พระพิธีธรรม คือ สมณศัก ดิ์ป ระเภทหนึ่ง (ไม่ พระราชทานแก่ พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่ วัด)
พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งจากวัดที่เป็น พระอารามหลวงเป็นส่วนมาก (ไม่ระบุพระสงฆ์
วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าฯจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้ แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรม
มาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สารับ สารับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม เพื่อสวดในการบาเพ็ญพระราช
กุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎา
นาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ “พระพิธีธรรม” ต้องไป สวดจตุรเวท ณ หอศาสตราคม
ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ 1 เดือน ส่วนการนิมนต์พระพิธีธรรมไปสวดในศพของ
หลวงนั้น จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน วัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้ง “พระพิธีธรรม” มี “10 วัด” ที่มีการแต่งตั้งพระพิธี
ธรรมมาแต่ครั้งรัชกาลที่ 4 ประกอบด้วย
1. วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้สะพานเจริญพาสน์ ถนนอิสรภาพ ฝั่งธนบุรี เป็นวัดสมัย
กรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดพลับ ในสมัย รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด และพระราชทานนามว่า “วัดราช
สิทธาราม” มีการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ และทรงปฏิสังขรณ์ ตาหนักจันทร์ ซึ่ง
รัชกาลที่ 2 ทรงสร้างพระราชทานให้พระองค์ขณะทรงผนวชและจาพรรษาที่วัดนี้ เป็นพระตาหนักเล็กขนาด2
ห้อง ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนสร้างด้วยไม้จันทน์ทั้งหมด ติดช่อฟ้ า ใบระกา ประดับกระจก โดยทรงย้ายไป
ปลูกเคียง พระตาหนักเก๋งจีน และเปลี่ยนเครื่องไม้ ทาให้เหลือส่วนที่เป็นไม้จันทน์อยู่เพียงบางส่วน
2. วัดอนงคารามวรวิหาร ตั้ง อยู่ที่ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จ เจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมชื่อว่า วัดน้อยขาแถม ต่อมา รัชกาลที่ 4 พระราชทานนาม
ใหม่ว่า “วัดอนงคาราม” ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสาคัญ คือ พระอุโบสถ ซึ่งประดับลายปูนปั้นที่หน้าบันและ
ซุ้ม ประตูห น้าต่าง เป็นลายปูนปั้นที่ยกย่อ งกันว่างดงามมาก เช่นเดียวกั นกั บซุ้ม ประตูหน้าต่างพระวิหารตู้
พระไตรปิฎก ศิลปะที่งดงาม ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย เขียนลายทองเป็นรูป ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
และชลมารค บานประตูด้านหน้าเขียนเป็นเรื่อง พระมโหสถ ตอนข้าศึกมาล้อมเมือง
3. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นโดยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อ พ.ศ.2371 ซึ่งการบูรณะวัดส่งผลให้วัดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
อันดับ 1 โครงการประกวดรางวัลเพื่อ การอนุรักษ์ม รดกทางวัฒนธรรมในภูมิ ภาคเอเชียและแปซิฟิก ของ
องค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ.2556 จาก 47 โครงการ จากกว่า 16 ประเทศทั่วโลก ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ พระ
บรมธาตุมหาเจดีย์ และ พรินทรเปรียญปริยัติธรรมศาลา ซึ่ง สามารถสะท้อนความเข้าใจทางเทคนิค และเป็น
โครงการอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบข้างได้

4. วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนจักรวรรดิและตรอกวานิช (สาเพ็ง) มีมาแต่สมัย
กรุ ง ศรีอยุ ธ ยา เดิ ม เป็นวั ดราษฎร์ ชื่ อ วั ด นางปลื้ม ต่ อ มาเปลี่ยนเป็น วั ด สามปลื้ม ประมาณ พ.ศ. 2362
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เริ่มสร้างวัดสามปลื้มขึ้นใหม่ทั้งหมด
โครงการถวายความอาลัยกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล
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เมื่อแล้วเสร็จได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง โดยได้รับพระราชทานนามใหม่ดังที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งใน
วัดมีสิ่งน่าชม เช่น พระปรางค์ใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท เขาพระพุทธฉาย
5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี ตรงข้ามท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ เดิมชื่อ วัดบาง
หว้าใหญ่ มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง และโปรด
เกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตร ปิฎกที่นี่ ต่อมาในสมัย รัชกาลที่ 1 มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด โปรดเกล้าฯ
ให้นาไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประชาชนจึงเรียกว่า วัดระฆัง ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งสิ่งสาคัญในวัด ได้แก่
ตาหนักทอง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) พระอุโบสถกับหอ
พระไตรปิฎกที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้าง ทั้งสองส่วนภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประดับอยู่
6. วัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถนนมหาราช เขตพระนคร สร้างสมัยอยุธยา ใน
พ.ศ.2332 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพระศพ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งวิทยาลัยที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชา
ชั้นสูง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระชนกนาถ และ มหาธาตุวิทยาลัย เป็นที่เล่า
เรียนของพระสงฆ์ โดยพระราชทานนามว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน พ.ศ.2439 อีกทั้งทรงปฏิสังขรณ์
วัด แล้วเสร็จใน พ.ศ.2443 และพระราชทานนามว่า “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”
7. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เดิมชื่อวัดสะแก
เป็นวัดสมัยอยุธยา รัชกาลที่ 1โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม พระราชทานนามใหม่ว่า
“วัดสระเกศ” ซึ่งแปลว่า ชาระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทา พิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับ
จากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ.2325 ในสมัย รัชกาลที่ 3
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้าง พระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง ทรงกาหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้
สิบสอง แต่สร้างไม่เสร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัย รัชกาลที่ 4 ทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขา ก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด
เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในสมัย รัชกาลที่ 5
8. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มี
รูปแบบเป็นศิลปะไทยผสมจีน เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อครั้งทรงผนวช คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาล
ที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราช 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 13 และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19
9. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์ อยู่ที่ถนนมหาราช ข้าง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ วัดนี้ถือเป็น วัดประจารัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม ครั้นถึงสมัย รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์
ใหม่ ทั้ ง หมด และมี ก ารนาเอา ตาราวิชาการด้านต่าง ๆ จารึก ไว้โ ดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชน ซึ่งถือได้ว่าวัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
10. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนตีทอง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เป็นวัดที่ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2350 พระอุโบสถของวัดจัดว่าเป็น พระอุโบสถที่ยาวทีส่ ดุ
โครงการถวายความอาลัยกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล
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ในประเทศไทย ภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และมีการอัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคาร ของพระองค์บรรจุทผี่ ้าทิพย์ด้านหน้า
พุทธบัลลังก์ พระศรีศากยมุนี และมีพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี
สาหรับการสวดในการบาเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ โดย “พระพิธีธรรม” นั้น องค์ประกอบสาคัญส่วน
หนึ่งในพิธีคือพัด ที่เรียกว่า “พัดพระพิธีธรรม” ซึ่งโดยทั่วไปใช้ 4 ด้าม ลักษณะเป็นพัดหน้านาง ผ้าแพรสีพื้น
เหมือนกันทั้งสองด้าน ปักไหมทองเป็นลักษณะคล้ายรัศมีจากใจกลางพัด ใน 4 ด้ามนี้ แต่ละด้ามมีสีต่างกั น
เรียงตามลาดับศักดิ์ของพัดยศ คือ... สีเหลือง, สีแดง, สีน้าเงิน และสีเขียว โดยเวลา “พระพิธีธรรม” นั่งสวดจะ
เรียงตามคู่ พัดสีเหลืองกับสีแดงเป็นแม่คู่นั่งอยู่ตรงกลาง สีน้าเงินเป็นลูกคู่ของสีเหลืองจะนั่งด้านขวาของสี
เหลือง และสีเขียวเป็นลูกคู่ของสีแดงจะนั่งด้านซ้ายของสีแดง
ทั้งนี้ คาว่า “พระพิธีธรรม” กาลังปรากฏให้คนไทยได้ยินกันอย่างต่อเนื่อง ในการพระราชพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และ
ประชาชนคนไทย
“การประโคมย่่ายาม” ในงานพระบรมศพ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มั ก จะได้ยิ นค าว่า "ประโคมย่ายาม" ในก าหนดการของส านั ก
พระราชวัง ซึ่งหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าพิธีดังกล่าวคืออะไร
การประโคมย่ายาม เป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้
กาหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ายามเวลามีพระบรมศพ หรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจน
ขุนนางผู้ใหญ่ เมื่อรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างหอนาฬิกาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหน้าพระคลังแสง ชั้นล่างแขวน
ระฆังหล่อเป็นโลหะสีแดง มีพนักงานตีระฆังบอกเวลาเมื่อพนักงานตีระฆังจบ พนักงานประโคมนุ่งกางเกงมัสรู่
เสื้อเข้มขาบ สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดจุกเป่าแตรงอน 2 นาย แตรฝรั่ง 2 นาย ย่ามโหระทึก 1 นาย
ประโคมย่ายาม สมัยรัชกาลที่ 5 ได้รื้อหอนาฬิกาและพระคลังแสงเพื่อใช้พื้นที่สร้างพระที่นั่งบรมพิมาน ได้ย้าย
ระฆังมาแขวนที่ซุ้มป้อมยามประตูเหล็กเพชร ประตูทางเข้าพระที่นั่งบรมพิมาน กาหนดให้ทหารรักษาวังเป็นผูต้ ี
ระฆังและพนักงานเครื่องสูงทาหน้าที่ประโคมย่ายามตามราชประเพณี ครั้นพุทธศักราช 2468 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ประทับรักษาพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสนาบดีวังได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ระงับการตีระฆังและการประโคมย่ายาม เพื่อมิให้เสียงดังอันจะรบกวน
เบื้องพระยุคลบาท จึงเว้นการปฏิบัติแต่นั้นมา ยังมีแต่ราชประเพณีประโคมย่ายามพระบรมศพและพระศพ
การบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
และพระบรมราชวงศ์ประการหนึ่งควบคู่ไปกับการประโคมของงานเครื่องสูง ตามโบราณราชประเพณี การ
ประโคมย่ายามในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสัญญาณให้ทราบกาหนดเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ แต่เดิมดนตรีที่ใช้ประโคมย่ายามมีเฉพาะวงแตรสังข์และวงปี่ไฉนกลองชนะอยู่ในงานเครื่องสูงของ
สานักพระราชวัง
โครงการถวายความอาลัยกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล
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ประโคมย่ายามทุก 3 ชั่วโมง เริ่มเมื่อ 06.00 น. – 24.00 น. รวม 7 ครั้ง ก่อนเสียงประโคมย่ายามจะ
ดังขึ้น เริ่มด้วยแตรสังข์ กับปี่ไฉน กลองชนะ มีการประโคมย่ายามทุก 3 ชั่วโมง คือ
- ยาม 1 เวลา 06.00 น.
- ยาม 2 เวลา 09.00 น.
- ยาม 3 เวลา 12.00 น.
- ยาม 4 เวลา 15.00 น.
- ยาม 5 เวลา 18.00 น.
- ยาม 6 เวลา 21.00 น.
- ยาม 7 เวลา 24.00 น.
ทุกวันจนครบกาหนดไว้ทุกข์ 100 วัน 2 เดือน 1 เดือน 15 วัน 7 วัน ตามพระเกียรติยศพระบรมศพ
หรือพระศพ การบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
และพระบรมราชวงศ์ ประการหนึ่งควบคู่ไปกับการประโคมของงานเครื่องสูงตามโบราณราชประเพณี การ
ประโคมย่ายามพระบรมศพพระมหากษัตริย์เครื่องประโคมประกอบด้วย มโหระทึก 2 ปี่ 2 สังข์ 1 แตรงอน 8
แตรฝรั่ง 8 เปิง 1 และกลองชนะ 20 ถ้าเป็นพระศพไม่มีมโหระทึก
การบรรเลงปี่พาทย์นางหงส์
วงปี่พ าทย์นางหงส์แต่เดิมเป็นวงที่บรรเลงในงานศพสามัญ ชนต่อมานามาบรรเลงในงานสวดพระ
อภิธรรมศพเจ้านายและตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพ การนาปี่พาทย์นางหงส์มาบรรเลงในพิธี
หลวงมีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ให้นาวงปี่
พาทย์นางหงส์ของกรมศิลปากรเข้ามาร่วมประโคมในงานบาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรี นค
รินทราบรมราชชนนี เมื่อพุทธศักราช 2538 ประกอบด้วย ปี่ชวา ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
กลองทัด และฉิ่ง โดยบรรเลงสลับต่อจากการประโคมย่ายามของงานเครื่องสูงของสานักพระราชวัง
การประโคมย่่ายาม มีขั้นตอนเรียงล่าดับ ดังนี้
วงประโคมลาดับที่ 1 คือ วงแตรสังข์ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ประโคม
"เพลงสาหรับบท" จบแล้ว วงประโคมวงที่ 2 จึงเริ่มขึ้น
วงประโคมลาดับที่ 2 คือ วงปี่ไฉนกลองชนะ (หรือเรียกว่า วงเปิงพรวด) ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ปี่
ไฉน กลองชนะ เปิงมาง "ประโคมเพลงพญาโศกลอยลม" จบแล้ววงประโคมวงที่ 3 จึงเริ่มขึ้น
วงประโคมลาดับที่ 3 คือ วงปี่พาทย์นางหงส์ ประกอบด้วย ปี่ ชวา ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง "ประโคมเพลงชุดนางหงส์"
เมื่ อประโคม ครบทั้ ง 3 วงแล้ ว ก็ ถือว่าเสร็จการประโคมย่ายาม 1 ครั้ง ความเป็นมาของปี่พาทย์
นางหงส์ ประโคมร่วมกับการย่ายามถวายในงานพระราชพิธีพระบรมศพ และพระศพเจ้านายชั้นสูง จึงปรากฏ
ในรัชกาลปัจจุบันนี้
พระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมในทานองหลวง ซึ่งมีลักษณะคล้ายการสวดมหาชาติคาหลวง คือสวด
เป็นทานอง มีเม็ดพรายในการสวดที่แตกต่างกันไปทั้งหลบเสียง เอื้อนเสียง ลีลาในการสวดพระอภิธรรมจะเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละวัด ในปัจจุบันนี้ การสวดพระอภิธรรมแบบหลวงมี 4 ทานอง คือ
โครงการถวายความอาลัยกิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล
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1) ทานองกะ แยกเป็น 2 ลักษณะ คือ กะเปิด เป็นการสวดที่เน้นการออกเสียงคาสวดชัดเจน และกะ
ปิด เป็นการสวดที่เน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบท ไม่เน้นความชัดเจนของคาสวด วัดที่สวด
ทานองนี้ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
2) ทานองเลื่อนหรือทานองเคลื่อน ได้แก่ การสวดที่ว่าคาไม่เน้นความชัดเจนของคาสวด และเอื้อน
เสียงทานองติดต่อกันไปโดยไม่ให้เสียงขาดตอน วัดที่สวดทานองนี้ เช่น วัดระฆังโฆสิตาราม
3) ทานองลากซุง ได้แก่ การสวดที่ต้องออกเสียงหนักในการว่าคาสวดทุก ๆ ตัวอักษรเอื้อนเสียงทานอง
จากหนักแล้วจึงแผ่วลงไปหาเบา วัดที่สวดทานองนี้ เช่น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
4) ทานองสรภัญญะ ได้แก่ การสวดที่ว่าคาสวดชัดเจนและมีการเอือ้ นทานองเสียงสูง-ต่าไปพร้อมกับ
คาสวดนั้น ๆ วัดที่สวดทานองนี้ เช่น วัดบวรนิเวศวิหาร บทสวดพระอภิธรรม จะใช้บทมหานมัสการ บทพระ
อภิธรรม 7 คัมภีร์ และบทพระธรรมใหม่ ซึง่ เป็นบทพระบาลีที่เป็นบทพระธรรมจริงๆ และเป็นภาษาอินเดีย
โบราณซึง่ ฟังเข้าใจยาก สาหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในด้านนี้ บทพระธรรมที่ใช้สวดนั้น โดยบทพระธรรม
ใหม่ ได้แก่บทสวดที่ขึ้นต้นด้วยบทว่า อาสวา ธมฺมา.... และ
สญฺโญชนา ธมฺมา...ใช้สวดคู่กับบทพระธรรม 7 คัมภีร์ซงึ่ เป็นของเดิม คือ
1. บทธัมมสังคณี ว่าด้วยธรรมที่รวมเป็นหมวดหมู่ แล้วแยกเป็นธรรมเป็นกุศล ธรรมเป็นอกุศล และ
ธรรมเป็นอัพพยากฤต(ธรรมที่ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล และธรรมที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล)
2. บทวิภังค์ ว่าด้วยธรรมที่แยกกันเป็นข้อๆ เช่น ขันธ์ ๕ แยกออกเป็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ
3. บทธาตุกถา ว่าด้วยธรรมจัดระเบียบความสัมพันธ์โดยถือธาตุเป็นหลัก เช่น ธรรมที่สงเคราะห์เป็น
หมวดกันได้และไม่ได้
4. บทปุคคลกถา ว่าด้วยบัญญัติ ๖ ชนิด แสดงรายละเอียดเฉพาะบัญญัติอันเกี่ยวกับบุคคล
5. บทกถาวัตถุ ว่าด้วยคาถาม คาตอบในหลักธรรมประมาณ ๒๑๙ หัวข้อ เพื่อถือเป็นหลักในการตัดสิน
พระธรรม
6. บทยมกะ ว่าด้วยธรรมที่รวบรวมแสดงเป็นคู่ๆ เช่น ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล ธรรมเหล่านั้นมีเหตุเป็น
อันเดี่ยวกันกับกุศลใช่ไหม?
7. บทปัฏฐาน ว่าด้วยปัจจัย คือ สิ่งที่เกื้อกูลสนับสนุนกันให้ธรรมอื่นเกิดขึ้น
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง
1. สานักพระราชวัง
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