอง
ครู ผู้ ส อนจะอธิบ ายหลั กการออกเสี ย งตามหลั ก เกณฑ์ ต่างๆ โดยผู้ เ รียนเริ่มต้ นออกเสี ย ง
คาศัพท์แบบสั้นก่อน ดังนี้
คาว่า ชื่น
ออกเสียงเป็น จื้น
คาว่า ท่อง
ออกเสียงเป็น ต้อง
คาว่า เพียง
ออกเสียงเป็น เปียง
คาว่า เท่า
ออกเสียงเป็น เต้า
คาว่า ไชย
ออกเสียงเป็น ไจย
คาว่า ช้าง
ออกเสียงเป็น จ๊าง
คาว่า พาทย์ฆ้อง
ออกเสียงเป็น ป้าดก๊อง
คาว่า เป็น
ออกเสียงเป็น เป๋น
คาว่า รับ
ออกเสียงเป็น ฮับ
คาว่า ร้อง
ออกเสียงเป็น ฮ้อง
คาว่า พร
ออกเสียงเป็น ปอน
คาว่า พิณ
ออกเสียงเป็น ปิน

๔๐

คาว่า ช้า

ออกเสียงเป็น

จ๊า

คาควบกล้าแท้ในภาษาถิ่นเหนือมีเพียง ว เท่านั้น ซึ่งหากเป็นคาควบกล้าที่เป็น ร และ ล จะ
ออกเสียงแตกต่างกันไปจากภาษาไทยกลาง ดังนี้
พยัญชนะต้นเป็น กร ออกเป็นเสียง ข เช่น
คาว่า กราบ
ออกเสียงเป็น ขาบ
คาว่า กรุณา
ออกเสียงเป็น ขูณา
คาว่า ศักราช
ออกเสียงเป็น สักขาด
คาว่า กริยา
ออกเสียงเป็น ขียา
คาว่า โกรธ
ออกเสียงเป็น โขด
คาว่า มะกรูด
ออกเสียงเป็น มะขูด
คาว่า กรน
ออกเสียงเป็น ขน
พยัญชนะต้นเป็น คล ออกเสียงเป็น ก เช่น
คาว่า คลาน
ออกเสียงเป็น
คาว่า คล้อง
ออกเสียงเป็น

กาน
ก๊อง

พยัญชนะต้นเป็น ตร ออกเสียงเป็น ถ เช่น
คาว่า ศัตรู
คาว่า ไมตรี
คาว่า แตรรุ่ง
คาว่า นนตรี
คาว่า ตรัสตรอง

ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น

สัตถู
ไมถี
แถรุ่ง
นนถี
ถัดถอง

พยัญชนะต้นเป็น ตร ออกเสียงเป็น ก เช่น
คาว่า ตรวจ
คาว่า ตรี
คาว่า ตรา
คาว่า เตรียม

ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น

กวด
กี
ก๋า
เกียม

๔๑

พยัญชนะต้นเป็น ปร ออกเสียงเป็น ผ เช่น
คาว่า ปราสาท
คาว่า ประชุม
คาว่า ปราบ
คาว่า เปรียบ
คาว่า ประการ
คาว่า โปรด
คาว่า ประดับประดา
คาว่า เปรต
คาว่า ประมาณ
คาว่า ปรารถนา
คาว่า ปรากฏ

ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น

ผาสาท
ผะชุม
ผาบ
เผียบ
ผะการ
โผด
ผะดับผะดา
เผด
ผะมาณ
ผาถะนา
ผากด

หากพยัญชนะอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วมีการควบกล้าด้วย ร และ ล จะต้องตัดเสียง ร ล
นั้นออก เพราะเสียงควบกล้าในภาษาถิ่นเหนือมีเพียงเสียงควบกล้า ว เท่านั้น เช่น
คาว่า ครั้ง
ออกเสียงเป็น คั้ง
คาว่า คลื่น
ออกเสียงเป็น คื่น
คาว่า พระ
ออกเสียงเป็น พะ
คาว่า พร้อม
ออกเสียงเป็น พ้อม
คาว่า เพลง
ออกเสียงเป็น เพง
คาว่า กล้า
ออกเสียงเป็น ก้า
คาว่า ครบ
ออกเสียงเป็น คบ
คาว่า พริก
ออกเสียงเป็น พิก
คาว่า พราหมณ์
ออกเสียงเป็น พาม
คาว่า ครัว
ออกเสียงเป็น คัว
คาว่า ปล่อย
ออกเสียงเป็น ป่อย
เมื่อผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงคาศัพท์ขนาดสั้นจนคล่องแล้ว ต่อไปผู้สอนจะให้ฝึกออกเสียงเนื้อหา
ขนาดยาวจากในคัมภีร์ ซึ่งมีการบันทึกเป็นรูปศัพท์แบบภาษาไทยกลางแต่ต้องออกเสียงเป็นภาษาไทย
ถิ่นเหนือ โดยผู้เรียนจะต้องออกเสียงพร้อมกัน

๔๒

ตัวอย่างการออกเสียงเนื้อหาคาเทศน์ในคัมภีร์ให้เป็นภาษาถิ่นเหนือ
ตัวอย่างที่ ๑ (กาพย์สงสาร)
ต้นฉบับในคัมภีร์
“สุณันตุ โภณโต ฟังระฟังรา ท่านทังหลายทังญิงชายใหญ่น้อย ค่อยแปงใจหนิมเรียบร้อยค่อย
ดาฟัง สักกัจจังค่อยตั้งใจฟังหื้อดีๆถูกต้อง แปงจิตใจหื้ออ่อนน้อมคู่น้อยใหญ่ญิงชาย มาฟั งอาตมาจัก
บรรยายถี่ถ้อย จักไขแต่หน้อยแต่น้อย เรื่องวัย สงสาร อันว่าสงสารนี้นาเลย มันบ่หมั้นบ่เที่ยง รู้ขว้า
เหงี่ยงไปมารู้เภทาแตกม้าง เพราะว่าสังขารแต่งตั้ง สัตว์น้อยใหญ่แบ่งตามมันเป็นของที่เหลือวิสัย
ชาวโลก อันเทียวในโอฆะสงสารบ่มีไผประมาณอายุคนเรานี้ได้ ด้วยการเจ็บเป็นเมื่อยไข้ สัพพะโรคร้าย
หมู่โรคา เพราะว่าพระยามัจจุราชตนแก่กล้า มันบ่เล็งดูหน้าแห่งคนใด บึดนึ่งไล่หื้อตาย บึดนึ่งก็ไล่หื้อ
เถ้า บ่เว้นเปล่าสักยามวัน พร่องก็มาตายเสียแต่เมื่ออยู่ในครรภ์ บ่ทันพ้นท้องแม่ออกมาได้ มัจจุราช
ไหม้รีบเอาไป จับหล้างพ่องนั้นเกิดมาได้ขวบนึ่งปีปลาย กาลังเฝิกจาปากต้านพ่อแม่กาลังรักแปงเฟื้อ
ฝั้น ก็มามรณาไป มาเยียะหื้อพ่อแม่พี่น้องเสียอกเสียใจ มีเวทนาโศกเศร้า จับหล้างพ่องนั้ นเกิดมาบ่ทัน
แก่ทันเถ้า อายุเจ้าอยู่ในวัยการศึกษา กาลังเรียนวิชาอยู่ในฐานาต่างห้อง เสียมัจจุราชมาจ่องค้อง
รีบเร่งเอาไป ฝูงพ่อแม่พี่น้องก็มาเสียใจ แสนที่อาลัยเอาคืนบ่ได้ ว่าโอย ลูกแก้วแก่นไท้พ่อสังบ่อยู่เมิน
ยาว จับ หล้างพ่องนั้ นก็มาตายเป็ นบ่าวเป็นสาว มอกสมเพิง พาวกาลั งริห าค้าได้ พ่องพ่อแม่พอหา
คู่ครองหมั้นไว้ ก็พ้อยมรณาไป พ่องเอากันอยู่กับด้วยกันบ่เมินนานสักหน้อย ก็ว่ามาตายละลูกหน้อย
ลูกน้อย ม้วยมิ่งวายชนม์ มาตายละลูกเมียละผัวตนและหลักฐานเมื่อยังอยู่ยังคนหามาไว้บ่หน้อย ตาย
ละเท่าตัวคนเดียวซ้อยล้อย บ่ได้ทรัพย์สิ่งของไปตวย มันบ่มีไผล่วงพ้น บ่ว่าเจ้าเงินหมื่นเงินแสน บ่มีไผ
ซื้อแทนอายุคนเรานี้ได้ หื้อได้จาจื่อไว้คู่น้อย ใหญ่ญิงชาย อันว่าความตายนี้นาเลย ไผจักไปห้ามมันได้
เต็มว่าจักเอาเงินเอาคามาถอนไถ่ไว้ ตึงอยู่บ่ได้ย่อมมรณาไป หื้อได้ใส่ใจกระทาคุณงามความดี หลีกพ้น
เสียจากบาปะธรรม หื้อได้จาศีลกินทานเมตตาภาวนาไปไจ้ๆ หื้อทันได้พลันรอด เวียงแก้วยอดมหาเน
รพาน และเดฯ”
การออกเสียงจริง
“สุณันตุ โภณโต๋ ฟังระฟังรา ต้านตังหลาย ตังญิงจายใหญ่หน้อย ก้อยแป๋งใจ๋หนิมเรียบร้อย
ก้อยดาฟัง สั กกัจจั๋ งก้ อยตั้งใจ๋ ฟังหื้ อดีๆถูกต้อง แป๋ งจิตใจ๋ หื้ ออ่อนน้อมกู้หน้อยใหญ่ญิงจาย มาฟัง
อาตมาจักบรรยายถี่ถ้อย จักไขแต่หน้อยแต่น้อย เรื่องสงสาร อันว่าสงสารนี้นาเลย มันบ่หมั้นบ่เ ตี้ยง
ฮู้ขว้าเหงี่ยงไปมาฮู้ เพทาแตกม้าง เพราะว่าสังขารแต่งตั้ง สัตว์น้อยใหญ่แบ่งต๋ ามวัย มันเป๋ นของตี้
เหลือวิสัยจาวโลก อันเตียวในโอฆะสงสารบ่มีไผผะหมาณอายุคนเฮานี้ได้ ด้วยก๋ารเจ็บเป๋นเมื่อยไข้
สัปป๊ะโรคฮ้ายหมู่โรคา เพราะว่าพระยามัจจุราชต๋ นแก่กล้า มันบ่เล็งดูหน้าแห่งคนใด บึดนึ่งไล่หื้อต๋ าย
บึดนึ่งก็ไล่หื้อเถ้า บ่เว้นเปล่าสักยามวัน พร่องก็มาต๋ายเสียแต่เมื่ออยู่ในครรภ์ บ่ตันป๊นต๊องแม่ออกมาได้

๔๓

มัจจุราชไหม้ฮีบเอาไป จับหล้างพ่องนั้นเกิดมาได้ขวบนึ่งปี๋ ป๋าย กาลังเฝิกจ๋าปากต้านป้อแม่กาลังฮัก
แปงเฟื้อฝั้น ก็มามรณาไป มาเยียะหื้อ ป้อแม่ปี้น้องเสียอกเสียใจ๋ มีเวตะนาโศกเศร้า จับหล้างพ่องนั้น
เกิดมาบ่ตันแก่ตันเถ้า อายุเจ้าอยู่ในวัยก๋ารศึกษา กาลังเฮียนวิชาอยู่ในฐานาต่างห้อง เสียมัจจุราชมา
จ่องก๊องฮีบเฮ่งเอาไป ฝูงป้อแม่ปนี้ ้องก็มาเสียใจ๋ แสนตี้อาลัยเอาคืนบ่ได้ ว่าโอย ลูกแก้วแก่นไท้ ป้อสังบ่
อยู่เมินยาว จับหล้างพ่องนั้นก็มาต๋ายเป็นบ่าวเป็นสาว มอกสมเปิงปาวกาลังฮิหาก๊าได้ พ่องป้อแม่ปอ
หากู้ครองหมั้นไว้ ก็ ป๊อยมรณาไป พ่องเอากั๋ นอยู่กับด้วยกั๋นบ่เมินนานสักหน้อย ก็ว่ามาต๋ ายละลู ก
หน้อยลูกน้อย ม้วยมิ่งวายชนม์ มาต๋ายละลูกเมียละผัวต๋นและหลักฐานเมื่อยังอยู่ยังคนหามาไว้บ่หน้อย
ต๋ายละเต้าตัวคนเดียวซ้อยล้อย บ่ได้ทรัพย์สิ่งของไปตวย มันบ่มีไผล่วงป้น บ่ว่าเจ้าเงินหมื่นเงินแสน บ่
มีไผซื้อแตนอายุคนเฮานี้ได้ หื้อได้จาจื่อไว้ กู้หน้อยใหญ่ญิงจาย อันว่าความต๋ายนี้นาเลย ไผจักไปห้าม
มันได้ เต็มว่าจักเอาเงินเอาคามาถอนไถ่ไว้ ตึงอยู่บ่ได้ย่อมมรณาไป หื้อได้ใส่ใจ๋ กระตาคุณงามความดี
หลีกพ้นเสียจากป๋าปะธรรม หื้อได้จ๋าศีลกิ๋นตานเมตต๋าภาวนาไปไจ้ๆ หื้อตันได้ปันฮอด เวียงแก้วยอด
มหาเนรปาน และเดฯ”
สรุปความหมาย
ฟังเถิดท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงชายผู้ใหญ่ผู้น้อย ขอให้ตั้งใจสงบแล้วฟังอาตมาจะได้บรรยาย
เรื่ องวัฏ สงสาร อัน ว่าวัฏ สงสารนี้ ไม่มีความเที่ยง สั ตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายก็ไม่มีความเที่ยงล้ ว นแต่
วนเวียนอยู่ในโอฆะสงสาร ไม่มีใครสามารถกาหนดอายุตนเองได้ ย่อมเป็นไปตามโรคภัยไข้เจ็บ เพราะ
พระยามัจจุราชไม่ได้ปราณีต่อผู้ใด บ้างก็ต้องตาย บ้างก็ต้องแก่ เป็นเช่นนี้ไปทุกวัน บ้างก็ตายตั้งแต่ยัง
อยู่ในครรภ์ บ้างเกิดมาได้ ขวบกว่าๆ กาลังเริ่มจะพูด เป็นที่รักของพ่อแม่ แต่มัจจุราชก็ต้องเอาไป ทา
ให้พ่อแม่และญาติพี่น้องเสียใจ บ้างอยู่ในวัยศึกษามัจจุราชก็เอาไป สุดแสนที่จะอาลัย บ้างก็ตายตอน
เป็นหนุ่มสาวกาลังเริ่มทางานหาเงิน บ้างพ่อแม่ก็ได้หาคู่ครองไว้ให้ก็จาต้องตายไป บ้างก็แต่งงานอยู่กิน
กันไปไม่นาน ก็ต้องตายจากลูกและคู่ครอง ไม่สามารถเอาทรัพย์สิ่งของใดๆไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่น
เงินแสนก็ไม่สามารถซื้ออายุได้ ให้คนทั้งหลายจงจาไว้ว่าความตายนี้ใครก็ไม่สามารถห้ามได้ จงใส่ใจที่
จะกระทาความดีไว้ ให้ถือศีล ให้ทาน มีเมตตาและหมั่นภาวนาไป จะได้ไปถึงยังพระนิพพาน
สานวนที่ ๒ (กาพย์อบายมุข)
ต้นฉบับในคัมภีร์
อปายมุขา เป็นมัคคาเลย ๔ เส้น ที่ควรดีหลีกเว้น ขออย่าติดตามไต่โตยลาย คือทาง ๔ เส้น
นี้ เป็นทางแห่งความฉิบหาย เถ้าแก่ญิงชาย บ่ควรดีไต่เต้า เส้นที่ ๑ นั้นเล้า ก็บ่หื้อเป็นนักเลงเจ้าชู้สู่ญิง
ใด คันรักแพงกันแท้ ต่างคนก็ต่างเต็มใจ หื้อชวนกันไปขึ้นทะเบียนเสียเท่าอั้น ขอหื้อร่าเพิงไปถี่ซั้น ก็
น่าสังเวชญิงที่เราทา ขุดหลุมพรางไว้แล้ว ล่อหื้อมาตกขา ก็ปูนเวทนังรักกันหนีไปหายกว่าจ้อย บาง

๔๔

พ่องก็จนพอมานลูกหน้อยลูกน้อย ก็ละขว้างทุมไป ส่วนว่าแม่ญิงนั้น ก็มีแต่ความหมองใจ บ่ช่างเยียะ
ใดจะเอาคืนบ่ได้ เถิงมีความละอายก็บ่ช่างเอาไปซ่อนไว้ คัพภะก็ใหญ่มาตึงวัน หื้อเข้าใจเอาเทอะคน
เราใหญ่แล้วเหมือนกัน อย่าไปโลภแต่ทันหันแต่ได้ บ่าวสาวสมัยนี้ไซร้ เขาก็ล่อลวงเก่งแท้หน่อเต็มที
คือโทษของนักเลงหญิงนั้น ก็มีหลายข้อดีหลี การเสื่อมทรั พย์ก็มีเสื่อมยศศักดิ์แถมด้วย เสียรูปร่ างกาย
ก็พอมอดม้วยตลอดชีวัง ชื่อเสียงก็ดีอยู่แล้ว ก็จักหื้อได้เหม็นบูดเหม็นตัง ขอหื้อได้ระวัง ชื่อเสียงไว้หื้อ
หมั้น การเป็นนักเลงสุรานั้น ก็มีโทษอยู่ ๖ ข้อพอดี ข้อที่ ๑ เสียทรัพย์ ข้อที่ ๒ ช่างบุบตี การทะเลาะ
วิวาทช่างเกิดมีก็เพราะว่าคนกินเหล้า ข้อที่ ๓ นี้เล้า โรคช่างเกิดเร็วพลัน ข้อที่ ๔ นั้นเล้า เพิ่มช่างเล่า
หน้าจาขวัญ คนลุกเช้ามาก็ไปลัน คันค่ามาก็ไปแก้ ก็บ่มีวันหยุดหย่อนแท้แท้ เขาก็มาเป็นนักเลงหน่อ
สุรา ข้อ ๕ นั้นเล่าก็บ่รู้จักเผิดหน้าอายตา ข้อ ๖ นั้นนาก็ทอนกาลังปัญญาว่าอั้น เมื่อจักหื้อดีแท้นั้น ก็บ่
กินเสียแท้เต้บ่ดีคา คันตัดบ่ได้เสียแท้ก็กินหื้อมีประยา กินหื้อเป็นเวลาและกินใส่ยาเท่าอั้น เมื่อมีการ
ประชุมเลี้ยงนั้น ก็กินหื้อพองาม ข้อที่ ๓ นั้นเล้า ก็หากควรเข็ดควรขาม เป็นนักเลงการพนันโทษมีอยู่
๖ ข้อ กล่าวด้วยย่อ เล่นได้แล้วก็ใคร่เล่นตามไป เมื่อเล่นเสียแล้ว ก็ช่างพาหื้อเสียอกเสียใจ ก็เพราะว่า
ทรัพย์เสียไปก็พาหื้อใจโศกไหม้ ส่วนทรัพย์เก่าที่เรามีไว้ ก็จักฉิบหายวายไป เมื่อเราเป็นคนขี้เล่นแล้ว
ไผก็บ่ไว้ใจ จักไปฟู่จาคนใดๆ ก็บ่มีไผเชื่อหน้า แถมอย่าง๑ก็เป็นที่ประมาทชั่วช้า ของเพื่อนบ้านชุคนๆ
อีกอย่าง๑นั้น ผู้ญิงก็บ่ประสงค์ จักปลงใจลงเอาเป็นสามีคู่ข้าง พ่อแม่ของเขาก็มาห้าม คัดค้านบ่หื้อลูก
สาวเอา ก็ตกลงเป็นบ่าวเถ้าค้างเคิ้น บ่ได้เมียกับเขา ย้อนไปมัวเมาการพนันเหนือใต้ ข้อ๔จักไขบอกไว้
คบคนพาลาบาปใบ้เป็นมิตรบ่ดีนา อเสวนานั้นอย่าไปคบหา คบคนพาลามันจะพาไปทางมืดเส้า หื้อไป
คบนักปราชญ์เจ้านั้นเล้า ผู้ที่ฉลาดและหน่อทางดี ที่ว่าคนชั่วนั้นก็มี ๔ ประการดีหลี คนปอกลอกก็
มี คนดีแต่อู้ คนหัวประจบประแจงอวดรู้ มาจาฟู่อู้ไปคู่ลวงลาย แถมคนนึ่งนั้นช่างพาไปทางฉิบหาย
หื้อคิดเว้นหาทางอุบาย หลีกเว้นเสียอย่าหื้อได้ใกล้ ตามพระ พุทธากล่าวไว้ เป็นคฤหัสถ์ที่ควรมี หื้อพา
กันจาจื่อไว้ ปฏิบัติได้แท้ดีหลี อบายมุขของบ่ดี หื้อได้หลีกหนีอย่าได้ไปเกี่ยวข้อง ขอศรัทธาพี่น้องจุ่งอยู่
เจริญดี หนึ่งก่อนและเด...ฯ
การออกเสียงจริง
อปายมุขา เป๋นมัคกาเลย ๔ เส้น ตี้กวรดีหลีกเว้น ขออย่าติดต๋ามไต่โตยลาย คือตาง ๔ เส้น
นี้ เป๋นตางแห่งความฉิบหาย เถ้าแก่ญิงจาย บ่กวรดีไต่เต้า เส้นตี้ ๑ นั้นเล้า ก็บ่หื้อเป๋นนักเลงเจ้าจู๊สู่ญิง
ใด กันฮักแปงกั๋นแต๊ ต่างคนก็ต่างเต๋มใจ๋ หื้อจวนกั๋นไปขึ้นทะเบียนเสียเต้าอั้น ขอหื้อฮ่าเปิงไปถี่ซั้น ก็
น่าสังเวชญิงตี้เฮาทา ขุดหลุมพรางไว้แล้ว ล่อหื้อมาตกขา ก็ปู๋ นเวตะนังฮักกั๋นหนีไปหายกว่าจ้อย บาง
พ่องก็จนปอมานลูกหน้อยลูกน้อย ก็ละขว้างตุมไป ส่วนว่าแม่ญิงนั้น ก็มีแต่ความหมองใจ๋ บ่จ้างเยียะ
ใดจะเอาคืนบ่ได้ เถิงมีความละอายก็บ่ จ้างเอาไปซ่อนไว้ คัพภะก็ใหญ่มาตึง วัน หื้อเข้าใจเอาเต๊อะคน
เฮาใหญ่แล้วเหมือนกั๋น อย่าไปโลภแต่ตันหันแต่ได้ บ่าวสาวสมัยนี้ไซร้ เขาก็ล่อลวงเก่งแต๊หน่อเต๋มที
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คือโต้ษของนักเลงหญิงนั้น ก็มีหลายข้อดีหลี การเสื่อมทรัพย์ก็มีเสื่อมยศศักดิ์แถมด้วย เสียรูปร่ างก๋าย
ก็ปอมอดม้วยตลอดจีวัง จื้อเสียงก็ดีอยู่แล้ว ก็จักหื้อได้เหม็นบูดเหม็นตั๋ง ขอหื้อได้ระวัง จื้อเสียงไว้หื้อ
หมั้น ก๋ารเป๋นนักเลงสุรานั้น ก็มีโต้ษอยู่ ๖ ข้อปอดี ข้อตี้ ๑ เสียทรัพย์ ข้อตี้ ๒ จ้างบุบตี๋ ก๋ารทะเลาะ
วิวาทจ้างเกิดมีก็เพราะว่าคนกิ๋นเหล้า ข้อตี้ ๓ นี้เล้า โรคจ้างเกิดเร็วพลัน ข้อตี้ ๔ นั้นเล้า เปิ้นจ้างเล่า
หน้าจ๋าขวัญ คนลุกเจ๊ามาก็ไปลัน กันค่ามาก็ไปแก้ ก็บ่มีวันหยุดหย่อนแต๊แต๊ เขาก็มาเป๋นนักเลงหน่อ
สุรา ข้อ ๕ นั้นเล่าก็บ่ฮู้จักเผิดหน้าอายต๋า ข้อ ๖ นั้นนาก็ทอนกาลังปั๋ญญาว่าอั้น เมื่อจักหื้อดีแต๊นั้น ก็
บ่กินเสียแต๊แต๊บ่ดีกา กันตัดบ่ได้เสียแต๊ก็กิ๋นหื้อมีประหยา กิ๋นหื้อเป๋นเวลาและกิ๋นใส่ยาเต้าอั้น เมื่อมี
ก๋ารประชุมเลี้ยงนั้น ก็กิ๋นหื้อพองาม ข้อตี้ ๓ นั้นเล้า ก็หากกวรเข็ดกวรขาม เป๋นนักเลงก๋ารพนันโต้ษมี
อยู่ ๖ ข้อ กล่ าวด้วยย่อ เล่นได้แล้วก็ใคร่เล่นต๋ ามไป เมื่อเล่นเสียแล้ว ก็ช่างปาหื้อเสี ยอกเสี ยใจ๋ ก็
เพราะว่าทรัพย์เสียไปก็ปาหื้อใจ๋โศกไหม้ ส่วนทรัพย์เก่าตี้เฮามีไว้ ก็จักฉิบหายวายไป เมื่อเฮาเป๋นคนขี้
เล่นแล้ว ไผก็บ่ไว้ใจ๋ จักไปฟู่จ๋าคนใดๆ ก็บ่มีไผเจื้อหน้า แถมอย่าง๑ก็เป๋นตี้ผะมาทจั้วจ๊า ของเปิ้อน
บ้านจุ๊คนๆ อีกอย่าง๑นั้น ผู้ญิงก็บ่ประสงค์ จักปล๋ งใจ๋ลงเอาเป๋นสามีกู้ข้าง ป้อแม่ของเขาก็มาห้าม
คัดค้านบ่หื้อลูกสาวเอา ก็ตกลงเป๋นบ่าวเถ้าค้างเคิ้น บ่ได้เมียกับเขา ย้อนไปมัวเมาก๋ ารพนันเหนือใต้
ข้อ๔จักไขบอกไว้ คบคนปาลาบาปใบ้เป๋นมิตรบ่ดีนา อเสวนานั้นอย่าไปคบหา คบคนพาลามันจะปาไป
ตางมืดเส้า หื้อไปคบนักปราชญ์เจ้านั้นเล้า ผู้ต้ีฉลาดและหน่อตางดี ตี้ว่าคนจั้วนั้นก็มี ๔ ประก๋ารดีหลี
คนปอกลอกก็มี คนดีแต่อู้ คนหัวประจบประแจงอวดฮู้ มาจ๋าฟู่อู้ไปกู้ลวงลาย แถมคนนึ่งนั้นจ้างปาไป
ตางฉิบหาย หื้อกึ๊ดเว้นหาตางอุบาย หลีกเว้นเสียอย่าหื้อได้ใกล้ ต๋ ามพระพุทธากล่าวไว้ เป๋ นคฤหัสถ์
ตี้กวรมี หื้อปากั๋นจ๋าจื่อไว้ ปฏิบัติได้แต๊ดีหลี อบายมุขของบ่ดี หื้อได้หลีกหนีอย่าได้ไปเกี่ยวข้อง ขอ
ศรัทธาปีน้ ้องจุ่งอยู่เจริญดี หนึ่งก่อนและเด...ฯ
สรุปความหมาย
อบายมุขเป็นทาง ๔ สายที่ควรหลีกเว้น ทาง ๔ สายนี้เป็นทางแห่งความฉิบหาย คนทั้งหลาย
อย่าได้เดินบนเส้นทางดังกล่าว สายที่ ๑ อย่าเป็นนักเลงเจ้าชู้ หากรักกันจริงก็ให้จดทะเบียนสมรสให้
ถูกต้อง ให้ย้อนนึกไปถึงคนที่ถูกหลอกลวง ซึ่งน่าเวทนายิ่งนัก บ้างก็ท้องแล้วแยกย้ายกันไป ทาให้
ผู้หญิงมีแต่ความเสียใจ ไม่สามารถแก้ไขได้ ท้องก็มีแต่จะโตขึ้นทุกวัน ขอให้เข้าใจว่าอย่าคิดแต่ความ
โลภ หนุ่มสาวสมัยนี้ยิ่งมีแต่การหลอกลวงกัน โทษของการเป็นนักเลงหญิงนั้นก็มีข้อประการ ทาให้เสีย
ทรัพย์เสื่อมยศ และเสียรูปกาย หากมีชื่อเสียงที่ดีก็พาให้เสื่อมเสีย จึงขอให้ระวังไว้ การเป็นนักเลงสุรา
มีโทษอยู่ ๖ ข้อ ๑ เสียทรัพย์ ๒ มักทะเลาะวิวาทกัน ๓ มักเกิดโรคเร็วพลัน ๔ คนมักจะนินทา ๕ ไม่
รู้จักละอายใจ ๖ ทาให้เสียกาลังทางปัญญา โทษของการเป็นนักเลงการพนันมี ๖ ข้อ กล่าวโดยย่อคือ
เมื่อเล่นแล้วก็ย่อมเสียทรัพย์ พาให้ใจโศกเศร้า ทรัพย์เก่าที่มีอยู่ก็จะฉิบหายวอดวายไป เมื่อเป็นคนติด
การพนันแล้วไปพูดคุยกับใครก็ไม่มีใครเชื่อถือ อีกประการหนึ่งไม่มีผู้ใดจะเอามาเป็นคู่ครอง ทาให้ไม่มี
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ครอบครัวเพราะติดการพนัน คนชั่วนั้นมี ๔ ประการ มีคนปอกลอก คนที่เก่งแต่พูด คนหัวประจบ
อวดรู้ จงหลีกเว้นคนทั้งหลายเหล่านี้ จงจาไว้ให้ดีตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้
สานวนที่ ๓ (มหาชาติภาคพายัพ กัณฑ์มัทรี ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)
ต้นฉบับในคัมภีร์
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ย ปน ต รญฺญา มหาปฐวึ อุนฺนา เทตฺวา พฺราหฺมณฺสส ปิยปุตฺเตสุ ทินฺ
เนสุ ยาว พฺรหฺมโลกา เอกาโก ลาหล ชาต อโหสิ ฯ
ลาดับธรรมเทศนา มาเถิงมัทรีกัณฑ์ถ้วนเก้า อันพระพุทธเจ้าหากเทศนามา ส่วนว่าผญา
สัพพัญญูตัญญาณอันประเสริฐ อันพระโพธิสัตว์เจ้าตนล้าเลิศหากปรารถนาเอา ปิยปุตฺเตสุ ในเมื่อ
พญาสันดรตนผ่านแผ้ว อันประสาทหื้อลูกแก้วเป็นทาน แผ่นดินดาลอันหนา สังขยาได้สองแสนสี่
หมื่นโยชนะคณนา อุนฺนาเตฺวา ก็ร้องก้องหวั่นไหวไปมา โกลาหลเป็นอันหนึ่งอันเดียว ตราบต่อเท้า
ถึงพรหมโลก อโหสิ ก็เกิดมีปฐวีไหววะวาด ด้วยอันหื้อลูกรักราชเป็นทาน แก่พราหมณาจารย์ผู้เถ้า
อันข่มเท้าเข้ามาขอนั้นแล เทวดาทังหลายมวลหมู่ ถ้วนหน้าอยู่หิมพานต์ ได้ยินเสียงสารแหบไห้
แห่งแก้วแก่นไท้สองศรี อันพราหมณ์บุบตีจากว่า พราหมณ์เฒ่าด่าจาไป เทวดามีหัวใจปานดั่งจัก
แตก ร้อนร้ายแรกกังวล เป็นโกลาหลมีมาก จิ่งออกปากเจียรจา ว่าผินางมัทรีหนุ่มเหน้า เข้าสู่
ศาลาเมื่อยามวัน หลอนบ่หันสองโสภัณพี่น้อง ในแห่ง ห้องศาลา นางพญาก็จักไห้ถามหาเล่า ครั้ง
นางฮู้ข่าวพระหื้อลูกเต้าเป็นทาน ก็จักแล่นไปตามรอยตีนอันใหญ่น้อย คะค้อยแล่นไปหา นางพญาก็
จักลาบาก เสวยทุกข์ยากเหลือใจ เทวดาปราศัยกันสันนี้แล้ว จึ่งบังคับหื้อเทวบุตรสามตนวิเศษ ว่าสู
เจ้าจุ่งไปกลายกลับเพศ เป็นเนื้ อเนตรสามตัว มีรูปเพิงกลัวเคิงคาบ เยียะเป็นดั่งจักคั้นคาบแท้ดีหลี
ตนหนึ่งเป็นดั่งราชสีห์มีอานาจ ตนหนึ่งเป็นดั่งเสือโคร่งอาจเอาคน ตนหนึ่งเป็นดั่งเสือเหลืองชนปาว
ปราบ ตัวกล้าหยาบลือเรือง ไปนอนเนืองไขว่ขว้าง ทัดที่หล้างนางมัทรี จักดั้นคีรีเทียวท่อง อย่าหื้อ
นางท้าวหย่องเทียวมา แด่เทอะ
อถ เต ตโย เทวปุ ตฺ ตา เทวบุ ตรสามตนสั ก สวาดก็รั บเอาโอวาทปริย าย แห่ งเทวดา
ทั้งหลายมวลหมู่ อันถ้วนหน้าอยู่หิมพานต์ ได้ยินเสียงสารพิลาปสะอื้นอาบน้าตา ควรขุณณาใช่ห
น้อย แห่งยอดสร้อยสองศรี คือชาลีงามเลิศแล้ว กับทั้งนางหน่ อแก้วกัณหา เทวดามีหัวใจชมชื่น
เทวบุตรสามตนชื่นชมบาน ก็เนรมิตเป็นเนื้อเชียงคานสามสิ่ง ใหญ่ล้ายิ่งเพิงกลัว หนังหัวพองเคิง
คาบ เป็นดั่งจักคั้นคาบแท้ดีหลี นั้นแล
มทฺทีปิ โข ส่วนนางมัทรีเยาวยอด นางคนิงรอดคาฝัน ปูนอัศจรรย์เป็นโทษ ฝันร้ายโสด
แท้ดีห ลี ควรกูร าชมัท รี ห าหื้ อได้ ยังลู กไม้รี บเร็ว พลั น ยามตะวัน บ่ตกต่ า ลงสู่ ค่าลั บตา กูจั ก
แสวงหาหื้อได้ ยังลูกไม้และหัวมัน กูจักพลันเมือสู่ ในแก้วกู่ศาลา รีบเทอะ นางมัทรีมีตนอันสั่น
ร้อนร้ายปั่นไปมา เช็ดน้าตาอยู่ไจ้ๆ นางก็ร้องไห้ กล่าวคาถาว่า สหตฺถโต ขนิติก เม ปติต ดั่งนี้
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ว่าโอยหนอ เสีย มสุบคันจอดบ้อง อันกูแต่ต้องหัวมัน กูหยุบผันบ่พราก ก็หลุ ดจากมื่อไป สาย
กระเช้าอันใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้บ่ปลง พร้อยหลุดลงจากบ่า ขว้าสะสว่าตกดิน ตาซ้ายไหลลินละเล่น
ขะเม่นต้องทั่วตาขวา ไม้ฝูงนี้นาหาลูกบ่ได้ในป่ าก็เป็นดั่งค้อมทูนค่าหลวงหลาย ไม้ทังหลายอันมีลูก
ก็เป็นดั่งหาลูกบ่ได้ ทิศะหนใต้ก็แผ่เป็นดั่งหนเหนือ ลูกไม้ต้นมีลูกเหลือลูกมาก เลงถี่แท้ก็หากหายไป
ทิศะไหวผายแผ่ ก็ปรากฏแก่ตากู อัศจรรย์ดูหลาก นางจึงออกปากใจจิต คานิมิตอันนี้นาแต่ก่อน ก็
บ่ห่อนหันมา หันเหลือตามวลมาก ยินดูหลากแท้ปูนกลัว นิมิตอันนี้นาจักได้แก่กูนาง ฤๅว่าจักเป็น
ลางแก่ลูกเต้า ฤๅว่าจักได้แก่พระนั่งเกล้าผัวขวัญ ตะวันคลาตกต่า จนใกล้ค่าลับดอย กูจักเอาลูกไม้
และหัวกลอยเมือสู่ ในแก้วกู่ศาลา นางก็ไคลคลาออกจาก ป่าไม้พรากตามทาง เดินดงขวางยะแย่ว
หวังหันหน้าลูกแก้วและสามิกา เนื้อพาลาก็มานอนไขว่ขว้าง หนทางอันกูหล้างจักมา สู่บัณณะศาลา
ด้าวด่าน ยาวยืดย่านดงเขียว หนทางผู้เดียวเทียวไต่ได้ เป็นป่าไม้หลืบเหวผา กูบ่หันมัคคาเสียแล้ว
จักเมือหาลูกแก้วทางใด นี้ชา
ลูกไม้หลายงามแง่ กูจักได้แต่ ป่าพามา เพื่อเป็นของกินนานาหอมหื่น สามท้าวชื่นชมเสวย
พระอยู่เหนือหัวเฮยหน่อท้าว อยู่ในด่านด้าวดงหนา อยู่บัณณศาลาอดอยาก กับด้วยลูกน้อยหาก
กองหา แก้วกับตาแม่เฮยเจ้าหล้า ลูกาพร้าแม่สองคน ไห้เรรนกลั้นอยาก ท้าวตนพ่อหากโลมขา กู
เมือสู่ ศาลาบ่ทันรอด สองหน่ อท้าวจอดใจเถิง อิ่นดูสองบุญเพิงพระแม่ จักร้องไห้อะแอ่กองหา
พระราชาเจื่องเจ้า จักเพาะลูกเต้าหอบเฝือแฝง สองเพาแพงอยากเข้า พ่อพญาเจ้าหากเล้าโลมขา
สองกษัตราลูกเต้า เนื้อบ่เศร้าปูนชม แม่อารมณ์ใจห้อย ตะวันตกต่าคล้อยเป็นหมอกกุ้มมัวออน นก
หาคอนวอนสวะสว่า จับไม้ค่านันเนือง พระอาทิตย์เรืองใสส่อง จักใกล้ล่องพอแรง ลูกรักแฝงกันอยู่
คือดังลูกเนื้อคู่คองนม เจ้าคิงกลมยอมแย้ม แม่จูบแก้มทุกวันวัน สองบัวสวรรค์พี่น้อง แม่โศกต้อง
กังวล ตาวันลงบ่ค้าง ปางนี้หล้างกินแลง สองเพาแพงใช่ช้า รอยอยู่ถ้าคองกู คือ ดั่งลูกงัวทามงาม
แง่ ร้องอ้อนแม่อยู่มอๆ สองสอบอชวนกันแล่นเต้น กลิ่งเกลือกเล่นดอนทราย นาทรายผายผุยฝุ่น
ทรายมุกมุ่นทาตน กองกอยหนหาแม่ ลูกแก้วแก่กูนาง เข็ญใจจางมอดไร้ แม่อยู่ไห้ตายผอม แสน
ทุกรอมร้อนไหม้ หาลูกไม้มากิน ขุดคดดินหินแร่ เอาเลี้ยงลูกแก้ว แม่ทังสอง สองบัวทองเล่นที่ใกล้
พ่อหน่อไท้หากเล้าโลมขา แลนา
เอกายโน เอกปโถ อันว่าหนทางยาวยิ่ง ลอมห้วยหลิ่งผาชัน ภูผาตันช้อมแคบ เป็นห้วย
แนบเขาขด เป็นลอมคดไปยาก ทีทั้งฮากไม้ไขว่เครือมัน น้าฟองดันตกตาด ลอมห้วยหาดผาคม มี
ทั้ง หิ น กลมกลิ้ ง เกลื่ อ น ไม้ เ ท้ า เป็ น เพื่ อ นเบาแฮง หลั ง สะแกงเดี ย วทางมื่ น ทางเส้ น อื่ น ก็ บ่ มี
เพราะว่าคีรีวงกฎ ทางคดขดนานรอด นางแก้วสอดคราวไกล หนทางใดเมือม่อ เข้าใกล้ล่อศาลา
ควรกูสากราบไหว้ แก่พญาเนื้อทังหลาย หื้ออนตรายย้ายฟีก หลบหลีกจากทางเทียว กูจักเคียวเมือ
หาลู กแก้ว และพระผ่ านแผ้ว ผัวขวัญ นางราพันสันนี้แล้ ว นางแก้วก็กล่าวคาถาว่า มิคานมตฺถุ
ราชาโน ดังนี้เป็นต้น ดูราเจ้าพญาเนื้อทั้งหลาย ข้าขอยอมือผายใส่เกล้า ไหว้นบเจ้าทั้งสาม อันมี
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ตัวงามแง่ใหญ่ เฝ้าแฝงใฝ่ดงขวาง จงเอ็นดูนางหน่อเหน้า น้องสูเจ้าชื่อมัทรี เจ้ามีแรงยิ่งกว่า ช้างใน
ป่าหิมพานต์ ธมฺเมน ด้วยลวงธรรมถ้วนถี่ เจ้าจงเป็นพี่แห่งตัวนาง ข้าขอทางจะจ่อง จุ่งปล่อยน้อง
แม่ญิงเดียว เพื่อจักเทียวไปสู่ ในแก้วกู่ศาลา ข้าเป็นภริยาแฝงพระบาท บรมนาถภูมินทร์ พระ
นรินทร์ยศยิ่ง เจ้าจอมมิ่งควรยา พญาธรรมตนยศเยือก เจ้าช้ างเผือกภูบาล ทรงพลญาณสิบสิ่ง
เป็น ลูกท้าวตนยิ่ งชื่น สญชัย ปราบเมืองไทยยอดฟ้า เจ้าแผ่นหล้าพสุธ า ข้าพ่าเริญผั วมาทุกเมื่อ
สร้างบุญเผื่อรักษา คือดั่งสีดางามแง่ ปฏิบัติแก่พญาราม นั้นแล ข้าบ่รักอันใดกว่ารักลูก อันนี้ก็ถูก
เหมือนกัน ใจติดผันใฝ่ห้อย อยู่ คะค้อยชุวันยาม แม้นมีความโศกเศร้า กันได้หันลูกเต้าและสามิกา
ก็ระงับไคลคลาโศกเศร้า สู่เจ้าก็ดีเมือหา ตาวันคลาตกน้อยสองศรี คือชาลีงามชื่นช้อย กับนางหนุ่ม
น้อยกัณหา หัวมันลูกไม้หนาหลายหลาก ลูกไม้มากเจือจาน เป็นอาหารต่างเข้า แก่ลูกเต้าและผัว
ขวัญ ข้าจักแบ่งปันหื้อพ่อง เจ้าจุ่งยะช่องปันทาง ขออิ่นดูนางน้องไท้ จุ่งหลีกไว้หนทาง พ่องเทอะ
ราชปุตฺตี จ โน มาตา ราชปุตฺโต จ โน ปิตา อันว่าแม่จอมธรรมนั่งเค้า เป็นลูกเต้าหน่อกษัตรา
พระบิดาตนพ่อ ท้าวนั้นหน่อกินเมือง สู เจ้าจงเป็นเหมือนพี่น้อง เกิดร่ วมท้องแม่เดียวมา ตาม
ธรรมดาอันชอบ ประกอบด้วยเมตตา จุ่งขุณณาโปรดข้า แก้วกาพร้าแม่ญิงเดียว จุ่งหื้อทางเตียวแก่
ข้า อันใคร่หันหน้า ลูกแก้วกาพร้าไหว้วอนเมือ นี้เทิอะ อถ เต ตโย เทวปุตฺตา ในกาลนั้น เทว
บุตรสามตนวิเศษ อันเนรมิตเพศเป็นเนื้อเนตรตัวคาน เลงดูเวลากาลแจ้งส่อง จึ่งเยียะช่องปันตาง
หื้อนางพญาเมือสู่ ใกล้เข้าสู่ศาลา วันนั้นและ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห ตสฺสา ลาลปฺปมานาย พหุกรุญฺญสญฺหิต สุตฺวา เนลปตี
วาจ พาฬา ปนฺถา อปกฺกมุง ภิกฺขเว ดูราภิกษูตังหลาย ฝูงทรงศีลใสสักสวาด เป็น ขีณาสวะชาติ
อรหันตา ส่วนว่าเทพบุตรอันเนรมิตเป็นเนื้อพาลาสามสิ่ง ตัวกล้ายิ่งคะนอง มานั่งคองยายอยู่ ตั้งหู
สู่ดาฟัง ยังเสียงอันนางวอนออกปาก ปราศจากน้าลายหมด มีรสหวานอร่อย นางแก้วค่อยปราศรัย
ค่อยร่าไรพิลาป น้าตาอาบเต็มอก ควรขะสดตามจอมนาฏ ดั่งใจจักขาดด้วยคาคราง จึ่งเยียะทางไว้
ช่อง หื้อนางท้าวท่องเทียวมา สู่ศาลาเลิศแล้ว ถึงกู่แก้วทิพอาราม ก็มีแล เมื่อเนื้อมิคาหนีหลีก
เต้นเว้นฟีกมัคคา นางพญานุชนาฏ ก็ยกย้ายบาทลีลา ท่องเทียวมาบ่อยู่ เข้าใกล้สู่อาศรม เพื่อ
ปรารมภ์เถิงลูกเต้า ทั้งพระนั่งเค้าเจื่ องจอมธรรม วันนี้เป็นวันอุโบสถศีล พระจันทร์เพ็งใสส่อง ใน
แห่งห้องศาลา พสุธาผับแผ่น เป็นดั่งหน้าว่านพิมพ์คา นางก็ชะเลซะลาเมือตังค่า นางท้าวพร่าเคย
หัน สองจอมธรรม์งามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา กูเลงหาบ่อยู่ บ่หันสองเจ้าคู่เรียงกัน นางเคยหัน
ลูกแก้วแต่ทใี่ ด นางก็ไปในที่นั้น บ่หันแห่งหั้นแก่ตา นางโศกาหมาดไหม้ ก็ร้องไห้กล่าวคาถาว่า
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ดั่งนี้เป็นต้น โอยหนอ สถานที่นี้นาวิเศษ ด้าวประเทศศาลา เคยหัน
บุตตาแล่นเล่น กาฝุ่นเต้นผะผาย สองโฉมฉายงามแง่ แล่นต้อนแต่ไกลมา กัณหางามผิวผ่อง เคย
เหนี่ยวหน่องกินนม มองอุดมงามอาเคื้อ เนื้อกลั้วฝุ่นผับตน กูเตียวหนมาค่า ลูกน้อยพร่าเรรน ลูก
สองคนเมือก่อน เคยแล่นค้อนถามกิน ทั้งหมากปินและหมากม่วง วิ่งเต้นป่วงจกถง กระเช้าบ่ตัน
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ปลงแม่จกออกต้อน สองพี่น้องอ้อนชิงกัน วันนี้อัศจรรย์ดูหลาก กาพร้าพรากไปไหน นี้ชา ที่นี้นา
วิเศษ ด้าวประเทศอาราม แก่นดูงามใช่ช้า กูเกยหันหน้าลูกทังสอง อิ่นดูสองบัวทองเจ้าแม่ คอดั่ง
ลูกนกแผ่หัวหาง อยู่คองทางตัวแม่ อ้าปากแผ่หากิน แม่เร่งบินมาฮอด อ้าปากสอดเซาะหา แม่ได้
ใดคายออกป้อน ฮ้องออดอ้อนหื้อแม่ยินดี ปู นปราณีใจสั่น หัวอกลั่นตันผิง ทุกเต็มติงหมาดไหม้
อันนั้นไส้แลมี ฉันใดกูบ่หันชาลีใสชะช่อน กับนางเนื้ออ่อนกัณหา ขาไปไหนบ่เต้น กลิ้งเกลือกเล่น
ดอนทราย ลูกญิงชายเจ้าแม่ แล่นต้อนแต่ไกลมา คือดั่งลูกหงสาหันแม่ ดิ้นผับแผ่เหนือตม นั้นแล
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ อันว่าอารามเพียงร่มไม้ อินทร์แต่งไว้ยายใย ราบเพียงใสข่วงกว้าง ประเทศ
ท้างปูนเกย ลมพัดเชยดอกไม้ หล่นเหลือไว้ดอนทราย ขากาผายปิดเป่า หอมรศเร้าติดตน ลูกสอง
คนแก่นไท้ ดั่งฤๅบ่หันได้ แต่ใต้ร่มไม้และศาลา นี้หนอ อันว่ารอยตีนลูกช้าง เทียวพ่างข้างดอน
ทราย เป็นถ้อยยายถ้วนถี่ ทุกด้าวที่หลวงหลาย ยังบ่หายเสียวอยวิ่ง บัดนี้ลูกแก้วยิ่งเสมอตา ไปที่
ใดชา บ่มาเก็บมาลาและส้อมดอก ฤๅว่าไปแอ่วเล่นภายนอก แดนด้าวขอกศาลา ฤๅว่าไปขงขวายหา
เครื่องเล่น กาฝุ่นเต้นลวดลืมมา ฤๅว่าพระปิตาตนพ่อ หื้อสองน้อยหน่อหลับไป ในบรรณศาลาบ่ตื่น
หลับบ่ชื่นอยู่วอนวอย อันชะฤๅ ตนกูดั่งแม่นกเป็นคู่ ละลูกอยู่ในรัง ไปแสวงหายังเหยื่อ ละลูกไว้
เพื่อหากิน คนเตียวดินมีมาก หันแล้วหากเอาไป กูนางไปป่าแต่เช้า ละลูกเต้าอยู่ศาลา กูคืนมาหา
ลูกบ่ได้ เท่าร้องไห้อยู่ดอมดาย พระโฉมฉายยอดฟ้า หน่อหล้าแม่ไปไหนนี้ชา อันว่ารอยตีนขาเตียว
ท่อง เยียะหยุดหย่องตามกัน คือดั่งรอยตีนลูกช้าง เตียวที่ข้างตีนดอย ยังค่อยปรากฏหันบ่มาผ่อน
เท่าว่าสองอ่อนน้อยแม่ไปไหน นี้ชา อันว่ากาทรายงามเพียงรอบ ลูกแก้วกอบกาผาย ดังลูกควาย
หลายคู่ เล่นกันอยู่นอนตม สองบุญชมพระแม่ บ่หันแล้วแต่ศาลา นี้และนา
อิท เนส เครื่องเล่นมีเหลือแหล่ ลูกแก้วแม่ทังสอง หมากคับตองมีหลายหลาก หมากไฟ
หากสุกเหลือง หมากเฟืองมีหลายพร่า หมากเกว๋นก่าสุกดา หมากม่วงคาและหมากหาด กลิ้งคล้อย
คลาดจากมือขวา กูเลงหารอดแล้ว ก็บ่หันลูกแก้วแม่หนใด นี้ชา อารามเพียงด้าวขอก ดอกขัก
หมอกบานเรือง จาปาเหลืองและกัณณิเกต สลิดเทศสะบันงา มะลิลาหอมยิ่ง ดอกซ้อนกลิ่นเอาใจ
สถานไกวกิ่งค้อม ขาบิดมาพร้อมทัดทรง หอมทั่วดงแหล่งไหล้ ละดอกไว้ผุยผาย หันรอบดายหมอง
หม่น ดอกไม้หล่นดูราม กองทรายงามชะช่อน สองหน้อยอ่อนเล่นสะเบย หัวใจเฮยลูกท้าว ไปเล่น
ด่านด้าวแดนใด เกยหันสองนงวัยบ่ขาด สองเจ้าน้อยราชเย็นวอย นี้แลหนอ เยสุ ปุพฺเพ ในกาละ
เมื่อก่อน ลูกหน้อยอ่อนสงสาร สองกุมารทังคู่ เล่นใกล้กู่ศาลา หันแม่มาแล่นต้อน ร้องเรียกน้อง
ว่ากัณหา แม่มาตาออกไท้ ได้ลูกไม้มาหา ยังสองราแล้วแลว่าอั้น แต่ชุวันดาย บัดนี้ บ่หันสองจอม
ขวัญลูกแก้ว รอยว่าตายแล้วจากกูนาง แลหนอ
กูนางคือแม่แพะเป็นคู่ อยากน้าอยู่เรรน สองลูกคนยังอ่อน บ่ห่อนรู้พรากแม่ไปไหน กู
อาลัยล้ าเลิศ ลูกแก้วเกิดกลางอก ยินทุกข์ตกโศกไหม้ เพราะลูกแก่นไท้บ่หันมา นี้แล ในกาล
เมื่อก่อน ลูกแม่บ่ห่อนไปไหน หันแม่มาแต่ไกลแล่นต้อน กูบ่ห่อนกาค้อนไล่เลยตี บ่มีวจีจ่มด่า คา
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ร้ายว่าหื้อเจ็บใจ สองนงวัยลูกแก้ว มาขึ้นตักแม่แล้วกินนม ถะนานานมกู่แม่ ก็พร่าเพ็งแต่ทังถม
เต็มด้วยน้านมทั้งสองเต้า เพราะบ่พบลูกเต้าก็ยินผลาน เจ็บอกปานจักแตก ร้อนราวแรกคือดั่งไฟรน
ลูกสองคนแว่นฟ้า ไปลี้หน้าอยู่เสียไหนชา นางก็อะธะวาอยู่ไจ้ๆ ร้องร่าไห้กล่าวคาถาว่า อย โส
อสฺสโม อันว่าอาศรมบทนี้นาเมื่อก่อน สองขาฟ้อนอ่อนไปมา มีเสียงหนาเกิดก้อง คือพาทย์ฆ้อง
เมืองสวรรค์ วันนี้บ่หันสองโสภัณพี่น้อง แก้วร่วมท้องทั้งแม่อุดม อาศรมบทกูหันทุกแห่ง ดั่งภิมร
แก้วแกว่งกวัดไกว เป็นสันใดเย็นเยือก บ่ได้ยินเสียงเรียกร้องหากัน บ่ได้ยินเสียงเนืองนันสักหยาด
ในห้องอาวาสศาลา กาโกลาปิ แม้กาดาๆ ในป่า บ่บินล่ามากาย ดักเสียงหายดูหลาก บ่ได้ยินเสียง
ปากจามไอ เป็นสันใดดักอยู่ ในแก้วกู่บ่ปูนเกย สองลูกเฮยหน่อท้าว ไปลี้อยู่ด่านด้าวแดนใด นี้ชา
ในรวายตรีจักใกล้รุ่ง ข้าน้อยมุ่งฝันหัน เกิดมาทันต่อหน้า เพราะบ่หันลูกกาพร้าคอยใจ นกในไพร
หลายหมู่ บ่ร้องเป็นคู่เสียงหวาน รอยว่าสองกุมารมรณาต มอดเมี้ยนชาติตายไป สองจอมใจแก่น
ไท้ ละแม่ไว้บ่หนาแหนง สองดวงแพงลูกเต้า เนื้อบ่เส้าปูนชม ยินปรารมภ์ด้วยลูก ร้อนร้ายถูก
หัวใจ กลางดงไพรถ้วนถี่ ดูสงัดชี่วอนใจ สัตว์ตัวใดเคิงคาบ มาคั้นคาบไปกิน นี้ชา อิติ วิลปนฺตี
มหาสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ส่วนราชมัทรีแก่นไท้ ร้องร่าไห้ไปมา เข้าไปสู่ศาลายศยิ่ง นางท้าวจิ่ง
ปลดถง กระเช้าลงใส่ลูกไม้ จากบ่ไว้เพื่อจักฉัน นางเลงหันพระนักธรรม์ตนพ่อ บ่อว่ายหน้าล่อเจียร
จา บ่หันสองบุตตาลูกแก้ว งามผ่านแผ้วบุญหนัก ในสานักพระจอมจักรแก่นไท้ นางก็ร้องไห้กล่าว
คาถาว่า กิมิท ตุณฺหีภูโตสิ อปิรตฺเตว เม มโน กาโกลาปิ น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
ดังนี้ว่า โอยหนอ วันนี้เป็นสันใด พระจอมใจหน่อแก้ว ตนผ่องแผ้วงามหมด มาทรงยศหนักแก่ข้า
บ่อว่ายหน้าล่อสักกา คาฝันนี้ก็ยาแท้หนอ ท้าวบ่อว่ายหน้าล่อเจียรจา กาดา ๆ ในป่า ก็บ่มาล่าบิน
บน แก้วกันตนแม่เฮยเจ้าหล้า ลูกกาพร้ารอยตายแลนา
กมิท ตุณฺหีภูโตสิ วันนี้เป็นสันใด พระราชเจ้าบ่ปาก ข้าน้อยฝันหลากเป็นลาง นกกลางดง
ในเถื่อน ก็บ่มาร้องเลื่อนขานกัน สองจอมธรรม์ลูกแก้ว รอยว่าตายแล้วจากกูนาง ชะแลนา กจฺจิ
นุ เม อยฺยปุตฺต ข้าแต่พระอยู่เหนือหัวเฮยเจ้าข้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน สัตว์ตัวใดในป่า ยับเอา
ลูกแก้วกว่ากินไกล นากในไพรถ้วนถี่ บ่ได้ยินเสียงมี่นันมา มิคา อันว่าสัตว์ตัวใดกล้าหยาบ ปาว
เปิบคาบสองขา สัตว์นานาเถื่อนถ้อง ยับเอาแก้วร่วมท้องแม่ไปกิน ชะฤๅ อาทู เต ปหิตา ทูตา
ข้าแต่พระบุญเรืองเฮยเจ้าฟ้า พระใช้ลูกกาพร้าไปไหน ฤๅว่าเจ้าจาไปรีบร้อน ไปสืบส้อนคาเมือง ฤๅ
ว่าใช้ไปหาพระบุญเรืองตนปู่ หื้อห้างหมู่มาเอา ฤๅว่าสองนงเลาทังคู่ ไปเล่นอยู่นอกศาลา รือว่าไป
ขงขวายหาเครื่องเล่น ขับฟ้อนเต้นอยู่งันกัน บ่รู้เวลาวันและค่า สองเจ้าพร่าลืมมา กูนี้บ่หันผมเขียว
แซมดอกไม้ แก้วแก่นไท้สองศรี รือว่าเสือหมีและชะแค่ (จระเข้) เดินดงแก่ไพรสณฑ์ พบลูกสองคน
ติ้วกว่า นกหัสดีลิงค์ล่าบินบน บินเหินหนอากาศ ชูดทึ้งยาดเอาไป ตกแดนไกลบ่หันซาก ละแม่ไว้
ทุกข์ยากภายหลัง ชะฤๅ นางมั ทรีศรีหน่อไท้ ร้องร่าไห้โทมนัส ส่วนพระกษัตริย์ตนทรงยศ อดบ่
ปากเจียรจา กับนางพญาสักคา หั้นแล
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นางมัทรีแก่นไท้ ร้องร่าไห้วิงวอน น้าตาซอนผะผ่าว ร้องไห้กล่าวคาถาว่า อถ น สาวกสฺมา เป็น
สันใด พระเหนือหัวยอดท้าว มาเยียะหน้าย้าวปูนกลัว ตัวตั้งตนหนิมอยู่ บ่บิ่นหน้าสู่สักกา ข้า
กระทากรรมอันใดเป็นโทษ ข้าก็บ่โกรธทารุณ บ่หื้อพระองค์ขุ่นแสบข้อน บ่หื้อเจ้าทุกข์ร้อนเจ็บใจ
บ่กระทาทุจริตกรรมอันใดสักหยาด บ่ได้ประมาทท้าวบุญเรือง ข้ายินเคืองคัดคั่ง น้าตาถั่งไหลตก
ยินคัดอกเท่าฟ้า พระคิ่นข้าบ่เจียรจา อิท ตโต ทุกฺขตร ข้าทรงทุกข์ลาบาก เพราะเจ้าบ่ปากเจียร
จา คือปืนยายาเล่มใหญ่ ปักเสียบไหม้สันดาน ยินผลานใจแก่ข้า บ่ได้หันหน้าลูกกาพร้านงราม คือ
ชาลีงามชื่นช้อย กับงามหนุ่มหน้อยกัณหา ทุกข์อันนี้นาร้อนรีบ ปานฟ้าหนีบกับดิน ขัดขินใจกะยั่น
ร้อนร้ายปั่นวอนทรวง เพราะบ่หันทิพย์ดวงลูกแก้ว กับพระผ่านแผ้วบ่ปราณี บ่อินดูมัทรีเมียกาพร้า
บ่อว่ายหน้าต่อปราศรัย เจ็บหัวใจสายสั่น ดังปืนพิสปั่นบัดตา พระโสภาเฮยเจ้าฟ้า ผิท่านบ่ปากจิ่ม
ข้าเมื่อยามวัน กันพอรวายถีคืนนี้รุ่ง สายฟ้าพุ่งเรืองราย ข้าเที่ยงจักตายมาณาต ใจข้าขาดเป็นผี
ยามพอดีพรูกเช้า ตาพระราชเจ้าก็หากจะหน บ่อย่าชะแล
อถ มหาสตฺโต เมื่อนั้นพระมหาสัตว์เจ้า ก็คนิงใจว่า นางมัทรีศรีหน่อเหน้า รักลูกเต้าเหลือ
ขนัด มากูจักตัดโศกาอันหยาบ จักการาบนางพญา หื้อหายสิเนหาอันใหญ่ ก็ต้านถ้อยใส่หลายกา
ว่า นนุ มทฺทิ วราโรหา ราชปุตฺตี ยสสฺสินี ดังนี้ว่า ดูราราชมัทรี ทรงโฉมดีสักสวาด เป็นลูกท้าว
ราชลือชา นางหนีไปป่าแต้เช้า เทียวไต่เต้าล่าตนเดียว มึงจิ่งเขี้ยวมาค่า ตาวันตกต่าพ้นเวลา ดั่งพี่
จักพิจารณาดูนี้โสด จักเป็นโทษแก่กูฤๅ รือว่าจักได้แก่มึงนาง อัน จระเดินกลางป่าไม้ ทุกแหล่งไหล้
ดงดาน หิมพานต์ดงล่า ด้วยพรานป่ากินรอน ทั้งทิพยาธรและวเนจรเหลือแหล่ ไปแอ่วเล่นแก่ฤษี
หลอนนางมีใจบ่ตั้ง ได้สลั้งผิดผวน กระทาการบ่ควรผิดแผก ใจฟุ้งแตกเสียสติ บัดนี้ ตริมาวอนมา
ไห้ เดิ้กคะไค้กูพี่จักดานอน นี้ชา ดูราราชมัทรี ทรงโฉมดีแลบล้วน ลักขณะถูกถ้วนพอตา นางไป
หาหัวมันลูกไม้ ทุกแหล่งไหล้ดงไพร บ่มีคนใดจักไปฮู้ แม้นนางไปเล่นชู้ไผจักหัน ในหิมวันต์ป่ากว้าง
ประเทศท้างดงดอน มีทังทิพยาธรและฤษีจรพรานป่า รอยนางไปเล่นชู้ล่ามายา รอยนางบ่หนาคึด
รอด จงใจจอดอันใด ลูกสายใจลวดลืมคึดรู้ มัวไปเล่นชู้ลวดลืมผัว สนุกสมหนัววอนวิ่ง ค่าแล้วจิ่ง
ดามา ชวดเวลาเดิกดื่น ตริมาตื่นร่ารนหา ยังสองโสภาลูกเต้า ตริมาเยียะโศกเศร้าโศกา ตริมาร่า
ศาลาและป่าไม้ ตริมาเซาะไซร้อาศรม ตริมาปรารมภ์หาลูกน้อย คะค้อยร่าเรรน นั้นชา ปุน สมเย
ยามเมื่อนางหนีไปเมื่อเช้า ละลูกเต้าอยู่ศาลา ผู้ใดนาจักหันมึงนางแม่ ลับลี้แก่ดงหนา มึงนางจุ่งมา
นี่ กู จั ก บอกชี้ หื้ อ มึ ง ฟั ง ก าภายหลั ง อั น คนเล่ า ไว้ กู จั ก กล่ า วให้ มึ ง ฟั ง ช้ า งพั ง จั ก หนี เ สี ย เถื อ น
เพราะว่าช้างผู้เพื่อนบ่มีหลาย แก้วคนชายร่วมรู้ เมียเล่นชู้ก็เผื อว่าผัวใจดี ราชสีห์จักหนีเสียดอย ก็
เพราะดอยอันนั้นบ่มีฮูเปลี่ยวปากถ้า ปลาจักหนีเสียน้า ก็เพราะน้าอันนั้นบ่มีตม ศรมณ์จักหนีเสียครู
ก็เพราะครูนั้นใบ้ นกจักหนีเสียจากเค้าไม้ ก็เพราะเค้าไม้บ่มีลูกหลวงหลาย กวางทะรายจักหนีเสีย
เหล่า ก็เพราะเสือโคร่งเฒ่าไต่เตียวจง ราชหงส์จักหนีเสียสระ ก็เพราะสระอันนั้นบ่มีดอกบัว ญิงจัก
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หนี เสี ย ผั ว ก็เพราะผั ว ขี้ไร้ หาข้าวของที่เพิ่งบ่ได้ ญิงร้ายหากดูแคลน เมียก้ายแกนแหนงหน่าย
เพราะผัวบ่ช่างเบี่ยงบ่ายขงขวาย กาโบราณคนตั้งหลายกล่าวไว้ ก็มาได้แก่ตนกู นี้แลนานางเฮย
การออกเสียงจริง
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ย ปน ต รญฺญา มหาปฐวึ อุนฺนา เทตฺวา พฺราหฺมณฺสส ปิยปุตฺเตสุ ทินฺ
เนสุ ยาว พฺรหฺมโลกา เอกาโก ลาหล ชาต อโหสิ ฯ
ลาดับธรรมเตสะนา มาเถิงมัทรีกั๋ณฑ์ถ้วนเก้า อันพระพุทธเจ้าหากเตสะนามา ส่วนว่าผญา
สัพปัญญูตัญญาณอันผาเสริฐ อันพระโพธิสัตว์เจ้าต๋นล้าเลิศหากผาถนาเอา ปิยปุตฺเตสุ ในเมื่อพญา
สันตระต๋นผ่านแผ้ว อันผะสาทหื้อลูกแก้วเป็นตาน แผ่นดินดาลอันหนา สังขยาได้สองแสนสี่หมื่นโย
ชนะคณนา อุนฺนาเตฺวา ก็ ฮ้องก้องหวั่นไหวไปมา โกลาหลเป็นอันหนึ่งอันเดียว ตราบต่ อเต๊าถึง
พรหมโลก อโหสิ ก็เกิดมีปฐวีไหววะวาด ด้วยอันหื้อลูกฮักราชเป็นตาน แก่พราหมณาจารย์ผู้เถ้า
อันข่มเท้าเข้ามาขอนั้นแล เทวดาตังหลายมวลหมู่ ถ้วนหน้าอยู่หิมพานต์ ได้ยินเสียงสารแหบไห้
แห่งแก้วแก่นไท้สองศรี อันพราหมณ์บุบตี๋ จากว่า พราหมณ์เฒ่าด่าจ๋าไป เตวะดามีหัวใจ๋ป๋านดั่งจัก
แตก ฮ้อนฮ้ายแรกกังวล เป็นโก๋ ลาหลมีมาก จิ่งออกปากเจี๋ ยรจ๋า ว่าผินางมัทรีหนุ่มเหน้า เข้าสู่
ศาลาเมื่อยามวัน หลอนบ่หันสองโสภัณ ปี้น้อง ในแห่งห้องศาลา นางพญาก็จักไห้ถามหาเล่า ครั้ง
นางฮู้ข่าวพระหื้อลูกเต้าเป็นตาน ก็จักแล่นไปต๋ามฮอยตี๋นอันใหญ่น้อย คะค้อยแล่นไปหา นางพญาก็
จักลาบาก เสวยตุ๊กข์ยากเหลือใจ๋ เตวะดาผาศัยกั๋นสันนี้แล้ว จึ่งบังคับหื้อเตวะบุตรสามต๋นวิเศษ ว่า
สูเจ้าจุ่งไปกล๋ายกลับเพศ เป็นเนื้อเนตรสามตั๋ว มีรูปเปิงกลั๋วเคิงคาบ เยี่ยะเป๋นดั่งจักคั้นคาบแท้ดีหลี
ต๋นหนึ่งเป็นดั่งราชสีห์มีอานาจ ต๋นหนึ่งเป๋นดั่งเสือโคร่งอาจเอาคน ต๋นหนึ่งเป็นดั่งเสือเหลืองชนปาว
ปราบ ตัวกล้าหยาบลือเรือง ไปนอนเนืองไขว่ขว้าง ทัดที่หล้างนางมัทรี จักดั้นคีรีเตียวต้อง อย่าหื้อ
นางต๊าวหย่องเตียวมา แด่เทอะ
อถ เต ตโย เทวปุตฺตา เทวบุตรสามต๋นสักสวาดก็ ฮับเอาโอวาทปริยาย แห่งเตวะดาตัง
หลายมวลหมู่ อันถ้วนหน้าอยู่หิมปานต์ ได้ยินเสียงสารพิลาปสะอื้นอาบน้าตา ควรขุณณาใจ้หน้อย
แห่งยอดสร้อยสองศรี คือจาลีงามเลิศแล้ว กับ ตังนางหน่อแก้วกั๋ณหา เตวะดามีหัวใจ๋จมจื้น เตวะ
บุตรสามต๋นจื้นจมบาน ก็เนรมิตเป๋นเนื้อเจียงคานสามสิ่ง ใหญ่ล้ายิ่งเปิงกลัว หนังหัว ปองเคิงคาบ
เป็นดั่งจักกัน๊ ก้าบแต๊ดีหลี นั้นแล
มทฺทีปิ โข ส่วนนางมัทรีเยาวยอด นางคนิงฮอดกาฝัน ปูนอัศจ๋รรย์เป๋นโต้ษ ฝันฮ้ายโสดแต๊
ดีหลี กวรกูราชมัทรีหาหื้อได้ ยังลูกไม้รีบเร็ว ปัน ยามต๋าวันบ่ตกต่า ลงสู่ค่าลับต๋ า กูจักแสวงหาหื้อ
ได้ ยังลูกไม้และหัวมัน กูจักปันเมือสู่ ในแก้วกู่ศาลา ฮีบเต๊อะ นางมัทรีมีต๋นอันสั่น ฮ้อนฮ้ายปั่นไป
มา เจ้ดน้าต๋าอยู่ไจ้ๆ นางก็ฮ้องไห้ กล่าวคาถาว่า สหตฺถโต ขนิติก เม ปติต ดั่งนี้ ว่าโอยหนอ
เสียมสุบกันจอดบ้อง อันกูแต่ต้องหัวมัน กูหยุบผันบ่พราก ก็หลุดจากมือไป สายกระเช้าอันใส่ลูกไม้
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ห้อยบ่าไว้บ่ปลง ป๊อยหลุดลงจากบ่า ขว้าสะสว่าตกดิน ตาซ้ายไหลลินละเล่น ขะเม่นต้องทั่วตาขวา
ไม้ฝูงนี้นาหาลูกบ่ได้ในป่าก็เป็นดั่งก๊อมทูน ก้าหลวงหลาย ไม้ ตังหลายอันมีลูก ก็เป๋นดั่งหาลูกบ่ได้
ทิศะหนใต้ก็แผ่เป๋นดั่งหนเหนือ ลูกไม้ต้นมีลูกเหลือลูกมาก เลงถี่แต๊ก็หากหายไป ทิศะไหวผายแผ่ ก็
ผากฏแก่ต๋ากู อัศจ๋รรย์ดูหลาก นางจึงออกปากใจ๋ จิต กานิมิตอันนี้นาแต่ก่อน ก็บ่ห่อนหันมา หัน
เหลือต๋ามวลมาก ยินดูหลากแต๊ปนู๋ กลัว นิมิตอันนี้นาจักได้แก่กูนาง ฤๅว่าจักเป๋นลางแก่ลูกเต้า ฤๅว่า
จักได้แก่พระนั่งเกล้าผัวขวัญ ต๋าวันคลาตกต่า จ๋ นใกล้ค่าลับดอย กูจักเอาลูกไม้และหัวก๋ อยเมือสู่
ในแก้วกู่ศาลา นางก็ไ กกาออกจาก ป่าไม้พรากต๋ามตาง เดินดงขวางยะแย่ว หวังหันหน้าลูกแก้ว
และสามิกา เนื้อปาลาก็มานอนไขว่ขว้าง หนตางอันกูหล้างจักมา สู่บัณณะศาลาด้าวด่าน ยาวยืด
ย่านดงเขียว หนตางผู้เดียวเตียวไต่ได้ เป็นป่าไม้หลืบเหวผา กูบ่หันมัคคาเสียแล้ว จักเมือหาลูกแก้ว
ตางใด นี้จา
ลูกไม้หลายงามแง่ กูจักได้แต่ป่า ปามา เปื้อเป๋นของกิ๋นนานาหอมหื่น สามต๊าวจื้นจมเสวย
พระอยู่เหนือหัวเฮยหน่อ ต๊าว อยู่ในด่านด้าวดงหนา อยู่บัณณศาลาอดอยาก กับด้วยลูกน้อยหาก
กองหา แก้วกับต๋าแม่เฮยเจ้าหล้า ลูกาพร้าแม่สองคน ไห้เรรนกลั้นอยาก ต๊าวต๋นพ่อหากโลมขา กู
เมือสู่ศาลาบ่ตันฮอด สองหน่อท้าวจอดใจ๋เถิง อิน่ ดูสองบุญเพิงพระแม่ จักร้องไห้อะแอ่กองหา พระ
ราจาเจื่องเจ้า จักเพาะลูกเต้าหอบเฝือแฝง สองเปาแปงอยากเข้า ป้อพญาเจ้าหากเล้าโลมขา สอ
งกษัตร๋าลูกเต้า เนื้อบ่เศร้าปูน จม แม่อารมณ์ใจ๋ห้อย ตะวันตกต่าคล้อยเป็นหมอกกุ้มมัวออน นก
หากอนวอนสวะสว่า จับไม้ก้านันเนือง พระอาทิตย์เรืองใสส่อง จักใกล้ล่องปอแฮง ลูกฮักแฝงกั๋นอยู่
คือดังลูกเนื้อคู่คองนม เจ้าคิงกล๋มยอมแย้ม แม่จูบแก้มทุกวันวัน สองบัวสวรรค์ ปี้น้อง แม่โศกต้อง
กัง๋ วล ต๋าวันลงบ่ค้าง ป๋างนี้หล้างกินแลง สองเปาแปงใจ้จ๊า รอยอยู่ถ้าคองกู คือดั่งลูกงัวทามงามแง่
ฮ้องอ้อนแม่อยู่มอๆ สองสอบอจวนกั๋นแล่นเต้น กลิ้ งเกลื อกเล่ นดอนทราย นาทรายผายผุ ยฝุ่ น
ทรายมุกมุ่นตาต๋น กองกอยหนหาแม่ ลูกแก้วแก่กูนาง เข็ญใจจางมอดไร้ แม่อยู่ไห้ต๋ ายผอม แสน
ตุ๊กฮอมฮ้อนไหม้ หาลูกไม้มากิ๋ น ขุดคดดินหินแร่ เอาเลี้ยงลูกแก้วแม่ ตังสอง สองบัวตองเล่นตี้ใกล้
ป้อหน่อไท้หากเล้าโลมขา แลนา
เอก๋ายโน เอกปโถ อันว่าหนตางยาวยิ่ง ลอมห้วยหลิ่งผาจัน ภูผาตั๋นจ๊อมแคบ เป๋นห้วย
แนบเขาขด เป๋นลอมก๊ดไปยาก มีตังฮากไม้ไขว่เครือมัน น้าฟองดันตกตาด ลอมห้วยหาดผาคม มี
ตั ง หิ น กล๋ ม กลิ้ ง เกลื่ อ น ไม้ เ ต๊ า เป๋ น เปื้ อ นเบาแฮง หลั ง สะแกงเดี ย วตางมื่ น ตางเส้ น อื่ น ก็ บ่ มี
เพราะว่าคีรีวงกฎ ตางก๊ดขดนานฮอด นางแก้วสอดคราวไกล๋ หนตางใดเมือม่อ เข้าใกล้ล่อศาลา
กวรกูสากราบไหว้ แก่พญาเนื้อตังหลาย หื้ออนตรายย้ายฟีก หลบหลีกจากตางเตียว กูจักเกียวเมือ
หาลูกแก้ว และพระผ่านแผ้วผัวขวัญ นางราพันสันนี้แล้ว นางแก้วก็กล่าวคาถาว่า มิคานมตฺถุ รา
จาโน ดังนี้เป๋นต้น ดูราเจ้าพญาเนื้อตังหลาย ข้าขอยอมือผายใส่เกล้า ไหว้นบเจ้า ตังสาม อันมีตั๋ว
งามแง่ใหญ่ เฝ้าแฝงใฝ่ดงขวาง จงเอ็นดูนางหน่อเหน้า น้องสูเจ้าชื่อมัทรี เจ้ามี แรงยิ่งกว่า ช้างใน
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ป่าหิมปานต์ ธมฺเมน ด้วยลวงธรรมถ้วนถี่ เจ้าจงเป็น ปี้แห่งตั๋วนาง ข้าขอตางจะจ่อง จุ่งปล่อยน้อง
แม่ญิงเดียว เพื่อจักเตียวไปสู่ ในแก้วกู่ศาลา ข้าเป็นภริยาแฝงพระบาท บรมนาถภูมินทร์ พระ
นรินทร์ยศยิ่ง เจ้าจ๋ อมมิ่งควรยา พญาธรรมต๋ นยศเยือก เจ้าจ๊างเผือกภูบาล ทรงพลญาณสิบสิ่ง
เป๋นลูกต๊าวต๋นยิ่งจื้นสญชัย ผาบเมืองไทยยอดฟ้า เจ้าแผ่นหล้าพสุธา ข้าพ่าเริญผัวมาทุกเมื่อ สร้าง
บุญเผื่อฮักษา คือดั่งสีดางามแง่ ปฏิบัติแก่พญาราม นั้นแล ข้าบ่ ฮักอันใดกว่า ฮักลูก อันนี้ก็ถูก
เหมือนกั๋น ใจ๋ติดผันใฝ่ห้อย อยู่คะค้อยชุวันยาม แม้นมีความโศกเศร้า กันได้หันลูกเต้าและสามิกา
ก็ระงับไคลคลาโศกเศร้า สู่เจ้าก็ดีเมือหา ต๋าวันคลาตกน้อยสองศรี คือจาลีงามชื่นช้อย กับนางหนุ่ม
น้อยกั๋ณหา หัวมันลูกไม้หนาหลายหลาก ลูกไม้มากเจื๋ อจ๋าน เป๋นอาหารต่างเข้า แก่ลูกเต้าและผัว
ขวัญ ข้าจักแบ่งปั๋นหื้อพ่อง เจ้าจุ่งยะช่องปั๋นทาง ขออิ่นดูนางน้องไท้ จุ่งหลีกไว้หนตาง พ่องเต๊อะ
ราชปุตฺตี จ โน มาต๋า ราชปุตฺโต๋ จ โน ปิต๋า อันว่าแม่จ๋อมธรรมนั่งเก๊า เป๋นลูกเต้าหน่อ
กษัตร๋า พระบิดาต๋น ป้อ ต๊าวนั้นหน่อกิ๋นเมือง สูเจ้าจงเป๋ นเหมือนปี้น้อง เกิดฮ่วมต๊องแม่เดียวมา
ตามธรรมดาอันชอบ ประกอบด้วยเมตต๋า จุ่งขุณณาโผดข้า แก้วกาพร้าแม่ญิงเดียว จุ่งหื้อ ตางเตียว
แก่ข้า อันใคร่หันหน้า ลูกแก้วกาพร้าไหว้วอนเมือ นี้เต๊อะ อถ เต ตโย เทวปุตฺต๋ า ในก๋าลนั้น
เทวบุตรสามต๋นวิเศษ อันเนรมิตเพศเป็นเนื้อเนตรตัวคาน เลงดูเวลาก๋ าลแจ้งส่อง จึ่งเยียะช่องปัน
ตาง หื้อนางพญาเมือสู่ ใกล้เข้าสู่ศาลา วันนั้นและ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห ตสฺสา ลาลปฺปมานาย พหุกรุญฺญสญฺหิต สุตฺวา เนลปตี
วาจ พาฬา ปนฺถา อปกฺกมุง ภิกฺขเว ดูราภิกษูตังหลาย ฝูงทรงศีลใสสักสวาด เป็นขีณาสวะชาติ
อรหันตา ส่วนว่าเตวบุตรอันเนรมิตเป๋นเนื้อพาลาสามสิ่ง ตั๋วกล้ายิ่งคะนอง มานั่งคองยายอยู่ ตั้งหูสู่
ดาฟัง ยังเสียงอันนางวอนออกปาก ปราศจากน้าลายหมด มีรสหวานอร่อย นางแก้ว ก้อยผาศรัย
ก้อยร่าไรพิลาป น้าต๋าอาบเต๋มอก ควรขะสดตามจ๋อมนาฏ ดั่งใจ๋จักขาดด้วยคาคราง จึ่งเยียะตางไว้
จ้อง หื้อนางต๊าวต้องเตียวมา สู่ศาลาเลิศแล้ว ถึงกู่แก้วติ๊พอาราม ก็มีแล เมื่อเนื้อมิคาหนีหลีก เต้น
เว้นฟีกมัคกา นางพญานุชนาฏ ก็ยกย้ายบาทลีลา ต้องเตียวมาบ่อยู่ เข้าใกล้สู่อาศรม เพื่อผารมภ์
เถิงลูกเต้า ทั้งพระนั่งเก๊าเจื่องจอมธรรม วันนี้เป๋นวันอุโบสถศีล พระจั๋ นทร์เป็งใสส่อง ในแห่งห้อง
ศาลา พสุธาผับแผ่น เป็นดั่งหน้าว่านพิมพ์คา นางก็ชะเลซะลาเมือตังค่า นางต๊าวพร่าเคยหัน สอง
จอมธรรม์งามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา กูเลงหาบ่อยู่ บ่หันสองเจ้าคู่เรียงกัน นางเกยหันลูกแก้ว
แต่ต้ใี ด นางก็ไปในที่นั้น บ่หันแห่งหั้นแก่ต๋า นางโศก๋าหมาดไหม้ ก็ฮอ้ งไห้กล่าวคาถาว่า
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ดั่งนี้เป็นต้น โอยหนอ สถานที่นี้นาวิเศษ ด้าวประเทศศาลา
เคยหันบุตต๋าแล่นเล่น กาฝุ่นเต้นผะผาย สองโฉมฉายงามแง่ แล่นต้อนแต่ไกลมา กัณหางามผิวผ่อง
เคยเหนี่ยวหน่องกินนม มองอุดมงามอาเคื้อ เนื้อกลั้วฝุ่น ผับต๋น กูเตียวหนมาค่า ลูกน้อยพร่าเรรน
ลูกสองคนเมือก่อน เคยแล่นค้อนถามกิ๋น ทั้งหมากปินและหมากม่วง วิ่งเต้นป่วงจกถง กระเช้าบ่ตัน
ปล๋งแม่จกออกต้อน สองปี้น้องอ้อนชิงกั๋น วันนี้อัศจ๋รรย์ดูหลาก กาพร้าพรากไปไหน นี้ชา ตี้นี้นา

๕๕

วิเศษ ด้าวประเทศอาราม แก่ นดูงามใจ้จ๊า กูเกยหันหน้าลูกตังสอง อิ่นดูสองบัวตองเจ้าแม่ คอดั่ง
ลูกนกแผ่หัวหาง อยู่คองตางตั๋วแม่ อ้าปากแผ่หากิ๋น แม่เฮ่งบินมาฮอด อ้าปากสอดเซาะหา แม่ได้
ใดคายออกป้อน ฮ้องออดอ้อนหื้อแม่ยินดี ปู๋ นปราณีใจ๋สั่น หัวอกลั่นตั๋นผิง ทุกเต๋มติงหมาดไหม้
อันนั้นไส้แลมี ฉันใดกูบ่หัน จาลีใสชะช่อน กับนางเนื้ออ่อนกั๋ ณหา ขาไปไหนบ่เต้น กลิ้งเกลือกเล่น
ดอนทราย ลูกญิงจายเจ้าแม่ แล่นต้อนแต่ไกล๋มา คือดั่งลูกหงสาหันแม่ ดิ้นผับแผ่เหนือต๋ม นั้นแล
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ อันว่าอารามเปียงฮ่มไม้ อินทร์แต่ งไว้ยายใย ราบเปียงใสข่วงกว้าง
ประเทศต๊างปู๋นเกย ลมปั๊ดเจยดอกไม้ หล่นเหลือไว้ดอนทราย ขากาผายปิดเป่า หอมรศเร้าติดต๋น
ลูกสองคนแก่นไท้ ดั่งฤๅบ่หันได้ แต่ใต้ร่มไม้และศาลา นี้หนอ อันว่าฮอยตี๋ นลูกจ๊าง เตียวพ่างข้าง
ดอนทราย เป็นถ้อยยายถ้วนถี่ ทุกด้าวตี้หลวงหลาย ยังบ่หายเสียวอยวิ่ง บัดนี้ลูกแก้วยิ่งเสมอต๋า
ไปตี้ใดจา บ่มาเก็บมาลาและส้อมดอก ฤๅว่าไปแอ่วเล่น พายนอก แดนด้าวขอกศาลา ฤๅว่าไปขง
ขวายหาเครื่ อ งเล่ น กาฝุ่ น เต้ น ลวดลื มมา ฤๅว่ า พระปิต๋ า ต๋ น ป้ อ หื้ อ สองน้ อ ยหน่ อ หลั บไป ใน
บรรณศาลาบ่ตื่น หลับบ่จื้นอยู่วอนวอย อันชะฤๅ ต๋นกูดั่งแม่นกเป็นกู้ ละลูกอยู่ในฮัง ไปแสวงหา
ยังเหยื่อ ละลูกไว้เปื้อหากิน คนเตียวดินมีมาก หันแล้วหากเอาไป กูนางไปป่าแต่เช้า ละลูกเต้าอยู่
ศาลา กูคืนมาหาลูกบ่ได้ เต้าฮ้องไห้อยู่ดอมดาย พระโฉมฉายยอดฟ้า หน่อหล้าแม่ไปไหนนี้ จา อัน
ว่าฮอยตี๋นขาเตียวต้อง เยียะหยุดหย่องต๋ามกั๋น คือดั่งฮอยตี๋นลูกช้าง เตียวที่ข้างตี๋นดอย ยังก้อยผา
กฏหันบ่มาผ่อน เต้าว่าสองอ่อนน้อยแม่ไปไหน นี้ จา อันว่ากาทรายงามเปียงรอบ ลูกแก้วกอบก๋า
ผาย ดังลูกควายหลายกู้ เล่นกัน๋ อยู่นอนต๋ม สองบุญจมพระแม่ บ่หันแล้วแต่ศาลา นี้และนา
อิท เนส เครื่องเล่นมีเหลือแหล่ ลูกแก้วแม่ ตังสอง หมากกั๊บตองมีหลายหลาก หมากไฟ
หากสุกเหลือง หมากเฟืองมีหลายพร่า หมากเกว๋นก่าสุกดา หมากม่วงคาและหมากหาด กลิ้งคล้อย
คลาดจากมือขวา กูเลงหาฮอดแล้ว ก็บ่หันลู กแก้วแม่หนใด นี้ จา อารามเปียงด้าวขอก ดอกขัก
หมอกบานเรือง จาป๋าเหลืองและกัณณิเกต สลิดเต้ศสะบันงา มะลิลาหอมยิ่ง ดอกซ้อนกลิ่นเอาใจ๋
สถานไกว๋กิ่งก๊อม ขาบิดมาพร้อมทัดทรง หอมทั่วดงแหล่งไหล้ ละดอกไว้ผุยผาย หันรอบดายหมอง
หม่น ดอกไม้หล่นดูราม ก๋องทรายงามชะช่อน สองหน้อยอ่อนเล่นสะเบย หัวใจ๋ เฮยลูกต๊าว ไปเล่น
ด่านด้าวแดนใด เกยหันสองนงวัยบ่ขาด สองเจ้าน้อยราชเย็นวอย นี้แลหนอ เยสุ ปุพฺเพ ในก๋ าละ
เมื่อก่อน ลูกหน้อยอ่อนสงสาร สองกุมารตังคู่ เล่นใกล้กู่ศาลา หันแม่มาแล่นต้อน ร้องเรียกน้อง
ว่ากัณ
๋ หา แม่มาต๋าออกไท้ ได้ลูกไม้มาหา ยังสองราแล้วแลว่าอั้น แต่ชุวันด่าย บัดนี้ บ่หันสองจ๋ อม
ขวัญลูกแก้ว รอยว่าต๋ายแล้วจากกูนาง แลหนอ
กูนางคือแม่แพะเป๋ นกู้ อยากน้าอยู่เรรน สองลูกคนยังอ่อน บ่ห่อนรู้พรากแม่ไปไหน กู
อาลัย ล้าเลิศ ลูกแก้ว เกิดกล๋ างอก ยิน ตุ๊กข์ตกโศกไหม้ เพราะลู กแก่นไท้บ่หันมา นี้แล ในก๋ าล
เมื่อก่อน ลูกแม่บ่ห่อนไปไหน หันแม่มาแต่ไกล๋ แล่นต้อน กูบ่ห่อนก๋าค้อนไล่เลยตี๋ บ่มีวจีจ่มด่า กา
ฮ้ายว่าหื้อเจ็บใจ๋ สองนงวัยลูกแก้ว มาขึ้นตักแม่แล้วกินนม ถะนานานมกู่แม่ ก็พร่าเพ็งแต่ทังถม เต๋
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มด้วยน้านมตังสองเต้า เพราะบ่ ป๊บลูกเต้าก็ยินผลาน เจ็บอกป๋ านจักแตก ฮ้อนราวแรกคือดั่งไฟรน
ลูกสองคนแว่นฟ้า ไปลี้หน้าอยู่เสียไหนจา นางก็อะธะวาอยู่ไจ้ๆ ฮ้องฮ่าไห้กล่าวคาถาว่า อย โส
อสฺสโม อันว่าอาศรมบทนี้นาเมื่อก่อน สองขาฟ้อนอ่อนไปมา มีเสียงหนาเกิด ก้อง คือป้าดก๊องเมือง
สวรรค์ วันนี้บ่หันสองโสภัณ ปี้น้อง แก้วฮ่วมต๊องทั้งแม่อุดม อาศรมบทกูหันทุกแห่ง ดั่งภิมรแก้ว
แกว่งกวัดไกว เป็นสันใดเย็นเยือก บ่ได้ยินเสียงเรียกฮ้องหากั๋น บ่ได้ยินเสียงเนืองนันสักหยาด ใน
ห้องอาวาสศาลา กาโกลาปิ แม้ก๋าดาๆ ในป่า บ่ บินล่ามาก๋าย ดักเสียงหายดูหลาก บ่ได้ยินเสียง
ปากจ๋ามไอ เป็นสันใดดักอยู่ ในแก้วกู่บ่ปู๋ นเกย สองลูกเฮยหน่อต๊าว ไปลี้อยู่ด่านด้าวแดนใด นี้ จา
ในรวายถีจักใกล้ฮุ่ง ข้าน้อยมุ่งฝันหัน เกิดมาตันต่อหน้า เพราะบ่หันลูกกาพร้า กอยใจ๋ นกในไพร
หลายหมู่ บ่ฮ้องเป็นกู้เสียงหวาน รอยว่าสองกุมารมรณาต มอดเมี้ยนจ้าดต๋ายไป สองจ๋อมใจ๋แก่น
ไท้ ละแม่ไว้บ่หนาแหนง สองดวงแปงลูกเต้า เนื้อบ่เส้าปูน จม ยินปรารมภ์ด้วยลูก ฮ้อนฮ้ายถูก
หัวใจ๋ กล๋างดงไพรถ้วนถี่ ดูสงัดชี่วอนใจ๋ สัตว์ตัวใดเคิงคาบ มากั๊นก๊าบไปกิ๋น นี้จา อิติ วิลปนฺตี
มหาสตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ส่วนราชมัทรีแก่นไท้ ฮ้องฮ่าไห้ไปมา เข้าไปสู่ศาลายศยิ่ง นางต๊าวจิ่ง
ปลดถง กระเช้าลงใส่ลูกไม้ จากบ่ไว้เพื่อจักฉัน นางเลงหันพระนักธรรม์ต๋ นป้อ บ่อว่ายหน้าล่อเจี๋ยร
จ๋า บ่หันสองบุตตาลูกแก้ว งามผ่านแผ้วบุญหนัก ในสานักพระจอมจักรแก่นไท้ นางก็ร้องไห้กล่าว
คาถาว่า กิมิท ตุณฺหีภูโตสิ อปิรตฺเตว เม มโน กาโกลาปิ น วสฺสนฺติ มตา เม นูน ทารกา
ดังนี้ว่า โอยหนอ วันนี้เป็นสันใด พระจ๋ อมใจ๋หน่อแก้ว ตนผ่องแผ้วงามหมด มาทรงยศหนักแก่ข้า
บ่อว่ายหน้าล่อสักกา กาฝันนี้ก็ยาแต๊หนอ ต๊าวบ่อว่ายหน้าล่อเจี๋ยรจ๋า ก๋าดา ๆ ในป่า ก็บ่มาล่าบิน
บน แก้วกันต๋นแม่เฮยเจ้าหล้า ลูกกาพร้ารอยตายแลนา
กมิท ตุณฺหีภูโตสิ วันนี้เป็นสันใด พระราชเจ้าบ่ปาก ข้าน้อยฝันหลากเป๋ นลาง นกกล๋างดง
ในเถื่อน ก็บ่มาฮ้องเลื่อนขานกัน สองจอมธรรม์ลูกแก้ว รอยว่าต๋ ายแล้วจากกูนาง ชะแลนา กจฺจิ
นุ เม อยฺยปุตฺต ข้าแต่พระอยู่เหนือหัวเฮยเจ้าข้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน สัตว์ตั๋ วใดในป่า ยับเอา
ลูกแก้วกว่ากิ๋นไกล๋ นากในไพรถ้วนถี่ บ่ได้ยินเสียงมี่นันมา มิคา อันว่าสัตว์ตั๋ วใดกล้าหยาบ ปาว
เปิบคาบสองขา สัตว์นานาเถื่อนถ้อง ยับเอาแก้วฮ่วมต๊องแม่ไปกิ๋น ชะฤๅ อาทู เต ปหิตา ทูตา
ข้าแต่พระบุญเรืองเฮยเจ้าฟ้า พระใช้ลูกกาพร้าไปไหน ฤๅว่าเจ้าจ๋าไปฮีบฮ้อน ไปสืบส้อนกาเมือง ฤๅ
ว่าใช้ไปหาพระบุญเรืองต๋นปู่ หื้อห้างหมู่มาเอา ฤๅว่าสองนงเลาทังคู่ ไปเล่ นอยู่นอกศาลา รือว่าไป
ขงขวายหาเครื่องเล่น ขับฟ้อนเต้นอยู่งันกัน บ่ฮู้เวลาวันและค่า สองเจ้าพร่าลืมมา กูนี้บ่หันผมเขียว
แซมดอกไม้ แก้วแก่นไท้สองศรี รือว่าเสือหมีและชะแค่ (จระเข้) เดินดงแก่ไพรสณฑ์ พบลูกสองคน
ติ้วกว่า นกหัสดีลิงค์ล่าบินบน บินเหินหนอากาศ ชูดทึ้งยาดเอาไป ตกแดนไกลบ่หันซาก ละแม่ไว้
ตุ๊กข์ยากปายหลัง ชะฤๅ นางมัทรีศรีหน่อไท้ ฮ้องฮ่าไห้โทมนัส ส่วนพระกษัตริย์ต๋ นทรงยศ อดบ่
ปากเจี๋ยรจ๋า กับนางพญาสักกา หั้นแล

๕๗

นางมัทรีแก่นไท้ ฮ้องฮ่าไห้วิงวอน น้าต๋าซอนผะผ่าว ฮ้องไห้กล่าวคาถาว่า อถ น สาวกสฺ
มา เป๋นสันใด พระเหนือหัวยอดต๊าว มาเยียะหน้าย้าวปู๋นกลัว ตั๋วตั้งต๋นหนิมอยู่ บ่บิ่นหน้าสู่สักกา
ข้ากระตาก๋รรมอันใดเป็นโต้ษ ข้าก็บ่โขดทารุณ บ่หื้อพระองค์ขุ่นแสบข้อน บ่หื้อเจ้า ตุ๊กข์ฮ้อนเจ็บใจ
บ่กระตาทุจริตก๋รรมอันใดสักหยาด บ่ได้ประมาทต๊าวบุญเรือง ข้ายินเคืองกั๊ดกั้ง น้าต๋าถั่งไหลตก
ยินกั๊ดอกเต้าฟ้า พระคิ่นข้าบ่เจี๋ยรจ๋า อิท ตโต ทุกฺขตร ข้าทรงตุ๊กข์ลาบาก เพราะเจ้าบ่ปากเจี๋ยร
จ๋า คือปืนยายาเล่มใหญ่ ปักเสียบไหม้สันดาน ยินผลานใจ๋แก่ข้า บ่ได้หันหน้าลูกก๋าพร้านงราม คือ
จาลีงามจื๊นจ๊อย กับงามหนุ่มหน้อยกั๋ณหา ตุ๊กข์อันนี้นาฮ้อนฮีบ ปานฟ้าหนีบกับดิน ขัดขินใจ๋ กะยั่น
ฮ้อนฮ้ายปั่นวอนทรวง เพราะบ่หันติ๊พย์ดวงลูกแก้ว กับพระผ่านแผ้วบ่ปราณี บ่อินดูมัทรีเมียกาพร้า
บ่อว่ายหน้าต่อปราศรัย เจ็บหัวใจสายสั่น ดังปืนพิสปั่นบัดต๋ า พระโสภาเฮยเจ้าฟ้า ผิท่านบ่ปากจิ่ม
ข้าเมื่อยามวัน กันพอรวายถีคืนนี้ ฮุ่ง สายฟ้าปุ้งเฮืองฮาย ข้าเตี้ยงจักต๋ายมาณาต ใจข้าขาดเป็นผี
ยามปอดีพรูกเจ๊า ต๋าพระราชเจ้าก็หากจะหน บ่อย่าชะแล
อถ มหาสตฺโต เมื่อนั้นพระมหาสัตว์เจ้า ก็คนิงใจ๋ว่า นางมัทรีศรีหน่อเหน้า ฮักลูกเต้าเหลือ
ขนัด มากูจักตัดโศก๋าอันหยาบ จักการาบนางพญา หื้อหายสิเนหาอันใหญ่ ก็ต้านถ้อยใส่หลายกา
ว่า นนุ มทฺทิ วราโรหา ราชปุ ตฺตี ยสสฺ สิ นี ดังนี้ว่า ดูราราชมัท รี ทรงโฉมดี สั กสวาด เป็ น
ลูกต๊าวราชลือชา นางหนีไปป่าแต้เจ๊า เตียวไต่เต้าล่าต๋นเดียว มึงจิ่งเขี้ยวมาค่า ต๋าวันตกต่าป๊นเวลา
ดัง่ ปีจ้ ักปิ๊จจารณาดูนี้โสด จักเป็นโต้ษแก่กูฤๅ รือว่าจักได้แก่มึงนาง อันจระเดินกล๋างป่าไม้ ทุกแหล่ง
ไหล้ดงดาน หิมปานต์ดงล่า ด้วยพรานป่ากินรอน ทั้ง ติ๊พยาธรและวเนจรเหลือแหล่ ไปแอ่วเล่นแก่
ฤษี หลอนนางมีใจ๋บ่ตั้ง ได้สลั้งผิดผวน กระตาก๋ารบ่ควรผิดแผก ใจฟุ้งแตกเสียสติ บัดนี้ ตริมา
วอนมาไห้ เดิ้กคะไค้กู ปี้จักดานอน นี้ชา ดูราราชมัทรี ทรงโฉมดีแลบล้วน ลักขณะถูกถ้วนพอต๋ า
นางไปหาหัวมันลูกไม้ ทุกแหล่งไหล้ดงไพร บ่มีคนใดจักไปฮู้ แม้นนางไปเล่นชู้ไผจักหัน ในหิมวันต์
ป่ากว้าง ประเทศต๊างดงดอน มีทังทิพยาธรและฤษีจรพรานป่า รอยนางไปเล่นชู้ล่ามายา รอยนางบ่
หนากึด๊ ฮอด จงใจจอดอันใด ลูกสายใจ๋ลวดลืมคึดฮู้ มัวไปเล่นจู๊ลวดลืมผัว สนุกสมหนัววอนวิ่ง ค่า
แล้วจิ่งดามา ชวดเวลาเดิ้กดื่น ตริมาตื่นร่ารนหา ยังสองโสภาลูกเต้า ตริมาเยียะโศกเศร้าโศก๋ า ตริ
มาร่าศาลาและป่าไม้ ตริมาเซาะไซร้อาศรม ตริมาปรารมภ์หาลูกน้อย คะค้อยร่าเรรน นั้น จา ปุน
สมเย ยามเมื่อนางหนีไปเมื่อเจ๊า ละลูกเต้าอยู่ศาลา ผู้ใดนาจักหันมึงนางแม่ ลับลี้แก่ดงหนา มึง
นางจุ่งมานี่ กูจักบอกจี๊หื้อมึงฟัง กาปายหลังอันคนเล่าไว้ กูจักกล่าวให้มึงฟัง จ๊างพังจักหนีเสียเถือน
เพราะว่าจ๊างผู้เพื่อนบ่มีหลาย แก้วคนจายฮ่วมฮู้ เมียเล่นชู้ก็เผือว่าผัวใจ๋ ดี ราชสีห์จักหนีเสียดอย ก็
เพราะดอยอันนั้นบ่มีฮูเปลี่ยวปากถ้า ปล๋าจักหนีเสียน้า ก็เพราะน้าอันนั้นบ่มีต๋ม ศรมณ์จักหนีเสียครู
ก็เพราะครูนั้นใบ้ นกจักหนีเสียจากเก๊าไม้ ก็เพราะเก๊าไม้บ่มีลูกหลวงหลาย กว๋ างทะรายจักหนีเสีย
เหล่า ก็เพราะเสือโคร่งเฒ่าไต่เตียวจ๋ง ราชหงส์จักหนีเสียสระ ก็เพราะสระอันนั้นบ่มีดอกบัว ญิงจัก
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หนี เสี ย ผั ว ก็เพราะผั ว ขี้ ไร้ หาข้าวของที่เปิ้งบ่ได้ ญิงร้ายหากดูแคลน เมียก้ายแกนแหนงหน่าย
เพราะผัวบ่ช่างเบี่ยงบ่ายขงขวาย กาโบราณคนตั้งหลายกล่าวไว้ ก็มาได้แก่ตนกู นี้แลนานางเฮย
สรุปความหมาย
ลาดับ พระธรรมเทศนามาถึงลาดับที่ ๙ เมื่อพระโพธิสั ตว์ปรารถนาจะเป็นสั พพัญญู พระ
เวสสันดรจึงได้ยกลูกทั้งสองเป็นทานแก่พราหมณ์ชูชก เมื่อชูชกได้กุมารทั้งสองก็เฆี่ยนตี เมื่อนั้นนางมัท
รีได้เข้าไปในป่าหากนางรู้ว่าพระเวสสันดรได้ยกลูกให้เป็นทาน นางจะต้องทุกข์ใจเป็นอันมาก เทวบุตร
จึงได้แปลงกายเป็นสัตว์ขวางนางมัทรีไว้ในป่า นางมัทรีได้ยกมือไหว้วอนขอจึงสามารถออกจากป่ามา
ได้ เมื่อกลับมาถึงอาศรมก็ไม่พบลูกทั้งสอง เมื่อถามพระเวสสันดร พระองค์ก็ไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้น นาง
มัทรีจึงร้องไห้วิงวอน เมื่อพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นจึงหาวิธีตัดความโศกเศร้าโดยการตาหนินางมัทรีว่า
เข้าไปในป่าเป็นเวลานานหรือว่าไปสมสู่กับชู้จนลืมกลับยังที่พัก
๒.๓ การฝึกออกเสียงนอกและเสียงใน
ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงนอกและเสียงใน ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ใน
ท่วงทานองของการเทศน์ ดังนี้
การออกเสียงนอก คือ การออกเสียงปกติ มีลักษณะเหมือนเสียงพูดทั่วไป เป็นเสียงที่มาจาก
คอ
การออกเสี ย งใน คือ การออกเสี ยงหลบ ซึ่งมักใช้กับการทานองที่มีเสี ยงสู ง เพราะจะไม่
สามารถออกเสียงนอกได้ ครูผู้สอนใช้วิธีการยกตัวอย่างจากเสียงการเรียกสัตว์ เช่น การออกเสียงเรียก
แมว “แมว....แมว.....แมว....” แบบเสียงสูงโดยใช้การออกเสียงใน โดยทาเป็นตัวอย่างแล้วให้ผู้ เรียน
ออกเสียงตาม หรือการออกเสียงหัวเราะ “ฮา...ฮา...ฮา...ฮา...” แบบเสียงสูงโดยใช้การออกเสียงใน
โดยทาเป็นตัวอย่างแล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม
เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติเสียงนอกเสียงในได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ
ฝึกออกเสียงเอื้อนในคาสุดท้ายของแต่ละวรรคในคัมภีร์
๒.๔ การฝึกปฏิบัติเสียงเอื้อน
เมื่อผู้เรียนสามารถออกเสียงนอกและเสียงในได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นฝึก
ปฏิบัติเสียงเอื้อน ซึ่งมีท่วงทานองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการเทศน์ทานองล้านนา การปฏิบัติเสียง
เอื้อนนี้หลายลักษณะ ซึ่งปรากฏอยู่ในท่วงทานองของการเทศน์ใส่กาพย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการเข้าสู่
เนื้ อหาการเทศน์ ในคัม ภีร์ เบื้ องต้ นครูผู้ ส อนจะอธิบ าย เสี ยงเอื้อนของการเทศน์ใส่ ก าพย์ซึ่ งมี ๔
รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้
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การขึ้น
การลง
การเหินต่า
การเหินสูง

(การเอื้อนในพยัญชนะพยางค์สุดท้ายของวรรค เสียงวรรณยุกต์จัตวา)
(การเอื้อนในพยัญชนะพยางค์สุดท้ายของวรรค เสียงวรรณยุกต์สามัญ)
(การเอื้อนในพยัญชนะพยางค์สุดท้ายของวรรค เสียงวรรณยุกต์โท)
(การเอื้อนในพยัญชนะพยางค์สุดท้ายของวรรค เสียงวรรณยุกต์ตรี)

รูปแบบฉันทลักษณ์ของกาพย์มีดังนี้

ภาพที่ ๔ ฉันทลักษณ์กาพย์
การขึ้น
ครูผู้สอนจะฝึกเสียงเอื้อนของการขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องใช้ทั้งเสียงนอก คือเสียงที่มาจากคอ และ
เสียงใน คือเสียงหลบ ดังจะยกตัวอย่างการขึ้น ซึ่งจะกาหนดให้คา ๑ คาออกเสียง ๑๑ ครั้ง แบ่งเป็น
เสียงนอก ๒ ครั้ง และเสียงใน ๙ ครั้ง
ในที่นี้กาหนดให้ เสียงนอก แทนด้วย X และเสียงในแทนด้วย Y เช่น
๑. โภนโต๋...X๑...X๒...Y๑...Y๒...Y๓...Y๔...Y๕...Y๖...Y๗...Y๘...Y๙ ออกเสียงเป็น
โภนโต๋ โอ่.....โฮ...
โห่...โฮ....โฮ้....
โฮ้...โฮ...โฮ...โห่....โฮ...โฮ
๒. ลาสา...X๑...X๒...Y๑...Y๒...Y๓...Y๔...Y๕...Y๖...Y๗...Y๘...Y๙ ออกเสียงเป็น
ลาสา อ่า...ฮา...
ห่า...ฮา...ฮ่า...
ห้า...ฮา...ฮา...ห่า...ฮา...ฮา...
๓. โสกี๋... X๑...X๒...Y๑...Y๒...Y๓...Y๔...Y๕...Y๖...Y๗...Y๘...Y๙ ออกเสียงเป็น
โสกี๋ อี่...ฮี...
หี่...ฮี...ฮี้...
หี้...ฮี...ฮี...หี่...ฮี...ฮี...
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๔. สัตถู... X๑...X๒...Y๑...Y๒...Y๓...Y๔...Y๕...Y๖...Y๗...Y๘...Y๙ ออกเสียงเป็น
สัตถู อู่...ฮู...
หู่...ฮู...ฮู้...
ฮู้...ฮู...ฮู...หู่...ฮู...ฮู...
เมื่อครูผู้สอนออกเสียงการขึ้นเป็นตัวอย่างคาละ ๒ ครั้ง ผู้เรียนจะต้องออกเสียงตามจน
คุ้น เคย จากนั้ น จึ ง เปลี่ ย นไปออกเสี ย งค าอื่ น ต่ อ ไป เมื่ อ สามารถเอื้ อ นเสี ย งการขึ้ น ได้ จ นช านาญ
ครูผู้สอนก็จะฝึกให้นาเอาเสียงเอื้อนนั้นมาออกเสียงร่วมกับเนื้อหาในวรรคจริงที่ปรากฏในคัมภี ร์ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ ๑
ต้นฉบับในคัมภีร์
“ข้อห้านั้นเล่าก็บ่รู้จักเผิดหน้าอายตา ข้อหกนั้นนาก็ทอนกาลังปัญญาว่าอั้น”
การออกเสียงจริง
ข้อห้านั้นเล่าก็บ่รู้จักเผิดหน้าอายตา อ่า...ฮา...ห่า...ฮา...ฮ่า... ห้า...ฮา...ฮา...ห่า...ฮา...
ฮา... ข้อหกนั้นนาก็ทอนกาลังปัญญาว่าอั้น
ตัวอย่างที่ ๒
ต้นฉบับในคัมภีร์
“เสื้อผ้าห่มทุ้มอันใดบ่มี คันลูกหลานมีเขาก็จักซื้อส่งมาหื้อ”
การออกเสียงจริง
เสื้อผ้าห่มทุ้มอันใดบ่มี อี่...ฮี...หี่...ฮี...ฮี้... หี้...ฮี...ฮี...หี.่ ..ฮี...ฮี...
คันลูกหลานมีเขาก็จักซื้อส่งมาหื้อ
ตัวอย่างที่ ๓
ต้นฉบับในคัมภีร์
“อย่ามัวโกรธกริ้วโมโห เป็นคนพาโลบาปใบ้”
การออกเสียงจริง
อย่ามัวโกรธกริ้วโมโห โอ่.....โฮ...โห่...โฮ....โฮ้.... โฮ้...โฮ...โฮ...โห่....โฮ...โฮ
เป็นคนพาโลบาปใบ้
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ตัวอย่างที่ ๔
ต้นฉบับในคัมภีร์
“แก่มาเป็นทุกข์ยากตังตาและหู เซาะหาลูกหลานแลดูผ่อใกล้”
การออกเสียงจริง
แก่มาเป็นทุกข์ยากตังตาและหู อู่...ฮู หู่...ฮู...ฮู้...ฮู้...ฮู...ฮู...หู่...ฮู...ฮู...
เซาะหาลูกหลานแลดูผ่อใกล้
การลง
หลังจากฝึกการเอื้อนเสียงขึ้นได้แล้ว ครูผู้สอนจะฝึกเสียงเอื้อนของการลง โดยเริ่มจากการ
อธิบายว่า คาที่ใช้ในการเอื้อนเสียงลงจะต้องเป็นคาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวหรือตัวสะกด แม่กน
แม่กม แม่กง แม่เกย แม่เกอว ขณะที่เอื้อนเสียงลงจะต้องปล่อยลมหายใจออกให้หมด และหายใจเข้า
ให้ยาวที่สุด เพื่อที่จะเทศน์คาต่อไป อีกประการหนึ่ง คาที่ใช้เอื้อนเสียงลง จะต้องลากเสียงยาวทั้งสอง
คา โดยพยางค์รองสุดท้ายของวรรคมีลักษณะเฉพาะคือลากเสียงยาวและหากมีตัวสะกดจะต้องปิด
เสียงตัวสะกดที่ท้ายพยางค์เท่านั้น แต่หากไม่มีตัวสะกดก็จะลากเสียงยาวตามปกติ
ตัวอย่างการออกเสียง
๑. พยางค์รองสุดท้ายของวรรคมีตัวสะกด ต้องปิดเสียงตัวสะกดที่ท้ายพยางค์ เช่น
คาว่า คนเดียว
ออกเสียงว่า โค....โอ่....โห้น...เดียว
คาว่า ดนตรี
ออกเสียงว่า โด...โอ่....โห้น...ตรี
คาว่า ตางใด
ออกเสียงว่า ตา...อ่า...ฮ้าง...ใด
คาว่า ดงไพร
ออกเสียงว่า โด...โอ่...โฮ้ง...ไพร
คาว่า โตยมา
ออกเสียงว่า โต...โอ่...โฮ้ย...มา
คาว่า คืนเมือง
ออกเสียงว่า คือ...อื่อ...ฮื้น...เมือง
คาว่า เจยบาน
ออกเสียงว่า เจอ...เอ่อ...เฮ้ย...บาน
คาว่า เดินดง
ออกเสียงว่า เดอ...เอ่อ...เฮิ้น...ดง
คาว่า ฮอมแปง
ออกเสียงว่า ฮอ...อ่อ...ฮ้อม...แปง
คาว่า ยินดี
ออกเสียงว่า ยี...อี่...ฮิ้น...ดี
๒. พยางค์รองสุดท้ายของวรรคไม่มีตัวสะกด ลากเสียงยาวตามปกติ เช่น
คาว่า มาไว
ออกเสียงว่า มา......อะฮ้า.....ไว
คาว่า ดาฟัง
ออกเสียงว่า ดา......อะฮ้า.....ฟัง
คาว่า ปอดี
ออกเสียงว่า ปอ.....อ่อฮ้อ....ดี

๖๒

คาว่า ลือชา
ออกเสียงว่า ลือ......อื่อฮื้อ....ชา
คาว่า ชีวัง
ออกเสียงว่า ชี.....อี่ฮี้......วัง
คาว่า ครูบา
ออกเสียงว่า ครู.....อู้ฮู้.....บา
คาว่า โรคา
ออกเสียงว่า โร.....โอ่โฮ้....คา
คาว่า ราชา
ออกเสียงว่า รา....อ่าฮ้า....ชา
คาว่า ภูธร
ออกเสียงว่า ภู.....อู่ฮู้....ธร
คาว่า วาที
ออกเสียงว่า วา....อ่าฮ้า....ที
เมื่อครูผู้สอนออกเสียงการลงเป็นตัวอย่างคาละ ๒ ครั้ง ผู้เรียนจะต้องออกเสียงตามจนคุ้นเคย
จากนั้นจึงเปลี่ยนไปออกเสียงคาอื่นต่อไป เมื่อสามารถเอื้อนเสียงการขึ้นได้จ นชานาญ ครูผู้สอนก็จะ
ฝึกให้นาเอาเสียงเอื้อนนั้นมาออกเสียงร่วมกับเนื้อหาในวรรคจริงที่ปรากฏในคัมภีร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ ๑
ต้นฉบับในคัมภีร์
ด้วยการเจ็บเป็นเมื่อยไข้ สัพพะโรคร้ายหมู่โรคา
การออกเสียงจริง
ด้วยการเจ็บเป็นเมื่อยไข้ สัพพะโรคร้ายหมู่โร...โอ่...โฮ้....คา
ตัวอย่างที่ ๒
ต้นฉบับในคัมภีร์
คบคนพาลาบาปใบ้เป็นมิตรบ่ดีนา
การออกเสียงจริง
คบคนพาลาบาปใบ้เป็นมิตรบ่ดี...อี่...ฮี้...นา
ตัวอย่างที่ ๓
ต้นฉบับในคัมภีร์
นับอายุมาก็ได้เท่านี้เท่านั้น ฟังดูถี่แท้ก็บ่พอนาน
การออกเสียงจริง
นับอายุมาก็ได้เท่านี้เท่านั้น ฟังดูถี่แท้ก็บ่พอ...อ่อ..ฮ้อ....นาน

๖๓

ตัวอย่างที่ ๔
ต้นฉบับในคัมภีร์
ส่วนทรัพย์เก่าที่เรามีไว้ ก็จักฉิบหายวายไป
การออกเสียงจริง
ส่วนทรัพย์เก่าที่เรามีไว้ ก็จักฉิบหายวา...อ่า..ฮ้าย...ไป
ตัวอย่างที่ ๕
ต้นฉบับในคัมภีร์
หื้อไปคบนักปราชญ์เจ้านั้นเล้า ผู้ที่ฉลาดและหน่อตางดี
การออกเสียงจริง
หื้อไปคบนักปราชญ์เจ้านั้นเล้า ผู้ที่ฉลาดและหน่อตา...อ่า...ฮ้าง...ดี
ตัวอย่างที่ ๖
ต้นฉบับในคัมภีร์
บึดนึ่งก็ไล่หื้อเถ้า บ่เว้นเปล่าสักยามวัน
การออกเสียงจริง
บึดนึง่ ก็ไล่หื้อเถ้า บ่เว้นเปล่าสักยา...อ่า...ฮ้าม...วัน
การเหินต่า
หลังจากฝึกการเอื้อนเสียงขึ้น และเสียงลงได้แล้ว ครูผู้สอนจะฝึกเสียงเอื้อนของการเหินต่า
โดยเริ่มจากการอธิบายว่าการเหินต่าคือการเอื้อน คาท้ายวรรคที่เป็นเสียงวรรณยุกต์โท ซึ่งคา ๑ คา
จะต้องแบ่งการออกเสียงเป็น ๕ ครั้ง โดยต้องเอื้อนให้เสียงท้ายต่าลง
ตัวอย่างการออกเสียง
คาว่า
คาว่า
คาว่า
คาว่า
คาว่า
คาว่า

ใฝ่เอื้อ
หมื่นห้อง
ใหญ่หน้อย
เกศเกล้า
ร่าไห้
เปล่าจ้อย

ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า

ใฝ่ เอื้อ...เฮือ...เฮื้อ...เฮือ...เอื่อ
หมื่น ห้อ...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อง
ใหญ่ หน้อย...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อย
เกศ เกล้า...เฮา...เฮ้า...เฮา...เอ่า
ร่า ไห้...ไฮ...ไฮ้...ไฮ...ไอ่
เปล่า จ้อ...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อย

๖๔

เมื่อครูผู้สอนออกเสียงการเหินต่าเป็นตัวอย่างคาละ ๒ ครั้ง ผู้เรียนจะต้องออกเสียงตามจน
คุ้ น เคย จากนั้ น จึ ง เปลี่ ย นไปออกเสี ย งค าอื่ น ต่ อ ไป เมื่ อ สามารถเอื้ อ นเสี ย งเหิ น ต่ าได้ จ นช านาญ
ครูผู้สอนก็จะฝึกให้นาเอาเสียงเอื้อนนั้นมาออกเสียงร่วมกับเนื้อหาในวรรคจริงที่ปรากฏในคัมภีร์ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ ๑
ต้นฉบับในคัมภีร์
ตนทรงธรรมก็บ่หนาหนาใฝ่เอื้อ
การออกเสียงจริง
ตนทรงธรรมก็บ่หนาหนาใฝ่ เอื้อ...เฮือ...เฮื้อ...เฮือ...เอื่อ
ตัวอย่างที่ ๒
ต้นฉบับในคัมภีร์
กรมวังในหกหมื่นห้อง
การออกเสียงจริง
กรมวังในหกหมื่น ห้อ...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อง
ตัวอย่างที่ ๓
ต้นฉบับในคัมภีร์
ตังเด็กญิงจายใหญ่หน้อย
การออกเสียงจริง
ตังเด็กญิงจายใหญ่ หน้อย...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อย
ตัวอย่างที่ ๔
ต้นฉบับในคัมภีร์
เจ้าก็ตัดโมลีเกศเกล้า
การออกเสียงจริง
เจ้าก็ตัดโมลีเกศ เกล้า...เฮา...เฮ้า...เฮา...เอ่า

๖๕

ตัวอย่างที่ ๕
ต้นฉบับในคัมภีร์
นางก็โรทมานาร่าไห้
การออกเสียงจริง
นางก็โรทมานาร่า ไห้...ไฮ...ไฮ้...ไฮ...ไอ่
ตัวอย่างที่ ๖
ต้นฉบับในคัมภีร์
พระพ่อมาละวางเสียปางเปล่าจ้อย
การออกเสียงจริง
พระพ่อมาละวางเสียปางเปล่า จ้อ...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อย
การเหินสูง
หลังจากฝึกการเอื้อนเสียงขึ้น เสียงลง เหินต่าได้แล้ว ครูผู้สอนจะฝึกเสียงเอื้อนของการเหินสูง
โดยเริ่มจากการอธิบายว่าการเหินสูงคือการเอื้อน คาท้ายวรรคที่เป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งคา ๑ คา
จะแบ่งการออกเสียงเป็น ๓ ครั้ง และต้องลากเสียงเชื่อมกันให้ต่อเนื่องโดยไม่แบ่งเป็นคาๆ และเอื้อน
ให้เสียงให้สูงขึ้นกว่าเดิม
ตัวอย่างการออกเสียง
คาว่า เรียบร้อย
คาว่า หน่อเนื้อ
คาว่า ป้าดก๊อง
คาว่า เหง้าไท้
คาว่า เมื่อเจ๊า

ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า
ออกเสียงว่า

เรียบ...ร้อ...ห้อ...ห่อย
หน่อ...เนื้อ...เหื้อ...เหื่อ
ป๊าด...ก๊อ...ห้อ...ห่อง
เหง้า...ไท้...ไห้...ไห่
เมื่อ...เจ๊า...เห้า...เห่า

เมื่อครูผู้สอนออกเสียงการเหินสูงเป็นตัวอย่างคาละ ๒ ครั้ง ผู้เรียนจะต้องออกเสียงตามจน
คุ้ น เคย จากนั้ น จึ ง เปลี่ ย นไปออกเสี ย งค าอื่ น ต่ อ ไป เมื่ อ สามารถเอื้ อ นเสี ย งเหิ น สู ง ได้ จ นช านาญ
ครูผู้สอนก็จะฝึกให้นาเอาเสียงเอื้อนนั้นมาออกเสียงร่วมกับเนื้อหาในวรรคจริงที่ปรากฏในคัมภีร์ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

๖๖

ตัวอย่างที่ ๑
ต้นฉบับในคัมภีร์
ค่อยแปงใจหื้อหนิมเรียบร้อย
การออกเสียงจริง
ค่อยแปงใจหื้อหนิมเรียบ...ร้อ...ห้อ...ห่อย
ตัวอย่างที่ ๒
ต้นฉบับในคัมภีร์
ทังพิมพาหน่อเนื้อ
การออกเสียงจริง
ทังพิมพาหน่อ...เนื้อ...เหื้อ...เหื่อ
ตัวอย่างที่ ๓
ต้นฉบับในคัมภีร์
ทังมโหรีลมป๊าดก๊อง
การออกเสียงจริง
ทังมโหรีลมป๊าด...ก๊อ...ห้อ...ห่อง
ตัวอย่างที่ ๔
ต้นฉบับในคัมภีร์
แล้วพระเหง้าไท้
การออกเสียงจริง
แล้วพระเหง้า...ไท้...ไห้...ไห่
ตัวอย่างที่ ๕
ต้นฉบับในคัมภีร์
ลุกมาเมื่อเจ๊า
การออกเสียงจริง
ลุกมาเมื่อ...เจ๊า...เห้า...เห่า

๖๗

๒.๕ การปฏิบัติออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม
เมื่อครูผู้สอนได้ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการเอื้อนทั้ง ๔ รูปแบบแล้ว ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจน
ชานาญ และเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติออกเสียงการเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม โดยครูผู้สอนจะ
เทศน์เนื้อหาแบบเต็มเป็นตัวอย่าง ๑ รอบ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนทุกคนได้ออกเสียงเทศน์ พร้อมกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นฉบับในคัมภีร์
สาธโวเลย ฟังระฟังรา ศรัทธาทั้งหลาย
ค่อยแปงใจหื้อหนิมเรียบร้อย
ปางเมื่อเจ้าสิทธาตุ ได้นิราศจากวังหลัง
ทังพิมพาหน่อเนื้อ
มาละไว้ทังนาฎสนม
ทังมโหรีลมป๊าดก๊อง
มุ่งพระทัยใคร่หื้อพ้นจากโลกโลกีย์
มีดวงพระทัยใส่เส้า
พ่าเพ็งทุกกรกิริยาได้หกปี
แล้วพระเหง้าไท้

ทังเด็กญิงชายใหญ่น้อย
ค่อยอยู่ดาฟัง
ตนทรงธรรมก็บ่หนาหนาใฝ่เอื้อ
ราหุลราชเตียมองค์
กรมวังในหกหมื่นห้อง
เครื่องดนตรี
เสด็จเถิงแม่น้าอโนมานที เจ้าก็ตัดโมลีเกศเกล้า
มุ่งตางดี
ก็ได้ตรัสเปนพระมุนีโลกไหว้
เสด็จจาริกโปรดฝูงคน

การออกเสียงจริง
สาธโวเลย ฟังระฟังรา ศรัทธาทั้งหลาย อ่า...ฮา...ห่า...ฮา...ฮ้า...ฮ้า...ฮา...ฮา...ห่า...ฮา...ฮา ทัง
เด็กญิงชายใหญ่หน้อย...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อย ค่อยแปงใจหื้อหนิมเรียบ...ร้อ...ห้อ...ห่อย ค่อยอยู่ดา......
อะฮ้า.....ฟัง
ปางเมื่อเจ้าสิทธาตุ ได้นิราศจากวังหลัง อ่า...ฮา...ห่า...ฮา...ฮ้า...ฮ้า...ฮา...ฮา...ห่า...ฮา...ฮา ตน
ทรงธรรมก็บ่หนาหนาใฝ่ เอื้อ...เฮือ...เฮื้อ...เฮือ...เอื่อ ทังพิมพาหน่อ...เนื้อ...เหื้อ...เหื่อ ราหุลราชเตีย...
เอี่ย...เฮี้ยม...องค์
มาละไว้ทังนาฎสะโหนม โอ่.....โฮ...โห่...โฮ....โฮ้.... โฮ้...โฮ...โฮ...โห่....โฮ...โฮ กรมวังในหก
หมื่น ห้อ...ฮอ...ฮ้อ...ฮอ...อ่อง ทังมโหรีลมป๊าด...ก๊อ...ห้อ...ห่อง เครื่องโด...โอ่...โห้น...ตรี
มุ่งพระทัยใคร่หื้อพ้นจากโลกโลกีย์ อี่...ฮี...หี่...ฮี...ฮี้... หี้...ฮี...ฮี...หี่...ฮี...ฮี... เสด็จเถิงแม่น้าอ
โนมานที เจ้าก็ตัดโมลีเกศ เกล้า...เฮา...เฮ้า...เฮา...เอ่า มีดวงพระทัยใส่เส้ามุ่งตา...อ่า...ฮ้าง...ดี
พ่าเพ็งทุกกรกิริยาได้หกปี อี่...ฮี...หี่...ฮี...ฮี้... หี้...ฮี...ฮี...หี่...ฮี...ฮี... ก็ได้ตรัสเปนพระมุนีโลก
ไหว้ ไฮ...ไฮ้...ไฮ...ไอ่ แล้วพระเหง้าไท้...ไห้...ไห่ เสด็จจาริกโปรดฝู...อู่...ฮู้ง...คน

๖๘

ผลการดาเนินการ
การปฏิบัติการสอนการเทศน์ทานองล้านนาได้มีการกาหนดแบ่งเวลาในการเรียนเนื้อหาและ
ทักษะต่างๆอย่างชัดเจนดังนี้
สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้พื้นฐานการเทศน์ทานองล้านนา
สัปดาห์ที่ ๓ - ๖ เป็นการสอนการเทศน์ทานองธรรมวัตร และมีการคัดผู้เรียนที่
สามารถใช้เสียงการเทศน์แบบมหาชาติ เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการเทศน์ทานองมหาชาติในสัปดาห์ที่ ๗
สัปดาห์ที่ ๗ ได้เริ่มจากการสอนการขึ้นและการเหินต่า
สัปดาห์ที่ ๘ เป็นการสอนการเหินต่าและการเหินสูง
สัปดาห์ที่ ๙ - ๑๐ เป็นการสอนการเหินสูงและการลง
สัปดาห์ที่ ๑๑ เป็นการสอนการออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม
ผลการปฏิ บั ติก ารเทศน์ ทานองล้ านนาของผู้ เรี ย นหลั งจากในสั ป ดาห์ ที่ ๑๑ นั้ น ผู้ เรี ย น
สามารถออกเสียงเทศน์เป็นท่วงทานองได้เหมือนกัน แต่พระสงฆ์สามเณรบางรูปยังไม่สามารถเทศน์
แบบเดี่ยวได้ เนื่องจากยังไม่คุ้นชินกับท่วงทานองดีนัก ครูผู้สอนจึงต้องใช้วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับ
การออกเสี ยง โดยผู้ ส อนจะให้ ผู้ เรี ยนออกเสี ยงเทศน์พร้อมกันทั้งหมด เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ
ท่วงทานองและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาในการเทศน์พร้อมกันเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ คือ
สัปดาห์ที่ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งผู้เรียนสามารถออกเสียงเทศน์ได้เป็นไปตามที่ผู้สอนได้ถ่ายทอด

ภาพที่ ๕ พระสงฆ์ปฏิบัติออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็มพร้อมกันทั้งหมด
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ภาพที่ ๖ สามเณรปฏิบัติออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็มพร้อมกันทั้งหมด
เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจและคุ้นเคยในท่วงทานองการเทศน์ เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม จาก
การเทศน์พร้อมกัน จึงให้มีการเทศน์แบบเดี่ยวในสัปดาห์ที่ ๑๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาการปฏิบัติการ
เทศน์ด้วยตนเอง หากยังมีผู้เรียนที่เทศน์ได้ในระดับพอใช้จะต้องกลับไปฝึกโดยใช้เสียงตัวอย่างจาก
แผ่นซีดีสื่อการสอนเป็นตัวช่วย

ภาพที่ ๗ การปฏิบัติการเทศน์แบบเดี่ยว
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การติดตามผลหลังจากการเรียนจบหลั กสูตรแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการสั มภาษณ์ พระประณัติ
กุสโล พระลูกวัดของวัดดวงดี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เข้าเรียนในหลักสูตรการเทศน์
ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ พระประณัติให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า การเรียนการสอนการเทศน์ใน
รูปแบบของวัดลอยเคราะห์นั้น ช่วยสร้างความเข้าใจเป็นอย่างดี ผู้สอนมีการเรียงลาดั บขั้นตอนที่
ชัดเจนโดยเริ่มต้นจากง่ายไปสู่ยาก รวมทั้งมีสื่อการสอนซึ่งเคยนาไปใช้ฝึกด้วยตนเองที่วัด นอกจากนั้น
แล้ ว ในหลั กสู ตรยั ง มีการสอนการปฏิบั ติตนของพระสงฆ์ส ามเณรในการไปแสดงเทศน์ เพื่อรักษา
มารยาทและจริ ย วั ตรให้ มีความเหมาะสม โดยหลั ง จากที่พระประณัติ กุส โล ได้เรี ย นส าเร็ จตาม
หลักสูตรแล้ว ก็ได้มีการรับกิจนิมนต์เพื่อไปเทศน์ในงานต่างๆ โดยมีทั้งการเทศน์ทานองธรรมวัตรและ
ทานองมหาชาติ จึงนับได้ว่าผู้ที่เรียนสาเร็จตามหลักสูตรการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์
นั้นได้นาเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติเทศน์จริง

ภาพที่ ๘ พระประณัติ กุสโล ผู้เรียนที่สาเร็จตามหลักสูตรการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์ทานองล้านนา
การเรียนการเทศน์ทานองล้านนา นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับท่วงทานองที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของภาคเหนือแล้ว ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนรู้องค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ซึ่งมีบทบาทสาคัญที่จะทา
ให้การเรียนเทศน์ทานองล้านนามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สาหรับองค์ประกอบดังกล่าวประกอบไป
ด้วย
๑. วิธีการเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความเชื่อโบราณ
๒. การทาความเข้าใจลาดับพิธีการเทศน์
๓. ลักษณะท่านั่งในการเทศน์
๔. ลักษณะบุคลิกและมารยาทที่ดีที่พระนักเทศน์พึงปฏิบัติ
๕. การท่องเนื้อหาคาเทศน์
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๑. วิธีการเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความเชื่อโบราณ
ก่อนเริ่ มเรี ย นเทศน์ ล้ านนาจะต้องมีการประกอบพิธีที่เป็นความเชื่อของคนโบราณซึ่งได้
กระทาสืบต่อกันมา ดังนี้
๑.๑ เริ่มเรียนในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น เพราะมีความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและการ
เลือกวันพระจันทร์ข้างขึ้นเป็นความเชื่อว่าจะเป็นแสงสว่างส่งผลให้การเรียนรู้มีความชานาญมากขึ้น
เรื่อยๆ และจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนจานวนมาก
๑.๒ จัดเตรียมข้าวตอกดอกไม้ใส่พาน ประกอบไปด้วย ดอกไม้สีขาว ๖ ดอก เทียน ๖ เล่ม
เงิน ๖ สลึง แล้วนาไปมอบแด่ครูผู้สอน
๑.๓ ครูผู้สอนจะเริ่มสอนวิธีขึ้นเสียงบทนะโม ซึ่งปกติการตั้งนะโมของการเทศน์ล้านนานั้นจะ
ตั้งนะโมเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นการเทศน์ทานองธรรมวัตรหรือเทศน์มหาชาติก็ตาม และจะต้องไม่
หยุดพักหายใจในระหว่างกลางบท
๑.๔ ครูสอนการเอื้อนเสียงในบทนะโมว่าจะต้องเอื้อนที่คาใดแล้วจึงวางเสียงหยุดหายใจเมื่อ
จบบท ดังนี้
“นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” คาว่า โต ที่ขีดเส้นใต้เป็นคาที่จะต้องเอื้อน
เสียงโดยใช้เสียงเล็กและสูง แล้วจึงกลับมาหาเสียงเดิมจนจบบท ให้วางเสียงที่คาว่า สะ และลากเสียง
ยาวเล็กน้อย การฝึกบทนะโมนี้หากยังมีการหายใจคั่นภายในบท จะถือว่ายังไม่มีความชานาญพอ ทา
ให้การเทศน์ ขาดความไพเราะ เพราะถ้าหายใจบ่อยจะทาให้เทศน์เนื้อหาได้ไม่ต่อเนื่องและจบช้า
ดังนั้นการฝึกการหายใจจึงเป็นสิ่งสาคัญของการฝึกเทศน์
๒. การทาความเข้าใจลาดับพิธีการเทศน์
สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่พระนักเทศน์ต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจคือลาดับพิธีการเทศน์ ซึ่ง
มีรูปแบบที่แตกต่างจากการเทศน์ของภาคอื่นๆ การเรียนรู้ลาดับพิธีการเทศน์นี้จะมีความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบรรพชิตที่จะต้องปฏิบัติต่อองค์ แสดงพระธรรมเทศนา ลาดับพิธีการเทศน์ของล้านนา
สามารถสรุปได้ดังนี้
๒.๑ มัคทายกหรืออาจารย์วัดนาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
๒.๒ มัคทายกประเคนพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อขอศีลต่อประธานสงฆ์หรือพระสงฆ์องค์เทศน์
แล้วกล่าวคาอาราธนาศีลห้า
๒.๓ ประธานสงฆ์หรือพระสงฆ์องค์เทศน์กล่าวให้ศีลห้า
๒.๔ มัคทายกกล่าวคาอาราธนาธรรมต่อพระสงฆ์องค์เทศน์ พระสงฆ์องค์เทศน์จะจับคัมภีร์
ธรรมมาพนมมือประคองไว้
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๒.๕ หลังจากมัคทายกได้กล่าวคาอาราธนาธรรมเสร็จ พระสงฆ์องค์เทศน์จะเริ่มเทศน์ด้วย
การขึ้นต้นบทนมัสการหรือบทนะโม ๑ จบ จากนั้นจึงดาเนินเนื้อหาการเทศน์ไปเรื่อยๆ
๒.๖ เมื่อสิ้นสุดการเทศน์ เจ้าภาพจะถวายกัณฑ์เทศน์แด่พระสงฆ์องค์เทศน์
๒.๗ พระสงฆ์องค์เทศน์ให้พรอนุโมทนา
๒.๘ มัคทายกกล่าวคาแผ่เมตตาแบบพื้นเมือง กล่าวคาวันทาหลวง วันทาน้อย เป็นเสร็จพิธี
๓. ลักษณะท่านั่งในการเทศน์
การนั่งเทศน์และการกาหนดเสียงตามตาราโบราณ ครูผู้สอนกล่าวว่าต้องนั่งตัวตรง ไม่ควรหัน
ไปมา หรือขยับย้ายตาแหน่ง เนื่องจากจะมีผลต่อการออกเสียง ทาให้เสียงผิดไปจากเดิม จากการ
ทดลองของพระนักเทศน์จานวนมากพบว่าในขณะที่เปล่งนั้น หากมีการขยับคอจะทาให้เสียงต่างกัน
กล่าวคือ หากก้มคอจะทาให้เสียงใหญ่ขึ้น แต่ถ้าเงยหน้าจะทาให้เสียงเล็กลง และพบว่าบางครั้งมีพระ
นักเทศน์ได้ใช้วิธีการนี้ช่วยในการคลายเสียงเมื่อเริ่มต้นออกเสียงที่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปด้วย
๔. ลักษณะบุคลิกและมารยาทที่ดีที่พระนักเทศน์พึงปฏิบัติ
การเป็ น พระนั ก เทศน์ ที่ ดี ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก และมารยาทด้ ว ย ซึ่ ง สิ่ ง นี้ เ ป็ น
องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะทาให้ผู้ฟังเทศน์เกิดความเลื่อมใสศรัทธา หลักการสร้างบุคลิกที่ดีมีดังนี้
๔.๑ การปฏิบัติก่อนขึ้นธรรมาสน์
หากเทศน์ภายในวัด มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นประธานอยู่ ให้กราบพระพุทธรูป ๓ ครั้ง
ก่อน เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และเป็นเจ้าของพระธรรมที่พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ จึงต้องทา
ความเคารพเป็นเบื้องต้น หากมีพระเถระที่มีอาวุโสสูงกว่าอยู่ในที่นั้นด้วย ให้กราบท่านเป็นการขอ
โอกาส เพราะถือว่าการแสดงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ แต่เมื่อเราได้รับนิมนต์ต้องขออนุญาตท่านก่อน
หากเทศน์ภายในบ้าน แม้ว่าจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ก็ไม่นิยมกราบพระพุทธรูป หรือมี
พระเถระที่มีอาวุโสสูงกว่าอยู่ด้วยก็ไม่นิยมกราบหรือขอโอกาสเทศน์แต่ประการใด เพราะผิดพระวินัย
พุทธบัญญัติ
การขึ้นธรรมาสน์ ให้สังเกตดูเมื่อเจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรม พระผู้แสดงธรรมก็ขึ้นธรรมาสน์
ได้โดยไม่ต้องรอให้มีคนมาอาราธนาแต่ประการใด ก่อนขึ้นธรรมาสน์ควรสังเกตดูธรรมาสน์ว่ามีการ
เตรียมคัมภีร์ไว้หรือไม่ หากไม่มีควรแจ้งให้เจ้าภาพจัดเตรียมเสียก่อน เพราะพระธรรมต้องมาก่อน
พระสงฆ์ หากพระขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แล้วนาเอาคัม ภีร์ตามมาทีหลังถือเป็นการไม่ถูกต้อง หากองค์
เทศน์ได้เตรียมเอาคัมภีร์ไปด้วย ต้องให้ผู้จัดงานนาไปวางไว้บนธรรมาสน์เสียก่อน หรือขณะที่มีผู้ถือ
คัมภีร์ให้แก่พระสงฆ์ ต้องถือสองมือเดินนาหน้าพระสงฆ์ไปก่อน และไม่ต้องก้มตัวแสดงความเคารพ
ต่อใคร เพราะกาลังอัญเชิญพระธรรมซึ่งมีความสาคัญที่สุด
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๔.๒ การปฏิบัติขณะนั่งบนธรรมาสน์
พระสงฆ์ที่ขึ้นไปบนธรรมาสน์ นิยมนั่งคุกเข่าขวาลงก่อนแล้วหมุนตัวกลับมานั่งเตรียมตัวให้
เรี ย บร้ อ ย จั ด ระเบี ย บจี ว ร ปกปิ ด อวั ย วะเบื้ อ งล่ า งให้ มิ ด ชิ ด พยายามนั่ ง อยู่ ใ นอาการอั น สงบ
ทอดสายตาต่า ไม่ควรเหลือบดูสิ่งต่างๆ ไม่ควรเช็ดหน้าลูบหน้าขณะอยู่บนธรรมาสน์ ซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่
เหมาะสมขาดความสารวม ในกรณีที่ตาลปัตรไม่มีขาตั้ง จะต้องวางไว้ด้านซ้ายมือ ตะแคงหันหน้าพัด
เข้าหาตัว ในขณะเทศน์จะต้องนั่งตัวตรง เป็นกิริยาที่มีความสง่าผ่าเผย หากต้องการเปลี่ยนอิริยาบถ
การนั่งพับเพียบ นิยมใช้มือทั้งสองยันที่หัวเข่า หรือยันที่พื้นข้างตัว หากเป็นพระสงฆ์ที่มีรูปร่างใหญ่ให้
ยันที่พื้นข้างหน้า ยกตัวขึ้นแล้วพลิกขาไปอีกด้านหนึ่ง โดยสับเปลี่ยนด้านหลัง ไม่นิยมสับเปลี่ยนขา
ทางด้านหน้า เพราะเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ
คัมภีร์เทศน์ต้องวางอยู่บนพาน ต้องวางไว้ในที่ที่เหมาะสม ไม่วางไว้กับพื้นที่นั่งเทศน์เพราะต่า
เกินไป หากมีการจัดเตรียมคัมภีร์ไว้ทางด้านซ้ายก่อนแล้วให้พระสงฆ์เปลี่ยนนามาวางด้านขวา ซึ่งเป็น
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
๔.๓ การปฏิบัติในการให้ศีล
เมื่อพิธีกรหรือมัคทายก กล่าวคาอาราทนาครั้งที่ สอง (ทุติยัมปิ มะยัง ภัณเต) ให้จับพัดมา
เตรี ยมไว้ และตรวจดูร ะวังอย่าหั นผิ ดด้าน วิธีจับพัดให้จับใต้ใบพัดลงมาประมาณ ๑ ฝ่ ามือ หรือ
ประมาณ ๔ นิ้ว โดยเหยียดหัวแม่มือไปตามด้ามพัด ส่วนนิ้วทั้ง ๔ จับด้ามพัดไว้ ตั้งพัดให้ตรงอย่าให้
เอียง และไม่ควรห่างหรือชิดตัวเกินไป ให้อยู่ในระยะที่แขนสามารถยื่นออกไปอย่างสบาย
๔.๔ การปฏิบัติการตั้งนะโม
เมื่อพิธีกรหรือมัคทายก กล่าวคาอาราธนาพระธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์จะหันหน้า
ไปทางคัมภีร์แล้วยกมือไหว้เคารพคัมภีร์ก่อน แล้วจึงหยิบคัมภีร์มาประคองไว้ระดับอก การตั้งนะโม
จะใช้ลมหายใจเดียว คือการสูดหายใจเข้าเต็มที่แล้วตั้งนะโมจนจบ หากพระที่ฝึกเทศน์ใหม่อาจจะยัง
ไม่สามารถใช้ลมหายใจเดียวได้ ก็ต้องฝึกฝนจนสามารถทาได้ เพราะการตั้งนะโมตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้
ลมหายใจเดียว จะทาให้ไม่เสียจังหวะและมีความไพเราะ
๔.๕ การปฏิบัติขณะแสดงพระธรรมเทศนา
ขณะแสดงพระธรรมเทศนา นิย มนั่ งตั ว ตรงให้ ดู ส ง่า ผ่ า เผย ไม่โ ยกตัว ไปมา หากต้อ งจั บ
ไมโครโฟน ให้ใช้มือซ้ายจับ ใช้มือขวาจับคัมภีร์ ไม่ควรวางคัมภีร์ไว้บนตักเพราะจะทาให้ต้องก้มตัว
ในขณะเทศน์ ค วรระมั ด ระวั ง เรื่ อ งการไอ หากจ าเป็ น จริ ง ๆให้ พ ยายามท าให้ มี เ สี ย งที่ เ บาที่ สุ ด
นอกจากนี้ขณะเทศน์ไม่ควรหมุนคอไปมาซ้ายขวาตามตัวหนังสือบนคัมภีร์ ให้ใช้วิธีเลื่อนตัวคัมภีร์ไป
มาแทนเพื่อให้สายตาเราอยู่ในตาแหน่งเดิม
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๔.๖ การปฏิบัติเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว
เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว ตามธรรมเนียมแล้วพระสงฆ์จะต้องกล่าวอนุโมทนาและให้
พร ซึ่งนิยมปฏิบัติเป็น ๒ แบบ คือ ประนมมือประคองคัมภีร์กล่าวอนุโมทนา และวางคัมภีร์ไว้ที่เดิม
แล้วตั้งพัดกล่าวอนุโมทนา เมื่อกล่าวอนุโมทนาแล้วก่อนลงธรรมาสน์ ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับตอนขึ้น
เช่น การกราบพระพุทธรูป และกราบพระเถระเพื่อเป็นการขออภัยหากมีข้อผิดพลาดขณะแสดงพระ
ธรรมเทศนา
๔.๗ การปฏิบัติในการรับประเคนเครื่องไทยธรรม
การรับประเคนเครื่องไทยธรรมนั้น หากผู้ประเคนเป็นผู้หญิงให้พระสงฆ์รับประเคนด้วยการ
ทอดผ้ า โดยพับ ผ้ าเป็ น สองทบ แล้ ว ทอดผ้ าด้านที่พับออกไปทางผู้ ประเคน ให้ มีระยะห่ างที่พอดี
วิธีการจับผ้ารับประเคนนั้น นิยมจับด้วยมือทั้งสอง หงายฝ่ามือขึ้นรองรับผ้ากราบ นิ้วหัวแม่มือทั้งสอง
วางไว้บนผ้ากราบ หากไม่มีผ้ากราบให้พบผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดให้เรียบร้อยก็สามารถใช้แทนกันได้ ไม่
นิยมจับผ้ากราบด้วยมือข้างเดียว เพราะเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมคล้ายกับความไม่เต็มใจรับ สาหรับ
เครื่องไทยธรรมนั้น หลังจากกลับมาถึงที่วัดก็นิยมนาเอาดอกไม้ธูปเทียนที่ได้รับจากการถวายไปบูชา
พระรัตนตรัย เผื่อแผ่กุศลจากการแสดงธรรม และบูชาครูบาอาจารย์
๔.๘ การปฏิบัติในการแสดงพระธรรมเทศนางานศพพระเถระผู้ใหญ่
เมื่อไปถึงสถานที่บาเพ็ญกุศลแล้ว นิยมกราบพระพุทธรูปก่อน แล้วกราบศพ และแสดงความ
เคารพพระเถระพระผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นด้วยวิธีกราบ หรือการไหว้อย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควร
แก่ส ถานที่นั้ น ๆ หากสถานที่จั ดงานได้จัดให้ พระเถระผู้ ใหญ่ นั่งเก้าอี้ ศรัทธาประชาชนนั่งกับพื้ น
ลักษณะจะนิยมกราบพระเถระด้วยท่านั่งคุกเข่า แล้วจึงนั่ งให้สมควรแก่ฐานะของตนเพื่อรอเวลาขึ้น
แสดงพระธรรมเทศนา หากสถานที่จัดงานได้จัดให้นั่งเก้าอี้ทั้งพระสงฆ์และศรัทธาประชาชน ก็จะนิยม
ยืนแล้วโน้มตัวลงยกมือไหว้ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ก่อนจะกลับต้องกราบพระพุทธรูป กราบศพพระ และ
แสดงความเคารพระเถระผู้ใหญ่และพระเถระรูปอื่นๆด้วย แล้วจึงกลับ
๕. การท่องเนื้อหาคาเทศน์
พระสงฆ์สามเณรที่เรียนการเทศน์จะต้องท่องคัมภีร์ที่ตนฝึกเทศน์ให้สามารถจาให้ได้จนขึ้นใจ
ทุกบททุกตอน ประโยชน์ของการท่องเนื้อหาจะทาให้การเทศน์มีความราบรื่นไม่ติดขัด ไม่ต้องนาเอา
คัมภีร์ติดตัวไปด้วย ซึ่งพระสงฆ์สามเณรที่มีความเชี่ยวชาญในการเทศน์ล้วนแต่สามารถท่องเนื้อหาได้
ส่วนคัมภีร์ที่ถือไว้ในมือนั้นกลายเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้น อีกประการหนึ่งถือเป็นการควบคุมการ
จัดการเวลาของพระนักเทศน์ ซึ่งเมื่อมีเวลาในการเทศน์ที่จากัด ก็สามารถตัดข้ามบทที่ไม่สาคัญ
ออกไปได้ โดยผู้ฟังจะไม่รู้สึกถึงการขาดวรรคตอนการเทศน์ แต่ถ้าหากต้องเทศน์โดยการดูเนื้อหาใน
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คัมภีร์ เมื่อต้องการตัดข้ามบทที่ไม่สาคัญ ก็จะต้องมีการหยุดชะงัก เพื่อเปิดหาเนื้อหาที่ต้องการตัดข้าม
ไปหา ทาให้การเทศน์ไม่มีความราบรื่น
เมื่อทดลองการออกเสียงให้ครูผู้สอนฟั งแล้ว ครูผู้สอนจะให้ฝึกการหายใจแบบยาว และให้
นาเอากัณฑ์ที่ฝึกเทศน์ไปอ่านเนื้อหาให้คล่อง ออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขระ ซึ่งเรียกการ
ฝึกนี้ว่า “การเลียบธรรม” เมื่อฝึกฝนจนจาเนื้อหาได้คล่องแล้ว ครูผู้สอนจะกาหนดแบ่งวรรคสาหรับ
การหายใจ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสาคัญ เพราะถ้าหากแบ่งวรรคการหายใจไม่ถูกต้องจะทาให้การเทศน์
ไม่ราบรื่น เนื้อหาอาจจะขาดตอน การหายใจเข้าต้องหายใจเข้าเต็มที่และพยายามเก็บลมหายใจให้
ใช้ได้นานที่สุด หากสามารถเก็บลมหายใจได้นานให้สามารถเทศน์จนจบวรรค ก็นับว่าการฝึกมีความ
สัมฤทธิ์ผล ลักษณะเฉพาะของการแบ่งวรรคที่สังเกตได้คือจะกาหนดให้หยุดตรงคาที่เป็นเสียงยาว
เสมอ กล่าวคือเป็นพยางค์คาเป็น ประสมด้วยสระเสียงยาว หรือประสมด้วยตัวสะกด แม่กม แม่กน
แม่เกย แม่กง แม่เกอว นั่นเอง
เมื่อฝึ กการหายใจแล้ ว ขั้นต่อไปจะเป็นการฝึกการกาหนดเสียงหนักเสียงเบา เพื่อให้การ
ดาเนินทานองเทศน์มีน้าหนักของเสียงตามความเหมาะสม เปรียบเทียบได้กับผู้ที่หาบของด้วยไม้คาน
จะสังเกตได้ว่าไม้คานจะไม่คงระดับอยู่ที่เดิม แต่จะถ่วงน้าหนักขึ้นลงตามจังหวะของการเดิน ในการ
เทศน์ก็เช่นเดียวกัน หากใช้เสียงที่ราบเรียบเสมอกันเหมือนกันการเทศน์ทานองธรรมวัตร ก็จ ะทาให้
ผู้ฟังสนใจเพียงช่วงแรกของการเทศน์สักพักก็จะรู้สึกฟังทานองที่ซ้าๆไม่น่าสนใจ แต่หากใช้เสียงที่มี
น้าหนักเหมาะสม จะทาให้เกิดความไพเราะและเกิดอรรถรสในการฟังเทศน์มากขึ้น
เนื้อหาที่ใช้ฝึกปฏิบัติในการเรียนการเทศน์ทานองล้านนา
การเรียนเทศน์ทานองล้านนา มีเนื้ อหาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน คือ กาพย์ และธรรม
เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัด
ลอยเคราะห์มีดังนี้
๑. คัมภีร์ธรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
อานิสงส์มหาเวสสันดรชาดก
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์สักบรรพ์
๒. กาพย์ธรรมมหาเวสสันดรชาดก
กาพย์เฉลิมพระเกียรติ
กาพย์สงสาร สานวนที่ ๑
กาพย์สงสาร สานวนที่ ๒
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กาพย์พิมพาพิลาป
กาพย์ศีล ๕ สานวนที่ ๑
กาพย์ศีล ๕ สานวนที่ ๒
กาพย์สมมา สานวนที่ ๑
กาพย์สมมา สานวนที่ ๒
กาพย์คาสอน สานวนที่ ๑
กาพย์คาสอน สานวนที่ ๒
กาพย์ชูชก
กาพย์กุมาร
กาพย์มัทรี
กาพย์เรียกขวัญนางมัทรี
กาพย์สักบรรพ์
กาพย์มหาราช
กาพย์นครกัณฑ์

ภาพที่ ๙ บรรยากาศการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา
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ภาพที่ ๑๐ บรรยากาศการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา
การเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาโดยใช้วัดลอยเคราะห์เป็นต้นแบบ
หลั งจากที่วัดลอยเคราะห์ ได้เปิดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้ านนาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๖ เป็นต้นมา มีพระภิกษุและสามเณรจานวนมากได้เข้ามาเรียนเทศน์ ซึ่งมีทั้งในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ภายหลังจึงได้นาเอา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากวัดลอยเคราะห์ไปเผยแพร่เพื่อจัดการเรียนการสอนการเทศน์
ทานองล้านนาที่วัดทุ่งหมื่นน้อย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งวัดทุ่งหมื่นน้อยนั้นเป็นศูนย์
อบรมประชาชนตาบล(อปต.) ของตาบลหนองหาร โดยการจัดการเรียนการสอนนี้ได้ใช้รูปแบบของวัด
ลอยเคราะห์ เ ป็ น ต้ น แบบ ซึ่ ง มี พ ระใบฎี ก าชาญณรงค์ จนฺ ท สโร เจ้ า อาวาสวั ด ทุ่ ง หมื่ น น้ อ ยเป็ น
ผู้อานวยการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อย ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วภาคเหนือ ส่งผลให้พระนักเทศน์ทานองล้านนามีการกระจาย
ตัวตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง
สาหรับรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อยมี
ดังนี้

๗๘

๑. การรับสมัคร
ใช้วิธีการรับสมัครพระสงฆ์สามเณรเพื่อเข้ามาเรียนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่น
น้อย โดยการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคณะสงฆ์ แจ้งรายละเอียดในที่ประชุมของคณะสงฆ์อาเภอสัน
ทราย ชี้แจงรายละเอียดของหลักการและเหตุผลของการจัดการเรียนการสอน และได้ขอความร่วมมือ
ตัวแทนคณะสงฆ์ในแต่ละตาบลหรือตัวแทนพระสงฆ์จากแต่ละวัดได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ส่วนอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์คือการแจ้งข่าวสารผ่านโปรแกรมFacebook ของวัดทุ่ง
หมื่นน้อย ซึ่งมีผู้ติดตามจานวนมาก จึงนับเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง

ภาพที่ ๑๑ ใบสมัครเรียนการเทศน์ทานองล้านนา วัดทุ่งหมื่นน้อย

ภาพที่ ๑๒ Facebook วัดทุ่งหมื่นน้อย ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน

๗๙

ภาพที่ ๑๓ เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา ประจาปี ๒๕๖๐
๒. จานวนที่รับสมัคร
ไม่จากัดจานวนรับสมัคร โดยเปิดรับทั้งพระสงฆ์ สามเณร และมัคทายกประจาวัดต่างๆ เพื่อ
เข้ามาเรียนเพื่อศึกษารูปแบบทานองเพื่อนาไปปรับใช้กับการประกอบศาสนพิธี โดยรับสมัครจากทั่ว
ภาคเหนือ
๓. การแบ่งกลุ่มการเรียน
การแบ่งกลุ่มการเรียนใช้รูปแบบของวัดลอยเคราะห์เป็นต้นแบบในการคัดเลือกแบ่งกลุ่ ม
กล่าวคือให้พระครูใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร จะเป็นผู้ทาการทดสอบเบื้องต้น เพื่อจาแนกพระสงฆ์
สามเณรออกเป็ น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่มีพื้น ฐานและกลุ่มที่ยังไม่มีพื้นฐาน โดยทดสอบจากการเทศน์
คัมภีร์เรื่องทั่วไปที่ใช้เทศน์เป็นประจาในวันธรรมสวนะ หรือที่ใช้ในศาสนพิธีทั่วไป เช่น มาลัยโผดโลก
โลกาวุฒิ เป็นต้น พระครูใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร จะฟังการออกเสียง จังหวะ และท่วงทานอง และ
ทาการจัดเข้ากลุ่มตามความเหมาะสม
๔. การจัดการเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนก็ยังคงใช้รูปแบบของวัดลอยเคราะห์เป็นต้นแบบ คือเรียน
วันทุกอาทิตย์ ครั้งละ ๒ ชั่วโมง หากวันอาทิตย์ใดตรงกับวันพระก็จะเลื่อนเป็นวันเสาร์ ช่วงระยะเวลา

๘๐

ในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวช่วงเข้าพรรษา แต่ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา
ตามความเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมามีข้อมูลดังนี้
ตารางที่ ๒ รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดทุ่งหมื่นน้อย พ.ศ.๒๕๖๐
วันเดือนปี
หัวข้อในการสอน
วันอาทิตย์ ๔ มิ.ย.๒๕๖๐ เปิดโครงการ รับเอกสารประกอบการเรียนแยกเสียง / ห้องเรียน
วันอาทิตย์ ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๐ ทดสอบพื้นฐานการเทศน์ของพระสงฆ์สามเณรแต่ละรูป
วันอาทิตย์ ๑๘ มิ.ย.๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร /คัดเสียงเทศน์มหาชาติ
วันอาทิตย์ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร /เสียงนอก / เสียงใน / การขึ้นเสียง
วันอาทิตย์ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร /การขึ้นทานองพร้าวไกวใบ
วันอาทิตย์ ๙ ก.ค. ๒๕๖๐
งดวันเข้าพรรษา
วันเสาร์ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร /การขึ้นทานองพร้าวไกวใบ
วันเสาร์ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร / การขึ้น /การเหินต่า
วันอาทิตย์ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร / การเหินต่า / การเหินสูง
วันอาทิตย์ ๖ ส.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร / การเหินสูง / การลงแบบนอก ๑ ใน๑
วันอาทิตย์ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร / การลงแบบนอก๑ ใน๑ และแบบในล้วน
วันอาทิตย์ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์ธรรมวัตร / การใส่กาพย์ รวม ๔ จังหวะ
วันอาทิตย์ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๐ การเทศน์มหาชาติ (เนื้อมหาชาติ) / การใส่กาพย์
วันอาทิตย์ ๓ ก.ย. ๒๕๖๐ การเทศน์มหาชาติ (เนื้อมหาชาติ) / การใส่กาพย์
วันอาทิตย์ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๐ การเทศน์มหาชาติ (เนื้อมหาชาติ) / การใส่กาพย์
วันอาทิตย์ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐ การทดสอบความรู้ / การเรียนใส่กะโลง (โคลงล้านนา)
วันอาทิตย์ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ การทดสอบความรู้ / การเรียนใส่กะโลง (โคลงล้านนา)
วันอาทิตย์ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ปิดโครงการ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการ และเกียรติบัตรวิทยากร

๘๑

ภาพที่ ๑๔ บรรยากาศการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดทุ่งหมื่นน้อย

ภาพที่ ๑๕ บรรยากาศการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดทุ่งหมื่นน้อย

๘๒

ภาพที่ ๑๖ คัมภีร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕. สื่อการสอน
การจั ด เรี ย นการสอนการเทศน์ ท านองล้ า นนาของวั ด ทุ่ ง หมื่ น น้ อ ย ได้ จั ด ท าเอกสาร
ประกอบการสอน โดยรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการเรียนเทศน์ รวมทั้งเนื้อหาที่ใช้ฝึกเทศน์

ภาพที่ ๑๗ เอกสารประกอบการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาวัดทุ่งหมื่นน้อย

๘๓

๖. การทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อยยึดตามรูปแบบวัด
ลอยเคราะห์ โดยใช้วิธีการสอบปฏิบัติจริง ให้พระสงฆ์สามเณรที่เรียนปฏิบัติจริงให้เหมือนอยู่ในพิธีจริง
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยครูผู้สอนจะตรวจสอบดูความถูกต้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ลักษณะบุคลิกและการปฏิบัติก่อนขึ้นธรรมาสน์
๒. การกราบพระพุทธ และธรรมาสน์
๓. การกราบประธานสงฆ์ และการขออนุญาตแสดงพระธรรมเทศนา
๔. การวางคัมภีร์การจับคัมภีร์
๕. ลักษณะทานองของการใส่กาพย์
๖. ลักษณะทานองของการเดินธรรม ในการเทศน์ทานองธรรมวัตรใช้คัมภีร์เรื่อง มาลัยโผด
โลก และโลกาวุฒิ การเทศน์ทานองมหาชาติใช้กัณฑ์กุมาร มัทรี และมหาราช

ภาพที่ ๑๘ การทดสอบปฏิบัติการเทศน์ทานองล้านนา

๘๔

ภาพที่ ๑๙ พิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรการเทศน์ทานองล้านนา

ภาพที่ ๒๐ พิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรการเทศน์ทานองล้านนา
๗. ผลจากการดาเนินการเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาโดยใช้วัดลอยเคราะห์
เป็นต้นแบบ
ผลการดาเนินการการเผยแพร่การเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อยในปี พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่วันอาทิตย์ ๔ มิ.ย.๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ นั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระใบฎีกา
ชาญณรงค์ จนฺ ทสโร เจ้ าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อย ผู้ อานวยการจัดการเรียนการสอน ได้ข้อมูล ว่ามี
ผู้สาเร็จตามหลักสูตรการเทศน์จานวน ๕๓ รูป จากจานวนที่เข้ามาสมัครทั้งหมด ๑๐๐ รูป คิดเป็น
ครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด โดยสาเหตุที่จานวนผู้สาเร็จตามหลักสูตรมีจานวนลดลง

๘๕

เนื่องจากในช่วงที่เปิดการเรียนการสอนนั้นพระสงฆ์และสามเณรมีการรับกิจนิมนต์ในช่วงวันเรียน
รวมทั้งพระสงฆ์สามเณรส่วนมากเดินทางมาจากต่างจังหวัด เกิดปัญหาในเรื่องของการเดินทางจึงทา
ให้มีการขาดเรียนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดการเรียนไม่ทันและยุติการเรียนไปในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่สาเร็จตามหลักสูตรการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อยก็ได้นาเอาความรู้ที่ได้รับจากการ
เรี ย นตามหลั ก สู ต รไปใช้ ในการเทศน์จ ริง จากการติด ตามผลหลั ง จากส าเร็ จหลั ก สู ต รแล้ ว พบว่ า
พระสงฆ์สามเณรที่สาเร็จตามหลักสูตรได้นาเอาความรู้จากการเรียนไปใช้จริงทั้งการเทศน์ทานองธรรม
วัตรในงานบุญทั่วไปและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการเทศน์ทานองมหาชาติในงานตั้ง
ธรรมหลวงของภาคเหนือ ซึ่งพระสงฆ์สามเณรดังกล่าวได้นาเอาการเทศน์ทานองพร้าวไกวใบซึ่งเป็น
ทานองเฉพาะของเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลาพูน ไปเทศน์ในพื้นที่อื่นๆ ของภาคเหนือ นับว่าเป็น
การทาให้ การเทศน์ มหาชาติทานองพร้าวไกวใบของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักในพื้นที่อื่นๆ ของ
ภาคเหนื ออีกด้ว ย หลั งจากที่หลั กสู ตรการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อยประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้เสร็ จสิ้ นแล้ ว พระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อย ผู้ อานวยการ
จัดการเรียนการสอนก็จะได้จัดโครงการอบรมอีกครั้งในช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งนับว่าเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาองค์ความรู้ด้านการเทศน์ทานองล้า นนาให้คงอยู่
สืบไป
จะเห็นได้ว่าการเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาโดยใช้วัดลอยเคราะห์
เป็นต้นแบบ ทาให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่กว้างขวางขึ้น โดยมีวัดทุ่งหมื่นน้อยเป็นตัวอย่าง และ
ในอนาคตอาจจะมีวัดอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วัดลอยเคราะห์เป็นต้นแบบเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์การเทศน์ทานองล้านนาให้คงอยู่สืบไป

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้ จักและเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนเทศน์ทานองล้านนา
ของวัดอื่นๆ เนื่องด้วยการเทศน์ทานองล้านนานั้นนับเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของภาคเหนือ และยังคงมี
บทบาทต่อศาสนพิธีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเทศน์ทานองล้านนา
โดยค้นคว้าจากห้องสมุดทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบกับ
การลงพื้นที่ภาคสนามที่วัดลอยเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสังเกตและสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาประกอบไปด้วยพระผู้สอน พระและสามเณรผู้
ที่เป็นผู้เรียนในหลักสูตร รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเทศน์ทานองล้านนา
ตลอดจนนักวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ตรวจสอบและ
สังเคราะห์แล้วนาเสนอโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลของการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. การจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา
วัดลอยเคราะห์มีการจัดการรับสมัครพระสงฆ์และสามเณรเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการเทศน์
ทานองล้านนาโดยใช้วิธีการกระจายข่าวสารในกลุ่มคณะสงฆ์ และได้ขอความร่วมมือตัวแทนคณะสงฆ์
ในแต่ละตาบลหรือตัวแทนพระสงฆ์จากแต่ละวัดได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นอกจากนี้ยังมี การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถานีวิทยุนี้มีเครือข่ายที่รับสัญญาณในพื้นที่
ต่างๆ อีกหลายสถานี ทาให้พระสงฆ์สามเณรทราบข่าวการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง และ
หากวัดใดเป็นวัดที่มีพระสงฆ์สามเณรจานวนมาก ทางวัดลอยเคราะห์จะทาการส่งหนังสือเชิญและใบ
สมัครไปยังวัดนั้นๆ โดยรับสมัครพระสงฆ์สามเณรจานวน ๑๐๐ รูปต่อรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๒ - ๖๐ ปี
นอกจากนี้ ยั ง รั บ ผู้ ที่ เป็ น ฆราวาสด้ว ย หลั งจากท าการรับ สมัครทั้งหมดแล้ ว พระผู้ ส อนจะทาการ
ทดสอบเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกจาแนกพระสงฆ์สามเณรออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่มีพื้นฐานและกลุ่มที่
ยังไม่มีพื้น ฐาน สาหรับการเรี ยนการสอนตลอดหลั กสูตรจะใช้เวลา ๔ เดือน (๑๗ ครั้ง) โดยเรียน
สัปดาห์ละ ๑ วันคือวันอาทิตย์ ครั้งละ ๒ ชั่วโมง หากวันอาทิตย์ใดที่ตรงกับวันพระ ก็จะมีการเลื่อนมา
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เรียนในวันเสาร์ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ในวัน พระ ในการจัดการเรียนการ
สอนนั้ น ทางวั ด ลอยเคราะห์ ไ ด้ จั ด ท าเอกสารประกอบการสอน ซึ่ ง ได้ ร วบรวมหลั ก การต่ า งๆไว้
ตลอดจนตัวอย่างเนื้อหาที่ใช้เทศน์ อีกทั้งได้มีการจัดทาแผ่นซีดีการสาธิตการเทศน์ทานองล้านนาซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการนาเสนอบนสื่อออนไลน์ให้ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ ในช่วงท้ายของหลักสูตรการเรียน
จะมีการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
๒. วิธีการและขั้นตอนในการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา
การถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ ใช้วิธีการถ่ายทอดในลักษณะ “ครู
ทาเป็นตัวอย่าง และ ผู้เรียนปฏิบัติตามตัวอย่าง” โดยครูผู้สอนออกเสียงทานองการเทศน์เป็นตัวอย่าง
และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม ได้มีเหตุผลว่าการสอนโดยการสาธิตด้วยตนเองและให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามนั้น ถือว่าเป็นการควบคุมมาตรฐานของการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะสาธิตการออกเสียงทานอง
ในแต่ละขั้นตอน และเน้นรายละเอียดในการออกเสียง จากนั้นพระสงฆ์ สามเณรทุกรูปจะต้องออก
เสียงพร้อมกัน ซึ่งวิธีการสอนเช่นนี้เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ทาให้ผู้เรียนสามารถซักถามผู้สอน
และเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้
สาหรับขั้นตอนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาได้แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ได้แก่
๑. การฝึกกาหนดลมหายใจ
๒. การออกเสียงเนื้อหาคาเทศน์ให้เป็นเสียงภาษาถิ่นเหนือ
๓. การฝึกออกเสียงนอกและเสียงใน
๔. การฝึกปฏิบัติเสียงเอื้อน
๕. การปฏิบัติออกเสียงเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์แบบเต็ม
เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจการปฏิบัติการใช้เสียงทั้ง ๕ ขั้นตอนแล้ว พระผู้สอนจะให้ออกเสียง
เทศน์พร้อมกันทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจในท่วงทานองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาใน
การเทศน์พร้อมกันเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ หลังจากนั้นในสัปดาห์ต่อไปจึงเป็นการเทศน์เดี่ยว
๓. องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทศน์ทานองล้านนา
ในการเรียนการเทศน์ทานองล้านนานั้นนอกจากจะต้องศึกษาองค์ความรู้ด้านการเทศน์แล้ว
พระผู้สอนยังให้ผู้เรียนได้ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งมีความจาเป็นในการเทศน์ประกอบไปด้วย
๑. วิธีการเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความเชื่อโบราณ โดยเป็นการเริ่มต้นในวันพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นวัน
ครู มีความเป็นสิริมงคล
๒. การทาความเข้าใจลาดับพิธีการเทศน์ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของศาสนพิธีว่ามีลาดับเป็น
อย่างไร และบทบาทของพระนักเทศน์อยู่ในช่วงเวลาใดของศาสนพิธี
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๓. ลักษณะท่านั่งในการเทศน์ เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ดีขึ้น
๔. ลักษณะบุคลิกและมารยาทที่ดีที่พระนักเทศน์พึงปฏิบัติ ประกอบไปด้วยการปฏิบัติก่อน
ขึ้นธรรมาสน์ การปฏิบัติขณะนั่งบนธรรมาสน์ การปฏิบัติในการให้ศี ล การปฏิบัติการตั้งนะโม การ
ปฏิบัติขณะแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว การปฏิบัติในการรับ
ประเคนเครื่องไทยธรรม และการปฏิบัติในการแสดงพระธรรมเทศนางานศพพระเถระผู้ใหญ่
๕. การท่องเนื้อหาคาเทศน์ เพื่อให้การเทศน์นั้นมีความราบรื่น รวมทั้งสามารถทาให้จัดการ
เวลาขณะเทศน์ได้
๔. เนื้อหาที่ใช้ฝึกปฏิบัติในการเรียนการเทศน์ทานองล้านนา
ประกอบไปด้วยคัมภีร์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง อานิสงส์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก
กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักบรรพ์ และกาพย์ธรรมมหาเวสสันดรชาดกสานวนต่างๆที่พระสงฆ์ และนักปราชญ์
ผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้แต่งไว้
๕. การเผยแพร่กระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาโดยใช้วัดลอยเคราะห์เป็นต้นแบบ
หลังจากที่วัดลอยเคราะห์ได้เปิด การเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา ทาให้มีพระภิกษุ
และสามเณรจานวนมากได้เข้ามาเรียนเทศน์ จึงได้ นาเอากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานอง
ล้านนาเผยแพร่ โดยได้นาไปจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาขึ้นที่วัดทุ่งหมื่นน้อย ต.
หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนนี้ได้ใช้รูปแบบของวัดลอยเคราะห์เป็น
ต้นแบบ ซึ่งมีพระใบฎีกาชาญณรงค์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยเป็นผู้อานวยการจัดการเรียน
การสอน โดยมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งที่ประชุมคณะสงฆ์อาเภอ มี
ผู้สมัครเรียนจานวน ๑๐๐ รูปต่อรุ่น ใช้เวลาจัดการเรียนการสอนเป็นเวลาประมาณ ๔ เดือน ผลการ
ดาเนินการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาของวัดทุ่งหมื่นน้อยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่ามีผู้สาเร็จตาม
หลั กสู ตรการเทศน์จ านวน ๕๓ รูป จากจานวนที่รับสมัครทั้งหมด ๑๐๐ รูป คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลดังนี้
๑. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ มีลักษณะ
การจัดการสอนแบบโรงเรียน เป็นหลักสูตรที่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาว่าใช้เนื้อหาเรื่องใดในการ
เรียนการสอน มีการกาหนดระยะเวลาเป็นตารางเรียนอย่ างชัดเจน รวมทั้งมีวิธีการสอนที่ทาให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิควิธีการที่ง่ายต่อการเข้าใจ ตลอดจนมีสื่อประกอบการเรียน
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การสอนทั้งในรูปแบบหนังสือและซีดีตัวอย่างการเทศน์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความแตกต่ างจากการสอนแบบเดิมด้วยวิธีการพระผู้ใหญ่สอนพระลูกวัด
ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอยเคราะห์ทาให้เกิดพระ
นักเทศน์ทานองล้านนาเพิ่มขึ้นทีละจานวนมากและมีคุณภาพ เนื่องจากมีการทดสอบการเทศน์ก่อน
จบหลั กสู ตร ส าหรั บปั ญหาและอุปสรรคที่เ กิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานอง
ล้ า นนาของวั ด ลอยเคราะห์ เกิ ด ปั ญ หาจากตั ว ผู้ เ รี ย นอั น ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นมี อ ายุ น้ อ ยเกิ น ไป ยั ง ไม่
คล่องแคล่วในการสะกดคาศัพท์ รวมทั้งการออกเสียงค่อนข้างติดการออกเสียงแบบภาษาไทยกลาง
เนื่องจากเรียนการสะกดคาตามหลักสูตรแกนกลางมา จึงทาให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการฝึกเทศน์
สามเณรบางรู ปไม่ได้เข้ามาเรียนด้วยความสนใจของตน จึงทาให้ความรู้ทักษะในการเรียนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ในช่วงท้ายพรรษา วัดต่างๆมีการจัดงานสลากภัต ซึ่งพระสงฆ์สามเณรจะต้องไปรับการ
ถวายสลากภัต จึงทาให้ต้องขาดเรียนในช่วงท้ายของพรรษา พระสงฆ์สามเณรบางรูปเป็นพระชาวเขา
ซึ่งมีปัญหาในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาถิ่นเหนือ ทาให้การฝึกการออกเสียงเป็นไปได้ยาก พระสงฆ์
สามเณรบางรูปมีภูมิลาเนาอยู่ห่างไกล ทั้งต่างอาเภอและต่างจังหวัด มีอุปสรรคต่อการเรียนคือการที่
ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสม่าเสมอ จึงทาให้มีพระหลายรูปยุติการเรียนไปก่อนจบหลักสูตร
ด้วยเหตุผลของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวนี้ ทาให้ผู้ที่เรียนสาเร็จตามหลักสูตรนั้นมีจานวนลดลง
เหลือจานวนครึ่งหนึ่งของจานวนผู้สมัครเรียนทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามจานวนพระสงฆ์สามเณรที่เรียน
จนสาเร็จตามหลักสูตรก็ยังนั บได้ว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ การติดตามผลหลังจากผู้เรียนได้สาเร็จตาม
หลักสูตรแล้วพบว่าพระสงฆ์สามเณรจานวนมากได้นาเอาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติการเทศน์จริงทั้งการ
เทศน์ทานองธรรมวัตรและการเทศน์ทานองมหาชาติ
๒. การเผยแพร่กระบวนการการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนาของวัดลอย
เคราะห์ ได้มีการเผยแพร่กระบวนการสอนโดยนาไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานอง
ล้านนาที่วัดทุ่งหมื่นน้อย ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดาเนินการที่ได้จาก
การเผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนานี้ทาให้เกิดโรงเรียนสอนการ
เทศน์ทานองล้านนาเพิ่มขึ้น เกิดการแพร่ขยายความรู้การเทศน์ทานองล้านนาไปยังอาเภอรอบนอก
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้พระสงฆ์สามเณรในเขตอาเภอสันทรายและใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนการ
เทศน์ทานองล้านนา ซึ่งการเผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้สามารถนาไปเผยแพร่ให้กับ
วัดอื่นๆ ใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งนอกจากจะใช้กับการเรียนการสอนการเทศน์
ทานองล้านนาแล้ว วิธีการนี้ยังสามารถนาไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาได้อีกด้วย เช่น การอบรมผู้ประกอบศาสนพิธี การอบรมการเรียกขวัญทานองล้านนา เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนา พบว่ามีทั้ง
พระสงฆ์สามเณรทั้งในจังหวัดเชีย งใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือได้เข้ามาเรียนที่วัดลอย
เคราะห์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรนาเอากระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ทานองล้านนาไปใช้กับ
วัดในจังหวัดอื่นๆในเขตภาคเหนือ ซึ่งในแต่ละจังหวัดล้วนแต่มีท่วงทานองการเทศน์ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ล ะจั งหวัด เมื่อมีการจัดกระบวนการถ่ายทอดการเทศน์ในลักษณะเดียวกับวัดลอย
เคราะห์แล้ว จะส่งผลให้เกิดการแพร่ขยายความรู้อย่างกว้างขวาง และทาให้การเทศน์ทานองล้านนามี
การอนุรักษ์สืบทอดจากคนรุ่นหลังต่อไป
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เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการเทศน์ทานองล้านนา
มหาชาติเวสสันดรชาดกล้านนา ฉบับกุฎีคา
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา
นโม ตสฺสตฺถุ
ย ปนฺ ต รญฺญา มหาปฐวี อุนนาเทตฺวา พฺราหฺมณสฺส ปิยปุตฺเตสฺ ทินฺเนสุยาว พฺรหฺมโลกา
เอกโกลาหล ชาต อโหสิ.
ล่าดับธรรมเทศนามาเถิง เทิงมัทรีกัณฑ์ถ้วนเก้า อันพระพุทธเจ้าหากเทศนามาส่วนประยา
สัพพัญญูตัณญาณอันประเสริฐ อันโพธิสัตว์เจ้าตนล่าเลิศหากปรารถนาเอา ปิยปุตฺเตสุ ทินฺเนสุ ในเมือ
พระยาเวสสันตระตนผ่านแผ้ว ได้ประสาทหือลุกแก้วเปนทานในกาละเมือใดดังอัน มหาปฐวี อันว่าพส
สุธาอันหนา สังขยาว่าได้ ๒ แสน ๔ หมืนโยชนคณนา อุนณณาเทตฺวา ก็ข่าเชือกร้อง ไหวหวันก้องไป
มา เอกโกลาหล เปนโลกาหลอันหนึงอันเดียว ยาว พฺรหฺมโลกา ตราบต่อเท้าเถิงพรหมโลก ชาต
อโหสิ ก็เกิดมีปฐวีไหววะวาด ด้วยอันหือลูกรักราชเปนทาน แก่พราหมณาจารย์ผู้เถ้า อันข่ มเท้าเข้ามา
ขอนันชะแล
ภิชชฺชิตหทยา วิย หิมวนฺตวาสิโน เทวดาโย เตสพรหมเณน นิยฺยมานาน ต วิลาปํ สุตุวา
มนฺตยีสุ ส่วนว่าเทวดาทังหลายมวลหมู่ ถ้วนหน้าอยู่หิมพานต์ สุตฺวา ได้ยินเสียงสารแสบไห้ แห่งแก้ว
ก่านไท้สองสรี อันพราหมณ์บุบตีจ่ากว่า พราหมณ์เถ้าด่าจ่าไป เทวดามีหัวใจดังจักแตก ร้อนร้ายแรก
กังวล เกิดเปนโกลาหลมีมาก เทวดาจิงออกปากจากันดังนี ผิว่าราชมัทรีตนหนุ่มเหน้า เข้ามาสู่ศาลา
เมือยามวัน หลอนบ่หันยังสองโสภันพีน้อง ในแห่งห้องศษลา นางพระยาก็จักถามหาเล่า คันนางรู้ข่าว
ว่าพระหือลูกเต้าเปนทาน ก็จักแล่นไปตามรอยตีน อันใหญ่อันน้อย คะค้อยแล่นไปหา นางพระยาก็จัก
ล่าบาก เสวยทุกข์ยากเหลือใจเช่นแล
เทวดาเจียรจากันฉันนีแล้ส จิงบังคับเทวบุตรแก้วสามตนวิเศษ ว่าจุ่งไปเนรมิตเพศ เปนเนือ
วิเศษสามตัว มีรูปปูนกลัวเตริงตราบ เยียะดังจักคันคาบแท้ดีหลี ตัว ๑ เปนดังราชสีห์มีอ่านาจ ตัว ๑
เปนดังเสือโคร่งอ้างอาจเอาคน ตัว ๑ เปนดังเสือเหลืองโยนผายปราบ ตัวดล้าหยาบลือเรือง ไปนอน
เนืองไขว่ขว้าง ทัดทีหล้างนางราชมัทรี จักดันดีรีเทียวท่อง อย่าหือนางท้าวย่องเทียวมาแด่เทอะ
อถ เต ตโย เทวปุตฺโต ตุมฺหิ สีหพฺยคฺโฆทีปิ จ สนิทเทวิยท อาตมนุคต สนิวารุ หิตา พันดัง
เนือกล้า มิตตาคระนองของป่า อย่าหือเขาเล่าราวี เปนต้นว่าราชสีห์ตัวหยาบ อย่าหือคันดาบเบียน
นาง จุ่งค่อยวางหือไปรอด จุ่งรักษาแก้วยอดนางเมืองแด่เทอะ
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาหฺ พระพุทธเจ้าตนปิ่นเกล้าติโลกา จักไขอัตถาบาลีบทหลังมีไป่
แจ้ง พระจิงแสร้งเทศนาว่า
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เตส ลาลปิต สุตฺวา

ตโย พาฬา วเน มิคา

สีโห พฺยคุโฆ จ ปีที จ

อท วจนมพฺรว

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ตรงทรงศีลใสบัวริยาต จุ่งจักฟังโอวาทมงคล ส่วนเทวบุตรสามตน
สักสวาด รับเอาโอวาทแห่งเทวดามวลหมู่ อันตังหน้าอยู่หิมพานต์ ได้ยินเสียงสารพิลาป อันสะอืนอาบ
น่าตา ควรกระสดกรูณาใช่น้อย แห่งยอดสร้อยสองสรี คือชาลีงามเลิศแล้ว ทังนางหน่อแก้วกัณหา
เทวดามีหัวใจชมชืน เทวดาบุตรสามตนตืนชมบานก็มาเนรมิตเปนเนือเชียงครานสามสิง ใหญ่ล่ายิง
สามตัว อันเพิงกลัวเคริงคราบ ดังจักเต้นคาบแท้ดีหลี ตัว ๑ เปนดังราชสีห์ปาวเปิปช้าง ตัว ๑ เปนดัง
เสือโคร่งอ้างเอาคน ตัว ๑ เปนดังเสือเหลืองชนปาวปราบ ตัวกล้าหยาบลือเรืองไปนอนเนืองไขว่ขว้าง
ทัดทีหล้างนางจักเทียวท่อง อย่าหือนางท้าวล่องเทียวมานันแล
มา เหว โน ราชปุตฺตี

สายอุจฺฉาโต อาคตา

มา เหวมฺหาก นิพฺโภเค

เหฐยิตฺถ วเน มิคา

นางราชมัทรีสรีจอมนาถ ลูกท้าวมัททราชลือเมือง สาย คันพระจันทร์เรืองใส่ส่องนางท้าว
ท่องเทียวมา เต มิคฺคา อันว่าเนือคระนองเดียรดาษ เขาอยู่ด้วยอาชญาเล่าอย่าหือเขาเข้าเคริงขาบ
กระท่าร้ายราบแก่นางเมือง สีโห ราชสีห์เรืองเสือป่า อย่าคันเล่ากว่ากินไกล พยคฺโฆ เสือโคร่งไปยังอยู่
อย่าหือเสือเหลืองลู่นางหนี คันว่าราชมัทรีตายใจขาด ชาลียุวราชก็เทียงว่าตายตาม กันหางามแว่นฟ้า
ก็จักก้มหน้าสู่มรณาชะแล อุภเยเนว ชิยฺเยถ คันราชมันทรีตายแล้ว จักเสียส่วนแก้วสองอัน คือพระผัว
ขวัญอุ่นเนือกับทุกลูกสืบเชือแม่ทังสองชะแล
อตฺเถเต ตโย เทวดาปุตฺตา

สาธูติ เตส เทวตาน

วจน ปฏิสุนิตฺวา

สีหพฺยคฺโฆทีปิ โน หุตฺวา

อาคนฺตฺวาตสฺส อคมนมคฺเค

ปฎิปตฺติยา ปชฺชีสุ

เมือนันเทวบุตรทังสาม รับเอาค่างามแห่งเทวดา ว่าสาธุดีๆแล ว่าอันแล้ว เทวบุตรแก้วสามตน
วิเศษ ก็ไปเนรมิตเพศดีหลี เปนราชสีห์แ ลเสือโคร่ง ดิวด้อวโก่งเสือเหลืองไปนอนเนืองไขว่ขว้าง ทัดที
หล้างนางมัทรี จะดันคีรีเทียวท่อง อย่าหือนางท้าวย่องเทียวมา แด่เทอะ
มทฺทีปิโข ส่วนนางราชมัทรี รสีนีเยาวยอด ดระนิงรอดค่าฝัน ปูนอัศจรรย์เปนโทษ ค่าฝันร้าย
โหดดีหลี ดวรกูราชมัรทรีหาหือได้ ยังลูกไม้รีบเรียวพลัน ยามตาวันบ่ลาร่าห้อยตกต่าต้อยลับฟ้า กูจัก
แสวงหาเอาหือได้ ยังลูกไม้หัวมัน กูจักพลันเมือสู่ ในแก้วกู่ศาลารีบเทอะ
กปฺปมานา นางพระยามีตนอันลัน ร้อนร้ายปั่นไปมา เช็ดน่าตาเสียไจ้ๆ นางร้องไห้กว่าคาถา
ว่า ขณิตฺติก เม ปติตฯ ดังนีเปนต้น โอยนอ อันว่าเสียมคันรีจอดบ้อง อันกูแต่งต้องหัวมัน กูยังหยุบถือ
ผันบ่พราก ก็หลุดหลุ้ยจากมือไป กระเช้าอันใส่ลูกไม้ห้อยบ่าไว้บ่ปลง พ้อยหลุดลงไหลจากป่า ขว่า
สวะสว่าตกดิน ตาซ้ายไหลลินละเหล้นตระเม่นต้องทัวตาขวา ไม้ฝูงนีนาหาลูกบ่ได้ในป่า ก็ปรากฎเปน
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ดังค้อมทุกค่าหลวงหลายไม้ทังหลายฝูงอันมีลูกหลายลูกมาก เล็งถีแท้ก็หากหายไป ทิสะหนใต้ก็แผ่เปน
ดังหนเหนือนีนอ สา กึนุโข อิท ปุพฺเพ อภฺต อชฺชเมว โหติ นางราชมัทรี หันอัศจรรย์มีดูหลากนางจิง
ออกปากใจจิต ว่านิมิตอันนีนาแต่ก่อน กูบ่ห่อนเคยหันมา วันนีนาพ้อยมาหันอัศจรรย์เหลือตามวลมาก
ยินดูแท้หลากปูนกลัว นิมิตอันนีจักได้แก่ตัวกูนาง รู้ว่าจักเปนลางแก่ลูกเต้า รู้ว่าจักได้แก่พระนังเกล้า
ผัวขวัญนีชา นางพระยาร่าเพิงแล้ว นางแก้วก็กล่าวคาถาว่า
ขณิตฺติก เม ปติต
ทกฺขิณกุขิ จ ผนฺทติ
อผลา ผลิโน รุกฺขา
สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
ตสฺสา สายณฺหกลมฺหิ
อสฺสมาคมน ปติ
อตฺถงฺคตมฺหิ สุริเย
พาลา ปนฺเถ ปุปฏฺฐห
โอยนออัศจรรย์นีมาดูหลาก เกิดพร้อมพรากหลายอัน เสียมสุบดันเลาจอดบ้องอนกูแต่งต้อง
หัวมัน กูยังเกาะกุมผันบ่พราก ก็มาหลุดหลุ้ยจากมือไป ตาซ้ายลินไหลพ้อยสัน ตาขวาปั่นแผผวน ไม้
ทังมวลฝูงบ่มีลูกในป่า ก็หันค้อมมาทุกค่าเหลือตา สัพพะทิสาทังมวงปั่นคว้าง ดงด่านกว้างมือมัวตา
ตะวันคาตกค่า จักใกล้ค่าลับดอย กูจักเอาลูกไม้แลหัวกอยเมือสู่ ในแก้วกู่ศาลา นางจิงไคลคลาออก
จาก ป่าไม้พรากไต่ตามทาง เทียวดง ขวางยะแย่ว หวังได้หันลูกแก้วแลผัวขวัญ วันนีตะวันตกต่า จั ก
ใกล้ค่าลับตา ฝูงเนือพาลาก็มานอนขว้างไขว่ ทัดหนทางไต่ทียวเมือนีนอ
นีเจ โวลมฺพเก สุริเย พระอาทิตย์ใส่ก็ตกต่า จักใกล้ค่าลับตา เนือมิดคาตัวใหญ่ก็มานอนขว้าง
ไขว่หนทาง อันตนกูนางจักไต่เมือหา สู่ปัณณศาลาด้าวด่าน ยาวยืดย่านดงเขียว หนทางพอผู้เดียว
เทียวไต่ได้ ย่อมเปนป่าไม้หึกเหวผา คันกูบ่หันมัคคาเสียแล้วจักหือกูเมือหาลูกแก้วแก่ทางใดนีชานอ
ลูกไม้ลูกใดงามแง่ อันกูได้แต่ป่าพามา เพือเปนของกินดาหอมหืน ทังสามท้าวชืนชมเสวย พระอยู่
เหนือหัวเหยหน่อท้าว อยู่ในด่านด้าวดงหนา อยู่ปัณณศาลาอดอยาก กับลูกน้อยหากดองกินชะแล
โส นูน ฃตฺติโย เอโก ดูราลูกเหยเจ้าหล้า ลูกก่าพร้าสองคน ก็จักไห้เรรนกลันอยาก อันท้าว
ตนพ่อหากเล้าโลมขา คะนกูเมือสู่ศาลาบ่ทันรอด สองหน่อท้าวจอดใจเถิง อินดูสองบุญเพิงเจ้าแม่ จัก
ร้องอ้อนแอ่ดองหา ตนพระราชาเจืองเจ้า ก็จักเล้าโลมลูกเต้าหอบเฝือแฝง สองเพาแพงอยากเข้ า พระ
พ่อเจ้าหากเล้าโลมขาชะแล
เต นูน ปุตฺตกา มยฺห

กปณาย วรากิยา

สาย สเวสนากาเล

ขีร ปิตา ว อจฺฉเร

สองกษัตราลูกเต้า เนือบ่เส้าปูนชม แม่นีอารมณ์ใจห้อย ตาวันต่าค้อยพอมือคุ้มเปนหมอกกุ้ม
มัวออน นกบินหาดอนสวะว่า จับไม้ค่านันเนือง พระอาทิตย์เรืองใส่ส่อง จักใกล้ส่องลงแลง สองลูก
แพงแฝงกันอยู่ คือดังลูกเนือคู่คองนม เจ้าคิงกลมยอดแย้มแม่เคยจูบแก้มทังวัน สองบัวสวรรค์พีน้อง
แม่โศกต้องกังวล ตาวันภายบนลงบ่ค้าง ปางนีหล้างกินแลง สองดวงแพงลูกหล้า รอยอยู่ถ้าคองกูชะ
แลฯ สองสายใจหน่อท้าวแม่เคยน้าวคอนอน แม่นีอาวรณ์ล่า บาก เข็ญใจมากเหลือตน ลูกทังสอนคน

๙๗

แว่นฟ้า รอยมาอยู่ถ้าคองทาง คือดังลูกงัวงามอะแอ่ ร้องอ้อนแม่มอๆ สองสอบอชวนกันเหล้นกลิง
เกลือกเต้นดอนทราย ก่าผุยผายเหล้นฝุ่น เอาทรายมุกมุ่นทาตัน คองคอยหนหาแม่สองลูกแก้วแก่กู
นาง รอยเข็ญใจจางหอดไร้ ถ้าอยู่ไห้ตายผอม แสนทุกข์มารอมเดือดไหม้เซาะลูกไม้มากิน ขุดคดดินหิน
แร่ เอาเลียงลูกแม่ทังวัน บัดนีรอยสองจอมขวัญลูกแก้วเหล้นใกล้พ่อแล้วอยู่ศาลาชะแล
เอกายโน เอกปโถ

สถรา โสพฺกา จ ปสฺสโต

อญณ มคฺค น ปสฺสามิ

เยน คจฺเฉยฺย อสฺสม

อันว่าหนทางเทียวยาวยิง ร่อมห้อยหลิงเหวชัน ภูผาตันช้อมแควบ ทางทึบแทบเขาขด เปนร่ม
คดไปยาก ฝูงรากไม้ไขว่เครือไหล น่าฟองใสตกตาด ร่อมห้วยหาดผาดมก้อนหินกลมกลิงเกลือน ได้เอา
ไม้เท้าเปนเพือนเบาแรง เหงียงสะแดงเทียวทางมืนทางเส้นอืนก็บ่มี เพราะว่าจอมคีรีวงกต เปนหนทาง
คดขดไปนานรอด เกียวสนสอดคราวไกล จักมีหนทางใดเมือม่อ เข้าใกล้ต่อศาลานีชา ควรกูนางพระยา
นมัสการ ไหว้วอนวานอ้อนเอือ ขอกับพระยาเนือทังหลาย ขอหืออนตรายย้ายฟีก หนีหลบหลีกจาก
หนทางอันกูนางจักเมือรอด ลูกแก้วยอดผัวขวัญ นางร่าเพิงทันดังนีแล้ว นางแก้วก็กล่าวคาถาว่า
มิตา นมตฺถุ ราชาโน

กานนสฺมี มหาพฺพพลา

ธมฺเมน ภาตโร โหถ

มคฺค เม เทถ ยาจิตา

ดูราเจ้าพระยาเนือทังหลายเหย ข้าก็ยอมือสาใส่เกล้า ไหว้นบน้อมเจ้าทังสาม อันมีตัวงามแรง
ใหญ่ เฝ้าแฝงใฝ่ดงขวาง ขออินดูนางน้องเหน้า ตนข้าเจ้าชือมัทรีเจ้าทังหลายทีก่าลังแรงยิงกว่าช้าง ใน
ป่ากว้างหิมพานต์ ธมฺเมน ด้วยลวงธรรมถ้วนถีสู เจ้าจุ่งเปนพีแห่งกูนาง มคฺค ผู้ข้าขอหนทางเทียว
ชะช่อง ขอจุงปล่อยน้องแม่ญิงเดียวเพือจักเทียวเมือสู่ ห้องแก้วกู่ศาลาแด่เอะ
อวรุทฺธสฺสาห ภริยา ส่วนตัวข้าน้องนีนา หากเปนภริยาแฝงพระบาท แห่งปรัมมนาถภูมินทร์
พระนรินท์ตนยศยิง เจ้าจอมมิงควรย่า คือพระยาธณรมตนยศเยือกเปนเจ้าช้างเผือกภูบาล ทรงทสพล
ญาณสิบสิง เปนลูกทาวยิงชือว่าสญชัย ตนปราบเมืองไทยลุ่มฟ้า เปนเจ้าแผ่นหล้าพสุธา อห อันว่าข้านี
นา เทียรย่อมพ่าเรินผัวมาทุกเมือสร้างผละบุญเผือรักษา เปนดังนางสีดางามแง่ ปฏิบัติแก่พระยารม
นันแล ปิเ ยหิ ข้าก็บ่ รั กอัน ใด เหลื อกว่ารักลูก อันนีก็ถูกเหมือนกัน มีใจติดผั นใฝ่ เฝ้ า แม่นมีความ
โศกเศร้าคันไค้หันลูกเต้าแลผัวขวัญ ก็ร่างับตับพลันคลาคลาด หายรอยบาดสันดาน หายค่าผลาญ
โศกเศร้า คันได้หันลูกเต้าและสามิกา ก็ระงับไคลคลาโศกเศร้า สูเจ้าก็ถูกเหมือนกันยามตะวันคลา
ตกต่า เข้าสู่ค่ายามพอ ข้าวอนขอหนทางคระคร้อย เพือเมือหาลูกน้อยสองสรี คือชาลีเลาชืนช้อย แล
นางหนุ่มหน้อยกัณหา ชะแล
พหุญฺจิท มูลผล

ภกฺโข จาย อนปฺปโก

ตโต ปฑฺฒ ทสฺสามิ

มคฺค

เม เทถ ยาจิตา

๙๘

อันว่าหัวมันมีหลายหาก ลูกไม้มากเจือจาน เปนอาหารต่างเข้า แก่ลูกเต้าแลผัวขวัญ ผู้ข้ าจัก
แบ่งปันเอาหือพร่อง ขอจุ่งยะช่องไว้ปันทาง ขออินดูนางน้องไท้ จุ่งหลบหลีกพิกไต้หนทางแด่เทอะ
ราชปุตฺตี จ โน มาตาราชปุตฺโต เจ โน ปิตา
ธมฺเมน ภาตโร โหถ มคฺค เม เมถ ยาจิตา
อันว่าข้าน้องเน้า เปนลูกเต้าหน่อกัษตราพระปิตาตนพ่อ ท้าวนันหน่อตนกินเมืองแท้ดาย สู
เจ้าจุ่งเปนสายพีน้อง ดังเกิดร่วมท้องแม่เดียวมา เปนธรรมดาอันชอบจุ่งประกอบด้วยเมตตร จุ่งกรูณา
โปรดเข้า แก้วก่าพร้าแม่ญิงเดียว จุ่งปันทางเทียวแก่เข้าอันใคร่หันหน้าสองปนุตตา มายอมือสาน้อม
ไหว้ จะไจ้ขอวอนเมือ นีเทอะ ในกาละเมือนันเทวบุตรสามตนวิเศษ อันเนรมิตเปนเนือเพศตัวคราน ก็
รู้เวลากาลแจ้งส่อง จิงยะช่องปันหนทาง หือนางเทียวเมือสู่ อารมแก้วกูศาลา วันนันแล
ดมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห สตฺถา สัพพัญญูพระพุทธเจ้า ตนเปนเหง้าแก่ติโลกา ตนปราบ
มาราแพ้แล้ว จิงนังเหนือแท่นแก้วชือสยัมภู ได้เปนครูแก่โลก น่าสัตว์ข้ามพันโอฆสงสาร หันอัตถนิทาน
ไป่แจ่ง พระจิงแสร้งเทศนาว่า
ตสฺสา ลาลปฺปามานาย

พหุ การุญฺยฺสญฺหิต

สุตฺวา เนลปตี วาจ

พาฬา ปนฺถา อิกฺกมุนฺติ

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ตนทรงศีลใสสักสวาด ตนเปนขีณาสาวกชาติอรหันตาส่วนเทวบุตร
สามตนอันมาเนรมิตเพศ เปนเนือวิเศษพาลาสามสิง ตัวกล้ายิงคะนองมานังคอยคองยายอยู่ ตังหูสู่ตา
ฟัง ยังเสียงอันนางวอนออกปาก ด้วยเสียงปราศจากน่าลาย มีรสหวานหลายอะห่อย อันนางแพ้วค่อย
ร่าไร ด้วยเสียงใสพิลาป น่าตายวาอาบอกนาง ควรกระสดตางนางารถ ดังใจจักขาดด้วยค่าคราง เทว
บุตรจิงยะออกทางไว้ช่องหือนางท้าวท่องเทียวมา คืนสู่ศาลาเลิศแล้ว มาเถิงกู่แก้วอาราม ก็มีแล
พาลา ปนฺถา อปกฺกมุนฺติ ในเมือหมู่เนือหนีหลีก เต้นเว้นฟีกมัคคา ปล่อยหือนางพระยานุช
นาถ ได้ยกย้ายบาทลีลา ท่องเทียวมาบ่อยู่ เข้าไปสู่อาศรม เพือปรารมภ์เถิงลูกเต้า ทังพระนังเกล้า
เวสสันดรนันแล
ตทา จ ปน อุโปสโถ ในวันนันโสด ก็เปนวันอุโปสถศีล เดือนเพ็งยินใสส่องผับแห่งห้องเวหา
เรืองร่ามพสุธาผับแผ่น ปานดังหน้าแว่นพิมพ์ค่า นางซะเลซะล่าเมือทังค่านางท้าวพร่าเคยหัน สองจอม
ขวัญงามแง่ แล่นมาต้อนแม่แต่ไกลมา นางแยงหาก็บ่อยู่บ่หันสองเจ้าคู่เรียงกัน อันเคยหันแต่ทีใด นาง
รีบไปหาทีนัน ก็บ่หันแต่หันแก่ตา จิงทรงโศกาหมาดไหม้ ร่าร้องไห้กล่าวคาถาว่า
อิมมฺหิ น ปทสมฺหิ

ปุตตฺกา ปํสุกุณฺฐิตา

ปจฺจุคฺคตา ม ติฎฺฐนฺติ

วจฺฉา พาลาว มาตร

๙๙

โอยนอ สถานที นี นาวิ เ ศษ ด้ า วประเทศศาลา กู เคยหั น สองบุต ราแล่ น เหล้ น ก่ า ฝุ่ น เต้ น
ประปราย สองโฉมฉายงามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา น้องกัณหางามผิวผ่อง เคยเหนียวหน่องกินนม
สองอุดมอาเครือ เนือกลัวฝุ่นทังตน กูเทียวหนมายามค่า ลูกน้อยร่าเรรน ลูกสองคนนีนาเมือก่อน เคย
แล่นต้อนถามกิน เอาหมากพินหมากม่วง วิงเต้นป่วงจกถง กระเช้าบ่ทันปลงแม่จกเอามันยืนต้อน สอง
พีน้องอ้อนลูกชิงกัน วันนียินอัศจรรย์ดูหลาก สองเจ้าพรากแม่ไปไหนนีชา
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ ในสถานทีนีนาวิเศษ ด้าวประเทศอาราม แก่นดูงามใช่ช้า เคยหันลูกหล้า
ทังสอง คือสรีบัวทองเจ้าแม่ เปนดังลูกเนือแผ่หัวหาง อยู่ถ้าคองทองต้อนแม่ อ้าปากแผ่ใคร่กิน คันตน
แม่บินมารอด อ้าปากสอดเซาะหา แม่ได้ใดมาคายออกปอน ร้องออดอ้อนหือแม่ยินดี ปูนปรานีใจสัน
หัวอกกลั นตันผิง ทุกข์เต็มติงหมาดไหม้อันนันไส้แลมีฉันใด บัดนี บ่หั นชาลีใสชะช่อน ทังนางเอือย
อ่อนกัณหา สองขาไปไหนชาบ่มาเหล้น กลิงเกลือกเต้นดอนทราบ สองลูกยิงชายแห่งแม่ เคยลุกแล่น
แต่ไกลมา เปนดังลูกหงสาหันแม่ ก็บินผับแผ่เหนือตมนันแล
อิมมฺหิ น ปเทสมฺหิ อันว่าอารามเพียงร่มไม้ อันอินท์แต่งไว้ยายใย ราบเพียงใสท่ากว้า เปนป
ระเทศท้างปูนเคย ลมพัดเชมดอกไม้ หล่นเรียไว้เหนือดอนทราย สองเจ้าเคยก่าผายเหล้นเป่า หอมรส
เร้าติดตน ลูกสองคนแก่นไท้ ดังฤาบ่หันแต่ใต้ร่มไม้แลศาลานีชา
เต มิคา วิย อุกฺกณฺณา อันว่ารอยเทียวตีนลูก ช่างเทียวพ่างข้างลูกดอนทรายเปนรอยถ้อยยายถ้วนถี
มีทุปทีหลวงหลาย ก็ยังบ่หายเสียรอยวิง บัดนีลูกแก้วมิงเสมอตาไปไหนชาบ่เก็บมาลาแลส้อมดอกไม้ รู้
ว่าไปแอ่วสอดไซ้ภายนอก แดนด้าวขอกศา รู้ว่าไปขงขวายหาเครืองเหล้น ก่าฝุ่นเต้นลวดลืมมา รู้ว่า
พระปิตาตนพ่อ หือสองท้าวหน่อหลับไป อยู่ศาลาในบ่ตืน หล่อบ่ชืออยู่วอยๆ ชาฤา ตนก็คือเปนดั งแม่
นกเปนคู่ ละลูกอยู่ในรังบินไปแสวงหายังเหยือ ละลูกน้อยไว้เพือหากิน อันคนเทียวดินมีมาก หันแล้ว
ยับพรากเอาไป ยถา อันนันแลมีฉันใด กูนางหนีไปป่าแต่เช้า ละลูกเต้าอยู่ศาลา บัดนีคืนมาบ่หันลูกไท้
เท้าร้องไห้อยู่ดอมดาย ลูกโฉมฉายยอดฟ้า เจ้าสองหน่อหล้าไปไหนนี ชา อันว่ารอยตีนขาเทียวท่อง
เยียะหยุดหย่องตามกัน คือหันดังรอนตีนช้าง เทียวตามข้างตีนดอยยังปรากฏหันรอยมาบ่ผ่อน เท่าว่า
รอยตีนสองน้อยอ่อนบ่หันมีนีชา วาลุกา กองทรายงามเรียงรอบ ลูกแก้วเคยกอบก่าผาย คือดังงัวควาย
หลายหมู่ เอากันอยู่นอนตม เต นูน สองอุดมเหยพระแม่ บ่หันแล้วแต่ศาลานีแลมา
อิท เนส ปรกฺกนฺต อันว่าเครืองเหล้นมีเหลือแหล่ ลูกแก้วแม่ทังสองหมากคับทองมีหลาก
หมากไฟหากสุกเหลือง หมากเฟืองมีหลายพร่า หมากเหวนก่าสุ กด่าหมากม่วงค่าแลหมากหาด ก็
คล้อยคลาดจากมือกู เหลียวล่งดูรอดแล้ว บ่หันลูกแก้วแม่ไปไหนนีชา โอยนอ อารามเพียงข้างขอด
ดอกขักมอกบานเรือง จุมปาเหลืองกัณณิเกดสลิดเทศและสะบันงา ดอกมะลิลาหอมหืน ดอกซ่อนกลิน
ชืนเอาใจ ดอกสัณฐานไหวกิงค้อม สองขาเคยบิดส้อมทัดทรง หอมทัวดงแหล่งไหล้ ละดอกไว้หล่นผุย
ผายเท่าหันรอมดายหมองหม่น ดอกไม้หล่นดูเมิน กองทรายเงินงามชืนช้อย อันสองอ่อนน้อยเหล้นส
เบย หัวใจแม่เหยลูกท้าว ไปแอ่วเหล้นด่านด้าวแดนใด กูเคยหันสองนงวัยบ่ขาด วันนีสองเข้าราชดัก
วอยนีชา

๑๐๐

เยสุ ปุพฺเพ ในกาละเมือก่อน ลูกน้อยอ่อนสงสาร เจ้าสองกุมารทังคู่ เหล้นใกล้แก้วกู่ศาลา คัน
หันแม่มาแล่นต้อน ร้องอืดอ้อนปูนปรานี เจ้าชาลีเอินเรีย กร้อง หายังน้องกัณหา ว่าตนพระมาดาออก
ไท้ แม่ก็ได้ลูกไม้พามา หือแก่สองรานีแล้ว จะแจ้วดังนีชุวัน วันนีพ้อยบ่หันสองจอมขวัญลูกแก้ว มีแล
คาว่าตายเสียแล้วจากกูนางชะฤา
ฉคลีว มิคี ฉาปํ กูนางคือเปนดังแม่แพะเปนคู่ อยากน่าอยู่เรรน ลูกกูสองคนยังอ่อน บ่ห้อนพ
รากแม่ไปไหน กูอาลัยบ่แล้ว ลูกแก้วเกิดกับอก กูยินทุกข์ตกโศกหม้เพราะบ่หันลูกแก้วแก่นไท้แม่มาหา
นีและ ในกาละเมือก่อน ลูกแก้วแม่บ่ห่อนไปไหนยามหันแม่มาแต่ไกลแล่นมาต้น กูบ่ห่อนก่าไม้ค้อนไล่
ตีขา บ่ห่อนสัมผัปปลาปาเอินดาบ่มีค่าว่าหือเจ็บใจ สองนงวัยลูกแก้ว มาขึนตักแม่แล้วดูดกินนมชุวัน
ดาย
อิทญฺจ เนส กีฬน

ปติต ปณฺฑุเวลุว

ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ

ชาลึ กณฺหาชิน จุโภ

ส่วนอันว่าของกินหลายหลาม อันใสงามเลิศแล้ว แห่งลูกแก้วแม่ทังสอง คือหมากคับทองมี
มาก พ้อยตกจากมือขวากูเล็งหารอดแล้ว บ่หันลูกแก้วแม่หนใด คือชาลีใสชืนช้อย แลนางนาถน้อยกัณ
หา อันว่าถานานมกูแม่ พ่าเพ็งเตมแต่ถังถม น่านมเตมทังสองเต้า อันบ่ได้พูกลูกสองเจ้ายิงผลาญ เจ็บ
อกปานจักแตก ร้อนร้ายแรกดังอัคคีไฟกูเคยหันสองสายใจมายืนย่อง มาเกาะหน่องกินนม สองคิงกลม
หน่อท้าว แม่หน่องน้าวเฝือแฝงยามตาวันแลงมารอด แม่เคยอกดชมขวัญ วันนีแม่บ่หันสองเจ้า ทุกข์
โศกเศร้าเรรนลูกสองคนแว่นฟ้า ไปลีหน้าอยู่เสียไหน สองจอมใจย่อมอ้อนแอ่ ขึนขีตักแม่แล้วหลับไปชุ
วันดาย แต่ก่อนกูมารอดหนี ทัดทีนียามวัน กูเคยหันหน้าลูก ร้องไห้อ้อนถูกเถิงใจบัดนีหายไปบ่หันหน้า
ลูกก่าพร้านรินทร์ สองขาเคยกินลูกไม้ อันกูแม่ได้พามา สองบัวตราเหยเจ้าแม่ ดังฤาบ่หันแล้วแต่อันมา
นีชา ราชมัทรีอาธวาจะไจ้ ร้องห่าไห้กล่าวคาถาว่า
อย โส อสฺสโม ปุพฺเพ

สมชฺโช ปฏิภาติ ม

ตฺยชฺช ปุตฺเต น อปฺปสฺสนฺตยา

ภมเต วิย อสฺสโม

อสฺสโม อันว่าอาสรมบททีนีนา อันสองขาเคยขับฟ้อน ด้วยเสียงอ้อยอ่อนเกิดก้องดังเสียง
พาทย์ค้องเมืองสวรรค์ วันนีบ่หันสองโสภันพีน้อง แก้วร่วมท้องแม่อุดม สมชฺโช อาสรมบทชุแห่ง ดัง
พิมานแก้วแกว่งกวัดไกว วันนีเปนฉันใดเย็นเยือก บ่ได้ยินเสียงเรีย กหากัน บ่ได้ยินเสียงเนืองนันสัก
หยาด ในอาวาสห้องศาลานีชา กาโกโลปิ แม่นว่ากาตัวด่าด่าในป่า กฌบ่มาล่าบินกราย ดักเสียงหายดู
หลาก บ่ได้ยินเสียงปากจากไอเปนฉันใดดักอยู่ อารามแก้วกู่บ่ปูนเคย ลูกสองคนเหยหน่อท้าวไปดักลี
อยู่ด่านด้าวแดนใดนีชา
ในรวายตรีคืนนีนา ยามจักดาใกล้รุ่ง ข้าน้อยมุ่งฝันหัน ก็เกิดทันหันต่อหน้าเหตุบ่หันลูกก่าพร้า
กลอยใจ นกในไพรหลายหมู่ บ่มาร้องเปนคู่เสียงหวาน รู้ว่าสองกุมารนถนาถ มามรณ์เมียนชาติสู่

๑๐๑

สวรรค์ สองจอมขวัญแก่น ไท้ มาละแม่ไว้บ่ห นาแหนง สองดวงแพงลู กเต้า เนือบ่เส้ าปูนชม กูยิน
ปรารมภ์รักลูก ร้อนร้ายถูกหัวใจ กลางดงไพรถ้วนถีดูสงัดชีวอนใจ สัตว์ตัดใดเคริงคราบ มาลักคันคาบ
ลูกข้าไปกินเสียนีชา อิติ สา วิลปนฺติ มหาสตฺตสฺส สฺติก คนฺตวา ผลปฏฺฉึ โอตาเรตฺวา มหาสตฺต ตุณฺ
หมาสิน ทิสฺวา ทารเก ปิสฺส สนฺติเก อปฺปสฺสนฺตี อาห ส่วนนางราชมัทรีสรีแก่นไท้ ร้องร่าไห้ไปมา ก็
เข้ามาสู่ศาลายศยิง นางท้าวจิงวางลงยังถงแลกระเช้าใส่ลูกไม้ ลงจากบ่าไว้เพือจักฉันนางเล็งหันพระ
นักธรรม์ตนพ่อ บ่อว่ายหน้าร่อต่อเจียรจา นางบ่หันสองปุตตาลูกแก้วงามผ่องแผ้วบุญหนัก ในส่านัก
พระจอมจักรแก่นไท้ นางลวงร้องไห้กล่าวคาถาว่า
กิมิท ตุณฺหีภูโตสิ

อปิ รตฺเตว เม มโน

สกุณาปิ น วสฺสนฺ

มตา เม นูน ทารกา

โอยนอ วันนีนาเปนฉันใด พระจอมใจเปนเจ้า พระผ่านเผ้าบัวริศักดิ์ ดังรือมาเยียะทรงยศ
หนักแก่ข้า ท้าวสังบ่อว่ายหน้าร่อสักค่า ความฝันนีนาย่าแท้หน่อ ท้าวบ่อว่ายหน้าต่อเจียรจา กาด่าด่า
ในป่า ก็บ่ร้องล่าบินบน แก้วกับตรเหยเจ้าหล้า สองลูกก่าพร้ารอยว่าตายแท้แลคา กิมิท วันนีนาเปน
ฉันใด ตนพระจอมใจบ่ปาก ข้าน้อยฝันหลากเปนลาง หมู่นกกลางดงเถือนถ้อง ก็บ่บินร้องขานขัน สอง
จอมขวัญลูกแก้ว รอยว่าตายแล้วจากกูนางชะฤา
กจฺจิ นุ เม อยฺยปุตฺต ข้าแด่พระอยู่เหนือหัวเหยเจ้าข้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน สัตว์ตัวใดใน
ป่า มายับลูกน้อยกว่ากินไกล ในดงไพรถ้วนถี บ่ได้ยินเสียงมีนันมา เตมิคฺคา สัตว์ตัวใจกล้าหยาบ มา
ปาวเปิดดาบเอาสองขา สัตว์นานาในเถือนถ้อง ยับเอาสองพีน้องลูกแก้วไปกินชะฤา
อาทู เต ปหิตา ทูตา ข้าแต่พระบุญเรืองเหยเจ้าฟ้า พระใช้ลูกก่า พร้าไปไหนรู้ว่าเจ้าจ่าไปรีบ
ร้อน เมือสืบส้อนค่าเมือง รู้ว่าใช้ไปหาพระบุญเรืองตนปู่ หือห้างหมู่มาเอารู้ว่าสองนงเลาทังคู่ ไปแอ่ว
เหล้นอยู่ภายนอก ทีข้างขอกศาลา รู้ว่าไปขงขวายหาเครืองเหล้น เมาขับฟ้อนเต้นอยู่งันกัน จิงบ่รู้เวลา
วันแลค่า สองเจ้าพร่าลืมมาชะฤา
เนวาส เกสา ทิสฺสนฺติ กูบ่หันผมเขียวแซมดอกไม้ แห่งลูกแก้วแก่นไท้สองสรีรู้ว่าฝูงเสือหมีแล
ซะแคร่ เทียวดันแก่ไพรสณฑ์ ปะลูกสองคนแล้วติวกว่า รู้ว่านกหัสดีลิงค์แอ่วล่าบินบน กลางเวหาหน
อากาศ ซูดติวยาดพาไป ตกแดนไกลบ่หันซาก ละแม่ไว้ทุกข์ยากพายหลังชะฤา
เอว วุตฺเตปิ มหาสตฺโต ส่วนเวสสันตรราช เจ้าจอมนาถทรงยศ ก็อดบ่ปากต้านจารจา กับ
ด้วยนางพระยาสักค่า ส่วนนางบุญน่าราชมัทรี สายสรีแก่นไท้ ก็ร้องร่าไห้วอนใจน่าตาไหลควะคว่าว
นางท้าวกล่าวว่า อถน สาวกสฺมา ดังนีเปนต้น วันนีแลเปนฉันใดเล่าชา พระยาจอมหัวหน่อท้าวมา
เยียะหน้าเคียดค้าวปูนกลัว มีตนตัวหนิมอยู่ บ่อว่ายหน้าสู่ยินดี ดังฤาบ่ปรานีเมียก่าพร้า ท้าวบ่ว่าย
หน้าต่อเจียรจานีชาฯ ข้าน้องบ่ได้กระท่าอันใดเปนโทษ บ่ได้กริวโกรธทารุณ หือพระองค์ขุนแสบร้อน
บ่ได้เยียะหือเจ้าทุกข์ย้อนแลเจ็บใจ บ่ได้กระท่าทุจริตกรรมอันใดสักหยาด บ่ไดประมาทท้าวบุญเรือง
ข้าน้องยินเคืองคัดคัง น่าตาถังไหลตก ข้าน้องยินคัดอดเท่าฟ้า เหตุพระคินข้าบ่ปากเจียรจานีแล

๑๐๒

อิท ตโต ทุกฺขตร

สลฺลวิทฺโธ ยถา วโณ

ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ

ชาลี กณฺหาชินญฺจุโก

ข้าแด่มหาราชะเจ้า ข้าน้องเหน้าทรงทุกข์ล่าบาก เหตุพระราชเจ้าบ่ปากเจียรจาข้าน้องนีนา
ทุกข์ข่า เปนดังลูกปืนยาย่าเหล้มใหญ่ มาปักอกเสียไหม้สันดาน มายินผลาญใจแก่ข้า เพราะบ่ได้หัน
หน้าลูกหล้า สองก่าพร้านงราม คือชาลีงามชืนช้อย แลนางนาถน้อยกัณหานีแลนา
อิท ทุกข อันว่าทุกข์อันนีมาร้อนร้ายรีบ ปานดังฟ้าหนีบแผ่นดิน เปนอันขัดขินใจยะยัน ร้อน
ร้ายปั่นวอนทรวง เหตุบ่หันทิพพดวงลูกเต้า แลตนพระราชเจ้าบ่ปรานีพระบ่อินดูมัทรีเมียก่าพร้า ท้าว
บ่อว่ายหน้าปราศรัย มายินเจ็บหัวใจสายสัน คือเปนดังลูกปืนพิษปั่นปักตานันแล
ข้าแด่พระเหนือหัวเหยเจ้าฟ้า ผิว่าท่านบ่ปากจิมข้าแต่เมือยามวัน คันรวายตรีกลางคืนนีแลรุ่ง
สายฟ้าพุ่งเรืองรวาย ข้าน้องเทียงจักตายมรณาต ใจข้าขาดเปนผี ยามพอดีพรูกเช้า ตาพระราชจ้าก็
หากจักหัน บ่อย่าชะแล อถ มหาสตฺโต ทุกฺขฏฺฐาน ปุตฺตชหา เปสฺสามีติ จนฺเตตฺวา อิท คาถามาห
ในกาละนันพระมหาสัตว์เจ้า จิงคระนิงเล่าใจตนว่าราชมัทรีสรีหน่อเหน้า นางรักลูกเต้าเหลือถนัด มากู
จักตัดเสียยังค่าโสกาอันหยาบ กูจักก่าราบนางพระยา หือหายค่าสิเนหอันใหญ่ ท้าวจิงต้านถ้อยใส่
คาถาว่า
นนุ มทฺที วราโรหา

ราชปุตฺตี ยสสฺสินี

ปาโต คตาสิ อุญฺฉาย

กิมิท สายมาคตา

ดูกราราชมัทรี ผู้ทรงโฉมดีสักสวาด เปนลูกท้าวมัทราชลือชา มึงนางนีนาหนีไปป่าแต่เช้า
เทียวไต้เต้าคนเดียว มึงนางจิงเขียวมาทังค่า ตระวันตกต่าพ้นเวลา ดังกูพิจารณาดูนีโสด จัก
หล้ างเปนโทษแก่กู รู้ ว่าจักได้แก่มึงนาง อันจระเดินกลางป่ าไม้ ทุกแหล่งไหล้ดงหนานันชา ดูกรา
ราชมัทรี ผู้รงโฉมดีลือเลิศ ผู้ประเสริฐล่าสงสาร วันนีนางไปสู่หิมพานต์ดงล่า อันเตมไปด้วยพรานป่าแล
กินนรอน ทังทิพยาธรแลวเนจรเหลือแหล่ นางไปแอ่วเหล้นแก่รสี หลอนราชมัทรีมีใจบ่ตัได้สลังแผ่ผิด
ผวน กระท่าการบ่ควรผิดแผก ใจนางฟุ้งแตกเสียสติ บัดนีนางมาตริมาวอนแลมาไห้ เดิกคระไคร้ยามกู
พีจักดานอนนีชา ดูกราราชมัทรี ผู้ทรงโฉมดีแลบล้วน ลักชณะถูกถ้วนพอตา เมือนางไปหาหัวมันแล
ลูกไม้ ทุกแหล่งไหล้ดงไพร บ่มีคนใดไปหันแลรู้ แม่นนางไปลักเหล้นชู้ ไผเล่าจักไปรู้แลหันในหิมวันต์ป่า
กว้าง กลางประเทศท้างดงดอน มีทังทิพยาธร รสีจรแลพรานป่า รอยนางไปเหล้นชู้ล่าม่ายมายา รอย
ว่านางบ่แหนงหนาดีดรอด รอยว่านางจ่จงจอดอันใด รอยว่าลูกสายใจก็หล้างลืมคืดรู้ รอยว่าไปเมามัว
รักชู้ลวดลืมผัว สนุกสมหนัววอนวิง เถิงค่าแล้วจิงดามาชวดเวลาเดิกเน เยียะตรีมาตืนร่ารนหา ยังสอง
โสภาลูกเต้า ตริมาโศกเศร้าโสกา ตริมาร่าศาลาแลป่าไม้ ตริมาเซาะไซ้อาสรม ตริมาปรารมภ์หาลูก
น้อย คระคร้อยร่ารนหานีชา

๑๐๓

ปุพฺพณฺเห สมฺเย ยามเมือนางหนีจากอาสรมบท ขดตัวไปแต่ยามเช้า ละลูกเต้าอยู่ศาลา ผู้ใด
ชาจักไปหันมึงนางแม่ อันลับลีอยู่แก่ดงหนา ดูกราราชมัทรีเหย มึงนางจุ่งมาหนีกูจักบอกชีหือมึงฟัง ยัง
ค่าภายหลังปางเก่า อันคนหากเล่ามาไว้ กูจักกล่าวให้มึงฟัง
อันว่าช้างพังจักหนีเสียเถือน

ก็เพราะ ช้างพู้เพือนบ่มีหลาย แก้วคนชายเรียนร่ารู้

เมียมีชู้

ก็เพราะ เพือผัวใจดี

ราชสีห์จักหนีเสียดอย

ก็เพราะ ดอยอันนันบ่มีรูเปลียวปากถ่า

ปลาจักหนีเสียจากน่า

ก็เพราะ น่าอันนันบ่มีตม

สรมณ์จักหนีเสียครู

ก็เพราะ ครูตนนันใบ้

นกจักหรีเสียต้นไม้

ก็เพราะ ต้นไม้นันบ่มีหน่วยหลาย

กวางรายจักหนีเสียเหล่า

ก็เพราะ เสือโคร่งเต้าไต่เทียวจง

ราชหงส์จักหนีเสียสระ

ก็เพราะ สระอันนันบ่มีดอกบัว

ชาติยิงจักหนีเสียผัว

ก็เพราะ ผัวนันขีไร้๑

หาเข้าของบ่ได้สักอยาด ญิงร้ายราดดูแควน เมียค่ายแคนแหนงหน่าย ก็เพือผัวนันบ่ช่างเบียง
บ่ายแลขงขวาย ค่าบัวราณอันคนทังหลายหากเล่าไว้ ก็หากมาได้แก่ตนกูนีแลนางเฉย
มนุสฺสสินี ฝูงยิงรามดีแถ่วเถ้า เพินอยู่กับลูกเต้าแลผัวขวัญ พร้อมเพรียงกันเอือมข้าง ญิงฝูง
เปนแม่ร้างเพินก็อ้างอยู่คนเดียว ไผบ่ห่อนเขียวมาค่า ตระวันตกต่าพ้นเวลา เปนดังมึงนางพระยา ดังกู
ใส่ใจดูนีนา มึงนางบ่หนาว่าจักร่าเพิง เถิงตูข้าทังสามพ่อลูก อันสร้างผูกประหมวดสมภาร ในดงดานป่า
ไม้ จะไจ้อยู่ดอมดาย ตูทังหลายยินล่าบาก อดทุกข์ยากเหลือใจ มึงนางหนีไปป่า เทียวสอดล่าดงเขียว
นางจิงเขียวมาสู่ ในแก้วกู่กุฏี ด้วยรัศมีพระจันท์เรืองช้อยโชติ อันนีหล้างเปโทษแก่มึงนางอันเทียว
กลางป่าไม้ทุกแหล่งไหล้ดงหนานี แล ปองดังเมือกูเปนพระยาดังก่อน มีพวกน้ อยอ่อนมาคัล ในสี วิ
ราฐขัณฑ์แท่นท้าว อยู่ด่านด้าวเมืองขวาง กูจักหือเขาตัดหัวมึงนางออกเปนเจ็ดบังเจ็ดท่อน บ่ละไว้
ผ่อนหือแก่คนใด กูบ่หือไผมาอ้างขอไว้ คันว่ายับแขนได้ก็เทียงจักฟัน ในนครสวรรค์เมืองใหญ่ทีดอง
หลวงไขว่กลางเวียง จักหือคนเรียงกันมาชุผู้ เพือบ่หือแม่ญิงเหล้าชู้จากผัวจน แม่ญิงแลคนหาไหนก็ได้
ญิงบ่ไร้หากเหลือเมืองแลนายามนันญิงทังหลายชุด้าว กลัวอาชญากูท้าวเทียงชวนกันจ่า ก็บ่หล้างว่า
จักกระท่ายังทุจริมกัมม์อันเปนบาป เปนดังมึงนางนีสักคาบตีหลี ตาพระรสีกล่าวอุบาย เพือหือนาง
หายเสียยังทุกข์โศกไหม้ ท้าวไท้จิงใส่ค่าหนักหลาย ด้วยอุบายผิดแผก ใจนางลวดแตกหลายทาง เมือ
นันแล
สา ตสฺส วจน สุตฺวา ยามนันนางราชมัทรี ได้ยินค่าพระรสีหน่อท้าว ว่าค่าหลากห้าวเหลือใจ
อกร้อนปานไฟวะวาด นางท้าวสวาดคาถาว่า

๑๐๔

นนุ ตฺว สทฺทมสฺโสสิ

เย สร ปาตุมาคตา

สีหสฺส วินทนฺตสฺส

พฺยคฺฆสฺส จ นิกูชิต

เทว ข้าแด่มหาราชเจ้า ตนผ่านเผ้าบุญหนัก ตนทรงยศศักดิ์เท่าฟ้า สังบ่เยือนหน้าแลตังหูฟัง
ยังเสียงอันดังมีก้อง นันทัวท้องดงหนา ฝูงสัตว์มาเหลือแหล่ จักมากินแก้วแม่สายสรี คือว่าราชสีห์ตัว
กล้า เสือโคร่งนังถ้าหนทาง เสือเหลืองครางทัวป่าข้าน้อยตกกระพ่าแท้ปูนกลัว หนังหัวพองยะเยือก
ข้าน้อยเลิกกระพุ่มมือตังเหนือหัวก่ายเกล้า คึดต่อเจ้าจอมใจ ว่าวันนีเปนฉันใดแก่ข้า ดินแลแผ่นฟ้ามืด
ทุกพาย ทิสสะทังหลายเหลือแหล่ ข้าหันผับแผ่ผิดผวน ทิสสะทังมวลก็หันดูหลาก มีแลคาเจ้าหาบ่หันบ่
รู้ พ้อยมาว่าข้าไปเหล้าชู้จากพระเมือง คันพระบุญเรืองบ่เช้าข้อย ข้าน้อยขอสาบถต่อหน้าพระทรงยศ
ผ่านเผ้า ขอพระปินเกล้าจอมขวัญ ขอราธนาขุนสวรรค์อินทาธิราชฟ้าเจ้า ทังพรหมสามหน้าจุ่งผ่อเล็ง
หัน ทังเทวดาหกสวรรค์ทิพเนตร ทังตนอยู่ด้าวประเทศโขงชมพู ทังตนรักษาห้วยรูเถือนถ่า ทังตนอยู่
แม่น่าย่านวังวน ทังตนอยู่ภายบนหนอากาศ ถายใต้ละวาดธรณี ขอจุ่งมาเปนสักขี แก่ข้ามัทรีสรีนุช
นาถ ขอหมู่เทวราชเจ้าจุ่งเล็งหัน ทังพระกุมภ์พระกัณฑ์แลหมู่กุมกัณฑ์นาคน่า จุ่งมารู้พร่าต้นเหตุ จุ่งไข
ทิพพเนตรส่ งสั ญญา แสนโกฎิ์อมราจุ่งมารับรู้ คันข้ามัทรีเหล้นชู้จากจอมธรรมขอเจ้าทังหลายจุ่ง
กระท่าตามโทษ หือข้าน้อยโสดฉิบหาย หือวอดว่าวายวินาศ หือดับเมียนชาติอินทรีย์ ไปตกอเวจีต่าใต้
ไฟนารกไหม้แผ่ผายผับ แสนอสงไชยกัปป์อย่าหือข้าเงยงอก อย่าหือข้าพ้นออกดีหลี จุ่งหือจมอยู่ใน
อเวจีเทียงเท้า แม่นพระพุทธเจ้ามาโปรดสงสาร เกิดมาตรัสประยาสัพพัญญญาณอเนก ทังพระปัจเจก
แลอรหันตานับสังขยามากกว่าเม็ดหินแลทรายในแม่น่า แสนโกฏิ์กล่าทังสมุทแม่นาที อย่าหือข้ามัทรี
ได้หันแลไหว้ ยังพระเจ้าไท้สักองค์ เพราะเหตุข้ามัทรีมีใจจงคดเคียว มีใจลับเลียวแก่ผัวขวัญ ขอหมู่
เทวดาเล็งหันชุด้าว ทุกหมู่เทพท้าวดีหลี คันข้ามัทรีบ่มีโทษ ขอท้าวโปรธกรูณา ขอหือข้ามีอายุทีฆายืน
ยิง ได้พ่าเรินเจ้าจอมมิงราชา ขออย่ามีอาพาธาเจ็บบาด ขออย่ามีพยาธิ์กังวง ขอหือได้อยู่เทียมตนพระ
บาท แม่นเกิดมาแสนชาติ ข้าน้อยนาฏขอเปนเทวี ข้าบ่รู้รักจหนีเสียจากเจ้า เท่าขออยู่เทียมตีนพระนัง
เกล้าเพศเพียงเงา คันข้าบ่รักพระองค์เลายอดฟ้ า จักหือผู้ข้ารักแก่คนใดข้ามาอยู่พ่าเรินพระสายใจคิน
ข้อย แต่เมือข้าน้อยจาวจี อายุได้สิบหกปีเปี่ยงรอด ไป่รู้แจ้งจอดการญิง ขอพระจุ่งคระนิงดูก่อน อย่า
รีบกระท่าร้ายแก่ข้าม่อนมัทรี เหตุพระเปนชีอยู่ป่าไม้ โทษข้าน้องไท้ก็บ่ยินจักมี ข้าแต่พระรสีเหยเจ้า
ฟ้า ข้าน้องหล้ามัทรี จักไปบอกแก่ท่านดังฤา
เพิ่นจักทือว่า มัทรีมีชู้
เพิ่นจักทือว่า ข้านีมีใจฉลาดรู้ด้วยกามตัณหา
เพิ่นจักทือว่า ข้านีนาเปนแม่ญิงร้ายใจบาป
เพิ่นจักทือว่า ข้าเปนยิงร้ายหยาบด้วยมาตุคาม
เพิ่นจักทือว่า ข้านีมักกามหลายหลาก
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เพิ่นจักทือว่า ข้านีไปเหล้าชู้จากผัวขวัญ๒
ว่าฉันนีเพิงมีชะแล พระอยู่เหนือหัวเหยเจ้าฟ้า ข้าบ่จักก้มหน้าสู้อเวจีอันชะรือ
อาหุ ปุพฺพนิมิตฺต เม วิจรนฺตฺยา พฺรหาวเน อันว่าหัวใจแห่งข้ามัทรีน้อยนาถก็ไหววะวาดยิน
กลัว เอามือทูนหัวกราบไหว้ ในกลางป่าไม้เรืองรวาย ทิสสะทังหลายมี เหลือแหล่ ข้ามัทรีก็หันแผ่ผิด
ผวน ทิสสะทังมวลก็หัน ช้อมแควบ สายฟ้าแมบมุงเมืองหมู่เสือเหลืองแลเสือโคร่ง ร้องเสียงส่งก้องคีรี
ทังราชสีห์นอนอยู่เฝ้า ทัดทีหนทางอันข้าไต่เต้าเทียวมา ข้าก็ยอมือสาหว่านไหว้ กว่าจะไจ้ขอหนทาง
พระยาเนือจิงวางหลบหลีก ยะเต้นเว้นฟีกทางเทียว ข้าจิงเขียวคืนมาทังค่า ยามตาวันตกต่าพ้นเวลาขอ
พระราชาจุ่งกรูโณตม์ จุ่งปรายโปรดแก่ข้า เมียก่าพร้าปางเดียวนีแด่เทอะ
มา เหว โน ราชปุตฺโต ข้าแด่พระรสีตนบุญกว้าง กลางประเทศท้างดงรี อันว่าไกสรราชสีห์มี
เหลือแหล่ อย่าคาบคันแก้วแม่ทังกลม ส่วนสองลูกอุดมทั งคู่ ฝูงสัตว์อย่าลู่พาหนี หมู่เสือหมีแลชะแคร่
อย่ากระท่าร้ายแก่ลูกน้อย แก้วยอดสร้อยแม่ทังสองแด่เทอะ ข้าแด่พระบาทเจ้า ข้าน้องเหน้าราชมัทรี
ค่าปรารถนามีดังนีไจ้ๆ ข้าร้องไห้วอนคราง จิงได้หนทางคืนมาทังค่า ดังข้าน้อยพร่าเขียวมานีแลนา
สึโห พฺยคฺโฆ จ ทีปิ ขจ ตโย พาลา วเน มิคา
เต ม ปริยาวรุ มคฺค

เตน สายมฺหิ อาคตา

ส่วนราชสีห์แลเสือโร่ง คิวค้อมโก่งเสือเหลือง มานอนเนืองสะพรัง ข้างคับคังมัคคา ในกลาง
วนาป่าไม้ ข้าน้องร้องไหว้วอนขอ ฝูงมิคคาจิงยอหัวหลีก เต้นเว้นฟีกทางเทียว ข้าจิงได้เขียวมาทังค่า
เข้าสู่ย่าศาลา ขอพระสมุตติราชาจุ่งกรูโณต จุ่งอดโทษแก่ข้าน้อย ขอพระยอดสร้อยโปรดปรานีก่อนท
รา
อถ มหาสตฺโต ภยสทฺธี เอกเมว กถ วตฺวา พันดังพระเวสสันดรหน่อท้าว ก็บ่ต้านถ้อยกล่าว
ค่าดี เซิงราชมัทรีสักค่า ก็มีหันแล รัศมีพระจันทร์เรืองใสส่อง ในแห่งห้องยุคนธร ตนพระเวสสันดรเจ้า
ฟ้า บ่อว่าหน้าต่อสักค่าหันแล
ตโต ปฏฺฐาย แรกแต่กาละนันไปพายหน้า ส่วนราชมัทรีสรีแก่นไท้ ก็ร้องร่าไห้ถนัดใจ น่าตา
นางไหลอาบหน้า ทรงทุกข์เท้าฟ้าเรรน เหตุนางรักลูกตนจะไจ้ จิงร้องไห้กล่าวคาถาว่า
อห ปติญฺจ ปุตฺเต จ

อาจริยมิว มาณโว

อนฺฏฐิตา ทิวารตฺตี

ชฏินี พฺราหฺมจาริณี

ว่าโอยหนอ อห อันว่าข้านีนา ก็มาอยู่พ่าเรินพระผ่านเผ้า กับด้วยลูกเต้าทังสองกระท่าปิด
ปองติดต่อ ปฏิบัติท้าวตนพ่อยาวยืน ชุวันคืนค่าเช้า พ่าเรินพระราชเจ้าแท้ดีหลีมาบวชเปนรสีนีอยู่
เถือน มาเปนเพือนพระสร้างสมภาร เทียรย่อมพ่าเรินการดีเก่าเกื อนุ่งผ้าและเสือด้วยหนังเสือ เอาใจ
เจือทุกข์ยากไร้ ไปแสดงหาลูกไม้มาฉัน ไปทังวันค่าเช้าเพือหามาเลียงลูกเต้าหน่อสองสรีแม่แลนา
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อิท สุวณฺณหาลิทฺท เข้าหมินค่างามชืนช้อย แม่ก็เอามาหือนางนาถน้อยกัณหา อาคนฺตวา
หมากกระตูมและตืนต้อง แม่ก็เอามาหือแก่คิวค้อมก่ องชือชาลี ลูกไม้ดีสุกแห้ม ทังหมากม่วงแก้มสาว
ราม หอมหวานงามอะห่อย จักหือลูกน้อยบุตรา ขอจุ่งมาฉันลูกไม้ อันกูแม่ได้พามานีเทอะ
อิท มูลาลาฬิวตฺตก อันว่ารากบัวชาวงามชะช่อน หวานอ้วนอ่อนเอาใจ หมากซางใสบ่เส้า ทัง
หมากแตงเต้าแลหมากฟ้าเฟืองไฟ หมากกระจับใสลูกใหญ่ หมากขนุนสุกใหม่มียวง ลูกหมากไม้เปน
พวงหลากหลาย หมากน่ามีมากเจือจาน ของอังเชิญพระภูบาลเลิศแล้วจุ่งเรียนร้องลูกแก้วมา
เสวยแต่เทอะ
ปทุม ซาลิโน เทหิ ดอกบัวบานเลิศแล้ว ท่านจุ่งหือลูกแก้วชาลี กุมุท ดอกโกมุทดีบานแบ่ง
สร้อย ท่านจุ่งหือนางหนุ่มหน้อยกัณหา จุ่งเล็งขาทัดทรงดอกไม้ แลขับฟ้อนเหล้นไต้พอดี คือดังกินรี
เฟือนฟ้อน เหยาะเหยียบย้อนลีลา ทัดบุปผาเกียวเกศคือดอกสลิดเทศมะลิวัลย์ เกสนาตักคันหอมหืน
ปูนสนุกชืนเชยใจ ฟ้อนขับเสียงใสตืนต้อง อันสองพีน้องจ่องจูงจ่า เจ้าชาลีน่าฟ้อนก่อน นางกัณหาอ่อน
ขับขาน ด้วยเสียงหวานใช่ช้าเปนดังเสียงนางฟ้าวิมานสวรรค์ ขออังเชิญพระนักธรรม์อยู่เกล้า จุ่งเรียก
ลูกเต้าออกมาเชียวรา อันว่านางกัณหางามชืนช้อย ช่างขับอ่อนอ้อยเสียงใส คือ ดังเสียแมงไยแมงว้าง
อันร้องทีข้างเขาด่า เปนสายระบ่าถีถ้วน กลมเกลียงม่วนควรละเมา ชาลีเลาเหยลูกแก้วแม่มารอดแล้ว
บ่หันไหนนีชา
อโว วต โอยนอ ราทังสองนีนาเจ้า มาทุกข์โศกเศร้าเสมอกัน เพราะไพร่อาธรรม์จ่าจาก ขับ
สองราพรากเรรน อุ้มลูกน้อยสงคนเทียวไต่ ดันป่าใหญ่ดงตันเกาะกุมผันกลันอยาก เพราะวิบากสองรา
มี ไพร่ขับหนีหือมาทุกข์ยาก ขับราพรากเสียเมือง พระบุญเรืองเหยเจ้าข้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน คือ
ชาลีใสแฉล้ม กับทังนางแก้วยอดแย้มกัณหาแม่นีชา
สมเณ พฺราหฺเมณ นูน โอยนอ ดังข้ามัทรีร่าเพิงดูนี รอยว่าชาติแล้วได้ด่าค่าร้ายว่าลวงผิด แก่
ข้าพรหมจาริตตนทรงเพศ ตนตังใจเจตน์เปนชี ตนถือคลอดดีใช่ช้าหวังขึนชันฟ้าเถิงสวรรค์ วิบากนัน
ผันทันคืนครอบ ลับเลียวลอบจุ่งน่า ด้วยเหตุอาธรรมได้ด่า ค่าร้ายว่าติเตียน ยังเจ้าตนได้สูตต์เรียนรู้
รอด ตรัสแจ้งจอดศีลธรรม บ่อันก็รอยว่าได้กระท่ากรรมวิบาก ได้เอาลูกนกน้อยพรากเสียกัน วิบากนัน
มีทันตัวข้า จิงบ่หันหน้าลูกรักทังสองเพิงมีและคา ราชมัทรียอมือสาหว่านไหว้ ร้องร่าไห้ไปมา เหตุบ่
หันสองปุตตาแก่นไท้ นางแสนโสกไหม้วอนทรวงมากนัก วันนันแล
เอว วิลมานา สทฺธึ มหาสตฺโต น กิญฺจิ กเถสิ นางราชมัทรี เจียรจาค่าดีคระคร้ อย ตนท้าวก็
บ่ต้านถ้อยต่อสักค่า ราชมัทรีมีตนตัวอันสัน ก็ซะเลซะลัดผัดปั่นไปมานางเช็ดน่าตาจะไจ้ ร้องร่าไห้แล่น
ไปพลัน ด้วยรัศมีพระจันทร์เรืองไรใสส่อง นางท้าวท่องเทียวหา ยังสองปุตตาบ่เว้น ทังสองเคยเหล้น
แต่ทีใด นางก็แล่นไปเซาะไซ้ เปนต้นว่าใต้ร่มไม้ชุมพู นางก็แล่นไปดูทุกสลอก
ทัดที่ ข้างขอกอาศรม
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ทัดที่ โรงโจมโขมแลโรงน่า
ทัดที่ ใกล้ฝั่งกล่าโบกขรณี
ทัดที่ ท่านาทีห้วยหาด
ทัดที่ ตาดเหวผา
ทัดที่ รอมคาแลเครือคุ่ม
ทัดที่ ห้วยลุ่มแลบนดอย
นางก็ไปคอยรอดแล้ว ก็บ่หันลูกแก้วแม่ทางใด แม่นว่าร่มไม้โพธิ์ไทร แลร่มไม้นิโครธ ทัดทีไม้
แก้วโกฏิ์ตักคัน ก็ไปจุกยืนชันทุกที นางก็ไปตีเล็งหา ก็บ่หันสองปุตตาแก่นไท้ นางร้องไห้กล่าวคาถาว่า
อิเม เต ชมฺพุกา รุกฺขา

เวทิสา สินฺธุวาริตา

วิวิธานิ รุกฺขชาตานิ

เต กุมารา น ทิสฺสเร

โอยนอ อันว่าไม้ชมพูมีเหลือแหล่ แดนด้าวนีแต่อารม ยางพรายงามสูงยิง ไม้ไรกิงสุนสาน ไม้
นาวกานแลบุนนาค เปนดอกมากพูพวง ในดงหลวงข้างขอก ไม้กระบอกแลจุมปา ดอกสะบันงาหอม
ยิง สองขาเคยหน่องกิงเกาะแขวน ก็หันมีทุกแดนทีเหล้นบิดดอกเต้นผุยผาย ไม้ทังหลายมีพร่าพร้อม
หมากกวิดอ้อมอยู่ดงเขียว อันสองสรีเทียวทุกเช้า หอมกลินเร้าติ ดตน วันนีลูกสอองคนเจ้าแม่ บ่หัน
แล้วแต่วันวานีชา
อสฺสตฺถา ปนสา เจเม อันว่าหมากขนุนเจือเหนือค่า ปาแป้งป่าเปนพวงไม้นิโครธหลวงชืนช้อย
หมากกวิดใหญ่น้อยแกมกัน ไม้อุกตันกิงค้อม อ้วนอ่อนน้อมไปมา ในดงหนาถ้วนถี ก้านค้อมคลีในไพร
ไม้ยางนางเปนหมู่ ก็ยังหันพร้อมคู่อยู่ชัอัน เทาว่าบ่หันสองจอมขวัญลูกแล้ว ฤาว่าตายแล้วกว่าทางใดนี
ชา
อิเม ติฎฐนฺติ อารามา อันว่าอารามเพียงราบรืน ปูนสุนกชืนเอาใจ น่าเย็นใสท่ากว้าง ไหลแต่
ท่าท้างสระมา ฝูงปูปลาเหนียงเหนียว แล่นสอดเสียวไปมา ทังปลาฝาแลเต่าน่า มีชุกล่าชืนชมฟอง อัน
สองบัวทองทังคู่ เคยไล่เหล้นหมู่ปูปลา หว้ายไปมาขึนล่องสองเจ้าอว่ายหน้าจ่องจูงกัน คันตาวันลงใกล้
ค่า สองพีน้องร่ารนหา แม่มาดาก่าหร้าแล่นมาถ้าทางกู วันนีพ้อยบ่มาชูเหนียวหน่อง จูงจ่องแม่เข้าสู่
แก่ศาลานีชา
วิวิธานิ ผลชาตานิ อันว่าลูกไม้มีหลายสิง เปนทุกกิงเจือจาน ทังหมากห่าฟานแลหมากกอก
หมากแหนมอกแลนมงัว กินหวานหนัวส้มฝาก ทังหมากหาดแลหมากพินลูกไม้หวานยินชืนช้อย สอง
ลูกอ่อนน้อยเคยบิดกิน โอยเจ้าสองนรินท์พีน้อง ไปอยู่แห่งห้องแดนใดนีชา

๑๐๘

อิเม เต หตฺถิกา อสฺสา โอยนอ รูปช้างชัยไสเลยแล่น รูปม้าแกว่นสงคราม รูปงัวงามเรียงคู่
รูปควายหมู่หลวงหลาย รูปกวางทรายและหมูเถือน ขาชักเหล้นเปนเพือนเลยกัน สองขาเคยหยุบผันบ่
พราก รูปนกจากะพากแลยูงค่า อันพระทรงธรรมตนพ่อจลักหือลูกน้อยหน่อจอมขวัญ เคยเหล้นทุกวัน
บ่ขาด ก็มีอยาดยายกัน วันนีพ้อยผ่อบีหัน ยังสองบัวสวรรค์เลิศแล้ว แม่บ่หันลูกแก้วเทียมใจนีชา
ปกฺขีทิชา อันว่าเนือแลนกมีหลายหมู่ เต้นสะสู่เตมไพร ด้วยเสียงอันนางเทียวไปแลไห้ หาสอง
แก่นไท้บุตตา ก็บ่หันสองโสภาทังคู่ เท่าหันแต่เนือนกหมู่เคยมา นางจิงกล่าวคาถาว่า
อิเม สามา สโสลูกา

พหุกา กทลิมิคา

เยหิสฺสุ ปุพฺเพ กีฬึสุ

เต กุมารา น ทิสฺสเร

โอยนอ อันว่าทราบค่าและกระต่าย วอกค่างป่ายปีนเครือ จ่อนแจ้เจือค่าไม้ลิงรอกไต่สักขี ทัง
นางนีแบ้วบ่าง เนือนกต่างๆ นานา ทังหงสาและไก่น่า เหล้นอยู่ชุกล่าชุพาย เหนอ้มลายหลิงเหม้น หก
พ่ายเต้นตามกัน สองขาเคยผันผูกเหล้น เนือตืนเต้นแอ่วไปมา สองโสภาเรียงละล่อย ละหมู่เนือปล่อย
เย็นวอยเสียนีชา
อิเม หสา จ โกญฺจา อันว่านกหงส์ บินอยู่บนอากาศ นกเขียนอาจบินสูง นกยูงกางปีกฟ้อน
จากะพากหน่อยเหนียบหาง โพนโพกวางเสียงก้อง เป็ดป่องร้องเสียงหวานสองกุมารเคยผันแอ่วเหล้น
เนือตืนเต้นร้องว่าคอๆ สองสอบอเหยพระแม่ ข้าหันแล้วแต่ชุอัน เท่าว่าหันสองแพงพันลูกท้าว ไปอยู่
ด่านด้าวแดนใด บ่หันอยู่ในแห่งห้อง แก้วร่วมท้องแม่รอยว่าตายชะฤา
ในเมือนางราชมัทรี บ่หันสองสรีพีน้อง ในแห่งห้องอาศรม นางก็ปรารมภ์สายสันซะเลซะลัด
ผัดปั่นไปมา นางพระยาบ่อยู่ ลวดแล่น เข้าสู่ดงหนา อันมีรุกขาหลายหมู่ตกสร้อยคู่ใบบาง ในดงขวาง
ป่าไม้ นางบ่หันสองแก่นไท้หนใด นางทุกข์ใจบ่แล้ว นาแก้วกล่าวคาถาว่า
อิมา ตา วนคุมฺพาโย

ปุปฺผิตา สพฺพากาลิกา

ยตฺถสฺสุ ปุพฺเพ กึฬึสุ

เต กุมารา น ทิสฺสเร

โอยนา ป่าไม้อันนีนาดูงาม มีหลายหลามอะทุ่ม มี เสียงคระครุ่มนันเมือง ดอกไม้บานเรืองระ
เรือ หอมรสเร้าเผือผับดง พู่เผิงลงเชยดอก บินเข้าออกชมเชย บ่หายเหยทุกเทศ เปนดอกวิเศษหลาย
พรรณ อันสองขาชวนกันเกาะหน่อง เอาไม้แหม้นจ่องบิดเอาบัดนีสองนงเลาละไว้ แก้วแก่นไท้แม่รอย
ตาย แสงโฉมฉายเหยเจ้าหล้า ละแม่ไว้เปนก่าพร้ าอยู่ลุนหลัง โอยทุกขังท้หนอ ท้าวตนพ่อก็บ่ปราศรัย
แม่นถามค่าใดก็บ่ต้านต่อเยียะหน้าคักร่อปูนกลัว มาว่าค่ามืดมัวกริวโกรธ มากุมใส่โทษราวี ว่าแม่มัทรี
มีชู้ เยียะอวดอู้โกรธา ถามหาสองบุตตาก็พ้อยบ่ปาก ลูกน้อยหากรอยตายเสียแล้วชะแล
อิมา ตา โปกฺขรณี รมฺมา ราชมัทรีหน่อไท้ ก็จระเดินไซ้แสวงหา ก็ซ่าไปมาแถมเล่า ไคว่ทีเก่า
สองทีสามที ก็บ่หันสองสรีทัดทีใดสักแห่ง นางท้าวแต่งแล่นคืนมา สู่ศาลาทีเก่าแถมเล่า ก็เท่ามาผ่อเล็ง

๑๐๙

หัน ยังตนพระนักธรรม์เปนเจ้า นังหน้าเศร้าบ่ปาก นางท้าวหากกังวง นางมีตัวตนอันสัน ร้อนร้ายปั่น
ไปมา เช็ดน่าตาเสียซวะไซว้ นางร้องไห้กล่าวคาถาว่า
น เต กฏฺฐานิ ภินฺนานิ

น เต อุทกมาภต

อคฺคิปิ เต น หาสิโต

กินฺนมนฺโทว ฌายสิ

ข้าแด่มหาราชเจ้า วันนีแท้เล่าเปนฉันใด พระทีไหว้มาเยียะเหงา นังซบเซาดักอยู่บ่อว่ายหน้าสู่
เจียรจา กฏฺฐานิ ไม้แห้งเปนหลัวพระเหนือหัวก็บ่ตัดบ่ผ่า น่ายังท่าก็บ่ตักติวมา ไฟฟืนก็หาบ่ได้ ท้าวก็บ่
ปกเป่าไว้ในเตา พ้อยมานังเซาเหงาอยู่บ่ปาก พระราชเจ้าล่าบากด้วยประการใด รู้ว่าท้าวคัดทรวงใน
แลเสียบท้อง ล้มร้ายมาต้องสันดาน รู้ว่าเปนฝีสารเหน็ดเหนือย ฤาเจ็บปวดเมือยในใจ รู้ ว่าเปนหวัดไอ
หายใจฝืด ลวดคัดอกอืดอือทือเยียดังฤาแลเจ้าบ่ปาก เปนดังคนไร้ยากด้วยปัญญานันชา ส่วนตนพระ
ราชเจ้า ก็หากเปนปิ่นเกล้าเหนือหัว มาเปนผัวรักแห่งข้า คือเปนดังแก้วยอดฟ้ากับขวัญ แม่นข้าน้อยบ่
หันลูกเต้า มาได้หันหน้าพระราชเจ้าปากจาค่าดี แม่นว่ามีแสนทุกขีมาข่มไหม้ ก็หากได้ร่างับดับหายไป
ชะแล
ในเมืองรางราชมัทรี สรีแก่นไท้ มาร้องร่าไห้โทมนัส ส่วนมหากษัตริย์พ้อยอยู่บ่ปากนางท้าวจิง
ทรงทุกข์มากหิวหน นางมีตัวตนอันสายสัน ร้อนร้ายปั่นกระหาย เปนดังคนจักตายดินด่วง ปาวเปิด
ป่วงเววา กลิงไปมาขว้างไขว่ ก็เปนดังแม่ไก่ไข่บ่จ่ารัง เจ้ามันชังเคียดใหญ่ ก่าค้อนซัดใส่สันหลัง ติวตีน
คระนังก่าฟาด จิงดินควะควาดปั่นผายผัดนางก็ซเลซลัดไปมา ดันดงหนาขาวเขียว บ่มีเพือนเทียวหา
ลูก พาถ้านถูกเถิงกันคัดอกตันเพียงดังจักแตก ร้อยร้ายแผกเปนเปียว กลางคืนนางเทียวต่อรุ่ง นางท้าว
มุ่งหันบุตตา นางก็ซ่ามโนมนาไปหาแถมเล่า ไปซ่าทีเก่าหลายปาง ภายลูนนางก็คืนสู้ในแก้วกู่ปัณณา
ศาลา ก็บ่หันสองบุตตาพีน้อง ในแห่งห้องหนใด จิงซ่าจระเดินไปหาบ่ย้าง
ทุก ของข้างอาราม

ทุก ดงงามป่ากล้วย

ทุก สลอกห้วยเครือหนาม

ทุก ดงงามป่าไม้

ทุก แหล่งไหล้เขาเขียว

ทุก รูเปียวปากถ่า

ทุก ท่าน่าแลรอมคา

ทุก รูผาเหวหาด

ทุก ทีตาดเหวหิน

ทุก รูดินแลจอมปลวก

ทุก น่าบวกสระหนอง

ทุก หินกองแลหินก่อ

ทุก ผาช่อแลดอยชัน

ทุก ดงตันมัวมืด๔

นางก็ไปปืดร้องหา ก็บ่หันสองบุตตาหน่อท้าว ทัดทีด้าวแดนใด นางมีค่าสงสัยจะไจ้ว่าสอง
หน่อไท้แม่เมือมรณ์ แท้ชะฤา

๑๑๐

สา ปุตฺตโสเกน ปฏฺฐา นางราชมัทรี รสินีรักลูกเต้า รักสองเจืองเจ้าเรรนบ่อาจทรงตนอยู่ได้
ลวดร้องร่าไห้แล่นไปหา ด้วยวาระหลายคราหลายคาบ ด้วยอันหยาบแสวงหา กลับไปแลมาแถมเล่า
ไปเซาะหาซ่าทีเก่าหลายที ราชมัทรีสรีหน่อท้าวเซาะแสวงหาลูกเต้าพีน้อง บ่หั นในห้องดงรี พอเถิงยา
มรวายตรีเขียวค่า นางท่องย่าเทียวหา นับเปนวาได้สองแสนสีหมืนห้าพันวา นางก็กล่าวคาถาว่าดังนี
น โข โน เทว ปสฺสามิ

เนร เต นิหตา มตา

กาโกลาปิ น วสฺสนฺติ

มตา เม นูน ทารกา

เทว ข้าแด่มหาราชเจ้า อันว่าลูกเต้าหน่อสายใจ สัตว์ตัวใดมาเยียะบาป มาคันคาบกินขา กา
ด่าด่าในป่า ก็บ่มาร้องว่ากาๆ สองกระสัตราเหยลูกเต้า รอยว่าตายแล้วเล่า จากกูนางแม่ชะฤา ราชมัท
รีสรียศยิง นางท้าวจิงปรารมณ์ เหตุบ่หันสองอุดมพีน้อง คือแก้วร่วมท้องแม่เทวี พอยามรวายตรีคืนนัน
แลรุ่ง ตราบพระสุริยพุ่งใสแสง สองตานางแดงดังเลือด เหตุนางไห้บ่เหือดสักยาม ด้วยอันแสวงหาสอง
นงรามบ่ได้ นางท้าวไห้ขาดใจตายไปวันนันแล
ตมตฺถ ปากเสนฺโต สตฺถา อาห สตฺถา อันว่าพระสัพพัญญู ตนเปนครูแก่โลก ตนน่าสัตว์ข้าม
โอฆสงสาร จักไขอัตถนิทานบทหลังให้แจ้ง พระจิงแสร้งเทศนาว่า
สา ตตฺถ ปริเทวิตฺวา

ปพฺพตานิ วนานิ จ

ปุน เทวสฺสม คนฺตฺวา

สามิกสฺสนฺติ โรทติ

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย จุ่งจักฟังนิยายอันเก่า จักเหลียวจาเล่าห้องนงรามตนมีองคะงาม
ประเสริฐ ดูล่าเลิศกว่าฝูงคน สากสมตนงามแฉล้ม สองฝ่ายแก้มยิงบัวจีนสองตาเขียวนิลด่าปลอด สอง
แขนส้วยสอดอกไข สองตีนมือใสชะช่อน ผิวเนืออ้วนอ่อนมีนวล ทรงลักขณะควรสะอวด เปนเชือท้าว
ราชวงศา นางไปเทียวหาลูกเต้าทุกข์โศกศร้ากังวล ร่าเรรนปั่นคว้าง เข้าสู่ประเทศท้างดงหลวง ครุ่ม
เครือพวงพงพุ่ม ทุกต้นไม้คุ่มรอมคา ทุกภูผาเถือนถ่า ทุกท่าน่าหาดเหวผา บุ่นหนามหนาเถือนถ้อง ก็บ่
หันลูกแก้วร่วมท้องสิเนหา นางลวดกลับคืนมาสู่ศาลาร้องไห้ ทีจิมใกล้พระบาทไท้ตนผัว ยอมือทูลหัว
กราบไหว้ ร่าร้องไห้กล่าวคาถาว่า
น โข โน เทว ปสฺสามิ

เยน เต นิหตา มตา

วิจรนฺตี รุกฺขมูเลสุ

ปพฺพเตสุ คุหาสุ จ

เทว ข้าแด่พระอยู่หัวเหยเจ้าข้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน สั ตว์ตัวใดเคริงคาบมันคันคาบเอาไป
กินไกล นกในไพรมีถ้วนถี ก็บ่ได้ยินมีนันเนือง รอยว่าสองบุญเรืองตายจากเอากันพรากนมนาง ชะแล
หนอ ขอพระตนสอบอเจ้าฟ้า จุ่งไขบอกข้าเรียวพลันคันพระจอมขวัญบ่บอกหือข้อย ผู้ข้าน้อยแดนวาย
เทียงมาณาตายขว่าขาด มาณาตติงตายยามพองายพรูกเช้า เทียงจักตายละพระเปนเจ้าอยู่ตนเดียว ใน
กลางไพรเขียวดงเถือนบ่มีไผอยู่เปนเพือนเจ้าพอสองชะแลนา

๑๑๑

อิติ มทฺที วราโรหา

ราชปุตฺตี ยสฺสสีนี

พาหา ปคฺคเคยฺห กนฺทิตฺวา

ตตฺเถว ปติตา ฉมาติ.

นางราชมัทรี สายสรีแก่นไท้ ร้องร่าไห้ผ่อเล็งหา บ่หันสองบุตตาพีน้อง ทีในห้องอาศรม นาง
ยอประหนมมือนบพระบาท มรณาตติงตาย ดินสันระสายยะยันสองตาคุ้มปั้นเปนผีหันแล
ยามนัน เวสสันตรรสีพ้อยสัน ใจเจ้าปั่นไปมา เหตุท้าวพระยาผ่านแผ้วหันน้องแก้วท่าวทังยืน
พระทรงโศกาวืนวู่ไหม้ บ่อาจจักอดอยู่ได้แต่อันเปนสรมณ์ท้าวยินปรารมณ์เดือดร้อน ทุกขิงข้อนโลกา
ควรกระสดกรูณามีมาก อดล่าบากเหลือใจเหตุพระอาลัยบ่แล้ว มาหันน้องแก้วท่าวมรณา ชลเนตร
น่าตาแห่งท้าว ก็ไหลตกซะซ้าวซะซูด เจ้าก็ผุดลุกไปหา แล้วยกยอหัวนางพระยาขึนไว้เหนือตัก ไห้ร่า
รักกับเมียมิงคึดทุกสิงถนอมใจ ว่าโอยนอ มัทรีกูนีมาตายเสียแท้รู้ว่าไป่ตายเทือเปนฉันใด พระจอมใจ
แก่นไท้ เอามือวางไว้เหนืออกน้องแก้ว ร้องไห้แล้วผ่อดอมดาย ว่าคิงคนตายนีเย็นคิงคนเปนนีอุ่น ยิน
มะมุ่น ต้อ งมือ ตน ท้า งจิ งเอาน่ าต้ น แก้ ว คนที มาผะผายมัท รีลู บ หน้ าแห่ งเมีย ก่า พร้า มิงชายา ตน
พระราชาแก่นไท้ มาอยู่ป่าไม้ได้เจ็ดเดือน หนีเสียเรือนมาบวชสร้างประหมวดเปนชี บ่ห่อนถูกต้อง
ตัวมัทรีสักเทือ ในเมือทุกข์โศกมาบังเกิด ร้อนไม้เดือ ดเรรน เจ้าลวดบ่คึดว่าตนเปนนักบวช สร้างประ
หมวดเปนชี เทวฺ จกฺขุ อสุนี ปณฺเณหิ เจ้ามีตาทังสอง อันเต็มนองด้วยน่าตา จิงยกเอาหัวนางพิมพา
แก่นไท้ ขึนพาดไว้เหนือตักท้าวก็ยินรักบ่แล้ว เหตุหัวน้องแก้วมาท่าวสยุบตาย ตนพระโฉมฉายแก่น
เหง้า นังอยู่เฝ้าใจเมียเมือนันแล
อถ มหาสตฺโต เมือนันมหาสัตว์เจ้า มีค่าโศกเศร้าอันหนัก ท้าวยินรักคระคร้อยตนพระยอด
สร้อยจิงกว่าวค่าดี ว่าดูรามัทรีเหยเจ้าพี ทัดทีหนีนาบ่ใช่เปนที อันควรนางดีจักมาตาย เท่าว่ามีแต่สอง
ราดายแก่นไท้ ดังฤาพ้อยมาละพีไว้แลตายไปนีชา ผิว่านางตายเมือมรณ์ ในพระนครหลวงใหญ่กว้าง พี
จักหือสร้างสะการ ทังยัสสปริวารเชือชาติ ทังขัติยราชวงสา ทังหมู่เสนาคัดคัง ทังไพร่ฝ้าหลังถมถอง
เมืองทังสองก็จักไหวหวัน เสียงสนันก้องโลกา คนนานาหลายหลาก จักพร้อมกันมาเลิกซากส่งสะการ
มาแต่งดาเครืองบริขารทานทอด อุทิสสนุญรอดนางเมือง เสียงนั นเนืองเกิดก้อง ฝูงหมู่พีน้องวงศา ลุง
ป้าอาวอาญาติกาแห่งเจ้า ก็จักเอากันมานังเฝ้าเปนปริวาร ทุกประการแหนแห่ บ่ใช่ว่าจักละคาบแม่ไว้
หือเปล่าหมองดายนีและนาฯ ดูราราชมันทรีเหย สรีโสภางามองอาจ ปองว่าสองรายังเสวชราชเมือง
ขวาง ยามเมือนางตายจาก ชีวิตพรากสันดาน กูพีจักหือสร้างวิมานปราสาท หืองามสะอาดประวร จัก
แต่งแม่เรือนอนเหนือแผ่น แทบท้องแท่นปถวี บ่องรูจีสลอด ใส่ตงสอดขัดขวาง เจือแป้นวางลวาด
เลือน บ่หือขดคล้ายเคลือนไปมา อันหมู่ช่างไม้หากริสนาตกแต่ง ทุกทีแห่งแลท่ากลาง ตีนเจือแป้นวาง
ตงหัด งามประณีตโสภัน ใส่เสาขอมยันถ้อยถี คุ้งค่าทีผงมันเบ็งสะพานยันขัดไขว่ ชายหลวงใส่มุงดี ตัง
ยองปลีแลกาบจว้า แต่งมุขหน้าออกทุกพายมีทังขันหงายชายควบ รูปนาคอวบหลังจอง ยอหัวยอง
หลังกูบ เอาอกอ้าอูบจองชายขันขว่าหงายยายเถียวถอด เรียวรุดรอดเถิงปลาย ประดับแดงด่าลายด้วย
ดอกดวงจีนลายขอกระบีลก้านกาบ เหลือมมะมาบมีวัณณ์ กระบานใบขันแนวนีด พีจัดหือแต้มขีดลาย
ลวง ลายดอกดวงเกียวกอด บีเบือสอดบินตอม เสาขอมประดับด้วยแก้ว เรืองร่ามแล้วด้วยค่าแดง
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พร่องพรายแสงด้วยแก้วโกฏิ์ งามแท้โสดรังสี ประดับด้วยแก้วมณีทังแท่ง ผับสีแจ่งจตุรา จักแปงรูป
เทวดายืนถ้อยเถียบ ตามตีนเจือเลียบประนมกร งามบวรแฉล้ม ลายรูปแต้มสัพพะอันมี ทังรูปนางกิน
นรีแอ่นฟ้อน ทังรูปกินนรอนอย่อนตามหลัง ถือบุบผังดวงดอก กิงก้านออกเพิงพาว
รูป เดือนดาวแลอากาศ
รูป นางฟ้าหยาดกลางหาว
รูป นางสาวใส่สร้อย ข่ายหิงห้อยประตูโขง ผ้าพับวงยาบย้อย แขวนข่ายสร้องใบไร มีทังตุงชัย
แลช่อช้าง ยายแหลบข้างฉัตรค่า ขาวเขียวด่าเดียระดาษ หม่นเหลืองหยายายตาม สิวส้องามยวะยวาด
รูป นาคะบ้วงบาศก์เกียวตีนลวง เครือดอกดวงเกียวก่าย สิงห์มอมม่ายหมาหมี
รูป คีรีและเถือนถ่า
รูป ครุฑนาคน่าเพือนมังกร
รูป ม้าอัสดรตัวองอาจ
รูป ช้างแก้วราชกุญชร งาเงยงอนเง้าเงือน ใหญ่น้อยเพือนพังพลาย
รูป งัวควายแลอุสุภราช
รูป นกจากะพากแลหงสา
รูป มิคคาเทียวตีนข่าย
รูป ช้างน่าก่ายงวงงา
รูป พยัคฆาตัวองอาจ
รูป เสือโคร่งหยาดยังยาย
รูป ตัวกายแลกระแตกระต่าย
รูป นกเขียนม่ายหัสดีลิงค์
รูป อิงฆนิงแลการะวีก
รูป นกแขกเต้าปีกเขียวขจี
รูป สัพพะสัปปี
รูป งูรีลินแลบ เลือยเกียวแมบเครือหนา
รูป ปักขีทิชาแบ้วบ่าง
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รูป บีเบ้อสว่างบินบน
รูป เผิงพู่สนชมดอก บินเข้าออกไปมา
รูป นกพะทาแลกาป่า
รูป กาน่าฝ่าเฟือนฟอง
รูป ไก่หยองแลเป็ดพาบ
รูป การราบแลนกตระเหวา
รูป นกเขาสีทูดแลนกเค้า
รูป นกแขกเต้าแลนกงุ้ม มีเปนชุมเปนหมู่ จับกิงไม้อยู่เหนือคอน
รูป กินนรอนม่ายฟ้อน ยายเหยียบย้อนหากัน
รูป นกหลายพรรณหลายหลาก
รูป นาคน่ามากนาคี
รูป อัสสหัตถีช้างม้า มีหลากหลายหน้าหมู่เสือสิงห์
รูป แม่ญิงงามโฉมแฉล้ม
รูป ชายจูบแก้มเล้าโลมใจ
รูป เมฆะไหลเดียระดาษ
รูป เครือวัลย์วาดสมตัว
รูป เอกบัวบานสระอาด
รูป ดอกพ้านหยาดแจจน
รูป ดอกนีลุบลบานงามอะทุ่ม ดอกแก่หนุ่มแกมกัน
รูป เครือวัลย์หวันสระอาด
ประสาทแก้ว แววยู ง กองหลั วสู งร้อยชัน ไม่แก่นขันจันทน์แดง สมุลละแว้งมันซวะซวาด
ปราสาทแก้วเรียงราย มีเชิงชายงามสระอาด น่าแต้มหยวาดเพิงพาว ด่าแดงขายหยดหว่าง แมงพู่สว่าง
ชมละออง มีอเนกนองแสนสิง มีข่าวแก้วหิงทุกพายตระบอมขว่าพีจักหือใส่ รูปม้าน่าไล่ตัวกลายตระ
บอมหงายพีจั กหือใส่ แก้ว แว่น ถัดตีนแท่นพีจักหื อใส่ ลายวง ทีประตูโ ขงพีจักหือแต้มรูปเทวดาถือ
ดอกไม้ ยอประหนมมือไหว้อยู่ซอนลอน งามบวรสระอาด
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ภายบน พี่จักหื้อใส่ ปราสาท แป้นกระดาษพี่จักหื้อแต้มลายลวง
ดวงปลี พี่จักหื้อใส่ ช่อฟ้า ก่าหน้าพี่จักหื้อแต้มลายวัลย์
ท่ากลาง พีจักหื้อแต้ม รูปกินรี กินนรอนนอนเทียมคู่
สูงสุดหมู่นัน พีจักหือแต้ม รูปจากพรากหันพร้อมหมู่หัสดีลิงค์ รูปมกรสิงห์งามมอมม่าย
รูปกระต่ายเต้นชมจันทร พี่จักหื้อแต้ม รูปหงส์นอนเทียมคู่
เกาะก่ายอยู่เวหา พี่จักหื้อแต้ม รูปนาคานาคีลวงแล่น
ทางยาว พี่จักหื้อแต้ม ลายเครือเจือวงวาด
ตีนปราสาท พี่จักหื้อแต้ม รูปโคมขัด
ถัดนันบัวขว่า พี่จักหื้อแต้ม รูปควาย
บัวหงาย พี่จักหื้อแต้ม รูปช้าง
สองตราบข้าง พี่จักหื้อใส่ ยนต์หงส์
ประตูโขง พี่จักหื้อใส่ ดอกผักแว่น
แป้นอัดหน้า พี่จักหื้อใส่ ลายจีน
ตีนธรณี พี่จักหื้อแต้ม รูปเทวดาถือตุงไชยเดียระดาษ
ใบประตู พี่จักหื้อแต้ม รูปท้าวจักวัติราชมากวัดแกว่งจามรงามเอกอ้าง
พีจักสร้าง เสาทองแดงแฉล้ม พี่จักหาช่างแต้ม มาขีดเขียนลายเลียนหลายสิง
เสานึ่งนั้นพี่จักหื้อพัน ด้วยผ้ากัมพละงามยิงเรืองราช เคียดคาดล้อมภายบน
เสานึ่งนั้นพี่จักหื้อแต้มรูปกินรีอยู่ไพรสณฑ์และนกแอ่น บินแล้วแล่นแกมเครือรูปเสือสาง
ควายป่า
เสานึ่งนั้นพี่จักหื้อแต้ม รูปกระต่ายเต้นล่ายอหัว รูปดอกบัวบานงามสระอาด รูปอุทุมพรา
ศดอกแก้วกาดไกรสร ลายกุญชนหมู่ช้างอยู่แฝงข้างขวายเถือนทอระพี มีทังราชสีห์อยู่ถ่า มี ทังระลอก
น่าสาคร ลายมังกรกุมนาค สะพากพร้อมริจนา
เสานึ่งนั้นพี่จักหื้อแต้ม ลายบุปผาบานแกมเครือ สอดจดเจือเฝือฟัก งามยิงนักสะอาด
ประตูโขงปราสาท พีจักหือแต้ม รูปพระบาทไท้อยู่สอนลอน๖
ลางคนพี่จักหื้อแต้ม รูปทิพยาธรงามพ้นแพ่ง
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ลางคนพี่จักหื้อถือ จามรแกว่งกวัดไกว
ลางคนพี่จักหื้อถือ ฉัตรใบไรยาบย้อย
ลางคนพี่จักหื้อถือ ข่ายสร้อยแลหางนกยูง๗
ฝ่ายหลังมุกพีจักหือแต้มรูปลายฟ้า ฝ่ายมุขหน้าพีจักหือใส่ลายค่า ลายกระแจข่าถ้อยถี ก้าน
กาบคลีบานใบ ยายย้อยไกวยะยาบ เหลือมมะมาบส่องแสงสี มีทังพัดพ้าวแลจามรีดูยิง ใต้ฟ้ากริ งสระ
คาญ เพือจั กส่ งสะการน้ องแก้ว พี ผับทุกด้าวทีแจจน ฝูงหมู่คนจักมามัวม่วนเหล้ น ชักเชือเต้นหก
กระโดง ฝูงคนโถงจักหือมาตีพาทย์ค้อง เสียงติงต้องสะบัดไชย เสียงสระไนจักหือสัน สนันด้วยเบ็งตรา
จากับด้วยเสียงปี่ จักหือนันทุกทีอือทือ ลางคนพีจักหือตบมือตางแส่ง พีจักหือแต่งไฟรูปม้าแก้วแล่น
ตามดิน ลางพร่องก็จักพาล้อบินเร็วแล่น
บอกไฟรูป ช้างแส่นเสียงคราง
บอกไฟรูป ม้าปกหางเต้นต่วง
บอกไฟรูป กวางเต้นป่วงจับหลังชาย
บอกไฟรูป งัวผายเสียงส่ง
บอกไฟรูป ควายโย่งจับหลังบน
บอกไฟรูป แรดโยนปาวเปิป แล่นผะเผิบเลยลัน แล่นปลอมควันหงะหงาดเปนดังสายฟ้าฟาด
แผ่นธรณี ฝุ่งผงธุลีพอมืดกุ้ม อากาศคุ้มภายบน
บอกไฟรูป คนก็ว่าจักแล่น
บอกไฟรูป ม้าหิแห่นตามเสียง๘
สัททะส่าเนียงเกิดก้อง นันทัวท้องสากล ทางภายบนหนออากาศ พีจักหือผู้ฉลาดแต่งไฟยิงหน
ใต้พีจักหือแต่งรูปนางสิงห์ไว้ถ้า ขึนขีม้าหยาดยิงบน หนวันตกพีจักหือแต่งรูปไฟโยนขึนขีช้าง แล่นขึน
ม้างกองฟอน หนเหนือพีจักหือแต่งรูปทิพยาธรแลนางฟ้าขึนขีม้าอัสดร หัวก็งอนน่องก็อ้า ดังว่าจักขึน
บนฟ้าก็บ่หน แล่นขึนบนสะสนสะสาดแล่นขึนเจาะโขงปราสาทแก้ว เจาะขึนแล้วพ้อยแล่นลงมา นาง
เทวดาพ้อยแล่นขึนเจาะแต่พืนลายวง โขงปราสาทแก้ว เจาะขึนแล้วพ้อยแล่นลงมาบ่ติง นางสิงห์พ้อย
แล่นขึนเจาะแต่พืนขันหงาย ลงละวาดปลายกาบจว้า ไฟติดช่อฟ้าแลป้านลม หนวันออกพีจักหือแต่ง
ไฟประหนม และบอกไฟเข้าตอก ทังบอกไฟดอกไฟขวี รูปมอมพีตัวใหญ่ ไต่เชือกขึนใส่จับโขง รูปบอก
ไฟยนต์หงส์แลนกยูงตัวมีปีก ขับฟ้อนฟีกกันลง ลือทัวโขงเมืองใหญ่เสียงดังสะท้านไคว่ผืนธร แก่นปูน
วอนและแกมโศก เปนทีเล่าลือโลกสงสาร ด้วยประการดังนีแล้ว ไฟม้าแก้วแยกเปนเปียว ขวันไฟเขียว
ติดช่อฟ้า มานกาบอ้าปานดังจิกบินบนลมกวิดกวิวปั่นเค้า เปนดังจักยกเอาหอปราสาทแห่งเจ้าแม่เมือ
บน กระท่าฉันนีแล้วจิงเปนแต่บัวราณ ส่งสะการแห่งนางพระยา มาแต่ก่อนนันแล
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ภทฺเท ดูรานางสายใจพีเฮย บัดนีกูพีผู้ ๑ ผู้เดียว อยู่กลางไพรเขียวป่าไม้ พีจักได้อันใดมาส่ง
สะการ แห่งนางนงคราญแก้วแม่ อันมาตายแก่กลางป่าไม้ นางเท่าละพีไว้อยู่ตนเดียว
ผู้ใดพ้อยจักมา สู่ไพรเขียวป่าไม้
ผู้ใดพ้อยจักมา ผ่าไม้ไว้หือเปนหลัว
ผู้ใดพ้อยจักมา ช่วยยกยอหัวนางหนุนหมอนแลห่มผ้า
ผู้ใดพ้อยจักมา ตักน่าซ่ายหน้าแม่อุดม
ผู้ใดพ้อยจักมา สางผมแม่หมดเปนเกล้า
ผู้ใดพ้อยจักมา อุ้มเจ้าใส่เหนือตัก
ผู้ใดพ้อยจักมา วักเอาน่าลูกล้าง
ผู้ใดพ้อยจักมา ฝ้านต้างใส่สองหู
ผู้ใดพ้อยจักมา อินดูนางน้องไท้
ผู้ใดพ้อยจักมา ส้อมดอกไม้มาเหน็บเกศเกล้าเกศา
ผู้ใดพ้อยจักมา เอาจันท์มันทาลาลูบไล้
ผู้ใดพ้อยจักมา เปนเพือนพีให้เถิงนางนีชา๙
ดูรานางสายใจพีเหยก่าพร้า ตระหมอดหน้าเข็ญใจ บ่ใช่ว่ากูพีนีบ่อาลัยแลแข้งละนางวางไว้
หือดันป่าไม้แลมาตายแลนา
อถ มหาสตฺโต ส่วนพระมหาสัตว์เจ้า แสนโศกเศร้ากังวล บ่อาจจักทรงตนอยู่ได้จิงร้องร่าไห้
เรียกขวัญนางว่าลุกขึนมาเทอะยอดบุญขวางเหยเมียมิง ลุกขึนมาเทอะเมียรักยิงเสมอตา
ขวัญนางอย่าไป ล่าดงหนาเถือนถ้อง
ขวัญนางอย่าไป ล่าอยู่ประเทศท้องพนาลัย
ขวัญนางอย่าไป อยู่ดงไพรหืกห้วย ทีเหวหลิงช้วยแลผาชัน
ขวัญนางอย่าไป สู่ป่าไม้จวงจันทน์ ทีดอยดังตันหลืบแหน้น
ขวัญนางอย่าไป คึดคีงแค้นเมามัว
กูพีตนเปนผัวเรียกร้อง เอาขวัญมัทรีนาถน้องจุ่งรีบเร็วมา ลุกขึนมาเทอะยอดสิเนหาเหยเทียว
ท้าว เปนทีเหนาะหน่องน้าวชืนเชยใจ ลุกขึนมาเทอสรีนงไวยเหยหน่อเหน้าทัดที นีบ่ใช่เปนทีเจ้าแม่จัก
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เมือมรณ์ ลุกขึนมาเทอะมัทรีผิวออนเหยแม่คอกลมตกปล้องเตมว่านางบ่หย้องก็หากดูงาม ทัดทีนี
นาเปนกลางงดงรามป่าไม้ บ่ใช่ทีเปนแก้วแก่นไท้แม่ควรมาตาย เท่ามีแต่สองราดายอยู่กลางเถือน
จักมีไผมา เปนเพือนพิงเพา
จักมีไผมา ช่วยกูพีเอานางอาบน่า
จักมีไผมา ช่วยกูพีค่าสระสรง
จักมีไผมา หวีผมแม่หมวดทรงเปนเกล้า
จักมีไผมา เปนเพือนเฝ้าแม่จอมสรี โอยนอ
นางมาละ เสียคันรีแลกระเช้า
นางมาละ ทังไม้เท้าแลหนังเสือ
นางมาละ ทังผ้าเจือเปลือกไม้
นางมาละ ไว้ยังหมอนและสาด
นางมาละ ทังสลาดแลคันยู
นางสังบ่อินดูกูพีสักหยาด ดังฤาน้องแพ้วพีมาขาดใจตาย ลุกมาเทอะแม่โฉมฉายเหยยอดฟ้า
ลุกมาเทอะเมีย ก่าพร้ าคินเทียมองค์ ทันทีนีเปนป่าดอยดงเถือนถ่า ถึกย่านน่าแก่ทรายธาร ลุกมา
เทอะสรีนงคราญเหยใจกว้าง ลุกขึนมาเปนเพือนพีอยู่สร้างภาวนาเทอะนา ดูราราชมันทรีเหยสรี จอม
นาถ เมียรักราชเทียมใจ ส่วนตนพระยาสรีสัญชัยหลอนว่าท้าวมีใจคึดต่อ สิเนหาร่อร่าเพิง ยังคึดเถิง
สองราพีน้อง อันเปนเพือนพ้องวงศา ก็เทียงจักมาราธนาเอากูพี คืนเมือเปนเจ้าทีผืนธร พิกเมือเสวย
พระนครใหญ่กว้างชวนเอาไพร่สร้างเมืองมูล คันกูพีได้เปนขุนเสวยราช เสด็จขึนสู่ปราสาทนิเวสน ไป
เสวยเมืองตนดังเก่า คันกูพีบ่ได้หันหน้านางหน่อเหน้า กูพีนีก็เท่ายินผลาญ หล้างว่าชืนเชยบานพ้อยมา
โศก กูพีเทียงจักไห้วะโหวกหานางชะแล อโห วต ทุกฺข กูพีเปนทุกข์แท้หนอบ่ใช่หน้อย คระคร้อยอยู่
ตนเดียว ฝูงหมู่คนเทียวดินมีมาก พร้อมทุก ปากก็จักมาถาม เพราะกูพีหานางงามไหนบ่ได้ กูพีเท่าจัก
ก้มหน้าไห้กล่าวว่า นางตายๆชะแลว่าอัน
มทฺทีปิ โข โถก วีตินาเมตฺวา สตึ ปฏิลภิตฺวา ในกาละเมือนัน ส่วนอันว่านางมัทรีทรงรูปงาม
ดีสรีอะเครือ เนือเกลียงอ่อนโฉมฉาย นางสยุบตายไปหน้อย ๑ แล้วนางหน่อแก้วก็ตื นชืนคืนมา นาง
พระยากลัวเปนบาป ด้วนอันบ่สุภาพควรละอายนางจิงขอสมมาถวายกราบไหว้ นบพระบาทไท้ภูธร
ว่าข้าแด่พระเวสสันดรเหยเจ้าข้อยข้าม่อนน้อยขอสมมา เหตุว่าพระราชาได้มาถูกต้อง แห่งตัวข้อนาถ
น้องรสินี อันผิดคลอดดีแห่งพระพรหมจารีต ด้วยสุภาษิตคลองธรรม เหตุพระได้ลูบก่า ตนน้อง ด้วยอัน
กริงข้องด้วยสิเนหา เหตุว่ากลัวตัวข้ามรณาตายจาก ข้าข้อยนีหากยินกลัว ขอพระอยู่เหนือหัวจุ่งปราย
โปรด ขอจุ่งขมาอดโทษแก่ข้า เมียก่าพร้าพ่อปางเดียวก่อนเทอะ
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ข้าแด่พระเมืองเหยเจ้าข้อย สองลูกอ่อนน้อยราไปไหน ท้าวเอาไปไว้แก่ทางใดขอจุ่งบอกไขแก่
ข้า ว่าเอาลูกสองหล้าไปลับลีหน้า อยู่ทัดทีทางใดนันชา
อถ มหาสตฺโต ภทฺเท เอกสฺส พฺราหฺมณสฺส ทาน ตฺวา ยทิ จนาติ อโรเจสิ ในกาละนันเล่า
พระมหาสัตว์เจ้าจิงไขกล่าว หือรู้ข่าวตามมี ว่า ภทฺเท ดูราราชมัทรีอันว่าสองสรีลูกเต้า กูพีก็ได้หือสอง
เจืองเจ้าหือเปนทาน แก่ พราหมณาจารย์เถ้าแก่อันลุกแต่บ้านมันมา เข้ารอดศาลาแห่งห้อง มาขอเอา
ลูกแก้วร่วมท้องแม่หนี ในวันวานีแล้วแล พระมหาสัตว์เจ้า จาบอกเล่าแก่ราชมัทรี ตามอันมีมาแต่เค้า
ตามดังพระเจืองเจ้าหืออวยทาน ชุประการนันแล
ตมตฺถ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห. สตฺถา อันว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้า จนเปนปิ่นเกล้าสัยมกู
ตนเปนครูแก่โลก ตนน่าสัตว์โลกข้ามโอฆะสงสาร พระจักไขอัตถนิทานพายหลังมาหือแจง พระจิง
แสร้งเทศนา ว่า
ตมชฺช ปตฺต ราชปุตฺตึ

อุทเกนาภิสิญฺจิถ

อสฺสตฺถ น วิทิตฺวาน

อถ น เอตมฺ พฺรวีติ

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย จุ่งจักฟังนิยายอัน เก่า จักจาเล่าเถิงราชมัทรีนงรามตนมีองคะอัน
งามประเสริฐ งามล่าเลิศกว่าฝูงคน อันเปนลูกตนพระยาอาจ แห่งสมันตราชสืบสายมา นางจระเดิน
เซาะหา ยังสองบุตตาผับแผ่น นางท้าวแล่นคืนมา สู้ศาลาทีเก่าในส่านักเจ้าเวสสันดร นางลวดท่าวสยุบ
เมือมรณ์ใจขาด ทีจิมใกล้พระบาทผัวตน พระบาทท้าวจิงเอาน่าต้นคันที พระรสีเฟือนฟั่ง จิงเหงียงน่า
หลังไหลตก เอามือลูบอกหือนางชืนแล้ว นางแก้วจิงตืนคืนมา จิงถามหาสองบุตตาแก่นไท้ ในทีใกล้
พระรสี นางยออัญชุลีใส่กล้า ว่าข้าแด่พระราชเจ้า ท่านไปเสียลูกเต้าสองราไหน จิงบ่หันมาแต่ทีใดนัน
ชา
ทีนัน ท้าวก็มีใจบานต้านต่อ อว่ายหน้าร่อเจียรจา ว่าดูราราชมัทรี อันว่าสองสรีลูกเต้ากูพีก็หือ
สองขาเจ้าเปนทาน แก่พราหมณจารย์พี ๑ แล้ว เพือหือไปเปนข้าแก้วแก่มันแต่ในวันวานี กูพีนีก็บังลับ
เอาไว้ บ่ได้บอกแก่นางไท้เมือยามมา เยียวว่านางจักเรรนหาหิวหอด เยียวว่านางจักร้องไห้ทอดหิวตาย
กูพีกลัวเสียนางดายกลางป่าไม้ เยียวว่านางบ่ได้อนุโมทนาจิมกูพีแลนา
ทลิทฺโท พฺราหฺมโณ ยังมีพราหมณ์ผู้ ๑ นาแม่ ไร้นักแก่ดีหลี บ่มันใดสักสิงสุดทีข้อนขิงดอม
ดาย เทียรย่อมขงขวายหาเลียงปาก เถ้าล่าบากโรยแรง ตนเดียวมาแสวงหากลางป่าไม้ ด้วยทุกข์ไร้บ่
กลัวตาย จิงสะพายถงข่มเต้า เทียวไต่เข้ามาขอ เอายังสอบอสองพีน้อง บ่ได้เปนเพือนพ้องราสัง บ่ใช่
ว่ากูพีชังบ่รักสักหน้อย กูพีนีรักร้อยเท่าเทียมจิต กูพีก็ปองปิดความตระหนีเสียแล้ว จิงหือสองลูกแก้ว
เปนทาน แก่พราหมณจารย์ผู้เถ้า มันชักสองเจ้าเจียรจาก เอาสองเจ้าพรากเสียไกล บ่ทันนางจอมใจมา
รอด บ่ทันนางมาอุ้มกอดเชยชม บ่ทันทางมาหือดูดกินนมแลสอนสัง บ่ทันนางมาอุ้มสองเจ้านังเหนือ
ตัก สองจอมจักรพีน้อง พราหมณ์รีบจ่องจูงไป พลัดพรากไกลนางหน่อเหน้า ขอนางอย่าโศกเศร้า
หมองใจ นางจุ่งตัดอาลัยหมาดไหม้ นางอย่าว่าได้ให้นักกว่าเช่นดีหลี สองราก็ยังเปนรสี อยู่ด้าวคีรีป่า
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กว้าง ค่อยอดอยู่สร้างสมภาร ค่อยอยู่ส่าราญทุกค่าเช้า บ่โศกเศร้าสบายจน คันสองราบ่ตายหนภาย
หน้า ก็เทียงจักได้พบลูกก่าพร้ากลอยใจ ลูกสองขาไปแดนใดเจียรจาก ด้วยบุญอันนันหากจักหน่อง
น้าวคืนมาบ่อย่าชะแล ว่าอันแล้วพระเวสสันดรแก้วกล่าวคาถาว่า
ปุตเต อสุญจ ธญฺญญฺจ

ยญฺจ อญฺญ ฆเร ธน

ทชฺชา สปฺปุริโส ทาน

ทิสฺวา ยาจกมาคเต

อนุโมทาหิ เม มทฺทิ

ปุตฺตเก ทานมุตฺตมนฺติ

ดังนี ดูราราชมัทรี ส่วนอันว่าสัปปุริสะเจ้า ตนดีมีประยา คันหันยาจกเจ้ามาสู่ในทีอยู่ถามขอก็
เพิงยกยอหือด้วยง่าย สละจกง่ายหือเปนทาน ทังเข้าสารแลเข้าเปลือกทังชินเลือดแลไขมัน ทังเงินค่า
แลช้างม้า ทังฝูงหมู่ข้าญิ งชาย ควรดีขงขวายหือง่าย สละจกจ่ายหือเปนทาน นางจุ่งมีใจบานคึดถูก
ด้วยอันกูพีหือลูกแก้วเปนทาน นีแด่เทอะ
มทฺทีปิโข ส่วนนางราชมัทรี ทรงสรีนุชนาถ จิงโอกาสกล่าวค่าดี กับพระรสีตนผ่านเผ้าในอัน
ประสาทหือลูกเต้าเปนทาน เพือแลกเอาประยาสัพพัญญูตัณญาณอันเลิศแล้ว นางแก้วกล่าวอนุโมทนา
เปนวรคาถาว่า
อนุโมทนามิ เต เทว

ปุตฺตเก ทานมุตฺตม

ทตฺวา จิตฺต ปสาเทหิ

ภิยฺโย ทานฺ ทโท ภว

ดังนี เทว ข้าแด่มหาราชเจ้า อห่ อันว่าผู้ข้า อนุโมทามิ ก็ขออนุโมทนาสาธุการเซิงอุตมทาน
องอาจ อันมหาราชเจ้าได้ประสาท หือลูกรักราชเปนทาน นั นแล ข้าแด่มหาราชเจ้า คนทังหลายฝูงมี
ความตระหนี มาหุ้มหีครอบง่าใจ บ่อาจสละหือทานได้แท้ดีหลี โย ตว อันว่าพระราชเจ้าตนจ่าเริญเซิง
บ้านเมือง แก่ชาวสีพีนครเรืองทังมวลแท้เล่า พระมหาสัตว์เจ้าประจญปราบแพ้ยังความตระหนีเสีย
แล้ว จิงหือสองลูกแก้วเปนทาน เจ้าจุ่งมีใจบานชมชืน ใจต้องตืนยินดีแด่เทอะ
ในเมือนางราชมัทรี มากล่าวค่าดีดังอัน ส่วนอันว่าพระมหาสัตว์เจ้านันจิงต้านกล่าวค่าจา ว่า
ดูกราราชมัทรีเหยเจ้าพี นางพ้อยกล่าวค่าเยืองนีเปนดังฤา นันชา ผิว่ากูพีหือลูกรักทังสองเปนทานแล้ว
บ่มีใจใส่ผ่องแผ้วยินดีดังอัน อัศจรรย์ทังหลายฝูงนัน ก็บ่หล้างว่าจักเกิดมีชะแล ว่าอันแล้วมหาสัตว์เจ้า
ก็บอกเล่าอัศจรรย์ อันมีแผ่นดินไหวหวันเปนต้นชุอันหันแล
ตโต ในกาละยามนัน นางราชมัทรีน้องเหน้า ก็น้อมไหว้กล่าวกิตตนา ยังอัศรรย์ฝูงนันแล้ว
นางแก้วกล่าวสักเสิญยกยอ ยังอุตตมทานแห่งมหาสัตต์เจ้าว่า
นินฺนาทิตา เต ปถวี

สทฺโท เต ติทิวงฺคโต

สมนฺตา วิชฺชุตา อาคู

คีรีนว ปฎิสฺสุตา

๑๒๐

เทว ข้าแด่มหาราชเช้า มหาปถวี อันว่าแผ่นดินหลวงอันหนา นับสังขยาว่าได้สองแสนสีหมืน
โยชนะ ก็ร้องก้องไหวหวัน สะท้านลันไปมา ก็ด้วยเตชมหาทานแห่งพระภูบาลตนเลิศแล้ว อันประสาท
หือลูกแก้วเปนทาน กิตติเสียงสานลือชา ปรากฎด้วยเตชะทานแห่งพระเปนเจ้า ก็ซราบอาบขึนตราบ
ต่อเท้าเถิงพืนพรหมโลกแล อกาลวิชฺชุตา อันว่าสายฟ้าแมบ บ่ใช่กาละเมือยามแมบ ก็มาแมบมะเมือง
สะเทืองเรืองเรือชุกล่าชุพาย สาคโร อันว่าน่าสมุททสาคาก็ข่าเขือก ฟุ้งยะเยือกตีฟองนะนองคุงฝั่ง
เสียงสันลันเนืองนัน ยังเขาหิมวันต์แลดงเถือน เปนดังจักเกลือนพังไปนันแล นารทปพฺพตา อันว่า
เทวดาสองหมู่ ยว้ายแย้มอยู่หิมพานต์ ก็กระท่าเสียงสาธุการเกิดก้องนันทัวท้องดงรี หมู่ ๑ ชือว่าขุนสรี
ใสนารอด ใจแจ้งจอดอนุโมทนา หมู่ ๑ ชือว่ากัณหาวิเสสก็น้อมหน้าเนตรเล็งดู ไขประตูอากาศ ร้อง
เอินอาจชมทาน เซิงพระองค์การตนเลิศแล้วอันประสาทหือลูกแก้วเปนทาน ทังพระยามารตนใจห้าว
ก็อ่อนน้อมน้าวโมทนา ด้วยใจใสศรัทธาชืนช้อย ด้วใจอ่อนอ้อยชมทาน พระยายมภิบาลตนตัดแต่ง ยัง
บุญแลบาปตามพิมพ์แพ่งเปนตรา ก็อนุโมทนาสาธุการ เซิงอุตมทานอันยิง แห่งพระยาจอมมิงเปนเจ้า
อันประสาทหือลูกเต้าเปนทาน เปนมหาสมัยกาลปางใหญ่ เหตุเจ้าเวสสันตระตนนันใช่สามานย์ นันแล
นา
อิติ มทฺทิ วราโรหา

ราชปุตฺตี ยสสฺสินี

เวสฺสนฺตรสฺส อนุโมทิ

ปุตฺตเก ทานมุตฺตมนฺติ

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย! ตรงทรงศีลใสบัวริยาต ตนเปนขีณาสาวกชาติอรหันตา ราชปุตฺตี
ส่วนราชมัทรี ตนเปนลูกสาวสรีพระยามัทราช ตนทรงยศอาจลือชา ตนทรงรูปโสภางามแลบล้ว น
เนืออ่อนอ้วนเชียงคราญ เคยมีปริวารอยู่แวดล้อม เฝ้าแหนแห่อ้อมไปมา นางก็น้อมอนุโมทนา ด้วยใจ
ศรัทธาบ่เส้า อันท้าวประสารทหือลูกเต้าเปนทาน อิติ วุตฺตปฺปกาเรน ก็มีด้วยประการดังกล่าวมานีแล
เด
มทฺทีปพฺพฯ นิฏฐิต กรียาอันสังวัณณนา กล่าวจาห้องมัทรีปริจเฉท ด้วยคาถาวิเศษว่าได้ ๙๐
คาถา ก็บังคมสมเร็จ สระเด็จ แล้วเท่านีก่อนแล ฯ

๑๒๑

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล
วันเดือนปีเกิด

นายณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒
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ปริญญาตรี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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