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บทคัดย่อ
โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก ทํานอง แมงปู้ชมดวง
ของจังหวัดลําปาง เพื0อการเผยแพร่ เกิดขึน2 จากความต้องการของอาจารย์และนิสติ โดยมีจุดมุ่งหมายทีแ0 ตกต่าง คือ
อาจารย์ตอ้ งการให้นิสติ เกิดการเรียนรูใ้ นเรื0องของ กระบวนการวิจยั โดยการ ได้ลงมือปฎิบตั จิ ริง และนิสติ ต้องการเรียนรู้
และค้นหาคําตอบในประเด็นที0เกิดความสงสัยเรื0องราวและองค์ความรู้ของเทศน์มหาชาติทํานองแมงปู้ชมดวง เป็ น
ทํานองการเทศน์ทเ0ี ก่าแก่ของจังหวัดลําปาง ซึง0 เกิดจากภูมปิ ั ญญาของบรรพบุรุษชาวลําปางมากว่า 100 ปี องค์ความรู้
ต่างๆ ทีไ0 ด้มาจากการทํางานวิจยั ชิน2 นี2ได้แก่ คุณสมบัตขิ องพระนักเทศน์เทคนิคการรักษาเสียง การบูชาครูบาอาจารย์
การใช้สญ
ั ลักษณ์ในการฝึ กเทศน์ การอื0อ การใส่กาพย์ในการเทศน์ ทํานองทีถ0 ูกต้องของทํานองแมงปู้ชมดวง และของ
พืน2 ทีใ0 นต่างจังหวัดซึง0 เป็ นทํานองทีแ0 ตกต่างจากของจังหวัดลําปาง
คําสําคัญ: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทํานองแมงปู้ชมดวง

Abstract
Research project for training course development about The forcing story of Gautama Buddha
Vessundonchadok , Mangpuchomduang rhythm of Lampang province that was occurred by the lecturers and
the students in there with different purpose. The lecturers’ purpose wish to give the students acknowledge for
research process and practice toward the lessons. In the others hand , the students’ purpose wish to learn
and find the answers in the confuse of this story that was old rhythm . The story with this rhythm were
created by folk wisdom as long as more than 100 years. The body of knowledge for this research were as
follows ; the qualification of preachers , the worship for the teachers , the practice for the application to
create this rhythm that make different in Lampang and the others.
Key words: The forcing story of Gautama Buddha Vessundonchadok, Rhythm.
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บทนํา
โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก ทํานอง แมงปู้ชมดวง
ของจังหวัดลําปาง เพื0อการเผยแพร่ เกิดขึน2 จากความต้องการของอาจารย์และนิสติ โดยมีจุดมุ่งหมายทีแ0 ตกต่าง คือ
อาจารย์ตอ้ งการให้นิสติ เกิดการเรียนรูใ้ นเรื0องของ กระบวนการวิจยั โดยการ ได้ลงมือปฎิบตั จิ ริง และนิสติ ต้องการเรียนรู้
และค้นหาคําตอบในประเด็นทีเ0 กิดความสงสัย ดังนัน2 อาจารย์ผูบ้ รรยายจึงหาแหล่งทุนวิจยั และสนับสนุ นให้นิสติ เขียน
โครงร่างวิจยั เสนอไปยังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั ท้องถิน0 ต่อมาโครงการดังกล่าวได้รบั การ
สนับสนุ นงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั ท้องถิน0 ภายใต้ชุดโครงการวิจยั เพื0อ
ท้องถิน0 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (CBPUS) โดยอาจารย์ผบู้ รรยายรายวิชาสถิตเิ บือ2 งต้นและการวิจยั คือ อาจารย์เกศ
รา สว่างวงศ์ อาจารย์ผบู้ รรยายประจํารายวิชา และพระนิสติ กลุ่มหนึ0ง ประกอบด้วย พระอธิการบุญยิง0 สุจติ ฺ โต พระภูมิ
ภัทร ฐานสฺมปนฺ โน พระนรินทร์ วณฺณวฑฺฒโน และพระถวัตต์ ทีปวํโส ซึง0 ในขณะนัน2 ศึกษาในชัน2 ปี ท0ี 2 โดยพระนิสติ
รูปหนึ0งในคณะวิจยั เกิดความสงสัยว่า ระบําแมงปู้ชมดวง ซึ0งเป็ นระบําเก่าแก่ของจังหวัดลําปางมีระบําหรือทํานอง
อย่างไร และมีผู้ใดยังสามารถเทศน์และรู้จกั ระบํานี2บ้าง ซึ0งต่อมาได้รบั การอนุ มตั ิโครงการภายใต้ช0อื “โครงการวิจยั
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทํานองแมงปู้ชมดวงเพื0อการเผยแพร่” สัญญาเลขที0
PDG52N0012 โครงการนี2ประกอบด้วยอาจารย์หวั หน้าโครงการและพระนิสติ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ชัน2 ปี
ที0 2 จํานวน 4 รูป ได้เริม0 ต้นสืบค้นหาทํานองเทศน์มหาชาติ ระบําเก่าแก่ของจังหวัดลําปาง โดยได้รบั ความเมตตาใน
การให้ขอ้ มูลจากปราชญ์ในจังหวัดลําปาง ด้านการเทศน์ทงั 2 ทีเ0 ป็ นพระสงฆ์และฆราวาสราว 10 รูป /คน และได้รบั ความ
เมตตาจาก ผศ.ดร ดวงจันทร์ เดีย0 ววิไล อาจารย์คณะครุศาสตร์ และผูอ้ ํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง ในการตรวจสอบและให้คาํ แนะนําในด้านการร่างหลักสูตรการอบรม เทศน์มหาชาติ
ในฐานะครู เป้ าหมายหลักคือมุ่งเน้นให้พระนิสติ ได้มโี อกาสเรียนรูก้ ระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม ได้ลงมือ
ทําด้วยตนเอง (Active Learning)และนําไปใช้ในพระพุทธศาสนาด้วยตนเองได้อย่างแท้จริงเช่นกัน การศึกษาและสืบ
ค้นหาทํานองแมงปู้ชมดวง ซึง0 เป็ นทํานองเทศน์มหาชาติทม0ี เี อกลักษณ์เฉพาะและเก่าแก่ของจังหวัดลําปาง ทีน0 ับอายุได้
เกือบร้อยปี แม้แต่นักเทศน์ช0อื ดังหลายท่านในจังหวัดลําปางยังอุทานว่า...ไม่เคยได้ยนิ ชื0อ...ซึง0 ในเวลานัน2 เกือบทําให้
หมดกําลังใจ แต่คณะวิจยั ถือคติว่า ‘ความพยายามอยู่ทไ0ี หน ความสําเร็จอยู่ทน0ี ัน0 ’ จึงพยายามช่วยกันสืบหาตัวบุคคลที0
เป็ นนักเทศน์รุ่นเก่า โดยคณะวิจยั ดําเนินงานมากกว่าแผนกิจกรรมที0วางไว้เกือบเท่าตัว เริม0 จากการสืบแสวงหาตัว
บุคคล และลงพืน2 ทีเ0 พื0อเก็บข้อมูลซึง0 คณะวิจยั ใช้วธิ กี ารบันทึกเสียง...ท่านแล้วท่านเล่า... ท่านแล้วท่านเล่า...จนกระทังได้
0
พบกับอดีตพระนักเทศน์ช0อื ดังท่านหนึ0ง คือ อาจารย์อนิ สม เครือตัน แห่งบ้านนํ2าโจ้ อําเภอ แม่ทะ จังหวัดลําปาง ที0
ยืนยันว่านี0คอื ทํานองแมงปู้ชมดวง ทีท0 ่านได้รบั การฝึ กมาจากครูของท่านคือ เจ้าอธิการเสาร์ สุขโพธิ v วัดนํ2าโจ้ ตัง2 แต่
อายุ 14 ปี และต่อมาฝึกกับพ่ออาจารย์หนานเมือง แปงตาสาย บ้านฟ่ อน ต่อมาจึงได้จดั เวทีตรวจสอบองค์ความรูท้ ไ0ี ด้
รวบรวมมา โดยได้เ ชิญ /นิ ม นต์ พ ระนั ก เทศน์ และปราชญ์ ท้อ งถิ0น ช่ ว ยกัน ระดมสมองเพื0อ ตรวจสอบและรับ รอง
ข้อมูล เมื0อได้คํา ตอบที0เห็นพ้องกันในเวทีการตรวจสอบแล้ว จึง ทําการบันทึกเสียงเพื0อ เป็ น ต้นแบบในการจัดทํา
หลัก สูต ร จากนัน2 ได้ช่ ว ยกัน ร่ า งหลัก สูต รเพื0อ นํ า ไปสู่ก ารถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ท0ีไ ด้ม า และได้ร ับ การรับ รองจาก
ผู้เ ชี0ย วชาญในการเขีย นหลัก สูตรการอบรมเชิงปฏิบ ัติก ารการฝึ ก เทศน์ ม หาชาติ ทํา นองแมงปู้ชมดวงเป็ น เวลา
2 วัน โดยพระครูอุดมสิรทิ ตั เจ้าคณะตําบลทุ่งฝาย/เจ้าอาวาสวัดศรีภูมมิ า และอาจารย์อนิ สม เครือตัน เป็ นวิทยากร
ฝึกอบรม ทัง2 นี2ได้มผี สู้ นใจสมัครเข้ารับการอบรมเกินจํานวนกลุ่มเป้ าหมายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซง0ึ ส่วนใหญ่เป็ นนิสติ ของ
มจร. นันย่
0 อมแสดงให้เห็นถึงความสนใจของพระนักเทศน์ยุคปั จจุบนั หลังเสร็จสิน2 การอบรมพบว่า มีพระนักเทศน์หลาย
ท่าน ที0สามารถถ่ายทอดทํานองแมงปู้ชมดวงได้ดี และยังสามารถเผยแพร่โดยนํ าไปใช้ในงานเทศน์มหาชาติ ทัง2 ใน
ชุมชนของตน และเทศน์ในงานบุญตัง2 ธรรมหลวงของ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลําปางทุกปี จนถึงปั จจุบนั อาทิเช่น พระ
ครูโ สภณพัฒนวิกรม วัดบ้านทุ่ง อําเภอเมืองปาน พระภูมภิ ทั ร ฐานสมปyฺ โน วัดบ้านดง อําเภอแม่เมาะ และพระ
อธิการสัมฤทธิ v กุสลจิตฺโต วัดโทกหัวช้าง อําเภอเมืองลําปาง

ถึงแม้ว่าการเทศน์มหาชาติทาํ นองแมงปู้ชมดวง เป็ นทํานองทีม0 เี อกลักษณ์เฉพาะและเก่าแก่ของจังหวัดลําปางก็
ตาม แต่ ก็ย ัง มีทํา นองเทศน์ ม หาชาติใ นเขตล้า นนาอีก มากมายที0ค วรค่ า แก่ ก ารอนุ ร ัก ษ์ แ ละเผยแพร่ ดัง นัน2 แม้ว่ า
โครงการวิจยั นี2จะสําเร็จลงด้วยดีโดยได้รบั คําตอบจากโจทย์วจิ ยั ที0ตงั 2 ไว้แล้วนัน2 แต่หากคณะวิจยั ยังคงมีความตัง2 ใจใน
การเก็บข้อมูลที0เป็ นทํานองเทศน์มหาชาติในเขตจังหวัดใกล้เคียง เพื0อนําข้อมูลมาทําการเผยแพร่เพื0อให้ทํานองการ
เทศน์มหาชาติของล้านนาอยู่ค่กู บั บวรพระพุทธศาสนาสืบไป ภายใต้การรับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง โดยได้รบั แรง
บันดาลใจจากงานวิจยั ชิน2 นี2เช่นกัน คณะวิจยั มีความมุ่งมันที
0 จ0 ะสืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติ ทํานองแมงปู้ชมดวง
ซึง0 เป็ นอารยธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษในจังหวัดลําปางของพวกเราสืบต่อไป.

องค์ความรู้เกียวกับการเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก
ประเพณีตงั 2 ธัมม์หลวง2 หรือการเทศน์มหาชาติหมายถึง การฟั งพระธรรมเทศนาเรื0องใหญ่ หรือเรื0องสําคัญ
เพราะธรรมหลวงทีใ0 ช้เทศน์มกั จะเป็ นเวสสันดรชาดกอันเป็ นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสตั ว์ก่อนจะได้มาประสูติ และ
ตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีทงั 2 หมด 13 กัณฑ์ คําว่า “ตัง2 ” แปลว่าเริม0 ต้น การตัง2 ธรรมหลวง ก็อาจแปลว่า การ
สดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีรท์ จ0ี ารขึน2 ใหม่เป็ นครัง2 แรกด้วยประเพณีน2ีตรงกับงานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติของภาค
กลาง การตัง2 ธรรมหลวงนี2จะจัดขึน2 ในวันเพ็ญเดือนยี0 มีการเตรียมงานนับตัง2 แต่การเตรียมสถานทีใ0 นการเทศน์และการ
เตรียมตัวของผู้จะมาฟั งเทศน์ ถือเป็ นพิธใี หญ่คู่งานทานสลากภัตต์ ดังนัน2 จึงมีคตินิยมว่า ในวัดหนึ0งนัน2 ปี ใดทีจ0 ดั งาน
ทานสลากภัตต์ ก็จะไม่จดั งานตัง2 ธรรมหลวง และปี ใดทีจ0 ดั งานตัง2 ธรรมหลวงก็จะไม่จดั งานทานสลากภัตเพราะสองงานนี2
ต้องใช้ความเสียสละ ความร่วมมือจากศรัทธาชาวบ้านอย่างมาก

ประวัติความเป็ นมาและประเพณี ของการเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก
การที0เรียกว่า มหาชาตินัน2 ได้เรียกกันมาแต่สมัยสุโขทัย และประเพณีนิยมมีเทศน์เรื0องเวสสันดรชาดกก็
เกิดขึน2 ตัง2 แต่ก่อนสมัยของพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ เพราะมีหนังสือภาษามคธเรียกชื0อว่า “เวสสันดรทีปนี” เป็ นหนังสือขัน2
ฎีกาแต่งอธิบายความในอรรถกถามหาเวสสันดรชาดก ซึง0 พระสิรมิ งั คลาจารย์แต่งขึน2 ทีจ0 งั หวัดเชียงใหม่ เมื0อ พ.ศ. 2060
แสดงว่าชาวภาคเหนือนิยมเรื0องพระเวสสันดรมาก่อน ถือว่าเวสสันดรชาดกเป็ นเรื0องเล่าการบําเพ็ญทานบารมีอนั
ยิง0 ใหญ่ของพระโพธิสตั ว์อนั เป็ นชาติสดุ ท้าย ทีจ0 ะได้ตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้า อีกทัง2 เนื2อเรื0อก็มอี รรถรสไพเราะ มีคติสอนใจ
เป็ นอย่างดี ชาวพุทธจึงนิยมฟั งเทศน์มหาชาติเป็ นประจํา จนถึงกับกล่าวกันว่า “ตราบใดทีค0 นยังฟั งเทศน์มหาชาติอยู่
พระพุทธศาสนาจะมันคงยื
0
นยาว อยู่ตราบนัน2 ” เพราะคติสอนในทีป0 รากฏในเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกนัน2 สอน
เกีย0 วกับการให้ทาน ความสามัคคี การสงเคราะห์ผูอ้ 0นื และการกระทําตนให้เป็ นประโยชน์ ถ้าหากทุกคนฟั งเทศน์
มหาชาติแล้วปฏิบตั ติ ามปฏิปทา (พฤติการณ์หรือการปฏิบตั ติ วั ) ของพระเวสสันดร บ้านเมืองก็จะร่มเย็นและพุทธ
ศาสนาก็รุ่งเรืองยืนยาวต่อไป ความเชื0ออีกประการหนึ0งกล่าวกันว่า หากใครได้ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครบทัง2
13 กัณฑ์ หรือ 13 ผูก โดยมีพระคาถาเป็ นภาษาบาลีรวมพันคาถาแล้วจะมีอานิสงส์มากปั จจุบนั การเทศน์มหาชาติ หรือ
ทางภาคเหนือจะเรียกว่า การตังG ธรรมหลวง นิยมเทศน์มหาชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะอย่างยิง0 ในวัน
เพ็ญเดือน 12 แต่ในปั จจุบนั อาจมีการเทศน์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมตามความพร้อมของวัดและ
ประชาชน

2

มณี พยอมยงค์, ประเพณี สิบสองเดือน, พิมพ์ครัง2 ที0 2 (เชียงใหม่: ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2543), หน้า 25-50.

ความหมายและความสําคัญของการเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก ทํานองแมงปู้ชมดวง
การเทศน์มหาชาติ หรือ ทางภาคเหนือจะเรียกว่า การตัง2 ธรรมหลวง หมายถึงการฟั งเทศน์ครัง2 ใหญ่ ซึง0 มี
ความสําคัญต่อพุทธศาสนิกชนมาก ด้วยเชื0อว่าหากใครได้ฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะเกิดสวัสดิมงคลแก่
ตน เพราะถือว่า
v
เป็ นการฟั งธรรมทีย0 งิ0 ใหญ่ทไ0ี ด้อานิสงส์ทงั 2 ผูเ้ ทศน์และผูฟ้ ั ง และนิยมเทศน์มหาชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะ
อย่างยิง0 ในวันเพ็ญเดือน 12 แต่ในปั จจุบนั อาจมีการเทศน์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมตามความพร้อม
ของวัดอีกครัง2 หนึ0ง

ความแตกต่างของทํานองแมงปู้ชมดวงกับทํานองอืนการเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก ทํานอง
“แมงปู้ชมดวง”
ทํานองแมงปู้ชมดวงนัน2 ถือเป็ นทํานองทีม0 มี านานกว่า 80 ปี และเป็ นทํานองทีบ0 รรพบุรุษชาวลําปางได้คดิ แต่ง
ขึน2 มาด้วยภูมปิ ั ญญาและจินตนาการจากการเห็นแมลงภู่ขณะกําลังดูดกินนํ2าหวานของเกสรดอกไม้จากดอกหนึ0งไปยัง
อีกดอกหนึ0ง และเป็ นเอกลักษณ์ของทํานองเทศน์มหาชาติของจังหวัดลําปาง ดังนัน2 สรุปได้ว่าองค์ความรูท้ 0ไี ด้จาก
งานวิจยั ชิน2 นี2 คือ การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทํานอง “แมงปู้ชมดวง” จึงมีคุณค่าและมีความสําคัญควรแก่การ
อนุ รกั ษ์และเผยแพร่ให้เป็ นที0รู้จกั ในหมู่ พระนักเทศน์และผูส้ นใจ โดยคณะวิจยั ร่วมกับปราชญ์ทอ้ งถิน0 ได้จดั ทําเป็ น
หลักสูตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยมีเนื2อหาในการฝึ กอบรมคือการบรรยายความรูท้ วไปเกี
ั0
ย0 วกับการเทศน์มหาชาติ
และการฝึ ก เชิงปฏิบตั กิ าร โดยใช้เวลาจํานวน 2 - 3 วัน การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทํานอง “แมงปู้ชมดวง”
เป็ นทํานองทีม0 คี วามแตกต่างจากทํานองอื0นๆ คือ เป็ นทํานองทีม0 กี ารเดินธรรมหรืออ่านธรรมด้วยนํ2าเสียง ทีช0 ดั ถ้อยชัด
คํา สมํ0าเสมอขึน2 ๆ ลงๆ แบบนุ่ มนวล ไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปมีการเอือ2 นนํ2าเสียงทีพ0 อดีๆ ไม่ลากเสียงยาวมาก
แตกต่างจากทํานองมะนาวล่องของ คือ มีทํานองและการเดินธรรมทีเ0 ร็วกว่าทํานองแมงปู้ชมดวง ด้วยเสียงขึน2 ๆ ลงๆ
เช่นกัน คณะวิจยั และนักเทศน์ลงความเห็นว่าเป็ นทํานองเสียงเต้นๆ คือการใช้เสียงขึน2 ๆ ลงๆ แบบเร็วๆ กว่าทํานอง
แมงปู้ชมดวง

วิ ธีการเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก
1. วิธกี ารเทศน์นัน2 จะจัดขึน2 2 วันในวันแรกจะเป็ นการเทศน์แบบธรรมดา หรือเทศน์ธรรมวัตรก่อนเพื0ออุทศิ
ส่วนกุศลไปหาผู้ตายหรือทําบุญ เพื0อเป็ นบุญกุศลแก่ตวั เองและฟั งเนื2อมหาชาติ คือเรื0องราวเกีย0 วกับมหาเวสสันดร
ล้วนๆ ก่อนการเทศน์มหาชาติจะต้องเทศน์ธรรม 3 กัณฑ์ คือ 1) เทศน์สหัสคาถา หรือคาถาพัน คือคําบาลีทแ0ี ต่งเป็ น
ฉันทลักษณ์ต่างๆ เช่น ปั ฐยาวัตร กล่าวถึงเรื0องราวของพระเวสสันดร ตัง2 แต่ต้นจนจบ คาถานี2มวี ตั ถุประสงค์เพื0อให้คน
ฟั งพระบาลี เรื0องพระเวสสันดร เพื0อสรุปเรื0องย่อเกีย0 วกับพระเวสสันดรเพื0อความศักดิสิv ทธิ v เพื0อเริม0 เรื0องเป็ นตอนแรก
และเพื0อเป็ นบุญกุศลใหญ่ เพราะได้ฟังเวสสันดรจบทัง2 13 กัณฑ์ การเทศน์ ธรรมคาถาพันต้องนิมนต์พระที0มี
ความสามารถอ่านคําบาลีได้คล่องแคล่ว 2) เทศน์มาลัยเก๊า หรือธรรมมาลัยต้น เป็ นเรื0องราวเกีย0 วกับพระเถระอรหันต์
รูปหนึ0งชาวลังกาทวีปชื0อ พระมาลัยเถระ มีความสามารถดําดินบินบนเหาะเหินเดินอากาศได้ เดินทางไปเยีย0 มนรกพบ
กับพระยา ยมราช ได้เห็นสัตว์นรกจํานวนมาก มีความเวทนาจึงถามพระยายมราช และได้คําตอบว่ามนุ ษย์ชายหญิง
เป็ นอันมาก ทําบาปกรรมไว้มากหลาย จึงมาทนทุกข์ทรมานในนรกขอช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และตัวเองก็ควรทําบุญกุศล
เพื0อให้ได้พบความสุขในสรวงสวรรค์ พระมาลัยเถระจําคํามาบอกแก่ชาวโลก ขอให้เว้นบาปและทําบุญทําทาน ฟั งเทศน์
อุทศิ หาผูต้ ายโดยทัวไปจนทุ
0
กวันนี2 3) เทศน์มาลัยปล๋าย หรือธรรมมาลัยปลาย เป็ นเรื0องราวเกีย0 วถึงการเดินทางไป
สวรรค์ของพระมาลัยเถระ เพื0อกราบไหว้พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ดาวดึงส์ ได้พบกับพระศรีอริยเมตไตร
โพธิสตั ว์ทจ0ี ะมาตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้าถัดจากพระโคตมเจ้าของเรา ในอนาคตพระมาลัยได้ถามพระศรีอริยเมตไตรว่า
ทําอย่างไรจึงจะได้ร่วมกับศาสนาของพระองค์บา้ ง พระศรีอริยเมตไตรกล่าวตอบว่า ใครอยากจะเกิดร่วมศาสนาของ
พระองค์ จะต้องได้ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก นับตัง2 แต่ต้นจนจบในวันหนึ0งคืนหนึ0ง จึงจะได้ร่วมพระพุทธบาท

พระศรีอริยเมตตไตร เรื0องนี2เป็ นเครื0องชีน2 ําให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวเหนือนิยมฟั งเทศน์มหาชาติสบื มา และ
หลังจากเทศน์ธรรม 3 กัณฑ์น2ีแล้ว จะมีการเทศน์ธรรมอานิสงส์เวสสันตระอีกหนึ0งกัณฑ์ ซึง0 เป็ นคัมภีรท์ ค0ี นโบราญแต่ง
ไว้โดยกล่าวถึงอานิสงส์ของการฟั งเทศน์เรื0องราวมหาเวสสันดร นอกจากจะได้ร่วมศาสนาของพระศรีอริย เมตไตรแล้ว
ยังมีอานิสงส์นานัปการตามกัณฑ์เทศน์เพื0อยํ2าให้ศรัทธาประชาชนเห็นความสําคัญเรื0อง พระเวสสันดร และในวันทีส0 อง
ของการเทศน์มหาชาติจงึ จะมีการเทศน์ 13 กัณฑ์ โดยกัณฑ์ท0ี 1 ถึง 12 เป็ นการเทศน์ประจําปี เกิดและในกัณฑ์ท0ี 13 จะ
เป็ นการเทศน์รวมปี เกิดทัง2 12 ปี เกิด
2. ก่อนขึน2 เทศน์จะต้องไหว้บูชาครูบาอาจารย์ของตนเอง และมีการร่ายคาถาป้ องกันการทําคุณไสย หรือ
นักเทศน์บางท่านอาจมีเครื0องรางของขลัง มีการสักยันต์หรือใช้ตะกรุดป้ องกันตนเองจากการถูกกระทําของผูอ้ 0นื ทีไ0 ม่
ต้องการให้พระนักเทศน์ท่านนัน2 เทศน์เสียงดี

คุณสมบัติของพระนักเทศน์
1. มีใจรักการเทศน์มหาชาติ
2. มีน2ําเสียงทีเ0 ป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
3. ต้องเป็ นผูท้ ม0ี สี ขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง

องค์ความรู้เกียวกับวิ ธีการรักษาเส้นเสียง และการดูแลตนเองของพระนักเทศน์
1. ต้องไม่นอนดึก ไม่สบู บุหรี0
2. ควรดื0มนํ2าอุ่นเป็ นประจํา
3. ดื0มนํ2าผึง2 ผสมมะนาวก่อนขึน2 เทศน์
4. หมันฝึ
0 กซ้อมการเทศน์อยู่เสมอๆ เพื0อให้น2ําเสียงคงที0

ความมุ่งหมายของการเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก
ความมุ่งหมายสําหรับทางวัด
1. เพื0อให้มกี ารรวบรวมคัมภีรธ์ รรมต่างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่
2. เพื0อให้มกี ารเขียนคัมภีรธ์ รรมทีเ0 ป็ นวิทยาการเพิม0 มากขึน2
3. เพื0อฝึกหัดพระภิกษุสามเณร ให้มคี วามรูด้ า้ นการอ่านคัมภีรค์ ล่องแคล่วขึน2
4. เพื0อบํารุงพระภิกษุสามเณรในด้านจตุปัจจัย
5. เพื0อส่งเสริมกิจกรรมศาสนาหลายประการ เช่น การทําโคมไฟและดวงประทีป
6. เพื0อให้เกิดความประสานร่วมมือกันระหว่างวัดกับชาวบ้าน

ความมุ่งหมายสําหรับศรัทธาประชาชน
1. เพื0อสร้างศรัทธาความเชื0อเรื0องอานิสงส์ของการฟั งเทศน์มหาชาติ
2. สร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน
3.ทําให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน อันเกิดจากการร่วมมือ กันในการจัดงาน
4. ทําให้เกิดการเรียนรูเ้ กีย0 วกับจารีตประเพณี
5. ทําให้เกิดความรูว้ ทิ ยาการทางศาสนา เช่น ความรูเ้ รื0องพระเวสสันดร
6. ทําให้มโี อกาสฟั งพระนักเทศน์เสียงดี

การนังเทศน์ และการกําหนดเสียง
1. ผูเ้ ทศน์ตอ้ งนังตั
0 วตรง ห้ามหันไปหันมา เพราะจะทําให้เสียง เลื0อนไหลผิดไปจากเดิม
2. หากต้องการให้เสียงช่วงใดเป็ นเสียงใหญ่ เวลาออกเสียงให้กม้ ตัวลงเสียงจะกลับกลายเป็ น ใหญ่
ขึน2 กว่าเดิม
3. เงยหน้าขึน2 จะทําให้เสียงเล็กลงได้

คําอาราธนาธัมม์พระเวสสันดรชาดกทังG 13 กัณฑ์3
คําอาราธนาธัมม์พระเวสสันดรชาดก เป็ นคํากล่าวอัญเชิญให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในการตัง2 ธรรม
หลวง หรือ เทศน์ ม หาชาติ นัก ปราชญ์ ร าชบัณ ฑิต ของล้า นนาได้มีก ารแต่ ง คํา อาราธนาธัม ม์ ขึ2น มาโดยเฉพาะมี
หลากหลายสํานวน ทีก0 ล่าวไว้ในหนังสือประเพณีเดิม ได้รวบรวมไว้ ดังนี2

กัณฑ์ถ้วน 1 ทัสสพอร-ทศพร
วันนี2 เปนวันดี
ได้มาฟั งธัมมมหาชาติกัv ณฑ์ถว้ นเค้า
เจ้าเจื0องจอมสรี
ถวายพอรแก้วเลิสสิบประการ
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์แก้ว
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

เป็ นวันมูละสัทธาผูข้ า้ ทังหลาย
ปางเมื0อขุนอินทาธิราชท้าว์
หือ2 นางราชผุสดีลงมาเกิด
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระภูบาลตนเลิสแล้ว
นิมนต์เทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 2 หิ มพานต์
ทสฺสวรกณฺฑํ ปริปุณฺณํ
ผูข้ า้ ค็มาคิดถูกอยากฟั งไพแถม
กัณฑ์ทท0ี ่านแก้วหือ2 ทานช้างเผือกแก้วแก่พราหมณ์ไพ
เขาค็มาร้องต่อพระราชปิ ตา
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์แก้ว
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

สุดเสีย2 งไพนึ0งผูก
ชื0อว่าหิมพานต์เรยเลิสแล้ว
ขุนเมืองไทค็มาจาจ่มฟ้ อง
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธาตนสักติสวาสตร์
v
แล้วนิมนต์เทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 3 ทานกัณฑ์
หิมพานธมฺมเทสนํ
บัดนี2 ผูข้ า้ อยากฟั ง
ร้องไห้สงสี
ั 0 พี
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์แก้ว
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

3

ธัมม์หมิ พานต์ท่านได้เทสน์สดุ เสีย2 งไพแล้ว
ทานกัณฑ์ไชยเรยร้องไห้แค้นคัง0
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระมุนีตนสักติสวาสตร์
v
แล้วนิมนต์เทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

ทวี เขือ0 นแก้ว, ประเพณี เดิ ม, (ลําปาง: โรงพิมพ์เลีย0 งเชียง, 2541).

กัณฑ์ถ้วน 4 วนปเวสน์
ธมฺมเทสนํ ผูกทานกัณฑ์
บัดนี2คร็ อดวนปเวสน์
จตุราท้าวเท่าไพทรงผนวชบวชเปนรสี
โขงเขตใกล้ทพ0ี ระปั ณณราชลาสา
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

ค็ปริปุณณังจนสุดเสีย2 งเขตต์
เขตเขาไกลขัน2 ด่านดงรี
อยู่ในคีรปี ่ าไม้
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธาตนสักติสวาสตร์
v
แล้วนิมนต์เทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 5 ชูชก
ธมฺมเทสนํ ปริปุณฺณํ v
คือธัมม์วนปเวสน์ดงั ท่านเทสนา
เถ้าชราเชยชุม่
บึดนึ0งแต่งมาตริให้ออ้ นมีหนั 2 พรํ0าพร้อม
ขึน2 นังบนธั
0 มมาสน์แก้ว
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

ค็พากันฟั งจนเสีย2 งเขตต์
บัดนี2คม็ ารอดชูชกชยาเรยี
มาได้เมียน้อยหนุ่มสาวจี2
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระภูบาลตนเลิสแล้ว
แล้วนิมนต์เทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 6 จุลพน
ชูชกชยกณฺฑํ นิฎฺฐติ ํ
บัดนี2คม็ ารอดห้องเหตุ
ของพรานเจตบุตรบอกหนทาง
ขึน2 นังบนธั
0 มมาสน์แก้ว
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

สุดเสีย2 งไพบ่เสส
จุลพนเดินด่าน
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระภูบาลตนเลิสแล้ว
นิมนต์เทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 7 มหาพน
จุลวนกณฺฑํ นิฎฺฐติ ํ
บัดนี2คม็ ารอดห้องเหตุ
เจ้าอัจจุตรสีเจ้าลําดับป่ าไม้หอ2ื ปู่ พราหมณ์ฟัง
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์แก้ว
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

สุดเสีย2 งไพบ่เสส
มหาพนรังสีใสบ่เส้า
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธังตนผ่านแผ้ว
แล้วเทสนาธัมม์
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 8 กุมมารบัรพ์-กัณฑ์กมุ าร
มหาวนํ นิฎฺฐติ ํ
บัดนี2คม็ ารอดห้องเหตุ
กัณฑ์น2ีเนตต์คม็ าหน้าสังเวชแท้กณ
ั หาชาลี
แม่มทรีเจ้าไพป่ าแต่เช้ายังบ่ทนั มา

ค็สดุ เสีย2 งบ่เสส
กุมมารบัรพ์ชยั เรย
อันพ่อพระรสีหอ2ื ทานแก่พราหมณาผูเ้ ถ้า
ชาลีกณ
ั หาขอเทวดานําเอาข่าวสารไพบอก

แก่ออกไธ้แม่เทวี
ขอหือ2 แม่ออกเจ้ารีบมาเรว
ร้องรํ0าไห้อยูว่ อยๆ
เหมือนดังจั
0 กม้างม้วยเสียคู่แดนดง
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์แก้ว นิมนต์เทสนาธัมม์
หมู่สทั ธาผูข้ า้ ทังหลาย
ทุกคนมีจติ ต์แก่กล้า
ระบําใดดีคข็ อจิม0 เจ้าทีไ0 หว้สกั 2-3-4 บัง2
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

คันแม่มทรียงั รักลูกเต้า
แสรโสกาเจ็บแสบไหม้
พูดงดอยแม่น2ําเหวหาดห้วย
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระทัสสพลตนเลิสแล้ว
อย่าไพละกาพย์เค้ากาพย์ปลาย
ต่างค็ใคร่ฟังเหมือนกันทัวหน้
0 า
อยากใคร่ฟังกุมมารบัรพ์
กันอิดหิวไหนค็ค่อยยอบยัง2 เทสนาไพนึ0งลา
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 9 กัณฑ์มทั รี (อ่าน “มะที”)
กุมารปพฺพํ นิฎฺฐติ ํ
บัดนี2คม็ ารอดกัณฑ์มทรีกณ
ั ฑ์ถว้ นเก้า
สองบุตตาพีน0 ้อง
พระนางบ่รวู้ ่าลูกเต้าอยูไ่ หน
กลางเทศท้องหลายทีห0 ลายทาง
มีความโสกาโสกเส้า
นางค็มรณาเจียรจาก
เสีย2 งลมหายใจไพน้อยนึ0งแล้ว
นางหน่อแก้วได้สติช0นื ตื0นขึน2 มา
ขึน2 นังธั
0 มมมาสแก้วแล้วเทสนาธัมม์
ทีท0 ่านได้เรียนไว้และชนาญมา
พอขอระบําธัมม์สกั 2-3-4 บัง2
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ

ค็สดุ เสีย2 งไพแท้ดหี ลี
อันนางหนุ่มเหน้าแม่คม็ าเวทนาหา
อันอยู่หอ้ งกลางป่ าดงไพร
ไพเซาะหาในไพรแห่งห้อง
พระนางยิง0 มีอาธวา
เพราะบ่หนั ลูกเต้าหน่อโอรสา
มรนาตติงตนตาย
ได้ยนิ เสียงผัวตนเรียกร้องอยู่แจ้วๆ
ขอนิมนต์ลกู ศิษย์พระพุทธาตนผ่านแผ้ว
ระบําใดดี ค็ขอระบําธัมม์จมิ0 เจ้าทีไ0 หว้
บัดนี2ผขู้ า้ น้อยหากแข้งขับแข้งจํา
อิดหิวไหนค็ค่อยยอบยัง2 เทสนาธัมมไพนึ0งลา
อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 10 สักกบัรพ์
มทฺทปิ พฺพํ นิฎฺฐติ ํ
ซํ2ามีใจผ่องแผ้วอยากฟั งสักกบัรพ์เรย
ค็บ่เบ่นหน้าไพเฉย
ปางเมื0อขุนอินทาเสด็จจากฟากฟ้ า
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธาตนผ่านแผ้ว
แล้วจิง0 ขอระบํากาบส้อย
ได้เหงีย0 หูฟังนึ0งรา

ค็สดุ เสีย2 งไพแล้ว
การกะทําบุญของเวสสันตระ
ได้รบั คําชมเชยบ่ขาด
มาขอเอาหน่อหล้าชื0อมัททีรา
ขึน2 นังแท่
0 นแก้วแล้วนิมนต์เทสนาธัมม์
หือ2 สัทธาข้าม่อนน้อย
ธมฺมํ อนุกมฺมปิ มํ ปชํ อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 11 มหาราช
สักกบัรพ์ระบําได้รบั การฟั งบ่ขาด

บัดนี2คม็ ารอดมหาราชกัณฑ์ไชยกัณฑ์ใหญ่กว้าง

ปางเมื0อพราหมณ์นําลูกพระเจ้าช้างพรากเดินดง
เข้าสูโ่ ขงเทสท้องเขตต์พระนคอรไชย
ปูนอัสสจัรย์แท้แลฝั นว่ายังมีชายผูห้ นึ0งแท้แก่ดดู าํ
ดอกบัวอันนัน2 ค็ฟ้ ุงซ่านอุฬาร
ขึน2 นังธั
0 มมาสน์แล้วเทสนาธัมม์
ขอให้ทงั กาพย์ปลายแลกาพย์เค้า
ฉันใดจักได้สว่างโสกา
เพือ2 หือ2 มันแจ้งแก่มลู สัทธาแลนา

เทวดาเจ้าค็มาบันดลหือ2 พราหมณ์หลง
ในคืนนัน2 ท้าวปรมสัญชัยค็มายังฝั นหัน
มันมีมอื สองหัตถังถือประทุมมัง
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธังตนสักติสวาสตร์
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธังตนผ่านเผ้า
ธัมม์พระเจ้าสุดแล้วแต่เทสนา
ขอไขกรียาหือ2 มันจนแห้ง
ธมฺมํ อนุกมฺมปิ มํ ปชํ อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 12 ฉขัตติ -ฉกษัตริ ย์
มหาราชปพฺพํ นิฎฺฐติ ํ
บัดนี2คม็ ารอดห้องเหตุฉขัตยิ รุ่งเรืองไรไสบ่เส้า
ในหิมวันต์ป่าไม้
ขอนิมนต์ลกู สิกข์พระพุทธาตนองอาจ
ระบําใดดีขอระบําธัมม์จมิ0 เจ้าทีไ0 หว้
คันอิดหิวไหนค็ค่อยยัง2 เทสนาธัมม์
พอขอระบําธัมมกาพย์สร้อย
ได้เหงีย0 หูฟังนึ0ง

สุดเสีย2 งไพแล้วบ่เสส
ปางเมื0อหกท้าวเจ้าเข้ามาล้มกองกัน
ฝูงหมู่เจ้าค็เข้ามาล้มทีใ0 กล้แห่งพระปั ณณสาลา
ขึน2 นังธั
0 มมมาสน์แก้วแล้วเทสนาธัมม์
สัก 1-2-3-4-5-6-7-8-9 บัง2
ขอจะไพว่าผูข้ า้ แข้งขับแข้งจํา
พอหือ2 สัทธาข้าม่อนน้อย
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ อาราธนํ กโรมฯ

กัณฑ์ถ้วน 13 นครกัณฑ์
ฉขตฺตยิ ปพฺพํ
บัดนี2คม็ ารอดห้องเหตุนครกัณฑัง
ปางเมื0อพระเจ้าฟ้ าสิกข์ใหม่แล้วขีช0 า้ งงาแก้วมาเมือง
อินทาร้อนทีน0 งจั
ั 0 กหือ2 ห่าฝนแก้วฝนฟ้ าหลังลงเมื
0
อง
ดูท่างท้าวราชอยู่สา้ งเล่าเปนทาน
กัณฑ์เทสน์ธมั ม์จบแล้วขอเพิม0 เติมกาพย์ปลาย
พอหือ2 สัทธายิงชายหนุ่มเถ้าผูน้ ดิ นังถ้
0 าอยู่ดาฟั ง
พร้อมทัง2 ธัมมเทสนา
ธมฺมํ อนุกมฺปิ มํ ปชํ อาราธนํ กโรมฯ

นิฎฺฐติ ํ ค็สดุ เสีย2 งไพบ่เสส
คือนครกัณฑ์สดุ ส้อยหล้า
ห่าฝนเรียงแถวถัง0
ตกลงมานันเนืองดังจะจดจะจอด
0
ขอลูกสิกข์พระภูบาลตนผ่านแผ้ว
ขอชักนิยายตัง2 แต่ปลายรอดเค้า
ขอไขตามระบําเอาจดหมดขีด
ตามทีท0 ่านได้เล่าเรียนมานึ0งเรา

บทสรุป
องค์ค วามรู้ทีได้ จ ากการทํา งานวิ จ ยั เกี ยวกับ แนวทางในการพัฒ นาหลัก สู ต รการเทศน์ มหาชาติ
เวสสันดรชาดก ทํานองแมงปู้ชมดวง
กระบวนการสืบค้นข้อมูล คณะวิจยั ได้ดาํ เนินการสืบค้นข้อมูล โดยใช้กระบวนการ ดังนี2
1. การวางแผนในการสืบหาผูร้ หู้ รือปราชญ์ชมุ ชน โดยขัน2 ต้นได้รายชื0อจํานวน 10 รูป/คน ได้แก่
1) พระครูอนุศาสก์วรธรรม วัดบุญวาทย์วหิ าร พระอารามหลวง

2) พระครูอุดมสิรทิ ตั วัดศรีภมู มิ า
3) พระครูโกศลพิพฒ
ั นกิจ วัดศรีเกิด
4) พระสมพร ปภสฺสโร วัดช่างแต้ม
5) พระประเทือง ทีปธมฺโม สํานักปฎิบตั ธิ รรมทอแสงธรรมอรัญญคีรี (สํานักปฏิบตั ธิ รรมแสงประทีป
ธรรม อําเภอเถิน)
6) พระครูวาปี ธรรมเกษม วัดหนองร่อง
7) พ่อหนานเกรียง ติป… ปะละวงค์ บ้านดงไชยวราราม อ.เมืองลําปาง
8) พ่อหนานอินสม เครือตัน บ้านนํ2าโจ้ อ.แม่ทะ
9) พ่อหนานสีไว บ้านทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร (หลังลาสิกขาบทเข้ารับราชการตํารวจที0จ งั หวัด
กําแพงเพชร)
10) พ่อหนานสมศักดิ v เครือประสาน บ้านทุ่งฝาย อ.เมืองลําปาง (เสียชีวติ ก่อนการสัมภาษณ์)
2. ดําเนินการลงพืน2 ทีเ0 พื0อเก็บข้อมูลตามรายชื0อข้างต้น โดยขณะเก็บข้อมูล ได้รายชื0อผูร้ เู้ พิม0 ขึน2 อีก 2 ท่าน
ได้แก่
1) พ่อหนานคาด ฟองจันทร์ บ้านหนองร่อง
2) แม่บุญเธียร สิทธิจู บ้านดงม่อนกระทิง
3) การจัดทําร่างหลักสูตรการเทศน์มหาชาติ โดยได้รบั ความเมตตานุเคราะห์จาก ผศ ดร.ดวงจันทร์ เดีย0 ววิไล
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เป็ นผูต้ รวจสอบหลักสูตร การดําเนินงานทัง2 หมดของคณะวิจยั ได้ผลออกมา
เป็ นทีน0 ่ าพอใจอย่างมาก เพราะผลงานทีอ0 อกมานัน2 ทําให้พระสงฆ์สามเณรในจังหวัดลําปาง มีความกระตือรือร้นอย่าง
มากในการทีจ0 ะออกมาช่วยกันอนุรกั ษ์การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยเฉพาะทํานองทีเ0 ป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ลําปางนันก็
0 คอื ทํานองแมงปู้ชมดวง ซึง0 เป็ นทํานองเก่าแก่ของจังหวัดลําปางทีท0 างคณะวิจยั ได้ทําการสืบค้นและรือ2 ฟื2 น
ทํานองเพื0อนําไปฝึกอบรมและเผยแพร่ต่อไปทํานองแมงปู้ชมดวงนัน2 ได้หายไปจากจังหวัดลําปางเกือบร้อยปี แต่กย็ งั มีผู้
ทีส0 ามารถทีจ0 ะจดจําทํานองนี2ได้ซง0ึ ข้อมูลนี2หลวงพ่อท่านพระครูอุดมสิรทิ ตั เจ้าอาวาสวัดศรีภูมมิ า ท่านได้ให้ขอ้ มูลกับ
ทางคณะวิจยั ว่า พ่ออาจารย์อนิ สม เครือตัน บ้านนํ2าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง สามารถทีจ0 ะเทศน์ทํานองนี2ได้ ทางคณะวิจยั
จึงลงพืน2 ทีเ0 ก็บข้อมูลดังกล่าวทีบ0 า้ นพ่ออินสม เครือตัน ซึง0 ก็เป็ นทีภ0 ูมใิ จอย่างมาก ทีพ0 ่ออาจารย์อนิ สมท่านได้สบื ทอด
ทํานองนี2ไว้ ซึง0 พ่ออินสม เครือตัน ท่านได้สบื ทอดทํานองมาจาก เจ้าอธิการเสาร์ สุขโพธิ v วัดนํ2าโจ้ แม่ทะ ตัง2 แต่อายุ 14
ปี และต่อมาฝึกกับพ่ออาจารย์หนานเมือง แปงตาสาย บ้านฟ่ อน ซึง0 ทัง2 2 ท่านนี2ได้เสียชีวติ แล้ว หลังจากได้เก็บข้อมูล
ดังกล่าวแล้วทางคณะวิจยั จึงได้เชิญ พ่ออาจารย์อนิ สม เครือตัน เป็ นวิทยากรเพื0อฝึ กอบรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก ซึ0งท่านก็พร้อมที0จะให้ขอ้ มูลและเป็ นวิทยากรให้กบั ทางคณะวิจยั และเมื0อกลับมาทางคณะวิจยั ก็ได้จดั เวที
ฝึ กอบรมขึน2 เพื0อตรวจสอบองค์ความรูท้ ไ0ี ด้มาและออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรม ซึง0 การออกแบบฝึ กอบรมนัน2 ได้ขอ้
สรุปว่าจะดําเนินการอบรม 2 วัน นอกจากนัน2 องค์ความรูต้ ่างๆ ทีไ0 ด้มาจากการทํางานวิจยั ชิน2 นี2ทางคณะวิจยั ยังได้
ความรูใ้ นเรื0องของการเทศน์มหาชาติอกี มากมาย เช่น คุณสมบัตขิ องผูฝ้ ึกเทศน์ การรักษาเสียง การบูชา ครูบาอาจารย์
การใช้สญ
ั ลักษณ์ในการฝึกเทศน์ การอื0อ การใส่กาพย์ในการเทศน์ ซึง0 ทําให้สามารถนําองค์ความรูเ้ หล่านี2มาจัดทําเป็ น
หลักสูตรฝึ กอบรมการเทศน์มหาชาติ ทํานองแมงปู้ชมดวง สําหรับการฝึ กอบรมให้แก่พระสงฆ์สามเณรทีส0 นใจศึกษา
เรียนรูแ้ ละฝึกเทศน์ทาํ นองแมงปู้ชมดวง เพื0อนําไปเผยแพร่ต่อไป การสืบสานภูมปิ ั ญญาของบรรพบุรุษชาวลําปางอย่าง
น่าชื0นชม นอกจากนัน2 จากผลการดําเนินงานของคณะวิจยั ทําให้ได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราช
ธรรมาลังการ ทีป0 รึกษาเจ้าคณะจังหวัดลําปาง/เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วหิ ารพระอารามหลวง และพระครูอนุ ศาสก์วร
ธรรม รองเจ้าอาวาส วัดบุญวาทย์วหิ ารพระอารามหลวง/เจ้าคณะอําเภอเมืองลําปาง ได้ให้การสนับสนุ นให้มศี ูนย์
ฝึ กอบรมประจําจังหวัดขึน2 ที0วดั หลังจากเสร็จสิน2 โครงการวิจยั นี2 ซึง0 ถือเป็ นนิมติ หมายอันดีแก่พระสงฆ์สามเณรใน

จังหวัดลําปาง ในอันที0จะช่ วยกันอนุ รกั ษ์และสืบ สานองค์ความรู้ท0ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้เพื0อให้คงอยู่ใ นบวรแห่ ง
พระพุทธศาสนาสืบไป
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