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มหาชาติให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณคณะทีมงานและนักแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติ อันเป็นประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
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ท าให้ผู้วิจัยได้สามารถพัฒนาตนเอง และน าความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพและกระบวนการเรียนการสอน
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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ  ศึกษา
รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ และวิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติ  ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ต ารา 
งานวิจัย ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติและการ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
 ผลการศึกษาพบว่าการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเรียกว่า   
“สวดคาถาพัน” ประเพณีการเทศน์มหาชาติได้มีการสืบทอดมาทุกยุคทุกสมัยทั้งในการเทศน์แบบ
หลวง  และแบบราษฎร์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและท้องถิ่น ต าราเทศน์มหาชาติที่ใช้
ประกอบการเทศน์นั้นถูกประพันธ์ขึ้นตามยุคสมัยต่างๆ  ส านวนเทศน์ในปัจจุบันพบว่าใช้ส านวนเทศน์
มหาชาติของฉบับหอสมุดวชิรญาณ   
 รูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นพบว่ามีพัฒนานาการมาด้วยกัน 2 ยุค
คือ  ยุคที่ 1 (รัชกาลที่ 7- พ.ศ.2534 ) การแสดงในยุคนี้ใช้ฆราวาสร่วมแสดงประกอบการแสดงโดยใช้
กลุ่มศิลปินจากแม่เพลงพื้นบ้าน และศิลปินลิเกแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในเรื่องพระเวสสันดร
ชาดก  ยุคที่ 2 (รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน) ยุคนี้ใช้ศิลปินลิเกเข้ามารับบทบาทประกอบการ
แสดงอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะนายสมบูรณ์  แย้มสี (พรเทพ  พรทวี) หัวหน้าคณะลิเก พรเทพ  พรทวี 
 พรเทพ  พรทวี เป็นศิลปินลิเกท่ีรับบทบาทเป็นพระเวสสันดร ในการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติ ซึ่งได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจากพระครูวิชาญ 
ธรรมภาณี  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีมีรูปแบบของการแสดงที่ส าคัญ
คือ การน าจารีตของการแสดงลิเกมาใช้ประกอบในการแสดง  ซึ่งได้แก่ การใช้เพลงรานิเกลิงในการ
ด าเนินเรื่อง  ซึ่งเป็นจารีตส าคัญในการด าเนินเรื่อง  นอกจากนี้ยังมีจารีตของเพลงพ้ืนบ้านซึ่งได้แก่     
การร้องแหล่  และการร้องเพลงไทยประกอบในการแสดง   
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Abstract 

 The objectives of this study were (1) to examine the history of Presentation 
Mahajati Sermon,(2) to examine the patterns of presentation Mahajati sermon, and (3) 
to analysis of The Patterns of Presentation Mahajati Sermon. The study was a 
qualitative research and the instrument used to collect the data were documentary 
data, textbooks, researches, experts’ interview and focus groups discussion. 

 The results of the study revealed that the history of Mahajati Sermon was the 
beginning of Sukhothai dynasty Called  the deliverance of  the series of 1,000 
chapters of Wetsondon in Pali. The tradition of Mahajati Sermon has been inherited in 
all ages, both in the royal and the populace. It varies by region and region. The 
textbooks used For the sermons were composed according to the age. In terms of 
present day was found that use the melody Mahajati Sermon of Vajirayana Library. 

The Patterns of Presentation Mahajati Sermon was found that divided 2 
evolutions; The First Generation (the reign of King Rama 7-1991) the performance of 
this time use folk singers and musical folk drama(Likay) show the sermon of the 
Wetsondon, and The Second Generation (the reign of King Rama 9-present day) the 
performance of this time use musical folk drama (Pornthep Porntawee). 

   Pornthep Porntawee is the musical folk drama (his role is Wetsondon). He 
trained and learned with Phrakru ViChan Thamma Pani. The performances of the 
sermon of Pornthep Porntawee there are major forms of acting to use the tradition of 
the show, include using Ra-Ni-Gerng music in the story. There is also a tradition of 
Folk music such as, intone and singing Thai Song in the show. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  การเทศน์มหาชาติ เป็นโบราณประเพณีที่มีการสืบทอดกันมานับแต่ครั้งกรุงสุโขทัย
จนถึงปัจจุบันโดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจ าปีที่นิยมจัดระหว่างช่วงของการเข้าพรรษาจนถึงช่วง
ของการออกพรรษา หรือในโอกาสที่เหมาะสมเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจรรโลงวัฒนธรรม
ที่สูงส่งของไทย ด้วยการน้อมน าเรื่องราวเมื่อครั้งพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
เสวยพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดร โดยทรงบ าเพ็ญทานบารมี ด้วยการบริจาคทรัพย์ศฤงคาร 
พระมเหสี พระราชโอรสและพระราชธิดา ซึ่งจัดเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ยากที่ปุถุชนคนธรรมดา
โดยทั่วไปจะสามารถกระท าได้ การมีโอกาสได้รับฟังการเทศน์มหาชาตินับว่าได้อานิสงส์โดยแท้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคติความเชื่อว่าถ้าผู้ ใดได้ฟังการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา
ภายในวันเดียวจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย ผลานิสงส์จะส่งให้ผู้นั้นสมความมุ่งมาด
ปรารถนาในสิ่งที่พึงประสงค์ และยังจะส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนา (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ. 2551 : 1)  
  มหาชาติ  คือ ชาติที่ยิ่งใหญ่หรือการเกิดครั้งยิ่งใหญ่  ซึ่งหมายถึงการเกิดของ     
พระเวสสันดรโพธิสัตว์เป็นการเกิดเพ่ือบ าเพ็ญบารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใน
ชาติต่อมา  เรื่องราวความนิยมและความส าคัญของมหาชาติปรากฏให้เห็นจากร่องรอยวรรณกรรมที่
แต่งขึ้นมากมายทั้งต่างส านวนและต่างยุคสมัย  เฉพาะที่เป็นฉบับหลวงก็มีมากมายในลักษณะของ
รูปแบบค าประพันธ์ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีมหาชาติฉบับท้องถิ่นต่างๆอีก เช่น มหาชาติส านวนภาค
กลาง ได้แก่  “มหาเวสสันดรชาดกฉบับกระทรวงศึกษาธิการ” ส านวนภาคเหนือ ได้แก่  “มหาชาติ
ส านวนสร้อยสังกร”  ส านวนภาคอีสาน ได้แก่  “มหาชาติฉบับอีสานฉบับพิมพ์ของ ส.ธรรมภักดี”  
ส่วนส านวนภาคใต้ ได้แก่  “พระมหาชาดก ฉบับวัดมัชฌิมาวาส” จังหวัดสงขลา  และยังมีมหาชาติ
ส านวนต่างๆอีกมากมายที่แต่งกันโดยอิสระทั้งพระนักเทศน์ตลอดจน กวี นักปราชญ์  ราชบัณฑิต
ต่างๆ ได้ประพันธ์ขึ้นในลักษณะของโคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภท
ด้วยกัน ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติจึงปรากฏในสังคมไทยทุกภูมิภาค  ทั้งในราชส านักและในหมู่
ประชาชนทั่วไป โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ๆคือการเทศน์มหาชาติแบบหลวง  และการเทศน์
มหาชาติแบบราษฎร์  
  การเทศน์มหาชาติแบบหลวง  เป็นพิธีเทศน์มหาชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปรากฏ
หลักฐานทั้งที่เป็นหลักศิลาจารึก และวรรณกรรมต าหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์  ได้กล่าวถึงเรื่องราวชาดก
และเรื่องราวมหาชาติไว้อย่างชัดเจน  แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวชาดกหรือมหาชาตินั้นมีอยู่คู่กับคนไทย
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว  ครั้นในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงศรัทธาและเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเทศน์มหาชาตินั้นโปรดให้จัดเป็นพระราชพิธีประจ าปี 
ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดฯให้สร้างพระที่นั่งทรงธรรม  ด้วยพระราชประสงค์ให้เป็นที่ทรง
ธรรมในงานพระราชพิธีเทศน์มหาชาติ  พระราชพิธีนี้สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ในแผ่นดิน
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สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์  ข้าราชการ ท า เครื่อง    
กัณฑ์เทศน์กระจาดใหญ่บูชากัณฑ์เทศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เมื่อครั้งที่
ทรงด ารงอยู่ในสมณเพศก็ทรงหัดเทศน์กัณฑ์มัทรี  จนกลายเป็นธรรมเนียมให้พระราชโอรสถวายเทศน์
มหาชาติในวังหลวง (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. 2537 : 49) นอกจากนี้ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดให้จัดพระราชพิธีเทศน์มหาชาติขึ้นอย่างใหญ่
หลวง มีการสร้างเครื่องกัณฑ์เทศน์เป็นกระจาดรูปส าเภา โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อ
ทรงผนวชได้ฝึกหัดวิธีการเทศน์มหาชาติ ท าให้ความนิยมและศรัทธาในพิธีเทศน์มหาชาตินั้นมีสืบเนื่อง
และรับปฏิบัติต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบจนปัจจุบัน 
  การเทศน์มหาชาติแบบราษฎร์นั้นในแต่ละภูมิภาคท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยจะ
จัดให้มีงานบุญมหาชาติถือเป็นงานบุญใหญ่และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย  
โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ส าคัญที่สุดแห่งปี  จะจัดขึ้นในราวเดือน 4 เรียกว่า 
“บุญพระเวส” ทั้งยังมีประเพณีเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลนี้ด้วย เช่น พิธีแห่พระเวสเข้าเมือง และพิธีแห่
ข้าวพันก้อนเพื่อบูชาคาถาพัน  ทางภาคเหนือก็ให้ความส าคัญการเทศน์มหาชาติมาก มีประเพณีสร้าง
หลาบเงินหรือแผ่นเงินแกะลาย  แขวนห้อยรอบฉัตร ถวายเป็นเครื่องขันธ์ตั้งธรรมหลวงในงานบุญ
เทศน์มหาชาติตั้งธรรมหลวงประจ าปี  ในภาคใต้นั้นประเพณีเทศน์มหาชาติได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี
ตามวัดวาอารามต่างๆท่ีเน้นลักษณะการสวดด้วยภาษาท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีสวดด้าน ซึ่งคล้ายคลึง
กับการสวดโอ้เอ้วิหารรายอย่างกรุงเทพฯ และในบริเวณภาคกลางก็มีการจัดพิธีเทศน์มหาชาติเป็น
ประจ าทุกปีทั้งตามวัดวาอาราม สถานที่ต่างๆตลอดจนสถานศึกษาบางหน่วยงานก็ได้ส่งเสริมและจัด
ขึ้นเป็นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกๆปี 
  จะเห็นได้ว่าประเพณีเทศน์มหาชาติที่เป็นการเทศน์มหาชาติแบบหลวงในราชส านัก  
ได้ส่งอิทธิพลต่อประเพณีราษฎร์อย่างกว้างขวาง  แต่ละท้องถิ่นได้พัฒนารูปแบบการเทศน์และ
ประเพณีต่างๆให้แตกต่างกันไป  เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมเนียมท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค  
โดยเฉพาะในภาคกลางจะคงลักษณะส าคัญของประเพณีหลวงไว้มาก เช่น ในการเทศน์ก็มีปี่พาทย์
ประโคมขณะด าเนินพิธีตามแบบของหลวง  เชื่อว่าเป็นการเสริมศรัทธาให้เกิดความปิติในผลบุญที่ได้
บ าเพ็ญ ทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ได้ยินเสียงปี่พาทย์ได้ทราบว่าก าลังมีพิธีเทศน์มหาชาติอยู่  ผู้ใ ดรับ
กัณฑ์เทศน์ใดไว้จะได้ตระเตรียมตัวได้ทัน  ปี่พาทย์ในงานเทศน์มหาชาติของภาคกลางจะเริ่มด้วยเพลง
โหมโรงและก าหนดเพลงปี่พาทย์ประจ ากัณฑ์ไว้  ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ตามแบบหลวงที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นเพลงชั้นสูงทั้งสิ้น เช่น กัณฑ์ทศพร  ใช้เพลงสาธุการ  กัณฑ์หิมพานต์ใช้เพลงตวง
พระธาตุ เป็นต้น 

การเทศน์มหาชาติในส่วนที่เป็นประเพณีราษฎร์ นอกจากจะรักษาขนบแห่ง       
ราชส านักที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์และขั้นตอนพิธีการต่างๆแล้ว  ยังแฝงด้วยความสนุกสนานที่เป็น
รูปแบบในการแสดงทางนาฏศิลป์ทางการละเล่นและการแสดงแทรกอยู่ด้วย เช่น พระท่ีเทศน์มหาชาติ
กัณฑ์ต่างๆอาจมีการแหล่เพ่ือให้ผู้ฟังได้อรรถรสยิ่งขึ้น  แหล่ต่างๆที่มีประจ ากัณฑ์ที่เรียกว่าแหล่นี้จะ
แต่งเป็นพิเศษนอกเนื้อเรื่องพระเวสสันดรก็ได้  ชาวบ้านในบางพ้ืนที่แถบภาคกลางจะมีการเล่น
มหาชาติทรงเครื่องเวลามีพิธีเทศน์มหาชาติ โดยพระที่เทศน์มักจะรับบทเป็นพระเวสสันดร ชูชก และ
ตัวละครต่างๆ ลักษณะการเทศน์นี้นิยมเรียกว่า เทศน์มหาชาติหางเครื่อง หรือ มหาชาติทรงเครื่อง 
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(พระครู    วิชาญธรรมภาณี. สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งจะมีผู้แสดงออกมารับบทบาทเป็น
ตัวละครต่างๆในเรื่องที่ปรากฏตามกัณฑ์นั้นๆ แล้วร้องเพลงหรือท านอง จึงมักปรากฏเป็นรูปแบบการ
แสดงทางนาฏศิลป์ที่แฝงอยู่ในพิธีทางศาสนา ซึ่งการมีนักแสดงร่วมขณะการเทศน์นี้ช่วยท าให้เกิด
อรรถรสแห่งความสนุกสนานและความตลกขบขันร่วมเข้ามา จึงท าให้การเทศน์มหาชาติหางเครื่อง
หรือเทศน์มหาชาติทรงเครื่องนี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายในภาคกลาง  ศิลปินผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับและรู้จักกันดีในภาคกลาง มีประสบการณ์ในการแสดงมามากกว่า 30 ปีทั้งในการแสดงลิเก
และในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่องนี้คือพรเทพ  พรทวี 
  พรเทพ  พรทวี  หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของพระเอกลิเกชื่อดังและเจ้าของ
คณะลิเก พรเทพ  พรทวีแห่งเมืองสิงห์บุรี  มีชื่อจริงว่านายสมบูรณ์  แย้มสี เป็นศิลปินพ้ืนบ้านที่มี
ความรู้ความสามารถในการแสดงลิเกเป็นอย่างดี เป็นผู้แสดงและผู้ถ่ายทอดบทบาทพระเวสสันดรใน
การเทศน์มหาชาติทรงเครื่องที่มีประสบการณ์ในการแสดงที่ยาวนาน ครองใจบรรดาผู้รับชมในการ
แสดงบทบาทนี้มาอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน  ด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่มีกระแสเสียงในการร้อง
และการแหล่ประกอบการแสดง ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดบทบาท อารมณ์ และลักษณะ
ของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบ ความรู้ความสามารถที่สืบทอดและสั่งสมมายาวนานจนกลายเป็น   
อัตลักษณ์ทางการแสดงเฉพาะตัวที่โดดเด่น จึงท าให้ผลงานการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่
ปรากฏออกสู่สายตาผู้ชมแต่ละครั้งสร้างความตราตรึงและประทับใจให้แก่บรรดาผู้รับชมมาโดยตลอด
จวบจนปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาหรือสืบทอดรูปแบบการแสดงในลักษณะนี้ที่เป็นรูปธรรม  ยังมีให้เห็นอยู่
น้อยในสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุว่าบุคคลที่จะสืบทอดและเรียนรู้การแสดงประเภทนี้ต้องมีภาวะและ
ความสามารถ  ทั้งกระแสเสียง  และการแสดงที่เป็นเลิศรวมทั้งต้องมีความเข้าใจและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี  อีกท้ังความนิยมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนี้ของเยาวชนไทยยังมี
อยู่น้อยโดยส่วนมากเป็นการสืบทอดและฝึกฝนกันเองเฉพาะกลุ่ม  จึงท าให้ศิลปะการแสดงลักษณะนี้
ได้รับการศึกษาค่อนข้างจ ากัด และที่ส าคัญลักษณะการแสดงดังกล่าวยังมีลักษณะการแสดงและ
รูปแบบของการแสดงที่แตกต่างกับการแสดงประเภทอ่ืนทั่วไป  เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
และขั้นตอนของการเทศน์มหาชาติ  จึงท าให้การแสดงลักษณะนี้มีรูปแบบของการแสดงที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ และปรากฏเฉพาะในพิธีเทศน์มหาชาติเท่านั้น  

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาถึงเรื่องราว
ความเป็นมา  ตลอดจนรูปแบบวิธีการแสดงของการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่จัดแสดงโดย 
พรเทพ  พรทวี ที่จัดแสดงในปัจจุบัน เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาในด้านการแสดงและการวิเคราะห์ถึง
องค์ความรู้ในการแสดงดังกล่าว อันเป็นการอนุรักษ์ในภูมิปัญญาในเชิงศิลปะควบคู่กับมิติด้านศาสนา 
ตลอดจนจัดเก็บองค์ความรู้ของรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ให้
เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์เชิงศิลปะสืบไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 ศึกษาความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ 
1.2.2 ศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
1.2.3 วิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติเฉพาะกัณฑ์
กุมาร ตามรูปแบบและลักษณะการแสดงของ พรเทพ  พรทวี  
 
1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง“รูปแบบการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษา พรเทพ  พรทวี” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง  ตลอดจนการวิเคราะห์
รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  มีวิธีการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

 1.4.1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารเชิงส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประเพณีการ 
เทศน์มหาชาติ  จากหนังสือ  ต ารา เอกสาร  บทความ  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย  สื่อวีดิทัศน์และสื่อ    
อิเลกทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

1.4.2  การศึกษาภาคสนาม เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านการแสดง ตลอดจนบันทึกและสังเกตการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบไมม่ีโครงสร้างจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ  กลุ่มศิลปิน  และกลุ่มนักดนตรี 

1.  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ  คือผู้ที่มีความรู้ในด้านวิชาการ หรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี  ได้แก่ 

-พระครูวรปัญญาโกศล  ป.ธ.3 พระนักเทศน์มหาชาติวัดท้องคุ้ง  
ต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง  รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 

-พระครูวิชาญธรรมภาณี  น.ธ.เอก พระนักเทศน์มหาชาติวัดปทุม
ธาราม ต าแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม  เจ้าคณะต าบลบ่อแร่  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

-รศ.อมรา  กล่ าเจริญ  ข้าราชการบ านาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

2.  กลุ่มศิลปิน  คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี  ได้แก่ 

-นางเกลียว  เสร็จกิจ  ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง   
(เพลงพ้ืนบ้าน) ประจ าปี พ.ศ. 2539 ภูมิล าเนา  อ.ศรีประจันต์ จ.พรรณบุรี 

-นายกิตติ  เจือเพ็ชร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงลิเก  และผู้ก ากับ
การแสดงลิเกคณะพรเทพ  พรทวี  อดีตวิทยากรพิเศษสอนการแสดงพ้ืนเมือง(ลิเก) ณ วิทยาลัย    
นาฏศิลปอ่างทอง 
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-นายสมบูรณ์  แย้มศรี  หัวหน้าคณะลิเกพรเทพ  พรทวี  จังหวัด
สิงห์บุรี  ผู้รับบทบาทพระเวสสันดรในการแสดงประกอบเทศน์มหาชาติ 
                                       -นางแก้วใจ  บุญประกอบ  หัวหน้าคณะลิเกดวงแก้ว  ลูกท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้รับบทบาทมัทรีในการแสดงประกอบเทศน์มหาชาติ 

    -นางทวีป  อุศุภ   อดีตนางเอกประจ าคณะทวีปชัยณรงค์วงศ์เทวัญ 
ผู้รับบทบาทมัทรีในการแสดงประกอบเทศน์มหาชาติ 

    -นายสิทธิ์พสุ  ชัยวรงค์อุศุภ หัวหน้าคณะลิเกกุ้ง สุทธิราช        
วงศ์เทวัญ  จ.ชัยนาท ผู้รับบทบาทพระเวสสันดรในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

    -นางสาวสุภาพรรณ  ไตรหาญ  ศิลปินลิเกคณะพรเทพ  พรทวี 
ผู้รับบทบาทมัทรีในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

3.  กลุ่มนักดนตรี  คือผู้ที่มีประสบการณ์บรรเลงประกอบการเทศน์
มหาชาติ ที่มีประสบการณ์ในการบรรเลงประกอบการแสดงไม่น้อยกว่า 20 ปี 

    -นายสายชล  สาลีผล  นักดนตรีประจ าคณะลิเกพรเทพ  พรทวี 
    -นายทรงวุฒิ  ทองสุข  อดีตนักดนตรีประจ าคณะลิเกพรเทพ     

พรทวี 
1.4.3  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 โดยการน าข้อมูลที่ได้มาสรุป  วิเคราะห์   และเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอ

รายงานการวิจัย 3 บท ต่อคณะกรรมการ 
1.4.4  การประชุมกลุ่ม (Focus Groups)  

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ศิลปินด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจ านวน 8  คน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ อีกท้ังรับรองความถูกต้องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ของพรเทพ  พรทวี ซึ่งประกอบด้วย 

1).ดร.ชนัย   วรรณะลี      อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 
2).ดร.นิวัฒน์  สุขประเสริฐ    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
3).นายสมบูรณ์ แย้มสี      เจ้าของคณะลิเกพรเทพ พรทวี จ.สิงห์บุรี 

       ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงบทบาทพระเวสสันดร 
4).นางสาวสุภาพรรณ  ไตรหาญ  ศิลปินลิเกคณะพรเทพ  พรทวี 
        ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงบทบาทพระนางมัทรี 
5).นายสายชล  เคียงจัง      ศิลปินลิเกคณะพรเทพ พรทวี 
        ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงบทบาทชูชก 
6).นายสายชล  สาลีผล     นักดนตรีประจ าคณะลิเกพรเทพ  พรทวี   

      ผู้มีประสบการณ์ด้านการบรรเลงประกอบการแสดง  
เทศน์มหาชาติ 

7).นายกิตติ  เจือเพ็ชร์       ศิลปินลิเกคณะพรเทพ พรทวี 
          ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงลิเก 
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8).นางจ ารัส  อยู่สุข ครูเพลงพื้นบ้าน  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  
พรทวี 

1.5.2 ใช้เป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการแสดงแนวพ้ืนบ้านประเภทอ่ืนๆต่อไป     
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เทศน์มหาชาติ  หมายถึง  การเล่าเรื่องราวประวัติพระชาติสุดท้ายของ 

พระเวสสันดร  ซึ่งเชื่อว่ามาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าศาสดา
ของศาสนาพุทธ 

รูปแบบการแสดง    หมายถึง  ขั้นตอนการแสดงที่ประกอบด้วย  การเปิดเรื่อง  
การด าเนินเรื่อง  และการปิดเรื่อง 

พรเทพ  พรทวี   หมายถึง เจ้าของคณะลิเกพรเทพ  พรทวี   นักแสดงที่รับ
บทบาทแสดงเป็นพระเวสสันดรในการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติ 

แหล่   หมายถึง  การร้องด้นประกอบจังหวะเพ่ือบรรยาย
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ของการแสดง 

พระธรรมกถึก หมายถึง  พระผู้ท าหน้าที่เทศน์บนธรรมาสน์  ในพิธีเทศน์
มหาชาติ 

คฤหัสถ์ หมายถึง  อุบาสก อุบาสิกาท่ีไปบ าเพ็ญกุศลที่วัด 
ท านองส าเภา หมายถึง  ท านองเทศน์ชนิดหนึ่งที่ปรากฏในการเทศน์

มหาชาติกัณฑ์กุมาร 



 
 

บทที่  2 
 

ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ 
 

 การเทศน์มหาชาติเป็นวัฒนธรรมทางประเพณีของคนไทยที่มีมาช้านาน  ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ  มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและคติความเชื่อเกี่ยวกับการเทศน์
มหาชาติ  ซึ่งยังคงยังผูกพันกับคนไทยมาจนปัจจุบันปรากฏหลักฐานที่เป็นร่องรอยในความนิยมของ
คนไทยเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน อาทิ        
หลักศิลาจารึก  ใบลาน  เอกสาร หนังสือ  และต าราต่างๆ ที่บันทึกเรื่องราวของการเทศน์มหาชาติที่มี
มาตั้งแต่อดีต 
 การศึกษาในบทนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงเรื่องราวของการเทศน์มหาชาติที่ปรากฏในประเทศไทย
ตามประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเทศน์มหาชาติ ดังนี้ 
  2.1 ประวัติความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ 
  2.2 คติความเชื่อเก่ียวกับการเทศน์มหาชาติ 
  2.3 การเทศน์มหาชาติที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน 
  2.4 ความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
  2.5 รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

2.6 องค์ประกอบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ 
 การเทศน์มหาชาติในประเทศไทยนั้นจากหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ดังจะอธิบายได้ดังนี้ 
  2.1.1สมัยสุ โขทัยเป็นสมัยเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชาติ ไทยที่ เต็มรูปแบบ
ขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วย สมัยสุโขทัยนี้
พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริมจนกล่าวได้ว่าอยู่ในฐานะมั่นคง มีการจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ชัดเจน โดยแบ่งคณะสงฆ์ออกเป็น 2 ฝุาย คือ คามวาสี หมายถึง พระที่อยู่ใน
หมู่บ้านหรือในตัวเมืองมุ่งการศึกษาและการบริหารปกครองเป็นหลักกับ และอรัญวาสี หมายถึง พระ
ที่อยู่ในปุาห่างจากชุมชน ท าหน้าที่วิปัสสนา มุ่งการปฏิบัติเป็นหลัก เรียกสั้นๆว่าพระปุา กล่าวกันว่า
สมัยสุโขทัยเป็นสมัยไพร่ฟูาหน้าใส ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงปกครอง
ไพร่ฟูาประชาชนด้วยความเป็นธรรม จนมีค ากล่าวว่า การปกครองสมัยสุโขทัยนั้นเหมือนพ่อปกครอง
ลูก(พระมหาบุญทัน อาทันโท. 2540 :82) ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงมีโอกาสใส่ ใจท านุบ ารุ ง
พระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรือง ดังปรากฏในต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมสมัยสุโขทัย 
ตอนหนึ่งว่า 
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       “แล้วก็รุ่งเรืองไปด้วยพระบวรพุทธศาสนารัตนัตตายาธิคุณอันเป็นนิยานิกธรรม อาจน าสัตว์
ให้พ้นจากวัฏทุกข์ ถึงซึ่งสวรรค์นิพพานด้วยเนื้อนาบุญ แลในจังหวัดพระนาครก็ดี  (เมืองสุโขทัย) 
แขวงเมืองออกทั่วนิคมคามก็ดี (เมืองนี้ขึ้นตรงต่อสุโขทัย) พ้ืนภูมิภาคปรถพีย่อมเนื่องแน่นไปด้วยมหา
อาวาส สังฆรามใหญ่น้อยนับบ่มิถ้วน เป็นราชอารามก็มี ขัตติยารามก็มี คหบดีรามก็มี กูลประชารามก็
มี  บรรดากุลบุตรในตระกูลทั้งปวงก็ออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากทุกเดือนปี
มิได้ขาด...อันพระบวรพุทธศาสนานั้นรุ่งเรื่อง พระรัตนตรัยก็บริบูรณ์ด้วยเครื่องสักการบูชาและ
จตุปัจจัยซึ่งทานทายก มีพระมหากษัตริย์เป็นต้น บริจาคทรัพย์กัลปนาถวายไว้ในพระอารามใหญ่น้อย
ทั่วไป มิให้พระภิกษุสามเณร ได้รับความล าบากขัดสนด้วยกัปปิยของฉัน ไตรจีวร และบริขาร       
ต่าง ๆ”(พระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ์.  2552 : 39) 

ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมัยสุโขทัยพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนไทยแล้วอีกทั้ง
ประชาชนไปจนถึงเจ้าขุนมูลนายและพระมหากษัตริย์ได้เอาใจใส่และศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่าง
มาก  วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย อันมีเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง   
นางนพมาศ (ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์) ตลอดจนหลักศิลาจารึกต่าง ๆ เป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นมาแห่งยุคสมัย ทั้งด้านความเชื่อ เศรษฐกิจ และสังคม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญดังกล่าว บางตอนได้กล่าวถึงเวสสันดรชาดก (มหาชาติ) ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้
เห็นว่า เวสสันดรชาดกได้รับความนิยมและมีอิทธิพลซึมซาบอยู่ในจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งสมัย
สุโขทัยแล้ว  อาทิ  ปรากฏเรื่องราวเวสสันดรชัดเจนในหนังสือเตภูมิกถาซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของ 
พระมหาธรรมราชา(ลิไท)   และความตอนหนึ่งในศิลาจารึก หลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม สมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชา(ลิไท) ตอนที่กล่าวท านายลักษณะพระพุทธศาสนาในอนาคตไว้ว่า 

   “ ในเดือนหกบูรณมี ผิจักนับด้วยวันได้เจ็ดแสนหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดวัน พระได้เป็น   
พระพุทธนั้นในวันพุธ วันหนไทย วันเตาญี ผิมีคนถามศาสนาพระเป็นเจ้ายังเท่าใดจักสิ้นอัน ให้แก่ว่า
ดังนี้ แต่ปีอันสถาปนาพระมหาธาตุนี้เมื่อหน้า ได้สามพันเก้าสิบเก้าปีจึงจักสิ้นศาสนาพระเป็นเจ้า 
อันหนึ่งโสด นับแต่ปีสถาปนามาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อหน้า ได้เก้าสิบเก้าปี เถิงในปีกุนอันว่าพระปิฎก
ไตรยนี้ จักหายและหาคนรู้จักแท้มิได้เลย ยังมีคนรู้คั่นสเล็กสน้อยไซร้ ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่า พระ
มหาชาติ หาคนสวดแลมิได้เลย ธรรมชาดกอันอ่ืนไซร้ มีต้นหาปลายมิได้ มีปลายหาต้นมิได้เลย”  
(กรมศิลปากร. 2556 : 236) 

จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การเทศน์มหาชาตินั้นเริ่มปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้
เรื่องราวมหาชาติแล้ว โดยผ่านการเสนอในรูปแบบของการสวด  การเทศน์มหาชาติในยุคนี้จึงเป็นการ
น าเรื่องราวมหาชาติมาสวดให้พุทธศาสนิกชนได้ฟัง  
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ภาพที่ 1 หลักศิลาจารึกนครชุม ด้านที่ 1 
ที่มา : วรรณคดีแห่งชาติ. 2556 : 236 

    
  การข้อความในหลักศิลาจารึกที่ใช้ค าว่า “ธรรมเทศนา” และยกตัวอย่างธรรมเทศนาโดย

กล่าวว่า “อันเป็นต้นว่า    พระมหาชาติ” แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพระมหาชาติหรือมหา
เวสสันดรชาดกว่าเป็นที่นิยมในการสวดหรือเทศน์มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแล้ว นอกจากนี้ในศิลา
จารึกสมัยสุโขทัยอีกหลายหลักยังกล่าวถึงเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติว่า เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา เช่น ในจารึกหลักที่ 6 ซึ่งจารึกเรื่องการออกผนวช
ของพระมหาธรรมราชา(ลิไท)ก็มีข้อความสรรเสริญคุณธรรมของพระองค์ว่า ทรงประกอบด้วยทาน
บารมีคล้ายกับพระเวสสันดร ถึงแม้เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก จะมีหลักฐานชี้ชัดอยู่ใน
จารึกหลักท่ี 3 จารึกนครชุม ซึ่งเป็นจารึกของพระธรรมราชา(ลิไท) (1890-1927) เป็นหลักฐานที่มีการ
น ามากล่าวอ้างกันมากกว่ามหาชาติมีความส าคัญในสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยก็ตาม แต่ก็ไม่
ปรากฏหลักฐานของมหาชาติฉบับแปลเป็นภาษาไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเลย (ลลนา ศิริเจริญ. 2525 : 
420)  
  สมัยสุโขทัยนี้เรื่องราวของเวสสันดรชาดกถูกน ามาใช้เฉพาะการสวดให้ฟังตามพระบาลี ที่ถือ
ว่าเป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในรูปของพระคาถา ซึ่งมีอยู่จริง 1,000 คาถา จึงนิยม
เรียกกันว่า “คาถาพัน” การแต่งเป็นร่ายยาวหรือกาพย์มหาชาติอย่างสมัยอยุธยายังมี การเทศน์ด้วย
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ท านองต่าง ๆ อย่างปัจจุบันยังไม่มี แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการแปลเวสสันดรชาดกเป็นภาษาไทยแล้ว 
มิฉะนั้นแล้วเวสสันดรชาดกก็คงจะไม่เป็นที่รู้จักและเข้าใจกันอย่างแพร่หลาย 
  2.1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (1991-2030) โปรดฯ ให้
ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ช่วยกันแต่ง “มหาชาติค าหลวง” ขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2025 ซึ่งกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงกล่าวไว้ในหนังสือมหาชาติค าหลวงฉบับ พ.ศ. 
2460 ว่า 
  “... มีจดหมายเหตุ ปรากฏว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีรับสั่งให้ประชุม
นักปราชญ์ราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยาแต่งเมื่อปีขาล จุลศักราช 844 พุทธศักราช 2025” และปรากฏ
ข้อความในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐว่า “... ให้ชุมนุมพระสงฆ์สบสังวาสและนักปราชญ์ราช
บัณฑิตทั้งปวง ผูกพระมหาชาติค าหลวงพิสดารทั้ง 13 กัณฑ์ ประดับด้วยคาถา 1,000 บริบูรณ์ ...” 
(ลลนา ศิริเจริญ. 2525 : 424) 

จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการ
แต่งมหาชาติค าหลวงขึ้น และเสร็จบริบูรณ์ในสมัยของพระองค์เอง  มหาชาติค าหลวงที่แต่งขึ้นนั้น 
แต่งไว้ส าหรับนักสวดได้สวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังในเวลาไปบ าเพ็ญกุศลที่วัด  และต่อมามหาชาติ   
ค าหลวงฉบับเดิมได้สูญหายไป 6 กัณฑ์ คือกัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ และกัณฑ์ฉกกษัตริย์ เมื่อปี จ.ศ.1176 (พ.ศ. 2375) พระบาทสมเด็จพระพุทธ      
เลิศหล้านภาลัย โปรด ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งขึ้นใหม่ให้ครบ 13 กัณฑ์ มหาชาติค า
หลวงจึงเป็นวรรณคดีค าหลวงเรื่องแรก เป็นต้นแบบของการแต่งมหาชาติ หรือเวสสันดรชาดกส านวน
ต่าง ๆ ในสมัยต่อมา เป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาภาษารูปแบบค าประพันธ์สมัยอยุธยา เพราะ
ปรากฏปีที่แต่งชัดเจน ถือกันว่ามหาชาติค าหลวงเป็นหนังสือที่แต่งดีอย่างยิ่งมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เป็นวรรณกรรมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นเพชรน้ าเอกอันสุกใสเม็ดหนึ่งทางด้านอักษร
ศาสตร์ของไทย (พระมหาธวัช เขมธโช.  2538 : 47) แม้ในหนังสือจินดามณีซึ่งเป็นแบบเรียนใน     
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ยังได้ยกเอาบทประพันธ์จากมหาชาติค าหลวงในกัณฑ์มัทรี
มาเป็นตัวอย่าง 
  ในรัชสมัยเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์โปรด ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต
แต่ง “กาพย์มหาชาติ” ขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2145-2170 พระครูวินัยมานพ ปาละพันธ์ (กันตสีโล) ได้
อธิบายลักษณะการแต่งกาพย์มหาชาติไว้ในหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ว่า ลักษณะการ
แต่งกาพย์มหาชาติจะยกภาษาบาลีขึ้นมาตอนหนึ่งแล้วแปลเป็นภาษาไทย ใช้ค าประพันธ์ร่ายยาว แต่
หนังสือเรียกว่ากาพย์ตามความหมายโบราณว่ากาพย์คือค าประพันธ์ สันนิษฐานกันว่าแต่งไว้ส าหรับให้
พระเทศน์ในประเพณีเทศน์มหาชาติของหลวง ลักษณะกาพย์มหาชาติที่ปรากฏในสมัยพระเจ้าทรง
ธรรมมีลักษณะดังนี้  

 กาพย์มหาชาติกัณฑ์ทานกัณฑ์ ตอนพระนางผุสดีคร่ าครวญเมื่อพระเวสสันดรจะจาก
เมืองมีลักษณะค าประพันธ์ ดังนี้ 
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         ผุสฺสตี  โข  เทวี  ปุตฺตสฺส  เม กฎกสาน   อาคต   กินฺนุโข กโรติ  อห   คนฺตฺวา  ชานิสฺ
สามีตี  แม้นอนนว่าท้าวเทพีสบรรษดีดาลตระดกติตร  ข่อนข่อนคิดครหลไห้ครหวล  ควรฤาข่าวร้อน
ลูก  มาลุแม่มิอย่ารา  ครานี้พ่อแก้วตาตนกลม  จะปรารมภริการย  ไฉนนี้นะหนอ  แม่แสนอาดูรพ่อ  
ผู้ยิ่งญาติอยู่กลใด  มากูจะไปให้ดลเดียงถนัด  น่อยหนึ่งเทอญ (เปลื้อง ณ นคร. 2544 : 51) 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเขียนไว้ในค าน า
หนังสือเรื่องมหาชาติค าหลวงซึ่งพิมพ์ครั้งแรกว่า “หนังสือกาพย์มหาชาติส านวนเก่าถึงชั้นนั้น ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบันนี้ บางกัณฑ์ กาพย์มหาชาติมีศัพท์มคธน้อย เป็นกาพย์ภาษาไทยมากสันนิษฐานว่าจะ
แต่งส าหรับพระเทศน์ให้สัปบุรุษเข้าใจเรื่องง่ายขึ้นมากกว่ามหาชาติค าหลวง” (พระธรรมกิตติวงศ์ 
ทองดี  สุรเดโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต ได้ให้ความหมายของค าว่าสัปบุรุษว่าหมายถึง ค าโบราณที่ใช้เรียก
คฤหัสถ์ ที่มีศรัทธาไปร่วมบ าเพ็ญกุศลที่วัดเช่น  ท าบุญ  ตักบาตร  รักษาศีล  ฟังธรรม และกิจกรรม
อ่ืนๆภายในวัดเป็นประจ า) ด้วยเพราะมีจุดมุ่งหมายในการแต่งต่างกันคือ มหาชาติค าหลวงจะใช้
ส าหรับสวด แต่กาพย์มหาชาติจะใช้เพ่ือเทศน์ด้วยท านอง ดังนั้น การเทศน์มหาชาติด้วยท านองต่าง ๆ 
จึงเริ่มต้นจากกาพย์มหาชาติที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนี้  
 2.1.3 สมัยธนบุรี หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้อิสรภาพครั้งที่ 2 
แล้ว มีปรากฏเรื่องเกี่ยวกับมหาชาติว่า หลวงสรวิชิต (หน) ได้แต่งร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์กุมารและ
กัณฑ์มัทรีขึ้นและได้ใช้เป็นแบบแผนต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (สมพันธ์ เลขะพันธุ์. 2532 : 
31) 
 มหาชาติร่ายยาวมีวิธีการแต่งคือ ยกเอาคาถาบาลีตอนหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นกระทู้แล้วจึงบรรยาย
เรื่องเนื่องด้วยคาถาตอนต่อไปมาบรรยายอีกจนครบจ านวนคาถาในแต่ละกัณฑ์ ท าให้มีค าบรรยายที่
เข้าใจง่าย  แม้ว่าผลงานด้านวรรณคดีในสมัยกรุงธนบุรีแม้จะไม่เด่นเท่าเทียมสมัยอยุธยานัก อัน
เนื่องมาจากการศึกสงครามรอบด้านก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างมากที่จะพึงกระท าได้ในสถานการณ์เช่นนั้น (พระมหาธวัช    
เขมธโช. 2538 : 49) ทรงฟ้ืนฟูส่งเสริมวรรณกรรมควบคู่กันไปกับการฟ้ืนฟูประเทศชาติและ        
พระศาสนา โดยเฉพาะด้านพระศาสนานั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงท านุบ ารุงและปกปูอง
พระศาสนาไว้ด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์จวบจนสิ้นรัชสมัย แม้จะช่วงระยะเวลา 15 ปี ในสมัยกรุง
ธนบุรี แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการพระศาสนามาก คราวใดที่ว่างเว้น
จากการศึกสงครามก็จะทรงหันมาให้กับการพระศาสนาอย่างเต็มที่ ได้ทรงจัดสังฆมณฑลเสียใหม่ ทรง
บูรณะอารามต่าง ๆ บ ารุงการเล่าเรียนพระไตรปิฎกทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎกจากหัวเมืองต่าง ๆ ซึ่ง
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการท าสังคายนาพระธรรมวินัยในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรง
ช าระความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์ในเมืองเหนือ ส่งเสริมบ ารุงพระสงฆ์ในเมืองนครศรีธรรมราช โปรด ฯ ให้
บูรณปฏิสังขรณ์วัดบางยี่เรือใต้ (วัดอินทาราม ธนบุรี ปัจจุบัน) ทรงสร้างสมุดภาพไตรภูมิขนาดใหญ่ มี
ความยาวถึง 34.72 เมตร ทั้งในปี พ.ศ. 2322 ในโอกาสที่โปรด ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟูาฯ ยกทัพขึ้นไปปราบเมืองเวียงจันทร์และมีชัยชนะ ขากลับกองทัพไทยได้
อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ กรุงเวียงจันทร์ลงมาด้วย โปรด ฯ ให้มีการ 
ฉลองสมโภชอย่างมโหฬารแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้หลังพระอุโบสถวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) 
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ภายในพระราชวัง ทรงใฝุพระทัยในการพระศาสนาตราบสิ้นรัชกาล (พระมหาธวัช เขมธโช . 2538 : 
64-65) 
  ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ ประชาชนยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมทางศาสนาและปฏิบัติตาม
ประเพณีสืบต่อกันมาตามแบบอย่างสมัยอยุธยา แม้แต่ประเพณีนิยมฟังเทศน์มหาชาติเพราะคติความ
เชื่อเกี่ยวกับมหาชาติ (เวสสันดรชาดก) นั้นได้ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยสืบต่อ
กันมาโดยไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบัน แต่มิได้มีหลักฐานบันทึกไว้มากหรือหายากนักที่จะมีบันทึกไว้บ้าง 
หลักฐานเหล่านั้นก็อาจสูญหายไปตามยุคสมัย 
  กวีที่ส าคัญในรัชสมัยนี้คือหลวงสรวิชิต(หน) ซึ่งแต่งร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์กุมาร
และมัทรีในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น มีต าแหน่งเป็นนายด่านเมืองอุทัย มีบทบาทส าคัญในการ
ปราบจลาจลในปลายสมัยกรุงธนบุรี ตามพงศาวดารพระราชหัตถเลขากล่าวว่า หลวงสรวิชิต(หน) เป็น
ผู้มีส่วนส าคัญในการรักษาพระนครไว้  รอจนกว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากตีเขมร 
และหลวงสรวิชิต (หน) ออกไปรับทัพ ณ ทุ่งแสนแสบ รายงานข้อราชการต่าง ๆ แล้วอัญเชิญสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเข้ามายังพระนคร นับเป็นความชอบพิเศษ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 โปรด  
ให้เป็นที่พระยาพิพัฒนโกษา และเจ้าพระยาพระคลังในที่สุด ซึ่งเป็นที่คุ้นหูในวงวรรณกรรมหรือ
วรรณคดีไทยว่า “เจ้าพระยาคลัง (หน)” ส่วนงานวรรณกรรมของท่านเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยธนบุรี ท่าน
มีความสามารถทางการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นกวีที่แต่งกลอนได้ลักษณะสง่างามและ
มีรสวรรณคดีไพเราะจับใจยิ่ง (พระมหาธวัช เขมธโช. 2538 : 48-49) 
 2.1.4 สมัยรัตนโกสินทร์ มีความต่อเนื่องกับสมัยธนบุรีในด้านวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่อง
มหาชาติ เพราะหลวงสรวิชิต (หน) ในสมัยกรุงธนบุรี หรือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 
ได้แต่งร่ายยาวมหาชาติขึ้น 2 กัณฑ์ คือ กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี ผลงานการแต่งของท่านมีผู้นิยม
มาก เพราะใช้ค าสละสลวย ใช้โวหารเปรียบเทียบคมคายลึกซึ้ง กล่าวกันว่าส านวนการแต่งร่ายยาว
มหาชาติของเจ้าพระยาคลัง (หน) ได้รับยกย่องว่ามีส านวนการแต่งดี และมีความไพเราะยิ่ง 
  ในสมัยรัชกาลที่ 1 นี้กวีทั้งในวัดและในวังนิยมแต่งร่ายยาวมหาชาติเพ่ือประกวด
ส านวนกัน พระนักเทศน์ก็ได้แต่งกัณฑ์ที่ตนถนัด ไว้เป็นส่วนตัว ดังนั้นจึงปรากฏว่ามีส านวนเทศน์
มากมาย พระเทพโมลี (กลิ่น) พระนักเทศน์มหาชาติที่มีชื่อเสียงอยู่วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) ในสมัย
รัชกาลที่ 1  ก็ได้แต่งร่ายยาวมหาชาติขึ้น 2 กัณฑ์ คือ กัณฑ์มหาพนและกัณฑ์ทานกัณฑ์ ส าหรับกัณฑ์
มหาพนนั้นแต่งได้ดีและมีชื่อเสียงมาก เพราะมีส านวนดีเด่น เพียบพร้อมด้วยการใช้ถ้อยค า สัมผัส
อักษร และการเล่นค าอย่างวิจิตรบรรจง โดยใช้ค าพื้น ๆ เข้าใจง่ายและล าดับความได้ดีจนสามารถเห็น
ภาพตามจินตนาการอย่างชัดเจน 
  ในรัชสมัยนี้มีการจัดเทศน์มหาชาติมีการจัด การเทศน์มหาชาตินิยมเทศน์ใน      
พระอุโบสถ พระวิหาร หรือศาลาการเปรียญและไม่จ ากัดฤดูกาล  ในการเทศน์อย่างชนบทภาคกลาง
นิยมเทศน์ระหว่างเทศน์ออกพรรษาถึงเดือน 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมเทศน์ในเดือน 2 ถึง 
เดือน 4 เรียกว่าบุญพระเวส (อ่านว่า ผะ-เหวด ตามส าเนียงอีสาน) ภาคเหนือมีการตั้งธรรมหลวง
มหาชาติในเดือนยี่เหนือ (เดือน 2 ) หรือเดือนพฤศจิกายน ภาคใต้นิยมเทศน์มหาชาติในเดือนอ้าย 
การเทศน์มหาชาติภาคกลางที่นิยมมาแต่โบราณทางราชการถือว่าการเทศน์มหาชาติเป็นพระราชพิธี
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ส าคัญ  มีหลักฐานปรากฏมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 
ว่าโปรดให้จัดการเทศน์มหาชาติขึ้น ณ วัดโพธิ์ในรัชสมัยของพระองค์ 2 ครั้ง ได้แก ่
  ครั้งแรก เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2348 แต่ไม่พบรายละเอียดในจดหมายเหตุ หลักฐานที่
พอจะน ากล่าวได้ในที่นี้เป็นหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดพระเชตุพน ในพระวิหารทิศพระโลกนาถ
มุขหลัง ว่าด้วยเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ 1 ว่าการเทศน์มหาชาติหลวงที่จัดเป็นการ
พิเศษ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช มีการเกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ 
ข้าราชการท ากระจาดใหญ่บูชากัณฑ์เทศนาซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยรัชกาลที่ 1 นี้ น่าจะเป็นการพิเศษ  
จริง ๆ จะเห็นได้จากหลักฐานในประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ในพระวิหารทิศพระโลกนาถมุขหลังว่า
ด้วยเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพนครั้งรัชกาลที่ 1 ซึ่งกล่าวถึงการพระราชกุศลที่สร้างอันเกี่ยวข้องกับ      
สัตตสดกมหาทานในพระเวสสันดรชาดกความว่า 
   “… เปนพระราชทรัพย์ทิ้งทานต้นกัลปพฤกษ์ ฉลากพิกัดค่าพระราชบุตร บุตรี   
พระภาคีไนยราชแลนางพระสนม ราชกุญชร อัศดรนาวา ฉลากละห้าชั่งสี่ชั่งสองชั่งเป็นเงินสามร้อย
สามสิบแปดชั่ง เงินใส่ผลมะนาวร้อยหกสิบแปดชั่งเข้ากันทิ้งทานห้าร้อยหกชั่ง คิดทั้งเงินค่าผ้าทรงพระ 
ดอกไม้สดบูชา เลี้ยงพระสงฆ์กระจาดและโรงฉ้อทานเครื่องไทยทาน... ” (พระครูวินัยธรมานพ         
ปาละพันธ์.  2552 : 46) 
  จะเห็นได้ว่าการพระราชกุศลที่จัดท าขึ้นเป็นการพิเศษในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น ยึด
แนวทางสัตตสดกมหาทานในมหาเวสสันดรชาดกเป็นแบบอย่างของทานบริจาคด้วยความเชื่อถือและ
ศรัทธายิ่ง ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เล่ม 3 หน้า 194 ได้กล่าวถึงการเทศน์มหาชาติว่า“ครั้นปีพ.ศ. 
2350 พระเทพมุนีวัดสังข์กระจายได้เข้าถวายเทศน์กัณฑ์ชูชกในรัชกาลที่ 1 เจ้าจอมฝุายในรับกัณฑ์   
ชูชกของพระเทพมุนี วัดสังข์กระจาย การจัดเทศน์มหาชาติครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก” นอกจากนี้ ในพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขายังมีบันทึกว่า มีการเทศน์มหาชาติแผ่พระราชกุศลถึงพระเจ้าต่าง
กรม และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝุายหน้าและฝุายใน เจ้าจอมพระสนมเอกมีก าลังพอ ได้ท ากระจาด
ใหญ่บูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ 13 กระจาด ตั้งกระจาดหน้าก าแพงมหาปราสาท รายมาถึงหน้าโรงทอง
นาฬิกาและข้างชานชาลาด้วย ประกวดประขันกันนัก กระจาดคุณแว่นพระสนมเอก แต่งเด็กมีเครื่อง
แต่งหมดจด ถวายเป็นสิทธิขาดทีเดียว  
  ต่อมาครั้งที่ 2 โปรดให้จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2350 มีจดหมายเหตุปรากฏเป็นหลักฐาน
บอกให้ทราบถึงการมีเทศน์มหาชาติ โดยมีรายนามและรายพระนามของพระผู้เทศน์และผู้รับเป็น
เจ้าภาพแต่ละกัณฑ์ไว้ด้วย ดังความในประกาศเรื่องบ าเพ็ญพระราชกุศลเทศน์มหาชาติในรัชกาลที่ 1 
ดังนี้ 

“สมเด็จบรมธรรมฤกมหาราชาธิราช บรมนารถบรมบพิตร สิทธิบุริโสดมบรมราช
ศรัทธินทรีย์ ศรีศุภธรรมสัมปยุตกุศเลศวิเศษพิศาล โวทานธ ารงทรง ทศพิธราชธรรมอนันตคุณพิบุล
ขันติจิรถีติกาล สมณพรหมวิหารมหาบุเรจาริกธรรมสัมภารา ดิเรกศรัทธามหาศาสนูปถัมภก ยก   
พระธรรมเตปิฏกาสังคายานาปริยัติอัตตนิยาตสรณาคมธเรษ โลกเชฐมกุฏสมมุติเทวา บรมสามิกิศเรศ
เศวตกุญชร บวรอัฐทัศคชานาเนกเอกมงคลสากลฤทธิ กฤดิเดชาจลาวณาไสย ในพระพุทะการกธรรม 
คัมภีร์วิสุทธิสมัยพุทธโพธิญาณ สมเด็จพระพุทะเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพิภพกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา
มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมมหาสถาน เสด็จออกพระที่นั่งบุษบกมาลา มหาจักรพรรดิ
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พิมาน พร้อมด้วยสมเด็จพระอัครราชโอรสาพระภาคิไนยราช สมุหมาตยามนตรีกระวี ชาติ           
ราชประโรหิตโหราจารย์เฝูาพระยาทบงกชมาศ ทรงพระราชจินดามยญาณ จะทรงพระราชอุทิศอัคร
มหาบูชาวรามิศวิจิตรอัศจรรย์ แก่พระมหาเวสสันดรชาดก อันเป็นอัครมหาชาดกเบื้องปลายใกล้    
พระบรมราชาภิเษกสมโพธิญาณ จึงมีพระราชบริหารด ารัสเหนือเกล้าฯ สั่งสมเด็จพระอัครราโชรส 
และสมเด็จพระอัครราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงให้แจกรับปันซึ่งกัณฑ์พระมหาชาติ ”    
(พระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ์.  2552 : 46) 

จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงโปรดให้จัดพระราชพิธีเทศน์มหาชาติ  และทรงโปรดให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ได้มีโอกาสเป็น
เจ้าภาพในกัณฑ์เทศน์นาแต่ละกัณฑ์ด้วย  ซึ่งปรากฏรายนามผู้รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในแต่       
ละกัณฑ์ ดังนี้ 
  ฝุายล้นเกล้า ฯ กรมพระราชวังบวร ฯ (คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 
รับกัณฑ์ทศพร สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุส าแดง กับกัณฑ์นครกัณฑ์ พระวันรัตน์ (แก้ว) 
วัดพระเชตุพน ส าแดงเข้ากันเป็น 2 กัณฑ ์
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูากรมขุนเสนานุรักษ์ (กรมพระราชวังบวรฯ รัชกาลที่ 2) 
รับกัณฑ์หิมพาต์ พระพรหมมุนี (อาจ) วัดสรเกศ ส าแดง 
  สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟูาอไภยธิเบศ รับกัณฑ์ทานกัณฑ์ พระราชมุนี วัด
มหาธาตุ ส าแดง 
  สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟูาเกต รับกัณฑ์วนประเวศน์ พระธรรมเจดีย์ วัด
สุวรรณธาราม ส าแดง 
  เจ้าจอมฝุายใน (คุณเสือ) รับกัณฑ์ชูชก พระเทพมุนี วัดสังขจาย ส าแดง 
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าปาน พระองค์เจ้าบัว พระองค์เจ้าฉิม พระราชโอรส
พระราชวังบวรสถานพิมุข 3 พระองค์ รับกัณฑ์จุลพน พระองค์เจ้าประถมวงศ์ราชโอรสพระราชวังบวร
สถานพิมุข ที่ทรงผนวชอยู่วัดระฆัง ส าแดง 
  พระเจ้าหลานเธอ กรมขุนสุนทรภูเบศ รับกัณฑ์มหาพน พระมหากลิ่น วัดราชสิทธา
ราม ส าแดง 
  สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟูากรมหลวงจักรเจษฎา รับกัณฑ์กุมารและกัณฑ ์   
สักกบรรพ พระมหามี วัดระฆังส าแดง 
  พระองค์เจ้า กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ รับกัณฑ์มัทรี พระมหาเกตุ วัดสุวรรณธาราม 
ส าแดง 
  พระเจ้ าลู ก เ ธอ  พระองค์ เ จ้ าอรุ โณทั ย  (ต่ อมา เป็ นกรมพระราชวั งบวร               
มหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ 3) รับกัณฑ์สักกบรรพ พระญาณสมโพธิ วัดกลาง ส าแดง 
  พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต รับกัณฑ์มหาราชบรรพ พระมหาปาน วัดระฆัง 
ส าแดง 
  สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟูากรมขุนพิทักษ์มนตรี รับกัณฑ์ฉกษัตริย์ พระเทพโมลี 
(ด่อน) วัดหงส์ ส าแดง 
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  ในรัชกาลที่ 2 – รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติค าหลวงบางกัณฑ์ขึ้น เพ่ือ
ซ่อมแทนฉบับที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ขาดหายไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
มหาชาติค าหลวงจึงได้สมบูรณ์สืบต่อมา และในสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อเนื่องรัชกาลที่ 3 นี้ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าวาสุกรี” ซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงทรง
พระนิพนธ์ร่ายยาวมหาชาติขึ้น 11 กัณฑ์ ยกเว้นกัณฑ์มหาพนและกัณฑ์มัทรี ทรงเห็นว่าสองกัณฑ์นี้มี
กวีได้แต่งไว้ดีเยี่ยมที่สุดแล้วกล่าวกัณฑ์ว่า ส านวนพระนิพนธ์ของพระองค์ไพเราะและได้รับความนิยม
มาก กรมศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้คัดเลือกและจัดพิมพ์เป็นแบบเรียนมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2452 จ านวน 5 กัณฑ์ คือ กัณฑ์ทศพร หิมพานต์ มหาราช ฉกษัตริย์และนครกัณฑ์ 

สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราช
นิพนธ์หนังสือมหาชาติจ านวน 5 กัณฑ์คือ กัณฑ์วนปเวศน์ กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์สักกบรรพ 
และกัณฑ์ฉกษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์แต่ข้างต้น 2 แหล่ (2 แหล่หมายถึง 2 กัณฑ์ คือกัณฑ์วนปเวศน์ 
และกัณฑ์จุลพน) นอกนั้นเป็นส านวนเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตติโนรส 
ส าหรับวิธีแต่งมหาชาติฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 ก็เหมือนกันกับกาพย์มหาชาติ แต่มีลักษณะ
เด่นคือ ทรงอ้างถึงที่มาของข้อความและความคิดหลายตอนบางทีก็เปรียบเนื้อหาของที่มาต่าง ๆด้วย 
มหาชาติฉบับนี้ผู้ใช้ในการเทศน์ก็มีแต่เจ้านายชั้นสูงที่เป็นเชื้อพระวงศ์โดยตรง นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
ท่านที่ได้แต่งร่ายยาวมหาชาติแต่ไม่ปรากฏชื่อ  
  ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าหลานเธอ 
ได้ถวายเทศน์มหาชาติแทบทุกพระองค์ โดยอาศัยบทเทศน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 4 แต่
เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพียง 5 กัณฑ์ คือ วนปเวศน์ จุลพน มหาพน สักกบรรพ และ
ฉกษัตริย์ จึงเทศน์เฉพาะกัณฑ์เหล่านี้ มีที่เทศน์กันก่อนที่ไม่ใช่บทพระราชนิพนธ์บ้าง ทั้งนี้พระราชครู
พิราม  ชู  เมื่อยังเป็นหลวงราชาภิรมย์อยู่ในกรมราชบัณฑิตเป็นผู้ฝึกให้    สมเด็จกรมพระยาด ารง   
ราชานุภาพ ได้รวบรวมรายชื่อของเจ้านายที่เทศน์มหาชาติถวายโดยอาศัยบทพะราชนิพนธ์ของรัชกาล
ที่ 4 ดังนี้ (สุภาพรรณ ณ บางช้าง. 2524 : 67-78)  
  เจ้านายที่ผนวชในสมัยรัชกาลที่ 4  
   สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ถวายกัณฑ์สักกบรรพ 
   กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ถวายกัณฑ์วนปเวศน์ 
   กรมหลวงพิชิตปรีชากร ถวายกัณฑ์สักกบรรพ 
   กรมหลวงอดิศรอุดมเดชทรงหัดกัณฑ์ฉกษัตริย์ แต่เปลี่ยนถวายกัณฑ์ 
สักกบรรพ 
   กรมหมื่นภูธเรศธ ารงศักดิ์ ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   กรมหลวงประจักษศิลปาคม ถวายกัณฑ์มหาพน 
   กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ถวายกัณฑ์จุลพน 
   กรมหมื่นราชศักดิสโมสร ถวายกัณฑ์จุลพน 
  เจ้านายที่ผนวชในสมัยรัชกาลที่ 5 
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   สมเด็จเจ้าฟูากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ถวายกัณฑ์วนปเวศน ์
   พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตรไชย ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   กรมหมื่นธิวากรวงศ์ประวัติ ถวายกัณฑ์มหาพน 
   กรมขุนศิริธัชสังกาศ ถวายกัณฑ์วนปเวศน์ 
   กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ถวายกัณฑ์จุลพน 
   กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ ทรงหัดกัณฑ์มหาพนแต่ไม่ได้ถวาย 
   สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   สมเด็จเจ้าฟูาฯกรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช   ก าหนดว่าจะทรงหัด
กัณฑ์มัทรี แต่ต้องทรงลาผนวชรับแขกเมืองเสียก่อน 
   สมเด็จพระมหาสมณะเมื่อทรงผนวชเป็นสามเณรไม่ได้ทรงหัดเทศน์
มหาชาติ แต่เมื่อเป็นสมเด็จพระราชาคณะทรงพระนิพนธ์และ ถวายกัณฑ์ทศพร 
   กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ถวายกัณฑ์จุลพน 
   กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ถวายกัณฑ์มหาพน 
   กรมหมื่นพงษ์ศาดิศรมหิป ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ ถวายกัณฑ์วนปเวศน์ 
   กรมพระยาด ารงชานุภาพ ทรงหัดกัณฑ์จุลพนได้ถวายเมื่อลาผนวชแล้ว 
   พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 
   กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ถวายกัณฑ์สักกบรรพ 
   สมเด็จเจ้าฟูากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ถวายกัณฑ์มหาราช 
   กรมขุนพงศ์ศิริพัฒน์ ถวายกัณฑ์จุลพน 
   กรมหลวงสวัสดิ์วัฏนวิสิษฐ์ ไม่ได้ทรงหัด 
   กรมหมื่นมหิศรราชหฤไทย ทรงหัดกัณฑ์สักกบรรพแต่ไม่ได้ถวาย 
  รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงหัดเทศนามหาชาติถวายเมื่อทรง
ผนวชเป็นสามเณร 3 พระองค์ คือ 
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ ถวายกัณฑ์สักกบรรพ 
   รัชกาลที่ 6 ทรงหัดกัณฑ์ทานกัณฑ์ แต่เสด็จยุโรปเสียก่อน 
   สมเด็จเจ้าฟูากรมหลวงนครราชสีมา ถวายกัณฑ์ฉกษัตริย์ 

นอกจากนี้หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ทรงเรียก
การเทศน์มหาชาติว่าพระราชกุศลเทศน์มหาชาติ เป็นพระราชพิธีในเดือนอ้าย โดยกล่าวถึงการเทศน์
มหาชาติในสมัยรัชกาลที่ 1-3 ว่า มีการเทศน์บนพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแห่งเดียว แต่มีพระบรมศพ
อยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็จะยกข้ึนไปเทศนาบนแท่นมุกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเคยยกไปเทศนาที่พระที่นั่งอนันตสมาคม แต่เนื่องจากฝุาย
ในฟังไม่ได้ยิน จึงได้ย้ายเข้าไปที่พระที่นั่งทรงธรรมข้างใน ข้าราชการที่เข้าไปฟังเทศน์นั้นมีแต่เจ้านาย 
เจ้าพนักงาน กรมพระต ารวจและมหาดเล็ก บนพระที่นั่งทรงธรรมมีแต่ฝุายในทั้งสิ้น ครั้นถึงรัชกาล
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงย้ายกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และเมื่อมีการ
ซ่อมแซมพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยก็ยกไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีก 

การเทศน์มหาชาตินอกเหนือจากการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ความพิถีพิถันในการ
เลือกพระผู้เทศน์ในกัณฑ์ต่างๆก็มีความส าคัญเช่นกัน ในค าน าของหนังสือเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก 
ได้กล่าวถึงวิธีการคัดเลือกพระผู้เทศน์มหาชาติกัณฑ์ต่าง ๆ ว่า 
  ประมาณ พ.ศ. 2462 หรือ พ.ศ. 2463 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จ     
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้มีพระบัญชาให้ พระเถรานุเถระมาประชุม ณ       
วัดมหาธาตุที่มีสมเด็จพระวันรัตน์ (เฮง เขมจารี) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่ง       
พระธรรมไตรโลกาจารย์ หรือพระพิมลธรรม เป็นพระเถระผู้ใหญ่คัดเลือกพระภิกษุผู้มีความช านาญใน
การเทศน์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ละ 3 รูป มาเทศน์แข่งกัน รูปไหนเทศน์กัณฑ์ไหนได้ดีมากที่สุดก็
ให้รูปนั้นเทศน์มหาชาติกัณฑ์นั้น ในวันงานสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จ
มาทรงฟังตลอดทั้ง 13 กัณฑ ์
  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่แม้แต่ 
เจ้านายเชื้อพระวงศ์ หรือชาวบ้านสามัญ  ก็มีการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะเทศน์กันอย่างจริงจัง งานบุญ
มหาชาติที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในรัชกาลที่ 1 ถึง 2 ครั้งนั้นได้มีการจัดการเทศน์มหาชาติใหญ่อีก 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวชเป็นสามเณรนั้น ทรงจ าได้ว่าคราวเป็นสามเณรได้ถวายเทศน์ ยังมี
กระจาดใหญ่เป็นรูปเรือส าเภา ซึ่งท าขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์เป็นกัณฑ์เทศน์เฉพาะพระองค์
ด้วย  ครั้งที่ 2 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์สักกบรรพ 
เมื่อ ร.ศ. 110 ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2434 จัดพระส าเภากระจาดใหญ่ ในงาน พระราชพิธี
เทศน์มหาชาติ จัดขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ (เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ. 2551 : 3)  
 

 
 

ภาพที่ 2  การจัดส าเภากระจาดใหญ่  ในงานพระราชพิธีเทศน์มหาชาติในสมัยรัชกาลที่ 5  
ที่มา : พระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ์. 2552 : 63  
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  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกเป็นที่นิยมกัน
มากในหมู่พุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี้ 
ได้มีการประชุมกันฟังเทศน์มหาชาติทุก ๆ ปี อาจเป็นเพราะเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและมีคติธรรม
สอนไปในตัวด้วย พุทธศาสนิกชนจึงได้น าเอาหลักค าสอนที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องมาเป็นแบบในการ
ด าเนินชีวิต แม้แนวคิดหลักของเรื่องมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกจะอยู่ที่การบ าเพ็ญทานบารมีของ
พระเวสสันดร แต่เนื้อหาสาระของเรื่องก็ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมของมนุษย์เกือบทั้งหมด ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิตของคนไทย 
  ในปี พ.ศ. 2449 พระยาวิสุทธิสุรินศักดิ์ (ต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาวิสุทธิสุรินศักดิ์)  
เจ้ากรมศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้จัดให้มีการคัดเลือกมหาชาติกลอนเทศน์ส านวนที่ดีที่สุดจนครบ 13 
กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพรและกัณฑ์หิมพานต์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส กัณฑ์ทานกัณฑ์ ของส านักวัดถนน กัณฑ์วนปเวศน์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ   
พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กัณฑ์ชูชก ของส านักวัดสังข์กระจาย กัณฑ์จุลพน 
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กัณฑ์มหาพนของ
พระเทพโมลี (กลิ่น) กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทร ีของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กัณฑ์สักกบรรพ พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   กัณฑ์มหาราช        
กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตติโนรส 
โดยใช้ชื่อเรียกว่าฉบับของกรมศึกษาธิการ ซึ่งมหาเวสสันดรชาดกฉบับ 13 กัณฑ์ ใช้เป็นแบบเรียน
ภาษาไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ และใน พ.ศ. 2462 คณะกรรมการหอสมุด ฯ ก็จัดให้มีการช าระและ
รวบรวมมหาชาติกลอนเทศน์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ให้ชื่อว่ามหาชาติฉบับหอสมุดวชิรญาณ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 3 กัณฑ์ คือกัณฑ์วนปเวศน์ กัณฑ์จุลพน และกัณฑ์สักกบรรพ โดยได้น า    
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส มาแทน พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระธรรมกถึกหรือผู้เทศน์
มหาชาติ ก็ได้ใช้เทศน์มาจนทุกวันนี้    
  จะเห็นได้ว่าประเพณีการเทศน์มหาชาติและเรื่องราวของการเทศน์มหาชาติใน
แผ่นดินไทยได้มีร่องรอย หลักฐาน และการจัดงานการเทศน์มหาชาติทั้งที่เป็นประเพณีของรัฐและ
ประเพณีของราษฎร์  มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ยิ่งในปัจจุบันพิธีเทศน์
มหาชาติได้มีการจัดกันอย่างแพร่หลายและบ่อยครั้ง  ทั้งในส่วนของวัด  หน่วยงานราชการ ตลอดจน
สถานศึกษาต่างๆผู้วิจัยสามารถสรุปความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติในแต่ละยุคสมัยต่างๆ ดังนี้
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ตารางที ่1  สรุปความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติในแต่ละยุคสมัย 
 

ยุคสมัย เหตุการณ์ 
สมัยสุโขทัย -ปรากฏหลักฐานเรื่องราวของเวสสันดรในหนังสือในวรรณกรรมประเภทต่างๆเช่น ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์  เตภูมิกถา  ซึ่ง

เป็นพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไท 
-เรื่องเวสสันดรชาดกถูกน ามาใช้เฉพาะการสวดให้ฟังตามพระบาลี ที่ถือว่าเป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในรูป
ของพระคาถา (คาถาพัน) 
-ปรากฏหลักฐานว่าเรื่องราวมหาชาติ  หาคนสวดมิได้ ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 3 จารึกนครชุมของพระมหาธรรมราชาลิไท 

สมัยกรุงศรีอยุธยา -สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติค าหลวง 13 กัณฑ์ และทรงประดิษฐ์ท านอง
สวดมหาชาติค าหลวงไว้ด้วย 
-รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  ได้มีการแต่งกาพย์มหาชาติขึ้นโดยเป็นลักษณะร่ายยาว 13 กัณฑ์ เพ่ือใช้ส าหรับเทศนา 
และสันนิษฐานว่าท านองประจ ากัณฑ์ต่างๆน่าจะเกิดใน รัชสมัยนี้  วิธีการแต่งนั้นจะยกภาษาบาลีขึ้นมาตอนหนึ่งแล้วแปล
เป็นภาษาไทย 

สมัยกรุงธนบุรี -รวบรวมพระไตรปิฎกจากหัวเมืองต่างๆ 
-หลวงสรวชิิต (หน) ได้แต่งร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรีข้ึน 
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 1) 

 

-กวีทั้งในวัดและในวังนิยมแต่งร่ายยาวมหาชาติเพ่ือประกวดส านวนกัน พระนักเทศน์ก็ได้แต่งกัณฑ์ที่ตนถนัด ไว้เป็นส่วนตัว
และใช้เทศน์  มีหลากหลายมากมาย 
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ตารางที่ 1  สรุปความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติในแต่ละยุคสมัย(ต่อ)   

 
ยุคสมัย เหตุการณ์ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
(ต่อ) 

 
(รัชกาลที่ 2- รัชกาลที่ 3) 

 
 

 (รัชกาลที่ 4 ) 
พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 

(รัชกาลที่ 5) 
พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

- พระเทพโมลี (กลิ่น)นักเทศน์มหาชาติที่มีชื่อเสียงอยู่วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) แต่งร่ายยาวมหาชาติขึ้น 2 กัณฑ์ คือ กัณฑ์
มหาพนและกัณฑ์ทานกัณฑ์ 
 
- ทรงโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติค าหลวงที่สูญหายไปเพ่ิมเติมจนครบ 13 กัณฑ์ 
- ทรงพระนิพนธ์ร่ายยาวมหาชาติ 11  กัณฑ์  ยกเว้นกัณฑ์มหาพนและกัณฑ์มัทรี 
 
- ทรงนิพนธ์หนังสือมหาชาติจ านวน 5 กัณฑ์ 
- ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  และพระเจ้าหลานเธอที่ทรงผนวชเทศน์มหาชาติทุกพระองค์ 
-จัดงานบุญมหาชาติครั้งยิ่งใหญ่ 2 ครั้ง โดยแต่งเป็นรูปส าเภา ณ พระที่นั่งพุทธไธสวรรค์ 
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน  กล่าวถึงการเทศน์มหาชาติ
ว่าเป็น พระราชกุศลเทศน์มหาชาติ  เป็นพระราชพิธีในเดือนอ้าย 
 
- ไมป่รากฎหลักฐานการแต่งเรื่องมหาชาติเพ่ิม แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงเรื่องการจัดงาน
เทศน์มหาชาติไว้ในหนังสือพระราชนิพนธ์ประเพณี 12 เดือน ว่างานเทศน์มหาชาติเป็นพระราชพิธีที่ส าคัญ หลังจากนั้นพิธี
การเทศน์มหาชาติได้จัดขึ้นตามวาระส าคัญต่างๆและสืบทอดตามยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน  
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2.2 คติความเชื่อเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  
  พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์พันธ์ทรงอธิบายถึง  “ความเชื่อ”    
ว่าหมายถึง  เห็นจริงด้วย  เห็นจริงตาม จะเห็นเช่นนั้นด้วยความรู้สึกไตร่ตรองโดยเหตุผล  ฉะนั้น
ความเชื่อ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “belief” และความเชื่อที่ตั้งเป็นระเบียบแบบแผนอันเนื่องจาก
ประเพณีเป็นศาสนา  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “creed” 
  ประสาท  หลักศิลา (2514 : 434) ได้กล่าวว่าความเชื่อหมายถึง  คือสิ่งที่มนุษย์   
ปักใจยึดถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใด  อาจเชื่อโดยมีเหตุผลให้เชื่อได้เพราะเห็นข้อเท็จจริงต่างๆเพียงพอแล้ว  
หรือเชื่อเพราะคล้อยตามคนที่เราชอบ  คนที่เรากลัว  หรือเชื่อเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริง 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 275) ให้ความหมายของค าว่า    
“ความเชื่อ” ว่าหมายถึง เห็นตามด้วย  มั่นใจ  ไว้ใจ 
  จันทร์ศรี  นิตยฤกษ์ (ม.ป.ป. : 111) เห็นจริงด้วย  นับถือ  มั่นใจ  อาจจะด้วย
ความรู้สึกหรือการไตร่ตรองด้วยเหตุผลก็ตาม  เมื่อเกิดความเชื่อแล้วมักมีการแสดงออกทั้งทางกาย  
หรือการปฏิบัติทางวาจา  เช่น ตักเตือนสั่งสอนหรือแจ้งให้ผู้อ่ืนทราบ  ความเชื่อของบุคคลกลุ่มใดย่อม
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเพณี  สุภาษิต  ค าพังเพย  ตลอดจนคติชนแขนงอ่ืนๆ 
  จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า  “ความเชื่อ” หมายถึงการได้รับการถ่ายทอด
ความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งเห็นจริงด้วยความมั่นใจ  และมีความแสดงออกต่อความเชื่อนั้น 

คติความเชื่อในพิธีการเทศน์มหาชาตินั้น มีคติความเชื่อแห่งอานิสงส์ของการฟัง
เทศน์มหาชาติกล่าวไว้ใน พระมาลัยสูตรว่า “ถ้าใครได้ฟังคาถาพันและทั้งเนื้อเรื่องของเวสสันดรชาดก
แล้วบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และธงอย่างละพันให้ตลอดในวันเดียว ถือว่าได้บุญกุศลแรง ตาย ไป
ชาติหน้าจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลข้างหน้า”     
(พระมาลัยสูตร คือ กวีนิพนธ์ประเภทร่ายสุภาพ มีคาถาสั้นๆแทรกไว้หน้าบทคล้ายกาพย์มหาชาติ 
ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพ ผู้นิพนธ์คือ เจ้าฟูาธรรมธิเบศร์ ทรงแต่งขึ้นเพ่ือแสดงอานิสงส์ของการพบ
พระศรีอริยเมตไตรย) ซ่ึงหากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13  กัณฑ์ จะได้อานิสงส์ 5 ประการ คือ 

1. จะได้เกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะเสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
2. จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬารเมื่อตายไปแล้ว 
3. จะไม่ไปเกิดในอบายภูมเิมื่อตายไปแล้ว 
4. จะเป็นผู้มีลาภยศ ไมตรี และความสุข 
5. จะได้บรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

นอกจากอานิสงส์ดังกล่าว การเทศน์มหาชาติยังมีประโยชน์นานัปการ กล่าวคือ 
ก่อให้เกิดความสามัคคีในการประกอบกุศลกิจร่วมกันการรู้จักเสียสละทั้งก าลังกาย ก าลังใจ และก าลัง
ทรัพย์ ท าให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา จิตใจดีงาม อันเนื่องมาจากการฟังและปฏิบัติธรรมอันเป็นมงคลยิ่ง
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อเรื่องมหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาแล้ว พอกล่าวเกี่ยวกับ
ความเชื่อในมหาชาติในความเชื่อแบบพุทธได้คือ ความเชื่อเกี่ยวกับคุณธรรมทางศาสนา เช่น การ
เวียนว่ายตายเกิด   การท าดีได้ดี   ซึ่งการท าความดีและความชั่วนั้นจะเห็นผลได้ชัดเจนในตอนสิ้น
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อายุขัย  ผู้ที่ท ากรรมดีก็เชื่อว่าจะได้ไปเกิดในภพใหม่ที่ดี  ผู้ที่ท ากรรมชั่วก็จะไปเกิดและชดใช้กรรม  
อันเป็นวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิด 

      พระสมุทรโฆษาจารย์ ได้อธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไว้ว่า ผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติ
ครบทั้ง 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา จบภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มาก เช่น ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์
สมบัติ หรือนิพพานสมบัติ ที่สุดแม้แต่จะปรารถนาให้พบพระศาสดาของพระศรีอริยเมตไตรย  ก็จะ
พบความปรารถนาได้รับเสียงแซ่ซ้องสาธุการเกิดความปิติอ่ิมเอิบใจ เหมือนมีผลทานเกิดขึ้นทันตาเห็น
จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังโดยทั่วไปและผู้ฟังยังเชื่อกันว่าจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ แม้เม่ือตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายจะไปสู่สุคติเท่านั้น 
  เรื่องราวของมหาชาติ หรือเวสสันดรชาดกมีความดีงามหลายอย่าง แต่จะหนักไป
ในทางเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเร้าใจให้ผู้ฟังปลูกฝังนิสัยเมตตาการุณย์ และแสวงหาโอกาส
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะล าบากก็ยินดี ดังพระเวสสันดรเป็นอุทาหรณ์คนส่วนใหญ่ได้ฟัง
เทศน์มหาชาติก็จะเกิดอุปนิสัยโน้มเอียงตามเยี่ยงจรรยาของพระเวสสันดร นั้นคือความเห็นแก่ตัวจะ
ค่อยเบาบางลง หากเป็นไปได้ว่าทั้งโลกไม่มีคนเห็นแก่ตัวเลยแล้ว โลกสมัยพระศรีอริยเมตไตรยก็จะ
ผ่านเข้ามาหาเอง ความทุกข์ร้อนยุ่งยากไม่มี มีแต่สมบูรณ์พูนสุข โดยมิต้องรอให้ตายเสียก่อน แล้วจึง
ไปเกิดประสบพบพานพระศรีอริยเมตไตรยในชาติหน้า ความเห็นแก่ตัวจะท าให้โลกสมบูรณ์ขึ้นมา
ไม่ได้เพราะถ้ามัวแต่ก้มมองตัว เห็นแก่ตัว ตัวของตัวยังปิดบังมิให้มองเห็นผู้อ่ืน  เมื่อไม่มีการมองผู้อ่ืน
ความเมตากรุณาไม่เกิด โลกที่ไร้เมตตาเป็นโลกคับแคบต้องเบียดเบียนกระทบกระทั่งกัน เหมือนคน
มากๆ มารวมกันอยู่ในห้องแคบๆ โลกก็พินาศถึงยุคมิคสัญญี 
   มูลเหตุที่เรียกว่า มหาชาติ  เพราะเป็นการท าบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่พร้อมด้วย
บารมี   “บารมี” หมายถึง การบ าเพ็ญคุณธรรมที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จคือพระโพธิญาณ  บารมีของ 
พระโพธิสัตว์มีถึง 30 เรียกว่า “บารมี 30 ทัศ” แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ                                                                                                                                                                                     
            1. บารมีธรรมดา – เป็นบารมีชั้นต้นขั้นเริ่มปฏิบัติ มีผิดบ้าง ถูกบ้าง บกพร่องบ้างมี 
10  ทัศ                                                                                              
                      2. อุปบารมี – เป็นบารมีระดับกลาง คือชั้นแก้ไข จนกลายปฏิบัตินั้นถูกต้องมากขึ้น
ใกล้ทางส าเร็จมากข้ึน   มี 10 ทัศ                                                                                                                                                                                       
            3. ปรมัตถบารมี – เป็นบารมีข้ันสูงสุด คือขั้นบรรลุผลสมบรูณ์ คือเต็มที่สุดเปี่ยม
ที่สุด มี 10 ทัศ ในทศชาติหรือที่เรียกว่าพระเจ้าสิบชาติ ก่อนที่พระองค์จะอุบัติมาเป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ในจ านวนเก้าชาตินับแต่พระเตมีย์จนถึงวิธูรบัณฑิตมีการบ าเพ็ญบารมี ดังนี้                                                                                     
  1. พระเตมีย์ใบ้ – ทรงบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี คือการถือบวช                                                                                                                                               
  2. พระมหาชนก – ทรงบ าเพ็ญวิริยบารมี คือความเพียร                                                                                                                           
  3. พระสุวรรณสาม – ทรงบ าเพ็ญเมตตาบารมี คือความรัก ความปรารถนาให้ผู้อ่ืน
เป็นสุข                                                                                     

  4. พระเนมิราช – ทรงบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งใจอันแน่วแน่                                                                                                                                                                    
  5. พระมโหสถ – ทรงบ าเพ็ญปัญญาบารมี คือความรอบรู้                                                                                                                                            
  6. พระภูริทัต – ทรงบ าเพ็ญศีลบารมี คือส ารวมกาย วาจา                                                                                                                                                      
  7. พระจันทกุมาร – ทรงบ าเพ็ญขันติบารมี คือความอดทน                                                                                                                                              
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  8. พระนารทะ – ทรงบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการวางใจเป็นกลาง                                                                                               
  9. พระวิธูรบัณฑิต – ทรงบ าเพ็ญสัจจบารมี คือการรักษาความสัตย์และความซื่อตรง 

 ในจ านวนพระชาติทั้งเก้าชาติที่กล่าวมา มิได้มีบารมีครบทุกชาติ เพราะเหตุนี้ใน
จ านวนเก้าชาติจึงมิเรียกว่า มหาชาติ แต่ในชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร
ทรงบ าเพ็ญทางบารมีเป็นนักเสียสละของโลกนี้ บารมีทั้งหมดสิบประการมาประชุมสมบูรณ์ในชาตินี้ 
จึงเรียกเวสสันดรตอนนี้ว่า มหาชาติ  ด้วยมีความเชื่อ อันเป็นพ้ืนฐานดั้งเดิมว่า มหาชาติเวสสันดร
ชาดกนี้ เป็นคัมภีร์แห่งมงคลเป็นคัมภีร์ส าคัญคู่บ้านเมือง เพราะเนื้อความเนื้อหาในท้องเรื่องนั้น มี
กระแสแห่งความเมตตา การเสียสละ ความช่วยเหลือเจือจุนอยู่ในนี้ สอนให้รู้จักโอบอ้อมอารี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มิเห็นแก่ตัวอันจะเป็นเหตุบันดาลให้สังคมสงบสุข เพราะฉะนั้นจึงถือว่าผู้ได้สดับศึกษา
มหาชาติ ย่อมจะเป็นแนวทางอันจะโน้มไปสู่ความสุขความเจริญ ถึงกับมีความเลื่อมใส ยึดมั่นว่าแม้จะ
ฟังไม่รู้เรื่อง เช่น ฟังคาถาพันก็ย่อมจะเกิดสิริมงคลมากหลาย และนิยมเอาน้ ามนต์จากพระเทศน์มา
อาบและประพรมอาคารสถานที่บ้านเรือน เพ่ือหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่สมาชิกในครอบครัว
ของตน  ซึ่งเฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ (2551 : 65-132)  ได้กล่าวถึงข้อคิดของการฟังเทศน์มหาชาติใน
แต่ละกัณฑ์ไว้ในหนังสือเทศน์มหาชาติว่า   
 
ข้อคิดที่ได้จากการฟังเทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ 
 

กัณฑ์ที่ 1  กัณฑ์ทศพร 
 

 
 

ภาพที่  3 ท้าวสักกเทวราชประทานพร 10 ประการแด่พระนางผุสดีที่สวนนันทวัน 
จิตรกรรมฝาผนังวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 65 
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 กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ประกอบด้วย 19 พระคาถา แบ่งเป็น8 ตอน หรือ 8 แหล่ ใช้ท านองธรรมวัตรเป็นท านองหลักในการ
เทศน์ใช้เพลงสาธุการเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาพระนางผุสดีน้อมนมัสการรับพรทั้ง
สิบประการของพระอินทร์  

ข้อคิดประจ ากัณฑ์ ทศพร 
  1. พร มีความส าคัญต่อก าลังใจ หรือความปรารถนาทุกอย่างจะส าเร็จได้อยู่ที่การ
กระท า (กรรม) แม้ได้รับพรแต่ถ้ามิได้ท าก็ย่อมไม่ส าเร็จได้ 
  2. พร 10 ประการ เป็นสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ปุถุชน ที่จะขอให้รูปงามนามเพราะ 
มีทรัพย์สมบัติ และมีเกียรตินิยม การขอพรใดๆ ผู้ขอพรควรพิจารณาว่า พรนั้นเหมาะสม หรือสมควร
แก่ตนหรือไม่ ขอในสิ่งที่ควรขอ ถ้าขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ และให้ในสิ่งไม่ควรให้ก็ย่อมเกิดโทษด้วยกันทั้ง 
สองฝุาย 
  3. การเตรียมตัว เมื่อจะท าการใดๆ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมจะได้ไม่มีอุปสรรค 
  4. การขอพรมงคลควรพิจารณาจากจิตที่คิดดี ประพฤติดีย่อมส่งผลดี 
                

 
กัณฑ์ที่ 2  กัณฑ์หิมพานต์ 

 

 
 

ภาพที่  4 พระเวสสันดรทรงหลั่งอุทกธาราบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่ 
พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ 

จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 69 
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 กัณฑ์ท่ี 2 กัณฑ์หิมพานต์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ประกอบด้วย 134 พระคาถา แบ่งเป็น14 ตอน หรือ 14 แหล่ กล่าวกันว่ามีท่วงท านองเหมือนลมพัด
ชายเขา ใช้เพลงตวงพระธาตุ เป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาพระเวสสันดรทรงบริจาค
ทาน   

ข้อคิดประจ ากัณฑ์หิมพานต์ 
  1. แบบอย่างของการเสียสละ พระเวสสันดร ทรงตัดสินพระทัยเสียสละประโยชน์
ส่วนตัว โดยให้ช้างมงคลแก่เมืองกลิงคราษฎร์ เพ่ือมิให้ประเทศชาติและประชาชนล าบากจากการเกิด
ศึกสงคราม แม้พระองค์ต้องถูกเนรเทศได้รับความล าบากก็ตาม เป็นการเสียสละส่วนน้อย (ช้างมงคล) 
เพ่ือรักษาส่วนใหญ่ (ประเทศชาติ) 
  2. จุดอ่อนของประชาธิปไตย การปกครองแบบประชาธิปไตยดังเช่น สีพีนคร
ประชาชนไม่พอใจโกรธแค้นพระเวสสันดรพากันมาเข้าเฝูาพระเจ้ากรุงสญชัยให้ขับไล่ออกจากเมือง 
เป็นจุดอ่อนของการปกครองบ้านเมืองอ่อนแอเกิดความวุ่นวายเพราะผู้มีปัญญามาก  และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลมีจ านวนน้อยย่อมจะแพ้คนที่มีปัญญาน้อยแต่มีจ านวนมาก 
  3. อารมณ์และความเชื่อ เป็นสัจจธรรมว่าหากรักมาก และเชื่อม่ันในบุคคลหรือสิ่งใด 
เมื่อไมพ่อใจมีความโกรธมากก็ขาดสติยั้งคิด ไม่ไตร่ตรองฟังเหตุและผล ดังที่ชาวสีพีเชื่อว่าช้างมงคลท า
ให้ฝนตกพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ ช้างจึงมีคุณค่ากว่าพระเวสสันดร เมื่อชาวกลิงคราษฎร์ได้ช้าง
มงคลไปก็โกรธแค้นเป็นทุกข์เสียใจ 
 

กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกันฑ์ 
 

 
 

ภาพที่ 5  พระเวสสันดรทรงหลั่งอุทกธาราพระราชทานม้าแก่พราหมณ์ 
จิตรกรรมฝาผนังวัดดาวดึงส์ษาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 73 
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  กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกัณฑ์ เป็นส านวนของส านักวัดถนนประกอบด้วย 209       
พระคาถา แบ่งเป็น 13 ตอน หรือ 13 แหล่ ท่วงท านองการเทศน์แสดงอารมณ์โศกเศร้าคร่ าครวญ 
ปลอบโยนเป็นส่วนใหญ่ ใช้เพลงพระยาโศกเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาพระประยูร
ญาติโศกสลดรันทดใจที่พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากบ้านเมือง  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ทานกัณฑ์ 
  1. แบบอย่างภรรยา พระนางมัทรีเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามียอมติดตามไป
กับพระเวสสันดรโดยไม่เกรงกลัวความทุกข์ยากล าบากใดๆ 
  2. การบริจาคมหาทาน พระเวสสันดรบ าเพ็ญปรมัตตบารมีทานแม้แต่การให้สุรา
เป็นทาน ส าหรับคนทั่วไป ควรพิจารณาว่าควรให้ทานในสิ่งที่ควรให้ และให้แก่บุคคลที่เขาต้องการ 
  3. ความรักของบิดามารดา เป็นความรักที่บริสุทธิ์ยากจะหาความรักอ่ืนใดมา
เปรียบเทียบได้ แต่พระเจ้ากรุงสญชัยก็จ าต้องเนรเทศพระเวสสันดรไปตามประเพณีการปกครอง จึง
ทั้งเสียใจ และอึดอัดใจ  
 

กัณฑ์ที่ 4  กัณฑ์วนปเวศน์ 
 

 
 

ภาพที่ 6  พระเวสสันดรทรงอุ้มพระชาลี พระนางมัทรีทรงอุ้มพระกัณหา 
เสด็จด้วยพระบาทสู่เขาวงกต 

จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 76 

 
  กัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนปเวศน์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า                 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประกอบด้วย 57 พระคาถา แบ่งเป็น 9 ตอน หรือ 9 แหล่ ท่วงท านองการ
เทศน์คล้ายกัณฑ์ทานกัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายธรรมชาติท านองจึงว่าเรื่อยๆ ไม่มีโอดครวญ ใช้



27 
 

เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาการเดินของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีลีลางาม
สง่า  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์วนปเวศน์ 
  1. มิตรแท ้แม้ในยามล าบากทุกข์ยาก มิตรแท้ย่อมช่วยเหลือดังที่พระเจ้าเจตราษฎร์
ทูลเชิญให้พระเวสสันดรเสวยราชย์ 
  2. คุณลักษณะของผู้ปกครอง (ผู้บริหาร) ผู้ปกครองที่ดีจะใช้ปัญญาพิจารณาทั้ง
กฎหมายประเพณีและหลักการปกครอง (รัฐศาสตร์) ในภาวะเดือดร้อนจะใช้หลักรัฐศาสตร์ เพ่ือให้
บ้านเมืองสงบสุขไม่เกิดความขัดแย้งและเกิดสงคราม นอกจากนี้ยังทรงมองการณ์ไกลว่าถ้าอยู่ที่เมือง
เจตราษฎร์ ก็จะเกิดความขัดเคืองใจกัน ไม่เป็นผลดีแก่ทุกฝุาย จึงยอมทุกข์เพียงเฉพาะพระองค์ไม่ย่อ
ท้อต่อความยากล าบากใดๆ 
 

กัณฑ์ที่ 5  กัณฑ์ชูชก 
 

 
 

ภาพที่ 7  ชูชกพานางอมิตตดาข้ามสะพานเพ่ือกลับไปเรือนตน 
จิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 80 
 
  กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก เป็นส านวนของส านักวัดสังข์กระจายประกอบด้วย 79      
พระคาถา แบ่งเป็น 17 ตอน หรือ 17 แหล่ ท่วงท านองการเทศน์เน้นศิลปะและลูกเล่นแห่งการใช้
เสียง ที่มีทั้งถ้อยค าที่อ่อนหวานปนจริต ถ้อยค าหยาบ สนุกสนานเน้นให้เห็นบุคลิกและบทบาทของ   
ชูชก ใช้เพลงเซ่นเหล้าเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาการกินอาหารอย่างไม่ส ารวมของ   
ชูชก  
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 ข้อคิดประจ ากัณฑ์ชูชก 
  1. ความมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออม แม้ชูชกจะเป็นขอทานก็รู้จักเก็บออมทรัพย์ 
  2. ชายแก่กับภรรยาสาว อรรถาธิบายว่าเป็นเรื่องของผลบุญที่เกิดจากอธิษฐานจิต 
และการบูชาพระด้วยดอกไม้เหี่ยว การมีสามีหรือภรรยาต่างวัยกันมากๆ จัดเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่ง 
  3. ความเกียจคร้านและคนพาล คนที่ไม่เอาใจใส่ท างานเอาแต่เที่ยวเมื่อถูกต าหนิ ไม่
ปรับปรุงแก้ไข กลับโกรธคนอ่ืนและอิจฉาคนอ่ืน เป็นลักษณะของคนพาลที่โทษคนอ่ืน ไม่พิจารณา
ตัวเองตรงกันข้ามกับบัณฑิตท่ีจะพิจารณาเหตุผลและพร้อมจะแก้ไขตนเองเสมอ 
  4. ดี-ชั่ว ในโลกนี้มีทั้งดีและชั่วจะท าให้เข้าใจว่าดีเป็นอย่างไร ชั่วเป็นอย่างไร ควร
พิจารณาให้เป็นธรรมะ ไม่ควรต าหนิชั่วจนเกินเหตุ ควรเห็นคุณค่าของชั่วด้วย 
  5. ความเห็นผิด ชูชกเป็นตัวแทนของคนที่มีความเห็นผิดพูดหลอกลวงอัจจุตฤาษีผู้
ปฏิบัติธรรม เป็นคนกล้าไม่หวาดกลัวแม้ภัยมา แต่เป็นผู้กลัวที่มีความโลภมาก เป็นความเสื่อมของชูชก 
ซึ่งยังประกอบด้วยบุรุษโทษ 18 ประการ 
 

กัณฑ์ที่ 6  กัณฑ์จุลพน 
 

 
 

ภาพที่ 8 ชูชกปีนต้นไม้หนีสุนัข พรานเจตบุตรโก่งหน้าไม้ขู่ 
จิตรกรรมฝาผนังวัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 84 
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  กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส ประกอบด้วย 35 พระคาถา แบ่งเป็น 6 ตอนหรือ 6 แหล่ ท่วงท านองการเทศน์จะใช้เสียง
เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติในปุา แต่ความยากของกัณฑ์นี้คือภาษาและวรรคตอนของฉันทลักษณ์ 
ใช้เพลงคุกพาทย์หรือเพลงรัวสามลาบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาพรานเจตบุตรข่มขู่ ชูชก  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์จุลพน 
  1. ปฏิภาณและวาทศิลป์ เป็นคุณสมบัติที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดี
ได้รับการไว้วางใจ และยังโน้มน้าวใจคนอ่ืนได้อีกด้วยฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันคนจ าพวกนี้ ที่ใช้ค าพูดมา
หลอกล่อให้หลงเชื่อ  ดังเช่นพรานเจตบุตรถูกชูชกใช้เล่ห์พูดหลอกลวงว่าเป็นราชทูตของพระเจ้า
กรุงสญชัย 
  2. การรู้เท่าทัน ถ้าคนเราไม่รู้เท่าทันคนที่เห็นแก่ตัว พูดจาหลอกล่อก็จะเสียรู้แม้
พรานเจตบุตรจะหวังดีแต่ไม่รู้เท่าทันคนเจ้าเล่ห์ เช่น ชูชก จึงกลายเป็นเครื่องมือของผู้ร้าย ผู้ไม่หวังดี 
จนเกิดความเสียหายได้ 
  3. การรอบรู้กิจการงาน ผู้ที่ไม่รู้กิจการงานที่ท า แม้จะเป็นคนฉลาดเฉลียว ก็ท าการ
ให้เกิดความเสียหายได้ ดังเช่นพรานเจตบุตรถึงแม้เป็นคนฉลาดแต่ไม่รู้ราชกิจว่า ราชทูตเป็นใคร 
หลงเชื่อแล้วยังชี้ทางให้ชูชก อย่างไรก็ตามถ้าคนฉลาดได้เรียนรู้ก็จะท าภารกิจได้ดี ตรงกันข้ามกับคนโง่
ที่เรียนเท่าใด ก็ท ากิจการงานไม่ได้ดี 
  4. ธรรมชาติ ปุาหิมพานต์เป็นตัวแทนของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จรรโลงใจและท า
ให้มนุษย์เบิกบานใจ เพราะปุาไม้ภูเขา พฤกษชาตินานาพรรณ ที่งดงาม สร้างความยินดีและให้
ก าลังใจแก่ผู้เดินทางให้คลายความหวาดกลัวภัยอันตรายต่างๆ 
 

กัณฑ์ที่ 7  กัณฑ์มหาพน 
 

 
 

ภาพที่ 9  ชูชกลวงถามอัจจุตฤาษีถึงทางไปบรรณศาลาของพระเวสสันดร 
จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 87 



30 
 

  กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน ส านวนของพระเทพโมลี (กลิ่น)ส านักวัดราชสิทธาราม
ประกอบด้วย 80 พระคาถา แบ่งเป็น 6 ตอน หรือ 6 แหล่ ท านองในกัณฑ์นี้มีทั้งแหล่เนื้อในและแหล่
เนื้อนอก ลักษณะการเทศน์คล้ายกับกัณฑ์จุลพน แต่มีกระแสเสียงที่อ่อนช้อยกว่า ใช้เพลงเชิดกลอง
เป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาการเดินทางอย่างรีบเร่งของชูชก ซึ่งรู้หนทางที่จะไปหา
พระเวสสันดรจากอัจจุตฤาษีแล้ว  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์มหาพน 
  1. การวางแผน คนฉลาดต้องรู้จักวางแผนว่าจะท าอะไร เช่น จะเข้าหาผู้ใหญ่อย่างไร 
ดังกรณีชูชกเข้าไปหาอัจจุตฤๅษี 
  2. เทคนิคการจูงใจ เกริ่นน าโดยถามสุข ทุกข์ ความเป็นอยู่ก่อน เมื่อมีบรรยากาศดี 
จึงเริ่มพูดสิ่งที่ต้องการ ดังที่ชูชกเข้าไปพบอัจจุตฤๅษี นอกจากนี้ยังใช้เหตุผลให้หลงเชื่อ ดังนั้นจึงต้องมี
สติไตร่ตรองและรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอ่ืน 
  3. คนชั่ว ชูชกเป็นตัวแทนของคนชั่วที่ท าชั่วได้ทุกอย่าง ทุศีล พูดปด ปากกับใจไม่
ตรงกัน คดโกงใช้กลอุบายหลอกล่อให้หลงเชื่อด้วยความโลภอยากได้เราควรหลีกหนีให้ไกลจากคนชั่ว 
  4. คนฉลาด ชูชกมีส่วนดีคือ เป็นคนฉลาดในการเข้าสมาคมกับบุคคล หากใช้ในทาง
ที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นการดี 
 

กัณฑ์ที่ 8  กัณฑ์กุมาร 
 

 
 

ภาพที่ 10  พระเวสสันดรทรงเรียกพระชาลีขึ้นจากสระ 
พระชาลีทรงกราบพระบาทพระเวสสันดร พระกัณหาทรงหลบอยู่ในสระ 

จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 90 
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  กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร ส านวนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ประกอบด้วย 101   
พระคาถา แบ่งเป็น 22 ตอน หรือ 22 แหล่ มีท่วงท านองโศกเศร้า ตัดพ้อ โอดครวญ ท านองแหล่จึง
โศกแสดงเสียง คร่ าครวญชวนน่าสงสารแบบเด็ก ใช้เพลงโอดเชิดฉิ่งเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์
ประกอบกิริยาชูชกพาพระกัณหาพระชาลีเดินไป และถูกชูชกเฆี่ยนตีไปสลับกับการร้องไห้คร่ าครวญ
ของสองกุมารที่จะหนีกลับไปหาพระเวสสันดรตลอดทาง  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์กุมาร 
  1. รู้กาลควรไม่ควร ชูชกเฉลียวฉลาดรู้กาลควรไม่ควรว่าจะเข้าไปทูลขอสองกุมาร
ตอนที่พระนางมัทรีออกไปหาผลไม้ในปุา จึงรอเวลาจนถึงตอนเช้า 
  2. ความเชื่อเรื่องฝัน คนไทยมีความเชื่อเรื่องความฝัน จะรู้ว่าเป็นความฝันแบบใด 
และท านายเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ความฝันแบบเทพสังหรณ์ของพระนางมัทรี 
  3. ผลแห่งกรรม แม้จะรู้เหตุล่วงหน้า แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ควรรักษา
น้ าใจให้ไม่เป็นทุกข์ ถ้ารู้ก่อนก็เป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์เพราะกรรมย่อมให้ผลแน่นอนไม่มีใครห้ามได้ 
พระเวสสันดรพิจารณาว่าท านายฝันไปพระนางมัทรีก็จะเป็นทุกข์เพ่ิมขึ้นก่อน 3 วัน จึงนิ่งและบ่าย
เบี่ยงว่าพระนางมัทรีได้รับความล าบากจึงท าให้ฝันร้าย 
 

กัณฑ์ที่ 9  กัณฑ์มัทรี 
 

 
 

ภาพที่ 11  เทพเจ้าทรงจ าแลงเป็นราชสีห์ เสือโคร่งและเสือเหลืองขวางทางพระนางมัทรีไว้ 
จิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 94 
 

  กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี ส านวนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ประกอบด้วย 90       
พระคาถา แบ่งเป็น 13 ตอน หรือ 13 แหล่ มีท่วงท านองโศกเศร้า คร่ าครวญ โดยเฉพาะตอนที่ตามหา
สองกุมาร กระแสเสียงที่ใช้จึงโหยหวนคร่ าครวญแบบผู้หญิงที่ตามหาลูก ใช้เพลงทยอยโอดเป็นเพลง
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บรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาคร่ าครวญหวลไห้ของพระนางมัทรีเมื่อทรงทราบว่าพระเวสสันดร
ทรงบริจาคสองกุมารให้แก่ชูชก  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์มัทรี 
  1. ความเชื่อเรื่องเคราะห์กรรม ค าโบราณกล่าวว่า คนเราเมื่อมีเคราะห์กรรม ภูตผีก็
พลอยซ้ าเติม พระนางมัทรีต้องใช้เวลาออกไปหาผลไม้นานกว่าทุกวัน เพราะต้นไม้ที่เคยมีผลก็ไม่มีผล 
พญาราชสีห์ (เทพบุตรแปลง) ออกมาขวางทางเดิน 
  2. ความรักของพ่อแม ่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหนือเหตุผลใด แม้แต่ค่าตัวสองกุมาร ก็
ก าหนดไว้ไม่ให้คนอื่นมาไถ่ไปได้ นอกจากพระเจ้ากรุงสญชัย 
  3. การวางตัวให้ย าเกรง โดยใช้ความนิ่ง เพราะธรรมชาติของมนุษย์กลัวความนิ่งและ
ความมืด พระเวสสันดรจึงใช้ความนิ่งกับพระนางมัทรี 
  4. การใช้อกุศลให้เกิดกุศล   เป็นกลอุบายเบี่ยงเบนอารมณ์ความรู้สึกของพระนาง
มัทรีให้คลายโศกเรื่องสองกุมาร ดังนี้ พระเวสสันดรต่อว่าที่พระนางมัทรีไปยุ่งเกี่ยวกับพราน ดาบส 
วิทยาธรจนกลับมาเย็นค่ า 
  5. การบ าเพ็ญบารมีสูงสุด การให้บุตรและภรรยาเป็นทาน เป็นการบ าเพ็ญบารมีที่
ยาก ที่มนุษย์ปุถุชน ซึ่งมีความเห็นแก่ตัวจะกระท าได้ แต่พระเวสสันดรทรงสละได้ เพ่ือบรรลุ       
พระสัพพัญศุตญาณ จะช่วยให้คนจ านวนมากมายมหาศาลได้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด 
นอกจากนี้ พระเวสสันดรทรงมั่นพระทัยว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้พบอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ หรือแม้ว่าการ
กระท าของพระองค์จะไม่มีใครเห็น แต่ฟูาดินเห็นและเม่ือท าถึงที่สุดแล้วทุกคนจะยอมรับได้  
 

กัณฑ์ที่  10  กัณฑ์สักกบรรพ 
 

 
 

ภาพที่ 12  พระเวสสันดรทรงหลั่งอุทกธาราพระราชทานพระนางมัทรี 
แก่พราหมณ์จ าแลง (ท้าวสักกเทวราช) 

จิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 97 
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  กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม         
พระปรมานุชิตชิโนรส ประกอบด้วย 43 พระคาถา แบ่งเป็น 13 ตอน หรือ 13 แหล่ ท านองเทศน์
เรียบ ส าเนียงและจังหวะแสดงอาการส ารวมของพราหมณ์ ใช้เพลงกลมหรือเพลงเหาะเป็นเพลง
บรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาการเดินทางของพระอินทร์  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์สักกบพรรพ 
  1. การท างานหรือการท ากิจใดๆ ได้ส าเร็จ ผู้บริหารย่อมต้องมีผู้ช่วยที่รู้ใจเฉลียว
ฉลาดพอที่จะช่วยหาทางออกได้อย่างดี ดังที่พระอินทร์แปลงกายมาขอพระนางมัทรี แล้วฝากพระองค์
ไว้ เป็นอุบายแยบยลที่ปูองกันมิให้คนอ่ืนมาขอ และยังท าให้พระเวสสันดรบ าเพ็ญทานบารมีสมบูรณ์ 
  2. ผู้น าทางธรรมะ พระเวสสันดรทรงเป็นผู้น าทางธรรมะที่แท้จริงแม้การกระท าที่ท า
ให้ลูกและเมียเดือดร้อน แต่สุดท้ายย่อมเป็นผลดีในระยะยาวทั้งต่อประชาชนและสรรพสัตว์จ านวน
มาก เป็นการบ าเพ็ญบารมีดังประเพณีแห่งพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆ ที่เสียสละแม้อวัยวะร่างกายและ
ชีวิตให้เป็นทาน เพ่ือช่วยเหลือบริวารไม่ให้ทุกข์ยากดังนั้นการบ าเพ็ญบารมีทานสูงสุด 10 ประการ จะ
ท าให้บรรลุพระสัพพัญศุตญาณและสั่งสอนให้ทุกคนปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้    
 

กัณฑ์ที่ 11  กัณฑ์มหาราช 
 

 
 

ภาพที่ 13 ชูชกนอนบนต้นไม้ เทวดาและเทพธิดาทรงแปลงร่างมาดูแลพระชาลีและพระกัณหา 
จิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 100 
 

  กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา  
นุชิตชิโนรส ประกอบด้วย 69 พระคาถา แบ่งเป็น15 ตอน หรือ 15 แหล่ ท านองแหล่ของกัณฑ์นี้จะใช้
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ท านองคลื่นกระทบฝั่งหรือท านองเต้นไปตามตัวอักษรเป็นหลักตลอดทั้งกัณฑ์ บางท่านเรียกว่าท านอง
คุดทะราดเหยียบกรวด ใช้เพลงกราวนอกเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาการตรวจพล
ยกทัพของพระเจ้ากรุงสญชัย เพ่ือออกไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง บางครั้ง ปี่พาทย์อาจบรรเลง
เพลงเรื่องท าขวัญหรือเวียนเทียน ประกอบเนื้อเรื่องตอนพระเจ้ากรุงสญชัยรับขวัญชาลีกัณหาพระราช
นัดดาทั้งสอง  
 ข้อคิดประจ ากัณฑ์มหาราช 
  1. คนดีย่อมไม่ทุกข์ ในเนื้อเรื่องกวีแต่งให้เทพบุตรเทพธิดามาดูแลสองกุมาร เป็น
บุคลาธิษฐานให้ได้ข้อคิดเป็นรูปธรรมว่า คนด ีแม้มีทุกข์ก็มีคนมาช่วยเหลือให้มีสุขได้ 
  2. คนโลภ ผู้มีความโลภ เช่น ชูชก ย่อมไม่อ่ิมในทรัพย์สมบัติจะละโมบบริโภคโดยไม่
รู้จักประมาณ ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “มหาสมุทรไม่เต็มด้วยน้ า ไฟไม่อ่ิมด้วยเชื้อ คนโลภไม่อ่ิมด้วย
ทรัพย์สมบัติ  
 

กัณฑ์ที่  12  กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
 

 
 

ภาพที่ 14  กษัตริย์ทั้งหกต่างทรงกรรแสงจนสลบไป 
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 104 
 

  กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม           
พระปรมานุชิตชิโนรส ประกอบด้วย 36 พระคาถา แบ่งเป็น6 ตอน หรือ 6 แหล่ ท านองแหล่ของ
กัณฑ์นี้คล้ายกัณฑ์สักกบรรพที่มีน้ าเสียงเรียบ อีกท้ังมีการย้ายโยนเสียงคล้ายกัณฑ์นครกัณฑ์อีกด้วยใช้
เพลงตระนอนเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยานอนของกษัตริย์ทั้งหกได้แก่ พระเจ้า
กรุงสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระชาลีพระกัณหา ได้บรรทมแรมอยู่ ณ 
บริเวณพระอาศรมในปุา  
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ข้อคิดประจ ากัณฑ์ฉกษัตริย์ 
  1. ความรอบคอบ เมื่อถูกเนรเทศไปอยู่ปุา ชาวเมืองสีพีแตกความสามัคคีแบ่งเป็น
สองฝุาย เมื่อได้ยินเสียงกองทัพยกมา พระเวสสันดรยังทรงหวาดระแวงอยู่จึงชวนพระนางมัทรีไปซ่อน
เร้นดูให้รอบคอบก่อน 
  2. การข่มใจ เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ที่ควรมี แม้ว่าพระเวสสันดรจะยินดีว่าพระราช
บิดามารับกลับพระนครแต่พระองค์ก็ข่มจิตให้สงบได้ 
  3. ความสุขในหมู่ญาติ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแก่พระเจ้าวิทูฑกะว่า “ร่มเงาของ
ญาติ เย็นกว่าร่มเงาไม้” เมื่อกษัตริย์ทั้งหกได้พบกันจึงเป็นปิติสุขยิ่งยวด โดยเฉพาะเมื่อมาเห็นว่าพระ
เวสสันดรมีความล าบากพระบิดา พระมารดายิ่งเวทนาสงสารยิ่งขึ้น    
 

กัณฑ์ที่ 13  กัณฑ์นครกัณฑ์ 
 

 
 

ภาพที่ 15  ขบวนทัพหกกษัตริย์เสด็จเข้าประตูเมืองสีพี 
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา : เฉลิมศักดิ์  เย็นส าราญ. 2551 : 107 
 

  กัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า               
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประกอบด้วย 48 พระคาถา แบ่งเป็น10 ตอน หรือ 10 แหล่ ใช้ท านอง
ธรรมวัตรเป็นกัณฑ์ที่มีท่วงท านองและลีลาไพเราะที่สุด แสดงถึงความปีติยินดีเปี่ยมไปด้วยความสุข
สงบ ใช้เพลงกลองโยนเป็นเพลงบรรเลงประจ ากัณฑ์ ประกอบกิริยาการเคลื่อนขบวนเสด็จพยุหยาตรา
ของพระมหากษัตริย์ พรั่งพร้อมไปด้วยขบวนอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ  
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 ข้อคิดประจ ากัณฑ์นครกัณฑ์ 
  การรั้งรอแต่พองาม ไม่ให้คนอ่ืนมางอนง้อจนเกินงาม และไม่ผลีผลามใจร้อนจนน่า
รังเกียจ พระเวสสันดรทรงประวิงเวลาจนกระทั่งพระเจ้ากรุงสญชัยทรงยอมรับผิดว่าหลงเชื่อคนยุยง  
พระเวสสันดรจึงทรงลาผนวชและครองราชย์สมบัติ 
 ข้อคิดของการฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ สามารถสรุปได้ว่าอนิจสงฆ์ของการฟังเทศน์
มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์นั้นแต่ละกัณฑ์ล้วนมีข้อคิดในการฟังเทศน์มหาชาติที่แตกต่างกันออกไปตามแต่
ละกัณฑ์ ประเด็นของข้อคิดจากการฟังเทศน์มหาชาตินั้นผู้วิจัยพบว่ามีข้อคิดที่ส าคัญด้วยกัน 4 
ประเด็นหลักที่ส าคัญคือ จะเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมาก  มีครอบครัวและบริวารที่สมบูรณ์  มีจิตใจ
งดงามและปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด และเมื่อตายไปจะได้ไปจุติบนสวรรค์พบพระศรีอริยเมตรไตรย ดังจะ
ได้สรุปในตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ข้อคิดแต่ละกัณฑ์ 
 

 
กัณฑ์ 

 

 
ทศพร 

 
หิมพานต์ 

 
ทาน
กัณฑ์ 

 
วนปเวศน์ 

 
ชูชก 

 
จุลพน 

 
มหาพน 

 
กุมาร 

 
มัทรี 

 
สักบรรพ 

 
มหาราช 

 
ฉกษัตริย์ 

 
นครกัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 
ความ
เชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะได้
ทรัพย์

มาก เป็น
หญิงจะ
ได้สามีดี 
เป็นชาย
ก็จะได้
ภรรยาดี 
มีบุตรก็
จะเป็น
คนว่า

นอนสอน
ง่าย 

พฤติกรร
มด ี

เมื่อตาย
ไปจะไป
เกิดบน
สวรรค์ 
หากลง
มาเกิดก็
จะเกิดใน
ตระกูล
ชั้นสูง มี
ทรัพย์
บริวาร
มาก มี

ความสุข
กาย สุข

ใจ  

จะ
บริบูรณ์

ด้วย 
แก้ว 

แหวน 
เงิน ทอง 
เมื่อตาย
ไปจะได้
เกิดใน
สวรรค์

ชั้น
ฉกามาพ

จร มี
ความสุข
บริบูรณ ์

จะมี
ความสุข
ทั้งโลกนี้
และโลก
หน้า  จะ
ได้เป็น

กษัตริย์ ที่
มีปรีชา 

และเฉลียว
ฉลาด 

จะได้
ไปเกิด

ใน
ตระกูล
กษัตริย์  
จะได้
สามี 

ภรรยา 
และ

บุตร ก็
จะเป็น

ผู้มี
รูปร่าง
งดงาม 

ไม่ว่าจะ
เกิดใน

ภพใดๆก็
จะมี

ทรัพย์
และ

บริวาร
มาก 

จะได้ไป
เกิดใน

สวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ 
เมื่อจุติมา
เกิดก็จะ

เป็น
กษัตริย์ มี
ทรัพย์และ
บริวารมาก  
และจะได้

เสวย
อาหาร

ทิพย์เป็น 
นิรันดร์ 

จะได้ไป
เกิดใน

สวรรค์ชั้น
ฉกามาพจ
ร ในสมัยที่

พระศรี
อริยเมตร
ไตรยมา

อุบัติ และ
จะได้ฟัง
ธรรมจาก
พระองค์

ด้วย 

จะได้เกิด
ในภพ

หน้าที่มั่ง
คั่ง มี
ทรัพย์

มาก อายุ
ยืน และ
มีรูปโฉม
งดงาม 

จะเจริญ
ด้วยลาภ 
ยศ และ      
จตุรพิธ
พรทั้ง 4 

แม้ตายก็
จะได้ขึ้น
สวรรค์

ชั้น
ฉกามาพ
จร เมื่อ
บารมีแก่
กล้าก็จะ
ได้บรรลุ
นิพพาน  

จะเจริญ
ด้วย อายุ 

วรรณ 
สุขะ 

และพละ 
ในทุกๆ
ชาติ 

จะ
บริบูรณ์
ด้วยวงศ์

ญาติ ทาส 
บริวาร 
บิดา

มารดา 
สามี

ภรรยา 
และบุตร
จะอยู่กัน
พร้อม
หน้า  
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จากข้อคิดของการฟังเทศน์มหาชาติที่ผู้วิจัยได้อธิบายนั้น  สามารถสะท้อนความเชื่อ  ความ
ศรัทธา  และความนิยมในประเพณีเทศน์มหาชาติของคนไทยได้เป็นอย่างดี  ซึ่งปัจจุบันพบว่าทุกๆ
ภูมิภาคของประเทศไทยมีความนิยมในประเพณีนี้เป็นอย่างมาก  จะเห็นได้จากพิธีเทศน์มหาชาติที่
นิยมจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายถึงการเทศน์มหาชาติใน
ภูมิภาคต่างๆท่ีปรากฏในสังคมปัจจุบัน ได้ดังนี้  
 
2.3 การเทศน์มหาชาติที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน 
 2.3.1  การเทศน์มหาชาติภาคเหนือ 
  ประเพณีการเทศน์มหาชาติของภาคเหนือ  เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดตามความเชื่อ
ท้องถิ่นได้กล่าวว่า  ประเพณีการเทศน์มหาชาติภาคเหนือเรียกตามพ้ืนบ้านว่า  “ตั้งธรรมหลวง”  
หมายถึงการฟังพระสวดธรรมเทศนาเรื่องใหญ่หรือเรื่องส าคัญ  เพราะ ธรรมหลวง  ที่ใช้เทศน์มักเป็น
เรื่องเวสสันดร  อันเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาประสูติแล้ว
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา  มีทั้งหมด  13 กัณฑ์  การตั้งธรรมหลวงนี้ จะจัดขึ้นในเดือนยี่เพง
(ยี่เป็ง) คือวันเพ็ญเดือน 12  จะมีการเตรียมงานมากมายนับตั้งแต่การเตรียมคัมภีร์ที่ใช้เทศน์  เตรียม
องค์ธรรมกถึกหรือพระนักเทศน์  การเตรียมผู้รับผิดชอบกัณฑ์เทศน์หรือเจ้าของกัณฑ์  การจัดเตรียม
สถานที่ในการเทศน์  และการเตรียมตัวของผู้จะมาฟังเทศน์  ถือเป็นพิธีใหญ่คู่กับงานทานสลากภัตต์  
ดังนั้นจึงมีคตินิยมว่า  ในวัดหนึ่งนั้นปีใดที่มีการจัดงานทานสลากภัตต์ไม่ต้องจัดงานตั้งธรรมหลวง  
และปีใดที่จัดงานตั้งธรรมหลวงก็ไม่ต้องจัดงานสลากภัตต์  นอกจากการเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดร
แล้วธรรมหรือคัมถีร์ที่น ามาเทศน์ในงานตั้งธรรมหลวงนี้  อาจเป็นคัมภีร์ขนาดยาวเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง
ทางวัดและคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณาโดยอาจเป็นเรื่องในหมวดทศชาติชาดก  ปัญญาสชาดก  
หรือชาดกนอกนิบาตเรื่องอ่ืนๆ  แต่ที่นิยมกันมากคือเรื่อง “มหาชาติ” หรือพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งมี
ความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จะได้ไปเกิดในแผ่นดินยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
ในอนาคต  ซึ่งหากเป็นธรรมที่มิใช่มหาชาติแล้วก็มักจะฟังกันไม่เกิน 3 วัน  แต่หากเป็นเวสสันดรชาดก
หรือมหาชาติอาจมีการฟังธรรมต่อเนื่องไปถึง 7 วัน  ก่อนที่จะเทศน์มหาชาติก็จะมีการเทศน์เรื่องอ่ืน
ไปเรื่อยๆพอจะถึงวันสุดท้ายก็จะเทศน์ด้วยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น  มาลัยปลาย  และอานิสงส์มหาชาติ  
รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปเรื่อยๆจนครบทั้ง 13  กัณฑ์  ซึ่งมักจะไป
เสร็จเอาในเวลาทุ่มเศษๆ  แต่ปัจจุบันเทศน์จบภายในวันเดียว  ด้วยเหตุที่เทศน์มหาชาติเป็นที่นิยมจึง
มีนักปราชญ์ฉบับล้านนาแต่งธรรมเป็นจ านวนถึงประมาณ  150  ฉบับหรือส านวน เช่น  ฉบับวิงวอน
น้อย  วิงวอนหลวง  วิงวอนดอนกลาง  สร้อยสังกร เป็นต้น  ส่วนฉบับที่เป็นภาษาบาลีล้วนเรียกว่า 
“คาถาพัน” 
 การจัดงานพิธีเทศน์มหาชาติของภาคเหนือ  จะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนยี่ของทุกปีหรือที่รู้จัก
กันดีในชื่อว่า “เทศกาลยี่เป็ง” ส าหรับชาวเหนือแล้วงานบุญดังกล่าวนี้ถือเป็นจารีตที่ต้องปฏิบัติมิให้
ขาด เมื่อใกล้ถึงวันงานซุ้มประตูวัดแต่ละแห่งจะถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม เรียกว่า 
“ประตูปุา” เปรียบให้เป็นเหมือนดั่งประตูเข้าสู่เขาวงกต ซึ่งมีพรานเจตบุตรคอยเฝูามิให้ผู้ใดกล้ ากลาย
ไปรบกวนพระเวสสันดรขณะบ าเพ็ญภาวนา นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีการประดับประดาด้วย
ซุ้มโคมกระดาษที่ตัดแต่งเป็นช่ออย่างสวยงามชวนมอง(สงวน โชติสุขรัตน์. 2510 : 26-31) 
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2.2.2  การเทศน์มหาชาติภาคใต้ 
  ประเพณีการเทศน์มหาชาติของภาคใต้  เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงที่หมดฤดูกาล
เก็บเกี่ยวท านาแล้ว เรียกพิธีเทศน์มหาชาติว่า “ฟังธรรมมหาชาติ” นิยมท าหลังจากเสร็จการท านา
แล้ว  ในระหว่างเดือน 6  ขึ้น 13-15  ค่ า  โดยทางวัดจะบอกบุญกับประชาชนผู้ซึ่งเคยท าบุญที่วัด
นั้นๆและใช้วิธีจับสลากว่าใครจะได้กัณฑ์ไหน  เพราะถือว่าตนเองมีบุญกุศลจะได้ท าบุญมหาชาติกัณฑ์
นั้นๆ  หรือแจกฎีกาไปตามหมู่บ้านต่างๆ  การเทศน์มหาชาติในภาคใต้นี้เริ่มวันขึ้น 15 ค่ า  วันแรกมี
การเทศน์อานิสงส์ต่างๆรวมทั้งเรื่องพระมาลัย  วันที่สองเทศน์สหัสคาถา  หรือคาถาพันเป็นท านอง
ปักษ์ใต้  นิยมให้เจ้าอาวาสเป็นผู้เทศน์  การเทศน์นิยมใช้ภาษาถิ่น  เครื่องสักการะใช้ดอกบัว 1,000  
ดอก  เทียน 1,000 เล่ม  ธูป  1,000  ดอก  จุดบูชาในตอนเทศน์คาถาพัน  การเตรียมเครื่องไทยทาน
โดยมากจะเป็นของที่ได้ประโยชน์กับทางวัดมากที่สุด(บุญตา เขียนทองกุล. 2539 : 54)   
 2.2.3  การเทศน์มหาชาติภาคอีสาน 
  ประเพณีเทศน์มหาชาติภาคอีสาน ชาวอีสานิยมเรียกว่า “บุญเผวส” (นิยมจัดตั้งแต่
ออกพรรษาไปจนถึงเดือน 5 การแจกกัณฑ์เทศน์  เมื่อผู้ใดรับเป็นเจ้าภาพต้องแบ่งแจกจ่ายไปอีก 3 ถึง 
4 คน ร่วมเป็นเจ้าของกัณฑ์ และกัณฑ์หนึ่งๆจะมีพระเทศน์ 3 ถึง 4 องค์ แบ่งกันไปตั้งแต่กัณฑ์ทศพร
ถึงนครกัณฑ์มีพระเทศน์ไม่น้อยกว่า 50 รูป  การจัดงานนั้นจะปลูกที่พักขึ้นชั่วคราวเรียกว่า “ตูบ” 
โดยชาวบ้านร่วมกันไปท าของก่อนถึงวันงานเรียกว่า “มื่อโฮม”ก่อนการเทศน์บุญเผวสจะต้อง
อาราธนาพระอุปคุตมาประดิษฐ์ที่หอ  เพ่ือมาปกปูองหรือคุ้มครองงาน ช่วงเย็นจะเป็นพิธีอัญ เชิญ  
พระเวสสันดรเข้าเมือง  ในพิธีนี้มักน าผ้าพระเหวด(ผ้าที่วาดรูปมหาชาติตั้งแต่ต้นจนจบ) ร่วมขบวนแห่
ด้วยแล้วเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน วันที่สองประมาณตี 4 ตี 5 ชาวบ้านจะน าข้าวเหนียวนึ่งปั้นเป็น
ก้อนเล็กๆแห่รอบหมู่บ้านเรียกว่า แห่ข้าวพันก้อน เพ่ือบูชาคาถาพันหลังจากนั้นเป็นการเทศน์สังกาด
(คือการบอก วัน เดือน ปี) แล้วเริ่มเทศน์มหาชาติระหว่างที่มีการเทศน์มหาชาติจะมีการจุดธูป เทียน 
บูชากัณฑ์ตลอดเวลาเมื่อพระเทศน์จบกัณฑ์หนึ่งๆ มีการหว่านข้าวตอก  ดอกไม้  และข้าวสาร ช่วง
บ่ายจะมีการแห่กัณฑ์หลอนมาถวายพระรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งก าลังเทศน์อยู่ขณะนั้น เมื่อจบการเทศน์
มหาชาติแล้วจะมีการเทศน์ฉลองเป็นการกล่าวถึงผลอานิสงส์ที่ได้รับ(บุญตา เขียนทองกุล. 2539 : 54-
55) 
 2.2.4  การเทศน์มหาชาติภาคกลาง 
  ในภาคกลางประเพณีการเทศน์มหาชาติ ถือเป็นงานบุญใหญ่  ในอดีตนั้นจะมีการจัด
ขึ้นหลังในช่วงฤดูกฐินแต่ในปัจจุบันหลายพ้ืนที่เลือกที่จะจัดตามความสะดวกของชุมชนและวัด     
การเทศน์มหาชาติในภาคกลางจะมีวงปี่พาทย์ประโคมในระหว่างพิธี เริ่มต้นเพลงโหมโรงต่อจากนั้นจะ
มีการบรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ เช่น กัณฑ์ทศพร ใช้เพลงสาธุการ กัณฑ์หิมพานต์ 
เพลงตวงพระธาตุ เพ่ือเป็นการเสริมศรัทธาปสาทะให้พุทธศาสนิกชนเกิดความปิติโสมนัสในผลบุญที่ได้
บ าเพ็ญ  และเพ่ือให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลมณฑลพิธีได้ทราบและอนุโมทนาในกุศลนั้น(พระมหาธวัช  เขมธโช.  
2537 : 51) งานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติของชาวภาคกลางในปัจจุบันนี้บางวัดจัดให้มีขึ้น 3 วัน 
บางวัดจัดแต่เพียง 1 วัน โดยท าการย่นย่อพิธีต่างๆ ให้อยู่ภายในวันเดียว อันเป็นไปตามก าลัง
ความสามารถของวัดนั้นๆ 
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 ประเพณีการเทศน์มหาชาตินิยมจัดให้มีขึ้นหลังประเพณีทอดกฐินตั้งแต่เดือน  10 เป็นต้นไป 
เนื่องจากพืชพันธุ์ธัญญาหารก าลังเจริญงอกงามเป็นช่วงพักงานเตรียมการเก็บเก่ียว อุบาสก อุบาสิกาที่
รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ก็จะจัดเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์อย่างวิจิตร  เป็นโอกาสที่จะอวดฝีมือการ
ประดับตกแต่งเครื่องบูชาดอกไม้สด เทียน ธูปส าหรับถวายบูชากัณฑ์เทศน์และพระสงฆ์อย่างเต็มที่ 
ส่วนการตกแต่งสถานที่จะนิยมน ากิ่งไม้มาประดับท าเป็นซุ้มประตูปุา สมมติว่าเป็นประตูทางเข้าเขา
วงกต ซุ้มนี้จะประดับด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย และก่ิงไม้อ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีการประดับราชวัติ ฉัตร ธง 
สมมติว่าเป็นขบวนของพระเจ้าสีพี พระนางผุสดี และสองกุมารตอนเสด็จมารับพระเวสสันดรและ 
พระนางมัทรีกลับบ้านเมือง ในสมัยโบราณจะผูกโยงสายสิญจน์จากพระพุทธรูปแล้วน าไปขึงกับราชวัติ 
ฉัตร ธง  เพ่ือกั้นเขตมณฑลพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งมีการตามประทีปโคมไฟในยามค่ าคืนอีกด้วย
นอกจากนี้ การจัดเตรียมธูปเทียนคาถาพันเพ่ือให้ผู้ร่วมพิธีช่วยกันจุดบูชากัณฑ์เทศน์เป็นการเพ่ิม
ศรัทธาที่น้อมน าไปสู่บุญกุศลร่วมกัน ส าหรับขันสาครที่ใช้ปักเทียนบูชาประจ ากัณฑ์ใส่น้ าสะอาดเต็ม
ขันตั้งไว้ในพิธีเทศน์มหาชาติ ถือกันว่าเป็นน้ าพระพุทธมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เชื่อว่าสามารถช าระ
และปัดเปุาสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้หายไปได้ ธงช่อธงชัยที่ติดประดับไว้ตามธรรมาสน์เทศน์และตามเสา
รอบๆ บริเวณธรรมาสน์ ตลอดจนต้นกล้วยต้นอ้อย ที่จัดให้มีในพิธีเทศน์มหาชาติ ก็เชื่อกันว่าเป็นของ
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเมื่อจบการเทศน์มหาชาติและพระคาถาพันแล้ว ก็จะแบ่งปันกันคนละเล็กละน้อย
น าไปใช้ในพิธี “เรียกขวัญข้าว” ที่บริเวณทุ่งนา คือให้จัดอ้อย ข้าว ผลไม้และขนมต่างๆ ใส่ในชะลอม
เล็กๆ พร้อมธงสีต่างๆ น าไปไว้ที่ทุ่งนา ในระยะเดือนที่ข้าวก าลังตั้งท้อง จึงนิยมเรียกว่า “ท าขวัญข้าว” 
โดยเชื่อกันว่าการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่เป็นสิริมงคล จึงจัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี เป็นงาน
บุญที่ได้สร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน สอนให้คนรู้จักการเกื้อกูล แบ่งปัน จะเห็น
ได้หลังงานเสร็จสิ้นลง ใครต้องการอะไรก็สามารถน าติดตัวกลับไปได้ เป็นการท าทานร่วมกัน ทั้งยัง
เป็นการสะสมบุญอันเป็นต้นทุนในการด าเนินชีวิตที่เกิดจากการฟังเทศน์ 
  “การเทศน์” เป็นการแสดงพระธรรมที่ใช้สั่งสอนในพุทธศาสนา ถ้อยค าที่ใช้แสดง
เรียกว่า “ธรรมกถา” ส าหรับพระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเรียกว่า “พระธรรมกถึก” พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมนั่ง
บนธรรมาสน์เท่านั้นจึงจะเรียกว่าการเทศน์ หากไม่มีธรรมาสน์ จะเรียกอย่างอ่ืน เช่น บรรยายธรรม 
สนทนาธรรมเป็นต้น  การเทศน์ท าได้ 2 วิธีการ ได้แก่ บุคลาธิษฐาน หมายถึง การเทศน์ที่ยกตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรมมาเป็นหลักในการอธิบาย เช่น เปรียบกิเลสเหมือนพญามาร ส่วนธรรมาธิษฐาน 
หมายถึง การเทศน์ที่ยกธรรมะหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมมาเป็นหลักในการอธิบาย เช่น ความดีเป็น
เกราะปูองกันตัว นอกจากนี้ การเทศน์ยังมีรูปแบบต่างๆ ที่เลือกน ามาใช้ในโอกาสต่างๆ คือ 
  1. เทศน์แจง หมายถึง การเทศน์เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ความ
เป็นมาของการสังคายนาพระพุทธศาสนา 
  2. เทศน์ธรรมวัตร หมายถึง ท านองอ่านร่ายยาวในการแสดงธรรมที่มีลีลาเป็นเทศน์ 
  3. เทศน์ปุจฉาวิสัชนา หมายถึง การเทศน์ที่มีพระผู้แสดงธรรมตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป มี
ลักษณะถาม ตอบ แลกเปลี่ยนประเด็นถามระหว่างการเทศน์ 
  4. เทศน์ยก หมายถึง การเทศน์แสดงธรรมโดยพระสงฆ์รูปเดียวตลอดงาน อาจ
จัดเป็น 3 หรือ 5 หรือ 7 วันแล้วแต่เจ้าภาพ ซึ่งจะถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ในวันสุดท้าย 
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  5. เทศน์มหาชาติ หมายถึง การเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ที่มีการสอดแทรก
ท านองเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน 
  6. เทศน์แหล่ หมายถึง การเทศน์ที่ด าเนินท านองประจ าแต่ละกัณฑ์ 

ท านองในการเทศน์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมามีเสียงสูงเสียงต่ า หนัก-เบาเอ้ือน
เสียงสั้นเอื้อนเสียงยาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา การใช้เสียงลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าท านอง
แหล่ หมายถึง “แล นั่นแล นี้แล” เป็นค าที่ใช้เมื่อจบความ จบตอน หรือใช้เป็นค าลงท้ายของทุกกัณฑ์
ค าว่า แล นั่นแล  นี้แล เมื่อพระเทศน์เป็นท านองแหล่ เวลาจะจบค าว่าแลพระท่านเอ้ือนเสียงยาวจึง
กลายมาเป็นนั่นแหล่ ค าว่าแหล่นี้ถ้าน าไปไว้ข้างหน้าชื่อกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ การเรียกชื่อ
และความหมายแหล่ก็จะเปลี่ยนไป เช่นแหล่กัณฑ์ทศพร แหล่กัณฑ์หิมพานต์ แหล่กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
แหล่กัณฑ์วนปเวศน์ แหล่กัณฑ์ชูชก แหล่กัณฑ์จุลพน แหล่กัณฑ์มหาพน แหล่กัณฑ์กุมาร  แหล่
กัณฑ์มัทรี แหล่กัณฑ์สักกบรรพ แหล่กัณฑ์มหาราช แหล่กัณฑ์ฉกษัตริย์และแหล่กัณฑ์นครกัณฑ์ เมื่อ
เรียกรวมกันอย่างนี้ก็หมายความว่า พระนักเทศน์ก าลังเทศน์กัณฑ์นั้นๆอยู่  ท านองแหล่ หมายถึง 
ท านองหลวง ท านองเดิน ท านองขึ้น ที่มีอยู่ในเนื้อหาคัมภีร์เทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000     
พระคาถาซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  ท านองหลวง หมายถึง เนื้อหาของแหล่ที่มีอยู่ในคัมภีร์เทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ ์
1,000 พระคาถา จึงเรียกว่าท านองหลวง หรือท านองประจ ากัณฑ์ เป็นท านองมาตรฐานหรือท านอง
ราชการ โบราณถือเป็นแบบฉบับของการเทศน์มหาชาติ เช่น ท านองธรรมวัตร ท านองเดิน ท านองขึ้น 
ท านองย้าย ท านองคุดทะราดเหยียบกรวด ท านองเต้น หรือท านองคลื่นกระทบฝั่งเป็นต้น 
  ท านองเดิน หมายถึงท านองที่ใช้บรรยายเนื้อความทั่วๆ ไป หรือบทน าเรื่องทั่วๆ ไป 
หรือที่เรียกว่าท านองบทเกริ่น เวลาพระเทศน์ท านองเดินจะใช้เสียงต่ าเน้นเสียงว่าช้าๆ ชัดๆ ใช้เสียง
แบบธรรมดาๆ แต่จัดจังหวะของการว่าให้พอดีอย่าให้ช้าเกินไปอย่าให้เร็วเกินไป จนคนฟังฟังไม่ทัน 
ต้องว่าให้มีลีลาที่นิ่มนวล ไม่อ้อมแอ้มคลุมเครือ ว่าให้ชัดถ้อยชัดค า จะท าให้คนฟังไม่ง่วงนอนฟังรู้เรื่อง
ดี เวลาพระเทศน์ฟังเสียงดูแล้วมีความกระชับมีจังหวะเสมอต้นเสมอปลายท านองขึ้น หมายถึง ขณะ
พระก าลังเทศน์จะใช้เสียงที่มีระดับสูงกว่าท านองเดินจะใช้เสียงเอ้ือนที่ยาวกว่าเน้นเสียงมากกว่าและ
ว่าช้ากว่าท านองเดิน ท านองข้ึนใช้ตอนตัวละครเจรจาโต้ตอบกัน เวลาแหล่มีเสียงหนักเสียงเบาให้เข้า
กับบทบาทของตัวละคร 
  ท านองขึ้น  หมายถึง  เวลาพระเทศน์จะใช้เสียงที่มีระดับสูงกว่าท านองเดิน  จะใช้
เสียงเอ้ือนที่ยาวกว่าเน้นเสียงหนักกว่าและช้ากว่าท านองเดิน  ท านองข้ึนใช้ตอนตัวละครเจรจาโต้ตอบ
กัน  เวลาแหล่มีเสียงหนักเบาเพ่ือให้เข้ากับบทบาทของตัวละคร 
  ส่วนท านองราษฎร์ หมายถึง ท านองแหล่ที่มีเนื้อหาอยู่นอกคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่
นอกเทียบเนื้อ ที่มีเนื้อความอยู่ในมหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ หรือแหล่นอกที่มีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อความในมหาชาติเลย เช่น แหล่พา  แหล่ลา ส่วนมากพระนักเทศน์จะใช้ท านองประจ าตัวแล้วแต่
พระนักเทศน์รูปใดจะคิดขึ้น ไม่มีความแน่นอนตายตัวอยู่ที่ความถนัดของแต่ละรูปว่าชอบแบบไหน 
ท านองแหล่พาใช้อยู่ในกัณฑ์มหาพนกัณฑ์เดียว เช่น พาชมนกชมไม้ ท านองแหล่แกะ เช่น ท านอง
แหล่แกะบายศรีในกัณฑ์มหาราช แหล่ชาดก แหล่นิทานชาดก แหล่นอกที่มีเนื้อความเกี่ยวกับ     
พุทธประวัติ แหล่นิทานพ้ืนบ้าน และแหล่ที่มีเนื้อความอยู่ในวรรณคดีไทย ล้วนแต่เป็นแหล่แบบ
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ท านองราษฎร์ทั้งสิ้น ที่พระนักเทศน์จะได้เลือกคัดจัดสรรมาน าเสนอกับคนฟังตามความเหมาะสมของ
โอกาสและเวลาอันสมควร 
  แหล่ใน หมายถึง การแหล่ที่มีการว่าท านองตามเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรชาดกแต่ละ
กัณฑ์มีเป็นตอนๆ เป็นแหล่ที่อยู่ในคัมภีร์เทศน์มหาชาติ  การแหล่ในนี้จะเน้นลักษณะพิเศษในเรื่อง
ลีลา  ท่วงท านอง  น้ าเสียง มากว่าการมุ่งเสนอเนื้อหา ซึ่งจะต้องฝึกฝนความสามารถของนักเทศน์
แหล่ เพราะในแต่ละกัณฑ์นั้นจะมีลีลา ท่วงท านองน้ าเสียงที่ต่างกันไป  บางกัณฑ์มีท านองอ่อนไหว
ไพเราะ  บางกัณฑ์กระแทกกระทั้นเร้าใจผู้ฟัง 
  แหล่นอก หมายถึง ท านองแหล่ที่มีเนื้อหาอยู่นอกคัมภีร์ ที่มีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อความในมหาชาติเลย เช่น แหล่พร แหล่พา แหล่ชาดก แหล่นิทานชาดก แหล่นอกที่มีเนื้อความ
เกี่ยวกับพุทธประวัติ แหล่นิทานพ้ืนบ้าน และแหล่ที่มีเนื้อความอยู่ในวรรณคดีไทย หรือแม้แต่แหล่ลา
ของพระนักเทศน์แต่ละรูปก็ล้วนแต่เป็นแหล่แบบท านองราษฎร์ทั้งสิ้น ที่พระนักเทศน์จะได้เลือกคัด
จัดสรรมาน าเสนอกับคนฟังตามความเหมาะสมของโอกาสและเวลาอันสมควร 
  การว่าท านองในการเทศน์จึงจัดเป็นทักษะความสามารถเฉพาะของพระนักเทศน์ที่
ต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการสะสมทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จากการฟังจน
ได้อัตลักษณ์เฉพาะของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในวงการนักเทศน์อย่างกว้างขวางแพร่หลายการ
อาราธนาพระในการเทศน์มหาชาติจะเลือกเฉพาะพระนักเทศน์ที่มีทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและวิธีการเทศน์ของแต่ละกัณฑ์ กล่าวคือ 
  กัณฑ์ทศพร มีวิธีการเทศน์แบบท านองธรรมวัตร ใช้เสียงเนือยๆ ในการเทศน์ มัก
นิยมอาราธนาพระผู้ใหญ่โดยเฉพาะเจ้าอาวาสของวัดที่จัดงานเทศน์เป็นผู้เทศน์  เข้าลักษณะการ
ต้อนรับญาติโยมผู้มาฟังเทศน์มหาชาติอีกท้ัง ถือเป็นการเปิดงานไปด้วย 

กัณฑ์หิมพานต์และกัณฑ์ทานกัณฑ์ ทั้งสองกัณฑ์มีท านองคล้ายกันแต่กัณฑ์หิมพานต์
จะกระด้างกว่าและไม่โอดครวญเท่ากัณฑ์ทานกัณฑ์มักนิยมอาราธนาพระผู้ใหญ่เทศน์  ส่วนกัณฑ์    
ทานกัณฑ์จะต้องคัดเลือกพระผู้ใหญ่ที่มีความช านาญในการเทศน์มาก เพราะในกัณฑ์นี้มีเสียงโอด
ครวญเพื่อสื่ออารมณ์ให้คนฟังเข้าใจ 
  กัณฑ์วนปเวศน์มักเลือกพระหนุ่มหรือสามเณรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบทชม
ธรรมชาติ และยังมีตอนพบเจ้าชายเมืองเจตราษฎร์ด้วย 
  กัณฑ์ชูชก มักนิยมอาราธนาพระผู้ใหญ่ที่มีเสียงใหญ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของชูชก ผู้ที่เทศน์กัณฑ์นี้ต้องมีความช านาญในการเทศน์มาก เพราะท่วงท านองมีลีลาและลูกเล่นมาก 
  กัณฑ์จุลพนและมหาพน จะเลือกอาราธนาพระผู้ใหญ่หรือพระหนุ่ม 
ก็ได้ เพราะถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่มีชูชกเป็นตัวส าคัญ แต่ถ้าเป็นพระหนุ่มก็
เหมาะสมเพราะเป็นการบรรยายความงามของธรรมชาติ 
  กัณฑ์กุมาร นิยมอาราธนาพระหนุ่มหรือถ้าได้สามเณรน้อยก็ยิ่งดีเพ่ือเป็นตัวแทนของ
พระชาลีและพระกัณหา 
  กัณฑ์มัทรี นิยมอาราธนาพระหนุ่มที่มีเสียงเล็ก หรือสามารถจัดเสียงให้ออกเป็นเสียง
คล้ายผู้หญิงได้เพ่ือเป็นตัวแทนของพระนางมัทรี 
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  กัณฑ์สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ จะเป็นพระผู้ใหญ่หรือพระหนุ่ม
สามเณรก็ได้ 
  รูปแบบการจัดเทศน์มหาชาติมีการจัดเป็นแบบแผนหรือลักษณะการจัดเทศน์  2 
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การจัดเทศน์แบบเรียงกัณฑ์จะมีพระนักเทศน์ที่ช านาญแต่ละกัณฑ์ขึ้นธรรมาสน์
เทศน์กัณฑ์ละ 1 รูป ตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนจบ 13 กัณฑ์ในวันเดียวซึ่งอาจต้องจัดตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน 
บางครั้งอาจจัดเป็น 2 วันก็ได้ ส าหรับการจัดเทศน์แบบประยุกต์เป็นการเทศน์แบบย่อรวมเรื่องให้ครบ
ทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000  พระคาถา จะคัดเลือกเฉพาะแหล่ที่ส าคัญเพ่ือให้จบพอดีภายในเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งแบ่งออกเป็นการเทศน์ประยุกต ์2 ธรรมาสน์ 3 ธรรมาสน์ 6 ธรรมาสน์ และ 13 ธรรมาสน์ และการ
เทศน์ประยุกต์แบบมีตัวแสดงประกอบ การเลือกรูปแบบในการจัดพิธีเทศน์มหาชาติจึงขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละครั้ง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการอาราธนา    
พระธรรมกถึก เนื่องจากพระธรรมกถึกแต่ละรูปมีความช านาญในการเทศน์ที่แตกต่างกัน  จึงควร
พิจารณาจากลักษณะเนื้อหาและน้ าเสียงในการเทศน์ของพระธรรมกถึกประกอบกันเมื่อองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการเทศน์มหาชาติ มีความเหมาะสมแล้ว การจัดงานพิธีเทศน์มหาชาติก็ถือว่า       
ประสบผลส าเร็จไปขั้นหนึ่ง จนเมื่อมีพระธรรมกถึกมาเทศน์ จึงจะเรียกว่างานสมบูรณ์ครบถ้วน 
 

 

ภาพที่ 16 การจัดสถานที่พิธีเทศน์มหาชาติภาคกลาง 
ที่มา : พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์. 2552 : 85 

 
การจัดสถานที่จัดการเทศน์มหาชาติ  เป็นอีกส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของพิธีเทศน์มหาชาติ  วัสดุ

เครื่องประกอบการจัดสถานที่เทศน์มหาชาติ สิ่งที่จ าเป็นที่ทางวัดต่าง ๆ ทั้งวัดหลวงและวัดราษฎร์ถือ
ว่าขาดไม่ได้และจะต้องมี ก็คือ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ราชวัติ ฉัตร ธง ขันสาครขนาดใหญ่ ถ้าไม่มีขันสาคร
อาจใช้ภาชนะอะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่ไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว ธูปคาถาพัน เทียนคาถาพัน ผลไม้ต่าง ๆ ตาม
ฤดูกาล แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ของใช้ในงานเทศน์มหาชาตินั้นเป็นของที่หาง่าย 
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                                    ภาพที่ 17  ขันน้ าสาคร  
                                           ที่มา : ผู้วิจัย 

 
ขันน้ าสาคร  เป็นขันน้ าขนาดใหญ่ที่ใช้ในพิธีเทศน์มหาชาติ  ตัวขันท าด้วยโลหะผสม ได้แก่ 

สัมฤทธิ์  หรือทองเหลือง  ตัวขันมีรูปทรงเป็นทรงมะนาวตัด  ก้นขันมีเชิง  หน้าขันท าเป็นรูปหน้าสิงโต  
ปากคาบห่วงซึ่งเป็นหูหิ้วข้างละหู  ใช้บรรจุน้ าส าหรับท าน้ ามนต์  บริเวณรอบขันด้านบนมีที่ส าหรับปัก
เทียนประจ ากัณฑ์ในระหว่างที่พระเทศน์ในแต่ละกัณฑ์  น้ าในภาชนะที่ตั้งนี้เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ถือว่า
เป็นน้ ามนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความส าคัญ  ขันน้ าสาครนี้จะตั้งบริเวณหน้าธรรมาสน์กลางพิธี 

ต้นกล้วย คนไทยส่วนมากปลูกกล้วยกันทุกบ้านอยู่แล้ว ถ้าจะตีความในทางธรรม ท่านกล่าว
ไว้ว่าต้นกล้วยเป็นของที่มีประโยชน์ นอกจากจะรับประทานผลแล้วดอกที่เรียกว่าหัวปลีก็รับประทาน
ได้ ใบก็สามารถน ามาแทนภาชนะใส่หรือห่อของได้ เรียกว่าใบตอง ทางกล้วยก็สามารถน ามาควั่นเป็น
เชือกได้ เรียกว่าเชือกกล้วย ทุกอย่างจะใช้ประโยชน์ได้หมดที่ส าคัญ ต้นกล้วยเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายไม่
ต้องมีใครรดน้ าพรวนดินก็เจริญเติบโตได้ เป็นการสอนคนฟังเทศน์มหาชาติไปในตัวว่าจงท าตัวให้เป็น
คนเลี้ยงง่ายอย่าท าตัวให้มีปัญหา เมื่อเกิดมาแล้วไม่ต้องหวังให้ คนอ่ืนคอยรดน้ าพรวนดิน ต้องยืนด้วย
ตัวเองให้ได้จงดูอย่างต้นกล้วยที่ไม่ต้องคอยให้ใครรดน้ า 

 ต้นอ้อย เป็นพืชที่ปลูกง่าย โบราณกล่าวว่าพอตัดเป็นข้อฝังดินเอาไว้ก็ขึ้นแล้ว ไม่ต้องรอน้ า
จากที่ไหน ต้นอ้อยเป็นสัญลักษณ์ของความหวาน ในทางธรรมท่านจึงตีความว่าชีวิตของคนควรจะเอา
อย่างต้นอ้อย คือประคองชีวิตของตัวเองไว้ให้มีความหวานตั้งแต่ต้นจนถึงบั้นปลายของชีวิต เพราะต้น
อ้อยก็มีความหวานตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเหมือนกัน  

นอกจากนี้ทางวัดยังน าต้นกล้วยต้นเล็ก ๆ มาใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับน าไม้ที่ทางวัดเตรียมไว้ให้
ชาวบ้าน เอาเงินมาเสียบไว้ที่ปลายไม้แล้วน ามาปักไว้บนต้นกล้วยเรียกกันว่าติดกัณฑ์เทศน์ 
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ภาพที่ 18  ต้นกล้วยขนาดเล็กส าหรับติดกัณฑ์เทศน์ 
ที่มา : พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์. 2552 : 89  

 

ราชวัติ ฉัตร ธง โบราณจะน าด้ายสายสิญจน์มาผูกจากพระพุทธรูปแล้วน าไปขึงกับราชวัติ 
ฉัตร ธง เพ่ือต้องการกั้นเขตมณฑลพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์   โดยเฉพาะบริเวณมณฑลพิธีที่ตั้งขันสาคร
ขนาดใหญ่หรือขันน้ ามนต์คาถาพัน ส่วนมากจะตั้งอยู่ตรงกลางของราชวัติ ฉัตรธง ซึ่งเชื่อกันว่าน้ ามนต์
ในพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก น ามาขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลได้ บางวัดก็น าด้ายสายสิญจน์มาขึงไปรอบ ๆ 
ศาลาการเปรียญด้วย เพ่ือให้ทุกคนที่เข้าในบริเวณที่มีด้ายสายสิญจน์มีความเป็นสิริมงคลด้วย ธูป
เทียนคาถาพัน ผู้จัดต้องน ามาเตรียมให้พร้อมเพ่ือให้คนที่เข้ามาร่วมพิธีการฟังเทศน์มหาชาติได้จุดเพ่ือ
บูชากัณฑ์เทศน์ในแต่ละกัณฑ์เป็นการเพ่ิมศรัทธาให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี เมื่อได้เข้ามาในมณฑลพิธีแล้ว 
ต่างช่วยกันจุด อย่างน้อยผู้ที่มาร่วมงานถึงแม้จะไม่มีเวลาได้ฟังเทศน์ ก็ได้จุดธูปจุดเทียนบูชากัณฑ์
เทศน์ท าให้เกิดความรู้สึกน้อมน าไปในทางบุญกุศลร่วมกัน  

การตั้งธรรมาสน์เทศน์นั้น นิยมตั้งธรรมาสน์บนอาสน์สูงเด่นเพ่ือจะให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็น
พระผู้เทศน์ ด้านหลังธรรมาสน์ประดับด้วยกิ่งไทรซึ่งควรมีขนาดใหญ่พอสมควรเหมือนเป็นฉาก ถ้าจะ
ให้สวยก็ต้องประดับกิ่งไทรนั้นด้วยดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ไม่เหี่ยวง่าย ที่แต่งเช่นนี้เพราะในอรรถกถา
กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเรื่องพระเวสสันดรนี้ที่นิโครธาราม (สวนไทร) ฉะนั้นจึงเริ่มต้นด้วย
การสร้างบรรยากาศของจุดที่เป็นศูนย์กลางของงานให้มีลักษณะคล้ายสวนไทร เพ่ือจะได้เกิด
ความรู้สึกว่าก าลังมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่มุมธรรมาสน์ทั้งสองข้างซึ่งพระนั่งเทศน์ผูกประดับ
ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ท าให้ดูเหมือนบรรณศาลาของพระเวสสันดรที่เขาวงกต ถัดจากธรรมาสน์
ออกมาตั้งซุ้มไว้เป็นทางเข้าสู่บรรณศาลา ทั้งนี้ต้องไม่ให้รุงรังเพราะจะบังพระผู้เทศน์ บางครั้งเขาก็ตั้ง
ซุ้มนี้ไว้ที่ปากประตูทางจะเข้าตัวศาลาธรรม  
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ภาพที่ 19  การตั้งธรรมมาสน์ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ 
ที่มา : พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์. 2552 : 95 

 

ขั้นตอนในการเทศน์มหาชาติในแถบภาคกลางนี้มีข้ันตอนด้วยกันหลายขั้นตอน  ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสาร ต ารา ที่กล่าวถึงการเทศน์มหาชาติ  พบว่ามีรูปแบบและขั้นตอนที่คล้ายกันจึง
สามารถจัดล าดับและสรุปขั้นตอนต่างๆในการเทศน์มหาชาติได้เป็นขั้นตอน  ดังนี้ 

1.เจ้าภาพ หรือประธาน นิมนต์พระขึ้นธรรมาสน์เทศน์ที่จัดไว้ตามต าแหน่งของพิธี 
2.เจ้าภาพ  หรือประธาน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสาธุการ 
3.เจ้าภาพ  หรือผู้แทน กล่าวค าอาราธนาศีล 
4.พระธรรมกถึกให้ศีล แล้วว่านะโมฯ จากนั้นจึงเริ่มเทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ 
5.เจ้าภาพ  หรือประธานจุดเทียนประจ ากัณฑ์บริเวณขันน้ าสาคร 
6.พระธรรมกถึกเทศน์ตามกัณฑ์ และบอกอานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติของกัณฑ์นั้นๆ 
7.ปี่พาทย์บรรเลงเพลงประจ ากัณฑ์ 
8.เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน  พระธรรมกถึกรับเครื่องไทยทาน อนุโมทนา 
9.เจ้าภาพกรวดน้ า 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าประเพณีเทศน์มหาชาติที่แม้จะมีรูปแบบรายละเอียดแตกต่างกันไป
ตามแต่ละชุมชน แต่ละภูมิภาค หากแต่แก่นแกนอันเป็นหัวใจส าคัญของงานบุญประเพณีนี้ โดยเฉพาะ
ในแง่มุมทางสังคมก็คือ เป็นการสืบทอดและด ารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของชุมชนบนพ้ืนฐานหลักการทาง
พระพุทธศาสนา ที่มุ่งให้คนในสังคม มีความเสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือดูแลกันและกัน มุ่ง
สร้างสังคมแห่งสันติสุข ซึ่งงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาตินั้นก็มีนัยความหมายที่ชัดเจนในเรื่องของ
การสร้างสังคมเป็นสุข โดยเฉพาะคติความเชื่อท่ีพูดถึงสังคมอุดมคติของชาวพุทธ กล่าวคือเป็นสังคมที่
ไม่เบยีดเบียนกันและกันมีเศรษฐกิจที่ดี ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พูนผลผู้คนไม่มี อดอยากยากแค้น 
เป็นสังคมที่ทุกคนเฝูาหวังและปรารถนาอยากจะให้เกิดข้ึนจริง 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของพิธีเทศน์มหาชาติ  และการสืบ
ทอดพิธีเทศน์มหาชาติผ่านมิติด้านการแสดง  โดยเฉพาะการเทศน์มหาชาติในภาคกลางนิยมเทศน์
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มหาชาติที่เรียกว่าเทศน์แบบประยุกต์มักมีตัวแสดงประกอบ  หรือที่เรียกว่า  “เทศน์มหาชาติหาง
เครื่องหรือมหาชาติทรงเครื่อง”  ซึ่งเป็นลักษณะการแสดงที่ปรากฏในการเทศน์แบบบุคลาธิษฐาน  
คือการปรับปรุงในวิธีการเทศน์ให้ทั้งผู้เทศน์และผู้ฟังเทศน์เกิดความบันเทิง  ไม่ง่วงเหงา  หรือหลับ
ขณะฟังเทศน์ที่ค่อนข้างใช้เวลายาวนาน  การแสดงดังกล่าวได้ถูกปรับปรุง  และมีวิวัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยกลุ่มศิลปินที่นิยมแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่นิยมในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในบริเวณภาคกลาง  คือการแสดงประกอบพิธีเทศน์
มหาชาติของคุณสมบูรณ์  แย้มสี  หรือพรเทพ  พรทวี  เจ้าของคณะลิเกคณะ พรเทพ  พรทวีใน
ปัจจุบัน  ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงความเป็นมาของการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติของ พรเทพ   
พรทวี ในหัวข้อต่อไป 

 
2.4 ความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น เป็นการแสดงที่ปรากฏในพิธีเทศน์
มหาชาติเท่านั้นโดยเฉพาะในแถบภาคกลางของประเทศไทยที่นิยมจัดให้มีการแสดงประกอบขณะท า
การเทศน์มหาชาติ จากการศึกษาข้อมูลทั้งจากเอกสาร ต ารา ร่องรอย และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์ด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติพบว่ามีความเป็นมาด้วยกันที่สันนิษฐาน
ได้ 2 ยุค  ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายถึงความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติว่ามีความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติด้วยกันดังนี้ 

ยุคที่ 1 ( สมัยรัชกาลที่ 7- สมัยรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2534)  เป็นช่วงเวลาที่ปรากฎ
หลักฐานเกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติอย่างชัดเจน  ทั้งนี้มาจากความนิยมในการ
เทศน์มหาชาติที่พระผู้เทศน์ได้รับบทบาทให้เป็นตัวละครต่างๆประกอบการเทศน์ได้ใส่การร้อง  การ
เจรจา และท่าทางที่เน้นไปในทางตลกคะนอง และสนุกสนานประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเห็นว่าพฤติกรรมที่พระภิกษุ
ที่นั่งร้องเพลง เล่นตลกโปกฮาอยู่บนธรรมาสน์นั้นผิดสมณวิสัยและเป็นมลทินแก่สังฆมณฑล จึงได้มี
มหาสมณาณัติประกาศห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรเทศน์มหาชาติตลกคะนอง ดังประกาศมหา
สมณาณัติ ความว่า 

“การเทศน์มหาชาติกลายเป็นเรื่องสนุกขบขันเพราะผู้เทศน์น าเรื่องไม่เป็นสาระมา
แทรกแซง คลุกเคล้า ยักย้ายท านองโลดโผนไปต่างๆตามใจชอบ  จนกลายเป็นการเล่นแหล่ต่างๆ  
แสดงอาการตลกคะนองจนเสียสมณสารูป  ไม่ควรแก่วิสัยของบรรพชิต  ท าให้คนติเตียน และชาว
ต่างประเทศดูหมิ่น  จึงขอห้ามพระภิกษุสามเณรไม่ให้เทศน์แหล่ต่างๆนอกเรื่องมหาชาติที่ส าราก  
หยาบโลน  โลดโผน และท าตลกคะนองต่างๆ  ให้เจ้าอาวาสวัดต่างๆควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด หาก
พระภิกษุสามเณรประพฤติฝุาฝืนข้อห้ามนี้ในวัดใด  แขวงใด  ขอให้เจ้าอาวาสเสนอเรื่องให้เจ้าคณะ
แขวงนั้นบังคับสึกเสียแล้วรายงานให้เจ้าคณะที่เหนือขึ้นไปทราบ ถ้าภิกษุสามเณรรูปนั้นเป็นเปรียญ
หรือมีสมณศักดิ์  ให้เจ้าคณะแขวงแจ้งการกระท าพร้อมทั้งหลักฐานต่อเจ้าอาวาส  แล้วให้เจ้าอาวาส
เสนอขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสึกเสีย  และหากเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะสนับสนุนยินยอม
ให้ภิกษุสามเณรในการปกครองกระท าฝุาฝืนข้อห้ามให้เจ้าคณะผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปถอดเสียจาก
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ต าแหน่ง  ถ้ามีสมณศักดิ์ให้ท าเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดเสียจากสมณศักดิ์  และ
ให้ออกจากวัดนั้น” (จินตนา  กระบวนแสง. 2536 : 42-42) 

จากค าประกาศมหาสมณาณัติในรัชกาลที่ 7 ทีห่้ามมิให้พระผู้เทศน์มหาชาติเล่นตลก
คะนองนั้น  ท าให้พระผู้เทศน์ได้ลดบทบาทการแสดงประกอบการเทศน์ลง ลักษณะและวิธีการเทศน์
ดังกล่าวท าให้การเทศน์มหาชาติที่มีลักษณะเรียบร้อยมากขึ้น พระผู้เทศน์ที่รับบทบาทเป็นตัวละคร
ต่างๆก็ลดบทบาทลง  จึงเป็นการเปิดโอกาสหรือสร้างช่องทางให้ฆราวาสทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามารับ
หน้าที่เป็นตัวละครต่างๆประกอบการเทศน์ แต่บทบาทของพระเวสสันดรประกอบการแสดงนั้น ยัง
นิยมให้พระผู้เทศน์นั้นเป็นพระเวสสันดรอยู่เนื่องจากบทบาทของพระเวสสันดรในการเทศน์นั้นไม่มี
การแสดงออกทางอารมณ์ใดใดในการแสดงมากมายนัก ซึ่งเป็นลักษณะของนักบวชที่อยู่ในศีลธรรม  
ดังนั้นพระผู้เทศน์ก็ยังท าหน้าที่พระผู้เทศน์ต่อไป   ในขณะเดียวกันก็ยังท าหน้าที่ของบทบาท       
พระเวสสันดรด้วย  ศิลปินที่เข้ามามีบทบาทแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในช่วงนี้จึงปรากฏ
แนวทางของการแสดง 2 แนวทางคือ แนวทางแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง  และแนวทาง
ของศิลปินลิเก ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1. แนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และเก็บ
ข้อมูลจากศิลปินแม่เพลงพ้ืนบ้าน จ านวน 2 ท่านคือ นางเกลียว  เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์ ) 
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน พ.ศ 2539 ภูมิล าเนา อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  และ
นางจ ารัส  อยู่สุข  ศิลปินและครูเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสิงห์บุรี  ปัจจุบันท าการสอนเพลงพ้ืนบ้าน ณ 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ดังนี้ 
  นางเกลียว  เสร็จกิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน พ.ศ 2539 
(เกลียว  เสร็จกิจ.  สัมภาษณ์, 11  กันยายน  2559)ได้อธิบายเกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติไว้ว่า  เกลียว  เสร็จกิจ(ขวัญจิต ศรีประจันต์) ได้ผ่านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติมา
ด้วยกันหลายครั้งในอดีต โดยท่านได้รับการเชื้อเชิญจากพระอาจารย์เหลื่อม (พระนักเทศน์มหาชาติ
แห่งเมืองอุทัยธานี) ให้ไปร่วมแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ซึ่งท่านเห็นว่าขวัญจิต  ศรีประจันต์  
เป็นแม่เพลงที่มีชื่อเสียงในภาคกลางมีความรู้ความสามารถในเชิงกลอน สามารถแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติได้ โดยในครั้งนั้นได้รับมอบหมายให้รับบทพระนางมัทรี การแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติสมัยนั้น  แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์  อธิบายว่าการแสดงไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก ออกไป
แสดงบทบาทประกอบการเทศน์โดยใช้การร้องทั้งฉ่อย อีแซว ราชนิเกลิง และการแหล่ให้สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่ก าลังด าเนินให้ขณะนั้น มีการเดินเรี่ยไรปัจจัยเพ่ือสมทบการเทศน์มหาชาติ
เพ่ือหารายได้เข้าวัดจากผู้มาฟังเทศน์ขณะแสดงตอนมัทรีออกปุาหาผลไม้ ซึ่งใช้การร้องแหล่ ราชนิเก
ลิง และอีแซวบ้าง ซึ่งศิลปินที่ร่วมแสดงกับตนนั้นคือกลุ่มของลิเกซึ่งในขณะนั้นผู้แสดงเป็นชูชกคือ 
ส าเริง ชัยมงคล (ลิเกจากอุทัยธานี)กัณหา คือขวัญประชา  และชาลีคือ รัตนา สมบัติ ซึ่งเป็นยุวศิลปิน
ลิเกของจังหวัดชัยนาท  การแสดงนั้นก็เพ่ือน าพาและสร้างอรรถรสและสีสันการแสดงให้เกิดความ
สนุกสนาน การแต่งกายก็ง่ายๆด้วยผ้าลายเสือ ใช้ดนตรีที่เขามาท าประกอบเทศน์นั้นบรรเลงประกอบ 
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติเรื่อยมาหลายปีจนกระทั่งเลิกเล่นเมื่อราวปี 
พ.ศ. 2531 ซึ่งขณะนั้นแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์มีอายุราว 41 ปี โดยสาเหตุที่เลิกแสดงประกอบการ
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เทศน์มหาชาตินั้นแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ อธิบายว่าศิลปินลิเกที่เคยพบเห็นและแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติที่แสดงได้ดีนั้นคือนางเอกน้ าค้าง เสียงระทม (นางเอกลิเกคณะน้ าค้าง เสียงระทม) 
สามารถแสดงได้สมบาทและมีชื่อเสียงมากกว่าเนื่องจากเป็นลิเกที่มีน้ าเสียงไพเราะ ตลอดจนพ้ืนฐาน
และความสามารถที่ดีด้านการแสดงลิเก ทั้งการร้อง การเจรจา และการด าเนินเรื่อง จึงท าให้         
แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์  ยุติบทบาทด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติไว้เพียงแค่นั้น 
  นางจ ารัส  อยู่สุข ศิลปินและครูเพลงพ้ืนบ้านแห่งจังหวัดสิงห์บุรี (จ ารัส  อยู่สุข. 
สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2559) ปัจจุบันท าการสอนเพลงพื้นบ้าน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติไว้ว่า  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นแต่
เดิมที่เคยพบเห็นก็จะมีพวกลิเกที่แสดงประกอบเท่านั้น  จะมีบ้างในกลุ่มของแม่เพลงและพ่อเพลง
พ้ืนบ้าน  ที่ท่านพบเห็นก็คือแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์  ที่แสดงเป็นพระนางมัทรี ซึ่งพระจะรับหน้าที่
เป็นพระเวสสันดรเอง  นอกจากนี้ครูพยงค์  อยู่สุข  (สามีครูจ ารัส  อยู่สุข) พ่อเพลงพ้ืนบ้านแห่งเมือง
สิงห์บุรี ก็เคยได้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติอยู่บ้างหลายครั้ง โดยครูพยงค์จะรับบทบาทเป็น    
ชูชกในการเทศน์ช่วงกัณฑ์กุมาร ซึ่งวิธีการแสดงของครูพยงค์  อยู่สุขนั้น จะแต่งกายเลียนแบบชูชกท า
กิริยาและแสดงตามบทบาทเพ่ือไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดร  ชูชกไม่มีบทร้อง ใช้การเจรจาเป็น
หลักในการด าเนินเรื่อง และแสดงกิริยาเฆี่ยนตีสองกุมารหลังจากที่พระเวสสันดรประทานให้        
ครูพยงค์  อยู่สุข แสดงเป็นชูชกสลับกับการแสดงพ้ืนบ้านเรื่อยมาจนกระทั่งไม่สามารถรับการแสดงได้
ด้วยวัยชรา และเสียชีวิตลงเมื่อราวอายุ 72 ปี 
 2.แนวทางของศิลปินลิเก  มีศิลปินลิเกท่ีแสดงประกอบด้วยกันอย่างแพร่หลาย  ด้วยเป็นช่อง
ทางการสร้างรายได้ส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากการแสดงลิเกที่เป็นอาชีพประจ า  เป็นการท าบุญและ
ช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้างบุญของพุทธศาสนิกชนที่มาฟังเทศน์ได้ กลุ่มของศิลปินลิเกจึงได้รับความ
นิยมแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติสืบมา  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากศิลปิน
ลิเกเพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและรูปแบบการแสดงของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ โดยมี
ศิลปินที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติได้ให้ข้อมูลซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ทวีป ชัยณรงค์วงศ์วงศ์เทวัญ ชื่อจริงคือนางทวีป  อุศุภ ศิลปินลิเกอดีตนางเอกคณะ
ทวีป ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ มารดาของคุณกุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ ได้อธิบายเกี่ยวกับการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติไว้ว่า  
            “การแสดงลักษณะนี้คงมีมาก่อนแม่แล้ว แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีมาเมื่อใด การแสดง
ของแม่นั้นแม่ได้จดจ าลักษณะการแสดงมาจากแม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์ที่แม่เห็นเขาแสดงบ่อยมาก 
โดยแม่จดจ าลักษณะการแสดง การด าเนินเรื่องมา แล้วใส่ค าร้องเป็นกลอนลิเกลงไป เพราะแม่ไม่
สามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้ แม่ก็ร้องเป็นกลอนลิเกแล้วก็แสดงอารมณ์ และบทบาทให้ดูโศกเศร้าน่า
สงสาร จ าได้ว่าครั้งแรกท่ีแสดงคือแม่ขวัญจิต ไม่สามารถไปงานได้ พระจึงให้แม่ไปแสดงเป็นมัทรี และ
หลังจากนั้นแม่ก็แสดงเรื่อยมา”(ทวีป  อุศุภ. สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2559) 

กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ ชื่อจริงคือ นายสิทธิ์พสุ  ชัยวรงค์อุศุภ เจ้าของลิเกคณะกุ้ง 
สุทธิราชวงศ์เทวัญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ได้ให้ข้อมูลซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
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“การแสดงแบบนี้กุ้งเล่นมาตั้งแต่เด็ก คือเมื่อก่อนเราเป็นเด็กก็เล่นแต่กัณหาชาลี แม่
ทวีปเป็นมัทรี มีน้องทรายเป็นกัณหา แม่จะบอกว่าแสดงอย่างไร ร้องไห้ตรงไหน ร้องตรงไหน ซึ่ง
ส่วนมากจะร้องราชนิเกลิงบ้าง พูดเจรจาบ้างเ พ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  พอโตมาจึงได้เป็นพระ
เวสสันดรบ้าง แต่เวสสันดรนั้นน้อยครั้งที่จะได้เป็นเพราะส่วนมากพระผู้เทศน์จะเป็นเวสสันดร
เอง”(สิทธิ์พสุ  ชัยวรงค์อุศุภ. สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2559) 

ดวงแก้ว  ลูกท่าเรือ ชื่อจริงคือนางแก้วใจ  บุญประกอบ นางเอกลิเกคณะดวงแก้ว
ลูกท่าเรือ แห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้มีประสบการณ์ด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
ได้ให้ข้อมูลซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
           “การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินี้ส่วนใหญ่จะรับบทบาทเป็นมัทรีเสียมากกว่า  
เพราะคงเห็นว่าเราแสดงได้ดี  สามารถร้องและเจรจาตลอดจนสร้างอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามเรา
ได้ดี งานส่วนใหญ่ถ้าไม่ติดต่อผ่านพระเทพ  ก็จะมีติดต่อเข้ามาโดยตรงบ้างแต่ส่วนมากเราก็จะไป
แสดงร่วมกันบ่อย  แรกๆนั้นตอนร้องนึกจะร้องอะไรก็ร้อง แต่ต้องให้สอดคล้องกับเรื่อง ต่อมามีงาน
มากขึ้นจึงได้มีบทร้องที่เป็นหลักไว้ แต่ตอนแหล่ก็แล้วแต่เราที่จะเลือกแหล่ให้สอดคล้องกับรายชื่อที่วัด
ให้”(แก้วใจ  บุญประกอบ. สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2559) 
 จากข้อมูลดังกล่าวของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติยุคที่ 1 ( สมัยรัชกาลที่ 7- สมัย
รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2534)  สามารถท าให้เห็นภาพหรือลักษณะการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่
ชัดเจนขึ้น กล่าวคือพระผู้เทศน์จะเทศน์เรียงกัณฑ์ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 แต่ในบางกัณฑ์จะมีผู้
แสดงมาแสดงประกอบ เช่นในกัณฑ์กุมาร  วิธีแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นใช้พระผู้เทศน์เป็น
พระเวสสันดรเนื่องจากตัวละครเวสสันดรนั้น มิมีการใช้ท่าทางกิริยาหรืออารมณ์ต่างๆในการแสดง
มากมายนัก จึงเชื้อเชิญฆราวาสซึ่งเป็นศิลปินด้านการแสดงเข้ามารับบทบาทประกอบการแสดง
เป็นมัทรี กัณหา ชาลี และชูชก ซึ่งมี 2 แนวทางคือ แนวทางการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และ
แนวทางของศิลปินลิเก ลักษณะการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในยุคนี้นั้น เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น
ในลักษณะของการแสดง  กล่าวคือมีการจัดช่วงและล าดับของการเข้าออกของตัวละคร  มีการร้อง  
การเจรจา และการด าเนินเรื่องโดยใช้กลอน เพลงพ้ืนบ้าน และการแหล่เข้าประกอบเพ่ือสร้างให้การ
ด าเนินเรื่องสอดคล้องกับเนื้อหาของการเทศน์ในกัณฑ์นั้นๆ นอกจากนี้ในยุคนี้ผู้แสดงเริ่มมีการแต่ง
กายตามลักษณะของตัวละครเพ่ือสร้างความสมจริงให้เกิดขึ้นในการแสดง และมีดนตรีประกอบบาท
บาทของตัวละครต่างๆซึ่งนิยมใช้วงดนตรีที่ใช้ประกอบการเทศน์ในสถานที่นั้นๆเป็นผู้บรรเลง
ประกอบการแสดง  
  ยุคที่ 2 (รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน) ในยุคนี้การแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติเริ่มได้รับความนิยมและสืบเนื่องต่อมาจากจากยุคที่ 1 แล้ว ศิลปินลิเกได้เข้ามารับบทบาท
แสดงประกอบอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะนายสมบูรณ์  แย้มศรี หรือพรเทพ  พรทวี ซึ่งได้ให้ข้อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในยุคนี้ว่า  
            “ผมแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติครั้งแรกเลยก็เป็นพระเวสสันดร ซึ่งไม่เคย
แสดงมาก่อน จริงๆแล้วเขาไม่นิยมให้แสดงเป็นพระเวสสันดรหรอก ส่วนมากจะเป็นพระผู้เทศน์จะ
เป็นพระเวสสันดรเอง จ าได้ว่าครั้งแรกน่าจะที่วัดตูมอยุธยา น่าจะยี่สิบกว่าปีที่แล้วพระอาจารย์ศรีโพธิ์
เมตตาให้ผมแสดง ครั้งนั้นท่านเขียนบทให้ท่องเป็นค าภาษาพระที่มาจากคัมภีร์เทศน์ของเขา แล้วก็
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เล่าเรื่องราวให้เราเข้าใจ แล้วเราก็ร้อง เจรจาด้นเองเพ่ือให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ท่านเขี ยนให้  
ส่วนมากจะแสดงในกัณฑ์กุมาร  จ าได้ว่ามีนางเอกขวัญชนกเป็นมัทรี พรพรรณ กับหญิงเป็นกัณหา   
ชาลี ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ชื่นชอบที่ผมแสดง และก็มีงานเข้ามาตลอด การแสดงของเราไม่มีตายตัวครับ 
เราแสดงได้โดยทั่วไปตามงานมหาชาติที่จัดบนศาลา หรือบนโรงลิเกเราก็แสดงครับ ซึ่ งอันนี้แล้วแต่
ความประสงค์ของเจ้าภาพ”(สมบูรณ์  แย้มศรี. สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2559) 
  จากข้อมูลดังกล่าวสามารถกล่าวเกี่ยวกับความเป็นมาของการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติในยุคที่ 2 นี้ว่า ศิลปินลิเกมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
เห็นได้จากการที่มีศิลปินลิเกมารับบทบาทแสดงประกอบเทศน์มหาชาติอย่างชัดเจน  และที่ส าคัญคือ 
บทบาทของพระเวสสันดรที่ใช้พระผู้เทศน์แสดงบทบาทนั้น ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนโดยให้ฆราวาสได้มารับ
บทแสดงบทบาทของ  พระเวสสันดรประกอบการเทศน์ได้อย่างเต็มที่  จึงท าให้ผู้แสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาตินั้นเป็นศิลปินลิเกทั้งหมด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติได้มีมาและนิยมให้มีประกอบการเทศน์มหาชาติผ่านศิลปินลิเกดังกล่าวนับตั้งแต่บัดนั้นมา
จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งรูปแบบของการแสดงตามนาวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเกที่แสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีรูปแบบลักษณะใด ผู้วิจัยจะอธิบายได้ในการศึกษาหัวข้อต่อไปนี้ 
 
2.5 รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
  จากการศึกษาถึงความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทั้ง 2 ยุค   
ท าให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทั้ง 2 ยุคว่า  มีรายละเอียด
และพัฒนาการของการแสดงควบคู่กับการเทศน์มหาชาติมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน   โดยแต่ละยุค
สมัยมีรูปแบบของการประกอบการเทศน์มหาชาติดังนี้ 
  ยุคที่ 1 (สมัยรัชกาลที่ 7 – พ.ศ.2534)  รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติของยุคสมัยนี้  เริ่มปรากฏรูปแบบการแสดงที่ชัดเจนเนื่องจากมีประกาศมหาสมณาณัติใน
สมัยรัชกาลที่ 7 ที่ห้ามพระภิกษุแสดงประกอบการเทศน์ในลักษณะตลก  จึงท าให้การแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติเริ่มใช้ฆราวาสเข้ามารับบทบาทประกอบการแสดง ฆราวาสที่แสดงในยุคนี้
มาจากศิลปิน 2 กลุ่มคือ ศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเก ซึ่งมีลักษณะของรูปแบบการแสดงตาม
แนวทางของศิลปินทั้ง 2 แนวทางดังนี้ 
  1.รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  
มีรูปแบบการแสดงด้วยกัน 3 ลักษณะคือ การเปิดเรื่อง  การด าเนินเรื่อง  และการปิดเรื่ อง ทั้งนี้ก่อน
การแสดงทุกครั้งผู้แสดงจะมีพิธีไหว้ครูก่อนการแสดงทุกครั้งเพ่ือความเป็นสิริมมงคล 
  -การเปิดเรื่อง วิธีการเปิดเรื่องของการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนี้  
ใช้การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกจะกล่าวเริ่มการแสดงและน าเข้าสู่การแสดง 
  -การด าเนินเรื่อง การด าเนินเรื่องของการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน 
มีการด าเนินเรื่องวิธีต่างๆ เช่นการใช้เพลงพ้ืนบ้านภาคกลางร้องประกอบการแสดง อาทิ เพลงฉ่อย  
เพลงอีแซว  ล าตัด และเพลงพื้นบ้านอื่นๆ  นอกจากนี้ยังใช้การเจรจาประกอบการด าเนินเรื่อง 
  -การปิดเรื่อง  ตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ใช้การปิดเรื่องด้วยพระธรรม
กถึกเป็นผู้สรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของเรื่อง 
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  จากรูปแบการแสดงตามแนวทางการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ผู้วิจัยสามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิ  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางศิลปินเพลงพ้ืนบ้านในยุคที่ 1 

ที่มา : ผู้วิจัย  
 

 จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นรูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตาม
แนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านได้ว่า รูปแบบของการแสดงนั้นประกอบด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ การ
เปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึก  การด าเนินเรื่องด้วยวิธีการร้องโดยใช้เพลงพ้ืนบ้านประกอบการขับร้อง 
อาทิ เพลงฉ่อย  เพลงอีแซว  ล าตัด  และการเจรจา  และมีวิธีการปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเป็นผู้ปิด
เรื่องหรือสรุปเหตุการณ์ของการแสดง 
 2.แนวทางของศิลปินลิเก  เนื่องจากศิลปินลิเกที่แสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมี
พ้ืนฐานด้านการแสดงมาจากลิเก รูปแบบการแสดงจึงมีความคล้ายกับการแสดงลิเก และมีการไหว้ครู
ก่อนการาแสดงทุกครั้ง ซ่ึงแนวทางของศิลปินลิเกมีรูปแบบของการแสดง ดังนี้ 
  -การเปิดเรื่อง ใช้การเปิดเรื่องพระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดการแสดง และน าเข้าสู่การ
แสดง 
  -การด าเนินเรื่อง  ตามแนวทางการแสดงของศิลปินลิเกนั้นมีการด าเนินเรื่องด้วยการ
ร้องเพลงไทยอัตราสองชั้น และชั้นเดียว  การร้องเพลงรานิเกลิง  การร้องแหล่ และการเจรจา 
  -การปิดเรื่อง  ตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ใช้การปิดเรื่องด้วยพระธรรม
กถึกเป็นผู้สรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของเรื่อง 
 จากรูปแบบของการแสดงตามแนวทางการแสดงของศิลปินลิเกที่ปรากฏในยุคนี้ ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

พระธรรมกถึก รับบทบาทเป็นพระเวสสันดร 

การบูชาครู / การไหว้ครู 

การเปิดเรื่อง 
-พระธรรม
กถึกเป็นผู้
เปิดเรื่องและ
น าเข้าสู่การ
แสดง 

การด าเนินเรื่อง 
-เพลงพื้นบ้าน,
เพลงฉ่อย,เพลง   
อีแซว,ล าตัด 
-การเจรจา 
-การร้องแหล่ 

การปิดเรื่อง 
-พระธรรม
กถึกสรุป
เรื่องราวและ
เหตุการณ์
ของการแสดง 
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แผนภูมิที่ 2  รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางศิลปินลิเกในยุคที่ 1 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
จากแผนภูมิดังกล่าวแสดงให้เห็นรูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตาม

แนวทางของศิลปินลิเกได้ว่า รูปแบบของการแสดงนั้นประกอบด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ การเปิดเรื่อง
ด้วยพระธรรมกถึก  การด าเนินเรื่องด้วยวิธีการร้องเพลงไทยในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว  การร้อง
เพลงรานิเกลิง  การร้องแหล่ และการเจรจา  มีวิธีการปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเป็นผู้ปิดเรื่องหรือ
สรุปเหตุการณ์ของการแสดง  ซึ่งรูปแบบของการแสดงของทั้งศิลปินพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเกนั้น ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมกถึก รับบทบาทเป็นพระเวสสันดร 

การบูชาครู / การไหว้ครู 

การเปิดเรื่อง 
-พระธรรม
กถึกเป็นผู้
เปิดเรื่องและ
น าเข้าสู่การ
แสดง 

การด าเนินเรื่อง 
-การร้องเพลงไทย 
-ร้องรานิเกลิง 
-การเจรจา 
-การร้องแหล่ 

การปิดเรื่อง 
-พระธรรม
กถึกสรุป
เรื่องราวและ
เหตุการณ์
ของการแสดง 
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ตารางที่  3  สรุปรูปแบบการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านและศิลปินลิเกในยุคที่ 1 
 

รูปแบบการแสดง แนวทางของศิลปินเพลงพื้นบ้าน แนวทางของศิลปินลิเก 
การเปิดเรื่อง    พระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดเรื่องและ

น าเข้าสู่การแสดง 
   พระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดเรื่องและ
น าเข้าสู่การแสดง 

การด าเนินเรื่อง    มีการด าเนินเรื่องด้วยการใช้ 
     -เพลงพื้นบ้าน,เพลงฉ่อย,เพลง    
อีแซว,ล าตัด 
     -การเจรจา 
     -การร้องแหล่ 

   มีการด าเนินเรื่องด้วยการใช้ 
     -การร้องเพลงไทย 
     -ร้องรานิเกลิง 
     -การเจรจา 
     -การร้องแหล่ 

การปิดเรื่อง    พระธรรมกถึกสรุปเรื่องราวและ
เหตุการณ์ของการแสดง 

   พระธรรมกถึกสรุปเรื่องราวและ
เหตุการณ์ของการแสดง 

 

จากตารางรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทั้ง 2 แนวทางคือ ศิลปินเพลง
พ้ืนบ้าน และศิลปินลิเกในยุคที่ 1 พบว่ามีรูปแบบการแสดงที่คล้ายๆกันเช่น การเปิดเรื่อง  การด าเนิน
เรื่อง  และการปิดเรื่อง ส่วนที่เหมือนกันคือการเปิดเรื่องและการปิดเรื่องที่นิยมให้พระธรรมกถึกเป็นผู้
เปิดเรื่องและปิดเรื่อง  ส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือวิธีที่ใช้ในการด าเนินเรื่องที่พบว่าการแสด ง
ตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านจะนิยมใช้เพลงพ้ืนบ้านลักษณะต่างๆประกอบการด าเนินเรื่อง  
แต่ศิลปินลิเกจะใช้ท านองเพลงรานิเกลิง ซึ่งเป็นเพลงหลักของการแสดงลิเกเป็นหลักในการด าเนิน
เรื่อง และใช้การร้องเพลงไทยประกอบด้วย จึงท าให้เห็นถึงรูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติที่ชัดเจน   
 
2.6 องค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
 การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการ
แสดงเทศน์มหาชาติโดยจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงด้านการ
แสดง ท าให้ว่ารูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีองค์ประกอบต่างๆของการแสดง
ที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบของการแสดงที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน  องค์ประกอบของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีองค์ประกอบส าคัญคือ 6 องค์ประกอบคือ  บทประกอบการแสดง   
ผู้แสดง  ดนตรีและเพลงร้อง  การแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง  และกระบวนท่าร า 
 1.บทประกอบการแสดง  มีปรากฏชัดเจนในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในยุคที่ 2 
ที่ใช้ศิลปินลิเกมาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  ซึ่งศิลปินใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการแสดง 
 2.ผู้แสดง  มีพัฒนาการมาตามล าดับตั้งแต่การแสดงในยุคที่ 1 ทีใ่ช้ฆราวาสแสดงโดยเป็นกลุ่ม
ศิลปินที่มีความสามารถทางเพลงพื้นบ้าน  และกลุ่มศิลปินลิเก  และพัฒนามาจนถึงยุคที่ 2 ที่ใช้ศิลปิน
ลิเกแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติอย่างเต็มตัว 
 3.ดนตรีและเพลงร้อง  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นแต่เดิมไม่เคร่งครัดในเรื่อง
ขนบของการร้องและการบรรเลงนัก แต่ภายหลังเมื่อมีบทประกอบการแสดงจึงท าให้ดนตรีและเพลง
ร้องประกอบการแสดงมีความชัดเจนขึ้น 
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 4.การแต่งกาย  ในการแสดงตามแนวทางของศิลปินพ้ืนบ้านนั้นใช้การแต่งกายเช่นเดียวกับ
การเล่นเพลงพ้ืนบ้านทั่วไป  มีการแต่งกายอย่างง่าย เช่น ใส่เสื้อแขนยาว นุ่งโจงกระเบน เป็นต้น  
ต่อมามีการใช้การแต่งกายที่ให้ผู้ที่แสดงหรือรับบทบาทในเพศบรรพชิตนุ่งห่มด้วยผ้าลายเสือ  และมี
การแต่งกายตามลักษณะของตัวละคร  
 5.อุปกรณ์ประกอบการแสดง มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ส าคัญคือ สาแหรก  ย่าม  
ไม้เท้า  เชือก  พระขรรค์  ภาชนะกรวดน้ า  และเตียง 
 6.การร าประกอบการแสดง  เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เสริมความงามให้แก่การแสดง  
ทั้งนี้ศิลปินผู้แสดงสามารถร่ายร าได้ตามลีลาความเหมาะสมและความสามารถของตนเอง 
 จากองค์ประกอบของการแสดงทั้ง 6 ประการ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็นแผนภูมิองค์ประกอบ
ของการแสดงเทศน์มหาขาติในยุคที่ 1 ได้ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่  3   องค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในยุคท่ี 1 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
 จากองค์ประกอบของการแสดงเทศน์มหาชาติในยุคที่ 1 นั้น แสดงให้เห็นว่าทุกองค์ประกอบ
เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ และพบว่าการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติทั้ง 2 ยุค ทั้งในส่วนของรูปแบบการแสดงที่แสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  
และแนวทางของงศิลปินลิเกนั้น  มีองค์ประกอของการแสดงที่ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1.องค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางของศิลปินเพลง
พ้ืนบ้านนั้น มีองค์ประกอบดังนี้ 
  1.1 บทประกอบการแสดง  ของการแสดงตามแนวทางศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนี้ไม่มีตัว
บทประกอบการแสดงที่เป็นรูปธรรมนัก  โดยอาศัยจากการท าความเข้าใจในเนื้อเรื่อง ประกอบกับ
ปฏิภาณของนักแสดงที่จะต้อง ด้นการร้อง การเจรจา ให้เข้ากับเนื้อเรื่องนั้นๆ 

องค์ประกอบของการแสดง 

บทประกอบการแสดง กระบวนท่าร าประกอบการ
แสดง 

อุปกรณ์ประกอบ 
การแสดง 

การแต่งกาย 

ผู้แสดง 

ดนตรีและเพลงร้อง 
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  1.2 ผู้แสดง  ใช้ผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน อาทิพ่อเพลง  แม่เพลง มารับ
บทเป็นตัวแสดงประกอบ ทั้งนี้บทบาทของพระเวสสันดร ยังคงใช้พระธรรมกถึกเป็นผู้รับบทบาท  
พระเวสสันดรอยู ่
  1.3 ดนตรีและเพลงร้อง  ไม่จ ากัดเพลงร้องและดนตรีที่เป็นมาตรฐานนักเนื่องจาก
เพลงร้องส่วนใหญ่ใช้เพลงพ้ืนบ้านและการเจรจาเป็นส าคัญในการด าเนินเรื่อง  บทบาทของเพลงร้อง
และดนตรีจึงไม่เด่นชัดมากนัก เป็นเพียงส่วนประกอบเพื่อเสริมเหตุการณ์ในการด าเนินเรื่อง 
  1.4  การแต่งกาย  การแต่งกายของผู้แสดงตามแนวทางนี้ยึดการแต่งกายที่เรียบง่าย
ตามลักษณะของการเล่นเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง เช่น สวมเสื้อแขนกระบอก  ห่มสไบ  และนุงผ้าโจง
กระเบน เป็นต้น 
  1.5 อุปกรณ์ประกอบการแสดง  จะใช้ประกอบกิริยาของตัวละครซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้
คือ เตียง  สาแหรก  ไม้เท้า  กะลา  เชือก และย่าม 
  1.6 การร าประกอบการแสดง  ใช้กระบวนการร่ายร าที่อิสระ ผู้แสดงสามารถแสดง
ท่าร าให้เข้ากับบทบาทและอารมณ์ของตัวละครได้  และไม่ข้อจ ากัดในการร า  กระบวนท่าส่วนใหญ่
เป็นการร าใช้บทตามความหมาย และไม่จัดรูปแบบการร าให้เป็นมาตรฐานมากนัก 
 จากองค์ประกอบของการแสดงเทศน์มหาชาติ ตามแนวทางการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน 
สามารถสรุปได้ว่ามีองค์ประกอบด้วยกัน 6 องค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อการแสดง  องค์ประกอบของการ
แสดงในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะยังไม่มีมาตรฐานหรือขนบที่ชัดเจนนัก  การแสดงเป็นเพียงให้ตัวละคร
ออกมาแสดงบทบาทให้เข้ากับเหตุการณ์ของการเทศน์ ศิลปินที่มาแสดงส่วนใหญ่มาจากพ่อเพลง   
แม่เพลงพื้นบ้าน  ดังนั้นการแสดงที่เป็นไปในลักษณะที่เรียบง่าย 
 2.องค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางของศิลปินลิเกนั้น มี
องค์ประกอบดังนี้ 
  2.1 บทประกอบการแสดงตามแนวทางแสดงของลิเกนั้นพบว่า ไม่ปรากฏบท
ประกอบการแสดงที่ตายตัว  ผู้แสดงส่วนใหญ่มาจากศิลปินลิเก จึงมีความสามารถในการท าความ
เข้าใจกับเรื่องราว และสามารถด้นกลอน การร้อง  และการเจรจาได้เองอย่างอิสระ 
  2.2 ผู้แสดง นิยมใช้ผู้แสดงที่มี พ้ืนฐานมาจากการแสดงลิเก เช่น พระเอกลิเก  
นางเอกลิเก  ดาวร้าย และลูกหลานของศิลปินลิเกท่ีสามารถแสดงบทบาทได้ 
  2.3 ดนตรีและเพลงร้อง ใช้การร้องรานิเกลิงเป็นหลัก  ประกอบการเจรจาของตัว
ละคร นอกจากนี้ดนตรีที่หน้าที่ส าคัญในการบรรเลงประกอบเหตุการณ์และอารมณ์ของตัวละคร 
  2.4 การแต่งกาย  นิยมใช้การแต่งกายตามลักษณะของตัวละคร เช่นการห่มผ้าลาย
เสือของพระนางมัทรี กัณหา และชาลี และการแต่งกาบแบบพราหมณ์ของตัวละครชูชก 
  2.5 อุปกรณ์ประกอบการแสดง  ประกอบด้วย เตียง สาแหรก  ไม้เท้า  กะลา   
เชือก    และย่าม 
  2.6 การร าประกอบการแสดง  ใช้กระบวนท่าร าที่อิสระ ตัวละครสามารถร่ายร าได้
ตามความเหมาะสม  ไม่มีกระบวนท่าร าเป็นมาตรฐาน  ส่วนใหญ่เป็นการร าใช้บทประกอบอารมณ์
และการร้องของตัวละคร 



57 
 

 จากองค์ประกอบของการแสดงเทศน์มหาชาติ ตามแนวทางการแสดงของศิลปินลิเก สามารถ
สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบด้วยกัน 6 องค์ประกอบ ที่ส่งผลต่อการแสดง ทั้งนี้เนื่องจากผู้แสดงส่วนใหญ่
มาจากศิลปินลิเก ดังนั้นการร้อง การร า การเจรจา จึงได้อิทธิพลของลิเกเข้ามาประกอบอยู่มาก เช่น 
การร้องเพลงรานิเกลิง  การบรรเลง หรือการร าเป็นต้น จึงท าให้การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ตามแนวทางนี้จะคล้ายคลึงกับการแสดงลิเก แต่ต่างกันในส่วนของขั้นตอน และการน าเสนอการแสดง  
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษารูปแบบการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษาพรเทพ  พรทวี ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 กรองแก้ว  แรงเพ็ชร์ (2549) ได้วิจัยเรื่ององค์ประกอบของการแสดงลิเกคณะพรเทพ  พรทวี  
ผลการวิจัยพบว่า คณะพรเทพ  พรทวี มีองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานการ
แสดงออกมาได้จนเป็นที่ประทับใจของผู้ชมอย่างมากได้แก่  บุคลากรผู้ร่วมงานฝุายต่างๆในคณะ  
ดนตรี  และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง  การร้อง  การเจรจา  การร า เนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงแต่ละ
ครั้ง เครื่องแต่งกาย  เวที ฉาก แสง เสียง  รวมทั้งระบบบริหารจัดการ  ลิเกคณะพรเทพ  พรทวี       
มีรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งประกอบด้วยขนบและความเชื่อเกี่ยวกับด้านการ
แสดง เช่น มีการไหว้ครูก่อนการแสดงลิเก  การจัดพิธีไหว้ครูประจ าปี  การแสดงความเคารพต่อผู้
อาวุโส  และความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างความนิยมแก่คนดู  ส าหรับวิธีการและขั้นตอนของการแสดง
นั้น เริ่มต้นด้วยการโหมโรง การร าถวายมือ  การออกแขก  การแสดง และจบลงด้วยการลาโรง 
 เพลงรานิเกลิงของลิเกคณะพรเทพ  พรทวี เป็นเพลงที่มีความไพเราะ  กลอนเพลงจัดอยู่ใน
ปานกลางไม่โลดโผนนัก เพลงรานิเกลิงเป็นบทเพลงเฉพาะที่ปรากฏอยู่แต่ในการแสดงลิเกเท่านั้น ใช้
ส าหรับบรรเลงน าหรือส่งร้อง และการบรรเลงรับร้องตอนท้าย จัดว่ามีความเหมาะสมอย่างกลมกลืน  
ก่อให้เกิดความไพเราะ มีความนุ่มนวลเข้มข้นในกลอนเพลงและมีความหลากหลาย จึงประจักษ์ได้ว่า 
เพลงรานิเกลิงเป็นผลงานที่ดีต่อการดนตรีไทย ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไป 
 พระมหาธวัช เขมธโช (2538) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการเทศน์มหาชาติที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยพบว่า การเทศน์มหาชาติมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) และ
นิยมจัดให้มีการเทศน์ระหว่างในพรรษาจนถึงออกพรรษาหรือในโอกาสที่เหมาะสม พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยนิยมฟังเทศน์มหาชาติเพราะเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังจบทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันเดียวจะได้รับผลานิสงส์ 
5 ประการ คือ 1. จะได้เกิดในยุคศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะเสด็จมาอุบัติและตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าในอนาคต 2. จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร 3. จะไม่ไปเกิดใน
อบาย ทุคคติวินิบาต 4. จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข 5. ด้วยอานิสงส์จากการฟังเทศน์
มหาชาตินี้จักส่งผลให้ได้บรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 จากงานวิจัยทีผู่้วิจัยได้ยกมานี้ผู้วิจัยจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการอภิปรายผล และในส่วน
ของรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางศิลปินลิเกในยุคที่ 2 จะได้กล่าวโดย
ละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 



58 
 

บทที่  3 
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ พรเทพ  พรทวี 

 
 การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  เป็นรูปแบบการแสดงที่พัฒนามา
จากรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางศิลปินเพลงพ้ืนบ้านและแนวทางศิลปิน
ลิเกในยุคที่  1  ในบทนี้ผู้วิจัยจะศึกษาถึงความเป็นมาและการพัฒนาไปสู่รูปแบบการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติ โดยจะทําการศึกษาตามประเด็นต่างๆท่ีสําคัญดังนี้ 
  3.1 ประวัติพรเทพ  พรทวี 
  3.2 ความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
  3.3 รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
  3.4 องค์ประกอบของการแสดง 
 
3.1  ประวัติ  พรเทพ  พรทวี 
 

 
   

ภาพที่ 20  พรเทพ  พรทวี 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
  พรเทพ  พรทวี มีชื่อจริงว่า นายสมบูรณ์  แย้มสี เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2508 ณ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 1 ตําบลโพสังโฆ อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี บิดาชื่อ นายทวี  
แย้มสี (ถึงแก่กรรม) มารดาชื่อ นางสําเภา  แย้มสี (ถึงแก่กรรม) มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา จํานวน 5 คน 
ได้แก่ นายแว่ว  แย้มสี นางวันเพ็ญ  แย้มสี นางสมพร  แย้มสี นายสมพิศ  แย้มสี และนายสมบูรณ์ 
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แย้มสี (พรเทพ  พรทวี) ครอบครัวของคุณพ่อทวี ผู้มีอาชีพแสดงลิเก และคุณแม่สําเภา ผู้เป็นชาวนา
ซึ่งมีฐานะค่อนข้างลําบาก  เนื่องจากนายสมบูรณ์เป็นลูกชายคนเล็กในบ้าน จึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของ
พ่อแม่และพ่ีๆทั้งสี่คนคือ พ่ีชายคนโตชื่อแว่ว  พ่ีสาวคนรองลงมาอีกสองคนชื่อวันเพ็ญกับสมพร และ
พ่ีชายอีกคนหนึ่งก่อนจะถึงสมบูรณ์ชื่อสมพิศ  ชีวิตในวัยเด็กของคุณสมบูรณ์  แย้มศรีก็เหมือนกับ
เด็กๆทั่วไป  เมื่ออายุครบกําหนดเข้าเรียนพ่อได้พาเข้าไปเข้าเรียนที่วัดโพธิ์ศรี  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ําน้อย
ใกล้บ้าน  คุณสมบูรณ์  แย้มศรี เป็นเด็กที่รักเรียนและตั้งใจเรียนมาโดยตลอด  ชีวิตในวัยเรียนเป็น
ชีวิตที่มีความสุขเวลาโรงเรียนมีกิจกรรม คุณครูก็จะให้เด็กๆได้แสดงความสามารถบนเวที  หลายคนก็
แสดงอย่างอ่ืนไป  ส่วนคุณสมบูรณ์  แย้มศรีนั้นคุณครูก็เห็นว่าพ่อเป็นลิเก  จึงให้เขาแต่งชุดลิเกแล้ว
ร้องรําลิเกเป็นตุ๊กตาไขลาน  พอเจ้าของตุ๊กตาเดินมาไขลานข้างหลังการแสดงของตุ๊กตาก็เริ่มรําเริ่ม
ร้องเป็นที่สนุกสนานไปตามประสาเด็กๆ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 4 การสืบตระกูลของพรเทพ พรทวี 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 

  ด้วยความที่พ่อเป็นลิเก  จึงพยายามปลูกฝ๎งให้ลูกๆทุกคนมีใจรักในศิลปะพ้ืนบ้าน
อย่างที่พ่อรัก  ยามที่ลูกว่างจากการเรียนหนังสือพ่อก็สอนร้องสอนรํา  คอนถ่ายทอดวิขาความรู้ด้าน
การแสดงลิเกให้ลูกอยู่เสมอ  เมื่อคุณสมบูรณ์  แย้มศรีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ่อได้พาให้ไป
ฝึกหัดลิเกอยู่ที่วัดท่าข้าม โดยเมื่อเลิกเรียนกลับถึงบ้านเขาต้องทําการบ้านให้เสร็จเรียบร้อย  จากนั้น
จึงไปฝึกแสดงลิเกตั้งแต่เวลาประมาณหกโมงเย็นเป็นต้นไป  กลับถึงบ้านประมาณสองสามทุ่มกว่าจะ
ได้เข้านอนก็ประมาณสี่ห้าทุ่ม  พอตื่นเช้าก่อนไปโรงเรียนก็ต้องช่วยแม่ทํางานบ้านเช่น ตักน้ําใส่โอ่ง
ล้างเท้า  ถูเรือน  เรียกว่าทํางานบ้านทุกอย่างแทนพ่ีสาวสองคนที่ต้องออกไปช่วยแม่ทํางาน  เมื่อไป
โรงเรียนก็ไปนั่งสัปหงกแทบทุกวันจนครูผู้สอนสังเกตเห็นความผิดปกติ  จึงมาหาพ่อที่บ้านเพราะเกรง

ทวี  แย้มส ี(บิดา)    

แสดงลเิก 

สําเภา แย้มสี 
(มารดา)     

นายสมบรูณ์  แยม้ส ี

(พรเทพ 

นายสมพิศ  แย้มส ีนางสมพร  แย้มส ีนางวันเพ็ญ  แย้มส ีนายแว่ว  แย้มส ี

แปล แย้มสี (ปูุ)    
เป็นลิเก 

ปุย แย้มสี (ย่า)                    
เพลงพื้นบ้าน 

ธูป อ่อนสําอาง 

(ตา) 
แพ อ่อนสําอางค์

(ยาย) 
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ว่าสมบูรณ์  แย้มศรี  กับพ่ีชายคือคุณสมพิศ  แย้มศรี  จะติดยาพ่อจึงเล่าความจริงให้ครูได้ทราบว่าพา
ไปหัดลิเก  หัดได้สัก 2-3 เดือน หลังจากนั้นก็หยุดหัดไปพักหนึ่ง 
  ช่วงที่คุณสมบูรณ์  แย้มศรี  เรียนอยู่ชั้น ป.5 และ ป.6 พ่ีชายคนโตบวช  แม่จึงพา
เขาไปฝากให้อยู่วัดเป็นเด็กวัด  การได้ไปอยู่วัดเป็นเด็กวัดนั้นได้ประสบการณ์หลายอย่าง  คือสอนให้
เป็นคนมีระเบียบในด้านความเป็นอยู่  เรื่องของจิตใจ  หลวงพ่อท่านก็สอนทุกอย่าง ตื่นเช้าต้องรีบนํา
ปิ่นโตใส่เถา  เช็ดบาตร  เดินตามพระบิณฑบาต เป็นการสอนเราให้มีความขยันหมั่น เพียร มีความ
เรียบร้อย ละเอียดถี่ถ้วน  กลับมาถึงวัดก็จัดวงให้หลวงพ่อ  อาบน้ํา  แต่งตัว แล้วก็มานั่งล้อมวงกิน
ข้าวกับพวกเด็กวัดด้วยกัน  แล้วก็รีบไปให้ทันโรงเรียน 
  ใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดอยู่ประมาณ 2 ปี  หลังจากนั้นพ่ีชายสึกก็ยังอยู่ต่อ  พอใครบวชก็
อยู่รับใช้เขาต่อไป  หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็ให้ความรัก  ความเมตตา  คอยอบรมสั่งสอน  เราก็ดูแล
ปรนนิบัติท่าน เวลาท่านมาสบายก็วิ่งหาซื้อยา  คอยทําความสะอาดบริเวณวัด ถูกุฎิ เสาร์อาทิตย์ก็
ช่วยกิจกรรมของวัด เราก็ได้มีชีวิตจากตรงนั้นมา  ก็เหมือนกับวัดช่วยสอนเราอีกทางหนึ่ง  โดยทาง
โรงเรียนคุณครูก็ให้ความรู้ให้การศึกษาให้อ่านออกเขียนได้  ตั้งแต่ ก.ไก่ ข.ไข่ เรื่อยมา ผลการเรียน
ปานกลางไม่ดีนัก  แต่ก็ไม่ด้อยจนเกินไป  วิชาที่ชอบเรียนคือภาษาไทย เพราเรียนรู้มากกว่าพวกวิชา
อ่ืนๆ  พวกวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยรู้เรื่อง  คุณครูก็พยายามสอน  พอกลับมาบ้านก็ทํา
การบ้านพ่ีๆก็จะช่วยสอน  ความจริงเป็นคนที่เขียนภาษาอังกฤษสวย แต่ตอนเด็กๆเรียนไม่ค่อยเข้าใจ  
พอโตมารู้สึกว่าอยากเรียน อยากรู้เรื่องภาษา มีความรู้สึกว่าถ้าเราเรียนรู้ได้กลายภาษาจะได้ไม่โง่ บาง
ทีเราคนไทยรู้แต่ภาษาไทยซึงภาษาไทยนี้ก็เป็นภาษาที่เรารักเพราะเป็นภาษาของเรา แต่พอไปฟ๎งเขา 
อย่างถ้าเราไปเมืองจีนเขาส่งภาษาจีนกัน เราก็จะไม่รู้เรื่อง  พวกต่างชาติเขามาส่งภาษากันเราก็จะไม่รู้
เรื่อง  ก็อยากสนใจเรื่องตรงนี้  แต่บางทีเวลาไม่อํานวย ก็ไม่มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้เท่าไหร่ 
  คุณสมบูรณ์  แย้มศรี  มีโอกาสเรียนรู้ในระบบโรงเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี  เขาอยากเรียนต่อมาก  จึงไปขอใบสมัครเรียนต่อแล้วนํามา
ให้แม่ดู  มีเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างสะท้อนใจว่า 
  “พอจบ ป. 6 นําใบที่กรอกสมัครเรียนต่อมาให้แม่  บอกแม่ว่าผมอยากเรียนต่อ  แม่
บอกแล้วใครจะส่งล่ะลูก  แม่ไม่มีเงิน  แม่ทําไม่ไหว  ผมร้องไห้เลยเพราะอยากเรียนต่อมาก  พอไม่ได้
เรียนก็หันเหชีวิตเข้าสู่การแสดง  เพราะเราเองก็มีใจชอบมาตั้งแต่เด็กๆ  เวลาพ่อไปแสดงลิเกก็ตามไป
ด้วย  ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้เรียนก็หันมาเอาดีทางนี้  แล้วก็ฝึกตัวเองมาตลอด” (มณี  เทพาชมพู. 
2548 : 12) 
  แม้จะไม้ได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างที่ใจปรารถนา  แต่ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และหลวงพ่อที่วัด ก็ช่วยปลูกฝ๎งและหล่อหลอมให้คุณ
สมบูรณ์แย้มศรี  เป็นคนดีและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของการศึกษาว่ามีความสําคัญต่อชีวิตคนเรามากเพียงใด 
คุณสมบูรณ์  แย้มศรี  เคยกล่าวว่า   
  “การศึกษานั้นมีความสําคัญมาก  พอจบมาก็ได้กับชีวิตเราคือว่าเราเรียนจบมาแค่
ชั้น ป.6 ได้มารู้ว่าคนเราถ้ามีการศึกษามากๆก็จะดี  สมัยนี้ทําอะไรก็ต้องใช้วุฒิทางการศึกษา  ก็มานึก
ถึงตัวเราว่าเราเรียนมาน้อย  พอมามีอาชีพทางนี้คือศิลปะพ้ืนบ้าน อาชีพนี้ทําให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นก็อยากส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลาน หรือเด็กๆรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนกันมากๆ เพราะว่าการที่มี
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ความรู่น้อยๆมีวุฒิน้อยๆก็จะช่วยอะไรไม่ได้มากนัก  สมัยนี้ทํางานอะไรก็ต้องมีวุฒิการศึกษา  มันผิด
กับสมัยเราที่เรียนน้อยแล้วจะไปก้าวหน้าอะไรก็ไม่ได้มาก จึงต้องหันเหเข้าหาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน  
อาศัยว่าเป็นอาชีพที่พ่อแม่หยิบยื่นให้แล้วก็เป็นดวงด้วยผสมผสานกับบุญกุศลช่วยให้เราได้มาอยู่ตรงนี้
ได้  เพราะฉะนั้นก็จะรู้ซึ้งว่าการที่พ่อแม่ให้ความรู้แก่เราสมัยเด็กๆ  วัดวาอารามให้เราอีกอย่างหนึ่ง 
ครูบาอาจารย์ก็ให้อีกอย่างหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ผ่านมาทําให้เรานึกถึงว่าเราควรเป็นคน
ของสังคม ทําอะไรได้เพ่ือสังคม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ทําให้พ่ีน้อง ลูกหลาน และพวกพ้องในหมู่บ้าน
เดียวกัน หรือว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียน มีอะไรช่วยได้เราก็ช่วย  ชีวิตเรารอดพ้นจากความ
ยากลําบากครั้งนั้นมาแล้ว ก็อยากช่วยเหลือทุกคนให้ดีขึ้นตามที่เราพอจะมีป๎ญญาจะช่วยได้ ”      
(มณี  เทพาชมพู.  2548 : 13) 
 
3.1.1 การศึกษาด้านการแสดงลิเก 
  คุณสมบูรณ์  แย้มศรี ได้เริ่มฝึกหัดการแสดงลิเก เมื่อปี พ.ศ. 2518 ขณะอายุ 10 ปี 
โดยบิดาพาไปฝึกหัดกับครูณรงค์ แก้วแสง ที่ตลาดท่าข้าม อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  ต่อมาในปี 2522 เริ่มฝึกหัดการแสดงลิเกอย่างจริงจังกับคณะพร เมืองสิงห์ และ
คณะหอมลออ ต่อมาได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯเพ่ือฝึกหัดและแสดงกับคณะสามยอด ทับทิมศิลป์ 
จากนั้นแสดงลิเกของคณะบิดา และแสดงร่วมกับคณะอ่ืนๆ เช่น แสงอรุณ มีอนันต์ และคณะโนนาฏ 
เรืองนาม 
  ในปี พ.ศ. 2534 แสดงกับคณะพร วันเพ็ญ แล้วไปแสดงในนามคณะทิวา เทวินทร์ 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งคณะของตนเอง ชื่อคณะพรเทพ พรทวี แสดงเรื่อยมาจนถึง
ป๎จจุบัน  ซึ่งผู้วิจัยการศึกษา และสืบทอดศิลปะการแสดงลิเกของพรเทพ  พรทวี สามารถเขียนเป็น
แผนภูมิได้ดังนี้ 
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แผนภูมิ 5 การสืบทอดศิลปะการแสดงลิเกของพรเทพ  พรทวี 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2513 เริ่มเรียนรู้ชีวิตการเปน็ลิเกจากการติดตามบดิาไปงานแสดง เมื่ออายุประมาณ 5ปี 

พ.ศ. 2518 เริ่มฝึกหัดการแสดงลิเกกับครูณรงค์ แก้วแสง เมื่ออายุ 10 ปี 

พ.ศ. 2522 เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปฝึกหดัลเิกอยู่กับคณะสามยอด ทับทิมศิลป์ ประมาณ3-4 ปี 

พ.ศ. 2525 แสดงลิเกอยู่กับคณะแสงอรุณ มีอนันต์ และคณะโนนาฏ เรืองนาม ประมาณ 9ปี 

พ.ศ. 2534 แสดงลิเกในคณะพร วันเพ็ญ อยู่ระยะหนึ่ง 

พ.ศ. 2534 – 2537 เป็นพระเอกลิเกแสดงในนามคณะทิวา เทวินทร์ เป็นเวลา 4 ปี 

พ.ศ. 2537 จัดตั้งคณะลิเกของตนเอง ในนามคณะพรเทพ  พรทวี 

พ.ศ. 2537 – 2556 แสดงลิเกรับใช้สังคมตลอดมาจนถึงป๎จจุบัน 

พ.ศ. 2545 – 2556 สืบทอดศิลปะการแสดงลิเกให้หลาน โดยจัดตั้งคณะลิเกในนามคณะพรพรรณ  พรทวี 
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ภาพที่ 21  พรเทพ  พรทวีกับคุณแม่สําเภา  แย้มสี 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 
  พรเทพ  พรทวี เป็นศิลปินลิเกที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป ทั้งในวงการศึกษา
ทุกระดับ วงการบันเทิง ธุรกิจ ราชการ ตลอดจนพระสงฆ์ และชาวบ้าน รวมทั้งศิลปินลิเกด้วยกันว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดงลิเก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีปฏิภาณไหวพริบที่เป็น
เลิศด้านการขับร้องและการแสดงบทบาทจนเป็นที่ประทับใจ และนิยมชมชอบของประชาชนทั่วไปใน
ป๎จจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ซึ่งผู้ที่ทํางานใกล้ชิดตลอดจนศิลปินลิเกทั้ง
ในและนอกคณะได้เคยแสดงความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับลักษณะและอุปนิสัยของ พรเทพ  พรทวี  ไว้
ดังนี้ 
  ขวัญชนก   พรทวี (ศิลปินในคณะ และเพ่ือนสนิทของพรเทพ  พรทวี )  กล่าวว่า 
  “พรเทพ  เป็นคนดีมีน้ําใจ  ยึดมั่นในธรรมะ  รักลูกน้องเสมอภาคกัน  ไม่มีใครก็
พ่ึงพาอาศัยได้ตลอด  ขอให้มีความจริงใจกับเขาเท่านั้นเอง  เป็นคนดี  ชอบทําบุญทําทาน  ช่วยเหลือ
คนอ่ืนตลอด  ไปไหนก็มีคนชอบคนรัก  เพ่ือนฝูงทุกคน  แม่ๆพ่ีๆก็รักเขา เพราะเขาเป็นคนดี  
ประทับใจที่เขาเป็นคนใจบุญมาก  เป็นเพ่ือนที่หายาก” (มณี  เทพาชมพู. 2548 : 67) 
  ยุพิน  เดชานุวัฒน์  (บุคคลใกล้ชิดในคณะ)  กล่าวว่า 
  “พรเทพ  พรทวี  เป็นคนดี  ใจบุญ เห็นใจคนทั่วไป  ชอบช่วยเหลือคน  มีความเป็น
กันเองกับลูกน้องในคณะ  ไม่มีการถือตัว  กินอาการร่วมกันโดยไม่เคยถือว่าเป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง  
สําหรับบุคคลทั่วไปนั้น  พรเทพก็ดีกับทุกคน  ไม่คิดรังเกียจว่ารวยหรือจน  นับว่าพรเทพ  เป็นบุคคลที่
น่ายกย่อง และเป็นบุคคลตัวอย่างทีดีคนหนึ่งที่ เด็กรุ่นหลังควรดูเป็นแบบอย่างต่อไป” (มณี        
เทพาชมพู. 2548 : 68) 
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ธวัช  พรทวี  (ศิลปินในคณะลิเก)  กล่าวว่า 
  “พรเทพ  เป็นหัวหน้าที่เป็นคนดีมาก  เป็นห่วงลูกน้องทุกอย่าง  เป็นคนดีที่ไม่มีใคร
จะเปรียบกับเขาได้อีกแล้ว ดีมากๆ  ใครมีความทุกข์ร้อนอะไรก็ให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง ”        
(มณี  เทพาชมพู. 2548 : 69) 
  โกมินทร์  สุขพันธ์  (ศิลปินลิเกอาวุโสในคณะ)  กล่าวว่า 
  “นิสัยดี  มนุษยสัมพันธ์ดีมาก  รู้จักเด็ก  รู้จักผู้ใหญ่  มีความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ  
ถ้าพูดกันในด้านลิเกก็มีเขาคนเดียวเท่านั้น  ยอมรับว่าเขาเป็นคนดีมาก” (มณี  เทพาชมพู. 2548 : 
71) 
  เปเปู  พรทวี (พระเอกรุ่นน้องในคณะ)  กล่าวว่า 
  “เป็นพระเอกคนเดียวที่เปเปูเห็นว่ามีความเมตตากรุณา  ใจประเสริฐ  มีความปรานี  
ไม่เคยคิดว่าใครหรือใส่ร้ายปูายสีใครไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง  แม้จะถูกใครว่าอย่างไรก็ตาม  เขาเป็น
ผู้ที่มีความกตัญํู  เป็นพระเอกนักบุญเสมอ  ยังมีมากมายในความดีของเขาที่ยังไม่ได้กล่าวถึง  แต่สิ่ง
หนึ่งที่อยากบอกให้รู้คือ  เขาเป็นพี่ชายที่แสนดีของผมตลอดไป” (มณี  เทพาชมพู. 2548 : 71) 
  ซึ่งจากการสัมภาษณ์พรเทพ  พรทวี ของผู้วิจัยเอง  และหลากหลายความรู้สึกที่มีต่อ
พรเทพ  พรทวี  ของบุคคลใกล้ชิด  ศิลปินอาวุโส  และศิลปินในคณะลิเก มีความเห็นในทิศทาง
เดียวกันเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ  และอุปนิสัยส่วนตัวของพรเทพ  พรทวี สามารถสรุปได้ว่ามีลักษณะ 
ดังนี้ คือ 

1) บุคลิกลักษณะ 
  พรเทพ  พรทวี เป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดี ท่วงทีสง่างาม ผิวขาว สูงโปร่ง ใบหน้ายิ้ม
แย้มแจ่มใส น้ําเสียงไพเราะ ก้องกังวาน สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักวางตัวได้เหมาะสมกับ
บุคคลและกาลเทศะ ไม่ถือตัว ใจดี เป็นกันเอง ให้ความร่วมมือกับทุกคนที่มาขอความอนุเคราะห์ หรือ
ขอความช่วยเหลือต่างๆด้วยความเต็มใจ เป็นที่รักใคร่นับถือและชื่นชมของบุคคลทุกเพศทุกวัย 
  2) อุปนิสัย 
  พรเทพ  พรทวี ได้รับการปลูกฝ๎งให้ทํางานช่วยเหลือครอบครัวมาตั้งแต่เยาว์วัย  จึง
เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร และอดทนต่อความยากลําบาก รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด มีความ
รับผิดชอบสูงและละเอียดถี่ถ้วนในการทํางาน ซึ่งสังเกตได้จากการแสดงแต่ละครั้ง พรเทพจะดูแล
องค์ประกอบทุกส่วนอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักแสดงในคณะ เครื่องแต่งกาย ฉาก เวที แสง สี 
เสียง การดําเนินเรื่อง ฯลฯ เพื่อให้ผลงานออกมาดีเป็นที่ประทับใจของผู้ชม  ประกอบกับเป็นผู้มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เมตตากรุณา ชอบทําบุญ และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสังคมส่วนรวมอยู่
เสมอมิได้ขาด จนได้รับสมญาว่า “พระเอกนักบุญ” ในด้านครอบครัวพรเทพไม่มีภรรยาและบุตรจึงอยู่
รวมกับครอบครัวของพ่ีสาว โดยพรเทพนั้นเปรียบเสมือนเสาหลักของบ้านในด้านการประกอบอาชีพ 
เพราะเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุนลูกหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดีและคอยช่วยเหลือญาติ
พ่ีน้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในป๎จจุบัน  
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รางวัลและเกียรติคุณท่ีได้รับ 
  คุณสมบูรณ์  แย้มศรี ได้สร้างคุณงามความดี และบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณชน
จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหลายครั้ง  ดังนี้ 
  -ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานเปิดหอสมุด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ 
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตําบลบางเสด็จ อําเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 
  -ได้รับโล่จากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ เนื่องในโอกาสแสดงลิเกชั้นยอดของไทย 15 พระเอกดาวรุ่งเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ตอน มังตรา
พิโรธ 
  -ได้รับโล่จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ในฐานะเป็นศิลปินดีเด่นระดับ
จังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี สาขาศิลปะการแสดง  ด้านการแสดงลิเก อําเภอค่ายบางระจัน ประจําปี
พุทธศักราช 2544 
  -ได้รับโล่จากสภาวัฒนธรรมอําเภอค่ายบางระจัน ในฐานะบุคคลดีเด่นประเภทการ
แสดงพื้นบ้าน ประจําปี  2541 
  -ได้รับโล่จากกิ่งกาชาดอําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ในฐานเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดําเดินงานครบรอบ 32 ปี 
  -ได้รับเกียรติบัตรรางวัลลิเกทองคํา  ประเภทผู้แสดงนําฝุายชายยอดเยี่ยม(พระเอก) 
ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามโครงการประกวดลิเกทองคําครั้งที่ 1  ประจําปี 2542 ณ ศูนย์
สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
  -ได้รับเกียรติบัตรการแสดงนาฏดนตรีด้นกลอนลิเก ในงานมหกรรมกีฬาต้านยาเสพ
ติด ครั้งที่ 2  ปืระจําปี 2544 ของจังหวัดลพบุรี 
  -ได้รับเกียรติบัตรการแสดงลิเกการกุศล เรื่องพระมหาชนก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543   
  -ได้รับเกียรติบัตรการช่วยเหลือสนับสนุน และทําคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัย    
นาฏศิลปลพบุรี  จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  -ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานการแสดง “นาฏศิลป์ไทยต้านภัย
เอดส์” ประจําปี 2540  จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  -ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแสดงในงาน “มหกรรมลิเกไทย” ณ สนามกีฬาค่าย
นารายณ์  จังหวัดลพบุรี จากบริษัทตามสบายมีเดียมาร์ท 1995 จํากัด 
  -ได้รับเกียรติบัตรร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา และงาน 100 ปี พระราชวังดุสิต 
  -ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแสดงลิเกในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ  
โรคเอดส์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  -ได้รับเกียรติบัตรการเป็นวิทยากรพิเศษเผยแพร่ความรู้ ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
และโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
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  -ได้รับเกียรติบัตรการเป็นวิทยากรพิเศษและเสวนาในหัวข้อ “ภูมิป๎ญญาภาษาไทย
ในการแสดงลิเก” เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2547 ณ วิทยาลัยนาฎศิลป
สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 22 รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23  โล่เชิดชูเกียรติคุณศิลปินดีเด่นระดับจังหวัด 
ที่มา : ผู้วิจัย  
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ภาพที่ 24 รางวัลที่ได้รับ 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 ส่วนหนึ่งของรางวัลที่ได้รับ 
ที่มา : ผู้วิจัย  
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ภาพที่ 26 เข้าเฝูาถวายของแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 

 
 

ภาพที่  27  การแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ 
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 2556 : 52 
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ภาพที่ 28 ส่วนหนึ่งของผลงานด้านการแสดง 
ที่มา : มณี  เทพาชมพู. 2548 : 39 

 

 
 

ภาพที่ 29  ผลงานการบันทึกเสียงลงแผ่น DVD 
ที่มา : มณี  เทพาชมพู. 2548 : 37 
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ภาพที่ 30 เข้ารับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี 2559 
ที่มา : ผู้วิจัย   

 

 
 

ภาพที่  31 ผลงานด้านการแสดงของพรเทพ  พรทวี  
ที่มา : มณี  เทพาชมพู. 2548 : 42 
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ภาพที่ 32 ส่วนหนึ่งของผลงานและความนิยมชมชอบ 
ที่มา : มณี  เทพาชมภู. 2548 : 38 

 
3.2  ความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
  บนเส้นสายทางเดินแห่งชีวิตลิเกของพรเทพ  พรทวี  ที่ผ่านพ้นจากอดีตมาจนถึง
ป๎จจุบันเกือบ 41 ปี สามารถเรียนรู้ บ่มเพาะ และเพ่ิมพูนขุมความรู้ความสามารถด้านการแสดงลิเก
ของพรเทพ  พรทวีได้เป็นอย่างดี  ความรู้ความสามรถของพรเทพ  พรทวีในมิติด้านการแสดงนั้นเป็น
ที่รับรู้ และยอมรับกันเป็นอย่างดีในวงการของศิลปินลิเก  เนื่องจากความสามารถเฉพาะตนอันโดด
เด่น  กระแสเสียงที่บริบูรณ์พร้อม  ตลอดจนบุคลิกส่วนตัวที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยและมีจิตใจใฝุ
ธรรมะยึดม่ันในพระพุทธศาสนา  อีกท้ังยังอุทิศตนเพื่อศิลปะท้ังในสถานศึกษา  หน่วยงานต่างๆในการ
รับเชิญเป็นวิทยากรการแสดงพิเศษในงานการกุศลและการมอบทุนต่างๆ  นอกจากนี้ชั้นเชิงและ
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ความสามารถในด้านการแสดงของพระเทพ พรทวีนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความตราตรึงให้แก้ผู้รับชม
ทั่วไปกล่าวคือ พรเทพ  พรทวีมีพรสวรรค์ด้านเสียงที่ดีมาตั้งแต่ต้น กระแสเสียงใหญ่ ดัง พูดจาหรือ
ร้องเจรจาชัดเจนตามหลักการออกเสียงภาษาไทย รู้จักการใช้กระแสเสียงต่างๆในอารมณ์และการ
แสดงต่างๆตามท้องเรื่องเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ยากต่อการลอกเลียนแบบหรือฝึกฝน จึง
ทําให้พรเทพ  พรทวี เป็นพระเอกขวัญใจที่ครองใจผู้ชมตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันซึ่งผลงานการแสดง
ลิเกส่วนใหญ่จากอดีตจนถึงป๎จจุบันนั้นพรเทพ พรทวีก็ยังคงรับบทบาทเป็นพระเอกในการแสดงลิเกใน
ทุกๆงานที่ออกไปทําการแสดงลิเก  สิ่งสําคัญอีกประการคือพรเทพ  พรทวี เป็นพระเอกนักรําที่มี
ความสามารถทางด้านการรําที่อ่อนช้อย  งดงาม มีรูปร่างและสัดส่วนต่างๆที่งดงามอย่างสมบูรณ์และ
มีมือที่อ่อนช้อยสามารถแสดงการร่ายรําได้อย่างสวยงาม  ประกอบกับลักษณะนิสัยส่วนตัวที่เป็นคน
สุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพผู้ใหญ่  มีเมตตาต่อทุกๆคน  และมีนิสัย
ใจธรรมะ ชอบทําบุญกุศล ตลอดจนยึดมั่นในพระพุทธศาสนาทั้งในแง่ของความศรัทธาและการปฏิบัติ  
จึงเป็นองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ที่เกิดข้ึนและสะท้อนความเป็นตัวตนของพรเทพ  พรทวีได้เป็นอย่าง
ดี 
  ป๎จจุบันพรเทพ  พรทวี ยังคงทําหน้าที่เป็นพระเอกลิเกคณะพรเทพ  พรทวีที่จัด
แสดงตามโอกาสต่างๆทั้งในงานบุญ  งานรื่นเริง และงานสําคัญเนื่องในโอกาสต่างๆ  ความสามารถ
นอกเหนือจากบทบาทของพระเอกในการแสดงลิเกตามท้องเรื่องต่างๆแล้ว  การแสดงอีกบทบาทหนึ่ง
ที่พรเทพ  พรทวีได้แสดงและจัดเป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงและความนิยมจากผู้ชม
อย่างหลากหลายควบคู่กับการแสดงลิเกของพรเทพ  พรทวี   คือการแสดงที่รับบทบาทเป็น         
พระเวสสันดรในการแสดงประกอบพิธีการเทศน์มหาชาติ  ซึ่งการแสดงดังกล่าวเป็นลักษณะการแสดง
เฉพาะถิ่นแถบบริเวณภาคกลางที่นิยมจัดแสดงเพ่ือประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ โดยจัดผู้แสดงออกมา
ทําบทบาทของตัวละครตามเนื้อหาและเหตุการณ์ของการเทศน์ต่างๆในแต่ละกัณฑ์ เช่น            
พระเวสสันดร มัทรี  กัณหา  ชาลี  ชูชก เจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี ลักษณะการแสดงดังกล่าวนี้
ในชั้นแรกเรียกว่า  “เทศน์มหาชาติหางเครื่อง” (พระครูวิชาญธรรมภาณี. สัมภาษณ์, 31  กรกฎาคม  
2559) ต่อมาคําเรียกได้เปลี่ยนไปและถูกเรียกว่า “เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง” ด้วยว่าเป็นคําที่
เหมาะสมและเข้าใจกันเป็นอย่างด ี  

การแสดงประกอบเทศน์มหาชาติที่แสดงโดยพรเทพ  พรทวีนั้นเป็นลักษณะการ
แสดงที่เกิดขึน้โดยการใช้เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในการเทศน์มหาชาติของในแต่ละกัณฑ์แล้วกําหนด
ฉาก กําหนดตอน  ลักษณะการร้องและการดําเนินเรื่องเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นการแสดง การแสดง
ดังกล่าวนี้มีมูลเหตุเกิดจากพระผู้เทศน์ที่ต้องการให้การเทศน์มหาชาตินั้นมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
และน่าสนใจ  และอีกประการคือความนิยมชมชอบในตัวพรเทพ  พรทวีของประชาชนทั่วไปต้องการ
ได้พระเอกลิเกท่ีมีชื่อเสียงอย่างพรเทพ  พรทวีไปแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  ซึ่งพรเทพ  พรทวี
ได้ไปปรึกษากับพระครูวิชาญธรรมภาณี  ป๎จจุบันดํารงตําแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม และเจ้า
คณะตําบลบ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท  เนื่องจากในขณะที่พรเทพ  พรทวีได้ถูกเชิญไปทําการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น ท่านพระครูธรรมภาณี  กําลังเทศน์มหาชาติ ณ วัดทุ่งนาใหม่          
อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี เมื่อราวปีพุทธศักราช  2535 (พระครูวิชาญธรรมภาณี. สัมภาษณ์, 31  
กรกฎาคม  2559) ซึ่งในขณะนั้นท่านพระครูวิชาญธรรมภาณีก็ได้ยินดีที่จะช่วยเหลือพรเทพ  พรทวี  
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ให้สามารถแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติได้  โดยท่านได้ลองเขียนบทเพ่ือให้พรเทพ  พรทวีท่องจํา
ขณะทําการแสดง ซึ่งลักษณะของการเขียนบทของท่านนั้นเป็นการถอดเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาของแต่ละ
กัณฑ์นั้นๆออกมาแล้วสรุปเป็นฉากสั้นๆ จากนั้นนําพระคาถาท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์การเทศน์มหาชาติที่
ท่านใช้ประกอบการเทศน์นั้นลงไปให้ท่องจําด้วย ซึ่งพรเทพ  พรทวีสามารถจดจําเรื่องราวตลอดจน
สามารถท่องพระคาถาท่ีปรากฏในการเทศน์ได้ทัง้หมดซึ่งเป็นสิ่งยากและท้าทายความสามารถมากเป็น
อย่างยิ่ง  จากนั้นพรเทพ  พรทวีได้พิจารณาบท และเรื่องราวที่ได้มาแล้วใช้ศิลปะลิเกที่เป็นพ้ืนฐานที่
ติดตัวมานั้นปรับปรุงให้เกิดเป็นบทที่สามารถใช้ประกอบการแสดงได้ทั้งตัวละครตางๆ เช่น         
พระเวสสันดร  มัทรี  กัณหา  ชาลี  และชูชก  ทําให้การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติครั้งแรกที่
จัดเทศน์และมีการแสดงประกอบครั้งแรกที่ วัดตูม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อ
ราวพุทธศักราช 2535 นั้นสําเร็จไปได้ด้วยดี  และได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ร่วมฟ๎งเทศน์มหาชาติ
ในครั้งนั้น 

อาจกล่าวได้ว่า  ความเป็นมาของการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติของพรเทพ  
พรทวีนั้นมีป๎จจัยการเกิดด้วยกัน 2 ส่วนคือ  ความรู้ความสามารถบนพ้ืนฐานเดิมของความลิเกที่     
พรเทพ  พรทวีเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจน และต่อสู้ชีวิตโดยใช้ศิลปะด้านการแสดงลิเกจน
สามารถสร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัวได้  ขณะเดียวกันก็ได้รับโอกาสให้แสดงเป็น       
พระเวสสันดรในการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ  ด้วยความเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม
ถ่อมตนและมีใจใฝุธรรมะ  จึงทําให้ได้สามารถใช้ความสามรถเชิงลิเกของตนพัฒนาไปสู่การแสดง
ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติได้อย่างลงตัวและมีร่องรอยของการถ่ายทอดตลอดจนการฝึกฝนให้เกิดการ
แสดงลักษณะนี้  ซึ่งผู้วิจัยอาจสรุปได้เป็นแผนผังต่างๆ ดังนี้ 
 

 พระอาจารย์เหลื่อม                        พระอาจารย์ประเทือง 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 ลําดับผู้แสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติยุคที่ 1 
 

ที่มา : ผู้วิจัย  

พระเวสสันดร 

พระนางมัทรี  น้ําค้าง  เสียงระทม 

ชาลี  ลูกสาวจากคณะลิเกมาซิน 

 

 

กัณหา  ลูกสาวจากคณะลิเกมาซิน 

ชูชก  พระเอกพ่อหม้าย ฤาชา 
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  จากแผนภูมิที่  8  แสดงให้เห็นว่าในยุคแรกเริ่มที่มีการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาตินั้นเป็นการบันทึกเรื่องราวโดยพระครูวิชาญธรรมภาณีที่ท่านได้เคยพบเห็นว่าการเทศน์
มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบนั้นเป็นการเทศน์ ณ วัดขุนแก้ว อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี  โดย
ในครั้งนั้นพระผู้ เทศน์คือพระอาจารย์เหลื่อม  และพระอาจารย์ประเทือง  จะสลับกันเป็น           
พระเวสสันดร แล้วมีนางเอกน้ําค้างเสียงระทม  จากคณะลิเกน้ําค้างเสียงระทมมาแสดงเป็นพระนาง
มัทรี  มีพระเอกพ่อหม้ายฤาชา  จากคณะลิเกฤาชามาเป็นชูชก  และได้ลูกสาวสองคนจากคณะลิเก  
มาซิน  มาแสดงเป็นกัณหาและชาลีประกอบการเทศน์ในครั้งนั้น  แสดงให้เห็นว่าในยุคแรกนี้ตัวแสดง
ที่เป็นพระเวสสันดรนั้นยังไม่มี  เพียงใช้แค่พระผู้เทศน์สมมติตนเป็นพระเวสสันดรตามท้องเรื่อง  และ
ได้ตัวแสดงอื่นๆจากคณะลิเกต่างๆมาแสดงเป็นตัวละครตามบทบาทต่างๆ       

 
 พระครูวิชาญธรรมภาณี,พระอาจารย์สุนทร 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 ลําดับผู้แสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติยุคที่ 2 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 
  จากแผนภูมิที่  9  แสดงให้เห็นว่าพระครูวิชาญธรรมภาณีนั้นหลังจากที่ท่านได้เห็น
พระอาจารย์เลื่อมและพระอาจารย์ประเทืองเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบแล้ว  ภายหลังมี
กิจนิมนต์ให้ไปเทศน์มหาชาติท่านจึงได้รับบทบาทเป็นพระเวสสันดร  ซึ่งจากการสัมภาษณ์นั้นพบว่า
เป็นการเทศน์มหาชาติ ณ วัดกิโลหก  ต.คณฑี  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  เมื่อราวพุทธศักราช 2526  
ซึ่งในครั้งนั้นท่านได้เขียนบทลองให้พระอาจารย์สุนทรเป็นพระเวสสันดร  แต่พระอาจารย์สุนทรท่าน
ปฏิเสธ  พระครูวิชาญธรรมภาณีท่านจึงได้รับบทบาทเป็นพระเวสสันดร  โดยในครั้งนั้นได้นางเอกทวีป
ชัยณรงค์วงศ์เทวัญ  มารับบทบาทเป็นพระนางมัทรี  ส่วนกัณหา และชาลี  รับบทบาทโดยกุ้ง  และ
ทรายวงศ์เทวัญ  ซึ่งภายหลังต่อมาพระครูวิชาญธรรมภาณีได้ร่วมงานกับทวีปชัยณรงค์วงศ์เทวัญอีก
หลายครั้งจนกลายเป็นทีมงานเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบเรื่อยมาอีกหลายปีและมีชื่อเสียง
โด่งดัง 
 
 

พระเวสสันดร 

พระนางมัทรี  ทวีป-ชัยณรงค์วงศ์เทวัญ 

กัณหา  ทรายวงศ์เทวัญ 

 

 

ชาลี  กุ้ง สุทธิราชวงศ์เทวัญ 
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 พระครูวิชาญธรรมภาณี, พระอาจารย์สุนทร 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 8 ลําดับผู้แสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติยุคที่ 2 – ป๎จจุบัน 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
จากแผนภูมิ แสดงให้ เห็นว่ าพรเทพ  พรทวี เ ริ่ ม เข้ าสู่ การรับบทบาทเป็น            

พระเวสสันดรโดยได้รับการถ่ายทอด และฝึกสอนโดยตรงจากพระครูวิชาญธรรมภาณี  โดยมูลเหตุนั้น
มาจากพรเทพ  พรทวีได้เข้าไปปรึกษากับพระครูวิชาญธรรมภาณีเมื่อคราวที่พระครูวิชาญไปทําการ
เทศน์มหาชาติ ณ วัดทุ่งนาใหม่  อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เมื่อราวปีพุทธศักราช  2535  ว่าถูก
ทาบทามให้ไปแสดงเป็นพระเวสสันดรประกอบการเทศน์มหาชาติ ณ วัดตูม  อ.พระนครศรีอยุธยา                 
จ.พระนครศรีอยุธยา  ท่านพระครูวิชาญจึงได้ให้การช่วยเหลือและแนะนําโดยเขียนบทของ         
พระเวสสันดร และตัวละครอ่ืนๆให้พรเทพ  พรทวีไปฝึกท่องจําโดยพรเทพ  พรทวีได้เชื้อเชิญให้   
พระครูวิชาญไปทําการเทศน์มหาชาติ ณ วัดตูมด้วย  โดยในการเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดง
ประกอบ ณ วัดตูมในครั้งนั้น  มีผู้แสดงเป็นพระนางมัทรีคือนางเอกขวัญชนก  ชูชกแสดงโดยดาวร้าย
สายชล     กัณหาแสดงโดยนางเอกอภิรดี และชาลีแสดงโดยนางเอกพรพรรณ  ซึ่งทําให้การแสดงครั้ง
แรกที่พรเทพ  พรทวีรับบทบาทเป็นพระเวสสันดรนั้นสําเร็จลงได้ด้วยดี  ได้รับความนิยมและชื่นชม
เป็นอย่างมาก  จนทําให้การแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่แสดงโดยพระเทพ  พรทวีนั้นมีรูปแบบ
การแสดงที่ชัดเจน และแสดงต่อมานับจากนั้นจนถึงป๎จจุบัน  สําหรับผู้แสดงนั้ นพรเทพ  พรทวีจะ
แสดงเป็นพระเวสสันดรคนเดียวเท่านั้น และชูชกก็จะแสดงโดยดาวร้ายสายชลเท่านั้น  แต่สําหรับผู้
แสดงอ่ืนๆ เช่นพระนางมัทรีก็จะมีนางเอกรุ่นต่างๆผลัดเปลี่ยนและถ่ายทอดกันต่อๆมาตามยุคสมัย
และความนิยม  ซึ่งนางเอกดวงแก้ว  เป็นนางเอกที่รับบทบาทพระนางมัทรีคู่ กันยาวนานที่สุดและ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในป๎จจุบัน  แต่ในบางครั้งบางคราวก็จะมีนางเอกในคณะลิเกพรเทพ  
พรทวีผลัดเปลี่ยนมารับหน้าที่พระนางมัทรีบ้างในบางครั้ง เช่นนางเอกสุภาพรรณ  และนางเอกญี่ปุุน  
ส่วนกัณหาและชาลีนั้นก็จะใช้ศิลปินรุ่นเยาว์ในคณะลิเกพรเทพ  พรทวี  หรือลูกหลานลิเกในคณะที่
สามารถร้องและแสดงบทบาททั้งสองได้ขึ้นมารับบทบาทประกอบการแสดงในทุกๆครั้ง 

พระเวสสันดร  พรเอกพรเทพ  
พรทวี พระนางมัทรี  นางเอกขวัญชนก 

กัณหา  นางเอกอภิรดี 

 

 

ชาลี  นางเอกพรพรรณ 

ชูชก  ดาวร้ายสายชล 

นางเอกสุภาพรรณ 

นางเอกดวงแก้ว 

นางเอกญี่ปุุน 
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  จากข้อมูลดังกล่าวที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นมาของการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่จัดการแสดงโดยพรเทพ  พรทวี ทําให้กล่าวได้ว่าการ
แสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่จัดแสดงโดยพรเทพ  พรทวีนั้นมีจุดกําเนิดเริ่มต้นมาจากการถูก  
จ้างวานให้ไปแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ ณ วัดตูม  จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อราวปีพุทธศักราช 
2535 โดยพระผู้ชี้นํา และผลักดันให้เกิดการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น 
คือพระครูวิชาญธรรมภาณี ซึ่งท่านเป็นพระนักเทศน์ที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในแถบภาคกลาง  
ประกอบกับป๎จจัยสําคัญอีกประการคือความรู้ความสามารถในทางศิลปะลิเกซึ่งเป็นเสมือนตัว
ขับเคลื่อนการแสดงให้เกิดสุนทรียรส  อีกทั้งบุคลิกลักษณะและนิสัยอันเป็นลักษณะส่วนตัวของ     
พรเทพ  พรทวีที่เป็นผู้มีจิตใจใฝุธรรมะ  ใจเย็น สุขุม  เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย และอ่อนน้อมถ่อมตน   
ทําให้การแสดงบทบาทพระเวสสันดร และการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่จัดแสดงโดยพรเทพ  
พรทวีนั้นได้รับความนิยมชมชอบมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมาจนถึงป๎จจุบัน สิ่งสําคัญอีกประการ
คือความสามารถเฉพาะตัวด้านการท่องพระคาถาบาลีที่ปรากฏในการแสดงนั้นจัดเป็นอัตลักษณ์อย่าง
หนึ่งของพรเทพ  พรทวีที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ  และความสามารถของผู้แสดงร่วมคณะคนอ่ืนๆที่
รับบทบาททั้งพระนางมัทรี  ชูชก  กัณหา  และชาลี ที่มีความสามารถทางด้านการแสดงอย่างแท้จริงที่
ช่วยทําให้การแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและ
มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงป๎จจุบันจนกลายเป็นลักษณะทางการแสดงเฉพาะด้านที่มีรูปแบบเฉพาะตัวที่
ควรค่าต่อการศึกษาและอนุรักษ์  อย่างไรก็ดีแม้ผู้แสดงจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้การแสดงประกอบพิธี
เทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว  องค์ประกอบอ่ืนๆและ
ขั้นตอนต่างๆในการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติก็เป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้การแสดงเกิด
รูปธรรมและมีความชัดเจนขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยจะได้นําเสนอถึงองค์ประกอบและขั้นตอนต่างๆ  ตลอดจน
การวิเคราะหร์ูปแบบการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีได้ดังต่อไปนี้ 
 
3.3 รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ พรเทพ  พรทวี 
  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพระเทพ  พรทวีนั้นมีรูปแบบของการแสดง
ที่สําคัญด้วยกัน 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นการเปิดเรื่อง  ขั้นการดําเนินเรื่อง  และขั้นการปิดเรื่อง 
  ขั้นการเปิดเรื่อง  เป็นการเริ่มการแสดงเมื่อพระผู้เทศน์ได้บรรยายเทศน์ในเนื้อหา
ของกัณฑ์กุมารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงพูดเชื้อเชิญและกล่าวชมการแสดงของเรื่องราวในกัณฑ์กุมารนั้น 
จากนั้นจึงลงโรงหรือเปิดตัวแสดงด้วยผู้แสดงฝุายธรรมะซึ่งคือพระเวสสันดร  ผู้แสดงเป็น           
พระเวสสันดรก็จะรําออกจากบริเวณด้านขวาของเวทีออกมานั่งเตียงและดําเนินเรื่องราวตามบทบาท  
และเนื้อเรื่อง   
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ภาพที่ 33 ลักษณะการเปิดเรื่องด้วยพระเวสสันดร 
ที่มา : วัดต้นสน. เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง.(วีดิทัศน์). อ่างทอง, 2542 

 
 ขั้นการดําเนินเรื่อง  เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นเปิดเรื่องที่ผู้แสดงเป็นตัวแสดงต่างๆจะออกมา
แสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องและบทประกอบการแสดง  ซึ่งลักษณะของบทจะมีฉากใหญ่ๆด้วยกัน 2 
ฉากคือฉากที่ 1 ฉากเขาวงกต  และฉากที่ 2 ฉากท้องพระโรงกรุงสีพี ผู้แสดงจะแสดงบทบาทตามเนื้อ
เรื่องที่ดําเนินตั้งแต่มัทรีมาเล่าความฝ๎นและฝากลูกเพ่ือไปหาผลไม้  ชูชกมาขอสองกุมาร ชูชกพาสอง
กุมารเดินทาง  ชูชกพาสองกุมารเข้าเมืองสีพี และชูชกท้องแตกตาย ซึ่งผู้แสดงจะใช้ลักษณะการ
ดําเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงไทย  การร้องรานิเกลิง  การแหล่  การพูด-เจรจา การเดินทํานองสําเภา
(ตัวพระเวสสันดร)  การรําหน้าพาทย์ และการตีบทประกอบการแสดง  การเรี่ยไรระหว่างการแสดง
(แหล่ผลไม้ของมัทรี และชูชกให้สองกุมารขอทาน)  
 
 

 
 

ภาพที่ 34 การดําเนินด้วยการแหล่เพื่อเรี่ยไรป๎จจัย 
ที่มา : วัดต้นสน. เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง.(วีดิทัศน์). อ่างทอง, 2542 
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  ขั้นการปิดเรื่อง  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพระเทพ  พรทวี จะจบลง
ด้วยฉากท่ี 2 ท้องพระโรงเมืองสีพี  โดยหลังจากที่เจ้ากรุงสญชัยทราบเรื่องราวของพระเวสสันดรจาก 
ชูชกแล้ว ก็สั่งให้เลี้ยงตอบแทนชูชก ชูชกรับประทานจนท้องแตกตาย พระธรรมกถึกจะเป็นผู้บรรยาย
สรุปให้ผู้ชมทราบถึงความดีงาม และผลของการกระทํา และสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากนั้นตัว
ละครจะชวนผู้แสดงทั้งหมดเพ่ือเดินทางไปรับพระเวสสันดร และนางมัทรีมาอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งทําให้ผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจเรื่องราวในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี  อันเป็นการปิดเรื่อง
ของการแสดงอย่างสมบูรณ์  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  9  รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
         ที่มา : ผู้วิจัย  

 
3.4 องค์ประกอบของการแสดง 
  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี มีองค์ประกอบในหาร
แสดงหลายอย่างด้วยกันที่ก่อให้เกิดรูปแบบการแสดงที่ชัดเจน  ผู้วิจัยจะได้อธิบายถึงองค์ประกอบใน
แต่ละส่วนของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ดังนี้ 
  3.4.1 เรื่องท่ีแสดง 
  จาการศึกษาข้อมูลพบว่าพรเทพ  พรทวี นั้นมีเรื่องที่จัดแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติด้วยกัน 4 เรื่อง คือ สุวรรณสาม  องคุลีมาล  นกกระยาง  และพระเวสสันดร   

พระผู้เทศน์ดําเนินการเทศน์อย่างเดียว 

การบูชาครู / การไหว้ครู 

การเปิดเรื่อง 
-พระธรรม
กถึกเป็นผู้เปิด
เรื่องและ
นําเข้าสู่การ
แสดง 

ดําเนินเรื่อง 
-การร้องเพลงรา
นิเกลิง 
-การร้องทํานอง
สําเภา 
-การร้องแหล่ 
-การร้องเพลง
ไทย 
-การเจรจา 

การการปิดเรื่อง 
-พระธรรมกถึก
สรุปเรื่องราวและ
เหตุการณ์ของการ
แสดง 
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เรื่องนกกระยางนั้น เป็นชาดกที่อยู่ในพระสุตตันตปิฎก  ส่วนเรื่องสุวรรณสาม  องคุลีมาล  และ     
พระเวสสันดรนั้นเป็นเรื่องที่ปรากฏในทศชาติชาดก 
  เรื่องนกกระยาง  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานของพระอินทร์ โดยในสมัยก่อนนั้นมี
ชายผู้หนึ่งชื่อมฆมาณพ มีภรรยาสี่คน ภรรยาทั้งสามชอบทําบุญ เมื่อตายไปจึงไปเกิดเป็นมเหสีของ
พระอินทร์ ส่วนอีกนางนั้นเกิดเป็นนกกระยางขาว พระอินทร์จึงลงมาช่วยนางโดยให้งดฆ่าสัตว์ด้วย
การเลิกกินปลา เมื่อนางตายไปจึงมาเกิดเป็นมเหสีของพระอินทร์ 
  เรื่องสุวรรณสาม เป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ชื่อสุวรรณสาม เขามีหน้าที่ดูแลพ่อ
และแม่ ที่อาศัยกันเพียงสามคนในปุา  วันหนึ่งบิดาและมารดาถูกอสรพิษกัดถึงตาบอด  สุวรรณสาม
จึงดูแลทั้งสองคน กาลต่อมาสุวรรณสามถูกษัตริย์ผู้หนึ่งทําร้ายถึงแก่ชีวิต  ผู้เป็นมารดาได้ขอพรเทวดา
ที่รักษาตนเองให้สุวรรณสามฟ้ืน ครั้นสุวรรณสามฟ้ืนกษัตริย์ผู้นั้นก็เกิดศรัทธาในความดี  จึงขอลา
กลับไปดูแลบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมสืบไป 
  เรื่ององคุลีมาล  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรปุาผู้มีใจอํามหิตที่มีความประสงค์จะตัดนิ้ว
มนุษย์ให้ครบหนึ่งพันนิ้ว  วันหนึ่งเจอพระพุทธเจ้าจึงได้ไล่ล่าพระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่สามารถตามทันได้  
ภายหลังพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนสั่ง ทําให้องคุลีมาลกลับตัวกลับใจ และขอบวชเป็นพุทธสาวก
ต่อไป 
  เรื่องพระเวสสันดร  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ    
พระเวสสันดร  ที่หลังจากทรงถูกเนรเทศไปอยู่เขาวงกต  วันหนึ่งเมื่อชูชกเดินทางมาขอสองกุมาร  
ทรงประทานให้เพื่อเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นกุศลในการเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  เรื่องพระเวสสันดรนี้  เป็นเรื่องที่พรเทพ  พรทวีนิยมแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติมากที่สุด  ด้วยเรื่องราวเป็นที่พอทราบและเข้าใจดีในหมู่ประชาชนทั่วไป 

3.4.2.ผู้แสดง 
  ผู้แสดงของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น เป็นส่วน
สําคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความสมบูรณ์ของการแสดง และความนิยมชมชอบของผู้ชม  การแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติที่จัดแสดงโดยพรเทพ  พรทวีนั้น  ป๎จจุบันจะมีตัวละครและผู้แสดง
ประกอบที่สําคัญด้วยกันเช่น พระเวสสันดร มัทรี กัณหา  ชาลี  ชูชก เจ้ากรุงสญชัย  และพระนาง    
ผุสดี  ซ่ึงแต่ละตัวละครมีบุคลกิและลักษณะดังต่อไปนี้ 
  พระเวสสันดร  ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นยอดด้านการทําทาน  เห็นได้จากทรงบริจาค
ช้างป๎จจัยนาเคนทร์  การบริจาคแก้วแหวนเงินทอง  บริจาคสัตว์ และการบริจาคลูกของตนเองให้แก่ 
ชูชก  การเสียสละส่วนพระองค์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  เป็นแบบอย่างของบุคคลที่ไม่ยึดติดในอํานาจ
วาสนา ลาภยศและเงินทอง ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ให้การทําบุญและทําทานเพ่ือการได้บรรลุเป็น
พระโพธิสัตย์ในอนาคต นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีความรักในบุตรทั้งสองและพระนางมัทรีเป็นอย่าง
มาก 
  พระนางมัทรี  มีบทบาทที่เด่นชัดด้วยกัน 2 ลักษณะคือ บทบาทของภรรยา  และ
บทบาทในฐานะของมารดา 
  บทบาทของภรรยา  พระนางมัทรีนั้นรักและเทิดทูนสวามีเหนือเกล้า  ทรงมีความ
ซ่ือสัตย์   จงรั กถักดี แด่ สวามี เ พียง ผู้ เดี ยว   และยินดีร่ วมทุกข์ ร่ วมสุ ขกับพระเวสสันดร                  
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เมื่อพระเวสสันดรทรงถูกเนรเทศออกไปจากบ้านเมืองพระนางมัทรีก็ยืนยันว่าจะตามเสด็จไป ไม่ว่า
หนทางจะลําบากสักเพียงไหนก็ตาม 
  บทบาทในฐานะของมารดา  พระนางมีความรักและหวงแหนลูกสุดหัวใจ  เมื่อ
ตัดสินใจตามเสด็จพระเวสสันดรเข้าสู่ปุา  แม้พระเจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดีจะทรงขอกัณหาและ
ชาลีไว้  พระนางมัทรีก็มิยอมยกให้  และทรงเลี้ยงดูทั้งสองมิให้ห่างพระเนตรของตนเอง  แม้ภายหลัง
จะทรงเสียพระทัยมากสักเพียงใดที่พระเวสสันดรทรงยกลูกทั้งสองให้แก่ชูชก แต่เพ่ือความรักที่มีต่อ
สามีพระนางจึงสละได้เพ่ือจุดมุ่งหมายส่วนรวมที่หวังจะให้พระเวสสันดรทรงบรรลุแห่งการเป็น    
พระโพธิสัตว์โดยสมบูรณ์ 
  กัณหา  ชาลี  เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกที่พึงปฏิบัติต่อพ่อและแม่ในการเชื่อฟ๎งพ่อแม่  
มีความคิดและสติป๎ญญาดีในการแก้ไขป๎ญหา เช่นตอนที่ทั้งสองถอยหลังลงสระบัว เพ่ือให้เห็นว่า
ลักษณะรอยเท้ามีลักษณะเหมือนขึ้นจากสระแล้ว  นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในเจตนาแห่งการ
ประพฤติธรรมของพระเวสสันดร 
  ชูชก  เป็นบุคคลที่มีลักษณะด้วยกัน 2 ลักษณะตามเรื่องราวของการแสดง  กล่าวคือ
เป็นตัวละครที่มีลักษณะร้ายและตลกในตัวละครเดียวกัน ในด้านเนื้อเรื่องจะเห็นได้ว่าชูชกมีบทบาทใน
การเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการมัธยัสถ์  สามารถเก็บหอมรอมริบจนมีเงินใช้มากมาย ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มักมากในกามารมย์  ที่นํานางอมิตดาสาวรุ่นมาเป็นภรรยา  ชูชกเป็นตัวละคร
หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีป๎ญญาล้ําเลิศเช่น การหลอกพราณเจตบุตร และฤาษีอัจจุตฤาษีได้สําเร็จ  
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ที่ใช้วาจาได้อย่างหลักแหลมในการเจรจาของสองกุมารไปเป็นทาส และ
นอกจากนี้ชูชกยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่รู้จักพอ และมักมากในการกิน  ซึ่งนําไปสู่
ความตายได้  นอกจากนี้บุคลิกด้านการแสดงของชูชกอีกด้านหนึ่งคือสามารถสอดแทรกมุข และกิริยา
ตลกขบขันต่างๆในการแสดงได้อีกด้วย จึงเป็นตัวละครที่มีสองบทบาทในตัวเดียวกัน 
  เจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดี  มีบุคลิกลักษณะที่สามารถเป็นแบบอย่างของ     
นักปรกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เป็นอย่างดี  ที่
นอกเหนือจากความรักที่มีให้แก่ ลูก สะใภ้ และหลานอย่างบริบูรณ์แล้ว  ทรงเป็นผู้นําที่ฟ๎งเสียงของ
ประชาชน  ยึดการปฏิบัติตามกฎและความถูกต้อง  รู้จักผ่อนปรนและคลี่คลายสถานการณ์ไม่เว้นพวก
พ้อง แม้กระท่ังพระโอรสก็ตาม  
  ซึ่งในการคัดเลือกผู้แสดงนั้น พรเทพ  พรทวี ใช้วิธีการคัดเลือกผู้แสดงที่มี
ความสามารถในการร้อง เจรจา ปฎิภาณไหวพริบและการถ่ายทอดบทบาทในลักษณะอารมณ์ต่างๆ
โดยพรเทพ  พรทวีจะใช้ศิลปินที่มีพ้ืนฐานมาจากการแสดงลิเกเป็นหลักซึ่งอาจเป็นทีมงานในคณะลิเก
พรเทพ  พรทวี หรือศิลปินลิเกต่างคณะที่มีความสามารถและแสดงเข้ากันเป็นอย่างดี  ซึ่งมีเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้แสดงทีแ่บ่งตามช่วงวัยและคุณสมบัติได้  ดังนี้ 
  1.พระเวสสันดร  เป็นตัวละครชายวัยหนุ่ม ที่มีบุคลิกลักษณะที่สุขุม เยือกเย็น ผู้รับ
บทบาทควรเป็นชายอายุระหว่าง 20-30 ปี 
  2.พระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี  เป็นตัวละครที่เริ่มมีอายุด้วยมีศักดิ์เป็นปูุ
และย่าของกัณหาและชาลี  ผู้รับบทบาทควรมีอายุระหว่าง 30-40 ปี 
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  3.พระนางมัทรี เป็นตัวละครหญิงวัยกลางคนแต่อายุน้อยกว่าพระเวสสันดร มี
บุคลิกลักษณะเรียบร้อย มีความจงรักภักดีต่อสามี และรักลูก ผู้รับบทบาทควรมีอายุระหว่าง 15-25 ปี 
  4.กัณหา และชาลี เป็นตัวละครเด็กรุ่นเล็ก ควรมีอายุระหว่าง 6-12 ปี 
  5.ตัวละครประกอบอ่ืนๆ ก็พิจารณาจากความเหมาะสม ความสามารถ และบุคลิก
ของผู้แสดงที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละคร 
  จากการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์พบว่าผู้แสดงที่รับบทบาทพระเวสสันดรตั้งแต่
จัดการแสดงครั้งแรกและยังคงรับบทบาทและแสดงบทบาทนั้นมาจนถึงป๎จจุบันคือ พระเวสสันดร ซึ่ง
จะแสดงโดยพรเทพ  พรทวี  และชูชก ที่แสดงโดยดาวร้ายสายชล  พระนางมัทรีนั้นจะเลือกศิลปินที่
เป็นนางเอกลิเกที่ร่วมแสดงมารับบทบาทเป็นพระนางมัทรี ซึ่งนางมัทรีคนแรกที่แสดงคู่กับพรเทพ   
พรทวี คือนางเอกขวัญชนก นางเอกประจําลิเกคณะพรเทพ  พรทวี  ต่อมาพรเทพ  พรทวีได้แสดงคู่
กับนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ ที่รับบทบาทเป็นพระนางมัทรี ซึ่งจากการแสดงคู่กันกับดวงแก้วลูก
ท่าเรือนั้นทําให้ผู้ชมเกิดความนิยมชมชอบในการแสดงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคู่พระเอกและ
นางเอกต่างคณะลิเก  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีในบริเวณภาคกลางโคจรมาแสดงร่วมกัน 
จนเป็นที่กล่าวขานว่า “ถ้าการแสดงประกอบเทศน์มหาชาติต้องเป็นของพรเทพ และดวงแก้วเท่านั้น” 
(พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2558) ต่อมาเมื่อดวงแก้วลูกท่าเรือมีการแสดงมากขึ้น
หลายครั้งตรงกับการเทศน์มหาชาติ พรเทพ พรทวี จึงให้นางเอกลิเกในคณะลิเกพรเทพ  พรทวี 
ผลัดเปลี่ยนขึ้นมารับบทบาทมัทรีอีกสองรายคือ นางเอกสุภาพรรณ และนางเอกญี่ปุุน ซึ่งป๎จจุบัน
นางเอกท้ังสามคนนี้ยังแสดงคู่กับพรเทพ  พรทวี  เรื่อยมาจนถึงป๎จจุบันตามความต้องการของเจ้าภาพ
ที่หางานการแสดงส่วนผู้แสดงคนอ่ืนๆนั้นพรเทพ  พรทวีจะใช้ศิลปินลิเกในคณะมารับบทบาทเป็นตัว
แสดงต่างๆตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถทางด้านการร้อง-เจรจา ตลอดจนการ
แสดง  การปฏิบัติตน และวัยที่เหมาะสม เช่นผู้แสดงที่รับบทเป็นเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี ก็
จะเลือกศิลปินที่มีอายุและประสบการณ์ที่เหมาะสมเนื่องจากบุคลิกของตัวละครจะเป็นปูุและย่าดังนั้น
จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม นอกจากนี้ผู้แสดงที่เป็นกัณหาและชาลี ก็จะใช้ลูกหลานของศิลปินใน
คณะลิเกที่แสดงลิเก และมีความสามารถในการทําบทบาทประกอบต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศิลปิน  
รุ่นเยาว์ เพราะใช้ความเหมาะสมของช่วงวัยและอายุของกัณหาและชาลีประกอบการพิจารณา  ส่วนผู้
แสดงประกอบอ่ืนๆเช่นทหารและสนม ก็จะใช้ศิลปินลิเกในคณะลิเกพรเทพ  พรทวี มารับบทบาท
นั้นๆ 
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ภาพที่ 35  : พระเวสสันดร โดยพรเทพ พรทวี        ภาพที่ 36 : ชูชก  โดยดาวร้ายสายชล 
           ที่มา : ผู้วิจัย                                       ทีม่า : ผู้วิจัย  
 

3.4.3.บทประกอบการแสดง 
  บทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  ที่ใช้แสดงจากอดีตมาจน
ป๎จจุบันนี้พบว่าลักษณะของบทนั้นมีลักษณะคล้ายกับบทละครไทย จากการสัมภาษณ์และรวบรวม
ข้อมูลด้านบทประกอบการแสดงทําให้ทราบข้อมูลว่า เดิมทีนั้นบทประกอบการแสดงนั้นเกิดขึ้นโดย
พระครูวิชาญธรรมภาณีเป็นผู้เขียนให้พรเทพ  พรทวีแสดง ที่จัดการแสดงโดยพรเทพ  พรทวีครั้งแรก 
ณ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อราวปี  พ.ศ. 2535  โดยพรเทพ  พรทวี
อธิบายว่าครั้งนั้นได้บทโดยพระครูวิชาญธรรมภาณีเมตตาเขียนให้เพ่ือประกอบการแสดง โดยท่านได้
เขียนเนื้อเรื่องของการแสดงตอนนั้นให้พร้อมกับยกเอาพระคาถาที่ปรากฏในพระคัมภีร์เทศน์มหาชาติ
ลงมาให้ท่องจําด้วย เพ่ือให้ผู้แสดงได้ใช้พระคาถาในคัมภีร์เทศน์ได้สมบทบาทเสมือนเป็นพระผู้เทศน์
เองโดยใช้ทํานองสําเภา  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการเทศน์มหาชาติ จากนั้นท่านพระครูวิชาญ 
ธรรมภาณีก็ได้แนะให้ใช้เชาว์ป๎ญญาและความสามารถเชิงกลอนลิเกของผู้แสดงด้นกลอนเข้าแทรกเนื้อ
เรื่องระว่างการแสดง และใช้อารมณ์การแสดงประกอบกับดนตรีประกอบการแสดงในการสร้างและ
ขับเคลื่อนการแสดงให้เป็นไปตามท้องเรื่องของการแสดงนั้นๆ ซึ่งหลังจากการแสดงในครั้งพรเทพ   
พรทวี  จึงมีงานการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติมาอย่างต่อเนื่องมิได้ขาดต่อตัวบทได้รับการ
ประพันธ์เพ่ิมและปรับปรุงโดยนายกิตติ  เจือเพ็ชร์ (ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงลิเก)  และได้ใช้ตัว
บทนี้ประกอบการแสดงมาจนถึงป๎จจุบัน  ลักษณะของบทนั้นจะใช้ลักษณะการดําเนินเรื่องของการ
แสดงลิเกเป็นหลัก  ทั้งนี้เนื่องจากนักแสดงมาจากศิลปินที่เป็นลิเกเสียส่วนมาก การสร้างบทที่ยึดการ
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ดําเนินเรื่องแบบลิเกจะทําให้ผู้แสดงเข้าใจบทเป็นอย่างดีและง่ายต่อการจดจํา    มีการบรรจุเพลง   
รานิเกลิง ซึ่งเป็นเพลงเฉพาะของการแสดงลิเกลงไปด้วยเพ่ือให้ง่ายต่อการขับร้องและดําเนินเรื่อง  
ทั้งนี้ยังบรรจุเพลงไทยต่างๆลงไปตามลักษณะของเนื้อเรื่องและบรรจุเพลงในการแสดงอารมณ์และ
กิริยาของตัวละครไทย  นอกจากนี้ลักษณะของตัวบทยังเปิดช่องทางของการแหล่ไว้เพ่ือให้ตัวละครได้
สามารถใช้การแหล่ซึ่งเป็นการด้นสดของผู้แสดงลงไปด้วยเพื่อสร้างช่องทางการหารางวัล และเพ่ิมช่อง
ทางการทําบุญของผู้รับชมเพ่ือหาเงินเข้าวัดนั้นๆด้วย  สิ่งสําคัญที่สุดของลักษณะบทประกอบการ
แสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีคือการคงไว้ซึ่งตัวพระคาถาตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติที่ปรากฏ
ในบางช่วงของการแสดง  โดยผู้แสดงเป็นพระเวสสันดรจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ต้องท่องพระคาถา 
ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งที่พระครูวิชาญธรรมภาณีมอบไว้ให้คงอยู่กับการแสดง  การเดินพระคาถาของ 
พระเวสสันดรนี้จึงกลายมาเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่จัด
แสดงโดยพรเทพ  พรทวี ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบและหาผู้ใดทําได้เสมอเหมือน พระครูวิชาญ
ธรรมภาณีอธิบายว่า  “การเดินพระคาถาของพรเทพ พรทวีนั้นทําได้อย่างลงตัว เนื่องจากมีต้นทุนทาง
บุคลิกลักษณะที่สุภาพเรียบร้อย ประกอบกับมีจิตใจใฝุธรรมของพรเทพ  พรทวีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึง
ทําให้เขาสามารถแสดงบทบาทของพระเวสสันดรได้อย่างเหมาะสม” (พระครูวิชาญธรรมภาณี. 
สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2558) 
  จากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับบทประกอบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ  
พรเทพ  พรทวีนั้น ผู้วิจัยจะได้ยกตัวอย่างลักษณะของบทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  
พรทวี ซึ่งบทประกอบการแสดงนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมมาจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้านการ
แสดงจริง  การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ การสังเกตจากสื่อวีดิทัศน์และสื่อมีเดียต่างๆที่มีการบันทึก
การแสดงไว้ แล้วให้พรเทพ  พรทวี ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเป็นบทที่จัดแสดง ณ วัดต้นสน       
จ.อ่างทอง เมื่อราวพ.ศ. 2542 และใช้แสดงมาจนถึงป๎จจุบัน ซึ่งมีลักษณะของบทดังนี้ 
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บทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติ 
ของ พรเทพ  พรทวี 

...................................................................................................  
(ฉากที่ 1) 
(เขาวงกต) 

ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด 
(พระเวสสันดร รําออก) 

-ร้องเพลงรานิเกลิง- 
   สิบนิ้วน้อมน้อมพร้อมคํานับ พรเทพขอกราบเสียก่อน 
  เสียงไม่หวานยามมาวอน   ทนฟ๎งกันไปก่อนครับท่าน 
  พรเทพ ขอกราบนมัสการ   พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส 
  เป็นองค์ประธานในงานที่จัด  เทศน์มหาชาติ สิบสามกัณฑ์ 
  ขอขอบพระคุณญาติโยมทั้งหลายที่มีใจศรัทธา วันนี้ได้มาร่วมบุญ 
  พรเทพ ขอกราบขอบคุณ   ไปจนทุกๆท่าน 
  แสดงประกอบเทศน์เรื่ององค์พระเวสสันดร บางช่วงบางตอนผิดพลาด 
  ขอโยมญาติจงอภัย   ให้ศิลปินหญิงชายลูกหลาย 
  ผมขออภัยท่านผู้รู้   มิได้ลบหลู่เบื้องสูง 
  แต่มีจิตใจหมายมุ่ง   มาสร้างกุศลบุญทาน 
  อฐมหา สโต     ต่างองค์พระโพธิสัตว์ 
  อยู่หน้าอาศรมศิวาวาส   รู้แน่ถนัดทั้งนั้น 
  รู้ว่าวันนี้จะมีเหตุ    จะมีพราหมณ์เพศวนิพก 
  ขอสองบังอรเลือดในอก   พระไม่สะทกสะท้าน 
  ไม่ย่อท้อต่อศรัทธา   ใจปรารถนามอบให้ 
  สู้อุตส่าห์มาแต่ไกล   เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ด้นดั้น (ลง) 
  มีความประสงค์นําองค์บพิตร  ไปสู่ยังทิศพระนิพพาน 

-ท้ายเพลงราชนิเกริง มัทรี กัณหา ชาลีเดินออก- 
-มัทรีร้องเพลงตะลุ่มโปง- 

   พระนางมัทรีมาถึงซึ่งอาศรม องค์บรมเวสสันดรแล้ววอนไหว้ 
  นําชาลีกัณหามาฝากไว้   มัทรีจะไปเสาะหาผลาผล 

-เจรจา- 
มัทรี  -   หม่อมฉันถวายบังคมเพคะพระทูลกระหม่อม 
ชาลี-กัณหา -  ถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อ 
พระเวสสันดร -  เจริญเถิดพระน้องมัทรี  พร้อมด้วยพระชาลีและแม่กัณหาพระลูกรักของพ่อ

ทั้งสอง  พระน้องเอ๋ยแม่มัทรี  ไยเล่าวันนี้เจ้าจึงได้พาพ่อชาลีแม่กัณหา มาเข้าเฝูาพ่ี
สายผิดเวลาไมเหมือนปกติทุกวัน พระน้องเจ้าไม่เคยจะเป็นดังเช่นนี้มาก่อนนี่นา 
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มัทรี -   พระพุทธเจ้าค่ะ  ได้โปรดกระหม่อมฉันด้วยช่วยเผื่อแผ่พระบารมีปกเกศลูก  
เอาน้ําพระทัยพันผูกเมตตาลูกให้เข้าใกล้พระบาทด้วยสองกุมารยังอ่อนแอ  ครั้นเมื่อ
พลัดอกแม่อยู่แต่เพียงลําพังก็จ้องแต่จะโลดโผน  เที่ยวเล่นโจนไปตามประสาสัตว์  
ไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะมาเบียดเบียนเมื่อคราใด  เมื่อยามที่หม่อมฉันต้องจากไกลทุกครา
ครั้ง ได้โปรดด้วยช่วยจงระวังภัยที่จะมี  นึกว่าเห็นแก่มัทรีแม่เพ่ือนยาก  ด้วยเถิด
พระพุทธเจ้าค่ะ 

พระเวสสันดร -  มัทรี  นี่เป็นเพราะเจ้ากังวลด้วยความฝ๎นเมื่อค่ําคืนหรือเปล่าพระน้องเอ๋ย  
เจ้าจึงได้ฝ๎นร้ายไปเช่นนั้น  พี่ได้บอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่า  คนเราจะหาด้วยความฝ๎นทุก
ค่ําคืนก็หาไม่  ดูซิเมื่อคืนก่อนที่พระนางมัทรีได้ฝ๎นร้ายเช่นเมื่อค่ําคืนนี้  นี่เป็นเหตุ
เพราะว่าเมื่อก่อน เราอยู่ในพระนครสีพีมีแต่ความสุขความสบาย  เดี๋ยวนี้ ต้องมา
ลําบากอยู่ที่เขาวงกต  แม้ยามจะกินก็มีแต่ของเปรี้ยวเฝื่อนปาก  แม้ยามจะนอนก็ปู
ราบไปด้วยละอองดินละอองทราย  ทําให้ธาตุยักย้ายถ่ายเท  ธาตุของเจ้าก็วิปริตผิด
ไปเท่านั้น  ที่เกิดอาการฝ๎นร้ายนะไม่มีอะไรมากนักหรอกพระน้องเอ๋ย  พระมัทรี  
เหตุเช่นนั้นเจ้าอย่าต้องห่วงดวงหทัยลูกทั้งสอง  พ่ีรับรองว่าจะดูแลรักษา  รีบหา
ผลาผลเถิดพระน้องเอ๋ยเดี๋ยวจะสาย 

มัทรี -  พระพุทธเจ้าค่ะ  แต่หม่อมฉันจะออกปุาหาผลาผล ณ เพลานี้ จะขอฝากพ่อ
ชาลีแม่กัณหาไว้กับพ่อทูลกระหม่อมด้วย ถ้าลูกทั้งสองมีอันต้องเป็นไป มัทรีคงขาด
ใจตายแน่ๆ เพคะ 

พระเวสสันดร -   อย่ากังวลเลย  พ่ีจะดูแลพ่อชาลี แม่กัณหาต่างพระเนตรพระกันแทนเจ้าเอง  
จะให้เล่นใกล้อาศรม ไม่ห่างหูห่างตาหรอก 

มัทรี -  พ่อชาลี แม่กัณหา เป็นหน้าที่ของแม่มัทรี ต้องออกปุาเพลานี้ ยามแม่ไม่อยู่
เจ้าชาลี  เป็นพ่ีต้องดูแลน้อง  เป็นหูเป็นตาแทนแม่ อย่าเที่ยวซุกซนให้ไกลอาศรมนะ
ลูกนะ 

ชาลี -  ไม่เอาพะยะค่ะเสด็จแม่ กระหม่อมฉันอยากไปกับเสด็จแม่พะยะค่ะ 
กระหม่อมฉันไม่อยากอยู่กับเสด็จพ่อพะยะค่ะเสด็จแม่ 

มัทรี - พ่อชาลี  เกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นล่ะลูก  ทุกคราวครั้งลูกไม่เคยเป็นเช่นนี้มา 
ก่อน แล้ววันนี้ไยมาร้องตามแม่ แม่กัณหา(หันมาทางกัณหา) ยามแม่ไม่อยู่ แม่กัณหา
เป็นน้องต้องเชื่อฟ๎งพ่อชาลี อย่าเที่ยวซุกซนให้ไกลอาศรม จนกว่าแม่จะกลับนะลูก 
นะ 

กัณหา -   ไม่เอาเพคะเสด็จแม่  เสด็จแม่ไม่ไปไม่ได้เหรอเพคะ หยุดอยู่กับกัณหาสักวัน
เถิดเพคะ 

มัทรี -  แม่กัณหา  แม่ไม่อยากจากลูกของแม่เลยแม้แต่นาทีเดียว  แต่เป็นหน้าที่ที่
แม่จําเป็นต้องไป  แต่แม่สัญญานะลูกว่าแม่จะรีบกลับมา  กลับมาหาชาลีก่อน
ตะวันตกดิน แม่สัญญานะลูก 

-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโอด- 
-มัทรี ชาลี กัณหา ร้องไห้- 
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-ร้องเพลงรานิเกลิง- 
   (มัทรี)สมเด็จพระนางมัทรี  เป็นห่วงชาลีกัณหา 
  ต้องจากลูกเจ้าเข้าปุา   เสียงลูกถลาร้องลั่น 
  (ชาลี) แม่มัทรีของลูกยา   ต้องเข้าปุาไปไกล 
  จะบุกปุาฝุาไพร    อาจมีทุกข์ภัยมาพาล 
  จะบุกปุาฝุาน้ํา    ต้องเดินย่ําด้วยพระบาท 
  ที่เห็นกรวดเกลื่อนกลาด   ลูกกลัวพระบาทของแม่จะด้าน 
  (มัทรี) ทุกคราครั้งไม่อย่างนี้  กัณหาชาลีลูกรัก 
  ไม่เคยร้องตามยามแม่จาก   สู้ทนลําบากบุกบั่น 
  พระทัยห่อเหี่ยวเหลียวหน้าหลัง  โอ้โอ๋พระนางมัทรี 
  หรือเกิดเหตุร้ายภัยจะมี   ทั่วทั้งอินทรีเสียวสั่น(ลง) 
  นึกถึงความฝ๎นยิ่งหวั่นหวาด  กลัวหมดโอกาสพบกัน 

-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโอด- 
-มัทรี ชาลี กัณหา ร้องไห้- 
-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด- 

-มัทรีสั่งลูกชาลี  กัณหา  สองกุมาราเข้ากอดขามัทรี มัทรีล้ม- 
-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัว- 

พระเวสสันดร - โส โพธิสัตโต  เราเองพระเวสสันดร ดูกิริยาของพระนางมัทรีตลอดเวลา  
พระนางทําห่วงหน้าห่วงหลัง เหมือนไม่อยากจากพ่อชาลีแม่กัณหาเพ่ือเข้าสู่ปุาใน 
เพลานี้  พระโพธิญาณอยู่ใกล้แค่เอ้ือมมือแล้ว พ่อพราหมณ์เฒ่าก็คงใกล้เข้ามาเต็มที 
แล้วนี่พระโพธิญาณท่ีจะได้หวังก็ต้องหลุดลอยไปด้วยสตรีเพศเช่นพระนางมัทรี เห็น 
จะไม่ยอมเป็นแน่แท้  จําเป็นจะต้องเสแสร้งแกล้งหาอุบายสําทับพ่อชาลีแม่กัณหา   
แล้วพาลไปถึงพระน้องมัทรี  ให้เจ้าได้รีบเร่งออกจากปุาเสียในเวลานี้กันเถิด       
พ่อชาลี  แม่กัณหา  ลูกรักของพ่อแม่ท้ังสอง  เจ้าจะเหนี่ยวรั้งเสด็จแม่เขาทําไมละลูก  
แม่ 
ของเจ้าออกปุาหาผลาผล เจ้าทั้งสองคนอยู่กับเสด็จพ่อเถิดนะลูกรัก 

ชาลี -  เสด็จ พ่อพะยะค่ะ  กระหม่อมฉันไม่อยากให้ เสด็จแม่ ไปพะยะค่ะ  
กระหม่อมฉันอยากอยู่กับเสด็จแม่พะยะค่ะเสด็จพ่อ 

พระเวสสันดร -  พ่อชาลีลูกรัก  เป็นหน้าที่ของเสด็จแม่  ที่จะต้องออกหาผลาผลเป็นประจํา
อยู่แล้ว อย่างไรเสียพระมัทรีแม่ของเจ้าก็ต้องออกหาผลาผล เจ้าทั้งสองคนอย่า
เหนี่ยวเลยนะลูกนะ  มาเถอะมาอยู่กับเสด็จพ่อพระลูกรัก 

ชาลี -   ชาลีกับกัณหาไม่อยากให้เสด็จแม่ไป 
พระเวสสันดร -  พระน้องมัทรี  นี่เจ้าไม่รู้ดอกรึว่าเวลานี้มันสายแล้ว  เจ้าจะไม่ยอมออกจาก

ปุาหาผลาผล มัวแต่นั่งร่ําไร ร้องไห้อยู่ทําไมกันรึ 
มัทรี -   หม่อมฉันมิได้ร้องไห้เพคะ 
พระเวสสันดร -   ไม่ได้ร้องไห้  พระมัทรี  แล้วนี่น้ําตาของเจ้ามันไหลออกมาจากไหน 
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มัทรี -  เจ้าพระคุณเอ๋ย  น้ําตาแห่งความรัก  ความห่วงใย  ความผูกพันของแม่ที่มี
ต่อลูก มันไหลออกมาเองโดยที่มัทรีไม่ได้ตั้งใจเพคะ 

พระเวสสันดร -  เหลวไหล  ไม่มีที่ไหนหรอกพระน้องมัทรี  คนเราอยู่ดีดีน้ําตาจะไหลออกมา
เองได้  นี่เจ้าไม่ต้องอ้อมค้อมดอกนะ พูดมาตามตรงเถอะ ว่าขี้เกียจออกหาผลาผล 
ใช่ไหม พระน้องมัทรี 

มัทรี -  เจ้าพระคุณเอ๋ย มัทรีมิได้เกียจคร้าน เพียงแต่อดพินิจถึงความฝ๎นร้ายไม่ได้ 
จึงทําให้จิตใจไม่สงบเป็นห่วงแม่กัณหาห่วงพ่อชาลีจนไม่อยากจากลูกไปไหน  ได้
โปรด ได้โปรดทรงพระกรุณาอนุญาตให้มัทรีได้หยุดอยู่กับลูกสักเพลาเถิดเพคะ 

พระเวสสันดร -  อะไรกันพระมัทรี นี่เพียงแค่ออกปุามาได้เจ็ดเดือนเท่านั้น บัดนี้เจ้าได้แสดง
ธาตุแท้ของความอ่อนแอมาให้ได้เห็นเสียแล้วหรือ  พระมัทรี เสด็จพ่อเสด็จแม่เคย
ห้ามปรามเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าตามพระเวสสันดรเลย เจ้าก็หาได้เชื่อฟ๎งไม่ ขอ
พระราชทานขออนุญาตเสด็จตาม หนําซ้ําเจ้าก็ได้ให้สัญญาต่อเราพระเวสสันดรไว้ถึง
สามข้อ หรือว่าบัดนี้เจ้าได้ลืมคําม่ันสัญญาที่ให้ไว้กับเสด็จพ่ีเสียแล้วพระน้องเอ๋ย 

มัทรี -   หม่อมฉันยังจดจําได้ทุกถ้อยคําเพคะ 
พระเวสสันดร -  เจ้ายังจดจําได้ทุกถ้อยคํา  ไหนล่ะ  ลองทวนสัญญาให้ข้าได้ฟ๎งซิ 
มัทรี -  สัญญาข้อที่หนึ่งมัทรีจะขอเป็นเกือกทองรองพระบาท เป็นข้าบาทบริจา อยู่

รับใช้ใต้ทูลกระหม่อมองค์พระเวสสันดรจนกว่าพระองค์จะสําเร็จพระโพธิญาณ  
สัญญาข้อที่สองมัทรีจะขอรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์ต่อพระทูลกระหม่อมจนกว่าชีวิต
จะหาไม่  สัญญาข้อที่สามมัทรีจะออกปุาหาผลาผลถวายการปรนนิบัติมิให้ขาดสัก
แต่เพลาเดียวเพคะ 

พระเวสสันดร -  ขอบใจมากพระนางมัทรี  ที่ เจ้ายังจําคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเสด็จพ่ี
เวสสันดรได้  แต่เจ้ารู้ไหมว่าขณะนี้การกระทําของเจ้ากําลังจะลางเลือนไป  พระ
น้องมัทรี ชาวแผ่นดินกลิงคราษฎร์นครกําลังเลื่องลือกันนักหนา ว่าพระน้องเจ้าช่าง
งดงามทั้งกายทั้งใจ  กิริยามารยาทสมเป็นราชธิดาแห่งแผ่นดิน  แต่บัดนี้แล้วเจ้า
กําลังจะผิดด้วยสัจจะและวาจาของตัวเองไหนเลยจะปลาบปลื้มกับคําชมเหล่านั้นได้  
พระน้องมัทรีวันนี้เจ้าจะออกปุาหาผลผลหรือไม่เล่าน้องเอ๋ย 

มัทรี -   หม่อมฉันอยากอยู่กับลูกเพคะ  ขอเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น 
พระเวสสันดร -  เจ้าอยากจะอยู่กับลูกสักวันหนึ่ง  แล้วเจ้าลองดูซิว่าในอาศรมนะมันมี

หรือไม่มีพลาผล 
มัทร-ี    ไม่มีเพคะ 
พระเวสสันดร -  ผลไม้ไม่มีเลย ไม่มีเลยจริงๆ แต่เมื่อบัดนี้ในเมื่อผลไม่ไม่มี เจ้าลองคิดว่าลูก

ทั้งสองพ่อชาลีแม่กัณหาลูกท้ังสองของเจ้าจะกินอะไรเข้าไป 
มัทรี -   ไม่ทราบเพคะ 
พระเวสสันดร-  ไม่ทราบ  แม่มัทรี เจ้าเป็นอะไรไปนี่ พระมัทรีนี่เธอเป็นแม่ชนิดไหนเธอเป็น

แม่ประเภทใดจึงได้ใช้คําตอบเช่นนี้พระมัทรี ลูกไม่มีอะไรจะกินเข้าไปเธอกลับไม่
รับผิดชอบ พระมัทรีเงยหน้าขึ้นซิ เงยหน้าขึ้นซิแล้วมองไปบนยอดไม้ เห็นไหมแม้แต่
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นกหนูกาไก่สิงสาราสัตว์มันเป็นเดรัจฉาน แต่มันยังมีความรู้จักรักรู้จักห่วงใย  มัน
เที่ยวบินคาบหาอาหารมาเลี้ยงลูกของมันให้รอดตาย นั่นคือน้ําใจของนกหนูกาไก่  
พระมัทรีเห็นไหม ดูโน่นแม้แต่สุนัขมันมีสี่ขา มันยังวิ่งเย้าๆหาอาหารมาเลี้ยงลูกของ
มันให้รอดตาย  นี่เธอเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ เป็นแม่ผู้รักลูกดั่งดวงตาดวงใจ เธอไม่รู้
หรือไรว่าแม่คืออะไร  แม่คือผู้ให้พระมัทรีให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เลือดในทรวงอก
ของแม่ แม่ก็ให้ลูกได้  แม่ยอมอดเพ่ือขอให้ลูกได้อ่ิม แม่ยอมทุกข์เพ่ือขอให้ลูกได้สุข  
แม่จะลําบากลําบนแสนเข็ญสักเพียงไหน  แม่สู้กัดทนทําได้เพ่ือลูกนี่น้ําใจของแม่เธอ
ตอบว่าไม่ทราบ ขออภัยคุณแม่ที่ท่านมาปฏิบัติธรรม หรือว่าทุกท่านที่ได้มาใน
วันนี้มัทรีลองหันไปถามซิว่ามีแม่คนไหนที่จะยอมให้ลูกอดตายลงไปได้  พระมัทรี ไม่
มีแม่คนไหนหรอกที่ไม่รักลูกที่จะปล่อยให้ลูกของตัวเองอดตายไปต่อหน้าต่อตาได้  
พระมัทรีเธอตอบเช่นนี้แล้วละอายต่อคุณแม่ที่ได้มาในสถานที่นี้  หรือว่าละอายต่อ
วิถีของเดรัจฉานบ้างไหมพระน้องมัทรี 

มัทรี -  เจ้าพระคุณเอ๋ย ได้โปรดทรงพระกรุณาอย่าได้เปรียบมัทรีเป็นเยี่ยงเดรัจฉาน
เลย วันนี้มัทรีขอทูลลาเข้าปุาไปหาผลไม้นะเพคะ 

(มัทรีทูลลาพระเวสสันดร แล้วเรียกกัรหาชาลีมาสั่งเสีย จากนั้นจึงเสด็จเข้าปุา) 
-ร้องแหล่- 

 (มัทรี)  ปางสมเด็จพระนางมัทรีศรีสวัสดิ์ เสด็จล่วงลับพระอาวาสยังหวาดผวา 
 พระทัยพันผูกถึงลูกยา   โอ้ชาลีกัณหายอดดวงใจ 
 พระทัยเป็นห่วงลูกไม่ลืมเลย  แม่เดินพลางเสวยกรรแสงไห้ 
 น้ําพระเนตรแม่ก็หลั่งอย่างมิขาดสาย แม่สู้ฝืนพระทัยสู่ปุาหิมพานต์ 
 พลางพินิจแม่พิศดูหมู่ผลไม้ท่ีในพนา พิกลผิดตามาแปรผัน 
 ที่เคยได้สอยไปเม่ือวันวาน   กลับพิกลการออกดอกอยู่ดาษดา 
 ที่เคยออกดอกออกเป็นพุ่มเป็นพวง  ก็กลับโรยล่วงเกลื่อนดินสิ้นปุา 
 แม่เคยเก็บร้อยกรองไปฝากสองลูกยา โอ้ชาลีกัณหาแม่จะทําฉันใด 
 จะขอสมมติบริเวณวัดวาเป็นปุาหิมพานต์ ผู้ชมทุกทุกท่านเป็นผลไม ้

พ่อแม่ที่ได้มาช่วยกันสละป๎จจัย(ลง )  พ่อแม่อย่าไปเสียดงเสียดายกับไอ้กระดาษใบเดียว 
-เจรจา- 

(มัทรีเดินแหล่แล้วหายเข้าเวที) 
(ชูชกออก) 
-เจรจา- 

ชูชก -  ถึงแล้วเขาวงกต เดี๋ยวจะลองเรียกดูเสียหน่อยว่าข้างมีคนไหม ข้างในมีคน
อยู่ไหม 

เวสสันดร -  ชาลี กัณหา  ลองออกไปดูสิว่าใครมา 
-ร้องรานิเกลงิ- 

  (ชาลี)  พระชาลีกุมารา  พลางน้อมมโนชวนน้อง 
   ชําแลเลืองเยื้องย่อง  โดยไม่ขัดข้องเกรงขาม 
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  (กัณหา)  เจ้ากัณหาขยับเขยื้อน มิให้ผู้เตือนต่อต่าย 
   เพราะเจ้ากัณหาว่าง่าย  มิให้ใครสั่งซ้ํา (ลง) 
  (ชาลี) ไม่มัวชักช้าบิดาท่านใช้  รีบวิ่งออกไปรับพราหมณ์ 

-เจรจาติดตลก- 
-ร้องทํานองสําเภา- 

เวสันดร -   โส  โพธิสัตว์โต ปางนั้นองค์พระบรมโพธิสัตว์ หน่อพุธางกูล ได้ฟ๎งพราหมณ์
ทูลอธิบายขอสองกุมาร น้ําพระทัยก็เบิกบานอ่ิมอาบด้วยกุศลซาบอันเลิศฟูา อุปมา
เหมือนมีบุรุษสุดยากไร้ ได้นําทรัพย์มานับให้พันตําลึงถึงมือแล้ว น้ําพระทัยก็ผ่อง
แผ้วปราโมทย์ดุจเขาวงกตลือลั่นกัปนาท ท้าวเธอก็จึงได้ตรัสประพาสไปว่าพราหมณ์
เอ๋ย ท่านมาเอ่ยปากของสองกุมารลูกรักดังดวงตา เราก็จะตัดห้วงเสน่หายกให้แก่
พราหมณ์เฒ่า แต่ว่าขอเราเลื่อนสักราตรีรอพระนางมัทรีเจ้าคืนสนอง เสียแรงเจ้าอุ้ม
ท้องทนเทวษถนอมสองเกศกุมารา พระนางจะได้สนทนาสามิภักดิ์ บําเพ็ญเพ่ิม   
พระบารมี แล้วจะได้ขัดอรุณกุดจุกไว้ร้อยมาลัยเกศแก้ว แล้วจึงได้มอบเป็นทานแก่
ธชี เราเห็นว่าดีสะดวกงาม ช้าก่อนเถอะพราหมณ์วันรุ่งค่อยไป 

-เจรจา- 
ชูชก -  ไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าข้า ถ้าพระนางมัทรีกลับมา พระนางเป็นหญิง ไยเลย

จะท้ิงลูกได้ รีบให้ไปเสียแต่ตอนนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า 
-ร้องทํานองสําเภา- 

เวสสันดร -   โส  โพธิสัตว์โต ปางนั้นพระบรมโพธิสัตว์ ได้ฟ๎งความขัดแข็ง โต้แย้งด้วย
วาจา จึงได้ตรัสประพาสไปว่าพราหมณ์เอ๋ย เมื่อท่านไม่รอท่าพระนางมัทรีทําเนา แต่
ว่าพาสองบังอรเจ้าเข้าให้ถึงสํานักพระอัยกา ให้ท่านได้ทราบว่าสองนัดดาดวงสวาท
เสด็จถึงราชธานี ท่านก็จะประทานของดีล้วนมีค่า ทั้งช้าง ม้า วัว ควาย ข้าทาสใช้
สอยพร้อมไปด้วยของบริโภค ตาเองก็จะมีโชคนะธชี 

-เจรจา- 
ชูชก -  ทําแบบนี้ยิ่งหนักเลยพระพุทธเจ้าข้า เพราะถ้าเกล้ากระหม่อมนําชาลีกัณหา

เข้าไปในเมืองสีพี ไฉนเลยใครจะทราบว่าเวสสันดรยกให้ พลันจะหาว่าเกล้า
กระหม่อมนั้นเป็นขโมย ลาภก็จะเสีย เมียก็จะว่า หนําซ้ําคอเกล้าหม่อมฉันก็จะขาด 
จะให้ก็ให้เสียเย็นแล้ว หม่อมฉันจะได้รีบไป 

เวสสันดร -  ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจ 
            -ร้องรานิเกลิง- 

  (ชาลี)  ชาลีแอบฟ๎งข้างอาศรม ได้ฟ๎งคารมเฒ่าชรา 
   นั่งตัวสั่นขวัญผวา  เจ้าคิดหลบหน้าหลีกหนี 
   สะดุ้งตะหนกตกพระทัย  ชาลีขวัญหายละห้อย 
   อย่ามัวช้ากัณหาน้อย  อย่านั่งใจลอยเร็วรี่ 
  (กัณหา)  หนูกัณหาผวาหวาด กลัวถูกพระราชทาน 
   นั่งโศกาจาบัลย์   พระทัยสะท้านเต้นถี่ 
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   โธ่บิดาไม่ปราณี   จะยกลูกนี้ให้กับพราหมณ์ 
   ให้ลูกนี้รับกรรม   เรารีบหนีพราหมณ์กันเถิดพ่ี 
  (ชาลี)  ชาลีรีบกระซิบบอก ออกไปข้างนอกเถิดน้อง 
   อย่าให้เฒ่าเห็นเขม้นมอง  เดี๋ยวจะรู้ช่องชวนชี้ 
   ค่อยค่อยย่องน้องจ๋า  เดี๋ยวเฒ่าชราเขารู้ 
   อย่ามัวนั่งนิ่งเฉยอยู่  รีบลงสู่สระศรี (ลง) 
   รีบหนีหน้าตาชูชก   ลงสู่สระโบกขรณ ี

-ปี่พาทย์ทําเพลงรัว- 
-เจรจา- 

ชูชก -   ขอเดชะองค์พระเวสสันดร ยกสองกุมารเป็นแขนขาต่อเกล้าหม่อมเฒ่าชรา
ตาชูชก ปากน่ะยกให้ เฮอะ แต่ใจไม่เต็มใจ กลับยิบหูยิบตาให้กับสองกุมารได้หนีไป 
ไอ้สองกุมารนี้ก็กระไรรู้ท่านผู้พ่อ หนีไปไหนต่อไหนและ คําที่เขาล่ําลือ ว่าองค์   
พระเวสสันดรต้องการที่จะเข้าถึงพระโพธิญาณ หาเป็นเยี่ยงนั้นไม่ หากพ่อ แม่พ่ีน้อง
ที่มานั่ งฟ๎งเทศน์มหาชาติที่วัดสว่างฟูา กลับไปบ้านบอกต่อพ่อแม่ พ่ีน้องว่า         
พระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วคืนคํา พวกมือถือสากปากถือศีล ใครจะไปกราบ
ไหว้ กระจองงอง กระจองงอง เจ้าข้าเอ๊ย  

-ร้องทํานองสําเภา- 
เวสสันดร -  โสโพธิสัตว์โต ปางนั้นองค์บรมโพธิสัตว์ ฟ๎งพราหมณ์บริพาษกรรมปมาโน 

ตกพระทัยไหวหวาดไปทั้งองค์ ท้าวเธอก็ทรงจินตนาไปในเหตุ ว่าสองอรุณเยาวเรศ
คงจะกลัวภัย จึงได้ตรัสกับพราหมณ์ไปว่าพราหมณ์เอ๋ย ท่านอย่าเพ้อไปเลยฟ๎งเรา
ก่อน เราจะไปตามสองบังอรมาเป็นยอดปิยะบุตรทานในครั้งนี้แล 

           -ร้องเพลงมะลิเลื้อย- 
  (เวสสันดร) ว่าพลางทางเสด็จจากอาศรม องค์บรมเวสสันดรเที่ยวหา 
  ถึงสระโบกขรณีให้ปรีดา   เห็นรอยเท้าพระลูกยาก็แน่ใจ 

         -ร้องเพลงมะลิเลื้อยชั้นเดียว- 
   ครั้นจะเรียกข้ึนมาก็หาไม่  ใช่อันวิสัยกษัตรา 
  จะเปรียบลูกเป็นสําเภาข้ามนาวา  อันจะพาไปให้ถึงซึ่งพระนิพพาน 

        -พระผู้เทศน์บรรยายเรื่องราวของการแสดง- 
         -ร้องทํานองสําเภา- 

เวสสันดร -  เจ้าไม่รู้ดอกหรือไร ว่าบิดาได้บรรจงรักซึ่งพระโพธิญาณหวังว่าจะหยั่งสัตว์
ได้ข้ามห้วงมหานพภพสงสารไปยังฝ๎่งฟาก  อันเป็นเยี่ยงยากบุคคลใดจะข้ามได้
สําเภาลําใดของภานิช ซึ่งจะได้ตกแต่งต่อติดตะปูตะปริงชิงกระฉับชิด รีดเหล็กก็มาตี
ติดตอกขันชโลมน้ํามันชั้นเคี้ยวแล้วเยียวยา กระดานลดาษเป็นดาดฟูาจับขอบวาน
สมอคัดรัดตึงตายติดอยู่กับเสารอก ดูนี่ก็ด้วยแรงเสากระโดงสายระโยงยางแย่งยื้อยุด
ดูมั่นคง แล้วก็ป๎กทวนธงอยู่ริ่วริ่ว ธงตะขาบปลิวสะบัดปลาย นี่แหละหนอพ่อ       
ชาลีกัณหาพระลูกเอ๋ย ที่พ่อว่ามานี้ล้วนแล้วเป็นโลกียนาวาไม่จีรังเลย เจ้าอย่ามัวนิ่ง
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เฉยอยู่ไยเล่าในสระศรี จะขึ้นมาป๎้นสําเภาแก้วสําเภาทองธรรมชาติ ให้พระบิดานี่ขี่
ข้ามไปถึงยังฟากฝ๎่งคือพระนิพพาน ขึ้นมาเถิดมาพ่อมาแม่มา จงมาช่วยพระบิดานี้
ยกยอดยังบุตรทานบารมี แต่ในครั้งบัดเดี๋ยวนี้เถิด 

            -เจรจา- 
เวสสันดร -  พ่อชาลี แม่กัณหาพ่อรู้ว่าลูกอยู่ในสระศรีขึ้นมาเถิดนะลูกนะ 

           -ร้องรานิเกลิง- 
   (ชาลี)  พระชาลีกุมารา  ฟ๎งพระบิดท่านตรัส 
   ให้แน่นในอกอึดอัด   บิดาท่านตรัสหลายครั้ง 
   จึงหันมาชวนน้องกัณหา  เจ้าอย่าซ่อนหน้าเลยนะน้อง 
   ถึงเราต้องออกเสี่ยงตาย  ไม่ยอมให้ใครมองข้าม (ลง) 
   เพ่ือบิตุรงค์ทรงฤทธิ์  จึงขออุทิศยอมตาม 

         -เจรจา- 
เวสสันดร -  พ่อชาลี แม่กัณหา เงยหน้าขึ้นเถิดลูก เงยหน้าแล้วมองบิดาเสียให้ชื่น จะมัว

สะอึกสะอ้ืนเสียใจไปไยเล่าลูก โธ่ลูก จะกินน้ําตาน้ํามูกไปไย เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจของเจ้า
ทั้งสอง ว่าบิดามีเงินทองหรือลูกยา จะไปให้ต้องเป็นกําพร้าระเหิรระหกตกไปไกล 
ครั้งนี้บิดาก็ยากไร้เป็นที่สุด เห็นแต่ปิยะบุตรทั้งสอง ยิ่งเสียกว่าเงินทองร้อยเท่าพัน
ทวี พ่อจะเอาเจ้าทั้งสองเป็นทานแก่ธชีนะลูกนะ 

            -ร้องรานิเกลิง- 
  (เวสสันดร) อิทังทานังปริตรติวังปา  ปางพระก็คว้าขันโธ 
   โสโพธิสัตว์โต   คงสมมโนนึกนั้น 
   พระทัยตั้งหลั่งวารี  ลงมือธชีชูชก 
   พระพักตรซ์ีดเผือดเลือดในอก พระไม่สะทกสะท้าน 
   อันสองกุมารนั้นไซร้  รักดังดวงใจนัยเนตร 
   พระไม่ข้องขัดตัดใจเด็ด  องค์พระเวสไม่หวั่น 
   กรวดน้ําไปใจตั้ง   ลูกร้องไม่ฟ๎งพาเขว 
   ขึ้นอิมินาบุญกาเม  คงจะสมคะเนนึกนั้น 
   การสร้างบุญทุนกุศล  ก็เพ่ือหวังผลภายหน้า 

พระไม่ข้องขัดในศรัทธา  หวังเพียงเบื้องหน้าเท่านั้น (ลง) 
   วงปี่พาทย์ก็บรรเลง  ตีขึ้นเป็นเพลงสาธุการ 

             -ปี่พาทย์ทําเพลงสาธุการ- 
            (พระเวสสันดรหลั่งน้ําลงพ้ืน) 
            (ชชูกเล่นมุกตีชาลี  กัณหา) 

            -ปี่พาทย์รัว- 
           -เจรจาในเพลงรัว- 

เวสสันดร -  หยุดนะ หยุด เราบอกให้หยุด ถ้าไม่หยุดกูจะแทงมึงด้วยพระขรรค์เสียบัดนี้ 
              (เวสสันดรคว้าพระขรรค์จะแทง) 
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          -ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัว- 
        -เจรจา- 

ชูชก -   ดูก่อนเวสสันดรจะฆ่าฉัน ดูก่อนเวสสันดรจะฆ่าฉัน 
เวสสันดร -  ดูก่อนพ่อพราหมณ์ การใดท่ีเราได้ล่วงเกินเราขออภัยด้วยเถิด 
ชูชก -  ไม่ต้องเลย ตบหัวแล้วลูบหลัง เมื่อพระองค์ยกสองกุมารให้เกล้าหม่อมฉัน ก็

เป็นสิทธิ์ของหม่อนฉัน ใครจะทําอะไรก็เรื่องของหม่อมฉันแล้ว นี่ฉันเป็นนายจะทํา
อะไรกับบ่าวก็ได้ เพียงแค่ข้าทดสอบขันติบารมีหน่อยเดียว ก็แตกเสียแล้วหรอ 

เวสสันดร -  ดูก่อนมหาเวสสันดร อย่าอาวรณ์โวเวทําเนาเขา นี่ข้ากับเจ้าเขาจะตีกัน  
ยกลูกเป็นทาน ท้าวเธอก็จึงได้ตั้งพระสติ 

            -ร้องทํานองสําเภา- 
เวสสันดร -  ตั้งพระสมาธิ ทรงพระระงับดับวิโยค กั้นพระโศกระงับแล้ว น้ําพระทัยก็ผ่อง

แผ้วแจ่มใส ดุจทองอุไรทั้งแท่งอันบุคคลได้แกล้งหล่อ แล้วนํามาตั้งในอาศรม ก็จึงได้
เชยชมแต่ปิยบุตรทานบารมี แห่งหนอพระพุทธชินศรีนั้นแล 

           -เจรจา- 
ชาลี -  ชาตินี้ชาลีบุญน้อยนัก  ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริง ชาลีขอเกิดเป็นลูกของเสด็จ

พ่อเสด็จแม่อีกนะพะยะค่ะ 
เวสสันดร -  แม่กัณหา (หันมาทางกัณหา) 
กัณหา -  เสด็จพ่อ  สัตว์มันยังรักลูกของมัน  แต่เสด็จพ่อเป็นคนนะเพคะ  ทําไมตัด

ลูกของตนเองได้  เกิดชาติหน้ามีจริง  กัณหาไม่ขอเกิดเป็นลูกของเสด็จพ่อเวสสันดร
อีก  เสด็จพ่อใจร้าย 

เวสสันดร -  เป็นบุญแล้วที่เจ้าทั้งสองได้ร่วมบุญกับพ่อ 
            -ปี่พาทย์ทําเพลงรัว- 

          (พระเวสสันดรเดินเข้าเวที) 
(ชูชก  จับกัณหา ชาลีมัด แล้วเจรจากับคนดู ในเชิงเชื้อเชิญร่วมทําบุญแล้วเฆี่ยนตีสองกุมารไปรอบๆ

สถานที่จากนั้นจึงเข้าเวที) 
            ฉากที่ 2 

         (ท้องพระโรงกรุงสีพี) 
-เจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี  โหรา สนม เสนาอํามาตย์ออก- 

             -ร้องรานิเกลิง- 
  (เจ้ากรุงสญชัย)  พระผู้ครองชาติสญชัย ต้องนั่งพระทัยสะท้าน 
   เมื่อคืนยังฝ๎นเรื่องความฝ๎น  ยิ่งคิดยิ่งหวั่นว้าวุ่น 
  (ผุสดี)  ต้องนั่งสะดุดเจ้าผุสดี ฟ๎งพระเจ้าพ่ีรําพัน 
   ลองเล่าให้ฟ๎งเรื่องความฝ๎น พระอย่าเพิ่งหันใจหุน 
  (เจ้ากรุงสญชัย)  ทุกคนจงฟ๎งที่นั่งเฝูา เดี๋ยวเราจะเล่าความฝ๎น 
   มันแปลกเหมือนจริงยิ่งอัศจรรย์ พระทัยยังค้านข้องขุ่น 
   ในฝ๎นเราเห็นมีคนมาหา  นําดอกบัวมามอบให้ 
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   พระทัยหายวับตอนรับไว้  เห็นเด็กคล้ายๆเคยคุ้น(ลง) 
   พอรับไว้ได้ก็ต้องสะดุ้ง  ตื่นขึ้นเมื่อรุ่งอรุณ 

-เจ้ากรุงสญชัย เจรจา เล่าความฝ๎นให้โหรทํานาย- 
-จังหวะเดียวกันชูชก นํากัณหาชาลีออก แล้วเฆี่ยนตี- 

-เจ้ากรุงสญชัยได้ยินเสียงร้อง ให้ทหารพาตัวเข้าเฝูา เพื่อสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหน- 
-เจรจา- 

ชูชก -   ถวายบังคม  หม่อมฉันออเฒ่าชูชก ถวายบังคมพุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  ชูชกเหรอ 
ชูชก -   พุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  เราไม่อยากยุ่งเรื่องของเธอหรอกนะ  แต่ภาพที่เห็นต่อหน้าฉันนี่ รับไม่ได้

จริงๆ  ชูชก  เด็กสองคนน่ะเป็นลูกท่านรึ  ถึงได้ทุบตีทรมานได้ถึงขนาดนั้น 
ชูชก -  ขอเดชะ  เด็กสองคนนี้เป็นข้าทาสหม่อมฉัน  เตือนก็ไม่ฟ๎งดื้อด้าน  ข้าพเจ้า

จึงตีเพื่อสั่งสอน  เท่านั้นพุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  ไม่ได้ลูก  แต่เป็นทาส 
ชูชก -   พุทธิเจ้าข้า 
เจ้ากรุงสญชัย -  โธ๋ เอ๋ย  คนสมัยนี้  ใครนะช่างขายลูกเป็นทาสคนอ่ืน  สงสัยถึงไม่มีเงินกิน  

เอ่อ   เอาอย่างนี้ 
ชูชก -   พุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  เฒ่าชูชก  ฉันจะขอพบหน้าเด็กสองคนนั้นหน่อยได้ไหม 
ชูชก -   ได้ พุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  ข้าสญชัย  ไหนขอดูหน้าเธอหน่อย  เงยหน้าให้ฉันดูซิ 

-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัว  โอด- 
-เจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี เห็นหน้าชาลี  กัณหา  พากันร้องไห้- 

-ท้ายโอด ชูชกจะหนี  โหราและทหารช่วยกันจับตัวไว้ได้- 
เจ้ากรุงสญชัย -  ชูชก นี่เจ้ารู้ไหม  เจ้าทําอะไรลงไป 
ชูชก -  ขอเดชะองค์พระได้โปรด  เด็กสองคนนี้หม่อมฉันรู้ดีว่าเป็นลูกขององค์พระ

เวสสันดรและพระนางมัทรี  คือพ่อชาลีและแม่กัณหา  ไม่ได้ขโมยมาพุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  ไม่ได้ขโมยมา 
ชูชก -  หม่อมฉันขึ้นเฝูา  องค์พระเวสสันดรที่เขาวงกต  ขอสองกุมารเพ่ือมาเป็น 

ข้าทาสบริวารรับใช้ในบ้าน  พระเวสสันดรไม่ได้ขัดศรัทธาบุญ  ยกสองกุมารให้มา
เป็นทาสรับใช้ในบ้านชูชก พุทธิเจ้าค่ะ 

เจ้ากรุงสญชัย -  ชูชก  นี่เวสสันดรเข้าเพศโพธิญาณ ตัดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกจริง
หรือนี่  พ่อชาลี  แม่กัณหา  คงเจ็บแย่ใช่ไหมลูก  ปูุอยากจะช่วยเจ้าสองคนให้หลุด
พ้นจากน้ํามือเฒ่าชูชก  พ่อสั่งอะไรไว้บ้างไหมลูก 

กัณหา -   ถ้าจะไถ่ตัว  ค่าตัวกัณหา ช้าง ม้า วัว ควายอย่างละร้อยเชือก 
เจ้ากรุงสญชัย -  อย่างละร้อยเชือกรึ  แล้วของพ่อชาลีละลูก 
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ชาลี -   ค่าตัวของชาลี แก้วแหวน เงิน ทอง อย่างละพัน 
เจ้ากรุงสญชัย -  เอ้า ถ้าอย่างนั้นละก็ชูชก  เราจะไม่เอาโทษกับเจ้า 
ชูชก -   เป็นบุญแล้วพุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  ฟ๎งเหตุผลก่อน 
ชูชก -   พุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -   ลูกเรา  องค์พระเวสสันดรได้กล่าวไว้  มีพยานคือแม่กัณหา  พ่อชาลี บอก

ว่าค่าไถ่ตัวช้าง ม้า วัว ควายอย่าละร้อยเชือก  แก้ว แหวน เงินทองอย่างละพัน  เรา
จะจัดมอบให้เพื่อเป็นการไถ่ตัวพ่อชาลี  แม่กัณหา เจ้าจะตกลงตามนี้ไหม 

ชูชก -   ยินดีเป็นอย่างยิ่งพุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -   ถ้าอย่างนั้นเราจะจัดช้าง ม้า วัว ควายอย่างละพัน  แก้วแหวนเงินทอง

ตามที่เจ้าต้องการ จะจัดส่งให้ไปถึงบ้าน  เอาอย่างนี้  เราถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณ
นําหลานของฉันมาส่งยังปราสาทราชวัง  จะไม่เลี้ยงดูต้อนรับขับสู้ก็ไม่ได้  เพราะฉัน
นะถือเรื่องนี้อยู่  เอาอย่างนี้ 

ชูชก -    พุทธิเจ้าค่ะ 
เจ้ากรุงสญชัย -  เจ้าอยากจะกินอะไรกินได้ทุกอย่าง  อยากได้อะไรบอกเลย  จะให้นาง

ข้าหลวงจัดมาให้ 
-บรรดานางสนม ทหาร ลําเลียงอาหารมาเลี้ยงชูชก- 

-ปี่พาทย์ทําเพลงนั่งกิน- 
เจรจาติดตลก 

-ปี่พาทย์ทําเพลงรัว- 
-ชูชกกินอาหารจนท้องแตกตาย- 

เจ้ากรุงสญชัย -  ท่านโหรา  นี่ชูชกเป็นอะไรไป 
โหรา -   ชูชกตายพะยะค่ะ  ท้องแตกตาย 
เจ้ากรุงสญชัย -  กินมากจนเกินไป  ไม่ประมาณในการกิน  เห็นไหม  ทําอะไรไม่รู้จัก

ประมาณตนอาจทําให้สูญเสียชีวิตได้  นี่เป็นตัวอย่าง  ชูชกเอ๋ยทรัพย์สินเงินทองที่จะ
ได้ในท้องพระคลัง  แล้วนี่เราจะเอาอย่างไร  เอ้า  ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรท่านติด
ปูายหมายประกาศตามหาญาติเขา  ถ้าเขามีญาติให้เข้ามารับศพแล้วเอาทรัพย์สิน
เงินทองของเขาที่เป็นค่าไถ่ตัวหลานเราสองคนกลับไปด้วย  แต่ถ้าติดปูายหมาย
ประกาศแล้วยังไม่มีญาติ  เราก็ยึดสมบัติทั้งหมดเข้าคลังเหมือนเดิม  แล้วศพชูชก  
เราจะเป็นผู้จัดการให้เอง 

โหร -   พะยะค่ะ 
-บรรดาเสนา ทหาร นําร่างของชูชกออกไป- 

เจ้ากรุงสญชัย -   กัณหา ชาลี  รู้ไหมลูกว่าพ่อแม่ของเจ้าอยู่ที่ไหน 
กัณหา -   รู้เพคะ 
ชาลี -   รู้พะยะค่ะ 
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เจ้ากรุงสญชัย -  ถ้ารู้แล้วละก็เราจะจัดกองทัพเกียรติยศเจ้าเป็นผู้นําทางเสด็จไพร  ปูุจะ
เสด็จไปกับย่าเจ้า  ไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี  พ่อแม่เจ้ากลับเข้ามาอยู่ใน
วัง  ดีไหมลูก  ไปเขาวงกตกัน  ไปด้วยกันนะลูก 

          -ร้องเพลงรานิเกลิง- 
 (เจ้ากรุงสญชัย) นั่งดูเทศน์ฟ๎งธรรม  ผมนําความศรัทธา 
  ดีชั่วต่างๆเห็นผ่านตา  ชมด้วยศรัทธาสะท้อน 
 (พระธรรมกถึก) ชมเทศน์มหาชาติชาดก ถึงตอนชูชกท้องแตก 
  ดวงเลยตกท้องเลยแตก  ชีวิตเหลวแหลกเดือดร้อน 
  ถึงเวลาพระสรุปเทศน ์  ในเรื่องพระเวสสันดร 

           -ผู้แสดงทั้งหมดเดนิเข้าเวที- 
         จบการแสดง 

หลังจากจบการแสดง  พระผู้เทศน์จะบรรยายสรุปเรื่องราว และนําเข้าสู่การเทศน์ในกัณฑ์ต่อไป 
 

3.4.4 ขั้นตอนการแสดง 
  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี มีลักษณะและรูปแบบการ
แสดงที่ เป็นขั้นเป็นตอน  จากการศึกษาสามารถอธิบายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนของกา รแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  ได้ดังนี้ 
  1.เปิดเรื่องโดยพระธรรมกถึกกล่าวแนะนําการแสดง โดยอธิบายเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ในกัณฑ์กุมารแล้วเชิญชวนรับชมการแสดง 
  2.เริ่มการแสดง ด้วยการลงโรงด้วยตัวละครพระเวสสันดร รําออกแล้วนั่งเตียง  
เจรจากับผู้ชมว่า เป็นใคร  ทําอะไร  ที่ไหน และอย่างไร 
  3.มัทรีเดินออกพาสองกุมารเข้าเฝูาพระเวสสันดร  เพ่ือเล่าความฝ๎นและลา       
พระเวสสันดรในการออกปุาหาผลไม้ 
  4.ชูชกเดินออก  แล้วเข้าเฝูาพระเวสสันดรเพ่ือขอสองกุมารไปเป็นบริวาร  เมื่อสอง
กุมารทราบความจึงชวนกันหนีลงสระบัว  จากนั้นพระเวสสันดรจึงเรียกทั้งสองให้ขึ้นมาและและทาน
ให้แก่ชูชก  เมื่อชูชกได้สองกุมารแล้วทูลลาพระเวสสันดรแล้วบังคับให้ทั้งสองขอทานหาเงิน 
  5.เจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี และเหล่าอํามาตย์ สนมออก ท้องพระโรงกรุงสีพี    
ชูชกพาสองกุมารเข้าเฝูา  เมื่อได้ทราบเรื่องที่แท้จริง จึงจัดงานเลี้ยงให้ชูชก  ชูชกรับประทานอาหาร
จนท้องแตกตาย   
  6.ปิดเรื่องด้วยพระธรมกถึกกล่าวสรุปเหตุการณ์ในการแสดง จากนั้นตัวละครจึงชวน
กันไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีที่เขาวงกต 
  ซึ่งขั้นตอนทั้ง 6 ของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  
จะดําเนินตามขั้นตอนที่วางไว้ ระยะเวลาที่ใช้แสดงประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้จัดและเจ้าภาพว่าต้องการให้แสดงยาวนานเพียงไร  เพ่ือความเหมาะสมของงาน ซึ่งสามารถตัด
ทอนและยืดเวลาได้ตามความต้องการ 
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3.4.5. การแต่งกาย 
  การแต่งกายประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น จากการ
รวบรวมข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการแสดงทําให้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกาย
ประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีได้ว่า มีลักษณะการแต่งกายที่ไม่เคร่งครัด
ส่วนมากจะนิยมแต่งแบบสัญญะสีและลักษณะตัวละคร กล่าวคือผู้แสดงที่เป็นพระเวสสันดร นางมัทรี 
กัณหา และชาลี จะแต่งกายด้วยผ้าลายเสือซึ่งเป็นลักษณะของนักบวช ตัวเวสสันดรจะทรงธุหร่ํา
เหมือนฤาษีในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ส่วนพระนางมัทรีก็จะเกล้าผมป๎กดอกไม้ กัณหาและชาลีจะมวย
ผมจุกลักษณะเหมือนเด็กเล็ก  ส่วนชูชกจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวลักษณะเหมือนพราหมณ์เนื่องจาก
เป็นพราหมณ์  นอกจากนี้ผู้แสดงที่เป็นเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดีจะแต่งกายตามลักษณะของ
ลิเกที่ทรงเครื่องเพชรแพรวพรายแสดงถึงชนชั้นของพระราชา และผู้แสดงอ่ืนๆก็จะแต่งกายตาม
ลักษณะของตัวละคร  ลักษณะการแต่งกายดังกล่าวนี้เป็นการแต่งกายของการแสดงเทศน์มหาชาติที่
พรเทพ  พรทวีอธิบายว่า  “เรื่องการแต่งกายนั้นเรายังคงแต่งตามลักษณะตัวละคร ไม่มีอะไรมากมาย 
เช่นนักบวชก็ต้องเป็นนักบวช  พราหมณ์ก็ต้องเป็นพราหมณ์ คือพยายามให้ใกล้เคียงตัวละครมากที่สุด 
คนดูจะได้เข้าใจเรามากขึ้น  ส่วนตัวแสดงบางตัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็สามารถแต่งกายด้วยเครื่อง
เพชรลิเกได้” (พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2558)  

1.นักแสดงแต่งกายแบบสัญญะสีจะประกอบไปด้วยตัวละครคือ พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  
กัณหา และชาลี ซึ่งตัวละครทั้ง 4 ตัวนี้จะใช้ลักษณะการแต่งกายด้วยผ้าลายเสือ ในที่นี้ตัวละคร    
พระเวสสันดร  พระนางมัทรี     กัณหา  และชาลีได้ทรงอธิฐานจิตในการครองเพศในรูปของนักบวช
เพ่ือทรงบําเพ็ญพระโพธิญาณในปุาจึงทรงครองผ้าหรือนุ่งห่มด้วยผ้าลายเสือ 

1.การแต่งกายของพระเวสสันดร 

 
 

ภาพที่  37  การแต่งกายของพระเวสสันดร (ด้านหน้า) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

1.ศีรษะฤาษี 

4.สบง 

2.ประคํา 

5.ผ้านุ่ง 

3.เสื้อ
กรอง 
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การแต่งกายของพระเวสสันดรจะประกอบไปด้วยศีรษะฤาษี  ประคํา  เสื้อกรอง  

สบง  และผ้านุ่ง 
 

 

                   
 

      ภาพที่  38  การแต่งกายของพระเวสสันดร (ด้านหลัง) 
                                 ที่มา  : ผู้วิจัย  
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2.การแต่งกายของพระนางมัทรี 
 

 
 

ภาพที่   39  การแต่งกายของพระนางมัทรี (ด้านหน้า) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 
การแต่งกายของพระนางมัทรีจะประกอบไปด้วย เกี้ยวประดับศีรษะ   ต่างหู  เสื้อ

กรอง  ผ้าสไบ  ประคํา  เข็มขัด  และผ้านุ่ง 
 

 
 

ภาพที่  40 การแต่งกายของพระนางมัทรี (ด้านหลัง) 
ที่มา : ผู้วิจัย 

2.ต่างห ู

4.ผ้าสไบ 

6.เข็มขัด 

7.ผ้านุ่ง 

1.เกี้ยวประดับศีรษะ 

3.เสือ้กรอง 

5.ประคํา 
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3.การแต่งกายของชาลี 
 

 
 

ภาพที่  41   การแต่งกายของชาลี (ด้านหน้า) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 

  การแต่งกายของชาลีจะประกอบไปด้วย เกี้ยวมาลัย  ประคํา  เสื้อกรอง  สบง  ผ้า
คาดเอว  และกางเกง 

 

 
 

ภาพที่ 42 การแต่งกายของชาลี (ด้านหลัง) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

2.ประคํา 

4.สบง 

1.เกี้ยวมาลยั 

3.เสื้อกรอง 

6.กางเกง 

5.ผ้าคาดเอว 
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4.การแต่งกายของกัณหา 
 

 
 

ภาพที่  43 การแต่งกายของกัณหา (ด้านหน้า) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 

  การแต่งกายของกัณหาประกอบด้วย  เกี้ยวมาลัย  ประคํา  เสื้อกรอง  สไบ  เข็มขัด  
และผ้านุ่ง 

 

 
 

ภาพที่  44  การแต่งกายของกัณหา (ด้านหลัง) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

2.ประคํา 

4.สไบ 

5.เข็มขัด 

6.ผ้านุ่ง 

1.เกีย้วมาลยั 

3.เสื้อกรอง 
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2.นักแสดงที่แต่งกายเป็นพราหมณ์  ในลักษณะการแต่งกายประกอบการแสดงในที่นี้จะมี    

ชูชกตัวละครเพียงตัวเดียวที่แต่งกายเป็นพราหมณ์คือชูชก  ชูชกเป็นพราหมณ์อยู่ในเมืองกลิงคราษฎร์  
มีอาชีพขอทาน  จะไม่นิยมสวมหรือใส่เสื้อ  นุ่งผ้าสีขาวลักษณะโจงกระเบน ที่คอใส่ประคํา  สะพาย
ย่ามสีขาว และถือไม้เท้าพร้อมกะลาขอทาน  การแต่งกายของชูชกลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการแต่งการ
ที่เป็นไปตามลักษณะของตัวละคร  ทั้งนี้นี้การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น
เป็นการแสดงที่ต้องการนําเสนอภาพหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏในการเทศน์ให้ออกมาให้คนฟ๎งเทศน์
เข้าใจเรื่องราวมากที่สุด  ดังนั้นการแต่งกายของชูชกจึงเป็นการแต่งกายที่ผู้ชมหรือผู้ฟ๎งได้เห็นภาพ
ของตัวละครที่เสมือนจริงมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยสามารถแสดงการแต่งกายของชูชกได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่  45 การแต่งกายของชูชก (ด้านหน้า) 
ที่มา : ผู้วิจัย  

 
  การแต่งกายของชูชกประกอบไปด้วย วิกผมปลอม  หนวดเคราปลอม  ประคํา     

ผ้าเฉียงบ่า  ผ้าคาดเอว  และผ้านุ่ง(นิยมนุ่งโจงกระเบนสีขาว) 
 

2.หนวดเคราปลอม 

4.ผ้าเฉียงบ่า 

5.ผ้าคาดเอว 

6.ผ้านุ่ง 

3.ประคํา 

1.วิกผมปลอม 
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                       ภาพที่  46 การแต่งกายของชูชก (ด้านหลัง) 
                                           ที่มา : ผู้วิจัย  
 

3.ผู้แสดงที่แต่งกายเป็นกษัตริย์ จะมีลักษณะของการแต่งกายที่ยึดสถานะของตัวละครเช่น 
พระราชา มเหสี เป็นต้น การแต่งกายของผู้แสดงประเภทนี้จะแต่งกายด้วยลักษณะของพระยามหา
กษัตริย์ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดที่งดงาม และประดับเครื่องประดับและศิราภรณ์อย่างงดงาม      
ผู้แสดงที่แต่งกายลักษณะนี้จะมีเพียงตัวละครคือ พระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี ป๎จจุบันตัว
ละครทั้งสองตัวนี้ได้นําการแต่งกายของลิเกที่แต่งกายด้วยชุดลิเกที่ประดับด้วยเพชรเข้ามาใส่ในการ
แสดง ด้วยว่าผู้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีพ้ืนฐานที่นิยมใช้ศิลปินลิเกแสดง ดังนั้นการนํา
ชุดลิเกมาใส่เป็นตัวละครพระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดีจึงสามารถทําได้ง่าย และเห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นและบรรดาศักดิ์ของตัวละครได้ชัดเจนขึ้น  ดังนั้นการแต่งกายของผู้แสดงที่เป็น
กษัตริย์ในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีจึงนิยมใส่ด้วยชุดแต่งกายของลิเก  
 

                          
 

            ภาพที่ 47 การแต่งกายของพระเจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดี 
                                       ที่มา : ผู้วิจัย  
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3.4.6 การรําประกอบการแสดง 
  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นจะนิยมใช้การรํา
ประกอบการแสดงอยู่บ้าง  แต่ไม่มากจนเกินไปโดยเป็นเพียงลักษณะของการทําบทบาทเท่านั้น  
ลักษณะการรําจึงมีปรากฏให้เห็นด้วยกัน 2 ลักษณะคือ การรําประกอบเพลงหน้าพาทย์  และการรํา
ใช้บท 
  -การรําประกอบเพลงหน้าพาทยท์ี่ปรากฏในการแสดงด้วยกันนั้นจะมี 2 เพลงคือ 
   1.เพลงเชิด 
   2.เพลงโอด 

 เพลงเชิด เป็นเพลงที่ใช้สําหรับการเปิดเรื่องและเปิดตัวแสดงพระเวสสันดร       
พระเวสสันดรจะรําประกอบเพลงนี้เพ่ือเดินจากเวทีไปนั่งเตียง  ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะอธิบายการ
ปฏิบัติท่ารําที่ใช้เปิดตัวระหว่างการรําประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติและการรําเปิดตัวของการ
แสดงลิเกเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต่างและนําไปสู่การวิเคราะห์ในการศึกษาบอต่อไป    

เพลงโอด เป็นเพลงที่ใช้สําหรับการแสดงอารมณ์เสียใจ ร้องไห้ของตัวแสดงเช่น   
พระนางมัทรี  ชาลี  กัณหา  เจ้ากรุงสญชัย  และพระนางผุสดี ซึ่งมีการปฏิบัติกระบวนท่ารําที่สําคัญ 
ดังนี้ 
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ตารางที่  4  กระบวนท่ารําเพลงเชิด 
 

ที ่ ภาพท่ารําในการแสดงลิเก อธิบายท่ารํา ภาพท่ารําในการแสดง
ประกอบการเทศน์

มหาชาติ 

อธิบายท่ารํา 

 
1 
 

 
 

 
    เดินออกจาก
เวที  ย่อเข่าทั้ง
ส อ ง ล ง ใ น ท่ า
นั่ ง คุ ก เ ข่ า  
พร้อมทั้งยกมือ
ทั้ ง ส อ ง พ น ม 
ทําท่าไหว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     
      ก้าวเท้าซ้าย
ยกเท้าขวาเยื้อง
ไปด้านหน้า  มือ
ทั้ งสองตั้ งระดับ
อกจากนั้นค่อยๆ
เดินมือลั กษณะ
แหวกมือทั้งสอง
ออกลงด้านข้าง 
(ลั กษณะแหวก
หรือเปิด) ศีรษะ
และลําตัวตั้งตรง
ใบหน้ามองกลาง 

 
2 

 

 

 
     ก้าวเท้าขวา
ยกเท้าซ้ ายขึ้น
หนีบน่อง  มือ
ทั้งสองทําท่าจีบ
ค ว่ํ า   เ อี ย ง
ศีรษะด้านขวา 

 

 
 

 
      ก้าวเท้าซ้าย
ยกเท้าขวาเยื้อง
ไปด้านหน้า  มือ
ทั้ งสองตั้ งระดับ
อกค่อยๆเดินมือ
ลักษณะแหวกมือ
ทั้ ง ส อ ง ออ ก ล ง
ด้านข้าง  จากนั้น
ตกปลายมื อทั้ ง
สองข้ า งล งข้ า ง
ลําตัว ศีรษะและ
ลํ า ตั ว ตั้ ง ต ร ง
ใบหน้ามองกลาง 
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ที ่ ภาพท่ารําในการแสดงลิเก อธิบายท่ารํา ภาพท่ารําในการแสดง
ประกอบการเทศน์

มหาชาติ 

อธิบายท่ารํา 

 
3 

 

 

 
     ก้าวเท้าขวา
ลง ลักษณะก้าว
ไขว้  เปิดส้นเท้า
หลัง  มือทั้งสอง
คลายออกแล้ว
ตั้งหักข้อมือขึ้น
ระดับอก  เอียง
ศีรษะด้านซ้าย 

 

 
 

 
     ว า ง เ ท้ า ข ว า  
ก้ า ว เ ท้ า ซ้ า ย ไ ป
ด้านหน้า  บิดลําตัว
ม า ท า ง ด้ า น ข ว า
เล็กน้อย  มือทั้งสอง
ข้ า งทํ าท่ าจีบคว่ํ า
ระดับอก 

 
4 

 

 
 

 
     ลากเท้าทั้ง
สองมาประสม
กัน  ตั้งมือซ้าย
ระดับวงบน มือ
ขว าตั้ ง ว งล่ า ง
ร ะ ดั บ ผ้ า นุ่ ง 
ศี ร ษ ะ แ ล ะ
ใบหน้ามองตรง 

 

 
 

 
     ยกเท้ าขวามา
ประสมกับเท้าซ้าย
ในลักษณะประสม
เท้า  มือซ้ายตั้งตึง
ขนานไหล่  มือขวา
ตั้ งวงบน  ใบหน้า
หั น ม อ ง มื อ ซ้ า ย  
จากนั้นใช้การโย้ตัว
จํานวน 4-5 ครั้ง 

 
5 

 

 

 
     ย่ อ เ ข่ า ล ง
พ ร้ อ ม กั บ ก้ ม
ศีรษะเล็กน้อย 
ค ล้ า ย กั บ ก า ร
คํานับ  มือขวา
ตั้งวงล่างระดับ
ผ้านุ่ง  มือซ้าย
วางมือบนหน้า
ขาซ้าย 

   

 

 
     ยกเท้ าขวามา
ประสมกับเท้าซ้าย
ในลักษณะประสม
เท้า  มือซ้ายตั้งตึง
ขนานไหล่  มือขวา
ตั้ งวงบน  ใบหน้า
หั น ม อ ง มื อ ซ้ า ย  
จากนั้นใช้การโย้ตัว
จํานวน 4-5 ครั้ง 
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ที ่ ภาพท่ารําในการแสดงลิเก อธิบายท่ารํา ภาพท่ารําในการแสดง
ประกอบการเทศน์

มหาชาติ 

อธิบายท่ารํา 

 
6 

 

 
 

 
     วิ่งซอยเท้า
ไปที่ เตียง  มือ
ข ว า ทํ า ท่ า จี บ
ป ร ก ร ะดั บ แ ง่
ศีรษะ  มือซ้าย
ตั้งวงหน้าระดับ
ป า ก  ( ท่ า ชั ก
แปูง) 

 

 

 
     ก้าวเท้าซ้ายไป
ด้านหน้า  หมุนมา
ทางขวาเล็กน้อย มือ
ขวาจีบเข้าหาลําตัว
ระดับอก  มือซ้าย
ตั้งวง  เอียงศีรษะ
แ ล ะ ก ด ลํ า ตั ว
ทางด้านขวา   

 
7 

 

 

 
     ซ อ ย เ ท้ า
เคลื่อนที่ ในท่า
ชักแปูงมาหน้า
เตียง  ก้าวเท้า
ขวาไปด้านหน้า  
สอดมือทั้งสอง
ข้ า ง ขึ้ น ใ น
ลักษณะการขึ้น
เตียง  มือซ้าย
ตั้ ง ว งระดับว ง
บน  มือขวาจีบ
ส่งหลัง 

 

 
 

 
     ซ อ ย เ ท้ า
เคลื่อนที่ในท่าสอด
เชิ ด มาหน้ า เ ตี ย ง  
ก้ า ว เ ท้ า ข ว า ไ ป
ด้านหน้า  สอดมือ
ทั้ ง สองข้ า งขึ้ น ใน
ลักษณะการขึ้นเตียง  
มือซ้ายตั้งวงระดับ
วงบน  มือขวาจีบส่ง
หลัง 

 
8 

 

 
 

 
     นั่ ง คุ ก เ ข่ า
บนเตียง เดินมือ
ซ้ายทําท่าปูอง
หน้าระดับหน้า  
มือขวางอศอก
ข้ า ง ลํ า ตั ว ทิ้ ง
ป ล า ย มื อ ล ง  
เอียงศีรษะทาง
ด้านซ้าย 

 

 

 
     นั่งพับเพียบไป
ทางขว าบน เตี ย ง 
เดินมือซ้ ายทํ าท่ า
ปูองหน้าระดับหน้า  
มือขวางอศอกข้าง
ลําตัวทิ้งปลายมือลง  
เ อี ย ง ศี ร ษ ะ ท า ง
ด้านซ้าย 
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ตารางที่  5  กระบวนท่ารําเพลงโอด 
  

ที ่ ชื่อเพลง ภาพท่ารํา อธิบายการปฏิบัติท่ารํา 
 
1 

 
เพลงโอด 

 

 
ท่าท่ี 1 ท่าทอดแขน 

    
       มือซ้ ายจี บหงายทอด
แ ข น ไ ป ด้ า น ข้ า ง ลํ า ตั ว ใ น
ลักษณะงอศอก  มือขวาตั้งวง
ระดับวงล่าง กดไหล่ซ้าย และ
เอียงศีรษะทางด้านซ้าย 

 
2 

 
เพลงโอด 

 

 
ท่าท่ี 2 ท่าม้วนมือ 

    
      ม้วนมือซ้ายที่ทอดออก
ข้างลําตัวลักษณะวนจีบหนึ่ง
ครั้ง  มือขวาจีบเข้าหาลําตัว
ระดับวงล่าง  กดไหล่ซ้าย และ
เอียงศีรษะทางด้านซ้าย 
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ที ่ ชื่อเพลง ภาพท่ารํา อธิบายการปฏิบัติท่ารํา 
 
3 

 
เพลงโอด 

 

 
ท่าท่ี 3  ท่าเช็ดน้ําตา 

    
       เดินมือซ้ายม้วนมือมาแตะ
ที่ดวงตาข้างขวา(ลักษณะเช็ด
น้ําตา) พร้อมกับสะดุ้งตัวตาม
จังหวะ  มือขวาจีบเข้าหาลําตัว
ระดับวงล่าง  กดไหล่ซ้าย และ
เอียงศีรษะทางด้านซ้าย 

 
4 

 
เพลงโอด 

 

 
ท่าท่ี 4  ท่าเช็ดแก้ม 

      
      เปลี่ยนมือซ้ายที่แตะดวงตา
ข้างขวามาแตะที่แก้มด้านซ้าย
ของใบหน้า(ลักษณะปาดน้ําตาที่
แก้ม) มือขวาจีบเข้าหาลําตัว
ระดับวงล่าง  ลําตัวตั้งตรง  ใน
หน้ามองตรง 
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-การรําใช้บท คือการรําประกอบกิริยาของตัวละครขณะแสดงบทร้อง  พูด เจรจา  หรือแสดง
อารมณ์ในลักษณะต่างๆ  การรําใช้บทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนี้ จะมีการ
รําใช้บทในลักษณะต่างๆอย่างไม่ตายตัวมากนัก และไม่กําหนดเป็นมาตรฐานตายตัว  กระบวนท่ารําที่
ปรากฏในการรําใช้บทจึงใช้กระบวนท่าที่ง่ายๆ เช่นท่าตัวเรา  ท่ารัก  ท่าชี้  ท่ายิ้ม  ท่างดงามและท่า
กลัว ซึ่งผู้วิจัยสามารถแสดงการปฏิบัติท่ารําได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  6  กระบวนท่ารําใช้บท 
 

ที ่ ชื่อท่ารํา ภาพท่ารํา อธิบายการปฏิบัติท่ารํา 
 
1 

 
ท่าตัวเรา 

 

 
ท่าท่ี 1 ท่าตัวเรา 

      
     นั่ งตั้ งตั วตรง   มือขวา เท้ า
สะเอว มือซ้ายทํามือจีบเข้าหา
ลําตัวระดับอก เอียงศีรษะและกด
ไหล่ทางด้านขวา  ท่าตัวเรานี้ใช้
แ ส ด ง บ ท บ า ท ข ณ ะร้ อ ง ห รื อ
กล่ าวถึ งความหมายว่ าตั ว เรา         
ผู้แสดงจะปฏิบัติท่าลักษณะนี้ 

 
2 

 
ท่ารัก 

 

 
ท่าท่ี 2 ท่ารัก 

    
       การปฏิบัติท่ารักนี้ผู้แสดง
สามารถปฏิบัติได้ทั้งกิริยานั่งหรือ
ยืน  ปฏิบัติท่าโดยการนํามือทั้ง
สองมาประสานไขว้กันระดับอกให้
ฝุามือท้ังสองอยู่ตรงข้อศอก  
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ที ่ ชื่อท่ารํา ภาพท่ารํา อธิบายการปฏิบัติท่ารํา 
 
3 

 
ท่าชี้ 

 

 
ท่าท่ี 3 ท่าชี้ 

     
      การปฏิบัติท่าชี้นี้สามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งท่านั่งและท่ายืน  วิธี
ปฏิบัติท่ารําสามารถชี้นิ้วขวาหรือ
นิ้วซ้ายก็ได้ ในการปฏิบัติท่ารํา  
เมื่อชี้ข้างใดข้างหนึ่งมืออีกข้างทํา
มือจีบเข้าหาลําตัวระดับวงล่าง  
มือที่ชี้ ชี้ ตรงไประดับหน้าโดย
เหยียดนิ้วชี้ออกตึง และเก็บนิ้วทั้ง
สี่  ใบหน้ามองตรงตามมือที่ชี้ 

 
4 

 
ท่ายิ้ม 

 

 
ท่าท่ี 4 ท่ายิ้ม 

          
      การปฏิบัติท่ายิ้มนี้สามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งท่านั่งและท่ายืน และ
ปฏิบัติได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาไม่
มีข้อจํากัด ผู้ปฏิบัติทํามือลักษณะ
จีบเข้าหาลําตัวระดับคาง  มืออีก
ข้างทํามือจีบเข้าหาลําตัวระดับวง
ล่าง  เอียงศีรษะและกดไหล่ตาม
มือที่จีบปาก  
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ที ่ ชื่อท่ารํา ภาพท่ารํา อธิบายการปฏิบัติท่ารํา 
 
5 

 
ท่างดงาม 

 

 
ท่าท่ี 5 ท่างดงาม 

     
      การปฏิบัติท่างดงามนี้ ใช้สื่อ
ความหมายถึงความงาม  หรือ ของ
สูงศักดิ์  ผู้ปฏิบัติจะจีบคว่ํามือซ้าย
แล้วสอดขึ้นตั้งหักข้อมือระดับแง่
ศีรษะ มือขวาตั้งระดับวงล่าง เอียง
ศีรษะและกดลําตัวทางด้านมือสูง  
ท่านี้สามารถปฏิบัติได้ทั้งท่านั่งและ
ท่ายืน  และสามารถปฏิบัติได้ทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวา 

 
6 

 
ท่ากลัว 

 

 
ท่าท่ี 6 ท่ากลัว 

     
      การปฏิบัติท่ากลัวนี้สามารถ
ปฏิบัติได้ทั้งท่านั่งและท่ายืน      ผู้
ปฏิบัติจะปฏิบัติท่ารําโดยการนํามือ
ทั้งสองข้างมากุมประสานกันระดับ
ลิ้นปี่  พร้อมกับแสดงสีหน้าวิตก
กังวล หรือกลัว 
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3.4.7  ดนตรีประกอบการแสดง 
  ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี นั้นพบว่ามี    
วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงด้วยกัน 2 ลักษณะคือ วงปี่พาทย์เครื่องห้า  และวงปี่พาทย์มอญ  
กล่าวคือการใช้วงใดประกอบการแสดงในแต่ละครั้งนั้นพรเทพ  พรทวี จะยึดหลักของสถานที่และ
จุดประสงค์ของงานเป็นหลัก เช่น หากงานครั้งใดที่เจ้าภาพประสงค์หาแค่การแสดงประกอบเทศน์
มหาชาติเท่านั้นก็จะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าประกอบการแสดง  แต่หากครั้งใดที่มีการแสดงลิเกต่อท้าย
เทศน์มหาชาติก็จะใช้วงปี่พาทย์มอญซึ่งจะประจําตามเวทีลิเกที่ไปแสดงอยู่แล้ว ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก
ในการเคลื่อนย้าย  นอกจากนี้ตําแหน่งของการตั้งวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงจะนิยมตั้งวงปี่พาทย์
ด้านข้างของการแสดง  อาจจะด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ไม่จํากัด  ทั้งนี้เพ่ือสะดวกต่อการสื่อสารในขณะ
การแสดง  แต่หากเป็นการแสดงเทศน์มหาชาติที่แสดงบนโรงลิเก  วงปี่พาทย์ก็จะตั้งบริเวณด้านขวา
ของเวทีตามตําแหน่งของวงดนตรีประจําคณะลิเก  ซึ่งผู้บรรเลงประกอบการแสดงพรเทพ  พรทวี   
จะใช้นักดนตรีที่ประจําคณะลิเกไปแสดงด้วยทุกครั้งเนื่องจากมีความเข้าใจการบรรเลง และเข้าใจการ
แสดงเป็นอย่างด ี
  เครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์เครื่องห้า  ประกอบด้วย ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน  
กลองทัด  ปี่ใน และฉ่ิง 
  เครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์มอญ ประกอบด้วยระนาดเอก  ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่  
ฆ้องวงเล็ก โหม่ง  เปิงมางคอก  ตะโพนมอญ  ปี่มอญ กรับ ฉิ่ง  ฉาบเล็ก และฉาบใหญ่ 
  วิธีบรรเลงประกอบการแสดงนั้น  คณะผู้บรรเลงจะใช้ลักษณะวิธีของการแสดง
ประกอบการแสดงลิเกเป็นหลัก เนื่องจากการดําเนินเรื่องราวของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติจะคล้ายกับการบรรเลงประกอบลิเก ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบรรเลงส่งเพลงรานิเกลิง  
เพลงตามบททั้งอัตราจังหวะชั้นเดียวและสองชั้นเพ่ือใช้ร้องส่งบท ทั้งบทรัก บทโศก บทโกรธและ
บทบาทอ่ืนๆ  เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาอาการของตัวละครเช่น เชิด รัว ลา โอด  และการ
บรรเลงเพลงไทยต่างๆ เช่น ลาวครวญ สองไม้  หงส์ทอง นาคราช สิ่งที่สําคัญของการบรรเลง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  สายชล  สาลีผล ได้กล่าวไว้ว่า “วิธีบรรเลง
ประกอบเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น ต้องบรรเลงด้วยความเรียบร้อย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
และไม่คะนองในการบรรเลง ซึ่งจะแตกต่างกับการบรรเลงประกอบการแสดงลิเก” (สายชล  สาลีผล. 
สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2558)  
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ภาพที่ 48  ลักษณะวงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติบนโรงลิเก 
ที่มา :  ผู้วิจัย  

 

 
 

ภาพที่  49  ลักษณะวงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติบนศาลาการเปรียญ 
ที่มา :  http://www.ssyoutube.com/watch, 17 กรกฎาคม 2558 

 
3.4.8.อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

  ในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ผู้วิจัยพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการแสดงนั้นมีด้วยกัน 8 ชนิด คือ เตียง  พระขรรค์   สาแหรก  กะลา ย่าม  ไม้เท้า ภาชนะ
กรวดน้ํา  และเชือก การใช้อุปกรณ์ต่างๆมีหน้าที่ในการแสดงต่างกันดังนี้ 
  เตียง  เป็นสัญลักษณ์ทางการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้ง
โขนและละคร  หน้าที่ของเตียงไม่ใช่แค่ผู้แสดงออกมานั่งรํา แต่เตียงยังถูกสมมุติให้เป็นสถานที่และ

http://www.ssyoutube.com/watch
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อุปกรณ์ต่างๆในการแสดงด้วย  ในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นเตียง
จะมีหน้าที่ต่างกันสองบทบาทตามฉากของการแสดง  กล่าวคือ เมื่อพระเวสสันดรนั่ง เตียงก็
เปรียบเสมือนบรรณศาลาในเขาวงกต อันเป็นที่อาศัยของพระเวสสันดร  ส่วนในฉากท้องพระโรง  
กรุงสญชัย เตียงได้ถูกสมมุติให้เป็นบังลังค์ทองภายในท้องพระโรงกรุงสญชัย  เตียงในการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี จึงทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามเหตุการณ์ของการ
แสดง 
  พระขรรค์  เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงขององค์พระเวสสันดร  ที่พระเวสสันดร
จะวางคู่กับพระองค์ตลอด เพื่อเป็นอาวุธในการปูองกันอันตราย  ลักษณะเป็นพระขรรค์ยาวขนาด 30 
เซนติเมตร มีด้ามจับ และไม่มีฝ๎ก  พระเวสสันดรจะใช้พระขรรค์นี้ฆ่าชูชกตอนที่ชูชกเฆี่ยนตีสองกุมาร
ต่อหน้า  แต่ด้วยหวนนึกได้ถึงการทําทานที่ตนได้มอบสองกุมารไปแล้วจึงยับชั่งพระทัยได้ 
  สาแหรก  เป็นอุปกรณ์ที่มัทรีใช้ประกอบการออกปุาเพ่ือหาบหาผลไม้ ลักษณะ
สาแหรกจะทําด้วยหวายสี่สาย ตอนบนทําเป็นหูสําหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน  ตอนล่างขัดกันเป็น
สี่เหลี่ยมสําหรับวางกระจาด สาแหรกท้ังสองประดับด้วยริบบิ้นสีสันงดงาม 
  กะลา  เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงของชูชกที่ใช้ถือในฉากที่ชูชกเดินออกขอทาน
เรี่ยไรเงินมา จนถึงเขาวงกต  ลักษณะของกะลานี้ไม่จํากัดว่าเป็นลักษณะใดที่ตายตัว แต่ต้องเป็น
กะลามะพร้าวธรรมดาที่ไม่ผ่านการลงทองหรือตกแต่งให้งดงาม  เพราะสถานะของตัวละครคือเฒ่า
ชราที่ขอทานเป็นอาชีพ 
  ย่าม เป็นอุปกรณ์ของผู้แสดงตัวชูชก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับใส่ของหรือสําหรับใส่
พกพาเครื่องใช้ต่างๆในการเดินทางไกล ย่ามของชูชกในที่นี้จะถุงผ้าสีขาวเพ่ือให้เหมาะสมกับเครื่อง
แต่งกายของชูชก  ชูชกจะสะพายออกติดตัวตลอดเวลาขณะทําการแสดง  ที่สําคัญย่ามยังได้ใส่       
ขดเชือกสําหรับผูกมัดกัณหาและชาลีเมื่อคราวที่พระเวสสันดรประทานกัณหาและชาลีให้ชูชกด้วย 
  ไม้เท้า  เป็นอุปกรณ์ประจําตัวของผู้แสดงเป็นชูชก โดยลักษณะไม้เท้าจะใช้ไม้ขนาด
ยาวประมาณ 1 เมตรลักษณะกลม เพ่ือใช้ค้ํายันการเดินของชูชกในอิริยาบถต่างๆทั้งนี้เลียนแบบมา
จากพฤติกรรมและลักษณะของตัวละครที่เป็นชายชราสูงวัย 
  ภาชนะกรวดน้ํา  เป็นลักษณะของภาชนะสองอย่างอยู่ด้วยกันคือ ตัวพานรองรับน้ํา
มีขาด้านบนคล้ายๆถ้วยสําหรับที่กรวดน้ําตั้งไว้บนพานอีกครั้งหนึ่ง ก้นที่กรวดน้ําแคบตรงกลางเรียว
ปุองออกสําหรับใส่น้ํา ปากขอที่กรวดน้ํายาวเรียวเป็นรูเล็ก  และมีที่ปิดรูกรวดน้ําอาจทําด้วย
ทองเหลืองหรือเงินก็ได้  พระเวสสันดรใช้ภาชนะกรวดน้ํานี้ตอนที่ประทานสองกุมารให้ชูชก แล้วทรง
กรวดน้ําเพ่ือแสดงถึงการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ 
  เชือก  เป็นอุปการณ์ท่ีใส่ไว้ในย่ามของชูชก  โดยไม่จํากัดขนาดและวัสดุที่ใช้ ซึ่งชูชก
ใช้เชือกนี้ประกอบการแสดงที่หลังจากพระเวสสันดรทรงประทานชาลี และกัณหาให้ชูชก  ชูชกจึงใช้
เชือกนี้มัดชาลีและกัณหา เพ่ือบังคับให้ขอทาน และทําให้ไม่สามารถหนีไปไหนได้ 
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ภาพที่  50  ลักษณะของพระขรรค์และภาชนะกรวดน้ํา 
ที่มา :  ผู้วิจัย  

 
  

 
 

ภาพที่  51  ลักษณะของสาแหรกประดับริบบิ้น 
ที่มา :  ผู้วิจัย  
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3.4.9. สถานที่แสดง 
  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  นั้นมีสถานที่ที่สามารถใช้
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ บนศาลาการเปรียญหรือสถานที่ที่เจ้าภาพ
จัดเตรียมไว้ และแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติบนโรงลิเก  ทั้งนี้มาจากสาเหตุและความต้องการ
ของเจ้าภาพที่ต่างกัน  เช่นการจัดเทศน์มหาชาติประจําปีตามวัดต่างๆก็จะนิยมจัดบนศาลาการเปรียญ
หรือพ้ืนที่โล่งต่างๆที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงานจะเตรียมไว้  โดยลักษณะนี้จะเป็นแบบที่พรเทพ  พรทวีได้
แสดงมากที่สุด กล่าวคือคณะจัดงานหรือเจ้าภาพจะจัดสถานในการเทศน์มหาชาติบนศาลาการเปรียญ
จะจัดโดยจําลองเป็นปุาเขาวงกต ซึ่งจะประกอบด้วยราชวัติ ฉัตร ธง ผลไม้นานาชนิด ด้านหลังจะเป็น
ธรรมมาสของพระผู้เทศน์โดยอาจตั้งเป็นธรรมมาสน์เดี่ยวหรือธรรมาสน์คู่ก็ได้ตามความต้องการ  และ
บริเวณด้านหน้าจะเตรียมเตียงนั่งสําหรับผู้แสดง 1 ตัว  
  

 
 

ภาพที่ 52  : การแสดงเทศน์มหาชาติบนศาลาการเปรียญ 
ที่มา  :  http://www.ssyoutube.com/watch, 17 กรกฎาคม 2558 

 

ในส่วนของสถานที่แสดงลักษณะที่ 2 ที่จัดการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติบนโรงลิเกนั้น เป็น
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติแบบเฉพาะกิจซึ่งอาจปรากฏในช่วงฤดูเทศน์มหาชาติหรือ
นอกเหนือฤดูเทศน์มหาชาติก็ได้แล้วแต่ความต้องการของเจ้าภาพ  ซึ่งเป็นการที่เจ้าภาพหรือ
คณะกรรมการวัดมีความประสงค์จะให้มีพิธีเทศน์มหาชาติและการแสดงลิเกในวันเดียวกัน โดยจัดการ
เทศน์มหาชาติในช่วงเย็นก่อนจะมีการแสดงลิเก ซึ่งสถานที่แสดงลักษณะนี้มิค่อยได้แสดงบ่อยนัก โดย
เจ้าภาพจะจัดสถานที่และเครื่องประกอบการเทศน์มหาชาติไว้ในบริเวณเต้นท์หรือศาลาใกล้ๆโรงลิเก 
เมื่อเริ่มเทศน์ก็จะให้พระผู้เทศน์นั้นขึ้นธรรมมาสน์บนโรงลิเก โดยใช้พ้ืนที่บนโรงลิเกบริเวณด้านหน้า 
จากนั้นตั้ง  ธรรมมาสน์ของพระผู้เทศน์โดยอาจตั้งธรรมมาสน์เดี่ยวหรือธรรมมาสน์คู่ก็ได้ตามความ
ต้องการของคณะเจ้าภาพ โดยตรงการเวทีนั้นมีแท่นหรือเตียงสําหรับผู้แสดงออกทําบทบาท
ประกอบการแสดง ดังนั้นสถานที่ประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นจึงเป็นไปใน
ลักษณะที่เน้นความต้องการและจุดประสงค์ของคณะดําเนินการเป็นหลัก  
 

http://www.ssyoutube.com/watch
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ภาพที่ 53  การแสดงเทศน์มหาชาติบนโรงลิเก 
ที่มา  :  ผู้วิจัย 

 

  จากองค์ประกอบต่างๆของการแสดง  จึงก่อให้ เกิดรูปแบบของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบของ
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีได้ดังนี้ 
  1.เรื่องท่ีแสดง  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี มีเรื่องที่ใช้
แสดงด้วยกัน 4 เรื่องคือ นกกระยาง  สุวรรณสาม  องคุลีมาล  และพระเวสสันดร  เรื่องพระเวสสันดร
เป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียง  และนิยมจัดแสดงมากที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวพุทธศาสนิกชน
และประชาชนทั่วไปเข้าใจได้มากท่ีสุด 
  2.ผู้แสดง  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี นิยมแสดงโดย
ให้ตัวละครหลักท่ีปรากฏตามเนื้อเรื่อง  โดยคัดเลือกและใช้กลุ่มศิลปินที่มีพ้ืนฐานมาจากการแสดงลิเก
ทั้งในคณะและต่างคณะ ซึ่งมาเกณฑ์ในการพิจารณาผู้แสดงต่างๆด้วยความเหมาะสม 

3.บทประกอบการแสดง  มีลักษณะบทประกอบการแสดงที่เกิดจาก 2 ส่วนคือ ส่วน
ที่มาจากคัมภีร์เทศน์มหาชาติเช่นการท่องทํานองสําเภา  การใช้วิธีการออกเสียงทํานองเทศน์  และ
ส่วนที่มาจากการปรับปรุงขึ้นใหม่ เช่นการใส่บทร้องรานิเกลิง  ลักษณะของบทมีความคล้ายกับบท
ละครไทยคือมีทั้งกลอน  การร้อง  การเจรจาโต้ตอบ  เพลงไทย  และการแหล่  
  4.ขั้นตอนการแสดง การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
ดําเนินขั้นตอนของการแสดงตามเนื้อเรื่องและลักษณะบทที่ใช้ประกอบการแสดง โดยทุกครั้งจะต้องมี
การไหว้และบูชาครูการแสดง ซึ่งปรากฎว่ามีข้ันตอนในการแสดงด้วยกัน 6 ขั้นตอน 

5.การแต่งกาย   ใช้ลักษณะการแต่งกายตามลักษณะตัวละคร เน้นความสมจริงของ
ตัวละคร เช่น นักบวชห่มผ้าลายเสือ  ชูชกแต่งกายเป็นพราหมณ์แก่มีอาชีพขอทาน ตัวเจ้าเมืองหรือผู้
สูงศักดิ์อาจใช้การแต่งกายแบบลิเก 

6.การรําประกอบการแสดง ใช้ลักษณะการรําด้วยกัน 2 ลักษณะคือการรําประกอบ
เพลงหน้าพาทย์ และการรําใช้บท  โดยใช้ท่าทางง่ายๆตามตามลักษณะทางนาฏศิลป์ไทย  ซึ่งมีอิสระ
ในการร่ายรําให้เหมาะสมกับอารมณ์และเนื้อเรื่อง 
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7.ดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงดนตรีปี่พาทย์ประกอบการแสดงเช่นปี่พาทย์เครื่อง
ห้า และวงปี่พาทย์มอญ ทั้งนี้การใช้วงดนตรีประเภทใดประกอบการแสดงในแต่ละครั้งจะคํานึงถึง
สถานที่แสดงและจุดประสงค์ของงานเป็นหลักเช่น การแสดงเฉพาะพิธีเทศน์มหาชาติก็จะใช้วงปี่พาทย์
เครื่องห้า หรือการแสดงเฉพาะโอกาสในการเทศน์ต่างๆที่จัดให้มีการเทศน์ควบคู่กับการแสดงลิเกใน
ตอนกลางคืนก็จะใช้วงปี่พาทย์มอญประกอบ วิธีบรรเลงจะคล้ายกับการบรรเลงประกอบการแสดงลิเก 
แต่จะไม่โผงผาง และโลดโผนเหมือนลิเก 

8.อุปกรณ์ประกอบการแสดงมี  8 ชนิด คือ เตียง  พระขรรค์  สาแหรก  กะลา ย่าม  
ไม้เท้า ภาชนะกรวดน้ํา  และเชือก  แต่ละชนิดทําหน้าที่แตกต่างกันไปตามลําดับช่วงของการแสดง 
เช่น เตียง ถูกสมมุติเป็นสถานที่ต่างๆในเนื้อเรื่อง เช่น ศาลาภายในเขาวงกต หรือท้องพระโรงเมืองสีพี  
กะลาและไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ของชูชกที่ ใช้ไม้เท้าช่วยขณะเดินทางและใช้กะลาในการขอทาน       
พระขรรค์และภาชนะกรวดน้ํานั้นพระเวสสันดรจะใช้ภาชนะกรวดน้ําในตอนที่กรวดน้ําอนุโมทนาบุญ
หลังจากที่ได้ทําทานโดยการมอบชาลีและกัณหาให้กับชูชก ส่วนพระขรรค์จะใช้ในตอนที่ชูชกเฆี่ยนตี
สองกุมารต่อหน้าพระเวสสันดร  และสาแหรกนั้นมัทรีจะใช้ประกอบเมื่อออกเดินปุาหาผลไม้ 

9.สถานที่แสดง  ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและโอกาสในการแสดงที่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้จัดงาน  กล่าวคือสามารถแสดงได้ทั้งบนศาลาการเปรียญ  สถานที่ต่างๆที่ใช้ในการ
จัดการเทศน์มหาชาติ หรือแม้กระทั่งแสดงบนโรงลิเกประกอบการเทศน์มหาชาติ 

จากรูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี และ
องค์ประกอบในการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ผู้วิจัยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 7  รูปแบบและองค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  
ในยุคที่ 2 

 

รูปแบบการแสดง องค์ประกอบของการแสดง 
1.การเปิดเรื่อง 
     -พระธรรมกถึกเป็นผู้ เปิดเรื่องและ
นําเข้าสู่การแสดง 
2.การดําเนินเรื่อง 
     -การร้องเพลงรานิเกลิง 
     -การร้องทํานองสําเภา 
     -การร้องแหล่ 
     -การร้องเพลงไทย 
     -การเจรจา 
3.การปิดเรื่อง 
     -พระธรรมกถึ กสรุ ป เ รื่ อง ราวและ
เหตุการณ์ของการแสดง 

1.บทประกอบการแสดง 
     ใช้บทประกอบการแสดงอย่างชัดเจน ซึ่ง
เขียนโดยพระครูวิชาญธรรมภาณี และใช้แสดง
มาจนถึงป๎จจุบัน 
2.ผู้แสดง 
     ใช้ศิลปินลิเกแสดงประกอบเพียงอย่าง
เดียว 
3.ดนตรีและเพลงร้อง 
     ใช้การบรรเลงที่ประกอบด้วยการบรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ เช่น เพลงเชิด เพลงรัว  เพลง
โ อ ด  เ พ ล ง ส า ธุ ก า ร  แ ล ะ เ พ ล ง นั่ ง กิ น 
ประกอบการแสดง 
     เพลงร้องที่ใช้ จะใช้เพลงรานิเกลิงเป็น
หลักในการดําเนินเรื่อง  มีการใช้การร้อง
ทํานองสําเภา  การแหล่ การเจรจา และการ
ร้องเพลงไทยในอัตราสองชั้น  เช่น เพลง
ตะลุ่มโปง เพลงมะลิเลื้อย และมะลิเลื้อยชั้น
เดียว 
4.การแต่งกายประกอบการแสดง 
    ใช้การแต่งกายแบบสัญญะสี เช่นนักบวช 
อาทิ พระเวสสันดร มัทรี ชาลี และกัณหา  
นอกจากนี้มีการแต่งกายแบบพราหมณ์ตาม
ลักษณะตัวละครคือ ชูชก 
5.การรําประกอบการแสดง 
     ใช้การรําที่สําคัญ 2 ประเภทคือ  การรํา
เพลงหน้าพาทย์เชิด และเพลงโอด  และการ
รําใช้บทประกอบการแสดงเช่น ท่าตัวเรา  ท่า
รัก  ท่าชี้  ท่ายิ้ม ท่างดงาม  และท่ากลัว 
6.อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
     ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยกัน 8 
ชนิด คือ เตียง  พระขรรค์   สาแหรก  กะลา 
ย่าม  ไม้เท้า ภาชนะกรวดน้ํา  และเชือก 
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 จากตารางแสดงรูปแบบและองค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ    
พรเทพ  พรทวี นั้นแสดงให้เห็นว่าการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น มี
รูปแบบการแสดงที่สําคัญ 3 ขั้นตอนคือ การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึก  การดําเนินเรื่องด้วยการร้อง
เพลงรานิเกลิง  การร้องทํานองสําเภา  การร้องแหล่  การร้องเพลงไทย  และการเจรจา  และใช้การ
ปิดเรื่องดว้ยพระธรรมกถึกสรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของการแสดง นอกจากนี้การแสดงยังประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบต่างๆของการแสดง  อาทิ  บทประกอบการแสดง  จะใช้บทประกอบการแสดง
อย่างชัดเจน ซึ่งเขียนโดยพระครูวิชาญธรรมภาณีที่ใช้แสดงมาจนถึงป๎จจุบัน ผู้แสดงนิยมใช้ศิลปินลิเก
แสดงประกอบเพียงอย่างเดียว ดนตรีและเพลงร้อง  ใช้การบรรเลงที่ประกอบด้วยการบรรเลงเพลง
หน้าพาทย์ เช่น เพลงเชิด เพลงรัว  เพลงโอด เพลงสาธุการ และเพลงนั่งกิน ประกอบการแสดง    
เพลงร้องที่ใช้ จะใช้เพลงรานิเกลิงเป็นหลักในการดําเนินเรื่อง  มีการใช้การร้องทํานองสําเภา       
การแหล่ การเจรจา และการร้องเพลงไทยในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว  เช่นเพลงตะลุ่มโปง       
เพลงมะลิเลื้อย และมะลิเลื้อยชั้นเดียว  การแต่งกายประกอบการแสดงใช้การแต่งกายแบบสัญญะสี 
เช่นนักบวช อาทิ พระเวสสันดร มัทรี ชาลี และกัณหา  นอกจากนี้มีการแต่งกายแบบพราหมณ์ตาม
ลักษณะตัวละครคือ ชูชก  การรําประกอบการแสดงใช้การรําที่สําคัญ 2 ประเภทคือ  การรําเพลง 
หน้าพาทย์เชิด และเพลงโอด  และการรําใช้บทประกอบการแสดงเช่น ท่าตัวเรา  ท่ารัก  ท่าชี้  ท่ายิ้ม   
ท่างดงาม  และท่ากลัว  นอกจากนี้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยกัน 8 ชนิดคือ เตียง        
พระขรรค์   สาแหรก  กะลา ย่าม  ไม้เท้า ภาชนะกรวดน้ํา  และเชือก  รูปแบบการแสดงและ
องค์ประกอบในการแสดงของพรเทพ  พรทวีนั้นสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น มีรูปแบบและลักษณะการแสดงที่ชัดเจน  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากจารีตของการแสดงลิเก และส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการพัฒนาการของการแสดงตั้งแต่
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน ศิลปินลิเก  จนมาถึงการแสดงของพรเทพ  พรทวี  ซึ่งผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบของการแสดง  และองค์ประกอบของการแสดง ในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ตาม
แนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ศิลปินลิเกในยุคที่ 1  และของพรเทพ  พรทวี ในยุคที่ 2 ได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบรูปแบบการแสดง และองค์ประกอบของการแสดง 
 

ประเด็นสําคญัในการแสดง ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านยคุที่ 1 ศิลปินลเิกยุคที่ 1 พรเทพ  พรทว ียุคที่ 2 
 

รูปแบบการแสดง 
การเปิดเรื่อง -พระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดเรื่องและนําเข้า

สู่การแสดง 
-พระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดเรื่องและนําเข้าสู่
การแสดง 

-พระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดเรื่องและ
นําเข้าสู่การแสดง 

 
 

การดําเนินเรื่อง 

-เพลงพื้นบ้าน,เพลงฉ่อย,เพลง    
อีแซว,ลําตดั 
-การเจรจา 
-การร้องแหล ่

-การร้องเพลงรานเิกลิง 
-การร้องเพลงไทย 
-การเจรจา 
-การร้องแหล ่

-การร้องเพลงรานเิกลิง 
-การร้องทํานองสําเภา 
-การร้องแหล ่
-การร้องเพลงไทย 
-การเจรจา 

การปิดเรื่อง -พระธรรมกถึ กสรุป เ รื่ อ งร าวและ
เหตุการณ์ของการแสดง 

-พระธรรมกถึกสรุปเรื่องราวและเหตุการณ์
ของการแสดง 

-พระธรรมกถึกสรุปเรื่องราวและ
เหตุการณ์ของการแสดง 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ
การแสดง 

 
บทประกอบการแสดง 

ไม่มีตัวบทประกอบการแสดงที่ เป็น
รูปธรรมนัก  โดยอาศัยจากการทําความ
เข้าใจในเนื้อเรื่อง ประกอบกับปฏิภาณ
ของนักแสดงที่จะต้อง ด้นการร้อง การ
เจรจา ให้เข้ากับเนื้อเรื่องนั้นๆ 

ไม่ปรากฏบทประกอบการแสดงที่ตายตัว  ผู้
แสดงส่วนใหญ่มาจากศิลปินลิ เก จึ งมี
ความสามารถในการทําความเข้าใจกับ
เรื่องราว และสามารถด้นกลอน การร้อง  
และการเจรจาได้เองอย่างอิสระ 

ใช้บทประกอบการแสดงอย่างชัดเจน 
ซึ่งเขียนโดยพระครูวิชาญธรรมภาณี 
และใช้แสดงมาจนถึงป๎จจุบัน 

 
ผู้แสดง 

ใช้ผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพื้นบ้าน 
อาทิพ่อเพลง  แม่เพลง มารับบทเป็นตัว
แสดงประกอบ 

ใช้ผู้แสดงที่มีพื้นฐานจากการแสดงลิเก เช่น 
พระเอก  นางเอก  ดาวร้าย และลูกหลาน
ของศิลปินลิเกท่ีสามารถแสดงบทบาทได้ 

     ใช้ศิลปินลิเกแสดงประกอบเพียง
อย่างเดียว 

 
 

เพลงร้องและดนตร ี

เพลงร้องส่วนใหญ่ใช้เพลงพื้นบ้านและ
การเจรจาเป็นสําคัญในการดําเนินเรื่อง  
บทบาทของเพลงร้องและดนตรีจึงไม่
เด่นชัดมากนัก เป็นเพียงส่วนประกอบ
เพื่อเสริมเหตุการณ์ในการดําเนินเรื่อง 

ใช้การร้องรานิเกลิงเป็นหลัก  ประกอบการ
เจรจาของตัวละคร นอกจากนี้ดนตรีที่หน้าที่
สําคัญในการบรรเลงประกอบเหตุการณ์และ
อารมณ์ของตัวละคร 

     ใช้การบรรเลงที่ประกอบด้วย
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ เช่น 
เพลงเชิด เพลงรัว  เพลงโอด เพลง
ส า ธุ ก า ร  แ ล ะ เ พ ล ง นั่ ง กิ น 
ประกอบการแสดง 
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบรูปแบบการแสดง และองค์ประกอบของการแสดง(ต่อ) 
 

ประเด็นสําคญัในการแสดง ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านยคุที่ 1 ศิลปินลเิกยุคที่ 1 พรเทพ  พรทว ียุคที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ
การแสดง(ต่อ) 

 
เพลงร้องและดนตร ี

(ต่อ) 

 
 

- 

 เพลงร้องที่ใช้ จะใช้เพลงรานิเกลิง
เป็นหลักในการดําเนินเรื่อง  มีการใช้
การร้องทํานองสําเภา  การแหล่ การ
เจรจา และการร้องเพลงไทยในอัตรา
สองช้ัน เช่นเพลงตะลุ่มโปง เพลง
มะลิเลื้อย และมะลิเลื้อยช้ันเดียว 

 
การแต่งกายประกอบการ

แสดง 

แต่งตามลักษณะของการเล่นเพลง
พื้นบ้านภาคกลาง เช่น สวมเสื้อแขน
กระบอก  ห่มส ไบ  และนุ งผ้ า โจง
กระเบน เป็นต้น 

แต่งกายตามลักษณะของตัวละคร เช่นการ
ห่มผ้าลายเสือของพระนางมัทรี กัณหา และ
ชาลี และการแต่งกาบแบบพราหมณ์ของตัว
ละครชูชก 

ใช้การแต่งกายแบบสัญญะสี เช่น
นักบวช อาทิ พระเวสสันดร มัทรี ชา
ลี และกัณหา  นอกจากนี้มีการแต่ง
กายแบบพราหมณ์ตามลักษณะตัว
ละครคือ ชูชก 

 
 
 

การรําประกอบการแสดง 

ใช้กระบวนการร่ายรําที่อิสระผู้แสดง
สามารถแสดงท่ารําให้เข้ากับบทบาท
และอารมณ์ของตัวละครได้ และไม่
ข้อจํากัดในการรํา  กระบวนท่าส่วนใหญ่
เป็นการรําใช้บทตามความหมาย และไม่
จัดรูปแบบการรําให้เป็นมาตรฐานมาก
นัก 

ใช้กระบวนท่ารําที่อิสระ ตัวละครสามารถ
ร่ายรําไดต้ามความเหมาะสม มกีารรําหน้า
พาทย์ เช่น เชิด โอด และการรํา
ประกอบการร้องของตัวละคร 

ใช้การรําที่สําคญั 2 ประเภทคือ  
การรําเพลงหน้าพาทย์เชิด และเพลง
โอด  และการรําใช้บทประกอบการ
แสดงเช่น ท่าตัวเรา  ท่ารัก  ทา่ช้ี  
ท่ายิ้ม ท่างดงาม  และท่ากลัว 

 
อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

มีอุปกรณ์ที่ใช้คือ เตียง  สาแหรก  ไม้
เท้า  กะลา  เชือก และย่าม 

ประกอบด้วย เตียง สาแหรก  ไม้เท้า  กะลา   
เชือก    และย่าม 

ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยกัน 
8  ชนิ ด  คื อ  เ ตี ย ง   พร ะขร ร ค์   
สาแหรก   กะลา  ย่ าม   ไ ม้ เ ท้ า 
ภาชนะกรวดน้ํา  และเชือก 
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 จากตารางแสดงรูปแบบการแสดง และองค์ประกอบของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติทั้งจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ศิลปินลิเก  และพรเทพ  พรทวี  แสดงให้เห็นว่าการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีรูปแบบการแสดงที่เหมือนกันทั้ง 3 กลุ่มการแสดง คือ มีการเปิดเรื่อง  
การดําเนินเรื่อง และการปิดเรื่องที่เหมือนกัน แต่จะแตกกันในรายละเอียนของขั้นการดําเนินเรื่องซึ่ง
พบว่ามีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของทั้ง 3 กลุ่มการแสดงยัง
มีองค์ประกอบในการแสดงที่เหมือนกันคือ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ บทประกอบการแสดง  ผู้แสดง  
เพลงร้องและดนตรี  การแต่งกายประกอบการแสดง  การรําประกอบการแสดง  และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง  แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละองค์ประกอบ  ผู้วิจัยจะนําประเด็น
ความแตกต่างทั้งในส่วนของรูปแบบการแสดง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงของศิลปินทั้ง 3 กลุ่ม
การแสดงนั้นไปวิเคราะห์ในการศึกษาบทต่อไป 
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บทที่  4 

วิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
.  
  ในการศึกษาบทนี้ผู้วิจัยจะได้ทําการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  ซึ่งจากการศึกษาความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  
และองค์ประกอบต่างๆในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  ทําให้ทราบว่า
รูปแบบของการแสดงนั้นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบของการแสดงตามแนวทางของ
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  รูปแบบการแสดงตามแนวทางของศิลปินลิเก และรูปแบบการแสดงตามแนวทาง
ของคุณพรเทพ  พรทวี ซึ่งผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ตามประเด็นหลักสําคัญ 2 ประเด็นคือ 
  4.1.รูปแบบการแสดง 
  4.2.องค์ประกอบของการแสดง 
 
4.1 รูปแบบการแสดง 
 การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแล้วพบว่า  การแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติเป็นการแสดงเฉพาะที่ปรากฏในพิธีการเทศน์มหาชาติเท่านั้น รูปแบบของ
การแสดงได้ปรากฏและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แนวทางของการแสดงมีรูปแบบการแสดงมีด้วยกัน 3 
แนวทางคือ แนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  แนวทางของศิลปินลิเก  และแนวทางของคุณพรเทพ  
พรทวี ซ่ึงผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
วิเคราะห์รูปแบบการแสดง 
 จากข้อมูลของรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  แสดงให้เห็นว่าการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติ มีรูปแบบการแสดงตามแนวทางของการแสดงทั้ง 3 แนวทางที่คล้ายกัน 
รูปแบบของการแสดงจะประกอบได้ด้วยการเปิดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง  ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์รายละเอียดได้ดังนี้ 
 -การเปิดเรื่อง  ใช้การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดการแสดงและนําเข้าสู่ การแสดง  
โดยทั้ง 3 แนวทางนั้นใช้การเปิดเรื่องลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการแสดงนี้เป็นช่วงของการแสดง
ที่ต่อเนื่องมาจากการเทศนามหาชาติของพระธรรมกถึกในกัณฑ์กุมาร พระธรรมกถึกจะเป็นผู้กล่าว
เชิญชวนบรรดาผู้ฟังเทศน์ร่วมกับชมการแสดงประกอบการเทศน์เพ่ือให้เห็นภาพของเหตุการณ์ใน
กัณฑ์นั้นๆ การเปิดเรื่องด้วยลักษณะเช่นนี้หากจะเปรียบกับขั้นตอนของการแสดงลิเกก็จะคล้ายใน
ส่วนขั้นของการออกแขก  อันเป็นการเชิญชวนหรือแนะนําการแสดงที่จําใช้ศิลปินลิเกร่วมกันร้องเพลง
ออกแขก  ดังนั้นวิธีการเปิดเรื่องของการเทศน์มหาชาติแม้ในแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านซึ่งยัง
ไม่ได้รับอิทธิพลของลิเกเข้ามาผสมมากนัก  แต่ก็ใช้แนวทางการเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึก
เช่นเดียวกับแนวทางของ ศิลปินลิเก และยิ่งโดยเฉพาะแนวทางของพรเทพ  พรทวีนั้น ก็ใช้รูปแบบ
การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากพรเทพ  พรทวี มีอาชีพแสดงลิเกอย่างเต็ม
ตัวรูปแบบในการเปิดเรื่องจึงคล้ายกับการเปิดเรื่องตามแนวทางของศิลปินลิเก 
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 -การดําเนินเรื่อง  จากข้อมูลของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในขั้นตอนของการ
ดําเนินเรื่อง  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการดําเนินเรื่องตามแนวทางของการแสดงทั้ง 3 นั้น มี
รายละเอียดและวิธีการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการดําเนินเรื่องตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน 
มาสู่การดําเนินเรื่องตามแนวทางของลิเก นั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของ
ศิลปะการร้องที่แตกต่างกันระหว่างเพลงพ้ืนบ้าน และลิเก  การดําเนินเรื่องตามแนวทางของศิลปิน
เพลงพ้ืนบ้านจะนิยมใช้การร้องเพลงพ้ืนบ้านต่างๆเป็นหลักในการดําเนินเรื่องประกอบกับการเจรจา 
เช่น การร้องเพลงฉ่อย  เพลงอีแซว และร้องลําตัด  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบรรดาพ่อเพลงและแม่
เพลง  ต่อมาเมื่อรูปแบบการแสดงที่แสดงโดยศิลปินลิเกเข้ามาแสดงประกอบการเทศน์จึงทําให้
อิทธิพลของจารีตลิเกเข้ามามีบทบาทแทนการดําเนินเรื่องตามแนวทางของเพลงพ้ืนบ้าน  การดําเนิน
เรื่องตามแนวทางของศิลปินลิเกจะนิยมใช้การร้องเพลงรานิเกลิง เป็นเพลงหลักของการแสดงลิเกและ
ถือว่าเป็นจารีตของการแสดงที่จะต้องใช้เพลงรานิเกลิงเป็นเพลงดําเนินเรื่อง นอกจากนี้มีการร้อง  
เพลงไทยต่างในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว ทั้งนี้ศิลปินลิเกส่วนใหญ่มักมีความรู้พ้ืนฐานในการร้องเพลง
ไทย ดังนั้นจึงนําเข้ามาใช้ประกิอบในการดําเนินเรื่อง จึงทําให้รูปแบบของการดําเนินเรื่องระหว่าง
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านและศิลปินลิเกมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
 ต่อมาเมื่อพรเทพ  พรทวีเข้ามามีบทบาทแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น ทําให้       
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีรูปแบบของการดําเนินเรื่องที่คล้ายคลึงกับแนวทางของ
ศิลปินลิเก เนื่องจากพรเทพ  พรทวีมีอาชีพเป็นลิเกประกอบกับศิลปินที่มารับบทบาทเป็นตัวละคร
ต่างๆประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการแสดงลิเกทั้งสิ้น  รูปแบบของ
การดําเนินเรื่องจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของศิลปินลิเก  แต่สิ่งที่แตกต่างและเป็น
จุดเด่นของการแสดงอย่างเห็นได้ชัดก็คือการร้องทํานองสําเภา  ซึ่งเป็นทํานองเฉพาะของพระธรรม
กถึกท่ีเทศน์ในกัณฑ์กุมาร ในแนวทางของศิลปินพื้นบ้าน และแนวทางของศิลปินลิเกนั้นไม่ปรากฏการ
ใช้ทํานองสําเภาในการดําเนินเรื่องทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 แนวทางนี้ใช้พระธรรมกถึกเป็นผู้รับบทบาท   
พระเวสสันดร การถ่ายทอดทํานองสําเภาจึงปรากฏเฉพาะการดําเนินเรื่องตามแนวทางของพรเทพ  
พรทวีเทานั้น 
 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการแสดงในการดําเนินเรื่องของทั้ง 3 แนวทางนั้นมีรายละเอียดที่
แตกต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยพบว่า แนวทางของศิลปินลิเก และแนวทางของพรเทพ  พรทวีนั้น มีความ
ใกล้เคียงและคล้ายกันเป็นอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนฐานความเป็นลิเกที่มีอยู่ในตัวของผู้แสดงทั้ง 2 
แนวทาง ส่วนแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านก็เป็นไปตามลักษณะของการแสดงเพลงพื้นบ้าน 
 -การปิดเรื่อง  รูปแบบของการปิดเรื่องตามแนวทางการแสดงทั้ง 3 แนวทางนั้น ใช้การปิด
เรื่องด้วยพระธรรมกถึกเป็นผู้สรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของเรื่องเช่นเดียวกัน เป็นการจบเรื่องและ
สรุปการแสดงแบบสุขนาฏกรรม ที่ผู้แสดงชวนกันไปรับพระเวสสันดร และพระนางมัทรีกลับมาอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจึงเป็นลักษณะการแสดงเฉพาะที่
ปรากฏในพิธีการเทศน์มหาชาติเท่านั้น  และพระธรรมกถึกมีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
แสดงของทั้ง 3 แนวทาง คือ เป็นผู้เปิดเรื่องเริ่มการแสดง  และในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ปิดเรื่องหรือ
สรุปเหตุการณ์ของการแสดงด้วย นอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นผู้แสดงพระเวสสันดรด้วย ในแนวทางการ
แสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเก  
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จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  เป็นการ
แสดงที่ยึดจารีตของการแสดงลิเกโดยการร้องเพลงรานนิเกลิงเป็นเพลงดําเนินเรื่อง  นอกจากนี้ก็
นําเอาจารีตของการร้องเพลงพื้นบ้านเช่น การร้องแหล่เข้ามาประกอบในการแสดงด้วย 

 
4.2 องค์ประกอบของการแสดง 
 การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  เป็นการแสดงที่นอกจากจะมี
รูปแบบการแสดงของตนเองที่ชัดเจนแล้ว  การแสดงดังกล่าวยังมีองค์ประกอบต่างๆหลากหลาย
องค์ประกอบด้วยกันที่ทําให้การแสดงเกิดความสมบูรณ์  จากการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติพบว่า แต่ละแนวทางของการแสดงทั้งแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน 
แนวทางของลิเก  และแนวทางของพรเทพ  พรทวี  มีองค์ประกอบของการแสดงที่สําคัญด้วยกัน 6 
องค์ประกอบ คือ  บทประกอบการแสดง  ผู้แสดง  ดนตรีและเพลงร้อง  การแต่งกาย  อุปกรณ์
ประกอบการแสดง  และกระบวนท่ารํา  ซึ่งผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงได้ดังนี้ 

4.2.1 วิเคราะห์บทประกอบการแสดง 
 จากข้อมูลบทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติตามแนวทางการแสดงทั้ง 3 แนวทาง  แสดง
ให้เห็นว่าแต่เดิมนั้นการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และ
ศิลปินลิเกไม่ปรากฏตัวบทที่ใช้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ชัดเจนมากนัก การแสดงในช่วงนั้น
จึงเป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้านการร้องมาใช้ประกอบ เช่นแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านก็
นิยมใช้เพลงพ้ืนบ้านประกอบการขับร้อง  แนวทางของศิลปินลิเกก็นิยมใช้เพลงในการแสดงลิเก
ประกอบการขับร้องเช่น เพลงรานิเกลิง  เพลงไทย  จึงเห็นความแตกต่างของทั้ง 2 แนวทางอย่าง
ชัดเจน  ต่อมาเมื่อพรเทพ  พรทวีเข้ามาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจึงเริ่มมีบทประกอบการ
แสดงอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิชาญธรรมภาณี  เป็นผู้เขียนบทประกอบการ
แสดงให้พรเทพ  พรทวี  โดยนําเนื้อเรื่องจากการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร และข้อความในตําราเทศน์
ที่เป็นทํานองเฉพาะเช่น ทํานองสําเภา มาบรรจุในบทประกอบการแสดง  ซึ่งพรเทพ  พรทวีได้ใช้
ประกอบการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน  แสดงให้เห็นว่าบทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาตินั้นเริ่ม
ปรากฏชัดเจนในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ตามแนวทางของพรเทพ  พรทวี  ซึ่งยังคงใช้
ประกอบการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน 

4.2.2 วิเคราะห์ผู้แสดง 
 จากข้อมูลของผู้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ แสดงให้เห็นว่าผู้แสดงของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติทั้ง 3 แนวทางนั้นเริ่มต้นมาจากการใช้ผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน
ซึ่งในแนวทางนี้พระธรรมกถึกจะเป็นผู้รับบทบาทเป็นพระเวสสันดรขณะทําการเทศน์ไปด้วย  
ประกอบกับต่อมามีประกาศมหาสมณาณัติที่ห้ามมิให้พระภิกษุเล่นตลกคะนองขณะทําการเทศน์
มหาชาติ  จึงทําให้กลุ่มศิลปินกลุ่มแรกที่มีบทบาทร่วมแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ คือกลุ่มของ
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ซึ่งต่อมาศิลปินลิเกเริ่มมีบทบาทและเข้ามาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตาม
แนวทางที่ 2 ทําผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนั้นค่อยๆลดบทบาทลง เนื่องจากศิลปินที่มาจาก
ลิเกนั้นจะมีความสามารถทางการแสดงที่เด่นชัดกว่า เนื่องจากมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ทางการ
แสดงทั้งในด้านการร้อง  การรํา  และการเจรจา อิทธิพลของศิลปะการแสดงลิเกจึงมีบทบาท
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ประกอบการเทศน์มหาชาติที่ชัดเจนขึ้น  และเป็นรูปแบบการแสดงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการแสดงตาม
แนวทางของพรเทพ  พรทวี  ที่ใช้ผู้แสดงที่เป็นศิลปินลิเกมาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติอย่าง
เต็มตัว โดยเฉพาะบทบาทของพระเวสสันดรที่ ได้ใช้ฆราวาสแสดงแทนพระธรรมกถึก  ดังนั้นความ
สมบูรณ์ของผู้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจึงปรากฏอย่างชัดเจนที่ปัจจุบันใช้ผู้แสดงที่มาจากลิเก  
และรับบทบาทเป็นตัวละครประกอบการแสดงอย่างเต็มตัวตั้งแต่ เจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี     
พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  กัณหา  ชาลี  และชูชก  ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้แสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาตินั้นนิยมใช้ผู้แสดงที่มีทักษะด้านการร้องเป็นหลักในการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติ โดยได้พัฒนาการมาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และปัจจุบันใช้ผู้แสดงที่เป็นศิลปินลิเกแสดงเป็น
หลัก 

4.2.3 วิเคราะห์ดนตรีและเพลงร้อง 
 จากข้อมูลด้านการบรรเลงดนตรีและเพลงร้องของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทั้ง 3 
แนวทาง ผู้วิจัยพบว่าดนตรีและเพลงร้องของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น  ในแนวทาง
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้านและแนวทางของศิลปินลิเกค่อนข้างที่จะมีอิสระในการบรรเลงและการร้อง  ทั้งนี้
เนื่องจากไม่มีตัวบทประกอบการแสดง  จึงทําให้ดนตรีและเพลงร้องของทั้ง 2 แนวทางนั้นเป็นไปตาม
ลักษณะของผู้แสดง  ซึ่งผู้วิจัยพบว่าผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้านก็จะนิยมใช้ดนตรีและการร้อง
ที่เป็นไปในแนวทางพ้ืนบ้าน   ส่วนผู้แสดงที่มาจากศิลปินลิเกก็จะนิยมใช้ดนตรีและการร้องที่เป็นไป
ตามลักษณะของการแสดงลิเก  ซึ่งต่อมาดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดงเทศน์มหาชาตินั้นเริ่ม
ปรากฏชัดเจนขึ้นในการแสดงตามแนวทางของพรเทพ พรทวี   เนื่องจากพบว่ามีการใช้บท
ประกอบการแสดง ดังนั้นจึงมีการบรรจุการบรรเลง บรรจุเพลงร้องต่างๆที่ใช้ในการดําเนินเรื่องอย่าง
ชัดเจน อาทิ 
 1.  การบรรเลงประกอบการแสดง   จะใช้เพลงต่างๆดังนี้ 

 เพลงเชิด  ใช้ประกอบกิริยาของตัวละครในเหตุการณ์ต่างๆ และมีการบรรเลงเพลง
เชิดจํานวน 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 บรรเลงประกอบการเดินออกมาจากเวทีของพระเวสสันดรเพ่ือนั่งเตียง
ในฉากแรก  และครั้งที่ 2บรรเลงประกอบการเดินทางเข้าป่าไปหาผลไม้ของพระนางมัทรี 

เพลงรัว  ใช้ประกอบเหตุการณ์ที่สําคัญในการแสดง จากการศึกษาพบว่ามี        
การบรรเลงเพลงรัวเพ่ือประกอบเหตุการณ์ต่างๆในการแสดงด้วยกันจํานวน 5 ครั้งคือ  ครั้งที่ 1 
บรรเลงขณะกัณหาและชาลีเข้าไปกอดพระนางมัทรีไม่ให้ไปหาผลไม้  ครั้งที่ 2 บรรเลงขณะแสดง
เหตุการณ์ลงไปแอบในสระน้ําของกัณหาและชาลี  ครั้งที่ 3 บรรเลงขณะพระเวสสันดรทรงเงื้อ     
พระขรรค์จะฟันชูชก  ครั้งที่ 4 บรรเลงขณะพระเจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดีเห็นหน้าชาลีและ  
กัณหา  และครั้งที่ 5 บรรเลงแสดงเหตุการณ์ชูชกท้องแตก 

เพลงโอด  ใช้ประกอบกิริยาร้องไห้ของตัวละคร พบว่ามีการบรรเลงเพลงโอด
ประกอบการแสดงด้วยกันจํานวน 3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 บรรเลงประกอบเหตุการณ์ที่พระนางมัทรีจะต้อง
เข้าป่าหาผลไม้  ครั้งที่ 2 บรรเลงประกอบเหตุการณ์ที่พระนางมัทรีตัดสินใจเข้าป่าหาผลไม้  และครั้ง
ที่ 3 ประกอบเหตุการณ์ร้องไห้ของพระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดีที่เห็นหน้าชาลีและกัณหา 

เพลงสาธุการ ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ครั้ง โดยบรรเลงประกอบ
เหตุการณ์ของพระเวสสันดรในตอนท่ีทรงมอบชาลีและกัณหาให้แก่ชูชก โดยหลังจากที่มอบให้แล้วนั้น
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พระเวสสันดรทรงกรวดน้ําเพ่ืออนุโมทนาบุญในการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งขณะพระเวสสันดรทรง
หลั่งน้ํานั้น  วงปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงสาธุการประกอบกิริยาของพระเวสสันดรขณะนั้นด้วย 

เพลงนั่งกิน ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ครั้ง โดยบรรเลงประกอบ
เหตุการณ์ขณะที่ชูชกเริ่มกินอาหารที่พระเจ้ากรุงสญชัยจัดมาให้เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ชูชกพาชาลี
และกัณหามามอบให้ 

ผู้วิจัยพบว่ามีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ด้วยกันสองระดับคือ เพลงหน้าพาทย์ธรรมดา และ
เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง  ซึ่งมีสถิติในด้านการบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 12 ครั้งคือ เพลงเชิด
จํานวน 2 ครั้ง เพลงโอด 3 ครั้ง  เพลงรัว 5 ครั้ง  เพลงสาธุการ 1 ครั้ง  และเพลงนั่งกิน 1 ครั้ง  ซึ่ง
จากผลการวิเคราะห์จําแนกการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติผู้วิจัยพบว่า 
การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงนั้นแม้จะถูกนํามาใช้ในรูปแบบของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติ  แต่ระเบียบวิธีการบรรเลงยังคงยึดถือและปฏิบัติตามจารีตของการ
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงที่สําคัญ 4 ประการคือ การบรรเลงเพ่ือประกอบการ
เดินทางไปมาของตัวละคร  การบรรเลงเพ่ือประกอบกิริยาของตัวละครในลักษณะต่างๆ  การบรรเลง
เพ่ือประกอบอารมณ์ของตัวละคร  และการบรรเลงเพ่ือแสดงเหตุการณ์อัศจรรย์และเหตุการณ์ที่
สําคัญในการแสดง  ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงนั้น
เป็นการใช้เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงเพ่ือใช้ดําเนินเรื่องที่สําคัญอีกประการในการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี โดยยังคงยึดรูปแบบแบบและวิธีการบรรเลงตามจารีต
ของการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง 
 

2.การร้องประกอบการแสดง   จะใช้เพลงร้องต่างๆดังนี ้
2.1 การร้องเพลงรานิเกลิง 
เพลงรานิเกลิงเป็นกลอนลิเกที่ "นายดอกดิน เสือสง่า" ศิลปินลิเกสมัย ร.6 เป็นผู้

คิดค้นขึ้น โดยนําทํานองเพลงมอญครวญมาดัดแปลง ต่อมา "ครูหอมหวน นาคศิริ” ได้ปรับปรุง
ดัดแปลงวิธีการร้องใหม่ โดยใช้กลอนแบบลําตัดเข้าผสม คือลงสัมผัสด้วยสระและตัวสะกดเหมือนกัน
ตลอดทุกท่อน ทําให้ร้องด้นต่อไปได้ง่าย มีคําให้ใช้หลายคํา (โดยเฉพาะลงท้ายสระอา อี ไอ ที่เรียกว่า
กลอนลา กลอนลี และกลอนไล) แล้วค่อยจบลงให้ ปี่พาทย์รับ ทําให้น่าฟัง และบรรยายความได้มาก
ขึ้น  เพลงรานิเกลิงจึงกลายเป็นเพลงที่โดดเด่น และนิยมใช้เป็นเพลงหลักในการขับร้องประกอบการ
แสดงลิเก  ทั้งนี้สามารถใช้เพลงรานิเกลิงในการขับร้องประกอบการดําเนินเรื่องของการแสดงลิเกได้
ทุกบทบาท เช่น บทรัก  บทโกรธ  บทเศร้า  บทอาลัย และบทในการดําเนินเรื่องตามเหตุการณ์ต่างๆ 

พรเทพ  พรทวี  ได้นําศิลปะการร้องเพลงรานิเกลิง ซึ่งเป็นศิลปะที่มีอยู่ในตัวในชั้น
เชิงของการแสดงลิเกมาถ่ายทอดและปรับปรุงเข้าใช้ในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ    
พรเทพ  พรทวีด้วย  จึงปรากฏให้เห็นตามบทประกอบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่พรเทพ  
พรทวีใช้ประกอบการแสดงว่ามีการบรรจุการร้องเพลงรานิเกลิงสําหรับผู้แสดงได้ขับร้องเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินเรื่องราวและแสดงอารมณ์ต่างๆในการแสดง  จากการศึกษาบทประกอบการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติพบว่ามีการใช้การร้องเพลงรานิเกลิงในการแสดงด้วยกันจํานวน   8 ครั้ง 
ซ่ึงมีการใช้ประกอบการร้องของตัวละครต่างๆและเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่องการแสดง ดังนี้ 
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(ครั้งที่ 1) 
-ร้องเพลงรานิเกลิง- 

  สิบนิ้วนอบน้อมพร้อมคํานับ  พรเทพขอกราบเสียก่อน 
 เสียงไม่หวานยามมาวอน    ทนฟังกันไปก่อนครับท่าน 
 พรเทพ ขอกราบนมัสการ    พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาส 
 เป็นองค์ประธานในงานที่จัด   เทศน์มหาชาติ สิบสามกัณฑ์ 
 ขอขอบพระคุณญาติโยมทั้งหลายที่มีใจศรัทธา  วันนี้ได้มาร่วมบุญ 
 พรเทพ ขอกราบขอบคุณ    ไปจนทุกๆท่าน 
 แสดงประกอบเทศน์เรื่ององค์พระเวสสันดร  บางช่วงบางตอนผิดพลาด 
 ขอโยมญาติจงอภัย    ให้ศิลปินหญิงชายลูกหลาย 
 ผมขออภัยท่านผู้รู้    มิได้ลบหลู่เบื้องสูง 
 แต่มีจิตใจหมายมุ่ง    มาสร้างกุศลบุญทาน 
 อฐมหา สโต      ต่างองค์พระโพธิสัตว์ 
 อยู่หน้าอาศรมศิราวาส    รู้แน่ถนัดทั้งนั้น 
 รู้ว่าวันนี้จะมีเหตุ     จะมีพราหมณ์เพศวณิพก 
 ขอสองบังอรเลือดในอก    พระไม่สะทกสะท้าน 
 ไม่ย่อท้อต่อศรัทธา    ใจปรารถนามอบให้ 
 สู้อตุส่าห์มาแต่ไกล    เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ด้นดั้น (ลง) 
 มีความประสงค์นําองค์บพิตร   ไปสู่ยังทิศพระนิพพาน 

 (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 84)  
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งที่ 1 นี้  เป็นการร้องของพระเวสสันดร  โดยหลังจากที่        

พระธรรมกถึกกล่าวเปิดการแสดงและนําเข้าสู่การแสดงแล้วนั้น พระเวสสันดรจะเดินออกนั่งเตียงแล้ว
ร้องเพลงราชนิเกลิง ซึ่งมีความหมายตามลําดับขั้นตอนของการร้องคือช่วงที่ 1  จะกล่าวแสดงความ
เคารพผู้ชมตลอดจนขออภัยในเรื่องการใช้เสียง  กลอนช่วงที่ 2  จะกล่าวขอบคุณเจ้าภาพและผู้จัด
งาน กลอนช่วงที่ 3  จะกล่าวอโหสิกรรมที่หยิบยกเรื่องราวเบื้องสูงมาถ่ายทอดการแสดง  และกลอน
ช่วงที่ 4  จะกล่าวบรรยายเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่อง  ที่พระเวสสันดรทรงหยั่งรู้ว่าวันนี้จะมี พราหมณ์
เดินทางมาขอกัณหาและชาลี ซึ่งการร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 1 นี้ตัวพระเวสสันดรมีการใช้อารมณ์
เรียบๆขณะร้องเพ่ือแสดงถึงความสงบเรียบแห่งเพศบรรพชิต  (พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์,            
17 กุมภาพันธ์ 2560) 

(ครั้งที่ 2) 
     -ร้องเพลงรานิเกลิง- 

  (มัทรี)สมเด็จพระนางมัทรี   เป็นห่วงชาลีกัณหา 
 ต้องจากลูกเจ้าเข้าป่า    เสียงลูกถลาร้องลั่น 
 (ชาลี) แม่มัทรีของลูกยา    ต้องเข้าป่าไปไกล 
 จะบุกป่าฝ่าไพร     อาจมีทุกข์ภัยมาพาล 
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 จะบุกป่าฝ่าน้ํา     ต้องเดินย่ําด้วยพระบาท 
 ที่เห็นกรวดเกลื่อนกลาด    ลูกกลัวพระบาทของแม่จะด้าน 
 (มัทรี) ทุกคราครั้งไม่อย่างนี้   กัณหาชาลีลูกรัก 
 ไม่เคยร้องตามยามแม่จาก    สู้ทนลําบากบุกบั่น 
 พระทัยห่อเหี่ยวเหลียวหน้าหลัง   โอ้โอ๋พระนางมัทรี 
 หรือเกิดเหตุร้ายภัยจะมี    ทั่วทั้งอินทรีเสียวสั่น(ลง) 
 นึกถึงความฝันยิ่งหวั่นหวาด   กลัวหมดโอกาสพบกัน 

 (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 86) 
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งที่ 2 นี้ เป็นการร้องของพระนางมัทรีที่บรรยายอารมณ์เศร้า     

ที่จะต้องจากกัณหาและชาลีไปหาผลไม้ ทั้งท่ีใจไม่อยากจะต้องจากลูกไปเนื่องจากมีลางว่าอาจจะไม่ได้
พบกันอีก  ทําให้นางมัทรีอาลัยอาวรณ์ลูกรักท้ังสองเป็นอย่างมาก  การร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 2 นี้ 
ตัวพระนางมัทรีมีการใช้อารมณ์เศร้าขณะประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงความเศร้าและอาลัยอาวรณ์ไม่
อยากจะจากลูกไป(สุภาพรรณ ไตรหาญ. สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2559) 

(ครั้งที่ 3) 
-ร้องรานิเกลิง- 

  (ชาลี)  พระชาลีกุมารา  พลางน้อมมโนชวนน้อง 
   ชําแลเลืองเยื้องย่อง  โดยไม่ขัดข้องเกรงขาม 
  (กัณหา)  เจ้ากัณหาขยับเขยื้อน มิให้ผู้เตือนต่อต่าย 
   เพราะเจ้ากัณหาว่าง่าย  มิให้ใครสั่งซ้ํา (ลง) 
  (ชาลี) ไม่มัวชักช้าบิดาท่านใช้  รีบวิ่งออกไปรับพราหมณ์ 

  (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 88-89) 
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งที่ 3 นี้ เป็นการร้องของชาลีและกัณหา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่   

พระเวสสันดรทรงให้ออกไปดูว่ามีใครมาร้องเรียกหน้าอาศรม  การร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 3 นี้  
กัณหาและชาลีจะมีการใช้อารมณ์เรียบๆขณะประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงการชวนน้องกัณหาออกไป
ดูว่าใครมา (พรเทพ  พรทวี, สัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2560) 

(ครั้งที่ 4) 
-ร้องรานิเกลิง- 

  (ชาลี)  ชาลีแอบฟังข้างอาศรม ได้ฟังคารมเฒ่าชรา 
   นั่งตัวสั่นขวัญผวา  เจ้าคิดหลบหน้าหลีกหนี 
   สะดุ้งตะหนกตกพระทัย  ชาลีขวัญหายละห้อย 
   อย่ามัวช้ากัณหาน้อย  อย่านั่งใจลอยเร็วรี่ 
  (กัณหา)  หนูกัณหาผวาหวาด กลัวถูกพระราชทาน 
   นั่งโศกาจาบัลย์   พระทัยสะท้านเต้นถี่ 
   โธ่บิดาไม่ปราณี   จะยกลูกนี้ให้กับพราหมณ์ 
   ให้ลูกนี้รับกรรม   เรารีบหนีพราหมณ์กันเถิดพ่ี 
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  (ชาลี)  ชาลีรีบกระซิบบอก ออกไปข้างนอกเถิดน้อง 
   อย่าให้เฒ่าเห็นเขม้นมอง  เดี๋ยวจะรู้ช่องชวนชี้ 
   ค่อยค่อยย่องน้องจ๋า  เดี๋ยวเฒ่าชราเขารู้ 
   อย่ามัวนั่งนิ่งเฉยอยู่  รีบลงสู่สระศรี (ลง) 
   รีบหนีหน้าตาชูชก   ลงสู่สระโบกขรณ ี

   (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 89-90) 
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งที่ 4 นี้เป็นการร้องของชาลีและกัณหา เป็นเหตุการณ์หลังจากที่

เชิญพราหมณ์ชูชกเข้ามาหาพระเวสสันดรในอาศรมแล้ว  กัณหา และชาลีแอบฟังชูชกเจรจาขอกัณหา
และชาลี  ครั้งเมื่อทราบว่าพระเวสสันดรทรงประทานให้ชูชกแล้ว ชาลีจึงชวนกัณหาลงไปแอบในสระ
โบกขรณี  การร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 4 นี้ ชาลีและกัณหา จะมีการใช้อารมณ์ตกใจกลัวขณะ
ประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงความกลัวและความตกใจที่ได้ยินพระเวสสันดรยกตนเองให้แก่ชูชก     

(พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2560) 
(ครั้งที่ 5) 

-ร้องรานิเกลิง- 
   (ชาลี)  พระชาลีกุมารา  ฟังพระบิดท่านตรัส 
   ให้แน่นในอกอึดอัด   บิดาท่านตรัสหลายครั้ง 
   จึงหันมาชวนน้องกัณหา  เจ้าอย่าซ่อนหน้าเลยนะน้อง 
   ถึงเราต้องออกเสี่ยงตาย  ไม่ยอมให้ใครมองข้าม (ลง) 
   เพ่ือบิตุรงค์ทรงฤทธิ์  จึงขออุทิศยอมตาม 

   (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 91) 
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งที่ 4 นี้ เป็นการร้องของชาลี ที่หลังจากพระเวสสันดรทรงมา

เรียกกัณหาและชาลีขึ้นจากสระ  โดยเปรียบว่ากัณหาและชาลีเป็นเสมือนสําเภาที่จะพาพระเวสสันดร
บรรลุถึงพระนิพพาน  ครั้นเมื่อชาลีได้ยินพระเวสสันดรตรัสเช่นนั้น จึงชวนกัณหาขึ้นจากสระเพ่ือเป็น
สะพานบุญของพระเวสสันดรให้สําเร็จ การร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 5 นี้ชาลีและกัณหา จะมีการใช้
อารมณ์กล้าหาญขณะประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงความกล้าหาญและตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะยอมไป
อยู่กับชูชก (พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์  2560) 

(ครั้งที่ 6) 
-ร้องรานิเกลิง- 

  (เวสสันดร) อิทังทานังปริตรติวังปา  ปางพระก็คว้าขันโธ 
   โสโพธิสัตว์โต   คงสมมโนนึกนั้น 
   พระทัยตั้งหลั่งวารี  ลงมือธชีชูชก 
   พระพักตรซ์ีดเผือดเลือดในอก พระไม่สะทกสะท้าน 
   อันสองกุมารนั้นไซร้  รักดังดวงใจนัยเนตร 
   พระไม่ข้องขัดตัดใจเด็ด  องค์พระเวสไม่หวั่น 
   กรวดน้ําไปใจตั้ง   ลูกร้องไม่ฟังพาเขว 
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ขึ้นอิมินาบุญกาเม  คงจะสมคะเนนึกนั้น 
   การสร้างบุญทุนกุศล  ก็เพ่ือหวังผลภายหน้า 

พระไม่ข้องขัดในศรัทธา  หวังเพียงเบื้องหน้าเท่านั้น (ลง) 
   วงปี่พาทย์ก็บรรเลง  ตีขึ้นเป็นเพลงสาธุการ 

   (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 91) 
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งท่ี 6 นี้  เป็นการร้องของพระเวสสันดรหลังจากที่ชาลีและกัณหา

ขึ้นจากสระมาหาแล้ว  จึงทรงประทานชาลีและกัณหาให้แก่ชูชกแล้ว ประกาศกุศลบุญแห่งการทํา
ทานครั้งนี้โดยพระเวสสันดรทรงกรวดน้ําทันทีหลังจากที่มอบกัณหาและชาลีให้แก่ชูชก การร้องเพลง  
รานิเกลิงในบทที่ 6 นี้พระเวสสันดรจะมีการใช้อารมณ์เรียบๆขณะประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงความ
ตั้งใจในการกรวดน้ําอนุโมทนาบุญแห่งการทําทาน (พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์  2560) 

(ครั้งที่ 7) 
-ร้องรานิเกลิง- 

  (เจ้ากรุงสญชัย)  พระผู้ครองชาติสญชัย ต้องนั่งพระทัยสะท้าน 
   เมื่อคืนยังฝันเรื่องความฝัน  ยิ่งคิดยิ่งหวั่นว้าวุ่น 
  (ผุสดี)  ต้องนั่งสะดุดเจ้าผุสดี ฟังพระเจ้าพ่ีรําพัน 
   ลองเล่าให้ฟังเรื่องความฝัน พระอย่าเพิ่งหันใจหุน 
  (เจ้ากรุงสญชัย)  ทุกคนจงฟังท่ีนั่งเฝ้า เดี๋ยวเราจะเล่าความฝัน 
   มันแปลกเหมือนจริงยิ่งอัศจรรย์ พระทัยยังค้านข้องขุ่น 
   ในฝันเราเห็นมีคนมาหา  นําดอกบัวมามอบให้ 
   พระทัยหายวับตอนรับไว้  เห็นเด็กคล้ายๆเคยคุ้น(ลง) 
   พอรับไว้ได้ก็ต้องสะดุ้ง  ตื่นขึ้นเมื่อรุ่งอรุณ 

   (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 92-93) 
การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งท่ี 7 นี้  เป็นการร้องของเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี ที่เสด็จ

ออกท้องพระโรงกรุงสีพี  เจ้ากรุงสญชัยทรงให้โหราทํานายฝันที่พระองค์ทรงฝันว่ามีคนนําดอกบัวมา
มอบให้  เมื่อรับดอกบัวไว้ก็กลายเป็นเด็กที่คุ้นเคยใบหน้า การร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 7 นี้        
เจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดีจะมีการใช้อารมณ์วิตกกังวลขณะประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงความ
ข้องพระทัยของเจ้ากรุงสญชัยที่ทรงฝันประหลาด (พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์  2560)  

(ครั้งที่ 8) 
-ร้องเพลงรานิเกลิง- 

  (เจ้ากรุงสญชัย) นั่งดูเทศน์ฟังธรรม  ผมนําความศรัทธา 
   ดีชั่วต่างๆเห็นผ่านตา  ชมด้วยศรัทธาสะท้อน 
  (พระธรรมกถึก) ชมเทศน์มหาชาติชาดก ถึงตอนชูชกท้องแตก 
   ดวงเลยตกท้องเลยแตก  ชีวิตเหลวแหลกเดือดร้อน 
   ถึงเวลาพระสรุปเทศน์  ในเรื่องพระเวสสันดร 

   (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 95) 
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การร้องเพลงรานิเกลิงในครั้งที่ 8 นี้ เป็นการร้องของพระเจ้ากรุงสญชัยและพระธรรมกถึก ที่
เป็นการสรุปเรื่องราวของการแสดงขั้นหนึ่ง และพระธรรมกถึกจะกล่าวสรุปเหตุการณ์ต่างๆของการ
แสดงและเชิญชวนรับฟังการเทศน์มหาชาติในกัณฑ์ต่อไป ซึ่งการร้องเพลงรานิเกลิงในบทที่ 8 นี้    
เจ้ากรุงสญชัยและพระธรรมกถึกจะมีการใช้อารมณ์เรียบๆขณะประกอบการร้องเพ่ือแสดงถึงการปิด
เรื่องของการแสดง(พรเทพ  พรทวี. สัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์  2560) 

วิเคราะห์การร้องเพลงรานิเกลิง 
การร้องเพลงรานิเกลิงที่ใช้ในการดําเนินเรื่องประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 

พบว่า  เพลงรานิเกลิงเป็นเพลงที่ใช้ร้องในการแสดงลิเกซึ่งถือว่าเป็นเพลงหลักในการแสดงลิเก  เมื่อ
พรเทพ  พรทวีมาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจึงนําเอาจารีตของการร้องเพลงรานิเกลิงมาใช้
ประกอบการดําเนินเรื่องราวของการเทศน์มหาชาติในเหตุการณ์ต่างๆของการแสดง  ปรากฏว่ามีการ
ร้องด้วยกันทั้งหมดจํานวน 8 ครั้ง ผู้แสดงที่เป็นตัวเอกหรือตัวสําคัญทุกตัวจะใช้การร้องเพลงนิเกลิง
เป็นหลัก  และแม้กระท่ังพระธรรมกถึกที่ทําหน้าที่เทศน์มหาชาติก็ใช้ในการร้องสรุปเรื่องราวส่วนหนึ่ง
ด้วย  ซึ่งมีการใช้อารมณ์ประกอบขณะร้องเพลงรานิเกลิงด้วยกันที่หลายหลายเช่น อารมณ์เรียบๆ  
อารมณ์เศร้า  อารมณ์ตกใจกลัว  อารมณ์วิตกกังวล และอารมณ์แห่งความกล้าหาญ  จึงแสดงให้เห็น
เป็นสําคัญว่าเพลงรานิเกลิงเป็นเพลงสําคัญที่ร้องสําหรับดําเนินเรื่องราวในการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 

2.2 การร้องทํานองสําเภา  
ทํานองสําเภา  เป็นทํานองเฉพาะที่ใช้ประกอบการร้องในการแสดงประกอบการ

เทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีเท่านั้น  ทํานองสําเภานั้นแต่เดิมเรียกว่า “แหล่ตะเภาทอง” คําว่า 
“ตะเภา”  หมายถึงสําเภา  พระเวสสันดรทรงกล่าวถึงเรือสําเภาสองชนิดเปรียบเทียบให้กับกัณหา  
ชาลีฟังว่า  สําเภาชนิดที่หนึ่งคือ โลกุตรนาวา  หมายถึงเรือของชาวโลกอาจแตกหักทําลายได้ง่าย
เพราะไม่มีความมั่นคง  ส่วนสําเภาลําที่สองคือ โลกิยนาวา  คือเรือของคนเหนือโลกเป็นเรือที่จะขนส่ง
หรือนําพามนุษย์ไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได ้ พระเวสสันดรทรงอธิบายให้กัณหาชาลีฟังว่า กัณหาและ
ชาลีเปรียบเสมือนโลกิยนาวา  ที่จะช่วยนําพาพระเวสสันดรให้ถึงฝั่งพระนิพพานได้  เมื่อกัณหาและ  
ชาลีได้เข้าใจเช่นนั้นแล้ว  จึงยินยอมที่จะไปอยู่กับชูชกตามคําร้องของพระเวสสันดร 

ลักษณะและวิธีการร้องทํานองสําเภานั้น  เนื่องจากการร้องทํานองสําเภาเป็นทํานอง
เฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  และจัดเป็น
จุดเด่นของการแสดงด้วยดังนั้นการร้องทํานองสําเภาจึงเป็นการร้องที่ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนมา
เป็นอย่างดีประกอบกับให้จังหวะและเปล่งเสียงออกมาเป็นคําในลักษณะสั้นยาวที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ทํานองสําเภามีลักษณะที่สําคญัของการขับร้องตามลักษณะการร้องของพรเทพ  พรทวี ดังนี้ 

1.ออกเสียงคําหรือพยางค์แต่ละคําด้วยความชัดเจนถูกต้องตามหลักการออกเสียง
ของภาษาไทย  เนื่องจากการร้องทํานองสําเภา บางช่วงมีการร้องยาวติดต่อกันด้วยคําจํานวนมาก  
บางช่วงมีการร้องสั้นผสมเอ้ือน  ดังนั้นการออกเสียงคําหรือพยางค์ต่างๆจึงต้องออกมาให้ชัดเจนและ
ผู้ฟังจะเข้าใจเรื่องราวหรือคําพูดของตัวละครมากข้ึน 

2.แบ่งคําร้องให้ชัดเจน ลักษณะกลอนที่ ใช้ร้องประกอบทํานองสําเภานั้น             
มีฉันทลักษณ์ที่เป็นร่ายยาว  ดังนั้นเนื้อความของทํานองจึงค่อนข้างยาว  ผู้ขับร้องทํานองสําเภาจึง
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จําเป็นต้องแบ่งคําของเรื่องราวของเป็นช่วงๆเพ่ือให้ได้ใจความและความหมายที่สอดคล้องกันกับ
อารมณ์ขณะร้อง บางช่วงของการร้องจะมีการร้องด้วยคําติดกันถึง 22 คําโดยไม่หยุด  และในบางครั้ง
ก็ร้องด้วยคําติดต่อกัน 8-9 คํา  หรือ 4-5 คําแล้วทอดเสียงลากลง  ดังนั้นการแบ่งคําร้องจึงเป็นสิ่ง
สําคัญในการขับร้องทํานองสําเภา  ที่ผู้ขับร้องต้องได้รับการฝึกฝนจนชํานาญและมีประสบการณ์ที่
เก่งกล้า  จึงจะสามารถถ่ายทอดการร้องทํานองสําเภาได้ออกมาไพเราะและสมบูรณ์ 

3.การเอื้อนและการทอดเสียง  เนื่องจากทํานองสําเภามีการแบ่งคําร้องประกอบการ
ร้องที่บางครั้งต้องอาศัยการเอ้ือนประกอบการขับร้องด้วย ลักษณะการเอ้ือนนี้จะเป็นการเอ้ือนที่ใช้
การเอ้ือนไม่ตายตัว มีการใช้เอ้ือนต่างๆเช่น  เอ่อ, เออ, ฮึ, เอ๋ย และการลากเสียงพยางค์สุดท้ายเพ่ือ
ทอดคําให้หมด แล้วจึงขึ้นคําใหม่  กลวิธีการร้องเอ้ือนนี้เป็นสิ่งเฉพาะตัวที่ต้องอาศัยความสามารถของ     
ผู้ขับร้องและความมานะตั้งใจในการขับร้องเพ่ือถ่ายทอดกระบวนการร้องให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ 

4.จังหวะในการร้อง  การร้องทํานองสําเภานี้เป็นการร้องที่ไม่ต้องอาศัยดนตรีหรือ
เครื่องประกอบจังหวะประกอบการขับร้อง จังหวะของการขับร้องจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของ      
ผู้ขับร้อง  กล่าวคือขณะขับร้องทํานองสําเภา จะใช้จังหวะที่มีความสัมพันธ์กับการหายใจของผู้ขับร้อง 
เนื่องจากคําร้องบางช่วงมีความสั้นยาวไม่เท่ากันการเปล่งคําหรือคําร้องนั้นจึงต้องสัมพันธ์กับการ
หายใจ ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมความถี่ห่างของจังหวะให้สม่ําเสมอกันด้วย เพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้และ
เข้าใจได้ถึงเรื่องราวและอารมณ์ของการแสดงในขณะนั้น 

5.การใช้อารมณ์ประกอบการขับร้อง  เนื่องจากการร้องทํานองสําเภาของตัว     
พระเวสสันดรมีการร้องในเหตุการณ์ในการแสดงที่แตกต่างกัน  การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางน้ําเสียง
จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการร้องทํานองสําเภา อารมณ์ที่ใช้ประกอบการขับร้องทํานองสําเภาของ
พระเวสสันดรนั้น จะมีการใช้อารมณ์ประกอบการร้องทํานองสําเภาคือ  อารมณ์รําพึง  และอารมณ์
อ้อนวอนขอร้อง  และในขณะเดียวกันก็ยังใช้ประกอบการเจรจาด้วย  

วิเคราะห์การร้องท านองส าเภา 
การขับร้องทํานองสําเภาประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นมีการใช้

ด้วยกันทั้งหมดจํานวน 5 ครั้ง  โดยแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ของเนื้อเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่
จะอยู่ในระหว่างช่วงที่ชูชกเดินทางมาขอประทานกัณหาและชาลี จนถึงพระเวสสันดรประทานกัณหา
และชาลีให้ชูชก ทั้งนี้พบว่าการร้องทํานองสําเภาในแต่ละครั้งนั้นผู้แสดงเป็นพระเวสสันดรจะถ่ายทอด
การร้องทํานองสําเภาด้วยอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีการใช้อารมณ์ได้แก่ ครั้งที่ 1 ใช้อารมณ์รําพึงและ
เจรจาของพระเวสสันดรและชูชก  ครั้งที่ 2 ใช้ประกอบการเจรจาของตัวละครระหว่างพระเวสสันดร
และชูชก  ครั้งที่ 3 ใช้อารมณ์รําพึงและการเจรจาของพระเวสสันดรและ ชูชก  ครั้งที่ 4 เป็นการใช้
อารมณ์อ้อนวอนและขอร้องให้ชาลีและกัณหาไปกับชูชก  และครั้งที่ 5 เป็นการใช้อารมณ์รําพึงขณะ
ขับร้อง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการร้องทํานองสําเภาในแต่ละครั้งของพระเวสสันดรมีการใช้อารมณ์ที่
แตกต่างกัน  ดังนั้นอารมณ์กับการร้องทํานองสําเภาจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการดําเนิน
เรื่องของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ    พรทวี  และที่สําคัญผู้วิจัยพบว่าพรเทพ 
พรทวีเป็นผู้รับบทบาทพระเวสสันดรเพียงคนเดียวที่สามารถดําเนินการร้องทํานองสําเภาได้อย่างสม
บทบาทซึ่งไม่ปรากฏในการร้องตามการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเก  ร้องทํานอง
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สําเภานี้เป็นเอกลักษณ์สําคัญของการแสดงที่เป็นจุดแข็งของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ
พรเทพ   พรทวี (สนทนากลุ่ม, 23 กุมภาพันธ์ 2560) 

2.3 การร้องแหล่ 
การร้องแหล่  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ประกอบการดําเนินเรื่องของการแสดงประกอบ

เทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  การร้องแหล่ในที่นี้พบว่ามีการร้องในช่วงเดียวของเหตุการณ์ใน
การแสดงคือช่วงที่พระนางมัทรีเสด็จเข้าป่าเพ่ือหาผลไม้  การร้องแหล่ในที่นี้เรียกว่าการแหล่ผลไม้ซึ่ง
ถือว่าเป็น “ทาง” หรือกลวิธีในการแสดงอีกช่วงหนึ่ งที่จะสามารถเรี่ยไรปัจจัยจากผู้มาฟังเทศน์
มหาชาติให้สมทบยอดเงินของการเทศน์ให้เพ่ิมมากข้ึนได้  โดยวิธีการนั้นพระนางมัทรีจะหาบสาแหรก
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง  โดยสาแหรกนั้นจะมี 2 ใบ หาบด้วยไม้คานระหว่างกลาง  บริเวณ
ปลายสาแหรกจะมีถุงหรือภาชนะใบเล็กๆสําหรับมอบเป็นสินน้ําใจหรือรางวัลสําหรับนักแสดง  โดย  
ผู้แสดงเป็นพระนางมัทรีจะอธิบายแก่ผู้ฟังเทศน์ว่าท่านใดที่ประสงค์จะถวายปัจจัยเข้าวัดหรือสมมติ
เป็นผลไม้มอบให้กัณหาและชาลีนั้นให้นําปัจจัยใส่สาแหรกใบหน้าและใบหลัง  ส่วนผู้ฟังเทศน์ท่านใดที่
ประสงค์จะให้รางวัลหรือสินน้ําใจตอบแทนความสามารถของผู้แสดงก็ให้ใส่ในถุงเล็กใบหน้า  และเมื่อ
แหล่ผลไม้จนจบแล้วพระนางมัทรีก็จะนําสาแหรกทั้งสองนั้นถวายเข้าวัดเป็นเงินทําบุญ 

 

 
 

ภาพที่ 54 พระนางมัทรีร้องแหล่ผลไม้ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 

การแหล่ผลไม้นั้นทางเจ้าภาพหรือผู้จัดงานจะนํารายชื่อเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์หรือแขก
ผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานให้กับทางพระนางมัทรีเพ่ือร้องแหล่โดยออกชื่อของผู้ที่อยู่ในรายชื่อนั้นๆให้
ครบ  โดยเมื่อแหล่ถึงชื่อใครคนคนนั้นก็จะเดินออกมาสมทบปัจจัยในการทําบุญเพ่ิมขึ้น  
กระบวนการแสดงในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่อาศัยระเวลาในการดําเนินเหตุการณ์ค่อนข้างยาวนานทั้ งนี้
ขึ้นอยู่กับรายชื่อเจ้าภาพ  แขกคนสําคัญ  และประชาชนที่มารับฟังเทศน์ว่ามีมากน้อยเพียงใด  ผู้รับ
บทบาทเป็นพระนางมัทรีจะเดินแหล่พร้อมกับเรี่ยไรเงินไปทั่วบริเวณมณฑลพิธีของงานทั้งนี้เนื้อหา

ไม้คาน 

สาแหรก 2 

ถุงเล็ก/ 
สินน้ําใจนักแสดง 

สาแหรก 1 
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ของการแหล่ก็จะเปรียบเทียบทํานองขอความเห็นใจผู้มาฟังเทศน์ได้ร่วมกันมอบผลไม้ให้แก่มัทรีเ พ่ือ
นําไปให้กัณหาและชาลี  โดยสมมติและเปรียบปัจจัยที่ทุกคนมอบให้นั้นเป็นผลไม้ตามสีของปัจจัย
ต่างๆเช่น ธนบัตรสีเขียว ก็เปรียบเหมือนผลไม้สีเขียว  ธนบัตรสีแดง  ก็เปรียบเหมือนผลไม้สีแดง  
หรือธนบัตรสีม่วงก็เปรียบเหมือนผลไม้สีม่วง   

2.4 การร้องเพลงไทย 
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  ประกอบไปด้วยการ

ดําเนินเรื่องที่หลากหลาย  จากการศึกษาพบว่านอกเหนือจากการเจรจา  การร้องทํานองสําเภา    
การร้องรานิเกลิง และการร้องแหล่แล้ว  การขับร้องเพลงไทยด้วยการนําเพลงไทยอัตราชั้นเดียวและ
สองชั้นมาประกอบการแสดงก็เป็นอีกช่องทางในการดําเนินเรื่องหรือการแสดง  ในการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นมีการบรรจุเพลงไทยอัตราสองชั้นและชั้นเดียวเข้า
ประกอบการแสดงด้วยกันคือ  เพลงตะลุ่มโปง  เพลงมะลิเลื้อย  และเพลงมะลิเลื้อย(ชั้นเดียว)  ซึ่งทั้ง 
3 เพลงนี้ใช้ในโอกาสและอารมณ์ของการแสดงที่แตกต่างกัน เช่น 

1.เพลงตะลุ่มโปง เป็นเพลงทํานองเก่าสมัยอยุธยา  เรียบเรียงไว้ในเพลงตับเรื่องอรุ่ม  
ปรากฏในตําราเพลงมโหรีซึ่งต้นฉบับเป็นลายมือเขียนครั้งรัชกาลที่ 3 และในคํากลอนตําราเพลงยาว
มโหรี เพลงยาวฉบับนี้สันนิษฐานว่าเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งเมื่อรัชกาลที่ 1  ปัจจุบันเรียกว่า
ตะลุ่มโปง 

เพลงตะลุ่มโปง 2 ชั้นและชั้นเดียว  เป็นเพลงทํานองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลง
ประเภท     หน้าทับปรบไก่ มี 2 ท่อน ท่อนละ 4 จังหวะ เดิมมีเฉพาะทํานองทางร้องใช้ประกอบ
เฉพาะการแสดงละคร ลิเกใช้สําหรับบทบาทต่างๆหลายบทบาท เช่น บทเกี้ยวพาราสี  เล่าประวัติ  
เฝ้าเจ้านาย ความรัก โกรธแค้น ท้าทาย เศร้าโศก และบทลา ฯลฯ (ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์. 2557 : 274) 
มีเนื้อร้องประกอบการแสดงอยู่ว่า  

     -มัทรีร้องเพลงตะลุ่มโปง- 
  พระนางมัทรีมาถึงซึ่งอาศรม      องค์บรมเวสสันดรแล้ววอนไหว้ 

 นําชาลีกัณหามาฝากไว้   มัทรีจะไปเสาะหาผลาผล 
  (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 84) 

ในบทนี้พระนางมัทรีจะร้องเพลงตะลุ่มโปง ในช่วงที่เดินพาชาลีและกัณหา มาเฝ้า          
พระเวสสันดร  เพ่ือให้ทรงทํานายฝันและออกไปหาผลไม้  ลักษณะของกลอนประกอบไปด้วย     
ฉันทลักษณ์กลอนแปดจํานวน 1 บท  บาทที่ 1 จํานวน 9 คํา  บาทที่ 2 จํานวน 9 คํา  บาทที่ 3 
จํานวน 8 คํา และบาทที่ 4 จํานวน 9 คํา วิธีการร้องเพลงตะลุ่มโปงของพระนางมัทรีในตอนนี้       
จะร้องด้วยทํานองเพลงตะลุ่มโปงประกอบอารมณ์เรียบๆเนื่องจากเป็นการสื่อสารกับคนดูด้วยกลอน
ว่ากําลังพาชาลีและกัณหามาหาพระเวสสันดรเพ่ือพระนางมัทรีจะไปหาผลไม้  ซึ่งความหมายของ
เหตุการณ์การแสดงนั้นสัมพันธ์กับความหมายของเพลงคือใช้ในการเข้าเฝ้า ซึ่งในที่นี้พระนางมัทรี   
พาชาลีและกัณหามาเฝ้าพระเวสสันดร ลักษณะการร้องเพลงตะลุ่มโปงนี้นั้นยึดวิธีการร้องตามทํานอง
เพลงไทยทั้งคําร้องและการเอื้อน  แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคืออัตราการร้องของพระนางมัทรีที่จะ
นิยมลงคําท้ายของกลอนช้ากว่าทํานองดนตรี  และการออกเสียงคําที่สะกดด้วย “น” ผู้แสดงจะออก
เสียงเป็น “ล”เนื่องจากเป็นศิลปะการร้องท่ีเป็นลักษณะเฉพาะศิลปินของลิเก  
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2.เพลงมะลิเลื้อย  เป็นเพลงทํานองเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏอยู่ในเพลงมอญ 
48 เพลง ที่อยู่นอกเรื่องเพลงตับมโหรีโบราณ เมื่อ พ.ศ. 2463 หอสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครได้
รวบรวมรวมรายชื่อเพลงจากต้นฉบับลายมือเขียนครั้งรัชกาลที่ 3 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ
ประชุมบทมโหรี (ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์. 2557 : 527)   มีเนื้อร้องประกอบการแสดงอยู่ว่า 

                                             -ร้องเพลงมะลิเลื้อย- 
  (เวสสันดร) ว่าพลางทางเสด็จจากอาศรม องค์บรมเวสัสดรเที่ยวหา 
  ถึงสระโบกขรณีให้ปรีดา   เห็นรอยเท้าพระลูกยาก็แน่ใจ 

  (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 90) 
ในบทนี้พระเวสสันดรจะร้องเพลงมะลิเลื้อย ในเหตุการณ์ที่พระเวสสันดรทรงออกจากอาศรม

เพ่ือตามชาลีและกัณหาไปประทานให้ชูชก โดยพระเวสสันดรทรงออกตามมาจนถึงสระโบกขรณีและ
เห็นรอยเท้าก็ทรงแน่พระทัยว่ากัณหาและชาลีหลบอยู่ในสระ  ลักษณะของกลอนประกอบด้วย     
ฉันทลักษณ์กลอนแปดจํานวน 1 บท บาทที่ 1 จํานวน 8 คํา บาทที่ 2 จํานวน 8 คํา บาทที่ 3  จํานวน  
9 คํา  และบาทที่ 4  จํานวน 9 คํา วิธีการร้องเพลงมะลิเลื้อยของพระเวสสันดรในตอนนี้   จะร้องด้วย
ทํานองเพลงมะลิเลื้อยประกอบอารมณ์เรียบๆ เนื่องจากเป็นการสื่อสารกับคนดูด้วยกลอนว่า  เดินทาง
มาถึงสระโบกขรณีแล้วเห็นรอยเท้าของกัณหาและชาลีจึงมั่นใจว่าลูกทั้งสองต้องหลบอยู่ ในสระ 
ลักษณะการร้องเพลงมะลิเลื้อยของพระเวสสันดรในตอนนี้จะใช้วิธีการร้องตามลักษณะการร้องเพลง
ไทยเพลงมะลิเลื้อยทั้งการออกเสียงและการเอ้ือน  สิ่ งที่สําคัญในการร้องเพลงมะลิเลื้อยของ        
พระเวสสันดรในบทนี้คือการออกเสียงเอ้ือนที่ไม่เน้นความชัดเจนของเอ้ือนนัก การเอ้ือนจึงไม่ชัดเจน
เท่าวิธีการขับร้องเพลงไทย  แต่จะให้ความสําคัญกับความชัดเขนของคํากลอน ส่วนเอ้ือนเป็นเพียง
ส่วนประกอบที่ทําให้เข้ากับทํานองเพลงมะลิเลื้อยเท่านั้น 

3.เพลงมะลิเลื้อย(ชั้นเดียว) เป็นเพลงทํานองเก่า ทํานองชั้นเดียวได้ถูกปรับปรุงขึ้น
จากอัตรา 2 ชั้น และ 3 ชั้น เมื่อครั้งเรียบเรียงเป็นเพลงเถา มีเนื้อร้องประกอบการแสดงอยู่ 

                                   -ร้องเพลงมะลิเลื้อย (ชั้นเดียว)- 
   ครั้นจะเรียกข้ึนมาก็หาไม่  ใช่อันวิสัยกษัตรา 
  จะเปรียบลูกเป็นสําเภาข้ามนาวา  อันจะพาไปให้ถึงซึ่งพระนิพพาน 

  (บทประกอบการแสดงหน้าที่ 90) 
ในบทนี้พระเวสสันดรจะร้องเพลงมะลิเลื้อย(ชั้นเดียว) ในเหตุการณ์ที่พระเวสสันดร

ทรงรําพึงว่าการตะโกนให้กัณหาและชาลีขึ้นจากสระนั้น เป็นการกระทําที่ผิดวิสัยของกษัตริย์  จึงทรง
ใช้วิธีเรียกโดยมธุรสวาจาในการเปรียบชาลีและกัณหาเป็นเสมือนสําเภาที่จะนําพาพระเวสสันดรไปสู่          
พระนิพพาน  ลักษณะของกลอนประกอบด้วยฉันทลักษณ์กลอนแปดจํานวน 1 บท  บาทที่ 1 จํานวน 
8 คํา  บาทที่ 2 จํานวน 6 คํา  บาทที่ 3  จํานวน  9 คํา  และบาทที่ 4  จํานวน 10 คํา วิธีการร้อง
เพลงมะลิเลื้อย(ชั้นเดียว) ของพระเวสสันดรในตอนนี้ จะร้องด้วยทํานองเพลงมะลิเลื้อยประกอบ
อารมณ์เรียบๆเนื่องจากเป็นบทที่พระเวสสันดรทรงนึกหรือรําพึงภายในใจ  ลักษณะวิธีการร้องเพลง
มะลิเลื้อย(ชั้นเดียว)ของพระเวสสันดรในตอนนี้ จะใช้วิธีการขับร้องเช่นเดียวกับเพลงมะลิเลื้อยใน
ช่วงแรก  แต่จะร้องด้วยการกระชับจังหวะขึ้นเนื่องจากเป็นอัตราเพลงชั้นเดียว  ไม่เน้นการร้องเอ้ือน
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ชัดเจนนัก  เน้นการออกเสียงคําที่ชัดเจนตามทํานองของเพลง  โดยร้องอย่างกระชั บและลงให้ตรง
จังหวะของทํานองดนตรี 

วิเคราะห์การร้องเพลงไทย 
การร้องเพลงไทยประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการ

แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นมีการใช้ เพลงไทยบรรเลงและร้อง
ประกอบด้วยกันจํานวน 3 เพลงคือเพลงตะลุ่มโปง  เพลงมะลิเลื้อย  และเพลงมะลิเลื้อย (ชั้นเดียว) 
ทั้งสามเพลงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการบอกหรือแสดงเหตุการณ์ให้คนดูเข้าใจเรื่องราว เช่นพระนาง 
มัทรีบอกกับคนดูว่าพาชาลีกัณหามาเฝ้าพระเวสสันดรและจะลาไปหาผลไม้  พระเวสสันดรบอกกับคน
ดูว่าออกเดินทางตามหาชาลีและกัณหามาถึงสระโบกขรณี  และพระเวสสันดรรําพึงให้คนดูเข้าใจว่าจะ
เรียกชาลีและกัณหาขึ้นจากสระโดยการเปรียบเทียบเป็นเสมือนเรือสําเภา มูลเหตุที่ใช้เพลงทั้ง 3 เพลง
นี้ประกอบการแสดงเนื่องจากการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจะใช้เพลงที่ง่าย และเหมาะกับ
การแสดง ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะของเพลงไทยนี้แม้จะใช้การขับร้องเพลงไทยในเหตุการณ์ที่ต่างกัน แต่มี
จุดมุ่งหมายเดียวคือบอกกับคนดูว่าตัวละครกําลังทําอะไร เพราะฉะนั้นบทบาทของเพลงไทยสําหรับ
ประกอบการแสดงทั้ง 3 เพลงนั้นจึงเป็นการดําเนินเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งของการแสดงเพ่ือให้ผู้ชม
ทราบว่าตัวละครกําลังทําอะไร  ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าการร้องเพลงไทยประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของ
พรเทพ  พรทวีนั้นใช้รูปแบบและวิธีการร้องของเพลงไทย  แต่จะเน้นในเรื่องของคําที่ชัดเจน  ไม่เน้น
เอ้ือนที่ชัดเจนนัก ในเพลงตะลุ่มโปงและมะลิเลื้อยจะลงท้ายคําช้ากว่าทํานองดนตรี  ส่วนเพลง
มะลิเลื้อย (ชั้นเดียว) จะลงท้ายคําให้พอดีกับจังหวะและทํานองดนตรี  โดยการออกเสียงส่วนมากจะ
ออกเสียงคําที่สะกดด้วย “น” ผู้แสดงจะออกเสียงเป็น “ล”เนื่องจากเป็นศิลปะการร้องที่เป็น
ลักษณะเฉพาะศิลปินของลิเก และนอกจากนี้มีการใช้อารมณ์ประกอบการร้องเพลงไทยด้วยกัน 2 
ลักษณะคือ  อารมณ์เรียบใช้สื่อสารกับคนดู  และอารมณ์เรียบรําพึงในใจ 
 

4.2.4 วิเคราะห์การแต่งกายประกอบการแสดง 
จากข้อมูลด้านการแต่งกายของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การแต่งกายของการประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีได้ว่า  
การแสดงดังกล่าวใช้รูปแบบและลักษณะวิธีการแต่งกายตามลักษณะของตัวละคร ทั้งนี้มีการคํานึงถึง
สถานะภาพ  บทบาท และยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวละคร ในการนําเสนอถึงการแต่งกายของตัวละคร
ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ให้มากที่สุด จะเห็นได้ว่าตัวละคร
ต่างๆมีการแต่งกายอย่างเหมาะสมกับบทบาทและลักษณะของตัวละคร เช่น นักบวช  พราหมณ์  
หรือตัวกษัตริย์   นอกจากนี้ปัจจัยที่สําคัญอีกประการที่ส่งผลต่อการแต่งการของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติคือ ความเป็นศิลปินทีย่ึดติดเกี่ยวกับการแต่งกายแบบลิเกโดยนําเอาศิลปะ
การแต่งกายแบบลิเกมาบูรณาการกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ เช่น ในการแต่งกายของ
พระเจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี  และกระทั้งศิราภรณ์หรือเครื่องประดับบางชนิดของพระนางมัทรี 
ที่ถึงแม้นางจะสละจากความงดงามทางวัตถุโดยการบวชพร้อมกับพระเวสสันดรแล้ว  แต่ในแนวทาง
ของการแต่งกายนั้นยังปรากฏร่องรอยของการประดับด้วยเครื่องประดับเพชรบางชนิดเช่น เข็มขัด  
ต่างหู  ดอกไม้เพชร หรือแหวน เป็นต้น  ทําให้กล่าวโดยสรุปได้ว่าการแต่งกายของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ พรทวีนั้น ใช้การแต่งกายตามลักษณะของตัวละคร แต่มีการ
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นําศิลปะการแต่งกายของลิเกมาใช้กับตัวละครบางตัวให้มีการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสมศักดิ์ศรีใน
บทบาทของกษัตริย์เช่นพระเจ้ากรุงสญชัย  และพระนางผุสดี  จึงเห็นเป็นรูปแบบของการแต่งกาย
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน 

4.2.5 วิเคราะห์การร าประกอบการแสดง 
 จากข้อมูลการรําประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติทั้ง 3 แนวทาง แสดงให้เห็นว่าการรํา
ประกอบการแสดงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ทั้ง 3 แนวทางการ
แสดงใช้ประกอบการแสดง  การรําประกอบการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนั้นจะเห็น
ได้ว่าไม่ปรากฏกระบวนท่ารําที่ชัดเจนหรือเป็นมาตรฐานนัก   เนื่องจากศิลปินที่มาแสดงนั้นมาจาก
บรรดาศิลปินเพลงพ้ืนบ้านซึ่งไม่มีพ้ืนฐานด้านการรํา การแสดงมุ่งเน้นการใช้เพลงพ้ืนบ้านในการร้อง
เป็นหลัก ดังนั้นการรําประกอบการแสดงจึงเป็นเพียงแค่การแสดงท่าทางประกอบบทร้องซึ่งไม่มี
ข้อกําหนดชัดเจนนัก ผู้แสดงสามารถแสดงท่าทางได้อย่างอิสระ 
 การรําประกอบการแสดงในแนวทางของศิลปินลิเกนั้น  แม้ว่าศิลปินลิเกจะมีพ้ืนฐานด้านการ
รําประกอบการแสดงอยู่แล้ว  แต่ไม่ปรากฏการนํากระบวนท่ารํามาใช้ในการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติที่ชัดเจนนัก  นักแสดงส่วนใหญ่ใช้การแสดงท่ารําที่อิสระในการเจรจา ร้อง หรือแสดงบทบาท
ตอบโต้กันระหว่างตัวละคร  การจัดการในเรื่องของการรําประกอบการแสดงตามแนวทางการแสดง
ของศิลปินลิเกนั้นจึงมิมีข้อจํากัดมากนัก 
 ต่อมาเมื่อพรเทพ พรทวีเข้ามามีบทบาทแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  กระบวนการรํา
ประกอบการแสดงจึงปรากฏชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวบทประกอบการแสดงที่สามารถระบุช่วง
ของการแสดงท่าร่ายรําได้อย่างชัดเจน เช่น ช่วงเดินออกของตัวละครพระเวสสันดร  ช่วงการร้องไห้
ของตัวละครในเพลงโอด นอกจากนี้ยังมีการใช้ท่าการรําใช้บทให้สอดคล้องกับอารมณ์หรือเหตุการณ์
ในการแสดงของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งผู้วิจัยได้พบว่ามีลักษณะของการรําประกอบการแสดงด้วยกัน 2 
ลักษณะคือ การรําประกอบเพลงหน้าพาทย์  และการรําใช้บท 
 การรําประกอบเพลงหน้าพาทย์นั้นมีด้วยกัน 2 เพลงคือเพลงเชิด  และเพลงโอด มีผลการ
วิเคราะห์การะบวนท่ารํา ดังนี้ 

1.กระบวนท่ารําเพลงเชิด  เป็นการรําเพ่ือเปิดตัวพระเวสสันดร ลักษณะท่ารําเป็น
การปฏิบัติท่วงท่าด้วยการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายถ่ายทอดออกมาเป็นท่ารํา ความหมายของ
กระบวนท่าชุดนี้มีความหมายถึงการเปิดตัวออกจากฉากหรือออกจากเวที ซึ่งมีการใช้ท่ารําที่มีลักษณะ
เหมือนท่าแหวก ประกอบกิริยาในการเดินออกมาแล้วไปนั่งเตียงของตัวละคร  ซึ่งพบว่ามีกระบวนท่า
ด้วยกันคือ 

  -ท่าตั้งมือ 
  -ท่าแหวก 
  -ท่าจีบคว่ํา 
  -ท่าตั้งเชิด 
  -ท่าโย้ตัว 
  -ท่าสอดเชิด 
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  -ท่าข้ึนเตียง 
  -ท่าป้องหน้า 

-การใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ในการรํา เพลงเชิดในการเปิดตัว และเดิน
ออกมานั่งเตียงของพระเวสสันดรนี้มีการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการปฏิบัติท่ารําดังนี้ 

การใช้ศีรษะและใบหน้า  มีการใช้ศีรษะและใบหน้าในลักษณะของการตั้ง
ศีรษะและใบหน้าตรง เอียงศีรษะทางด้านขวา  และเอียงศีรษะทางด้านซ้าย 

การใช้ลําตัว  มีการใช้ลําตัวตั้งตัวตรง  การกดเกลียวข้างขวา  การกด
เกลียวข้างซ้าย  และการโย้ตัวในการปฏิบัติท่าโย้ตัว 

การใช้แขนและมือ  มีการใช้แขนและมือในการปฏิบัติท่ารําที่สําคัญเช่น 
การตั้งมือทัง้สองระดับอก การกดปลายมือ  การจีบคว่ํา การตั้งวงบน  การตึงแขนระดับไหล่  การเดิน
มือสอดจีบ  การตั้งวงล่าง และการป้องหน้า 

การใช้ขาและเท้า มีการใช้ขาและเท้าในลักษณะต่างๆของการปฏิบัติท่ารํา 
เช่นการก้าวเท้า  การยกเท้าเยื้องไปด้านหน้า  การก้าวหน้า  การประสมเท้า  การวิ่งซอยเท้า       
การก้าวเท้าข้ึนเตียง เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากระบวนการปฏิบัติท่ารําในเพลงเชิดในการรําออกตัว
ของพระเวสสันดรในกระบวนท่านี้พบว่า  พรเทพ  พรทวี มีการใช้การปฏิบัติท่ารําที่มีพ้ืนฐานมาจาก
การร่ายรําของลิเกที่พรเทพ  พรทวีใช้ในการรําในการแสดงลิเก และส่วนหนึ่งมาจากศิลปินลิเกในคณะ
ที่มีโอกาสเข้าศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปจึงทําให้ได้หลักการรําที่ถูกต้อง  พรเทพ  พรทวีจึงได้นําไป
ประยุกต์ใช้กับการรํากับการรําของลิเก  เช่นการนําท่ารําทางนาฏศิลป์มาเรียบเรียงและให้ความหมาย
ของท่ารําเช่น ท่าแหวก แล้วนําไปใช้ในการรําออกตัว  กระบวนท่ารําดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดในเชิงของ
การรําลิเก ซึ่งจากการเปรียบเทียบท่ารําในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติกับท่ารําที่ใช้ในการรํา
ออกตัวในการแสดงลิเกนั้นพบว่า มีการปฏิบัติกระบวนท่าด้วยกัน 8 กระบวนท่า ในจํานวนที่เท่ากัน  
การรําออกตัวแบบลิเกนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเดินออกมาคุกเข่าไหว้  จากกนั้นปฏิบัติท่าเดิน 2 ครั้ง 
ประสมเท้าโค้งคํานับ 1 ครั้ง  จากนั้นชักแป้งไปที่เตียง  แล้วก้าวขึ้นเตียงป้องหน้า  ซึ่งแตกต่างกับท่า
ของการแสดงเทศน์มหาชาติที่จะเริ่มตั้งแต่ท่าแหวก ซึ่งเปรียบเสมือนท่าเปิดตัว  จากนั้นจีบสอดขึ้นตั้ง
ท่าเชิด แล้วโย้ตัว  แล้วจึงใช้ท่าสอดสร้อยวิ่งซอยเท้าไปที่เตียงแล้วก้าวขึ้นเตียงป้องหน้า   ผู้วิจัยพบว่า
ท่ารําทั้งสองลักษณะนี้มีความแตกต่างกัน และมีท่าที่เหมือนกันสองท่าคือการปฏิบัติในท่าขึ้นเตียงกับ
ท่าป้องหน้า  ซึ่งพรเทพ  พรทวีจะไม่นํากระบวนท่าการรําทั้งสองนี้มาใช้ปะปนกัน  แสดงให้เห็นว่า  
พรเทพ  พรทวีมีการใช้การรําประกอบการแสดงที่ชัดเจนและใช้ได้เหมาะสมกับโอกาสในการแสดง 

2.กระบวนท่ารําเพลงโอด  เป็นการรําในเพลงหน้าพาทย์โอดแสดงกิริยาร้องไห้เสียใจ
ของพระนางมัทรี  เป็นการปฏิบัติกระบวนท่ารําในลักษณะของท่านั่ง ซึ่งพบว่ามีกระบวนท่าด้วยกัน 4 
กระบวนท่า คือ 

-ท่าทอดแขน 
  -ท่าม้วนมือ 
  -ท่าเช็ดน้ําตา 
  -ท่าเช็ดแก้ม 
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-การใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ในการรําเพลงหน้าพาทย์โอดของพระนาง   
มัทรีในการแสดง  พบว่ามีการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการปฏิบัติท่ารําดังนี้ 

- การใช้ศีรษะและใบหน้า  มีการใช้ศีรษะและใบหน้าในลักษณะของการตั้งศีรษะ
และใบหน้าตรง เอียงศีรษะทางด้านขวา  และเอียงศีรษะทางด้านซ้าย 

- การใช้ลําตัว  มีการใช้ลําตัวตั้งตัวตรง  การกดเกลียวข้างขวา  การกดเกลียวข้าง
ซ้าย  และการสะดุ้งตัวตามจังหวะของการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์โอด 

- การใช้แขนและมือ  มีการใช้แขนและมือในการปฏิบัติท่ารําที่สําคัญเช่น การใช้
แขนในลักษณะงอแขน เช่นท่าทอดมือ  การตั้งวงล่าง  การจีบหงาย  การม้วนจีบ 

- การใช้ขาและเท้า พบว่าลักษณะการรําเพลงหน้าพาทย์โอดนี้เป็นกิริยานั่งรําของ      
พระนางมัทรี ใช้กิริยาการนั่งคุกเข่าลักษณะเดียว 

ท่ารําในเพลงหน้าพาทย์โอดของพระนางมัทรีนี้มีการปฏิบัติกระบวนท่าด้วยกระบวน
ท่ารําที่คล้ายกับการปฏิบัติกระบวนท่าโอดของนาฏศิลป์ไทย  มีกระบวนท่ารําที่สําคัญด้วยกัน 4 
กระบวนท่า เช่นท่าทอดแขน  ท่าม้วนมือ  ท่าเช็ดน้ําตา  และท่าเช็ดแก้ม  แต่รายละเอียดและวิธีการ
ปฏิบัติท่ารําในจุดของรายละเอียดของการปฏิบัติท่ารําและจังหวะในการปฏิบัติท่ารํานั้นมีความ
แตกต่างกันในบางจุด ทั้งนี้เนื่องจากศิลปินผู้ถ่ายทอดบทบาทพระนางมัทรีส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินลิเก 
ดังนั้นจึงมิมุ่งเน้นการปฏิบัติท่ารําตามหลักของนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมาตรฐานนัก  แต่จะให้ความสําคัญ
กับการถ่ายทอดท่ารําและอารมณ์ของผู้แสดงมากกว่า จึงทําให้การปฏิบัติท่ารําในเพลงโอดนี้มี
เอกลักษณ์ของการรําของลิเกปะปนอยู่ เช่น การเอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ทอด  การเช็ดดวงตา  
และการปาดน้ําตาที่แก้ม  อาจกล่าวโดยสรุปการปฏิบัติกระบวนท่ารําในเพลงหน้าพาทย์โอดที่ใช้แสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนี้ได้อีกประการว่า ลีลา ความสามารถ  และกระบวน
ท่ารําในเพลงโอดนี้แม้จะมีแนวปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติท่ารําอยู่บ้างแล้ว  หากแต่อิทธิพลสําคัญที่
จะทําให้การรําในเพลงหน้าพาทย์โอดนี้มีความงดงามและสมบูรณ์เพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของศิลปินผู้ที่จะมารับหน้าที่และบทบาทพระนางมัทรีในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ       
ว่าสามารถถ่ายทอดกระบวนท่ารําและอารมณ์ในการแสดงให้ออกมาอย่างดีที่สุดในการที่จะนําพา
อารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยไปกับการแสดงนั้นๆได้มากน้อยเพียงใด 
 3. การรําใช้บทประกอบการแสดง  มีการใช้ท่ารําใช้บทประกอบการแสดงที่สําคัญจํานวน 6 
ท่ารํา มีผลการวิเคราะห์กระบวนท่ารํา ดังนี้ 

1.กระบวนท่ารําใช้บท  เป็นการปฏิบัติท่ารําลักษณะหนึ่งที่ปรากฏในการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ผู้แสดงจะปฏิบัติท่ารําด้วยท่าทางที่สื่อความหมายเชิง
นาฏศิลป์อย่างง่ายๆ และสามารถแสดงท่ารําใช้บทกับการดําเนินเรื่องทุกอย่างเช่น ขณะร้อง  ขณะ
เจรจา  ขณะพูด หรือขณะแสดงอารมณ์ตามเหตุการณ์ของการแสดง ซึ่งพบว่ามีกระบวนท่าที่สําคัญ
ด้วยกัน 6 กระบวนท่า คือ 

  -ท่าตัวเรา 
  -ท่ารัก 
  -ท่าชี้ 
  -ท่ายิ้ม 
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  -ท่างดงาม 
  -ท่ากลัว 

-การใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ในการรําใช้บทในการแสดง  พบว่ามีการใช้
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการปฏิบัติท่ารําดังนี้ 

- การใช้ศีรษะและใบหน้า  มีการใช้ศีรษะและใบหน้าในลักษณะของการตั้งศีรษะ
และใบหน้าตรง เอียงศีรษะทางด้านขวา  และเอียงศีรษะทางด้านซ้าย 

- การใช้ลําตัว  มีการใช้ลําตัวตั้งตัวตรง  การกดเกลียวข้างขวา  และการกดเกลียว
ข้างซ้าย   

- การใช้แขนและมือ  มีการใช้แขนและมือในการปฏิบัติท่ารําที่สําคัญเช่น การใช้
แขนในลักษณะงอแขนตั้งฉากระดับไหล่  การตั้งวงล่าง  การจีบหงาย  การจีบเข้าหาลําตัว การกุมมือ  
การประสานไขว้มือ  และการชี้นิ้ว   

- การใช้ขาและเท้า พบว่าการรําใช้บทสามารถปฏิบัติได้ทั้งท่านั่งและท่ายืน  มีการใช้
เท้าในลักษณะก้าวไขว้ในการปฏิบัติท่ายืน 

ท่ารําใช้บทในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ พรทวีนี้มีการรําใช้
บทในท่าที่ต้องการสื่อความหมายในเชิงของนาฏศิลป์ไทย กระบวนท่ารําไม่เน้นมาตรฐานแห่งความ
ถูกต้องในการปฏิบัติท่ารําตามหลักการปฏิบัติท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทย  จึงสามารถเปิดโอกาสให้     
ผู้แสดงสามารถปฏิบัติท่ารําได้อย่างอิสระ แต่ยังคงความหมายของท่ารําทางนาฏศิลป์ไทย เช่น          
ท่าตัวเรา  ท่ารัก  ท่าชี้  ท่ายิ้ม  ท่างดงาม และท่ากลัว การปฏิบัติท่ารําใช้บทสามารถปฏิบัติท่ารํา
ดังกล่าวได้ขณะแสดงทุกเหตุการณ์ เช่นประกอบการร้อง ประกอบการพูดเจรจา หรือประกอบ
อารมณ์ในลักษณะต่างๆทั้งลักษณะนั่งและขณะยืน  กระบวนท่ารําที่ปรากฏในการรําใช้บทจึงเป็นไป
ตามภูมิปัญญาและความสามารถของผู้แสดง  ซึ่งส่วนมากเป็นการฝึกหัดการรําเองตามความรู้
ความสามารถและการเลียนแบบ  จึงทําให้กระบวนท่าในการรําอาจมีความแตกต่างกับการปฏิบัติ   
ท่ารําที่ถูกต้องตามหลักการรําของนาฏศิลป์ไทย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่ากระบวนท่ารําใช้บท      
เป็นกระบวนการรําประเภทหนึ่งที่ปรากฏในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
ที่แม้จะไม่มีข้อจํากัดแห่งการปฏิบัติท่ารําแต่จัดเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความงามและนําพา
อารมณ์ของของผู้รับชมให้คล้อยตามและเข้าถึงเหตุการณ์ของการแสดงได้อย่างแท้จริง 

4.2.6 วิเคราะห์อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
  จากข้อมูลด้านอุปกรณ์ประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติทั้ง 3 แนวทาง  แสดงให้

เห็นว่าการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในแต่ละแนวทางนั้น  จะมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการ
แสดงที่มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน และส่วนที่แตกต่างกัน  ซึ่งพบว่ามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยกัน 
2 ลักษณะคือ  อุปกรณ์หลักในการแสดง  และอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวของผู้แสดงแต่ละตัวแสดง   
ในที่นี้อุปกรณ์หลักที่พบในการแสดงทั้ง 3 แนวทางคือ เตียง  เนื่องจากเตียงเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้แสดง
จะใช้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ถูกสมมุติให้เป็นบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรในเขาวงกต  
และในขณะเดียวกันก็สมมุติให้เป็นท้องพระโรงกรุงสีพีด้วย  ดังนั้นเตียงจึงเป็นอุปกรณ์หลักของการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของทั้ง 3 แนวทางการแสดง  ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวของ    
ผู้แสดง เช่น  ภาชนะกรวดน้ํา และพระขรรค์ของพระเวสสันดร  สาแหรกของพระนางมัทรี  ไม้เท้า  
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ย่าม  กะลา  และเชือกของชูชก  จะถูกใช้ประกอบการแสดงตามแต่ละเหตุการณ์ของเรื่อง  
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  และแนวทางศิลปินลิเกนั้นไม่ปรากฏภาชนะ
กรวดน้ํา  และพระขรรค์ในการแสดง  แต่จะมีปรากฏในแนวทางการแสดงของพรเทพ  พรทวี 
เนื่องจากในทั้ง 2 แนวทางคือ แนวทางศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และแนวทางศิลปินลิเก  ผู้แสดงที่รับ
บทบาทเป็น   พระเวสสันดรคือพระธรรมกถึก ซึ่งพบว่าไม่มีการกรวดน้ําหลังจากมอบกัณหาและชาลี
ให้แก่ชูชก  หรือไม่มีการเงื้อพระขรรค์จะทําร้ายชูชก จึงไม่ปรากฏการใช้อุปกรณ์ทั้ง 2 ชิ้นนี้ในการ
แสดง  ซึ่งต่อมาเม่ือพรเทพ  พรทวีได้มารับบทบาทเป็นพระเวสสันดรจึงมีการเพ่ิมการใช้อุปกรณ์ทั้ง 2 
ประกอบการแสดง และใช้ประกอบการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน 
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บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษา พรเทพ  พรทวี         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ  ศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติ และวิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ   เพ่ือค้นคว้าและรวบรวม
องค์ความรู้ในด้านของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ยังมิได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  วรรณกรรม  ต าราทางวิชาการ  งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการ
ลงพ้ืนที่สังเกตการแสดงและสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติ  นอกจากนี้ยังได้ท าการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ร่วมในการรับรองผลของการศึกษา  ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าเสนอ
ผลการวิจัยและเรียบเรียงข้อมูลของงานวิจัย ดังนี้ 
 
5.1.สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  กรณีศึกษา : พรเทพ  พรทวี  
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
 5.1.1 ศึกษาความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ 
 การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีส าคัญที่มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทั้ งหลักฐานทาง
โบราณคดีเช่น หลักศิลาจารึกหลักที่ 3 จารึกนครชุมในพระมหาธรรมราชาลิไท หลักฐานทางด้าน
วรรณกรรมเช่น ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และเตภูมิกถา การเทศน์มหาชาติในสมัยสุโขทัยนี้ได้น า
เรื่องราวของเวสสันดรมาใช้ในการสวดให้ประชาชนฟังตามพระบาลีที่ถือว่าเป็นพุทธวจนะที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “สวดคาถาพัน”จึงก่อให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อที่
เป็นที่นิยมสืบต่อกันมาว่า หากใครได้สดับฟังธรรมเทศนามหาชาติจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริย
เมตไตรย 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงโปรดให้นักปราชญ์     
ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติค าหลวง เพ่ือใช้ส าหรับสวดให้บรรดาคฤหัสถ์ฟังขณะที่ไปประกอบกิจที่วัด 
และในสมัยนี้มหาชาติค าหลวงได้ถูกยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดีอย่างยิ่ง เนื่องจากถูกน าเป็นต้นแบบ
ของการแต่งมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกส านวนต่างๆในสมัยต่อมา ภายหลังพบว่ามหาชาติค าหลวง
นั้นได้สูญหายไป 6 กัณฑ์ 
 ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงศรัทธาและโปรดการเทศน์มหาชาติเป็น
อย่างยิ่งทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่งทรงธรรมขึ้นเพ่ือเป็นที่สดับรับฟังการเทศน์มหาชาติ และทรงโปรด
ให้กวีในสมัยของพระองค์ช่วยกันแต่งกาพย์มหาชาติขึ้น ลักษณะของกาพย์มหาชาติที่แต่งในครั้งนั้น
แต่งเป็นลักษณะร่ายยาวมีการยกพระบาลีขึ้นก่อนหนึ่งวรรคแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือให้บรรดา
พุทธศาสนิกชนที่รับฟังการเทศน์มหาชาติได้มีความรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาของการเทศน์
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มหาชาติ ซ่ึงความนิยมในการเทศน์มหาชาติในรัชสมัยนี้พบว่ามีความนิยมย่างแพร่หลาย  มีการน าการ
เทศน์มหาชาติไปเทศน์ด้วยท านองต่างๆอย่างมากมาย ซึ่งสันนิษฐานว่าท านองประจ ากัณฑ์ของการ
เทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์นี้เกิดในรัชสมัยนี้ 
 สมัยกรุงธนบุรี เป็นช่วงของการกอบกู้เอกราชและรวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นโดยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สมัยนี้ประชาชนยังยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมทางศาสนาและปฏิบัติตาม
ประเพณีที่สืบทอดกันต่อมาจากสมัยอยุธยา  หลักฐานส าคัญทางการเทศน์มหาชาติ ในสมัยธนบุรีนี้
ปรากฏคือการแต่งร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรีของหลวงสรวิชิต(หน)  ซึ่งต่อมาได้ถูก
สถาปนาเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประเพณีการเทศน์มหาชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งทั้งจาก   
พระราชศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และความศรัทธา
ของบรรดาประชาชนและพุทธศาสนิกชน ในสมัยรัชกาลที่ 1 การเทศน์มหาชาติถูกจัดให้เป็นพระราช
พิธีส าคัญเรียกว่าพระราชกุศลการเทศน์มหาชาติซึ่งเป็นพระราชพิธีที่จัดในเดือนอ้าย และความนิยมใน
การแต่งมหาชาติก็มีมากขึ้นทั้งกวีในวัดและในวัง ตลอดจนมีการแข่งขันและประกวดส านวนกันมาก 
พิธีเทศน์มหาชาติได้ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ในรัชกาลที่ 1 ถึง 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 เมื่อราวปี พ.ศ. 2348 
เนื่องในงานการสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  และครั้งที่ 2 เมื่อราวปี พ.ศ. 2350 เนื่องในงาน
บ าเพ็ญพระราชกุศลเทศน์มหาชาติ 
 ในรัชกาลที่ 2 ได้ทรงโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันแต่งมหาชาติค าหลวงที่สูญหายไป
เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเพิ่มข้ึนจ านวน 6 กัณฑ์ จึงท าให้มหาชาติค าหลวงมีความสมบูรณ์ครบทั้ง 13 
กัณฑ ์
 ในรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ได้ทรงพระราชนิพนธ์ร่าย
ยาวมหาชาติขึ้น 11 กัณฑ์ ยกเว้นกัณฑ์มหาพน และกัณฑ์มัทรี 
 ในรัชกาลที่ 4 มหาชาติจ านวน 5 กัณฑ์คือกัณฑ์วนปเวศน์ กัณฑ์จุลพน  กัณฑ์มหาพน    
กัณฑ์สักบรรพ และกัณฑ์ฉกษัตริย์ โดยทรงพระราชนิพนธ์ส าหรับให้ส าหรับเจ้านายและเชื้อพระวงศ์ที่
ทรงผนวชใช้เทศน์มหาชาติ 
 ในรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยทรงอธิบายว่าการ
เทศน์มหาชาติเป็นพระราชพิธีในเดือนอ้าย และนอกจากนี้มีการจัดการเทศน์มหาชาติอย่างยิ่งใหญ่ใน
การสมทบทุนบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 คณะกรรมการหอสมุดวชิรญาณได้มีการช าระและคัดเลือกมหาชาติ
เพ่ือเรียบเรียงเป็นส านวนส าหรับเทศน์มหาชาติและใช้เป็นแบบเรียนได้แก่ ส านวนของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์วนปเวศน์ กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์สักบรรพ  กัณฑ์มหาราช  กัณฑ์ฉกษัตริย์   กัณฑ์นครกัณฑ์  ส านวนจากส านักวัดถนน ได้แก่ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ ส านวนจากส านักสังข์กระจาย ได้แก่กัณฑ์ชูชก ส านวนของพระเทพโมลี ได้แก่กัณฑ์
มหาพน และส านวนของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ได้แก่กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี  โดยเรียกมหาชาติ
ฉบับนี้ว่า “มหาชาติฉบับหอสมุดวชิรญาณ” จากนั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันการเทศน์มหาชาติได้จัดขึ้น
เป็นประจ าทุกปีทั้งในส่วนของพระราชพิธีแบบหลวง และแบบราษฎร์ ตลอดหน่วยงาน สถานศึกษา
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และสถานที่ราชการต่างๆได้การเทศน์มหาชาติอย่างแพร่หลายซึ่งได้แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นทั้งสี่ภาค เช่น การเทศน์มหาชาติของภาคเหนือเรียกว่า “ประเพณีตั้งธรรมหลวง”
นิยมจัดในเดือนยี่เป็นงานบุญใหญ่คู่กับงานสลากภัตต์ การฟังเทศน์มหาชาติของภาคเหนือนิยมจัด
ยาวนานถึง 7 วันซึ่งในวันสุดท้ายจะมีการเทศน์ด้วยคัมภีร์มาลัยต้น มาลัยปลาย และสรุปอานิสงส์ของ
การฟังเทศน์มหาชาติ  การเทศน์มหาชาติของภาคใต้เรียกว่า “ประเพณีฟังธรรมมหาชาติ” เป็น
ประเพณีที่จัดในเดือน 6 นิยมจัดงาน 3 วัน โดยจะมีการบอกบุญและแจกฎีกาเทศน์ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้รับเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์ การเทศน์จะใช้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมาลัย  การเทศน์สหัสคาถา 
และการเทศน์ด้วยคาถาพันเป็นท านองปักษ์ ใต้   การเทศน์มหาชาติ ในภาคอีสานเรียกว่า             
“บุญผะเหวด” นิยมจัดในช่วงเดือน 4 ของทุกปี เป็นงานบุญใหญ่ประจ าปีชาวบ้านจะร่วมใจกันจัด
สถานที่ส าหรับการเทศน์มหาชาติ อีกทั้งจัดเครื่องไทยทาน ข้าวพันก้อน และผ้าผะเหวด นอกจากนี้จะ
มีการแห่ขบวนซึ่งเชื่อว่าเป็นขบวนเสด็จของพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองสีพีอีกด้วย  ในส่วนของการ
เทศน์มหาชาติในภาคกลางนั้นนิยมจัดหลังฤดูกาลทอดกฐิน ตั้งแต่เดือน 10 เป็นต้นไป โดยวัดที่จัดการ
เทศน์มหาชาตินั้นจะมีการบอกบุญแก่ประชาชนที่จะรับเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ต่าง มีการจัดแต่งสถานที่
จัดการเทศน์ให้เป็นเหมือนเขาวงกตด้วยต้นไม้ต่างๆรวมทั้งกล้วย และอ้อย ตลอดจนราชวัติ ฉัตร ธง 
บริเวณกลางพิธีตั้งขันน้ าสาครเพ่ือเป็นขันน้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์และไว้ส าหรับจุดเทียนบูชากัณฑ์ เทศใน
กัณฑ์ต่างๆ โดยในการเทศน์มหาชาติของภาคกลางจะมีการบรรเลงปี่พาทย์ประโคมประกอบการเทศน์
มหาชาติ ซึ่งเป็นการบรรเลงด้วยเพลงหน้าพาทย์ประจ ากัณฑ์ต่างๆ ขั้นตอนในการเทศน์มหาชาติของ
ภาคกลางจะเริ่มตั้งแต่การนิมนต์พระธรรมกถึกขึ้นธรรมมาสน์ เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
กล่าวอาราธนาศีล   พระธรรมกถึกเริ่มเทศน์ เจ้าภาพจุดเทียนประจ ากัณฑ์พร้อมรับฟังการเทศน์ 
จากนั้นเมื่อเทศน์เสร็จก็จะบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประจ ากัณฑ์ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน และ
กรวดน้ ารับพร ซึ่งพระ  ธรรมกถึกจะนิยมเทศน์เรียงกัณฑ์ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 จนถึงกัณฑ์ที่ 13 ซึ่งปัจจุบัน
พบว่าการเทศน์มหาชาติของภาคกลางนั้นมีวิธีเทศน์ด้วยกัน 4 วิธีคือ การเทศน์คาถาพัน คือการเทศน์
เรียงกัณฑ์ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 ด้วยภาษาบาลีล้วน  การเทศน์ร่ายยาว 13 กัณฑ์ เป็นการ
เทศน์ที่ใช้เวลานานถึง 3 วัน ด้วยการเทศน์คาถาพันก่อนแล้วจึงเดินท านองแต่ละกัณฑ์เช่น ท านอง
จุลนียบท ท านองขึ้น ท านองเดิน สลับไปจนจบกัณฑ์แล้วจึงเริ่มในกัณฑ์ถัดไป ซึ่งเป็นการเทศน์ที่
ค่อนข้างจะใช้เวลายาวนาน  การเทศน์ประยุกต์ เป็นการเทศน์ที่เน้นการเล่าเรื่อง น าเนื้อความทั้ง 13 
กัณฑ์มาย่นย่อเพ่ือให้จบในวันเดียวนิยมใช้ท านองราษฎร์และการแหล่เป็นหลัก  และการเทศน์
มหาชาติทรงเครื่อง ลักษณะการเทศน์แบบนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมคือการเทศน์จะคล้ายกับการเทศน์
ประยุกต์ ใช้เวลาในการเทศน์น้อยพระผู้เทศน์จะเทศน์ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 มาจนถึงกัณฑ์กุมาร จากนั้นก็
จะมีนักแสดงมาแสดงประกอบโดยส่วนมากเป็นศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และลิเกมาร่วมแสดงประกอบ 
เพ่ือสร้างความสนุกสนานให้เกิดขณะฟังการเทศน์มหาชาติ 
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 5.1.2 ศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ท าให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติว่า  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นสันนิษฐาน
จากข้อมูลและหลักฐานประกอบที่ผู้วิจัยได้ศึกษาท าให้ทราบว่ามีวิวัฒนาการของความเป็นมาด้านการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติด้วยกัน 2 ยุคคือ  

ยุคที่ 1 (รัชกาลที่ 7- พ.ศ.2534) การแสดงประกอบการเทศน์ในช่วงยุคนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศมหาสมณาณัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า  กรมพระยา       
วชิรญาณวโรรส สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงห้ามมิให้พระภิกษุเล่นหรือแสดงอาการตลกและการร้อง
การพูดไม่สุภาพขณะเทศน์มหาชาติ  ภายหลังประกาศฉบับนี้จึงท าให้พระธรรมกถึกนั้นลดบทบาทลง
จึงได้น าฆราวาสมาร่วมแสดงประกอบ  ศิลปินที่เข้ามาร่วมแสดงในยุคนี้จึงมีศิลปินที่มาจากแนว
ทางการแสดง 2 แนวทางคือ แนวทางการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และแนวทางการแสดงของ
ศิลปินลิเก  

รูปแบบของการแสดงตามแนวทางการแสดงพื้นบ้าน มีรูปแบบการแสดงที่ส าคัญคือ 
-การเปิดเรื่อง วิธีการเปิดเรื่องของการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนี้  

ใช้การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกจะกล่าวเริ่มการแสดงและน าเข้าสู่การแสดง 
 -การด าเนินเรื่อง การด าเนินเรื่องของการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน 

มีการด าเนินเรื่องวิธีต่างๆ เช่นการใช้เพลงพ้ืนบ้านภาคกลางร้องประกอบการแสดง อาทิ เพลงฉ่อย  
เพลงอีแซว  ล าตัด และเพลงพื้นบ้านอื่นๆ  นอกจากนี้ยังใช้การเจรจาประกอบการด าเนินเรื่อง 

 -การปิดเรื่อง  ตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ใช้การปิดเรื่องด้วยพระธรรม
กถึกเป็นผู้สรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของเรื่อง 

รูปแบบของการแสดงตามแนวทางของศิลปินลิเก มีรูปแบบการแสดงที่ส าคัญคือ  
 -การเปิดเรื่อง ใช้การเปิดเรื่องพระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดการแสดง และน าเข้าสู่การ

แสดง 
 -การด าเนินเรื่อง  ตามแนวทางการแสดงของศิลปินลิเกนั้นมีการด าเนินเรื่องด้วยการ

ร้องเพลงไทยอัตราสองชั้น และชั้นเดียว  การร้องเพลงรานิเกลิง และการเจรจา 
 -การปิดเรื่อง  ตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ใช้การปิดเรื่องด้วยพระธรรม

กถึกเป็นผู้สรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของเรื่อง 
ยุคที่ 2 (พ.ศ.2535-ปัจจุบัน)  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในยุคนี้มีรูปแบบของการ

แสดงที่ชัดเจนนิยมให้ศิลปินที่เป็นลิเกมารับบทบาทหรือแสดงประกอบเนื่องจากว่าศิลปินลิเกนั้นมี
ความพร้อมในด้านของการร้อง การร า การเจรจา และปฏิภาณด้านการแสดงที่เหมาะสมท าให้สื่อสาร
หรือแสดงออกมาได้ดี  และท่ีส าคัญการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในยุคนี้เปิดโอกาสให้ฆราวาส
มารับบทบาทแสดงเป็นพระเวสสันดรได้อย่างเต็มตัว ศิลปินที่รับบทบาทแสดงเป็นพระเวสสันดรที่มี
ชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างยิ่งคือนายสมบูรณ์ แย้มสี (พรเทพ  พรทวี) การมอบบทบาท      
พระเวสสันดรแก่ฆราวาสแสดงจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในยุคนี้และใช้มาจนปัจจุบัน  
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนี้มีรูปแบบของการแสดงที่ส าคัญคือ  
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 - การเปิดเรื่อง  เป็นการเริ่มการแสดงเมื่อพระผู้เทศน์ได้บรรยายเทศน์ในเนื้อหาของ
กัณฑ์กุมารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงพูดเชื้อเชิญและกล่าวชมการแสดงของเรื่องราวในกัณฑ์กุมารนั้น 
จากนั้นจึงลงโรงหรือเปิดตัวแสดงด้วยผู้แสดงฝ่ายธรรมะซึ่งคือพระเวสสันดร  ผู้แสดงเป็น           
พระเวสสันดรก็จะร าออกจากบริเวณด้านขวาของเวทีออกมานั่งเตียงและด าเนินเรื่องราวตามบทบาท  
และเนื้อเรื่อง   

 - การด าเนินเรื่อง  เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นเปิดเรื่องที่ผู้แสดงเป็นตัวแสดงต่างๆจะ
ออกมาแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องและบทประกอบการแสดง  ซึ่งลักษณะของบทจะมีฉากใหญ่ๆ
ด้วยกัน 2 ฉากคือฉากที่ 1 ฉากเขาวงกต  และฉากที่ 2 ฉากท้องพระโรงกรุงสีพี ผู้แสดงจะแสดง
บทบาทตามเนื้อเรื่องที่ด าเนินตั้งแต่มัทรีมาเล่าความฝันและฝากลูกเพ่ือไปหาผลไม้  ชู ชกมาขอสอง
กุมาร ชูชกพาสองกุมารเดินทาง  ชูชกพาสองกุมารเข้าเมืองสีพี และชูชกท้องแตกตาย ซึ่งผู้แสดงจะใช้
ลักษณะการด าเนินเรื่องด้วยการร้องรานิเกลิง  การร้องท านองส าเภา  การร้องแหล่  และการร้อง
เพลงไทย อีกท้ังมกีารเรี่ยไรระหว่างการแสดง (แหล่ผลไม้ของมัทรี และชูชกให้สองกุมารขอทาน) 

 - การปิดเรื่อง  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี จะจบลง
ด้วยฉากท่ี 2 ท้องพระโรงเมืองสีพี  โดยหลังจากที่เจ้ากรุงสญชัยทราบเรื่องราวของพระเวสสันดรจาก 
ชูชกแล้ว ก็สั่งให้เลี้ยงตอบแทนชูชก ชูชกรับประทานจนท้องแตกตาย พระธรรมกถึกจะเป็นผู้บรรยาย
สรุปให้ผู้ชมทราบถึงความดีงาม และผลของการกระท า และสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากนั้นตัว
ละครจะชวนผู้แสดงทั้งหมดเพ่ือเดินทางไปรับพระเวสสันดร และนางมัทรีมาอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งท าให้ผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจเรื่องราวในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี  อันเป็นการปิดเรื่อง
ของการแสดงอย่างสมบูรณ์ 

นอกเหนือจากรูปแบบการแสดงที่ปรากฏแล้ว  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ในแต่ละยุค และแต่ละแนวทางการแสดง ทั้งการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน         
การแสดงตามแนวทางของศิลปินลิเก  และการแสดงตามแนวทางของพรเทพ  พรทวีนั้น  ยังมี
องค์ประกอบที่ส าคัญของการแสดงด้วยกัน 6 องค์ประกอบคือ  บทประกอบการแสดง  ผู้แสดง  
ดนตรีและเพลงร้อง  การแต่งกาย  อุปกรณ์ประกอบการแสดง  และการร าประกอบการแสดง ทั้งนี้ได้
มีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันออกไปตามขนบของการแสดงในละแนวทาง 
 

5.1.3 วิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 
 5.1.3.1 รูปแบบการแสดง 

-การเปิดเรื่อง  ใช้การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเป็นผู้เปิดการแสดงและน าเข้าสู่
การแสดง  โดยทั้ง 3 แนวทางนั้นใช้การเปิดเรื่องลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการแสดงนี้เป็นช่วง
ของการแสดงที่ต่อเนื่องมาจากการเทศนามหาชาติของพระธรรมกถึกในกัณฑ์กุมาร พระธรรมกถึกจะ
เป็นผู้กล่าวเชิญชวนบรรดาผู้ฟังเทศน์ร่วมกับชมการแสดงประกอบการเทศน์เพ่ือให้เห็นภาพของ
เหตุการณ์ในกัณฑ์นั้นๆ การเปิดเรื่องด้วยลักษณะเช่นนี้หากจะเปรียบกับขั้นตอนของการแสดงลิเกก็
จะคล้ายในส่วนขั้นของการออกแขก  อันเป็นการเชิญชวนหรือแนะน าการแสดงที่จ าใช้ศิลปินลิเก
ร่วมกันร้องเพลงออกแขก  ดังนั้นวิธีการเปิดเรื่องของการเทศน์มหาชาติแม้ในแนวทางของศิลปินเพลง
พ้ืนบ้านซึ่งยังไม่ได้รับอิทธิพลของลิเกเข้ามาผสมมากนัก  แต่ก็ใช้แนวทางการเปิดเรื่องด้วยพระธรรม
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กถึกเช่นเดียวกับแนวทางของ ศิลปินลิเก และยิ่งโดยเฉพาะแนวทางของพรเทพ  พรทวีนั้น ก็ใช้
รูปแบบการเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากพรเทพ  พรทวี มีอาชีพแสดงลิเก
อย่างเต็มตัวรูปแบบในการเปิดเรื่องจึงคล้ายกับการเปิดเรื่องตามแนวทางของศิลปินลิเก 

 -การด าเนินเรื่อง  จากตารงแสดงรูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติใน
ขั้นตอนของการด าเนินเรื่อง  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการด าเนินเรื่องตามแนวทางของการแสดงทั้ง 
3 นั้น มีรายละเอียดและวิธีการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการด าเนินเรื่องตามแนวทางของศิลปิน   
เพลงพื้นบ้าน มาสู่การด าเนินเรื่องตามแนวทางของลิเก นั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก
อิทธิพลของศิลปะการร้องที่แตกต่างกันระหว่างเพลงพ้ืนบ้าน และลิเก  การด าเนินเรื่องตามแนวทาง
ของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านจะนิยมใช้การร้องเพลงพ้ืนบ้านต่างๆเป็นหลักในการด าเนินเรื่องประกอบกับ
การเจรจา เช่น การร้องเพลงฉ่อย  เพลงอีแซว และร้องล าตัด  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบรรดา    
พ่อเพลงและแม่เพลง  ต่อมาเมื่อรูปแบบการแสดงที่แสดงโดยศิลปินลิเกเข้ามาแสดงประกอบการ
เทศน์จึงท าให้อิทธิพลของศิลปะลิเกเข้ามามีบทบาทแทนการด าเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงพ้ืนบ้าน  
การด าเนินเรื่องตามแนวทางของศิลปินลิเกจะนิยมใช้การร้องเพลงรานิเกลิง ซึ่งเป็นเพลงหลักของการ
แสดงลิเก  การ้องเพลงไทยต่างในอัตราสองชั้นและชั้นเดียว ทั้งนี้ศิลปินลิเกส่วนใหญ่มักมีความ รู้
พ้ืนฐานในการร้องเพลงไทย ดังนั้นจึงน าเข้ามาใช้ประกิอบในการด าเนินเรื่อง จึงท าให้รูปแบบของการ
ด าเนินเรื่องระหว่างศิลปินเพลงพ้ืนบ้านและศิลปินลิเกมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

 ต่อมาเม่ือพรเทพ  พรทวีเข้ามามีบทบาทแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น ท าให้
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นมีรูปแบบของการด าเนินเรื่องที่คล้ายคลึงกับแนวทางของ
ศิลปินลิเก เนื่องจากพรเทพ  พรทวีมีอาชีพเป็นลิเกประกอบกับศิลปินที่มารับบทบาทเป็นตัวละคร
ต่างๆประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการแสดงลิเกทั้งสิ้น  รูปแบบของ
การด าเนินเรื่องจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของศิลปินลิเก  แต่สิ่งที่แตกต่างและเป็น
จุดเด่นของการแสดงอย่างเห็นได้ชัดก็คือการร้องท านองส าเภา  ซึ่งเป็นท านองเฉพาะของพระธรรม
กถึกท่ีเทศน์ในกัณฑ์กุมาร ในแนวทางของศิลปินพื้นบ้าน และแนวทางของศิลปินลิเกนั้นไม่ปรากฏการ
ใช้ท านองส าเภาในการด าเนินเรื่องทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 แนวทางนี้ใช้พระธรรมกถึกเป็นผู้รับบทบาท
พระเวสสันดร การถ่ายทอดท านองส าเภาจึงปรากฏเฉพาะการด าเนินเรื่องตามแนวทางของพรเทพ  
พรทวีเทานั้น 

 จะเห็นได้ว่ารูปแบบการแสดงในการด าเนินเรื่องของทั้ง 3 แนวทางนั้นมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยพบว่า แนวทางของศิลปินลิเก และแนวทางของพรเทพ  พรทวีนั้น มีความ
ใกล้เคียงและคล้ายกันเป็นอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนฐานความเป็นลิเกที่มีอยู่ในตัวของผู้แสดงทั้ง 2 
แนวทาง ส่วนแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านก็เป็นไปตามลักษณะของการแสดงเพลงพื้นบ้าน 

 -การปิดเรื่อง  รูปแบบของการปิดเรื่องตามแนวทางการแสดงทั้ง 3 แนวทางนั้น มี
การปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเป็นผู้สรุปเรื่องราวและเหตุการณ์ของเรื่องเช่นเดียวกัน เป็นการจบเรื่อง
และสรุปการแสดงแบบสุขนาฏกรรม ที่ผู้แสดงชวนกันไปรับพระเวสสันดร และพระนางมัทรีกลับมา
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้นการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจึงเป็นลักษณะการแสดง
เฉพาะที่ปรากฏในพิธีการเทศน์มหาชาติเท่านั้น  และพระธรรมกถึกมีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการแสดงของทั้ง 3 แนวทาง คือ เป็นผู้เปิดเรื่องเริ่มการแสดง  และในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่
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ปิดเรื่องหรือสรุปเหตุการณ์ของการแสดงด้วย นอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นผู้แสดงพระเวสสันดรด้วย   
ในแนวทางการแสดงของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเก  

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า  การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นเป็นการแสดงเพียงรูปแบบ
เดียวที่ใช้พระธรรมกถึกที่รับบทบาททั้ง ผู้เทศน์  ผู้เปิดเรื่อง  และผู้ปิดเรื่อง ซึ่งนับว่ามีบทบาทส าคัญ
ต่อรูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติเป็นอย่างยิ่ง 

 
องค์ประกอบของการแสดง 
 1 บทประกอบการแสดง 
 จากการศึกษาพบว่าบทประกอบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางของ
ศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และศิลปินลิเกไม่ปรากฏตัวบทที่ใช้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ชัดเจนนัก 
การแสดงตามแนวทางของทั้ง 2 แนวทางนี้จึงเป็นการน าความสามารถเฉพาะตัวด้านการร้องมาใช้
ประกอบ เช่นแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านก็นิยมใช้เพลงพ้ืนบ้านประกอบการขับร้อง  แนวทาง
ของศิลปินลิเกก็นิยมใช้เพลงในการแสดงลิเกประกอบการขับร้องเช่น เพลงรานิเกลิง  เพลงไทย      
จึงเห็นความแตกต่างของทั้ง 2 แนวทางอย่างชัดเจน  ต่อมาเมื่อพรเทพ  พรทวีเข้ามาแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติจึงเริ่มมีบทประกอบการแสดงอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก
พระครูวิชาญธรรมภาณี  เป็นผู้แนะแนวทางของบทประกอบการแสดงให้พรเทพ  พรทวี  โดยน าเนื้อ
เรื่องจากการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร และข้อความในต าราเทศน์ที่เป็นท านองเฉพาะเช่น ท านอง
ส าเภา มาบรรจุในบทประกอบการแสดง  ซึ่งพรเทพ  พรทวีได้ใช้ประกอบการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน  
แสดงให้เห็นว่าบทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาตินั้นเริ่มปรากฏชัดเจนในการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติ ตามแนวทางของพรเทพ  พรทวี 
 2 ผู้แสดง   
 ผู้แสดงของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของทั้ง 3 แนวทางนั้นเริ่มต้นมาจากการใช้  
ผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้านซึ่ งในแนวทางนี้พระธรรมกถึกจะเป็นผู้ รับบทบาทเป็น           
พระเวสสันดรขณะท าการเทศน์ไปด้วย  ภายหลังมีประกาศมหาสมณาณัติที่ห้ามมิให้พระภิกษุเล่น
ตลกคะนองขณะท าการเทศน์มหาชาติ  จึงท าให้กลุ่มศิลปินกลุ่มแรกที่มีบทบาทร่วมแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติ คือกลุ่มของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  ซึ่งต่อมาศิลปินลิเกเริ่มมีบทบาทและเข้า
มาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติตามแนวทางที่ 2 ท าให้ผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนั้น
ค่อยๆลดบทบาทลง เนื่องจากศิลปินที่มาจากลิเกนั้นจะมีความสามารถทางการแสดงที่เด่นชัดกว่า 
เนื่องจากมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ทางการแสดงทั้งในด้านการร้อง  การร า  และการเจรจา อิทธิพล
ของศิลปะการแสดงลิเกจึงมีบทบาทในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ชัดเจนขึ้น  และเป็น
รูปแบบการแสดงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการแสดงตามแนวทางของพรเทพ  พรทวี  ที่ใช้ผู้แสดงที่เป็นศิลปิน
ลิเกมาแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะบทบาทของพระเวสสันดรที่ได้ใช้
ฆราวาสแสดงแทนพระธรรมกถึก  ดังนั้นความสมบูรณ์ของผู้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติจึง
ปรากฏอย่างชัดเจนที่ปัจจุบันใช้ผู้แสดงที่มาจากลิเก  และรับบทบาทเป็นตัวละครประกอบการแสดง
อย่างเต็มตัวตั้งแต่ เจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  กัณหา  ชาลี  และ   
ชูชก  ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าผู้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นนิยมใช้ผู้แสดงที่มีทักษะด้าน
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การร้องเป็นหลักในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ โดยได้พัฒนาการมาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน 
และปัจจุบันใช้ผู้แสดงที่เป็นศิลปินลิเกแสดงเป็นหลัก 
 3 ดนตรีและเพลงร้อง 
 ดนตรีและเพลงร้องของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทั้ง 3 แนวทาง ผู้วิจัยพบว่า
ดนตรีและเพลงร้องของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นในแนวทางศิลปินเพลงพ้ืนบ้านและ
แนวทางของศิลปินลิเกนั้น มีอิสระในการบรรเลงและการร้องทั้งนี้เนื่องจากไม่มีตัวบทประกอบการ
แสดงที่ชัดเจน  จึงท าให้ดนตรีและเพลงร้องของทั้ง 2 แนวทางนั้นเป็นไปตามลักษณะของผู้แสดง     
ที่พบว่าผู้แสดงที่มาจากศิลปินเพลงพ้ืนบ้านก็จะนิยมใช้ดนตรีและการร้องที่เป็นไปในแนวทางพ้ืนบ้าน   
ส่วนผู้แสดงที่มาจากศิลปินลิเกก็จะนิยมใช้ดนตรีและการร้องที่เป็นไปตามลักษณะของการแสดงลิเก  
ซึ่งต่อมาดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดงเทศน์มหาชาตินั้นเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในแนวทางของ
พรเทพ พรทวี  เนื่องจากพบว่ามีการใช้บทประกอบการแสดง ดังนั้นจึงมีการบรรจุการบรรเลง บรรจุ
เพลงร้องต่างๆท่ีใช้ในการด าเนินเรื่องอย่างชัดเจน อาทิ 
 1. การบรรเลงประกอบการแสดง   จะใช้เพลงต่างๆดังนี้ 

 เพลงเชิด  ใช้ประกอบกิริยาของตัวละครในเหตุการณ์ต่างๆ และมีการบรรเลงเพลง
เชิดจ านวน 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 บรรเลงประกอบการเดินออกมาจากเวทีของพระเวสสันดรเพ่ือนั่งเตียง
ในฉากแรก  และครั้งที่ 2 บรรเลงประกอบการเดินทางเข้าป่าไปหาผลไม้ของพระนางมัทรี 

เพลงรัว  ใช้ประกอบเหตุการณ์ที่ส าคัญในการแสดง จากการศึกษาพบว่ามี        
การบรรเลงเพลงรัวเพ่ือประกอบเหตุการณ์ต่างๆในการแสดงด้วยกันจ านวน 5 ครั้งคือ  ครั้งที่ 1 
บรรเลงขณะกัณหาและชาลีเข้าไปกอดพระนางมัทรีไม่ให้ไปหาผลไม้  ครั้งที่ 2 บรรเลงขณะแสดง
เหตุการณ์ลงไปแอบในสระน้ าของกัณหาและชาลี  ครั้งที่ 3 บรรเลงขณะพระเวสสันดรทรงเงื้อพระ
ขรรค์จะฟันชูชก  ครั้งที่ 4 บรรเลงขณะพระเจ้ากรุงสญชัยและพระนางผุสดีเห็นหน้าชาลีและกัณหา
และครั้งที่ 5 บรรเลงแสดงเหตุการณ์ชูชกท้องแตก 

เพลงโอด  ใช้ประกอบกิริยาร้องไห้ของตัวละคร พบว่ามีการบรร เลงเพลงโอด
ประกอบการแสดงด้วยกันจ านวน 3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 บรรเลงประกอบเหตุการณ์ที่พระนางมัทรีจะต้อง
เข้าป่าหาผลไม้  ครั้งที่ 2 บรรเลงประกอบเหตุการณ์ที่พระนางมัทรีตัดสินใจเข้าป่าหาผลไม้  และครั้ง
ที่ 3 ประกอบเหตุการณ์ร้องไห้ของพระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดีที่เห็นหน้าชาลีและกัณหา 

เพลงสาธุการ ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจ านวน 1 ครั้ง โดยบรรเลงประกอบ
เหตุการณ์ของพระเวสสันดรในตอนท่ีทรงมอบชาลีและกัณหาให้แก่ชูชก โดยหลังจากที่มอบให้แล้วนั้น
พระเวสสันดรทรงกรวดน้ าเพ่ืออนุโมทนาบุญในการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งขณะพระเวสสันดรทรง
หลั่งน้ านั้นวงปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงสาธุการประกอบกิริยาของพระเวสสันดรขณะนั้นด้วย 

เพลงนั่งกิน ใช้บรรเลงประกอบการแสดงจ านวน 1 ครั้ง โดยบรรเลงประกอบ
เหตุการณ์ขณะที่ชูชกเริ่มกินอาหารที่พระเจ้ากรุงสญชัยจัดมาให้เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ชูชกพาชาลี
และกัณหามามอบให้ 
 2. เพลงร้องประกอบการแสดง   จะใช้เพลงต่างๆดังนี้ 
  เพลงรานิเกลิง  เป็นเพลงที่ใช้ในการด าเนินเรื่องประกอบการเทศน์มหาชาติของ   
พรเทพ  พรทวี ปรากฏว่ามีการร้องด้วยกันทั้งหมดจ านวน 8 ครั้ง ผู้แสดงที่เป็นตัวเอกหรือตัวส าคัญ
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ทุกตัวจะใช้การร้องเพลงนิเกลิงเป็นหลัก  และแม้แต่พระธรรมกถึกที่ท าหน้าที่เทศน์มหาชาติก็ใช้ใน
การร้องสรุปเรื่องราวส่วนหนึ่งด้วย  ซึ่งมีการใช้อารมณ์ประกอบขณะร้องเพลงรานิเกลิงด้วยกันที่หลาย
หลายเช่น อารมณ์เรียบๆ  อารมณ์เศร้า  อารมณ์ตกใจกลัว  อารมณ์วิตกกังวล และอารมณ์แห่งความ
กล้าหาญ  จึงแสดงให้เห็นเป็นส าคัญว่าเพลงรานิเกลิงเป็นเพลงส าคัญที่ร้องส าหรับด าเนินเรื่องราวใน
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
  การร้องท านองส าเภา เป็นการร้องของตัวละครเพียงตัวเดียวคือพระเวสสันดร ซึ่งใน
การแสดงนั้นจะใช้การร้องท านองส าเภาด้วยกันทั้งหมดจ านวน 5 ครั้ง  และพบว่าการร้องท านอง
ส าเภาในแต่ละครั้งนั้นผู้แสดงเป็นพระเวสสันดรจะถ่ายทอดการร้องท านองส าเภาด้วยอารมณ์ที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีการใช้อารมณ์ได้แก่ ครั้งที่ 1 ใช้อารมณ์ร าพึงและเจรจาของพระเวสสันดรและชูชก  
ครั้งที่ 2 ใช้ประกอบการเจรจาของตัวละครระหว่างพระเวสสันดรและชูชก  ครั้งที่ 3 ใช้อารมณ์ร าพึง
และการเจรจาของพระเวสสันดรและ ชูชก  ครั้งที่ 4 เป็นการใช้อารมณ์อ้อนวอนและขอร้องให้ชาลี
และกัณหาไปกับชูชก  และครั้งที่ 5 เป็นการใช้อารมณ์ร าพึงขณะขับร้อง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการร้อง
ท านองส าเภาในแต่ละครั้งของพระเวสสันดรมีการใช้อารมณ์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้นอารมณ์กับการร้อง
ท านองส าเภาจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินเรื่องของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวี  และที่ส าคัญผู้วิจัยพบว่าพรเทพ พรทวีเป็นผู้รับบทบาทพระเวสสันดร
เพียงคนเดียวที่สามารถด าเนินการร้องท านองส าเภาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จนท าให้การร้อง
ท านองส าเภานี้เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของการแสดงที่เป็นจุดแข็งของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
  การร้องแหล่  เป็นการร้องในช่วงเดียวของเหตุการณ์ในการแสดงคือช่วงที่พระนาง
มัทรีเสด็จเข้าป่าเพ่ือหาผลไม้  การร้องแหล่ในที่นี้เรียกว่าการแหล่ผลไม้ซึ่งถือว่าเป็น “ทาง” หรือ
กลวิธีในการแสดงอีกช่วงหนี่งที่จะสามารถเรี่ยไรปัจจัยจากผู้มาฟังเทศน์มหาชาติให้สมทบยอดเงินของ
การเทศน์ให้เพ่ิมมากขึ้นได้  โดยวิธีการนั้นพระนางมัทรีจะหาบสาแหรกซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง  โดยสาแหรกนั้นจะมี 2 ใบ หาบด้วยไม้คานระหว่างกลาง  ประดับด้วยริบบิ้นสีสันสวยงาม  
บริเวณปลายสาแหรกจะมีถุงหรือภาชนะใบเล็กๆส าหรับมอบเป็นสินน้ าใจหรือรางวัลส าหรับนักแสดง  
โดยผู้แสดงเป็นพระนางมัทรีจะอธิบายแก่ผู้ฟังเทศน์ว่าท่านใดที่ประสงค์จะถวายปัจจัยเข้าวัดหรือ
สมมติเป็นผลไม้มอบให้กัณหาและชาลีนั้นให้น าปัจจัยใส่สาแหรกใบหน้าและใบหลัง  ส่วนผู้ฟังเทศน์
ท่านใดที่ประสงค์จะให้รางวัลหรือสินน้ าใจตอบแทนความสามารถของผู้แสดงก็ให้ใส่ในถุงเล็กใบหน้า  
และเม่ือแหล่ผลไม้จนจบแล้วพระนางมัทรีก็จะน าสาแหรกทั้งสองนั้นถวายเข้าวัดเป็นเงินท าบุญ 
  การร้องเพลงไทย การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นมีการ
ใช้เพลงไทยบรรเลงและร้องประกอบด้วยกันจ านวน 3 เพลงคือเพลงตะลุ่มโปง  เพลงมะลิเลื้อย  และ
เพลงมะลิเลื้อย (ชั้นเดียว) ทั้งสามเพลงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการบอกหรือแสดงเหตุการณ์ให้คนดู
เข้าใจเรื่องราว เช่นพระนางมัทรีบอกกับคนดูว่าพาชาลีกัณหามาเฝ้าพระเวสสันดรและจะลาไปหา
ผลไม้  พระเวสสันดรบอกกับคนดูว่าออกเดินทางตามหาชาลีและกัณหามาถึงสระโบกขรณี  และ           
พระเวสสันดรร าพึงให้คนดูเข้าใจว่าจะเรียกชาลีและกัณหาขึ้นจากสระโดยการเปรียบเทียบเป็นเสมือน
เรือส าเภา มูลเหตุที่ใช้เพลงทั้ง 3 เพลงนี้ประกอบการแสดงเนื่องจากการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติจะใช้เพลงที่ง่าย และเหมาะกับการแสดง ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะของเพลงไทยนี้แม้จะใช้การขับ
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ร้องเพลงไทยในเหตุการณ์ที่ต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือบอกกับคนดูว่าตัวละครก าลังท าอะไร 
เพราะฉะนั้นบทบาทของเพลงไทยส าหรับประกอบการแสดงทั้ง 3 เพลงนั้นจึงเป็นการด าเนิน
เหตุการณ์ในช่วงหนึ่งของการแสดงเพื่อให้ผู้ชมทราบว่าตัวละครก าลังท าอะไร  ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการร้อง
เพลงไทยประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นใช้รูปแบบและวิธีการร้องของเพลง
ไทยซ่ึงจะเน้นในเรื่องของค าที่ชัดเจน  ไม่เน้นเอ้ือนที่ชัดเจนนัก ในเพลงตะลุ่มโปงและมะลิเลื้อยจะลง
ท้ายค าช้ากว่าท านองดนตรี ส่วนเพลงมะลิเลื้อย (ชั้นเดียว)จะลงท้ายค าให้พอดีกับจังหวะและท านอง
ดนตรี  โดยการออกเสียงส่วนมากจะออกเสียงค าที่สะกดด้วย “น” ผู้แสดงจะออกเสียงเป็น “ล”
เนื่องจากเป็นศิลปะการร้องที่เป็นลักษณะเฉพาะศิลปินของลิเก และนอกจากนี้มีการใช้อารมณ์
ประกอบการร้องเพลงไทยด้วยกัน 2 ลักษณะคือ  อารมณ์เรียบใช้สื่อสารกับคนดู  และอารมณ์เรียบ
ร าพึงในใจ 
 4 การแต่งกาย 
 การแต่งกายประกอบการเทศน์มหาชาติตามรูปแบบการแสดงทั้ง 3 แนวทางนั้นพบว่าใน
แนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้านนั้น  จะใช้การแต่งกายที่ยึดตามการแสดงเพลงพ้ืนบ้านเป็นหลักด้วย
การแต่งกายตามการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน  ต่อมาเมื่อศิลปินลิเกได้เข้ามามีบทบาทประกอบการแสดง  
การแต่งกายจึงมีการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบของการแต่งกายที่เป็นไปตามลักษณะของตัวละคร เช่นผู้
แสดงที่เป็นนักบวชจะนิยมแต่งกายด้วยผ้าลายหนังเสือ  หรือชูชกที่ใช้การแต่งกายเป็นพราหมณ์ซึ่ง
เป็นการแต่งกายตามลักษณะของตัวละคร  ต่อมาเมื่อพรเทพ  พรทวี ได้มีบทบาทแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติอย่างเต็มตัวจึงมีการพัฒนารูปแบบของการแต่งกายเพ่ิมขึ้นอีกรูปแบบคือ ผู้แสดงที่แต่ง
กายเป็นกษัตริย์ ซึ่งจะใช้การแต่งกายด้วยชุดลิเก  รูปแบบของการแต่งกายตามแนวทางของพรเทพ  
พรทวี  มีด้วยกัน 3 ลักษณะคือ  การแต่งกายแบบสัญญะสี  การแต่งกายแบบพราหมณ์  และลักษณะ
การแต่งกายแบบกษัตริย์ 
 5 การร าประกอบการแสดง 

การร าประกอบการแสดงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่ทั้ง 
3 แนวทางการแสดงใช้ประกอบการแสดง  การร าประกอบการแสดงตามแนวทางของศิลปินเพลง
พ้ืนบ้านนั้นไม่ปรากฏกระบวนท่าร าที่ชัดเจนหรือเป็นมาตรฐานนัก   เนื่องจากศิลปินที่มาแสดงนั้นมา
จากบรรดาศิลปินเพลงพ้ืนบ้านซึ่งไม่มีพ้ืนฐานด้านการร า การแสดงมุ่งเน้นการใช้เพลงพ้ืนบ้านในการ
ร้องเป็นหลัก ดังนั้นการร าประกอบการแสดงจึงเป็นเพียงแค่การแสดงท่าทางประกอบบทร้องซึ่งไม่มี
ข้อก าหนดชัดเจนนัก ผู้แสดงสามารถแสดงท่าทางได้อย่างอิสระ 

การร าประกอบการแสดงในแนวทางของศิลปินลิเกนั้น  แม้ว่าศิลปินลิเกจะมีพ้ืนฐานด้านการ
ร าประกอบการแสดงอยู่แล้ว  แต่ไม่ปรากฏการน ากระบวนท่าร ามาใช้ในการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติที่ชัดเจนนัก  นักแสดงส่วนใหญ่ใช้การแสดงท่าร าที่อิสระในการเจรจา ร้อง หรือแสดงบทบาท
ตอบโต้กันระหว่างตัวละคร  การจัดการในเรื่องของการร าประกอบการแสดงตามแนวทางการแสดง
ของศิลปินลิเกนั้นจึงมิมีข้อจ ากัดมากนัก 

ต่อมาเมื่อพรเทพ พรทวีเข้ามามีบทบาทแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ  กระบวนการร า
ประกอบการแสดงจึงปรากฏชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวบทประกอบการแสดงที่สามารถระบุช่วง
ของการแสดงท่าร่ายร าได้อย่างชัดเจน เช่น ช่วงเดินออกของตัวละครพระเวสสันดร  ช่วงการร้องไห้
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ของตัวละครในเพลงโอด นอกจากนี้ยังมีการใช้ท่าการร าใช้บทให้สอดคล้องกับอารมณ์หรือเหตุการณ์
ในการแสดงของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งผู้วิจัยได้พบว่ามีลักษณะของการร าประกอบการแสดงด้วยกัน 2 
ลักษณะคือ การร าประกอบเพลงหน้าพาทย์  และการร าใช้บท 

-การร าประกอบเพลงหน้าพาทย์ 
 การร าประกอบเพลงหน้าพาทย์นั้นมีด้วยกัน 2 เพลงคือกระบวนท่าร าเพลงเชิด  

และกระบวนท่าร าเพลงโอด มีผลการวิเคราะห์การะบวนท่าร า ดังนี้  
 กระบวนท่าร าเพลงเชิด เป็นกระบวนท่าร าของตัวพระเวสสันดร เป็นการร าเพ่ือ

เปิดตัวพระเวสสันดรในฉากแรกเพ่ือเดินออกมานั่งเตียง กระบวนท่าร าพบว่ามีการปฏิบัติท่าร าด้วยกัน 
7 กระบวนท่าคือ ท่าตั้งมือ  ท่าแหวก  ท่าจีบคว่ า  ท่าโย้ตัว  ท่าสอดเชิด  ท่าข้ึนเตียง และท่าป้องหน้า 
ลักษณะของท่าร าส่วนใหญ่จะคล้ายกับการร าออกตัวของลิเก จึงไม่เน้นความถูกต้องของท่าร า        
ซึ่งพบว่าผู้แสดงเป็นพระเวสสันดรจะไม่นิยมปฏิบัติท่าร ามากนักเนื่องจากอยู่ในสถานภาพของนักบวช 
  กระบวนท่าร าเพลงรัว  เป็นกระบวนท่าร าของพระนางมัทรี เป็นการร าเพ่ือประกอบ
กิริยาเสียใจและร้องไห้ของตัวละคร กระบวนท่าร าพบว่ามีการปฏิบัติท่าร าด้วยกัน 4 ท่า คือ          
ท่าทอดแขน  ท่าม้วนมือ  ท่าเช็ดน้ าตา และท่าเช็ดแก้ม  ลักษณะของกระบวนท่าร าในเพลงโอดส่วน
ใหญ่พบว่า  กระบวนท่าร ามีความคล้ายกับการปฏิบัติท่าโอดในการร าทางนาฏศิลป์ไทยแต่แตกต่างไป
ในเรื่องของความถูกต้อง รายละเอียด และจังหวะในการปฏิบัติท่าร า ซึ่งพบว่ากระบวนท่าร าเพลง    
หน้าพาทย์โอดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของศิลปินเป็นอิทธิพลหลัก  ในการที่จะฝึกฝนหรือถ่ายทอด
กระบวนท่าร าให้ออกมาได้งดงามและสัมพันธ์กับบทบาทของอารมณ ์ 
 -การร าใช้บท 
  การร าใช้บท เป็นการร่ายร าประกอบกิริยาต่างของตัวละคร ในการแสดงออกของท่า
ร าให้สอดคล้องกับการร้อง การพูดเจรจา หรือการแสดงอารมณ์  ลักษณะของกระบวนท่าร าใช้บทนี้
จะใช้ท่าง่ายๆที่สื่อความหมาย และไม่ก าหนดเป็นมาตรฐานนัก กระบวนท่าร าใช้บทที่ปรากฏในการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีที่ส าคัญได้แก่ ท่าตัวเรา  ท่ารัก ท่าชี้  ท่ายิ้ม     
ท่างดงาม และท่ากลัว ซึ่งการร าใช้บทของตัวละครเป็นช่องทางหนึ่งของการแสดงในการสร้างความ
งาม  และน าพาอารมณ์ของผู้ชมให้เข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆของการแสดง 

6 อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 อุปกรณ์ประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติทั้ง 3 แนวทาง  แสดงให้เห็นว่าการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติในแต่ละแนวทางนั้น  จะมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มีทั้งส่วนที่
คล้ายคลึงกัน และส่วนที่แตกต่างกัน  ซึ่งพบว่ามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยกัน 2 ลักษณะคือ  
อุปกรณ์หลักในการแสดง  และอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวของผู้แสดงแต่ละตัวแสดง  ในที่นี้อุปกรณ์
หลักที่พบในการแสดงทั้ง 3 แนวทางคือ เตียง  เนื่องจากเตียงเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้แสดงจะใช้แสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติที่ถูกสมมุติให้เป็นบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรในเขาวงกต  และใน
ขณะเดียวกันก็สมมุติให้เป็นท้องพระโรงกรุงสีพีด้วย  ดังนั้นเตียงจึงเป็นอุปกรณ์แระกอบการแสดง
หลักของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของทั้ง 3 แนวทางการแสดง  ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นของ
ส่วนตัวของผู้แสดง เช่น  ภาชนะกรวดน้ า และพระขรรค์ของพระเวสสันดร  สาแหรกของพระนาง   
มัทรี  ไม้เท้า  ย่าม  กะลา  และเชือกของชูชก  จะถูกใช้ประกอบการแสดงตามแต่ละเหตุการณ์ของ
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เรื่อง  นอกจากนี้ยังพบว่าแนวทางของศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน  และแนวทางศิลปินลิเกนั้นไม่ปรากฏ
ภาชนะกรวดน้ า  และพระขรรค์ในการแสดง  ซึ่งจะมีปรากฏในแนวทางของพรเทพ  พรทวี เนื่องจาก
ในทั้ง 2 แนวทางคือ แนวทางศิลปินเพลงพ้ืนบ้าน และแนวทางศิลปินลิเก ผู้แสดงที่รับบทบาทเป็น
พระเวสสันดรคือพระธรรมกถึก ซึ่งพบว่าไม่มีการกวดน้ าหลังจากมอบกัณหาและชาลีให้แก่ชูชก  
หรือไม่มีการเงื้อพระขรรค์จะท าร้ายชูชก จึงไม่ปรากฏอุปกรณ์ประกอบการแสดงทั้ง 2 ชิ้นนี้ในการ
แสดง  ซึ่งต่อมาเม่ือพรเทพ  พรทวีได้มารับบทบาทเป็นพระเวสสันดรจึงมีการเพ่ิมการใช้อุปกรณ์ทั้ง 2 
ประกอบการแสดง และใช้ประกอบการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน 
 
5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี ผู้วิจัย
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ  พบว่ามีปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยเป็นการสวดด้วย
คาถาบาลีจึงเรียกว่า “สวดคาถาพัน” ครั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้แต่ง
มหาชาติค าหลวงขึ้นส าหรับสวดให้คฤหัสถ์ฟัง ต่อมาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดให้แต่งกาพย์
มหาชาติขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการเทศน์มหาชาติ และโปรดให้สร้างพระที่นั่งทรงธรรมส าหรับสดับฟังการ
เทศน์มหาชาติซึ่ง  ในสมัยนี้ปรากฏท านองของการเทศน์มหาชาติอย่างหลากหลาย  ครั้นในสมัย   
พระเจ้ากรุงธนบุรี  หลวงสรวิชิต(หน)ได้แต่งมหาชาติ ในกัณฑ์กุมารและมัทรีขึ้น มาในชั้น              
กรุงรัตนโกสินทร์พบว่าพระมหากษัตริย์และเจ้าขุนมูลนายต่างๆเอาใจใส่และท านุบ ารุงประเพณีเทศน์
มหาชาติเป็นอย่างมากทั้งในการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมมหาชาติ การจัดประเพณีการเทศน์
มหาชาติอย่างยิ่งใหญ่ และการรวบรวมช าระส านวนเทศน์มหาชาติเพ่ือใช้ส าหรับเทศน์มหาชาติ   
ปัจจุบันใช้ส านวนเทศน์มหาชาติฉบับหอสมุดวชิรญาณฯ การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่ส าคัญที่
นิยมจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ซึ่งลักษณะและวิธีจัดงานได้แตกต่างต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้ง 4 
ภาคของประเทศไทย ซึ่งประชาชนผู้ฟังเทศน์มหาชาติมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้ฟังเทศน์มหาชาติได้จบในวัน
เดียวนั้นเมื่อตายไปจะไปเกิดบนสวรรค์ ไม่เกิดในอบายภูมิ จะได้บรรลุมรรคผลและจะไปเกิดในยุคของ
สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาธวัช เขมธโช (2538) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการเทศน์มหาชาติที่มีผลต่อสังคมไทย  ผลการวิจัยพบว่าการเทศน์มหาชาติมีมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) และนิยมจัดให้มีการเทศน์ระหว่างในพรรษาจนถึงออก
พรรษาหรือในโอกาสที่เหมาะสม พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมฟังเทศน์มหาชาติเพราะเชื่อว่าถ้าใครได้
ฟังจบทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันเดียวจะได้รับผลานิสงส์ 5 ประการ คือ 1. จะได้เกิดในยุคศาสนาของพระ  
ศรีอริยเมตไตรย ซึ่งจะเสด็จมาอุบัติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 2. จะได้ไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร 3. จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคคติวินิบาต 4. จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี 
และความสุข 5. ด้วยอานิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาตินี้จักส่งผลให้ได้บรรลุมรรคผล นิพพาน เป็น
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 2.รูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้น จากการศึกษาท าให้ทราบว่าการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติเป็นการแสดงที่ปรากฏเฉพาะพิธีเทศน์มหาชาติเท่านั้น โดยรูปแบบ
ของการแสดงเป็นการแสดงส าหรับประกอบการเทศน์ในกัณฑ์ต่างๆเพ่ือสร้างความสนุกสนานและ
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อรรถรสให้เกิดขณะท าการเทศน์มหาชาติ รูปแบบของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ     
พรเทพ  พรทวีนั้นเป็นรูปแบบที่ใช้อิทธิพลจากศิลปะของการแสดงลิเกเข้ามาผสมเช่น  การร้อง    
การร า  การเจรจา ตลอดจนการด าเนินเรื่อง จึงท าให้ลักษณะการแสดงส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกับ
การแสดงลิเกบ้างในบางส่วนของการแสดง นอกจากนี้การแสดงมีขั้นตอนของการแสดงอย่างชัดเจนซึ่ง
เป็นไปตามตัวบทประกอบการแสดงตั้งแต่  การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกกล่าวน าเข้าสู่การแสดง  
การลงโรงด้วยตัวละครฝ่ายธรรมะ การด าเนินเรื่องตามบทประกอบการแสดง และมีการปิดเรื่องด้วย
พระธรรมกถึกกล่าวสรุปเรื่องราว  จึงสามารถแดงให้เห็นได้ว่าการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ของพรเทพ  พรทวีนั้น มีรูปแบบการแสดงที่เป็นลักษณะเฉพาะซึ่งปรากฏในพิธีเทศน์มหาชาติเท่านั้น  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของพรเทพ  พรทวี (สนทนากลุ่ม,  23 กุมภาพันธ์ 2560) ว่าการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น มีรูปแบบการแสดงที่เป็นลักษณะเฉพาะและจัด
แสดงในพิธีเทศน์มหาชาติเท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบการแสดง คือ การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึก        
การด าเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงรานิเกลิง  การร้องท านองส าเภา การร้องแหล่  และการร้องเพลง
ไทย และปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกสรุปเรื่องราวและเหตุการณ์อันเป็นการจบแบบสุขนาฏกรรมใน
การแสดง 
 3.วิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี จากการ
วิเคราะห์รูปแบบของการแสดงพบว่าการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นมี
รูปแบบการแสดงที่ชัดเจน  ตั้งแต่การเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึก  การด าเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง
รานิเกลิง ร้องท านองส าเภา ร้องเพลงไทย ร้องแหล่ และการเจรจา ตลอดจนมีการปิดเรื่องด้วย    
พระธรรมกถึก ผลงานและความนิยมในการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี เป็น
ที่ประจักษ์และได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พรเทพ  พรทวีเป็นเจ้าของคณะ
ซึ่งมีการบริหารจัดการภายในคณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งรักษาจารีตและประเพณีที่ส าคัญไว้
เช่น การไหว้ครูประจ าปี และการไหว้ครูก่อนการแสดง จึงท าให้ผลงานด้านการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี เป็นที่ประทับใจของบรรดาผู้ ชมมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรองแก้ว  แรงเพ็ชร์ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของการแสดง
ลิเกคณะพรเทพ  พรทวี ผลการวิจัยพบว่า ลิเกคณะพรเทพ  พรทวี มีองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงออกมาได้จนเป็นที่ประทับใจของผู้ชมอย่างมากได้แก่  บุคลากร
ผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆในคณะ  ดนตรี  และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง  การร้อง  การเจรจา  การร า 
เนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงแต่ละครั้ง เครื่องแต่งกาย  เวที ฉาก แสง เสียง  รวมทั้งระบบบริหารจัดการ  
ลิเกคณะพรเทพ  พรทวีมีรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งประกอบด้วยขนบและความ
เชื่อเกี่ยวกับด้านการแสดง เช่น มีการไหว้ครูก่อนการแสดงลิเก  การจัดพิธีไหว้ครูประจ าปี  การแสดง
ความเคารพต่อผู้อาวุโส  และความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างความนิยมแก่คนดู 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พบว่า สิ่งส าคัญที่จัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี คือการร้องท านองส าเภาประกอบการด าเนินเรื่อง    
ซึ่งท านองส าเภาเป็นท านองเฉพาะส าหรับการเทศน์ของพรธรรมกถึกในกัณฑ์กุมาร ท านองส าเภาเป็น
ท านองที่ยากในการฝึกหัดและหาผู้ฝึกร้องท านองนี้ได้ยากนัก ซึ่งพรเทพ  พรทวีสามารถปฏิบัติการร้อง
ท านองส าเภาได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้มาจากความตั้งใจ ใส่ใจ วิริยะในการฝึกฝนเรียนรู้จากพระครูวิชาญ
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ธรรมภาณี  และประสบการณ์ในด้านการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่แสดงมากว่า 35 ปี จึงท า
ให้สามารถถ่ายทอดการร้องท านองส าเภาประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติได้อย่างสมบูรณ์และน่าฟัง 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของกิตติ  เจือเพ็ชร์ (สนทนากลุ่ม, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ว่า
ท านองส าเภาที่พรเทพ  พรทวีร้องนี้   เป็นสิ่งส าคัญที่ยังไม่สามารถหานักแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติคนใด  ที่สามารถร้องท านองส าเภาประกอบการเทศน์มหาชาติได้อย่างดีเยี่ยมเสมอเหมือน 
พรเทพ  พรทวี ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  
พรทวี 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  - เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในประเด็นของรูปแบบการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติ  ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาถึงวิธีการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
อย่างละเอียด เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาตินั้นเป็นการแสดงที่ปรากฏเฉพาะในพิธีเทศน์มหาชาติเท่านั้น ดังนั้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านการแสดงหากไม่มีการวางแผนการวิจัยที่ชัดเจน อาจท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการท าวิจัยที่
ยาวนานและขาดความต่อเนื่องของข้อมูล   
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  - พรเทพ  พรทวี เป็นศิลปินที่มีองค์ความรู้ด้านการแสดงอย่างหลายอยู่ในตัว       
จึงควรท าการศึกษาหรือจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวัฒนธรรมในเชิงวิชาการ เช่น
การศึกษารูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติในเรื่อง  องคุลีมาล   นกกระยาง   และ
สุวรรณสาม   เป็นต้น 
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กรกฎาคม  2559. 
พระครูวินัยธรมานพ  ปาละพันธ์.  รูปแบบการสื่อสารและการพัฒนาท านองแหล่เทศน์

มหาชาติภาคกลาง.  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2552 

________.  เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา 5  ธันวาคม  2550 .  กรุงเทพฯ:  
2550. 

พระมหาธวัช  เขมธโช (พุทธโส).  การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการเทศน์มหาชาติที่มี
อิทธิพลต่อสังคมไทย.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย,  2538. 

พระมหาบุญทัน  อานันโท (พาหา).  การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระเวสสันดรชาดก ศึกษา
เฉพาะทานบารมี.   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยจุลงกรณ์   
ราชวิทยาลัย,  2540. 

พระมหาวิเชียร  วชิโร (ชาอินทร์).  การศึกษาสัมฤทธิ์ผลของการฟังเทศน์ในงานบุญพระ
เหวด จังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยจุลงกรณ์
ราชวิทยาลัย,  2538. 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ).  มหาชาติ  มหาเวสสันดรชาดกฉบับทรงเครื่อง .  
กรุงเทพฯ:  ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา,  2550. 

________. มหาเวสสันดร. กรุงเทพฯ:  ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา,  2550. 
วาสนา  เสตะพันธุ์.  สัมภาษณ์,  13  กันยายน  2559 
ศิริพร  เศรษฐพฤทธิ์.  ลักษณะเด่นของมหาชาติกลอนเทศน์ส านวนเจ้าพระยาพระคลัง 

(หน) .   วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2551. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ศิลปากร,กรม.  ประชุมศิลาจารึกหลักที่ 3  งานโบราณคดี.  กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร,  

2521 
สงวน  โชติสุขรัตน์.  เทศน์มหาชาติตั้งธรรมหลวง.  กรุงเทพฯ: บริษัทเอดิสันเพรส โพรดักส์ 

จ ากัด,  2510 
ส.พลายน้อย.  แลไปข้างหลัง.  กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์รวมสาส์น,  2528 
สมพันธุ์  เลขะพันธุ์.  วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.  กรุงเทพฯ:  แสงจันทร์การพิมพ์,  

2532. 
สมบูรณ์  แย้มศรี(พรเทพ  พรทวี).  สัมภาษณ์,  3  สิงหาคม  2559. 
สายชล  สาลีผล.  สัมภาษณ์,  27  สิงหาคม  2559. 
สิทธ์พสุ  ชัยวรงค์อุศุภ.  สัมภาษณ์,  20  สิงหาคม  2559. 
สุภาพรรณ ณ  บางช้าง.  มหาชาติและประเพณีการเทศน์มหาชาติ .  กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  2524. 
สุภาพรรณ  ไตรหาญ.  สัมภาษณ์,  26  สิงหาคม  2559. 
http://www.ssyoutube.com/watch, 17 กรกฎาคม 2558 
 

http://www.ssyoutube.com/watch
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-ประวัติพระครูวิชาญธรรมภาณี 
-ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
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ประวัติท่านพระครูวิชาญธรรมภาณี 
 

พระครูวิชาญธรรมภาณี (ศรีโพธิ์  สมฺวิตฺโต)  มีชื่อจริงว่านายศรีโพธิ์   นามสกุล จินกสิกิจ  
เกิดเม่ือวันที่ 4  กันยายน  พ.ศ. 2496 ณ บ้านที่ อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์  ปัจจุบันอายุ  63  ปี  
บิดาชื่อนายสวิง  จินกสิกิจ  มารดาชื่อนางประทุม  จินกสิกิจ(สกุลเดิม เอ่ียมรักษา) ที่อยู่ 8  หมู่ 9 
ต าบลทุ่งฤทัย  อ าเภอห้วยคด  จังหวัดอุทัยธานี  มีพ่ีน้องร่วมบิดาเดียวกันจ านวน 9 คน คือ 

  
1.นางวัฒนา  จินกสิกิจ  (เสียชีวิต) 

 2.นายสมพงษ์  จินกสิกิจ   
 3.นางมานิตย์  จินกสิกิจ  (เสียชีวิต) 
 4.นายศรีโพธิ์  จินกสิกิจ   
 5.นายบรรทม  จินกสิกิจ   
 6.นายพีระ   จินกสิกิจ   
 7.นายวิรัช   จินกสิกิจ   
 8.นายประสาท  จินกสิกิจ   
 9.นายประสูติ  จินกสิกิจ  (เสียชีวิต) 

 
 

                      
 

ภาพที่ 55 พระครูวิชาญธรรมภาณี 
ที่มา : วิถีเทศน์พระเวสสันดร.  2551 : 109 
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ในด้านการศึกษานั้นพระครูวิชาญธรรมภาณีได้ เข้ารับการศึกษาครั้ งแรกในระดับ
ประถมศึกษาเมื่ออายุ 7 ขวบ โดยศึกษาที่โรงเรียนวัดหาดแตงโม  ต าบลตะพานหิน  อ าเภอตะพาน
หิน  จังหวัดพิจิตร  ต่อมาได้ย้ายไปศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังหิน  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี จน
จบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นก็ไม่ได้รับการศึกษาอีกจนกระทั่งมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอีกครั้ง
เมื่อบรรพชาเป็นพระภิกษุ โดยเข้ารับการศึกษาระดับนักธรรมตรีจนจบระดับนักธรรมเอก เมื่อ
พุทธศักราช 2540  และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
รุ่นที่ 2  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์       
วัดหนองขุนชาติ  จังหวัดอุทัยธานี เมือปีการศึกษา 2551  โดยได้ท าการศึกษาอิสระในหัวข้อ วิถีเทศน์
พระเวสสันดร ด้วย 

พระครูวิชาญธรรมภาณีได้บรรพชาอุปสมบทในราวอายุ 21 ปีเมื่อวันที่  26  เมษายน  2517 
ณ วัดหัวเมือง  ต าบลอุทัยเก่า  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีพระอุปัชฌาย์  คือพระครู
อุปถารโกวิท  วัดหัวเมือง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระใบฎีกา
ประทวน วัดหัวเมือง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   และพระอนุสาวนาจารย์คือ พระเฉลิม   
(ปลัดเฉลิม)  วัดหัวเมือง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หลังจากบรรพชาและประจ าอยู่วัดหัวเมือง  
และหลังจากบรรพชาได้ย้ายไปประจ าวัดกับพระพ่ีชาย (สมพงษ์) ณ วัดวังหิน  ต าบลตะพานหิน  
อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

-ราวปีพุทธศักราช  2518  เริ่มเข้ารับการศึกษานักธรรมตรี ณ วัดปทุมธาราม 
-ปีพุทธศักราช 2520  ย้ายไปจ าพรรษาที่วัดท่านจั่น  ต าบลหนองขุ่น  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัด

ชัยนาท  จนส าเร็จนักธรรมเอก  
-ปีพุทธศักราช 2520  ย้ายกลับมาประจ าท่ีวัดหนองบัวจนถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันท่านพระครูวิชาญธรรมภาณีสังกัดมหานิกายวัดปทุมธาราม  ต าบลหนองบัว  อ าเภอ

วัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  ต าแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม และเจ้าคณะต าบลบ่อแร่ 
 

การเข้ารับการฝึกเป็นพระนักเทศน์ 
 หลังจากที่พระครูวิชาญธรรมภาณีได้ย้ายมาจ าพรรษา ณ วัดปทุมธารามตั้งแต่พุทธศักราช 
2520 แล้วนั้น  ท่านพระครูวิชาญธรรมภาณีได้รับการฝึกให้เริ่มเทศนาในโอกาสต่างๆเรื่อยมาทั้งในพิธี
มงคล อวมงคล ตลอดจนการเทศนาโปรดญาติโยมและพุทธบริษัทในโอกาสส าคัญของทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆเรื่อยมา  จนกระท่ังราวปีพุทธศักราช 2521 ท่านพระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ)  
เจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม  เห็นว่าท่านพระครูวิชาญธรรมภาณีมีความช านาญและความสามารถในการ
เทศนาเป็นอย่างดี จึงให้เริ่มฝึกการเทศน์มหาชาติโดยท่านพระครูปทุมชัยกิจมอบหมายให้พระอาจารย์
ประเทือง (วัดวังแรง) เป็นผู้ฝึกฝนและถ่ายทอดวิธีเทศน์มหาชาติให้โดยเริ่มฝึกหัดวิธีเทศน์ในกัณฑ์
มหาพนก่อนเป็นกัณฑ์แรก  เนื่องจากท านองการเทศน์ในกัณฑ์มหาพนนั้นค่อนข้างยากและมีการใช้
เสียงในการเทศน์ที่หลากหลายทั้งเสียงยาวและเสียงสั้นตลอดจนท านองและลูกยัดลูกหนุนต่างๆที่ยาก
ในการฝึกฝน โดยในครั้งนั้นมีพระจ านวน 4 รูปที่เข้ารับการฝึกการเทศน์จากพระอาจารย์ประเทือง คือ 
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  1.พระครูวิชาญธรรมภาณี  วัดปทุมธาราม  จังหวัดชัยนาท 
  2.พระแกละ   วัดพยุหะคีรี(หรือวัดเขาแก้ว)  จังหวัดนครสวรรค์ 

3.พระรินทร์   วัดค้างคาว จังหวัดนครสวรรค์ 
4.พระสุวรรณ   วัดปทุมธาราม  จังหวัดชัยนาท 
วิธีการถ่ายทอดการเทศน์มหาชาติของพระอาจารย์ประเทืองนั้นมีรูปแบบการ

ถ่ายทอดแบบมุกขปาฐะ  คือลักษณะการถ่ายทอดโดยปากต่อปาก  ตัวต่อตัว ทีละวรรคที่ละค า  
ภายหลังที่ได้ศึกษาและฝึกฝนวิธีการเทศน์มหาชาติในกัณฑ์มหาพนจากพระอาจารย์ประเทืองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พระครูวิชาญธรรมภาณีก็ได้ฝึกฝนการเทศน์มหาชาติในกัณฑ์ต่างๆครบทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่ง
บางกัณฑ์ก็เป็นการฝึกฝนกับพระผู้ใหญ่และในบางกัณฑ์ที่มีท านองไม่ยากก็ฝึกด้วยตนเอง  จนสามารถ
เทศน์ได้ครบทั้ง 13 กัณฑ์  พระครูวิชาญธรรมภาณีได้มีโอกาสถ่ายทอดวิธีเทศน์มหาชาตินี้ให้แก่
พระสงฆ์จ านวน 2 รูปคือพระมหาเกชา  วราสโพธิ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่ งจ าลอง  
อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท และพระปลัดสุพจน์  ทัตตะมะโน ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
เลขานุการวัดปทุมธาราม  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท  โดยท่านพระครูวิชาญธรรมภาณี ได้
ถ่ายทอดการเทศน์ในกัณฑ์มหาพนให้ โดยยึดรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเช่นเดียวกับที่ท่านได้รับการ
ถ่ายอดมาจากพระอาจารย์ประเทือง คือการถ่ายทอดแบบมุกขปาฐะ ปากต่อปาก  ต่อตัว และค าต่อ
ค า การเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบนั้นจากการสัมภาษณ์ท่านพระครูวิชาญธรรมภาณีพบว่า  
หลังจากที่ท่านเทศน์มหาชาติอย่างต่อเนื่องและช านาญการเทศน์มาได้พักใหญ่ๆ  เมื่อถึงฤดูเทศน์
มหาชาติได้มีญาติโยมติดต่อให้ท่านไปเทศน์มหาชาติตามวัดและสถานที่ต่างๆที่จัดพิธีเทศน์มหาชาติ
เป็นจ านวนมากและบ่อยครั้ง  พระครูวิชาญธรรมภาณีอธิบายว่าการเทศน์มหาชาติรูปแบบที่มีการ
แสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาตินั้นท่านพบเห็นเป็นครั้งแรกคือการเทศน์มหาชาติที่เทศน์โดย      
พระอาจารย์เหลื่อม  แห่งวัดอุโปสการาม (วัดโบสถ์) อ.เมือง  จ.อุทัยธานี  กับพระอาจารย์ประเทือง  
แห่งวัดปทุม   โดยพระนักเทศน์ทั้งสองได้สลับและผลัดเปลี่ยนกันเป็นพระเวสสันดร  มีน้ าค้าง เสียง
ระทม  หัวหน้าคณะลิเกน้ าค้างเสียงระทม เป็นนางมัทรี  มีพระเอกพ่อหม้ายฤาชา  จากลิเกคณะลือ
ชามาเป็นชูชก  และมีลูกสาวลิเกจากคณะลิเกมาซิน  มาแสดงเป็นกัณหาและชาลี โดยครั้งนั้นที่      
พระครูวิชาญธรรมภาณีพบเห็นคือในการเทศน์มหาชาติ ณ วัดขุนแก้ว  อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี   
ต่อมาหลังจากที่พระครูวิชาญธรรมภาณีได้ดูและสังเกตวิธีการเทศน์มหาชาติแบบใช้ตัวแสดงประกอบ
จากพระอาจารย์เหลื่อม  และพระอาจารย์ประเทือง  ประมาณสองครั้งก็สามารถจดจ าและสังเกตุ
วิธีการเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงได้ ราวปีพุทธศักราช 2526 วัดกิโลหก  ต.คณฑี  อ.เมือง         
จ.ก าแพงเพชร พระครูวิชาญธรรมภาณีได้รับเชิญให้เทศน์มหาชาติร่วมกับพระอาจารย์สุนทร  สิริจัน
โท จากวัดหมกแถว  อ.หนองขาหย่าง  จ.อุทัยธานี เนื่องจากพระอาจารย์เหลื่อม  และพระอาจารย์
ประเทืองติดภารกิจไม่สามารถไปเทศน์มหาชาติได้  ในการเทศน์ครั้งนั้นพระครูวิชาญธรรมภาณีได้
เขียนบท กลอน และค าเจรจาให้พระอาจารย์สุนทร  สิริจันโท ได้แสดงออกตัวเป็นพระเวสสันดรใน
การเทศน์มหาชาติในครั้งนั้น  แต่พระอาจารย์สุนทร ไม่กล้าเป็นพระเวสสันดร  จึงให้พระครูวิชาญ
แสดงเป็นพระเวสสันดรเอง ซึ่งครั้งนั้น นางเอกน้ าค้างเสียงระทมก็ยังไปร่วมแสดงเป็นนางมัทรีด้วย 
และภายหลังเสร็จการเทศน์มหาชาติทีพ่ระครูวิชาญธรรมภาณีจะเพ่ิงรับบทบาทเป็นพระเวสสันดรครั้ง
แรก  ยังได้รับค าชมจากนางเอกน้ าค้างเสียงระทมว่า แสดงได้ดีมากอีกด้วย    
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         ภาพที่ 56  พระอาจารย์บุญเหลือ                   ภาพที่ 57  พระอาจารย์ประเทือง 
   ที่มา : ส าเนาภาพจากพระครูวิชาญธรรมภาณี        ที่มา : ส าเนาภาพจากพระครูวิชาญธรรมภาณี 
.                    
 ภายหลังต่อๆมา  พระครูวิชาญธรรมภาณี และพระอาจารย์สุนทร  เป็นพระนักเทศน์
มหาชาติที่เข้าคู่ในการเทศน์ด้วยกันเป็นอย่างดี  มีกิจนิมนต์ให้เทศน์มหาชาติต่างๆเรื่อยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ครั้งหนึ่งได้ไปเทศน์มหาชาติ และได้นางเอกทวีป  วงศ์เทวัน  นางเอกลิเกแห่งคณะทวีปชัย
ณรงค์วงศ์เทวัน ไปร่วมแสดงเป็นพระนางมัทรี โดยมีกุ้งสุทธิราช (ซึ่งยังเยาว์วัยในขณะนั้น) รับบทเป็น
ชาลี  และเด็กหญิงชื่อ ทราย  รับบทเป็นกัณหา  ซึ่งพระครูวิชาญอธิบายว่าเมื่อแสดงร่วมกับทวีป  
วงศ์เทวัน และบุตรชายกุ้ง และทราย ในการเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบแล้วท าให้เกิด
ความมั่นใจ  แสดงเข้ากันเป็นอย่างดี  ความนิยมนิมนต์ให้เทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบก็
ได้รับความนิยมและมีการเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบบ่อยครั้ง  ราวปีพุทธศักราช 2535  
ได้รับกิจนิมนต์ให้ไปเทศน์มหาชาติแบบมีตัวแสดงประกอบ ณ วัดทุ่งนาใหม่ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  
และในครั้งนั้นพระเอกพรเทพ  พรทวี หรือนายสมบูรณ์  แย้มศรี  ได้ไปท าการแสดงลิเกละแวกนั้น   
ได้เข้ามาหาและปรึกษาพระครูวิชาญธรรมภาณีว่า จะนิมนต์พระครูวิชาญธรรมภาณีไปเทศน์มหาชาติ
และตนเองนั้นได้ถูกเชื้อเชิญให้ไปแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ณ วัดตูม  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วย  พระครูวิชาญธรรมภาณีจึงได้รับนิมนต์และเขียนบทการแสดงประกอบการ
เทศน์มหาชาติให้พรเทพ  พรทวี  ไปลองท่องจ าและแสดงโดยในการเทศน์มหาชาติครั้งนั้นมีผู้แสดง
ประกอบซึ่งส่วนมากเป็นลิเกและลูกหลานลิเกในคณะพรเทพ  พรทวีร่วมแสดงดังนี้คือ  พระเวสสันดร  
ผู้รับบทคือพรเทพ  พรทวี  พระนางมัทรี  ผู้แสดงคือ นางเอกขวัญชนก  ชูชก  ผู้แสดงคือ ดาวร้าย
สายชล  กัณหา  ผู้แสดงคือ อภิรดี  และชาลีคือ พรพรรณ ซึ่งทั้งกัณหาและชาลีนี้ยังเด็กเล็กอยู่  การ
แสดงครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่แสดงเป็นพระเวสสันดรของ     
พรเทพ  พรทวี และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติที่แสดงตามรูปแบบของ
พรเทพ  พรทวีมาจนถึงปัจจุบัน  



166 
 

พระครูวิชาญธรรมภาณีอธิบายว่า  พรเทพ  พรทวีนั้นเป็นพระเวสสันดรที่มีความเหมาะสม
เป็นอย่างดี  หลายครั้งที่ได้ร่วมเทศน์ประกอบให้พรเทพ  พรทวีแสดงนั้นท าให้เห็นว่าพรเทพ  พรทวี
นั้น  สามารถถ่ายทอดบทบาทการเป็นพระเวสสันดรได้เป็นอย่างดีและยากต่อการลอกเลียนแบบได้
เสมอเหมือน เนื่องจากมีต้นทุนเดิมที่พร้อมอยู่แล้ว  กล่าวคือการรับบทบาทเป็นพระเวสสันดรนั้น
ประการแรกต้องเป็นผู้ที่ ใจใฝ่ธรรมะ เป็นคนสุขุม เยือกเย็น พูดน้อย ตามลักษณะนิสัยของ          
พระเวสสันดร  ประการที่สองต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถเชิงศิลปะการแสดงเป็นอย่างดี 
เนื่องจากการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นผู้แสดงต้องมีการร้อง  การร า  การพูด -เจรจา  
ตลอดจนแต่งกายและแต่งหน้าที่งดงาม ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีพร้อมและสมบูรณ์อยู่ในตัวพรเทพ  
พรทวีแล้วเนื่องจากเป็นศิลปินลิเกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านของกระแสเสียง      
และด้านการแสดง  จึงท าให้การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพระเทพ  พรทวี เป็นที่นิยมและ
ชื่นชอบของบุคคลทั่วไป และประการสุดท้ายพรเทพ  พรทวี  เป็นผู้ที่มีใจใฝ่ธรรมะมาตั้งแต่แรกเริ่ม
แล้วสามารถท่องและจดจ าบาลีสันสกฤตตลอดจนพระคาถาที่ใช้ประกอบการแสดงในการเทศน์
มหาชาติได้อย่างช านาญ ซึ่งหาคนปฏิบัติได้เสมอเหมือนได้ยาก จนกลายเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติที่แสดงโดยพรเทพ  พรทวีที่ต้องมีการเดินคาถาสลับกับพระนักเทศน์
ในขณะแสดง  นอกจากนี้พระครูวิชาญธรรมภาณียังได้กล่าวว่า “การแสดงประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ
ที่แสดงโดยพรเทพ  พรทวีตั้งแต่จัดแสดงครั้งแรก ณ วัดตูม จวบจนปัจจุบันนั้น  พรเทพ  พรทวี แม้จะ
มีการเปลี่ยนตัวพระนางมัทรี  กัณหา  และชาลี บ้างตามยุคสมัยของนางเอกลิเกคณะพรเทพ  พรทวี   
ก็ตาม  แต่รูปแบบและลักษณะวิธีการแสดง พรเทพ  พรทวียังคงรักษารูปแบบการแสดงไว้เป็นอย่างดี 
การแสดงเป็นที่เรียบร้อย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง หรือท าให้เสียภาพพจน์ แต่ตรงกันข้ามกลับรักษาวิธี 
และลักษณะการเป็นไว้เป็นอย่างดี จนเป็นที่เลื่องชื่อโด่งดังอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันว่าถ้ามีการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาตินั้นต้องเป็นของพรเทพ  พรทวีอย่างเดียว” (พระครูวิชาญธรรมภาณี. 
สัมภาษณ์, 31  กรกฏาคม  2559) 
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ภาพที่ 58 สัมภาษณ์คุณพรเทพ  พรทวี (พรเทพ  พรทวี) วันที่ 3 สิงหาคม 2559 

 

ภาพที่ 59 สัมภาษณ์คุณพรเทพ  พรทวี (พรเทพ  พรทวี) วันที่ 3 สิงหาคม 2559 
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ภาพที่ 60  สัมภาษณ์พระครูวิชาญธรรมภาณี วันที่  31 กรกฎาคม 2559 

 

 

ภาพที่ 61  สัมภาษณ์พระครูวิชาญธรรมภาณี วันที่  31 กรกฎาคม 2559 
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 ภาพที่  62  สัมภาษณ์พระครูวรปัญญาโกศล วันที่  15  สิงหาคม  2559 

 

ภาพที่  63  สัมภาษณ์พระครูวรปัญญาโกศล วันที่  15  สิงหาคม  2559 
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ภาพที่  64 สัมภาษณ์นางเกลียว  เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) วันที่  11 กันยายน 2559 

 

 

ภาพที่  65 สัมภาษณ์นางเกลียว  เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) วันที่  11 กันยายน 2559 
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ภาพที่ 66 สัมภาษณ์คุณสุภาพรรณ  ไตรหาญ  วันที่  26 สิงหาคม 2559 

 

 

ภาพที่ 67 สัมภาษณ์คุณสุภาพรรณ  ไตรหาญ  วันที่  26 สิงหาคม 2559 
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ภาพที่ 68  สัมภาษณ์คุณสายชล  สาลีผล  วันที่ 27 สิงหาคม 2559 

 

ภาพที่  69  สัมภาษณ์คุณสายชล  สาลีผล  วันที่ 27 สิงหาคม 2559  
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ภาพที่ 70 สัมภาษณ์คุณทวีป ชัยณรงค์วงศ์เทวัญ และคุณกุ้งสุทธิราช วงศ์เทวัญ 
วันที่ 7 กันยายน 2559 

 

 

ภาพที่ 71  สัมภาษณ์คุณทวีป ชัยณรงค์วงศ์เทวัญ และคุณกุ้งสุทธิราช วงศ์เทวัญ 
วันที่ 7 กันยายน 2559 
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ภาพที่ 72 สังเกตการแสดง ณ วัดสว่างฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วันที่  22 กรกฎาคม 2559 

 

 

ภาพที่ 73 สังเกตการแสดง ณ วัดสว่างฟ้า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  วันที่  22 กรกฎาคม 2559 
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ภาพที่  74  สัมภาษณ์นางจ ารัส  อยู่สุข  วันที่  7 กรกฎาคม 2559 

 

 

ภาพที่ 75  สัมภาษณ์นางจ ารัส  อยู่สุข  วันที่  7 กรกฎาคม 2559  
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ภาคผนวก ข 

  - หนังสือขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
  - รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย 

                                         - แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 
          - ภาพการสนทนากลุ่มย่อย 
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แบบบันทึกข้อมูลการประชุมสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) 
ยืนยันข้อมูล “รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา : พรเทพ  พรทวี” 

 
วิเคราะห์รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
 

หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1.ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาติ 
      
      การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีทางพุทธ
ศาสนาที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
ในสมัยนั้นการเทศน์มหาชาติเป็นการสวดด้วยบาลี
ทีม่ีถึง 1,000 คาถา จึงเรียกว่าสวดคาถาพัน ต่อมา
ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้แต่ง
มหาชาติค าหลวงขึ้นเพ่ือสวดให้คฤหัสถ์ฟังเวลาไป
วัด  และในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมทรงโปรดให้
แต่งกาพย์มหาชาติขึ้นเป็นภาษาไทยเพ่ือใช้ส าหรับ
เทศน์ให้พุทธศาสนิกชนได้ฟัง และรับรู้ถึงพุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ้าในการเกิดเป็นพระ
เวสสันดรก่อนที่จะทรงเป็นพระพุทธเจ้าในชาติ
ต่อมา  
     มหาชาติที่ใช้ส าหรับเทศน์ในปัจจุบันเป็นฉบับ
ของหอสมุดวชิรญาณ ที่รวบรวมส านวนเทศน์
มหาชาติจากกวีต่างๆหลากหลายที่มา เช่น กัณฑ์
ทศพรและกัณฑ์หิมพานต์ ใช้ส านวนของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
กัณฑ์ชูชกของส านักวัดสังข์กระจาย กัณฑ์มหาพน 
ของพระเทพโมลี  กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี ของ
เจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นต้น 
     ปัจจุบันประเพณีการเทศน์มหาชาติเป็นงาน
บุญที่ส าคัญ นิยมจัดในช่วงออกพรรษาหรือเดือน
สิบเป็นต้นไป แต่ละวัดได้มีการจัดเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่จัดงานให้เป็นเหมือนเขาวงกต 
พร้อมด้วยเครื่องบูชากัณฑ์ต่างๆ โดยมีความเชื่อว่า
ผู้ฟังเทศน์มหาชาติจะได้บุญมากและจะได้ไปเกิด
ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



180 
 

หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
2.ความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติ 
 
     การเทศน์มหาชาตินั้นแต่เดิมทีเป็นการเทศน์
โดยพระธรรมกถึกบรรยายเรื่องราวของการเทศน์
เพียงอย่างเดียว ในยุคแรกนั้นพระผู้เทศน์ต่าง
สมมติตนเองเป็นตัวละครตามบทบาทในเนื้อเรื่อง
แล้วร้องหรือแสดงท่าทางตลกขบขันประกอบ  
ต่อมามีประกาศมหาสมณาณัติห้ามไม่ให้พระผู้
เทศน์แสดงแสดงกิริยาดังกล่าว  จึงน าฆราวาส
มาร่วมแสดงประกอบ โดยใช้นักแสดงจาก 2 
แนวทาง คือ 
    1. กลุ่มของแม่เพลงพ้ืนบ้าน 
    2. กลุ่มของศิลปินลิเก 
     กลุ่มของแม่เพลงพ้ืนบ้านนั้นจะนิยมแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติด้วยการน าศิลปะการ
ร้องเพลงพ้ืนบ้านต่างๆเข้ามาร้องประกอบการ
แสดง 
     กลุ่ ม ข อ งศิ ล ปิ น ลิ เ ก นั้ น จ ะนิ ย ม แ ส ด ง
ประกอบการเทศน์มหาชาติด้วยการใช้การร้อง  
การร า และการด าเนินเรื่องตามแนวทางของลิเก
มาประกอบการแสดง 
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
3.ความเป็นมาของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติของพระเทพ  พรทวี 
     
     การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ  
พรเทพ พรทวีนี้  มีจุดเริ่มต้นของการแสดงโดย
พระครูวิชาญธรรมภาณี  วัดปทุมธาราม เจ้าคณะ
ต าบลบ่อแร่  อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาทได้เขียนบท
เพ่ือให้พรเทพ  พรทวีแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติครั้งแรก ณ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อราวปีพุทธศักราช 
2535  ซึ่งในครั้งนั้นพระครูวิชาญธรรมภาณีได้
เขียนบทโดยใช้เนื้อเรื่อง และเนื้อความในการ
เทศน์ท านองส าเภา มาให้พรเทพ  พรทวีหัดท่อง
และน าออกแสดง 
     ก า ร แ ส ด ง ใ น ค รั้ ง แ ร ก นั้ น มี ผู้ แ ส ด ง
ประกอบการเทศน์ที่ส าคัญคือ  
     1 พระเวสสันดร   = พรเทพ  พรทวี 
     2.พระนางมัทรี    = นางเอกขวัญชนก 
     3.ชูชก             = ดาวร้ายสายชล 
     4.ชาลี             = นางเอกพรพรรณ 
     5.กัณหา           = นางเอกอภิรดี 
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
4.องค์ประกอบท่ีส าคัญในการแสดง 
  
     การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพร
เทพ  พรทวี  เป็นการแสดงที่ด าเนินการตาม
องค์ประกอบที่ส าคัญในการแสดงด้วยกัน 9 
องค์ประกอบ คือ 
     1.เรื่องที่แสดง 
     2.ผู้แสดง 
     3.บทประกอบการแสดง 
     4.ขั้นตอนการแสดง 
     5.การแต่งกาย 
     6.การร าประกอบการแสดง 
     7.ดนตรีประกอบการแสดง 
     8.อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
     9.สถานที่แสดง 
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
5.รูปแบบของการแสดง 
 
     การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ       
พรเทพ  พรทวี มีรูปแบบในการแสดงด้วยกัน 3 
ขั้นตอนที่ส าคัญคือ  
     1.การเปิดเรื่อง 
     2.การด าเนินเรื่อง 
     3.การปิดเรื่อง   
1.การเปิดเรื่อง 
     จะเปิดเรื่องด้วยพระธรรมกถึกเทศน์บรรยาย
เรื่องราวของการเทศน์ตามกัณฑ์ต่างๆ เมื่อถึงกัณฑ์
กุมารจึงกล่าวเชิญชวนชมการแสดง 
2.การด าเนินเรื่อง 
     -การร้องเพลงรานิเกลิง 
    - การร้องท านองส าเภา 
     -การ้องแหล่ 
     -การร้องเพลงไทย 
     -การเจรจา 
     -การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการ
แสดง 
3.การปิดเรื่อง 
     หลังจากที่ผู้แสดงในฉากสุดท้ายชักชวนกันเข้า
ไปรั บพระ เวสสั นดรและพระนางมัทรี แล้ ว          
ปี่พาทย์จะบรรเลงน าเพลงรานิเกลิงจากนั้นพระ
เจ้ากรุงสญชัย และพระธรรมกถึกผู้ท าหน้าที่เทศน์
จะร้องเพลงรานิเกลิงเพ่ือสรุปจบการแสดง  แล้ว
พระธรรมกถึกจะเป็นผู้สรุปเหตุการณ์ ความดีงาม 
และผลพวงแห่งบาปบุญคุณโทษของการฟังธรรม
เทศนากัณฑ์กุมารแล้วจึงเข้าสู่การเทศน์ในกัณฑ์
ต่อไป 
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
6.จุดส าคัญของการแสดง 
      การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ  
พรเทพ  พรทวีนั้น มีการด าเนินเรื่องราวตามบท
ประกอบการแสดง ช่วงของเหตุการณ์ที่ส าคัญใน
การแสดงซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของการแสดง
ประเภทนี้คือ  การร้องท านองส าเภาของตัว     
พระเวสสันดร และการเดินเรี่ยไรปัจจัยด้วยตัว
ละครตามเหตุการณข์องการแสดง 
     1.การร้องท านองส าเภา 
     ท านองส า เภา   เป็นท านอง เฉพาะที่ ใ ช้
ประกอบการร้องในการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวีเท่านั้น  ท านองส าเภา
นั้นแต่เดิมเรียกว่า “แหล่ตะเภาทอง” ค าว่า 
“ตะเภา”  หมายถึงส าเภา  พระเวสสันดรทรง
กล่าวถึงเรือส าเภาสองชนิดเปรียบเทียบให้กับ    
กัณหาชาลีฟังว่า  ส าเภาชนิดที่หนึ่งคือ โลกตร
นาวา  หมายถึงเรือของชาวโลก  อาจแตกหัก
ท าลายได้ง่ายเพราะไม่มีความมั่นคง  ส่วนส าเภา
ล าที่สองคือ โลกิยนาวา  คือเรือของคนเหนือโลก  
เป็นเรื่อที่จะขนส่งหรือน าพามนุษย์ไปถึงฝั่งแห่ง
พระนิพพานได้  พระเวสสันดรทรงอธิบายให้     
ชาลี กัณหาฟังว่า ชาลีและกัณหาเปรียบเสมือน 
โลกิยนาวา  ที่จะช่วยน าพาพระเวสสันดรให้ถึงฝั่ง
พระนิพพานได้   
     2.การเดินเรี่ยไรปัจจัย 
     ในการแสดงนั้นจะให้ผู้แสดงได้น าเหตุการณ์
จริงในเนื้อเรื่อง ออกมาให้คนดูได้มีส่วนร่วมขณะ
ท าการแสดงเพ่ือสร้างช่องทางการท าบุญมากขึ้น 
และจัดเป็นช่วงเหตุการณ์ท่ีส าคัญในการแสดง มี 3 
ช่วงคือ   
     1.ชูชกเดินขอทานเรี่ยไรมาจนถึงเขาวงกต   
     2.มัทรีเดินออกป่าเพ่ือหาผลไม้   
     3.ชูชกพากัณหาและชาลีออกขอทาน   
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    7.ดนตรีและการบรรเลงประกอบการแสดง 
 
      การบรร เลงประกอบการแสดงเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น จะมีการใช้วง
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงด้วยกัน 2 ประเภท
คือ คือปี่พาทย์เครื่องห้า และวงปี่พาทย์มอญ   
     หลักและวิธีบรรเลงเพลงประกอบการแสดง
นั้น  คณะผู้บรรเลงจะใช้ลักษณะวิธีของการ
แสดงประการแสดงลิเกเป็นหลัก เนื่องจากการ
ด าเนินเรื่องราวของการแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติจะคล้ายกับการบรรเลงประกอบลิเก ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยการบรรเลงส่งเพลงรานิเกลิง  
เพลงตามบททั้งอัตราจังหวะชั้นเดียวและสองชั้น
เพ่ือใช้ร้องส่งบท ทั้งบทรัก บทโศก บทโกรธและ
บทบาทอ่ืนๆ  เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยา
อาการของตัวละครเช่น เชิด รัว ลา โอด  และ
การบรรเลงเพลงไทยต่างๆ เช่น ลาวครวญ มะลิ
ซ้อน และมิลิซ้อนชั้นเดียว สิ่งที่ส าคัญของการ
บรรเลงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  
พรทวีคือ ต้องบรรเลงด้วยความเรียบร้อย ไม่
ออกนอกลู่นอกทาง และไม่คะนองในการบรรเลง 
ซึ่งจะแตกต่างกับการบรรเลงประกอบการแสดง
ลิเก ซึ่งมีการบรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ดังนี้ 
     1.เพลงไทย 
     2.เพลงหน้าพาทย์ 
     3.เพลงรานิเกลิง 
     4.เพลงอัตราชั้นเดียว และสองชั้น 
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
    8.การแต่งกายประกอบการแสดง 
 
          ลักษณะของการแต่งกายของการแสดง
ประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  พรทวี 
จะแต่งกายตามเพศสภาพและลักษณะของตัว
ละคร ตัวละครในการแสดงประกอบเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้นมีตัวละครที่
ส าคัญคือ  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  กัณหา  
ชาลี  ชูชก  พระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี  
สามารถจัดหมวดหมู่ของการแต่งกายออกเป็น 3 
ประเภท คือ  นักแสดงที่นุ่ งห่มผ้าลายเสือ  
นักแสดงที่แต่งกายเป็นพราหมณ์  และผู้แสดงที่
แต่งกายเป็นกษัตริย์  ซึ่งสามารถอธิบายการแต่ง
กายของผู้แสดงทั้ง 3 ประเภทได้ ดังนี้ 
     1.นักแสดงที่นุ่งห่มผ้าลายเสือ  จะประกอบ
ไปด้วยตัวละครคือ พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  
กัณหา และชาลี 
     2.นักแสดงที่แต่งกายเป็นพราหมณ์  ใน
ลักษณะการแต่งกายประกอบการแสดงในที่นี้จะ
มีชูชกตัวละครเพียงตัว เดียวที่แต่งกายเป็น
พราหมณ ์
     3.  .ผู้ แสดงที่แต่งกายเป็นกษัตริย์  จะมี
ลักษณะของการแต่งกายที่ยึดสถานะของตัว
ละครเช่น พระราชา มเหสี เป็นต้น ผู้แสดงที่แต่ง
กายลักษณะนี้จะมีเพียงตัวละครคือ พระเจ้า
กรุงสญชัย และพระนางผุสดีปัจจุบันตัวละครทั้ง
สองตัวนี้ได้น าศิลปะการแต่งกายของลิเกที่แต่ง
กายด้วยชุดลิเกที่ประดับด้วยเพชรเข้ามาใส่ใน
การแสดง เพื่อท าให้ความแตกต่างระหว่างชนชั้น
และบรรดาศักดิ์ของตัวละครได้ชัดเจนขึ้น  ดังนั้น
การแต่งกายของผู้แสดงที่เป็นกษัตริย์ของการ
แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของพรเทพ  
พรทวีจึงนิยมสวมใส่ด้วยชุดแต่งกายของลิเก 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
9.ผู้แสดง 
 
     ผู้แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติของ    
พรเทพ  พรทวีนั้น  จะมีตัวละครและผู้แสดงที่
ส าคัญด้วยกันเช่นเจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี   
พระเวสสันดร  มัทรี  ชาลี  กัณหา  ชูชก  ซึ่งใน
การคัดเลือกผู้แสดงนั้น พรเทพ  พรทวี ใช้วิธีการ
คัดเลือกผู้แสดงที่มีความสามารถในการร้อง 
เจรจา ปฎิภาณไหวพริบและการถ่ายทอด
บทบาทในลักษณะอารมณ์ต่างๆโดยพรเทพ     
พรทวีจะใช้ศิลปินที่มีพ้ืนฐานมาจากการแสดงลิเก
เป็นหลักซึ่งอาจเป็นทีมงานในคณะลิเกพรเทพ  
พรทวี หรือศิลปินลิเกต่างคณะที่มีความสามารถ
และแสดงเข้ากันเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติของ    
ผู้แสดง ดังนี้ 
    1.พระเจ้ากรุงสญชัย และพระนางผุสดี  เป็น
ตัวละครที่ เริ่มมีอายุด้วยมีศักดิ์ เป็นปู่และย่า
ของกัณหาและชาลี   ผู้รับบทบาทควรมีอายุ
ระหว่าง 35-50 ปี 
    2.พระเวสสันดร   เป็นตั วละครชายวั ย
กลางคน ที่มีบุคลิกลักษณะที่สุขุม เยือกเย็น ผู้รับ
บทบาทควรเป็นชายอายุระหว่าง 30-40 ปี 
     3.พระนางมัทรี เป็นตัวละครหญิงวัยกลางคน
แต่อายุน้อยกว่าพระเวสสันดร มีบุคลิกลักษณะ
เรียบร้อย มีความจงรักภักดีต่อสามี และรักลูก 
ผู้รับบทบาทควรมีอายุระหว่าง 25-35 ปี 
     4.ชาลีและกัณหา เป็นตัวละครเด็กรุ่นเล็ก 
ควรมีอายุระหว่าง 6-12 ปี 
     5.ตัวละครประกอบอ่ืนๆ ก็พิจารณาจาก
ความเหมาะสม ความสามารถ และบุคลิกของผู้
แสดงที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละคร  
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
10.บทประกอบการแสดง 
  
     บทประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของ  
พรเทพ  พรทวีนั้น ในยุคแรกจะเป็นตัวบทที่   
พระครู วิชาญธรรมภาณีเขียนให้พรเทพ  พรทวี
แสดง โดยน าเนื้อเรื่องของเรื่องพระเวสสันดร 
และเนื้อความในการเทศน์ท านองส าเภา มาให้ 
พรเทพ  พรทวีหัดท่องและแสดง   ต่อมมาเมื่อ
การแสดงได้ รับความนิยมมากขึ้ นจึ งมีการ
ปรับปรุงตัวบทด้วยการบรรจุกลอน และเพลง
ส าหรับร้องและแสดงอารมณ์ตามเหตุการณ์ของ
เนื้อเรื่อง ซึ่งพบว่าลักษณะของบทมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
     1.การร้องเพลงรานิเกลิง 
     2.การเจรจา 
     3.การร้องและบรรเลงเพลงไทย 
     4.การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ 
     5.การใช้ถ้อยค าทางธรรมะ ในท านองส าเภา 
     6.การร้องแหล่ 
     ปัจจุบันการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
ของพรเทพ  พรทวีนั้น มีการจัดแสดงตามล าดับ
ของบทประกอบการแสดง ท าให้การแสดงใน
ทุกๆครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีระบบ
ตามลักษณะของการแสดง 
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หัวข้อ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
11.กระบวนท่าร า 
     กระบวนท่าร าที่ใช้ประกอบการแสดงเทศน์
มหาชาติของพรเทพ  พรทวีนั้น  มีรูปแบบของ
ลักษณะการร าด้วยกัน 2 ลักษณะคือ 
     1.การร าหน้าพาทย ์
     2.การร าใช้บท 
     การร าหน้าพาทย์  คือการร าประกอบเพลง
หน้าพาทย์จ านวน 2 เพลงคือ เพลงเร็วตอน     
พระเวสสันดรเดินออก  และเพลงโอด ในการ
แสดงการร้องไห้ของพระนางมัทรี 
     การร าใช้บท  คือการร าประกอบกิริยาของตัว
ละครขณะแสดงบทร้อง  พูด เจรจา  หรือแสดง
อ า ร ม ณ์ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ต่ า ง ๆ   ก า ร ร า ใ ช้ บ ท
ประกอบการแสดงเทศน์มหาชาติของพรเทพ    
พรทวีนี้ จะมีการร าใช้บทในลักษณะต่างๆอย่างไม่
ตายตัวมากนัก และไม่ก าหนดเป็นมาตรฐาน
ตายตัว  กระบวนท่าร าที่ปรากฎในการร าใช้บทจึง
ใช้กระบวนท่าที่ง่ายๆ เช่นท่ารัก  ท่ากลัว  ท่าชี้  
ท่ายิ้ม ท่างดงาม  และท่าตัวเรา 
     การร าใช้บทนั้นกระบวนท่าร าไม่เน้นมาตรฐาน
แห่งความถูกต้องในการปฏิบัติท่าร าตามหลักการ
ปฏิบัติท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทย  จึงสามารถเปิด
โอกาสให้ผู้แสดงสามารถปฏิบัติท่าร าได้อย่างอิสระ 
แต่ยังคงความหมายของท่าร าทางนาฏศิลป์ไทย 
เช่น ท่ารัก  ท่ากลัว  ท่างดงาม ท่ายิ้ม  ท่าตัวเรา  
และท่าชี้ การปฏิบัติท่าร าใช้บทสามารถปฏิบัติท่า
ร าดั งกล่ าว ได้ ขณะแสดงทุกเหตุการณ์  เช่น
ประกอบการร้อง ประกอบการพูดเจรจา หรือ
ประกอบอารมณ์ในลักษณะต่างๆทั้งลักษณะนั่ง
และขณะยืน  กระบวนท่าร าที่ปรากฏในการร าใช้
บทจึงเป็นไปตามภูมิปัญญาและความสามารถของ
ผู้แสดง  ซึ่งส่วนมากเป็นการฝึกหัดการร าเองตาม
ความรู้ความสามารถและการเลียนแบบ   
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ภาพที่ 76  การสนทนากลุ่มย่อย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 
 

] 
 

ภาพที่ 77  การสนทนากลุ่มย่อย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
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ภาพที่ 78 การสนทนากลุ่มย่อย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 79  การสนทนากลุ่มย่อย ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
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ภาพที่ 80  มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย 
 

 
 

ภาพที่ 81  ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นายฤทธิชัย  ฝังนาค 
วัน เดือน ปี เกิด 17  เมษายน  2530 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา    

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี  28/1  หมู่ที่ 4  ต าบลเสาธง  อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13200 

ประวัติการศึกษา 
           

 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า, 2541 

           นาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง, 2544 
           นาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง, 2547 
           
 
           

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม, 2552 
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม, 2559 

สถานที่ท างาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแก้ว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ่างทอง 

ต าแหน่งปัจจุบัน ครู (คศ.1) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
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