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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและ
พัฒนาการของการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืนในเมืองเชียงตุง 2) เพื่อศึกษา
ส�ำนวนและท�ำนองการเทศน์ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง 3) เพื่อ
ศึกษาคุณค่าของการตัง้ ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง ผลการศึกษาพบ
ว่า การตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะไม่ปรากกฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่สันนิษฐาน
ได้ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยพญาผายูได้บัญชาให้เจ้าเจ็ดพันตูราชบุตรมาปกครองเมืองเชียงตุง พ.ศ.
1882 และพบหลักฐานจดบันทึกของคัมภีรธ์ มั ม์เวสสันตรชาตกะถูกแต่งขึน้ ในระหว่างปี พ.ศ.
2365 – 2365 โดยเจ้าฟ้ามหาขนาน เจ้าฟ้าผู้ปกครองเมืองเชียงตุง มีการตั้งธัมม์เวสสันตร
ชาตกะอย่างยิ่งใหญ่และถวายคัมภีร์ธัมม์มหาชาติ 110 ชุด ในด้านส�ำนวนและท�ำนอง แบ่ง
เป็น 2 ส�ำนวน คือส�ำนวนร้อยแก้วและส�ำนวนร้อยกรอง ส�ำนวนร้อยแก้วมีลกั ษณะเป็นความ
เรียงธรรมดา ส�ำนวนร้อยกรองจะแต่งเป็นฉันทลักษณ์มสี มั ผัสนอกและสัมผัสในอย่างสวยงาม
ส่วนท�ำนองของการเทศน์มีอยู่ 2 วิธี คือการเทศน์แบบธรรมวัตร และท�ำนองการเทศน์ธัมม์
มหาชาติ				
ในด้านคุณค่าของการตัง้ ธัมม์เวสสันตรชาตกะ นักปราชญ์ผแู้ ต่งมหาชาติในเชียง
ตุงได้น�ำเอาหลักธรรมสอดแทรกในเนื้อธรรมมหาชาติมีการผสมผสานเชื่อมโยงกับสภาพวิถี
ชีวิต จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทขืนในเมืองเชียงตุงได้อย่าง
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กลมกลืน จึงเกิดคุณค่ามากมายในการตัง้ ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง
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Abstract

This article is of three objectives as 1) to study the history and
development of the Tai Khun’s Vessantarajataka recitation ceremony in Keng
Tung, 2) to study the rhetoric and the melody of Tai Khun’s Vessantarajataka
recitation ceremony in Keng Tung and 3) to investigate the values of Tai Khun’s
Vessantarajataka recitation ceremony in Keng Tung.
The results revealed that There is no clear evidence
of the Vessantarajataka recitation ceremony, but it is assumed
that it was started in the reign of King Phraya Yuu commanded his son
named Chao Jed Phan Tu with the Elder monks to rule the town of
Keng Tung in B.E 1882. It was found the evidence that Vessantarajataka was
composed by Chao Fah Maha Khanan, the ruler of Keng Tung between B.E.
2365 – 2371. After that, the Vessantarajataka recitation ceremony was started
and the ruler offered 110 Vessantarajataka Scriptures.
In terms of rhetoric and melody, it was divided into 2 rhetoric viz.
prose and poetry. The prose is a simple essay but the verse is composed of
poetry with the beautiful rhythmic. The melodic of Vessantarajataka recitation
is classified into two as the Dhammawatra and Mahajati. The rhythm of
Dhammawatra is recited by a group of monks, while the rhythm of Mahajati is
recited by a monk through a rhythm of restraint, with punctuation according to
the breath of the sermon.
Regarding the values of Vessantarajataka recitation ceremony, the
author has inserted the Buddhist Doctrines in the content of Mahajati with
lifestyles, traditions, and customs of the Tai Khun in Keng Tung harmoniously.
Therefore, the Vessantarajataka recitation ceremony creates all values for Tai
Khun in Keng Tung.
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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บทน�ำ

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ดินแดนภาคเหนือแล้วเผยแผ่เข้าสู่เมืองเชียง
ตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นครั้งแรกที่เมืองหริภุญชัย ตามหลักฐาน
ปรากฏชัดในคราวทีพ่ ระนางจามเทวีเคลือ่ นพลจากเมืองละโว้เข้าปกครองหริภญ
ุ ชัยเมือ่ ราว
พ.ศ. 1204 โดยมีพระภิกษุผู้รู้พระไตรปิฎก 500 รูป (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546: 187) ติดตาม
พระนางมา พระพุทธศาสนาทีเ่ ข้ามาครัง้ นัน้ เป็นนิกายเถรวาท อันเนือ่ งมาจากพระเจ้าอโศก
มหาราชได้ส่งสมณะทูตมาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ (แสง มนวิทูร, 2519: 79 – 80)
จ�ำนวน 2 รูปคือพระโสณะและพระอุตตระ ท�ำให้พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้ประดิษฐานใน
แคว้นหริภุญชัยสืบต่อมาถึงในสมัยล้านนาเชียงใหม่และน�ำไปสู่ชาวเชียงตุงในรัฐฉานตะวัน
ออก ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเมือง
เชียงตุงและการประดิษฐานพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพญามังรายนั้นมีความมุ่งหมายที่จะ
ให้เป็นเมือง “ประเทศราช” ของอาณาจักรล้านนา มีอสิ ระในการปกครองตัวเองตามลักษณะ
จารีตประเพณีทอ้ งถิน่ ของชนชาติตา่ งภาษา หรือทีเ่ รียกว่า “ลูกบ้านหางเมือง” เมืองดังกล่าว
นัน้ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณชายขอบของอาณาจักรล้านนา ในบางสมัยก็แยกตัวเป็นเอกราช ขึน้ อยูก่ บั
สถานการณ์ทางบ้านเมือง จากภูมคิ วามรูข้ องพระสงฆ์เชียงตุง และการช่วยเหลือแนะน�ำของ
นักปราชญ์จากลังกาท�ำให้มีการศึกษาภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง พระภิกษุมีความสามารถ
สูง จะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่ลังกา เมื่อกลับมาก็ได้แต่งคัมภีร์ต่างๆ เป็นภาษา
บาลีไว้เป็นจ�ำนวนมาก เช่น วรรณกรรมชาดก วรรณกรรมต�ำนาน วรรณกรรมต�ำรา และ
วรรณกรรมค�ำสอนเป็นต้น
เรื่ อ ง มหาชาติ ช าดก ในพระพุ ท ธศาสนา ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก ค� ำ
สอน หรื อคติ ธ รรมค�ำสอน มีลัก ษณะเป็นสุภ าษิ ต ซึ่ ง ปรากฏอยู ่ ในพระไตรปิ ฎกที่ เ ป็ น
คาถาบาลีประเภทร้อยกรองไว้ไม่มากนัก แต่ที่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับชาดกจะมี
ปรากฏในอรรถกถาส่วนใหญ่ค�ำว่า ชาตกะ หรือชาดก แปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้เกิด
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2530: 641) หมายถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้ง
เสวยพระชาติเป็นพระพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่นิยายหรือนิทานปรัมปราที่บางท่านเข้าใจ ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายค�ำว่า “ชาดก” ไว้ว่า เรื่อง
พระพุทธเจ้าทีม่ มี าในชาติกอ่ นๆ มหาชาติชาดก หรือเวสสันดรชาดก ปรากฏในพระไตรปิฎก
เล่มที่ 28 ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้นับได้ 1000 คาถา นิยมเรียกเวสสันดรชาดกว่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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มหาชาติ หมายถึงชาติที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธสัตว์ที่ทรงบ�ำเพ็ญ
บารมี 10 ครบถ้วนบริบรู ณ์ ก่อนทีจ่ ะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสดุ ท้ายการตัง้ ธรรม
เวสสันตระ หรือการเทศน์มหาชาติชาดกในเมืองเชียงตุงส่วนใหญ่มปี ระเพณีการตัง้ ธัมม์เวสสัน
ตรชาตกะหรือเทศน์มหาชาติในเดือน 11 เป็ง ของทุกๆ ปี ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามเหตุการณ์ที่เหมาะสมบ้าง มหาชาตินี้ประกอบด้วยคาถาพัน มีมาตั้งแต่โบราณกาล
เรียกว่ามหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท�ำนองท้องถิ่นอันเพราะพริ้ง และเทศน์
แต่ละกัณฑ์ท�ำนองจะไม่เหมือนกัน
ส�ำหรับเมืองเชียงตุงเป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉานตะวันออก (Eastern of Shan
State) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น�้ำสาละวิน ตั้ง
อยู่ละติจูดที่ 21 องศา 17 ลิปดา 48 ลิบดาเหนือ และ ลองติจูดที่ 99 องศา 40 ลิปดา ตะวัน
ออก ความสูงประมาณ 2700 ฟุตเหนือระดับน�้ำทะเลปานกลาง มีรูปร่างเป็นแอ่งกระทะมี
ภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบน้อยมาก จุดที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ เวียงเชียงตุง แม้จะเป็นที่ราบ แต่ก็มี
พืน้ ทีต่ ะปุม่ ตะป�ำ่ ห่างจาก ด่านพรมแดนแม่สาย 165 กิโลเมตรเท่านัน้ ซึง่ เมือ่ ก่อนใช้เวลาเดิน
ทาง 11 วัน จากจังหวัดเชียงราย ถึงจังหวัดเชียงตุง เมือ่ พ.ศ. 2452 (พลเอกสายหยุด เกิดผล,
2538: 23) ปัจจุบนั ใช้เวลา 4 – 5 ชัว่ โมง พร้อมทัง้ เคยเป็นจังหวัดหนึง่ ของไทย คือ สหรัฐไทย
เดิม (พ.ศ. 2485 – 2487 ) รวม 3 ปี และมอบคืนให้แก่อังกฤษเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่
2 (พ.ศ. 2488 ถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง มีเชื้อชาติที่เกี่ยวพันกันมายาวนาน แม้ปัจจุบันนี้
ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สังคม เหมือนกับล้านนาไทยเมื่อ
สมัยก่อนเกือบทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเลียน
แบบเพื่อให้ทันสมัยอย่างประเทศอื่นๆ บ้างก็ตาม

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้ เป็นทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถาและคัมภีร์ เวสสันตรทีปนี
ของพระสิริมังคลาจารย์ และธัมม์เวสสันตรชาตกะ ที่มีอยู่ในเชียงตุง คัมภีร์ใบลานอักษรไท
ขืน ชื่อธัมม์เวสสันตร์หลวง หรือ เวสสันตร์สร้อยเจ็ดเมือง ซึ่งแต่งโดยเจ้ามหาขนานเจ้าฟ้าผู้
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ปกครองเมืองเชียงตุงองค์ที่ 39 โดยขยายความจากฉบับเวสสันตร์กปั แก้วมี 13 กัณฑ์ ใช้เวลา
แต่งยาวนานถึง 6 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2359 ถึง 2365 แล้วเสร็จบริบรู ณ์ ใน พ.ศ. 2365 ส�ำนวนร้อย
กรอง มีทั้งแบบใบลาน ปั๊บสา และ ตัวพิมพ์ๆ มีสองฉบับคือ ฉบับของวัดพระธาตุสายเมือง
ท่าขี้เหล็ก และฉบับของสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ที่ 14 (ใส่แก้ว เขมจารี) วัดราฐาน
หลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง
2. ทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ หนังสือ บทความ เอกสารวิชาการ
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ทั้งภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาไทขืน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินเทอร์เน็ต)สังเกตการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืน เมืองเชียงตุง และการลงภาคสนามสัมภาษณ์
ด้านเนือ้ หา งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นการศึกษาประวัตแิ ละพัฒนาการของการตัง้
ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ส�ำนวนและท�ำนองการเทศน์ธมั ม์เวสสันตรชาตกะ และคุณค่าของการ
ตัง้ ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย
นม่าร์ โดยเน้นคุณค่า 7 ด้าน คือ
1. คุณค่าทางด้านพุทธจริยธรรมส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต
2. คุณค่าทางด้านการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
3. คุณค่าทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมในพุทธศาสนา
4. คุณค่าทางด้านพุทธศิลปกรรม
5. คุณค่าทางด้านวรรณกรรม
6. คุณค่าทางด้านภาษา
7. คุณค่าทางด้านสุทรียศาสตร์
ด้านประชากรและเขตพื้นที่ ในด้านพื้นที่ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิจัยสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกต
แบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation) หรือการจัดโครงการอย่างใดอย่างหนึง่ ขึน้ หรือ
หลายอย่างรวมกัน ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทเี่ หมาะสม โดยพืน้ ทีใ่ นการวิจยั เรือ่ งนี้ จะวิจยั จาก
เขตอ�ำเภอเมือง 3 วัด และนอกเมืองเชียงตุง อีก 3 เอิ่ง (3 อ�ำเภอ) อ�ำเภอละ 1 วัด ผู้วิจัยจะ
สอบถามและสัมภาษณ์เฉพาะผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตัวแทนแต่ละอ�ำเภอๆ ละ 2 รูป/คน
รวมตัวแทนทุกอ�ำเภอ 12 รูป/คน นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ แบบไม่เป็นทางการหรือผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้นๆ
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จากการศึ ก ษา พบว่ า เมื อ งเชี ย งตุ ง หรื อ เขมรั ฐ นครเชี ย งตุ ง ในเขตรั ฐ ฉาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมตั้งแต่ครั้งในอดีต เมืองเชียงตุงอยู่ห่างจากอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 165 กม. หรือห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 420 กม.
ในอดีตเคยเป็นบ้านพีเ่ มืองน้องกับล้านนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทขืน เมืองเชียงตุงได้
รับสมญานามว่า เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู
ปัจจุบันเมืองเชียงตุงมีชาวไทขืนเป็นส่วนใหญ่ชนชั้นปกครอง นอกจากนี้ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเหนือ ชาวพม่า ชาวลั๊วะ ชาว
จีน ชาวปะหล่อง ชาวแอ่น อ่าข่า ลาหู่ และลีซเู ป็นต้น เมืองเชียงตุงเป็นเมืองทีใ่ หญ่สดุ ในภาค
ตะวันออกของรัฐฉาน ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์ ตั้งอยู่ละติจูดที่ 21 องศา 17 ลิปดา
48 ฟิดิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ความสูง 2700 ฟุต เหนือ
ระดับน�ำ้ ทะเล ภูมปิ ระเทศของเมืองเชียงตุงเป็นลักษณะแอ่งกระทะยาวในแนวเหนือ – ใต้ มี
สายน�้ำขืนไหลผ่านกลางแอ่งจากทางใต้ไปทางเหนือผ่านหุบเขาน้อยใหญ่ไหลลงสู่แม่น�้ำโขง
อยูร่ ะหว่างแม่นำ�้ ส�ำคัญ 2 สาย คือแม่นำ�้ สาละวิน ทางตะวันตกและแม่นำ�้ โขงทางตะวันออก
อาณาเขตทางเหนือติดกับ สิบสองปันนา ประเทศจีน ทางใต้ติดต่อกับล้านนา ทางอ�ำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
เมืองเชียงตุงเป็นเมืองทีอ่ ยูบ่ นเส้นทางไปสูเ่ มืองหลวงของอาณาจักรต่างๆ ในสมัย
โบราณ จึงมีความส�ำคัญยิง่ ทางยุทธศาสตร์ จึงเห็นได้วา่ มักเกิดสงครามในพืน้ ทีน่ อี้ ยูบ่ อ่ ยครัง้
เราได้เห็นถึงสภาพที่ตั้งของเวียงเชียงตุงอันเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ว่า ได้ถูกสร้างเป็นเมือง
พื้นที่ป้อมปราการบนที่สูงส�ำหรับใช้ในการตั้งรับข้าศึกเป็นส�ำคัญ คนสมัยโบราณสร้างเพียง
ก�ำแพงดินก�ำแพงอิฐ และคูเมืองเป็นช่วงๆ โดยมีการเชื่อมต่อกับเนินเขาหลายๆ ลูก ภายใน
ใจกลางเมืองมีหนองน�้ำขนาดใหญ่หลายแห่งส�ำหรับการอุปโภคบริโภค และมีพื้นที่ราบลุ่ม
โดยรอบอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตเสบียงอาหารเลี้ยงผู้คนได้อย่างเพียงพอ
เมืองเชียงตุง มีประชากรประมาณ 160,000 (พ.ศ. 2546) ส่วนใหญ่เป็นชาวไท
ขืน, ไทลื้อ, ไทหลว, ไทเหนือ, ไทหลอย ,อะข่า, ลาหู่, กู่ยก่อ, ลัวะ, ปะหล่อง, แอ่น, แสนจืม,
พม่าเป็นต้น
ศาสนาที่พึ่งของชาวรัฐฉานคือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ๙๕ เปอร์เซ็นต์
ของประชากร ในรัฐฉานนับถือพุทธศาสนา ซึ่งมีด้วยกัน 7 นิกายด้วยกันเฉพาะในรัฐฉานคือ
1. สุธัมมา 2. ฉ่วยจิ่น 3. ปอยจอง 4. ไมยจอง 5. โยน 6. โชติ 7. โยเน
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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เมืองเชียงตุง เป็นเมืองตัง้ อยูใ่ นรัฐฉานของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์
เป็นเมืองของชาวไทขืน และ ชาวไทใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่า
เมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา โดยชาวไทใหญ่จะเรียก
ว่าเกงตุ๋ง (Keng Tung) ในอดีต เมืองเชียงตุง เป็นเมืองที่มีความส�ำคัญทางการค้าเชื่อมต่อ
ระหว่างสิบสองปันนากับล้านนา โดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่อ เดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี้
ชาวเชียงตุงเป็นเมืองพุทธศาสนา มีการสร้างวัดติดกันในถนนสายเดียวกันหลาย
วัดเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ ถ้าเป็นเนินเขาจะเรียกว่าจอม นิยมสร้างเป็นวัดหรือพระธาตุ
เจดีย์ มีหลายวัดทั้งภายในและนอกเมือง แต่ละวัดจะตกแต่งประดับประดาสวยงาม ภายใน
วิหารทุกวัดจะมีตุงแขวนห้อยลงมาหลายสาย ล้วนท�ำเมืองเชียงตุงนั้น พวกลัวะเป็นพวกที่
นับถือผีและวิญญาณต่างๆ ถ้ามีพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นพุทธศาสนา
ระดับต�่ำคือถือศีลห้า
ประเพณีการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืนในเมืองเชียงตุงกล่าวกันว่า
มีมาช้านานตัง้ แต่สมัยในอดีต ไม่ทราบ พ.ศ. ทีแ่ น่ชดั ว่ามีประเพณีการตัง้ ธัมม์เวสสันตระเกิด
ขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ ใด ได้แต่อนุมานเอา ตามทีไ่ ด้พบหลักฐานจดบันทึกลายมือของพระครูบา ยีน่ วล
ญาณธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมค�ำ ในเวียงเชียงตุง ได้บันทึกเอาไว้ดังนี้
“ธัมเวสสัน ขยายเมือ่ ปีรายไจ้ 1178 ตัว๋ (จุฬศักราช) พ.ศ. 2367 หึงนานได้ 6 ปี
ถึง 1184 ตั๋ว (จุฬศักราช) พ.ศ. 2371 จึงยกเขียนใส่ใบลาน มหาขนาน เกิดปีรวงเบ้า 1143
ตัว๋ (จุฬศักราช) พ.ศ. 2328 เดือน 10 แรม 7 ค�ำ่ วันเสาร์ ชายาชือ่ นางฟองสนุกสุกโขโรม เป็น
นางเชียงแข็ง เขียนใส่ใบลานแล้ว ตานธัมม์ 110 กัป หอผ้า 100 หลัง ต้นครัว 100 ต้น สร้าง
พุทธรูป 120 องค์ สร้างวัด 100 หลัง เมื่อ 1217 สืบสร้างวัดหัวข่วง”
จากบันทึกนี้พอทราบว่า การตั้งธัมม์เวสสันตรชากะของชาวไทขืนเมืองเชียงตุง
มีมามากกว่าสองร้อยกว่าปี เจ้ามหาขนาน หรือเจ้าฟ้าผู้ปกครองเมืองเชียงตุงขณะนั้น ได้น�ำ
เอาธัมม์เวสันต์กปั แก้ว ซึง่ มีอยูเ่ ดิม จ�ำนวน 13 กัณฑ์ แต่ธมั ม์ฉบับเวสสันต์กปั แก้วนัน้ ส�ำนวน
ค่อนข้างเก่าไม่ไพเราะ ฟังเข้าใจยาก ไม่เป็นท�ำนอง ฟังไม่คอ่ ยลืน่ หู ท่านจึงได้แต่งส�ำนวนเสีย
ใหม่ ใช้เวลาแต่งขยายยาวนานถึง 6 ปี จึงส�ำเร็จและเรียกชื่อว่า เวสสันต์หลวง หรือ เวสสันต์
สร้อยเจ็ดเมือง ซึ่งมีเนื้อหาไพเราะ รื่นเรืองบันเทิงใจ เป็นที่นิยมน�ำมาเทศน์ของชาวเชียงตุง
วรรณกรรมของธัมม์เวสสันดรชาดก ยังมีอีกหลายฉบับ คือ ธัมม์เวสสันต์รอม หรือ เวสสันต์
รวม มีกณ
ั ฑ์เดียว ซึง่ มีเนือ้ หารวบย่อ จากทัง้ หมด 13 กัณฑ์ และอีกฉบับหนึง่ เรียกว่า เวสสันต์
กัณฐี มีจ�ำนวน 4 กัณฑ์ ซึ่งมีเนื้อหารวบย่อ จากทั้งหมด 13 กัณฑ์ จากเวสสันต์หลวงหรือเวส
สันต์สร้อยเจ็ดเมืองเช่นเดียวกัน สองฉบับหลังนี้ไม่ทราบผู้แต่งและ พ.ศ. ที่แต่งเช่นเดียวกัน
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การตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ หมายถึง การฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเวสสันดร
ชาดกอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพรโพธิสัตว์ก่อนจะได้ประสูติแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
ในพระชาติต่อมา
ค�ำว่า “ตั้ง” เป็นว่าเริ่มต้น หรือตั้งเค้า การตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ ก็แปลได้
ว่าการสดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย ประเพณีนี้ตรงกับงาน
ประเพณีฟังเทศน์มหาชาติของภาคกลาง
การเทศน์ในประเพณีการตัง้ ธรรมเวสสันตรชาตกะ กล่าวถึงพระชาติสดุ ท้ายของ
พระโพธิสตั ว์กอ่ นทีจ่ ะมาเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสัทธัตถะและตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า เป็น
ชาดกเรื่องที่ยาวที่สุดคือมีความยาวถึง 1000 พระคาถา พุทธศาสนิกชนให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องมหาเวสสันดรชาดกโดยตลอด การเทศนมหาชาติเป็นพระเพณีที่ส�ำคัญและมีความเชื่อ
ว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติและบูชาด้วยธูปเทียนดอกบัวสิ่งละพันจะท�ำให้ได้ไปบังเกิดร่วม
ศาสนากับพระศรีอริยเมตไตรย เนื้อเรื่องในชาดกเรื่องนี้กล่าวถึงการกระท�ำทานบารมีของ
พระโพธิสัตว์เพื่อหวังพระโพธิญาณ มหาเวสสันดรชาดกมีทั้งหมด 13 กัณฑ์
การตั้งธรรมเวสสันตรชาตกะ เป็นประเพณีที่มีความส�ำคัญต่อชาวไทขืนจึงได้
ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอันเนื่องมาจากความเชื่อในอานิสงส์ที่เกิดจากทานบารมีของ
ธัมม์ทั้ง 13 กัณฑ์
ในเมืองเชียงตุงปรากฏว่ามีการตัง้ ธัมม์เวสสันตรชาตกะ มาเป็นเวลาช้านานหลัง
จากที่ได้รับอิทธิพลของการเผยแผ่ศาสนาจากล้านนาเข้าสู่เมืองเชียงตุง แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
เพียงพอที่จะบอกได้ว่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะมีมาตั้งแต่เมื่อใด มีความเป็นมาอย่างไร
นอกจากจะอนุมานเอาจากทีอ่ นื่ ตามข้อมูลทีก่ ล่าวเอาไว้ขา้ งต้นแล้วว่า เจ้าฟ้ามหาขนาน เจ้า
ฟ้าผูป้ กครองเมืองเชียงตุง ได้แต่งส�ำนวน คัมภีรเ์ วสสันตรชาตกะ จากเดิมให้เป็นท�ำนองทีน่ า่
ฟังมากยิง่ ขึน้ ในราวปี พ.ศ. 2365 ถึง พ.ศ. 2371 ราว 6 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าก่อนหน้า
นั้น ก็มีการน�ำเอาเวสสันดรชาดก มาสวด มาเทศน์เล่าสู่กันฟังก่อนแล้ว ส่วนใหญ่ชาวไทขืน
มักตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะในช่วงกลางพรรษา ในเดือน 11 เป็ง ชาวเชียงตุงเรียกว่า ตั้งธัมม์
ประเวณีเวสสันตรชาตกะ ซึ่งตรงกับเดือน 10 ของภาคกลาง ปัจจุบันวัดที่อยู่ในเวียง หรือใน
ตัวเมืองเชียงตุง ก็ยังมีการตั้งธัมม์ตามประเพณีนี้ทุกๆ ปี เช่นวัดเชียงขุ่ม วัดราชฐานหลวง
ป่าแดง วัดพระธาตุจอมค�ำ เป็นต้น ส่วนการตัง้ ธัมม์นอกกลางพรรษา ก็พบอีกรูปแบบหนึง่ คือ
ตั้งธัมม์พร้อมกับการบวชพระ ปิ๊กตุ๊ และพรรชาสามเณรไปพร้อมๆ กัน การตั้งธัมม์แบบหลัง
นี้จะมีเจ้าภาพเดี่ยวรับเป็นเจ้าศรัทธาทั้งหมด ส่วนตั้งธัมม์ประเวณีเวสสันตรชาตกะเป็นการ
รวมคณะเจ้าภาพทั้งหมู่บ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
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ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ก็พอสรุปได้ว่า การตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ เป็นที่นิยมมาก
ในกลุ่มชาวไทขืนในเมืองเชียงตุง ซึ่งมีประเพณีทางพระพุทธศาสนาเกือบจะเหมือนกันทุก
อย่างกับในดินแดนล้านนาความเจริญทางศาสนาของประเทศหนึง่ ย่อมแผ่ไปถึงประเทศหนึง่
ไม่ผดิ อะไรกับวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เป็นต้น ฉะนัน้ การตัง้ ธัมม์มหาชาติ
หรือ “มหาป๋าง” ย่อมมีความคล้ายคลึงกัน นอกจากการเทศนาตามปกติทั่วไปแล้วมักจะมี
การสร้าง เขียน จาร ชาดกเรือ่ งนีใ้ ส่ใบลาน แล้วน�ำไปถวายวัดพร้อมกับการตัง้ ธัมม์เวสสันตร
ชาตกะอีกด้วย
ส�ำนวนและท�ำนองของการเทศน์ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ส�ำนวนแบบร้อยแก้ว
การเขียนเป็นเรียงความธรรมดาพบมากที่สุด วรรณคดี และวรรณกรรมชาวไทขืน ในเมือง
เชียงตุง ในยุคก่อนนิยมจารลงใบลาน ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเขียนใส่ในพับสา ส่วนใหญ่เป็นการ
จารหรือเขียนเป็นอักษรไทขืน หรืออักษรไตธรรม ต่อมามีระบบการพิมพ์เกิดขึน้ จึงพิมพ์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์เป็นอักษรไทขืนสมัยใหม่ เพื่อให้คนอ่านและน�ำไปเทศน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น การแต่ง
มหาชาติเป็นร้อยแก้วที่พบในเมืองเชียงตุงก็มีอยู่มากนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์
และฆราวาสได้รจนาหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และต�ำราภาษาบาลีไว้มากมาย กล่าว
ได้ว่าพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงตุงมีนักปราชญ์ นักแต่งวรรณกรรม ผู้ทรงความรู้ต่างๆ
เกิดขึ้นมากมาย ก็ด้วยได้รับอิทธิพลจากการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระภิกษุชาวล้านนาใน
สมัยนั้น วรรณคดีและวรรณกรรมจึงได้รับอิทธิพลจากล้านนา ซึ่งมีภาษาที่ใกล้เคียงกันมาก
เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์กว็ า่ ได้ ระหว่างภาษาไทขืน กับภาษาล้านนา ถ้าอ่านภาษาไทขืนได้ ก็อา่ น
ภาษาล้านนาได้ซงึ่ ในอดีตเคยเป็นอาณาอันเดียวกันตามทีไ่ ด้นำ� เสนอไปแล้ว เพราะฉะนัน้ นัก
ปราชญ์ชาวเชียงตุงจึงได้ยดึ หลักการและวิธกี าร ของนักปราชญ์ชาวล้านนาเป็นแบบอย่าง เช่น
พระสิริมังคลาจารย์ พระรัตนปัญญา พระโพธิรังสี และนักเขียนในสมัยใหม่ เช่น ท้าวสุนทร
พจนกิจ พระยาพรหมโวหาร พระยาปัญญาพิธาจารย์ (พระยาฟื้น) เป็นต้น ในส่วนของผล
งานการเขียนส�ำนวนแบบร้อยแก้วเกีย่ วกับเวสสันตรชาตกะอาศัยผลงานนักปราชญ์ชาวล้าน
นา ของพระสิริมังคลาจารย์ และนักปราชญ์ชาวเชียงตุง รจนาเอาไว้ดังนี้
ส�ำนวนและท�ำนองของการเทศน์ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ส�ำนวนร้อยกรอง ชาว
ไทขืนเมืองเชียงตุงกับชาวเมืองล้านนาในอดีตเป็นบ้านพี่เมืองน้อง มีรากฐานภาษา ศาสนา
และวัฒนะธรรมใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งเป็นที่ทราบกันมานานแล้ว ดังนั้นการที่นักปราชญ์
ผูร้ ชู้ าวเชียงตุงได้แต่งส�ำนวนมหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นร้อยกรอง จึงอาศัยต้นแบบการแต่ง
จากนักปราชญ์ล้านนาอีกทอดหนึ่ง มีส�ำนวนเดียวที่แต่งธัมม์มหาชาติที่ค้นพบในเชียงตุงที่
แต่งเป็นร้อยกรอง คือมหาชาติเวสสันต์หลวงหรือเวสสันตร์สร้อยเจ็ดเมืองเท่านัน้ ส่วนวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กรรมอื่นๆก็พบอยู่มากที่แต่งเป็นร้อยกรองเช่นธัมม์สุชะวัณณะวัวหลวง, แปดแล้งออกยอด
และอะลองขี้วัวแห้ง,อะลองมดส้ม เป็นต้น และยังมีชาดกนอกนิบาตของไทขืนอีกมากมาย
เช่น “วรรณกรรมอะลอง” อันเกิดจากการรจนาของปราชญ์โบราณ เรื่องราวอาจเกิดจาก
นิทานพื้นบ้านที่ได้รับฟังสืบต่อกันมา หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้รจนาคิดขึ้นมาเอง หรืออาจรับ
เอาโครงเรื่องมาจากที่อื่น แล้วน�ำมาปรับให้เข้ากับความเป็นท้องถิ่นของตนด้วย เช่นค�ำว่า
“อะลอง” เป็นภาษาพม่า ใช้แพร่หลายในกลุ่มชาวพม่าและไทใหญ่ ส่งอิทธิพลให้กับไทลื้อ
ไทขืน และล้านนา ที่มาจากรูปค�ำศัพท์ “อะลาวง์” หมายถึง ว่าที่ หรือ “ภยาลอง” หมาย
ถึงพระโพธิสตั ว์เป็นต้น ส่วนค�ำว่า “ส่างลอง” ในภาษาไทใหญ่กเ็ กิดจากการสนธิคำ� ว่า “ส่าง
+อะลอง” หมายถึง หน่อกษัตริย์ ว่าที่สามเณร หรือผู้ที่จะเตรียมเป็นสามเณร/พระพุทธเจ้า
การเป็นส่างลองนั้นเป็นการเลียนแบบประวัติของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
ครองกรุงกบิลพัสดุ์ก่อนจะออกผนวช และอีกเรื่องหนึ่งคือ สุชะวัณณะวัวหลวง ที่ชาวไทขืน
เมืองเชียงตุงมักจะน�ำมาเทศน์ก่อนที่จะตั้งธัมม์มหาชาติเวสสันตรชาตกะ เป็นวรรณกรรมที่
มีส�ำนวนและท�ำนองคล้ายกับมหาชาติชาดก เรื่องนี้ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมมหาชาติ
เป็นพืน้ ฐานในการสร้างสรรค์ เนือ่ งจากปรากฏการณ์เลียนแบบอนุภาค จากวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดกไว้ในเรือ่ ง นอกจากนัน้ ยังมีการน�ำส�ำนวนวรรณกรรมต�ำนานเมืองเชียงตุง และ
อุมมาทันตีชาดก รวมทัง้ ค่านิยมพืน้ ฐานด้านคุณธรรมและวัฒนธรรมประจ�ำถิน่ ของกลุม่ ชาว
ไทขืนมาผสมผสานโดยผ่านกระบวนการปรับให้เป็นท้องถิน่ ซึง่ พ้องกับแนวคิดของ วินยั ภูร่ ะ
หงษ์ ที่ว่า วรรณกรรมโดยทั่วไปมักผูกโครงเรื่องโดยอาศัยเรื่องราวที่มีมาก่อนแล้วมากกว่าที่
จะคิดผูกโครงเรือ่ งขึน้ เองทัง้ หมด เรือ่ งราวซึง่ ใช้เป็นพืน้ ฐานได้แก่ พงศาวดาร ต�ำนาน นิทาน
พื้นบ้านเป็นต้น
ส�ำหรับมหาชาติในเมืองเชียงตุงมีชื่อเสียงและนิยมน�ำมาเทศน์ตั้งแต่สมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ส�ำนวนสร้อยเจ็ดเมืองของเจ้ามหาขนาน เจ้าฟ้าผู้ปกครองเมืองเชียงตุง
เป็นผู้แต่ส�ำนวนร้อยกรองขึ้น โดยขยายความจากเวสสันต์กัปแก้ว 13 กัณฑ์ ใช้เวลาถึง 6 ปี
ณ ถ�ำ้ ผาเต๋ย ประมาณ พ.ศ. 2359 ไปจนถึง พ.ศ. 2365 จึงแล้วเสร็จบริบรู ณ์ ปัจจุบนั ได้พมิ พ์
เป็นอักษรคอมพิวเตอร์ใช้ภาษาไทขืนเช่นเดิมมี 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นส�ำนวนการรวบรวมเรียบ
เรียงจากธัมม์ใบลานที่มักมีการจารใส่ใบลานสืบต่อๆ กันมา
ท�ำนองการเทศน์ธัมม์เวสสันตรชาตกะ วิธีการด�ำเนินท�ำนองการเทศน์มหาชาติ
ในเมืองเชียงตุง ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการที่ส�ำคัญคือ การเคลื่อนหรือเดินท�ำนองจากตัวอักษร
หนึ่งไปตัวอักษรหนึ่ง จะมีลักษณะความแตกต่างที่เป็นปัจจัยการเคลื่อนท�ำนองขึ้นอยู่กับ
บทการเทศน์ว่า มีลักษณะฉันทลักษณ์อย่างไร ส�ำหรับเทศน์มหาชาตินั้นใช้วิการเทศน์รูป
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แบบการเดินท�ำนอง โดยใช้วธิ กี ารเคลือ่ นท�ำนอแบบช้าๆ หายใจเป็นจังหวะ โดยมีวรรคตอน
เช่น 2 วรรค 4 วรรค 6 วรรค และ 8 วรรค ลักษณะท�ำนองเทศน์แบบมหาชาติมีความส�ำคัญ
ต่อการเทศน์ในระดับเสียงที่แตกต่างกัน อีกทั้งเทคนิคและวิธีการเทศน์มีความน่าสนใจการ
เทศน์ท�ำนองมหาชาติของชาวไทขืนเมืองเชียงตุง จึงแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
ท�ำนองแบบดั้งเดิม ลักษณะการเทศน์ท�ำนองแบบดั้งเดิมนั้นมีวิธีการเทศน์คือ
วิธกี ารเทศน์แบบธรรมวัตรและวิธกี ารเทศน์แบบมหาชาติมาก่อนเช่นกันกับท�ำนองของพระ
ภิกษุชาวล้านนาเพราะวิธกี ารเทศน์และวิธกี ารตัง้ ธัมม์เวสสันตรชาตกะได้รบั อิทธิพลจากชาว
ล้านนามาช้านาน ในประเพณีการตัง้ ธัมม์มหาเวสสันตรชาตกะก็นยิ มวิธกี ารเทศน์ทำ� นองแบบ
มหาชาติ เนือ่ งด้วยวิธกี ารเทศน์นเี้ หมาะสมกับลักษณะการเทศน์โดยใช้พระสงฆ์เพียงรูปเดียว
ส่วนการเทศน์ธรรมนองแบบธรรมวัตรนั้นเป็นพื้นฐานในการเทศน์ทั้งหมด
การเทศน์ทำ� นองแบบธรรมวัตรเป็นวิธกี ารเทศน์ โดยจะใช้เป็นจ�ำนวนมากเทศน์
พร้อมกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงในการออกเสียง จังหวะ และการออกเสียง
อักขระ จึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น การฝึกหัดเทศน์พระสงฆ์ทกุ รูปจะเทศน์ทำ� นองแบบธรรมวัตรก่อน
จึงจะเทศน์ทำ� นองแบบมหาชาติ ในท�ำนองแบบมหาชาติลกั ษณะวิธกี ารเทศน์มอี งค์ประกอบ
การเทศน์ที่ส�ำคัญ 4 วรรค 4 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้
1.การเทศน์แบบ 2 วรรค คือการเทศน์มหาชาติแบบช้าๆ เหมาะส�ำหรับผูห้ ดั ฝึก
เทศน์ใหม่ๆหรือสามเณรน้อย ใช้เทศน์กับ กัณฑ์กุมารหรือกัณฑ์มัทรี เป็นต้น
2.การเทศน์แบบ 4 วรรค คือการเทศน์แบบปานกลางไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไป
เหมาะส�ำหรับกับ กัณฑ์ ชูชก ทานกัณฑ์ และกัณฑ์มัทรี
3.การเทศน์แบบ 6 วรรค คือการเทศน์มจี งั หวะทีเ่ ร็วขึน้ เหมาะส�ำหรับการเทศน์
กัณฑ์มหาราช จุฬพล มหาพล
4.การเทศน์แบบ 8 วรรค คือการเทศน์มีจังหวะเร็วผู้เทศน์ต้องสามารถก�ำหนด
ลมหายใจได้ยาวเป็นผู้ช�ำนานในการเทศน์มหาชาติมาช้านานเหมาะกับกัณฑ์มหาราชและ
นครกัณฑ์
ท�ำนองแบบปัจจุบนั ปัจจุบนั ประเพณีการเทศน์ในการตัง้ ธัมม์มหาชาติเวสสันตร
ชาตกะใช้เวลาน้อยลง จาก 7 วันเหลือเพียง 3 วัน หรือแค่ 2 วัน ในสมัยอดีตการเทศน์มหาชาติ
เป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่ พระนักเทศน์ตอ้ งใช้เวลาฝึกฝน ไปศึกษาหาความรูจ้ ากส�ำนักครูอาจารย์ผู้
รู้ ทีเ่ ป็นนักเทศน์หรือผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการเทศน์ จึงจะสามารถเทศน์ให้ถกู ต้องตาม
อักขระพยัญชนะระบ�ำท�ำนองให้ชดั เจนได้ ปัจจุบนั นีแ้ ม้วา่ ระบ�ำในการเทศน์จะเหมือนกับใน
สมัยอดีตอยู่ แต่เวลาของการเทศน์ใช้เวลาน้อยลงจากเมื่อก่อน ในสมัยอดีตพระนักเทศน์ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เสียงดีก่อนที่จะเทศน์ต้องหัดฝึกใส่สร้อยธัมม์ หรือกาบธัมม์ ต่อท้ายของการเทศน์ให้ดีก่อน
ปัจจุบันพระนักเทศน์ที่เสียงดีสามารถใส่สร้อยธัมม์หรือกาบธัมม์นั้นน้อยลง ดังนั้น ลักษณะ
ขั้นตอนในการเทศน์ปัจจุบัน จึงพบว่ามีความละเอียดน้อยลงไป อาจเป็นเพราะว่าในสมัย
ปัจจุบนั ชาวบ้านนิยมฟังเทศน์นอ้ ยลง วิวฒ
ั นาการเปลีย่ นไปยุคเทคโนโลยีเข้ามาแทนทีว่ ถิ ชี วี ติ
แบบดั้งเดิมสมัยก่อนชาวบ้าน หลักจากที่เสร็จจากช่วงเทศกาลท�ำไร่ไถนาปลูกเข้าปลูกสวน
เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปมีเวลาว่างก็เข้าวัดฟังธรรม พระองค์เทศน์ในสมัยนั้นก็มีก�ำลังใจ
ในการเทศน์ซึ่งเห็นคณะศรัทธามาร่วมมาฟังกันเยอะ ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้คนฟังน้อยพระ
นักเทศน์ก็อาจขาดก�ำลังใจไม่ค่อยเน้นระบ�ำท�ำนองเกี่ยวกับการเทศน์เท่าไหร่นัก แต่ก็มีอยู่
บ้างทีเ่ ป็นนักเทศน์สมัยใหม่ทยี่ งั สามารถใส่สร้อยธัมม์หรือกาบธัมม์ได้เช่น พระสวาทิสามบูญ
วัดพระธาตุจอมหงส์ เมืองพง ท่าขีเ้ หล็ก และอีกรูปคือ พระมหาแสงแดง อาโลกะ วัดพุทธวงษ์
เอิ่งกาดเต่า ทั้งสองรูปนี้เป็นที่รู้จักของคณะศรัทธาในเมืองเชียงตุง
คุณค่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะ ผลจากการศึกษาพบว่า ในด้านคุณค่าทาง
พุทธจริยธรรมส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตมหาชาติในเมืองเชียงตุงยังสะท้อนให้เห็นถึงหลักพุทธ
จริยธรรมทีห่ ลากหลาย โดยอาศัยหลักจริยธรรมผ่านตัวละครเช่น พระเวสสันดร พระนางมัท
รี ชาลี กัณหา พระเจ้าสัญชัย พระนางผุสดี ชูชก นางอมิตตดาและตัวละครประกอบอืน่ ๆ เป็น
ตัวละครที่สื่อถึงหลักพุทธจริยธรรมอย่างมีความประณีต โดยที่ผู้แต่งได้สอดแทรกคติธรรม
ค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ผู้ที่ได้รับฟังค่อยซึมซับเอาหลักธรรมไปพร้อมๆ กับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจในเนือ้ หาของวรรณกรรมมหาชาติ ผูท้ ไี่ ด้รบั ฟังไม่รสู้ กึ ตัวเลย
ว่าก�ำลังถูกสอนอยู่ และค่อยๆซึมซับเอาหลักพุทธจริยธรรมไปเป็นแบบอย่างในการด�ำเนิน
ชีวิตของตน
ในด้านคุณค่าการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา มีคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีการเสียสละ บริจาคทาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรือง มีการรักษาศีลและมีสติตงั้ มัน่ ตามแนวทางของพระพุทธองค์
ในด้านคุณค่าทางประเพณีและวัฒนธรรมในพุทธศาสนา มหาชาติในเมืองเชียง
ตุงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงตุงในหลายด้านเช่น 1. ความสัมพันธ์
ของคนในสังคม รูจ้ กั คุน้ เคยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีมคี วามเอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือกันในยามทุกข์
ยาก 2. หน้าที่ของชายและหญิง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่ท�ำไร่ไถนา
ปลูกข้าวผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังท�ำหน้าที่เป็นแม่ศรีเรือนดูแลการบ้านการเรือนให้เรียบร้อย
3. การแต่งกาย ชาวไทขืนเมืองเชียงตุงจะแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนผู้ชายแต่งชุดไท
ขืนเสือ้ คอกลมนุง่ กางเกงยาว ส่วนผูห้ ญิงใส่เสือ้ ปัด๊ ผ้าสิน้ ทอลายขวางสลับสีสนั งดงามและ 4.
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อาหารการกิน ชาวไทขืนเมืองเชียงตุงนิยมปลูกผักสวนครัวหลังบ้านทุกหลังเช่น ผักกาด ถั่ว
งา มะเขือและเลีย้ งสัตว์ ท�ำให้สงั คมชาวเชียงตุงรูจ้ กั ตนเองมีความภาคภูมใิ จในประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันก่อให้เกิดการอนุรักษ์ในแง่จริยธรรมทางพุทธศาสนา
คุณค่าในด้านพุทธศิลปกรรม จากการศึกษาพบว่า มีพุทธศิลปกรรมมากมายใน
มหาชาติเชียงตุงเช่นพุทธศิลปะในการวาดภาพฝาผนังในอุโบสถและในพระวิหารเกือบทุกวัด
ในเมืองเชียงและพุทธศิลปกรรมในการท�ำหีบบรรจุศพเจ้านายและศพพระสงฆ์ชนั้ ผูใ้ หญ่เพือ่
ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและศึกษาเรียนรู้สืบต่อกันไป ศิลปะเหล่านั้นเกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึง่ มองให้เห็นความประณีต ความงดงามทางด้าน
จินตนาการ เป็นพุทธศิลปกรรมทีส่ อื่ อกมาทางภาษาอย่างสละสลวยและเห็นภาพอย่างชัดเจน
ในด้านคุณค่าทางวรรณกรรมมหาชาติในเมืองเชียงตุงเป็นวรรณกรรมที่มี
คุณลักษณะพิเศษแห่งงานวรรณกรรมทั้งหมดที่มีรสแห่งวรรณกรรมครบทั้ง 9 รส ดังนั้น
เนื้อหาสาระในธัมม์มหาชาติเชียงตุง จึงมีรสที่หลากหลายและเหมาะกับจริตทั้ง 6 ของผู้ที่
ได้รับฟังแต่ละคน ซึ่งมีรสสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นที่เจริญมโนรมย์แก่ผู้ฟังประกอบด้วย รสรัก
รสโศก รสหรรษาร่าเริง รสโกรธ รสเกลียด รสริษยา รสตื่นเต้นอัศจรรย์ รสอุตสาหะ และรส
สงบสุข
ในด้านคุณค่าทางภาษามีการใช้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นภาษาถิน่ (ภาษาไทขืน) เป็นภาษาที่
ผูแ้ ต่งได้พจิ ารณาเลือกสรรอย่างดีแล้ว โดยมี เสียง จังหวะ ความหมาย ความไพเราะ ให้ภาพ
แสง สี เสียงและอารมณ์ได้อย่างกลมกลืน และในด้านคุณค่าทางสุนทรียะผูแ้ ต่งได้พรรณนาใช้
รสแห่งความงามของพืชพันธ์แมกไม้และความงดงามของธรรมชาติทมี่ อี ยูร่ อบในเมืองเชียงตุง

สรุป

ผลจากการศึกษาวิจัยในด้านประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการตั้ง
ธัมม์เวสสันตรชาตกะ ของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุงพบว่าไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเกิด
ขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่สมัยพญาผายูได้บัญชาให้เจ้าเจ็ดพันตูราชบุตร
มาปกครองเมืองเชียงตุงและส่งพระเถระขึ้นไปด้วยในปี พ.ศ. 1882 เป็นพุทธศาสนาแบบ
เดิมที่พระนางจามเทวีน�ำมาจากเมืองละโว้ไปประดิษฐานที่หริภุญไชย ประมาณ พ.ศ. 2104
ต่อมาชาวเชียงตุงเรียกว่าศาสนา “หนยางกวง” พุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าเชียงตุงครั้งที่สอง
โดยพระมหาสวามีเจ้าสุชาโตพร้อมด้วยพระอินทประยา (อินทปัญญา หรือ อินทมุนี) และ
พระธัมมรังสีพร้อมพระสงฆ์อีก 12 รูป น�ำพระพุทธรูป 4 องค์ไปเผยแผ่ศาสนาในเมืองเชียง
ตุง ต�ำนานมูลศาสนาบันทึกไว้ว่าเจ้าเมืองและประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้สร้าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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วัดมากมายในเชียงตุง และพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าเมืองเชียงตุงครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งโดย
พระมหาก�ำเพียร (ธรรมคัมภีร์ ญาณคัมภีร)์ ทีน่ ำ� พุทธศาสนามาจากเมืองลังกามาเจริญรุง่ เรือง
ในเมืองเชียงใหม่และส่งพระสมจิตรเถระไปเผยแผ่ศาสนาในเมืองเชียงตุง ในปี พ.ศ. 1989
อนุมานได้ว่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะในเมืองเชียงตุงน่าจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงระหว่างนี้
และพบหลักฐานจดบันทึกธัมม์เวสสันตรชาตกะ ถูกแต่งขึน้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2365 – 2371
มีการจานลงใบลานและตั้งธัมม์ฯ อย่างยิ่งใหญ่ ถวายค�ำภีร์ธัมม์มหาชาติ 110 ชุด ถวายหอ
ผ้า (ธรรมาสน์) 100 หลัง ต้นครัว 100 ต้น พร้อมกับสร้างพุทธรูป 120 องค์ ฉะนัน้ การตัง้ ธัมม์
มหาชาติคงจะได้รับอิทธิพลจากการเผยแผ่พุทธศาสนามาจากล้านนา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่า
จะมีจุดเริ่มต้นจากราชพิธีแล้วพัฒนาสู่วิถีชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เองมหาชาติ
ในเมืองเชียงตุงจึงมีความส�ำคัญ และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมชาวไทขืนในเมือง
เชียงตุงที่สะท้อนให้เห็นจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเชียงตุงอันมีพระพุทธศาสนา
เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ เกิดพัฒนาการมีผแู้ ต่งวรรณกรรมเกิดขึน้ โดยเฉพาะมหาชาติเชียง
ตุงมีการแต่งเป็นส�ำนวนต่างๆมากมายจนน�ำไปสู่รูปแบบพิธีกรรมและรูปแบบการตั้งธัมม์
มหาชาติให้เกิดขึ้นในสังคมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนาของชาวเชียงตุง
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