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คู่มือ

การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท�านองสรภัญญะ

(พิมพ์ครั้งที่ ๓)

ส�ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔



คู่มือกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ (พิมพ์ครั้งที่ ๓)

ผู้จัดพิมพ์ : กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๙,๐๐๐ เล่ม

ที่ปรึกษำ

นำยเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมกำรศำสนำ

นำยส�ำรวย นักกำรเรียน รองอธิบดีกรมกำรศำสนำ

นำยมำนัส ทำรัตน์ใจ ที่ปรึกษำกรมกำรศำสนำ

นำยชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษำกรมกำรศำสนำ

นำงสำวฐิติมำ สุภภัค ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม

นำยพจนำถ ปัญญำศิลป์ รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองศำสนูปถัมภ์

นำงสุรีย์ เกำศล เลขำนุกำรกรม

รวบรวมและเรียบเรียง พระรำชปัญญำมุนี อดีตเลขำธิกำร ส�ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำ 

   พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่งประเทศไทย 

คณะท�ำงำน

นำยประภำส แก้วสวรรค์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมงำนคุณธรรมจริยธรรม

   ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น

นำงสำวจิรฐำ ปิ่นเวหำ  นักวิชำกำรศำสนำช�ำนำญกำร 

นำงสำวหัทยำ คุณโณ  นักวิชำกำรศำสนำช�ำนำญกำร

นำงสำวรวิพร ภักดีสมัย  นักวิชำกำรศำสนำปฏิบัติกำร

นำงสำวนันทิยำ อำยุวัฒนะ  นักวิชำกำรศำสนำ

นำยนรภัทร วริศรำนนท์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์โครงกำร 

นำยอมร เฟื่องผล  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์โครงกำร

ออกแบบปก

นำยวิทยำ ก่อกุศล    เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์โครงกำร

พิมพ์ที่  ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้ำเมืองไทย)

  ๘๕, ๘๗, ๘๙, ๙๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงยี่ขัน 

  เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ   โทร.๐-๒๔๒๔-๔๕๕๗  โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๒๘๕๘



  กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญ 

ในงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันวิสำขบูชำมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งทำงรัฐบำล 

ร่วมกับคณะสงฆ์ได้ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 

ร่วมกับส�ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่งประเทศไทย วัดอนงคำรำม  

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงครำม ได้พัฒนำรูปแบบกำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 

พระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยต่ำง ๆ 

เพื่อให้กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ทุกระดับ มีมำตรฐำน 

ที่ถูกต้อง โดยด�ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือคู่มือสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ 

ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย

และผู้เกี่ยวข้อง 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ กรมกำรศำสนำร่วมกับส�ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ

วันอำทิตย์ แห่งประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท�ำนองสรภัญญะ (พิมพ์ครั้งที่ ๓) ขึ้น ส�ำหรับให้สถำนศึกษำ ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมกำรตัดสินฯ 

และส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ใช้เป็นคู่มือฝึกฝนอบรมนักเรียนได้สวดมนต์หมู่ฯ อย่ำงถูกต้อง 

ทัง้อกัขระวธีิ และท่วงท�ำนอง รวมถึงส่งเสริม องค์ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรด�ำเนินงำน 

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ให้ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

ท่ีส�ำคัญเพื่อสนับสนุนให้กำรสวดมนต์หมู่ฯ ในสถำนศึกษำ คงอยู ่อย่ำงต่อเน่ืองแพร่หลำย  

เป็นกุศโลบำยในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงพระรัตนตรัย ปลูกฝังให้เกิดสำมัคคีธรรม  

ขันติธรรม ในหมู่เด็กและเยำวชน และเป็นแนวทำงร่วมกันจรรโลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ไปสู่เยำวชนในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 

    (นำยเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์)

   อธิบดีกรมกำรศำสนำ

ค�ำน�ำ





บทที่ ๑  ประวัติกำรสวดมนต์  ๑

 วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ  ๖

 อำนิสงส์ของกำรสวดมนต์  ๗

บทที่ ๒  ลักษณะของบทประพันธ์ และเนื้อหำสำระ  ๙

 ข้อสังเกตเรื่องท�ำนองสวด ๒๕

บทที่ ๓ กำรประกวดสวดมนต์หมู่ ท�ำนองสรภัญญะ ๒๗

 กำรจัดกำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ๒๗

 สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแนวกำรสวดมนต์หมู่ฯ ๒๙

 ระเบียบปฏิบัติในกำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ๓๐

บทที่ ๔  กรรมกำรและกติกำกำรตัดสิน ๓๓

 คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมกำรตัดสินสวดมนต์หมู่ฯ ๓๓

 กติกำกำรจัดประกวดเบื้องต้น ๓๓

 เกณฑ์กำรตัดสิน ๓๔

 เกณฑ์กำรให้คะแนน ๓๔

 เกณฑ์กำรตัดคะแนน ๓๖

 ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่ถูกหักคะแนนภำษำบำลี ๓๘

 ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่ถูกหักคะแนนภำษำไทย ๓๙

 หลักกำรพิจำรณำตัดสินในกรณีคะแนนเท่ำกัน ๓๙

บทที่ ๕  บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ๔๓

 บทสวดนมัสกำรพระรัตนตรัย ๔๓

 บทสวดนมัสกำร ๔๓

 บทสวดพระพุทธคุณ ๔๔

 บทสวดพระธรรมคุณ ๔๕

สำรบัญ



 บทสวดพระสังฆคุณ ๔๖

 บทสวดชยสิทธิคำถำ ๔๗

บทที่ ๖  ศิลปะและวิธีกำรฝึกสวดมนต์หมู่ฯ ๔๙

 กำรคัดเลือกนักเรียน ๔๙

 วิธีกำรฝึกสวดมนต์หมู่ ๕๐

 ข้อสังเกตในกำรฝึกสวดมนต์หมู่ ๕๑

 มำรยำทและท่ำทำงขณะสวดมนต์หมู่ ๕๒

บทที่ ๗  เทคนิควิธีกำรฝึกสวดมนต์หมู่ฯ ๕๓

บทที่ ๘ วิธีจัดสถำนที่ประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ๕๙

บรรณำนุกรม  ๖๔

ภำคผนวก

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องสวดมนต์หมู่ฯ ๖๖

  แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและหลักเกณฑก์ำรประกวดสวดมนตห์มู ่ ๘๐

 สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน  

  แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและหลักเกณฑ์กำรประกวดสวดมนต์หมู่ ๘๖

 สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน  



1คู่มือ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�านองสรภัญญะ

บทที่ ๑ 

ประวัติกำรสวดมนต์

 กำรสวดมนต์ไหว้พระเป็นกำรสร้ำงมนต์ชีวิตไว้ประจ�ำตัว เป็นกำรด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำง 

ไม่ประมำทและสร้ำงพลังจิต ยังควำมมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตนเอง ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันให้มีสติ

ระลึกอยู่เสมอ ในกำรท่ีจะประพฤติชอบในกรอบของศีลธรรม อันเป็นกำรน�ำควำมสุขควำมเจริญ 

มำสู่ตนเอง เป็นชีวิตที่มั่นคง และจักส่งผลให้เกิดควำมมั่นคงต่อประเทศชำติด้วย

  กำรสวดมนต์นั้นมีประวัติควำมเป็นมำตั้งแต่สมัยพุทธกำลแล้ว โดยท่ีพระสงฆ์สำวก

ของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ได้รับฟังธรรมจำกพระพุทธเจ้ำแล้ว เพื่อป้องกันควำมหลงลืม  

ท่ำนก็จะน�ำเอำค�ำสั่งสอนน้ันมำทบทวนด้วยตนเองบ้ำง เป็นคณะบ้ำง จนคล่องปำก จ�ำได้ขึ้นใจท่ี 

เรียกว่ำ “วำจุคฺคโต” เพรำะในสมัยนั้นตัวหนังสือที่จะใช้บันทึกยังไม่มี พอเวลำนำนเข้ำเกรงว่ำ 

พระธรรมวนิยั อนัเป็นค�ำสัง่สอนของพระสมัมำสมัพุทธเจ้ำจะวปิริตผิดเพีย้นไป กจั็ดให้มกีำรประชุมกนั 

มีกำรทบทวนสอบทำนที่เรียกว่ำ กำรท�ำสังคำยนำ

 ในหนงัสอืสวดมนต์สบิสองต�ำนำนของกองทพัอำกำศ ฉบบัพมิพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ อ้ำงหนังสอื 

เรื่องตำมต�ำนำนพระปริตร ซ่ึงสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ  

ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่ำประเพณีที่พระสงฆ์สวดพระปริตร (สวดมนต์) เกิดขึ้นในลังกำทวีปประมำณว่ำ 

เมื่อพุทธกำลล่วงแล้วรำว ๕๐๐ ปี

 สำเหตุทีท่�ำให้เกดิประเพณสีวดพระปริตรตำมบ้ำนน้ัน สมเดจ็กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ  

ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่ำ “ในพงศำวดำรปรำกฏว่ำ พวกทมิฬมีอ�ำนำจปกครองบ้ำนเมือง (ลังกำ)  

อยูน่ำน ๆ  หลำยคร้ัง พวกทมิฬนบัถอืไสยศำสตร์ พำศำสนำพรำหมณ์เข้ำมำสัง่สอนในลงักำทวปีด้วย  

อย่ำงไรก็ตำม คติศำสนำพรำหมณ์นั้นนิยมว่ำผู ้ทรงพระเวทอำจร่ำยมนต์ให้เกิดสิริมงคล 

หรือป้องกันแก้ไขภยันตรำยแก่มหำชนได้ สันนิษฐำนว่ำพวกชำวลังกำแม้ที่นับถือพระพุทธศำสนำ 

ก็ย่อมมีเวลำปรำรถนำสิริมงคล และมีเวลำหวำดหว่ันต่อภยันตรำยตำมธรรมดำสำมัญมนุษย์  

คงจะขอให้พระสงฆ์เถรำนุเถระชำวลังกำ ช่วยหำแนวทำงในพระพุทธศำสนำสงเครำะห ์



2 คู่มือ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
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เพ่ือให้เกดิสริมิงคลหรอืป้องกนัอนัตรำยให้แก่ตนบ้ำง พระสงฆ์มีควำมกรณุำ จงึคดิวธิกีำรสวดพระปรติรขึน้  

ให้สมประสงค์ของประชำชน กแ็ต่วิธร่ีำยเวทมนต์ของพรำหมณ์น้ัน เขำวิงวอนขอพรต่อพระผูเ้ป็นเจ้ำ  

คติทำงพระพุทธศำสนำห้ำมกำรท�ำเช่นนั้น พระสงฆ์จึงค้นในพระไตรปิฎกเลือกเอำพระสูตร 

และปำฐะพระคำถำสรรเสริญคณุพระรตันตรยัอนัมตี�ำนำนอ้ำงว่ำ เกดิขึน้เน่ืองด้วยเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ   

มำสวดเป็นมนต์ กำรสวดมนต์ดังกล่ำวนั้นเรียกว่ำสวดพระปริตร หมำยถึงสวดพระพุทธวจนะ 

ที่มีอำนุภำพคุ้มกันอันตรำยต่ำง ๆ ได้”

กำรสวดมนต์ของชำวพุทธมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ๑

 ๑.  สวดพระสูตร เช่น บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร มงคลสูตร เป็นต้น

 ๒.  สวดพระปริตร เช่น บทโมรปริตร ขันธปริตร เป็นต้น

 ๓.  สวดสัจกิริยำ เช่น บทมงคลจักรวำลใหญ่ มงคลจักรวำลน้อย หรือบทที่ลงท้ำย 

ด้วยค�ำว่ำ “อำนุภำเวน” เป็นกำรตั้งสัตยำธิษฐำนให้เกิดประโยชน์ ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรสวดมนต ์

ก็เป็นส่วนให้เกิดสมำธิ พลังจิตและสิริมงคลแก่ผู้สวดและผู้ฟัง

๑  จ�ำมำจำกสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ฟื้น ชุตินธโร) วัดสำมพระยำ
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กำรสวดมนต์มีอยู่ ๒ แบบ คือ
 ๑. กำรสวดเป็นบท ๆ  เป็นค�ำ ๆ  ไป เรยีกว่ำแบบปทภำณะ นีอ้ย่ำงหน่ึง เช่น อย่ำงทีพ่ระสงฆ์ 

สวดกันอยู่ทั่วไปในวัดหรือในงำนพิธีต่ำง ๆ 

 ๒. กำรสวดแบบใช้เสียงตำมท�ำนองของบทประพนัธ์ ฉนัทลกัษณ์ต่ำง ๆ  เรยีก ว่ำสรภำณะ 

อย่ำงหนึ่ง เช่น พระสงฆ์ในงำนพิธีรับเทศน์หรือในเทศกำลพิเศษ เช่น ในครำวเทศน์ในวันวิสำขบูชำ 

วันมำฆบูชำ เป็นต้น วิธีกำรสวดแบบสรภำณะน้ีเอง เรียกอย่ำงหน่ึงว่ำ “สรภัญญะ” (อ่ำนว่ำ  

สะ-ระ-พัน-ยะ) และต่อมำได้วิวัฒนำกำรให้พระสงฆ์เทศน์เป็นท�ำนองแหล่ขึ้นในบทท�ำนองร่ำยยำว  

เช่น ในเรื่องพระเวสสันดรชำดกจนถึงปัจจุบัน

  ทั้งนี้ เป ็นเรื่องสืบเนื่องมำแต่ครั้งพุทธกำลแล้วโดยท่ำนพระโสณะกุฏิกัณณะ 

เป็นผู ้สวดถวำยพระพุทธเจ้ำ ในครำวมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ และพักอยู่ในพระเชตวันวิหำรกับ

พระพุทธเจ้ำ มีเรื่องปรำกฏเป็นหลักฐำนในพระวินัยปิฎก มหำวรรค ภำค ๒ ข้อ ๑๗ หน้ำ ๒๗  

(พระวินัยปิฎกภำษำบำลี ฉบับทยฺยรฏสฺส เล่มที่ ๕ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว ว่ำ 

  อถโข ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมยํ ปจฺจุฏฺาย อายสฺมนฺตํ โสณํ อชฺเฌสิ “ปฏิภาตุ ตํ ภิกฺขุ  

ธมฺโม ภาสิตุนฺติ”. “เอวํ ภนฺเตติ” โข อายสฺมา โสโณ ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา สพฺพาเนว อฏฺกวคฺคิกานิ  

สเรน อภาสิ. อถโข ภควา อายสฺมโต โสณสฺส สรภญฺญปริโยสาเน อพฺภานุโมทิ, “สาธุ สาธุ ภิกฺขุ, 

สุคฺคหิตานิ โข เต ภิกฺขุ อฏฺกวคฺคิกานิ สุมนสิกตานิ สูปธาริตานิ, กลฺยาณิยาสิ วาจาย สมนฺนาคโต 

วิสฺสฏฺาย อเนลคลาย อตฺถสฺส วิญฺญาปนิยา, กติวสฺโสสิ ตฺวํ ภิกฺขูติ”.

 พระไตรปิฎกภำษำไทยพระวินัยปิฎก มหำวรรค ภำค ๒ เล่มที่ ๕ ข้อ ๑๗ หน้ำ ๓๓ ว่ำ 

 “ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งจนดึก จึงเสด็จเข้าพระวิหาร ฝ่ายท่าน 

พระโสณะก็ยับยั้งอยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงเข้าพระวิหาร ครั้นเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี พระผู้มีพระภาค 

ทรงต่ืนพระบรรทมแล้วทรงอัชเฌสนาท่านพระโสณะว่า ดูกรภิกษุ เธอจงกล่าวธรรมตามถนัด 

ท่านพระโสณะกราบทลูสนองพระพทุธบญัชาว่า อย่างน้ัน พระพุทธเจ้าข้า แล้วได้สวดพระสตูรทัง้หลาย 

อนัมอียูใ่นอฏัฐกวรรค จนหมดสิน้โดยสรภญัญะ ครัน้จบสรภญัญะของพระโสณะ พระผูม้พีระภาคเจ้า 

ทรงปราโมทย์ประทานสาธุการว่า ดีละ ดีละ ภิกษุ สูตรท้ังหลายในอัฏฐกวรรคเธอเล่าเรียน 

มาดีแล้ว ทําไว้ในใจดีแล้ว ทรงจําไว้แม่นยําดี เธอเป็นผู้ประกอบด้วยวาจาไพเราะเพราะพริ้ง  

ไม่มีโทษ ให้เข้าใจรู้ความได้แจ่มชัด เธอมีพรรษาเท่าไร ภิกษุ”
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 กำรสวดมนต์ท�ำนองสรภัญญะด้วยภำษำบำลีนั้น ได้มีมำต้ังแต่ครั้งพุทธกำลแล้ว  

ส่วนกำรสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ที่เป็นภำษำไทย สันนิษฐำนได้ว่ำ  

น่ำจะมีข้ึนประมำณในรัชกำลที่ ๕ ด้วยเหตุผลว่ำ ค�ำประพันธ์สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย  

ที่เป็นภำษำไทย (คือ องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ ญ ภำพนั้นนิรันดร, ธรรมะคือคุณำกร ฯลฯ ด้วยจิต 

และกำยวำจำ และ สงฆ์ใดสำวกศำสดำ ฯลฯ จงดับและกลับเสื่อมสูญ) ที่เป็นบทฉันทลักษณ์

ต่ำง ๆ ซึ่งใช้สวดในปัจจุบันนี้ พระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) ท่ำนเป็นผู้ประพันธ์  

ท่ำนเกิดในสมัยรัชกำลที่ ๒ และรับรำชกำรในสมัยรัชกำลที่ ๔ และที่ ๕ ปรำกฏหลักฐำนในหนังสือ 

สมเดจ็กรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ ซ่ึงประพัฒน์ ตรณีรงค์ เป็นผูเ้ขยีนใจควำมว่ำ สมเดจ็กรมพระยำด�ำรงฯ  

ผนวชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม แล้วเสด็จไปจ�ำพรรษำ 

อยู่ที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พระองค์ได้จัดโรงเรียนขึ้น

ที่วัดนั้น ได้ทรงจัดให้มีต�ำรำเรียนเร็วขึ้น ทรงนิพนธ์แบบเรียนเร็วขึ้นใช้สอย พระนิพนธ์เรื่องนี้ต่อมำ

ได้ใช้เป็นต�ำรำเรียนของเด็กนักเรียนด้วย 

 นอกจำกจะทรงคดิแต่งต�ำรำเพือ่ให้เรยีนหนังสอืได้เรว็แล้ว ยงัทรงสงัเกตเหน็ว่ำในโรงเรยีน

ขำดกำรสอนคดีธรรม คร้ังแรกทรงคิดที่จะให้พระเทศน์ให้เด็กฟัง ก็ทรงเกรงว่ำจะไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์อะไร เพรำะเด็กฟังแล้วไม่เข้ำใจ ส�ำหรับข้อน้ีทรงแก้ไขด้วยวิธีเล่ำไว้ในหนังสือประวัติ

อำจำรย์ว่ำ

 “แต่จะเทศน์ให้เด็กฟังก็ไม่เข้าใจ เห็นว่า ถ้าแต่งเป็นคํากลอนให้เด็กท่องสวดจะดีกว่า 

ข้าพเจ้าบอกความที่ปรารถนาไปยังพระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ขอให้ท่านแต่ง 

คาํนมสัการส่งขึน้ไปให้ ท่านกแ็ต่งให้ตามประสงค์ เป็นคํานมสัการ ๗ บท ขึน้ด้วยบทบาลแีล้วมกีาพย์ 

กลอนเป็นภาษาไทยทุกบท นมัสการพระพุทธเจ้า ขึ้นต้นว่า องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน 

เป็นต้น บท ๑ นมัสการพระธรรมเจ้าบท ๑ นมัสการพระสงฆ์เจ้าบท ๑ สามบทน้ีให้เด็กสวด 

เมื่อเริ่มเรียนตอนเช้า มีคําบูชาคุณบิดามารดาบท ๑ บูชาคุณครูบท ๑ สําหรับใช้สวดเมื่อเริ่มเรียน 

ตอนบ่ายและมีคําบูชาพระคุณพระบุรพกษัตริย์บท ๑ คําขอพรเทวดาบท ๑ สําหรับใช้สวด 

เมื่อจะเลิกเรียน เริ่มสวดกันในโรงเรียนนิเวศน์ฯ ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังบวชอยู่”

 (ปัจจุบันค�ำสอนดังกล่ำวนี้ก็ยังใช้ในโรงเรียนในวันประชุมสุดสัปดำห์ของโรงเรียน)
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 กำรสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ได้ใช้สวดกันต่อมำเป็นประจ�ำ 

ในวันสุดสัปดำห์ ถ้ำโรงเรียนหยุดวันพระก็ให้สวดในวันโกน ต่อมำโรงเรียนหยุดเสำร์อำทิตย ์

ก็ให้สวดในวันศุกร์เป็นกิจกรรมสืบสำนมรดกวัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำสืบต่อกันมำ 

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทำงกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้วำงระเบียบว่ำด้วยกำรสวดมนต์ 

ไหว้พระของนักเรียนเพื่อส่งเสริมศีลธรรมจรรยำมำรยำท และฝึกอบรมจิตใจและนิสัยอันดีงำม 

ประพฤติตนในทำงที่ดีที่ชอบ ซ่ึงระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร 

สวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓”
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วตัถปุระสงค์ของกำรจดักจิกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ
 ๑. เพื่อน้อมใจร�ำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ที่มีต่อตนเองและชำวโลกและได้ฝึกพุทธำนุสติ 

ธัมมำนุสติ และสังฆำนุสติ 

 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  

แก่เด็กและเยำวชนของชำติให้มั่นคง

 ๓. เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรรักษำสืบสำนวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณี 

อันดีงำม

 ๔. เพื่อให้เกิดปัญญำ ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรประพฤติหลักธรรมตำมค�ำสั่งสอน 

ของพระพุทธเจ้ำ

 ๕. เพื่อน�ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เพื่อควำม

ก้ำวหน้ำมั่นคงแก่ตนเอง

 ๖.  เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีอันดีงำมระหว่ำงหมู่คณะและคนในชำติ

 ๗.  เพือ่ส่งเสริมควำมเป็นผูก้ล้ำหำญทำงด้ำนจริยธรรม และสร้ำงควำมมัน่คงทำงด้ำนจิตใจ

 ๘.  เพื่อให้เกิดควำมซำบซึ้งในสุนทรียรสของบทประพันธ์และภำษำไทย 
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อำนิสงส์ของกำรสวดมนต์
 ๑. ขจัดนิวรณ์ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรท�ำควำมดี ก่อให้เกิดควำมสดชื่นแจ่มใส  

จิตใจเบิกบำน

 ๒.  ได้ศกึษำค�ำสอนของพระสัมมำสัมพทุธเจ้ำ ตำมหลักไตรสกิขำ เพรำะในขณะสวดมนต์ 

มีกำยวำจำปกติ (มีศีล) มีใจจดจ่อแน่วแน่อยู ่กับบทสวดมนต์ (มีสมำธิ) ได้รู ้ คุณควำมด ี

ของพระรัตนตรัยตำมค�ำแปลของบทสวด (มีปัญญำ)

 ๓.  ตัดรำกเหง้ำแห่งควำมเห็นแก่ตัว เพรำะขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู ่ที่บทสวด 

ไม่คิดถึงตัวเอง ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง จึงไม่ได้โอกำสเข้ำมำแทรกในจิตได้

 ๔.  จิตไม่ขุ่นมัว เกิดสมำธิมั่นคง เพรำะขณะสวดมนต์ผู้สวดจะต้องส�ำรวมใจแน่วแน่  

ด้วยเกรงว่ำจะสวดผิด จิตจึงเป็นสมำธิ เมื่อจิตเป็นสมำธิควำมสงบเยือกเย็นย่อมเกิดขึ้น

 ๕. ได้เสริมส่งปัญญำบำรมี กำรสวดมนต์ได้รู้ค�ำแปล รู้ควำมหมำย ย่อมท�ำให้ผู้สวด 

ได้ปัญญำบำรมี ท�ำให้ค�ำสอนมั่นคง ไม่ผิดเพี้ยนไปจำกเดิม

 ๖. สืบสำนควำมดีสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำ เพรำะกำรสวดมนต์ ผู ้สวดย่อม 

ได้รู้แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี เมื่อปฏิบัติตำมย่อมได้รับผลเป็นควำมสะอำด สว่ำง สงบ 

ของจิตใจ นั่นคือพระพุทธศำสนำมั่นคงอยู่กับผู้สวดมนต์และถือได้ว่ำได้ปฏิบัติบูชำสืบต่ออำยุ

พระพุทธศำสนำให้ยืนยำวต่อไปโดยแท้จริง

 ๗. ท�ำหน้ำที่ของอุบำสกอุบำสิกำให้สมบูรณ์ ผู้สวดมนต์ย่อมได้ชื่อว่ำ ได้ท�ำหน้ำที่ 

ของอุบำสกอุบำสิกำให้สมบูรณ์ เป็นแบบอย่ำงให้ผู้อื่นปฏิบัติตำม เกิดควำมสำมัคคีในสังคมและหมู่คณะ
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บทที่ ๒

ลักษณะของบทประพันธ์และเนื้อหำสำระ๑ 

ลักษณะของบทประพันธ์
 บทประพนัธ์ทีใ่ช้เป็นบทสวดมนต์ไหว้พระของนักเรยีนตำมทีก่ระทรวงศกึษำธิกำรประกำศ

ใช้ประจ�ำอยู่ในโรงเรียนนั้น เฉพำะบทภำษำไทยที่ใช้ควบคู่กับบทพระพุทธคุณ บทพระธรรมคุณ 

และบทพระสงัฆคณุท่ีเป็นภำษำบำลีนัน้ เป็นบทประพนัธ์ของพระยำศรสีนุทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกรู  

ป.ธ.๗ ส�ำนักเรียนวัดสระเกศ ชำวจังหวัดฉะเชิงเทรำ) สมัยรัชกำลที่ ๕ เพ่ือให้นักเรียนใช้สวด 

เป็นกจิกรรมประจ�ำวันของโรงเรยีน ยงัใช้อยูต่ลอดจนถงึปัจจุบนั และยงัได้น�ำมำใช้เป็นกำรประกวด

แข่งขันสวดมนต์หมู่เป็นท�ำนองสรภัญญะด้วย

 ก่อนที่จะศึกษำเรื่องบทประพันธ์แต่ละบทน้ัน ควรจะศึกษำบทบำลีก่อนว่ำ มีเน้ือหำ 

ใจควำมว่ำอย่ำงไร

 ๑.  บทพระพุทธคุณ “อิติปิ โส ภควำ อรห� สมฺมำสมฺพุทฺโธ วิชฺชำจรณสมฺปนฺโน  

สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสำรถิ สตฺถำ เทวมนุสฺสำน� พุทฺโธ ภควำติฯ”

 แปลว่ำ พระผู้มพีระภำคเจ้ำพระองค์น้ัน ทรงเป็นพระอรหนัต์ห่ำงไกลจำกกิเลส ตรสัรูด้้วย

พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นดุจสำรถี 

ผู้ฝึกนรชนอย่ำงยอดเยี่ยม เป็นครูสอนแด่เหล่ำเทวดำและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบำน จ�ำแนกธรรม 

ด้วยประกำรดังว่ำมำนี้ฯ

 ท่ำนพระยำศรีสุนทรโวหำร ท่ำนได้ถือเอำใจควำมบำงบทในบทพุทธคุณน้ีมำประพันธ์ 

เป็นบทสรรเสรญิพระพทุธคณุ โดยใช้ลักษณะกำรประพนัธ์เป็นบทอินทรวเิชยีรฉนัท์ ซึง่ตำมลกัษณะ

แผนผังของอินทรวิเชียรฉันท์ มีบำทละ ๑๑ ค�ำ (๔ บำท เป็น ๑ คำถำ) ดังนี้

๑ อำจำรย์ธงชัย สุมนจักร ป.ธ.๙ ผู้เรียบเรียง
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แผนผังที่ ๑ (อินทรวิเชียรฉันท์)

            

            

            

            

 เครื่องหมำย ไม้หันอำกำศ (   ) ใช้แทนค�ำ “ครุ”

 เครื่องหมำย สระอุ (  ) ใช้แทนค�ำ “ลหุ”

แผนผังที่ ๒ (อินทรวิเชียรฉันท์)

            

            

            

            



11คู่มือ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�านองสรภัญญะ

 ข้อทีค่วรทรำบเบือ้งต้นคอื แผนผงัที ่๑ น้ัน เป็นแผนผงัทีเ่ป็นต้นแบบของอินทรวิเชยีรฉนัท์

ชนิดสัมผัสนอกอย่ำงเดียว แผนผังที่ ๒ เป็นแผนผังอินทรวิเชียรฉันท์ที่มีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน 

ผู้ประพันธ์ใช้ทั้งสองลักษณะ ให้สังเกตดูให้ดีจะได้ไม่เข้ำใจไขว้เขวว่ำ เป็นบทประพันธ์อะไรกันแน่ 

ควำมจริงแล้วเป็นบทอินทรวิเชียรฉันท์

 ฉันท์ไทยนิยมแต่งเป็นลักษณะสัมผัส เพ่ือให้เกิดควำมไพเรำะ สละสลวยด้วยถ้อยค�ำ  

แบ่งเป็นวรรคต้น ๕ ค�ำ วรรคหลงั ๖ ค�ำ รวมเป็น ๑ บำท ๑๑ ค�ำ ฉนัท์ไทยนบัเป็น ๒ บท บทละ ๒ บำท  

รวม ๒ บทเป็น ๑ ค�ำฉันท์ นับง่ำย ๆ คือ ๔ บรรทัดหรือ ๔ บำทเป็น ๑ ฉันท์หรือค�ำฉันท์ภำษำบำลี 

๑ คำถำมี ๔ บำท ๑ บำทมี ๑๑ ค�ำ มีวิธีก�ำหนดใช้คณะฉันท์ดังนี้คือ

 ตะคณะ ๑ ตะคณะ ๑ ชะคณะ ๑ คณะละ ๓ ค�ำ ๓ คณะเป็น ๙ ค�ำ ค�ำครุลอยอีก ๒ ค�ำ 

รวมเป็น ๑๑ ค�ำพอดี

 ๑.  ตะคณะ ใช้ ๒ ค�ำแรกเป็นครุ ค�ำที่ ๓ เป็นลหุ รวมเป็น ๓ ค�ำ

 ๒.  ชะคณะ ใช้ ๑ ค�ำแรกเป็นลหุ ค�ำที่ ๒ เป็นครุ ค�ำที่ ๓ เป็นลหุ รวมเป็น ๓ ค�ำ

 ๓.  ค�ำครุลอย ๒ ค�ำ เป็นค�ำครุล้วนทั้ง ๒ ค�ำ

 สรุปรวมง่ำย ๆ ว่ำ ใช้ ตะคณะ ๒ คณะ ชะคณะ ๑ คณะ ค�ำครุลอย ๒ ค�ำ 

ดังบทประพันธ์ที่ว่ำ

บทสวดพุทธคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  องค์ใดพระสัมพุทธ  สุวิสุทธสันดำน

 ตัดมูลเกลสมำร บ มิหม่นมิหมองมัว

  หนึ่งในพระทัยท่ำน ก็เบิกบำนคือดอกบัว

 รำคี บ พันพัว สุวคนธก�ำจร

  องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณำดังสำคร

 โปรดหมู่ประชำกร มละโอฆกันดำร



12 คู่มือ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�านองสรภัญญะ

  ชี้ทำงบรรเทำทุกข์ และชี้สุขเกษมสำนต์

 ชี้ทำงพระนฤพำน อันพ้นโศกวิโยคภัย

  พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

 เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

  ก�ำจัดน�้ำใจหยำบ สันดำนบำปแห่งชำยหญิง

 สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบำปบ�ำเพ็ญบุญ

  ข้ำฯ ขอประณตน้อม ศิรเกล้ำบังคมคุณ

 สัมพุทธกำรุญ- ญภำพนั้น นิรันดรฯ 

เนื้อหำสำระ

 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์มีพระสันดำนผุดผ่อง ทรงตัดรำกเหง้ำของกิเลสมำรทั้ง ๓  

คือ โลภะ โทสะ โมหะเสียได้ ปรำศจำกควำมหม่นหมอง ในพระทัยของพระองค์มีแต่เบิกบำน 

ดังดอกบัว ไม่มีรำคะมำพันพัวใด ๆ มีแต่กลิ่นศีลที่งดงำมขจรขจำยไป ทรงประกอบด้วยพระกรุณำ

อันกว้ำงขวำงดุจสมุทรสำคร โดยพระองค์เองเสด็จจำริกไปโปรดหมู่สัตว์เพื่อให้พ้นจำกห้วงกิเลส 

อันกันดำร ชี้ทำงที่จะบรรเทำทุกข์ลง และทำงที่จะเป็นสุขเกษมสงบ ตลอดจนทำงอันตรงต่อ 

พระนพิพำน เพือ่ให้หลุดพ้นจำกควำมโศกและวิโยคภยัอนัเกดิจำกควำมพลดัพรำกกนั เพรำะพระองค์ 

ก็ทรงประกอบ ด้วยจักษุ ๕ ประกำร คือ มังสะจักษุ (ตำเนื้อ) ทิพย์จักษุ (ตำทิพย์) ปัญญำจักษุ  

(ตำปัญญำ) พุทธจักษุ๑ (จักษุของพระพุทธเจ้ำ) และสมันตจักษุ (จักษุเห็นรอบทรงประกอบด้วย 

พระสพัพัญญตุญำณอนัหยัง่รูธ้รรมทกุประกำร) ผ่องใส เห็นเหตุกำรณ์ทัง้ใกล้ทัง้ไกลจนแจ้งประจักษ์ 

เพื่อก�ำจัดน�้ำใจหยำบที่เป็นสันดำนบำปของชำยหญิง ทรงเป็นที่พ่ึงพิงของสัตว์โลกให้ละบำปก็ได้ 

บ�ำเพญ็บญุกไ็ด้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมเศยีรเกล้ำ บงัคมพระคณุของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ผูท้รงพระกำรุญ

พระองค์นั้น ชั่วนิจนิรันดร์ฯ

๑  หมำยถึงพระญำณ ๓ คือ ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ จุตูปปำตญำณ และอำสวักขยญำณ มีครบเฉพำะพระพุทธเจ้ำเท่ำน้ัน พระสำวก 
องค์อื่น ๆ มีไม่ครบ
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ข้อสังเกตในฉันท์บทนี้

 บำทที่ว่ำ  องค์ใดพระสัมพุทธ  สุวิสุทธสันดำน

 บำทที่ว่ำ  หนึ่งในพระทัยท่ำน ก็เบิกบำนคือดอกบัว

 เป็นลักษณะของแผนผังฉันท์ที่ ๒ มีสัมผัสในดังกล่ำวข้ำงต้น

 บำทที่ว่ำ  องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณำดังสำคร

 บำทที่ว่ำ  พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

 เป็นลักษณะของแผนผังฉันท์ที่ ๑ เป็นแบบสัมผัสนอกอย่ำงเดียว

 นอกจำกบำทที่ยกมำเป็นตัวอย่ำงนี้แล้ว ก็ขอให้พิจำรณำตรวจดูแล้ว จะรู้ว่ำผู้ประพันธ์ใช้

ทั้ง ๒ แบบผสมผสำนกันไป นี่คือเอกลักษณ์พิเศษอย่ำงหนึ่งของกวี

 อีกประกำรหน่ึง บทว่ำ “ตัดมูลเกลสมำร” เป็นลักษณะของกำรผันศัพท์ให้สลวยขึ้น 

จะประพันธ์ว่ำ ตัดมูลกิเลสมำรก็ได้ ซึ่งก็ถูกต้องตำมหลักของค�ำครุ ค�ำลหุ เหมือนกัน แต่ท่ำนกลับ

ใช้ค�ำแผลง ผันเป็น เกลสมำร ก็นับเป็นเชิงกวีอีกประกำรหนึ่ง

 วรรคที่ว่ำ ชี้ทำงพระนฤพำน ก็ดี บำทว่ำ พร้อมเบญจพิธจัก-ก็ดี เป็นแบบผสมผสำน

ระหว่ำงฉันท์ประเภทมำตรำพฤติกับวรรณพฤติเข้ำด้วยกัน คือ ค�ำลหุ ๒ ค�ำในฉันท์มำตรำพฤติ 

นับเป็นค�ำครุ ๑ ค�ำ ในฉันท์วรรณพฤติ ค�ำว่ำ นฤ ก็ดี พิธ ก็ดี นับเป็นค�ำครุ ๑ ค�ำ นี้ก็นับเป็นลักษณะ

ของเชิงกวีอีกประกำรหนึ่งเหมือนกัน

 ข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่ง ค�ำครุในที่ของค�ำลหุ เช่น ค�ำว่ำ ก็เบิกบำน, และชี้สุข,  

อันพ้นโศก, ก็เจนจบ, สันดำนบำป และ -ญภำพนั้น จะใช้ได้หรืออย่ำงไร ตรงนี้ต้องขอน�ำหลักฐำน

มำชี้แจงดังนี้ แสดงเฉพำะค�ำที่แปลเป็นไทยจำกภำษำบำลีมำให้ดู

 “อักษรตัวใดที่เป็นตัวต้น เป็นค�ำครุ ในค�ำสังโยคต้นบำทข้ำงหน้ำ อักษรตัวนั้น 

นักศึกษำต้องเข้ำใจว่ำ เป็นค�ำลหุได้ในบำงกรณี ดังค�ำตัวอย่ำงเช่นว่ำ ทสฺสน เป็นต้น”

 ดังนั้น ค�ำที่ยกมำให้ดูในบทประพันธ์น้ัน ให้ถือว่ำ “เป็นค�ำลหุ” ได้ ตำมหลักฐำนน้ี  

เพื่อจะได้คลำยควำมสงสัยที่จะตัดสินใจว่ำเป็นบทฉันท์อะไรกันแน่

ข้อที่น่ำศึกษำค�ำครุ ค�ำลหุไทย

 ค�ำลหุไทย คือ ค�ำที่มีส�ำเนียงเป็น สระอะ อิ อุ เอะ แอะ โอะ เอำะ อัวะ เอียะ เอือะ  

เออะ ฤ ฦ ก็ บ่ บ
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 ค�ำที่มีส�ำเนียงสระนอกจำกเสียงลหุทั้งหมด และค�ำที่มีตัวสะกด เป็นค�ำครุ 

 ค�ำพิเศษ คือ ค�ำที่มีส�ำเนียงเป็นสระอ�ำ เป็นได้ทั้งค�ำครุ และลหุ

ควำมหมำยของค�ำครุ และลหุ

 ในที่นี้จะยกควำมหมำยของค�ำครุ ค�ำลหุ เป็นกำรประกอบใช้เสียงให้ถูกต้องในกำรสวด

เป็นท�ำนองสรภัญญะในโอกำสต่อไปพอเป็นตัวอย่ำงสัก ๖ นัย ดังนี้

 

ค�ำครุ ค�ำลหุ ค�ำครุ ค�ำลหุ

ช้ำ เร็ว หนัก เบำ

ดัง (ธนิต) แผ่ว (สิถิล) ยำว สั้น

ก้อง (โฆสะ) ไม่ก้อง (อโฆสะ) สูง ต�่ำ

 วิธีกำรสวดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จะออกเสยีงให้ใกล้เคยีงกับควำมหมำยดงัว่ำมำน้ี กนั็บว่ำ

เป็นเสยีงครเุสยีงลหไุด้เหมอืนกนั เรยีกว่ำเป็นศิลปะในกำรใช้เสยีงให้ใกล้เคยีงกับลกัษณะของค�ำฉนัท์ 

ข้อส�ำคัญต้องสวดให้มีควำมไพเรำะตำมท�ำนองฉันท์นั้น ๆ

 ๒. บทพระธรรมคุณ สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม, สนฺทิฏฐิโก อกำลิโก เอหิปสฺสิโก,  

โอปนยิโก ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญูหีติฯ

 ค�ำแปล พระธรรมทีพ่ระผูม้พีระภำคเจ้ำตรสัไว้อย่ำงดแีล้ว เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตัจิะเหน็แจ้ง

ได้เอง ไม่จ�ำกัดกำลเวลำ ควรเรียกมำให้พิสูจน์ดู ควรน้อมเข้ำมำในตนเอง อันวิญญูชนจะพึงทรำบ

ได้จ�ำเพำะตนฯ

 ท่ำนผู้ประพนัธ์ได้ถอืเอำใจควำมบำงบทในบทพระธรรมคุณนี ้มำประพนัธ์เป็นบทสรรเสรญิ

พระธรรมคุณ โดยใช้บทกำพย์ฉบัง ๑๖ เป็นบทประพันธ์ 

 บทประพันธ์กำพย์ฉบัง ๑๖ นี้ ไม่ก�ำหนดค�ำเป็นคณะฉันท์ ก�ำหนดแต่เพียงสัมผัสเท่ำนั้น 

วรรคแรกก�ำหนด ๖ ค�ำ วรรค ๒ ก�ำหนด ๔ ค�ำ และวรรค ๓ ก�ำหนด ๖ ค�ำ รวมเป็น ๑๖ ค�ำ 

มีรูปผังและสัมผัสดังนี้
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แผนผังกำพย์ฉบัง ๑๖

           

        

           

        

บทสวดพระธรรมคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  ธรรมะคือคุณำกร ส่วนชอบสำธร

 ดุจดวงประทีปชัชวำล

  แห่งองค์พระศำสดำจำรย์ ส่องสัตว์สันดำน

 สว่ำงกระจ่ำงใจมนท์

  ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

 และเก้ำกับทั้งนฤพำน 

  สมญำโลกอุดรพิสดำร อันลึกโอฬำร

 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

  อีกธรรมต้นทำงครรไล นำมขนำนขำนไข

 ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

  คือทำงด�ำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

 ยังโลกอุดรโดยตรง

  ข้ำ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจ�ำนง

 ด้วยจิตต์และกำยวำจำ (กรำบ)
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เนื้อหำสำระ

 พระธรรมค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำ เป็นบ่อเกิดคุณงำมควำมดี ที่พระพุทธเจ้ำตรัส 

ไว้ดีแล้ว เป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้โชติช่วงชัชวำล ส่องสันดำนของหมู่สัตว์ให้สว่ำงกระจ่ำงใจ 

ท่ีมมีลทนิอยู ่เม่ือกล่ำวโดยรวบยอดแล้ว แยกเป็นมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพำน ๑ รวมเป็น ๙ ประกำร 

มีชื่อเรียกว่ำโลกุตรธรรม เป็นธรรมที่กว้ำงขวำงลึกซึ้งมำก ท�ำให้เกิดควำมบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่ำงวิเศษ 

ส่วนธรรมทีเ่ป็นต้นทำงให้ด�ำเนนิไปถงึโลกตุรธรรมน้ัน มอีีก ๒ ประกำร มีชือ่เรียกว่ำปริยตัสิทัธรรม ๑  

ปฏิบัติสัทธรรม ๑ ธรรมท้ัง ๒ ประกำรนี้ เป็นทำงด�ำเนินมุ ่งตรงต่อโลกุตรธรรมโดยตรง 

เปรียบเหมือนล�ำคลองทีไ่หลตรงสูม่หำสมทุร ฉะน้ัน ข้ำพเจ้ำขอน้อมเศยีรเกล้ำนบไหว้พระธรรมน้ัน 

พร้อมทั้งจิตใจและกำยวำจำฯ

ข้อสังเกตในกำพย์บทนี้

 บทกำพย์ฉบงั ๑๖ นี ้นยิมประพนัธ์เป็นบทด�ำเนินเรือ่ง พรรณนำควำมบทไหว้คร ูบทพำกย์ 

เป็นต้น

 ข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งส�ำหรับกรรมกำรตัดสิน ครูผู้ที่ฝึกสอนนักเรียน และนักเรียน 

ผู้สวดท�ำนองสรภัญญะ คือ บทว่ำ “ดุจดวงประทีปชัชวำล” กับบทว่ำ “คือทำงด�ำเนินดุจคลอง” 

เหตุไฉนจึงสวดไม่เหมือนกัน ทั้งที่อยู่ในบทสวดบทเดียวกัน ขอให้พิจำรณำดูให้ดี

๓. บทพระสังฆคุณ 
 สุปฏิปนฺโน ภควโต สำวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สำวกสงฺโฆ ญำยปฏิปนฺโน ภควโต  

สำวกสงฺโฆ สำมีจิปฏิปนฺโน ภควโต สำวกสงฺโฆ ยทิท� จตฺตำริ ปุริสยุคำนิ อฏ ปุริสปุคฺคลำ เอส  

ภควโต สำวกสงฺโฆ อำหุเนยฺโย ปำหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญชลีกรณีโย อนุตฺตร� ปุญญกฺเขตฺต�  

โลกสฺสำติฯ

 ค�ำแปล พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อ 

ออกจำกทุกข์ ปฏิบัติโดยชอบ รวมเป็นพระสงฆ์ ๔ คู่ (คือ พระโสดำบัน ๑ คู่ พระสกทำคำมี ๑ คู่  

พระอนำคำมี ๑ คู่ พระอรหนัต์ ๑ คู)่ จ�ำแนกเป็นพระอรยิบคุคล ๘ คอื พระผูต้ัง้อยูใ่นโสดำปัตตมิรรค ๑  

พระผู้ต้ังอยู่ในโสดำปัตติผล ๑ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทำคำมิมรรค ๑ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทำคำมิผล ๑  

พระผู้ตั้งอยู่ในอนำคำมิมรรค ๑ พระผู้ต้ังอยู่ในอนำคำมิผล ๑ พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค ๑  
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พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล ๑ นี้คือพระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ท่ำนเป็นผู้ควรรับของบูชำ 

เป็นผู้ควรต้อนรับ เป็นผู้ควรกระท�ำทักษิณำ เป็นผู้สมควรน้อมอัญชลีกรำบไหว้ เป็นบุญเขตอัน 

ยอดเยี่ยมของชำวโลกฯ

 ท่ำนผู้ประพันธ์ ถือเอำใจควำมบำงบทในบทพระสังฆคุณนี้ มำประพันธ์เป็นบทสรรเสริญ

พระสังฆคุณ โดยใช้บทกำพย์ฉบัง ๑๖ เป็นบทประพันธ์ เหมือนในบทสรรเสริญพระธรรมคุณ  

ส่วนผังกำพย์ฉบัง ๑๖ ได้กล่ำวไว้แล้วในบทธรรมคุณข้ำงต้น

บทสวดสังฆคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  สงฆ์ใดสำวกศำสดำ  รับปฏิบัติมำ

 แต่องค์สมเด็จภควันต์  

  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทำงที่อัน

 ระงับและดับทุกข์ภัย

  โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญำผ่องใส

 สะอำดและปรำศมัวหมอง

  เหินห่ำงทำงข้ำศึกปอง บ มิล�ำพอง

 ด้วยกำยและวำจำใจ

  เป็นเนื้อนำบุญอันไพ- ศำลแด่โลกัย

 และเกิดพิบูลย์พูนผล

  สมญำเอำรสทศพล มีคุณอนนต์

 อเนกจะนับเหลือตรำ

  ข้ำฯ ขอนบหมู่พระศรำ- พกทรงคุณำ-

 นุคุณประดุจร�ำพัน

  ด้วยเดชบุญข้ำอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

 อุดมดิเรกนิรัติสัย

  จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรำยใดใด

 จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ 
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เนื้อหำสำระ

 พระสงฆ์สำวกของพระพทุธเจ้ำ รบัข้อปฏบิตัมิำแต่พระผูม้พีระภำคเจ้ำ เหน็แจ้งในอรยิสจัธรรม 

ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคแล้ว จนได้บรรลุทำงที่สงบระงับดับทุกข์ภัยทั้งสิ้นตำม 

พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ผู้ทรงตรัสรู้วิชชำ ๓ ประกำร คือ ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ ๑ จุตูปปำตญำณ 

๑ อำสวักขยญำณ ๑ ท�ำให้พระสงฆ์สำวกมีปัญญำผ่องใส สะอำดปรำศจำกควำมมัวหมอง ไกลจำก 

ข้ำศึกคือกิเลส มีควำมส�ำรวมกำยวำจำและใจ น่ำเลื่อมใสจึงจัดว่ำเป็นเน้ือนำบุญอันกว้ำงขวำง 

แก่ชำวโลก น�ำให้เกดิผลอนัไพบลูย์ พระสงฆ์สำวกน้ีจงึมสีมัญญำเป็นพระโอรสของพระทศพลพุทธเจ้ำ 

มีพระคุณอเนกอนันต์เหลือที่จะคณำนับ 

 ข้ำพเจ้ำ จงึขอนบน้อมหมู่พระสงฆ์สำวกผูท้รงคณุำนุคณุดงัพรรณนำมำ และด้วยเดชะบญุ 

ที่ข้ำพเจ้ำนบไหว้พระรัตนตรัยอันยิ่งใหญ่ด้วยอุดมคุณน้ี ได้โปรดช่วยขจัดภัยทั้งปวง และขอให้

อันตรำยใด ๆ จงดับและกลับเสื่อมสูญไปด้วยเทอญฯ

ข้อสังเกต

 ในบทสวดสังฆคุณนี้ ค�ำคร่อมวรรคที่มียัติภังค์หลำยแห่ง เช่น “เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร” 

“เป็นเนื้อนำบุญอันไพ” เป็นต้น กำรสวดจะต้องเอ้ือนเสียงหรือลำกเสียงไปถึงตัวข้ำงหลังด้วย  

โดยมิให้ขำดค�ำหรือมิให้เสียงขำด เพรำะเป็นค�ำเดียวกัน เช่น บรร-ลุ ไพ-ศำล ดังน้ันผู้ฝึกสอน 

และฝึกสวดต้องใช้ศิลปะอย่ำงนี้ด้วย

 บทประพันธ์ทัง้ ๓ บทนี ้มีข้อสังเกตรวม ๆ  อีกประกำรหน่ึงทีนั่กประพนัธ์ หรอืนักวรรณคดี

ต้องสังเกตให้รู้ไว้ คือ ตัวสุดท้ำย หรือค�ำลงท้ำยของบทประพันธ์แต่ละบท จะต้องไปสัมผัสกับบท 

ต่อไปเสมอ เช่น

 ค�ำลงท้ำยที่ ๑  สัมพุทธกำรุญ- ญภำพนั้นนิรันดร

 ค�ำขึ้นต้นที่ ๒  ธรรมะคือคุณำกร ส่วนชอบสำธร

 ค�ำขึ้นต้นที่ ๒  -  ด้วยจิตและกำยวำจำ

 ค�ำลงท้ำยที่ ๓  สงฆ์ใดสำวกศำสดำ รับปฏิบัติมำ

 จะเห็นว่ำค�ำว่ำ “ดร” ต่อสัมผัสกับค�ำว่ำ “ธร” ในบทที่ ๒ ค�ำลงท้ำยที่ ๒ “วำจำ” สัมผัส

กับค�ำว่ำ “มำ” ในค�ำขึ้นต้นบทที่ ๓ ค�ำลงท้ำยบทก่อนจะต้องสัมผัสกับค�ำสุดท้ำยของบทขึ้นต้น 
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ของบทต่อไปเสมอ ในเมือ่ประพนัธ์เป็นเรือ่งเดยีวกนั เป็นลกัษณะของพวงร้อย ให้คล้องจองกนัไปทกุบท 

จนจบเรือ่ง เหมือนกับพวงดอกไม้ทีร้่อยตดิต่อกนัไป น้ีเป็นเร่ืองกรรมวิธีบทประพนัธ์ทีจ่ะต้องน�ำไปใช้

 ๔.  บทสวดชยสิทธิคำถำ ส�ำหรับบทสวดนี้ ขอท�ำควำมเข้ำใจว่ำ เฉพำะบทที่เป็น

ภำษำบำลีสืบประวัติไม่ได้ว่ำ คณะสงฆ์ลังกำหรือคณะสงฆ์ไทยเป็นผู้ประพันธ์ เพรำะใช้สวดกันมำ

เป็นเวลำนำนแล้ว จนกระทัง่ไม่รูผู้ป้ระพนัธ์ ใจควำมของบทประพนัธ์น้ีพรรณนำถงึเรือ่งชัยชนะของ

พระพทุธเจ้ำถงึ ๘ เรือ่งด้วยกนั ดงัทีพ่ระสงฆ์สวดบทถวำยพรพระอยูใ่นวันพระ วันท�ำบญุตักบำตรกัน  

หรือสวดมนต์ในงำนพิธีต่ำง ๆ กันจนจบทั้ง ๘ เรื่อง แต่ที่น�ำมำสวดเป็นบทสวดมนต์ของนักเรียนนี้ 

น�ำมำสวดเฉพำะเรื่องแรก หรือเรื่องต้นเท่ำนั้น และเปลี่ยนบทสุดท้ำยจำกเดิมว่ำ “ตนฺเตชสำ ภวตุ 

เต ชยมงฺคลำนิ” เป็นว่ำ “ตนฺเตชสำ ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจ�” เพื่อให้เหมำะกับวัตถุประสงค์ที่จะน�ำ

มำใช้และเป็นกำรถูกต้องตำมคณะฉันท์ ๑๔ ทุกประกำร

  บทฉันทลักษณ์นี้ เป็นลักษณะของฉันท์ ๑๔ ค�ำฉันท์ มีชื่อเรียกหลำยประกำร  

แต่ที่นิยมเรียกกันทั่วไป เรียกว่ำ “วสันตดิลกฉันท์” มีก�ำหนดคณะฉันท์ใช้ประพันธ์ดังนี้ คือ 

  ตะคณะ ภะคณะ ชะคณะ ชะคณะ คณะละ ๓ ค�ำ ๔ คณะ เป็น ๑๒ ค�ำ บวกครุลอย

อีก ๒ ค�ำ เป็น ๑๔ ค�ำ ดังมีผังดังต่อไปนี้

แผนผังวสันตดิลกฉันท์

               

              

              

ตัวอย่ำงบำลี

 พำ หุ ส หส ส ม ภิ นิม มิ ต สำ วุ ธน ต�

ฉันท์ไทย

 ปำง เมื่อ พระ องค์ ป ร ม พุท ธ วิ สุท ธ ศำส - ดำ

ตะคณะ ภะคณะ ซะคณะ ซะคณะ ครุลอย
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 รวม ๔ บรรทัด หรือ ๔ บำทเป็น ๑ ค�ำฉันท์

 ส�ำหรับฉันท์ ๑๔ ส่วนภำษำไทยเป็นบทพระรำชนิพนธ์ของล้นเกล้ำรัชกำลที่ ๖  

ทรงประพนัธ์ใช้ในกจิกรรมของเสือป่ำ ทีพ่ระองค์ทรงก่อตัง้ขึน้ในรชัสมยัของพระองค์ ใช้สวดต่อจำก 

๓ บทข้ำงต้นในครำวเสด็จออกไปทรงฝึกเสือป่ำตำมค่ำยต่ำง ๆ และใช้เป็นบทสวดมนต์นักเรียน 

สืบมำจนถึงปัจจุบันนี้

บทสวดชยสิทธิคำถำบำลี

 พำหุ สหสฺสมภินิมฺมิตสำวุธนฺต�

 คฺรีเมขล� อุทิตโฆรสเสนมำร�

 ทำนำทิธมฺมวิธินำ ชิตฺวำ มุนินฺโท

 ตนฺเตชสำ ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจ�ฯ

 ค�ำแปล พระสัมมำพุทธเจ้ำจอมมุนี ทรงชนะพญำมำรพร้อมทั้งหมู่เสนำมำรที่โห่ร้องมำ

อย่ำงกึกก้อง มีแขนตั้งพัน เนรมิตอำวุธมำพร้อมสรรพ ขี่ช้ำงคิรีเมขมำ ด้วยธรรมวิธีมีทำน เป็นต้น 

ด้วยเดชะอ�ำนำจชัยชนะของพระสัมพุทธเจ้ำนั้น ขอควำมสัมฤทธิชัย จงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อฯ 

บทฉันท์ ๑๔ ไทย

 บทวสันตดิลกฉันท์ไทยจัดวรรคตอนและสัมผัสไว้ต่ำงจำกฉันท์บำลี ถึงจะใช้คณะฉันท์

เหมือนกัน แต่ควำมไพเรำะสละสลวยของฉันท์ ก�ำหนดด้วยถ้อยค�ำและกำรสัมผัสเป็นส�ำคัญ มีกำร

แบ่งวรรคถ้อยค�ำและกำรสัมผัสดังต่อไปนี้ แต่ยังคงใช้สวดตำมท�ำนองฉันท์ภำษำบำลีเหมือนกัน
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แผนผังวสันตดิลกฉันท์ภำษำไทย 

               

               

               

               

บทสวดชยสิทธิคำถำ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  ปำงเมื่อพระองค์ปรมพุท- (รับพร้อมกัน) ธวิสุทธศำสดำ

 ตรัสรู้อนุตตรสมำ- ธิ ณ โพธิบัลลังก์ 

  ขุนมำรสหัสสพหุพำ- หุวิชำวิชิตขลัง

 ขี่คีริเมขลประทัง คชเหี้ยมกระเหิมหำญ

  แสร้งเสกสรำวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนรำญ

 รุมพลพหลพยุหปำน พระสมุททะนองมำ

  หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ทสุชินรำชำ

 พระปรำบพหลพยุหมำ- รมเลืองมลำยสูญ

  ด้วยเดชองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์

 ทำนำทิธัมมวิธิกูล ชนน้อมมโนตำม
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  ด้วยเดชสัจจวจนำ และนมำมิองค์สำม

 ขอจงนิกรพลสยำม ชยสิทธิทุกวำร

  ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พลเดชเทียมมำร

 ขอไทยผจญพิชิตผลำญ อริแม้นมุนินทรฯ

เนื้อหำสำระ

 ในสมัยที่องค์พระบรมศำสดำตรัสรู้พระอนุตตระสัมมำสัมโพธิญำณแล้วประทับน่ังอยู่ 

ณ โพธิบัลลังก์ ขณะนั้น พญำมำรผู้มีวิชำขลังเนรมิตตนเองมีมือมีแขนตั้งพันหนึ่ง นั่งอยู่บนคอช้ำง 

เนรมิตรมีชื่อว่ำ ช้ำงคีรีเมข มีนิสัยเห้ียมหำญ พญำมำรเนรมิตเหล่ำพลเสนำให้ถือเอำอำวุธ 

พร้อมสรรพ พำร้ีพลมำมำกมำย เปรียบปำนกับคลืน่ทะเลหลวง หวงัเพือ่จะรมุพลผจญพระจอมมนีุชนิเจ้ำ 

ให้พ่ำยแพ้ แต่ตนเองพร้อมทัง้หมู่พลทัง้หมดกลับถกูพระชินเจ้ำปรำบจนรำบคำบไป โดยทรงอธิษฐำน

พระทัยถึงพระบำรมี ๓๐ ทัศท่ีทรงบ�ำเพ็ญมำมีทำนบำรมี เป็นต้น หมู่นิกรชนจึงน้อมใจชื่นชมใน 

มำรวิชัย เป็นต้นก�ำเนิดเกิดพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยขึ้น

 ด้วยเดชอ�ำนำจกล่ำวสัจวำจำนี้และเดชอ�ำนำจที่ข้ำพเจ้ำนอบน้อมต่อพระไตรรัตน์ข้ำงต้น  

ขอให้หมู่นิกรชำวสยำมจงมีชัยสิทธิตลอดไป ถึงแม้จะมีอริรำชศัตรูผู้วิเศษมีเดชเทียมมำรก็ตำม  

ขอชำวไทยได้พิชิตผลำญศัตรูไปดังแม้นพระจอมมุนีนั้น เทอญฯ
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ข้อสังเกต 

 ในฉนัท์บทภำษำไทยนี ้มีบททีมี่ค�ำคร่อมวรรคทีม่ยีตัภิงัค์อยูห่ลำยแห่ง ครูผูฝึ้กสอนจะต้อง 

สอนให้นักเรียนสวดเอื้อนเสียงให้ไปต่อกับตัวหลังจนคล่อง หรือช�ำนำญ เสียงจะได้ไม่ขำดสำยไป 

โดยเฉพำะก็คือฝึกให้นักเรียนผลัดกันหำยใจ เช่น หำยใจ ๒ คน คลอเสียงไป ๓ คน แล้ว ๒ คนแรก

รับต่อ ๓ คนหลังหำยใจ แล้วจึงรับกันต่อไปทั้งหมดพร้อมกัน

 เฉพำะเร่ืองค�ำยัติภังค์นี้ ขอย�้ำอีกนิดว่ำ เฉพำะในบทสวดพระพุทธคุณ บำทสุดท้ำยที่ว่ำ 

“สัมพุทธกำรุญ- ญภำพนั้นนิรันดร” ตัว กำรุญ ให้เอื้อนเสียงโดยมิให้ต่อกับค�ำบทหลังให้เอื้อนเสียง

ไปตำมสมควร แล้วหยุดให้เสียงขำดไปเลย แล้วจึงสวดต่อว่ำ -ญภำพนั้นนิรันดร ทั้งนี้เพรำะเป็น 

บทสวดที่จะจบลงแล้ว

 อน่ึง เพ่ือให้เยำวชนเข้ำใจและซำบซึ้ง ในคุณของพระรัตนตรัย พึงทรำบควำมหมำย 

คุณของพระรัตนตรัย โดยย่อเพิ่มเติม ดังนี้ คือ

 พระรัตนตรัย : หมำยถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พระพุทธคุณมี ๙ ประกำรคือ 

 ๑.  อรหัง เป็นผู้ไกลจำกกิเลส

 ๒.  สัมมำสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

 ๓.  วิชชำจรณสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยควำมรู้และควำมประพฤติ 

 ๔.  สุคโต เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

 ๕.  โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก

 ๖.  อนุตตโร ปุริสทัมมสำรถิ เป็นสำรถีผู้ฝึกบุรุษได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ

 ๗. สัตถำ เทวมนุสสำนัง เป็นศำสดำของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย

 ๘.  พุทโธ  เป็นผู้รู้ตื่นและเบิกบำนแล้ว

 ๙.  ภควำ เป็นผู้มีโชคและเป็นผู้จ�ำแนกแจกธรรม

 โดยสรุปพระคุณของพระพุทธเจ้ำมี ๓ ประกำรคือ

 ๑.  ปัญญำธิคุณ  พระคุณคือพระปัญญำอันยิ่ง 

 ๒.  วิสุทธิคุณ พระคุณคือควำมบริสุทธิ์

 ๓.  มหำกรุณำคุณ  พระคุณคือพระมหำกรุณำ
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พระธรรมคุณมี ๖ ประกำร คือ 

 ๑.  สวำกขำโต ภควตำ ธัมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว

 ๒.  สันทิฏฐิโก อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

 ๓.  อกำลิโก ไม่ประกอบด้วยกำลเวลำ 

 ๔.  เอหิปัสสิโก ควรเรียกให้มำดู หรือมำพิสูจน์

 ๕.  โอปนยิโก ควรน้อมเข้ำมำไว้ในใจ

 ๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพำะตน

 โดยประเภทเรียกว่ำ “สัทธรรม” มี ๓ ประกำร คือ

 ๑.  ปริยัตติสัทธรรม ค�ำสั่งสอนที่จะต้องศึกษำเล่ำเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์

 ๒.  ปฏิปัตติสัทธรรม ปฏิปทำที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขำ

 ๓.  ปฏิเวธสัทธรรม ผลอันจะพึงเข้ำถึงหรือบรรลุด้วยกำรปฏิบัติโดยชอบ ได้แก่  

   มรรคผล และนิพพำน

สังฆคุณมี ๙ ประกำร คือ 

 ๑.  สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดี

 ๒.  อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง

 ๓.  ญำยปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติถูกทำง

 ๔.  สำมีจิปฏิปันโน  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

 ๕.  อำหุเนยโย เป็นผู้สมควรรับของที่เขำน�ำมำถวำย

 ๖.  ปำหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่กำรต้อนรับ

 ๗.  ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรแก่ทักษิณำ หรือควรแก่ของท�ำบุญ

 ๘.  อัญชลีกรณีโย เป็นผู้ควรแก่กำรกรำบไหว้

 ๙.  อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ  เป็นเนื้อนำบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

พระสงฆ์มี ๒ ประเภท คือ 

 ๑.  พระอริยสงฆ์ 

 ๒.  พระสมมติสงฆ์
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ข้อสังเกตเรื่องท�ำนองสวด

 ๑.  กำรสวดภำษำบำลี มีท�ำนองสวด ๒ แบบ คือ ท�ำนองมคธ กับ ท�ำนองสังโยค 

  ท�ำนองมคธ เน้นควำมชัดเจนของค�ำและมีจังหวะหยุดเป็นวรรคๆ

  ท�ำนองสังโยค เป็นกำรสวดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ มีจังหวะหยุดหำยใจแบบลักหำยใจ

สั้น ๆ ตรงค�ำที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ ในค�ำที่มีสระเสียงสั้น

 กำรสวดท�ำนองสังโยค ค�ำขึ้นต้นภำษำบำลีทุกบท ให้ขึ้นเพียงค�ำเดียวทุกบท (ยกเว้น  

อิติปิ โส ให้ขึ้นว่ำ อิติปิ โส) ไม่ต้องเหินเสียงขึ้นให้สูง เอื้อนเสียงไปเรียบ ๆ ดังนี้ 

 บทสวดนมัสกำร ขึ้นว่ำ นโม…แล้วรับ ตัสสะ ฯลฯ

 บทพระพุทธคุณ ขึ้นว่ำ อิติปิ โส .แล้วรับ ภควำ ฯลฯ

 บทธรรมคุณ  ขึ้นว่ำ สวำกขำโต แล้วรับ ภควตำ ฯลฯ

 บทสังฆคุณ  ขึ้นว่ำ สุปฏิปันโน….แล้วรับ ภควโต ฯลฯ

 บทชยสิทธิคำถำ ขึ้นว่ำ พำหุง ….แล้วรับ สหัสสะ ฯลฯ

 ๒.  กำรสวดภำษำไทย ซึ่งเป็นค�ำสรรเสริญหรือพรรณนำคุณของพระรัตนตรัยน้ัน 

แต่งด้วยค�ำประพนัธ์ เป็นฉนัท์บ้ำง เป็นกำพย์บ้ำง ตำมระเบยีบก�ำหนดให้สวดเป็นท�ำนองสรภญัญะ 

ไม่ใช่สวดแบบอ่ำนท�ำนองเสนำะ

 ๓.  กำรสวดท�ำนองสรภัญญะ เน้นควำมไพเรำะ อยู่ที่กำรใช้เสียง ลีลำ จังหวะ เป็นส่วน

ประกอบ

  จังหวะ คือหัวใจของกำรสวดที่มีทั้งจังหวะหนัก เบำ และกลำง

  เสียง นั้น มีทั้งเสียง สั้น ยำว เบำ แรง
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บทที่ ๓

กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�ำนองสรภัญญะ 

๑. กำรจัดกำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภััญญะ
 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ทำงรำชกำรร่วมกบัคณะสงฆ์ได้จัดกิจกรรมงำนส่งเสรมิพระพทุธศำสนำ  

เนือ่งในวนัวสิำขบชูำ กำรประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ เป็นส่วนหนึง่ 

ของงำนนี ้ซึง่ผูช้นะเลิศและรองชนะเลิศจะได้เข้ำรบัโล่พระรำชทำนจำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ  

สยำมบรมรำชกมุำร ีในวันเสด็จเปิดงำนส่งเสรมิพระพทุธศำสนำวนัวสิำขบูชำ โดยศนูย์ประสำนงำน 

ทหำรกองหนนุแห่งชำติ ส�ำนกังำนเลขำธิกำรกองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยใน เป็นผูรั้บผิดชอบ 

ให้มีกำรประกวดขึ้นทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยจัดครั้งแรกที่วัดมหำธำตุฯ ท่ำพระจันทร์ 

กรุงเทพมหำนคร

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ ศูนย์ประสำนงำนทหำรกองหนุนแห่งชำติ (ศกนช.) 

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน (กอ.รมน.) ร่วมกับศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย ์

วัดอนงคำรำมและศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำแห่งประเทศไทย จัดประกวดที่วัดอนงคำรำม  

เขตคลองสำน กรุงเทพฯ

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มอบให้กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร รับไปด�ำเนินกำร

ร่วมกับส�ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และศูนย์

ส่งเสริมพระพุทธศำสนำแห่งประเทศไทย โดยจัดกำรแข่งขันขึ้นที่วัดอนงคำรำม ได้จัดกำรปรับปรุง

และพัฒนำรูปแบบกำรแข่งขัน และวิธีกำรสวดมนต์ให้ดีขึ้น เป็นที่นิยมแพร่หลำยทั่วไป

  เม่ือสมยัทีศ่นูย์ประสำนงำนทหำรกองหนุนแห่งชำต ิ(ศกนช.) เป็นแกนน�ำ กำรแข่งขนั

รอบคดัเลอืกได้แบ่งเป็น ๕ ภำค คอื ศนูย์ประสำนงำนทหำรกองหนุนแห่งชำต ิ(ศกนช.) กองอ�ำนวยกำร 

รกัษำควำมม่ันคงภำยใน (กอ.รมน.) ภำค ๑,๒,๓,๔ (ตำมกองทพัภำคทัง้ ๔ ภำคของกองทพับก) เป็น

ผูร้บัผดิชอบด�ำเนนิกำร และส่วนกลำงกรงุเทพฯ ศนูย์ประสำนงำนทหำรกองหนุนแห่งชำติ (ศกนช.) 

เป็นผู้ด�ำเนินกำร ต้ังแต่ระดับจังหวัด ภำค ให้เสร็จสิ้นก่อนวันมำฆบูชำของแต่ละปี โดยคัดเลือก 
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เอำภำคละ ๒ โรงเรียน (ระดับประถมศึกษำ ๑ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ๑ โรงเรียน) มำแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหำนคร ระดับละ ๕ โรงเรียน รวมเป็น ๑๐ โรงเรียน

  ต่อมำเมื่อกรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร ในขณะน้ันเป็นแกนน�ำในกำรจัด 

กำรแข่งขัน ได้จัดให้มีกำรแข่งขันระดับจังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ ๒ โรงเรียน 

คือ ระดับประถมศึกษำ ๑ โรงเรียน มัธยมศึกษำ ๑ โรงเรียน แล้วส่งเข้ำแข่งขันระดับเขตกำรศึกษำ

ที่จังหวัดนั้น ๆ สังกัดอยู่ ซึ่งเขตกำรศึกษำทั่วประเทศมี ๑๒ เขต แต่ละเขตกำรศึกษำจะคัดเลือก 

ให้เหลือเพียง ๒ โรงเรียน คือ ระดับประถมศึกษำ ๑ โรงเรียน มัธยมศึกษำ ๑ โรงเรียน เช่นเดียวกัน 

จำกนั้นส่งเข้ำชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหำนคร ส่วนที่กรุงเทพมหำนครนั้น จัดเป็นเขต

กำรศึกษำพิเศษ ท�ำกำรแข่งขันเช่นเดียวกัน แต่คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้ำชิงชนะเลิศไว้ระดับละ  

๓ โรงเรียน เนื่องจำกมีโรงเรียนที่สมัครเข้ำแข่งขันจ�ำนวนมำก รวมโรงเรียนที่เข้ำแข่งขันชิงชนะเลิศ

จ�ำนวน ๓๐ โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษำ ๑๕ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ๑๕ โรงเรียน  

ผู้ที่ชนะที่ ๑, ๒, ๓ แต่ละระดับ และชมเชยอีกระดับละ ๓ โรงเรียน จะได้เข้ำรับโล่พระรำชทำน

ประดับพระนำมย่อ “สธ” จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันที ่

เสด็จประกอบพิธีเปิดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำวันวิสำขบูชำ

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทำงรำชกำรได้มีกำรปรับเปลี่ยนกระทรวง ทบวง กรมใหม่  

โดยกรมกำรศำสนำได้ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระทรวงตั้งขึ้นใหม่ ยังไม่มีหน่วยงำน

วัฒนธรรมระดับภำค มีแต่ระดับจังหวัด จึงต้องอำศัยภำคกำรปกครองของคณะสงฆ์ ซึ่งมีทั้งหมด  

๑๘ ภำค แทนเขตกำรศกึษำเดิม เพรำะฉะนัน้ในส่วนภมูภิำคเมือ่โรงเรยีนได้เข้ำแข่งขนัในระดบัจงัหวดั

เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คัดเลือกเอำโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับภำค (ตำมกำรปกครองของคณะสงฆ์)  

ในระดับ ประถมศึกษำ ๑ โรงเรียน และมัธยมศึกษำ ๑ โรงเรียน เข้ำแข่งขันในระดับประเทศ 

ที่กรุงเทพมหำนคร รวมโรงเรียนทั้งหมด ๓๖ โรงเรียน

 ส่วนที่กรุงเทพมหำนครจัดเป็นเขตภำคกำรศึกษำพิเศษท�ำกำรประกวดเช่นเดียวกัน  

แต่คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้ำไปชิงชนะเลิศไว้ระดับละ ๓ โรงเรียน รวมโรงเรียนที่จะเข้ำแข่งขัน 

ระดับประเทศทั้งหมด ๔๒ โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษำ ๒๑ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษำ  

๒๑ โรงเรียน ผู้ที่ชนะที่ ๑,๒,๓ และชมเชย ๑,๒,๓ ทั้ง ๒ ระดับ จะได้เข้ำรับโล่พระรำชทำน 

ประดับพระนำมย่อ “สธ” จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชมำรี ในวันที่เสด็จ 

ประกอบพิธีเปิดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวันวิสำขบูชำ ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง



29คู่มือ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�านองสรภัญญะ

๒. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแนวกำรฝึกฝนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
 ท�ำนองสรภัญญะ
 กำรสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภัญญะน้ี เดมิทไีม่มรีปูแบบ ไม่มตัีวอย่ำง

ในกำรสวดที่เป็นมำตรฐำนท่ีชัดเจน เมื่อมีกำรจัดประกวดขึ้นก็มีกำรพัฒนำรูปแบบของกำรสวด  

วิธีสวด กติกำและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยมีกำรพัฒนำจัดท�ำต้นแบบในกำรสวดตำมล�ำดับ ดังนี้

 ครั้งที่ ๑ ศูนย์ประสำนงำนกองหนุนแห่งชำติ (ศกนช.) จัดท�ำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ นักเรียน

โรงเรียนวัดประสพ จังหวัดสุรินทร์ สวดบันทึก

 ครั้งที่ ๒ ศนูย์ประสำนงำนกองหนุนแห่งชำติ (ศกนช.) ร่วมกบักรมกำรศำสนำและศนูย์ศกึษำ 

พระพทุธศำสนำวันอำทติย์วดัอนงคำรำม จัดท�ำขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยนักเรยีน

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหำนคร สวดบันทึกเสียงที่กรมประชำสัมพันธ์

 ครั้งที่ ๓ กรมกำรศำสนำ จัดท�ำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยคณะนักเรียนศูนย์ศึกษำ 

พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

กรุงเทพมหำนคร สวดบันทึก

 ครั้งที่ ๔ กรมกำรศำสนำร่วมกับศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์วัดอนงคำรำม 

จดัท�ำขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ บนัทกึเป็นแถบวดีทิศัน์ (วดีโิอเทป) จ�ำนวน ๒,๐๐๐ ม้วน  

นักเรียนโรงเรียนศึกษำนำรี สวดบันทึกและได้ถ่ำยเสียงจำกวีดิโอเทปเป็น

แถบบันทึกเสียง ๕,๐๐๐ ม้วน มูลนิธิ “แถม-สร้อย ชอบฝึก” เป็นผู้อุปถัมภ ์

ในกำรจัดท�ำ

นักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับประเทศที่วัดอนงคาราม ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
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 ครั้งที่ ๕ ส�ำนกังำนบรหิำรกำรศกึษำพระพทุธศำสนำวนัอำทติย์แห่งประเทศไทย จดัท�ำเมือ่  

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นแถบบันทึกเสียง จ�ำนวน ๕,๐๐๐ ม้วน และ VCD อีกจ�ำนวน 

๓,๐๐๐ แผ่น โดยถ่ำยมำจำกวีดิทัศน์ (วีดิโอเทป) ที่มีอยู่แล้ว 

 ครั้งที่ ๖ ส�ำนกังำนบรหิำรกำรศกึษำพระพทุธศำสนำวนัอำทติย์แห่งประเทศไทย จดัท�ำเมือ่  

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น VCD จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น โดยมนีกัเรยีนทีไ่ด้รบัรำงวลัชนะเลศิ 

ระดับประเทศ ในงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำวันวิสำขบูชำประจ�ำปี 

๒๕๔๙ คือ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้สวดบันทึกระดับมัธยม 

และโรงเรียนวัดอัยยิกำรำม จังหวัดปทุมธำนี เป็นผู้สวดบันทึกระดับประถม

๓. ระเบียบปฏิบัติในกำรประกวดสวดมนต์หมู่
 ระเบยีบปฏบิตัเิพือ่ให้กำรจดัประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ 

มีแบบแผนใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติที่จะช่วยรักษำวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ไทย จึงวำงระเบียบ

ปฏิบัติในกำรจัดประกวดสวดมนต์หมู ่ฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

 ๑.  ผู้เข้ำประกวดเข้ำไปในสถำนที่จัดไว้ โดยเดินเข่ำเรียงหนึ่งหรือเป็นแถวหน้ำกระดำน

ตรงไปที่โต๊ะหมู่บูชำ กรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วท�ำควำมเคำรพธงชำติ และพระบรม

ฉำยำลักษณ์ ตำมล�ำดับ

 ๒. ระเบียบปฏิบัติและบทสวดที่ก�ำหนดใช้ประกวด
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  ๒.๑  น่ังคุกเข่ำประนมมือสวดบทนมสักำรพระรตันตรยัแบบสวดน�ำ (อรหัง สมัมำสมัพทุโธ  

ภควำฯลฯ)

  ๒.๒  สวดบทนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ (นโม ตัสสะ ภควโต ฯลฯ)

  ๒.๓  สวดบทพระพุทธคุณ ภำษำบำลี (อิติปิ โส ภควำ ฯลฯ) ท�ำนองสังโยค เสร็จแล้ว

สวดบทพระพุทธคุณภำษำไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ จบแล้วกรำบ ๑ ครั้ง

  ๒.๔  สวดบทพระธรรมคณุ ภำษำบำล ี(สวำกขำโต ภควตำ ธมัโม ฯลฯ) ท�ำนองสงัโยค 

สวดบทพระธรรมคุณภำษำไทย (ธรรมคือคุณำกร ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ จบแล้วกรำบ ๑ ครั้ง

  ๒.๕  สวดบทพระสังฆคุณ ภำษำบำลี (สุปฏิปันโน ภควโต ฯลฯ) ท�ำนองสังโยค  

สวดบทพระสังฆคุณภำษำไทย (สงฆ์ใดสำวกศำสดำ ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ จบแล้วกรำบ ๑ ครั้ง

  ๒.๖  สวดบทชยสิทธิคำถำ ภำษำบำลี (พำหุง สหัสสะ.. ฯลฯ) ท�ำนองสังโยค 

สวดบทชยสิทธิคำถำภำษำไทย (ปำงเมื่อพระองค์ปรมพุทธ ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ จบแล้วกรำบ 

๑ ครั้ง วำงมือลงอยู่ในท่ำเตรียม

  ๒.๗ กรำบลำพระรัตนตรัยแบบเบญจำงคประดิษฐ์อีก ๓ ครั้ง เดินเข่ำถอยออกมำ 

แต่พองำม ยืนขึ้นแล้วเดินเรียงหนึ่งออกไปจำกสถำนที่ประกวด เป็นเสร็จพิธี 

   ถ้ำในสถำนทีจ่ดัประกวดมกีำรตัง้โต๊ะหมูบ่ชูำ ธงชำตไิทย และพระบรมฉำยำลกัษณ์ 

ไว ้พร ้อม และจ�ำนวนโรงเรียนที่ เข ้ำประกวดมีไม ่มำก สำมำรถบริหำรเวลำให้เสร็จทัน 

ในเวลำอันเหมำะสม หลังจำกกรำบพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว จะให้นักเรียนท�ำควำมเคำรพธงชำติ  

และพระบรมฉำยำลักษณ์พร้อมกัน เสร็จแล้วเดินเรียงหนึ่งออกไปจำกสถำนที่ประกวดก็ได้ 

   แต่ถ้ำเหน็ว่ำวธิกีำรดงักล่ำวจะท�ำให้เสยีเวลำมำกไป จะตดัลดัขัน้ตอนนีอ้อกไปกไ็ด้  

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรในสถำนที่นั้น ๆ พิจำรณำตกลงกันเอง

   อนึ่ง ในกำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ในบำงจังหวัดจัดให้มีกำรรำยงำนตัวผู้เข้ำ

ประกวดว่ำ ชื่ออะไร เรียนอยู่ชั้นไหน มำจำกโรงเรียนไหน และใครเป็นผู้ควบคุมฝึกสอน เป็นต้น  

ขั้นตอนนี้ก็ไม่ควรท�ำ เพรำะจะท�ำให้เกิดควำมล�ำเอียงได้ และท�ำให้เสียเวลำไปโดยใช่เหตุฯ
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บทที่ ๔

กรรมกำร และกติกำกำรตัดสิน

 ในกำรประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ น้ี มกีำรจัดประกวด 

ทั้งภำยนอกและในสถำนศึกษำ ในระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกันเอง ในทุกจังหวัด และทุกภำคของ

ประเทศ ผู้ที่ท�ำหน้ำที่ให้ควำมเป็นธรรมในกำรประกวดทุกคร้ัง คือ กรรมกำร เพื่อให้เกิดควำม

เรียบร้อยในกำรจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ จึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นกรรมกำรตัดสิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน และเกณฑ์กำรตัดคะแนนต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรจัดประกวดสวดมนต์หมู ่

ไว้ดังต่อไปนี้ คือ

๑. คุณสมบัติของผู้เป็นกรรมกำรตัดสินสวดมนต์หมู่ฯ
 ๑.  เป็นผู้มีควำมยุติธรรม ไม่มีควำมล�ำเอียงด้วยอคติ ๔ 

 ๒.  เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจดีในระเบียบ กติกำ และกฎเกณฑ์กำรตัดสินต่ำง ๆ 

 ๓. เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรสวดท�ำนองสงัโยคและท�ำนองสรภัญญะและรูล้กัษณะ 

ของฉันทลักษณ์และบทประพันธ์ได้ดีทั้งภำษำบำลีและภำษำไทย

 ๔.  เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของบทสวดทั้งที่เป็นภำษำบำลีและภำษำไทย 

 ๕.  เป็นผู้มีควำมประพฤติเหมำะสม มีคุณธรรมเป็นที่น่ำเคำรพนับถือ

 ๖.  ไม่มีนักเรียนของตนเข้ำแข่งขันในขณะที่ท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรตัดสิน

๒. กติกำกำรจัดประกวดเบื้องต้น
 ๑. ถ้ำกรณีมีโรงเรียนส่งเข้ำประกวดจ�ำนวนมำก คณะกรรมกำรอำจจะพิจำรณำ จัดกำร

ประกวดออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

 ๒. กำรประกวดรอบคัดเลือก จะก�ำหนดให้สวดเฉพำะบทพระพุทธคุณ ทั้งภำษำบำลี 

(ท�ำนองสังโยค) และภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ) หรืออำจเพิ่มบทใดบทหนึ่ง หรือหลำยบท หรือ

ทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดกำรประกวด
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 ๓. กำรประกวดรอบชิงชนะเลิศ ให้สวดทั้งภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค) และภำษำไทย 

(ท�ำนองสรภัญญะ) ทุกบทรวมทั้งบทพำหุง ผลกำรประกวด คือ ชนะเลิศ ๑ รำงวัล และรองชนะ

เลิศ ๒ รำงวัล (รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒) และชมเชย ๓ รำงวัล (ชมเชยอันดับที่ ๑-๒- ๓)

 ๔. กำรจัดสถำนที่ให้จัดโต๊ะหมู่บูชำพร้อมด้วยธงชำติและพระบรมฉำยำลักษณ์ของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในสถำนที่จัดกำรประกวด เพ่ือให้ผู้เข้ำประกวดกรำบพระรัตนตรัย 

เคำรพธงชำติ และพระบรมฉำยำลักษณ์ตำมล�ำดับ

 ๕. กติกำกำรประกวดเบื้องต้นนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของคณะกรรมกำร

๓. เกณฑ์กำรตัดสิน
 ๑. ควำมถูกต้องของกำรกรำบพระรัตนตรัย กำรท�ำควำมเคำรพธงชำติ และพระบรม

ฉำยำลักษณ์ ตำมล�ำดับ

 ๒.  ควำมถูกต้องของอักขระ จังหวะ และท�ำนอง

 ๓.  ควำมไพเรำะของน�้ำเสียงในกำรสวดมนต์หมู่ฯ

 ๔.  ควำมพร้อมเพรียง มำรยำทของหมู่คณะ เช่น กำรกรำบ เป็นต้น

 ๕.  ควำมถูกต้องสวยงำมของท่ำทำงขณะสวดมนต์ เช่น กำรประนมมือ เป็นต้น

 ๖.  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันยุติ

๔. เกณฑ์กำรให้คะแนน
 ๑.  ควำมถูกต้องของอักขระ   ๒๐  คะแนน 

 ๒.  ควำมถูกต้องของจังหวะ   ๒๐  คะแนน

 ๓. ควำมถูกต้องของท�ำนอง   ๒๐  คะแนน

 ๔.  น�้ำเสียง     ๒๐  คะแนน

 ๕.  ควำมพร้อมเพรียงโดยรวม   ๑๐  คะแนน

 ๖.  มำรยำทและท่ำทำง   ๑๐  คะแนน
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ค�ำอธิบำย

 ๑. ควำมถูกต้องของอักขระ

  หมำยถงึ กำรว่ำตวัอกัษร คอื พยญัชนะ และสระ ได้ชดัเจนถกูต้องตำมหลกัภำษำไทย 

และภำษำบำลี ว่ำตัวกล�้ำ ตัว ร ตัว ล อักษรสูง อักษรต�่ำ ทีฆะ รัสสะ อัฑฒ-สระได้ถูกต้อง 

ตำมระเบียบแบบแผนของภำษำ

 ๒.  ควำมถูกต้องของจังหวะ

  หมำยถงึ รู้จกัวรรคตอนว่ำ ตรงไหนควรหยดุ ตรงไหนไม่ควรหยดุ ตรงไหนควรว่ำตดิต่อ

กันไป ตรงไหนควรเอื้อน (จังหวะที่ถือว่ำผิดคือจังหวะที่ว่ำช้ำยืดยำดหรือเร็วจนเกินไปและหยุดใน

แต่ละวรรคนำนเกินไป)

 ๓. ควำมถูกต้องของท�ำนอง

  หมำยถงึ เม่ือสวดภำษำบำล ีสวดตำมสงัโยควธิ ีเม่ือสวดภำษำไทยสรรเสรญิพระพทุธคณุ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบทพำหุง ต้องสวดท�ำนองสรภัญญะให้ถูกต้องตำมบทประพันธ ์

นั้น ๆ (ห้ำมสวดท�ำนองเสนำะ)

 ๔. ควำมไพเรำะของน�้ำเสียง

  หมำยถงึ เสียงทีเ่ปล่งออกมำเตม็เสยีง ดงัชดัเจน มกีงัวำนไพเรำะเสนำะห ูไม่แหบหรอื

ค่อยจนเกินไป เสียงกลมกล่อม ไม่แตก ไม่พร่ำ กำรเอื้อนก็เอื้อนได้ไพเรำะ

 ๕. ควำมพร้อมเพรียงโดยรวม

  หมำยถึง ขณะสวดว่ำพร้อมกนั ทัง้อักษร จังหวะ ท�ำนอง กลมกลนืเสมอืนเสยีงเดยีวกัน 

ไม่มเีสยีงแตกแยกออกไป เช่น หลำยคนว่ำเสียงสงู แต่มบีำงคนว่ำเสยีงต�ำ่ หรอืหลำยคนสวดเรว็หรอื

พอดี แต่บำงคนสวดช้ำและลำกเสียง เป็นต้น

 ๖.  มำรยำทและท่ำทำง

  หมำยถงึ กำรแต่งกำย ควำมเรยีบร้อยของแต่ละคนและทัง้คณะ กิรยิำทีเ่ข้ำไปในสถำนที ่

ประกวดสวดมนต์ กำรเดินเข้ำไปที่ประชุม กำรเดินเข่ำ กำรนั่งคุกเข่ำ (อิริยำบถขณะสวดมนต์ต้อง 

นัง่คุกเข่ำประนมมอื) กำรกรำบพระรตันตรยัแบบเบญจำงคประดษิฐ์ กำรท�ำควำมเคำรพธงชำต ิและ

กำรแสดงควำมเคำรพพระบรมฉำยำลกัษณ์ (ถ้ำไม่ได้ตัง้ไว้ให้กรำบพระรัตนตรยัแล้วเริม่สวดได้เลย) 
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๕. เกณฑ์กำรตัดคะแนน

 ก. เกณฑ์กำรตัดสิน “อักขระ”

  เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนเกี่ยวกับอักขระ คือ

  ๑.  สวดตัว ร เป็น ล ตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่ว่ำผิด)

  ๒.  ค�ำควบกล�้ำว่ำไม่ควบกล�้ำตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่สวดผิด)

  ๓.  สวดผิดตำมที่ตั้งข้อสังเกตไว้ในบทที่ ๒ ตัดค�ำละ ๑ คะแนน

  ๔.  สวดผิดค�ำอื่นนอกเหนือจำกนี้ ตัดค�ำละ ๑ คะแนน

 ข. เกณฑ์กำรตัดสิน “จังหวะ”

  เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนเกี่ยวกับจังหวะ คือ 

  ๑.  ขึน้บทน�ำผดิแบบ กล่ำวคอื ต้องขึน้น�ำค�ำเดยีว ในบท นะโม / สวำกขำโต / สปุฏปัินโน  

และพำหุง หำกขึ้นมำกกว่ำค�ำเดียวให้ตัด บทละ ๑ คะแนน ยกเว้นบทพุทธคุณ ให้ขึ้นว่ำ อิติปิโส 

  ๒.  สวดจังหวะไม่เท่ำกัน ช้ำบ้ำง เร็วบ้ำง ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน

  ๓.  ค�ำคร่อมวรรคท่ีมีเครื่องหมำยยัติภังค์ ต้องเอื้อน (เอื้อนให้เสียงต่อเนื่องไปถึงค�ำ

ในวรรคถัดไปโดยมิให้เสียงขำด) หำกไม่เอื้อนถือว่ำผิดจังหวะ ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน เว้นแต่วรรค

ก่อนจบ ให้เอ้ือนโดยให้เสียงขำดค�ำ หำกมใิห้เสียงขำดค�ำให้ตดั ๑ คะแนน เช่น บทสวดพระพทุธคณุ 

ภำษำไทยที่ว่ำ “สัมพุทธกำรุญ- ญภำพนั้นนิรันดร” ต้องเอื้อนค�ำว่ำ “รุญ” ให้เสียงขำดค�ำจำก 

ค�ำว่ำ “-ญภำพนั้น” 

   ๔.  สวดเร็วหรือช้ำเกินไปทุกบททั้งภำษำบำลีและภำษำไทย ให้ตัดคะแนนได้ แต่ต้อง

ให้คะแนนไม่เกินระดับพอใช้ 

 ค. เกณฑ์กำรตัดสิน “ท�ำนองที่สวด”

  เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนเกี่ยวกับท�ำนองสวดมนต์ คือ

  ๑.  บทนมสักำรพระรตันตรยัไม่สวดเป็นท�ำนองน�ำ คอื มีผูน้�ำ ๑ คน ทีเ่หลือให้สวดตำม  

หรือมีผู้น�ำ ๑ คน แล้วสวดพร้อมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

  ๒.  กำรสวดภำษำบำลี ตั้งแต่บท นะโม เป็นต้นไป ไม่สวดท�ำนองสังโยค

  ๓.  กำรสวดภำษำไทย ไม่สวดท�ำนองสรภัญญะตำมลักษณะฉันทลักษณ์นั้น ๆ
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  ๔.  กำรแข่งขนัในรอบคดัเลือกก็ด ีรอบชงิชนะเลศิก็ด ีสวดบททีก่�ำหนดให้ไม่ครบและ

ไม่ปฏิบัติตำมกติกำที่ก�ำหนดไว้ ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้ 

 ง.  เกณฑ์กำรตัดสิน “น�้ำเสียง”

  เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนเกี่ยวกับน�้ำเสียงในกำรสวดมนต์ คือ

  ๑. สวดใช้เสียงดังเกินไป ไม่กลมกล่อม หรือเบำเกินไป จนฟังไม่ชัดเจน

  ๒. เสียงไม่เข้ำกัน เช่น เสียงสูง เสียงต�่ำ เสียงเล็ก เสียงใหญ่ เป็นต้น

   ๓. ขึ้นบทน�ำออกเสียงสูงเหินเกินไป

 จ.  เกณฑ์กำรตัดสิน “ควำมพร้อมเพรียง”

  เกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนเกี่ยวกับควำมพร้อมเพรียงในกำรสวดมนต์หมู ่

คือ

  ๑. สวดไม่พร้อมเพรียงกัน เช่น กำรรับไม่พร้อมกัน เป็นต้น 

  ๒. ผู้สวดน�ำ ขึน้บทน�ำครัง้แรกอำจไม่ชอบใจหรอืรูส้กึเพีย้น ขึน้บทน�ำใหม่เป็นครัง้ที ่๒  

แสดงถึงควำมไม่พร้อม ให้ตัดคะแนน ครั้งละ ๑ คะแนน

  ๓. สวดข้ำมบท เช่น ก�ำหนดให้สวดทุกบท เมื่อสวดบทพุทธคุณจบแล้ว ไม่สวด 

บทธรรมคณุต่อจำกบทพทุธคณุ แต่ข้ำมไปสวดบทสงัฆคณุ เป็นต้น ลกัษณะอย่ำงน้ี กรรมกำรมสีทิธิ์

ที่จะพิจำรณำให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้ 

 ฉ. เกณฑ์กำรตัดสิน “มำรยำทและท่ำทำง”

  เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนเก่ียวกับมำรยำทและควำมพร้อม 

ขณะท�ำกำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ คือ

  ๑.  ไม่เดินเข่ำเข้ำไปในสถำนที่จัดประกวด (หน้ำโต๊ะหมู่บูชำ)

  ๒.  กรำบพระรัตนตรัยไม่พร้อมเพรียงกัน กำรท�ำควำมเคำรพธงชำติ และ พระบรม

ฉำยำลักษณ์ ไม่ถูกต้อง (ถ้ำกรณีมีกำรตั้งธงชำติ และพระบรมฉำยำลักษณ์ไว้)

  ๓.  กำรนั่ง กำรเดินเข่ำ และกำรลุกขึ้น ไม่พร้อมเพรียงกันทั้งคณะ

  ๔.  ไม่สงบนิ่งในขณะสวด มีอำกำรไม่ส�ำรวม เช่น มองซ้ำย-ขวำ เป็นต้น

  ๕. ควำมไม่พร้อมอย่ำงอื่น เช่น กำรแต่งกำยไม่เรียบร้อยทั้งท่ีอยู่โรงเรียนเดียวกัน 

เป็นต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร หำกปรำกฏว่ำไม่พร้อม กรรมกำรมีสิทธิ์ให้คะแนน 

ไม่เกินกว่ำระดับพอใช้ 
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  อนึ่ง จำกประสบกำรณ์ในกำรจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรได้

รวบรวมข้อบกพร่องของนักเรียนที่เข้ำประกวด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสวดผิดเป็นเหตุให้เสียคะแนนได้ 

เพื่อให้ควำมสะดวกแก่ผู้ฝึกสอนและกรรมกำรตัดสินได้ระมัดระวังมิให้เกิดกำรผิดพลำดอีกต่อไป 

จึงได้รวบรวมข้อบกพร่องดังกล่ำวมำรวมพิมพ์ไว้ ดังนี้

ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่ถูกหักคะแนน ในบทสวดภำษำบำลี

บทสวด สวดผิดเป็น (ค�ำอ่ำน) สวดถูกต้อง(ค�ำอ่ำน)

อรห� อำ-ระ-หัง หรือ อำ-ระ-หั้ง อะ-ระ-หัง

สมมำสมพุทโธ ส�้ำ-มำ-ส�้ำ-พุด-โธ 

หรือ สำม-มำ-สำม-พุด-โธ

ส�ำ-มำ-ส�ำ-พุด-โท

ภควำ ผะ-คะ-วำ หรือ ผะ-ขะ-วำ พะ-คะ-วำ

นมสสำมิ หนะ-หมัด-ซ้ำ-หมิ นะ-มัด-สำ-มิ

นมำมิ หนะ-มำ-หมิ นะ-มำ-มิ

อรหโต อำ-ระ-หะ-โต อะ-ระ-หะ-โต

นโม ตสส นำโม - ตำด - สะ นะ-โม-ตัด-สะ

สมมำสมพุทธสส สำม-มำ-สำม-พุด-ถำด-สะ ส�ำ-มำ-ส�ำ-พุด-ทัด-สะ

ภควโต ผะ-ขะ-หวะ-โต หรือ ผัก-ขะ-หวะ-โต พะ-คะ-วะ-โต

สุคโต สุ-ขะ-โต สุ-คะ-โต

สวำกขำโต สะ-หว่ำ-ค้ำ-โต สะ-หวำก-ขำ-โต

วิชชำจรณ- วิ-ชำ-จะ-ระ-ณะ- วิด-ชำ-จะ-ระ-นะ

อฏ อัด-สะ อัด-ถะ

สหสส สำ-หัส-สะ สะ-หัด-สะ

ครีเมขล� คี-เม-คะ-ลัง ครี-เม-ขะ-ลัง

อุทิตโฆรส- อุ-ทิ-ตะ-โข-ระ-สะ- อุ-ทิ-ตะ-โค-ระ-สะ

หมำยเหตุ :  ค�ำว่ำ “อำหุเนยโย” เป็นต้น ออกเสียงได้ ๓ แบบ (โดยไม่ตัดคะแนน) คือ

  ๑. อำหุไนโย  (อำ - หุ - ไน - โย)

  ๒. อำหุเนยโย (อำ - หุ - เนย - โย)

  ๓. อำหุเนยโย (อำ - หุ - เนย์ - โย)
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ตัวอย่ำงข้อผิดพลำดที่ถูกหักคะแนน ในบทสวดภำษำไทย

บทสวด สวดผิดเป็น สวดถูกต้อง

องค์ใดพระสัมพุทธ  องค์-ใด-ผละ-ส�ำ-พุดธ  องค์-ใด-พระ-ส�ำ-พุด

เกลสมำร กิ-เหลด-มำน กะ-เหลด-มำน

ก็เบิกบำน ก็ - เบิ้ก - บำน ก็ - เบิก - บำน

คือดอกบัว คือ - ด้อก - บัว คือ - ดอก - บัว 

รำคี บ พันพัว รำ - คี - บ่ - ผั่น - พัว รำ - คี - บ - พัน - พัว

ประกอบด้วย  ปรำ - กอบ - ด้วย ประ - กอบ - ด้วย

ดังสำคร ดัง - ซ้ำ - คอน ดัง - สำ - คอน

มะละโอฆะ หมะ - หละ - โอ - คะ มะ - ละ - โอก - คะ

น�้ำใจหยำบ หนำม - ใจ - หยำบ น�้ำ - ใจ - หยำบ

ดุจดวง  ดุด - จะ - ดวง ดุด - ดวง 

ดุจคลอง ดุด - คลอง ดุด - จะ - คลอง 

สมำ-ธิ สะ-หมำ-ทิ สะ-มำ-ทิ

ประดุจร�ำพัน ประ-ดุด-จะ-ร�ำ-พัน ประ-ดุด-ร�ำ-พัน

วุธะประดิษฐ์ หวุ-ถะ-ประ-ดิด วุ-ทะ-ประ-ดิด

ปำงเมื่อ ป่ำง - เมื่อ ปำง - เมื่อ 

ขี่คีริเมขละ  ขี๋ - คี - หริ - เม –คะ - ละ  ขี่ - คี - ริ - เม - ขะ-ละ

กระเหิมหำญ กระ - เหิ้ม - หำน กระ - เหิม - หำน

สุชินะรำชำ สุ - ชิ - นะ - รำ - ชำ สุ - ชิน - นะ - รำ - ชำ

พระทศพล พระ - ทด - สะ - พน พระ - ทะ - สะ - พน

พละเดชะ พละ - เด - ชะ พะ-ละ - เดด - ชะ

๖. หลักกำรพิจำรณำตัดสินในกรณีได้คะแนนเท่ำกัน
 จำกประสบกำรณ์ในกำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ 

ทีผ่่ำนมำมักจะเกดิปัญหำถกเถยีงกนัในเรือ่งกำรให้คะแนนกำรตัดสนิอยูเ่สมอ เพือ่แก้ปัญหำและเป็น

หลักในกำรพิจำรณำตัดสิน จึงวำงหลักกำรพิจำรณำในกำรตัดสินส�ำหรับกรรมกำรไว้ ดังนี้
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 ๑.  ถ้ำมีกรรมกำรตัดสิน ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ ท่ำน จะใช้วิธีตัดคะแนนของกรรมกำรที่ให้

คะแนนสูงสุดและต�่ำสุดออก รวมเฉพำะกรรมกำรที่ให้คะแนนในระดับกลำงแล้วหำรด้วยจ�ำนวน

กรรมกำรที่เหลือ จะได้ผลลัพธ์ถูกต้อง ถือเป็นอันยุติ

 ๒.  ถ้ำรวมคะแนนของกรรมกำรที่ให้คะแนนระดับกลำงแล้ว ผลลัพธ์มีคะแนนเท่ำกัน 

ให้เอำคะแนนของกรรมกำรทุกคนมำรวมกัน ถ้ำโรงเรียนใดได้มำกกว่ำ ถือว่ำโรงเรียนนั้นเป็นผู้ชนะ 

(เฉพำะที่มีกรรมกำร ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ ท่ำน)

 ๓.  ถ้ำมีกรรมกำรตัดสิน ๓ หรือ ๔ ท่ำน จะใช้วิธีรวมคะแนนจำกกรรมกำรทั้งหมด 

แล้วหำรด้วยจ�ำนวนกรรมกำร ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ถือเป็นอันยุติ

 ๔.  หำกสำมวิธีข้ำงต้นนั้นยังหำข้อยุติไม่ได้ ให้ดูคะแนนพิเศษในช่องคะแนนพิเศษในใบ

ให้คะแนนว่ำ มีอยู่หรือไม่ ถ้ำมีให้เอำคะแนนนั้นมำบวกเข้ำกับคะแนนที่ได้ โรงเรียนใดได้คะแนน

มำกกว่ำ ถือว่ำเป็นผู้ชนะ

 ๕.  ถ้ำไม่มีคะแนนพิเศษตำมข้อ ๔ ให้กรรมกำรยึดถือเอำคะแนนอักขระ หำกโรงเรียนใด 

ได้คะแนนอักขระมำกกว่ำ ถือว่ำโรงเรียนนั้นเป็นผู้ชนะ ถ้ำคะแนนอักขระเท่ำกันอีก ให้ดูคะแนน

จังหวะ ท�ำนอง น�้ำเสียง เป็นเกณฑ์ตัดสินไปตำมล�ำดับจนกว่ำจะยุติ
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ใบประเมินผล

กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ

ณ .........................................................................................

เลขที่................ระดับ  ประถม  มัธยม, รอบ  คัดเลือก  ชิงชนะเลิศ วันที่………..........

ล�ำดับ

ที่

เกณฑ์กำรตัดสิน

ควำมถูกต้องของ

คะแนน

เต็ม

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ดีมำก ดี พอใช้

1 อักขระ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2 จังหวะ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

3 ท�ำนองที่สวด 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

4 น�้ำเสียง 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

5 ควำมพร้อมเพรียงโดยรวม 10 9 8 - 7 - - 6 5 - -

6 มำรยำทและท่ำทำง 10 9 8 - 7 - - 6 5 - -

รวม 100  คะแนนที่ได้รวม =                   คะแนน

      

     คะแนนพิเศษ  ๑  ๒  ๓

ควำมเห็นของกรรมกำร........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

     ลงชื่อ..................................................... กรรมกำร

        (.....................................................)

        ............../....................../..............

หมำยเหตุ : ให้ท�ำเครื่องหมำย √ ในช่องคะแนนพิเศษ  ๑  ๒  ๓ ถ้ำเห็นว่ำสวดได้ดีมำก

   เพื่อไว้พิจำรณำตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกัน
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บทที่ ๕

บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ

๑. บทสวดนมัสกำรพระรัตนตรัย (ท�ำนองสวดน�ำ)
 อรหัง สัมมำสัมพุทโธ ภควำ,  พุทธัง ภควันตัง อภิวำเทมิ (กรำบ) 

 สวำกขำโต ภควตำ ธัมโม,  ธัมมัง นมัสสำมิ (กรำบ)

 สุปฏิปันโน ภควโต สำวกสังโฆ,  สังฆัง นมำมิ (กรำบ)

๒. บทสวดนมัสกำร (ท�ำนองสังโยค)
 นะโม (รับ) ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมำสัมพุทธัสสะฯ

 นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมำสัมพุทธัสสะฯ

 นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมำสัมพุทธัสสะฯ
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๓. บทสวดพระพุทธคุณ (ท�ำนองสังโยค)
 อิติปิ โส (รับพร้อมกัน) ภควำ อรหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจรณสัมปันโน สุคโต โลกวิทู  

อนุตตโร ปุริสทัมมสำรถิ สัตถำ เทวมนุสสำนัง พุทโธ ภควำติฯ

บทสวดพระพุทธคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  องค์ใดพระสัมพุทธ์ (รับพร้อมกัน)  สุวิสุทธสันดำน

 ตัดมูลเกลสมำร๑ บ๒ มิหม่นมิหมองมัว

  หนึ่งในพระทัยท่ำน ก็เบิกบำนคือดอกบัว

 รำคี บ พันพัว สุวคนธก�ำจร

  องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณำดังสำคร

 โปรดหมู่ประชำกร มละ๓โอฆกันดำร๔

  ชี้ทำงบรรเทำทุกข์ และชี้สุขเกษมศำนต์

 ชี้ทำงพระนฤพำน๕ อันพ้นโศกวิโยคภัย

  พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

 เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

  ก�ำจัดน�้ำใจหยำบ สันดำนบำปแห่งชำยหญิง

 สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบำปบ�ำเพ็ญบุญ

  ข้ำ ขอประณตน้อม ศิรเกล้ำบังคมคุณ

 สัมพุทธกำรุญ- ญภำพนั้น นิรันดรฯ 

๑  ตัดมูลเกลสมำร = ตัดรำกกิเลสมำร  
๒  บ บ่ = ไม่
๓  มละ = ละ ทิ้ง
๔  โอฆกันดำร = ห้วงน�้ำที่ข้ำมได้ยำกยิ่ง เป็นค�ำเปรียบเทียบหมำยถึงกิเลส
๕  พระนฤพำน = พระนิพพำน
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๔. บทสวดพระธรรมคุณ (ท�ำนองสังโยค)
 สวำกขำโต (รับพร้อมกัน) ภควตำ ธัมโม สันทิฏฐิโก อกำลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก  

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ

บทสวดพระธรรมคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  ธรรมะคือคุณำกร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสำธร๑

 ดุจดวงประทีปชัชวำล

  แห่งองค์พระศำสดำจำรย์ ส่องสัตว์สันดำน

 สว่ำงกระจ่ำงใจมนท์๒

  ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

 และเก้ำกับทั้งนฤพำน 

  สมญำโลกอุดรพิสดำร อันลึกโอฬำร

 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

  อีกธรรมต้นทำงครรไล๓ นำมขนำนขำนไข

 ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

  คือทำงด�ำเนิน๔ดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

 ยังโลกอุดรโดยตรง

  ข้ำ ขอโอนอ่อนอุตมงค์๕ นบธรรมจ�ำนง

 ด้วยจิตต์๖และกำยวำจำ (กรำบ)

๑  สำธร = สำธุ = ดีแล้ว ชอบแล้ว
๒  มนท์ = อ่อนแอ โง่เขลำ
๓ ครรไล = แผงมำจำก ไคล = ไป
๔ ต้นฉบับเป็น “คือทำงด�ำเนิรดุจคลอง”
๕ อุตมงค์ = อุตมำงค์ = ส่วนสูงสุดของร่ำงกำย คือ หัว
๖ จิตต์ = จิต ใจ
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๑  ตรัสไตร = สอนโลก ๓ คือ มนุษยโลก เทวโลก และ พรหมโลก
๒  เอำรส = โอรส 
๓  ศรำพก = สำวก
๔  นิรัติสัย = พิเศษยิ่ง ประเสริฐยิ่ง

๕. บทสวดพระสังฆคุณ (ท�ำนองสังโยค)
 สุปฏิปันโน (รับพร้อมกัน) ภควโต สำวกสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภควโต สำวกสังโฆ  

ญำยปฏิปันโน ภควโต สำวกสังโฆ สำมีจิปฏิปันโน ภควโต สำวกสังโฆ ยทิทัง จัตตำริ ปุริสยุคำนิ 

อัฏฐะ ปุริสปุคคลำ, เอสะ ภควโต สำวกสังโฆ อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกรณีโย 

อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติฯ

บทสวดพระสังฆคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  สงฆ์ใดสำวกศำสดำ (รับพร้อมกัน)  รับปฏิบัติมำ

 แต่องค์สมเด็จภควันต์  

  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทำงที่อัน

 ระงับและดับทุกข์ภัย

  โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร๑ ปัญญำผ่องใส

 สะอำดและปรำศมัวหมอง

  เหินห่ำงทำงข้ำศึกปอง บ มิล�ำพอง

 ด้วยกำยและวำจำใจ

  เป็นเนื้อนำบุญอันไพ- ศำลแด่โลกัย

 และเกิดพิบูลย์พูนผล

  สมญำเอำรส๒ทศพล มีคุณอนนต์

 อเนกจะนับเหลือตรำ

  ข้ำ ขอนบหมู่พระศรำ- พก๓ทรงคุณำ-

 นุคุณประดุจร�ำพัน

  ด้วยเดชบุญข้ำอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

 อุดมดิเรกนิรัติสัย๔

  จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรำยใดใด

 จงดับและกลับเสื่อมศูนย์ฯ (กรำบ)
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๑ สหัสสพหุพำหุ = มีมือมำกถึงหนึ่งพันมือ
๒ รอนรำญ = รบ
๓ สมุททะ = สมุทร = ทะเลลึก ห้วงน�้ำขนำดใหญ่
๔ มุนินท = มุนินทร์ = พระพุทธเจ้ำ
๕ สุชินรำชำ = พระรำชำผู้ชนะด้วยดี = พระพุทธเจ้ำ
๖ ทำนำทิธัมมวิธิกูล = พระพุทธองค์ทรงชนะมำรด้วยธรรมวิธี เช่น ทำนบำรมี เป็นต้น

๖. บทสวดชยสิทธิคำถำหรือบทพำหุง (ท�ำนองสังโยค)
 พำหุง (รับพร้อมกัน) สหัสสมภินิมมิตสำวุธันตัง

 ครีเมขลัง อุทิตโฆรสเสนมำรัง 

 ทำนำทิธัมมวิธินำ ชิตวำ มุนินโท 

 ตันเตชสำ ภวตุ เต ชยสิทธิ นิจจังฯ

บทสวดชยสิทธิคำถำ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  ปำงเมื่อพระองค์ปรมพุท- (รับพร้อมกัน) ธวิสุทธศำสดำ

 ตรัสรู้อนุตตรสมำ- ธิ ณ โพธิบัลลังก์ 

  ขุนมำรสหัสสพหุพำ- หุ๑วิชำวิชิตขลัง

 ขี่คีริเมขลประทัง คชเหี้ยมกระเหิมหำญ

  แสร้งเสกสรำวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนรำญ๒

 รุมพลพหลพยุหปำน พระสมุททะ๓นองมำ

  หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ท๔สุชินรำชำ๕

 พระปรำบพหลพยุหมำ- รมเลืองมลำยสูญ

  ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์

 ทำนำทิธัมมวิธิกูล๖ ชนน้อมมโนตำม

  ด้วยเดชะสัจจวจนำ และนมำมิองค์สำม

 ขอจงนิกรพลสยำม ชยสิทธิทุกวำร

  ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พลเดชเทียมมำร

 ขอไทยผจญพิชิตผลำญ อริแม้นมุนินทรฯ 

(กรำบ)
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บทที่ ๖

ศิลปะและวิธีกำรฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�ำนองสรภัญญะ

 กำรที่จะฝึกนักเรียนให้สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ 

นั้น ต้องอำศัยครูอำจำรย์ที่มีควำมรัก มีศรัทธำ ขยัน และอดทนเป็นอย่ำงยิ่ง มีครูอำจำรย์ในหลำย

พื้นที่ได้คิดค้นหำวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ให้ฟังเทปเสียงต้นแบบที่ท�ำเผยแพร่ แล้วจ�ำวิธีสวดไปประกวด 

สอบถำมจำกพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ท่ำนแนะน�ำ เป็นต้น ในบทน้ีขอน�ำศิลปะและ 

วิธีกำรฝึกสอนกำรสวดมนต์หมู่ฯ ของอำจำรย์เยำวณี พลเสน อดีตอำจำรย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียน 

ศึกษำนำรี กรุงเทพมหำนคร ที่เรียบเรียงไว้ ดังนี้

๑. กำรคัดเลือกนักเรียน
 จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูผู้ฝึกสอนจะต้องคัดเลือกหำนักเรียนที่จะสวดมนต์หมู่ฯ ให้ได้ครบ  

๕ คน ตำมที่ก�ำหนดก่อน เพรำะค�ำว่ำสวดมนต์หมู่ฯ ในที่นี้ก�ำหนดให้มีนักเรียนผู้สวดจ�ำนวน ๕ คน

ต่อหนึ่งชุด ถ้ำไม่ครบ ๕ คน ก็ไม่เรียกว่ำสวดมนต์หมู่ฯ ถ้ำเกิน ๕ คน ก็มำกเกินไป แต่จะเตรียมไว้

เป็นตัวส�ำรองก็ได้

 กำรคัดเลือกจึงควรคัดเลือกนักเรียนผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 ๑)  อำยุระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

 ๒)  มีระดับเสียงอยู่ในระดับเดียวกัน

 ๓)  มีควำมสนใจ มีศรัทธำในกำรสวดมนต์หมู่ฯ

 ๔)  มีควำมตั้งใจจริง มีควำมอดทน ขยัน และพร้อมที่จะรับกำรฝึกฝน

 ๕)  มีมำรยำท มีบุคลิกลักษณะที่ดี และมีอัธยำศัยสุภำพอ่อนโยน
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๒. วิธีกำรฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ
 เมื่อคัดเลือกนักเรียนได้ครบตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้แล้ว ให้ศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกับ

แบบฝึกหัดตำมขั้นตอนให้เข้ำใจชัดเจน ซึ่งแบบฝึกหัดในกำรสวดมนต์น้ัน๑ ได้เรียบเรียงขึ้นตำม 

ค�ำอธิบำยของท่ำนเจ้ำคุณพระเทพเวที (ยิ้ม ภทรธมโม ป.ธ.๙) เจ้ำอำวำสวัดอนงคำรำม และใช้เป็น 

แบบฝึกฝนนกัเรียนจนได้รบัรำงวลัชนะเลศิมำหลำยปี และมโีรงเรยีนต่ำง ๆ  สนใจน�ำไปใช้ฝึกซ้อมนกัเรยีน  

เพื่อเข้ำประกวดจนได้รับรำงวัลชนะเลิศมำแล้วด้วย ซึ่งมีวิธีกำรและขั้นตอน ดังนี้ คือ

 ๑.  ศึกษำสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบฝึกหัดแต่ละบทสวดมนต์ ดังนี้

  ๑.๑  จุดหนึ่งจุด แทนกำรออกเสียงสระเสียงสั้นเท่ำกับ ๑ จังหวะ

   ๑.๒  จุดสองจุด แทนกำรออกเสียงสระยำว เท่ำกับ ๒ จังหวะ

  ๑.๓  จุดสองจุดและขีดเส้นใต้แทนกำรออกเสียงยำว หนัก

  ๑.๔  เครื่องหมำย (,) แสดงต�ำแหน่งจังหวะหยุด (หำยใจแบบลักหำยใจสั้น ๆ)

  ๑.๕  เครื่องหมำย / แสดงต�ำแหน่งกำรทอดเสียงหลังค�ำครุ

  ๑.๖  เครื่องหมำย - แสดงค�ำศัพท์ค�ำเดียวกันให้สวดต่อเนื่องกัน (ยกเว้น … 

กำรุญญภำพนั้น นิรันดร)

  ๑.๗  เครื่องหมำย  ั แทนครุ ออกเสียง ๒ มำตรำ เครื่องหมำย   แทนลหุ  

ออกเสียง ๑ มำตรำ

  ๑.๘  กำรเว้นช่องว่ำงระหว่ำงค�ำในบทสวดพระพุทธคุณ และบทสวดพระธรรมคุณ 

แสดงกำรสวดเรียงค�ำห่ำง ๑ จังหวะ

 ๒.  ฝึกอ่ำนบทสวดด้วยเสียงสั้น ยำว หนัก เบำ ตำมสัญลักษณ์ ควรเคำะจังหวะ 

ประกอบด้วย เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำง

 ๓.  ศกึษำกำรสวดจำกเทปบนัทกึเสียง หรอืวดีทัิศน์ กำรสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรัย 

ท�ำนองสรภัญญะ

 ๔.  ฝึกสวดโดยใช้แบบฝึกหดัเคำะจังหวะ และฟังเทปบนัทกึเสยีง หรอืวดีทิศัน์ไปพร้อม ๆ  กัน

๑  รำยละเอียดดูในภำคผนวก
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๓. ข้อสังเกตในกำรฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ
 ๑.  กำรสวดภำษำบำลีตำมแบบฝึกหัดและวีดิทัศน์ เป็นกำรสวดแบบสังโยควิธี  

คอื สวดตดิต่อกนัไปเรือ่ย ๆ  มจีงัหวะหยดุตรงค�ำท่ีมตีวัสะกด แม่กก แม่กด และแม่กบ ในสระเสยีงสัน้  

ผู้สวดจะต้องใช้วิธีลักหำยใจสั้น ๆ อย่ำให้เสียจังหวะ

 ๒.  กำรสวดภำษำบำลี ให้นับจังหวะค�ำที่มีสระเสียงสั้น ๑ จังหวะ เสียงยำว ๒ จังหวะ  

ค�ำที่มีตัวสะกด ๒ จังหวะและหนัก

 ๓.  กำรสวดภำษำบำลีต้องสวดเสียงสั้น ยำว หนัก ให้รำบเรียบ ไม่กระแทกค�ำ และให ้

ต่อเนื่องกันไปเหมือนลูกโซ่

 ๔.  กำรสวดบทภำษำไทย สวดท�ำนองสรภัญญะ คอืสวดใช้เสยีงตำมคร ุและลหใุนท�ำนอง

ฉันทลักษณ์แต่ละบท ครุหนึ่งค�ำเท่ำกับ ๒ มำตรำ ลหุหนึ่งค�ำเท่ำกับ ๑ มำตรำ ครุ ออกเสียงยำว  

ลหุ ออกเสียงสั้น ต้องออกเสียงต่อกับครุ เช่น องค์..ใด..พระ.สัม..พุทธ..

 ๕.  กำรสวดบทพุทธคุณ สวดตำมท�ำนองอินทรวิเชียรฉันท์ คือ วรรคแรก ครุ ครุ ลหุ  

ครุ ครุ วรรคที่สอง ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ ต้องออกเสียงสั้นยำว หนักเบำ ตำมครุ ลหุ บทที่มีค�ำ 

ทีอ่อกเสยีงยำวอยูห่ลำยค�ำ เช่น “เกลส” จะต้องออกเสยีงให้สัน้ เพรำะเป็นศพัท์ค�ำเดยีวกัน ค�ำท่ีเป็น 

ครุ แต่อยู่ในต�ำแหน่งลหุ เช่น ก็เบิกบำน และชี้สุข ก็เจนจบ สันดำนบำป ญภำพนั้น ต้องสวด 

ด้วยควำมระมัดระวัง ไม่ให้ยำวหรือหนัก เพรำะเป็นลหุตำมท�ำนองฉันท์

 ๖. กำรสวดบทธรรมคุณและสังฆคุณ เป็นค�ำประพันธ์ประเภทกำพย์ฉบัง ๑๖ ไม่มีครุ ลหุ 

วิธีสวดให้สวดเรียงค�ำตำมค�ำประพันธ์ บทที่หนึ่ง ๖ ค�ำ บทที่สอง ๔ ค�ำ บทที่สำม ๖ ค�ำ ต้องสวด

ให้ครบค�ำ เกินได้เล็กน้อย แต่ขำดไม่ได้ ค�ำที่เกินต้องออกเสียงสั้น เช่น เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรลุ- 

ทำงที่อัน เป็นต้น 

 ๗.  กำรสวดบทชยสิทธิคำถำ สวดตำมท�ำนองวสันตดิลกฉันท์ คือ วรรคแรก ครุ ครุ  

ลหุ ครุ ลหุ ลหุ ลหุ ครุ วรรคที่สอง ลหุ ลหุ ครุ ลหุ ครุ ครุ บทนี้เป็นบทที่มีควำมไพเรำะมำก  

ค�ำทีใ่ช้ตรงคร ุลห ุจงึสวดง่ำย ควำมไพเรำะอยูท่ีก่ำรสวดให้ตกจังหวะและทอดเสยีงท้ำยบทให้รบักัน

 ๘.  กำรออกเสียงพยัญชนะ ร ล ควบกล�้ำต้องชัดเจน บทสวดบำลีควรค�ำนึงพยัญชนะ 

เสียงก้องด้วย จะท�ำให้ไพเรำะขึ้น
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 ๙.  กำรใช้เสียงในกำรสวด ควรใช้เสียงกลำงไม่สูงหรือต�่ำเกินไป เสียงก้องกังวำนหรือ 

เสียงอ่อนหวำน จะสวดได้ไพเรำะกว่ำเสียงแข็ง หรือห้วน

๔. มำรยำทและท่ำทำงขณะสวด
  นักเรียนที่ฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ควรจะได้รับ

กำรฝึกมำรยำทในกำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ กำรเดินเข่ำ กำรลุกนั่ง ให้ถูกแบบกำรปฏิบัติ

มำรยำทไทย และควรฝึกกำรควบคุมอำรมณ์ให้สงบ สุขุม เยือกเย็น ขณะสวดผู้สวดทุกคนควรจะ

มองที่พระพุทธรูปเป็นจุดเดียว จะท�ำให้ท่ำทำงขณะสวดดูส�ำรวม สง่ำงำม มีสมำธิในกำรสวด และ

ได้อำนิสงส์ในกำรสวดมนต์ด้วย
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บทที่ ๗

เทคนิควิธีกำรฝึกสวดมนต์หมู่ฯ

แบบฝึกหัดสวดมนต์หมู่

บทนมัสกำรพระรัตนตรัย (ท�ำนองสวดน�ำ)

 อะ.ระ.หัง. สัม.มำ.สัม.พุท.โธ.. ภะ.คะ.วำ..

 พุท.ธัง. ภะ.คะ.วัน..ตัง. อะ.ภิ.วำ..เท..มิ.    (กรำบ)

 สะ.หวำก..ขำ..โต.. ภะ.คะ.วะ.ตำ.. ธัม.โม..

 ธัม.มัง. นะ.มัส.สำ..มิ.    (กรำบ)

 สุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สำ.วะ.กะ.สัง.โฆ..

 สัง.ฆัง. นะ.มำ..มิ.    (กรำบ)

บทนมัสกำร (ท�ำนองสังโยค)

 (น�ำ) นะ.โม.. (รบัพร้อมกนั) ตสั./สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. อะ.ระ.หะ.โต.. สมั.มำ..สมั.พทุ./ธัส.สะ. 

 (๓ จบ)

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้แบบฝึกหัด บทภำษำบำลี

 . = ให้ออกเสียงสั้นหรือเบำ .. = ให้ออกเสียงยำว หนัก หรือ เต็มค�ำ

/ = สัญลักษณ์ของกำรหยุดในค�ำที่เป็นตัวสังโยค

กำรสวดท�ำนองสังโยค คือ กำรสวดหยุดตรงค�ำที่ก�ำหนดไว้ โดยมีค�ำที่เป็นตัวสะกดใน แม่กก กด กบ 

เป็นตัวก�ำหนด กำรสวดหยุด เป็นกำรหยุดสั้น ๆ เพียงเล็กน้อยเหมือนกับกำรลักหำยใจ ไม่ใช่หยุด

นำน ในกรณีที่มีสังโยคซ้อนกัน ๒ ตัว ให้หยุดเฉพำะตัวหน้ำในค�ำที่มีเสียงยำว ๒ ตัว เช่น อะภิวำเทมิ  

ให้ออกเสียงยำวเฉพำะตัวหลัง ตัวหน้ำไม่ต้องออกเสียงยำว ให้ออกเสียงเต็มค�ำตำมปกติ ในบทพำหุง /  

ในค�ำว่ำ นิจ/จัง จะคงไว้หรือตัดออกก็ได้ เพรำะเป็นค�ำลงท้ำยบท แต่ที่ส�ำคัญคือ ต้องลงท้ำยบทจบ 

ให้ไพเรำะน่ำฟังอย่ำงมีลีลำเป็นดีที่สุด
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บทสวดพระพุทธคุณ (ท�ำนองสังโยค)

(น�ำ) อิ.ติ.ปิ. โส.. (รับพร้อมกัน) ภะ.คะ.วำ.. อะ.ระ.หัง. สัม.มำ..สัม.พุท./โธ.. วิช./ชำ..จะ.ระ.ณะ.สัม.

ปัน.โน.. สุ.คะ.โต.. โล..กะ.วิ.ทู.. อะ.นุต./ตะ.โร.. ปุ.ริ.สะ.ทัม.มะ.สำ..ระ.ถิ. สัต./ถำ.. เท..วะ.มะ.นุส./

สำ..นัง.. พุท./โธ.. ภะ.คะ.วำ..ติ.

บทสวดพระพุทธคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  (น�ำ)  องค์..ใด..พระ.สัม..พุทธ.. (รับพร้อมกัน) สุ.วิ.สุท..ธะ.สัน..ดำน..

 ตัด..มูล..กะ.เลส..มำร..  บ.มิ.หม่น..มิ.หมอง..มัว..

  หนึ่ง..ใน..พระ.ทัย..ท่ำน..  ก็.เบิก.บำน..คือ.ดอก..บัว..

 รำ..คี..บ.พัน..พัว..  สุ.วะ.คน..ธะ.ก�ำ..จร..

  องค์..ใด..ประ.กอบ..ด้วย.. (หยุด)  พระ.กรุ.ณำ..ดัง.สำ..คร..

 โปรด..หมู่..ประ.ชำ..กร..  มะ.ละ.โอฆ..ฆะ.กัน..ดำร..

  ชี้..ทำง..บรร.เทำ..ทุกข์..  และ.ชี้.สุข..กะ.เษม..สำนต์..

 ชี้..ทำง..พระ.นฤ..พำน..  อัน.พ้น.โศก..วิ.โยค..ภัย..

  พร้อม..เบญ..จะ.พิธะ..จัก..- (ต่อ) ษุ.จะ.รัส..วิ.มล..ใส..

 เห็น..เหตุ..ที่.ใกล้..ไกล..  ก็.เจน.จบ..ประ.จักษ์..จริง..

  ก�ำ..จัด..น�้ำ.ใจ..หยำบ.. (หยุด)  สัน.ดำน.บำป..แห่ง.ชำย..หญิง..

 สัตว์..โลก..ได้.พึ่ง..พิง..  มะ.ละ.บำป..บ�ำ.เพ็ญ..บุญ..

  ข้ำ..ขอ..ประ.ณต..น้อม..  ศิ.ระ.เกล้ำ..บัง.คม..คุณ..

 สัม..พุท..ธะ.กำ..รุญ..- (หยุด)  ญะ.ภำพ.นั้น..นิ.รัน..ดร.. (กรำบ)

บทสวดพระธรรมคุณ (ท�ำนองสังโยค)

 (น�ำ) สะ.หวำก..ขำ..โต.. (รบัพร้อมกนั) ภะ.คะ.วะ.ตำ.. ธมั.โม.. สนั.ทฏิ./ฐ.ิโก. อะ.กำ..ล.ิโก. 

เอ..หิ.ปัส./สิ.โก. โอ..ปะ.นะ.ยิ.โก. ปัจ./จัต.ตัง. เว..ทิ.ตัพ./โพ. วิญ.ญู..หี..ติ.
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บทสวดพระธรรมคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

 (น�ำ) ธัมมะ คือ คุณำกร (รับพร้อมกัน)  ส่วนชอบ สำธร

 ดุจดวง ประทีป ชัชวำล

  แห่งองค์ พระศำส ดำจำรย์  ส่องสัตว์ สันดำน

 สว่ำง กระจ่ำง ใจมนท์

  ธรรมใด นับโดย มรรคผล  เป็นแปด พึงยล

 และเก้ำ กับทั้ง นฤพำน

  สมญำ โลกอุดร พิสดำร  อันลึก โอฬำร

 พิสุทธิ์ พิเศษ สุกใส

  อีกธรรม ต้นทำง ครรไล  นำมขนำน ขำนไข

 ปฏิบัติ ปริยัติ เป็นสอง

  คือทำง ด�ำเนิน ดุจ (จะ) คลอง  ให้ล่วง ลุปอง

 ยังโลก อุดร โดยตรง

  ข้ำขอ โอนอ่อน อุตตะมงค์ (หยุด)  นบธรรม จ�ำนง

 ด้วยจิต และกำย วำจำ (กรำบ)

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้แบบฝึกหัด บทภำษำไทย

 . = ให้ออกเสียงสั้นหรือเบำ .. = ให้ออกเสียงยำว หรือ หนัก หรือ เต็มค�ำ
ในกำรสวดบทภำษำไทย จะมีกำรใช้ลีลำหรือลูกเอื้อนเข้ำมำช่วยได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้เกิด
ควำมไพเรำะในอรรถรสแห่งบทประพันธ์นั้นๆ
กำรอ่ำนและกำรสวดบทภำษำไทยในอินทรวิเชียรฉันท์ แบ่งเป็น (ซ้ำย) ๒-๓ (ขวำ) ๓-๓ เช่น 
 (อ่ำน) องค์ใด พระสัมพุทธ สุวิสุท ธสันดำน
 (สวด) ในช่องเว้นวรรคระหว่ำงค�ำอ่ำน ให้ใส่ลีลำลูกเอื้อนเข้ำมำช่วยให้เกิดควำมไพเรำะ
กำรอ่ำนและกำรสวดบทภำษำไทยในวสันตดิลกฉันท์ แบ่งเป็น (ซ้ำย) ๒-๒-๔ (ขวำ) ๓-๓ เช่น 
 (อ่ำน) ขุนมำร สหัส สพหุพำ หุวิชำ วิชิตขลัง
 (สวด) ในช่องเว้นวรรคระหว่ำงค�ำอ่ำน ให้ใส่ลีลำลูกเอื้อนเข้ำมำช่วยให้เกิดควำมไพเรำะ
กำรอ่ำนและกำรสวดบทภำษำไทยในกำพย์ฉบงั ๑๖ ให้อ่ำนโดยแบ่งเป็น วรรคแรก ๒-๒-๒ วรรคสอง 
๒-๒ วรรคสำม ๒-๒-๒ ให้สวดโดยใช้ลีลำช่วยเพื่อให้เกิดควำมไพเรำะ
กำรอ่ำนกับกำรสวดนั้นต่ำงกัน กำรสวดใช้ลีลำลูกเอื้อนเข้ำมำช่วยให้เกิดควำมไพเรำะน่ำฟัง  
จึงห้ำมหยุดเป็นวรรค ๆ เหมือนกำรอ่ำนเป็นอันขำด
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บทสวดพระสังฆคุณ (ท�ำนองสังโยค)

  (น�ำ) สุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. (รับพร้อมกัน)  ภะ.คะ.วะ.โต.. สำ..วะ.กะ.สัง.โฆ..

  อุ.ชุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สำ..วะ.กะ.สัง.โฆ..

  ญำ..ยะ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สำ..วะ.กะ.สัง.โฆ..

  สำ..มี..จิ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สำ..วะ.กะ.สัง.โฆ..

  ยะ.ทิ.ทัง. จัต./ตำ..ริ. ปุ.ริ.สะ.ยุ.คำ..นิ. อัฏ./ฐะ.

  ปุ.ริ.สะ.ปุค./คะ.ลำ.. เอ..สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. สำ..วะ.กะ.สัง.โฆ..

  อำ..หุ.เนย..โย.. ปำ..หุ.เนย..โย.. ทัก./ขิ.เณย..โย.. 

  อัญ.ชะ.ลี..กะ.ระ.ณี..โย.. อะ.นุต./ตะ.รัง. ปุญ.ญัก./เขต.ตัง. 

  โล..กัส./สำ..ติ.

บทสวดพระสังฆคุณ (ท�ำนองสรภัญญะ)

  (น�ำ) สงฆ์ใด สำวก ศำสดำ (รับพร้อมกัน)  รับปฏิบัติมำ

 แต่องค์ สมเด็จ ภะคะวันต์

  เห็นแจ้ง จตุสัจ เสร็จบรร- (ต่อ)  ลุทำง ที่ อัน

 ระงับ และดับ ทุกข์ภัย

  โดยเสด็จ พระผู้ ตรัสไตร (หยุด)  ปัญญำ ผ่องใส

 สะอำด และปรำศ มัวหมอง

  เหินห่ำง ทำงข้ำ ศึกปอง  บมิ ล�ำพอง

 ด้วยกำย และวำ จำใจ

  เป็นเนื้อ นำบุญ อันไพ- (ต่อ)  ศำลแด่ โลกัย

 และเกิด พิบูลย์ พูนผล

  สมญำ เอำรส ทศพล  มีคุณ อนนต์

 อเนก จะนับ เหลือตรำ

  ข้ำขอ นบหมู่ พระศรำ- (ต่อ)  พกทรง คุณำ- (ต่อ)

 นุคุณ ประดุจ ร�ำพัน

  ด้วยเดช บุญข้ำ อภิวันท์  พระไตร รัตน์อัน

 อุดม ดิเรก นิรัติสัย
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  จงช่วย ขจัด โพยภัย  อันตรำย ใดใด

 จงดับ และกลับ เสื่อมสูญ (กรำบ)

บทสวดชยสิทธิคำถำหรือบทพำหุง (สวดท�ำนองสังโยค)

 (น�ำ) พำ..หุง. (รับพร้อมกัน)  สะ.หัส./สะ.มะ.ภิ.นิม.มิ.ตะ.สำ..วุ.ธัน.ตัง.

   ครี..เม..ขะ.ลัง. อุ.ทิ.ตะ.โฆ..ระ.สะ.เส..นะ.มำ..รัง.

   ทำ..นำ..ทิ.ธัม.มะ.วิ.ธิ.นำ.. ชิ.ตะ.วำ.. มุ.นิน.โท.

   ตัน.เต..ชะ.สำ.. ภะ.วะ.ตุ.เต.. ชะ.ยะ.สิท./ธิ. นิจ./จัง.

บทสวดชยสิทธิคำถำ (ท�ำนองสรภัญญะ)

 (น�ำ)  ปำง..เมื่อ..พระ.องค์..ปะ.ระ.มะ.พุท..- (รับพร้อมกัน) ธะ.วิ.สุท..ธะ.ศำส..ดำ..

ตรัส..รู้..อะ.นุต..ตะ.ระ.สะ.มำ..-(ต่อ)  ธิ.ณ.โพ..ธิ.บัล..ลังก์..

 ขุน..มำร..สะ.หัส..สะ.พะ.หุ.พำ..-(ต่อ)  หุ.วิ.ชำ..วิ.ชิต..ขลัง..

ขี่..คี..ริ.เม..ขะ.ละ.ประ.ทัง..  คะ.ชะ.เหี้ยม..กระ.เหิม..หำญ..

 แสร้ง..เสก..ส.รำ..วุ.ธะ.ประ.ดิษฐ์..  กะ.ละ.คิด..จะ.รอน..รำญ..

รุม..พล..พะ.หล..พะ.ยุ.หะ.ปำน..  พระ.ส.มุท..ทะ.นอง..มำ..

 หวัง..เพื่อ..ผ.จญ..วะ.ระ.มุ.นิน..-(ต่อ)  ทะ.สุ.ชิน..นะ.รำ..ชำ..

พระ..ปรำบ..พะ.หล..พะ.ยุ.หะ.มำ..-(ต่อ)  ระ.มะ.เลือง..มะ.ลำย..สูญ..

 ด้วย..เด..ชะ.องค์..พระ.ทะ.ศะ.พล..(หยุด)  สุ.วิ.มล..ละ.ไพ.บูลย์..

ทำ..นำ..ทิ.ธัม..มะ.วิ.ธิ.กูล..  ชะ.นะ.น้อม..มะ.โน..ตำม..

 ด้วย..เด..ชะ.สัจ..จะ.วะ.จะ.นำ..(หยุด)  และ.นะ.มำ..มิ.องค์..สำม..

ขอ..จง..นิ.กร..พะ.ละ.ส.หยำม..  ชะ.ยะ.สิท..ธิ.ทุก..วำร..

 ถึง..แม้..จะ.มี..อะ.หริ.วิ.เศษ..  พะ.ละ.เดช..ชะ.เทียม..มำร..

ขอ..ไทย..ผ.จญ..พิ.ชิ.ตะ.ผลำญ..(หยุด)  อะ.หริ.แม้น..มุ.นิน..ทร..

 กรำบ ๑ ครั้ง แสดงถึงกำรสวดจบในบทนี้ แล้วกรำบลำพระรัตนตรัยอีก ๓ ครั้ง
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บทที่ ๘

วิธีจัดสถำนที่ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�ำนองสรภัญญะ

 ในกำรจดักำรประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ ซ่ึงปัจจบุนัน้ี 

ถอืว่ำเป็นกิจกรรมส�ำคัญทีท่กุโรงเรยีนทีมี่ผู้นบัถอืพระพทุธศำสนำจะต้องปฏบิตัเิป็นกิจวตัร วัฒนธรรม 

และประเพณทีีดี่งำม และทำงรำชกำรจดัให้มีกำรประกวดระหว่ำงโรงเรยีน ระดบัจังหวัด ระดบัภำค  

จนถึงระดับประเทศ เพือ่เข้ำรบัโล่พระรำชทำนจำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  

ในวนัเสดจ็ฯ เปิดงำนสปัดำห์ส่งเสรมิพระพทุธศำสนำวันวิสำขบชูำทกุปี เพรำะฉะน้ันในกำรประกวด 

สถำนที่ก็เป็นส่วนส�ำคัญที่จะต้องจัดให้แลดูแล้วเป็นระเบียบ สวยงำม ขลัง และศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

 ๑.  เป็นห้องประชุมหรือห้องที่สวยงำม สงบ สะอำด

 ๒.  ต้องมีโต๊ะหมู่บชูำ จะเป็นโต๊ะหมู่ ๙ หมู ่๗ หมู ่๕ หรอืหมู ่๔ ก็ได้ แต่ต้องมอีงค์ประกอบ

ของโต๊ะหมู่บูชำแต่ละประเภทให้ถูกต้องตำมระเบียบ (ดอกไม้ ธูป เทียน)

 ๓.  ต้องมีธงชำติและพระบรมฉำยำลักษณ์วำงถูกต้องตำมต�ำแหน่ง

 ๔.  มีพรมปูหน้ำโต๊ะหมู่บูชำส�ำหรับให้นักเรียนนั่งเรียงหน้ำกระดำนได้ ๕ คน

 ๕.  โต๊ะกรรมกำรตัง้อยู ่๒ ข้ำงของพรมและให้อยูค่่อนข้ำงเหนือแนวทีนั่กเรยีนน่ังเรยีงแถว 

พอให้กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถมองเห็นกำรกรำบของนักเรียนได้ชัดเจน
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สถานที่

ตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร

ก
ร
ร
ม
ก
า
ร

สถานที่สวดประกวด

กำรจัดสถำนที่ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ

จัดเตรียมเก้ำอี้บริเวณสถำนที่เพื่อนั่งรอล�ำดับกำรประกวด

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

นักเรียนผู้ที่จะประกวดยืนรอและเริ่มเดินเข่าเข้าไป
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กำรรับรำยงำนตัวผู้เข้ำประกวดสวดมนต์หมู่ฯ

 

 

นักเรียนลงทะเบียนรำยงำนตัว
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ล�ำดับกำรเข้ำประกวดสวดมนต์หมู่ฯ

 

 

๑

นั่งรอเพื่อเข้ำสวดประกวด

๒

กำรเดินเข่ำเข้ำไปหน้ำโต๊ะหมู่บูชำ

ด้วยควำมพร้อมเพรียงกันแล้ว

นั่งลงกรำบพระรัตนตรัย

 

 

  





บรรณำนุกรม

กำรศำสนำ,กรม. พระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับสังคำยนำ วินัยปิฎก มหำวรรค  

ภำค ๒ เล่มที่ ๕, กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, ๒๕๓๐.

กำรศำสนำ,กรม. พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับสังคำยนำ วินัยปิฎก มหำวรรค  

ภำค ๒ เล่มที่ ๕, กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, ๒๕๓๐.

ทัพอำกำศ,กอง. สวดมนต์สิบสองต�ำนำน. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 

๒๕๑๔.

บริหำรกำรศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่งประเทศไทย, ส�ำนักงำน.  

สมบัติชำวพุทธ. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์วิริยะกำรพิมพ์, ๒๕๓๙

ประพัฒน์ ตรีณรงค์. ชีวประวัติและงำนของสมเด็จกรมพระยำด�ำรงรำชำนุภำพ. 

กรุงเทพมหำนคร : ส�ำนักพิมพ์อุดมศึกษำ, ๒๕๐๕.

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, มหำวิทยำลัย. พระไตรปิฎกภำษำไทย เล่มท่ี ๕. 

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๒๗

รำชวรมุนี. พระ,(ประยุทธ ปยุตโต). พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์. 

กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๒๗

วิชำกำร, กรม. (กระทรวงธรรมกำร) ค�ำนมัสกำรคุณำนุคุณ. กรุงเทพมหำนคร :  

โรงพิมพ์อักษรนิติ, ๒๔๓๕.



ภาคผนวก
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

เรื่อง ประวัติกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ    เวลำ ๒ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญ 
 กำรสวดมนต์ไหว้พระนัน้มีประวัติควำมเป็นมำตัง้แต่สมยัพทุธกำลแล้ว ส่วนกำรสวดมนต์หมู ่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ที่เป็นภำษำไทยสันนิษฐำนว่ำน่ำจะมีในรัชกำลที่ ๕  

และต่อมำกระทรวงศกึษำธกิำรได้วำงระเบยีบว่ำด้วยกำรสวดมนต์ไหว้พระของนักเรยีน พ.ศ. ๒๕๐๓

๒. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
 รู้ และเข้ำใจประวัติกำรสวดมนต์และเกิดควำมซำบซ้ึงในกำรมีส่วนร่วมในกำรสืบสำน

วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม

๓. เนื้อหำสำระ
 ๓.๑ ประวัติกำรสวดมนต์

 ๓.๒  สำเหตุที่ท�ำให้เกิดประเพณีพระปริตร

 ๓.๓  ประเภทของกำรสวดมนต์

 ๓.๔  วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ

 ๓.๕  อำนิสงส์ของกำรสวดมนต์

๔. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

 ชั่วโมงที่ ๑

 ๔.๑  กำรน�ำเข้ำสู่บทเรียน

  ๑)  สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ด้วยกำรสวดมนต์บูชำพระรัตนตรัย และนั่งสมำธิ 

๒-๓ นำที

  ๒)  ครูสนทนำกับนักเรียนในประเด็นที่ว่ำกำรสวดมนต์เป็นรุ่งอรุณของสมำธิ

  อำจำรย์อุทุมพร มุลพรม อ.๓ ระดับ ๙ โรงเรียนบำงมดวิทยำฯ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร    
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 ๔.๒ ขั้นสอน

  ๓)  นักเรียนศึกษำในใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่องประวัติของกำรสวดมนต์

  ๔)  นักเรียนท�ำกิจกรรมในใบงำนที่ ๑

  ๕)  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยในใบงำนที่ ๑

 ๔.๓ ขั้นสรุป

  นักเรียนจดสำระส�ำคัญลงในสมุดเพื่อจดจ�ำเป็นมโนทัศน์

 ชั่วโมงที่ ๒

 ๔.๑  กำรน�ำเข้ำสู่บทเรียน

  ๑)  ครูทบทวนประวัติกำรสวดมนต์

  ๒)  ครูสนทนำกับนักเรียนเรื่อง กำรสวดมนต์มีอำนุภำพคุ้มกันอันตรำย

 ๔.๒  ขั้นสอน

  ๓)  นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่องแบบของกำรสวดมนต์ วัตถุประสงค์และ 

   อำนิสงส์ของกำรสวดมนต์

  ๔)  นักเรียนท�ำกิจกรรมในใบงำนที่ ๒

  ๕)  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยในใบงำนที่ ๒

 ๔.๓ ขั้นสรุป

  นักเรียนสรุปสำระส�ำคัญจดลงในสมุด

๕. สื่อกำรเรียนกำรสอน
 หนังสือคู่มือกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

๖. กำรวัดและประเมินผล
 ๖.๑  สังเกตกำรร่วมกิจกรรม

 ๖.๒  กำรท�ำกิจกรรม
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ใบควำมรู้ที่ ๑

เรื่อง ประวัติกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ          ชั่วโมง ๑

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
 รู้ และเข้ำใจประวัติกำรสวดมนต์และเกิดควำมซำบซ้ึงในกำรมีส่วนร่วมในกำรสืบสำน

วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม 

ประวัติกำรสวดมนต์
 กำรสวดมนต์ไหว้พระเป็นกำรสร้ำงมนต์ชีวิตไว้ประจ�ำตัว เป็นกำรด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำง 

ไม่ประมำทและสร้ำงพลังจิต ฯลฯ

 

ดูรำยละเอียดจำกหนังสือคู่มือสวดมนต์
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ใบงำนที่ ๑

ชื่อ.....................................................................................ชั้น....................เลขที่......................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

....................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................

    .......................................................................................
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สำเหตุที่ท�ำให้เกิดประเพณีพระปริตร

 ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

       กำรสวดมนต์ของชำวพุทธมี..................... 

      ลักษณะ คือ

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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ใบควำมรู้ที่ ๒

เรื่อง ประวัติกำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ           ชั่วโมง ๒

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
 รู้ และเข้ำใจประวัติกำรสวดมนต์และเกิดควำมซำบซ้ึงในกำรมีส่วนร่วมในกำรสืบสำน

วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม 

กำรสวดมนต์มีอยู่ ๒ แบบ คือ
 ๑. กำรสวดเป็นบท ๆ เป็นค�ำ ๆ ไป เรียกว่ำแบบปทภำณะ นี้อย่ำงหนึ่ง เช่น อย่ำงที่ 

พระสงฆ์สวดกันอยู่ทั่วไปในวัดหรือในงำนพิธีต่ำง ๆ ฯลฯ 

ดูรำยละเอียดจำกหนังสือคู่มือสวดมนต์หมู่ฯ
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 ใบงำนที่ ๑
ชื่อ.....................................................................................ชั้น....................เลขที่......................

ค�ำสั่ง จงค้นหำค�ำตอบในตำรำง

ส ง ฆ์ ใด สำ ว ก ศำ ส ดำ ก ร ช

ง ธ ร ร ม คื อ คุ ณำ ก ร ท ม

ส ว ด ม น ต์ ไห ว้ พ ระ พุ น้ ร

ร สื บ อำ ยุ ศำ ส นำ ณะ ม ท อ ด

หำ เส ริ ม ปั ญ ญำ ณ สั ส ธ ย ก

วิ ก เ-ิด ส มำ ธิ กั ระ พ ร กำ อำ วั

น นิ ว ร ณ์ ฏิ พ กำ ก ภั ล จำ ฒ

วั ด ต ฐ กุ ใด ศุ ก ร์ ญ โก ร น

ต ษ ศ ณะ ศ ป ท ภำ ณะ ญะ น ยำ ธ

เช ต โส ง จ สุ ด สั ป ดำ ห์ ง ร

ระ ระ อ ว ด รั ช กำ ล ที่ ๕ กู ร

พ ระ เว ส สั น ด ร ชำ ด ก ร ม

ปัญหำ

 ๑. กำรสวดมนต์เป็นบท ๆ เป็นค�ำ ๆ ไป

 ๒. กำรสวดมนต์ใช้เสียงตำมท�ำนองของบทประพันธ์ฉันทลักษณ์ต่ำง ๆ

 ๓. พระสงฆ์เทศน์เป็นท�ำนองแหล่ขึ้นในบทท�ำนองร่ำยยำว

 ๔. พระสำวกเป็นผู้สวดถวำยพระพุทธเจ้ำในครำวมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ

 ๕. กำรสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภัญญะ ทีเ่ป็นภำษำไทยเป็นครัง้แรก 

ในประเทศไทย

 ๖. ค�ำประพันธ์สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้ำ ที่เป็นภำษำไทย

 ๗. ท่ำนผู้แต่งบทฉันทลักษณ์ต่ำง ๆ ซึ่งใช้สวดในปัจจุบัน

 ๘. กำรสวดมนต์ท�ำนองสรภัญญะด้วยภำษำบำลีนั้นได้มีมำตั้งแต่ครั้งใด

 ๙. ค�ำประพันธ์สวดมนต์สรรเสริญพระสงฆ์
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 ๑๐.  ค�ำประพันธ์สวดมนต์สรรเสริญพระธรรม

 ๑๑.  ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย........ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

 ๑๒.  กำรสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะใช้สวดประจ�ำในวันใด

 ๑๓.  ถ้ำโรงเรียนหยุดในวันพระ ก็ให้สวดมนต์ในวันใด

 ๑๔.  ถ้ำโรงเรียนหยุดสวดในวันเสำร์-อำทิตย์ ก็ให้สวดมนต์ในวันใด

 ๑๕.  กำรสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะทีส่วดประจ�ำภำยในโรงเรยีน  

  ถือว่ำเป็นกิจกรรมสืบสำนสิ่งใด

 ๑๖.  วัดที่ท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีสร้ำงถวำยพระพุทธเจ้ำ

 ๑๗.  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท�ำควำมดี หำกขจัดสิ่งนี้ได้ จิตจะเกิดควำมสดชื่น แจ่มใส  

  เบิกบำน

 ๑๘.  ขณะที่สวดมนต์จิตจะไม่ขุ่นมัว เพรำะผู้สวดส�ำรวมใจแน่วแน่

 ๑๙.  กำรสวดมนต์ได้รู้ค�ำแปล รู้ควำมหมำย ย่อมท�ำให้ผู้สวดได้ปัญญำบำรมี

 ๒๐.  กำรสวดมนต์ ผู้สวดย่อมได้รู้แนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี พบควำมสะอำด  

  สว่ำง สงบ ถือได้ว่ำได้ปฏิบัติบูชำสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำ
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เฉลยใบงำนที่ ๑

ค�ำสั่ง จงค้นหำค�ำตอบในตำรำง

  แนวนอน       แนวตั้ง

 ๑.  ปทภำณะ ๒.  สรภัญญะ

 ๒.  พระเวสสันดรชำดก ๗.  น้อย อำจำรยำงกูร

 ๓.  รัชกำลที่ ๕ ๘.  พุทธกำล

 ๔.  สงฆ์ใดสำวกศำสดำ ๑๓.  โกน

 ๑๐.  ธรรมคือคุณำกร ๑๕.  มรดกวัฒนธรรม

 ๑๑.  สวดมนต์ ๑๖.  พระเชตวันวิหำร

 ๑๒.  สุดสัปดำห์ 

 ๑๔.  ศุกร์   แนวเฉียง

 ๑๗.  นิวรณ์ ๔.  พระโสณกุฏิกัณณะ

 ๑๘.  เกิดสมำธิ ๖.  องค์ใดพระสัมพุทธ

 ๑๙. เสริมปัญญำ  ๒๐. สืบอำยุศำสนำ    



75คู่มือ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท�านองสรภัญญะ

  อำจำรย์อุทุมพร มุลพรม อ.๓ ระดับ ๙ โรงเรียนบำงมดวิทยำฯ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร    
      

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒

เรื่อง ลักษณะของบทประพันธ์และเนื้อหำสำระ              เวลำ ๔ ชั่วโมง

๑. สำระส�ำคัญ 
 ลักษณะของบทประพันธ์ท่ีใช้เป็นบทสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน ซึ่งใช้สวดประจ�ำใน

โรงเรยีนนัน้ บทสวดสรรเสรญิพระพทุธคณุภำษำไทย เป็นบทอินทรวิเชยีรฉนัท์ มสีมัผสันอก สัมผสัใน  

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณและสังฆคุณภำษำไทย เป็นกำพย์ฉบัง ๑๖ ส่วนบทชยสิทธิคำถำ  

เป็นวสนัตดลิกฉนัท์ กำรมีควำมเข้ำใจในบทประพันธ์ทีถ่กูต้อง จะท�ำให้กำรออกเสยีงถกูต้อง ไพเรำะ 

และเกิดศรัทธำในคุณของพระรัตนตรัย

๒. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
 ๑.  บอกลักษณะของค�ำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทสวดมนต์ของนักเรียนได้

 ๒.  สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ ได้ถูกต้อง

 ๓.  นักเรียนเกิดศรัทธำอย่ำงยิ่งในคุณของพระรัตนตรัย

๓. เนื้อหำสำระ
 ๓.๑  บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ท�ำนองสรภัญญะ

 ๓.๒  บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ท�ำนองสรภัญญะ

 ๓.๓  บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ท�ำนองสรภัญญะ

 ๓.๔  บทสวดชยสิทธิคำถำ ท�ำนองสรภัญญะ

๔. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
 กำรน�ำเข้ำสู่บทเรียน

 ๑.  สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ด้วยกำรสวดมนต์บูชำพระรัตนตรัย 

 ๒. แจ้งให้นักเรียนทรำบถึงประโยชน์และอำนิสงส์ของกำรสวดมนต์

  อำจำรย์อุทุมพร มุลพรม อ.๓ ระดับ ๙ โรงเรียนบำงมดวิทยำฯ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร    
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 สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ใช้วิธีกำรสอนที่เน้นกระบวนกำร 

(กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก กระบวนกำรปฏิบัติ ทักษะกระบวนกำร)

ตอนที่ ๑ (กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก)

(สังเกต) 

 ๑.  ครูเปิดเทปบันทึกเสียงตัวอย่ำงกำรสวดมนต์ที่ไพเรำะและถูกต้องเป็น

  แบบอย่ำงได้ให้นักเรียนฟัง

 ๒.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๗-๘ คน ทดลองสวดมนต์แล้วผลัดกันฟัง

  ในกลุ่มและเปรียบเทียบกับกำรสวดของวิทยำกรจำกเทปบันทึกเสียง

(วิเคราะห์, วิจารณ์)

 ๓. ให้นักเรียนวิจำรณ์ในประเด็นต่อไปนี้

  ๓.๑  ควำมแตกต่ำงกันในด้ำนควำมไพเรำะของน�้ำเสียง

  ๓.๒  ควำมแตกต่ำงกันในด้ำนควำมถูกต้องของอักขระ จังหวะ ท�ำนอง

  ๓.๓  ควำมแตกต่ำงกันในด้ำนควำมพร้อมเพรียงและมำรยำท

(สรุป)

 ๔. ครสูรปุถงึควำมจ�ำเป็นของกำรฝึกสวดมนต์แล้วให้นักเรยีนแต่ละกลุม่ระดมพลงัสมอง

เสนอหลักเกณฑ์กำรสวดมนต์ตำมควำมคิดของนักเรยีน เลขำนุกำรกลุม่จดบนัทกึแล้ว

ส่งผู้แทนกลุ่มน�ำมำเสนอผลงำน 

   ครูแจกใบงำนที่ ๑ เรื่องลักษณะของบทประพันธ์ให้ทุกกลุ่มศึกษำน�ำกลับไป

พิจำรณำกับข้อสังเกตตำมควำมคิดของนักเรียน

   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักเกณฑ์กำรสวดมนต์โดยครูเพิ่มเติมข้อสรุป 

ของนักเรียนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรสวดมนต์  

โดยพจิำรณำในด้ำน กำรออกเสยีงชดัเจน ควำมถกูต้องตำมอักขระวธิ ีจงัหวะ ท�ำนอง 

น�้ำเสียง ควำมพร้อมเพรียง และมำรยำท
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 ตอนที่ ๒ (กระบวนกำรปฏิบัติ)

(สังเกต, รับรู้)

 ๑. ครเูปิดเทปบนัทกึเสยีงตวัอย่ำงกำรสวดมนต์ทีค่รคูดัเลอืกให้นักเรยีนฟัง บทละ ๑ เทีย่ว 

(ทําตามแบบ) 

 ๒. ให้นักเรียนสวดมนต์บทเดียวกันกับที่ฟังจำกเทปบันทึกเสียงแล้วใช้ดินสอท�ำ

เครื่องหมำยเป็นจุด (.) เพื่อบอกจังหวะในกำรสวดมนต์

 ๓. เปิดเทปบันทึกเสียงให้ฟังอีกครั้งหน่ึงเพื่อให้นักเรียนก�ำหนดจังหวะในกำรสวดแล้ว

แก้ไขให้ถูกต้อง ฝึกสวดซ�้ำหลำย ๆ ครั้ง

(ทําเอง)

 ๔. ให้นักเรียนจับคู่กันฝึกสวดมนต์ที่ครูคัดเลือกเตรียมไว้ให้ โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ 

กำรสวดมนต์หมู่ คือ อักขระ จังหวะ ท�ำนอง น�้ำเสียง ควำมพร้อมเพรียงและมำรยำท 

ฟังแล้วเกิดศรัทธำซำบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย

 ๕. ให้นักเรียนฝึกสวดมนต์เพิ่มเติมแล้วออกไปสวดหน้ำชั้นเรียนทีละกลุ่ม

(ฝึกให้ชํานาญ)

 ๖. ให ้ นักเรียนฝ ึกสวดมนต์เพิ่มเติมจำกเทปบันทึกเสียงหรือจำกหนังสือคู ่ มือ 

กำรสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ จัดพมิพ์โดยกรมกำรศำสนำ 

กระทรวงวัฒนธรรม

 ๗. ครูชมเชยให้ข้อมลูป้อนกลับ ผลกำรฝึกซ้อมสวดมนต์หมูข่องแต่ละกลุม่และให้ข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติม

 

ตอนที่ ๓ (ทักษะกระบวนกำร)

(ตระหนัก)

 ๑. ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำหรือข้อบกพร่องในกำรสวดผิดจังหวะ  

ผิดท�ำนอง ออกเสียงไม่ถูกต้อง ย่อมท�ำให้กำรสวดมนต์ขำดควำมไพเรำะ ไม่น่ำฟัง  

และไม่เป็นกำรสืบสำนมรดกทำงวัฒนธรรม
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(คิดวิเคราะห์)

 ๒. ให้นักเรยีนคดิวิเครำะห์ข้อบกพร่องในกำรสวดมนต์ว่ำมอีะไรบ้ำงแล้วจดบนัทึกเพ่ือน�ำ

ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(สร้างทางเลือก)

 ๓. ให้นกัเรยีนช่วยกนัเสนอทำงเลอืกในกำรแก้ปัญหำหรอืข้อบกพร่องในกำรฝึกสวดมนต์หมูฯ่  

หรือครูช่วยเสนอแนะทำงเลือกให้นักเรียนเลือกจำกวิธีกำรดังต่อไปนี้

  ก. ทำงเลือกที่ ๑ พัฒนำกำรสวดมนต์ด้วยวิธีประเมินตนเอง (คนเดียว)

  ข.  ทำงเลือกที่ ๒ พัฒนำกำรสวดมนต์ด้วยวิธีคู่สัญญำ (คู่สัญญำ คือ เพื่อนสนิทสนม 

   ไว้วำงใจพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหำ)

  ค.  ทำงเลือกที่ ๓ พัฒนำกำรสวดโดยกลุ่มสัมพันธ์

(ประเมินทางเลือก)

 ๔.  อภปิรำยถงึควำมเหมำะสมของทำงเลอืกแต่ละทำงแล้วเลอืกทำงเลือกทีเ่หมำะสมท่ีสดุ

 (กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ)

 ๕.  เลือกและคัดลอกบทสวดที่ชอบมำสวดและบันทึกเสียงส�ำหรับเปิดฟัง เพ่ือประเมิน

ตนเอง หรือสวดให้คู ่สัญญำ หรือกลุ ่มฟังเพื่อประเมินผลกำรสวดอย่ำงน้อย  

๕ ครั้ง ภำยในระยะเวลำ ๑ สัปดำห์ แล้วบันทึกผลลงในตำรำงพฤติกรรมกำรสวดมนต ์

(ปฏิบัติ,ประเมินผล)

 ๖.  ปฏิบติัตำมแผนทีว่ำงไว้แล้วบนัทกึควำมถีข่องพฤตกิรรมกำรสวดมนต์ทีบ่กพร่องลงใน

ตำรำงบันทึกผล

(ปรับปรุง,ประเมินผล)

 ๗.  น�ำผลบันทึกพฤติกรรมมำพิจำรณำเพื่อน�ำมำปรับปรุงแก้ไข

 ๘.  ฝึกสวดมนต์และบันทึกผลกำรสวดมนต์ทุกครั้ง ๆ ไป

 ๙.  น�ำผลกำรบนัทกึทกุครัง้มำพจิำรณำและอภปิรำยในกลุม่ถงึผลทีไ่ด้รบัว่ำถกูต้องเป็นที่

พึงพอใจหรือไม่ ครูให้ก�ำลังใจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ตอนที่ ๔ 

 ๑.  นักเรียนสรุปสำระส�ำคัญจดลงในสมุด

 ๒.  สื่อและอุปกรณ์

  ๒.๑  เทปบันทึกเสียงตัวอย่ำงกำรสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ

  ๒.๒  หนังสือคู ่มือกำรสวดมนต์หมู ่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

 ๓.  กำรวัดและประเมินผล

  ๓.๑  สังเกตกำรร่วมกิจกรรม

  ๓.๒  กำรท�ำกิจกรรมในใบงำน

  ๓.๓  ผลกำรพัฒนำกำรสวดมนต์หมู่ของนักเรียน
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แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและหลักเกณฑ์ 
กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ  

ประเภททีม ๕ คน
 ...................................

 กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ก�ำหนดด�ำเนินกำรจัดโครงกำรประกวดสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน เพื่อคัดเลือกทีมเข้ำรับพระรำชทำน 

โล่รำงวัล ในงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวิสำขบูชำ 

  เพื่อให้กำรจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ประเภท 

ทีม ๕ คน เป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย และบรรลวัุตถปุระสงค์ จึงก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน และ 

ให้แนวทำงนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกำศกรมกำรศำสนำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประกวดสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ดังนี้

 ๑.  แนวทำงกำรด�ำเนินงำน ระดับจังหวัด

   ๑.๑  ส่วนภูมิภำค

    ๑.๑.๑ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งแนวทำงกำรด�ำเนินงำน และ

หลักเกณฑ์ กำรประกวด ไปยังส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

   ๑.๑.๒ ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวน 

สถำนศึกษำในจังหวัดให้เข้ำร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ 

ประเภททีม ๕ คน และส่งหลักเกณฑ์กำรประกวดให้สถำนศึกษำทรำบ พร้อมด�ำเนินกำรรับสมัคร

    ๑.๑.๓ ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดรวบรวมใบสมัคร (แบบ สภ.๑) ของสถำน

ศึกษำทั้งหมดและแบบสรุป (แบบ สภ.๒) ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ส่งกรมกำรศำสนำ 

กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกรมกำรศำสนำจะได้ด�ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณต่อไป

    ๑.๑.๔ ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อด�ำเนินกำรจัด

ประกวดและตดัสนิกำรประกวดตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมผีูท้�ำคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศำสนำ 

ที่ได้รับรำงวัลเสำเสมำธรรมจักรที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนและ

สนับสนุนกำรจัดประกวด โดยให้ด�ำเนินกำรจัดประกวดให้แล้วเสร็จภำยในช่วงงำนสัปดำห์ส่งเสริม

พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลมำฆบูชำ 

    ๑.๑.๕ กำรคดัเลอืกตวัแทนระดบัจงัหวดั เพือ่เข้ำประกวดระดบัภำคคณะสงฆ์ 

ดังนี้
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     -  ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมหญิงล้วน จ�ำนวน ๕ ทีม

     - ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน 

จ�ำนวน ๕ ทีม

     -  ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมชำยล้วน จ�ำนวน ๓ ทีม

     -  ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมชำยล้วน 

จ�ำนวน ๓ ทีม

    ๑.๑.๖  มอบเกียรติบัตรให้แก่สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลตำมที่คณะกรรมกำร

ก�ำหนด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรประกวด

    ๑.๑.๗  เมื่อด�ำเนินกำรจัดกำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท�ำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด แจ้งรำยชื่อสถำนศึกษำ

ที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ไปยังกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ภำยในช่วงเวลำสัปดำห ์

ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันมำฆบูชำ เพื่อด�ำเนินกำรจัดประกวดระดับภำคคณะสงฆ์ต่อไป

    ๑.๑.๘  ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด สรุปผลกำรด�ำเนินงำนและรำยงำนผล 

กำรด�ำเนนิงำนตำมแบบรำยงำนฯ พร้อมรปูภำพกำรจัดกจิกรรมบนัทกึข้อมลูลงในซดี ีส่งกรมกำรศำสนำ 

ภำยในเดือนเมษำยน เพื่อกรมกำรศำสนำจะได้สรุปผลกำรด�ำเนินงำนและเสนอขอตั้งงบประมำณ

ในปีต่อไป

  ๑.๒  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เขต ๑ และ เขต ๒ (กรุงเทพมหำนคร)

    ๑.๒.๑ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ พร้อม

ทั้งแจกหลักเกณฑ์กำรประกวด ไปยังสถำนศึกษำทั่วกรุงเทพมหำนคร และด�ำเนินกำรรับสมัคร

    ๑.๒.๒ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด�ำเนินกำร 

จัดประกวดและด�ำเนินกำรตัดสินกำรประกวดระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เขต ๑ และระดับเขตพื้นที่

กำรศึกษำ เขต ๒ จัดประกวดช่วงเดือนธันวำคม ณ สถำนที่ที่กรมกำรศำสนำก�ำหนด

    ๑.๒.๓  กำรคัดเลือกสถำนศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเขต ๑ และเขต ๒ 

เพื่อเข้ำรอบระดับส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนคร) ใช้อัตรำส่วน ๑ ใน ๓ ของทีมที่เข้ำร่วมประกวด

จริงทั้งหมด 

    ๑.๒.๔ มอบโล่รำงวัลหรอืเกยีรตบิตัรให้แก่สถำนศกึษำทีไ่ด้รบัรำงวลัตำมเกณฑ์

ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรประกวด
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 ๒.  แนวทำงกำรด�ำเนินงำน ระดับภำคคณะสงฆ์

   ๒.๑ ส่วนภูมิภำค

    ๒.๑.๑  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งแนวทำงกำรด�ำเนินงำน  

และหลักเกณฑ์กำรประกวดระดับภำคคณะสงฆ์ ไปยังส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

    ๒.๑.๒  ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดแจ้งหลักเกณฑ์กำรประกวดระดับภำค 

คณะสงฆ์ให้สถำนศึกษำ ที่เข้ำรอบทรำบเพื่อท�ำกำรบันทึกวีดีโอ

    ๒.๑.๓  สถำนศึกษำส่งไฟล์วีดีโอที่บันทึกแล้ว (ใส่ Flash Drive เท่ำนั้น)  

พร้อมใบตอบรับ (แบบ สภ.๓) ไปที่ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด

    ๒.๑.๔  ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดส่งไฟล์วีดีโอของสถำนศึกษำที่รวบรวม 

และตรวจสอบแล้วพร้อมใบตอบรับ (แบบ สภ.๓) 

    ๒.๑.๕  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสิน  

เพือ่ด�ำเนนิกำรตัดสนิตำมไฟล์วีดโีอทีส่ถำนศกึษำส่งมำ โดยกำรตดัสนิระดบัภำคคณะสงฆ์ส่วนภมูภิำค  

จะต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน

    ๒.๑.๖  กำรคดัเลอืกตวัแทนระดบัภำคคณะสงฆ์ เพือ่เข้ำประกวดระดับประเทศ 

ดังนี้

     -  ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมหญิงล้วน จ�ำนวน ๓ ทีม

     -  ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน 

จ�ำนวน ๓ ทีม

     -  ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมชำยล้วน จ�ำนวน ๓ ทีม

     -  ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมชำยล้วน 

จ�ำนวน ๓ ทีม

  ๒.๒  ระดับส่วนกลำง (กรุงเทพมหำนคร)

    ๒.๒.๑  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งหลักเกณฑ์กำรประกวด  

วัน-เวลำ และสถำนที่จัดประกวดไปยังสถำนศึกษำที่เข้ำรอบระดับคณะสงฆ์

    ๒.๒.๒ กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด�ำเนินกำร

จัดกำรประกวดและตัดสินกำรประกวดระดับภำคคณะสงฆ์ ตำมควำมเหมำะสม โดยให้ด�ำเนินกำร

จัดประกวดให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 

    ๒.๒.๓  กำรคดัเลอืกตวัแทนระดับภำคคณะสงฆ์ เพือ่เข้ำประกวดระดับประเทศ 

ดังนี้
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     -  ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมหญิงล้วน จ�ำนวน ๓ ทีม

     -  ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน 

จ�ำนวน ๓ ทีม

     -  ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมชำยล้วน จ�ำนวน ๓ ทีม

     - ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมชำยล้วน 

จ�ำนวน ๓ ทีม

ตำรำงแสดงจ�ำนวนทีมที่ได้เป็นตัวแทนระดับภำคคณะสงฆ์เข้ำไปประกวดระดับประเทศ

ภำคคณะสงฆ์
ทีมหญิงล้วน ทีมชำยล้วน

ประถมศึกษำ (ทีม) มัธยมศึกษำ (ทีม) ประถมศึกษำ (ทีม) มัธยมศึกษำ (ทีม)

๑ ๓ ๓ ๓ ๓

๒ ๓ ๓ ๓ ๓

๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๔ ๓ ๓ ๓ ๓

๕ ๓ ๓ ๓ ๓

๖ ๓ ๓ ๓ ๓

๗ ๓ ๓ ๓ ๓

๘ ๓ ๓ ๓ ๓

๙ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๐ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๑ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๒ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๔ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๕ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๖ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๗ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๘ ๓ ๓ ๓ ๓

ส่วนกลำง ๓ ๓ ๓ ๓

รวม ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗
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 ๓.  แนวทำงกำรด�ำเนินงำน ระดับประเทศ

   ๓.๑  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งหลักเกณฑ์กำรประกวด วัน - เวลำ 

และสถำนที่จัดประกวด ระดับประเทศ ไปยังสถำนศึกษำที่เข้ำรอบระดับประเทศ

   ๓.๒  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสิน แล้วด�ำเนิน

กำรตัดสินให้แล้วเสร็จ ก่อนเทศกำลวิสำขบูชำ

 ๔.  หลักเกณฑ์กำรประกวด

   ๔.๑  ระดับจังหวัด (ทั้งส่วนภูมิภำค ส่วนกลำง)

    ๔.๑.๑  สถำนศึกษำที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้ำประกวดจะต้องมีกำรจัดให้

นักเรียนได้สวดมนต์ โดยพร้อมเพรียงกันทั้งสถำนศึกษำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง

    ๔.๑.๒  กำรประกวด แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

     - ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมหญิงล้วน

     - ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน

     - ระดับประถมศึกษำ ประเภททีมชำยล้วน

     - ระดับมัธยมศึกษำ/ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.) ประเภททีมชำยล้วน

    ๔.๑.๓  บทที่ใช้ในกำรสวด ประกอบด้วย

     - บทนมัสกำรพระรัตนตรัย (อะระหังฯ)

     - บทสวดนมัสกำร (นะโมฯ)

     - บทสวดพระพุทธคุณ ภำษำบำลี (อิติปิ โสฯ)

     - บทสวดพระพุทธคุณ ภำษำไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ)

     - บทสวดพระธรรมคุณ ภำษำบำลี (สวำกขำโตฯ)

     - บทสวดพระธรรมคุณ ภำษำไทย (ธัมมะคือคุณำกรฯ)

     - บทสวดพระสังฆคุณ ภำษำบำลี (สุปะฏิปันโนฯ)

     - บทสวดพระสังฆคุณ ภำษำไทย (สงฆ์ใดสำวกศำสดำ)

     - บทสวดชยสิทธิคำถำ ภำษำบำลี (พำหุง)

     - บทสวดชยสิทธิคำถำ ภำษำไทย (ปำงเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธฯ)
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   กรณีมีโรงเรียนส่งทีมนักเรียนเข้ำประกวดจ�ำนวนมำก คณะกรรมกำรอำจจะ

พิจำรณำจัดกำรประกวดออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ กำรก�ำหนด

บทสวดให้ขึ้นอยู่ดับดุลยพินิจของคณะกรรมกำร

    ๔.๑.๔  เกณฑ์กำรให้คะแนน

     -  ควำมถูกต้องของอักขระ  ๒๐  คะแนน

     -  ควำมถูกต้องของจังหวะ ๒๐ คะแนน

     -  ควำมถูกต้องของท�ำนอง ๒๐ คะแนน

     -  ควำมไพเรำะของน�้ำเสียง ๒๐ คะแนน

     -  มำรยำทและท่ำทำง ๑๐  คะแนน

     -  ควำมพร้อมเพรียงโดยรวม ๑๐ คะแนน

      รวม ๑๐๐ คะแนน
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แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและหลักเกณฑ์กำรประกวด  
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ  

ประเภททีมโรงเรียน
.....................................

 กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ  

ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะกำรประกวดในระดับประเทศ 

เข้ำรับพระรำชทำนโล่รำงวัลในงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวิสำขบูชำ 

 เพื่อให้กำรจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน เป็นไปด้วย 

ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงก�ำหนดแนวทำงกำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 

พระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน และให้แนวทำงนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกำศ

กรมกำรศำสนำ เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั ท�ำนองสรภญัญะ 

ประเภททีมโรงเรียน ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรประกวด

 ๑.  กำรประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ

   ๑.๑  ระดับประถมศึกษำ 

   ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ (ปวช.)

 ๒.  สถำนศึกษำที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้ำประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ 

ประเภททมีโรงเรยีนจะต้องมกีำรจดัให้นกัเรยีนได้สวดมนต์โดยพร้อมเพรยีงกันทัง้โรงเรยีน อย่ำงน้อย 

สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง

 ๓.  ในกำรสมัครประกวด สถำนศึกษำจะต้องส่งรูปถ่ำยกำรสวดมนต์หมู่ฯ ทั้งโรงเรียน  

โดยในกำรสวดมนต์นั้น ต้องมีผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เข้ำมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกำรสวดมนต์นั้นด้วย โดยส่งมำพร้อมใบสมัคร (แบบ สภ.๓) จ�ำนวน ๑๐ รูป

   ทั้งนี้ รูปถ่ำยกำรสวดมนต์ทั้งโรงเรียน จ�ำนวน ๑๐ รูป ต้องเป็นกำรสวดมนต์  

โดยมีจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีในโรงเรียนนั้นจริง ๆ และห้ำมมิให้ท�ำกำรตัดต่อ ดัดแปลง หรือ 

น�ำภำพที่มิใช่ กำรสวดมนต์หมู่ฯ ของนักเรียนในปีกำรศึกษำปัจจุบันส่งมำ

 ๔.  สถำนศกึษำทีป่ระสงค์ส่งนกัเรียนเข้ำประกวด ต้องบนัทกึวีดิโอกำรสวดมนต์หมูฯ่ โดยมี

นกัเรยีนเข้ำร่วมสวดมนต์ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน (เว้นไว้แต่สถำนศกึษำท่ีมจี�ำนวนนกัเรยีนไม่ถงึ ๑๐๐ คน  
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อนุโลมให้ตำมจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีจ�ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ คน) และ

ในกำรสวดมนต์หมู่ฯ นั้น ต้องมีผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เข้ำมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกำรสวดมนต์หมู่ฯ นั้นด้วย

 ๕.  นักเรียนผู้เข้ำประกวดจะต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยตำมระเบียบของสถำนศึกษำนั้น ๆ 

 ๖.  นักเรียนผู้เข้ำประกวดจะต้องเป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษำในระดับที่ก�ำหนดของสถำนศึกษำนั้น ๆ 

 ๗. สถำนศึกษำต่ำง ๆ (ไม่รวมถึงศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์) ส่งนักเรียน 

เข้ำประกวดได้ระดบัละไม่เกนิ ๑ ทมี เว้นไว้แต่โรงเรยีนขยำยโอกำส หรอืโรงเรียนทีม่กีำรเรยีนกำรสอน 

ท้ังระดับประถมศกึษำ และระดบัมธัยมศกึษำ ให้แยกระดับส่งประกวดได้เป็นระดบัประถมศกึษำ ๑ ทมี  

และระดับมัธยมศึกษำ ๑ ทีม แต่จ�ำนวนนักเรียนต้องไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนด

วิธีด�ำเนินกำรในกำรจัดกำรประกวด

 ระยะเวลำและสถำนที่จัดกำรคัดเลือกและประกวด

 กำรคัดเลือกและประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้

 ๑.  รอบคัดเลือก ส่วนกลำง

  ๑.๑ ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหำนคร) 

   ๑. กรมกำรศำสนำ ประชำสัมพันธ์และประสำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เชญิชวนสถำนศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเข้ำร่วมประกวดสวดมนต์หมูฯ่ ท�ำนองสรภญัญะ ประเภท

ทีมโรงเรียน พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้ำร่วมประกวดฯ (แบบ สภ.๓) ตำมรูปแบบของกรมกำรศำสนำ

    ๒.  กรมกำรศำสนำ แจ้งให้สถำนศึกษำที่สมัครประกวด บันทึกวีดิโอกำร 

สวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ ทั้งโรงเรียน โดยต้องมีจ�ำนวนนักเรียนที่สวดไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน 

(เว้นไว้แต่สถำนศกึษำ ทีม่จี�ำนวนนกัเรยีนไม่ถงึ ๑๐๐ คน อนุโลมให้ตำมจ�ำนวนนักเรยีนท่ีมอียูท่ัง้หมด 

ทั้งนี้ ต้องมีจ�ำนวนนักเรียน ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ คน) และจะต้องมีผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรของ

โรงเรียน เข้ำมีส่วนร่วมในกำรสวดมนต์ นั้นด้วย 

    ๓.  บทที่ใช้ในกำรสวด ประกอบด้วย

    - บทนมัสกำรพระรัตนตรัย (ท�ำนองสวดน�ำ)

    - บทสวดนมัสกำร (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระพุทธคุณ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระพุทธคุณ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)
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    - บทสวดพระธรรมคุณ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระธรรมคุณ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    - บทสวดพระสังฆคุณ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระสังฆคุณ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    - บทสวดชยสิทธิคำถำ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดชยสิทธิคำถำ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    โดยในกำรสวดให้นกัเรียนทีเ่ป็นต้นแบบในสถำนศกึษำน้ัน ๆ  จ�ำนวน ๕ คน 

นั่งแถวหน้ำเพื่อเป็นต้นเสียง เริ่มตั้งแต่กรำบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง แล้วเริ่มสวดครบทุกบทตำมล�ำดับ

   ๔.  สถำนศึกษำส่งไฟล์วีดีโอที่บันทึกแล้ว (ใส่แผ่น CD/DVD หรือ Flash Drive 

เขียนชื่อ โรงเรียนให้ชัดเจนติดบนแผ่น CD/DVD หรือ Flash Drive เท่ำนั้น ห้ำมมิให้พิมพ์ชื่อโรงเรียน 

หรือข้อควำมใด ๆ ใส่ลงในวีดิโอทั้งส้ิน) พร้อมใบสมัครเข้ำร่วมประกวดฯ (แบบ สภ.๓) ไปที่ 

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 

    ทัง้นี ้กำรบนัทกึวดีโิอนัน้ ต้องถ่ำยให้ครบทัง้กำรกรำบพระและกำรสวดมนต์

หมู่ฯ โดยให้ ปรำกฎจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด และห้ำมมิให้ท�ำกำรตัดต่อหรือดัดแปลงภำพ

หรือเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น หำกตรวจสอบพบว่ำมีกำรตัดต่อหรือดัดแปลงวีดิโอ สถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ 

จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรประกวดทันที

    ๕. กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และรับรอง ไฟล์วีดิโอของโรงเรียนที่สมัครเข้ำประกวด 

   ๖.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งต้ังคณะกรรมกำรตัดสิน 

กำรสวดมนต์หมู่ฯ เพื่อด�ำเนินกำรตัดสินกำรสวดมนต์หมู่ฯ ตำมไฟล์วีดิโอที่สถำนศึกษำส่งมำ ทั้งนี้ 

ประกำศผลทีมที่เข้ำรอบในระดับ ภำคคณะสงฆ์ (เฉพำะกรุงเทพมหำนคร) ระดับประถมศึกษำ  

๖ แห่ง ระดับมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ (ปวช.) ๖ แห่ง ภำยในเดือนธันวำคม 

   ๑.๒  ระดับภำคคณะสงฆ์ (กรุงเทพมหำนคร)

   ๑.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำรอบระดับ 

ภำคคณะสงฆ์ (เฉพำะกรุงเทพมหำนคร) บันทึกวีดิโอกำรสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ ทั้งโรงเรียน 

อกีครัง้ โดยต้องมีจ�ำนวนนกัเรยีนทีส่วดไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คน (เว้นไว้แต่สถำนศกึษำทีมี่จ�ำนวนนักเรยีน

ไม่ถึง ๘๐ คน อนุโลมให้ตำมจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีจ�ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ  

๖๐ คน) และจะต้องมีผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรของโรงเรียน เข้ำมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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กำรสวดมนต์นั้นด้วย แล้วส่งวีดิโอมำที่ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ภำยในเดือนมกรำคม 

   ๒.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวฒันธรรม แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดัสนิกำรสวดมนต์ 

หมู่ฯ โดยมีผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำที่ได้รับรำงวัลเสำเสมำธรรมจักร ทั้งพระสงฆ์และ

คฤหัสถ์ที่มี ควำมรู้เฉพำะเรื่องกำรสวดมนต์หมู่ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ประกำศผลทีมที่เข้ำ

รอบในระดับประเทศ ระดับสถำนศึกษำละ ๒ แห่ง รวมทั้งหมด ๔ แห่ง ภำยในเดือนมกรำคม 

   ๓.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวฒันธรรม แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดัสนิกำรสวดมนต์ 

หมู่ฯ เพื่อประเมินผลตำมสภำพจริง และตัดสินให้คะแนนกำรสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมโรงเรียน  

ณ สถำนศึกษำที่เข้ำรอบระดับประเทศทั้ง ๔ แห่ง โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ ๘๐  

หำกต�ำ่กว่ำร้อยละ ๘๐ จะถกูตดัสทิธิ ์ในระดบัประเทศทนัท ีและกรมกำรศำสนำจะเรยีกสถำนศกึษำ

ที่มีคะแนนในล�ำดับถัดไปในภำคนั้น ๆ  เข้ำรอบแทน โดยมีกำรประเมินผลตำมสภำพจริงและตัดสิน

ให้คะแนนเช่นกัน 

   อนึง่ คะแนนประเมินผลและตดัสนิของคณะกรรมกำรทีป่ระเมนิผลตำมสภำพจรงิ  

คะแนนเฉลี่ยจะถูกน�ำมำรวมกับคะแนนตัดสินในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ร่วมกับคณะ

กรรมกำรตัดสินในระดับประเทศ

   กำรประเมินผลตำมสภำพจริง เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรจะแจ้งให้สถำนศกึษำทีเ่ข้ำรอบทรำบล่วงหน้ำก่อนลงพืน้ที ่อย่ำงน้อย ๕ วัน และ

จะท�ำประกำศผลกำรประเมินผลตำมสภำพจริงและกำรตัดสินสถำนศึกษำที่เข้ำรอบระดับประเทศ 

ภำยในเดือนมีนำคม 

 ๒.  รอบคัดเลือก ส่วนภูมิภำค 

  ๒.๑  ระดับจังหวัด

    ๑.  ส�ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวัด ประชำสมัพนัธ์และประสำนส�ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่สีถำนศึกษำในสงักัด และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ

กำรศึกษำเอกชน เชิญชวนสถำนศึกษำในจังหวัดเข้ำร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภัญญะ 

ประเภท ทีมโรงเรียน พร้อมทั้งส่งใบสมัครเข้ำร่วมประกวดฯ (แบบ สภ.๓) และแบบสรุป (สภ.๔) 

    ๒.  ส�ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดั แจ้งให้สถำนศกึษำทีส่มคัรประกวด บนัทกึวดีโิอ 

กำรสวดมนต์หมูฯ่ ท�ำนองสรภัญญะ ทัง้โรงเรยีน โดยต้องมจี�ำนวนนกัเรยีนทีส่วดไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน 
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(เว้นไว้แต่สถำนศึกษำที่มีจ�ำนวนนักเรียนไม่ถึง ๑๐๐ คน อนุโลมให้ตำมจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู ่

ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีจ�ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ คน ) และต้องมีผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกร

ของโรงเรียน เข้ำมีส่วนร่วมในกำร สวดมนต์หมู่ฯ นั้นด้วย 

    ๓.  บทที่ใช้ในกำรสวด ประกอบด้วย

    - บทนมัสกำรพระรัตนตรัย (ท�ำนองสวดน�ำ)

    - บทสวดนมัสกำร (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระพุทธคุณ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระพุทธคุณ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    - บทสวดพระธรรมคุณ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระธรรมคุณ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    - บทสวดพระสังฆคุณ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดพระสังฆคุณ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    - บทสวดชยสิทธิคำถำ ภำษำบำลี (ท�ำนองสังโยค)

    - บทสวดชยสิทธิคำถำ ภำษำไทย (ท�ำนองสรภัญญะ)

    ในกำรสวดมนต์หมู่ฯ ให้นักเรยีนทีเ่ป็นต้นเสยีงในสถำนศกึษำน้ัน ๆ  จ�ำนวน 

๕ คน นั่งแถวหน้ำ เพื่อเป็นต้นเสียง เริ่มตั้งแต่กำรกรำบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง แล้วเริ่มสวดครบทุก

บทตำมล�ำดับ

   ๔.  สถำนศึกษำส่งไฟล์วีดีโอที่บันทึกแล้ว (ใส่แผ่น CD/DVD หรือ Flash Drive 

เขยีนชือ่โรงเรยีนให้ชัดเจนติดบนแผ่น CD/DVD หรอื Flash Drive เท่ำน้ัน ห้ำมมิให้พมิพ์ชือ่โรงเรยีน 

หรอืข้อควำมใด ๆ  ใส่ลงในวดีโิอทัง้สิน้) พร้อมใบสมคัรเข้ำร่วมประกวดฯ (แบบ สภ.๓) ไปทีส่�ำนักงำน

วัฒนธรรมจังหวัด

    ทัง้นี ้กำรบันทกึวีดิโอนัน้ต้องถ่ำยให้ครบทัง้กำรกรำบพระและกำรสวดมนต์  

โดยให้ปรำกฎจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด และห้ำมมิให้ท�ำกำรตัดต่อหรือดัดแปลงภำพ 

หรือเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น หำกตรวจสอบพบว่ำมีกำรตัดต่อหรือดัดแปลงวีดิโอ สถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ 

จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรประกวดทันที

    ๕.  ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด ตรวจสอบและรับรองไฟล์วีดีโอของโรงเรียน  

ท่ีสมัครเข้ำประกวด ตำมแบบกำรรบัรองทีก่รมกำรศำสนำก�ำหนดให้ และส�ำนกังำนวฒันธรรมจังหวดั 
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รวบรวมไฟล์วีดีโอที่ผ่ำนกำรรับรอง พร้อมใบสมัครเข้ำร่วมประกวด ฯ (แบบ สภ.๓) และแบบสรุป 

(สภ.๔) ทีก่รอกข้อมลูสมบรูณ์แล้วไว้ของสถำนศกึษำต่ำง ๆ  ไปทีก่รมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม 

ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 

   ๖.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งต้ังคณะกรรมกำรตัดสิน 

กำรสวดมนต์หมู่ฯ ตัดสินกำรสวดมนต์หมู่ฯ ตำมไฟล์วีดิโอที่สถำนศึกษำส่งมำ โดยกำรตัดสินระดับ

จงัหวดัจะรวมสถำนศกึษำ ทกุจงัหวัด ในภำคคณะสงฆ์น้ัน ๆ  มำตดัสนิพร้อมกัน แล้วคัดสถำนศกึษำ

ที่ได้คะแนนสูงสุดในภำคนั้น ๆ ระดับประถมศึกษำ ๔ แห่ง ระดับมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ (ปวช.) 

๔ แห่ง เพื่อเข้ำรอบเป็นตัวแทนภำคคณะสงฆ์ต่อไป โดยประกำศผล ภำยในเดือนธันวำคม 

  ๒.๒  รอบคัดเลือก ระดับภำคคณะสงฆ์ 

   ๑.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งให้สถำนศึกษำท่ีเข้ำรอบระดับ 

ภำคคณะสงฆ์ บนัทึกวีดิโอกำรสวดมนต์หมู่ฯ ท�ำนองสรภญัญะ ทัง้โรงเรยีน อีกคร้ัง โดยต้องมจี�ำนวน

นักเรียนที่สวดไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คน (เว้นไว้แต่สถำนศึกษำที่มีจ�ำนวนนักเรียนไม่ถึง ๘๐ คน อนุโลม

ให้ตำมจ�ำนวนนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องมีจ�ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ คน) และต้องมี 

ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรของโรงเรียน เข้ำมีส่วนร่วม ในกำรสวดมนต์นั้นด้วย แล้วส่งวีดิโอ 

มำที่ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ภำยในเดือนมกรำคม 

    ๒.  กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำร 

สวดมนต์หมูฯ่ ด�ำเนนิกำรตดัสนิกำรสวดมนต์หมูฯ่ ระดบัภำคคณะสงฆ์ ตำมไฟล์วดีโิอทีส่ถำนศกึษำส่งมำ 

และประกำศผลเข้ำรอบ ในระดับประเทศ ระดับประถมศึกษำ ภำคละ ๑ แห่ง ระดับมัธยมศึกษำ/

อำชีวศึกษำ (ปวช.) ภำคละ ๑ แห่ง รวมทั้งหมด ๔๐ แห่ง ภำยในเดือนมกรำคม 

   ๓. กรมกำรศำสนำ กระทรวงวฒันธรรม แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดัสนิกำรสวดมนต์ 

หมู่ฯ โดยมผีูท้�ำคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศำสนำท่ีได้รบัรำงวัลเสำเสมำธรรมจักรในพืน้ที ่ท้ังพระสงฆ์ 

และคฤหัสถ์ ที่มีควำมรู้เฉพำะเรื่องกำรสวดมนต์หมู่ฯ ซึ่งส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดส่งรำยชื่อให้

กรมกำรศำสนำ เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรเพื่อประเมินผลตำมสภำพจริง และตัดสินให้คะแนน 

กำรสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมโรงเรียน ณ สถำนศึกษำที่เข้ำรอบระดับประเทศทั้ง ๔๐ แห่ง โดยต้องได้

คะแนนเฉลีย่ไม่ต�ำ่กว่ำ ร้อยละ ๘๐ หำกต�ำ่กว่ำร้อยละ ๘๐ จะถกูตดัสทิธิใ์นระดบัประเทศทนัท ีและ

กรมกำรศำสนำจะเรียกสถำนศึกษำ ที่มีคะแนนในล�ำดับถัดไปในภำคนั้น ๆ เข้ำรอบแทน โดยมีกำร

ประเมินผลตำมสภำพจริงและตัดสินให้คะแนนเช่นกัน 
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   อนึ่ง คะแนนประเมินผลและตัดสินของคณะกรรมกำรที่ลงพื้นที่ประเมินผล  

ตำมสภำพจรงิ คะแนนเฉล่ียจะน�ำมำรวมกบัคะแนนตดัสนิในรอบชงิชนะเลิศระดบัประเทศ ร่วมกบั

คณะกรรมกำรตัดสินในระดับประเทศ

   กำรประเมินผลตำมสภำพจริง เริ่มด�ำเนินกำรต้ังแต่ช่วงเดือนมรำคมถึงเดือน 

กุมภำพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะแจ้งให้สถำนศึกษำที่เข้ำรอบทรำบล่วงหน้ำก่อนลงพื้นที่อย่ำง

น้อย ๕ วัน และจะประกำศผลกำรประเมินผลตำมสภำพจริงและกำรตัดสินสถำนศึกษำที่เข้ำรอบ

ระดับประเทศ ต่อไปทำงเว็บไซต์กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

 ๓. รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

  สถำนศึกษำที่เข้ำรอบระดับประเทศ รวม ๔๐ แห่ง จะท�ำกำรประกวดระดับประเทศ

ในเดือนพฤษภำคม สถำนที่ประกวดตำมที่กรมกำรศำสนำก�ำหนด (แจ้งให้ทรำบภำยหลัง)

 ๔.  รำงวัลที่ได้รับ

  ๔.๑  สถำนศึกษำที่ได้อันดับ ๑ - ๕ ในระดับประเทศ ผู้บริหำรหรือผู้แทนสถำนศึกษำ 

ได้เข้ำรับพระรำชทำนโล่รำงวัลในเทศกำลวิสำขบูชำ 

  ๔.๒  สถำนศกึษำทีไ่ด้อนัดบั ๖ - ๒๐ ในระดบัประเทศ ได้รบัโล่เกยีรตคิณุ จำกรัฐมนตรี 

ว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม 

  ๔.๓ สถำนศกึษำทีส่่งเข้ำประกวดทัง้หมดได้รบัเกียรตบิตัรเข้ำร่วมกิจกรรมจำกอธบิดี

กรมกำรศำสนำ 
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