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“การสวดมนตมันเหมือนวาถาหากวาเราไมศรัทธา เราสวดไปก็
ไมสบายใจ…เราตองมีตลอด การสวดมนต คือเราจะตองเช่ือวา
ที่เราสวดไปเราตองได…เชื่อวามันดี ที่เราทําตองเชื่อวามันเปน
สิ่งที่ดี เพราะวาถาเราไมเชื่อ สวดไปแลวไดอะไร เราสวดไปก็ไมมี
ประโยชน เราก็ตองเชื่อกอนวาส่ิงท่ีเราทํามันสิ่งที่ดีแลว มันถึงจะ
มีประโยชนตอตัวเอง”

นองเกา, เพศชาย, อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ

“การสวดมนตเปนการสรางสมาธิ เม่ือเกิดสมาธิแลว ปญญาจะเกิดข้ึน
ตามมาเอง การเริม่สวดมนตเปนเร่ืองราวทีดี่อยูแลว ลองสวดอยาง
ที่ผมแนะนําไป คือเริ่มจากการนอมจิต แลวลองสวดบทส้ันๆ แต
ในความคิดสวนตัวของผม สิ่งที่สําคัญ คือ เร่ืองราวของการได
นอมจิต ไดกําหนดสมาธิ ในส่ิงท่ีเราทําอยูตรงหนา แลวผมวาส่ิงดีๆ 
จะเกิดกับตน อยางที่บอกวาศาสนาพุทธเราไมใชศาสนาแหง
การรองขอ เมื่อเราคิดดี พูดดี ทําดี ผมวาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น และ
ถาอยากใหชีวิตมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากการสวดมนต”

พี่จี, เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

“การสวดมนตมีสวนชวยทําใหรูสึกสบายใจ จิตใจเย็นลง หรืออาจ
จะเกิดจากความชอบในสิ่งที่ไดทํา จึงทําใหเกิดความสบายใจ และ
อยากทีจ่ะปฏบิตัติอไปเร่ือยๆ อีกทัง้ยังชวยลดความโลภ โกรธ หลง 
ในใจได เพราะภาษาบาลีที่สวด คือ คําสอนใหคิด  ใหปฏิบัติ”

ปาแดง, เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ

ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจาก
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การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

ถ้อยแถลง

หนังสือเรื่อง “ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์” เล่มนี้ นําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เปนส่วนหน่ึงของโครงการ “การศกึษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย: กรณศีกึษากจิกรรมการสวดมนต์
ข้ามปี 2556-2557” ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอมุมมองของผู้สวดมนต์ตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์ และอานิสงส์จากการสวดมนต์ ในกลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) วัยแรงงาน 
(25-59 ปี) และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทั้งชายและหญิง รวม 29 ราย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556-2557 ที่สวดมนต์เปนประจํา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะผู้วิจัยได้นําเสนอแยกเปน 2 ส่วน ส่วนแรกเปน การนําเสนอมุมมอง ตามบริบททางสังคมและ
วฒันธรรม ประโยชน์ และอานสิงส์จากการสวดมนต์ของผูใ้ห้ข้อมลูทัง้สามกลุ่มวัย ส่วนทีส่องเปนการนาํเสนอ 
เรื่องเล่าสิ่งดีๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายได้ถ่ายทอดความรู้สึกเก่ียวกับการสวดมนต์ รวม 29 เรื่องราว ที่มี
ความหลากหลายน่าสนใจ เหมาะสําหรับผู้สนใจเรียนรู้เพื่อนําไปปรับใช้กับตนเอง 

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน
ในการจดัทาํหนงัสอืเล่มนี ้คณะผูว้จิยัหวงัเปนอย่างยิง่ว่าหนงัสอื “ประชากรสามกลุม่วยัได้อะไรจากการสวดมนต์” 
เล่มนี้ จะเปนประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ และเปนแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า ที่ผู้อ่านสามารถนําสิ่งดีๆ ที่ได้จาก
การสวดมนต์เหล่านี้ มาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันต่อไป

คณะผู้วิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ เปนส่วนหนึ่งของโครงการ “การศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์
ในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมอง
ผู้สวดมนต์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์และอานิสงส์จากการสวดมนต์ รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ในกลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) จํานวน 8 ราย วัยแรงงาน (25-59 ปี) 
จํานว น 13 ราย และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จํานวน 8 ราย โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ทั้งชายและหญิง และเปนผู้ที่สวดมนต์เปนประจํารวม 29 ราย จาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนําเสนอผลการศึกษาเปน 5 ประเด็นหลัก คือ บริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ รูปแบบการสวดมนต์ การอธิษฐานขอพร คุณค่า
หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์ และการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ไมมีความแตกตางระหว่างชายและหญิง แตมีความแตกตางระหว่างช่วงวัย รายละเอียดดังนี้

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการสวดมนต

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ เปรียบเสมือนวงจรชีวิต เริ่มสวดตั้งแต่เด็ก
และเข้มข้นขึ้นตามวัย จากประสบการณ์ชีวิต แบ่งเปน 3 มิติ คือ 1) การได้รับการปลูกฝงและถ่ายทอด
จากครอบครัว ทั้งสามช่วงวัยมีพื้นฐานการสวดมนต์ที่ได้รับปลูกฝงและถ่ายทอดจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก 
โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาตามความเช่ือ ความศรัทธาจากคน
ในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยเปนหลัก 2) เหตุการณ์สําคัญที่เกิดข้ึนในช่วงชีวิตซึ่งทําให้หันมาสนใจในเรื่อง
การสวดมนต์อย่างจริงจัง พบว่าวัยแรงงานและวัยสูงอายุจะสะท้อนภาพดังกล่าวได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยแรงงานเปนวัยที่มีการก่อร่างสร้างตัว ไม่ว่าจะเปนเรื่องของการเริ่มเข้าสู่การทํางานซึ่งต้องมีการปรับตัว 
การเริ่มสร้างครอบครัว ทําให้มีโอกาสพบเจอเหตุการณ์สําคัญหรือปญหาท่ีเปนวิกฤติของชีวิต ทําให้คน
เหล่านี้หันมาใช้วิธีการสวดมนต์เปนที่พึ่งทางใจ ส่วนผู้สูงอายุเริ่มสวดมนต์ และถือศีลที่วัดอย่างสมํ่าเสมอที่วัด
ในวันพระใหญ่ หรือวันพระมากขึ้น เนื่องจากหมดภาระครอบครัว ต้องการปล่อยวางจากเรื่องต่างๆ และ 
3) การเรียนรู้หลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง เห็นความสําคัญของ
การสวดมนต์ที่สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันได้ 

บทสรุปผู้บริหาร
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รูปแบบการสวดมนต 

รูปแบบการสวดมนต์ของทั้งสามกลุ่มวัย พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน เห็นว่าการสวดมนต์เปนสิ่งที่ดี 
และต้องสวดด้วยความศรัทธาและเชื่อว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจจึงจะเกิดประโยชน์ โดยการสวดมนต์ถือเปน
กิจวัตรประจําวันที่ทําเปนประจํา จนเกิดความเคยชิน ถ้าหากไม่ได้สวดมนต์จะเกิดความรู้สึกกังวลในจิตใจ
หรือบางคนทําให้นอนไม่หลับ ช่วงเวลาที่สวดมนต์ พบว่าส่วนใหญ่จะสวดช่วงก่อนนอนเปนช่วงเวลาที่เงียบ 
ส่วนใหญ่จะสวดเสียงดังในระดับที่ตนเองได้ยิน เพ่ือให้จิตใจ อยู่กับบทสวดมนต์ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม
พบว่าผูส้งูอายทุีอ่่านหนงัสอืไม่ออก จะใช้วธิสีวดแบบท่องจาํและสวดตามผูน้าํสวดมนต์ ภาษาทีส่วดเปนภาษาบาลี
อย่างเดียวไม่มีบทแปล และทั้งสามช่วงวัยเห็นว่าการสวดมนต์จําเปนต้องรู้และเข้าใจความหมายของแต่ละบท
ที่สวด เพราะบทสวดแต่ละบทมีคําสอนและหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ส่วนระยะเวลาของการสวดมนต์ 
พบว่าแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากนั ขึน้อยูก่บับทสวดมนต์แบบส้ันหรอืยาว และความเหน่ือยล้าหลังจากการทาํกจิกรรม
ในแต่ละวัน และผู้สวดมนต์ทั้งสามช่วงวัย บางรายมีการแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง ครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร
หรือญาติที่ล่วงลับ

การอธิษฐานขอพร

การอธษิฐานขอพรหลังจากการสวดมนต์ พบว่าส่วนใหญ่ทกุกลุม่วยัจะอธษิฐานขอพรโดยให้ความสําคญั
กับครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวเปนลําดับแรก ก่อนตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันครอบครัวนั้น
มีความสําคัญสําหรับคนในทุกช่วงวัย ส่วนใหญ่ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
อายุยืนนานและครอบครัวมีความเปนอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการขอพรของกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงานในเรื่อง
การเรียนและทํางานนั้นเห็นได้ชัดว่า ทั้งสองวัยตระหนักว่าการขอพรเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้สําเร็จ 
หากแต่ต้องลงมือกระทําด้วยจึงจะประสบผลสําเร็จได้จริง 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

ทุกกลุ่มวยัได้สะท้อนให้เห็นว่าได้รับประโยชน์หรอือานสิงส์สาํคญัทีเ่หมอืนกนัคอื การมสีตใินขณะทีส่วดมนต์ 
จะทําให้มีจิตใจสงบ และเกิดความสุข ผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มวัยได้นําอานิสงส์จากการสวดมนต์ดังกล่าว
มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยกลุ่มวัยรุ่น
ได้นําประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรบัใช้ในการทาํสมาธิก่อนสอบ ส่วนวัยแรงงานนํามาปรบัใช้ในการทาํงาน
และการใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงการใช้สติในการควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ขณะที่ผู้สูงอายุ
จะให้ความสําคัญเร่ืองการสวดมนต์เปนสิ่งยึดเหนี่ยวและมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจ
และความสขุในช่วงบัน้ปลายของชวีติมากกว่าอย่างอืน่ เนือ่งจากผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชวีติทัง้ทางด้านบวก
และด้านลบ ในช่วงวยัต่างๆ มาตลอดจนถึงช่วงชวีติในปจจบุนั อย่างไรกต็ามพบว่าผูส้งูอายทุีอ่่านหนงัสอืไม่ออก 
จะใช้วธิสีวดแบบท่องจาํและสวดตามผูน้าํสวดมนต์ หากสวดตามไม่ทนัหรอืจาํบทสวดไม่ได้ จะซมึซบัการสวดมนต์
จากการฟงเสียง ทําให้มีสติและเกิดความรู้สึกสบายใจ ได้ความรู้ เกิดปญญา มีจิตสงบลึกซึ้งได้เช่นกัน

iii
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ทุกกลุ่มวัย ส่วนใหญ่มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับคนในครอบครัวในสถานที่จัดงานจริง ทุกคนเห็นว่า
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนกิจกรรมที่ดี มีความเปนสิริมงคล ถือว่าเปนการเริ่มต้นชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม
การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในกลุ่มผู้สูงอายุ จะคํานึงถึงการมีเพื่อนร่วมเดินทาง และระยะทาง
ของสถานที่จัดงานเปนเร่ืองหลัก เพราะส่วนใหญ่มีปญหาในเรื่องสุขภาพ และอุปสรรคจากการเดินทาง
ในช่วงกลางคืน 

การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่วนใหญ่ทราบจากปายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ต่างๆ และจากการชักชวนของเพ่ือนหรือคนในครอบครัว และผู้สูงอายุบางคนรับรู้ข่าวสารการจัดงาน
จากการไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัด 

รูปแบบการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดครั้งน้ีโดยรวมถือว่าดี ภายในงานไม่แออัด พ้ืนที่การจัดงาน
สามารถรองรับจํานวนผู้ที่มาเข้าร่วมได้ มีวัยแรงงานมากกว่าวัยอื่นๆ และวัยรุ่นเข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
เปนจาํนวนมาก นอกจากนีกิ้จกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนการเปดโอกาสให้ผูสู้งอายมุส่ีวนร่วมกจิกรรมทางสงัคม 
ที่มีความสนใจในเรื่องการสวดมนต์เหมือนกัน

แม้ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี แต่ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มวัยเห็นว่า
ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่าน้ี ควรมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่นานข้ึน รูปแบบกิจกรรมควรมี
ความหลากหลายขึ้น เพื่อเปนการดึงดูดให้คนมาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทุกช่วงวัย 
ส่วนใหญ่ต้ังใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งต่อไป เพราะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีคุณค่าและ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
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1.1 ความสําคัญของปญหา

การสวดมนต์ในพระพทุธศาสนาถอืได้ว่าเปนประเพณเีพือ่สืบทอดอายพุระพทุธศาสนาตัง้แต่ครัง้พทุธกาล 
สําหรับในประเทศไทยการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเริ่มในสมัยสุโขทัย (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2529) 
พิธีสวดมนต์เปนธรรมเนียมประเพณีของชาวสุโขทัยที่พึงปฏิบัติกันทุกๆ วันพระ วันสําคัญทางศาสนารวมถึง
งานมงคลเฉลิมฉลองต่างๆ (ทัศนา จิรสิริธรรม, 2552) ในสมัยอยุธยา การสวดมนต์มีความแตกต่าง
จากสมยัสโุขทยัโดยมกีารผสมผสานด้านคตคิวามเชือ่และการปฏบิตัริะหว่างศาสนาพราหมณ์กบัพระพทุธศาสนา
เข้าด้วยกัน ซึ่งปรากฏในรูปของพิธีกรรม เน่ืองจากสมัยอยุธยามีสงครามอยู่บ่อยครั้งโดยศาสนาพราหมณ์
จะมพิีธสีวดทีส่่งเสรมิอาํนาจบารมขีองกษตัรย์ิให้ดนู่าเกรงขาม ควรเคารพยกย่อง เช่น พระราชพธิรีาชาภเิษก
และพระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยา ส่วนพระพุทธศาสนา นําเอาพุทธมนต์ในพระไตรปฎกมาสวดเพื่อปลุกใจ
และสร้างความกล้าหาญในการสูร้บในสงครามแก่ประชาชน บางครัง้ปรากฏในรปูของการปลกุเสกมนต์คาถา 
ส่วนพธิสีวดมนต์ในสมยักรุงธนบุรี และกรงุรตันโกสินทร์พบว่ามคีวามสอดคล้องกับคตคิวามเชือ่กบัพธิสีวดเช่น
เดยีวกบัในสมยัอยธุยา ในรัชกาลที ่2 มกีารสังคายนาบทสวดมนต์ แปลพระปรติรทัง้หลายออกเปนภาษาไทย 
และผลจากการแปลบทสวดเปนภาษาไทย ทําให้ประชาชนรู ้ความหมายบทสวดที่มีสาระและถูกต้อง
ตามหลักพุทธธรรม ซึง่เปนคาํสอนให้พจิารณาความจรงิของชวีติเพือ่ให้เกดิสลดใจอนันาํไปสูค่วามไม่ประมาท 
จากการสังคายนานี้ก่อให้เกิดประเพณีสวดมนต์แปลขึ้นเปนครั้งแรก สวดทั้งคําบาลีและคําแปลเปนภาษาไทย 
ซึ่งต่อมาเปนธรรมเนียมนิยมปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (ทัศนา จิรสิริธรรม, 2552)

ดงัได้กล่าวแล้วว่าการสวดมนต์เปนการนําพระธรรมคาํสอน สาระ หรอืแก่น หรอืหลักของพระพุทธศาสนา
มาสวดเพ่ือก่อให้เกิดสตปิญญา สูก่ารปฏบิตัเิพือ่มุง่หวงัผลอนัสูงสดุคอืการดบัทกุข์ตามคตคิวามเช่ือของตนเอง
จะได้ประโยชน์อย่างมาก (พินิจ รัตนกุล, 2548) ดังน้ันการที่ผู้สวดมนต์จะได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์
จะต้องเปนผู้ที่เข้าใจความหมายของเนื้อหาคําสอนที่อยู่ในบทสวดหรือข้อธรรมนั้นๆ เปนอย่างดี

จากการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557: กรณีศึกษา 5 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น พะเยา และสงขลา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์โดยทั่วไป
และการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 2,741 ราย ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วม
สวดมนต์เกอืบทกุคน (ร้อยละ 99.2) คดิว่าการสวดมนต์มปีระโยชน์ในชวีติประจาํวนั และเมือ่ถามว่าการสวด
มนต์มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างไร มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ โดยมีจํานวนผู้ตอบว่า การสวดมนต์ช่วยให้มี
สติปญญามากที่สุดถึงร้อยละ 72.9 ช่วยให้มีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ ร้อยละ 69.4 มีความเปนสิริมงคล 
ร้อยละ 54.9 จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา ร้อยละ 48.7 และเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ร้อยละ 44 เปนต้น 

บทที่1 บทนํา
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เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลสําคัญที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแบ่งตามช่วงวัย พบว่า 
วัยสูงอายุต้องการมาร่วมสวดมนต์ในสถานที่จริงในสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 59.0) และและวัยทํางาน 
ร้อยละ 52.9 ตามลําดับ ส่วนวัยรุ่นต้องการมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ
สูงที่สุด (ร้อยละ 40.5) นอกจากนี้ยังพบว่าทุกกลุ่มอายุคิดว่าประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ คือ ได้ความเปนสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวมากที่สุด รองลงมา คือ ได้ร่วม
ทําบุญในกิจกรรม

ส่วนเรื่องการตั้งใจจะอธิษฐาน/ขอพร พบว่าทั้งวัยรุ่น วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ตั้งใจจะอธิษฐาน/
ขอพร เรือ่งสขุภาพร่างกายแขง็แรง/ปราศจากโรคภยัและมอีายยุนืนานมากทีส่ดุเช่นกนั คอื ร้อยละ 31.2, 43.3 
และ ร้อยละ 66.4 ตามลําดับ 

จากผลการศกึษาดงักล่าว จะเหน็ได้ว่าประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับคณุค่าและอานิสงส์ของการสวดมนต์ และ
การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในแต่ละช่วงอายุอาจจะได้รับคําตอบเปนภาพรวมกว้างๆ แต่ยังไม่สามารถ
ตอบคําถามในเชิงลึกและอธิบายปรากฏการณ์ที่อยู ่เบื้องหลังได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เนื่องจาก
เปนข้อจํากัดของการศึกษาเชิงปริมาณดังได้กล่าวแล้ว

ดงันัน้ ทมีวจิยัจงึได้ศกึษาในเชงิคณุภาพเพิม่เตมิเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วข้องบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม
ทีเ่กีย่วข้องกบัความสนใจในการสวดมนต์ ประโยชน์และอานิสงส์จากการสวดมนต์ การนําไปในชีวิตประจาํวนั
ของแต่ละกลุ่มเปาหมาย รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณและระยะเวลา ดังรายละเอียดตามวัตถุประสงค์

1.2 วัตถุประสงค

การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศึกษามมุมองผูส้วดมนต์ในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม ประโยชน์
และอานิสงส์จากการสวดมนต์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ของกลุ่มวัยรุ่น 
(15-24 ปี) วัยแรงงาน (25-59 ปี) และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) รวม 29 ราย ทั้งชายและหญิง คัดเลือก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 ที่สวดมนต์เปนประจําโดยใช้วิธี
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
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แม้ว่ามีนักวิชาการทางด้านศาสนาบางท่าน ช้ีว่าการที่ผู้สวดจะได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จะต้อง
เปนผู้เข้าใจในความหมายของเนื้อหาคําสอนที่ซ่อนอยู่ในบทสวดหรือข้อธรรมนั้นๆ เปนอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
อัครเดช ญาณเตโช (2557) มีความเห็นเพิ่มเติมโดยชี้ให้เห็นว่า การสวดภาษาบาลีโดยไม่รู้ความหมายไม่ได้
หมายความว่าจะไร้ผลแต่สามารถทําให้ผู้สวดมนต์มีจิตใจที่สงบเย็นข้ึนมาได้ หรือถ้าสวดโดยรู้ความหมาย
สาระสาํคญัของบททีส่วดจะยิง่ทาํให้ผูส้วดมนต์เกดิศรทัธาเช่ือมัน่ในบทสวดมากข้ึนย่อมส่งผลให้ได้รบัอานสิงส์
จากการสวดมนต์ 2 ด้านพร้อมๆ กัน คอื ความสงบของจติใจ และแสงสว่างทางปญญา สามารถนาํหลกัธรรม
ในบทสวดมนต์ไปปฏิบัติตามได้ 

ในบทนีเ้ปนการนาํเสนอแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการสวดมนต์ และประโยชน์หรอือานสิงส์ของการสวดมนต์
โดยแบ่งเปน 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1) การปรับใช้การสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา 
2) การปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการสวดมนต์เพื่อบําบัดความเจ็บปวย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประโยชน์หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์

2.1 การปรับใชการสวดมนตตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา

ประโยชน์หรืออานิสงส์ที่เกิดจากการสวดมนต์ อาจแบ่งได้เปน 2 ประการ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต) พรหมรังสี, 2557) ประการแรกประโยชน์ที่เกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง ประการที่สองประโยชน์ที่เกิด
ในจิตของผู้อื่นที่ได้ยินเสียงสวดมนต์

1) ประโยชนที่เกิดกับจิตของผูสวดมนตเอง เสียงในการสวดมนต์ของผู้สวดจะกลบเสียงภายนอก
ไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ซึ่งจะทําให้ผู้สวดเกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ โดยผู้สวดต้องสวดเสียงดัง
ให้หูได้ยินเสียงตัวเองและจิตใจต้องจดจ่ออยู่กับเสียงสวดเมื่อใจไม่ฟุงไปที่อื่นใจอยู่กับเสียงสวดมนต์จึงทําให้
เกิดสมาธิเพราะขณะที่สวดมนต์ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพ่ือเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดข้ึนกับร่างกาย 
รวมทั้งอารมณ์ฝายตํ่าที่จะเข้ามากระทบจิตใจทําให้เกิดความเกียจคร้าน ยิ่งสวดบ่อยๆ ความอดทนก็จะเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น (สุภาพ หอมจิตร, 2554) เมื่อจิตเปนสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดข้ึนและเกิดปญญา
เข้ามาในจิตใจของผู้สวด ถ้าผู้สวดมนต์สวดโดยรู้คําแปลและรู้ความหมายจะทําให้มีความเลื่อมใสศรัทธา
เพราะบทสวดของทุกศาสนาเปนเรื่องของความดีงามจิตใจจะบริสุทธิ์ข้ึนอ่อนโยนมีเมตตา เปนการยกระดับ
จิตใจของผู้สวด และย่อมทําให้ผู้สวดได้ความรู้และปญญา (จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี, 2552)

2) ประโยชนในจติของผูอืน่ทีไ่ดยนิเสยีงสวดมนต ผูใ้ดทีไ่ด้ยนิได้ฟงเสยีงสวดมนต์จะพลอยได้ความรู้ 
เกดิปญญามจีติสงบลกึซึง้ตามไปด้วย ผูส้วดก็เกดิกศุลไปด้วยการให้ทาน (สมเด็จพระพฒุาจารย์ (โต) พรหมรงัสี, 2557) 

บทที่2ทบทวน
วรรณกรรม
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ยิ่งกว่าน้ันการสวดมนต์ยังเปนการสร้างความสุข และเกิดความสามัคคีในครอบครัว หากครอบครัวใด
ที่สวดมนต์เปนประจํา จะมีความสงบสุข เกิดสิริมงคลกับครอบครัว (สุภาพ หอมจิตร, 2554)

2.2 การปรับใชการสวดมนตในการสรางเสริมสุขภาพ

นอกจากประโยชน์หรืออานิสงส์ดังกล่าวแล้ว ปจจุบันยังมีผู ้ศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชน์
ของการสวดมนต์ โดยใช้การสวดมนต์บําบัด ในการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการสวดมนต์ทําให้มีสุขภาพจิต
ที่ดีอันส่งผลต่อการมีสุขภาวะดีของผู้สวดมนต์ (พินิจ รัตนกุล, 2548)

การสวดมนต์บําบัดเปนหลักการหน่ึงของ Vibrational Therapy เปนการใช้คุณสมบัติของคล่ืน
บางคล่ืนมาบําบัดความเจ็บปวย เช่น ใช้เก้าอี้ไฟฟา และเครื่องนวดแตเครื่องมือเหลานี้เปนคลื่นไฟฟา
เชิงฟสิกสที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิตตางจากสวดมนตบําบัดซึ่งเปนคลื่นท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิต การสวดมนต์
ใช้หลักการทําให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสมํ่าเสมอ เพื่อเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา ซึ่งหาก
คล่ืนเสียงที่มากระทบดังแบบไร้ระเบียบ คือ ประกอบด้วยเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน จะไม่เกิดประโยชน์
ต่อการบําบัด กลไกดังกล่าวเร่ิมต้นเมื่อหูของผู ้สวดมนต์ได้ยินเสียงบทสวด จะส่งสัญญาณต่อไปยัง
ศูนย์การได้ยินที่อยู่บริเวณสมองกลีบขมับก่อนส่งไปบริเวณก้านสมอง ซึ่งเมื่อได้รับคลื่นเสียงช้าๆ สม่ําเสมอ
ประมาณ 15 นาที จะทําให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายชนิด 
บริเวณก้านสมองจะหล่ังสารสื่อประสาท (สารซีโรโทนิน) มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยในการเรียนรู้ 
ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า และลดระดับน้ําตาลในเลือด และเปนสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สาร
สื่อประสาทอื่นๆ (สารเมลาโทนิน) เปนสารซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยืดอายุการทํางาน
ของเซลล์ประสาท และเซลล์ร่างกายทาํให้ชวีติยนืยาวข้ึน และยงัมคีณุสมบตัช่ิวยให้นอนหลับ เพิม่ภูมต้ิานทาน 
ทําให้เซลล์สดชื่นขึ้น รวมถึง (สารโดปามีน) สารที่มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าว และอาการจากโรคพาร์กินสัน 
(สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อ้างใน ณรงค์ ฤทธิวาจา, 2555) ขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด 
สมองจะปลอดโปร่ง ไม่คิดในเร่ืองท่ีทาํให้เครียด จงึทาํให้อารมณ์ผ่อนคลาย และการสวดมนต์ด้วยการออกเสยีง 
ช่วยให้ปอดได้ทาํงาน เลอืดลมเดนิสะดวก ร่างกายสดชืน่กระปรีก้ระเปร่า คลายความเครยีด มผีวิพรรณผ่องใส
จติใจชืน่บาน การสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสยีงเปนการกระตุน้เซลล์ผวิหนัง จะทาํให้มผีวิพรรณผ่องใสใจเปนสขุ 
(สุภาพ หอมจิตร, 2554)

ประโยชน์ทีเ่กดิจากการสวดมนต์เพือ่การบาํบดัแบ่งออก เปน 3 ลักษณะ (สมพร กันทรดษุฎ ีเตรยีมชัยศรี 
อ้างใน ณรงค์ ฤทธิวาจา, 2555)

1. การสวดมนตดวยตนเอง เปนการเหนี่ยวนําตัวเองจึงเปนที่มาของคําว่า Prayer Therapy 
ถือเปนวิธีการที่ดีที่สุด ไม่ควรสวดมนต์หลังกินอาหารทันทีควรทิ้งช่วงให้ร่างกายเริ่มผ่อนคลาย อาจเปนเวลา
ก่อนเข้านอนสวดในสถานที่ที่สงบเงียบ ใช้บทสวดบทสั้นๆ 3-4 พยางค์ โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
ขึ้นไป จะทําให้ร่างกายได้หลั่งสารซีโรโทนินมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ร่างกายหลายอย่าง 
ดังได้กล่าวไว้ แต่หากสวดมนต์ด้วยบทยาวๆ จะได้ความผ่อนคลายและความศรัทธา ขณะสวดมนต์ให้หลับตา
สวดให้เกิดเสียงดังเพื่อให้ตัวเองได้ยิน

2. การฟงผูอื่นสวดมนต เปนการเหนี่ยวนําโดยคลื่นเสียงจากผู้อื่น เช่น การฟงเสียงพระสวดมนต์
เสียงผู้นําสวดในศาสนาต่างๆ หากผู้สวดมีสมาธิเสียงสวดนั้นจะนุ่มทุ้มทําให้เกิดคลื่นที่ช่วยเยียวยา (healing) 
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ผู้ฟง แต่หากผู้สวดไม่มีสมาธิไม่มีความเมตตาเสียงสวดที่เกิดข้ึนอาจเปนคล่ืนข้ึนๆ ลงๆ นอกจากจะไม่ช่วย
เยียวยาอาการปวยอาจทําให้เสียสุขภาพได้

3. การสวดมนตใหผูอื่นฟง มักมีปรากฏการณ์ให้เห็นในสังคมเมื่อมีบุคคลท่ีนับถือเจ็บปวยมักนิยม
สวดมนต์อธิษฐานขอให้ความเจบ็ปวยหายไป เน่ืองจากคล่ืนสวดมนต์เปนคล่ืนบวก เพราะเกดิจากจิตใจทีด่งีาม
ปรารถนาดีต่อผู้ปวยและเมื่อคิดจะส่งสัญญาณนี้ออกไปสู่ที่ไกลๆ สัญญาณจะเดินทางไปในรูปของคลื่นไฟฟา
ซึ่งมนุษย์มีเซลล์สมองที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นไฟฟาและสารเคมีได้ถึงสิบยกกําลังสิบ คลื่นนี้จึงเดินทาง
ไปได้ไกลๆ การรับรู้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้ส่งด้วยถ้าคนไหนรับสัญญาณคล่ืนแห่งบทสวดมนต์ได้จึงได้ผล 
เปรียบเสมือนเปดวิทยุถ้าคนฟงปดหูจะไม่ได้ยิน ดังนั้นถ้าต่างฝายต่างเปดรับคลื่นบวกที่ส่งไปผู้ปวยจะได้รับ
และทําให้อาการปวยดีขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องของความมหัศจรรย์แต่เปนหลักธรรมชาติทั่วไป

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประโยชนหรืออานิสงสของการสวดมนต

จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัประโยชน์หรอือานสิงส์ของการสวดมนต์ พบว่า มกีารนาํประโยชน์
หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์มาใช้ในการวัดความมีสติ หรือใช้ในการบําบัดรักษาผู ้ปวยโรคเรื้อรัง 
ดังรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลต่อความเปนผู้มีสติของวัยรุ่นไทยเพื่อวัดลักษณะความเปนผู้มีสติ
ในกลุม่นกัเรยีนหญิงและชาย (วยัรุ่น) ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 ทัง้หมด 658 ราย พบว่ากลุ่มวยัรุน่ร้อยละ 72.8 
สวดมนต์ที่บ้าน ในกลุ่มวัยรุ่นจํานวนนี้ มีร้อยละ 52.6 สวดมนต์ 1-2 วันต่อสัปดาห์และร้อยละ 21.7 
สวดมนต์ทกุวนันอกจากนีย้งัพบว่า วยัรุ่นเหน็ประโยชน์ของการมสีตมิากถงึร้อยละ 90.8 และต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมการฝกสติถึงร้อยละ 60.1 (ฐิตวีแก้ว พรสวรรค์ และคณะ, 2555)

ผลการวิจัยก่ึงทดลองการสวดมนต์เพื่อบําบัดความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ปวย
มะเร็งเต้านมโดยการติดตามผู้ปวยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา จํานวน 10 ราย พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความวิตกกังวลของผู้ปวยก่อนสวดมนต์เท่ากับ 61.3 คะแนน (SD = 2.79) สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
หลังสวดมนต์ซึ่งเท่ากับ 53 คะแนน (SD = 3.43) และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น
ว่าการสวดมนต์มีผลในการช่วยลดความวิตกกังวลในผู้ปวยมะเร็งเต้านมส่วนคะแนนเฉล่ียความผาสุกทางจิต
วิญญาณหลังสวดมนต์เท่ากับ 53.4 คะแนน (SD = 0.84) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนสวดมนต์ซ่ึงเท่ากับ 
51.3 คะแนน (SD = 2.58) และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์ช่วยให้
เกิดการผ่อนคลายทําให้รู้สึกเปนสุขสงบ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการสวดมนต์ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่ม
ความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ปวยมะเร็งเต้านมได้ (พรทิพย์ ปุกหุต และทิตยา พุฒิคามิน, 2555)

จากผลการวิจยักึง่ทดลอง โปรแกรมการจัดการอาการทีเ่น้นการสวดมนต์ช่วยลดอาการปวดของผูป้วย
มะเร็งระยะสุดท้ายจํานวน 60 ราย โดยแบ่งออกเปนกลุ่มทดลอง (ผู้ปวยที่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการ
ที่เน้นการสวดมนต์) และกลุ่มควบคุม (ผู้ปวยที่ไม่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการ) พบว่า ค่าเฉลี่ย
อาการปวดภายหลังการทดลองของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยอาการปวดภายหลงัการทดลอง 4 วนั และ 7 วนั ของกลุม่ทดลอง น้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสาํคัญ
ทางสถติยิิง่กว่านัน้อาการปวดของกลุม่ทดลองภายหลัง 4 วัน และ 7 วัน พบว่าลดลงน้อยกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ช่วยลดอาการปวด
ของผู้ปวยมะเร็งระยะสุดท้ายได้ (เบญมาศ ตระกูลงามเด่น และสุรีพร ธนศิลป, 2555)
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บทที่3ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างจากบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

3.1 เกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมาย

1)  พิจารณาข้อคําถามเก่ียวกับการสวดมนต์จากแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ โดยผู้ตอบต้องเปนผู้ที่
สวดมนตทุกวันหรือเกือบทุกวันในชวง 1 ป ที่ผานมา (นับย้อนหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลและรูปแบบเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่ชัดเจนกว่าผู้ที่สวดมนต์นานๆ ครั้ง หรือสวดมนต์เฉพาะ
วันสําคัญทางศาสนา/วันพระ

2)  คัดเลือกเฉพาะผู้ให้สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จํานวนกลุ่มเปาหมายในแต่ละช่วงวัย
ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ชายและหญงิทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทราเพือ่ความสะดวกในการตดิตาม

2. เปนผู้ที่มีช่วงอายุอยู่ใน 3 กลุ่ม

1) กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15-24 ปี)

2) กลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี)

3) กลุ่มวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

3.2 กระบวนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ

1)  ผู้ช่วยนกัวจิยัคดัแยกแบบสอบถาม โดยเลือกแบบสอบถามทีม่กีารกรอกรายละเอยีดหมายเลขโทรศพัท์
ติดต่อที่ชัดเจน เพื่อสามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น 254 ราย 

2)  เลอืกเฉพาะผูใ้ห้ข้อมลูทีต่อบคาํถามเกีย่วกบัความถีใ่นการสวดมนต์ เฉพาะผูต้อบว่า ได้มกีารสวดมนต์
ทกุวนั/เกอืบทกุวัน ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา เท่านัน้ ซึง่ทาํให้เหลอืจาํนวนผูใ้ห้ข้อมลูเพยีง 65 ราย ผูช่้วยนกัวิจยั
สุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ตามกลุ่มเปาหมาย 3 วัยดังกล่าวแล้วข้างต้น 
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3)  ผูช่้วยนกัวจิยัโทรศพัท์นดัหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์ตามหมายเลขโทรศพัท์ทีไ่ด้บนัทกึไว้ในแบบสัมภาษณ์
เชิงปริมาณ หากแบบสัมภาษณ์ใดผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้จะสุ่มนัดหมายรายอื่นต่อไป 

4)  ผู้ช่วยนักวิจัยโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า 2 สัปดาห์ และโทรศัพท์ติดต่อเพื่อยืนยันการนัดหมาย 
1-2 วนัก่อนถงึกาํหนดวนันดัหมาย เมือ่ถงึวนันดัหมายสมัภาษณ์ ผูช่้วยนกัวจิยัสอบถามเส้นทางไปบ้านผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
หรือสถานที่นัดหมายเพื่อยืนยันเวลา และสถานที่นัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ 

3.3 เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ

1)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือแนวคําถามเจาะลึกซึ่งทีมวิจัยได้นําข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญในการเสวนาใหคําปรึกษา “ความหมาย คุณคา และวิธีการสื่อสารของการสวดมนต
เพือ่เชือ่มโยงสูการพฒันาจติ” (Consultative Meeting) มาพัฒนาเปนแนวคาํถามเฉพาะประเดน็ทีต้่องการเจาะลึก 
โดยให้ครอบคลุมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ของคนในแต่ละกลุ่มเปาหมาย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลุ ่มลึกซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง ความสนใจในการสวดมนต์ ประโยชน์
และอานิสงส์ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

2)  นักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วม เปนผู้เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง โดยมีผู ้ช่วยนักวิจัยร่วม
ในกระบวนการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอน ข้อดีของการที่นักวิจัยเปนเครื่องมือเองนั้น ทําให้นักวิจัยได้ใช้การสังเกต
บริบทของครอบครัวและชุมชนในขณะสัมภาษณ์ด้วย และสามารถถามซัก (probe) ได้มากข้ึนในประเด็น
ที่สนใจที่ถูกหยิบยกมากล่าวโดยผู้ให้สัมภาษณ์

3.4 การเก็บขอมูลภาคสนามเชิงคุณภาพ 3 ครั้ง

การนดัหมายเก็บข้อมลูจาํเปนอย่างย่ิงทีจ่ะต้องดาํเนินการในวันหยดุสุดสัปดาห์ และนอกเวลาราชการ 
เน่ืองจากกลุ่มเปาหมายมีภารกิจในการประกอบอาชีพ เช่น เปนข้าราชการ พนักงานเอกชน และบางส่วน
เปนนักเรียน/นักศึกษา 

1)  การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2557 รวม 3 วัน

2)  การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 1 และ 2 มิถุนายน 2557 รวม 3 วัน

3)  การเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557 รวม 3 วัน

การดําเนินการเก็บข้อมูลทั้ง 3 ครั้ง ครั้งแรกเลือกเฉพาะผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองก่อน 
เน่ืองจากคาํนึงถึงการเดนิทีส่ะดวก และพ้ืนทีอ่ยูอ่าศัยของผูใ้ห้ข้อมลูไม่ไกลกนัมากนกั ซึง่มบีางกรณทีีผู่ใ้ห้ข้อมูล
มีที่อยู่อาศัยในอําเภออื่นๆ ใกล้เคียงอําเภอเมือง แต่มีสถานที่ทํางานในอําเภอเมือง หรือมีความต้องการที่จะ
เข้ามาทําธุระในอําเภอเมือง จึงทําให้มีการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์อยู่ในอําเภอเมืองทั้งหมด ในการเก็บข้อมูล
ครั้งที่ 1 การติดต่อและขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเปนไปตามที่ได้โทรศัพท์ติดต่อและนัดหมายไว้ล่วงหน้า ทําให้
ได้ข้อมูลครบตามจํานวน 8 ราย ส่วนครั้งที่ 2 ผู้ช่วยนักวิจัยได้ติดต่อและนัดหมายผู้ให้ข้อมูลจํานวนทั้งสิ้น 
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15 ราย เมื่อลงพื้นที่จริง พบว่ามีผู้ให้ข้อมูลจํานวน 3 รายที่ไม่สามารถให้ข้อมูลกับทีมวิจัยได้ เนื่องจาก
ตดิธุระส่วนตวั และตดิภารกิจกะทนัหัน จงึเหลอืผูใ้ห้ข้อมูลได้เพยีง 12 ราย และครัง้ที ่3 เกบ็ข้อมลูได้ 9 ราย 
โดยการนดัหมายล่วงหน้า โดยมผีูใ้ห้ข้อมลูบางรายเปนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีเมือ่ปีทีผ่่านมาในพืน้ทีอ่ืน่ 
และเปนผู้ทีส่วดมนต์ทกุวนัหรือเกอืบทกุวนัในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา เน่ืองจากทีมวิจัยต้องการจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์
และข้อมลูตรงตามแผนการวิเคราะห์ทีว่างไว้ อาจทาํให้ข้อมลูบางส่วนขาดหายไป เช่น เร่ืองการเข้าร่วมกจิกรรม
สวดมนต์ข้ามปีในพืน้ทีเ่ปาหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบถงึเนือ้หาสาระสาํคญัในการวเิคราะห์ข้อมลูการเกบ็ข้อมลู
ท้ัง 3 ครัง้ได้มผีูใ้ห้ข้อมลูรวม 29 ราย อย่างไรก็ตามเพือ่ดาํเนินตามจรยิธรรมในการทาํวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ทางทมีวิจัยไม่สามารถเปดเผยชือ่-นามสกลุจรงิ ดงันัน้ช่ือทีป่รากฏอยูใ่นรายงานฉบับนีจ้งึเปนเพยีงนามสมมติุ
เท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลทั้งสามครั้งดังตาราง 

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

วัยรุน (15-24 ป) วัยทํางาน (25-59 ป) วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ครั้งที่ 1 2 1 0 2 1 2 8

ครั้งที่ 2 2 0 3 6 0 1 12

ครั้งที่ 3 0 3 2 0 2 2 9

รวม
4 4 5 8 3 5

29
8 13 8

3.5 ปญหาและอุปสรรค และการแกไข ในกระบวนการเก็บขอมูล

1)  หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้จํานวน 9 ราย

2)  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวก ติดธุระและทํางาน ทําให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้จํานวนทั้งสิ้น 11 ราย 

3)  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่รับโทรศัพท์จํานวน 7 ราย 

อย่างไรกต็าม ทมีวจิยัได้คาดหมายล่วงหน้าแล้วว่าจะมปีญหาดงักล่าวน้ีเกิดข้ึน จึงได้วางแผนนดัหมาย
ผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ทดแทนในแต่ละกลุ่มล่วงหน้าจึงทําให้กระบวนการดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพ มุ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษามุมมอง
ของผู้สวดมนต์ในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รปูแบบการสวดมนต์ การอธฐิาน
ขอพร ประโยชน์และอานสิงส์จากการสวดมนต์ รวมทัง้ความคดิเหน็และข้อแสนอแนะเกีย่วกบักจิกรรมการสวดมนต์
ข้ามปี 2556-2557 โดยแบ่งการวิเคราะห์ เปน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) กลุ่มวัยแรงงาน 
(25-59 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการสวดมนต

กลุมวัยรุน 

วัยรุ่นเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญญา 
ดังนั้นการเลี้ยงลูกหรือการสร้างคนที่มีคุณภาพเปนงานที่ยิ่งใหญ่ และเปนกระบวนการที่ซับซ้อน ไม่แต่เพียง
การดูแลเรื่องอาหาร การปกปอง ให้ความปลอดภัย และให้การศึกษาเท่านั้น แต่การเลี้ยงลูกยังสอดแทรก
ความรกั ความผกูพนั ความเอือ้อาทร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุน่ให้ใกล้ชิดกัน ทัง้ยงัมกีารถ่ายทอด
ประสบการณ์ แนวทางการใช้ชวีติในทกุรปูแบบเพือ่เตรยีมไว้สาํหรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ ครอบครวั
ถือว่าเปนสถาบันที่มีส่วนสําคัญต่อการปลูกฝงความคิด อบรมส่ังสอนและขัดเกลาพฤติกรรมของวัยรุ่นให้มี
การพัฒนาเหมาะสมในทุกด้านดังกล่าวแล้วข้างต้น

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุม่วยัรุน่ พบว่า พืน้ฐานครอบครวัวิถีชวิีตของวัยรุน่และบรบิททางสังคมและ
วัฒนธรรมนับว่ามีส่วนสําคัญซึ่งส่งผลต่อความสนใจในการสวดมนต์ของวัยรุ่น ในเวลาต่อมาวัยรุ่นบางคน
อาจอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ที่มีทั้งพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน บางคนที่พ่อแม่แยกกันอยู่หรือหย่าร้างกัน หรือ
พ่อแม่เสียชีวิต แต่ยังได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ปู ย่า ตายาย หรือญาติพี่น้อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลชุดนี้
ได้สะท้อนให้เห็นว่า อย่างน้อยวยัรุ่นกลุม่นีไ้ด้รบัความอบอุน่และได้รบัการอบรมเล้ียงดจูากครอบครวัทีไ่ด้อาศยัอยู่ 
โดยไม่มองว่าตนเองมีปญหาครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลักษณะเฉพาะของวัยรุ่นซึ่งเปนวัยที่อยู่ในช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะเปนวัยที่สภาพร่างกาย สภาพอารมณ์แปรเปลี่ยนไม่คงที่ คืออยู่ระหว่างความเปนเด็ก
และปรับตัวเปนผู้ใหญ่ วัยรุ่นต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องพบเจอกับปญหาต่างๆ 
ที่รุมเร้าเข้ามา และต้องรับผิดชอบโดยที่ตัวเองอาจตั้งรับไม่ทัน เช่น ปญหาการคบเพื่อนไม่ว่าจะเปนเพื่อน
เพศเดียวกัน หรือเพื่อนต่างเพศ การก้าวตามแฟช่ัน และการก้าวตามเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
เปนปญหาสงัคมขึน้ได้ (สมชาย ฐานวุฑโฒ, 2555) ซึง่วยัรุน่บางคนสามารถผ่านพ้นช่วงวยัรุน่ไปได้โดยไม่มปีญหา 
แต่อีกหลายคนอาจประสบปญหาในการดําเนินชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 

บทที่4ผลการศึกษา
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นอกจากนี ้วยัรุนยงัเปนวยัทีต่องมกีารปรบัตวัจากวยัเรยีนสูการเริม่ตนเขาทาํงาน การทีวั่ยรุน่ได้อาศัย
อยูใ่นครอบครวัทีมี่ความอบอุน่ และใกล้ชดิกบัญาตผิูใ้หญ่ และได้รบัการปลกูฝงกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนา
มาต้ังแต่วัยเด็ก ทําให้เห็นความสําคัญของการสวดมนต์และสามารถนําไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม ดังที่วัยรุ่นหลายรายได้สะท้อนให้เห็นทั้งในมุมมองที่เหมือนและ
แตกต่างกัน

“ที่บานก็จะเครงเรื่องการสวดมนต ทําวัตร…เคาจะใหสวดมนตตลอด พอถึงวันพระ
เคาจะใหสวดมนต” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“พอเคาเพิ่งจะมาปลอยเมื่อป สองปนี้เอง ปลอยปแรกก็เพิ่งจะ ม.3 ที่จะใหไปโนน
นี่ได ใหไปแตตอนกลางวัน ถาตอนกลางคืนตองมีพี่หรือวาผูใหญไปดวย ถึงจะใหไป
ขางนอกบานได อาจจะไมใชบานผมบานเดียว แตวาบานอื่นก็เปน บางทีพอเคาจะเปนคน
หวงลูก” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ตั้งแตพอแมแยกทางกัน คือตอนนั้นอยู ม.1ที่พอแมแยกทางกัน คือหนูก็เริ่มแบบ
วาความทุกขเริ่มเขามาเยอะ ตองทําใหหนูรับผิดชอบอะไรเยอะขึ้น เพราะวาหนูไมมีแม
ก็ตองเปนตัวแทนของนอง และเปนลูกคนโตดวย ก็ตองแบบวาหลายๆ อยางที่มันเขามา
ในชีวิตเรา จะทําอยางไรใหเรารูสึกดีขึ้น ไมอยากใหเราเครียด หนูตองดําเนินชีวิตตอไป 
…ก็เลยเลือกใชวิธีการสวดมนต” 

(นองฟาง เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

การปลูกฝงและถ่ายทอดการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม เร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรมทางศาสนา ในภาคปฏิบัติ ของคนในครอบครัว ส่งผลต่อการขัดเกลาพฤติกรรมของวัยรุ่นในเวลา
ต่อมาดังตัวอย่างวัยรุ่นที่สะท้อนมุมมองที่มีต่อครอบครัว

“ยาไมไดแนะนาํ แตยาทาํใหเหน็ทกุวนั ยาเอาหลกัธรรมอะไรตางๆ เขามาใชในชีวติ
ของยา ทําใหหนูไดเห็น หนูก็เลยอยากทําตาม คือหนูทุกขแลว หนูเช่ือวายาตองทุกข
มากกวาหนู เพราะวาคือลูกของเคาสองคน …ชวงที่ยังอยูกับพอแม ชวงนั้นไดอยูกับยา…
เปนครอบครัวใหญ…ตั้งแตเด็กเลย” 

(นองฟาง เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ
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“ก็สวดทุกวันมาหลายปแลว เพราะวามาอยูขางนอกก็สวดตลอด อยูบานก็สวด…
พอแมก็สวดบาง ไมสวดบาง…ก็สักประมาณ ม.ปลาย ก็เริ่มสวดมาเรื่อยๆ …ก็คือเห็นเคา
ไปจําศีล แลวตอน ม.4 หนูไดเขาคายพุทธธรรมของโรงเรียน …พระก็จะเปดอันนั้น 
เปดอันนีใ้หดูประมาณนี ้ก็เหมือนวาเรากนิเนือ้สตัว สงสารเคา …เหมอืนกบัวาเราดูเคาแลว 
เคาตายเพราะเรา …พระเปด VDO ใหเราคิดได” 

(นองเจ เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ผมเปนมาตั้งแตเด็กแลว สวนหน่ึงอาจจะอยูที่การสวดมนตดวย แลวก็สวนหน่ึง
จะเนนพอแมเปนหลัก ก็คือพอแมผมสอนมาวาไมตองพูด และถาพูดก็ใหมีเหตุผล 
คือถาผมจอๆ ไปแลวไมมีเหตุผล คนอื่นก็จะฟงผมไมรูเรื่อง พูดใหรูแกน พูดใหเขาเรื่อง” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“คอืคณุแมจะชอบอานหนงัสอืธรรมะ กเ็ตม็หวัเตียงไปหมดเลย แลวผมเปนคนนอนดกึ
ก็ชอบไปอานของคุณแมก็รู สึกดี…..นอนที่เดียวกัน แตวาผมจะหยิบมาอานขางลาง 
คืออานบนเตียงเปดไฟอานคนเดียว” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวดกอนนอนทกุวนั ทาํมาตัง้แตเดก็ คลายๆ กับวาพอแมสอนมาแบบน้ี…เราจะตอง
เช่ือวาที่เราสวดไปเราตองได เชื่อกอน เชื่อวามันดีที่เราทําตองเชื่อวามันเปนสิ่งที่ดี 
เพราะวาถาเราไมเช่ือ สวดไปแลวไดอะไร เราสวดไปก็ไมมีประโยชน เราก็ตองเชื่อกอน
วาสิ่งที่เราทํามันสิ่งที่ดีแลว มันถึงจะมีประโยชนตอตัวเอง” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ตั้งแตเด็กจําความไดก็เริ่มสวด แลวเริ่มสวดที่หองพระนาจะขึ้นม.1 ม.2 เพราะวา
พอไปทํางาน แลวฝากไวกับผมใหชวยจัดการใหดวย เพราะที่บานถือวาในหองพระตอง
เขาไปสวดทกุวนั ตอนน้ันเหลือผมกบัแมสองคน เพราะพอทาํงานปฏิรปูทีดิ่น ตองออกพ้ืนท่ี
ไปทาตะเกียบ บางคลา ไปคางคืน ไมผมก็พ่ีสาวที่อยู แตสวนมากเปนผมที่ตองเขาไป 
เพราะเปนลูกชายคนเดียว” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)
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สวดคะ กอนนอน แตกอนนอนกับยาย ยายจะพาสวดกอนนอน…ยายก็สวดยาว 
เคาก็ใหอยูกับเคา นั่งสวดดวยกัน…ยายสวดยาว และก็นั่งพนมมืออยูขางๆ อันไหนได
เราก็พูดตาม…ยายสอนบอกวาใหแผเมตตาดวย เวลาสวดมนต”

 (นองดี เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ซึมซับมาจากแม แมนํา เพราะวาที่บานชอบการทําบุญ …ผมวาซึมซับมาจากแม
มากกวา เพราะวาเห็นแมสวดมาหลายปแลว ตอนแรกยังเปนวัยรุนก็ยังเที่ยวอยู” 

(นองเอ เพศชาย อายุ 23 ป, ทํางานแลว)

“ที่บานก็จะเครงเรื่องการสวดมนต ทําวัตร…เคาจะใหสวดมนตตลอด พอถึงวันพระ
เคาจะใหสวดมนต” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“ตั้งแตเล็กจนโต ทุกวันพระพอแมก็จะพาไปทําบุญที่วัด หรือไมก็ชวงปดเทอม หรือ
วาชวงที่ไดกลับบานไป ตรงกับวันพระก็จะไปทําบุญ หรือถาไมใชวันพระ เปนวันธรรมดา 
ก็จะใสบาตรที่หนาบาน พอแมเปนผูแนะนําใหเลย ใหเขาวัดทําบุญ” 

(นองแอล เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

กลุมวัยแรงงาน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มวัยแรงงาน พบว่า วัยแรงงานส่วนใหญ่สมรส มีครอบครัวของตนเอง 
พ่อแม่ และลูก บางรายเปนโสดยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ พี่น้อง หรือปูย่าตายาย วัยแรงงานเปนวัยที่เปลี่ยนผ่าน
จากช่วงชีวิตวัยรุ่น เข้าสู่ช่วงชีวิตของการประกอบอาชีพเพื่อสร้างหลักฐานที่มั่นคงในอนาคต และยังเปนวัย
ทีต้่องมีความรบัผดิชอบครอบครัวและหน้าท่ีการงานเพิม่ข้ึน รวมทัง้ต้องเผชญิกบัปญหาทีห่ลากหลายทางสงัคม
มากขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ทําให้ต้องแสวงหาที่พึ่งทางด้านจิตใจเพื่อหาทางออกให้แก่ชีวิตจึงหันเข้าหา
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทําบุญ ใส่บาตร และสวดมนต์ เปนต้น ดังนั้น การที่วัยแรงงานเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์อาจแบ่งเปน 3 มิติ ได้แก่ 

1) การไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว จากการที่ได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อ แม่ หรือปูย่า 
ตายาย โดยอาจได้เรียนรู้ ถ่ายทอด และชักจูงจากคนในครอบครัว เช่น เห็นพ่อแม่สวดมนต์ เห็นแม่
ไปทําบุญ เห็นยายไปถือศีลที่วัด อาชวนไปทําบุญที่วัด ถืออาหารไปส่งยายที่วัด ได้ฟงบทสวดมนต์หรือ
พระเทศน์ทีบ้่าน การเริม่หดัสวดมนต์ทีบ้่านซึง่เปนส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในวัยเดก็ ทาํให้ได้ซมึซบั ส่ิงทีค่รอบครวั
ได้ปฏิบัติมาต้ังแต่วัยเด็กแม้ในขณะนั้นอาจยังไม่ได้สนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม จากพื้นฐานครอบครัว และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วในวัยเด็ก อาจทําให้คนกลุ่มนี้สนใจการสวดมนต์ได้โดยไม่จําเปนต้องมีปญหาในชีวิต 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้ที่ทําเปนกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วจึงเปนส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ดังน้ันจุดเริ่มต้น
ของการสวดมนต์อาจขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะชีวิตของแต่ละคน ดังที่วัยแรงงานได้สะท้อนความคิดเห็น 
ดังต่อไปนี้

“สวดมา 5 ปแลว …ประมาณสักกอน 30 ไดไหม คือตอนน้ีก็อายุ 35 แลว 
…แมก็ทําประจํากอนนอนก็ทํา แมเคาก็บอกวาทําแลวดี แมกับพอเคาก็อยูคนละที่ เคาก็
แนะนําใหหนูทํา แลวเคาก็บอกทําแลวดีนะ คือบอกวาทําไปเถอะแลวจะดีขึ้น ขออะไรก็ได” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป)

“ตอนเด็กๆ อยูกับยาย ยายเคาถือศีลทุกวันพระ เราก็จะตามเคาไปเลนท่ีวัดบาง 
และที่โรงเรียนก็จะมีใหสวดมนตทุกวันศุกร คือจําไมได แตก็ดูหนังสือเอา” 

(พี่โอ เพศหญิง อายุ 30 ป, ขาราชการ)

“แมไปทําบุญ และแมก็ถือศีลดวย ตอนน้ันแมถือศีล เคาเปนหัวหนาคนถือศีล
...แมไปถือศีลตอนนั้นก็ชวงกอนบวชประมาณ 17-18 ผมบวชแมเคาก็ถือศีลตลอด พอมา
ชวงหลังไปไมไหว ก็เลิก คือตอนนั้นก็ตามแมไปสวดมนตไหวพระ…ไมไดสวดมากมาย” 

(พี่ออด เพศชาย อายุ 56 ป, ประมง)

“แมจะสอนในเรื่องของศีลธรรมมากกวา แมมาบังคับใหมาถือศีล 5 ศีล 8 ไหม 
หรือวาใหบังคับมาสวดมนตไหม แมไมเคยบังคับเลย ตั้งแตเด็กมาแลว แตแมก็จะสอน
ในเร่ืองของศีลธรรมมากกวา วาทาํอยางน้ีมนัถกู ทาํอยางนีม้นัไมถูก แลวกว็นัพระตอนเชาๆ 
ก็มีการชวนกันไปใสบาตรทําบุญ ซ่ึงถามวาเปนการปลูกฝงไหม ก็มีสวนหนึ่ง แตถามวา
เปนกิจวัตรทั่วไปของหลายๆ บานที่เชาก็ตองมีการใสบาตรทําบุญ วันพระก็มีไปวัด 
ผมอาจจะเปนคนที่อยูบานนอกดวยก็ได ชนบทผมอยูแปดริ้ว อําเภอบางคลา มันก็ทําให
เราไดมีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีชีวิตที่อยากเขาวัดทําบุญอีกสวนหนึ่ง” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ป, พนักงานของรัฐ)

“เริ่มตนจากตรงนั้นก็คือ ตอนที่หนูเปนเด็กประมาณสัก 7-8 ขวบ อยูประถมแลว 
อาไปวัดแลวก็ชวนไปเที่ยวกับอาไหม ตอนนั้นดวยความที่ไมรูอะไร เราก็ไป ไปตอนแรก
ททีาวาลงัเล อาก็ชวนไปทนีีต้ดิใจตอนทีพ่ระขึน้เทศน เวลาทีเ่ทศนทานจะมนีทิานเลาใหฟง 
เรื่องความซื่อสัตย เชน คนตัดฟน แลวก็เรื่องความโลภมากเปนอยางไร เชน คนตกปลา 
… มีความรูสึกวาเมื่อไปวัดทุกครั้งจะไดฟงแบบนี้ ก็เลยติดใจ ชอบฟง เวลานี้ก็เปนเวลาที่
พระขึ้นเทศนก็จะฟง” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)
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“พอพี่เปนครูเกา ก็สวดตั้งนานแลว เราก็มีพื้นฐานตรงนี้...สวดทุกคืน แลวก็ประชุม
ประจําเดือนหัวหนาสวนราชการจังหวัดก็จะเปนคนนําสวดมนตใหผูวาทุกครั้ง และประชุม
ของสํานักงานก็เดือนละสองคร้ัง กอนที่จะประชุมก็สวดมนตทุกครั้ง ทั้งกลางเดือน 
และปลายเดือน” 

(พี่เอ็ม เพศชาย อายุ 45 ป, ขาราชการ)

“ยายสนใจทางนี้ ตอนเด็กๆ ผมก็ไปวัดชวยถือขาวใหยายไปวัด....ชวงเชายายเคาก็จะ
อยูวัดทําอุโบสถ ตอนนี้กลางวันผมก็จะเอาขาวไปใหยาย” 

(พี่อูด เพศชาย อายุ 53 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)

2) เหตกุารณสาํคญัทีเ่ปนวกิฤตใินชวีติ วยัแรงงานบางคนเริม่ให้ความสําคญักบัการสวดมนต์เนือ่งจาก
มีจุดเปลี่ยนหรือพบเจอเหตุการณ์วิกฤติในชีวิต เช่น การสูญเสียคนรัก ความทุกข์จากการทํางาน ความทุกข์
จากชีวิตครอบครัว เปนต้น ทําให้คนเหล่านี้หันมาใช้วิธีการสวดมนต์เปนที่พึ่งทางใจ

“ตอนที่สวดมนตนาจะเปนชวงเสียนองชาย ประมาณ 10 ป แลวหลวงพอก็สอน 
คือเราฟูมฟายในสิ่งที่เรารัก หลวงพอก็บอกวาตอนที่เคายังมีชีวิตอยูเราดูแล เคาอยางดี 
หรือวาอยูแบบทรมานเคา หนูก็บอกวาดูแลนองอยางดี นองคนเล็ก เมื่อเราทําในสิ่งที่ดี
ใหเคาแลว เราจะตองไปฟูมฟายทําไมในส่ิงที่เราทําดีใหเคาไปแลว เรานาจะทําส่ิงที่ดีๆ 
ใหเกิดกับเคาสิ โดยการนั่งปฏิบัติธรรม ทําบุญใสบาตร นึกถึงเคาทุกครั้งที่เราใสบาตร 
แลวการสวดมนตกเ็ปนการทําด ีโดยทีไ่มตองลงทนุสงู นัง่อยูในหองกไ็ดไมจาํเปนตองมาทีว่ดั 
สวดมนตที่บานก็ได ไมจําเปนตองเปนวันพระใหญ…เริ่มตนจากตรงนั้น บางทีเราคิดไมถึง
ดวยตัวเราเอง เราเขาไมถึง ตองเปนคนที่เราเคารพสอนเรา” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)
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3) ความสนใจในการเรยีนรูหลักธรรมดวยตนเอง เน่ืองจากได้รบัการปลูกฝงมาจากครอบครวัตัง้แต่
วัยเด็ก เช่น บางคนเริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรม เห็นความสําคัญของการสวดมนต ์
และสามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังมีบางคนสวดมนต์เพราะเชื่อว่าจะช่วย
ให้การทํางานมีความก้าวหน้า ประสบผลสําเร็จและเปนไปตามที่คาดหวังไว้

“โดยสวนตัวผมศึกษาพระพุทธศาสนามากอน ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจา 
แตคือในเรือ่งของหลักธรรม เราไมไดรูทัง้หมดหรอก เรารูแตสวนทีจ่ําเปนที่เปนแกนจริงๆ 
....แรงจูงใจของผมเอง เคยเห็นหลายๆ คนสวนใหญทุกคนจะตองมีความทุกขกอน ถึงจะ
เขาหาสิง่ทีท่าํใหความทกุขมนัหายไป ซ่ึงในความเชือ่ของชาวพุทธเราคงจะเปนพทุธศาสนา 
เปนธรรมะ ทําใหความทุกขนั้นหายไป แตของผมเอง ผมมีความรูสึกวาก็ไมไดมีทุกขอะไร
มากมาย แตวามีความรูสึกวาเมื่อเราไดอยูกับคําสอน ไดศึกษาคําสอนแลวรูสึกวาทานพูด
เรื่องจริง แตความทุกขก็มีเขามาบางในชีวิต ซึ่งเราก็อยูกับตรงนี้อยูแลว มันทําใหเราทุกข
ไมมาก …การสวดมนตจะเปนสิ่งที่ตามมาหลังจากน้ัน เพราะวาเหมือนกับเปนกิจกรรม 
หรอืวาเปนจารตีประเพณทีีเ่รามีความศรทัธา มีความเคารพแลวเรากต็องมกีารเคารพบูชา
ประมาณนี้มากกวา” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ป, พนักงานของรัฐ)

“ตั้งใจสวด คือ สวดก็คิดวาทําแลวก็ดี ไมไดคิดอะไรมากไปกวาชีวิต สวดกอนนอน
ทกุคนื นาจะเปนผลด ีแตกไ็มไดคดิอะไรไปมากกวาน้ี....ไปทาํบญุทีวั่ดเห็นพระเคาพดูวาสวด
มนตกอนนอน เคาก็พูดปาฐกถาไปตามปกติ ตอนแรกทําใหมๆ ไมไดคิดอะไร สวดบาง 
เวนบาง ถาหากวาสวดไดก็สวดไป มันก็ดี เปนอะไรที่เราคิดของเราเอง” 

(พี่อน เพศหญิง อายุ 52 ป, ธุรกิจสวนตัว)

กลุมวัยสูงอายุ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและได้ซึมซับ
เรือ่งราวเกีย่วกับศาสนาพุทธตัง้แต่วยัเดก็ วัยทาํงาน จนถงึวัยสูงอาย ุและได้นาํมาปรบัใช้ในทกุๆ ขัน้ตอนของ
การดํารงชีวิต ครอบครัวของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีฐานะยากจน ลูกต้องช่วยพ่อแม่ทํางานตั้งแต่ยังเด็กๆ มักอาศัยอยู่เปนครอบครัวใหญ่ มีพี่น้องหลายคน 
ทําให้ขาดโอกาสในการศึกษา ผู้ชายอาจมีโอกาสได้รับการศึกษามากกว่าผู้หญิง เนื่องจากผู้ชายสามารถ
บวชเรียนหรือเรียนหนังสือที่วัดได้ 

“ไมไดเรียนเลย เพราะวาสมัยกอนพอแมยากจน ไดเรียนแตผูชาย ผูชายไดเรียน
ก็คือมาอยูวัด ถึงไดเรียน อยูบานก็ไกล” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)
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ขณะเปนเด็กกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอด และปลูกฝงเรื่องราวทางศาสนาจากพ่อแม่ ปูย่า 
ตายาย และญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วย เช่น ร่วมสวดมนต์ด้วย การมีส่วนร่วมในการตักบาตร รวมทั้ง 
การชักชวน หรือการตามไปเล่นที่วัดเมื่อคนในบ้านไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา ทําให้เกิดการซึมซับ 
และสามารถนํามาปฏิบัติได้ในทุกขั้นตอนของชีวิตเมื่อถึงโอกาสอันควร จุดเริ่มต้นการสวดมนต์ของผู้สูงอายุ
แต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน บางคนอาจเริ่มตั้งแต่ทําตามผู้ใหญ่ บางคนอาจเริ่มเมื่อเกิดความทุกข์ใจ
จากปญหาชีวิต และบางคนอาจสวดมนต์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุซึ่งเปนเวลาที่พร้อมมากที่สุดในชีวิต 
สาํหรบัผู้สงูอายทุีเ่ริม่สวดมนต์และทาํบญุมาตัง้แต่เดก็ อาจเปนเพราะได้ซึมซบัและเหน็ต้นแบบการปฏบิตักิจิกรรม
ทางศาสนา เช่น ทําตักบาตร การไหว้พระสวดมนต์ จากคนในครอบครัว ตอนอยู่ในวัยเด็ก ผู้สูงอายุเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะเปนคนใส่บาตรแทนผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน 

“เปนตั้งแตเด็ก ชอบใสบาตร…แมเคาชอบใสบาตร แตเคาจะเฉยๆ แมไมคอยพูด 
เคาจะเฉยๆ …ชอบตั้งแตไหนแตไรมา เมื่อกอนที่เปนเด็กเห็นพระเดินก็ลงนั่งกราบ
…เห็นพระจะชอบมาก…นับถือพระมาก และพระสมัยกอนก็นานับถือ” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป) 

“ตอนเลก็กส็วด แตกไ็มมาก ตอนเล็กชอบใสบาตรทกุวัน…ตัง้แตเดก็ๆ 10 กวาขวบ…
คือแมทํากับขาวให แตแมเคาไมคอยวาง แตกอน แมทํางานเคาก็ตองออกไปทองนา 
ก็ใหเราเฝาพระ พระมาบิณฑบาตก็ใหเราใส” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)

“สวดมาตั้งนานแลว…ตั้งแตตอนนั้นอายุยังนอยๆ …ก็ 40 กวาแลว…ชอบไปสวด 
เมื่อกอนก็ไปสวดที่พุทธสมาคม…ในใจนึกอยากสวด แลวตอนนั้นก็อยูแฟลตนี้ อยูใกลๆ 
พุทธสมาคมอยูตรงนี้ก็เลยใกล ก็ไป” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)

“คือยายเปนคนผูกพัน ไมรูอะไร พอก็เปนพระอาจารย บวชนาน คือเปนนักบวช 
แตกอนพอเปนครสูอนเณร พอแมไปวดั เรากไ็ปดวย ไปตามวนัพระ หรอืไมกเ็ขาพรรษา…
เราเปนเด็กวิ่งตามแม ไปฟงพระทานเทศนเรื่องนั้น เรื่องนี้” 

(ปาใจ เพศหญิง อายุ 70 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“เราอยู กับปาเราตั้งแตเปนเด็ก เราเปนเด็กกําพรา แลวปาเราก็เอามาเลี้ยง 
ปาก็ชอบทําบุญ ชอบมากๆ เราก็เลยรูสึกซึมซับมาตั้งแตเด็ก ทานก็จะพามาตั้งแตเรา
เปนเดก็ปฐม มาวนัพระจะมาแทบทกุวนัพระมานัง่ฟงพระเทศนดวย พอเริม่โตไปเรยีนหนงัสอื
ทานก็ใหมาเรียนทุกวันอาทิตย” 

(ปาเล็ก เพศหญิง อายุ 64 ป, ขาราชการบํานาญ)
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ผู้สูงอายุบางคนเริ่มสวดมนต์ในช่วงวัยทํางาน เพราะเกิดความทุกข์ใจจากปญหาชีวิต

“อายุสัก 30 กวาก็สวด เวลาเครียดมา เราก็สบายใจไมไดคิดอะไร… ก็สวดไมเปน 
ไมรูหนังสือ ก็ไมรูวาจะสวดอยางไร แตก็ชอบทําบุญอยูเรื่อยๆ” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)

บางคนเริ่มสวดในช่วงที่ตนเองเข้าสู่วัยสูงอายุ เน่ืองจากหมดภาระ หมดความกังวลเก่ียวกับลูก
เพราะลูกมีครอบครัวของตัวเองแล้ว จึงปล่อยวาง และสวดมนต์เพื่อความสบายใจ

“รู สึกว าสวดมนตจริงจังตั้งแตเราออกจากขาราชการครูมา…กอนหนานั้น
สวดเหมือนกัน แตวาตอนนั้นเปนบางครั้ง เปนบางวัน คือตอนนั้นยังไมแกมาก พอตอนนี้
อายุมากขึ้น เราก็มาเอาทางพระพุทธ พระธรรม พระสงฆชวย” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)

“คือเราก็ปลงไปเอง แลวก็จากประสบการณของตัวเองดวย คือเมื่อกอนลําบากมาก 
แตเราก็ไมไดมองคนอื่นวาทําไมเคาถึงรวย ทําอยางไรเคาถึงรวย มันก็บุญวาสนาของเรา 
ถาไมมีวาสนาก็ลําบากอยูอยางนั้น ทําจนตายก็ไมรวย…คิดเอาเอง ชอบคิดอะไรไปเรื่อยๆ 
แตไมไดคิดในทางที่ไมดี เหมือนอยางบานโนนมีรถ 3-4 คันก็ชางเขาเถอะ เรามีอะไร
ก็ไปอยางนั้น เรานึกไปไหนก็นั่งมอเตอรไซดไป ถารีบหนอยก็มอเตอรไซด สบายใจก็นั่ง
สองแถว สบาย” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)

“แตกอนก็ไมคอยสนใจ เพราะวายงัหนุมอยู แกมากจ็ะทําตามนีต้ลอดไป ทาํความดไีว 
เพื่อลูกเพื่อหลาน เพื่อตัวเอง ถาเราตายเคาก็จะวาไมสวดมนต จะไดไปขึ้นสวรรค
ชั้นฟาดาวดึงส คนไหนสวดมนตก็จะดีมีแรง ไมเจ็บ ไมปวย ไมจน เคาก็วากันไป 
เราก็อาว...ลองทําดู เพื่อจะไดอยูดีมีแรง ก็ลองทําดู” 

(ลุงยิ้ม เพศชาย อายุ 68 ป, ธุรกิจสวนตัว)
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4.2 รูปแบบการสวดมนต 

กลุมวัยรุน

วัยรุ่นทุกคนเชื่อว่าการสวดมนต์เปนสิ่งที่ดี และสวดมนต์เปนประจําทุกวัน ส่วนใหญ่จะสวดมนต์
ก่อนนอน โดยสวดเปนภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีบทแปล และเห็นว่าการสวดมนต์จําเปนต้องรู้และเข้าใจ
ความหมายของแต่ละบทที่สวด วัยรุ่นส่วนใหญ่สวดมนต์ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากความเคยชินจากการสวด
เปนประจาํ ระยะเวลาของการสวดมนต์แต่ละคนไม่เท่ากัน ซ่ึงข้ึนอยูกั่บบททีส่วดว่าเปนบทสวดแบบส้ันหรือยาว 
และความเหนื่อยล้าจากการทํางานในแต่ละวัน

“หนูจะสวดทุกคืนกอนนอน จะสวดเกี่ยวกับบูชาพระรัตนตรัย แลวก็พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ จะเปนบทสวดเกีย่วกบั พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั แลวกจ็ะเปนบทแผเมตตา
ใหกับตัวเอง แลวก็แผเมตตาใหกับคนอื่นดวย …ถาเปนกลางคืน กอนนอนก็จะสวด
สกัประมาณ 5-10 นาท ีก็ไมนานมาก…สวดมนตออกเสียงทกุครัง้ จะไมพยายามพูดในใจเลย 
ถาเกิดพูดในใจปปมันทําใหหนูไมมีสติ ถาหนูพูดในใจ มีสิทธิคิดเรื่องอื่น แตถาหนูพูด
ออกมาเลย คือสติจะอยูกับเสียง สติจะอยูกับปาก…หนูคิดวานาจะจําเปน เพราะวา
การที่เรารูความหมายเหมือนวาทําใหเราเขาใจดวยวา เราสวดทําไม สวดเพื่ออะไร 
แลวกส็วดตรงนีไ้ดอะไร …หนอูาจจะไมเขาใจทกุบทสวดถงึขนาดน้ัน เพราะวาหนอูาจจะยงั
ไมเขาไปรูลึกซึ้ง แลวก็ปฏิบัติจริงจัง …แตก็คิดวานาจะรูความหมายไว” 

(นองฟาง เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวดบาลีอยางเดียว…ไมไดแปล…แตรูความหมายของบทสวดมนต…ในความคิดหนู 
นาจะตองรู เพราะวาการสวดมนตแตละครั้ง คําแปลก็ไมเหมือนกัน แตวาอาจจะคลายกัน 
เราก็นาจะรู …ถาเรารูแลว ก็จะปฏิบัติตัวในทางที่ดี …เวลาสวดบางอันก็เปด แตวา
ถาจําไดก็ไมเปด แตวาก็จะมีสมุดไวที่หัวนอนเลมหน่ึง ถาเกิดเปนบทที่เราเริ่มเอาขึ้นมา
สวดใหม เราก็จะเปดดูกอน เพราะวาจําไมได” 

(นองเจ เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ถาหากวาวันไหนเราไมสวดก็เหมือนจะนอนไมหลับ แตถาเกิดวาวันไหนที่เรา
สวดมนตจะนอนหลับ เหมือนหองหนูคือมีสิ่งลี้ลับ คือหอหนูไมมีศาล…ก็จะสวดใหเคา
ทุกคืน…มันก็หาย…แบบเวลาไปทําบุญที่ไหนก็จะอุทิศใหเคา” 

(นองเจ เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)
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“การสวดมนตมนัเหมอืนวาถาหากวาเราไมศรทัธา เรากส็วดไปกไ็มสบายใจ…เราตอง
มีตลอดการสวดมนต คือเราจะตองเชื่อวาที่เราสวดไปเราตองได…เชื่อวามันดีที่เราทําตอง
เชื่อวามันเปนสิ่งที่ดี เพราะวาถาเราไมเชื่อ สวดไปแลวไดอะไร เราสวดไปก็ไมมีประโยชน 
เราก็ตองเชื่อกอนวาสิ่งที่เราทํามันสิ่งที่ดีแลว มันถึงจะมีประโยชนตอตัวเอง…สําหรับผมวา
จาํเปนความหมายของบทสวด เพราะวาเหมอืนเราสวดไป เรากไ็มรูวาคํานีม้นัแปลวาอะไร 
ก็เหมือนวาสวดไปแตเราก็ไมรู ก็ไมไดประโยชน” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ก็สวดทกุวนั แตวาทกุวนัน้ีจะสวดประมาณวาถาหากวานอนดึกกจ็ะสวดเปนบทส้ันๆ 
อาระหัง สัมมา เปนธรรมดา แตถาวันไหนนอนเร็วก็จะ อิติปโส ดวย…คือวาพอเราทําไป
เรื่อยๆ ก็เหมือนเปนกิจวัตร ก็คือเราตองทํา…ถาไมทําก็เหมือนวาเราขาดอะไรไปสักอยาง” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวดมนตเปนภาษาบาลีลวน…ก็พรอมคําแปล…คือเปนบางโอกาส แตถาบางโอกาส
ก็เปนบาลีลวน ซึ่งบางทีผมก็สวดตามเคาไมได ผมก็มึมมัมไป บางทีเราก็ใชการนิ่งแทน
ตามเคาไป…การสวดมนต…ก็แลวแตคนเครง ถาหากวาตองการที่จะเอาไปสอนคนอื่นตอ
กค็วรท่ีจะรูคาํแปล…ผมขอแคยดึทางนีเ้พือ่ใหผมไดสตกิลบัมาแคน้ัน…เหมอืนกบัวาใหมนันิง่” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“สวดคําพระอยางเดียว เขาใจความหมาย เพราะผมเคยบวชมา มาอยูบานก็สวด
เปนธรรมดา ปกติ…ตอนน้ีสวดวันเวนวัน เขากะกลับมางวง ถาเขากะกลางวัน กลับมา
เราจะสวดทกุวนักอนนอน กลบัมากลางคนืกเ็ปนปกต ิแลวแตถามเีวลามากกส็วดเยอะหนอย 
ปกติก็สวดพาหุงมหากา นั่งสมาธิ แลวก็นอน นั่งสมาธิประมาณ 15-20 นาที…สวนมาก
จะไมคอยไดแปล…รูความหมายไวกด็กีวา แตควรอานใหรูไวกอนทเีดยีวแลวมาสวดธรรมดา…
สวดตองออกเสียงมากกวา จะชวยใหเราไดจํา จะไดไมตองอานหนังสือ ถาเราจําไดขึ้นใจ
มันก็จะดีกวา” 

(นองเอ เพศชาย อายุ 23 ป, ทํางานแลว)
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“สวดกอนนอนทุกวัน ทํามาตั้งแตเด็ก คลายๆ กับวาพอแมสอนมาแบบนี้
…แลวแตละวัน ถาผมสวดตรงหัวนอนก็จะเปนปกติ นะโมตัสสะ แตถาผมตองเขาไปสวด
ขางในทีเ่ปนหองพระจะเปนเลม เพราะพอจะทาํเปนประจาํ…ตัง้แตเดก็จาํความไดกเ็ริม่สวด 
แลวเริ่มสวดที่หองพระนาจะขึ้น ม.1 ม.2 เพราะวาพอไปทํางาน แลวฝากไวกับผมใหชวย
จัดการใหดวย เพราะที่บานถือวาในหองพระตองเขาไปเมื่อกอนผมสวดสวดทุกวัน…
ประมาณครึ่งชั่วโมง” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวดคะ กอนนอน ปกตแิตกอนนอนกบัยาย ยายจะพาสวดกอนนอน…นัง่สวดดวยกนั
…เดีย๋วนีไ้มไดนอนกับยายแลว…สวดเกอืบทกุวัน ถาวันไหนไมเหน่ือยกส็วด…ก ็อะระหงั สัมมา 
...นโมตัสสะ แลวก็แผเมตตาดวย…ถาบทสวดก็จําได…ไมไดพูดแปล…ไมอยากรูความหมาย 
แตพออานแปล บางที่ก็ไมคอยเขาใจภาษาของเคา หนูไมคอยเขาใจบางอัน…หนูวา
ถาไมแปลก็ส้ัน แตถาแปลก็เขาใจขึ้น…ถาแปลก็ตองดูหนังสือ ถาไมแปลก็ไมตองดู…
ก็ไมคอยชอบดู ไมคอยไดแปลเทาไหร” 

(นองดี เพศหญิง อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

กลุมวัยแรงงาน

วัยแรงงานเชื่อว่าการสวดมนต์เปนสิ่งที่ดี และทุกคนสวดมนต์ก่อนนอนเกือบทุกวัน บางคนสวดเปน
ภาษาบาลีอย่างเดียว บางคนสวดแบบมีบทแปลร่วมด้วย บางคนสวดบทส้ัน บางคนสวดบทยาวเปนประจํา
จนเกิดความเคยชิน ซึ่งขึ้นอยู ่กับความเหนื่อยล้าในการทํางานแต่ละวันโดยส่วนใหญ่จะสวดเสียงดัง 
และเห็นว่าการสวดมนต์จาํเปนต้องรู้และเข้าใจความหมายของแต่ละบททีส่วด เพราะบทสวดแต่ละบทมคีาํสอน
และหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

“อยูสวนรวมแลวคิดวาออกเสียงจะดีกวา รูสึกวาโลงไดยินแลวกังวาน ถาหากวาเรา
อยูบานทองคนเดยีวก็ดี แตวาถาหากวาอยูคนเดียวจะชอบทองในใจมากกวา เพราะวาเงยีบ” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป)
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“หนูวาคําแปลมีสวนสําคัญ สวดไปรูแตวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แตไมรู
เลยวามันคอือะไร แลวสวดไปเหมือนกบันกแกว นกขนุทอง โดยทีไ่มรูเลยวาสวดไปไดอะไร…
ถาเราไดรูความหมาย และทําใหเราสามารถ focus ไดวาเราอยากไดอะไร เราก็ focus 
บทสวดนั้น สมมติวาเรามีกับขาวอยู 10 อยางบนโตะ แตเราไมรูวา อาหารที่เราจะกินไป
มันจะใหคุณคาอะไรที่อรอย เราก็ตองไปเลือก จะกินอะไร ตมอะไร เราก็ยังเลือก 
เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกบทสวดมา เลือกไดแลว แตเราสามารถหยั่งรูไดเลย โดยที่มี
อยูแลว ไมตองไปนั่งคนหาใน google เลยวาคําสวดน้ีแปลวาอะไร มันมีอยูเบ็ดเสร็จ 
อาหารมีสมบูรณอยูในจานแลวหยิบไดเลย” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)

“ถาปกติ สวดบอยๆ ก็จะรูเองโดยอัตโนมัติ เหมือนกับไปฟงงานศพ พระสวด
ภาษาบาลเีราก็รูแลววา กสุรา ธมัมา เรากจ็ะรู ถาคนทีส่วดบอยๆ กจ็ะรู ถาคนไมเคยสวด
ก็จะไมรู” 

(พี่เอ็ม เพศชาย อายุ 45 ป, ขาราชการ)

“การสวดมนตเร่ิมแรกบทสวดมนตก็ตองเปนการทองจําคําสอนของพระพุทธเจา
มาเปนภาษาบาลี ก็คือจะทองจํากันมา พระสาวกพระสงฆในพระพุทธศาสนา ก็จะใชวิธี
การทองจํามาเปนลักษณะของบทสวดมนตตามที่ผมเขาใจ พอมาในปจจุบันการสวดมนต 
คนทัว่ไปมองไปเหมอืนการทองมนต มคีวามขลงั มใีนเรือ่งของไสยศาสตรเขามา ซ่ึงจรงิๆ 
แลวบทสวดมนตที่เปนภาษาบาลีก็เปนแตเพียงวาถาเราเอามาแปลเปนภาษาไทย ก็จะเปน
บทที่สรรเสริญพระพุทธเจา เหมือนเปนธรรมะที่พระองคทรงสั่งสอนมา แตวาภาษา
ที่พระองคทรงสั่งสอนมาเปนมาในรูปแบบของภาษาบาลี ซึ่งถาเราจะสวดจริงๆ เราจําเปน
ตองรูความหมายไหม โดยสวนตัวผมคิดวาถาเราเขาใจความหมายอยูแลว ก็จะทําใหเรา
เขาใจในขณะทีเ่ราสวด บางครัง้เราไมตองแปลกไ็ด แตเราจะระลกึ เรารูอยูในใจอยูแลววา
โอเคเราสวดอะไรอยู ความหมายคืออะไร เราสวดเพื่ออะไร” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ป, พนักงานของรัฐ)
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“ผมไมทราบวาเขาใจผิดหรือเปลา บทสวดมนตที่เราสวด หรือพระทานสวดทุกวันนี้ 
ทีเ่ราใชคาํวาพระทานสวด หรอืวาพระใหพร ในความคดิของผมผมวาในทกุคาํของภาษาบาลี 
84,000 พระธรรมขันธ จะเปนคํากลาว คาํสอนขององคสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจาเทาน้ัน 
เวลาท่ีเราใสบาตรและพระทานใหพรวา อภวิา....อาย ุวณัโณ สุขงั พลงั ไมใชเปนการใหพร 
แตเปนคาํกลาววา อาย ุผิวพรรณ ความสขุและพละกาํลังจะเกดิแกผูมคีวามออนนอมถอมตน
เปนปกติ แตถาพระใหพรจะออกลักษณะที่วากลาวเปนคําพูด ซึ่งเปนภาษาไทย ตรงสวนนี้
ไดมาจากทานหลวงพอปญญา ผมมีบุญตรงท่ีวาสมัยกอนพอจะเปดหลวงพอปญญาใหฟง
ทุกวันอาทิตยตั้งแตเด็กๆ จําความได” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)

กลุมวัยสูงอายุ

ผูส้งูอายเุกือบท้ังหมดสวดมนต์ทกุวนั ส่วนใหญ่จะสวดก่อนนอน บางคนสวดในช่วงเช้ามดื สวดจนเกดิ
ความเคยชินและเพื่อความสบายใจ 

“ทาํทกุวันคอืบางทีเราออกไปเกบ็ของ เขน็ของ แลวกล็า เรานกึในใจวาวนันีเ้ม่ือยตวั
หรือเกิน จะนอนแตวัน พอปูที่นอนเสร็จลมหัวถึงหมอน ไมไดแลวคือไมไดสวดมนต
คือเหมือนวาเราเคยทําแลวก็ไมไดทํา” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)

ผู้สูงอายุไม่มีรูปแบบการสวดมนต์ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล เช่น บทสวดมนต์สั้น 
บทสวดมนต์ยาว จํานวนบทสวดมนต์ ลําดับบทสวดมนต์ ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการสวดมนต์แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับจํานวนบทสวด และความเหนื่อยล้าจากการทํางาน

“วันไหนเราทํางานลาๆ ก็บอกวาวันน้ีจะไมสวดมนต พอหัวถึงหมอนไมได 
เราไมไดทําอะไรสักอยาง ตองลุกขึ้นมาสวดก็ไมรูวาเปนอะไร แตวาคือเราก็สวดแบบงายๆ 
ไมตองยาวมาก” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)
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ผู้สูงอายุนิยมสวดมนต์เปนภาษาบาลีอย่างเดียว ส่วนความหมายของบทสวด ถ้าหากรู้ความหมาย
จะทําให้เข้าใจบทสวดมนต์นั้นมากขึ้น คนที่รู้ความหมายของบทสวดมนต์จะสวดแบบแปล ส่วนผู้สูงอายุ
ที่อ่านหนังสือไม่ออกจะใช้วิธีสวดแบบท่องจํา และสวดตามผู้นําสวดมนต์

“ถาพูดถึงรูคําแปลก็ดีนะ เพราะคําแปลทําใหเรารูหมดเลยวาพระพุทธเจาทําอะไร 
ทําเหมือนเปยบเลยที่คนเราในชีวิตเราที่พระพุทธเจาทํามา…เหมือนก็ยังบอกกับแฟนวา
พระพุทธเจาที่พูดสวดมนต กับคําแปลเหมือนกันเลยในชีวิตที่ของคนเรา เหมือนกันชีวิต
ในตัวเราเอง ทานสอนดีมาก” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)

“คําแปลจากบาลีมาเปนภาษาไทย มันแปลไดไมครบถวนกระบวนความ บางบท 
บางขอมันแปลไดไมศักดิสิทธิ อยางท่ีเรากรวดนํ้าผมบอกฟนธงเลยวาบุญกุศลนี้ ขาพเจา
ทําอุทิศใหกับคนนั้น นาย ก นาย ข และ นาย ค ใหมารับผลบุญตรงนั้นดวย แตก็ไมมี
ใครทําผมก็ทํา” 

(ลุงสี่ เพศชาย ไมบอกอายุ, ขาราชการบํานาญ)

“สวดมนตขามป ก็ตามเคา อันไหนไมไดก็จะนั่งเงียบ แตจะไมหลับ คือเราต้ังใจ 
พระพูดอะไรใจเราก็ไปกับเคา…เราสวดไมไดก็ตามเคาในใจ…ก็จะจําไดเปนบางที หัวทาย
จะไดเลย โยโสภควา เวลาที่ขึ้นตอนแรกพอไปๆ แลวมันยาก และคํายังไงเราไมเปน 
จะไปสะกดอะไรก็ไมได…สวดดังเทาเคา และเคาไดกัน เราชอบที่เคาได แตเราไมได คือ
ชอบทองมาก แตทองไมได เราก็ไดหัวทาย แตก็เออหัวทายก็ชางมันเถอะ” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)

เมื่อสวดมนต์เสร็จจะมีการแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ครอบครัว เจ้ากรรมนายเวรและญาติที่ล่วงลับ 

“อยางท่ีเรากรวดน้ําผมบอกฟนธงเลยวาบุญกศุลนี ้ขาพเจาทาํอทิุศใหกบัคนนัน้ นาย 
ก นาย ข และ นาย ค ใหมารับผลบุญตรงนั้นดวย แตก็ไมมีใครทําผมก็ทํา” 

(ลุงสี่ เพศชาย ไมบอกอายุ, ขาราชการบํานาญ

“ทกุวนั สวดมนตเราก็ทองวา กอนเรานอนหลับไปในคนืน้ี เราขอต้ังดวงฤดไีวใหมัน่ 
ขอใหผลบุญที่ทําตามมาทัน สงผลน้ันใหคนอ่ืนไดชื่นใจ ขอใหสวนบุญแทแผไปทั่ว 
คนเกลียดกลัวรักชังแตครั้งไหน ขอใหเขาไดดีมีสุขใจ ใหทั่วไปทั้งคนรักและคนชัง…
เวลากอนที่จะจบพระก็พาแผเมตตาใหคนโนน คนนี้แคนี้ก็สบายใจแลว…ชอบๆๆ กลัววาคน
ที่ตายไปแลว กลัวจะไมได ก็จะชอบตรงนี้” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)
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4.3 การอธิษฐานขอพร

กลุมวัยรุน

หลังเสร็จสิ้นจากการสวดมนต์ วัยรุ ่นส่วนใหญ่จะขอพรหรืออธิษฐานให้ครอบครัวหรือบุคคล
ในครอบครัวก่อน จึงจะขอพรให้ตนเอง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นให้ความสําคัญโดยนึกถึงครอบครัว
ก่อนตนเอง การขอพรหรืออธิษฐานให้ครอบครัว ส่วนใหญ่ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง อายุยืนนาน ครอบครัวมีความเปนอยู่ที่ดีข้ึน ส่วนการขอพรให้ตนเอง จะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง 
การเรียนและการทํางานราบรื่น

“เวลาที่สวดเสร็จไดมีการอธิษฐานทุกวัน …ก็จะอธิษฐานใหคุณพอ คุณแม มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ไมเจ็บไมปวย แลวก็จะอธิษฐานใหตัวเองมีสุขภาพที่ดี …ใหคุณพอ 
คุณแมกอน…เร่ืองการเรียนขอใหเราเรียนใหดีขึ้น แตก็ตองปฏิบัติตัวใหดีข้ึนกวาเดิม 
…เราก็อานดวย ไมใชวาอาศยัแตเรือ่งอยางนีอ้ยางเดยีว ถาเราไมอานหนังสือกส็อบไมได…
จบไปก็ขอใหมีงานทําประมาณนี้ ..อธิษฐานเรื่องคูไมคิด เพราะวาเรายังเรียนอยู หนูคิดวา
ประมาณทํางานโนนแหละ” 

(นองเจ เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ) 

“ถาตอนสวดก็จะสวดยาว พอสวดเสร็จคอยอธิษฐาน…อธิษฐานใหครอบครัวกอน…
ใหครอบครัวดี คาขายร่ํารวยก็พูดไป…สวนผมเปนหวดับอย ไมคอยแขง็แรง กจ็ะใหสุขภาพดี 
พระคุมครอง” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ก็อธิษฐานไปดวย…สวนใหญจะใหพอที่เสียกอน คือทุกอยางที่ลูกกระทําไปในสิ่งดี 
หรือวาอะไรก็ขออโหสิกรรมใหทาน และก็ขออุทิศสวนกุศลนี้ใหกับทาน” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“ขอใหพอกับแมอยางเดียว…ใหมีความสุข ไมมีโรค อยูกับลูกไปนานๆ แตตัวเอง
ไมไดขอ เพราะวาเราทาํเองเรากไ็ดเอง แตถาไปวดัหลวงพอกใ็หตวัเองบาง ขอเรือ่งการงาน”

(นองเอ เพศชาย อายุ 23 ป, ทํางานแลว)

“คิดวาอยากใหชีวิตมันดีกวาน้ี มีความสุข ชีวิตไมเดือดไมรอน ไมเจ็บไมปวย 
พออยูกับเรานานๆ พอแลวแคนี…้ผมเจบ็ปวยยาก ภมูคิุมกนัแข็งแรง ทีก่งัวลนาจะเปนเรือ่ง
อุบัติเหตุ” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)
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“ขอพรวาปตอไปขอใหมีความสุข…ก็ใหตัวเอง ญาตพิีน่องมคีวามสุขกัน ไมเจ็บปวย…
เผื่อยายดวย” 

(นองดี เพศหญิง อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวนมากจะขอใหกับพอที่เสียไปแลว ขอใหคือพอทํากรรมไวเยอะ ก็ใหพอไปเกิด
หรอืวาไมตองหวง คอืหนก็ูเปนลกูคนโตดวย หนจูะดูแลนองๆ กค็อืสวดใหพอ คอืไมตองหวง
ทางบานแลว ใหพอไปเกิดในภพที่ดี จะขอแบบนี้ตลอดเลย …สวนนอย จะมีขอใหตัวเอง 
หรือวาขอใหคนอื่นเพราะวาผูกพันและรักพอมาก” 

(นองฟาง เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

กลุมวัยแรงงาน

วัยแรงงานมกัขอพรหรืออธษิฐานให้ครอบครวัหรอืบุคคลในครอบครัวมคีวามสุข มคีวามเปนอยูท่ีด่ขีึน้ 
และมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ส่วนการขอพรให้ตนเอง ส่วนใหญ่จะเน้นเรือ่งความก้าวหน้าและประสบผลสาํเรจ็
ในการทํางาน นอกจากนี้ยังพบว่า บางคนไม่ได้อธิษฐานหรือขอพร เพราะได้ศึกษาหลักธรรมและเห็นว่า
ศาสนาพุทธไม่ได้เปนศาสนาแห่งการร้องขอ จึงมคีวามเชือ่มัน่ว่าทกุอย่างล้วนเกิดข้ึนจากการกระทาํของตนเอง 

“คอืเราขอในใจอธษิฐานขอใหเหน็ผลสาํเรจ็ ณ ฉับพลนั บางอยางไดอยางทีเ่ราหวงั 
ก็เริ่มรูสึกวาถาหากวาเราสวดอยางนี้ตอไป นาจะดีกวานี้นะ” 

(พี่หนึ่ง เพศหญิง อายุ 26 ป, พนักงานบริษัทเอกชน)

“ขอพรใหบิดา มารดาช่ือนี้ นามสกุลนี้สุขภาพรางกายแข็งแรง อยาเจ็บ อยาไข 
อยาปวย ลูกสาว ลูกชายและแฟนขอใหพระปกปกษ รักษาคุมครองใหเคาเปนเด็กดี
ของเรา” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป)

“ก็ใหเราอยูเยน็เปนสขุ คดิอะไรกส็มความมุงมาตรปรารถนา ผมกไ็มคอยไดขออะไร 
เพราะวามีเพียบพรอมแลว เราก็ไมมีภาระอะไร ลูกก็มีครอบครัวแลว…ใหเราไมมีโรคภัย 
จติใจสงบ เดนิทางไปไหนขอใหเราปลอดภัย ผมไมเคยขอวาจะใหรวย ก็มแีตขอใหปลอดภยั
ชีวิตดีขึ้น ครอบครัวเราดี คือไมเฉพาะเจาะจง” 

(พี่ออด เพศชาย อายุ 56 ป, ประมง)
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“ประมาณ 4-5 ปแลว การขอก็ไมไดขอลาภใหรํ่ารวย หรือวาขอยศ ขอตําแหนง 
หรือวาขอใหเรียนเกง ขออะไร คือเราขอวาถาเรายังไมพนทุกข ก็ขอใหเราพบกับ
พระพุทธศาสนาอีก หรือวากอนหนานี้ก็คือขอใหไดบวช คือเราศรัทธาตรงสวนนี้ แตวา
เรารูวาชีวิตปจจุบันนี้ เรายังมีภาระ เรายังเรียน ก็ใชวิธีการที่เวลาทําบุญสวดมนต 
เรากจ็ะขอลกัษณะนีม้ากกวา คอืไมไดขอเหมอืนอยางทีค่นอืน่เคาขอ...ประมาณปหรือสองป
ที่ผานมา เราเปล่ียนไปคือเราไมขอ เพราะวาชวงเวลาที่อธิษฐานหรือวาเราจะนึกถึง 
อยางเวลาที่เราสวดมนต ใสบาตร เราทําบุญ เราทําเพ่ืออะไร เชน ผมนึกวาใสบาตร 
เราก็ใสใหพระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาไดดํารงชีพอยู เพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพร
พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนาที่ทานรักษาไวก็เปนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ป, พนักงานของรัฐ)

“ศาสนาพุทธไมไดเปนศาสนาแหงการรองขอ ไมใชสวดมนตแลวขอใหไดโนนไดนี่ 
ขอใหพระคุมครอง ใชพระคุมครอง แตทานจะคุมครองตอนที่เราประพฤติตนเปนคนดี 
ถาเราประพฤตไิมดี ทานไมคุมครอง เพราะพทุธศาสนาของเรา คือ อตัตาห ิอตัตโน นาโถ 
ตนเปนที่พึ่งแหงตน ตนตองชวยเหลือตนเองดวย” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)

กลุมวัยสูงอายุ

การอธษิฐานขอพรหลงัสวดมนต์ ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ขอพรให้คนในครอบครวั โดยเฉพาะลกูเปนอนัดบัแรก 
นอกจากนียั้งขอพรให้ตนเองและครอบครัวมสีขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจบ็ บางคนขอให้ประเทศชาตสิงบสุข 
เนื่องจากในขณะที่ทําการศึกษาเรื่องนี้มีปญหาทางการเมืองความไม่สงบภายในประเทศ

“ก็ใจนึกอยากสวด อยากใหลูกสบาย…ตัวเองดวย และครอบครัว…ยังไงก็ตองใหลูก
กอนเพ่ือน…ก็อยากใหลูกดี ขอใหลูกดีอยางเดียว…แตกอนลูกปาไมคอยชอบเรียนหนังสือ 
คือไมขยนัเรยีนหนงัสอื ปาสงเสรมิใหเรยีนทกุอยาง ลูกก็ไมคอยชอบเรยีน แลวมาตอนหลงั
เคาก็เรียนจบ และเคาก็ทํางานได” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)

“สวดมนตไปกอน และจะขอพรตอนทาย ก็เปนอยางนี้ทุกวัน คือกอนอื่นสวดมนต
พอสวดจบก็ใหเราสุขภาพแข็งแรง ประเทศชาติรมเย็นเปนสุขก็วาไปอยางน้ี อยาฆาฟน
กันนักเลย”…เห็นเคาฆาฟนกัน ครูใตโดนฆา เราเห็นแลวก็ยิ่งเครียด” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)
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“การอธษิฐานถาตามศาสนาพทุธจรงิๆ เคากบ็อกวาไมไดเทาไหร แตกไ็มรูวาเราไปแอนตี้
หรือเปลา อยางหลวงพอปญญา นันทภิกขุ บอกวาในศาสนาพุทธไมมีจงดลบันดาล 
ขออํานาจบารมีที่หลวงพอโสธร หรือวาใครๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ
จงดลบันดาลให..ไมมีในศาสนา แตเราก็ยังยอมรับขอศีล ขอพร ผมก็ยังพูดแซวๆ กันอยู 
บางคนใสบาตรขาวสองทัพพี ขอใหถูกหวยรางวัลที่ 1 คากําไรเกินควรไหม แลวก็เคย
สมเด็จโต พรหมรังสี บอกวาลูกเอย บุญของเจา เจาตองสรางบารมีใหกับตัวเองกอน 
ถึงจะขอบุญคนอื่นชวย” 

(ลุงสี่ เพศชาย ไมบอกอายุ, ขาราชการบํานาญ)

“ตอนนัน้ยายปวดทอง แสบทองจนตองเขาโรงพยาบาล ตอนน้ันกลับไปอยูขอนแกน 
กลับมาก็ภาวนาวาจะขอสวดมนตชดใช ขอใหหาย สวดใหกบ ใหเขียน ใหทุกอยาง 
หมู หมาเปดไกทุกอยางที่เรากินมัน เวลาจะนั่งก็ภาวนา สัพเพ สัพตา สัตวทุกสิ่งทุกอยาง 
หมูหมาเปดไก กบเขียดที่เราไดฆา ไดแกง ควักขี้ ควักไสออก ขอใหเราหายเจ็บหายปวด 
ตอนนี้เราก็หายแลว” 

(ปาใจ เพศหญิง อายุ 70 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“อธิษฐานก็ใหเจากรรมนายเวร จะปวดหลัง ปวดเอวก็ใหหาย ตลอดทั้งครอบครัว
ลูกหลานที่เรียนก็ใหจบ วาไปตามประสาคนแก…ใหตัวเอง ใหเจากรรมนายเวรที่ปวดแขง 
ปวดขา ตอไปก็ใหลูก ใหหลาน ใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข ใหรํ่ารวย อยาเจ็บ อยาไข 
อยาจน ก็วาตามนี้แหละ” 

(ลุงยิ้ม เพศชาย อายุ 68 ป, ธุรกิจสวนตัว)
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4.4 ประโยชนหรืออานิสงสของการสวดมนต

กลุมวัยรุน

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึได้ข้อมลูสะท้อนให้เหน็ว่าวัยรุ่นสวดมนต์ด้วยความศรทัธา เชือ่ว่ามคีณุค่าทาง
ด้านจิตใจ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งนํามาสู่การฝกฝนให้มีสมาธิ พิจารณาใคร่ครวญอย่างมีสติ ทบทวนสิ่งที่
ได้กระทํามาอย่างมีเหตุมีผล ใจเย็นลง ทําให้รู้สึกสบายใจ และคิดอย่างมีเหตุผลและเปนรูปธรรมมากขึ้น โดย
สามารถนําไปปรับใช้ในการเรียนและการทํางาน รวมถึงการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม โดยได้
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของการสวดมนต์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

“การสวดมนตทําใหหนูสบายใจหลายๆ เรื่อง พอหนูนั่งสวดมนตแลวเหมือนกับวา
ไดแผเมตตาใหกบัคนทีเ่คามาทําใหหนูทุกข หรอืส่ิงทีม่าทาํใหหนูทกุข ก็จะทาํใหหนูสบายใจ
ขึ้น… คิดวาการสวดมนตมีผลทําให มีผลการเรียนที่ดีขึ้น…มันทําใหหนูมีสมาธิ แลวเวลา
ท่ีหนูทําขอสอบจะมีสมาธิ หนูจะจํา หนูจําไดทุกอยาง คือหนูไมใชคนเรียนเกง แตหนูก็
ไมเขาใจวาทําไมหนูทําขอสอบ ทําไมถึงทําไดมากกวาเพ่ือน ทั้งที่เวลาเรียนก็เทากัน 
หนูก็ทําอะไรก็เหมือนๆ กับเพ่ือนทุกอยาง เลนหนูก็เลน…ก็คือตัวเองจะอยูกับบทสวดเลย 
คือจะใหตัวเองเต็มที่ …ถาหากวาเปนโรคก็คงจะชวยใหหนูมีภูมิตานทาน คือครึ่งหน่ึง
กําลังใจหนูมาแลว หนูมีกําลังใจแลว หนูทําเพื่อตัวหนูมาแลวครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่ง
ก็คือใหหนูไปหาเอาในหองสอบ …ก็อานหนังสือดวย” 

(นองฟาง เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สามารถทําใหเราคิดถึงการมีสติ นึกถึง และใจจดจออยูที่ขอสอบนั้น และสามารถ
นึกถึงบทเรียน หรือที่อาจารยสอนมาไดแนวแนทําใหมีสมาธิ และมีสติสามารถทําใหเรา
นึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมา ใจจดจออยูกับส่ิงน้ัน....คือบทสวดมนตเคาบอกวาถาเรายิ่งจดจอ 
แลวก็ทองบทน้ัน ก็ยิ่งเพ่ิมยกระดับ เพิ่มความศรัทธา ความเล่ือมใส ก็เหมือนขอสอบ 
ถาเรายิ่งทอง ยิ่งจําหลายรอบๆ ก็ยิ่งทําใหเราจําได” 

(นองแอล เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวนใหญผมวามีคุณคาทางจิตใจ สวดแลวมีความรูสึกวาสบายใจ รูสึกวาเราทํา
ทุกวันก็ดีกับตัวเอง จิตใจผองใส สมมติวาเราเจออะไรก็จะคิดถึงวาเราทําทุกวัน ก็คงจะดี
กบัตัวเอง…ในความคดิเหน็สวนตวั ผมคดิวาถาเราสวดมนตไป เราจะมาพดูไมไดวาจะดกีวา
คนนั้น คนนี้ แตวาผมจะดูที่ตัวเอง สํารวจตัวเองวาวันน้ีกับวันกอนแตกตางกันอยางไร 
วันกอนอาจจะคิดมาก คือผมจะเปนคนคิดมาก แตวาวันนี้เราดีขึ้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
จากการสวดมนตดวย” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)
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“เมื่อผมสวดมนตเสร็จจะน่ังสมาธิระลึกวาวันน้ีเราไดทําอะไรมาบาง และคิดวา
วนัพรุงนีเ้ราจะตองทาํใหดีกวา ผมเจอคนทาํตวัไมดมีาเยอะ กค็ดิวาทาํไมไมทาํตัวใหดกีวานี้ 
ไมจําเปนหรอกตองไปเที่ยวกลางคืน ถึงแมไมสวดมนตก็ได แตไมจําเปนตองทําตัวเลว
การสวดมนตมีสวนทําใหใจเย็นและเปนตัวดึงทางใจ แตตัวเราตองเปนคนที่ตัดสินใจดวย 
ถาใจคนอยากที่จะเปนอยางนั้น ใจมันก็เลี้ยวไปจุดเสื่อม เพราะตัวเราตองเปนคนตัดสินใจ 
มีผลทั้งสองอยางคูกันไป” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“คือตอนสอบทกุคนก็อยูแลวเวลาทีเ่ขาหองสอบ จะรนจะลมื ผมกจ็ะเหมอืนวาจะเขา
หองสอบผมก็จะทําสมาธิ คือพยายามทําสมาธิ 20 วินาที ก็เหมือนเวลาที่สวดมนตก็คือ
การตั้งสมาธิจิตใจ ก็เหมือนวาไมสวดมนตแตเอาหลักการตั้งสมาธิ ก็คือการที่เขาหองสอบ
สมองจะคิดไปหมด ไปยาว ก็คอยๆ เก็บความคิดออกมา จากความคิดที่ฟุงซาน แลวก็
คอยๆ ตั้งใหหายไป” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

การสวดมนต์ สามารถนาํมาปรับใช้กบัการทาํงาน โดยช่วยให้มสีต ิสามารถระงับและควบคุมอารมณ์ 
ในช่วงเวลาที่เกิดปญหา ทําให้สามารถแก้ปญหาได้เปนอย่างดีทั้งนี้ต้องเกิดจากฝกฝนด้วยตนเอง

“ชวงนั้นผมทํางานหลายที่ คอนขางที่จะมีอารมณรวมนิดหน่ึงกับการทํางาน คือ
บางที่งานไมไดดังใจก็จะมีชวงโมโหบาง แตก็ยังมีกง หรือวายายคอยใหคําปรึกษา แลวก็
จะบอกวาใหสวดมนตนึกถึงหลวงพอ ทานก็จะชวยไดทุกอยาง…แคเรามีสติแคน้ันเอง 
ไดมีสมาธิอยูกับตัวเอง ไดคิดถึงปญหาวาเราจะแกไขไดอยางไร แคนั้นผมวามันนาจะ
ตอบโจทยไดทุกอยางที่เราทํามา” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“มันตองสัมผัสและทําดวยตัวเอง ถึงผมบอกไปก็ไมเขาใจอยูดีวาความรูสึกเปนยังไง 
เพราะการสวดมนตชวยในเรื่องที่ทําใหเรามีสติมากขึ้น เวลาทํางานเราก็เอาประสบการณ
จากการสวดมนตมาใชในการทํางาน คือ รูวาเราทําอะไรอยู เหมือนกับเปนการเชื่อมโยง
กนั อยางเชน เราสวดมนตเรากต็องจดจอกบัคาํสวด มนักเ็ริม่มาจากตรงน้ี เหมอืนกบัการ
ทํางาน เราก็รูวาเราทําตรงนี้อยูนะ ไมใชเราดูตรงนี้อยูแตใจลอยไปที่อื่น คือ รูวาทํางาน
อยู ยืนอยู นั่งอยู เรารูหมด เหมือนกับเรามีขั้นตอนที่เราตองระวัง รูตัว เพราะตอนแรก
ที่ไมไดฝกใจมันก็ลอยไปทั่ว แตมันก็ไมไดอยูตลอดเวลา มีวอกแวกบาง แตดีขึ้นกวาเดิม
ที่ไมไดฝก” 

(นองเอ เพศชาย อายุ 23 ป, ทํางานแลว)
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“ก็มฝีกงาน ปดเทอมก็มีการทํางาน …การทาํงานกบัคน คอืพดูงายๆ เราตองใจเยน็ 
เพราะวาการทํางานในโรงงาน part time ทํางานกับคนเราก็ตองใจเย็น เราจะตองรับฟง
ไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด ในเมื่อเคาเปนรุนพี่ เคาเปนคนที่ทํามากอน เราก็ตองรับฟงเคา 
เหมือนวาหนูเถียงไมได พูดไมได ก็ตองรับฟง ตองใชความใจเย็นเขามานิดหนึ่ง เพราะวา
อยางที่บอกวาหนูเปนคนใจรอน” 

(นองฟาง เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ) 

กลุมวัยแรงงาน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกวัยแรงงาน ได้ข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า การสวดมนต์ได้ประโยชน์ที่ไม่ใช่เพียง
คุณค่าที่เปนนามธรรมทางจิตใจเท่านั้น แต่เปนการพัฒนาจิต การสวดมนต์ทําให้มีสมาธิ สติ และเกิดปญญา 
จติใจสงบ ใจเยน็ เกิดความสุขได้ด้วยตนเอง ปล่อยวาง มองโลกในแง่ด ีเมือ่พูดหรอืกระทาํการใดๆ โดยมีสติ 
สามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี มคีวามมัน่ใจในสิง่ทีต่นเองได้ทาํ สามารถนาํมาปรบัใช้ในการเรยีนและการทาํงาน
ให้บรรลุผลสําเร็จได้ นอกจากนี้การสวดมนต์ยังเปนการเสริมบารมี เช่น การแต่งชุดขาวในการเข้าร่วม
การปฏิบัติธรรม การทําบุญและการสวดมนต์ ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่พบเห็น
มากขึ้น 

“การสวดมนตชวยในการทํางานไดคะ ชวยไดเยอะเลย…ดวยนิสัยของตัวเองเปนคน
ใจรอน เปนคนพูดจาไมไดคิด แตพอสวดมนตก็ทําใหเราใจเย็นลง ทําอะไรก็มีสติ ทําให
คดิกอนทาํ…ก็เหมอืนกับวาเสริมบารมเีราดวย พอเราพดูกบัใครทาํอะไร เหมอืนกบัวาไดผล 
ประสบความสําเร็จ” 

(พี่หนึ่ง เพศหญิง อายุ 26 ป, พนักงานบริษัทเอกชน)

“เปนคนใจรอน…เมื่อไดสวดมนต ถามีปญหาอะไรจะนึกถึงศาสนา นึกถึงพระ 
คือดีกวาทําอยางอื่น มาสวดมนตจะดีกวา ถาหากวาไมสบายใจ ทุกขใจใหน่ังสมาธิ
เหมือนกับวาใหจิตใจเราสงบนิ่งขึ้น” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป)

“ตอนนี้มาทํางานบริการ มีผูคนปวยเยอะ ถาหากวาเราไมพอใจ คือเคาอาจจะไมรู
วาขั้นตอนการทํางานเปนอยางไร แรกที่เขามาก็คิดวาทําไมบอกแลวไมรูจักฟง พอเรา
สวดมนตบอยๆ เขา เราก็คิดวาเคาไมเคยมาก็ตองใจเย็นนิดหนึ่ง คอยๆ พูดกับเคา 
ถาหากวาเราแรงใสเคา เคาก็ตองแรงใสเรามา คอืเคามารบับรกิาร เราเปนผูให เรากต็อง
ฟงเคาหนอยวาจะเอาอะไร เมื่อกอนแรกๆ ก็ตองไมได ตองทําอยางนี้” 

(พี่โอ เพศหญิง อายุ 30 ป, ขาราชการ)
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“คือมีความเลื่อมใส แบบยังไงละมันดีกับตัวเราดวยใจ จิตใจเราจะไดสงบ 
ไมโลภโมโทสันมากไป ไมทําความผิดที่ไมคดโกงเคา ทําจิตใจใหสบายก็ดี มาแลวจิตใจ
สบาย…..ใจเราสงบมา ไมคิดอะไร ใครวาอะไรเรา เรามีเทานี้แลว เราก็ไมคิดวามีเทานี้ 
จะไปทําเทานั้น คือมีพออยูพอกินไปวันๆ ก็พอแลว” 

(พี่ออด เพศชาย อายุ 56 ป, ประมง)

“บางครั้งนองๆ เราบอกวาเดี๋ยวทําตรงนี้ใหพี่หนอย ครั้งที่ 1 ไมเทาไหร พอเริ่มมี
ครั้งที่ 2 เราก็จะบอก หนูก็คิดวาเคา feed back กับเรา เราก็เริ่มรูวาอารมณเคา
เปนอยางนั้นแลว แตตัวเรารูวาคืออะไร มันทําใหการปะทะลดลง …แลวเวลาหัวหนางาน
เราใหญๆ ดุ เราก็ย้ิมไวกอน บางทีการที่เราคุมตัวเองได เราไมสามารถคุมใครไดเลย 
นอกจากตัวเรา พอมีอะไรที่รุนแรงอารมณสูงๆ กับเรา รอนกับรอนชนกัน มันเกิดอะไร 
ถาเคารอนเราเย็นดีไหม มันนาจะงายขึ้นแลวก็ไดผลจริงๆ” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)

“การทํางานของเรามีระเบียบขึ้น เรียงลําดับได ..... คือทํางานมีสมาธิขึ้น ..... เพราะ
วาทํางานเหมือนจิตเราจะสับสน ก็จะชวยได…จิตใจเราจะไมหงุดหงิด เมื่อกอนพูดอะไร
ก็จะหงุดหงิด เดี๋ยวนี้จะคุมจิตใจไดบาง ไมโกรธอะไรงาย” 

(พี่อูด เพศชาย อายุ 53 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)

“ประการแรกก็คอืพีน่อนหลบัสนทิ ฝนรายกไ็มม.ี..สวดมนตทีไ่ดกบัตวัพี ่คอืหนึง่ทําให
เราสงบขึ้น มีสมาธิขึ้น จากคนที่เปนคนใจรอนก็เริ่มเย็นขึ้น ไมวูวาม ไมอะไร ไมอารมณ
ฉุนเฉียว หุนหันพลันแลน และก็รูสึกวามีสมาธิมากขึ้น” 

(พี่เอ็ม เพศชาย อายุ 45 ป, ขาราชการ)

“มีความรูสึกวาอะไรก็ตามที่เราทําเปนประจํา หรือวาเราพยายามตั้งใจที่จะทําแลว 
คืออานิสงสมันเกิดเอง บางทีเราไมรูตัวหรอกวา เราสวดมนตแลวชีวิตเราดีข้ึนอยางไร 
อาจจะแยลงก็ได อันนี้คือเราก็ตองมองเปนกลาง บางคนสวดแลวก็อาจจะแย คือเราไมรู 
ถาเราคิดวาเราทําสิ่งที่ดี มันก็ตองดีถูกไหม อะไรที่มันไมดี อะไรที่มันเกินขอบเขต 
อะไรที่ทําใหคนอื่นเดือดรอน เราก็จะไมทําตรงนั้นมากกวา เรื่องของศีลหาดวย ก็อาจจะ
ทาํใหเรามองวาเปนพ้ืนฐานมากกวาทีเ่ราจะตองรกัษาไวใหเปนปกต ิกม็พีืน้ฐานบางมาจาก
การสวดมนต ทําใหเรามีสติ มีความระลึกรูทัน คือเราทุกคนผมเขาใจวาก็ตองมีจิตคิดชั่ว
กันบางทุกคน วันหนึ่งอาจจะกี่ครั้งหรือวานับไมถวนก็มีบาง แตวาก็ทําใหเรามีสติ คําสอน
ทําใหเรารูวาสิ่งไหนทําแลวใหชีวิตเราดี สิ่งไหนทําแลวชีวิตเราแย ถาเราทํากรรมไมดี 
กรรมที่ไมดีก็จะสงผลใหกับเรา” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ป, พนักงานของรัฐ)
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“ไดความสบายใจ เพราะวาชีวิตตัวเองอยูแบบสบายๆ ไมไดเครียดเรื่องอะไร 
เพราะฉะนั้นการสวดมนตมีผลหรือเปลาไมรู แตทําไปแลวสบายใจ เพราะอะไรที่เครียด 
จะทําใหไมเครียด ปลอยวางงาย เปนคนราเริงบางทีเห็นอะไรอยาไปคิดมากมาย คนเรา
แคตาย ก็คดิแคนี ้ปลง อยางบางคนมาเลาอะไรใหฟง เราพยายามจะปลอบวาคนเราปญหา
มีทุกอยาง แตวามันมีทางออก คอยๆ คุย และใชเหตุผลไป” 

(พี่อน เพศหญิง อายุ 52 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“พัฒนาการดานจิตใจ ก็คือไมยึดติดกับอะไร ที่เคาบอกวาไมตองไปซีเรียส
ไมตองกังวลอะไร หรือใครวาอะไรก็ชางหัวมัน ..... ก็สามารถจะฝกได ถาเรามีโอกาส 
แตวาตอนนี้ไมมีโอกาสที่จะไปอยูวัดคือที่นี่เคาจะมีอยูศุกร เสาร อาทิตย” 

(พี่สม เพศหญิง อายุ 52 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)

“การสวดมนตดีนะ ทําใหเรามีสมาธิ ทําใหเกิดแสงแหงปญญาในเรื่องบางเร่ือง
ที่เราเหมือนกับมืดบอด คิดอะไรไมออก...บางครั้งถาเรามองกับคนรอบๆ ตัวไปเรื่อยๆ 
เราจะสัมผัสไดวาทําไมคนนี้เคาถึงยังเปนอยางน้ีอยู ยังคงดํารงตนอยางน้ีอยู เพราะวา
อาจจะเปนเคาไมไดสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวของการสวดมนตไหวพระ เชน คนที่ยังลุมหลง
อยูกบัอบายมขุก็ยงัลุมหลงอยูอยางนัน้ แตในขณะทีเ่ราไดสวดมนตไหวพระแลว เราจะหาง
กับสิ่งเหลานั้น บางครั้งมันอาจจะมีคนใกลตัว เพื่อนฝูงอะไรมาบอกกลาว เลาชวน แตเรา
ก็มีความรูสึกวาเราสามารถปฏิเสธเคาไดอยางไมเสียเพื่อน ผมเรียกส่ิงเหลาน้ีวาปญญา 
หมายถึงวาจะเกิดขึ้นไดเอง” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)

“การสวดมนตเปนการสรางสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแลว ปญญาจะเกิดขึ้นตามมาเอง 
การเริ่มสวดมนตเปนเรื่องราวที่ดีอยูแลว ลองสวดอยางที่ผมแนะนําไป คือเริ่มจากการ
นอมจิต แลวลองสวดบทสั้นๆ แตในความคิดสวนตัวของผม ส่ิงที่สําคัญ คือ เรื่องราว
ของการไดนอมจิต ไดกําหนดสมาธิ ในส่ิงท่ีเราทําอยูตรงหนา แลวผมวาสิ่งดีๆ จะเกิด
กับตน อยางที่บอกวาศาสนาพุทธเราไมใชศาสนาแหงการรองขอ เมื่อเราคิดดี พูดดี ทําดี 
ผมวาสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น และถาอยากใหชีวิตมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากการสวดมนต” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)
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“ไมใชสวดมนตแควันนี้ แตในชีวิตประจําวันไมไดทํา หรือวายังประพฤติตนที่ไมดีอยู 
ถึงทําไปก็ไมมีประโยชนในความคิดของผม มงคลอาจจะเกิดกับตัว แตจะเกิดบางครั้ง
บางคราวเทานัน้ แตถาอยากจะใหมงคลเกดิกับตวัเองตอเนือ่ง ตองทาํบอยๆ ตองสอดแทรก
ความรู ผมมั่นใจวาในเมืองไทย โดยเฉพาะพระสงฆอีกหลายรูปที่ยังไมเขาใจถึงเรื่องราว
ของการสวดมนต การบวช ตองใหเขาใจกอนวาการสวดมนตเปนการสรางสมาธกิบัตนเอง 
เมื่อตัวเองมีสมาธิ จะเกิดปญญา และเมื่อมีทั้งสมาธิ ปญญา และรักษาศีลไดครบ สิ่งดีๆ 
จะมาหาตัวเราเอง” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)

กลุมวัยสูงอายุ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มของผู้สูงอายุเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการสวดมนต์โดยมีคุณค่า
ทางด้านจิตใจ ช่วยยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสุข ความสบายใจ ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนื่องจากผู้สูงอายุ
ได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตทั้งทางด้านบวกและด้านลบมาตลอดช่วงชีวิต 

ผู้สูงอายุสวดมนต์ด้วยความเคารพศรัทธา ทําให้รู้สึกใจเย็น ปล่อยวาง สบายใจ ลดความโลภ โกรธ 
หลง ในใจได้ ไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทอง ไม่เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น บุญกุศลจากการสวดมนต์
ช่วยเสริมให้ตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างมีความสุข ความเจริญ นอกจากน้ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะนิยม
อธิษฐานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

“ใหลดความโลภ โกรธ หลง หรือเปลาก็ไมรูในความคิดของเรา พอเราสวดมนต
แลวก็สบายใจ หรือวาเราไดสวดในสิ่งที่เราชอบเราคิดวาอยางนั้น” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)

“ปาชอบ สวดแลวมนัสบายใจด…ีคอืชวงขามป จิตใจสวดก็จะไดสบายใจ ไดสวดมนต
ขามปไดไปก็สบายใจ ถาไมไดไปกไ็มสบายใจ…ไมไปใจไมด ีแบบวาไปแลวสบายใจมากกวา 
ไมไปแลวกม็าคดิมาก…คอืสบายใจหลายอยาง เราไดไปสวดมนต เราจะไดมสุีขภาพแข็งแรง
ดหีลายอยางรวมกัน ในครอบครวัเรากจ็ะด ีกนึ็กไปอยางน้ัน…คอืชีวติกด็ขีึน้ แตกอนลูกปา
ไมคอยชอบเรียนหนังสือ คือไมขยันเรียนหนังสือ ปาสงเสริมใหเรียนทุกอยาง ลูกก็ไมคอย
ชอบเรียน แลวมาตอนหลังเคาก็เรียนจบ และเคาก็ทํางานได ทํางานไฟฟาอยูสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ ปามีลูกชายคนเดียว คือเราตั้งใจวาอยากใหลูกทํางานดีๆ” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)
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“สมมติวาโมโหอยากจะตีเด็ก เปนคุณครู คือถาโมโหใหนับ 1-10 กอน ระหวาง
นับอาจจะทบทวน อาจจะไดอะไรที่ฉุดขึ้นมา คือก็คงไมถึงตี ถานับ 1-10 มันยังกรุนอยู
ก็นับอีก 10 เปน 20 เปนการคลายที่ทําจิตวาง ทําใหไมมีพฤติกรรมชั่วชาตรงนั้น” 

(ลุงสี่ เพศชาย ไมบอกอายุ, ขาราชการบํานาญ)

“สวดแลวสบายใจ…ชวยทํางานไป ไมเหนื่อยไมลา…มันมีกําลังใจ อะไรท่ีเราทําไว
มันก็ดี ไมเห็นมันก็ดี อะไรๆ ก็ทําดีไว ก็บอกใหทําดี ทําชั่วก็ไดชั่ว ทําดีก็ไดดี” 

(ลุงยิ้ม เพศชาย อายุ 68 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“ตอนกอนคิดเองวาเปนคนใจรอน พอเริ่มสวด จิตเริ่มนิ่ง จากที่เคยโมโห เริ่มดีขึ้น
เรือ่ยๆ และใจก็รูสึกวาจะเยน็ จากความรูสกึทีเ่ราประสบดวยตนเอง และเวลาสวดกร็ูสกึวา
ตามความรูสึกที่เราไดสวด เรามีความสุข จิตสงบ เพราะวาเราสวดเชามืด มันเงียบ 
สวดแลวมันก็ดี สังเกตตัวเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกอยางก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ไมรูวาเพราะอะไร 
เพราะวาบุญที่เราสวดก็ไมรู แตเราก็ปฏิบัติคิดดี ทําดี มาตั้งแตเด็กแลว” 

(ปาเล็ก เพศหญิง อายุ 64 ป, ขาราชการบํานาญ)

“การสวดมนต ลองไปปฏิบัติ นับตั้งแตวันน้ีลองไปปฏิบัติ ลองใสบาตรทุกเชา 
วันไหนลองไมไดใสบาตร ใจจะหงุดหงิด...จะหงุดหงิด อยางเชาน้ี เราลุกถึงเวลาตีส่ี 
เราไมตองอะไรเลย มันจะลุกเอง คือจะงวงนอนอยางไรก็ลุกเอง ใจมันกังวล ถาได
สวดมนตแลววันนี้ใจมันพองโลง” 

(ลุงคิว เพศชาย อายุ 70 ป, เกษียณอายุ)

4.5 การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

กลุมวัยรุน

แรงจูงใจหรือสาเหตุที่ทําให้วัยรุ่นมาเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งมาจากการชักชวนของครอบครัว เพื่อน
หรือความตั้งใจของตนเอง ที่เห็นว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนกิจกรรมที่ดี มีความเปนสิริมงคล ถือว่า
เปนการทําบุญ และเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับวัยรุ่นซึ่งคิดว่าดีกว่าการไปเที่ยวเฉลิมฉลอง หรือสังสรรค์
กับเพื่อนๆ ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

วัยรุ่นรับรู้ข่าวสารการจัดงานส่วนใหญ่จากปายประชาสัมพันธ์ที่หน้าวัด จากการชักชวนของเพื่อน
หรือคนในครอบครัว และจากโฆษณาทางโทรทัศน์

รูปแบบการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดครั้งน้ีโดยรวมถือว่ารองรับคนจํานวนมากได้ดี อาจมี
ความไม่สะดวกอยู่บ้าง เนื่องจากมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมมาก และสภาพแวดล้อมขณะสวดมนต์มีเสียงรบกวน 
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จากผู้เข้าร่วมงานคยุกัน เสยีงดนตรจีากการจดังานปีใหม่ของเทศบาล มยีงุทีส่ร้างความราํคาญขณะสวดมนต์ 
แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าไม่เปนปญหามากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงานมาด้วยความต้ังใจและศรัทธา
ที่จะมาสวดมนต์อยู่แล้ว นอกจากนี้ ภายในงานมีการลงทะเบียน แจกพัด หนังสือสวดมนต์ และสต๊ิกเกอร์ 
ให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ

สิ่งที่กลุ ่มวัยรุ ่นได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คือความสบายใจและมีโอกาส
ในการทําบุญ ทําความดีที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นปี บางคนได้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีเปนคร้ังแรก 
ประทับใจในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในงาน ได้รับรู้ถึงแรงศรัทธาและความตั้งใจของคนที่เข้าร่วม
สวดมนต์ ซึ่งมีจํานวนมาก หลายช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยรุ่น

“มีความสบายใจกับตัวเองวาตนปเราไดทําความดีใหญมาก เพราะวาการสวดมนต
ขามปเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญ เวลาที่เกิดเรื่องรายๆ ขึ้นมาเราก็จะบอกกับตัวเองวา
คงไมเปนไรหรอก เพราะวาเราก็ไดทําตรงนั้นมาแลว ทําใหจิตใจเราสบาย” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“เปนประโยชนครับ เพราะเปนการสงเสริมเยาวชนดี แทนที่จะไปเที่ยวตามผับ 
ถึงมันจะไปตอก็เถอะ แตอยางนอยก็ไดทําบุญ ยังดีหนอย ดีกวาตรงเขาผับไปเลย” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ประทับใจมากที่สุดก็คือคืนวันนั้นเปนครั้งแรกที่ผมสวดมนตขามป ก็คือปกอนนั้น
ก็จะอยูบาน สังสรรคอยูที่บาน ปนั้นก็ไปกับเพื่อน และเปนครั้งแรกดวย” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“สวนใหญผมจะทองตามเคาไมไดหรอก แตวาเหมือนเราไดน่ิง ไดฟงเสียง 
เรารูสึกวาเปนแรงศรัทธาของคน ผมดูวาเปนยิ่งใหญประทับใจ มันชวยใหคนไทย
ไดกลับมารูวาวัฒนธรรมที่แทจริงของตัวเองคืออะไรดวยบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
แลวก็จํานวนของคนที่เขามารวม คือบางทีก็ไมใชแคมีแตคนสูงอายุ วัยรุนก็มีเยอะ” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)
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กลุ่มวัยรุน่ส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารประชาสมัพนัธ์มากกว่านี ้เช่น ปายประชาสมัพนัธ์ควรมหีลายจดุ
เพ่ือให้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ของที่ระลึกที่แจกภายในงานควรเปนของที่มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น 
สายสิญจน์ หรือรูปโปสเตอร์พระ เปนต้น 

“แตอยากเพิ่มการประชาสัมพันธมากกวา เพราะแถวนี้ไมรูเลย คิดวามีหลวงพอ
วัดเดียว แลววัดหลวงพอก็คนเยอะ ผมคนหน่ึงที่ไมเขาไปเบียด นาจะระบุใหชัดไปเลยวา
ตรงไหนในตัวเมืองที่เราสามารถไปได เพราะสวนมากแถวนี้จะรูแควัดหลวงพอมี วัดอ่ืน
คนก็ยังไมแนใจวาจะมีแนหรือเปลา เพราะถาคนไมแนใจก็จะไมไปแลว เพราะวัดหลวงพอ
คนแนนแลว” 

(นองบี เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“การประชาสัมพันธผมคิดวายังมีอีกหลายที่ จิตใจของเคาอยากที่จะมาผอนคลาย
ตรงนี ้หรอืวายดึติดทางนี ้เพือ่ใหเปนทางออกกับชีวิต แตวาประชาสัมพันธไดแบบยงัไมเขาถึง 
หรือวาทําใหเคาไม get วานี่คือทางออกที่คุณจะแกปญหาชีวิตเคาได” 

(นองบอย เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“ทีไ่ปวนันัน้กจ็ะมีประกาศเกยีรตคิณุทีม่ใีบมา ผมวานาจะมขีองทีเ่ปนคณุคาดานจติใจ
แจก เชน โปสเตอรรูปพระทีใ่หรูวาครัง้นีเ้รามา จะเกบ็ไววาเราเคยมา เปนหลกัฐานวาเรามา 
เชน สายสิญจนที่เคาจะคลองหัวแลวเอากลับบานได บางคนก็อาจจะทําหาย แลวเคา
อาจจะนานไปก็ลืมวาเอามาจากไหน แตถาเราไดส่ิงนี้เอามาเห็นก็รู เลยวานี่ไปที่นี่มา 
เรามีหลักฐานวาเราไปจริงๆ” 

(นองเกา เพศชาย อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

วัยรุ่นส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งต่อไป โดยอยากจะเข้าร่วมงาน
พร้อมกับคนในครอบครัว หรือเพื่อน มากกว่าที่จะไปคนเดียว

กลุมวัยแรงงาน

วัยแรงงานส่วนใหญ่เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี พร้อมกับคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ลูกหรือคนรัก 
เปนต้น วัยแรงงานทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีความตั้งใจที่จะไปสวดมนต์ข้ามปี ในสถานที่
จัดงาน เปนความเชื่อว่าขึ้นปีใหม่ถ้าได้สวดมนต์ถือว่าเปนการเริ่มต้นชีวิตที่ดี

การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทราบมาจากหลายช่องทาง เช่น วัดมีการติดปาย
ประชาสัมพันธ์ การบอกกล่าวเชิญชวนกับผู้ที่ได้ไปทําบุญที่วัด รับรู้ข่าวสารจากเพื่อน การสืบค้นข้อมูล
จาก Internet ด้วยตนเอง การประชาสัมพันธ์จากศาลากลางและช่องเคเบิ้ลทีวีของจังหวัด
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คนมาร่วมกิจกรรมจํานวนมาก มีความหลากหลายทุกเพศ ทุกวัย พบวัยแรงงานมากกว่าวัยอื่นๆ 
ส่วนใหญ่มาเปนครอบครัว และมีวัยรุ่นเข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเปนจํานวนมากเช่นกัน ภายในงานไม่แออัด 
พื้นที่การจัดงานสามารถรองรับจํานวนผู้ท่ีมาเข้าร่วมได้เพียงพอ มีการต้อนรับอย่างดี โดยมีการจัดอาหาร
และเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ตลอดงาน 

“คิดวาดีที่มีเด็กเขามา สวดมนตกัน หรือเด็กบางคนอาจมาสวดมนตเพื่อฆาเวลา 
และเที่ยว count down พอดี เพราะวาสวนใหญแลววัยรุนจะอยูดึก ประมาณตีหนึ่ง 
ตสีองก็จะไปเทีย่วกันตอ เพ่ือนพีส่องเขามาสวดมนตเสรจ็รอเวลาไป count down ตอเลย” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป) 

“เด็กวัยรุ นสมัยนี้รู จักเข าวัด เมื่อก อนที่ไปกับยายก็จะเห็นแตคนแกถือศีล 
หรือวาไปกับแมก็จะเห็นแตคนแกๆ กับเด็กเล็กๆ” 

(พี่โอ เพศหญิง อายุ 30 ป, ขาราชการ)

“เห็นขาราชการที่เกษียณอายุก็พาลูกมา พาหลานมาเราก็มีความรูสึกวาภาพที่เห็น
พอแมพาลูกหลานมา เปนภาพที่วาสามารถจะดึงความคิดถายทอด ผองถายความคิด
ของพอแมพ่ีนองท่ีเปนผูสูงอาย ุเอาเดก็กลุมนีเ้ขามา และการทีก่ลุมนีเ้ขามาครัง้หรอืสองครัง้ 
จะตองมีคําถามวาปนี้เราไปสวดมนตขามปกันเหรอ มันจะเปนอะไรที่ไดกลับมา และคิดวา
ถาเราอยางนี้ทุกๆ ป จะกลายเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมได” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)

“วันน้ันกอนน้ันพี่ก็คิดวาจะไมมีคน ตอนหลังก็เริ่มมีคนแลว เพราะวาเคาไมไป 
count down แลว วัยรุนเคาก็มากับพอแม ใสชุดขาวมาสวดมนต มาทําความดี 
แทนทีจ่ะออกไปนอกบานไปกับเพ่ือน มากบัครอบครวั ใสชดุขาวกนัเยอะเลย เรากแ็ปลกใจ
เหมือนกันคงเปนผลอานิสงสจากการสวดมนต เพราะวาอยูกับครอบครัว ใครมีครอบครัว
กพ็ามา พาบตุรหลานมากบัพอแม กเ็ปนภาพทีด่แูลวสงัคมไทยกเ็ริม่ทีจ่ะสนใจเรือ่งสวดมนต
มากขึ้น และก็ใชเวลาวางที่ถูกดวย ไมไปหมกมุนหรือวาฟุงเฟอไปกับสิ่งที่ฉาบฉวย หรือวา
ดูแลวสิ้นเปลือง” 

(พี่เอ็ม เพศชาย อายุ 45 ป, ขาราชการ)
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“มาหมด วยัรุนกช็วนกนัมาด ีจงัหวะทีส่วดมนตขามปหนาวดัเมอืง มงีานของเทศบาล
เคาจัดดวย อยางเราตั้งใจ แตคนที่มาเที่ยวงานบางทีชวงเวลาที่รอ เคาก็เห็นตรงน้ี
สวดแบบไว เด็กวัยรุนก็ขามมา บางคนก็ไมไดใสชุดขาว คือเคาก็มาชุดนอก แตสวนมาก
จะเปนขาวมาก ถาหากวาคนที่ไมแตงชุดขาวเคาก็จะมีแบบเกาอี้นั่งอยูตางหาก เปนพื้นไป 
หรือวาวัยรุนบางคนเหมือนวาไมไดตั้งใจมา ก็อยากมาทํา แตก็ทําได เคาก็กางหนังสือ
และมีใบเกียรติบัตรใหดวย เด็กก็มากัน คนเฒา คนแกก็มา แตวากลางๆ อายุจะเยอะ
ที่เห็นมีครอบครัว” 

(พี่อน เพศหญิง อายุ 52 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“เดี๋ยวนี้คนแกก็มี วัยกลางคนก็มี วัยรุนก็มี เด็กก็มี เดี๋ยวนี้เหมือนกับวาเปนกระแส 
แลว สสส.เคามาจัดรวมกับเราดวย และรณรงคมีประชาสัมพันธทางโทรทัศน วิทยุ 
อินเตอรเน็ต มีปายมีอะไร คือเคาเชิญชวนโดยลําพังของเราเองก็สวนหน่ึง แตวาคนก็
เขามาสวดอยูแลว แตวาพอมีกิจกรรมไอโนนนี่นั่นมากขึ้น ก็เหมือนกับเปนการดึงดูดวัยรุน 
กลุมที่เปนวัยรุ นที่เปนเด็กใหเขามาสวด บางคนมาสวดแบบตั้งใจบาง ไมตั้งใจบาง 
คอืมนัก็ได...กระแสมนัก็เปนสวนหนึง่ เพราะวาการทีอ่ยางวัยรุนเดก็ เปนวัยทีเ่คากําลังสนุก 
ไป count down บาง ไปเฉลิมฉลองอะไรอยางนี้ ซึ่งเทาที่ทราบมาแนวคิดที่วาสวดมนต
ขามป เปนแนวคิดที่ สสส. เคาตองการท่ีจะลดอุบัติเหตุหรือเปลา ถาผมจําไมผิดในชวง
ที่มีการเฉลิมฉลอง เพ่ือจะเปล่ียนใหมาเขาวัดแทน ซึ่งก็เปนผลดี เมื่อคนเขาวัดถาชอบ 
ปหนาก็มาอีกๆ เรื่อยๆ” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ป, พนักงานของรัฐ)

“คนเยอะด ีแลวก็มพีระเยอะดวยซ่ึงความจรงิการสวดมนตสวดทีไ่หนกไ็ด แตไปทีว่ดั 
มันจะไดความขลัง เหมือนกับวาไดทําพิธี มีพระใหพร และไดพรมนํ้ามนตจากพระ 
ซึ่งเปนความเชื่อของชาวพุทธ อยูที่บานเราก็ไมได ไปแลวรูสึกดี” 

(พี่สม เพศหญิง อายุ 52 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน

“เดีย๋วนีก็้พอๆ กัน คนเร่ิมใหความสําคญักบัเรือ่งศาสนา เดก็กเ็ยอะพอแมกพ็ากนัไป 
ก็มีการจัดกิจกรรมถายรูปดวย. . .วัยรุ นก็ให ความสําคัญแลวนะ ดูจากโทรทัศน 
เคาประชาสัมพันธวาไปวัดโนนนี้ มีดาราไป คนก็จะใหความสําคัญ” 

(พี่สม เพศหญิง อายุ 52 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)
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การได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนส่ิงที่ดี ทําให้สบายใจ เช่น การได้น้ําพระพุทธมนต์ 
การได้เขียนคําสารภาพผิดเมื่อคร้ังอดีตลงในกระดาษรูปใบโพธ์ิ แล้วนําไปติดไว้ที่ต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง 
เพื่อขออโหสิกรรม และให้คํามั่นว่าจะไม่ทําความผิดนั้นอีก เปนการช่วยลดความทุกข์ที่อยู่ในใจได้ เปนต้น 
และการได้มาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีร่วมกนัของครอบครวั เปนการปลกูฝงให้ลกูหลานเหน็ความสาํคญั
และความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา แทนการไปสังสรรค์รืน่เรงิในวันปีใหม่ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่
ฝายประชาสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับอย่างดี มีการอธิบายรายละเอียดข้อมูลการจัดงานชัดเจน ทําให้ผู้เข้าร่วม
สวดมนต์ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“ประทบัใจคอืจากสวด อยากไปรวมกิจกรรมหลายๆ คน ก็คงด ีชอบ มองแลวก็คดิวา
คนไทยยังสนใจกันเยอะ” “อยูสวนรวมแลวคิดวาออกเสียงจะดีกวา รูสึกวาโลงไดยินแลว
กังวาน” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป)

“วันนั้นเรารูสึกดีวาเปนวันข้ึนปใหมของป เราไดมาสวดมนตขามป ไดรับนํ้ามนต
จากหลวงพอ พอขึ้นปใหมปบเราไดนํ้ามนตจากหลวงพอแลว สุดยอดเลย และอยูใน
หลวงพอโสธรดวยคือที่ 1 เลย เชามาเราก็ไปทําบุญที่วัดก็ดี อิ่มใจเราจะไดดีตลอดป 
ผมก็คิดวาอยางนั้น คนอื่นเคาคิดอยางไร ผมก็ไมทราบ” 

(พี่ออด เพศชาย อายุ 56 ป, ประมง)

“ปกติแลววัดก็มีความพรอมจะจัด แตตอนหลังรูสึกวาจะบูมเพิ่มมากขึ้น ไมเฉพาะ
วัดโสธร หรือวาวัดเมือง วัดตางๆ ท่ีอยูขางนอกอําเภอเคาก็จัด และก็มีสวนหน่ึงและก็
ทราบขาวจากประชาสัมพันธ และทางโทรทัศนดวย ทางส่ือส่ิงพิมพก็ไว ก็เชิญชวนคน
มารวมสวดมนต แทนทีจ่ะ count down ไปนอกบานอยางทีผ่มบอก ไปบางแสน ไปพัทยา 
ไป count down ขางนอก มาที่นี่ดีกวา และก็ประหยัดตังค ตังคไมเสีย อยูกับครอบครัว
และไดทําความดี และเปนการหวนคิด วาปหนึ่งเปนการทบทวนตัวเอง สิ้นปแลวที่ผานมา
ไมดี เราก็มาปรับปรุงตัวเริ่มตั้งแตวันสิ้นป เริ่มตนดีๆ ใหกับชีวิต และครอบครัว” 

(พี่เอ็ม เพศชาย อายุ 45 ป, ขาราชการ)

“ประชาสัมพันธที่นองเคาอยูตรงนี้ เคาอธิบายดีดวย คืออธิบายชัดเจน...คิดวาตรงนี้
ประชาสัมพันธเคาดี ใหคําแนะนําดี หนาตายิ้มแยมแจมใสทุกคน ไมวาเปนผูหญิงหรือวา
ผูชาย มากี่คนครับ นองเคาจะบริการดี ก็เปนสิ่งจูงใจสําหรับประชาชนเหมือนกัน บางที
การตอนรับดี ที่นั่งวางไปนั่งไดเลย ถาหากวายังไมสะดวกไมถึงเวลาออกไปเดินเลนกอน
ก็ได นองเคาจะแนะนํา” 

(พี่อน เพศหญิง อายุ 52 ป, ธุรกิจสวนตัว)
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การจดักจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีควรจะมกีารให้ความรูเ้กีย่วกบัหลกัของการสวดมนต์ และวธิกีารสวดมนต์ 
คุณค่าและประโยชน์ของการสวดมนต์ที่อาจนําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ควรมีการจัดระบบการแจกประกาศนียบัตรพิธีสวดมนต์ข้ามปี ให้มีความรวดเร็วและลดความไม่เปน
ระเบียบ เน่ืองจากผู้เข้าร่วมมีจํานวนมากและช่วงเวลาที่แจกประกาศนียบัตรเปนช่วงเวลาดึก และทุกคน
ต่างต้องการกลับบ้าน

ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม-วันที่ 1 มกราคม รูปแบบ
กิจกรรมมีความหลากหลาย เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟงเทศน์มหาชาติ เปนต้น เพื่อเปนการดึงดูดให้คน
มาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น

“ปรับปรุงนาจะเปนตอนสุดทาย ตอนที่เสร็จงานแลวเคาจะแจกประกาศนียบัตร 
เหมือนกับทุกคนมารุมแยงกัน ไมคอยเปนระเบียบ…แจกตอนสุดทายเลย คนก็จะรุมแยงๆ 
แตก็เขาใจเพราะวาคนที่อยากไดก็รีบกลับ” 

(พี่โอ เพศหญิง อายุ 30 ป, ขาราชการ)

“ทีเ่พิม่เตมิ ถาคําวาสวดมนตขามปเหมอืนถกูบงัคบัวาจะตองวนันีว้นัเดยีว เปนไปได
ไหมวาจะยืดเวลา จากการทํางานไมสามารถจะจบส้ินไปภายในวันเดียว ถาเกิดสมมติวา
วันที่ 30 เรามีกิจกรรมดวย 31 ดวย วันที่ 1 มกราดวยดีไหม เพราะวาทําวันเดียว
ยังสงผลขนาดนี้เลย” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)

“ที่ภาพรวมที่เห็นๆ ตามสื่อ คนก็เขามาในวัดเยอะ ในเรื่องของสวดมนตขามป
ของวันที่ 31 แลวก็เยอะในระดับหนึ่ง แตวาถาหากวาจะทําอยางไรใหมากขึ้น ก็คิดวา
เปนไปไดไหมในเรื่องของประชาสัมพันธ แตวาชวงนี้ก็ประชาสัมพันธกันแลว คนก็มากขึ้น
กวาเดิม พื้นที่วันนั้นจากเกาอี้ 800 ไมพอ” 

(พี่แอว เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)

“ควรจดัทกุป ปหนึง่ผมกว็ายงันอยไป...เหน็คนมาเยอะกค็ดิวาฟนขึน้มา ศาสนาของเรา
ก็คิดวามีความหวังแลว ทําใหดีขึ้น...คือสังคมประเทศเรา จะดีขึ้น คือบานเราก็เละเทะ” 

(พี่ อูด เพศชาย อายุ 53 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)
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“ผมวาควรจะมกีารประชาสัมพนัธถงึแกนแทของการสวดมนตในระหวางทีป่ระชาชน
เริ่มทยอยมา หรือกอนจะสวดควรจะมีแกนแทสวนหน่ึงของการบรรยายธรรมก็ควรจะมี
การบรรยายถึงแกนแท หรือหลักของการสวดมนต วาเราสวดไปเพื่ออะไร...กุศโลบาย
ในการที่หลวงพอ หรือพระจะสอดแทรกเขาไปวาการสวดมนตไมใชวาจะตองสวดวันนี้ 
อยางท่ีบอกวาถาสวดมนตขามป แตในชวีติประจําวนัของคุณไมไดทาํ หรอืวายงัประพฤตติน
ที่ไมดีอยู  ก็ไมมีประโยชนในความคิดของผม มงคลอาจจะเกิดกับตัว แตก็จะเกิด
บางคร้ังบางคราว แตถาอยากจะใหมงคลเกิดกับตัวตอเน่ือง ส่ิงดีเกิดกับตัวเราตอเน่ือง 
ก็ตองทําบอยๆ” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)

วัยแรงงานส่วนใหญ่ตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีต่อไป มากกว่าจะไปเที่ยวงานรื่นเริง 
เพราะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีคุณค่าและกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

“ไปทุกป ต้ังใจไวแลววาจะไปทุกป เพราะวาปหนึ่งมีครั้งเดียว เราไปทําดีที่สุด 
โอกาสของเราก็คือไมมีอะไรมาก หมดวัยของเราที่จะไปเที่ยวเตรแลว มาทางนี้ดีกวา 
อยากจะใหเปนตัวอยางของลูกดวย ลูกครั้งที่แลวก็ไป เอาลูกสาวไปดวยก็บอกวาไป” 

(พี่สอง เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางทั่วไป)

“มีอยางนี้ทุกป ก็ดี ทําใหคนเราแตละปจากที่บางคนไมสนใจอะไร ก็ยังไดมาสัมผัส
ตรงนี้ ก็คิดวานาจะดี อยากใหมีทุกป ไมวาวัดไหนก็อยากใหมี” 

(พี่อน เพศหญิง อายุ 52 ป, ธุรกิจสวนตัว)

กลุมวัยสูงอายุ

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของผู้สูงอายุ จะคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง การมีเพื่อน
ร่วมเดนิทาง และสถานทีจ่ดังานเปนเรือ่งหลกั ผูส้งูอายุรบัรูข่้าวสารการจดังานส่วนใหญ่จากปายประชาสมัพนัธ์
ที่หน้าวัด จากโฆษณาทางโทรทัศน์ และจากการไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัดเปนประจํา

ในมุมมองของกลุ่มผู้สูงอายุต่อบรรยากาศภายในงาน ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจภาพรวมของผู้ที่
เข้ามาร่วมสวดมนต์ที่มีความหลากหลายในแต่ละช่วงวัย มากกว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น

“ไดเห็นผูคนมากมาย เด็กๆ ก็ไปกัน เห็นเด็กๆ ไปกัน...วัยรุนก็ตามผูปกครอง
มาก็เยอะเหมอืนกัน... คอืวยัอายไุมมากเทาไหร 10 กวากเ็ยอะ...คอืเดก็ทีต่ามผูปกครองมา 
คือเด็กผูหญิงเยอะกวา...ขางบนศาลาผูชายเยอะกวา...จะเปนวัยผูใหญมากกวาวัยรุน...
ขางลางไมไดลงมา ลงมาตอนที่เอาใบประกาศ” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)
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“การจัดงานเคาก็ดี มีการเลี้ยง ก็มีทุกปอยู แลวอยางนี้...ก็ทําทุกป มีขาวตม 
มีนํ้าเลี้ยงก็ดี ก็ยังชมเขาวาดี ใจบุญเกิดชาติหนาจะไดไมอด ไมอยาก มีกินตลอดไป 
เคาก็ดีใจ...มีนํ้า มีอาหารการกิน สวดมนตแจกหนังสือ ก็ไปสวดมนตกัน แตละคนที่เคาไป
กต็ัง้ใจไปกันทัง้นัน้…แตสวนมากเปนคนมอีายขุึน้ไป อายนุอยๆ กม็ ีแตกไ็มเยอะเทากบัคนแก
...ผูหญิงกับผูชายก็พอๆ กัน” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)

“ทั่วไปเลย เดี๋ยวนี้มีทุกวัย แบบวาคนสวดกันเยอะ เด็กเล็ก ผูใหญ คนแก คนเฒา 
มีทุกวัย ไมเลือกเฉพาะวาจะมีคนแกอยางเดียว เด็กๆ วัยรุ น เดี๋ยวน้ีส วนมาก
เคาก็จะสวดมนตกัน” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)

“เคามากันเอง โดยทีไ่มมีใครชวนเลย 2-3 ปทีเ่ราเหน็เยอะมากๆ …เด๋ียวนีเ้ราท่ึงเลย 
เด็กรุนๆ เขามาเยอะเลย ยิ่งเวียนเทียนวัยรุนทั้งนั้นเลย อึ้งเลย เรามาเดิน เราเห็นวัยรุน
ก็ดีใจ เราก็อยากดึงใหเด็กเขาวัด เราชอบ เพราะวาเราสอนหนังสือ เราจะพาเด็กใหอยู
ใกลกับวัด ไปนั่งปฏิบัติธรรมเลย” 

(ปาเล็ก เพศหญิง อายุ 64 ป, ขาราชการบํานาญ)

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปดโอกาสให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้พบปะผู้คนท่ีมี
ความหลากหลาย ทัง้ทางอาชพีและวยั ทีม่คีวามสนใจในเรือ่งการสวดมนต์เหมือนๆ กนันอกจากน้ีการเข้าร่วม
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปียังทําให้ผู้สูงอายุ มีความสุข สบายใจ

“สบายใจขึน้ รูสึกวาเราไดไปสวดมนต เราไดไปเห็นคนนอกๆ บางกด็ใีจ และรูสกึวา
จิตใจสงบลง ไมเครียด ไมอะไร...ก็หลายอยางๆ ไปเจอเพ่ือนที่เรียนหนังสือรุนเดียวกัน 
เคาก็ไปสวดที่วันนั้นดวย เพราะวาบานเคาอยูใกลๆ ก็ไดเจอเพื่อน ไดมีความรู ไดเห็นผูคน
มากมาย เด็กๆ ก็ไปกัน เห็นเด็กๆ ไปกัน” 

(ปาแดง เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)

“คือชวงขามป จิตใจสวดก็จะไดสบายใจ ไดสวดมนตขามปไดไปก็สบายใจ ถาไมได
ไปก็ไมสบายใจ มันคิดยังไงก็ไมรูแบบวาถาไปแลวจิตใจมันสบาย เราไดไปสวดมนตขามป
ในปนี.้..ไมไปใจไมดี แบบวาไปแลวสบายใจมากกวา ไมไปแลวกม็าคดิมาก...คอืสบายใจหลายอยาง 
เราไดไปสวดมนต เราจะไดมีสุขภาพแข็งแรงดีหลายอยางรวมกัน ในครอบครัวเราก็จะดี 
ก็นึกไปอยางนั้น” 

(ปานอย เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)
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“กิจกรรมสวดมนตขามปดี คือเรามาอยูกับพระใหญๆ เราก็มีบุญที่ไดเห็นพระ ก็คิด
วาอยางอีสานเราก็ทํา แตมาอยูที่นี่เสียงพลุ เสียงคนก็เยอะ เราไมเคยรูจักก็ไปนั่งกับเคาก็
สบาย ไมคิดมาก คนเราทําที่ไหนก็ไดที่นั่น ไมวาจะอยูที่ไหน พอมาอยูนี่ ทําที่นี่เราก็ได 
ทําที่ไหนไดหมด ถาหากวาจะทํา …ทําใหคนไดทําบุญ” 

(ลุงยิ้ม เพศชาย อายุ 68 ป, ธุรกิจสวนตัว)

ผูส้งูอายเุหน็ว่าการจดังานกจิกรรมสวดมนต์ครัง้นีด้แีละเหมาะสมแล้ว ทัง้ในเรือ่งสถานทีจ่ดังาน อาหาร
และเครื่องดื่ม ตลอดจนของที่ระลึกที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน

“ก็ไมมีอะไร ก็ดอียูแลว มนีํา้ มีอาหารการกิน สวดมนตแจกหนงัสือ กไ็ปสวดมนตกนั 
แตละคนที่เคาไปก็ตั้งใจไปกันทั้งน้ัน…ก็ทําทุกป มีขาวตม มีน้ําเล้ียงก็ดี ก็ยังชมเขาวาดี 
ใจบุญเกิดชาติหนาจะไดไมอด ไมอยาก มีกินตลอดไป เคาก็ดีใจ” 

(ปาสาม เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางทั่วไป)

ผู้สูงอายุเกือบทุกคน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม
ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลในเรื่องปญหาสุขภาพ และอุปสรรคจากการเดินทาง 
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การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “การศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย: 
กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองผู้สวดมนต์ในบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประโยชน์และอานิสงส์จากการสวดมนต์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี 2556-2557 ของกลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) วัยแรงงาน (25-59 ปี) และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
ท้ังชายและหญงิ รวม 29 ราย คดัเลือกกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูจากบคุคลทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556-2557 
ที่สวดมนต์เปนประจํา การศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษาเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

ในบทนี้เปนการนําเสนอสรุปข้อค้นพบ และการอภิปรายผล ตามบทที่ 4 ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเปน 5 ประเดน็หลกั ได้แก่ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รปูแบบการสวดมนต์
การอธิษฐานขอพรประโยชน์หรืออานิสงส ์ของการสวดมนต์ และการเข ้าร ่วมกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี 2556-2557 ซึ่งผลการศึกษา จากมุมมองของผู ้สวดมนต์ไมพบวามีความแตกต่างระหว่าง
เพศชายและหญิง แตพบวามีความแตกต่างระหว่างสามช่วงวัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการสวดมนต

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์นั้น ส่วนใหญ่ได้สวดมนต์มาตั้งแต่วัยเด็ก
และได้มาปฏิบัติเข้มข้นมากขึ้นในวัยแรงงานและวัยสูงอายุตามประสบการณ์ชีวิต สามารถแบ่งได้เปน 3 มิติ 
คือ 1) การได้รับการปลูกฝงและถ่ายทอดจากครอบครัว 2) เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต
3) การเรียนรู้หลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง ดังนี้

1) การไดรับการปลูกฝงและถายทอดจากครอบครัว ทั้งสามช่วงวัยมีพื้นฐานการสวดมนต์ที่ได้รับ
ปลูกฝงและถ่ายทอดจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางศาสนาตามความเชื่อ ความศรัทธาจากคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยเปนหลัก และจากการที่พ่อแม่ 
ปูย่าตายายหรือญาติพี่น้อง พาเข้าวัดทําบุญ ตักบาตร สวดมนต์ อยู่เปนประจํา “สวดคะ กอนนอน ปกติ 
แตกอนนอนกับยาย ยายจะพาสวดกอนนอน…ยายก็สวดยาว เคาก็ใหอยู กับเคา นั่งสวดดวยกัน…
ยายสวดยาว และก็นั่งพนมมืออยู ข างๆ อันไหนไดเราก็พูดตาม…ยายสอนบอกวาใหแผเมตตาดวย 
เวลาสวดมนต” … “ที่บานก็จะเครงเรื่องการสวดมนต ทําวัตร…เคาจะใหสวดมนตตลอด พอถึงวันพระเคาจะ
ใหสวดมนต” … “สวดกอนนอนทุกวัน ทํามาตั้งแตเด็ก คลายๆ กับวาพอแมสอนมาแบบนี้” … “ตอนเด็กๆ 
ผมก็ไปวัดชวยถือขาวใหยายไปวัด...ชวงเชายายเคาก็จะอยูวัดทําอุโบสถ กลางวันผมก็จะเอาขาวไปใหยาย” … 

บทที่5สรุปข้อค้นพบ
และการอภิปรายผล
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“ตอนเล็กชอบใสบาตรทุกวัน…ตั้งแตเด็กๆ 10 กวาขวบ…คือแมทํากับขาวให แตแมเคาไมคอยวาง แมทํางาน
เคาก็ตองออกไปทองนา ก็ใหเราเฝาพระ พระมาบิณฑบาตก็ใหเราใส” 

2) เหตกุารณสาํคญัทีเ่กดิขึน้ในชวงชวิีต ซ่ึงทาํให้หนัมาสนใจในเรือ่งการสวดมนต์ พบว่าวัยแรงงาน
และวัยสูงอายุจะสะท้อนภาพดังกล่าวได้ชัดเจน ตามที่ผู ้ให้ข้อมูลหลายราย ได้กล่าวไว้ในเรื่องอานิสงส์
ของการสวดมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยแรงงานเปนวัยที่มีการก่อร่างสร้างตัว ไม่ว่าจะเปนเร่ืองของการเริ่ม
เข้าสู่การทํางานซึ่งต้องมีการปรับตัว การเริ่มสร้างครอบครัว กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ทําให้มีโอกาสพบเจอ
เหตุการณ์สําคัญหรือปญหาที่เปนวิกฤติของชีวิต ปญหาในการทํางาน เช่น การเปนคนใจร้อน การสวดมนต์
สามารถทําให้ใจเย็นลงได้ ความทุกข์จากชีวิตครอบครัว การสูญเสียบุคคลที่รัก เปนต้น ทําให้คนเหล่านี้
หันมาใช้วิธีการสวดมนต์เปนที่พึ่งทางใจ “ตอนที่สวดมนตนาจะเปนชวงเสียนองชาย ประมาณ 10 ปที่แลว 
เรานาจะทําสิ่งที่ดีๆ ใหเกิดกับเคาสิ โดยการนั่งปฏิบัติธรรม ทําบุญใสบาตร นึกถึงเคาทุกครั้งที่เราใสบาตร 
แลวการสวดมนตก็เปนการทาํด ีโดยทีไ่มตองลงทนุสูง น่ังอยูในหองกไ็ดไมจาํเปนตองมาทีวั่ด สวดมนตทีบ่าน
กไ็ด ไมจาํเปนตองเปนวนัพระใหญ” … “ตั้งแตพอแมแยกทางกนั คอืตอนนัน้อยู ม.1 ทีพ่อแมแยกทางกัน คอื
หนูก็เริ่มแบบวาความทุกขเริ่มเขามาเยอะ ตองทําใหหนูรับผิดชอบอะไรเยอะข้ึน เพราะวาหนูไมมีแม ก็ตอง
เปนตัวแทนของนอง และเปนลูกคนโตดวย ก็ตองแบบวาหลายๆ อยางที่มันเขามาในชีวิตเรา จะทําอยางไร
ใหเรารูสึกดีขึ้น ไมอยากใหเราเครียด หนูตองดําเนินชีวิตตอไป …ก็เลยเลือกใชวิธีการสวดมนต” นอกจากนี้
การหมดภาระจากหน้าที่การงาน หรือหมดความกังวลเกี่ยวกับลูก เพราะลูกมีอาชีพการงานที่มั่นคง
หรอืมคีรอบครวั ยงัเปนอกีหนึง่เหตกุารณ์ในกลุ่มวัยสูงอายทุีท่าํให้เริม่สวดมนต์หรอืเลือกทีไ่ปทาํบญุ และถอืศลี
ที่วัดอย่างสมํ่าเสมอที่วัดในวันพระใหญ่ หรือวันพระมากขึ้น “รูสึกวาสวดมนตจริงจังตั้งแตเราออกจาก
ขาราชการครูมา …อายุมากขึ้น เราก็มาเอาทางพระพุทธ พระธรรม พระสงฆชวย” 

3) การเรียนรู หลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมดวยตนเอง 
เห็นความสําคัญของการสวดมนต์ที่สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันได้ “โดยสวนตัวผมศึกษา
คําสอนของพระพุทธเจา ในเรือ่งของหลักธรรม เราไมไดรูทั้งหมดหรอก เรารูแตสวนที่จําเปนที่เปนแกนจริงๆ 
…การสวดมนตจะเปนส่ิงที่ตามมาหลังจากนั้น เพราะวาเหมือนกับเปนกิจกรรม หรือวาเปนจารีตประเพณี
ที่เรามีความศรัทธา แลวเราก็ตองมีการเคารพบูชาประมาณนี้มากกวา” จากข้อมูลดังกล่าว พบว่ามิติเรื่อง
การเรียนรู้หลักธรรมพบเฉพาะในวัยแรงงานเทานั้นที่ได้สะท้อนข้อมูลดังกล่าวน้ี แต่นับว่าเปนข้อมูลที่มี
ความสําคญัทีค่วรนาํมากล่าวถึง เนือ่งจากผู้ให้ข้อมลูนี ้ได้รบัการปลูกฝงมาต้ังแต่วยัเด็กเช่นกนั แต่เมือ่เตบิโตข้ึน
สนใจที่ศึกษาจากพระอาจารย์ หรือศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือเพื่อศึกษาหลักธรรมด้วยตัวเอง 
ทําให้มีความศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา ถือว่าเปนการต่อยอดจากการที่ได้รับการปลูกฝงและถ่ายทอด 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยใดย่อมได้ หากคนๆ นั้นสนใจศึกษาด้วยตนเอง

5.2 รูปแบบการสวดมนต 

รูปแบบการสวดมนต์ของทั้งสามกลุ่มวัย พบว่ามีความคล้ายคลึงกัน เห็นว่าการสวดมนต์เปนสิ่งที่ดี 
ต้องสวดด้วยความศรัทธาและเชื่อว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจจึงจะเกิดผลดีต่อชีวิต “การสวดมนตมันเหมือนวา
ถาหากวาเราไมศรัทธา เราสวดไปก็ไมสบายใจ…เราตองศรัทธาตลอดการสวดมนต คือเราจะตองเชื่อวาที่เรา
สวดไปเราตองได…เชื่อวาที่เราทําตองเชื่อวามันเปนสิ่งที่ดี เพราะวาถาเราไมเชื่อ เราสวดไปก็ไมมีประโยชน 
เราก็ตองเช่ือกอน มันถึงจะมีประโยชนตอตัวเอง” โดยการสวดมนต์ถือเปนกิจวัตรประจําวันที่ทําเปนประจํา 
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จนเกิดความเคยชิน ถ้าหากไม่ได้สวดมนต์จะเกิดความรู้สึกกังวลในจิตใจหรือบางคนทําให้นอนไม่หลับ 
“ทําทุกวันคือบางทีเราออกไปเก็บของ เข็นของ แลวก็ลา เรานึกในใจวาวันนี้เมื่อยตัวเหลือเกิน จะนอนแตวัน 
พอปูท่ีนอนเสรจ็ลมหวัถงึหมอน คอืไมสวดมนตไมไดแลวเหมอืนวาเราเคยทําแลวจะไมทาํ ไมได” … “ถาหากวา
วนัไหนเราไมสวดก็เหมอืนจะนอนไมหลบั แตถาเกดิวาวันไหนทีเ่ราสวดมนตจะนอนหลับ” …” กส็วดทกุวนั คอื
วาพอเราทําไปเรื่อยๆ ก็เหมือนเปนกิจวัตร ก็คือเราตองทํา…ถาไมทําก็เหมือนวาเราขาดอะไรไปสักอยาง” 

ช่วงเวลาที่สวดมนต์ พบว่าส่วนใหญ่จะสวดช่วงก่อนนอนในเวลากลางคืน บางคนสวดในช่วงเช้ามืด 
เพราะเห็นว่าเปนช่วงเวลาที่เงียบ “เวลาสวด เรามีความสุข จิตสงบ เพราะวาเราสวดเชามืด มันเงียบ 
สวดแลวมันก็ดี” ส่วนใหญ่จะสวดเสียงดังในระดับที่ตนเองได้ยิน เพื่อให้จิตใจไม่วอกแวก อยู่กับบทสวดมนต์
ที่กําลังสวดตลอดเวลา “คือบทสวดมนตเคาบอกวาถาเรายิ่งจดจอ แลวก็ทองบทน้ัน ก็ยิ่งเพ่ิมยกระดับ 
เพ่ิมความศรัทธา ความเลื่อมใส ก็เหมือนขอสอบ ถาเรายิ่งทอง ยิ่งจําหลายรอบๆ ก็ยิ่งทําใหเราจําได” 
… “คิดวาออกเสียงจะดีกวา รูสึกวาโลงไดยินแลวกังวาน ถาหากวาเราอยูบานทองคนเดียวก็ดี” ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ที่กล่าวว่าการสวดมนต์จะเกิดประโยชน์
แก่จติของผูส้วดมนต์เอง เสยีงในการสวดมนต์ของผู้สวดจะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ซ่ึงจะทาํให้
ผู้สวดเกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ (สุภาพ หอมจิตร, 2554) โดยผู้สวดต้องสวดเสียงดังให้ได้ยิน
ในหูของตนเอง เพ่ือให้จิตจดจ่ออยู่กับเสียงสวดมนต์ จึงทําให้เกิดสมาธิ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) 
พรหมรังสี, 2557) อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออกจะใช้วิธีสวดแบบท่องจําและสวดตาม
ผูน้าํสวดมนต์หากสวดตามไม่ทนัหรอืจาํบทสวดไม่ได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต) 
พรหมรังสี (2557) ที่กล่าวว่าผู้สวดมนต์จะซึมซับการสวดมนต์จากการฟงเสียง ทําให้มีสติและเกิดความรู้สึก
สบายใจ ได้ความรู้ เกิดปญญามีจิตสงบลึกซ้ึงตามไปด้วย “อันไหนสวดไมไดก็จะนั่งเงียบ แตจะไมหลับ 
คือเราตั้งใจฟง พระพูดอะไรใจเราก็ไปกับเคา…เราสวดไมไดก็ตามเคาในใจ…ก็จะจําไดเปนบางที 
หัวทายจะไดเลย…แตก็เออหัวทายก็ชางมันเถอะ” 

ภาษาที่สวดเปนภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีบทแปล และทั้งสามช่วงวัยเห็นว่าการสวดมนต์จําเปนต้องรู้
และเข้าใจความหมายของแต่ละบทที่สวด เพราะบทสวดแต่ละบทมีคําสอนและหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 
“ถาพูดถึงรูคําแปลก็ดีนะ เพราะคําแปลทําใหเรารูหมดเลยวาพระพุทธเจาทําอะไร ทําเหมือนเปยบ…ก็ยังบอก
กับแฟนวาพระพุทธเจาสวดมนตกับคําแปลเหมือนกันเลยในชีวิตของคนเรา ทานสอนดีมาก” … “โดยสวนตัว
ผมคิดวาถาเราเขาใจความหมายอยูแลว ก็จะทําใหเราเขาใจในขณะที่เราสวด บางครั้งเราไมตองแปลก็ได 
แตเราจะระลึก เรารูอยูในใจอยูแลววาโอเคเราสวดอะไรอยู ความหมายคืออะไร เราสวดเพื่ออะไร” … 
“หนูวาคําแปลมีสวนสําคัญ สวดไปรูแตวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แตไมรูเลยวามันคืออะไร 
แลวสวดไปเหมือนกับนกแกว นกขนุทอง โดยทีไ่มรูเลยวาสวดไปไดอะไร…ถาเราไดรูความหมาย และทาํใหเรา
สามารถ focus ไดวาเราอยากไดอะไร เราก็ focus บทสวดนั้น” จากเสียงสะท้อนของผู้ให้ข้อมูล
ทัง้สามช่วงวยั พบว่าสอดคล้องกบั นกัวชิาการด้านพทุธศาสนาทีช้ี่ว่า หากผูส้วดรูค้าํแปลจะยิง่ทาํให้ผูส้วดมนต์
เกิดศรัทธาเช่ือมั่นในบทสวดมากข้ึนส่งผลให้ได้รับความสงบในจิตใจ และแสงสว่างทางปญญา สามารถ
นําหลักธรรมในบทสวดมนต์ไปปฏิบัติตามได้ (อัครเดช ญาณเตโช, 2557) ส่วนระยะเวลาของการสวดมนต์ 
พบว่าแต่ละคนใช่เวลาไม่เท่ากันซึง่ขึน้อยูก่บับทสวดมนต์ เปนบทสวดแบบส้ันหรอืยาว และความเหน่ือยล้าหลงั
จากการทํากิจกรรมในแต่ละวัน “วันไหนเราทํางานลาๆ ก็บอกวาวันนี้จะไมสวดมนต พอหัวถึงหมอนไมได 
เราไมไดทําอะไรสักอยาง ตองลุกขึ้นมาสวดก็ไมรูวาเปนอะไร แตวาคือเราก็สวดแบบงายๆ ไมตองยาวมาก” 
นอกจากนี ้ยงัพบว่าผูส้วดมนต์ทัง้สามช่วงวยั ในบางราย มกีารแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง ครอบครวั เจ้ากรรมนายเวร
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และญาตทิีล่่วงลบัหลงัสวดมนต์เสรจ็ “ทกุวนั สวดมนตเราก็ทองวา กอนเรานอนหลับไปในคนืน้ี เราขอตัง้ดวงฤดี
ไวใหมั่น ขอใหผลบุญที่ทําตามมาทัน สงผลนั้นใหคนอื่นไดชื่นใจ ขอใหสวนบุญแทแผไปทั่ว คนเกลียดกลัวรัก
ชงัแตครัง้ไหน ขอใหเขาไดดมีสีขุใจ ใหทัว่ไปท้ังคนรกัและคนชงั…เวลากอนทีจ่ะจบพระก็พาแผเมตตาใหคนโนน 
คนนี้แคนี้ก็สบายใจแลว…ชอบๆๆ กลัววาคนที่ตายไปแลว กลัวจะไมได ก็จะชอบตรงนี้” … “อะระหัง สัมมา 
...นโมตัสสะ แลวก็แผเมตตาดวย…ยายบอกวาใหแผเมตตาดวย..ใหเจากรรมนายเวรเรา คนที่คิดไมดีกับเรา 
ก็จะเลิกรายตอกันไป” …” ถาหากวาสวดมนตเสร็จ ถาหนูนั่งสมาธิเสร็จก็คือจะอโหสิกรรม ตอดวยแผเมตตา
ให สัพเพ สัตตา แผเมตตาใหญาติ พอแม…หนูอโหสิกรรมใหทั้งหมด” 

5.3 การอธิษฐานขอพร

การอธษิฐานขอพรหลังจากการสวดมนต์ พบว่าส่วนใหญ่ทกุกลุม่วยัจะอธษิฐานขอพรโดยให้ความสําคญั
กับครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวเปนลําดับแรก ก่อนตนเองสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันครอบครัวนั้น
มีความสําคัญสําหรับคนในทุกช่วงวัย เปนสถาบันที่สร้างความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวให้ใกล้ชิดกัน 
ส่วนใหญ่ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนนานและครอบครัวมีความเปนอยู่
ที่ดีขึ้น “เวลาที่สวดเสร็จไดมีการอธิษฐานทุกวัน …ก็จะอธิษฐานใหคุณพอ คุณแม มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
ไมเจ็บไมปวย แลวก็จะอธิษฐานใหตัวเองมีสุขภาพที่ดี …ใหคุณพอ คุณแมกอน” … “ก็ใจนึกอยากสวด 
อยากใหลูกสบาย…ตัวเองดวย และครอบครัว…ยังไงก็ตองใหลูกกอน…ก็อยากใหลูกดี ขอใหลูกดีอยางเดียว” 
… “ขอพรใหบิดา มารดาชื่อนี้ นามสกุลนี้สุขภาพรางกายแข็งแรง อยาเจ็บ อยาไข อยาปวย ลูกสาว ลูกชาย
และแฟนขอใหพระปกปกษ รักษาคุมครองใหลูกเปนเด็กดีของเรา” ส่วนการขอพรให้ตนเอง จะขอให้มีสุขภาพ
แข็งแรง การเรียนและการทํางานราบรื่น มีความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจ 

การขอพรของกลุม่วยัรุ่นและวยัแรงงานในเรือ่งการเรยีนและทํางานนัน้ กลุม่นีต้ระหนกัว่าต้องไม่ขอพร
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงมือกระทําด้วยจึงจะประสบผลสําเร็จได้จริง “เรื่องการเรียนขอใหเราเรียนใหดีขึ้น 
แตกต็องปฏบิตัติวัใหดขีึน้กวาเดมิ …เราก็อานดวย ไมใชวาอาศยัแตเรือ่งอยางนีอ้ยางเดยีว ถาเราไมอานหนงัสอื
ก็สอบไมได” รวมถึงการขอพรให้ตนเอง อยู่รอดปลอดภัย ไม่มีอันตราย ก็เห็นว่าต้องอยู่ที่การกระทํา
ของตนเองด้วย “ขอใหพระคุมครอง ใชพระคุมครอง แตทานจะคุมครองตอนที่เราประพฤติตนเปนคนดี 
ถาเราประพฤตไิมด ีทานไมคุมครอง เพราะพทุธศาสนาของเรา คือ อัตตาห ิอัตตโน นาโถ ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน 
ตนตองชวยเหลือตนเองดวย” นอกจากนี้ยังพบว่า วัยแรงงานบางคนไม่ได้อธิษฐานหรือขอพร เพราะได้ศึกษา
หลักธรรมและมีความเชื่อม่ันว่าทุกอย่างล้วนเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง เห็นว่าศาสนาพุทธไม่ได้เปน
ศาสนาแห่งการร้องขอ “ศาสนาพุทธไมไดเปนศาสนาแหงการรองขอ ไมใชสวดมนตแลวขอใหไดโนนไดนี่…
เมือ่เราคดิดี พดูด ีทาํด ีผมวาส่ิงดีๆ  จะเกิดขึน้ และถาอยากใหชวีติมส่ิีงดีๆ  เกิดขึน้ควรจะเริม่จากการสวดมนต” 
… “การอธิษฐานถาตามศาสนาพุทธจริงๆ เคาก็บอกวาไมไดเทาไหร แตก็ไมรูวาเราไปแอนตี้หรือเปลา 
อยางหลวงพอปญญา นันทภิกขุ บอกวาในศาสนาพุทธไมมีจงดลบันดาล ขออํานาจบารมีที่หลวงพอโสธร 
หรอืวาใครๆ สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่านเคารพนบัถอืจงดลบนัดาลให..ไมมีในศาสนา แตเรากย็งัยอมรบัขอศลี 
ขอพร ผมก็ยังพูดแซวๆ กันอยู” อย่างไรก็ตามพบว่า แม้คนกลุ่มนี้จะไม่ได้ร้องขอพรหรืออธิษฐานดังข้างต้น 
แต่กลับมีมุมมองน่าสนใจ เช่น ในการสวดมนต์หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา ในแต่ละครั้ง จะคํานึงถึง
หลกัความเปนจรงิว่าทาํไปเพ่ืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทาํให้เหน็เปนรปูธรรมมากข้ึน เช่น นึกถงึว่าการใส่บาตรนัน้ 
ใส่เพื่อถวายอาหารแด่พระสงฆ์เพื่อการดํารงชีพ หรือการสวดมนต์ เปนการสวดเพื่อเผยแพร่และสืบทอด



51
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

พระพุทธศาสนา ซึ่งมุมมองเหล่านี้สะท้อนให้ว่าคุณค่าของการสวดมนต์หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ทางศาสนา 
ไม่ได้ถูกจํากัดเพียงเรื่องของการขอพรหรืออธิษฐานให้เปนไปตามที่ใจมุ่งหวังเท่านั้น “เรารูวาชีวิตปจจุบันนี้ 
เรายังมีภาระ เรายังเรียน ก็ใชวิธีการที่เวลาทําบุญสวดมนต …ไมไดขอเหมือนอยางที่คนอ่ืนเคาขอ 
...เพราะเราจะนึกถึง อยางเวลาที่เราสวดมนต ใสบาตร เราทําบุญ เราทําเพื่ออะไร เชน ผมนึกวาใสบาตร 
เราก็ใสใหพระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาไดดํารงชีพอยู  เพ่ือปฏิบัติธรรม เพ่ือเผยแพรพระพุทธศาสนา 
และพุทธศาสนาที่ทานรักษาไวก็เปนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา” 

5.4 ประโยชนหรืออานิสงสของการสวดมนต

ทุกกลุ่มวัยได้สะท้อนให้เห็นว่าการสวดมนต์ทําให้ได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์สําคัญที่เหมือนกัน
คือ การมีสติในขณะที่สวด เชน “การสวดมนต ทําใหเรามีสติ มีความระลึกรูทัน คือเราทุกคนผมเขาใจวา
ก็ตองมีจิตคิดชั่วกันบางทุกคน วันหนึ่งอาจจะก่ีครั้งหรือวานับไมถวนก็มีบาง แตวาก็ทําใหเรามีสติ…ถาเรา
ทํากรรมไมดี กรรมที่ไมดีก็จะสงผลใหกับเรา” ภายหลังจากการสวดมนต์จะทําให้เกิดความสบายใจ มีจิตใจ
สงบ และเกิดความสุข “สวดแลวมีความรูสึกวาสบายใจ รูสึกวาเราทําทุกวันก็ดีกับตัวเอง จิตใจผองใส 
สมมุตวิาเราเจออะไรก็จะคิดถึงวาเราทําทกุวนั กค็งจะดีกบัตวัเอง” นอกจากน้ีการสวดมนต์ยงัเปนการพฒันาจติ 
ทําให้เกิดสมาธิ และเกิดปญญา “การสวดมนตเปนการสรางสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแลว ปญญาจะเกิดข้ึน
ตามมาเอง” 

ผูใ้ห้ข้อมลูแต่ละกลุ่มวยัได้นาํอานสิงส์จากการสวดมนต์ดงักล่าวมาปรบัใช้ในชวีติประจําวนัอย่างเหมาะสม 
ภายใต้บรบิททีม่คีวามแตกต่างกันในแต่ละช่วงวยั พบว่า กลุม่วัยรุน่ได้นําประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรบัใช้
ในการเรียน เช่น การทําสมาธิก่อนสอบ เพื่อช่วยให้มีสติและใจจดจ่อในขณะที่สอบ “สามารถทําใหเราคิดถึง
การมีสติ และมีใจจดจออยูที่ขอสอบนั้น และสามารถนึกถึงบทเรียน หรือที่อาจารยสอนมาไดแนวแน 
ทําใหมีสมาธิ และมีสติสามารถทําใหเรานึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมา ใจจดจออยูกับสิ่งนั้น” ส่วนวัยแรงงาน
ได้นําประโยชน์จากการสวดมนต์มาปรับใช้ในการทํางานและการใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น 
การใช้สติพิจารณาใคร่ครวญ สิ่งที่ได้กระทํามาอย่างมีเหตุผลและเปนรูปธรรม ทําให้เกิดความม่ันใจ
ในงานที่ตนเองได้ทํา “มันตองสัมผัสและทําดวยตัวเอง ถึงผมบอกไปก็ไมเขาใจอยูดีวาความรูสึกเปนยังไง
เพราะการสวดมนตชวยในเรือ่งทีท่าํใหเรามสีติมากขึน้ เวลาทํางานเรากเ็อาประสบการณจากการสวดมนตมา
ใชในการทํางาน คือ รูวาเราทําอะไรอยู เหมือนกับเปนการเชื่อมโยงกัน อยางเชน เราสวดมนตเราก็ตอง
จดจอกับคําสวด มันก็เริ่มมาจากตรงนี้ เหมือนกับการทํางาน เราก็รูวาเราทําตรงนี้อยูนะ ไมใชเราดูตรงนี้
อยู แตใจลอยไปที่อื่น” รวมถึงการใช้สติในการควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน “การสวดมนต
ชวยในการทํางานไดคะ ชวยไดเยอะเลย…ดวยนิสัยของตัวเองเปนคนใจรอน เปนคนพูดจาไมไดคิด 
แตพอสวดมนตก็ทําใหเราใจเย็นลง ทําอะไรก็มีสติ ทําใหคิดกอนทํา” 

ผู้สูงอายุจะให้ความสําคัญของการสวดมนต์เปนส่ิงยึดเหน่ียวและมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อให้เกิด
ความสบายใจและความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิต เนื่องจากผู้สูงอายุได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ทั้งทางด้านบวกและด้านลบมาตลอดช่วงชีวิต จากข้อมูลที่เกี่ยวกับประโยชน์หรืออานิสงส์ทีได้กล่าวมาข้างต้น
มีความสอดคล้องกับอานิสงส์ของการสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ซึ่งเกิดกับจิต
ของผู้สวดมนต์เอง (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี, 2557) เพราะขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อ
กบับทสวด สมองจะปลอดโปร่ง ไม่คิดในเรือ่งทีท่าํให้เครียด จึงทาํให้อารมณ์ผ่อนคลาย (สุภาพ หอมจิตร, 2554) 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ มองโลกในแง่ดีและปล่อยวาง “คือเราก็ปลงไปเอง แลวก็จากตัวเอง 
ประสบการณของตัวเองดวย คือเมื่อกอนลําบากมาก แตเราก็ไมไดมองคนอื่นวาทําไมเคาถึงรวย ทําอยางไร
เคาถึงรวย มันก็บุญวาสนาของเรา ถาไมมีวาสนาก็ลําบากอยูอยางนั้น ทําจนตายก็ไมรวย” … “สวดแลว
สบายใจ …ก็ทํางานไป ดีไป ไมเหนื่อยไมลา …มันมีกําลังใจ อะไรที่เราทําไวมันก็ดี ไมเห็นมันก็ดี อะไรๆ 
ก็ทําดีไว ก็บอกใหทําดี ทําชั่วก็ไดช่ัว ทําดีก็ไดดี” และเปนข้อน่าสังเกตว่าผู้สูงอายุได้สะท้อนให้เห็นคุณค่า
หรือประโยชน์ของการสวดมนต์ ทางด้านจิตใจ ช่วยยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสุข ความสบายใจ 
ในช่วงบั้นปลายของชีวิต มากกว่าการนําไปปรับใช้ในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องอื่นๆ อาจเปนเพราะ
ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ และได้ผ่านพ้นอุปสรรค และประสบความสําเร็จ 
ในช่วงวัยต่างๆ มาตลอดจนถึงช่วงชีวิตในปจจุบัน

ถึงแม้การสวดมนต์จะมีประโยชน์และอานิสงส์ดังได้กล่าวข้างต้น แต่การสวดมนต์ควรกระทําอยู่เสมอ 
จึงจะได้รับประโยชน์ที่เปนมงคลแก่ตนเองอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่สวดมนต์เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น 
“ไมใชสวดมนตแควันนี้ แตในชีวิตประจําวันไมไดทํา หรือวายังประพฤติตนที่ไมดีอยู ถึงทําไปก็ไมมีประโยชน
ในความคิดของผม มงคลอาจจะเกิดกับตัว แตจะเกิดบางครั้งบางคราวเทานั้น แตถาอยากจะใหมงคล
เกิดกับตัวเองตอเนื่อง ตองทําบอยๆ” 

5.5 การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พบว่าทกุกลุ่มวยั นิยมมาเข้าร่วมกจิกรรมพร้อมกบัคนในครอบครวั
ในสถานที่จัดงานจริง เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือบางคนที่มีบุตร พาบุตรมาด้วย ขณะที่วัยรุ่นส่วนใหญ่
มาเข้าร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทุกคนเห็นว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนกิจกรรมที่ดี มีความเปนสิริมงคล 
เปนการทาํบญุและเปนทางเลือกหนึง่ซ่ึงคดิว่าดกีว่าการไปเทีย่วเฉลมิฉลอง หรือสงัสรรค์ ในเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ 
และมคีวามเชือ่ว่าขึน้ปีใหม่ถ้าได้สวดมนต์แล้ว ถอืว่าเปนการเริม่ต้นชีวิตทีด่ ีอย่างไรกต็ามการเข้าร่วมกจิกรรม
สวดมนต์ข้ามปีในกลุ่มผูส้งูอาย ุจะคาํนงึถงึการมเีพ่ือนร่วมเดินทาง และระยะทางของสถานทีจั่ดงานเปนเรือ่งหลกั
เพราะส่วนใหญ่มีปญหาในเรื่องสุขภาพ และอุปสรรคจากการเดินทางในช่วงกลางคืน

การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทราบมาจากหลายช่องทาง ส่วนใหญ่ทราบจากปาย
ประชาสมัพันธ์ตามสถานทีต่่างๆ เช่น วัด สถานทีร่าชการ ตามแยกถนน เปนต้น และจากโฆษณาทางโทรทศัน์ 
บางคนทราบจากการชักชวนของเพื่อนหรือคนในครอบครัว นอกจากนี้วัยรุ่นและวัยแรงงานบางคนทราบ
จากการสบืค้นข้อมลูจาก Internet ด้วยตนเอง และผูสู้งอายบุางคนรบัรูข่้าวสารการจดังานจากการไปเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่วัด เช่น ทําบุญหรือปฏิบัติธรรมเปนประจํา

รูปแบบการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดครั้งน้ีโดยรวมถือว่าดี ภายในงานไม่แออัด พ้ืนที่การจัดงาน
สามารถรองรับจํานวนผู้ที่มาเข้าร่วมได้เพียงพอ มีการลงทะเบียน แจกพัด หนังสือสวดมนต์ และสติ๊กเกอร์ 
ให้ผู้เข้ามาร่วมกิกรรมมีการต้อนรับอย่างดี โดยมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ตลอดงาน 
ผู้มาร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายทุกเพศ ทุกวัย พบวัยกลางคนมากกว่าวัยอ่ืนๆ และมีวัยรุ่นเข้ามาร่วม
สวดมนต์ข้ามปีเปนจํานวนมากเช่นกัน อาจมีความไม่สะดวกอยู่บ้าง ขณะสวดมนต์อาจมีเสียงรบกวน 
จากผู้เข้าร่วมงานคุยกัน เสียงดนตรีจากการจัดงานปีใหม่ของเทศบาล แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าไม่เปนปญหา
มากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงานมาด้วยความตั้งใจและศรัทธาที่จะมาสวดมนต์ 
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ทุกกลุ่มวัย มองว่าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คือความสบายใจและมีโอกาส
ในการทําบุญ ทําความดีที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นปี บางคนได้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีเปนคร้ังแรก 
ประทับใจในบรรยากาศ รูปแบบกิจกรรมและสภาพแวดล้อมภายในงาน ได้รับรู้ถึงแรงศรัทธาและความตั้งใจ
ของคนที่เข้าร่วมสวดมนต์ ซึ่งมีจํานวนมาก หลายช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยรุ่นเปนการปลูกฝง
ให้ลูกหลานเห็นความสําคัญและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา แทนการไปสังสรรค์รื่นเริง
ในวันปีใหม่ นอกจากนี้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนการเปดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ได้พบปะผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งทางอาชีพและวัย ที่มีความสนใจในเรื่องการสวดมนต์เหมือนกัน

แม้ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี แต่ทุกกลุ่มวัย ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์มากกว่าน้ี เช่น ปายประชาสัมพันธ์ควรมีหลายจุดเพื่อให้ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม
กจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีควรจะมกีารให้ความรูเ้ก่ียวกับการสวดมนต์ เช่น วิธกีารสวดมนต์ คณุค่าและประโยชน์
ของการสวดมนต์ที่อาจนําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน ควรมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ีนานข้ึน เช่น 
มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม-วันที่ 1 มกราคม เปนต้น รูปแบบกิจกรรมควรมี
ความหลากหลายขึ้น เช่น การสวดมนต์ น่ังสมาธิ ฟงเทศน์มหาชาติ เปนต้น เพื่อเปนการดึงดูดให้คน
มาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในทุกช่วงวัย ส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งต่อไป 
โดยอยากจะเข้าร่วมงานพร้อมกับคนในครอบครัว หรือเพื่อน มากกว่าที่จะไปคนเดียว เพราะเห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวมีคุณค่าและจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
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ภาคผนวก

กลุมวัยรุน

นองเกา

(เพศชาย, อายุ 16 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“การสวดมนตมนัเหมอืนวาถาหากวาเราไมศรทัธา เราสวดไปกไ็มสบายใจ…เราตอง
มีตลอด การสวดมนต คือเราจะตองเชื่อวาที่เราสวดไปเราตองได…เชื่อวามันดี ที่เราทํา
ตองเชือ่วามนัเปนสิง่ทีด่ ีเพราะวาถาเราไมเชือ่ สวดไปแลวไดอะไร เราสวดไปกไ็มมปีระโยชน 
เราก็ตองเชื่อกอนวาสิ่งที่เราทํามันสิ่งที่ดีแลว มันถึงจะมีประโยชนตอตัวเอง” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องเก้า มีพ่ีชาย 1 คน ปจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ครอบครัวประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง 
ตอนเด็กน้องเก้าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ภูมิต้านทานตํ่า เจ็บปวยบ่อย แต่ก่อนนอนกับแม่ แม่น้องเก้า
ชอบอ่านหนังสือธรรมะ มีหนังสือธรรมมะวางไว้บนหัวเตียง น้องเก้าจึงได้อ่านหนังสือธรรมะด้วย ซึ่งรู้สึกดี 
พ่อและแม่คอยดูแลเรื่องความเปนอยู่อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

“พอเคาเพ่ิงจะมาปลอยเมือ่ป สองปนีเ้อง ปลอยปแรกกเ็พิง่จะ ม.3 ทีจ่ะใหไปโนนนีไ่ด 
ใหไปแตตอนกลางวนั ถาตอนกลางคนืตองมพ่ีีหรอืวาผูใหญไปดวย ถึงจะใหไปขางนอกบานได 
อาจจะไมใชบานผมบานเดียว แตวาบานอื่นก็เปน บางทีพอเคาจะเปนคนหวงลูก” 

เรื่องเลาสงดีๆ 
ที่ได้จากการสวดมนตรายบุคคล
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น้องเก้ามีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก รู้จักการประเมินตนเอง มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในส่ิงที่
ตนเองชอบ โดยมีพี่เปนต้นแบบท่ีดีในการที่จะศึกษาต่อตามความประสงค์ของตนเองโดยคิดว่าจะไปเรียนต่อ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง 
หรือพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“ผมไมไดวาตัวเองเกง ตั้งแต ม.1 ถึงปจจุบันเกรดไมเคยตกจาก 3.5…ไมถึง 4 
แค 3.96…ความชอบ พี่เคาก็จะไปเรียนกันที่นั่น ไมวาจะเกษตร พระนครเหนือ หรือวา
ลาดกระบังก็จะมพีีผ่มไปเรยีนอยูหมดเลย…พีช่ายเรยีนอยู ม.บรูพา และพีส่าวเรยีนลาดกระบงั
ตอโท พี่สาวอีกคนหนึ่งอยูเกษตร จบแลว” 

น้องเก้าเปนคนพูดจามีหลักการ เหตุผลชัดเจน คิดเชิงบวก ยอมรับในจุดอ่อนของตัวเองและพยายาม
แก้ไขจุดอ่อนนั้นในขณะเดียวกันเปนเด็กที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตของวัยรุ่น โดยเฉพาะเรื่องแฟนที่คบหากับอยู่
ทุกวันนี้ โดยบอกว่า น้องเก้าและแฟนต้องปรับตัวเข้าหากัน แฟนรับในสิ่งที่ตัวเองเปนได้ ตนเองต้องยอมรับ
ในสิ่งที่แฟนเปนได้เช่นกัน จึงจะคบหากันได้ตลอด น้องเก้าได้บอกเรื่องการมีแฟนให้คนใกล้ชิดหรือครอบครัว
ได้รับรู้ด้วย น้องเก้ายอมรับว่าตนเองเปนคนแบบน้ีมาตั้งแต่เด็กส่วนหน่ึงอาจจะอยู่ที่การสวดมนต์ด้วย 
และอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่พ่อและแม่เปนหลัก โดยพ่อและแม่สอนว่าให้พูดจาให้มีเหตุผล ถ้าช่างพูดโดยไม่มีเหตุผล 
คนฟงจะไม่รู้เรื่อง

“ผมเอาแตใจบาง แตผมจะรูของผมวาสิ่งที่ทําไมดี คือผมมีสติวาสิ่งนี้ไมดีแลวก็จะ
พยายามลดลง….คือถาเรามาเปนตั้งแตเด็กจะไปทีเดียวก็เปนไปไมได ก็คอยๆ ปรับ 
เราก็จะถามเคาตลอดวาเรามีอะไรที่ไมดีไหม คือถาหากวาเราไมดี ตรงนี้ก็ตองแกไข คือ
เราจะมองตัวเองวาเราเปนอยางนี้จริงๆ อยางที่เคาพูดเราก็ตองแกไขตัวเราเอง” 

“ผมเปนมาตั้งแตเด็กแลว สวนหน่ึงอาจจะอยูที่การสวดมนตดวย แลวก็สวนหน่ึง
จะเนนพอแมเปนหลกั ก็คอืพอแมผมสอนมาวาไมตองพดู และถาพดูกใ็หมเีหตผุล คอืถาผม
จอๆ ไปแลวไมมีเหตุผล คนอื่นก็จะฟงผมไมรูเรื่อง พูดใหรูแกน พูดใหเขาเรื่อง” 

แฟนของน้องเก้ามีการผลการเรียนดีมากเช่นกัน ถนัดทางวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งสองคนคบหา
กันบนพ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยช่วยเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องการเรียนและแนะนําส่ิงดีๆ 
ให้กันและกัน อย่างไรก็ตามน้องเก้ายังเห็นว่าวัยรุ่นกับอาจารย์ มีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องของการมีแฟน
ในวัยเรียน เนื่องจากได้รับการบอกกล่าวจากอาจารย์ว่าการที่ผู้ชายและผู้หญิงใกล้ชิดกัน อาจมีความสัมพันธ์
ที่มากกว่าความเปนเพื่อน “คือเคาจะสอนตลอดวาผู หญิงกับผู ชายตองหางกัน คือถาเราอยู ใกลกัน 
เคาก็จะคิดวาเรามีอะไรกันตลอดเลย … แตวาผมคุยกันวามีแฟน เราเปดอกคุยกัน มีแฟนแลวแตไมได
พาไปทางไมดี ก็จะคอยแนะนําใหเคาสวดมนตอยูตลอด” 

ครอบครัวน้องเก้ามีความเชื่อแบบคนจีนโดยการนับถือ และบูชาฮู้ (ผ้ายันต์สีแดงของคนจีน) ตามย่า 
แม่บูชามาตลอด เชื่อว่าการบูชาฮู้ทําให้ค้าขายดี และช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เนื่องจากครั้งหนึ่ง
คนในครอบครัวเคยประสบอุบัติเหตุ แต่รอดมาได้ โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ผู้นับถือฮู้จะไม่กินเนื้อสัตว์
ใหญ่ เช่น วัว ควาย เปนต้น
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การเร่ิมสวดมนต

ทุกคนในครอบครัวสวดมนต์เปนประจํา น้องเก้าเริ่มสนใจเรื่องสวดมนต์ตั้งแต่ อายุประมาณ 8-9 ปี 
และได้สวดมนต์โดยตลอด โดยเฉพาะช่วงเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นสวดเปนกจิวตัรประจาํวนั เพราะแม่สอนว่า
การสวดมนต์เปนสิ่งที่ดี เนื่องจากน้องเก้านอนกับแม่ ดังนั้นได้ซึมซับการสวดมนต์จากการอ่านหนังสือธรรมะ
ด้วย 

“คอืคณุแมจะชอบอานหนงัสอืธรรมะ กเ็ตม็หวัเตียงไปหมดเลย แลวผมเปนคนนอนดกึ
ก็ชอบไปอานของคุณแม ก็รูสึกดี...นอนที่เดียวกัน แตวาผมจะหยิบมาอานขางลาง 
คืออานบนเตียงเปดไฟอานคนเดียว” 

ทกุวนันีห้ากน้องเก้านอนดกึจะสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรยั หากวนัใดเข้านอนเรว็จะสวดบทอืน่ๆ เพิม่ 
เช่น บทอาราธนาพระปริตร เวลาสวดมนต์จะนั่งท่าเทพบุตร ชันเข่า เหมือนกราบพระ ปกติจะใช้เวลาในการ
สวดมนต์แต่ละคร้ังประมาณ 10-15 นาที โดยนั่งสวดบนเตียงนอน เวลาสวดมนต์ระลึกถึงหลวงพ่อโสธร 
และฮู้ที่ครอบครัวนับถือ 

“ก็สวดทกุวนั แตวาทกุวนัน้ีจะสวดประมาณวาถาหากวานอนดึกกจ็ะสวดเปนบทส้ันๆ 
อาระหัง สัมมา เปนธรรมดา แตถาวันไหนนอนเร็วก็จะอิติปโส ดวย” 

“ม.ตนก็สวดทุกวัน คือวาพอเราทําไปเรื่อยๆ ก็เหมือนเปนกิจวัตร ก็คือเราตองทํา…
ถาไมทําก็เหมือนวาเราขาดอะไรไปสักอยาง” 

น้องเก้าเห็นว่าการสวดมนต์ต้องมีศรัทธาตลอด และจะต้องเชื่อว่าการสวดมนต์เปนสิ่งที่ดี เพราะว่า
ถ้าเราไม่เชื่อ สวดไปแล้วได้อะไร เราสวดไปไม่มีประโยชน์ เราต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่ดีแล้ว 
จึงจะมีประโยชน์ต่อตัวเอง หากไม่มีศรัทธาในการสวดมนต์ สวดไปไม่สบายใจ

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

น้องเก้าสวดมนต์เฉพาะภาษาบาลี และเห็นว่าการสวดมนต์จําเปนต้องรู้ความหมายบทสวดมนต์นั้นๆ 
ถ้าไม่รู้ว่าแต่ละบทมีความหมายอย่างไร ก็จะทําให้ไม่เข้าใจ

“สําหรับผมวาจําเปนความหมายของบทสวด เพราะวาเหมือนเราสวดไป เราก็ไมรู
วาคํานี้มันแปลวาอะไร ก็เหมือนวาสวดไปแตเราก็ไมรู ก็ไมไดประโยชน” 

การอธิษฐาน

ปกติถ้าสวดมนต์เสรจ็ จะอธิษฐาน ให้ครอบครวัมคีวามเปนอยูท่ีด่ ีค้าขายคล่อง และอธษิฐานให้ตนเอง
มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้คุณพระคุ้มครอง 
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ด้วยความศรทัธา ถือว่ามคีณุค่าทางด้านจติใจ ทาํให้รูส้กึสบายใจ นอนหลบั จติใจเบกิบาน 
ประสบการณ์ที่ได้จากการสวดมนต์ทําให้มีสติ พิจารณาใคร่ครวญ ทบทวนการกระทําของตัวเองที่ผ่านมา 
สามารถปรบัเปลีย่นความคดิตนเองได้ จากเดมิน้องเก้าเปนคนทีค่ดิมาก พอสวดมนต์รูสึ้กว่า มสีตแิละรูจั้กผิดชอบ
มากขึ้น โดยมีพ่อและแม่เปนต้นแบบในการเรียนรู้ ทําให้เปนคนที่มีความคิดเปนเหตุเปนผล รู้จักคิด รู้จักพูด

“ในความคดิเห็นสวนตวั ผมคดิวาถาเราสวดมนตไป เราจะมาพดูไมไดวาจะดกีวาคน
นั้น คนนี้ แตวาผมจะดูที่ตัวเอง สํารวจตัวเองวาวันนี้กับวันกอนแตกตางกันอยางไร วัน
กอนอาจจะคดิมาก คอืผมจะเปนคนคดิมาก แตวาวันน้ีเราดข้ึีน กจ็ะมกีารเปล่ียนแปลงจาก
การสวดมนตดวย” 

น้องเก้าเชื่อว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนหนึ่งมาจากการสวดมนต์ด้วยความศรัทธา ทําให้มีคุณค่า
ทางด้านจิตใจ รู้สึกสบายใจ นอนหลับ จิตใจเบิกบาน การสวดมนต์อาจเปนส่วนหนึ่งที่ ทําให้หายจากโรคภัย
ไข้เจ็บ แม้ยังเปนอยู่บ้าง แต่ว่าอาจจะไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนนอนตากแอร์นิดเดียว ไม่สบายแล้ว 
แต่เดี๋ยวนี้จะเปนบ้าง แต่อาจจะไม่หนัก หรือเปนไข้หนัก แต่เปนเพียง 2-3 วันหาย และอาจเปนไปได้ว่า 
ตอนเด็กอาจจะไม่แข็งแรง คือไม่มีภูมิต้านทาน โดนอะไรนิดหน่อยจะไม่สบาย เปนหวัดแล้ว แต่พอโตขึ้น
ได้ออกกําลังกาย การกินอาหารและการดูแลตัวเองด้วย

การสวดมนต์มีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนหนังสือได้ โดยใช้หลักการสร้างสมาธิ มาปรับใช้ในการเรียน 
โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าสอบ เพื่อลดความตื่นเต้น ความฟุงซ่าน เพื่อเรียกสมาธิกลับมา ตอนสอบทุกคนเวลาที่
เข้าห้องสอบ จะรนจะลมื ก่อนเข้าห้องสอบพยายามทาํสมาธ ิ20 วินาทเีหมอืนเวลาทีส่วดมนต์คอืการต้ังสมาธิ
จิตใจ เหมือนว่าไม่สวดมนต์แต่เอาหลักการตั้งสมาธิ การที่เข้าห้องสอบสมองจะคิดไปหมด คิดไปยาว ค่อยๆ 
เก็บความคิดออกมา จากความคิดที่ฟุงซ่าน แล้วก็ค่อยๆ ตั้งให้หายไป

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

น้องเก้าเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัปตลุาราชรงัสฤษดิ ์โดยไปกบัเพือ่นผูช้าย ประมาณ 4-5 คน 
ไปตอนรอบดึกใกล้ห้าทุ่ม สวดเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

สิง่ทีน้่องเก้าได้รับจากการเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีคอื ความสบายใจและมโีอกาสในการทาํความดทีีถ่อืว่า
มีความยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นปี

“มีความสบายใจกับตัวเองวาตนปเราไดทําความดีใหญมาก เพราะวาการสวดมนต
ขามปเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญ เวลาที่เกิดเรื่องรายๆ ขึ้นมาเราก็จะบอกกับตัวเองวา
คงไมเปนไรหรอก เพราะวาเราก็ไดทําตรงนั้นมาแลว ทําใหจิตใจเราสบาย” 



59
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

สิง่ท่ีประทบัใจมากทีส่ดุคอื การได้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีในครัง้นีเ้ปนครัง้แรก ปกตจิะอยู่บ้าน สงัสรรค์
อยู่ที่บ้านพร้อมกับครอบครัวและญาติ 

น้องเก้าทราบว่ามีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีจากปายประชาสัมพันธ์ที่ติดอยู่ตามสี่แยกถนน แต่ปกติ
น้องเก้าก็เชื่อว่าทุกคนในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่าที่วัดจะมีงานสวดมนต์ข้ามปีในช่วงปีใหม่เปนปกติ

บรรยากาศการจดังาน ถอืว่าด ีมอีปุสรรคจากเสียงรบกวน ทาํให้ไม่มสีมาธ ิมยีงุ ทีส่ร้างความราํคาญ
ขณะสวดมนต์ แต่กถ็อืว่าไม่เปนปญหามากนัก เพราะส่วนใหญ่ของคนทีเ่ข้าร่วมงานน้องเก้าเชือ่ว่ามาด้วยความตัง้ใจ
และศรัทธาที่จะมาสวดมนต์อยู่แล้ว

“เพราะวาเรารูอยูแลวถาไปก็ตองลําบากบาง คนเยอะบาง แตวาบางทีเหมือนวา
เด็กเล็กๆ ที่พอแมเอาไป เหมือนวาจะซุกซน เราก็จะไมคอยมีสมาธิกันเทาไหร นองเกา
นั่งสวดขางลาง เพราะวาขางบนนี้เต็ม ผูสูงอายุจะอยูขางบน พูดถึงจอแจเรื่องโครงสราง
ไมมีปญหา จะอยูที่สภาพแวดลอมตรงนั้นมากกวา อยางหนึ่งก็คือยุงเยอะ ถาเปนสวนอื่น
เกาอี้ก็ไมมีปญหาอยูแลว เพราะวาทางสถานที่เคาก็จัดเตรียมไวดี” 

น้องเก้าเสนอแนะว่าการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีครั้งหน้า ควรมีของที่ระลึกแจก โดยเปนของที่มีคุณค่า
ทางจิตใจ เช่น สายสิญจน์หรือโปสเตอร์รูปพระ ที่สามารถเก็บไว้กับตัวเองได้

“ทีไ่ปวนันัน้กจ็ะมีประกาศเกยีรตคิณุทีม่ใีบมา ผมวานาจะมขีองทีเ่ปนคณุคาดานจติใจ
แจก เชน โปสเตอรรูปพระที่ใหรูวาครั้งนี้เรามา จะเก็บไววาเราเคยมา เปนหลักฐานวาเรา
มา เชน สายสิญจนที่เคาจะคลองหัวแลวเอากลับบานได บางคนก็อาจจะทําหาย แลวเคา
อาจจะนานไปก็ลืมวาเอามาจากไหน แตถาเราไดส่ิงนี้เอามาเห็นก็รู เลยวานี่ไปที่นี่มา 
เรามีหลักฐานวาเราไปจริงๆ” 

สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งต่อไปน้องเก้า ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมได้หรือไม่ 
เพราะช่วงเวลาปีใหม่ถือเปนวันรวมญาติ ซึ่งนิยมจัดงานสังสรรค์ที่บ้านของน้องเก้าเปนประจํา

“ปหนายงัไมแนใจวาจะไปเขารวมงานไดหรอืไมเพราะทีบ่านบางทเีคามากนิกนั ปูยา 
ตายายเคามากันเยอะ ก็เหมือนวาเปนวันรวมญาติ คือวาผมจะจัดงานเลี้ยงที่นี่ คือที่อื่น
จะไมสะดวกในการจัด เชน ที่บานผมเปนรานอาหาร อุปกรณพรอมอยูแลว ถาหากวา
มารวมกันที่นี่ ก็อาจจะมีลูกหลานที่เปนพี่นองผม เคาก็จะพามาได ก็กลับอาจจะไมดึก 
แตวาผมก็อาจจะตองอยูชวยดูแล” 
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นองบอย

(เพศชาย อายุ 20 ป, ทํางานแลว)

“การสวดมนตไมจําเปนตองรูคําแปล…ก็แลวแตคนเครง ถาหากวาตองการที่จะ
เอาไปสอนคนอื่นตอก็ควรที่จะรูคําแปล…ผมขอแคยึดทางนี้เพื่อใหผมไดสติกลับมาแคนั้น…
เหมือนกับวาใหมันนิ่ง” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องบอย ปจจบุนัทาํงานประจาํทีบ่ริษทั เปนผูช่้วยในแผนกจดัส่งสินค้า และตดิตัง้อปุกรณ์ให้กบัลกูค้า 
รวมทัง้ตดิตามความพึงพอใจในบริการลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์ น้องบอยได้รบัการชักชวนจากเพือ่นไปทาํธรุกจิ
ขายตรงเปนอาชีพเสริม ช่วงแรกไม่ได้ทําจริงจังมากนัก ต่อมาได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมจากเพื่อนรุ่นพี่
ซึ่งทําธุรกิจขายตรงเหมือนกัน จึงเริ่มทําจริงจังมากขึ้น 

เนื่องจากน้องบอยทํางานประจําอยู่ไกลจากบ้าน จึงได้เช่าห้องพักอยู่ใกล้ที่ทํางานในอําเภอเมือง 
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยกลับบ้านที่ตําบลประเวศทุกอาทิตย์ 

พ่อและแม่หย่าร้างกัน ตั้งแต่อายุประมาณ 10 ปี ขณะนั้นกําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
แต่พ่อแม่ยงัไม่ได้แยกกันอยู ่น้องบอยเปนลูกชายคนเดยีว ต่อมาพ่อเสียชวิีตด้วยโรคมะเรง็ หลังจากน้ันไม่นาน
แม่ของน้องบอยได้แต่งงานใหม่ และไปอาศยัอยูก่บัแฟนใหม่ทีจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช ประกอบอาชพีเล้ียงกุง้
และมีลูกผู้หญิงกับสามีใหม่ 1 คน 

เมื่อตอนเปนเด็กอาศัยอยู่กับยาย กง และอา ที่ตําบลประเวศ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แต่ปจจุบันยังโทรศัพท์คุยกับแม่อย่างสมํ่าเสมอ และในช่วงเทศกาลแม่จะเดินทางมาเยี่ยมอยู่เสมอ น้องบอย
เปนคนรักแม่มาก มีความเข้าใจในชีวิตครอบครัวของพ่อและแม่ จึงไม่รู้สึกเสียใจ ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะ
ส่วนหน่ึงได้รบัความอบอุน่และได้รบัคาํปรกึษาทกุเรือ่งเมือ่เกิดปญหา จากกง และยาย จึงทาํให้เกิดความมัน่ใจ
ในการใช้ชีวิต 

“คิดวาเราโชคดีที่มาเกิดกับครอบครัวที่อบอุน แลวก็ใหคําปรึกษาทุกอยางกับเรา
แบบนี้ ดีกวาครอบครัวอื่นที่เคาเจอหนักกวาเรา เคาก็ยังดิ้นรนกวาเราอีก เราจะไปนอยใจ
ทําไม เราเกิดมาแคนี้ เรามีครอบครัวที่อบอุน นี่ก็นาจะเพียงพอแลว” 

น้องบอยมีความมั่นใจในตนเอง มีหลักการ มีความคิดเชิงระบบ โดยวิเคราะห์เชิงเหตุผล 

“ผมเปนคนทีช่อบคดิมาก ชอบวเิคราะหกอนวาทาํแลวไดอะไร ทาํแลวมผีลประโยชน
กับเรา หรือวามีผลประโยชนไหม ทําแลวเกิดประโยชน 80% หรือวา 60% เกินครึ่งทํา 
ผมจะเปนพวกนกัวชิาการเสยีสวนใหญ เพือ่นจะไมคอยอะไรกบัผมมากมาย เพราะวาผมจะ
ชอบพูดวิชาการไมชอบพูดเลอะเทอะ” 
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น้องบอยสนใจและเรียนรู้ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต
ประจําวัน เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตตามเปาหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยความมุ่งมั่น แม้ว่าจะจบการศึกษาในระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น สามารถใช้ประสบการณ์ในการทาํงานทีผ่่านมา ในการสอบแข่งขันตาํแหน่งผูช่้วยหวัหน้า
แผนกที่เปดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติระดับปริญญาตรีได้ เนื่องจากได้เปรียบผู้แข่งขันอื่น โดยรู้ระบบการบริหาร
งาน การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเปนประสบการณ์ที่ได้มาจากการทํางานทั้งสิ้น 

“ผมจบ ม.3 ชวงหนึง่ผมแขงขันกับเดก็วุฒิปรญิญาตร ีทีเ่ขามาสมคัร สถานทีท่าํงาน
ปจจุบันประมาณ 10 กวาคนได แตผมเปนคนเดียวที่มีวุฒิ ม.3 สวนเราสอบขอเขียน
เราสูเคาไมไดอยูแลว แตผมเคยบริหารงานมา เคยอยูท่ี “รานอาหาร” เคยทํางานที่ 
“รานอาหาร” ทํางานมาหลายที่ ผมรูสภาพจริงดีวาเปนอยางไร แตพวกเคาไมรู เคาเรียน
ในหองเรียน แตเรามีประสบการณจริง เราไดเปรียบกวา ผมก็สอบถึงชวงเวลาที่สอบ
สัมภาษณและการทดลองงาน ผมก็คิดวาได และผมไดเปรียบ และผมรูระบบการทํางาน 
การเขากะตองบรหิารอยางไร ตองดแูลลูกนองอยางไร ตองเรยีงลําดบัความสําคัญอยางไร 
คือก็ไดเปรียบตรงนั้น” 

นอกจากนีน้้องบอย มคีวามคดิเชงิบวกในการใช้ชีวิต เปนคนโอบอ้อมอารช่ีวยเหลือคนอืน่โดยท่ีตนเอง
ไม่เดือดร้อน เช่น ให้ค่าที่พักและค่าอาหาร ชอบทําบุญตักบาตรเมื่อมีโอกาส และให้คําปรึกษากับเพื่อนๆ 
และคนอื่น เมื่อคนเหล่านั้นมีปญหาหรือมีความทุกข์ ไม่ว่าจะเปนเรื่องเงิน เรื่องที่พักหรือว่าอาหารการกิน
ไม่ใช่ว่าจะเที่ยวบริจาคเมื่อเพื่อนเดือดร้อน หรือว่าเราพอที่จะมีสินทรัพย์ให้ได้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อน ถือว่า
เปนการทาํบุญ ชาตหิน้าฉันท์ใดเกิดมาคงจะได้สบาย หรอือาจได้เจอคนแบบน้ีบ้าง คอืได้ทาํแบบพระพทุธองค์
คงจะได้เห็นว่าเราให้โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ท่านคงจะให้อะไรเรากลับมาที่มีค่ามากกว่าเงินทอง

“จะใสบาตรตามชวงเวลา ถาหากวาผมเขาเชาจะไปใสไมได เพราะวาผมตองไป stand 
by ตั้งแตเชา คือตองเตรียมเอกสาร ไมมีเวลาคือทําแลวเปนทุกขก็อยาไปทําดีกวา 
ถาหากวาผมเขาเที่ยงก็พอจะตื่นเชาเพื่อที่จะทําโนนนี่ได ก็ไปทํา” 

“ชอบใหคําปรึกษาคนอ่ืน แลกเปล่ียนความคิดกัน วาเคามีปญหาอะไรหรือเปลา 
พอเราพูดใหเคาฟงแลว เคาก็รูสึกโลง หรือวารูสึกเบา เหมือนเรา คือมาแบงเบาภาระ
ในใจเคา” 

น้องบอยมีแฟนแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงาน แฟนมีความเปนส่วนตัวสูง ชอบความสนุกสนานร่าเริง 
ไม่สนใจเรื่องการสวดมนต์ มีลักษณะนิสัยที่ต่างกัน แต่สามารถคบกันได้ เพราะต่างฝายต่างปรับตัวเข้าหากัน

การเร่ิมสวดมนต

ครอบครัวที่น้องบอยอาศัยอยู่สวดมนต์เปนประจําเนื่องจากกงเปนร่างทรงของหลวงปูฤาษีตาไฟทั้งนี้
ไม่ได้เปดเปนสํานักร่างทรง มีการทําวัตร ในทุกวันพระ ทําร่วมกันทั้งครอบครัว ทําให้น้องบอยได้ร่วม
สวดมนต์ด้วย
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น้องบอยเร่ิมสนใจเรื่องการสวดมนต์อย่างจริงจังช่วงอายุ 17 ปี เพราะแม่ปวยเข้าโรงพยาบาล
เปนประจํา ด้วยโรคหอบหืด น้องบอยและครอบครัวจึงสวดมนต์และขอพรให้แม่หายจากการเจ็บปวย 
และได้บนบานหลวงพ่อโสธรว่าจะสวดมนต์ทุกวันพระ หากแม่หายปวย เมื่อแม่มีอาการดีขึ้นและหายปวย 
จึงทําให้น้องบอยสวดมนต์เร่ือยมา ในขณะที่แม่ไม่สนใจในเรื่องการสวดมนต์มากนัก เชื่อว่าที่หายปวยได้
เพราะการรักษาพยาบาล และอีกเหตุผลหนึ่ง คือแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงไม่มีเวลาท่ีจะ
สวดมนต์กับครอบครัว อย่างไรก็ตามเมื่อตอนน้องบอยอายุประมาณ 6 ปี ปวยหนักด้วยโรคไข้เลือดออก 
ทางครอบครัวได้มีการสวดมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่ออายุสืบดวงชะตา เมื่อน้องบอยหายปวย ทําให้แม่เริ่ม
ไม่แน่ใจว่าเปนผลจากการสวดมนต์หรือไม่

“สวนใหญจะเปนกับครอบครัว ถาหากวาครอบครัวชวนก็จะไมมีปฏิเสธ เพราะวา
จะทาํอะไรท่ีเปนครอบครัวตลอด…คอืทีบ่านเปนรางทรง ทีบ่านกจ็ะเครงเรือ่งการสวดมนต 
ทําวัตร…เคาจะใหสวดมนตตลอด พอถึงวันพระเคาจะใหสวดมนต” 

ช่วงเวลาที่น้องบอยสวดมนต์ ส่วนใหญ่จะเปนการสวดก่อนนอน หรือสวดมนต์ในช่วงท่ีคิดว่าตนเอง
อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เช่น เวลาขับรถในช่วงกลางคืน และกลัวว่าจะมีอาการจะหลับใน 
น้องบอยจะขอพรให้เดินทางโดยปลอดภัย ซึ่งจะเปนการอธิษฐานกับตัวเอง 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ส่วนใหญ่จะสวดมนต์เปนภาษาบาลีพร้อมกับคําแปล บางโอกาสสวดเปนบาลีอย่างเดียว เน่ืองจาก
ที่บ้านของน้องบอยศรัทธาในหลวงปูฤาษีตาไฟ จึงมีการสวดมนต์ที่เปนบทสวดมนต์ของพ่อปูร่วมด้วย 
มีการไหว้พระก่อนสวดมนต์ และบูชาพระ ตามพิธีกรรมทางศาสนาพุทธก่อนทุกครั้ง บทสวดของหลวงปู
จะเปนภาษาบาลี ค่อนข้างยากกว่าบทสวดมนต์ปกติไม่มีบทแปล แม้ไม่รู้ความหมาย แต่ยังสวด เพราะมั่นใจ
ทุกครั้งที่สวดว่าจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมา เมื่อสวดมนต์เสร็จจะขอพร และนั่งสมาธิตั้งแต่เริ่มสวดมนต์
จนจบกระบวนการ ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมง สวดมนต์ค่อนข้างเร็ว เพราะความเคยชิน เนื่องจากสวดมานานแล้ว 
สวดมนต์พร้อมกันทั้งบ้าน โดยกงจะเปนผู้นําสวด ที่ห้องพระหน้าพระพุทธรูป ซึ่งมีหิ้งพระอยู่สูงกว่าหิ้ง
ของพ่อปูฤาษีตาไฟเล็กน้อย 

น้องบอยคิดว่าการสวดมนต์ไม่จําเปนต้องรู้คําแปล คิดว่าขึ้นอยู่กับความเคร่งของแต่ละคน ถ้าหากว่า
ต้องการที่จะเอาไปสอนคนอื่นต่อควรที่จะรู้คําแปล สําหรับน้องบอยการสวดมนต์เปนเพียงเพื่อให้ได้สติ
และสงบนิ่งอยู่กับตัวเองมากกว่า
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“สวนใหญจะเปนการสวดกอนนอน แลวก็บางทเีจออะไรทีคิ่ดวาจะมอัีนตรายก็จะสวด
ขอพรทาน จะยดึตรงนีม้ากกวา…เชน ผมขบัรถ แลวเจออยางกลางคนืเราขับรถไมไหวแลว 
เรามีอาการจะหลับใน ผมก็ขอพรวาใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ ก็จะเปนอยางนั้นมากกวา” 

“สวดมนตเปนภาษาบาลีลวน…ก็พรอมคําแปล…คือเปนบางโอกาส แตถาบางโอกาส
ก็เปนบาลีลวน ซึ่งบางทีผมก็สวดตามเคาไมได ผมก็มึมมัมไป บางทีเราก็ใชการนิ่งแทน
ตามเคาไป” 

“การสวดมนตไมจําเปนตองรูคําแปล…ก็แลวแตคนเครง ถาหากวาตองการที่จะ
เอาไปสอนคนอื่นตอก็ควรที่จะรูคําแปล…ผมขอแคยึดทางนี้เพื่อใหผมไดสติกลับมาแคนั้น…
เหมือนกับวาใหมันนิ่ง”

การอธิษฐาน

เมื่อสวดมนต์เสร็จ จะทําสมาธิและอธิษฐานไปด้วย โดยส่วนใหญ่จะอธิษฐาน ขอพรและขออโหสิกรรม
ให้พ่อที่เสียไปแล้ว อธิษฐานว่าทุกอย่างที่ได้กระทําไปในสิ่งดีๆ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับพ่อที่ล่วงลับไปแล้ว

“ก็อธิษฐานไปดวย…สวนใหญจะใหพอที่เสียกอน คือทุกอยางที่ลูกกระทําไปในสิ่งดี 
หรือวาอะไรก็ขออโหสิกรรมใหทาน และก็ขออุทิศสวนกุศลนี้ใหกับทาน” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

น้องบอยคิดว่าการสวดมนต์จะช่วยฝกให้เปนคนรอบคอบ มีสติ ไม่คิดฟุงซ่าน มีเวลาได้คิดไตร่ตรอง
สิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งได้นําไปปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งทั้งในด้านการเรียนและการทํางาน นอกจากน้ี
ยงัได้รบัการอบรมส่ังสอน และซึมซบัจากครอบครวัในเรือ่งการสวดมนต์ เพือ่ให้มสีต ิในการแก้ไขปญหาต่างๆ 
ที่พบเจอ

การสวดมนต์ช่วยเร่ืองการเรียน ทาํให้มสีตแิละมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรู ้ทาํให้ได้รับโอกาสในการทาํกจิกรรม
ในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง และได้รับการคัดเลือกเปนผู้นําและจัดทํากิจกรรมที่เปนต้นแบบการเรียนรู้ในวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาให้กับเพื่อนๆ ทําให้มีความภาคภูมิใจและต้องทําหน้าที่นั้น
อย่างดีที่สุด
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“ตอนเรียนชวงที่เขาเรียนจริยธรรมของอาจารย … ก็จะสอนแลวใหเราเปนตัวแบบ
กับเพื่อนๆ ในหองก็เลยไดตรงนั้นมา คือตองอยูกับอาจารยตลอด คือผมสงบกวาเพื่อน 
คนอื่นจะเปนลิง คืออาจารยพูดอะไรก็จะไมฟง เราตั้งใจที่จะฟง แลวเราสอบเรื่อง
ประวัติศาสตรคือจะสอนทางดานคุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร แลวก็เกี่ยวกับเรื่อง
พุทธศาสนา เก่ียวกับประวัติของพระพุทธเจา เกี่ยวกับพวกกษัตริยทั้งหลายทางดาน
ประวัติศาสตร ก็จะไดตลอด เคาก็เลยเลือกเราเปนตัวแทนที่จะนําอะไรก็แลวแต หรือวา
จะทําอะไร ที่แรกไมคิดวาทานจะเลือก แตวาไดเลือกแลวก็รูสึกภูมิใจ คือทานใหเกียรติเรา 
ก็เลยตองทําตรงนั้นใหดีที่สุด” 

การมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยการสวดมนต์กับครอบครัว และความศรัทธาในหลวงพ่อโสธร
ทําให้ในช่วงเวลาที่เกิดปญหาสามารถแก้ปญหา สามารถนํามาปรับใช้กับการควบคุมอารมณ์และมีสติมากขึ้น
ในการทํางานและแก้ไขปญหาได้เปนอย่างดี

“ชวงนั้นผมทํางานหลายที่ คอนขางที่จะมีอารมณรวมนิดหน่ึงกับการทํางาน คือ
บางที่งานไมไดดังใจก็จะมีชวงโมโหบาง แตก็ยังมีกง หรือวายายคอยใหคําปรึกษา แลวก็
จะบอกวาใหสวดมนตนกึถึงหลวงพอ ทานกจ็ะชวยไดทกุอยาง กค็อืจะยดึทางนีเ้ปนสวนใหญ 
คือมีความสงบไดคุยกับตัวเองแตว าสวดมนต หรือวาไมสวดมนตก็ไดทั้งสองทาง 
แคเรามีสติแคนั้นเอง ไดมีสมาธิอยูกับตัวเอง ไดคิดถึงปญหาวาเราจะแกไขไดอยางไร 
แคนั้นผมวามันนาจะตอบโจทยไดทุกอยางที่เราทํามามีอะไร” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ปกติน้องบอยและครอบครัวเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทุกปี ตามจังหวัดต่างๆ ที่มีญาติอาศัยอยู่ เช่น
จงัหวัดน่าน อทุยัธาน ีบรุรีมัย์ นครศรธีรรมราช และสุราษฎร์ธานี แต่ในปี 2556-2557 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัโสธรวรารามวรวหิาร ทกุคนในครอบครวัใส่ชดุสีขาวซึง่เปนธรรมเนียมปฏบิตัทิีป่กตจิะต้อง
ใส่ชุดขาวในทุกวันพระ และทุกวันพฤหัสที่ทางครอบครัวถือว่าเปนวันครู ทั้งนี้เพื่อความเปนสิริมงคล

“ใสชุดขาวคลอยตามที่บาน ถาหากวาที่บานวันพระก็จะตองใสชุดขาวกันหมด 
ปกติทุกวันพฤหัส เพราะวาเคาจะถือวาเปนวันครู วันพฤหัสและวันพระจะตองใสชุดขาว
คือไมจําเปนจะตองเปนชุดขาว กางเกงขาวแตวาตองเปนเส้ือที่ไมใชสีดํา และสีนํ้าตาล 
เคาจะถือวาเปนสริิมงคลแกบาน คอือยาใสเส้ือสีดาํ และสีน้ําตาลเขาบาน ทีบ่านจะไมมเีลย
สีดํา และนํ้าตาลเคาจะไมใหใส เพราะจะถือวาเปนอัปมงคลแกชีวิต” 
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ในช่วงการสวดมนต์ ส่วนใหญ่จะสวดตามคนอื่นไม่ทัน จึงฟงเสียงบทสวดมนต์อย่างเดียว ซึ่งทําให้นิ่ง 
สงบได้ 

สิ่งที่ประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งน้ี คือการได้รับรู ้ถึงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของการสวดมนต์ รับรู้แรงศรัทธาและความตั้งใจของคนที่เข้ามาร่วมงาน ซ่ึงมีจํานวนมาก 
ทั้งผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่น 

“สวนใหญผมจะทองตามเคาไมไดหรอก แตวาเหมือนเราไดนิ่ง ไดฟงเสียง เรารูสึก
วาเปนแรงศรัทธาของคน ผมดูวาเปนยิ่งใหญประทับใจ มันชวยใหคนไทยไดกลับมารูวา
วัฒนธรรมที่แทจริงของตัวเองคืออะไรดวยบรรยากาศ สภาพแวดลอม แลวก็จํานวน
ของคนที่เขามารวม คือบางทีก็ไมใชแคมีแตคนสูงอายุ วัยรุนก็มีเยอะ” 

ภาพรวมในการจัดงานสวดมนต์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างดี แต่การประชาสัมพันธ์การจัดงานยังไม่ทั่วถึง 
อยากให้ในปีต่อไปมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น มีการบอกต่อของคนที่เคยไปเข้าร่วมงาน 

“การประชาสัมพันธผมคิดวายังมีอีกหลายที่ จิตใจของเคาอยากที่จะมาผอนคลายตรงนี้ หรือวายึดติด
ทางนี้ เพ่ือใหเปนทางออกกับชีวิต แตวาประชาสัมพันธไดแบบยังไมเขาถึง หรือวาทําใหเคาไม get 
วานี่คือทางออกที่คุณจะแกปญหาชีวิตเคาได” 
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นองเจ

(เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ถาหากวาวันไหนเราไมสวดก็เหมือนจะนอนไมหลับ แตถาเกิดวาวันไหนที่เรา
สวดมนตจะนอนหลบั เหมอืนหองหนูคอืมส่ิีงล้ีลับ คอืหอหนูไมมศีาล แลวเคาจะผานตลอด 
ถาหากวาวนัไหนไมสวดมนตก็จะไดยนิปล๊ักไฟกอกแกก ไฟเปดไฟปด…แตถาเราอยูกบัเพือ่น 
จะไมคอยปอกแปก แตถาเราอยูคนเดียวจะเริ่มปอกแปกและไฟดับบาง… ก็จะสวดใหเคา
ทุกคืนมันก็หาย... แบบเวลาไปทําบุญที่ไหนก็จะอุทิศใหเคา” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องเจ กําลังเรียนระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
และย้ายมาอาศัยอยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยกับเพื่อน 

ครอบครัวของน้องเจมีคุณพ่อ คุณแม่ และหลานชายคนหนึ่ง มีพี่น้องสามคน น้องเจเปนคนสุดท้อง 
มีพี่สาว พี่ชาย คุณแม่และพี่สาวประกอบอาชีพค้าขาย คุณพ่อเปดร้านซ่อมรถยนต์ ส่วนพี่ชายทําสวนยาง 

ปกติน้องเจชอบทําบุญ เมื่อมีเวลาว่างจะเข้าไปทําบุญที่วัดกับเพื่อน และใส่บาตรเปนครั้งคราว น้องเจ
จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยเฉพาะวันหยุดที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยจะไปทําบุญ 
และถวายสังฆทานร่วมกับครอบครัวถ้าน้องเจมีโอกาสอยู่บ้านจะใส่บาตรทุกวัน แต่มาอยู่หอพักใส่บาตร
เปนครั้งคราว

การเร่ิมสวดมนต

เมือ่ตอนเปนเดก็ น้องเจเคยเห็นปู ย่า ตา ยาย เข้าวดัทําบญุเปนประจาํ แต่เนือ่งจากน้องเจอายไุม่มาก 
และปู ย่า ตา ยาย ที่เคยอยู่ด้วยได้เสียชีวิต ทําให้ยังไม่ได้ซึมซับและสนใจเกี่ยวกับการสวดมนต์มากนัก

“ตอนที่ยังเปนเด็ก ..มีเห็นปูยา ตายาย เคยเห็นเคาเขาวัด แตวาปูยา ตายายหนูเสีย
ตั้งแตเล็กๆ …ปูยา ตายายก็เขาวัดเปนประจํา…หนูยังเล็กอยู…ไมไดซึมซับอะไรมากมาย” 

น้องเจเริ่มสนใจสวดมนต์และสวดเปนประจํา เมื่อมาเรียนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มโีอกาสได้เข้าค่ายพุทธธรรมของโรงเรียน เหน็วดีโิอเก่ียวกบัการการบริโภคเนือ้สัตว์ทีพ่ระนาํมาเปดให้ดทูาํให้
เกิดความรู้สึกสงสาร และเริ่มคิดที่จะสวดมนต์ ช่วงแรกของการสวดมนต์ยังไม่จริงจังมากนัก แต่เมื่อสวดไป
เรื่อยๆ น้องเจรู้สึกว่า ชีวิตดีขึ้น สบายใจ จึงสวดมนต์เปนประจํา
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“ก็สวดทุกวันมาหลายปแลว เพราะวามาอยูขางนอกก็สวดตลอด อยูบานก็สวด…
พอแมก็สวดบาง ไมสวดบาง…ก็สักประมาณ ม.ปลาย ก็เริ่มสวดมาเรื่อยๆ …ก็คือเห็นเคา
ไปจําศีล แลวตอน ม.4 หนูไดเขาคายพุทธธรรมของโรงเรียน …พระก็จะเปดอันนั้น 
เปดอันนีใ้หดูประมาณนี ้ก็เหมือนวาเรากนิเนือ้สตัว สงสารเคา …เหมอืนกบัวาเราดูเคาแลว 
เคาตายเพราะเรา …พระเปด VDO ใหเราคิดได” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ก่อนนอนน้องเจจะสวดบทบชูาพระรตันตรยัก่อน ตามด้วยบทสวดนมสัการการนอบน้อมบูชาพระพทุธเจ้า 
(นะโม 3 จบ) บทสวดอิติปโส และแผ่เมตตา บทสวดอิติปโสเปนบทสวดที่น้องเจชอบเนื่องจากเช่ือว่า
หากจํานวนรอบที่สวดมากกว่าอายุ จะทําให้อายุยืนยาวขึ้น

“หนูชอบสวดมนตบท…อิตปิโส…เพราะวาสวดเทากบัอายุ บางทีหนูก็สวดเทากบัอายุ
เลย เพราะวาเคาบอกวาใหสวดเทาอายุ ทําใหอายุยืนยาวขึ้น บางวันถาหากวามีเวลาหนูก็
จะสวด คืออายุเรา 22 ป เคาใหเราสวดเกินก็คือ 23 ก็คือ 23 จบ” 

ปกติสวดบาลีอย่างเดียว ไม่ได้แปล เพราะรู้ความหมายของบทสวดมนต์ แต่ถ้าเปนบทสวดมนต์ใหม่
ยงัจาํไม่ได้ ต้องเปดหนงัสือบ้าง น้องเจคิดว่าจาํเปนต้องรูค้วามหมาย เพราะจะช่วยทาํให้นาํไปปฏิบติัได้เหมาะสม 
เวลาท่ีใช้ในการสวดมนต์ประมาณครึง่ชัว่โมง บางครัง้สวดมนต์เสรจ็จะน่ังสมาธด้ิวย อย่างไรก็ตามหากวนัไหน
นอนดึกหรือทํางานดึกจะไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอน

“สวดบาลีอยางเดียว…ไมไดแปล…แตรูความหมายของบทสวดมนต…ในความคิดหนู 
นาจะตองรู เพราะวาการสวดมนตแตละครั้ง คําแปลก็ไมเหมือนกัน แตวาอาจจะคลายกัน 
เราก็นาจะรู …ถาเรารูแลว ก็จะปฏบิติัตวัในทางท่ีด ี…เวลาสวดบางอันกเ็ปด แตวาถาจาํได
ก็ไมเปด แตวาก็จะมีสมุดไวที่หัวนอนเลมหนึ่ง ถาเกิดเปนบทที่เราเริ่มเอาขึ้นมาสวดใหม 
เราก็จะเปดดูกอน เพราะวาจําไมได” 

ช่วงที่อาศัยอยู ่ที่หอพัก เวลาสวดมนต์น้องเจจะบอกเพื่อนร่วมห้องก่อน สวดเปล่งเสียงเบาๆ 
เพราะเกรงว่าอาจรบกวนเพือ่นร่วมห้อง ช่วงแรกทีส่วดมนต์รูส้กึอายเพือ่น แต่ปจจบัุนคดิว่าการสวดมนต์ไม่ใช่
เรื่องที่น่าอาย เพราะถือว่าเปนการทําสิ่งที่ดี ปกติจะสวดก่อนนอนทุกวัน หากวันไหนไม่ได้สวดมนต์น้องเจ
จะนอนไม่หลับ เพราะเชื่อว่าในห้องที่พักอยู่นั้นมีสิ่งลี้ลับ เมื่ออยู่ห้องคนเดียวจะได้ยินเสียงสวิตช์ไฟฟาเปดปด
ได้เอง แต่เมื่อได้สวดมนต์และอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เสียงเหล่าน้ันจะหายไป และนอนหลับได้ 
หากได้มีโอกาสไปทําบุญจะแผ่ส่วนกุศลให้เสมอ
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“ถาหากวาวนัไหนเราไมสวดกเ็หมอืนจะนอนไมหลบั แตถาเกดิวาวนัไหนทีเ่ราสวดมนต
จะนอนหลบั เหมอืนหองหนคูอืมสีิง่ลีล้บั คอืหอหนไูมมศีาล แลวเคาจะผานตลอด ถาหากวา
วันไหนไมสวดมนตก็จะไดยินปลั๊กไฟกอกแกก ไฟเปดไฟปด…แตถาเราอยู กับเพ่ือน 
จะไมคอยปอกแปก แตถาเราอยูคนเดียวจะเริ่มปอกแปกและไฟดับบาง… ก็จะสวดใหเคา
ทุกคืนมันก็หาย... แบบเวลาไปทําบุญที่ไหนก็จะอุทิศใหเคา” 

การอธิษฐาน

ทุกครั้งเมื่อสวดมนต์เสร็จ น้องเจจะอธิษฐานให้พ่อและแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แล้วจึงอธิษฐาน
ให้ตนเอง โดยเน้นเรื่องการเรียน ขอให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น แต่น้องเจก็เห็นว่าต้องอ่านหนังสือด้วย ไม่ใช่
ขอพรอย่างเดียว และขอพรว่าเมื่อเรียนจบขอให้มีงานทํา ไม่เคยขอพรเรื่องความรัก เน่ืองจากขณะนี้
ให้ความสําคัญในเรื่องการเรียนมากกว่า

“เวลาที่สวดเสร็จไดมีการอธิษฐานทุกวัน …ก็จะอธิษฐานใหคุณพอ คุณแม มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ไมเจ็บไมปวย แลวก็จะอธิษฐานใหตัวเองมีสุขภาพที่ดี …ใหคุณพอ 
คุณแมกอน…เร่ืองการเรียนขอใหเราเรียนใหดีขึ้น แตก็ตองปฏิบัติตัวใหดีข้ึนกวาเดิม 
…เราก็อานดวย ไมใชวาอาศยัแตเรือ่งอยางนีอ้ยางเดยีว ถาเราไมอานหนังสือกส็อบไมได…
จบไปก็ขอใหมีงานทําประมาณนี้ ... อธิษฐานเรื่องคู ไมคิด เพราะวาเรายังเรียนอยู 
หนูคิดวาประมาณทํางานโนนแหละ” 

นอกจากการขอพรให้พ่อแม่และตนเองแล้ว เม่ือสวดมนต์เสร็จทุกครั้งน้องเจจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่
เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัว ให้ได้เกิดใหม่ ซ่ึงน้องเจเช่ือว่ามีอยู่จริง เพียงแต่ไม่ได้มาปรากฏตัวโดยตรง 
จะแสดงให้เห็นในรูปของเสียงหรือผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆ 

“ที่สวดมนตเพราะวาอยากอุทิศสวนกุศลใหกับเจากรรมนายเวร ที่อยูรอบตัวเรา…
ก็เช่ือ…ไมเคยเจอ แตแบบวาไดยินแตเสียง…เปนคนที่จิตไมออน จิตแข็งพอสมควร 
คือแบบวาอาจจะไดยินแตเสียงหรือไมก็เห็นแคผานตา คือเคาไมใหเห็นแบบชัด คือจะเห็น
แบบแวบๆ …ก็คือไมไดกลัว แตก็คือที่สวดมนตก็เพื่อที่จะอุทิศสวนกุศลไปใหเคา ไมใช
เพื่อสวดเพื่อปองกันตัว …สวดมนตทุกวัน ก็คือการอุทิศใหเคา ก็อาจจะไปเกิด” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

น้องเจคิดว่า การสวดมนต์ทําให้มีสติ จะไม่คิดฟุงซ่าน การเรียนไปได้ด้วยดี จะมีสมาธิมากข้ึน 
จดจ่อสิ่งที่อาจารย์สอน ทําให้มีสติมากขึ้น นอกจากน้ีการสวดมนต์ยังทําให้ได้คิดพิจารณาในการคบเพื่อน 
รูจ้กัแยกแยะการคบแต่เพือ่นทีค่อยชกัจงูให้ทาํแต่ในส่ิงทีด่ร่ีวมกนั การคบเพือ่นต้องดดู้วยว่า เพือ่นเปนอย่างไร 
ต้องเรยีนรูก่้อน แล้วเราค่อยคบ เพราะว่าเพือ่นมหีลายแบบ บางคนก็พาเราไปในทางทีด่ ีเพือ่นทีเ่รยีนจะชกัจงู
เราไปในทางที่ดี แต่เพื่อนบางคนชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดี จะเลือกคบเพื่อนที่ดี
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2556-2557 ทีผ่่านมา น้องเจได้เข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัแห่งหน่ึง 
ในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับครอบครัว โดยทุกคนสวมใส่ชุดขาว แล้วเข้าร่วมงานช่วงเวลา 5 ทุ่ม บรรยากาศ
ในงานมีคนเข้าร่วมจํานวนมาก ส่วนใหญ่เปนผู้สูงอายุ รองลงมาเปนวัยแรงงาน ส่วนวัยรุ ่นมีน้อย 
และผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เปนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งน้องเจคิดว่าอาจเปนเพราะผู้หญิงจะให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการสวดมนต์มากกว่าผู้ชาย

“คือวาหนูจะไปเที่ยว บานหนูอยูที่ทาตะเกียบ พอเคาจะพาไปเที่ยว พอก็จะบอกวา
วัดน้ีมีสวดมนตขามปไปไหม ก็จะไปกันหมด …ใสชุดขาวไป ยาเคาก็จะใสผาถุง 
แลวก็ใสเสื้อเชิ้ตขาว…ก็ไปประมาณ 5 ทุม แตเคาก็ยังไมเริ่ม จะเริ่มประมาณหาทุมครึ่ง 
…แลวก็อาบนํ้ามนต …เคาใหนั่งเรียงแถวเคาก็จะเดินแลวก็ตักราดทีละคน” 

“คนทีไ่ปทีว่ดัสวนใหญเปนวยัคณุปู คณุยา แลวกว็ยัคณุแมเรา กค็อืวยัรุนนีจ้ะนอย…
สวนใหญจะเปนผูหญงิเยอะกวา …คดิวาผูหญิงอาจจะเขาวัดเยอะกวา และเคาอาจจะมคีวามเชือ่
ในดานนีม้ากกวา... เช่ือวาสวดมนตแลวดี สวดมนตแลวปฏบัิตติวัไดโอเค คอืหนูคดิวาผูชาย
อาจจะไมสนใจเรื่องนี้เทาไหร ผูหญิงอาจจะสนใจเรื่องนี้มาก” 

กิจกรรมในงานนอกจากสวดมนต์ข้ามปีแล้ว ยังมีการอาบนํ้ามนต์ด้วย น้องเจเห็นว่าการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีเปนสิ่งที่ดี และกิจกรรมมีความเหมาะสม การเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีจะช่วยชําระล้างจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ได้ เพราะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคนเราอาจทําบาปหรือความผิดโดยที่ไม่รู้ตัว ในปีต่อไป น้องเจ
คิดว่าจะไปเข้าร่วมอีก และไปที่วัดเดิมเพราะเปนวัดที่ใกล้บ้านย่ามากที่สุด เดินทางสะดวก และสําหรับส่วนตัว
น้องเจ คิดว่าจะสวดมนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆ และอาจท่องจําบทสวดมนต์ในการสวดแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นด้วย

“กิจกรรมน้ีหนูคิดวาดี เพราะวาเราอาจจะทําผิดมาตลอด ตอนไหนเราก็ไมรู  
การสวดมนตอาจจะชําระลางไดบาง …บางสิ่งบางอยางที่เราทําผิด โดยที่เราไมรูตัว อันนี้
ก็อาจจะชําระไดบาง แตคงไมหมด ...ปกติที่สวดทุกๆ วันชําระก็นาจะไดนิดหนึ่ง .....อนาคต
ก็ยังคิดวาจะสวดตอไปก็คืออาจจะเพิ่มขึ้น เพิ่มนี้หมายถึงเพิ่มบทสวด คือตอนนี้เราสวดอยู
แคบทนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้น” 
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นองฟาง 

(เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“ต้ังแตพอแมแยกทางกัน คือตอนนั้นอยู ม.1 ที่พอแมแยกทางกัน คือหนูก็เร่ิม
แบบวาความทกุขเร่ิมเขามาเยอะ ตองทาํใหหนูรบัผดิชอบอะไรเยอะข้ึน เพราะวาหนูไมมแีม 
ก็ตองเปนตัวแทนของนอง และเปนลูกคนโตดวย ก็ตองแบบวาหลายๆ อยางที่มันเขามา
ในชีวิตเรา จะทําอยางไรใหเรารูสึกดีขึ้น ไมอยากใหเราเครียด หนูตองดําเนินชีวิตตอไป 
…ก็เลยเลือกใชวิธีการสวดมนต” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องฟางภมูลิาํเนาเปนคนจงัหวดัสระแก้ว ปจจุบนักําลังเรยีนระดบัอุดมศกึษา ชัน้ปีที ่4 เปนลูกสาวคนโต 
น้องชายหน่ึงคนกําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยเอกชน พ่อและแม่ของน้องฟางหย่าร้างกัน น้องฟางและน้องชาย
ได้อาศัยอยู่กับพ่อ พ่อคอยดูแลและเลี้ยงดูจึงสนิทสนมกับพ่อมาก เมื่อสองปีที่แล้วพ่อของน้องฟางเสียชีวิต 
ทําให้น้องฟางกับน้องชายได้มาอาศัยอยู่กับย่า ส่วนอาเปนผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียน

ส่วนตัวน้องฟางเปนคนเชื่อว่าเร่ืองลี้ลับมีอยู่จริง ไม่เคยคิดลบหลู่ จะบอกกล่าวทุกครั้งเวลาไปอาศัย
อยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย และน้องฟางชอบทําบุญ เวลาทําบุญทุกครั้งจะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร รวมถึง
พ่อที่เสียชีวิตอยู่เสมอ ครั้งหนึ่งน้องฟางรู้สึกว่าพ่อมาหา มาลูบหัวขณะที่ตนนอนอยู่ จึงเชื่อว่าพ่อน่าจะได้รับ
ผลบุญกุศลที่ได้อุทิศให้

“เปนคนเชื่อเร่ืองลี้ลับ…เช่ือวามีอยู ไมเคยลบหลู คือทุกวันไมวาหนูจะไปอยูที่ไหน 
หนูก็จะบอก จะกลาวตลอดวา หนูจะมานอนที่นี่นะ ถาเกิดวาหนูทําอะไรผิดไป หนูก็จะพูด
บอกตลอด หนูเชือ่วาม ี…กมี็แผเมตตาให บางครัง้ก็มกีรวดน้ําให เวลาทีไ่ปทาํบุญ …ตัง้แต
พอเสียไป มีครั้งหนึ่งที่พอมาหา คือหนูก็จะนอน เคาก็จะมาลูบหัว ทุกอยางที่หนูทําใหพอ 
หนูรูสึกวาพอหนูนาจะไดรับ เพราะวาพอหนูไมเคยมาใหหนูเห็น มาแคครั้งเดียว กอนที่ไป
ไมกี่วันเคาก็มา” 



71
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

ระยะแรกๆ ที่น้องฟางมาอยู่หอพักจะรู้สึกกลัว แต่ไม่ได้กลัวสิ่งลี้ลับ แต่กลัวความไม่ปลอดภัยมากกว่า 
เพราะว่าดูข่าวสารมากจึงสร้างภาพเองตลอด เวลาที่อยู่คนเดียวก็ปดประตูล็อคหมด นอกจากนี้ยังเปนคนที่มี
โลกส่วนตัวสูง ชอบพักอยู่คนเดียว จึงต้องระมัดระวังตัวเองเปนพิเศษ

“นอนคนเดียว แตวาเพื่อนๆ จะนอนดวยกันเปนสวนมาก หนูเปนคนที่วามีโลกสวน
ตัวสูง …เวลาที่อานหนังสือจะตองใชเสียงดัง คืออยูสวนรวมเราจะมาทําแบบนี้ไมได” 

เนื่องจากน้องฟางกําลังเรียนชั้นปีที่ 4 ทําให้มีงานวิจัยในรายวิชาเรียนที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่มีเวลา
จะกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้ว โดย 3 เดือนจะได้กลับบ้านประมาณ 2 ครั้ง อนาคตเมื่อจบการศึกษาน้องฟาง
อยากจะเรียนต่อ หากได้รับทุนการศึกษา แต่ถ้าหากไม่มีทุนสําหรับเรียนต่อจะสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ที่เรียนจบมา ซึ่งตอนนี้น้องฟางมีความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนทั้งของตนเองและน้องชาย 
เนื่องจากอาเปนคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนั้นอายังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกตัวเองด้วย 
กลัวว่าภาระค่าใช้จ่ายจะหนักเกินไป

“ถาหากมทีนุหนก็ูอยากจะเรยีนตอ อยากใหอนาคตไปไกลกวานี ้คอืหลายคนกเ็ครยีด
ในสายการเรยีนของตวัเอง ซึง่หนกูเ็ปนหนึง่ในนัน้ดวย ถามทีนุกอ็ยากเรยีนตอ แตถาไมมีหนู
กจ็ะทาํอาชพีทีห่นเูรยีนมา คอืทาํใหเตม็ทีก่อน ถาไมไดยงัไงกค็อยหาทางใหม แตอยากทาํ
ในสิ่งที่เราเรียนมาใหเต็มที่กอน” 

“ชีวิตชวงนี้…มีเรื่องทุกขใจ…นาจะเปนเรื่องเงิน สวนหนึ่งคือหนูไมมีทั้งพอ และแม 
แลวอาที่สงก็คือมีลูกดวย เคาก็ตองสงลูกเคา นองหนูก็เรียนใน มหาวิทยาลัยเอกชนดวย 
ก็มีความเครียดในเร่ืองนี้ ไหนจะสงลูกของอาเอง แลวไหนจะนองดวย แลวก็หนูอีก 
ก็กลัววาอาจะไมไหว” 

ในช่วงที่อาศัยอยู่หอพัก น้องฟางได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรบ้าง ในช่วงวันหยุด หรือวันที่ต้องตื่นเช้า
เพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

การเร่ิมสวดมนต

ตอนน้องฟางเปนเดก็ ได้อาศยัอยูก่บัย่า มโีอกาสไปทาํบญุทกุวนั ไปกบัย่า เพราะย่าจะไปปฏบัิตธิรรม
และสวดมนต์ทุกวันพระ จากการที่ได้เห็นย่าปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิต ทําให้
น้องฟางสนใจปฏิบัติตาม 

“ยาไมไดแนะนาํ แตยาทาํใหเหน็ทกุวนั ยาเอาหลกัธรรมอะไรตางๆ เขามาใชในชีวติ
ของยา ทําใหหนูไดเห็น หนูก็เลยอยากทําตาม คือหนูทุกขแลว หนูเช่ือวาตองทุกข
มากกวาหนู เพราะวาคือลูกของเคาสองคน …ชวงที่ยังอยูกับพอแม ชวงนั้นไดอยูกับยา
…เปนครอบครัวใหญ…ตั้งแตเด็กเลย” 
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น้องฟางเร่ิมสวดมนต์จริงจัง ตอนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงนั้นพ่อและแม่แยกทางกัน 
รูส้กึว่าตนเองเครียดและมีความทกุข์มาก ต้องรับผดิชอบหลายอย่างแทนแม่ ต้องดแูลน้อง เนือ่งจากเปนพีค่นโต 
น้องฟางจึงเริ่มหันมาสวดมนต์ เพื่อให้รู้สึกดี ไม่เครียด และใช้ชีวิตต่อไปได้

“ตัง้แตพอแมแยกทางกัน คอืตอนนัน้อยู ม.1 ทีพ่อแมแยกทางกนั คอืหนกูเ็ริม่แบบวา
ความทกุขเร่ิมเขามาเยอะ ตองทาํใหหนรูบัผดิชอบอะไรเยอะข้ึน เพราะวาหนไูมมแีม กต็อง
เปนตัวแทนของนอง และเปนลูกคนโตดวย ก็ตองแบบวาหลายๆ อยางที่มันเขามาในชีวิต
เรา จะทําอยางไรใหเรารูสึกดีขึ้น ไมอยากใหเราเครียด หนูตองดําเนินชีวิตตอไป …ก็เลย
เลือกใชวิธีการสวดมนต” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ปกติน้องฟางจะสวดมนต์ทุกคืน ก่อนเข้านอน เพราะคิดว่าใน 1 วันที่ผ่าน ได้ทําสิ่งต่างๆ มากมาย 
บางครัง้อาจทาํให้ผู้อ่ืนเดอืดร้อนหรือเปนทกุข์โดยไม่รูต้วั การสวดมนต์ก่อนนอนจงึเปนการแผ่เมตตาและอทุศิ
ผลบญุให้คนเหล่านัน้ โดยจะสวดบทบชูาพระรตันตรัยและตามด้วยบทแผ่เมตตาให้กบัตนเอง แล้วจงึแผ่เมตตา
ให้แก่ผู้อื่น ใช้เวลาสวดมนต์ประมาณ 5-10 นาที แต่ถ้าสวดในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนาจะมีสวดบท
คาถาชินบัญชรร่วมด้วย

“หนูจะสวดทุกคืนกอนนอน จะสวดเกี่ยวกับบูชาพระรัตนตรัย แลวก็พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ จะเปนบทสวดเกีย่วกบั พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั แลวกจ็ะเปนบทแผเมตตา
ใหกับตัวเอง แลวก็แผเมตตาใหกับคนอื่นดวย …ถาเปนกลางคืน กอนนอนก็จะสวด
สักประมาณ 5-10 นาที ก็ไมนานมาก…ก็มีอาจจะเปนชวงกิจกรรม แลวก็ไปวัดกับญาติ 
เปนชวงวันพระ แลวก็เปนประเพณีหรือวาเปนวันข้ึนปใหม ก็จะมีการสวดชินบัญชร
ก็จะนานหนอย” 

“เหตุผลที่หนูเลือกสวดตอนกลางคืน เพราะวาในหนึ่งวันที่เราตื่นมา หนูก็ไมรูวา
ไปทําอะไรมาบาง หนูไปสรางความเดือดรอนใหใครมาบาง ก็เลือกที่จะมาสวดกอน
ที่กําลังจะนอน เพื่อที่จะไดแผอุทิศสวนกุศลใหเคา เผื่อวันหนึ่งจะไดลดลางกันไป” 

น้องฟางคิดว่าการสวดมนต์ต้องทําด้วยความตั้งใจ ต้องทําสติก่อน และมีสมาธิในการสวดจึงได้รับ
ประโยชน์จากการสวดมนต์จริงๆ ถ้าน้องฟางสวดมนต์ที่หอพัก บางครั้งจะเปดหนังสือสวดมนต์แล้วสวดตาม 
ส่วนใหญ่จะสวดออกเสียงเพื่อให้มีสติอยู่กับปากที่เปล่งเสียง สวดเปนภาษาบาลี ไม่แปล จะสวดแบบแปลด้วย
เมื่อไปสวดมนต์ที่วัด น้องฟางคิดว่าจําเปนต้องรู้ความหมายของบทสวดมนต์เพราะจะทําให้เข้าใจความหมาย
และวัตถุประสงค์ของการสวดมนต์ในแต่ละบทว่าสวดไปเพื่ออะไร
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“สวดมนตออกเสียงทุกครั้ง จะไมพยายามพูดในใจเลย ถาเกิดพูดในใจปปมันทําให
หนูไมมีสติ ถาหนูพูดในใจ มีสิทธิคิดเรื่องอื่น แตถาหนูพูดออกมาเลย คือสติจะอยูกับเสียง 
สติจะอยูกับปาก” 

“หนูคิดวานาจะจําเปน เพราะวาการที่เรารูความหมายเหมือนวาทําใหเราเขาใจดวย
วา เราสวดทําไม สวดเพื่ออะไร แลวก็สวดตรงนี้ไดอะไร …หนูอาจจะไมเขาใจทุกบทสวด
ถึงขนาดนั้น เพราะวาหนูอาจจะยังไมเขาไปรูลึกซึ้ง แลวก็ปฏิบัติจริงจัง …แตก็คิดวานาจะ
รูความหมายไว” 

การอธิษฐาน

ส่วนใหญ่น้องฟางจะอธษิฐานให้พ่อทีเ่สยีชวีติ เนือ่งจากมคีวามผกูพนักบัพ่อมาก โดยขอไม่ให้พ่อกงัวล
และเปนห่วงตัวเองและน้อง ขอให้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีจะไม่ค่อยขอพรให้ตนเองหรือผู้อื่น

“สวนมากจะขอใหกับพอที่เสียไปแลว ขอใหคือพอทํากรรมไวเยอะ ก็ใหพอไปเกิด
หรือวาไมตองหวง คือหนูก็เปนลูกคนโตดวย หนูจะดูแลนองๆ ก็คือสวดใหพอ คือไมตอง
หวงทางบานแลว ใหพอไปเกิดในภพทีด่ ีจะขอแบบนีต้ลอดเลย …สวนนอย จะมขีอใหตวัเอง 
หรือวาขอใหคนอื่นเพราะวาผูกพันและรักพอมาก” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

น้องฟางคิดว่าการสวดมนต์ทําให้รู้สึกสบายใจ เพราะทุกครั้งที่สวดมนต์จะรู้สึกเหมือนได้แผ่เมตตา
ให้กับคนหรือสิ่งที่ทําให้น้องฟางเปนทุกข์ และการสวดมนต์ช่วยให้น้องฟางมีสติมากขึ้นทั้งเรื่องเรียน 
และเรื่องทํางาน สามารถแก้ปญหาต่างๆ ที่พบเจอได้ด้วยการมีสติ

“การสวดมนตทําใหหนูสบายใจหลายๆ เรื่อง พอหนูนั่งสวดมนตแลวเหมือนกับวา
ไดแผเมตตาใหกับคนทีเ่คามาทาํใหหนูทกุข หรอืสิง่ทีม่าทําใหหนทุูกข กจ็ะทาํใหหนสูบายใจขึน้” 

“ก็เร่ืองเรียน เร่ืองทาํงาน กจ็ะทาํใหหนูมสีต ิคอืหนูเปนคนใจรอน คอืการแกปญหา
หนูก็ตองพึ่งทางนี้ เพราะวาจะทําใหหนูมีสติ และทําใหหนูคิดในสิ่งที่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้น” 

การมสีตมีิส่วนช่วยในเร่ืองการเรียนได้ ทาํให้จดจ่อและอยู่กบัส่ิงทีเ่รยีนได้ เพราะบางครัง้เพือ่นในห้อง
จะคยุกนัเสยีงดงั ทาํให้เสยีสมาธิในการเรยีนได้ง่าย น้องฟางเปนเดก็เรยีนด ีและคดิว่าการสวดมนต์มส่ีวนช่วย
ให้มีผลการเรียนที่ดี โดยก่อนสอบจะสวดมนต์ให้ตนเองเพื่อสร้างกําลังใจเปนภูมิต้านทานในจิตใจให้มีสติและ
สมาธิในการสอบ และขอให้จดจําความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือด้วย
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“เปนคนเรียนดี คิดวาการสวดมนตมีผลทําให มีผลการเรียนที่ดีขึ้น…มันทําใหหนู
มีสมาธิ คือกอนวันสอบวันหนึ่ง หนูอาจจะมีวันสวดมนตใหญ คือใหตัวหนูเลยเต็มๆ 
นอยที่หนูจะสวดใหตัวเอง แตพอถึงวันท่ีเปนของหนูบาง หนูก็จะทําใหตัวหนูเต็มที ่
แลวเวลาที่หนูทําขอสอบจะมีสมาธิ หนูจะจํา หนูจําไดทุกอยาง คือหนูไมใชคนเรียนเกง 
แตหนก็ูไมเขาใจวาทาํไมหนทูาํขอสอบ ทาํไมถงึทาํไดมากกวาเพือ่น ทัง้ทีเ่วลาเรยีนกเ็ทากนั 
หนูก็ทําอะไรก็เหมือนๆ กับเพื่อนทุกอยาง เลนหนูก็เลน” 

“ก็คือตัวเองจะอยูกับบทสวดเลย คือจะใหตัวเองเต็มที่ …ถาหากวาเปนโรคก็คง
จะชวยใหหนมูภีมูติานทาน คอืครึง่หน่ึงกําลังใจหนูมาแลว หนูมกํีาลังใจแลว หนูทาํเพ่ือตวัหนู
มาแลวครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งก็คือใหหนูไปหาเอาในหองสอบ …ก็อานหนังสือดวย” 

นอกจากนีก้ารสวดมนต์ ทาํให้น้องฟางใจเยน็ลง จากเดมิทีเ่ปนคนใจร้อน และช่วยในเรือ่งการทาํงาน
ขณะฝกงาน และทาํงาน Part time ในโรงงาน สามารถทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานได้ดี และรบัฟงเพือ่นร่วมงาน
มากขึ้น

“ก็มฝีกงาน ปดเทอมก็มีการทํางาน …การทาํงานกบัคน คอืพดูงายๆ เราตองใจเยน็ 
เพราะวาการทํางานในโรงงาน part time ทํางานกับคนเราก็ตองใจเย็น เราจะตองรับฟง
ไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด ในเมื่อเคาเปนรุนพี่ เคาเปนคนที่ทํามากอน เราก็ตองรับฟงเคา 
เหมือนวาหนูเถียงไมได พูดไมได ก็ตองรับฟง ตองใชความใจเย็นเขามานิดหนึ่ง เพราะวา
อยางที่บอกวาหนูเปนคนใจรอน” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ในช่วงปีใหม่ทีผ่่านมาน้องฟางได้สวดมนต์ข้ามปีกบัย่าท่ีบ้าน พอใกล้จะถงึช่วงเวลาเทีย่งคนืน้องฟางได้
ปลุกย่า ให้มาสวดมนต์ข้ามปี โดยสวดกันสองคน ในห้องพระที่บ้าน สวดจนข้ึนวันใหม่หลังจากเที่ยงคืน
ไปเล็กน้อย ส่วนน้องๆ จะออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน การสวดมนต์ข้ามปีน้องฟางได้สวดมนต์ตามย่า 
ที่บ้านมาตั้งแต่น้องฟางเปนเด็ก โดยช่วงนั้นไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมต้องสวดมนต์ข้ามปี แต่เมื่อโตขึ้นจึงรู้ว่า
การสวดมนต์ข้ามปีเปนการเสริมสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองในช่วงปีใหม่และปีต่อๆ ไป ซ่ึงสาเหตุที่น้องฟางไม่ได้
ไปสวดที่วัด เพราะบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบท ซึ่งไม่มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัด

“ยาพาทาํตัง้แตเดก็ๆ แลว คอืตอนแรกหนกูไ็มเขาใจวาทาํไมถงึตองทาํ พอหนโูตขึน้
มากร็ูวาการทีส่วดมนตขามปกค็อืเปนการเสรมิเพิม่ส่ิงดีๆ ใหกับตวัเรา ในปใหม ปขางหนา
ใหเราไดรับแตสิ่งดีๆ” 

“ไมไปสวดทีว่ดั…ก็หมูบานหนเูปนหมูบานเล็กๆ ..ไมไดอยูในเมอืง..วัดในชนบทจะไมมี
การจัดงาน” 
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นองเอ

(เพศชาย อายุ 23 ป, ทํางานแลว)

“มันตองสัมผัสและทําดวยตัวเอง ถึงผมบอกไปก็ไมเขาใจอยูดีวาความรูสึกเปนยังไง 
เพราะการสวดมนตชวยในเรื่องที่ทําใหเรามีสติมากขึ้น เวลาทํางานเราก็เอาประสบการณ
จากการสวดมนตมาใชในการทํางาน คอื รูวาเราทําอะไรอยู เหมือนกบัเปนการเชือ่มโยงกนั 
อยางเชน เราสวดมนตเราก็ตองจดจอกบัคาํสวด มนักเ็ริม่มาจากตรงนี ้เหมอืนกบัการทาํงาน 
เราก็รูวาเราทําตรงนี้อยูนะ ไมใชเราดูตรงนี้อยูแตใจลอยไปที่อ่ืน คือ รูวาทํางานอยู 
ยืนอยู นั่งอยู เรารูหมด เหมือนกับเรามีข้ันตอนที่เราตองระวัง รูตัว เพราะตอนแรก
ท่ีไมไดฝกใจมันก็ลอยไปทั่ว แตมันก็ไมไดอยูตลอดเวลา มีวอกแวกบางแตดีข้ึนกวาเดิม
ที่ไมไดฝก” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องเอ ปจจุบันทํางานในบริษัท แผนกอะไหล่รถยนต์ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ 22 ปี 
ได้บวชประมาณเดือนกว่า “พอดีเรียนจบอยากบวช อยากบวชเอง มันถึงเวลาพอดี” ระหว่างที่บวชมีหลวงพี่
คอยให้คาํแนะนาํในการปฏิบตัตินทัง้ในทางโลกและทางธรรม แม้กระทัง่ทกุวันน้ีถ้าหากมข้ีอสงสัยหรอืไม่เข้าใจ
ในเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เช่น นั่งสมาธิ ก็จะไปปรึกษากับหลวงพี่องค์นี้ที่วัดอยู่เสมอ นอกจากนี้
ครอบครัวยังชอบทําบุญ โดยทุกวันพระ แม่และยายจะไปทําบุญ ไหว้พระ และสวดมนต์ที่วัดเสมอๆ ทําให้
ตนเองซึมซับกับสิ่งที่แม่และคนในครอบครัวทํา ถ้าวันไหนที่เข้าทํางานกะเช้าจะใส่บาตรก่อนไปทํางานทุกวัน

“ก็ไปใสบาตรพระตอนเชาทุกวัน ถาเขากะตอนเชาใสทุกวัน ที่วัด….. ซึมซับมาจาก
แม แมนํา เพราะวาที่บานชอบการทําบุญ .... ผมวาซึมซับมาจากแมมากกวา เพราะวาเห็น
แมสวดมาหลายปแลว ตอนแรกยังเปนวัยรุนก็ยังเที่ยวอยู” 

การเร่ิมสวดมนต

สาเหตุที่เริ่มสวดมนต์ ได้มาจากการที่ได้เห็นแม่สวดมนต์ทุกวันมาหลายปี ซึ่งเมื่อนึกย้อนไปถึงสาเหตุ
ที่แม่เริ่มสวดมนต์ เพราะน้องเอไม่สนใจการเรียน ชอบเที่ยวกลางคืน และดื่มเหล้า และแม่ไม่มีที่พึงทางจิตใจ 
จึงได้สวดมนต์เพื่อให้สบายใจ และสวดเพื่อให้น้องเอมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

“เมือ่กอนผมเกเรมากกวา แมกไ็มรูวาจะไปพึง่ทางไหน ก็เลยสวดมนต เพือ่ใหตวัเอง
สบายใจ และก็สวดใหผม หายเกเร” 
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ความรู้สึกในตอนนั้นที่น้องเอเห็นแม่สวดมนต์ ยังคงไม่รู้สึกอะไร เพราะยังเปนวัยรุ่น แต่มาสํานึกได้
เมื่อเรียนมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 2 คิดว่าควรจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น จึงได้เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่นั้นเปนต้นมา 
และสวดมนต์เกือบทุกคืนมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว

“ตอนแรกก็ไมรูสึกอะไร มารูสึกเองตอนหลัง มาเปลี่ยนชวงป 2 แลวก็เปลี่ยนมา
เรื่อยๆ แลวถึงมาเริ่มสวดมนต” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ทีใ่ช้สวดเปนประจาํจะเปนบทสวดมนต์ชยัมงคลคาถา (พาหงุมหากา) โดยจะสวดแบบเปล่งเสยีง 
เพราะคิดว่าจะช่วยให้จําได้ดีขึ้น และสวดเฉพาะบทสวดที่เปนภาษาบาลีเท่านั้น ก่อนจะสวดมนต์แต่ละบท
ควรทาํความเข้าใจและรู้ความหมายของบทสวดนัน้ๆ ก่อน ใช้เวลาสวดมนต์และนัง่สมาธิประมาณ 15-20 นาที 
ก่อนนอนเกอืบทกุคืน จะมบ้ีางทีไ่ม่ได้สวดมนต์ เนือ่งจากเข้ากะงานกลางคนื (เข้างานตอนทุม่ครึง่และเลิกงาน
ตอนตีสี่ครึ่ง)

การอธิษฐาน

เมือ่สวดมนต์เสร็จ จะแผ่เมตตาและอธษิฐานขอพรให้พ่อแม่มคีวามสุข ไม่มโีรคภยัไข้เจบ็ และอยูก่บัลกู
ไปนานๆ สําหรับการอธิษฐานขอพรในวันสวดมนต์ข้ามปีจะเหมือนสวดมนต์ในแต่ละวัน 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

คุณค่าของการสวดมนต์คือ ทําให้เกิดความสบายใจ ช่วยทําให้มีสติและใจเย็นมากขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่
กบัการปฏบิตัแิละฝกฝน เมือ่สวดมนต์ต้องจดจ่ออยูก่บัคาํสวด เปรยีบเหมอืนกบัการทาํงาน ทีต้่องรูต้วัว่ากาํลงั
ทําอะไรอยู่ สําหรับตนเองใช้ระยะเวลาเกือบปีที่รู้สึกว่าเริ่มมีสติและจิตใจนิ่งข้ึน นอกจากนั้นการสวดมนต์
ยังสามารถนํามาใช้กับการทํางานได้ ถ้าเราอยากสัมผัสความสบายใจ ความชื่นใจ หรือมีสติและสมาธิที่ได้
จากการสวดมนต์ ต้องปฏิบัติและฝกฝนเองเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายได้ 

“มันตองสัมผัสและทําดวยตัวเอง ถึงผมบอกไปก็ไมเขาใจอยูดีวาความรูสึกเปนยังไง 
เพราะการสวดมนตชวยในเรื่องที่ทําใหเรามีสติมากขึ้น เวลาทํางานเราก็เอาประสบการณ
จากการสวดมนตมาใชในการทํางาน คอื รูวาเราทําอะไรอยู เหมือนกบัเปนการเชือ่มโยงกนั 
อยางเชน เราสวดมนตเราก็ตองจดจอกบัคาํสวด มนักเ็ริม่มาจากตรงนี ้เหมอืนกบัการทาํงาน 
เราก็รูวาเราทําตรงนี้อยูนะ ไมใชเราดูตรงนี้อยูแตใจลอยไปที่อ่ืน คือ รูวาทํางานอยู 
ยืนอยู นั่งอยู เรารูหมด เหมือนกับเรามีข้ันตอนที่เราตองระวัง รูตัว เพราะตอนแรก
ท่ีไมไดฝกใจมันก็ลอยไปทั่ว แตมันก็ไมไดอยูตลอดเวลา มีวอกแวกบางแตดีข้ึนกวาเดิม
ที่ไมไดฝก” 
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป

สําหรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ มีการจัดงานมานานหลายปีแล้ว 
ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งแรกเม่ือ 3 ปีที่แล้ว โดยไปกับพ่อแม่ ส่วนปีที่ผ่านมานี้เปนปีที่ 2 
ทีไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม แต่คร้ังนีไ้ปกับแม่ ซึง่เปนปีทีต่นเองชวนแม่ไปเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี และปีหน้า
ได้นัดกับแม่ไว้แล้ว ต่อจากนี้ไปจะไปทุกปีที่มีโอกาส เพราะคิดว่าการสวดมนต์ข้ามปีเปนกิจกรรมที่ดี
และมีประโยชน์ เปนมงคลกับชีวิตตัวเองที่ได้สวดมนต์ข้ามปี ดีกว่าไปกินเหล้า หรือเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน 
“รูสกึดทีีไ่ดไปสวดเฉยๆ เปนกิจกรรมทีด่ ีเหมือนกบัวาเปนมงคลกบัตวัเองทีไ่ดสวดมนตขามป ดกีวาไปกนิเหลา” 
และยังได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ส่วนในแง่ของจิตใจทําให้เกิดความสบายใจ 

รปูแบบการจดังานสวดมนต์ข้ามปีท่ีวัดครัง้น้ีโดยรวมถือว่ารองรบัคนจํานวนมากได้ด ีแม้มคีวามวุน่วายบ้าง 
เนือ่งจากมคีนมาเข้าร่วมกิจกรรมมาก และเวลาสวดมนต์คนจะคยุกนับ้าง ซ่ึงแล้วแต่บคุคลจะไปบงัคับกนัไม่ได้ 
ส่วนการลงทะเบียนหน้างานมีการแจกพัด หนังสือสวดมนต์ และสติกเกอร์ 

การไปสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ตั้งใจไปสวดมนต์โดยตรง โดยไปถึงวัดประมาณสี่ทุ่ม ซึ่งพื้นที่บนศาลา
ของวัดเต็ม จึงต้องลงมานั่งข้างล่าง และใช้เวลาสวดมนต์ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ ส่วนความรู ้สึก
ขณะสวดมนต์มีสมาธิ และจดจ่อกับการสวดมนต์ เพราะถ้าไปสนใจอย่างอื่นทําให้ไม่มีสมาธิ เนื่องจาก
มีการจัดงานปีใหม่ของเทศบาลที่ ริมแม่นํ้าบางปะกงซึ่งอยู่หน้าวัดมีเสียงดัง มีดนตรี จุดพลุอากาศร้อน 
และมียุง 

ส่วนการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ ทราบจากการประชาสัมพันธ์ของวัดที่มี
ปายโฆษณาขนาดใหญ่ติดตรงสี่แยกและที่หน้าวัดที่ทําให้คนที่เดินผ่านมาผ่านไปได้เห็น และด้วยความที่
ไปทําบุญและสวดมนต์ที่วัดเปนประจําทุกวันพระ ทําให้ทราบถึงการจัดงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอยู่แล้ว 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เคยดูบ้าง แต่จะเปนการประชาสัมพันธ์การจัดงานที่กรุงเทพฯ



78
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

นองดี

(เพศหญิง อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“เมือ่สวดมนตเสร็จแลว ยายจะแนะนําใหสวดบทแผเมตตาตอ เพือ่ใหเจากรรมนายเวร 
และคนที่คิดไมดีกับเรา จะไดเลิกรายตอกัน ดีกวาที่จะเกลียดกัน” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องดี ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยที่พ่อแม่แยกทางกัน มีพี่น้องคนละพ่ออีกหนึ่งคน เดิมอาศัย
กับยายอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เด็ก ช่วงปดเทอมจะกลับไปเยี่ยมยาย เพราะสนิทกับญาติและครอบครัว
ทางฝงแม่มากกว่า เนื่องจากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก 

“เคาเหมือนแยกกัน หนูก็ไปมาท้ังสองทาง .... หนูก็อยูฝงแม เพราะวาหนูอยูดวย
ตั้งแตเด็ก” 

ตอนขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด เมื่อสอบผ่าน
จึงมาอาศัยอยู่กับปาที่เปนพี่สาวพ่อ หากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะทําคะแนนวิชาหน้าท่ีพลเมือง หรือว่ากฎหมายการปกครองที่อยู่ในหมวด
สังคมได้ดีกว่าวิชาอื่นๆ 

“ก็เรียนหนังสือ แลวก็จบ ม.3 พอดี พอ.ขึ้น ม.4 ก็ลองมาสอบพอสอบติดก็เลย
ตัดสินใจมาเรียนที่นี่” 

ถ้าช่วงเวลาทีว่่างๆ ปาพาไปทาํบญุ ถวายสงัฆทานทีว่ดัโพรงอากาศ อาํเภอเมอืงเพราะมีความเลือ่มใส 
และศรทัธาในพระอาจารย์ทีว่ดันี ้และน้องดชีอบทาํบญุ เพราะได้รบัการปลกูฝงมาตัง้แต่เดก็ว่าถ้าทาํบุญมากๆ 
จะได้ขึ้นสวรรค์
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การเร่ิมสวดมนต

เริม่สวดมนต์กบัยายตัง้แต่ตอนเรยีนชัน้อนบุาล นอนกบัยายตัง้แต่เดก็ ยายสวดมนต์ก่อนนอนเปนประจาํ 
ยายจะเปนคนพาสวดมนต์ก่อนนอน โดยที่น้องดีจะนั่งพนมมือและสวดมนต์อยู่ข้างๆ พร้อมกับยาย เมื่อย้าย
มาเรียนที่โรงเรียนประจําจังหวัด หลังจากการเคารพธงชาติเสร็จจะสวดมนต์ในตอนเช้าทุกวัน แต่สวดเฉพาะ
ภาษาบาลไีม่ได้แปลความหมาย ซึง่ตนเองคดิว่าเปนสิง่ดแีละจาํเปน เพราะเรานบัถอืศาสนาพทุธ และช่ัวโมงเรยีน
วิชาพระพุทธศาสนา อาจารย์จะให้นั่งสมาธิก่อนเรียน เพื่อจะได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น นอกจากนั้น
ทางโรงเรียนยังมีการแบ่งชั้นเรียน เพื่อให้มีการสวดมนต์ร่วมกันอาทิตย์ละครั้ง ซ่ึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จะสวดมนต์ร่วมกับเพ่ือนนักเรียนในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ โดยสวดมนต์หลายบทตามหนังสือสวดมนต์ 
มีคนนําสวด และสวดพร้อมกัน ส่วนการสวดมนต์ที่บ้านส่วนใหญ่จะสวดมนต์ก่อนนอนเกือบทุกคืน อาจมี
บางวันเหนื่อยมากๆ จะไม่ได้สวด

“ยายก็สวดยาว เคาก็ใหอยูกับเคา นั่งสวดดวยกัน ..... สวดกอนนอน ปกติแตกอน
นอนกับยาย ยายจะพาสวดกอนนอน..... เพราะวายายสวดยาว และก็นั่งพนมมืออยูขางๆ 
อันไหนไดเราก็พูดตาม” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ที่สวดก่อนนอนจะสวดเฉพาะภาษาบาลีไม่มีคําแปล สวดบทบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วย
บทสวดนมัสการการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ) เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว ยายจะแนะนําให้สวด
บทแผ่เมตตาต่อ เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวร และคนที่คิดไม่ดีกับเรา จะได้เลิกร้ายต่อกัน ดีกว่าที่จะเกลียดกัน 
“ก็ อะระหัง สัมมา ....นะโมตัสสะ แลวก็แผเมตตาดวย” ใช้เวลาสวดประมาณ 5-10 นาที แต่ถ้าสวดมนต์
กับยายจะสวดทั้งภาษาบาลีและมีคําแปลด้วย ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ถ้าบทสวดไหนสวดได้จะสวดตาม

“ยายสอนบอกวาใหแผเมตตาดวย เวลาสวดมนต”

การสวดมนต์จําเปนต้องรู้ความหมาย แต่ส่วนตัวไม่ค่อยอยากรู้ความหมาย เพราะเวลาอ่านคําแปล 
บางทีจะไม่เข้าใจความหมายของคําแปล และทําให้ใช้เวลาในการสวดมนต์นานขึ้น

การอธิษฐาน

หลังจากสวดมนต์เสร็จจะอธิษฐานให้ตนเองเกี่ยวกับการเรียน หรือถ้ามีเรื่องเครียดๆ อะไรขอให้ดีขึ้น 
และพบแต่ส่ิงที่ดีๆ ในวันงานสวดมนต์ข้ามปีได้อธิษฐาน ขอพรให้ปีต่อไปให้ตนเอง ยายและญาติพี่น้อง
มีความสุข ไม่เจ็บปวย 
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์มปีระโยชน์ทาํให้มสีมาธิ มสีตมิากข้ึน และทาํให้จิตใจสงบ ใจเย็น เมือ่เวลาทีป่ระสบปญหา
จะสวดมนต์ นั่งสมาธิ ช่วยให้ลืมเรื่องที่คิดมากได้ 

“การสวดมนตมันทําใหหนูไมคิดมาก” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครัง้น้ีเปนครัง้แรกท่ีได้มาเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีวั่ดเมือง
กับน้อง โดยความตั้งใจแรกจะไปงาน count down ที่จัดโดยเทศบาลบริเวณริมแม่น้ํา หน้าโรงพยาบาล 
แต่พอผ่านวัดเมืองเห็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี น้องจึงชวนเข้าไปโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าวัดเมือง
มีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ตอนนั้นไปถึงวัดประมาณเกือบสองทุ่มและสวดมนต์ได้นานประมาณ 30 นาที
โดยน่ังอยู่ด้านล่าง ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานนัก แต่รู้สึกดีที่ได้ร่วมสวดมนต์ และยังเกิดความประทับใจ
ที่ได้เห็นคนแต่งชุดขาวมาร่วมงาน “คือเห็นเคาแตงชุดขาวกันไป…..หนูแตงตัวไมเหมือนก็ไมกลาอยูนาน” 
อีกทั้งบางคนพาลูก พาหลาน และมากันเปนครอบครัว “ก็เห็นเคาเขาไปนั่ง บางคนก็เหมือนพาลูก พาหลาน
มาดวย” คนที่มาร่วมงานส่วนมากที่เห็นจะเปนคนที่มีอายุ

โดยปีหน้ามีความตั้งใจว่าจะไปเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยจะชวนอา น้อง และยายไปด้วย 
จะแต่งกายชุดขาวไปร่วมงาน และตั้งใจจะสวดมนต์เพียงอย่างเดียว ไม่ไปเที่ยวต่อ เพราะเห็นว่าการสวดมนต์
ข้ามปีมีประโยชน์ คือ ให้เราได้ทําบุญก่อนจะขึ้นปีใหม่ ได้เร่ิมต้นในสิ่งดีๆ การไปร่วมงาน count down 
ถึงแม้จะสนุก แต่สนุกแบบเด็กๆ ได้ฟงดนตรี ร้องเพลง อยู่กับเพื่อนๆ 

สิง่ทีอ่ยากแนะนาํเกีย่วกบัการจดังานกจิกรรมการสวดมนต์ข้ามปี น่าจะมกีารประชาสมัพนัธ์ให้มากกว่านี้ 
เพราะว่าทางวัดอาจจะมีการติดปายประกาศที่บริเวณหน้าวัด แต่ไม่ได้ผ่านจึงไม่เห็น และกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปีควรจะมีทุกวัด
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นองแอล

(เพศหญิง อายุ 22 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“การสวดมนตเหมือนเปนหนาที่ของชาวพุทธ ที่มีการปฏิบัติมาตั้งแตสมัยโบราณ 
แลวเปนความเชื่อที่อยากใหทุกคนที่อยูในศาสนาพุทธเขาวัด แตสวนมากคนท่ีเขาวัดคือ 
ผู สูงอายุจะไมคอยเห็นวัยรุ นเขาวัด ซึ่งสมัยน้ีเปนสมัยที่เทคโนโลยีกําลังเติบโตมาก 
แลวสงัคมของการสือ่สารเขามามบีทบาทมากวยัรุนอาจจะไมคอยใหความสนใจ เพราะฉะนัน้
อยากจะเชิญชวนใหวัยรุนเขาวัด เพื่อสวดมนต และฟงธรรม ซ่ึงเปนสิ่งดีที่สามารถ
ทําใหคนเราอยู ในศีล ในกรอบ และนําไปปฏิบัติใหชีวิตตัวเองดําเนินไปในทางที่ดี 
ไมไปประพฤติผิดในสิ่งที่ไมสมควร” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องแอลเปนคนฉะเชงิเทรา อยูอํ่าเภอท่าตะเกยีบ ซึง่ไกลจากตวัเมอืงมากต้องนัง่รถประมาณสองช่ัวโมง
กว่าจะถึง มีพี่น้อง 2 คน ตนเองเปนลูกคนโต ตอนนี้กําลังเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นปี 4 เดือนหน่ึง
จะกลับบ้านประมาณ 1 ครั้ง และตั้งแต่เล็กจนโต พ่อแม่เปนผู้แนะนําให้เข้าวัดทําบุญ โดยทุกวันพระพ่อแม่
จะพาไปทําบุญท่ีวัด และทุกเช้าที่ไม่ใช่วันพระจะให้น้องแอลใส่บาตรที่หน้าบ้าน เม่ือได้กลับบ้านช่วงปดเทอม
ถ้าตรงกบัวนัพระพ่อแม่จะพาไปทาํบญุ เน่ืองจากพ่อแม่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และทาํงานหนัก จงึไม่ค่อย
มีโอกาสได้ไปทําบุญ จะได้ทําบุญเฉพาะวันพระ จึงให้ตนทําแทน ส่วนตาตอนนี้ทําหน้าที่เปนมัคทายกของวัด 
และยายยังเข้าวัดรักษาศีลทุกวันพระและชอบอ่านหนังสือธรรมะ บางทียายจะชอบมาท่องบทสวดมนต์
บทนั้น บทนี้ให้ฟง ทําให้ตนเองอยากที่จะเรียนรู้ และอ่านตามยายซึ่งเปนความชอบ และความศรัทธา
ของตนเองด้วย เพราะอ่านแล้วตนเองเชื่อในกฎแห่งกรรม

“ตั้งแตเล็กจนโต ทุกวันพระพอแมก็จะพาไปทําบุญที่วัด หรือไมก็ชวงปดเทอม 
หรือวาชวงทีไ่ดกลบับานไปตรงกบัวนัพระกจ็ะไปทาํบญุ หรอืถาไมใชวนัพระ เปนวนัธรรมดา 
ก็จะใสบาตรที่หนาบาน พอแมเปนผูแนะนําใหเลย ใหเขาวัดทําบุญ” 

การเร่ิมสวดมนต

น้องแอลเริม่สวดมนต์มาตัง้แต่อนบุาล โดยเหน็พ่อแม่สวดมนต์ และทีบ้่านจะมหีิง้พระ ทีมี่พระพทุธรปู
เปนจํานวนมาก ตาจะพาไปจุดธูปสวดมนต์ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ได้สวดมนต์ทุกวัน เริ่มสวดอย่างสม่ําเสมอ
ตอนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณอายุ 14-16 ปี และเริ่มสวดมนต์เปนประจําตั้งแต่เข้าเรียน
มหาวทิยาลัยเพราะว่าตวัเองต้องออกจากบ้านมาเพือ่เรยีนหนังสือ อกีทัง้สถานท่ีเรยีนยงัอยูไ่กลบ้าน ซึง่ตวัเอง
เหมือนไม่มีที่พึ่งพิง อีกทั้งแม่ยังแนะนําให้ลองสวดมนต์ก่อนนอนดู เผื่อว่าจะทําให้อะไรดีข้ึน โดยที่หอพัก
มหาวิทยาลัยไม่มีหิ้งพระจะใช้วิธีไหว้และกราบพระที่หัวนอนแทน นอกจากนั้นยังคิดว่าการสวดมนต์เปนสิ่งที่
พระพุทธเจ้าเคยเทศนาให้ปฏิบติักนัมา ซึง่ตนเองเปนคนหน่ึงทีเ่ช่ือในคาํส่ังสอนของพระพทุธเจ้าจึงนํามาปฏบิตัิ 
อีกทั้งยังเปนวัตรปฏิบัติของศาสนาพุทธ
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“สวดประจาํมากน็าจะเขามหาลัย ….. เพราะวาแยกออกมาจากบานดวย อยูหางบาน 
อยูไกลบาน แลวก็ไมมีที่พึ่ง แมก็บอกวาลองสวดมนตกอนนอนดู เผื่อวาจะทําอะไรดีขึ้น” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

การสวดมนต์ในแต่ละคืนขึ้นอยู ่กับความเหน่ือยล้าในแต่ละวัน ถ้าวันไหนไม่เหน่ือยจะใช้เวลา
ในการสวดมนต์นาน โดยเปดหนังสือสวดมนต์ร่วมด้วย แต่ถ้าบางวันที่เหนื่อยและง่วงนอนมากจะสวดแค่บท
นมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ) แล้วตามด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดเปน
ภาษาบาลอีย่างเดยีวไม่ได้มคีาํแปลส่วนพระคาถาบทชนิบญัชรจะมสีวดบ้าง ซ่ึงเคยสวดบทน้ีได้มากทีสุ่ด 3 จบ
ในครั้งเดียวแต่ต้องเปดหนังสือด้วย เพราะจําไม่ค่อยได้และมีการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร เทวดา 
หรือสัมภเวสีต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวให้ได้รับผลบุญ ตามความเชื่อของตน เพราะที่หอพักไม่มีศาลพระภูมิ 
ช่วงที่ไปอยู่แรกๆ นอนไม่หลับ ทั้งสวดมนต์แล้ว หรือทําอะไรก็ตาม ยังคงนอนไม่หลับ พอได้ไปทําบุญที่วัด 
พระบอกว่าเขาแค่มาขอส่วนบุญ ส่วนกุศล ดังน้ันตนเองกลับมาที่ห้องจึงน่ังสมาธิ และแผ่เมตตาไปให้ 
หลังจากนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ 

การอธิษฐาน

เม่ือสวดมนต์เสร็จแล้วน้องแอลจะอธิษฐานขอให้พระคุ ้มครองและให้ตนเองประสบความสําเร็จ
ในทุกๆ ด้าน แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัการกระทาํของตนเองด้วย เพราะถึงจะขอพรพระแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ปฏิบตัิ 
พระท่านคงไม่ช่วย

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

ทุกวันนี้น้องแอลต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน เพราะทําให้มีความสุขจิตใจสงบ นอนหลับสบายทั้งคืน 
ตื่นเช้ามาร่างกายสดชื่น แจ่มใส ไม่มีความกังวลเพื่อจะได้มีสมาธิในการเรียน และพร้อมที่จะใช้ชีวิตประจําวัน 
แต่ถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะนอนหลับไม่สนิท มีบางครั้งลืมเผลอนอนหลับไปและไม่ได้
สวดมนต์ก่อนนอน ต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ใหม่เพราะปฎิบัติจนเคยชินแล้ว

“ถาไมสวดก็นอนไมคอยหลับ คือถาสวดมนตไหวพระกอนนอนทุกวันก็จะทําใหเรา
นอนหลบัสบายทัง้คนื และพรุงนีเ้ชาสามารถเราตืน่มารางกายก็สดชืน่ แจมใส ไมตองกังวล
อะไร ถาไมสวดมนตนอนหลับ บางครั้งลืม ก็ตองลุกขึ้นมาสวดใหม” 

อกีทัง้น้องแอลยงัคดิว่าการสวดมนต์เหมอืนเปนหน้าทีข่องชาวพทุธ ทีม่กีารปฏบิตัมิาตัง้แต่สมยัโบราณ 
แล้วเปนความเชื่อที่อยากให้ทุกคนที่อยู่ในศาสนาพุทธเข้าวัด แต่ส่วนมากคนที่เข้าวัดคือ ผู้สูงอายุ จะไม่ค่อย
เหน็วยัรุน่เข้าวดั ซึง่สมยันีเ้ปนสมยัทีเ่ทคโนโลยกีาํลังเตบิโตมาก แล้วสังคมของการส่ือสารเข้ามามบีทบาทมาก
วัยรุ่นอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้วัยรุ่นเข้าวัด เพื่อสวดมนต์ และฟงธรรม 
ซึ่งเปนสิ่งดีที่สามารถทําให้คนอยู่ในศีล ในกรอบ และนําไปปฏิบัติให้ชีวิตตัวเองดําเนินไปในทางที่ดี ไม่ไป
ประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่สมควร
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ทางด้านการเรยีนก่อนสอบตนเองจะมกีารนัง่สมาธ ิสวดมนต์ และแผ่เมตตาบางครัง้ถงึกบันัง่พนมมอื
ในห้องสอบเพราะมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้เราประสบความสําเร็จ มีสมาธิในการสอบ 
และจิตแน่วแน่ สามารถทําให้เรามีสติ นึกถึง และจิตใจจดจ่ออยู่ที่ข้อสอบ และสามารถนึกถึงบทเรียน 
สิ่งที่เคยเรียนมา หรือที่อาจารย์สอนมา เหมือนกับการสวดมนต์ที่เขาบอกว่าถ้าเรายิ่งจดจ่อ แล้วท่องบทนั้นๆ 
จะยิ่งเปนการยกระดับ เพิ่มความศรัทธา ความเล่ือมใส เหมือนข้อสอบ ถ้าเรายิ่งท่อง ยิ่งจําหลายรอบๆ 
ก็ยิ่งทําให้เราจําได้

“สามารถทําใหเราคิดถึงการมีสติ นึกถึง และใจจดจออยูที่ขอสอบนั้น และสามารถ
นึกถึงบทเรียน หรือที่อาจารยสอนมาไดแนวแนทําใหมีสมาธิ และมีสติสามารถทําใหเรา
นึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมา ใจจดจออยูกับสิ่งนั้น.... คือบทสวดมนตเคาบอกวาถาเรายิ่งจดจอ 
แลวก็ทองบทน้ัน ก็ยิ่งเพ่ิมยกระดับ เพิ่มความศรัทธา ความเล่ือมใส ก็เหมือนขอสอบ 
ถาเรายิ่งทอง ยิ่งจําหลายรอบๆ ก็ยิ่งทําใหเราจําได” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

น้องแอลได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของหอพักนักศึกษา เพราะหอพักนักศึกษามีการจัดงาน 
โดยเปนกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาที่อยู่หอในซ่ึงมีนักศึกษาที่อยู่หอในมาเข้าร่วมทุกชั้นปี น้องแอล
ไปเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยความศรัทธา อีกทั้งยังคิดว่าไม่เปนการเสียเวลา และเปนผลดี
สําหรับตัวเราเอง และสําหรับคนรอบข้างที่เราได้เผื่อแผ่ผลบุญไปให้
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นองบี

(เพศชาย อายุ 17 ป, กําลังเรียนหนังสือ)

“เมื่อผมสวดมนตเสร็จจะนั่งสมาธิระลึกวาวันน้ีเราไดทําอะไรมาบาง และคิดวา
วันพรุงนี้เราจะตองทําใหดีกวา ผมเจอคนทําตัวไมดีมาเยอะ ก็คิดวาทําไมไมทําตัว
ใหดีกวานี้ ไมจําเปนหรอกตองไปเที่ยวกลางคืน ถึงแมไมสวดมนตก็ได แตไมจําเปน
ตองทําตัวเลวการสวดมนตมีสวนทําใหใจเย็นและเปนตัวดึงทางใจ แตตัวเราตองเปนคนที่
ตัดสินใจดวย ถาใจคนอยากที่จะเปนอยางนั้น ใจมันก็เลี้ยวไปจุดเส่ือม เพราะตัวเราตอง
เปนคนตัดสินใจ มีผลทั้งสองอยางคูกันไป” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

น้องบ ีมพ่ีีน้อง 3 คน ตนเองเปนคนสุดท้อง โดยอาศยัอยูกั่บพ่อ และพีส่าวคนกลางทีย่งัไม่ได้แต่งงาน
ส่วนพีส่าวคนโตแต่งงานแล้ว และแยกครอบครวัออกไป แม่เพิง่เสียชวิีตเมือ่ปีทีแ่ล้ว ขณะนีน้้องบกีาํลังเรยีนอยู่
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีสุดท้าย และตั้งใจว่าถ้าจบจะเรียนต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเพื่อทํางาน
ที่บริษัทรถยนต์ 

การเลี้ยงดูของพ่อแม่น้องบีไม่ได้เข้มงวดมาก เวลาที่ทําผิด พ่อไม่เคยตําหนิ แต่ปล่อยให้คิดเอง 
แม่เปนคนตักเตือน เม่ือแม่เสียชีวิตลงในเดือนกันยายนปีท่ีแล้ว (2555) พ่อเปนคนคอยตักเตือนให้รู้จัก
การใช้เงนิอย่างประหยดั ทกุวนันีย้งัคงมีความรู้สึกว่า แม่ไม่ได้ไปไหน เพราะยงัคงได้ยนิเสียงแม่ เหมอืนมากบัลม 
ซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่แม่จริงๆ หรือเปล่า อาจจะเปนความเคยชินหรือว่าคิดไปเองได้ จะได้ยินเสียงแม่เรียกว่า 
“ไอหนมูานีซ่”ิ ซึง่พ่อของน้องบบีอกว่าแม่ยังไม่ไปไหน ตราบใดทีต่นเองยงัไม่ได้ทาํงาน หาเงินใช้เอง แต่ตนเอง
ไม่ได้กลัว

“ผมทําผิด พอก็ไมเคยพูดอะไร เคาเหมือนใหเราคิดเอง พอคิดเองไดปุบ ก็เหมือน
วาเราจะรูวาเราตองทาํตวัอยางไร แตจะเปนแมคนเดยีวทีค่อยด ุแตพอแมเสีย พอจะไมเคย
บนอะไรเลย มแีตบอกวาใชเงนิประหยดัๆ บางนะ .... ผมเจอแมอยูทกุวันจนชิน เหมอืนยงัไมไป 
เจอก็นอนสวดมนตใหเคา ก็บอกเคาไมตองหวง ผมอยูได อยูกับพอ เสียปที่แลว
เดือนกันยายน ....ไดยินแตเสียง เสียงเหมือนมากับลม ผมก็ไมรูวาใชหรือเปลา หรือวาเรา
คดิไปเอง เสยีงแมเรยีกผมวาไอหนมูานีซ่ ิเหมือนมนัชนิห ูกไ็มรูพอกบ็อกวาแมยงัไมไปไหนหรอก
ตราบใดที่ผมยังไมไดทํางาน หาเงินใชเอง ผมบอกวาอยูก็อยู ผมไมกลัวอยูแลว”
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การเร่ิมสวดมนต

ตัง้แต่เร่ิมจาํความได้สวดมนต์มาโดยตลอด อาจเปนเพราะว่าซมึซบัมาจากพ่อและแม่ และทางโรงเรยีน
อนุบาลให้นกัเรยีนสวดมนต์ก่อนนอนทกุครัง้ในตอนกลางวนั เมือ่กลบัมาบ้านยงัได้มีโอกาสสวดมนต์กบัพ่อแม่ 

“สวดกอนนอนทุกวัน ทํามาต้ังแตเด็ก คลายๆ กับวาพอแมสอนมาแบบน้ี ..... 
แลวแตละวัน ถาผมสวดตรงหัวนอนก็จะเปนปกติ นะโมตัสสะ แตถาผมตองเขาไปสวด
ขางในที่เปนหองพระจะเปนเลม เพราะพอจะทําเปนประจํา” 

ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พ่อต้องออกไปทํางานนอกพื้นที่ จึงมอบหมายการดูแล
ทาํความสะอาดห้องพระ รวมทัง้การสวดมนต์ไว้กับคนทีอ่ยูบ้่าน เน่ืองจากพ่อเหน็ความสําคญัของการสวดมนต์ 
และตนเองเชื่อว่าการสวดมนต์เปนเร่ืองทําได้ง่าย ที่ทุกคนทําได้ จึงทําให้ต้องสวดมนต์ที่ห้องพระทุกวัน 
“ผมก็ไมรู เพราะวาพอเปนคนถือ ผมก็เห็นวาเปนเรื่องงายๆ ที่ทุกคนทําได” ด้วยความที่เปนลูกชายคนเดียว
ในบ้าน ทําให้หน้าท่ีส่วนใหญ่เปนของตนเองและไม่ได้รู้สึกว่าเปนภาระหน้าที่ การสวดมนต์ในห้องพระ 
จะสวดตามหนังสือสวดมนต์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ปจจุบันน้องบีไม่ได้สวดมนต์ในห้องพระแล้ว 
เพราะพ่อเกษียณอายุราชการแล้วใช้ห้องพระในการสวดมนต์ แต่น้องบียังคงเข้าไปช่วยทําความสะอาด
ในห้องพระอยู่ และยังคงสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันที่เตียง เพราะถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์จะรู้สึกฝนร้าย 

“ตั้งแตเด็กจําความไดก็เริ่มสวด แลวเริ่มสวดที่หองพระนาจะขึ้น ม.1 ม.2 เพราะวา
พอไปทํางาน แลวฝากไวกับผมใหชวยจัดการใหดวย เพราะที่บานถือวาในหองพระ
ตองเขาไปสวดทุกวัน ตอนน้ันเหลือผมกับแมสองคน เพราะพอทํางานปฏิรูปที่ดิน 
ตองออกพื้นที่ไปทาตะเกียบ บางคลา ไปคางคืน ไมผมก็พี่สาวที่อยู แตสวนมากเปนผม
ที่ตองเขาไป เพราะเปนลูกชายคนเดียว” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ที่สวดจะเปนบทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ) แล้วต่อด้วยบท
บชูาพระรตันตรัย ส่วนเร่ืองความหมายของบทสวดมนต์ในแต่ละบทนัน้ ปจจบุนัจาํไม่ได้ว่ามคีวามหมายอย่างไร 
เพราะเมื่อสวดมนต์ตอนยังเรียนอนุบาล มีการสวดแบบภาษาบาลี พร้อมแปลความหมายไปด้วย แต่พอ
มาเรียนระดับมัธยมศึกษาจนกระทั่งในปจจุบันสวดแบบภาษาบาลีเท่านั้น ไม่มีคําแปล อย่างไรก็ตามน้องบี
คิดว่าการรู้ความหมายของบทสวดมนต์เปนสิ่งจําเปนและควรที่จะรู้ความหมายตั้งแต่เด็กๆ 

การอธิษฐาน

การสวดมนต์ในแต่ละวันไม่ได้อธิษฐานขอพรอะไร จะมีแต่ตอนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เท่านั้นที่อธิษฐานขอพรให้พ่อและตัวเอง โดยอธิษฐานขอพรให้พ่อก่อน คือ อยากให้พ่ออยู่กับตนเองไปนานๆ 
เพราะพ่อเคยปวยหนักเข้าโรงพยาบาล และคิดว่าตัวเองเปนโรคมะเร็ง แต่หมอวินิจฉัยว่าไม่ได้เปนโรคมะเร็ง 
เม่ือพ่อหายปวยออกจากโรงพยาบาล ทําให้เลิกกินเหล้าและสูบบุหรี่ได้ ส่วนการอธิษฐานขอพรให้ตนเอง 
อยากให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ มีความสุข ไม่เดือดร้อน ไม่เจ็บปวยเพราะรู้สึกว่ายังร่างกายแข็งแรง แต่ที่ต้องระวัง
คือเรื่องอุบัติเหตุ เนื่องจากการขับขี่มอเตอร์ไซด์เท่านั้น 
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์เปนการฝกฝนให้มีสติ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้ทํามา ทําให้ใจเย็น และเปนตัวยึดเหนี่ยวจิตใจ
ไม่ให้ไปในทางที่เสื่อมเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเองต้องเปนคนที่ตัดสินใจในการเลือกการกระทําสิ่งต่างๆ 

“เมือ่ผมสวดมนตเสรจ็จะนัง่สมาธริะลึกวาวันน้ีเราไดทาํอะไรมาบาง และคดิวาวนัพรุงน้ี
เราจะตองทําใหดีกวา ผมเจอคนทําตัวไมดีมาเยอะ ก็คิดวาทําไมไมทําตัวใหดีกวานี้ 
ไมจําเปนหรอกตองไปเที่ยวกลางคืน ถึงแมไมสวดมนตก็ได แตไมจําเปนตองทําตัวเลว
การสวดมนตมีสวนทําใหใจเย็นและเปนตัวดึงทางใจ แตตัวเราตองเปนคนที่ตัดสินใจดวย 
ถาใจคนอยากที่จะเปนอยางนั้น ใจมันก็เลี้ยวไปจุดเสื่อม เพราะตัวเราตองเปนคนตัดสินใจ 
มีผลทั้งสองอยางคูกันไป” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งที่ผ่านมา น้องบีได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเปนครั้งแรก 
เพราะปกติในช่วงวันขึ้นปีใหม่ถ้าตนเองไม่ได้อยู่บ้าน จะไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน ครั้งนี้เพื่อนโทรศัพท์มาชวน 
ตนเองจึงโทรศัพท์ชวนแฟนไปด้วย โดยไปถึงวัดประมาณหนึ่งทุ่ม ซึ่งมีเพื่อนประมาณ 7 คน นัดหมายมาเจอ
ที่วัดเมือง โดยได้นั่งสวดมนต์ตรงพื้นที่ด้านล่างของวัด ที่เปนลานจอดรถ ในงานมีการแจกหนังสือสวดมนต์ 
พอสวดเสร็จในช่วงเวลาสองทุ่มซึ่งเปนช่วงที่หยุดพักครึ่งแรก ตนเองกับเพ่ือนๆ ออกมาร่วมการจัดงาน
ของเทศบาลเมือง และไม่ได้กลับเข้าไปร่วมงานสวดมนต์ในวัดอีก

โดยภาพรวมคิดว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเปนกิจกรรมที่ดีและเปนประโยชน์ 
เพราะได้เหน็วัยรุ่นมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาก และยงัคดิว่ากจิกรรมการสวดมนต์ข้ามปีเปนกจิกรรม
ที่ใหม่ เปนการส่งเสริมเยาวชนในทางที่ดี ถึงแม้ว่าวัยรุ่น จะมีการไปเที่ยวสถานบันเทิงกันต่อ แต่อย่างน้อย
ได้ทําบุญ ยังดีกว่าตรงเข้าสถานบันเทิง “ถาสําหรับผมคิดวามันดี มันใหม และเปนกิจกรรมที่ดี ไปแลวไมได
เสียหายอะไร ถามีเวลา” ส่วนในแง่ของจิตใจทําให้รู้สึกสบายใจ 

ถ้าปีหน้า ตนเองมีโอกาสจะไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี หากมีเพื่อนหรือแฟนไปด้วย เพราะไม่ชอบ
ไปไหนคนเดียว 

ส่วนการรับรู้ข่าวสารการจัดงานสวดมนต์ในครั้งนี้ เห็นจากปายประกาศที่หน้าวัดเมืองและเพื่อนชวน 
เหน็ว่าควรจะเพิม่เตมิในเร่ืองการประชาสมัพันธ์สถานทีจ่ดังานให้ทัว่ถงึ เพราะบางคนไม่ทราบว่ามวัีดไหนบ้าง
ที่จัดงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแต่วัดหลวงพ่อโสธรเท่านั้น

“แตอยากเพิม่การประชาสมัพนัธมากกวา เพราะแถวนีไ้มรูเลย คิดวามหีลวงพอวดัเดียว 
แลววัดหลวงพอก็คนเยอะ ผมคนหนึ่งที่ไมเขาไปเบียด นาจะระบุใหชัดไปเลยวาตรงไหน
ในตัวเมืองทิ่เราสามารถไปได เพราะสวนมากแถวน้ีจะรูแควัดหลวงพอมี วัดอื่นคนก็ยัง
ไมแนใจวาจะมแีนหรือเปลา เพราะถาคนไมแนใจกจ็ะไมไปแลว เพราะวัดหลวงพอคนแนนแลว”
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กลุมวัยแรงงาน

พี่อูด

(เพศชาย อายุ 53 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)

“เมื่อสวดมนตเสร็จแลวไมไดอธิษฐานขอพร แคแผเมตตาใหตัวเอง คือ อะหัง สุขิโต 
โหมิ แปลวา ขอใหขาพเจามีความสุข เมื่อตนเองมีความสุขแลวคอยเผื่อแผใหคนอื่น ไมได
สวดมนตเพื่อขอพร เพราะบทสวดแตละบท คือพรและเปนกุศลอยูแลว เพียงแคระลึกถึง
พระพุทธเจาและคําสอนของพระองค” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พี่อูด จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีพี่น้อง 5 คน เดิมภูมิลําเนาเปนคนจังหวัดนครสวรรค์ 
สมัยเด็กๆ อยู่กับพ่อแม่ แต่ยายเปนคนเลี้ยง ซึ่งยายจะเปนคนชอบทําบุญ สวดมนต์ และรักษาศีลเปนประจํา
ทุกวันพระ เด็กๆ พี่อูดจะเปนคนช่วยยายถือกับข้าวไปถวายเพลพระตอนกลางวัน เช่น ช่วงที่ยายถือศีล 8 
ทีว่ดัในวนัพระใหญ่ขีน้ 15 คํา่ (เดอืนหนึง่มสีองครัง้) พีอู่ดต้องมหีน้าทีเ่อาข้าวกลางวันไปให้ยายซ่ึงตอนทีย่าย
เสียชีวิตอายุ 95 ปี ยังความจําดี ไม่หลงลืม

“ยายสนใจทางนี้ ตอนเด็กๆ ผมก็ไปวัดชวยถือขาวใหยายไปวัด.... ชวงเชา
ยายเคาก็จะอยูวัดทําอุโบสถ ตอนนี้กลางวันผมก็จะเอาขาวไปใหยาย” 

เมื่ออายุประมาณ 23-24 ปี คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมจึงตั้งใจบวช เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่คนในครอบครัว และเมื่อบวชแล้วยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมจนได้นักธรรมตรี 
และเมือ่ย้อนกลับไปในสมยัทีเ่รยีนหนงัสอืในโรงเรยีนวดัทีต่่างจงัหวดันัน้จะมพีระมาช่วยสอนวชิาหน้าทีศี่ลธรรม 
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ที่โรงเรียน และมีวันหยุด คือ วันโกน วันพระ แต่ช่วงหลังมาเปลี่ยนเปนวันเสาร์ อาทิตย์ 
ซึง่การเปนเด็กวดัทาํให้ซึมซบัในส่วนนี ้โดยถ้าเปรยีบเทยีบสมัยก่อนกับสมยัน้ีมข้ีอดข้ีอเสียคนละอย่าง ในชนบท
ยงัมีช่วงเวลาทีม่อีะไรนาํมาแบ่งปนกัน แต่ว่าเดีย๋วนีไ้ม่มเีวลาทาํ อาจจะซือ้เปนถงุมาแบ่งแทน มคีวามเจริญข้ึน 
แต่ความสุขหายไป และเด็กสมัยนี้มีความกล้ามากขึ้น แต่ความเคารพนับถือคนอื่นน้อยลง 

“แตเดิมคนสมัยกอนเคาก็บวชกันสมัยเด็ก แถวบานเคาก็บวชกันนาน 2 พรรษา 
3 พรรษา เคาก็บวชกัน เราเปนเด็กวัดก็ซึมซับเหมือนกัน ตอนผมเรียนวันศุกรก็จะมี
พระมาสอนเด็ก แตก็ดีบางอยาง เด็กสมัยนี้ก็กลาขึ้น แตความเคารพกับบุคคลก็นอยลง” 

ตอนน้ีทาํงานทีบ่ริษทัรถยนต์ ทีจ่งัหวัดฉะเชงิเทรา มาได้ 20 กว่าปีแล้ว อยูก่บัภรรยาแค่เพยีงสองคน 
ส่วนลูกๆ ทํางานที่กรุงเทพฯ ภรรยาจะสวดมนต์บ้าง แต่ไม่มาก เมื่อเกษียณอายุแล้วตั้งใจจะอยู่ที่ฉะเชิงเทรา
ต่อไป โดยซื้อบ้านไว้แล้ว แถวอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว เพราะชอบที่นี่เปนเมืองเล็กๆ ไม่วุ่นวาย และการเดินทาง
สะดวก ไม่ว่าจะไปกรุงเทพฯ หรือชลบุรี ในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือมีเวลาจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่จังหวัด
นครสวรรค์เสมอ
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การเร่ิมสวดมนต

เริ่มมาสวดมนต์เปนประจําก่อนไปทํางานตอนเช้า และทุกวันก่อนนอนเมื่อประมาณอายุ 45 ปี
เพราะมีความเครียดจากการทํางานในช่วงที่มีการเปลี่ยนงานไปอยู่อีกแผนกหนึ่ง และในขณะนั้นสุขภาพไม่ดี 
เนื่องจากปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง พอได้ดูรายการธรรมะในเคเบิลทีวีซ่ึงผู้จัดรายการเปนฆราวาสได้มี
การสอนเรื่องสวดมนต์เปนคอร์สสั้นๆ ทําให้คิดว่าการฟงธรรมะและสวดมนต์น่าจะช่วยได้ทั้งโรคประจําตัว
และความเครยีดทีเ่กิดขึน้ เนือ่งจากหมอแนะนาํว่าผูป้วยโรคความดนัโลหติสงูต้องไม่เครยีดและต้องออกกาํลงักาย 
จึงหันกลับมาเริ่มต้นสวดมนต์ทุกวัน ด้วยความที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วจากที่เคยบวชเรียนมาก่อน ซึ่งตอนที่สึก
ใหม่ๆ ยังคงสวดมนต์อยู่ แต่พอมาทํางานทําให้ทิ้งการปฏิบัติทางด้านนี้ไป

“ชวงน้ันสขุภาพไมคอยดี และไดดรูายการธรรมะ แตเดมิผมกเ็คยบวช และกท็ิง้ชวงไป 
..... พอดีผมเคยไปรายการอาจารยทองทิพย H PLUS Channel เปนทีวี.... หมอก็บอกวา
อยาใหเครียด แลวก็ออกกําลังดวย และก็ฟงธรรมะก็ดีคือเรามีพื้นอยูบาง” 

พี่อูดคิดว่าช่วงวัยรุ่นที่มีผู้ใหญ่คอยสอน ได้แต่ฟง แต่ไม่ได้ปฏิบัติ ซ่ึงถ้าฝกตั้งแต่เด็กๆ เปนประจํา
จะไม่รู้สึกประมาท และช่วงอายุคนมีส่วนเหมือนกัน พออายุมากเวลาเจอความทุกข์จะหันกลับมาหาธรรมะ 
คนส่วนมากจะคิดกันแบบนี้ ถึงบวชแล้ว ช่วงวัยรุ่นยังคงสนุกสนาน อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีปจจัย
อะไรที่จะมาบังคับ มีแค่เพียงวิถีชีวิตในช่วงวัยเท่านั้น ตอนนี้ทุกอย่าง อาหารการกิน การเจ็บปวยของเรา
มีผลต่อการดําเนินชีวิตทั้งหมด 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

การสวดมนต์ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องสวดมนต์ด้วยความเคารพ คือ 
มกีารอาบนํา้ ชาํระร่างกายให้สะอาด สดชืน่ และทาํจติใจให้ปลอดโปร่งก่อนจะสวดมนต์ เมือ่สวดมนต์เสร็จแล้ว
จึงเข้านอน สวดมนต์จะสวดเปนภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีคําแปล สําหรับการสวดมนต์ช่วงเช้าก่อนไปทํางาน
จะสวดบทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม 3จบ) แล้วตามด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
แต่ช่วงค่ําจะสวดบทชินบัญชร และสวดบทสวดมนต์ของอาจารย์ที่นับถือเปนบทสวดภาษาบาลีพร้อมคําแปล
เพิ่มเข้าไป 

การสวดมนต์ถ้าหากรูค้วามหมายด้วยจะด ีแต่ถึงจะไม่รูค้วามหมายในบทสวด แต่ถ้าเราสวดอย่างตัง้ใจ 
แม้กระทัง่เห็นพระพทุธรปูหรอือย่างน้อยกราบหมอนก่อนนอนถือว่าดแีล้ว ซ่ึงเปนส่ิงทีย่ายบอก หรอืคนโบราณ
สอนมา

“แตความจริงก็สวดอยางนอยทุกคืน คือกราบหมอนก็ยังดี ยายผมก็บอกวา
ใหกราบหมอน คือคนเกาๆ คนโบราณสอนมาดี” 
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การอธิษฐาน

เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วไม่ได้อธิษฐานขอพร แค่แผ่เมตตาให้ตัวเอง คือ อะหัง สุขิโต โหมิ แปลว่า 
ขอให้ข้าพเจ้ามคีวามสขุ เมือ่ตนเองมคีวามสุขแล้วค่อยเผือ่แผ่ให้คนอืน่ ไม่ได้สวดมนต์เพือ่ขอพร เพราะบทสวด
แต่ละบท คือพรและเปนกุศลอยู่แล้ว เพียงแค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระองค์ 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันก่อนปฏิบัติงาน และมีจิตใจแน่วแน่กับบทสวด สามารถนํามาปรับใช้
กับการทํางานได้ ช่วยให้ทํางานมีสมาธิมากข้ึน และช่วยให้ทํางานมีระบบ สามารถเรียงลําดับการทํางาน
ได้ดีข้ึน นอกจากนั้นยังช่วยให้ใจเย็น สามารถควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้ ไม่โกรธอะไรง่ายเหมือนเดิม 
การควบคุมอารมณ์และจิตใจไม่ให้เครียดและกังวลจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น 

“การทํางานของเรามีระเบียบขึ้น เรียงลําดับได ..... คือทํางานมีสมาธิขึ้น ..... 
เพราะวาทํางานเหมือนจิตเราจะสับสน ก็จะชวยได …จิตใจเราจะไมหงุดหงิด เมื่อกอน
พูดอะไรก็จะหงุดหงิด เดี๋ยวนี้จะคุมจิตใจไดบาง ไมโกรธอะไรงาย” 

การทํากิจทางศาสนามีหลายอย่าง แต่การรักษาอุโบสถศีลที่วัดจะได้อานิสงฆ์มาก เปนธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติเปนประจํา เช่น ถือศีล 5 ได้อานิสงฆ์อยู่แล้ว แต่ถ้าใจเราคิดไม่ดีศีลจะบกพร่อง 
บางทีถือศีล 5 ข้อ ยังทําไม่ครบ เพราะฉะนั้นถ้าถือศีล 8 จะได้อานิสงฆ์สูงกว่า บางคนสามารถปฏิบัติ
ทีบ้่านได้ แต่ถ้าปฏิบัติที่วัดจะสมบูรณ์กว่า เพราะเปนการตัดความกังวลเรื่องทางบ้านออกไป โดยไปค้างที่วัด
หนึ่งคืน และไม่ทานอาหารมื้อเย็น

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีคร้ังนีเ้ปนคร้ังที ่2 โดยครัง้แรกไปสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัหลวงพ่อโสธร 
โดยคนที่มาร่วมงานมีจํานวนมากจนที่นั่งที่จัดไว้ไม่เพียงพอส่วนครั้งน้ีมาที่วัดเมืองเพียงคนเดียว แต่งกาย
ด้วยชุดขาว ไปถึงวัดประมาณหนึ่งทุ่มอยู่จนถึงจบพิธีการประมาณเที่ยงคืน โดยนั่งพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ข้างบน 
ซึ่งการจัดงานโดยรวมถือว่าดี มีพระมาเทศน์ให้ฟงก่อน บรรยากาศในงาน ส่วนใหญ่ผู้หญิงและผู้สูงอายุ
จะมาร่วมงาน และรู้สึกดีที่เห็นวัยรุ่นมาสวดมนต์ข้ามปีกับพ่อแม่ และมากันเอง 

“ก็เปนภาพที่ดี พอเห็นวัยรุนไปกับพอแม บางคนก็ไปเอง” 
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ความรูส้กึทีไ่ด้ไปร่วมงานวนันัน้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะไปสวดสถานทีจั่ดงานทีม่พีธิกีรรมและมคีนมาร่วมงาน
จํานวนมาก เพราะการที่มีคนมาร่วมงานสวดมนต์มาก เหมือนมีพลัง ทําให้จิตใจชุ่มช่ืน และได้สวดมนต์
เพ่ือถวายพระพรให้กับพระเจ้าอยู่หัวด้วย อีกทั้งยังมีความตั้งใจจะไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีในปีที่จะถึง
อย่างแน่นอน เพราะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เปนความเช่ือว่าขึน้ปีใหม่ถ้าได้สวดมนต์แล้ว ถอืว่าเปนการเริม่ต้น
ชีวิตที่ดีซึ่งควรจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกปี และการที่เห็นคนมาเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีเปนจํานวนมาก 
โดยส่วนตัวคิดว่าทําให้ศาสนาฟนขึ้นมา เหมือนมีความหวังว่าสังคมและประเทศของเราจะดีขึ้น ศาสนา
มีความสําคัญมากในชีวิตคน เหมือนเปนพื้นฐานของจิตใจมนุษย์เพราะถ้าจิตใจดี สิ่งดีๆ อย่างอื่นจะตามมา

“ปแรกแฟนไปดวย ปที่สองไปคนเดียว เพราะวาบานใกลๆ ขามแมนํ้าไป.... ตั้งใจไป
คือมีคนมาสวดมนตเยอะๆ ความรูสึกเราเหมือนมีพลัง ....เปนภาพที่ดี” 

“ควรจดัทกุป ปหนึง่ผมกว็ายงันอยไป...เหน็คนมาเยอะกคิ็ดวาฟนขึน้มา ศาสนาของเรา
ก็คิดวามีความหวังแลว ทําใหดีขึ้น...คือสังคมประเทศเรา จะดีขึ้น คือบานเราก็เละเทะ” 

ส่วนการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาจากปายประกาศที่ติดบริเวณหน้าวัด 
และทางช่องเคเบิ้ลทีวีของจังหวัด 
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พ่ีบอล

(เพศชาย อายุ 27 ป, รับราชการ)

“ตนเองมีความรูสึกวาอะไรก็ตามที่เราปฏิบัติเปนประจํา หรือวาเราพยายามตั้งใจ
ที่จะทําแลว อานิสงสตางๆ จะเกิดขึ้นเอง บางทีเราอาจจะไมรูตัวหรอกวาเราสวดมนตแลว
ชีวิตเราจะดีขึ้นอยางไร อาจจะแยลงก็ได โดยตองมองเปนกลาง แตถาคิดวาทําส่ิงที่ดี 
ผลตองด ีและสวนใหญในชวีติทาํในส่ิงทีไ่มทาํใหคนอืน่เดอืดรอน และมกีารปฏบิตัริกัษาศีล
หาเปนพื้นฐาน สวนประโยชนที่ไดบางจากการสวดมนต ทําใหเรามีสติ มีความระลึกรูทัน 
คาํสอนทาํใหเรารูวาสิง่ไหนทาํแลวใหชวีติเราด ีสิง่ไหนทําแลวชวีติเราแย ถาเราทาํกรรมไมดี 
กรรมที่ไมดีจะสงผลใหกับเรา”

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พีบ่อลตอนนีอ้าศยัอยูกั่บแม่แค่สองคน เพราะพ่อเสยีชีวติแล้ว และตนเองเปนลูกคนเดียว แต่บรเิวณบ้าน
ที่อยู่อาศัยจะมีหลายครอบครัวที่เปนญาติ อยู่ข้างๆ โดยพี่บอลเล่าว่าตั้งแต่เด็กมาแล้ว แม่จะคอยสอนในเรื่อง
ของศีลธรรมว่าทําอย่างนี้ถูก ไม่ถูกอย่างไร แต่ไม่ได้บังคับให้ลูกต้องถือศีล 5 ศีล 8 หรือบังคับให้สวดมนต์
ในวนัพระตอนเช้ามกีารชวนกันไปใส่บาตร ทาํบุญ ซึง่อาจจะเปนการปลูกฝงส่วนหน่ึง แต่ส่ิงเหล่านีอ้าจจะเปน
กจิวตัรประจําวนัของหลายๆ บ้านทีเ่ช้าต้องมกีารใส่บาตร วันพระไปทาํบญุทีวั่ด ตนเองอาศยัอยูใ่นพืน้ทีช่นบท 
ที่อําเภอบางคล้า จึงทําให้มีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่ทําให้อยากเข้าวัดทําบุญส่วนคุณแม่ชอบสวดมนต์ คือ 
เมื่อก่อนจะชวนแม่สวดมนต์ด้วยกัน แต่พอหลังๆ เวลาไม่ตรงกัน บางทีตนเองกลับคํ่าบ้าง กลับเร็วบ้าง 
หรือแม่กลับคํ่าบ้าง บางทีช่วงหัวคํ่าแม่ดูข่าว ทําให้ไม่มีเวลาที่สวดมนต์ด้วยกัน แต่โดยส่วนตัวของแม่เอง
คงเข้าห้องไปสวดมนต์ ตอนเช้าตี 4 หรือว่าตี 5 คงตื่นมาสวดมนต์ในบทที่อยากจะสวด และมีการนั่งสมาธิ

“แมจะสอนในเรื่องของศีลธรรมมากกวา แมมาบังคับใหมาถือศีล 5 ศีล 8 ไหม 
หรือวาใหบังคับมาสวดมนตไหม แมไมเคยบังคับเลย ตั้งแตเด็กมาแลว แตแมก็จะสอน
ในเรื่องของศีลธรรมมากกวา วาทําอยางน้ีมันถูก ทําอยางน้ีมันไมถูก แลวก็วันพระ
ตอนเชาๆ ก็มีการชวนกันไปใสบาตรทําบุญ ซึ่งถามวาเปนการปลูกฝงไหม ก็มีสวนหนึ่ง 
แตถามวาเปนกิจวตัรทัว่ไปของหลายๆ บานทีเ่ชากต็องมกีารใสบาตรทําบญุ วนัพระกม็ไีปวดั 
ผมอาจจะเปนคนที่อยูบานนอกดวยก็ได ชนบทผมอยูแปดริ้ว อําเภอบางคลา มันก็ทําให
เราไดมีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีชีวิตที่อยากเขาวัดทําบุญอีกสวนหนึ่ง” 

พีบ่อลเคยบวชมา 1 คร้ัง ตอนอายปุระมาณอาย ุ25 ปีพอดี เปนการบวชตามประเพณ ีแต่ระยะเวลา
ที่บวชไม่นานประมาณ 10 กว่าวัน เพราะช่วงนั้นทํางานแล้ว จึงไม่สามารถที่จะบวชในระยะเวลานานๆ ได้ 
ตอนนี้พี่บอลยังไม่ได้แต่งงาน แต่มีคนที่ตนเองสนใจอยู่ และมีความสนใจเรื่องการสวดมนต์เหมือนกัน พี่บอล
จะสวดมนต์ก่อนนอน โดยสวดบทยาว และคนืไหนทีม่งีาน หรอืว่าง่วงจะเปล่ียนเปนบทส้ัน แต่จะต้องสวดมนต์
ทุกคืน ส่วนตอนเช้าอาจจะไม่สวดมนต์ อย่างวันพระจะมีการชวนกันไปใส่บาตร ทําบุญด้วยกันตามเปนปกติ
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การเร่ิมสวดมนต

พี่บอลเริ่มศึกษาในเรื่องหลักธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าก่อน เปนสิ่งที่ทําให้ตนเองได้เกิดความคิด
และเรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ซึ่งตนเองจะตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าท่านสอนความจริง และสิ่งที่เราเห็น
ว่าเปนจริงตามที่ท่านสอน ทําให้เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และส่วนหนึ่งมาจากแรงจูงใจ
ของตนเองจากการดรูายการพืน้ทีช่วีติของไทยพบีเีอส รายการพุทธศาสนา สารคด ีโดยส่ิงทีไ่ด้ฟงจากคนส่วนใหญ่
มกับอกว่าทกุคนจะต้องมีความทกุข์ก่อนถึงจะเข้าหาสิง่ทีท่าํให้ความทกุข์นัน้หายไป ซ่ึงในความเช่ือของชาวพทุธ
คือ พุทธศาสนา และธรรมะ แต่สําหรับพี่บอลมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความทุกข์ แต่เมื่อได้ศึกษาคําสอน
แล้วรู้สึกว่าเปนสิ่งที่ตนเองชอบมากกว่า เพราะคําสอนนั้นเปนจริง เปรียบเหมือนกับการดูหนังที่เราไม่ได้ชอบ
หนังทกุเรือ่ง เพราะจะมีหนังบางแนวทีเ่ราดแูล้วตรงกบัสิง่ทีเ่รารูส้กึดแีละการทีเ่ข้ามาศึกษาธรรมะนัน้ ตนเอง
ไม่ได้รูใ้นหลกัธรรมทัง้หมด เพยีงแต่รูใ้นส่วนทีจํ่าเปนทีเ่ปนแก่นแท้จรงิๆ ของหลักธรรม บางทอ่ีานพุทธประวัตบ้ิาง 
แต่ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียด

“เราเร่ิมที่จะสวดมนตไมไดเปนการเริ่มแรกของผม แตวาโดยสวนตัวผมศึกษา
พระพุทธศาสนามากอน ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจา แตคือในเรื่องของหลักธรรม 
เราไมไดรูทั้งหมดหรอก เรารูแตสวนที่จําเปนที่เปนแกนจริงๆ บางทีเราอานพุทธประวัติ 
เรากอ็านบาง แตคอืเราไมไดลงลกึถงึขนาดน้ัน..... แรงจูงใจของผมเอง เคยเหน็หลายๆ คน 
เคยดูตามโทรทัศนผมก็ดูรายการพื้นท่ีชีวิตของไทยพีบีเอส รายการพุทธศาสนา สารคดี 
คือฟงจากที่เคาบอกวาสวนใหญทุกคนจะตองมีความทุกขกอน ถึงจะเขาหาสิ่งที่ทําให
ความทุกขมันหายไป ซ่ึงในความเช่ือของชาวพุทธเราคงจะเปนพุทธศาสนา เปนธรรมะ 
ทําใหความทุกขนั้นหายไป แตของผมเอง ผมมีความรูสึกวาก็ไมไดมีทุกขอะไรมากมาย 
แตวามีความรูสึกวาเมื่อเราไดอยูกับคําสอน ไดศึกษาคําสอนแลวรูสึกวาทานพูดเรื่องจริง 
แตความทุกขก็มีเขามาบางในชีวิต ซ่ึงเราก็อยูกับตรงน้ีอยูแลว มันทําใหเราทุกขไมมาก 
เมือ่เราไดคลกุคลไีดเริม่เขามาศกึษาแลวเรารูสกึวาเปนส่ิงทีเ่ราชอบมากกวา เหมอืนกบัคณุดหูนงั 
คุณก็ไม ได ชอบหนังทุกเรื่อง แต คือมันจะมีหนังบางแนวที่คุณรู  สึกว าคุณดูแล ว 
มันตรงกับสิ่งที่คุณรูสึกดี” 

ส่วนการสวดมนต์เปนสิง่ทีต่ามมาหลงัจากทีศ่กึษาหลกัธรรม เพราะการสวดมนต์เหมอืนกบัเปนกจิกรรม 
หรือเปนจารีตประเพณีที่เมื่อเราเกิดความศรัทธา และความเคารพ ทําให้ต้องมีการปฏิบัติ เพราะช่วงที่ตนเอง
เรียนมหาวิทยาลัยแทบจะไม่ได้สวดมนต์เลย ตนเองเรียนรัฐศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง 
และมีกฎหมายบ้าง ซึง่ตอนนัน้ตนเองค่อนข้างทีจ่ะหวัรุนแรงหลงัจากทีจ่บมหาวทิยาลยัประมาณอาย ุ23-24 ปี 
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง คือ ตนเองทิ้งเร่ืองการเมือง แล้วมาศึกษาและคลุกคลีกับทางด้านน้ี แม้จะดูข่าว 
แต่จะไม่เอาใจเข้าไปใส่ตรงนั้นมากจนเกินไป

“การสวดมนตจะเปนสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น เพราะวาเหมือนกับเปนกิจกรรม หรือ
วาเปนจารีตประเพณีที่เรามีความศรัทธา มีความเคารพแลวเราก็ตองมีการเคารพบูชา
ประมาณนี้มากกวา” 
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ทุกวันนี้ถ้าวันไหนไม่ติดธุระ หรือว่าไม่มีเหตุอะไร พอตนเองกลับไปบ้าน ช่วงเวลาทุ่มหรือสองทุ่ม 
จะสวดมนต์ อาจจะไม่สวดเปนประจําทุกวัน แต่ส่วนใหญ่จะสวด และเม่ือประมาณเดือนสองเดือนที่แล้ว 
ตอนเย็นหลังเลิกงานจะชวนพี่น้องในสํานักงานพระพุทธศาสนามาสวดมนต์ ใจจริงอยากจะให้สวดทั้งตอนเช้า
และเย็น แต่ตอนเช้าทุกคนจะมีปญหาในเรื่องของการมาทํางาน เช่น การเดินทาง บางทีรถติดบ้าง 
มาไม่ตรงเวลากันบ้าง ซึ่งทําให้เกิดความไม่สะดวกในการสวดมนต์ จึงตกลงกันว่าตอนเย็นใครยังไม่กลับบ้าน
ให้เข้ามาห้องพระที่สํานักงาน มีห้ิงพระ มีพระพุทธรูป เอาสื่อปู แล้วมีหนังสือสวดมนต์จัดเตรียมไว้ให้ 
กลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คน เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในสํานักงานมีแค่ 9 คน ซึ่งระยะหลังมาน้ี จะมีปญหา
ในเรื่องของงานนอกเวลาบ้าง หรือบางคนรีบกลับบ้านบ้าง ทําให้เกิดความไม่พร้อมเพรียงในเร่ืองเวลา 
จึงพักช่ัวคราว ซึ่งความจริงตนเองสวดมนต์อยู่แล้วที่บ้าน แต่พอมาอยู่ตรงนี้เลยอยากให้ทุกคนได้ทําบุญ 
ทํากุศลและได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะเปนช่วงระยะเวลาส้ันๆ เพราะเราไม่ได้สวดเปนประจําทุกวัน 
แต่อาทิตย์หนึง่อาจจะ 2-3 คร้ัง ซึง่บางทีอาจจะมกีลุ่มอ่ืน หรอืคนอ่ืนทีเ่ข้ามาร่วมสวดมนต์กับคนในสํานกังาน
แต่ไม่มากนัก

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ก่อนนอนจะเปนบทสั้นๆ เช่น บทบูชาพุทธคุณ บทนมัสการพระพุทธเจ้า และกราบพระ
ก่อนเข้านอน แต่ถ้าสวดช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มจะเปนการสวดบทยาว คือ บทสวดทําวัตรเย็น
แล้วตามด้วยบทพิจารณาสังขาร บทกรณียเมตตสูตร(เปนบทสวดที่แสดงเนื้อหาการแผ่เมตตา ความรัก 
ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ เทวดา และภูติผีปีศาจต่างๆ อย่างไม่มีประมาณ) แล้วแผ่เมตตา 
ส่วนตอนเช้าสวดบททําวัตรเช้าด้วย ภาษาที่ใช้เวลาสวดมนต์จะสวดเปนภาษาบาลี แต่เคยมีช่วงหนึ่งเคยสวด
แบบแปลด้วย มคีวามรูส้กึว่าใช้เวลานาน ซ่ึงไม่เหมาะกับชวิีตประจําวัน เพราะว่าบางทเีราต้องรบีไปทาํภารกจิอืน่ 
อย่างตอนเช้าต้องรีบตื่นแต่เช้าไปทํางาน ถ้าเราสวดยาวและแปลด้วย ทําให้เวลาไม่เพียงพอ ทําให้เปลี่ยน
มาเหลือแค่ภาษาบาลีอย่างเดียว ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ถึง 40 นาที เพราะฉะน้ันบทสวดมนต์
เปนการท่องจาํคําสอนของพระพทุธเจ้าเปนภาษาบาล ีโดยพระสงฆ์ทีเ่ปนพระสาวกในพระพทุธศาสนาจะใช้วธิี
การท่องจํามา ถ้าเราเอามาแปลเปนภาษาไทยจะเปนบทที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าและเปนธรรมะท่ีพระองค์
ทรงสัง่สอนมา แต่ในปจจบุนัการสวดมนต์ คนทัว่ไปมองเหมอืนการท่องมนต์ มีความขลงั มเีรือ่งของไสยศาสตร์
เข้ามา ทําให้ตนเองคิดว่าถ้าเราเข้าใจความหมายอยู่แล้ว บางครั้งเราไม่ต้องแปลก็ได้ แต่ให้ระลึกว่าเรา
สวดอะไรอยู่ ความหมายคืออะไร เราสวดเพือ่อะไร ซึง่โดยส่วนใหญ่พอแปล เราจะรู้ความหมาย ณ ตอนนัน้ๆ 
ถ้าคนไม่ได้สวดประจําจริงๆ หรือไม่ได้ทําเปนกิจวัตรประจําวันจะลืม

“การสวดมนตเร่ิมแรกบทสวดมนตก็ตองเปนการทองจําคําสอนของพระพุทธเจา
มาเปนภาษาบาลี ก็คือจะทองจํากันมา พระสาวกพระสงฆในพระพุทธศาสนา ก็จะใชวิธี
การทองจํามาเปนลักษณะของบทสวดมนตตามที่ผมเขาใจ พอมาในปจจุบันการสวดมนต 
คนทัว่ไปมองไปเหมอืนการทองมนต มคีวามขลงั มใีนเรือ่งของไสยศาสตรเขามา ซ่ึงจรงิๆ 
แลวบทสวดมนตที่เปนภาษาบาลีก็เปนแตเพียงวาถาเราเอามาแปลเปนภาษาไทย ก็จะเปน
บทที่สรรเสริญพระพุทธเจา เหมือนเปนธรรมะที่พระองคทรงสั่งสอนมา แตวาภาษา
ที่พระองคทรงสั่งสอนมาเปนมาในรูปแบบของภาษาบาลี ซึ่งถาเราจะสวดจริงๆ เราจําเปน
ตองรูความหมายไหม โดยสวนตัวผมคิดวาถาเราเขาใจความหมายอยูแลว ก็จะทําใหเรา
เขาใจในขณะที่เราสวด บางครั้งเราไมตองแปลก็ได แตเราจะระลึก เรารูอยูในใจอยูแลว
วาโอเคเราสวดอะไรอยู ความหมายคืออะไร เราสวดเพื่ออะไร” 
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การอธิษฐาน

หลังจากที่สวดมนต์เสร็จแต่ละครั้ง เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว พี่บอลจะอธิษฐานหรือขอพรว่าถ้าเรา
ยงัไม่พ้นทกุข์ ขอให้เราพบกับพระพุทธศาสนาอกี เพราะก่อนหน้านีเ้คยขอให้ได้บวช เพราะตนเองมคีวามศรทัธา
ในพุทธศาสนา แต่การดําเนินชีวิตประจําวันที่ยังมีภาระเรื่องการเรียน การทํางาน ดังน้ันเวลาที่ทําบุญ 
สวดมนต์จะขอพรในลักษณะนี ้ไม่ใช่ขอพรให้เรียนเก่ง หรอืเรือ่งลาภยศ ตาํแหน่ง ความรํา่รวย หรอืขอให้ถูกหวย 
แต่ช่วงประมาณปีสองปีทีผ่่านมาจะไม่ขอพรอะไร แต่จะนึกถึงเวลาทีเ่ราสวดมนต์ ใส่บาตร ทาํบญุ เราทาํเพ่ืออะไร 
เช่น การใส่บาตร เราใส่ให้พระภกิษสุงฆ์ในพทุธศาสนาได้ดาํรงชพีอยู ่เพ่ือปฏบิตัธิรรม เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
และพุทธศาสนาที่ท่านรักษาไว้เปนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านสอนธรรมะ จะนึกถึงสิ่งที่ท่านทํา 
คือเหมือนกับนึกถึงพระพุทธคุณ พระกรุณาธิคุณ สิ่งที่ทําให้ก่อเกิดมาเปนความเชื่อ เปนพุทธศาสนาทุกวันนี้
มากกว่า 

“ประมาณ 4-5 ปแลว การขอก็ไมไดขอลาภใหรํ่ารวย หรือวาขอยศ ขอตําแหนง 
หรือวาขอใหเรียนเกง ขออะไร คือเราขอวาถาเรายังไมพนทุกข ก็ขอใหเราพบกับ
พระพทุธศาสนาอีก หรือวากอนหนานีก้ค็อืขอใหไดบวช คอืเราศรทัธาตรงสวนน้ี แตวาเรา
รูวาชีวิตปจจุบันนี้ เรายังมีภาระ เรายังเรียน ก็ใชวิธีการที่เวลาทําบุญสวดมนต เราก็จะขอ
ลักษณะนีม้ากกวา คอืไมไดขอเหมอืนอยางทีค่นอืน่เคาขอ... ประมาณปหรอืสองปทีผ่านมา 
เราเปลี่ยนไปคือเราไมขอ เพราะวาชวงเวลาที่อธิษฐานหรือวาเราจะนึกถึง อยางเวลาที่เรา
สวดมนต ใสบาตร เราทําบุญ เราทําเพื่ออะไร เชน ผมนึกวาใสบาตร เราก็ใสใหพระภิกษุ
สงฆในพุทธศาสนาไดดํารงชีพอยู  เพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนา 
และพุทธศาสนาที่ทานรักษาไวก็เปนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา” 

บางทีหลายๆ คนฟงตนเองพูด ซึ่งเปนคนพูดตรงจะดูเหมือนพูดแรง อย่างที่บ้านเรื่องตายคุยกัน
เปนเรื่องปกติ ไม่ถือว่าเปนเรื่องอัปมงคล เพราะตนเองมีความรู้สึกว่าการขอให้อายุยืน ขอให้สุขภาพแข็งแรง
น้ันเปนสิ่งที่ดี แต่ที่ตนเองไม่ขอ เพราะรู้ว่าแต่ละคนมีกรรมเปนของตัวเอง ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย
ไปตามวาระของแต่ละคนอยู่แล้ว แล้วการขอพรเรื่องนี้ ตนเองไม่คิดว่าจะเปนจริงตามนั้น เพราะเรารู้ว่า
ทกุๆ คนมทีีม่าและมทีีไ่ป เรามาอยูร่่วมกันแค่จดุๆ หนึง่ สกัวันหนึง่อาจจะเปนเราทีต่ายก่อนกไ็ด้ คอืไม่มหีลกัประกนั 
เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ขอ และไม่รู้ว่าจะขอไปทําไม และตนเองกับแม่จะศึกษาและปฎิบัติธรรม หรือว่าบางที
ไปทาํบญุส่วนใหญ่จะเน้นหนกัไปทางพระวปิสนากรรมฐาน พระทีอ่ยูใ่นวดัปา โดยปีหนึง่จะไปประมาณ 2-4 ครัง้ 
เพ่ือไปทําบุญหรือไปกราบท่าน ซึ่งด้วยความที่จริตนิสัยของตนเอง และครอบครัวด้วย เมื่อเราไปตรงนั้น
ท่านจะสอนและเทศน์ให้ฟง ทําให้เราเข้าใจว่าการขอสิ่งต่างๆ นั้นเปนกิเลส เราขอเอาไปทําอะไร เพื่ออะไร 
สิง่ทีค่วรขอไม่ขอ สิง่ทีค่วรนึกไม่นกึ ท่านจะสอน และคณุงามความดขีองอาจารย์ท่านก็ด ีหรอืว่าของพระท่านกด็ี 
จะเปนหลกัประกนัว่าท่านเปนพระทีป่ฏบิตัติามแนวทางของพระพทุธเจ้าจรงิ เราไปทาํบญุ ไปกราบ เราไปเหน็ 
ได้ไปสมัผสัแล้วตรงกับใจเพราะท่านพูด ท่านสอนส่ิงทีต่รง โดยเอาธรรมในโลกมาสอน โลกเปนยงัไงท่านสอน
อย่างนัน้ ท่านไม่เสแสร้งไม่เอาลาภ ไม่มกีารพดูประจบโยมว่าจะต้องเอาเงินมาถวาย พระปาไม่ใช่พระแบบนัน้ 
คือ สอนให้เราพ้นทุกข์ 
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การที่ตนเองสวดมนต์เปนภาษาบาลี ทําให้ได้สมาธิ เพราะการสวดมนต์เหมือนกับการทําสมาธิ 
เพราะถ้าหากว่าเราสวดมนต์แล้วไม่มีสมาธิ เราจะสวดผดิทนัท ีถ้าวันไหนเรามเีรือ่งวุ่นวายใจ เหม่อลอย บางที
จะสวดผิด บางทีข้ามบรรทัดส่วนอานิสงส์อื่นๆ ของการสวดมนต์อย่างที่ตนเองชวนคนอื่นมาสวดมนต์ ทําให้
เราได้ความสามคัคแีละได้ทาํกจิกรรมร่วมกัน ซ่ึงเปนกิจกรรมทีไ่ม่ใช่การสังสรรค์ ไปเทีย่วหรอืว่าไปสนกุรืน่เรงิ
เพลิดเพลิน แต่เปนกิจกรรมดีที่เปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาจเรียกได้ว่าเปนการทําให้ใจของแต่ละคน
บริสุทธิ์มากขึ้น และเปนการจรรโลงยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วยส่วนหนึ่ง 

“การทีเ่ราสวดภาษาบาลี เราไดสมาธ ิเหมอืนกบัเราทาํสมาธ ิถาหากวาเราไมมสีมาธิ 
เราจะสวดผิดทันทีเลย เหมือนอยางผมถาวันไหน มีเรื่องวุนวายใจ เรามีอะไรเหมอลอย 
บางทีผิด บางทีขามบรรทัดก็มี…..อานิสงสอื่นๆ โดยทั่วไปอยางที่ผมชวนคนอื่นมาสวด 
เราไดสามัคคีกันแลว เราไดทํากิจกรรมรวมกันแลว ซึ่งกิจกรรมที่เราทําไมใชการสังสรรค 
ไปเที่ยวหรือวาไปสนุกรื่นเริงเพลิดเพลิน แตวาเรามาทําเปนกิจกรรมที่เปนสิ่งที่ดี 
เปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดวยกนั ซ่ึงอาจจะเรยีกไดวาเปนการทาํใหใจของแตละคน
บริสุทธิมากขึ้น เปนการจรรโลงยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นดวย” 

ส่วนประโยชน์ข้ออืน่ขณะทีเ่ราสวดมนต์ นอกจากเราจะเกิดสมาธแิล้ว และถ้าเราเข้าใจคาํสอนจะยิง่เกดิ
แรงศรทัธา ยิง่แน่วแน่ เมือ่ทาํเปนกิจวตัรประจาํวนัและนาํคาํสอนมาเปนแนวทางการปฏบัิตตัิวในชวีติประจาํวนัแล้ว 
ทําให้ชีวิตมีกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และอีกสิ่งหนึ่งตนเองมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เราปฏิบัติ
เปนประจํา หรือว่าเราพยายามตั้งใจที่จะทําแล้ว อานิสงส์ต่างๆ จะเกิดขึ้นเอง บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอก
ว่าเราสวดมนต์แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างไร อาจจะแย่ลงก็ได้ โดยต้องมองเปนกลาง แต่ถ้าคิดว่าทําสิ่งที่ดี 
ผลต้องดี และส่วนใหญ่ในชีวิตทําในสิ่งท่ีไม่ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อน และมีการปฏิบัติรักษาศีลห้าเปนพื้นฐาน 
ส่วนประโยชน์ที่ได้บ้างจากการสวดมนต์ ทําให้เรามีสติ มีความระลึกรู้ทัน คําสอนทําให้เรารู้ว่าสิ่งไหนทําแล้ว
ให้ชีวิตเราดี สิ่งไหนทําแล้วชีวิตเราแย่ ถ้าเราทํากรรมไม่ดี กรรมที่ไม่ดีจะส่งผลให้กับเรา เพราะเราทุกคน
ต้องมีจิตคิดชั่วกันบ้าง วันหนึ่งอาจจะกี่ครั้งหรือว่านับไม่ถ้วน โดยหลักแล้ว ตนเองจะใช้วิธีการศึกษาจากพระ
ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมากกว่า ท่านจะมีการเทศน์ การบรรยายธรรมออกมาอย่างละเอียดให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้
เปนอย่างนี้ เปนขั้นตอนและมีการปฏิบัติ ภาวนาสมาธิบ้าง แต่ไม่ได้ทําบ่อย 

“มีความรูสึกวาอะไรก็ตามที่เราทําเปนประจํา หรือวาเราพยายามตั้งใจที่จะทําแลว 
คืออานิสงฆมันเกิดเอง บางทีเราไมรูตัวหรอกวา เราสวดมนตแลวชีวิตเราดีข้ึนอยางไร 
อาจจะแยลงก็ได อันนี้คือเราก็ตองมองเปนกลาง บางคนสวดแลวก็อาจจะแย คือเราไมรู 
ถาเราคิดวาเราทําสิ่งที่ดี มันก็ตองดีถูกไหม อะไรที่มันไมดี อะไรที่มันเกินขอบเขต 
อะไรที่ทําใหคนอื่นเดือดรอน เราก็จะไมทําตรงนั้นมากกวา เรื่องของศีลหาดวย 
ก็อาจจะทําใหเรามองวาเปนพื้นฐานมากกวาที่เราจะตองรักษาไวใหเปนปกติ ก็มีพ้ืนฐาน
บางมาจากการสวดมนต ทําใหเรามีสติ มีความระลึกรูทัน คือเราทุกคนผมเขาใจวา
ก็ตองมีจิตคิดชั่วกันบางทุกคน วันหนึ่งอาจจะกี่ครั้งหรือวานับไมถวนก็มีบาง แตวาก็ทําให
เรามีสติ คําสอนทําใหเรารูวาสิ่งไหนทําแลวใหชีวิตเราดี ส่ิงไหนทําแลวชีวิตเราแย 
ถาเราทํากรรมไมดี กรรมที่ไมดีก็จะสงผลใหกับเรา” 



96
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

พี่บอลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยตนเองอยู่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จดักจิกรรมทางพทุธศาสนา ซึง่ในหนึง่ปีจะมวัีนสําคญัทางพระพทุธศาสนา 4 วัน ทีต้่องรบัผดิชอบและทาํงาน 
คอื วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา และกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี ดังน้ันในปีทีผ่่านมาจงึมส่ีวนร่วม
ในการจัดงานให้กับวัดของเจ้าคณะจังหวัด คือ วัดเมือง ซึ่งทางหน่วยงานต้องพึ่งพาอาศัยและสนองงานท่าน
โดยตรง ส่วนวัดโสธรจะมีการจัดของทางวัดอยู่แล้ว ซึ่งทั้งสองวัดมีคนมาร่วมงานเปนจํานวนมาก เพราะว่า
วัดโสธรเปนวัดใหญ่ และมีชื่อเสียง ไม่ต้องห่วงเรื่องคนมาร่วมงาน 

ส่วนสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้เข้ามาร่วมจดังานกบัทางเราทีว่ดัเมือง 
มกีารรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์ วทิย ุอินเตอร์เนท และปายประชาสัมพันธ์ และทางหน่วยงานของเรา
มีการประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะมีคนเข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปีอยู่แล้ว ตนเองเพิ่งมาทํางาน
ตรงนี้ได้ประมาณ 2 ปี เท่าที่ตนเองทราบและเข้าใจก่อนที่ สสส. จะมาช่วยสนับสนุนและมีกระแสสวดมนต์
ข้ามปี คิดว่าทางวดัคงมกีารสวดมนต์อยูแ่ล้ว แต่ไม่ได้มีการเชญิชวน หรอืมกีารประชาสมัพันธ์อะไรมากมายนกั 
คงมีลักษณะเหมือนวันพระคนมาทําบุญตามปกติอยู่แล้ว แต่อาจจะเปนคนเฒ่าคนแก่ คนสูงอายุที่มาถือศีล 
มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด ตามศาลาปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ แต่ตอนนี้มีคนทุกกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี อาจเปนเพราะมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เหมือนกับเปนการดึงดูดกลุ่มวัยรุ่น ให้เข้ามาสวดมนต์ 
บางคนมาสวดแบบตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้าง ถือว่ายังดีถึงแม้ว่าจะมาตามกระแส แต่คิดว่าต้องตั้งใจอยู่แล้ว
จึงเข้ามา เพราะวัยรุ่นหรือเด็ก เปนวัยที่กําลังสนุกสนาน ดังน้ัน กลุ่มน้ีต้องการจะไปเที่ยว Countdown 
หรอืเฉลมิฉลองอะไรแบบนีม้ากกว่า เท่าทีท่ราบมาแนวคดิเกีย่วกบักจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี เปนแนวคดิที ่สสส.
ต้องการทีจ่ะลดอุบตัเิหตุในช่วงทีมี่การเฉลมิฉลอง เพือ่จะเปล่ียนให้คนมาเข้าวดัแทน ซึง่เปนผลดี เมือ่คนเข้าวดั 
ถ้าชอบ ปีหน้าจะมาอีกเรื่อยๆ 

“เดีย๋วนีค้นแกกม็ ีวยักลางคนก็ม ีวัยรุนก็ม ีเดก็ก็ม ีเดีย๋วน้ีเหมอืนกับวาเปนกระแส แลว 
สสส.เคามาจดัรวมกับเราดวย และรณรงคมปีระชาสัมพนัธทางโทรทศัน วิทย ุอนิเตอรเนท 
มีปายมีอะไร คือเคาเชิญชวนโดยลําพังของเราเองก็สวนหนึ่ง แตวาคนก็เขามาสวดอยูแลว 
แตวาพอมีกิจกรรมไอโนนน่ีนั่นมากขึ้น ก็เหมือนกับเปนการดึงดูดวัยรุน กลุมที่เปนวัยรุน
ที่เปนเด็กใหเขามาสวด บางคนมาสวดแบบตั้งใจบาง ไมตั้งใจบาง คือมันก็ได .....กระแส
มันก็เปนสวนหนึ่ง เพราะวาการที่อยางวัยรุนเด็ก เปนวัยที่เคากําลังสนุก ไป Countdown 
บางไปเฉลิมฉลองอะไรอยางนี้ ซึ่งเทาที่ทราบมาแนวคิดที่วาสวดมนตขามป เปนแนวคิด
ท่ี สสส.เคาตองการที่จะลดอุบัติเหตุหรือเปลา ถาผมจําไมผิดในชวงที่มีการเฉลิมฉลอง 
เพื่อจะเปลี่ยนใหมาเขาวัดแทน ซึ่งก็เปนผลดี เมื่อคนเขาวัดถาชอบ ปหนาก็มาอีกๆ เรื่อยๆ

การจัดกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนสิง่ทีด่ ีเพราะการจัดงานมจุีดประสงค์เพ่ือต้องการให้คนมาสวดมนต์ 
อย่างๆ น้อยคนหนึ่ง ปีหนึ่งไม่เคยสวดมนต์เลย บางคนจะนอนแล้วยังเอาโทรศัพท์ขึ้นมากด เอาโทรศัพท์
ขึ้นมาคุย Chat เล่นเกมส์บ้าง เล่นอินเตอร์เนทบ้าง อย่างน้อยปีหน่ึงต้องมีสักวันหน่ึงที่คนเหล่าน้ีอาจจะ
ตามเพื่อนไป เพื่อมาสวดมนต์ ซึ่งผลที่ได้รับเปนอานิสงส์ของตัวเอง ซึ่งถ้าคนนั้นรู้สึกว่าดี ปีหน้าอาจจะกลับ
มาสวดอีก หรือกลับไปบ้านอาจจะสวดมนต์ก็ได้ 
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พี่เอ็ม

(เพศชาย อายุ 45 ป, ขาราชการ)

“การสวดมนตเปนเร่ืองของความศรัทธา และทัศนคติ ตองใหคนศรัทธากอน 
เชื่อในสิ่งที่ทํา วาเราทําแลวเราตองไดรับ อยางตนเองปฏิบัติจนเปนกิจวัตรประจําวันแลว 
คืนไหนไมไดสวดมนตไมไดตองสวดมนตกอนนอนทุกวัน และตั้งแตเร่ิมสวดมนตมาจนถึง
ทุกปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงประการแรก คือ นอนหลับสนิท สบายใจ ไมมีฝนราย”

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พ่ีเอ็มภูมิลําเนาเปนคนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยกําเนิดอยู่ที่อําเภอบ้านโพธิ์ แต่งงานแล้ว มีลูก 3 คน 
ผูช้าย 2 คน ผูห้ญงิ 1 คน จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี ตอนนีร้บัราชการ อยูใ่นหน่วยงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

การเร่ิมสวดมนต

เนื่องจากพ่อของพ่ีเอ็มประกอบอาชีพครู อีกทั้งพ่อยังปลูกฝงการสวดมนต์ทําให้พี่เอ็มซึมซับและมีพื้น
ฐานการสวดมนต์มาตั้งแต่เด็ก พอเริ่มทํางานจึงสวดมนต์เรื่อยมา ซึ่งตอนแรกอาจจะไม่ได้จริงจังมาก แต่เริ่ม
มาสวดมนต์อย่างจรงิจงัตอนท่ีเปนเจ้าหน้าทีศ่าสนพธิ ีโดยทาํหน้าทีอ่าราธนาศลีห้าในพธิทีีเ่กีย่วกับส่วนราชการ 
หรือมีกิจกรรมโครงการอะไรจะเปนผู้นําสวดมนต์ตลอด นอกจากนั้นการประชุมประจําเดือนของหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดจะเปนผู้นําสวดมนต์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง และในส่วนการประชุมของหน่วยงาน
ตัวเองเดือนละสองคร้ังตอนกลางเดือน และปลายเดือน จะเปนผู้นําในการสวดมนต์ก่อนท่ีจะเริ่มประชุม
เช่นกัน

“พอพี่เปนครูเกา ก็สวดตั้งนานแลว เราก็มีพื้นฐานตรงนี้... สวดทุกคืน แลวก็ประชุม
ประจําเดือนหัวหนาสวนราชการจังหวัดก็จะเปนคนนําสวดมนตใหผูวาทุกครั้ง และประชุม
ของสํานักงานก็เดือนละสองครั้ง กอนที่จะประชุมก็สวดมนตทุกครั้ง ทั้งกลางเดือน และ
ปลายเดือน”

ทุกวันนี้พี่เอ็มสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน โดยไม่มีวันไหนที่จะไม่สวดมนต์ เพราะการสวดมนต์ทําให้
จิตใจสบาย และรู ้สึกว่าทําให้จิตใจดี และสงบ อีกทั้งขณะสวดมนต์ยังเปนส่วนหน่ึงของการทําสมาธิ 
และเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วยังได้แผ่เมตตา เพื่อเปนการสงบจิตใจด้วย นอกจากนั้นพี่เอ็มยังแนะนําให้ภรรยา
และลูกๆ สวดมนต์ก่อนนอนด้วย 

“รูสึกวาสวดมนตแลวทําใหจิตใจเราดี และสงบ และเปนการทําสมาธิสวนหนึ่ง 
ในการสวดมนต รูสึกวาเราสวดและเราไดแผเมตตา และเปนการสงบจิตใจดวย”
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ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ทีส่วดแต่ละคร้ังจะสวดบทนมสัการพระพทุธเจ้า (นะโม 3จบ) และตามด้วยบทพาหงุมหากา 
พร้อมกับแผ่เมตตา เปนประจําก่อนนอนทุกคืน โดยจะสวดเปนภาษาบาลีเท่านั้น ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง 
และน่ังสมาธิต่ออีกประมาณ 5 นาที ซึ่งบทสวดมนต์แต่ละบทที่สวดนั้นเข้าใจความหมาย และคิดว่าถ้าเรา
สวดมนต์เปนประจํา หรือสวดบ่อยๆ จะรู้ความหมายของบทสวดนั้นเองโดยอัตโนมัติ เหมือนเวลาที่พระสวด
อธิธรรมในงานศพเปนภาษาบาลีที่ว่า “กุสรา ธัมมา...” คนจะรู้ว่าเปนบทสวดอธิธรรมสําหรับงานศพ แต่ถ้า
ใครไม่เคยสวดมนต์จะไม่รู้

“ถาปกติ สวดบอยๆ ก็จะรูเองโดยอัตโนมัติ เหมือนกับไปฟงงานศพ พระสวด
ภาษาบาลเีราก็รูแลววา กสุรา ธมัมา เรากจ็ะรู ถาคนทีส่วดบอยๆ กจ็ะรู ถาคนไมเคยสวด
ก็จะไมรู”

การอธิษฐาน

เวลาสวดมนต์เสร็จมีการอธิษฐานขอพรในเรื่องการทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคใดๆ 
การขับรถหรือเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัย และขอให้บุตรหลานเปนเด็กดีของพ่อแม่ และครอบครัว

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การที่จะชักชวนให้คนเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ หรือคนที่ยังไม่ได้เริ่มสวดมนต์น้ันควรจะเริ่มต้น
จากการให้คนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวดมนต์ก่อนว่าสวดมนต์แล้วได้อะไร แล้วค่อยๆ พัฒนาขึ้นไป
จนปฏบิตัเิปนกจิวตัรประจาํวนั อย่าเพิง่ใส่ข้อมลูอะไรมากจนเกนิไป เพราะการสวดมนต์เปนเรือ่งของความศรทัธา 
และทศันคต ิต้องให้คนศรัทธาก่อน เช่ือในสิง่ทีท่าํว่าทาํแล้วต้องได้รบั อย่างตนเองปฏิบัตจินเปนกจิวัตรประจําวันแล้ว 
ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้สวดมนต์ต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน และตั้งแต่เริ่มสวดมนต์มาจนถึงทุกปจจุบันน้ี
มีการเปลี่ยนแปลงประการแรก คือ นอนหลับสนิท สบายใจ ไม่มีฝนร้ายเพราะว่าหลังสวดมนต์เสร็จทุกครั้ง
จะมกีารแผ่เมตตาตลอด นอกจากนัน้สิง่ทีไ่ด้จากการสวดมนต์ คอื ทาํให้สงบและมสีมาธมิากข้ึน จิตใจไม่กงัวล
กับสิ่งต่างๆ ปลอดโปร่งโล่ง และจากที่เปนคนใจร้อนก็เปลี่ยนเปนคนที่ใจเย็นขึ้น โดยทําอะไรจะคิดมากขึ้น 
ไม่ตัดสินใจหุนหันพลันแล่น อีกทั้งลูกๆ อยู่ในโอวาท เชื่อฟงพ่อแม่ 

“ประการแรกก็คือพ่ีนอนหลับสนิท ฝนรายก็ไมมี... สวดมนตที่ไดกับตัวพี่ คือหนึ่ง
ทําใหเราสงบข้ึน มีสมาธิขึ้น จากคนที่เปนคนใจรอนก็เริ่มเย็นขึ้น ไมวูวาม ไมอะไร 
ไมอารมณฉุนเฉียว หุนหันพลันแลน และก็รูสึกวามีสมาธิมากขึ้น”

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

โดยปกติกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมีมานานแล้ว และเปนหน้าที่ของกรมศาสนาในการจัดงาน
และทางสํานักของพี่เอ็มมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่รูปแบบของการจัดกิจกรรมอาจจะมีไม่มากนัก พอช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาสํานักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ และเอกสารต่างๆ ทําให้มีการเน้น
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เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น และทางสํานักได้ช่วยส่งเสริมเรื่องประชาสัมพันธ์
ร่วมด้วย ทําให้คนมาร่วมกิจกรรมเปนจํานวนมากทั้งวัดเมือง และวัดโสธรฯ และเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ครอบครัวของพ่ีเอ็มได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีน้ี แต่ภรรยาจะเลือกไปวัดที่อยู่ใกล้บ้าน 
ส่วนพีเ่อม็ด้วยความทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบในการจดักจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัเมอืง จงึมส่ีวนได้เข้าร่วมกจิกรรม
สวดมนต์ข้ามปีในทุกๆ ปี นอกจากนั้นพี่เอ็มยังมีหน้าที่เปนพิธีกรในงานด้วย 

“สวนใหญผมจะไปทางนี้ ทางบานก็จะไปอีกวัดหนึ่ง” 

ส่วนการเตรียมงานพี่เอ็มต้องมาเตรียมงานก่อนที่จะมีกิจกรรมหน่ึงวันกับทางสํานักงานพุทธศาสนา
ของจังหวัด ช่วยประสานงานกับทางวัดเมืองที่จัดงาน และทางสสส. ในการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่ สสส.
มาช่วยเปนจํานวนมาก และการประสานได้รับการอํานวยความสะดวกแทบทุกอย่าง บางส่วนมาช่วยจัดโตะ 
จัดเก้าอี้ และได้นําเอกสารมาแจก รวมทั้งน้ําดื่มและพัด ทําให้รู ้สึกว่าทุกภาคส่วนช่วยกัน แล้วเห็นถึง
ความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ของสสส. ที่มาช่วยกันคนละไม้คนละมือจนงานสําเร็จ 
เพราะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตนเองมีจํานวนน้อย 

กิจกรรมที่มีในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี คือ การสวดมนต์ กล่าวคําปฏิญาณ มีการเขียนใบโพธิ์
ว่าปีใหม่นี้เราตั้งใจจะทําความดีอะไร และนําไปติดบนต้นไม้ที่เตรียมไว้ สุดท้ายมีการนั่งสมาธิ และแผ่เมตตา 
และยังมีการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมสวดมนต์ที่วัดเมืองในคืนนั้น ที่ได้มาร่วม
ทําความดี โดยพิมพ์ชื่อ นามสกุล ใส่ลงในประกาศนียบัตรให้ 

“ผมก็จัดที่สํานักงานที่รับผิดชอบอยู คือเราก็จะมาเตรียมงานกอนวันหนึ่งแลว 
เตรียมงานจัดสถานที่ ประสานกับ สสส. แจกเอกสาร ขึ้นปาย ขึ้นคัทเอาท ประสานงาน
กับเจาอาวาส ประสานงานกับพิธีกรทางพระ คือเราเปนพิธีกรทางฆราวาสก็จะคุยกัน 
ประสานงานกับทางผูวาเร่ืองกําหนดการนัดหมายเวลา ทางวัดก็ชวยประชาสัมพันธ
เชิญชวนคนมารวม เราก็ดูแลเรื่องสถานที่ ดูแลเรื่องจํานวนคนเขารวม ดูแลเรื่องเอกสาร 
ประสานกับ สสส. ขอเอกสารมาแจก แลวก็มีกิจกรรมเปนใบโพธิ์ติดวาปใหมนี้เราจะตั้งใจ
ทําความดีอะไรบาง อธิษฐานเขียน แลวก็แปะที่ตนกระถาง นี่เปนกิจกรรมใหคนมารวม
ทํากิจกรรม เคาก็รูสึกวาไดรวมทําความดี โดยการเขียนเปนใบอธิษฐาน แลวก็ไปติด
ไวบนกระถาง ใครมาก็มาเขียน ปใหมนี้ สวดมนตนี้ ปใหมนี้จะทําความดีอะไรบาง” 

เม่ือก่อนตอนทีเ่ริม่จดักจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีพีเ่อ็มคดิว่าคงจะไม่มคีนมาร่วมงานมากนัก แต่ตอนหลงัๆ 
เริ่มจะมีคนหันมาให้ความสนใจมากขึ้น อาจจะเปนไปได้ว่าคนไม่ไปร่วมกิจกรรมสังสรรค์ count down 
เหมือนเดิมแล้ว วัดต่างๆ เร่ิมมีการจัดงานกันเองขึ้นหลายวัด จากที่สํารวจมาวัดที่มีการจัดงานสวดมนต์
ข้ามปี คือ 1) วัดมีความพร้อม 2) เจ้าอาวาสอยากจะทํา และ 3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด และเปนการ
ดงึให้คนมาเข้าวดัด้วย อย่างวยัรุ่นก็มากับพ่อแม่ แต่งกายชดุขาวมาเปนจาํนวนมาก เพ่ือมาสวดมนต์ ทาํความดี 
แทนทีจ่ะออกไปเทีย่วนอกบ้านกับเพ่ือน แต่กลบัมากบัครอบครวั ใครมคีรอบครวักพ็ามา บตุรหลานมากบัพ่อแม่ 
ซึ่งตนเองแปลกใจและดีใจเหมือนกัน เพราะเปนกิจกรรมที่พวกเราช่วยกันทํามาหลายปีและคิดว่าคงเปนผล
อานิสงส์จากการสวดมนต์ ซึ่งเปนภาพที่ดูแล้วสังคมไทยเริ่มที่จะสนใจเรื่องการสวดมนต์มากขึ้น นอกจากนั้น
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ยังเปนการใช้เวลาว่างที่ถูกด้วย ไม่ไปหมกมุ่นหรือฟุงเฟอไปกับส่ิงที่ฉาบฉวย หรือส้ินเปลือง แต่ภาพรวม
ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะมามากกว่าผู้ชาย อาจจะเปนเพราะ 1) ผู้ชายเวลาว่างไม่ค่อยมี 2) ผู้ชายยังไม่ให้
ความสําคัญ เพราะคนที่จะมา คือ คนที่เห็นความสําคัญ ส่วนคนที่ไม่มาแสดงว่ายังไม่เห็นความสําคัญ 
3) ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเปนเพศที่อ่อนโยนกว่า และมีความเข้าใจในเรื่องการสวดมนต์ ทําบุญ ทําทาน 
เหมือนกับคนที่ไปวัดจะเปนคนเฒ่าคนแก่ 

“วนัน้ันกอนนัน้พีก่ค็ดิวาจะไมมคีน ตอนหลังก็เริม่มีคนแลว เพราะวาเคาไมไป count 
down แลว วัยรุนเคาก็มากับพอแม ใสชุดขาวมาสวดมนต มาทําความดี แทนที่จะออกไป
นอกบานไปกับเพื่อน มากับครอบครัว ใสชุดขาวกันเยอะเลย เราก็แปลกใจเหมือนกัน
คงเปนผลอานิสงสจากการสวดมนต เพราะวาอยูกับครอบครัว ใครมีครอบครัวก็พามา 
พาบตุรหลานมากับพอแม ก็เปนภาพทีด่แูลวสังคมไทยกเ็ริม่ทีจ่ะสนใจเรือ่งสวดมนตมากข้ึน 
และก็ใชเวลาวางที่ถูกดวย ไมไปหมกมุนหรือวาฟุงเฟอไปกับส่ิงที่ฉาบฉวย หรือวาดูแลว
สิ้นเปลือง” 

โดยปกตแิล้ววดัไหนทีม่คีวามพร้อมในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีสามารถทีจ่ะจัดได้ ซ่ึงตอนหลังรูส้กึว่า
จะได้รบัความสนใจเพ่ิมมากขึน้ ไม่เฉพาะวัดโสธรฯ หรอืว่าวดัเมอืง วดัต่างๆ ทีอ่ยู่อาํเภอรอบนอกกม็กีารจดังาน 
และการรับรู้การจัดงานมีส่วนหน่ึงที่ทราบข่าวจากประชาสัมพันธ์ และทางโทรทัศน์ด้วย ทางส่ือ ส่ิงพิมพ์
ก็รวดเร็ว สามารถเชิญชวนคนมาร่วมสวดมนต์ แทนที่จะไป countdown นอกบ้าน อย่างที่ตนเองบอก 
การทีจ่ะไปเทีย่วทีบ่างแสน หรอืพทัยา เพือ่ไป countdown นัน้ เรามาสวดมนต์ทีวั่ดดกีว่า เปนการประหยดัเงนิ 
ได้อยู่กับครอบครัว ได้ทําความดี และเปนการหวนคิดและทบทวนตัวเองว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเราได้ทําไม่ดี
มาหรอืไม่ ซึง่เราสามารถมาปรบัปรงุตวั โดยเริม่ตัง้แต่วนัสิน้ปี เพือ่เปนการเริม่ต้นดีๆ  ให้กบัชวีติ และครอบครวั 

“ปกติแลววัดก็มีความพรอมจะจัด แตตอนหลังรูสึกวาจะบูมเพิ่มมากขึ้น ไมเฉพาะ
วัดโสธร หรือวาวัดเมือง วัดตางๆ ที่อยู ขางนอกอําเภอเคาก็จัด และก็มีสวนหนึ่ง
และก็ทราบขาวจากประชาสัมพันธ และทางโทรทัศนดวย ทางสื่อสิ่งพิมพก็ไว ก็เชิญชวน
คนมารวมสวดมนต แทนที่จะ countdown ไปนอกบานอยางที่ผมบอก ไปบางแสน 
ไปพัทยา ไป countdown ขางนอก มาที่นี่ดีกวา และก็ประหยัดตังค ตังคไมเสีย 
อยูกับครอบครัวและไดทําความดี และเปนการหวนคิด วาปหน่ึงเปนการทบทวนตัวเอง 
สิ้นปแลวที่ผานมาไมดี เราก็มาปรับปรุงตัวเริ่มตั้งแตวันส้ินป เริ่มตนดีๆ ใหกับชีวิต 
และครอบครัว” 
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พี่อน 

(เพศหญิง อายุ 52 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“การสวดมนตไดความสบายใจ เพราะวาชีวิตตัวเองอยูแบบสบายๆ ไมไดเครียด
เรื่องอะไร เพราะฉะนั้นการสวดมนตมีผลหรือเปลาไมรู แตทําไปแลวสบายใจ เพราะอะไร
ทีเ่ครียด จะทาํใหไมเครียด ปลอยวางงาย เปนคนราเรงิ บางทเีหน็อะไรอยาไปคดิมากมาย 
คนเราแคตาย ก็คิดแคนี้ ปลง อยางบางคนมาเลาอะไรใหฟง เราพยายามจะปลอบวา
คนเราปญหามีทุกอยาง แตวามันมีทางออก คอยๆ คุย และใชเหตุผลไป” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พ่ีอ้นเคยแต่งงานมาแล้วครัง้หนึง่กบัสามีคนแรกมลูีกด้วยกัน 3 คน โดยคนโตเปนผูห้ญงิ ส่วนคนกลาง
และคนเล็กเปนผู้ชาย ซึ่งคนโตและคนกลางแต่งงานแล้ว พอสามีเสียชีวิตมาพบกับแฟนคนปจจุบันที่เคยเปน
เพือ่นเก่า ขณะนัน้ไม่ได้คบกันเปนแฟน ด้วยความทีต่วัเองไม่ชอบตาํรวจจงึไม่สนใจ ทาํให้ห่างกนั เพราะต่างคน
ต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัว แต่ยังคงโทรศัพท์ติดต่อกันบ้าง ต่อมาเพื่อนเก่าได้ย้ายกลับมาทํางานที่แปดริ้ว 
ทาํให้กลบัมาพบกันอีกคร้ัง และสามตีวัเองเพิง่เสยีชีวติ ส่วนเพือ่นเก่าเพิง่เลกิกบัภรรยา ทาํให้กลบัมาอยูด้่วยกัน
ฉันท์สามีภรรยามาประมาณสามปีกว่าแล้ว โดยมีแม่สามีอาศัยอยู่ด้วย

พีอ้่นเปนคนนสิยัเรยีบง่าย และมกัชอบทาํบญุและบรจิาคสิง่ของด้วยความศรทัธาทกุครัง้ทีม่โีอกาส โดย
ไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่ลกูสาวคนโตอาจได้เหน็จากส่ิงทีต่นเองทาํ จึงทาํให้ลูกสาวชอบทาํบญุและตามไปทาํบุญ
ด้วยตลอด ตนเองไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกคนกลาง เพราะมีครอบครัวแล้วและแยกออกไป จะสนิทกับลูกสาว
มากกว่าลกูผูช้าย ส่วนสามีเปนคนเครยีด เมือ่เครยีดอารมณ์เสยีง่าย สิง่ทีต่นเองพอจะช่วยสามไีด้ คอื พยายาม
บอกและปลอบใจให้ปล่อยวาง ไม่ให้คิดอะไรมาก ไม่ให้เครียด เพราะตอนแรกที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใหม่ๆ 
พี่อ้นยังรับไม่ได้กับความเครียดของสามี เช่น เวลาสามีไปทํางาน ใครพูดอะไรไม่ถูกใจจะกลับมาอารมณ์เสีย
กับคนที่บ้าน ทําให้ช่วงแรกๆ คิดว่าตัวเองตัดสินใจผิดหรือเปล่า แต่ขณะนี้ดีขึ้นมากแล้ว ตนเองพยายาม
ไม่จุกจิกกับแฟน เพียงบอกไปว่า ให้ใจเย็นๆ และคิดอย่างมีเหตุผล 

“อะไรกด็หีมด แตใจรอนจงั คนเราใจรอนไมมีอะไรดข้ึีนมาหรอก มนัจะมแีตความแย 
ใจเย็นๆ เชื่อหนูเถอะ คนเราอยูดวยกัน ลูบหนาปะจมูก อยาไปอะไรกับมันมากมาย” 



102
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

การเร่ิมสวดมนต

เริ่มมาสวดมนต์อย่างจริงจังมานานประมาณ 10ปี โดยไม่มีใครมาชักชวนให้ทํา คือ คิดเองทําเอง 
อย่างตอนไปทําบุญที่วัด พระเทศนาเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอน กลับมาตั้งใจว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน 
ตอนเริ่มสวดมนต์ มีสวดบ้าง เว้นบ้าง ส่วนใหญ่สวดทุกวันก่อนนอน 

“ตั้งใจสวด คือ สวดก็คิดวาทําแลวก็ดี ไมไดคิดอะไรมากไปกวาชีวิต สวดกอนนอน
ทุกคืน นาจะเปนผลดี แตก็ไมไดคิดอะไรไปมากกวานี้ ..... ไปทําบุญที่วัดเห็นพระเคาพูดวา
สวดมนตกอนนอน เคาก็พูดปาฎกถาไปตามปกติ ตอนแรกทําใหมๆ ไมไดคิดอะไร 
สวดบาง เวนบาง ถาหากวาสวดไดก็สวดไป มันก็ดี เปนอะไรที่เราคิดของเราเอง” 

ทุกวันน้ีพยายามแนะนําให้หลานสาวสวดมนต์ เวลาที่กลับจากโรงเรียน หลังจากทําการบ้านและ 
เรียนพิเศษเสร็จ โดยให้หัดไว้ตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งหลานจะสวด หรือไม่สวด ไม่ได้บังคับ ตอนนี้ตัวเองพยายาม
เริ่มสวดชินบัญชรมาได้ 2-3 เดือน โดยเริ่มสวดคาถาชินบัญชรพร้อมกับกินเจทุกวันพระ แต่ถ้าหน้าเทศกาล
กินเจจะกินทุกปีตามปกติ และแนะนําให้ลูกสาวคนโตสวดคาถาชินบัญชรด้วย แต่บทสวดจะยาว และต้องเริ่ม
ตั้งแต่เมื่ออายุยังน้อย เพราะว่าสมองจะจดจําได้ดี 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ส่วนใหญ่สวดมนต์จะสวดบทบชูาพระรตันตรยั ตามด้วยบทสวดนมสัการการนอบน้อมบชูาพระพทุธเจ้า 
(นะโม 3จบ) สวดเสร็จแล้วกราบพระ 3 ครั้ง โดยสวดเปนภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีคําแปล แล้วตอนนี้ได้ไป
สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา (พระพุธแทรกพฤหัส) จะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ร่วมด้วย ปกติใช้เวลา
สวดไม่นาน วันพระจะสวดคาถาชินบัญชรร่วมด้วย ทําให้การสวดยาวข้ึน ส่วนความหมายและเข้าใจ
ของบทสวดมนต์ทราบเพียงในภาพรวมบางบท เช่น บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

การอธิษฐาน

 เวลาสวดมนต์เสร็จแล้วจะอธิษฐานขอให้ตัวเองอยู่ร่มเย็นเปนสุข อย่ามีโรคภัยไข้เจ็บ โดยอธิษฐาน
แบบนี้ทุกคืนและถ้าวันไหนสวดชินบัญชรจะอธิษฐานในเรื่องขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่จงเมตตา เปนที่พึ่งพิงได้ 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

ประโยชน์ของการสวดมนต์ในความคิดว่า “ไมไดอะไร แตไดความสบายใจ เพราะวาชีวิตตัวเอง
อยูแบบสบายๆ ไมไดเครียดเรื่องอะไร เพราะฉะน้ันการสวดมนตมีผลหรือเปลาไมรู แตทําไปแลวสบายใจ 
เพราะอะไรท่ีเครียด จะทําใหไมเครียด ปลอยวางงาย เปนคนราเริงบางทีเห็นอะไรอยาไปคิดมากมาย 
คนเราแคตาย ก็คิดแคนี้ ปลง อยางบางคนมาเลาอะไรใหฟง เราพยายามจะปลอบวาคนเราปญหามีทุกอยาง 
แตวามันมีทางออก คอยๆ คุย และใชเหตุผลไป” เวลาใครมาขอคําปรึกษาอะไรจะแนะนําและให้คิดเองด้วย 
เพราะแต่ละคนย่อมมีเรื่องเครียดเหมือนกัน 

ส่วนแฟนสวดคาถาชินบัญชรอยู่แล้ว แต่ไม่ได้สวดทุกวัน โดยสามารถสวดแบบไม่ดูบทสวดได้ สาเหตุ
ที่แฟนสวด เพราะเปนคนเครียดง่าย เพราะฉะนั้นจึงสวดเพื่อลดความเครียด และเวลาที่ต้องไปโรงพยาบาล
เพื่อเข้ารับการรักษาจะสวดคาถาชินบัญชร โดยเชื่อว่าจะทําให้การรักษาผ่านไปได้ด้วยดี 
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครัง้น้ีเปนครัง้แรกท่ีได้มาเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัเมือง 
โดยต่างคนต่างตั้งใจกันมาทั้งตัวเอง ลูกสาว ลูกเขย และหลานอีก 2 คน ส่วนสามีไม่ได้ไปด้วย เนื่องจาก
ติดภารกิจในการทํางาน แต่งกายชุดขาวและไปถึงวัดตั้งแต่ 6 โมงเย็น เริ่มสวดมนต์ประมาณสองทุ่ม 
สวดเสร็จประมาณเที่ยงคืน ซึ่งตัวเองอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดงาน 

การรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีรู ้ข่าวมาจากเพื่อน เพราะมีความตั้งใจที่จะไป 
ทราบว่าการจดังานสวดมนต์ข้ามปีนัน้มีมานานแล้ว เพราะจรงิๆ ตัง้ใจจะไปเมือ่สองปีก่อน แต่ไม่รูว่้ามวีดัไหน
บ้างท่ีจัดงาน ไม่อยากเดินทางไกล และไม่ชอบการเดินทางช่วงปีใหม่ แต่ในปีนี้เพื่อนบอกว่าท่ีวัดเมือง 
และวัดอื่นๆ มีการจัดงาน เช่น วัดหลวงพ่อโสธร วัดสมาน จึงเลือกวัดเมือง เพราะเปนวัดที่ใกล้บ้าน 
เดินทางสะดวก และมีที่จอดรถกว้างขวาง

“เราเพิ่งมาครั้งแรก จริงๆ ตั้งใจไปเมื่อสองปกอน แตไมรูวาที่แปดริ้วมีวัดไหนบาง 
เรือ่งของเร่ืองก็คอืไมรู ไปไกลก็ไมอยากไป ไมชอบการเดนิทางชวงปใหม ปทีแ่ลววัดสมาน 
เคาก็บอกวามีคนเยอะมาก จังหวะที่มาถามเพื่อน เคาก็บอกวาวัดเมืองมี ใกลๆ สบาย 
ที่จอดรถก็เยอะมาก” 

บรรยากาศทีเ่ห็นมคีนหลากหลายทีม่าเข้าร่วมกจิกรรมทกุเพศ ทกุวยั แต่ทีพ่บจะเปนวยักลางคนมากกว่า 
และมาเปนครอบครัว วยัรุ่นบางคนอาจจะต้ังใจมา หรอืบางทอีาจจะไม่ได้ตัง้ใจมาสวดมนต์โดยตรง เพราะคน
ที่ตั้งใจมาสวดมนต์ต้องใส่ชุดขาว แต่มาเที่ยวงาน เพราะหน้าวัดเมือง มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
ของเทศบาล จึงทําให้คนที่มาเที่ยวงาน สามารถเข้ามาทํากิจกรรมร่วมด้วยได้ ถือว่าเปนจุดเริ่มต้น
ของการสวดมนต์ได้ แต่ส่วนมากที่เห็นคนมาร่วมงานจะใส่ชุดขาวมา ถ้าหากว่าไม่แต่งชุดขาว ทางวัดจัดเก้าอี้
ให้นั่งอยู่ต่างหาก หรือนั่งบนพื้น และถ้าอยู่ร่วมงานจนถึงเลิกงานมีเกียรติบัตรให้ด้วย 

“มาหมด วยัรุนกช็วนกนัมาด ีจงัหวะทีส่วดมนตขามปหนาวดัเมอืง มงีานของเทศบาล
เคาจัดดวย จงัหวะทีค่นมาเทีย่วงาน อยางเราตัง้ใจ แตคนท่ีมาเทีย่วงานบางทชีวงเวลาทีร่อ 
เคาก็เห็นตรงนี้สวดแบบไว เด็กวัยรุนก็ขามมา บางคนก็ไมไดใสชุดขาว คือเคาก็มาชุดนอก 
แตสวนมากจะเปนขาวมาก ถาหากวาคนที่ไมแตงชุดขาวเคาก็จะมีแบบเกาอี้นั่งอยูตางหาก 
เปนพื้นไป หรือวาวัยรุ นบางคนเหมือนวาไมไดตั้งใจมา ก็อยากมาทํา แตก็ทําได 
เคาก็กางหนังสือและมีใบเกียรติบัตรใหดวย เด็กก็มากัน คนเฒา คนแกก็มา แตวากลางๆ 
อายุจะเยอะที่เห็นมีครอบครัว” 
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การที่ได้มาสวดมนต์ข้ามปีในคืนนั้นรู้สึกดี ได้ความสบายใจ และรู้สึกประทับใจสําหรับการไปครั้งแรก 
เพราะมีคนจากที่อื่นมาร่วมงานมาก และยังทําให้ตัวเองได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนๆ ในวันนั้น และยังมี
ความประทับใจเจ้าหน้าที่ฝายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับดี และอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วม
สวดมนต์ เช่น แนะนาํให้ผู้ทีเ่ข้าร่วมงานมาลงทะเบยีนก่อน เมือ่ยงัไม่ถงึเวลาสวดมนต์จะออกไปเดนิเล่นก่อนได้ 
และเมื่อเสร็จงานสวดมนต์ให้มารับเกียรติบัตร บางทีการต้อนรับดี เปนสิ่งจูงใจสําหรับประชาชนเหมือนกัน 

“ประชาสัมพันธที่นองเคาอยูตรงนี้ เคาอธิบายดีดวย คืออธิบายชัดเจน .....คิดวา
ตรงนี้ประชาสัมพันธเคาดี ใหคําแนะนําดี หนาตายิ้มแยมแจมใสทุกคน ไมวาเปนผูหญิง
หรือวาผูชาย มากี่คนครับ นองเคาจะบริการดี ก็เปนสิ่งจูงใจสําหรับประชาชนเหมือนกัน 
บางทีการตอนรับดี ที่นั่งวางไปนั่งไดเลย ถาหากวายังไมสะดวกไมถึงเวลาออกไปเดินเลน
กอนก็ได นองเคาจะแนะนํา” 

การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีมปีระโยชน์ คอื ทาํให้บางคนทีไ่ม่สนใจเรือ่งการสวดมนต์ได้มาสมัผสัตรงนี้ 
ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้ตั้งใจมา แต่ยังดีที่ได้มาทํา อยากให้มีการจัดงานทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเปนวัดไหนก็ตาม 
อย่างวัดเมืองถ้าเปนไปได้ควรจะจัดต่อไปทุกปีเพราะว่าช่วงปีใหม่ส่วนมากคนจะมาเที่ยวในเมือง มีทั้งมาจาก
ต่างจังหวัด และคนฉะเชิงเทราเอง ทําให้มีคนมาก อีกทั้งเทศบาลใช้สถานที่จัดงานหน้าวัดเมือง 

“มีอยางนี้ทุกป ก็ดี ทําใหคนเราแตละปจากที่บางคนไมสนใจอะไร ก็ยังไดมาสัมผัส
ตรงนี้ ก็คิดวานาจะดี อยากใหมีทุกป ไมวาวัดไหนก็อยากใหมี” 
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พ่ีสม

(เพศหญิง อายุ 52 ป, พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน)

“ประโยชนทางดานจติใจจากการสวดมนต คงเปนพฒันาการดานจติใจ ทาํใหไมยดึตดิ
และไมไดมุงหวังอะไร สวดเทาที่ทําได” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พ่ีส้ม มลีกูชาย 2 คน คนโตเรยีนจบมหาวทิยาลยัและทาํงานแล้ว ส่วนคนเลก็ยงัเรยีนมหาวทิยาลยับรูพา
ปี 3 เริ่มสวดมนต์เพราะลูกชายคนโตดื้อและเกเร จนกระทั่งลูกชายคนโตเห็นแม่ทุกข์ใจ เพราะตัวเอง 
เลยกลับตัวกลบัใจ และเร่ิมหันมาสวดมนต์ตามแม่ด้วย ส่วนสามแีละลกูชายคนเลก็ มสีวดมนต์บ้างแต่นานๆ ครัง้

การเร่ิมสวดมนต

ก่อนหน้านีต้อนทีเ่ปนเดก็ๆ ไม่ได้จรงิจงักบัการสวดมนต์ ถ้าวนัไหนข้ีเกยีจไม่ทาํ สาเหตทุีเ่ริม่สวดมนต์
อย่างจริงจังเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นตัวเองอายุประมาณ 40 ปี ลูกชายคนโตเรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปนคนค่อนข้างดื้อและเกเร มักมีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนเรียกพบ
เปนประจํา พอขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะเปนช่วงที่ดื้อมากสุดไม่ไปโรงเรียน ทางโรงเรียนแจ้งว่าลูกชายไม่มา
โรงเรียน ตัวเองคิดว่าแล้วลูกไปไหน เพราะตอนเช้ายังไปส่งลูกไปโรงเรียน จึงพยายามพูดกับลูกด้วยเหตุผล 
แต่ด้วยความที่ลูกยังเปนวัยรุ่นลูกจึงไม่ฟง 

พอลูกเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง คิดว่าลูกจะเรียนจบ 4 ปีไหม เพราะได้เกรดมา 1 กว่าๆ ซึ่ง
ถ้าหากว่าเกรดไม่ถึงที่กําหนด จะไม่ผ่านข้ึนปีท่ี 2 และจะถูกรีไทร์ ในช่วงน้ันเปนทุกข์ใจมาก จึงหาที่พึ่ง
ทางศาสนา เพราะคดิว่าเปนพืน้ฐานของคนไทยอยูแ่ล้วเวลาทีม่คีวามทกุข์ และได้อ่านหนงัสอืของหลวงพ่ออมัพวนั 
พบว่าการสวดมนต์จะช่วยได้ ในตอนนัน้ตนเองไม่รูว่้าจะทาํวิธไีหนทีจ่ะช่วยให้ลูกหายเกเรจงึลองใช้วิธสีวดมนต์
ตามหลวงพ่ออัมพวัน อีกทั้งคิดว่าการสวดมนต์เปนวิธีที่เราไม่ต้องลงทุนอะไร ทําอยู่ที่บ้าน หรือว่าที่วัดได้ 
ตัวเองจึงเริ่มสวดมนต์เรื่อยมาโดยที่ไม่รู้และคาดหวังว่าผลข้างหน้าเปนอย่างไร แต่เมื่อทําแล้วรู้สึกสบายใจ 
จิตใจไม่ฟุงซ่าน และไม่คิดวอกแวก ในที่สุดลูกชายหายเกเร และตั้งใจเรียนจนจบมหาวิทยาลัย โดยทุกคนใน
ครอบครัวบอกว่าลูกเรียนกี่ปีก็ได้แต่ขอให้จบ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าลูกจะเรียนจบมหาวิทยาลัยภายใน 4 ปี 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

พ่ีส้มเริ่มสวดมนต์ครั้งแรกในวันเกิดของตัวเองที่วัดเมือง โดยที่วัดเมืองจะมีการสวดมนต์ทุกวัน 
แต่จะเลือกไปแต่วันอาทิตย์ เพราะวันธรรมดาไปทํางานกลับมาเหนื่อยแล้ว การสวดมนต์ในช่วงแรกๆ ยังมี
สมาธไิม่ค่อยดเีท่าทีค่วร และไม่ได้สวดจริงจงั แต่ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมานี ้ต้องทาํวตัรเช้าเกอืบทกุวนัก่อนไปทาํงาน 
โดยต้องรีบตื่นแต่เช้า เพื่อมาสวดมนต์ ถ้าวันไหนที่ต้องสวดหลายบทต้องต่ืนตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง ซึ่งบทสวดมนต์
ที่สวดในตอนเช้าจะสวดอิติปโส และพาหุงมหากา ซึ่งตัวเองจะทําสมํ่าเสมอ ขาดบ้างถ้าจําเปน แต่ถ้าวันไหน
มีธุระหรือสวดมนต์ไม่ได้จริงๆ ขอแค่ได้สวดนิดหน่อยเพียงพอแล้ว เพราะถ้าวันไหนที่ตัวเองไม่ได้สวดมนต ์
จะมีความรู้สึกว่าเหมือนทําหน้าที่อะไรไม่ครบ 
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ภาษาท่ีสวดจะมทีัง้ภาษาบาลแีละแปลความหมายไปด้วย โดยบทสวดทีส่วดจะรูค้วามหมายในแต่ละบท
ว่ามีความหมายอะไร ทําให้มีสติคิดว่าจะต้องสวดอะไรต่อไป แต่แรกๆ ต้องดูหนังสือก่อน แต่พอมาในช่วงนี้
ถ้าเกิดสวดบทยาวจะต้องดู จําไม่ได้ ส่วนในช่วงเย็นพี่ส้มจะทําวัตรเย็นด้วย ถ้าวันไหนไม่เหนื่อยมาก
จะสวดมนต์บทยาว โดยสวดบทมงคลสูตร แต่ถ้าเหนื่อยจะสวดแค่อิติปโส ใช้เวลาสวดมนต์ที่บ้านประมาณ
เกือบๆ ชั่วโมง แต่ถ้าไปสวดที่วัดประมาณสองชั่วโมง เริ่มสวดหกโมงครึ่งเลิกสองทุ่มครึ่ง เพราะที่วัด
มีการสวดมนต์หลายบท จะมีการแผ่เมตตา นั่งสมาธิ และเดินจงกรม โดยตัวเองทําที่บ้านและทําที่วัดด้วย 
ถ้าเปนวนัอาทติย์กับวนัพระทีว่ดัจะมพีระนาํสวด แต่สวดทีบ้่านจะสวดตามหนงัสอื ซึง่วนัพระจะไปทาํเปนประจาํ 
แต่วันอาทิตย์บางทีอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไป

การอธิษฐาน

เวลาสวดมนต์เสร็จแล้วอธิษฐานขอให้ครอบครัว อยู่เย็นเปนสุข ไม่มีโรคภัย จะอธิษฐานแบบนี้ตลอด 
ไม่เคยอธิษฐานหรือหวังในเรื่องความรํ่ารวย ทั้งที่ฐานะทางบ้านไม่ได้รํ่ารวย เพราะเพียงพอในสิ่งท่ีมี
และมีความสุขที่ต้องการแล้ว 

“เราก็รวยแลว เพราะรวยในสวนที่เราคิดวาเราพอแลว” 

 คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

สิง่ท่ีได้จากการสวดมนต์ คอืลกูชายคนโต เปล่ียนแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยการสวดมนต์แต่ละครัง้
จะแผ่เมตตาใส่ชือ่ลกูไปด้วย ทาํทกุวนัจงึส่งผลกับตวัเองและลูก เพราะไม่น่าเชือ่ว่าจะทาํให้จิตใจลูกเปล่ียนแปลงได้ 
ซึ่งพี่ส้มไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะหายเกเร แต่ไม่รู้ว่าจะทําวิธีไหน นอกจากวิธีนี้ ถือว่าเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งช่วงที่
พี่ส้มสวดมนต์ลูกเห็น แต่พี่ส้มไม่ได้บอกว่าสวดมนต์ เพราะว่าลูกเกเร พอเรียนจบมหาวิทยาลัย ลูกมาบอกว่า
อยากบวช ความรู้สึกที่ลูกบอกว่าจะบวชแล้ว พี่ส้มดีใจมาก เพราะไม่ได้บังคับจิตใจ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของลูกเอง ไม่ใช่อยากให้ลูกบวชต้องจ้าง ส่วนหน่ึงคงคิดได้ และอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เคยเกเร 
ซึ่งตอนบวชได้พระที่บวชให้เปนพระที่ดี ลูกยังติดต่อไปหาท่านอยู่เปนประจํา ถ้าลูกชายเข้าทํางานกะดึก
จะไปใส่บาตรทุกวัน ซึ่งพ่ีส้มรู้สึกว่าตั้งแต่ลูกบวชและสึกออกมาเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วนหนึ่งคิดว่าการบวช
คงฝกอะไรได้มาก โดยก่อนหน้านั้นลูกสวดมนต์บ้าง แต่ว่าหลังจากบวชมาแล้วลูกสวดมนต์มากขึ้น 
และวันสําคัญทางศาสนาจะชวนไปทําบุญ สวดมนต์ เวียนเทียนเปนประจํา เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา
ไปเวียนเทียนกันทั้งครอบครัว 

ประโยชน์ทางด้านจติใจจากการสวดมนต์ คงเปนพัฒนาการด้านจิตใจ ทาํให้ไม่ยดึติดและไม่ได้มุง่หวงัอะไร 
สวดเท่าที่ทําได้ คือจะสวดมนต์อยู่ที่บ้าน หรือไปถือศีล 8 บ้างเปนบางโอกาสอย่างที่วัดโสธรและวัดเมือง
จะมีประจํา เดือนละหนึ่งครั้ง คือเข้าวันศุกร์ประมาณ 5 โมงเช้า เพื่อทําวัตรเช้า วัตรเย็น แล้วออกตอนบ่าย
วนัอาทิตย์ ทีว่ดัทกุเดอืนตามตาราง แต่ตัวเองยงัไม่เคยไป เพราะยงัไม่พร้อมทีจ่ะไป เพราะตอนนีย้งัมีภาระอยู่ 
ถ้ามีโอกาสจะไป
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“พัฒนาการดานจิตใจ ก็คือไมยึดติดกับอะไร ที่เคาบอกวาไมตองไปซีเรียส
ไมตองกังวลอะไร หรือใครวาอะไรก็ชางหัวมัน ..... ก็สามารถจะฝกได ถาเรามีโอกาส 
แตวาตอนนี้ไมมีโอกาสที่จะไปอยูวัดคือที่นี่เคาจะมีอยูศุกร เสาร อาทิตย” 

“การสวดมนตก็ขึ้นอยูกับจิตใจของคน อยางเราอยูในบานเดียวกัน เรายังบอกใหไป
กบัเรายงัไมไดเลย ก็แลวแตคน กแ็ลวแตจิตใจ บางคนกบ็อกวาทาํไมมนันาน ทาํไมทรมาน
จัง สวดตั้งสองชั่วโมงกวา ถาเกิดวาเราไปบอยๆ เราก็ชินแลว มันก็เร็วแปปเดียวเสร็จแลว 
เหมือนกับเราไปสวดมนตงานศพ คนก็บอกวาทําไมนานจัง ทําไมสวดหลายจบ บางที
แตละที่ไมเหมือนกัน อยางในเมืองและบานนอก ซ่ึงบานนอกก็สวดนาน แตเราไปสวด
ของเราประจํา ก็ไมนาน สวนคนที่เคาชอบก็ไมมีปญหาอะไร ก็สบายๆ” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของในครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่3 ทีม่าเข้าร่วมทีว่ดัเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กบัลกูชาย 2 คน โดยทีล่กูชายเปนฝายชวนมาสวดมนต์ข้ามปี ส่วนปี 2554และ 2555น้ันไปเข้าร่วมกจิกรรม
สวดมนต์ข้ามปีกันทั้งครอบครัวซึ่งการมาสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ตั้งใจมาสวดเลย ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน เพราะ
เทศบาลมีการจัดงานปีใหม่ตรงนั้นด้วย โดยประมาณ 3ทุ่มกว่าเริ่มออกเดินทาง เพราะว่าวัดเมืองอยู่ไม่ไกล
จากบ้านนัก ทําให้ขี่มอเตอร์ไซด์ไปไม่กี่นาทีก็ถึง แต่สาเหตุที่ต้องไปเร็ว เพราะกลัวจะไม่มีที่นั่ง โดยเวลาสี่ทุ่ม
ทางวัดเมืองจะเริ่มสวดอีกรอบหนึ่ง สวดเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่า 

บรรยากาศการสวดมนต์ทีว่ดัตอนปีใหม่ว่า “คนเยอะด ีแลวกม็พีระเยอะดวยซ่ึงความจรงิการสวดมนต
สวดที่ไหนก็ได แตไปที่วัด มันจะไดความขลัง เหมือนกับวาไดทําพิธี มีพระใหพร และไดพรมนํ้ามนตจากพระ 
ซึ่งเปนความเชื่อของชาวพุทธ อยูที่บานเราก็ไมได ไปแลวรูสึกดี” 

นอกจากนัน้ยงัได้ให้ความเห็นว่า คนเริม่ให้ความสําคญักบัเรือ่งศาสนา อย่างวัยรุน่เช่นกนัทีเ่หน็พ่อแม่
พามากนัเปนครอบครวัเปนจาํนวนมาก โดยทีส่ดัส่วนผูช้ายและผูห้ญงิทีม่าสวดมนต์ข้ามปีพอกนั อาจจะเพราะ
ช่วงหลังรัฐบาลมีการรณรงค์ ซ่ึงดูจากโทรทัศน์มีการประชาสัมพันธ์ว่ามีดาราไปตามวัดต่างๆ ทําให้คน
ให้ความสําคัญมากขึ้น โดยเมื่อก่อนคนไม่มากขนาดน้ี แต่ปีน้ีมีคนมามากที่วัดหลวงพ่อโสธร ส่วนวัดเมือง
คนจะน้อยกว่าประมาณ 200-300 คน

“เดีย๋วนีก็้พอๆ กัน คนเร่ิมใหความสําคญักบัเรือ่งศาสนา เดก็กเ็ยอะพอแมกพ็ากนัไป 
ก็มีการจัดกิจกรรมถายรูปดวย.....วัยรุ นก็ใหความสําคัญแลวนะ ดูจากโทรทัศนเคา
ประชาสัมพันธวาไปวัดโนนนี้ มีดาราไป คนก็จะใหความสําคัญ” 
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ภาพรวมในการจัดงานวันนั้นทางวัดเมืองจัดได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ 
เพราะว่ามีเก้าอี้รองรับประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยปีที่แล้วจะมีที่นั่งแค่ในศาลาการเปรียญ ซึ่งไม่เพียงพอ 
เพราะคนมากขึ้น ทําให้ปีนี้ทางวัดจัดที่ข้างนอกไว้รองรับด้วย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบปี 2555 ถือว่า
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า เพราะปีนั้นการประชาสัมพันธ์ยังไม่มากเท่าที่ควร นอกจากนั้นในปี 2556 ที่ผ่าน
มาวัดเมืองมีการจัดกิจกรรมถ่ายรูปด้วย คือ มีการทําซุ้มถ่ายรูปกับตุกตา ทําให้คนให้ความสนใจมากขึ้น

ส่วนการรบัรูข่้าวสารการจดักจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทราบมาจากวัดทีม่กีารตดิปายประชาสัมพนัธ์ และ
ส่วนหนึ่งมาจากการที่ได้ไปทําบุญที่วัด ซึ่งทางวัดจะมีการแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจะมีการสวดมนต์
ข้ามปี ถอืว่าประชาสัมพนัธ์ทาํได้ด ีเพราะคิดว่าโฆษณา และประชาสมัพนัธ์คงจะมเีกอืบทกุวดั อย่างทีศ่าลากลาง
มีการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับทราบมาก ทําให้คนมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีที่ผ่านมามาก
ตามไปด้วย และส่วนหนึ่งที่หน้าโรงพยาบาลมีการจัดงานปีใหม่ อาจทําให้คนมาเที่ยวแล้วแวะเข้ามาสวดมนต์
ก่อน หรือว่าบางคนตั้งใจมาสวดมนต์ข้ามปีอย่างเดียว

“ก็จะไปวัด วัดเคาก็จะบอก เคาก็จะติดไว แลวก็ถาเปนวันพระ ถาเปนเสาร อาทิตย
ก็จะไปทําบุญที่วัดถาตรงกับเสาร อาทิตย ..... วัดก็จะประชาสัมพันธใหทราบวาจะมี
การสวดมนตขามป ..... ประชาสมัพนัธก็นาจะพอได เพราะคดิโฆษณาเดีย๋วน้ีก็จะมเีกือบทกุวัด 
ที่ศาลากลางเคาก็ประชาสัมพันธใหคนรูเยอะ ปที่แลวคนก็เยอะ อาจจะปที่แลวคนมาเที่ยว
ดวยหรือเปลาก็ไมรู เพราะวาที่หนาโรงพยาบาลเคามีงานปใหม อาจจะมาเที่ยว แลวก็แวะ
มาสวดมนตกอน อาจจะเปนอยางนั้นหรือแปลาก็ไมรู หรือวาบางคนตั้งใจมาก็มี” 
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พี่จี

(เพศชาย อายุ 43 ป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว)

“การสวดมนตเปนการสรางสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแลว ปญญาจะเกิดขึ้นตามมาเอง 
การเริ่มสวดมนตเปนเรื่องราวท่ีดีอยูแลว ลองสวดอยางที่ผมแนะนําไป คือเริ่มจากการ
นอมจิต แลวลองสวดบทสั้นๆ แตในความคิดสวนตัวของผม ส่ิงที่สําคัญ คือ เรื่องราว
ของการไดนอมจิต ไดกําหนดสมาธ ิในสิง่ทีเ่ราทําอยูตรงหนา แลวผมวาสิง่ดีๆ จะเกดิกบัตน 
อยางที่บอกวาศาสนาพุทธเราไมใชศาสนาแหงการรองขอ เมื่อเราคิดดี พูดดี ทําดี ผมวา
สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น และถาอยากใหชีวิตมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากการสวดมนต” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พี่จี มีพี่น้อง 5 คน จบการศึกษาอนุปริญญาศิลปะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา แรกเริ่มทํางาน
เกี่ยวกับการทําปายงานโฆษณาที่เก่ียวข้องกับศิลปะ ปจจุบันยังทําอยู่แต่ลดน้อยลงนอกจากน้ันยังทําธุรกิจ
ร้านอาหาร และยงัรับจดัเลีย้งอาหารด้วย เพราะมีความสขุจากการทีเ่ห็นคนมาทานแล้วอิม่ ทานแล้วมคีวามสขุ
กลับไป แต่ไม่นานมานี้เพิ่งจะยกเลิกการดูแลรับผิดชอบทําอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาล
ประจาํจังหวัด เพราะมคีวามคิดเห็นไม่ตรงกบันโยบายของผูบ้รหิาร ซ่ึงดแูลรับผดิชอบตรงนีม้านานถงึ 6 ปีแล้ว 
โดยถือหลักการทํางานอะไรก็ตามขอให้ตนเองมีความสุขในสิ่งที่ทํา

ด้านครอบครัวแต่งงานมีลูกแล้วสองคน คนโตเปนผู ้ชาย ส่วนคนเล็กเปนผู ้หญิง คนโตกําลัง
จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากได้โควต้าคณะบริหารการจัดการตั้งแต่มหาวิทยาลัยเปดรับสมัคร
นักศึกษาในเดือนมกราคม แต่ช่วงน้ีมีว่างจึงให้ไปทํางานร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเปดเทอม
ตามอาเซียนในเดือนสิงหาคม อย่างกรณีลูกชายที่ได้โควต้า เพราะตนเองจะสอนลูกเสมอว่าเวลาทําอะไร 
ให้ตั้งใจทํา แล้วผลจะออกมาดี โดยที่จะบอกลูกไปเรื่อยๆ ซึ่งลูกมีความเข้าใจ และเห็นเจตนา เมื่อเห็นเจตนา
แล้วจะทําตามในสิ่งที่บอก บางทีเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่ค่อยคิดอะไร แต่ลูกอยู่ในกรอบ ไม่เกเร ไม่ดื้อ และผล
จากความตั้งใจ ทําให้เกิดความสบายใจตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่เพื่อนๆ อาจจะยังหาที่เรียน หาที่สอบ บางคน
ถึงนาทีนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปเรียนที่ไหน 

“อยางกรณีลูกชายผมที่กลาวมาก็คือวาเราบอก เรากลาวไปเรื่อยๆ ผมวาลูกเคา
มคีวามเขาใจ พอลกูเคามคีวามเขาใจกจ็ะเหน็เจตนาของเรา เมือ่เหน็เจตนาเราแลวเคากท็าํ
ไปเรื่อยๆ ผมวาเด็กอายุ 10 กวาขวบเคาไมคอยคิดอะไร ออกแนววัยรุนเรื่อยๆ ลูกเคา
ก็จะอยูในกรอบ ไมเกเร ไมดื้อ เชน เรื่องตอนสอบ ตอนที่ไดโควตาเหมือนกันเราก็รูสึก
ดีใจวาเมื่อตั้งใจไปเรื่อยๆ แบบนี้ โควตาคุณก็จะไดอัตโนมัติ ซึ่งคุณมีความสบายใจมาก
ตั้งแตตนปแลวที่คุณได ในขณะที่เพื่อนของคุณยังตองคอยหาที่เรียน หาที่สอบอยูเรื่อยๆ 
บางคนถึงนาทีนี้ก็ยังไมรูเลยวาตัวเองจะไปเรียนที่ไหน” 
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จุดมุ่งหมายในชีวิตสูงสุดในการดํารงชีวิตประจําวัน ไม่ได้มุ่งหวังอะไรแล้วนอกจากทําหน้าท่ีพ่อ
ให้ดีท่ีสุด และส่งเสียลูกให้ลูกจบการศึกษาสูงสุดเท่าที่ลูกทั้งสองคนสามารถทําได้ นอกจากนี้อยากทําบุญ 
และสวดมนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับวันนี้ที่อยากสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์ เพื่อนําไปสื่อสาร
ให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ เพราะในชีวิตตนเองรู้สึกมีความสุขจากการไปวัด แล้วได้สวดมนต์ ไหว้พระ เกิดความสงบ
ทางใจ โดยส่วนตัวชอบอยู่เงียบๆ และอ่านหนังสือธรรมะ ส่วนบั้นปลายชีวิตไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องมีทรัพย์สิน
เงินทองมากมาย 

“จุดมุงหมายในชีวิตของผม ถาถึงตอนนี้ในขณะจิตที่คิดอยูในการดํารงชีวิตปจจุบัน 
คือไมไดมุงหวังอะไรแลว คือตอนนี้หวังจะทําหนาที่พอใหดีที่สุด สงลูกใหถึงฝงทั้งสองคน 
แลวก็บั้นปลายไมไดมุงหวังวาจะตองมีโนนน่ีมากมาย อยากจะใหเกิดเรื่องราวอยางวันน้ี 
มีคนมาถามแลวออกไปสือ่สารเก่ียวกบัเรือ่งราวตรงนีม้ากๆ อยากจะทาํบญุ อยากจะสวดมนต
อยูอยางนี้ไปเรื่อยๆ ในชีวิตของผม ผมรูสึกวามีความสุข อยูวัดก็ไปสวดมนตไหวพระ ... 
บางคนนาจะเติบโตในทางโลก อยางเพื่อนสนิทของพี่ชายเพื่อนผมที่อยูในกลุมเดียวกัน
เปนถึงดอกเตอรมาจากญี่ปุน ปจจุบันนี้ทํางานใหเวลาทางโลก 10-20% แตอยูกับงาน
ทางธรรม 70-80% ไมมีครอบครัว ไมสนใจเรื่องอะไรอีกแลว ดํารงตนอยูได มีกิน มีใช” 

นอกจากนี้ส่วนตัวยังชอบขี่มอเตอร์ไซด์แบบชอปเปอร์ไปเท่ียวและทําบุญตามที่ต่างๆ โดยขณะนี้
รวมกลุ่มกับเพื่อนมอเตอร์ไซด์ชอปเปอร์ เพื่อไปวัดพระบาทนํ้าพุ โดยนําเงินไปบริจาคให้หลวงพ่ออลงกต 
แล้วถ่าย VDO ลง Youtube เพื่อเปนการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง

“ถาวันหนึ่งไดมีโอกาสไดไปเห็นบรรยากาศของสังคมหนึ่ง ในแงมุมหนึ่งชีวิตของผม 
…..อยางที่บอกในมนุษยกลุมหนึ่ง อยางกลุม biker แบบพวกผมไมไดสนใจ ในโครงการ
เดียวกันเคาก็ไมไดสนใจในรายละเอียดเหมือนผม จริตคนเราตางกันไป นองกลุมหนึ่ง
สุขกับการที่จะไดขับขี่ ผมสุขกับการที่จะไดไปชวยเหลือ แตอีกกลุมหนึ่งสุขกับการที่ไดไป 
แลวเดี๋ยวก็แอบแวบ จริตคนเราไมเหมือนกัน” 

การเร่ิมสวดมนต

แม่สอนเรื่องสวดมนต์มาตั้งแต่เริ่มจําความได้ ทําให้พ่ีจีเริ่มสวดมนต์มาตั้งแต่เด็ก แม่เล่าว่าตาสอน
ให้แม่สวดมนต์มาตัง้แต่เดก็ และแม่เห็นตาสวดมนต์มาต้ังแต่แม่เปนเดก็เช่นกนั นอกจากนัน้พ่อยงัเริม่สวดมนต์
จากการชักชวนของแม่ ซึ่งจริงๆ แล้วพ่อเกิดที่อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนพื้นที่ห่างไกล
ความเจริญในสมัยก่อน ชาวบ้านต้องพกปนไว้ปองกันตัวและไปไหนมาไหนต้องคอยระมัดระวังตัว เมื่อพ่อแม่
สวดมนต์แล้วจึงชักชวนให้ลูกๆ สวดมนต์ด้วย แต่พี่น้องทั้ง 5 คน ไม่ได้สวดมนต์กันทุกคน จะมีพี่สาวคนโต 
พ่ีชายคนที่สาม และพี่จีที่เปนน้องคนสุดท้องที่สวดมนต์ ทําให้เวลาที่เจอกันจะพูดคุยถึงเรื่องสวดมนต์ 
เหมือนธรรมะจัดสรรไว้ให้ โดยพี่จีได้ขยายความหมายของธรรมะจัดสรรตามที่เข้าใจว่า 



111
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

“เรื่องธรรมะจัดสรร คือ เหตุการณที่เหมือนกับเราไมไดเปนคนกําหนดกฎเกณฑวา
ส่ิงนั้น สิ่งน้ีจะเกิด หรือสิ่งนั้นส่ิงนี้จะเปนไปอยางนี้ เพียงแตวาเราทําไปดวยเจตนาดี 
มีความบริสุทธิ์ใจในการทํา และเราจะรูสึกไดเลยวาสิ่งนี้พอทําไปแลว ซึ่งเราไมไดคาดหวัง
อะไร สุดทายเรารูสึกวาเหมือนกับธรรมะจัดสรรใหเราไปในแนวทางที่ดี และพบเจอ
เรื่องราวที่ดี” 

ถงึแม้ก่อนหน้านัน้จะสวดมนต์ แต่ไม่ได้จรงิจงัอะไรมาก โดยเริม่สวดอย่างจรงิจงัเมือ่ประมาณ 2-3 ปี
ทีผ่่านมา เพราะความรู้สกึทีไ่ด้สวดมนต์แล้วมคีวามสุขส่วนหน่ึงมาจากคาํสอนของหลวงพ่อจรญัทีใ่ห้ตรวจสอบ
ตัวเองตลอดเวลาว่าเปนอย่างไร ได้ทําอะไรมาบ้าง ดีและไม่ดีอย่างไร ทําให้ได้คําตอบว่าสวดมนต์แล้ว 
ยิ่งทําให้รู้สึกดี ปติสุข เมื่อมีความสุขแล้วอยากทําไปเรื่อยๆ ถ้าใครไม่เคยทําไม่รู้ว่าเปนอย่างไร “ปจจัตตัง 
เวทติพัโพ วญิหิูต”ิ เปนสิง่ทีรู่ไ้ด้เฉพาะตน และอกีสิง่หนึง่ทีม่ส่ีวนต่อการกระทาํของแต่ละคนในความคดิของ
พี่จี ดังที่ได้ยกตัวอย่างที่เห็นต่อไปนี้

“สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม อยางที่บอกพี่นองทองเดียวกัน บางคนคิดได 
บางคนคิดไมได บางคนรวยลนฟา แตอีกคนหนึ่งจนติดดิน นั้นอาจจะเปนกรรม เปนหนึ่ง
ในคาํสอน อยางทีว่นันีผ้มจะไดมาพดูคยุกบัอาจารย คอืเราตองรวมทาํบญุ หรอืวามกีรรม
รวมกัน กรรมไมใชสิ่งเลว กรรม คือการกระทํา เราอาจจะไดเคยรวมประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกันมาหลายภพ หลายชาติ มาคราวนี้ถึงไดมาพูดคุยกันอีก 
เพราะไมรูวาคนเราเกิดมากี่ภพ กี่ชาติ เปนอะไรมาบาง เปนยาจก เศรษฐี ผูชาย ผูหญิง 
เคยรวย เคยจน เราไดเปนมาหมดแลว ผมถึงไมคอยรูสึกอะไรกับความรวย เมื่อผมไดฟง
ขอธรรมของหลวงพอ ซึ่งเปนคําสอนของพระพุทธเจา ผมรูสึกเฉยๆ กับเรื่องราวของเงิน
ทองในปจจบุนั ไมไดอยากสะสม เพราะรูสึกวาสะสมมากแลวเปนทกุข โทรศพัทเครือ่งหน่ึง
จะเขาหองนํา้ทหีนึง่ลาํบากลาํบนจะวางตรงไหนด ีเปนทกุข ทีจ่รงิ samsung hero ส่ือสาร
ไดแลว” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

การสวดมนต์ไม่ใช่เพียงแค่การท่องบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆ แต่การสวดมนต์ต้องรู้ถึงวิธีปฏิบัติ สิ่งที่ได้
จากการฟงธรรมะของหลวงพ่อจรัญ ท่านจะบอกถึงเรื่องการตั้งสมาธิก่อนที่จะปฏิบัติธรรม หมายถึง 
เมื่อมีความตั้งใจจะสวดมนต์ในคืนนั้น หลังจากชําระล้างร่างกายสะอาดเรียบร้อยแล้ว ตองมีจิตใจที่ตั้งมั่น 
โดยเริ่มท่ีการนอมจิตตั้งสมาธิ หยุดคิดในทุกๆ เรื่อง แลวต้ังใจที่จะสวดอยางจริงจังดวยการนอมจิต
ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ ซึ่งการมีสมาธิในการปฏิบัติทุกขั้นตอนของการสวดมนตจะชวยใหเรามีสมาธิ
มากขึ้น ไม่ว่ารอบข้างจะมีเสียงหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เราสามารถทําหรือว่ากําหนดตัวเองให้ทําในสิ่งที่อยู่
ตรงหน้าได้อย่างถูกต้องและมีสมาธิ



112
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

อย่างบางคนไม่มีความเข้าใจในการสวดมนต์ พอมาถึงเริ่มสวดมนต์โดยที่ยังไม่น้อมจิตให้ตั้งม่ัน 
สวดไปเรื่อยๆ แต่จิตยังลอยไปลอยมา ทําให้ไม่เกิดสมาธิ ซึ่งอาจจะเกิดสมาธิได้หลังจากนั้นแต่จะช้า 
โดยส่วนตวัมสีมาธิมากๆ จากการได้สวดอติปิโสฉบบัสัน้เท่ากบัจาํนวนอายบุวกหนึง่จบ ทาํให้สามารถแยกแยะ
และจําจํานวนบทสวดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีอะไรมาช่วย เช่น ปีนี้อายุ 40 ปี สวดไปเรื่อยๆ 1-2-3 
จนถึง 41 

สมัยก่อนจะสวดแต่บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และตามด้วยพระคาถาชินบัญชร จนพี่ชาย
คนที่สามได้ไปบวชที่วัดหลวงพ่อจรัญ ทําให้พี่จีได้เริ่มติดตามผลงานของหลวงพ่อด้วย ซึ่งพี่สาวคนโต
เคยพาลูกสาวของตนอายุ 9 ขวบกว่าๆ ที่สามารถสวดบทพาหุงมหากาได้โดยที่ไม่ต้องเปดหนังสือ ไปกราบ
ท่านเจ้าคณะจังหวัด ท่านบอกว่าถ้าแม่ไม่สวดมนต์ให้สวดให้แม่ฟงด้วย ซึ่งภรรยาสวดบ้าง โดยที่พี่จีคอยชวน
และบอกเสมอๆ 

ทุกวันนี้สวดมนต์เกือบทุกวันก่อนนอนตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ ยกเว้นบางวันที่เหนื่อยมาก
จะสวดบทสั้นๆ จบแค่บทพาหุงมหากา โดยเมื่อตั้งสมาธิเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มต้นด้วยบูชาพระรัตนตรัย 
แล้วต้ังนะโม 3 จบ จากนัน้สวดไตรสรณคม์ สวดพระพทุธคณุ ธรรมคณุ สังฆคณุ แล้วตามด้วยพาหงุมหากา 
จบด้วยการสวดอิติปโสฉบับสั้นเท่าอายุบวกหนึ่งจบ สวดเปนภาษาบาลีอย่างเดียว หลังจากนั้นจะแผ่เมตตา
ของหลวงพ่อจรญัทีม่คีาํแปลด้วยใช้เวลาประมาณเกือบ 40นาท ีเวลาสวดมนต์คนอ่ืนๆ ในครอบครวัอยู่ในห้อง
และทาํกจิกรรมของตวัเองไปตามปกต ิเพราะเมือ่มสีมาธทิกุอย่างจะไม่เข้ามารบกวน แต่รูว่้ามคีวามเปนไปทกุ
อย่างในบ้าน

โดยส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ที่สวดแต่ละบทโดยมีความคิดเห็นว่า 

“ผมไมทราบวาเขาใจผิดหรือเปลา บทสวดมนตที่เราสวด หรือพระทานสวดทุกวันนี้ 
ทีเ่ราใชคาํวาพระทานสวด หรอืวาพระใหพร ในความคดิของผมผมวาในทกุคาํของภาษาบาลี 
84,000 พระธรรมขันธ จะเปนคํากลาว คาํสอนขององคสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจาเทาน้ัน 
เวลาทีเ่ราใสบาตรและพระทานใหพรวา อภวิา....อาย ุวรรณโณ สุขัง พลัง ไมใชเปนการใหพร 
แตเปนคาํกลาววา อาย ุผิวพรรณ ความสขุและพละกาํลังจะเกดิแกผูมคีวามออนนอมถอมตน
เปนปกติ แตถาพระใหพรจะออกลักษณะที่วากลาวเปนคําพูด ซึ่งเปนภาษาไทย ตรงสวนนี้
ไดมาจากทานหลวงพอปญญา ผมมีบุญตรงท่ีวาสมัยกอนพอจะเปดหลวงพอปญญาใหฟง
ทุกวันอาทิตยตั้งแตเด็กๆ จําความได” 
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การอธิษฐาน

เมื่อก่อนสวดมนต์เสร็จแล้วจะตั้งจิตอธิษฐานขอพร อันดับแรก คือ ขอให้มีเงิน รํ่ารวย และกิจการ
ค้าขายเจริญรุ่งเรือง แต่ปจจุบันนี้จะไม่ขอพรเหมือนเมื่อก่อนแล้ว จะอธิษฐานขอให้ตนเองพบแต่ความดี 
ปราศจากความทุกข์ แค่นี้เพียงพอครอบคลุมทุกอย่างแล้ว เพราะคิดว่าการสวดมนต์เปนเพียงแค่วัตรปฏิบัติ
ของศาสนาพุทธ เปนข้อธรรมะของท่านอาจารย์ปญญาที่กล่าวว่า 

“ศาสนาพุทธไมไดเปนศาสนาแหงการรองขอ ไมใชสวดมนตแลวขอใหไดโนนไดนี่ 
ขอใหพระคุมครอง ใชพระคุมครอง แตทานจะคุมครองตอนที่เราประพฤติตนเปนคนดี 
ถาเราประพฤติไมดี ทานไมคุมครอง เพราะพุทธศาสนาของเรา คือ อัตตาหิ อัตตโน 
นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตน ตนตองชวยเหลือตนเองดวย” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

พี่จียอมรับว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆ ไม่เข้าใจว่าสวดมนต์ไปเพื่ออะไร ตอนปดเทอมพ่อให้คัดลายมือ
คาถาชินบัญชร ...ชะยาสะนากะตา พุทธา.... ตนเองคัดไปอย่างนั้น โดยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร ซึ่งจะมาเข้าใจ
ในช่วงที่อายุ 30 ปีมาแล้ว จากการเริ่มอ่านหนังสือธรรมะมากขึ้นของพระอาจารย์หลายๆ ท่าน เช่น 
ท่านว.วชริเมธี ท่านมิตซโูอะ แล้วการทีไ่ด้มาสวดมนต์อย่างจรงิจงั โดยนกึถงึคาํสอนของหลวงพ่อปญญา และ
หลวงพ่อจรัญให้น้อมจิตและกําหนดตัวเองให้นิ่งๆ จะรับรู้ได้ถึงสมาธิที่เกิด เมื่อเกิดสมาธิที่มั่นคงและแน่วแน่
แล้ว ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทําให้เราเกิดปญญา เพราะฉะนั้น ประโยชน์ของการสวดมนต์ที่ได้กับตนเอง คือ 
ทําให้มีสมาธิ เกิดแสงแห่งปญญาในเรื่องบางเรื่องที่เหมือนกับมองไม่เห็นหนทาง คิดอะไรไม่ออก บางครั้ง
ถ้ามองคนรอบๆ ตัว จะสัมผัสได้ว่าทําไมคนๆ นี้ถึงยังคงดํารงและประพฤติตนแบบนี้อยู่ บางคนยังคงลุ่มหลง
อยู่กับอบายมุข เพราะอาจจะไม่ได้สัมผัสเก่ียวกับเรื่องราวของการสวดมนต์ ไหว้พระ แต่ในขณะที่บางคน
ได้สวดมนต์ไหว้พระแล้ว จะห่างไกลกับสิง่เหล่านัน้ไปเรือ่ยๆ ซ่ึงบางครัง้อาจจะมีคนใกล้ตวั เพ่ือนฝงูมาชักชวน 
แต่สามารถปฏเิสธได้อย่างไม่เสียเพ่ือน สิง่เหล่านีต้นเองเรยีกว่าปญญาทีเ่กดิข้ึนได้จากการดาํรงชีวิตในปจจบัุน 
เปรียบเสมือนคนท่ีมีสมาธิมากอาจจะมาจากการฝกฝนการสวดมนต์ แล้วนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
อย่างตนเองขบัรถ ช่วยให้มีสตแิละสามารถตดัสินใจเพยีงเส้ียววินาทเีดียวว่าต้องทาํอย่างไรโดยไม่เกดิอบุติัเหตุ 

“การสวดมนตดนีะ ทาํใหเรามสีมาธ ิทาํใหเกดิแสงแหงปญญาในเรือ่งบางเรือ่งทีเ่รา
เหมือนกับมืดบอด คิดอะไรไมออก.....บางครั้งถาเรามองกับคนรอบๆ ตัวไปเรื่อยๆ เราจะ
สัมผสัไดวาทาํไมคนนีเ้คาถงึยงัเปนอยางน้ีอยู ยงัคงดาํรงตนอยางนีอ้ยู เพราะวาอาจจะเปน
เคาไมไดสมัผสัเกีย่วกบัเรือ่งราวของการสวดมนตไหวพระ เชน คนทีย่งัลุมหลงอยูกบัอบายมขุ
ก็ยังลุมหลงอยูอยางนั้น แตในขณะที่เราไดสวดมนตไหวพระแลว เราจะหางกับสิ่งเหลานั้น 
บางครั้งมันอาจจะมีคนใกลตัว เพื่อนฝูงอะไรมาบอกกลาว เลาชวน แตเราก็มีความรูสึกวา
เราสามารถปฏิเสธเคาไดอยางไมเสียเพื่อน ผมเรียกสิ่งเหลานี้วาปญญา หมายถึงวาจะเกิด
ขึ้นไดเอง” 
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ดังนั้น สิ่งที่พี่จีอยากจะแนะนําในเรื่องการสวดมนต์ 

“การสวดมนตเปนการสรางสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแลว ปญญาจะเกิดขึ้นตามมาเอง 
การเริ่มสวดมนตเปนเรื่องราวที่ดีอยูแลว ลองสวดอยางที่ผมแนะนําไป คือเริ่มจากการ
นอมจิต แลวลองสวดบทสั้นๆ แตในความคิดสวนตัวของผม ส่ิงที่สําคัญ คือ เรื่องราว
ของการไดนอมจิต ไดกําหนดสมาธิ ในสิ่งที่เราทําอยู ตรงหนา แลวผมวาสิ่งดีๆ 
จะเกิดกับตน อยางที่บอกวาศาสนาพุทธเราไมใชศาสนาแหงการรองขอ เม่ือเราคิดดี 
พูดดี ทําดี ผมวาสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น และถาอยากใหชีวิตมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากการ
สวดมนต” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

พ่ีจีเริ่มสวดมนต์ข้ามปีมาเกือบ 10ปีแล้ว โดยสมัยก่อนจะเลือกไปวัดลาดสิงห์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพราะมีความรู้สึกศรัทธากับวัดนี้ โดยเปนวัดที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างวัดนี้ขึ้นมาภายหลังจากที่
ประสบชัยชนะในสงครามยุทธหัตถี ภายนอกที่เห็นจะเปนโบสถ์สีแดงเก่าๆ แต่ภายในมีผู้มีจิตศรัทธาบูรณะ
เอาไว้สวยงาม วัดนี้จะอยู่ตรงวงเวียนอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พอวันที่ 31 จะขับรถไปสวดมนต์ข้ามปีท่ีวัดนี้ 
หลังจากสวดมนต์เสร็จก็ขับรถกลับทันที ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีมีมานานแล้ว แต่ในสมัยนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จัก 
บางทีในโบสถ์มีแค่ 10 กว่าคนที่มาสวดมนต์ 

ส่วนสวดมนต์ข้ามปีทีผ่่านมาไม่ได้ร่วมสวดมนต์ แต่พีจี่มคีวามตัง้ใจไปทําโรงทานข้าวต้มทีวั่ดเมอืง และ
มีความตั้งใจอยากให้คนที่มาสวดมนต์ได้ทานอาหารและนํ้า เพราะกว่าจะเลิกสวดมนต์ดึก ไปช่วยกันทํา
ทั้งครอบครัว เพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าทําสิ่งดีๆ ไม่จําเปนต้องสวดมนต์ เราสามารถทําในรูปแบบนี้ได้ ตนเอง
จึงไปตั้งโรงทาน แทนที่จะไปนั่งสวดมนต์

“ทาํไมผมถึงไปตัง้โรงทาน แทนทีจ่ะไปน่ังสวด ไดคุยกบัทานเจาคุณเปนพระอีกทาน
หนึ่งคือเราอยากใหขาวใหนํ้า เพราะวามาตั้งดึก สวนตัวผมไมไดวาตองไปน่ังตั้งใจสวด 
ไมเอาฉัน ไมคุยกับเธอ ผมรูสึกวาถาจะทําสิ่งดีไมจําเปนตองสวดมนต เราไปประกอบเลย 
ไปกระทําเลย ในขณะที่คนเยอะๆ เริ่มมากัน เริ่มพูดคุยกัน ผมก็เตรียมขาว ผมคิดวา
การกระทําเลย ทําทันที” 

การจัดสวดมนต์ข้ามปีในสถานทีห่รอืวัดต่างๆ ไม่ว่าจะทีไ่หนก็ตาม เปนส่ิงทีด่ ีเพราะว่าเปนการชักชวน
คนให้มาประกอบกรรมดี ให้มาทําสิ่งดีๆ และเปนการเริ่มต้นให้คนมาทํากิจกรรมร่วมกันในเรื่องบุญ แต่คน
ส่วนใหญ่ที่ไปคงไม่เข้าถึงแก่นแท้ของการสวดมนต์ อย่างการสวดมนต์ข้ามปีตนเองเริ่มสวดมาต้ังแต่วัยรุ่น 
ไม่ว่าจะไปประพฤติตนดื้อรั้นขนาดไหนก็ตาม กลางคืนของวันที่ 31 ต้องกลับมาอาบนํ้า แล้วสวดมนต์ข้ามปี 
ตอนนัน้ทีส่วด เพราะแค่อยากให้เกิดสิง่ดีๆ  กับตวัเองน่ีคอืความเชือ่ของคนไทย อยากให้เกดิส่ิงดีๆ  ในนาทแีรก
ของปี 
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การทีค่นมารวมกนัจํานวนมากเพื่อสวดมนต์ ทําให้เกดิพลัง แต่ถา้คิดในแนวทางของตนเอง ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมและศรัทธาของแต่ละบุคคลมากกว่า บางคนอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ต้องไปสวดมนต์ที่วัด
ชนะสงคราม เพราะความเชื่อ เพราะฉะน้ันการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีควรจะมีการประชาสัมพันธ์
หรือบรรยายธรรมที่จะสอดแทรกเข้าไปในระหว่างที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมงาน หรือก่อนจะเริ่ม
สวดมนต์ถึงแก่นแท้และหลักของการสวดมนต์เพื่ออะไร และมีวิธีการในการสวดมนต์อย่างไร และเมื่อเริ่มต้น
สวดมนต์แล้วจะนําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

“ผมวาควรจะมกีารประชาสัมพนัธถงึแกนแทของการสวดมนตในระหวางทีป่ระชาชน
เริ่มทยอยมา หรือกอนจะสวดควรจะมีแกนแทสวนหน่ึงของการบรรยายธรรมก็ควรจะมี
การบรรยายถึงแกนแท หรือหลักของการสวดมนต วาเราสวดไปเพ่ืออะไร .. . . . 
การประชาสัมพันธ หรือกุศโลบายในการที่หลวงพอ หรือพระจะสอดแทรกเขาไปวา
การสวดมนตไมใชวาจะตองสวดวันน้ี อยางทีบ่อกวาถาสวดมนตขามป แตในชวิีตประจาํวนั
ของคณุไมไดทาํ หรอืวายงัประพฤตตินทีไ่มดอียู กไ็มมปีระโยชนในความคดิของผม มงคล
อาจจะเกิดกับตัว แตก็จะเกิดบางครั้งบางคราว แตถาอยากจะใหมงคลเกิดกับตัวตอเนื่อง 
ส่ิงดีเกิดกับตัวเราตอเนื่อง ก็ตองทําบอยๆ ....ไมใชสวดมนตแควันนี้ แตในชีวิตประจําวัน
ไมไดทาํ หรือวายงัประพฤตตินทีไ่มดีอยู ถงึทาํไปกไ็มมีประโยชนในความคดิของผม แตถา
อยากจะใหมงคลเกิดกับตัวเองตอเนื่อง ตองทําบอยๆ ตองสอดแทรกความรู ผมมั่นใจวา
ในเมืองไทย โดยเฉพาะพระสงฆอีกหลายรูปที่ยังไมเขาใจถึงเรื่องราวของการสวดมนต 
การบวช ตองใหเขาใจกอนวาการสวดมนตเปนการสรางสมาธกิบัตนเอง เมือ่ตวัเองมสีมาธิ 
จะเกิดปญญา และเมื่อมีทั้งสมาธิ ปญญา และรักษาศีลไดครบ สิ่งดีๆ จะมาหาตัวเราเอง” 
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พี่อี๊ด

(เพศหญิง อายุ 52 ป, ประมง)

“ที่เราสวดมนตอยางจริงจัง เพราะสวดมนตแลวเรามีความสบายใจและมีความสุข 
และรูสึกวาอะไรๆ ก็ดีขึ้น โรคภัยไขเจ็บก็ดีขึ้น” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พีอ่ีด๊แต่งงานแล้ว มลีกู 2คน ผู้ชาย 1 คน ผูห้ญงิ 1 คน ประกอบอาชีพประมง โดยทาํบ่อเล้ียงปลากระพง
ที่บ้านมา 20 กว่าปีแล้ว และมีความตั้งใจว่าเมื่อตนเองอายุ 60 ปี จะเลิกทําอาชีพนี้ พร้อมกับยกเลิกกิจการ
ให้ลูกชายทําแทน แต่ถ้าลูกชายไม่ทําก็ตั้งใจจะให้คนอ่ืนมาเช่าที่ทําดินทํากินแทน เพราะตนเองคิดว่าอาชีพ
ที่ทําเปนการทําบาป แต่ตนเองและสามีมีความจําเปนต้องทํา ซ่ึงเมื่อก่อนเคยทํานา แต่รายได้ไม่พอเลี้ยง
ครอบครัว 

“อาชีพที่ทํา เรารูวาทําบาป แตก็ตองทํา เลี้ยงปลามา 20 กวาป ตอนแรก
เราทํานา” 

การเร่ิมสวดมนต

พีอ่ีด๊เริม่สวดมนต์ก่อนนอนมาได้ 2 ปีแล้ว เนือ่งจากในช่วงนัน้ตนเองสขุภาพไม่ค่อยด ีมีโรคประจําตวั
หลายโรคทั้งความดันโลหิตสูงและเบาหวาน พอได้มีโอกาสมาสวดมนต์ที่วัดหลวงพ่อโสธรตอนเย็นวันอาทิตย์ 
หลวงพ่อแนะนาํว่าการสวดมนต์นัน้ช่วยให้อาการเจบ็ปวยทีเ่ปนนัน้ดขีึน้ ตนเองจงึเริม่สวดมนต์ทกุวนัตัง้แต่นัน้
เรื่อยมา และเห็นผลว่าโรคต่างๆ ที่ตนเองเปนมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งคิดว่าการสวดมนต์ ทําให้ตนเอง
มีความสบายใจและมีความสุข และอาชีพที่ตนเองและสามีทําต้องฆ่าสัตว์ การสวดมนต์นั้นคงช่วยแผ่ส่วนบุญ
กุศลให้สัตว์เหล่านั้นได้บ้าง นอกจากนั้นพี่อี๊ดยังไปทําบุญที่วัดทุกๆ วันพระ

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

การสวดมนต์จะสวดภาษาบาลี พร้อมคําแปล โดยสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ของเจ้าอาวาส 
(พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ) วัดหลวงพ่อโสธรที่แจกให้กับผู้มาร่วมสวดมนต์ 

การอธิษฐาน

ขณะสวดมนต์ได้อธิษฐาน ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเปนสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะตนเองไม่มี
อะไรต้องห่วง รายได้พอกินพอใช้ ลูกๆ มีครอบครัวแล้ว
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

พี่อี๊ดคิดว่าประโยชน์ของการสวดมนต์ที่ตนเองได้รับ คือ ความสบายใจ มีความสุข และโรคภัยไข้เจ็บ
ทีต่นเองเปนก็มอีาการดขีึน้เร่ือยๆ ซึง่ตนเองมคีวามศรัทธาและเลือ่มใสในหลวงพ่อโสธร และคดิว่าท่านศกัดิส์ทิธิ์ 
เพราะตนเองคิดหรือขอพรอะไรก็ตามมักจะได้เสมอ 

“คอืเรามสีบายใจ มคีวามสุข และมนัดีกับตวัเรา โรคภยัไขเจ็บก็ดข้ึีน ความศักดิสิ์ทธ์ิ
ของหลวงพอ คิดหรือขออะไรก็ได” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

พ่ีอี๊ดได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดโสธรวรารามครั้งนี้เปนครั้งท่ี 2 แล้ว การมาสวดมนต์
ข้ามปีทีว่ดัโสธรฯ ต้องรบีมา เนือ่งจากคนมาเข้าร่วมงานเปนจํานวนมาก วนัน้ันพ่ีอ๊ีดมาถึงวัดประมาณ 5 โมงครึง่ 
เพื่อมาจองที่นั่งสวดมนต์ในโบสถ์ และอยู่จนจบพิธีสวดมนต์ประมาณเที่ยงคืนกว่า ส่วนการทราบข่าวสาร
การจัดงานสวดมนต์ข้ามปี เนื่องจากพ่ีอี๊ดมาสวดมนต์ทุกตอนเย็นวันอาทิตย์อยู่แล้วจึงทราบถึงการจัดงาน
ของทางวัด

นอกจากนั้นการได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พี่อี๊ดคิดว่าเปนสิ่งที่ดีที่เราได้อยู่ในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ 
และมีคนมาร่วมงานเปนจํานวนมาก พอวันรุ่งขึ้นพี่อี๊ดไปทําบุญที่วัดใกล้บ้าน เพราะวัดใกล้บ้านไม่ได้จัดงาน
สวดมนต์ข้ามปี

“คิดวาเปนสิ่งที่ดีที่เราไดอยูในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีคนมารวมงานเปนจํานวนมาก” 
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พ่ีฟา

(เพศหญิง อายุ 40 ป, ลูกจางอาสาสมัครวัฒนธรรม)

“หนูคิดวาเปนความสุข เช่ือไหมวาหนูอยูเฉยๆ ก็รูสึกวาสุขไดดวยตัวเอง คือเรา
ไมไดแบบวากินขาวอรอยๆ หรือวาไปมีความสุขในที่สวยๆ ก็ไมใช บางทีความรูสึกยิ้ม
ออกมาดวยตัวเอง คือเราก็ไมรู วาเพราะอะไร ตองทําเอง หนูอยากใหทุกคนไดทํา 
เพราะวาหนูเจอแลวหมายถึงวาเจอสิ่งที่ดีแลว แบบวาไมมีคาที่จะเปรียบเทียบอะไรไดเลย 
หนูก็อยากใหคนอื่นไดสิ่งนั้นบางแลวสิ่งหนึ่งที่หนูพยายามที่จะใหคนอื่นก็คือแผเมตตา “

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พีฟ่ารบัราชการในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เปนลูกคนทีส่อง จากพ่ีน้องทัง้หมด 4 คนเพ่ิงย้ายกลับมาทาํงาน
ที่บ้านได้ประมาณปีหนึ่ง ตอนนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ และหลาน ซ่ึงเปนลูกของพี่สาว โดยพี่สาวทํางานอยู่ที่
กรุงเทพฯ สาเหตุที่ตนเองย้ายกลับมาทํางานที่บ้านเกิด เพราะอยากกลับมาทําหน้าที่ของลูกและอยู่ใกล้พ่อแม่ 
โดยคิดว่าพ่อแม่มีลูก 4 คน แต่ทําไมถึงอยู่กันแค่สองคน เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าการปฏิบัติต่อพ่อแม่ คือ 
สิ่งที่ดีที่สุด 

“อนาคตหนูไมคาดหวังเลย ไมไดคาดหวังวาตองเปนอะไร คือหนูใหอยู วันนี้ 
กลบัมาบานก็คืออยากจะทาํหนาทีข่องตวัเอง เราไมรูวาอนาคตมนัจะไปแคไหน เพราะฉะนัน้
คือทําแควันนี้ คือหนูก็ฟงมาวาการปฏิบัติที่ดีที่สุด คือถาเราปลูกสิ่งไหน เราปลูกมะมวง
อยางไร เรากต็องไดมะมวง เพราะฉะน้ันส่ิงทีห่นูทาํ ไมไดคาดหวัง หนูไมไดขอ แตถาถามวา
มนัจะไดหรือไมได มนัไดอยูแลว เรากป็ลูกมนัอยูแลว แตระยะเวลาอาจจะนาน 3 ป 5 ป 
หรือวา 3 เดือน 2 เดือนก็แลวแตสิ่งที่เราทํา เพราะฉะนั้นหนูก็ไมไดคาดหวังวาเราจะตอง
ไดอะไร สิ่งที่หนูรูสึก รับรู หรือวาไดยินคือหนูก็เหมือนประมวลวาเปนจริงไหม ไมใชวา
เราทําแลวเชื่อ 100% ไมใช แตวามันคือแนวทางที่จะพาไปถึง ณ จุดหนึ่ง แตวาพอเรา
ไดยิน เราไดฟงแลวมานึกถึงตัวเอง ยอนกลับมามองตัวเองวามันใชไหม เราจะใชวิธี
การพิสูจนวาที่ผานมาก็เปนอยางนี้” 

การเร่ิมสวดมนต

พ่อแม่ หรือคนในบ้านไม่ได้สวดมนต์ แต่วันพระจะไปทําบุญตามปกติเหมือนคนทั่วไป ซึ่งตั้งแต่เด็กๆ 
พี่ฟา ไม่ได้สวดมนต์เช่นกัน โดยใช้ชีวิตเรียนหนังสือ และทํางานตามปกติ ประกอบกับเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา 
เปนช่วงที่ประสบปญหาชีวิตในเร่ืองความรัก ในช่วงนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างและรับฟงปญหา 
โดยเพื่อนพาไปไหว้พระและชวนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แต่ความรู้สึกของตนเองไม่ได้อยากไปเที่ยว 
มีวันหนึ่งได้ไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนคนนี้ได้หยิบหนังสือสวดมนต์มาให้เล่มหน่ึง ซ่ึงตัวเองต้องขอบคุณเพื่อน
คนนี ้โดยไม่รูว่้าเพือ่นตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา เพราะเพ่ือนคนน้ีไม่ได้สวดมนต์ พอได้หนงัสือ
สวดมนต์มาก็กลับมาอ่าน และรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้เหมาะกับวิถีชีวิตของตัวเอง และรู้สึกว่าธรรมะเปนส่ิงที่สามารถ
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ช่วยได้ทุกเร่ือง ไม่ว่าจะทุกข์ในเรื่องอะไรก็ตาม ซึ่งตัวเองมีความตั้งใจว่าจะไม่ทิ้งจากการปฏิบัติทางด้านนี้ 
เพราะว่าที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ที่ช่วยให้ตัวเองผ่านพ้นความทุกข์มาได้

จากนั้นเริ่มสวดมนต์ทุกวันมาโดยตลอดระยะแรกๆ ที่สวดมนต์ยังคงสวดไปร้องไห้ไป ใช้เวลาเปนปี
จนดีขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ตัวเองกินข้าวได้ นอนหลับ ไม่ทุกข์ ไม่เสียใจ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จนรู้สึกว่า
ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ถ้าหากว่าตัวเองทุกข์มากๆ จะใช้วิธีการสวดมนต์ ในระยะเวลาที่เราเดินอยู่ 
หรือว่าทําอะไรอยู่ พอความรู้สึกผุดเข้ามาในหัวจะสวดมนต์ แต่จะสวดแค่นะโมตัสสะ สั้นๆ เพื่อให้มี
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําให้ชีวิตตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วและอีกสิ่งหนึ่งคือ การได้ฟงเทศน์ นอกจากนั้นยังได้กําลังใจ
จากครอบครัวที่ทําให้ผ่านพ้นปญหามาได้ 

“ไมไดพูดอะไร ตัวเคาเองกไ็มไดสวด คอืไปบานเคากม็หีนังสือสวดมนตกค็อืเคากพ็า
ไปไหวพระในวันนั้น เคาพาไปไหวพระหลายที่ และชวนไปเที่ยวดวย พอกลางวันก็พา
ไปไหวพระ และเห็นเราทุกขมากก็บอกวาไปเที่ยวกันตอนกลางคืน แตเราก็ไมไดรูสึกวา
จะอยากไปเที่ยว พอเคาใหหนังสือสวดมนตเรามา ก็กลับมาอานหนังสือสวดมนต ก็คิดวา
คนเราจะเปนทางของตัว เพราะวาเพื่อนเคาก็เคยเจอปญหา แตเคาก็ไมไดหันมาทางนี้ 
เคาไปในทางอื่น ดวยตัวเคาเองเคาอยากจะไปปฏิบัติธรรม หรือวาถือศีล เคาก็บอกวา
ยงัไมสามารถทีจ่ะไปได พอถึงเวลาทีอ่ยากจะไปกม็เีหตทุีไ่มไดไป แตกลบัหนรููสกึวาเหมอืน
เปนทางของเรา วาเราไมไดสนใจตรงนั้น เราไมไดอยากจะไปเที่ยว แตเราอยากจะหันมา
ทางนี้มากกวา....ในชวงที่มีความทุกขมาก พอแม พี่นอง ไมไดแนะนําใหเราสวดมนต หรือ
วาไปทําบุญ ไปเขาวัดไมไดทําตรงนั้น แตสิ่งที่เคาทําใหเรา คือเคาแคอยูเฉยๆ แตสิ่งที่เรา
รูสึกวาเปนสิ่งที่ดีที่สุด คือไมพูดไมถามอะไร แตรูเรื่องราวของเรา คือแมจะบอกกับทุกคน
วาอยาถามวาเกิดอะไรขึ้นกับหนู หรือวาหนูเปนอะไร แตสิ่งที่ดีที่สุดหนูก็ไมรูวาจะใช
กับทุกคนไดไหม แตคิดวาการที่เรามีแผลอยูแลว ถามีคนมายํ้า มาถาม เหมือนเปน
การเลาเรื่องซํ้า ฉายซํ้าแลวซํ้าอีก ทําใหเรากลับไปมีความทุกขตรงนั้นอีก” 

ทุกวันนี้ไม่ได้ปดกั้นเรื่องความรัก แต่มีเหตุมีผลในการเลือกคบหามากขึ้น ด้วยความที่ตนเองอายุมาก 
และมีความเชื่อว่าถ้าคนที่มีลักษณะเหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันเอง เพียงแต่เราต้องสร้างและสะสมความดี
ของเราก่อน 

“หนูเชื่ออยางหนึ่งวาคนเราเหมือนกัน จะเปนแมเหล็กที่ดึงหากัน แตถาหากวาเคา
ไมใชแลว คือเราไมสามารถจะรูไดวาคนน้ีดีหรือไมดี ณ วันน้ีที่เห็นเคาอาจจะดีก็ได 
แตวาอนาคตเราก็ไมรู หรือวาวันนี้เคาไมดี แตวาอนาคตเคาอาจจะดีก็ได ตรงนั้นเราไมรู 
เพราะฉะนั้นหนูคิดอยางหนึ่ง คือคิดมาตลอดเลยตั้งแตเริ่มที่จะปฏิบัติธรรม เราตองสราง
ฐานตัวเองของเราใหดี แลวคนที่ดีเคาจะเขามาเอง วันที่มันถึงเวลา วันนี้ถาไมมีก็คือไมมี” 



120
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

เร่ิมสวดมนต์แบบจริงจังก่อนนอนทุกวันเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์มีน้อง
คนหนึ่งแนะนําให้รู้จักกับธรรมะของท่านหลวงพ่อจรัญ โดยเอา file บันทึกเสียงที่ท่านเทศน์มาให้ฟง ทําให้
รู ้สึกศรัทธาในหลวงพ่อจรัญมาก จึงยึดแนวทางบทสวดมนต์ตามหนังสือของหลวงพ่อมาเปนแนวทาง
ในการสวดมนต์ โดยเริ่มต้นด้วยบูชาพระรัตนตรัย แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทสรรเสริญพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณ ต่อด้วยพาหุงมหากา จากนั้นสวดเฉพาะบทสรรเสริญพุทธคุณเท่ากับอายุบวกอีก 1 จบ 
แล้วตามด้วยพระคาถาชินบัญชร เม่ือสวดเสร็จจะน่ังสมาธิต่อ ซึ่งการน่ังสมาธิแล้วแต่จะกําหนดระยะเวลา 
แต่ถ้าเปนระยะเวลาที่ใช้สวดมนต์อย่างเดียวประมาณหนึ่งช่ัวโมง เพราะว่าการสวดบทพุทธคุณเท่ากับอายุ
บวกอีก 1 จบ หรือใครอาจจะสวดมากกว่านั้นก็ทําได้ เพราะการสวดบทนี้เปนบทสวดช่วยยึดจิตใจ 
ทําให้มีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งบทสวดของหลวงพ่อจรัญจะสวดเปนภาษาบาลีอย่างเดียว ไม่ได้แปล 
แต่รู้ความหมาย ซึ่งเวลาที่สวดมนต์จะสวดเปล่งเสียงดัง

ถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้สวดมนต์ทุกวันในช่วงที่มีงานยุ่งๆ หรือเหน่ือย แต่พยายามที่จะสวดให้ได้
ทุกวัน ส่วนการทําสมาธิจะทําตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ โดยหลวงพ่อจะสอนให้อยู่กับตัวเอง ถ้าเรา
เจ็บปวด ให้รู้ว่าเราเจ็บปวด คือ ให้รู้กับปจจุบัน อยู่กับว่าความรู้สึกนั้นๆ อย่างตนเองเจออะไรมาหลายอย่าง 
ความรู้สึกกระทบกับหลายสิ่งพอได้นั่งสมาธิเสร็จแล้ว จะรู้สึกเบา เหมือนที่เวลาเรานอนหลับ ไม่ได้คิดอะไร 
ทุกวันนี้ถ้าหากรู้สึกเครียดๆ หรือว่าคิดไม่ออก ชอบที่จะนั่งสมาธิ ที่ทํางานจะมีห้องพระธาตุอยู่ชั้นสอง และจะ
มีปฏิบัติธรรมทุกวันพระ

การอธิษฐาน

เมื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิเสร็จแล้วไม่ได้ขอพรสําหรับตัวเอง เพราะคิดว่าสิ่งที่เราทําอะไรไป เราต้อง
ได้ตรงนั้นอยู่แล้ว เพียงแค่อโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้กับทุกคน รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์เหมอืนเปนก้าวแรกสาํหรบัการปฏบิตั ิเพราะว่าผลทีไ่ด้รบัจากสิง่ทีท่าํให้เราเปนทกุข์ ทําให้
เราหายทุกข์ได้ เปรียบเสมือนกับการก้าวขึ้นบันไดจากที่วันหนึ่งเราอยู่ที่พื้น สมมติว่าเราได้สวดมนต์ 
ความรู้สึกเราอยากที่จะทําอาจมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อสวดมนต์เสร็จอยากจะฟงเทศน์ พอฟงเทศน์แล้วไม่เข้าใจ 
เรื่องหนึ่งบางทีฟง 3-4 รอบ เพราะความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน อาจจะด้วยการ
รับรู้หรือความรู้สึกที่เพิ่มขึ้น และอยากที่จะอ่านหนังสือธรรมะ พอมารู้ตัวอีกที หนังสือเต็มตู้แล้ว เหมือนกับ
การที่เราอยากจะเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะซึมซับไปเอง และจากการที่ตนเองได้ปฏิบัติทําให้เรา
อ่อนโยนขึ้น อย่างตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเงินเดือนไม่ได้มาก การที่อยากจะทําบุญ คงทําไม่ค่อยสะดวก 
แต่ใจเรามีความอยากที่จะให้คนอ่ืน ซึ่งการให้ในบางครั้ง ทําให้คิดเหมือนกันว่าอาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่าย 
แต่กใ็ห้ไป โดยใช้วธิกีารฝกความคดิว่าไม่เปนไรวนันีถ้้าเราคิดแบบนี ้แต่เรายงัคงให้ไป ทาํให้เกดิเปนความเคยชิน 
เพราะเมื่อเราทําอะไรให้ใครโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน และไม่ได้คาดหวังกับส่ิงที่ทําให้คนอื่น ส่ิงนั้น
จะกลับมาหาเสมอ เหมือนกับการสวดมนต์ ถ้าหากว่าวันไหนที่เราไม่สวดจะรู้สึกว่าขาดอะไรไป 



121
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

“ซึมซับไปเอง ก็เหมือนจากการที่เคาทํา และทําใหออนโยนขึ้น อยางหนูอาจจะรูสึก
วาเงินเดือนเราก็ไมไดเยอะ การที่เราอยากจะทําบุญ เราก็คงจะไมคอยสะดวก แตหนูก็จะ
นึกอยางหนึ่งวาใจเราการที่เราให เหมือนวาจะติดคืออยากให เดี๋ยวไมพอ แตก็ใหไปเถอะ 
แตใจเราก็ยังคิด หนูก็เลยใชวิธีการฝกไมเปนไรวันนี้เราคิดอยางนี้ไมเปนไร แตเรา
ใหไปหมดจากการท่ีเปนความเคยชิน ก็เหมือนกับการสวดมนตถาหากวาวันไหนที่เรา
ไมสวดก็จะรูสึกวาขาดๆ มันตองไดสวด….ส่ิงที่หนูรูสึกวาไดคือถาทําอะไร คือพยายาม
ที่จะใหอยูในศีล แตสิ่งท่ีหนูไดคือวาใหเงินใครเทาไหร หนูก็จะไดเทาน้ัน ภายใน 7วัน 
หนูจะไดเทาน้ันเลย แตวาสิ่งที่เราทําก็ไมไดหวังวาเราจะตองไดเงินกลับมา หรือวาเรา
จะตองไดผลตอบแทนอะไรกลับมา คือเราใหเพราะวาเราอยากให แตผลอันนั้นมันจะกลับ
มาหาเรา แตเราไมไดหวังเพราะวาการที่เราทําอะไร แลวเราคาดหวัง จะไมไดผล แตถา
เราทําสิ่งไหนที่เราทําไปเลย ทิ้งไปเลย สิ่งนั้นเคาจะใหผลกับเรา” 

นอกจากนั้นคิดว่าการสวดมนต์ทําให้ใจเย็น รู้จักตัวเองมากขึ้น และสามารถบังคับใจตนเองได้ 
ซึ่งประกอบกันด้วยหลายๆ อย่าง แต่สิ่งที่รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงได้จากการที่มีพี่ที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน
ที่ไม่ได้เจอกันมานานเปนปี มาถามว่าคิดแบบนี้ได้อย่างไร ทําให้ฉุกคิดได้ว่าตัวเองคงมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ 
แต่ถามว่าตนเองรู้ไหม บางทีเราไม่รู้ตัวว่าคิดอย่างนี้ได้อย่างไร ทําอะไรอยู่ ทําไมถึงคิดได้อย่างนี้ ตัวเอง
ไม่ได้ทําอะไร เพียงแต่อยู่กับปจจุบัน แม้แต่เดิน จะรู้ว่าเดิน แต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นตลอดปล่อยให้เปนไป
ตามธรรมชาติ แต่พอเรารู้หรือนึกขึ้นได้ เราจะทําอย่างนั้น 

“หนูก็ไมไดใจรอน แตวาเรารูตัวเองมากขึ้น สมมติวามีใครที่ทําอะไรกับเรา ถามวา
เรารูสึกไหม เราก็รูสึก และเรารูแลววาเราคิดอะไร เราสมควรพูดหรือวาไมสมควรพูด 
มันรูสึกตรงนั้น .....หนูรูสึกวาหนูหยุด แทนที่เราจะกาวๆๆ เมื่อมีปญหา หนูจะหยุดกอน 
ใครพูดอะไรที่ไมถูกใจ เราก็อาจจะใสเลย หรือวาอาจจะรูสึกในใจเรา แตหนูก็จะหยุด
อยูเฉยๆ คอืสมมตวิาเวลาทีเ่ราทําอะไร คือไมไดคิดไมออก หรอืวาไมไดรบี มนัเหมอืนกบัวา
เราชาลง” 

ธรรมะของหลวงพ่อจรัญท่านสอนว่าการที่เราทําบุญ สวดมนต์ ให้ทาน ถือศีล แล้วภาวนา มีบุญ
ที่แตกต่างกัน การสวดมนต์ ให้ทานเหมือนกับเราเดินทางโดยเรือแจว หากว่าเราถือศีล เหมือนกับเรา
เดนิทางโดยรถยนต์ ถ้าหากว่าเราภาวนาเมือ่ไหร่ เหมอืนกบัเราเดนิทางโดยเครือ่งบนิ นอกจากนัน้ การสวดมนต์ 
ทําให้เกิดความสุขด้วยตัวเอง จึงมีความรู้สึกว่าอยากให้คนใกล้ตัวสวดมนต์ หรือบางคนที่มีปญหาจะแนะนํา
ให้สวดมนต์ เพราะว่าตัวเองได้ผ่านความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้จากการสวดมนต์ ซึ่งอยากให้คนอื่นสัมผัส
กบัความรูสึ้กตรงนี ้แต่เร่ืองแบบนีเ้ราไม่สามารถทีจ่ะบอกทกุคนหรอืให้ใครทาํตามได้ ส่ิงทีท่าํได้ คอืแผ่เมตตา
ให้กับทุกคน



122
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

“หนูคิดวาเปนความสุข เช่ือไหมวาหนูอยูเฉยๆ ก็รูสึกวาสุขไดดวยตัวเอง คือเรา
ไมไดแบบวากินขาวอรอยๆ หรือวาไปมีความสุขที่สวยๆ ก็ไมใช บางทีความรูสึกยิ้มออกมา
ดวยตัวเอง คือเราก็ไมรูวาเพราะอะไร ตองทําเอง หนูอยากใหทุกคนไดทํา เพราะวา
หนเูจอแลวหมายถงึวาเจอสิง่ทีด่แีลว แบบวาไมมคีาท่ีจะเปรยีบเทยีบอะไรไดเลย หนูก็อยากให
คนอืน่ไดสิง่นัน้บางแลวสิง่หนึง่ทีห่นูพยายามทีจ่ะใหคนอืน่กค็อืแผเมตตา .... เพือ่นหนูจะพดู
กับหนูวา บางทีเคาก็ทุกขชีวิตครอบครัว จะเลาใหฟงบาง หนูก็บอกวาลองสวดมนตดูไหม 
บางครั้งก็จะชวยใหดี คือหนูไมสามารถที่จะไปแกปญหาใหเคาได เคาก็ตองแกดวยตัวเอง 
เพราะฉะนั้นลองสวดมนตดูไหม มันก็จะทําใหเรามีสติขึ้น เคาก็บอกวาฉันยังไมไดละโลก
อยางแก หนูบอกวาไมใชนะ หนูไมไดละโลก แตเพียงหนูใชชีวิต ณ ปจจุบันหรือใชชีวิต
ในสังคมไดดีขึ้น” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

กจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีผ่่านมาไม่ได้เข้าร่วมกจิกรรม เนือ่งจากบ้านอยูไ่กลจากสถานทีจ่ดังานถงึแม้ว่า
จะไม่ได้มาสวดมนต์ข้ามปีที่วัด แต่สวดมนต์อยู่ที่บ้าน ซึ่งใจจริงอยากมา เพราะคิดว่าเปนสิ่งที่ตัวเองได้สะสม
การทําบุญ เหมือนเด็กที่สะสมเงินฝากออมสินไว้ เพราะเราไม่สามารถที่จะสร้างบุญใหญ่ๆ ได้ แต่เราจะสะสม
แบบนีไ้ปเรื่อยๆ เช่น การปฏบิตัธิรรมสามารถทําทีบ้่านได้ แต่ถา้ไปทาํทีว่ดัเหมอืนกบัสภาพแวดล้อมชว่ยสร้าง
แรงและพลังเวลาที่มีคนมาร่วมงานมากๆ ทําให้รู้สึกดี ถ้าอยู่บ้านเราอาจจะสวดคนเดียว แต่ถ้าเปนที่วัดมีคน
มาจํานวนมาก มีพระและมีพิธีกรรมประกอบด้วย 

ถงึแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี แต่รบัรูก้ารจดังานจากส่ือทางหนงัสือ และรบัรูว่้าทีจ่งัหวดั
ฉะเชิงเทรามีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีในหลายๆ วัด ซึ่งคิดว่าการจัดงานกิจกรรมสวดมนต์มีประโยชน์ 
เพราะถือว่าเปนจุดเริ่มต้นของคนที่จะซึมซับสิ่งดีๆ เข้ามาหาตัวเรา เม่ือลองนึกย้อนไปจะพบว่าสิ่งที่เราได้ฟง
มา หรอืสิง่ทีเ่ราได้รบัรูถื้อว่าเปนสิง่ทีด่ทีีค่นได้ไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีกนั เพราะตอนก่อนทีจ่ะเริม่สวดมนต์
บางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มสวดอะไร เริ่มยังไง หรือสวดมนต์บทไหนถึงจะดี คนส่วนใหญ่จะสวดคาถาชินบัญชร 
บางครั้งการที่เราทําเอง เราอาจจะไม่รู้ แต่ถ้าเรามีแนวปฏิบัติที่ได้ไปเรียนรู้มา สามารถมาทําเองได้ 
เปนสิ่งที่ดีเหมือนกับสร้างฐานให้ แล้วให้คนไปต่อยอดด้วยตนเอง
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พี่หนึ่ง

(เพศหญิง อายุ 26 ป, พนักงานบริษัทเอกชน)

“การสวดมนตชวยในการทํางานไดคะ ชวยไดเยอะเลย…ดวยนิสัยของตัวเอง
เปนคนใจรอน เปนคนพูดจาไมไดคิด แตพอสวดมนตก็ทําใหเราใจเย็นลง ทําอะไรก็มีสติ 
ทาํใหคดิกอนทํา…ก็เหมอืนกับวาเสริมบารมเีราดวย พอเราพูดกบัใครทําอะไร เหมือนกบัวา
ไดผล ประสบความสําเร็จ” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พ่ีหนึ่งอาศัยอยู่กับมารดา พี่สาว และน้อง ตั้งแต่จบการศึกษา ได้เริ่มทํางานครั้งแรกเปนครูสอน
ในโรงเรียนอนุบาล หลังจากนั้นเปลี่ยนงานใหม่ไปเปนเจ้าหน้าที่ธุระการที่วิทยาลัยอาชีวะเปนงานที่มี
สัญญาจ้างปีต่อปี เมื่อหมดสัญญาหนึ่งปีได้ลาออกไปทํางานที่อื่น ต่อมาเมื่อวิทยาลัยอาชีวะมีตําแหน่งว่าง
จึงได้กลับเข้ามาทํางานใหม่ แต่เมื่อทํางานไประยะหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าต้องทํางานเพียงคนเดียวให้กับนาย
หลายๆ คนในที่ทํางาน งานที่ทําอยู่กับเงินเดือนที่ได้ไม่คุ้มกัน บางครั้งเกิดความเครียด ได้ไปปรึกษามารดา 
และได้ตัดสินใจลาออกไปทํางานที่โรงงานเปนระยะเวลาหนึ่งปี จึงเปลี่ยนงานมาทําอยู่บริษัทจําหน่ายหนังสือ 
2 ปี ทําหน้าที่เปนแคชเชียร์ และดูแลร้านหนังสือ ทํางานหมุนเวียนอยู่ทุกสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมา
ได้ขอลาออกจากออกบรษัิทจาํหน่ายหนงัสอื เนือ่งจากไม่ค่อยมเีวลาได้พักผ่อน และในช่วงเทศกาลไม่ได้กลบับ้าน 
ปจจบุนัพีห่นึง่ทาํงานอยูท่ีบ่ริษทัขายรถบรรทกุ 4 ล้อเล็ก และรบัตดิตัง้แกสรถยนต์ การทีต้่องเปล่ียนท่ีทาํงาน
บ่อยน้องหนึ่งเห็นว่าเรื่องของเวลาพักผ่อน และความเครียดจากการทํางานเปนเรื่องสําคัญ

พ่ีหนึ่งมีมารดาและพี่สาวคอยให้คําแนะนําเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทําให้มีความคิด
เปนเหตุเปนผลมากขึ้น นอกจากน้ีการที่ได้เปล่ียนไปทํางานหลายแห่ง ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต
ในสังคมนั้นๆ ได้ดีขึ้น และมีมุมมองในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป 

“แมกบัพ่ีสาวจะคอยเตอืนเวลาเราอยูกับสังคมโดยรวม เพราะวาแตกอนอาจจะเพราะ
วาวุฒิภาวะเรายังเด็ก อายุยังนอยไมทันคิดกอนพูด นึกจะพูดอะไรก็พูดไป พอมานั่งคิดอีก
ทเีราพดูไปก็ไมดนีะ ผูใหญมองวาเราพดูจาไมเพราะ แมกเ็ตอืน พีส่าวกค็อยบอก เรากเ็ริม่
โตก็เริม่ทาํงานไดแลว เราก็เริม่รูจกัสังคมหลายๆ แบบกเ็ปลีย่น ทําใหเราเปลีย่นมมุมองใน
การทํางาน” 
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พี่หนึ่งสักยันต์ 5 แถว มีความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับการสักยันต์ 5 แถว เพื่อช่วยในเรื่อง
การทํางานให้สําเร็จ ราบร่ืน ซึ่งได้รับการแนะนําจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อสนใจจึงศึกษาหาข้อมูลเอง 
และเห็นตัวอย่างจากเพื่อน และจากดาราที่มีชื่อเสียง มีรายได้สูง ได้งานดี นิยมสักยันต์ 5 แถว จึงตัดสินใจ
ไปสกัยนัต์ เพราะเช่ือว่าถ้าปฏิบตัตินตามทีถู่กแนะนํามา จะได้รบัผลด ีและเชือ่ว่าการสักเปนเรือ่งของความชอบ
ส่วนบุคคล 

“เปนความชอบสวนบุคคล…เปนคนชอบเรื่องหาแถวอยูแลว แตชอบเรื่องสักเลยไหม 
ก็ไมถึงกับชอบมาก แตแคขอหาแถว คือเราเห็นก็ศรัทธา” 

“เพราะวาเราเห็นจากพวกดาราที่เคาทํา และมีงาน มีเงินเขามา แลวพอเราอาน
สรรพคุณยันตหาแถวชวยอะไรเราไดบาง ก็เริ่มศึกษา และเริ่มอยากทํา อยากสัก พอไป
เจอพี่คนนี้เคาก็แนะนําไป” 

การเร่ิมสวดมนต

พี่หนึ่งสวดมนต์มาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าทํางาน เนื่องจากเห็นมารดาสวดมนต์ ปกติเปนเด็กดื้อ เหมือน
วยัรุ่นทัว่ไป ไม่คอ่ยเข้าวดั ไมค่่อยทาํบญุ แต่หลงัจากทีเ่ริม่สวดมนต์ทาํให้ชวีติดีขึ้น เมือ่เริม่เหน็ผล จึงเริม่เชือ่
และเริ่มสวดมนต์จนเปนนิสัย พี่หนึ่งต่อดวงชะตาแต่ละปีต้องสวดมนต์ด้วย ถ้าหากคืนไหนทํางานเหนื่อยมาก
จะไม่ได้สวด 

“ก็เร่ิมตั้งแตทํางานมาเร่ือยๆ คือเห็นแมเคาสวด เราทําตอดวงชะตาแตละป 
เราก็ตองสวดมนตดวย พอทําแลวไดผลดีก็สวดมา ถาหากวาคืนไหนเหนื่อยจัดก็ไมไหว” 

ปกติจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน โดยสวดพระคาถาชินบัญชร โดยสวดบทย่อ ประมาณ 10 นาที 
หรือบทเต็ม ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนอน เวลาที่สวดช่วง 5 ทุ่ม เที่ยงคืน หรือว่าตีหนึ่ง หากไม่ดึกมาก
จะสวดบทเต็ม หากดึกมากจะสวดบทย่อ ปกติงานประจําเลิกงานเวลาประมาณหกโมงเย็น ที่ต้องเข้านอนดึก
เนื่องจากรับงานมาทําที่บ้านในตอนกลางคืนด้วย เพื่อหารายได้เสริมของครอบครัว หากงานหารายได้เสริม
ที่บ้านเสร็จเร็ว จะเริ่มสวดมนต์ได้เร็ว ส่วนใหญ่ทํางานถึงประมาณ 5 ทุ่ม หรือเที่ยงคืน 

พี่หนึ่งสักยันต์ 5 แถวและมีบทสวดมนต์กําหนดไว้สําหรับผู้สักยันต์ ให้สวดก่อนนอนทุกคืน เชื่อว่า
สวดมนต์ตามนั้นแล้วจะดี บางครั้งจะสวดมนต์สําหรับยันต์ห้าแถวอย่างเดียว

“ประมาณ 5 ทุม เที่ยงคืน หรือวาตีหนึ่ง คือนอนดึกอยูแลว เพราะวาบางทีเราก็
ทําเร็ว คือหนูเลิกงานหกโมงเย็น คือทํางานประจําเลิกหกโมง ถาหากวาหนูเลิกตรงนี้เร็ว
ก็จะเริ่มเร็ว แตถาหนูทําตรงนี้ชาก็จะเสร็จดึกนิดหนึ่ง ประมาณ 5 ทุม เที่ยงคืน” 
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ภาษาที่ใชในการสวดมนต

พ่ีหนึ่งสวดภาษาบาลีอย่างเดียว เปล่งเสียงออกมาเบาๆ ถ้าสวดไม่ออกเสียง จะทําให้จิตใจไม่จดจ่อ
อยู่กับการสวดมนต์ รู้ความหมายของบทสวดบางบท และรู้ความหมายในภาพรวม 

การอธิษฐาน

พี่หนึ่งสวดมนต์เสร็จ จะอธิษฐานขอพรทุกครั้ง โดยจะขอในสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก่อน เช่น 
ครั้งที่ต้องการจะซื้อรถยนต์ แต่มีอุปสรรคเรื่องการอนุมัติสินเช่ือ จึงสวดมนต์ขอพรให้ประสบผลสําเร็จ 
เมื่อสมปรารถนาตามที่หวัง ทําให้เปนแรงบันดาลใจให้สวดมนต์ต่อไป แล้วจึงขอในภาพรวมอ่ืนๆ เช่น 
การเงิน การงาน สุขภาพร่างกาย และครอบครัว ส่วนการอธิษฐานจากการเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี 
ขอให้ไม่มีเคราะห์หนักเนื่องจากวันเกิดปีนี้จะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

“คอืเราขอในใจอธษิฐานขอใหเหน็ผลสาํเรจ็ ณ ฉับพลนั บางอยางไดอยางทีเ่ราหวงั 
ก็เริ่มรูสึกวาถาหากวาเราสวดอยางนี้ตอไป นาจะดีกวานี้นะ” 

“ที่บานจะถอยรถยนตก็คือติดหลายอยาง เรื่อง finance ก็ขอทุกคืน จน finance 
เริ่มผานและรับรถวันที่ 9 นี้แลว อันนี้ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลวเกินครึ่ง ก็สวดก็ยัง
ขออยูจนกวาจะรับรถ” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

พี่หนึ่งเปนคนใจร้อน มักไม่ค่อยได้คิดก่อนที่จะพูด แต่เมื่อได้สวดมนต์ทําให้จิตใจสงบลง ทําให้เกิดสติ 
คิดก่อนทําเมื่อพูดหรือทําการใดๆ ทําโดยมีสติ ทําให้ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้การสวดมนต์
ยังเปนการเสริมบารมีด้วย 

“การสวดมนตชวยในการทํางานไดคะ ชวยไดเยอะเลย…ดวยนิสัยของตัวเอง
เปนคนใจรอน เปนคนพูดจาไมไดคิด แตพอสวดมนตก็ทําใหเราใจเย็นลง ทําอะไรก็มีสติ 
ทําให คิดก อนทํา…ก็เหมือนกับว าเสริมบารมีเราด วย พอเราพูดกับใครทําอะไร 
เหมือนกับวาไดผล ประสบความสําเร็จ” 

การสวดมนต์ทําให้เราปล่อยวาง อะไรที่เราถือไว้มาก หนักมากเราปล่อยวาง เรื่องงานบางเรื่อง
ถ้าหากว่าเราเอามารับผิดชอบคนเดียว ทั้งที่ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบเหมือนกัน เมื่อเราแบ่งหน้าที่กันครบ
ทุกคนแล้ว แต่ว่าคนนั้นไม่ทํา แล้วเอาปญหาของคนนั้นมารับผิดชอบไว้กับเรา คิดว่ามันหนักไปเราต้องปล่อย
เขาไป เพราะว่าเปนหน้าที่ของเขา ถ้าหากว่าเขาไม่ทํา ผู้บริหารเห็นเขาต้องเตือนกันเอง ถ้าเราเตือนแล้ว
เขาไม่ฟงต้องปล่อยเหมอืนกับว่าทาํให้เรารูจั้กเรือ่งการปล่อยวางบางอย่าง งานบางอย่างถ้าหากว่าไม่ใช่หน้าที่
เราปล่อยไป ถ้าหากว่าเราไปยุ่งกับเขามากไม่ใช่หน้าที่ของเราคงไม่ดี เหมือนเปนการก้าวก่ายหน้าท่ีกัน
จากคาํสอนการทีไ่ด้สวดมนต์ทาํให้เกิดความคดิปล่อยวาง สามารถนํามาปรบัใช้ในการทาํงานได้ โดยพยายาม
ทํางานของตนเองให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยไม่ก้าวก่ายในงานที่ไม่ใช่หน้าที่ตน เพื่อลดความขัดแย้ง
ในที่ทํางาน
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

พี่หนึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้เปนครั้งแรก ที่วัดปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ เนื่องจากแฟน
เปนอาจารย์ ต้องรับผิดชอบพานกัศกึษาอาชวีะทีส่อบไม่ผ่านในบางวิชาทีเ่กีย่วกบัจรยิธรรมเข้าร่วมทาํกจิกรรม 
โดยการไปเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 10 คน และพี่หนึ่งตั้งใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
และอยากไปเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่ที่จัดโดยเทศบาลด้วยโดยปกติในวันปีใหม่พี่หนึ่งสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้าน
พร้อมๆ กับโทรทัศน์ถ่ายทอด หากไม่ได้ออกไปเที่ยวงานปีใหม่นอกบ้าน

เข้าร่วมงานเมือ่ตอน 23.00 น.ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ตัง้ใจไป เพราะว่าอยากไปดงูานหน้าโรงพยาบาล
ด้วย ระหว่างรองานเฉลิมฉลองของเทศบาล จึงนั่งสวดมนต์ไปด้วยเมื่อสวดมนต์เสร็จ แวะดูการจุดพล ุ
และกลับบ้าน ปกติถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวงาน จะอยู่ที่บ้านสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับโทรทัศน์

บรรยากาศภายในงานไม่แออัด พ้ืนที่การจัดงานสามารถรองรับจํานวนผู้ที่มาเข้าร่วมได้เพียงพอ
บรรยากาศอบอุ่นกว่า เหมือนจะได้บุญมากกว่าวัดใหญ่ๆ เพราะว่าวัดใหญ่คนมาก วัดเมืองเปนวัดที่ต้องได้รับ
การพัฒนาอีกสักนิดหนึ่ง มีการรับบริจาคด้วยแล้วแต่ศรัทธา 

ปลายปีนี้อาจจะไปสวดมนต์อย่างเดียว ไปตั้งแต่เริ่มสวดจนจบ ไม่เที่ยวงาน เพราะมีความรู้สึกว่า
พอได้สวดแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นทุกอย่าง 
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พ่ีออด

(เพศชาย อายุ 56 ป, ประมง)

“คอืมคีวามเลือ่มใส แบบยังไงละมนัดกัีบตวัเราดวยใจ จิตใจเราจะไดสงบไมโลภโมโทสัน
มากไป ไมทาํความผิดทีไ่มคดโกงเคา ทาํจติใจใหสบายกด็ ีมาแลวจติใจสบาย…..ใจเราสงบ
มา ไมคิดอะไร ใครวาอะไรเรา เรามีเทานี้แลว เราก็ไมคิดวามีเทานี้ จะไปทําเทานั้น คือ
มีพออยูพอกินไปวันๆ ก็พอแลว” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

เมือ่คร้ังทีพ่ี่ออดเปนเดก็ได้ตามแม่ไปทาํบญุ ถอืศีล สวดมนต์ ไว้พระทีวั่ดกบัแม่เปนประจาํ ช่วงก่อนบวช 
อายุประมาณ 17-18 ปี แม่พี่ออดถือศีลตลอดเวลาที่บวช และเปนผู้นําสวดมนต์ให้คนถือศีล ขณะนี้
แม่อายุมากแล้วไปวัดไม่ได้ (อายุ 83 ปี) แม่จึงเลิกไปวัด

เมือ่อาย ุ20 ปี ได้บวช 1 พรรษา เมือ่สึกจากพระได้มาอยูท่ีบ้่าน แต่ยงัสวดมนต์บางครัง้สวดตามหนงัสอื 
พี่ออดมีลูกสองคน ผู้ชายคนโตอายุ 30 ปี และผู้หญิงคนเล็กอายุ 28 ปีซึ่งลูกทั้งสองคนเพิ่งมีครอบครัว 
และยังไม่สนใจกิจกรรมทางศาสนามากนัก

“แมไปทําบุญ และแมก็ถือศีลดวย ตอนนั้นแมถือศีล เคาเปนหัวหนาคนถือศีล..
แมไปถือศีลตอนนั้นก็ช วงกอนบวชประมาณ 17-18ผมบวชแมเคาก็ถือศีลตลอด 
พอมาชวงหลังก็ไปไมไหว ก็เลิก คือตอนนั้นก็ตามแมไปสวดมนตไหวพระ…ก็ไมไดสวด
มากมาย” 

การเร่ิมสวดมนต

พีอ่อดสวดมนต์ทีบ้่านก่อนนอนทกุวนั ใช้เวลาสวดมนต์วนัละประมาณครึง่ชัว่โมง เนือ่งจากตดิภาระงาน 
เวลาสวดมนต์ต้องทําสมาธิด้วยถ้าสวดมนต์ท่ีบ้านจะสวดโดยไม่ใช้หนังสือ และจะสวดมนต์เฉพาะบทที่สวดได้ 
โดยสวดเปนภาษาบาล ีและมบีทแปลด้วย เช่น บทสวดมนต์คาถาชนิบญัชร และบทสวดมนต์เยน็ หรอืบทอืน่ๆ 
ที่จําได้ หากวันอาทิตย์ได้มาสวดมนต์ที่วัดโสธรวรวิหารแล้ว เมื่อกลับบ้าน ก่อนนอนจะไม่สวดมนต์ 
เพราะได้มาสวดที่วัดแล้ว ปกติหากอยู่ที่บ้านจะสวดมนต์ทุกวันไม่เคยเว้น ภรรยาสวดมนต์ที่บ้านทุกวันเช่นกัน

“สวดคาํพระ แลวกม็แีปลดวย…สวดบทชนิบญัชร แลวกส็วดมนตเยน็ บางทนีกึอะไร
ไดเราก็สวดเรื่อยไป” 
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ในระยะสองปีทีผ่่านมา จะไปสวดมนต์เยน็ และนัง่วิปสสนาประมาณ 2 ชัว่โมงเปนประจาํทกุวนัอาทติย์ 
ที่วัดโสธรวรวิหาร เพราะมีความเลื่อมใส ศรัทธาในหลวงพ่อโสธร และเห็นว่าวัดนี้เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ 
ได้มาสวดมนต์แล้วทําให้จิตใจสบาย ส่วนวันพระธรรมดา ถ้าหากว่าไม่มีกิจธุระ จะไปถือศีลอยู่เสมอ

“การสวดมนตก็เหมือนคนบวชพระ แตนอยกวาพระ เรามีศีลหา…..กอนสวดมนต
เรากต็องไดรบัศลี 5กอน อยางเราอาบน้ํา อธษิฐานบรสุิทธ เดีย๋วก็มารบัศีล 5 จากหลวงพอ 
กม็าสวดมนตเยน็กส็องชัว่โมง แลวแตเคาจะเอาบทไหนขึน้มาสวด แลวก็มาน่ังวิปสสนาอกี” 

“ที่มาทุกอาทิตยก็คือสองปกวาแลว …คือมีความเลื่อมใส แบบยังไงละมันดีกับตัวเรา
ดวยใจ จิตใจเราจะไดสงบไมโลภโมโทสันมากไป ไมทําความผิดที่ไมคดโกงเคา ทําจิตใจ
ใหสบายก็ดี มาแลวจิตใจสบาย....มีคนแนะนําวาดี เราก็นับถือหลวงพอโสธรดวย เพราะวา
เปนสถานที่ศักดิสิทธิก็เลื่อมใสเขาไปใหญตอหนาหลวงพอเรามาสวดมนต เรามีบุญที่มาได
ทุกๆ อาทิตยไดก็ดี” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

สวดมนต์โดยใช้ภาษาบาลี และสวดบทแปล แต่ก่อนสวดโดยใช้หนังสือ ที่วัดมีหนังสือสวดมนต์ให้ 
ปจจุบันสวดมนต์โดยไม่ต้องใช้หนังสือ เพราะสามารถท่องจําได้หมด สวดมนต์โดยไม่ต้องใช้หนังสือ
ได้เกือบครึ่งปีแล้ว 

“เคามีหนังสือให แตผมเดี๋ยวนี้ไมตองดูหนังสือ มันอยูในใจอยูแลว เราทองไดหมด 
จําไดหมด…ไดมาเกือบครึ่งปแลว” 

การสวดมนต์ต้องรู้ความหมายด้วย ส่วนการนั่งวิปสสนาได้ประโยชน์กับตัวเราเอง นั่งได้ 5 นาที 
ทําใจให้สงบ ถ้านั่งนานจิตใจไม่สงบ จิตใจฟุงซ่าน ดังนั้น ถ้าหากว่าใจสงบ 5 นาทีดีที่สุด สวดมนต์เย็น
ไม่ได้กับตัว แต่ได้ประโยชน์กับส่วนรวม

“ที่จริงก็ตองรูความหมายดวย คนอื่นๆ เคาก็ตองเขาใจบาง เพราะวามันตองมี
อะไรบาง” 

การอธิษฐาน

ขณะสวดมนต์ได้อธิษฐาน ขอให้อยู่เย็นสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บปวย มีจิตใจสงบ เดินทาง
ปลอดภัย ไม่ได้ขอเฉพาะเจาะจงสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เพราะว่ามีทุกอย่างพร้อมแล้ว ไม่มีภาระแล้ว ลูกสองคน
มีครอบครัวแล้ว 
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พ่ีออดได้ตั้งปณิธานว่าเมื่ออายุ 60 ปีจะเลิกประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เพราะรู้สึกว่าเปนบาป 
และจะเข้าวัด ไปทําบุญและถือศีล 

“ก็ใหเราอยูเยน็เปนสขุ คดิอะไรกส็มความมุงมาตรปรารถนา ผมกไ็มคอยไดขออะไร 
เพราะวามีเพียบพรอมแลว เราก็ไมมีภาระอะไร ลูกก็มีครอบครัวแลว ผมตั้งปณิธานวา 
60 แลวจะเลกิทาํบาป คอืตอนนีผ้มยงัทาํบาปอยูเลีย้งปลา เพราะวาเปนอาชีพ ตอนนี ้57 
แลวอีก 3 ปผมก็จะเลิก แลวก็จะเขาวัดถือศีลไปทําบุญเรื่อยไป” 

“ใหเราไมมีโรคภัย จิตใจสงบ เดินทางไปไหนขอใหเราปลอดภัย ผมไมเคยขอวาจะ
ใหรวย ก็มีแตขอใหปลอดภัยชีวิตดีขึ้น ครอบครัวเราดี คือไมเฉพาะเจาะจง” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

ปกติเปนคนใจร้อน มีอารมณ์ ฉุนเฉียวกับลูกหลาน พอได้มามาสวดมนต์ ทําให้จิตใจสงบ ไม่โลภ 
พอมีพอกินตามฐานะตั้งแต่มาสวดมนต์เย็นวันอาทิตย์ พี่ออดไม่รับประทานทานอาหารเย็น มาสองปีแล้ว 
รับประทานอาหารสองมื้อ คือทานมื้อเช้า เที่ยง หรือบ่าย จะถือศีล 5 และไม่ทําบาป 

“คือมีความเลื่อมใส แบบยังไงละมันดีกับตัวเราดวยใจ จิตใจเราจะไดสงบ
ไมโลภโมโทสันมากไป ไมทําความผิดที่ไมคดโกงเคา ทําจิตใจใหสบายก็ดี มาแลวจิตใจ
สบาย…..ใจเราสงบมา ไมคิดอะไร ใครวาอะไรเรา เรามีเทานี้แลว เราก็ไมคิดวามีเทานี้ 
จะไปทําเทานั้น คือมีพออยูพอกินไปวันๆ ก็พอแลว” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดโสธรวราราม มีคนมาร่วมจํานวนมากเหมือนกับสวดมนต์ทุกวัน
อาทิตย์ คืนสวดมนต์ข้ามปีไม่ได้นั่งวิปสสนา มีสวดมนต์อย่างเดียว 

“วันที่สวดมนตขามป คนก็มาเยอะแยะเราก็มานั่ง ก็เหมือนกับวันอาทิตยอยางนี้ 
มาก็เหมือนกันหมด…แตวาวันน้ันไมไดนั่งวิปสนาในวัด เปนการสวดมนตขามป คือ
สวดหมดเลมเลยวันนั้น แตวาสูวันธรรมดาวันอาทิตยไมได เพราะวาไมมีการน่ังวิปสนา 
สวดอยางเดียว” 

ได้เข้ามาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีประมาณ 5 โมงครึง่ ไปจองควิเพ่ือให้ได้น่ังในโบสถ์ อยูใ่นโบสถ์จนถงึ
เที่ยงคืน คนแน่นมาก ออกไปไม่ได้เลย เหมือนกันทุกปี มาสวดที่วัดนี้เปนปีที่สองแล้ว เนื่องจากมาสวดมนต์
ทุกวันอาทิตย์ ทราบว่าทางวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีด้วย จึงได้มาเข้าร่วม
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การสวดมนต์ข้ามปี เปนสิง่ทีด่ ีขึน้ปีใหม่ ได้มาสวดมนต์ข้ามปี ชีวิตจะได้ดขีึน้ และได้นํา้พระพทุธมนต์
จากหลวงพ่อ สวดมนต์ข้ามปีจะมพิีธีทาํนํา้พุทธมนต์เปนงานใหญ่ พอรุง่เช้าได้ไปทาํบุญทีว่ดัข้างบ้านในวันปีใหม่ 
เพราะว่าวัดข้างบ้านไม่ได้จัดสวดมนต์ข้ามปี แต่วัดวัดโสธรวราราม จัดสวดมนต์ข้ามปีเปนประจํา 

“วันนั้นเรารูสึกดีวาเปนวันข้ึนปใหมของป เราไดมาสวดมนตขามป ไดรับนํ้ามนต
จากหลวงพอ พอขึ้นปใหมปบเราไดนํ้ามนตจากหลวงพอแลว สุดยอดเลย และอยูใน
หลวงพอโสธรดวยคือที่ 1 เลย เชามาเราก็ไปทําบุญที่วัดก็ดี อิ่มใจเราจะไดดีตลอดป 
ผมก็คิดวาอยางนั้น คนอื่นเคาคิดอยางไรผมก็ไมทราบ” 
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พ่ีแอว

(เพศหญิง อายุ 49 ป, ขาราชการ)

“การสวดมนตก็เปนการทําดี โดยที่ไมตองลงทุนสูง นั่งสวดอยูในหองก็ไดไมจําเปน
ตองมาที่วัด สวดมนตที่บานก็ไดไมจําเปนตองเปนวันพระใหญ…เริ่มตนจากตรงนั้น” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พีแ่อวเปนบตุรคนที ่7 จากจาํนวนพีน้่องทัง้หมด 10 คน เม่ือตอนเปนเดก็เรียนอายปุระมาณ 7-8 ปี 
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา อาชวนไปเที่ยววัด ได้ฟงพระเทศน์ พระเทศนาธรรมและยกตัวอย่างนิทานสอนใจ
ทําให้สนใจในการเข้าวัดฟงพระเทศน์ ทําบุญ ปฎิบัติธรรมและสวดมนต์นับแต่น้ันเปนต้นมาเมื่อเริ่มเข้ารับ
ราชการครไูด้นมินต์หลวงพ่อมารบับาตรเปนประจําในวนัเสาร์และอาทติย์ทีบ้่านพกัคร ูก่อนหน้าทีจ่ะมาทาํงาน
ปจจุบันได้รับการบ่มเพาะความสนใจทางด้านศาสนาจากพ่อแม่ เมื่อได้มาทํางานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เหมือนเปนการตอกยํ้าความสนใจมากขึ้นและเปนสุขใจทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเปน
ความเชื่อมั่นส่วนตัว

“เริ่มตนจากตรงนั้นก็คือ ตอนที่หนูเปนเด็กประมาณสัก 7-8 ขวบ อยูประถมแลว 
อาไปวัดแลวก็ชวนไปเที่ยวกับอาไหม ตอนนั้นดวยความที่ไมรูอะไร เราก็ไป ไปตอนแรก
ททีาวาลงัเล อาก็ชวนไปทนีีต้ดิใจตอนทีพ่ระขึน้เทศน เวลาทีเ่ทศนทานจะมนีทิานเลาใหฟง 
เรื่องความซื่อสัตย เชน คนตัดฟน แลวก็เรื่องความโลภมากเปนอยางไร เชน คนตกปลา 
… มีความรูสึกวาเมื่อไปวัดทุกครั้งจะไดฟงแบบนี้ ก็เลยติดใจ ชอบฟง เวลานี้ก็เปนเวลาที่
พระขึ้นเทศก็จะฟง” 

“สุขใจที่ไดไป หนูคิดวาเปนนามธรรม เราไมรู วาส่ิงที่เราทําวันน้ีจะเกิดกับเรา
เวลาไหน แตหนูเชื่อดวยตัวเอง ซึ่งบางทีเราอาจจะคุยกับใครไมได” 

ในปี พ.ศ. 2551 มเีหตุการณ์ทีค่ณุแม่ของพีแ่อวปวยหนัก ทําให้พีแ่อวและครอบครวัซ่ึงมคีวามศรทัธา
ในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ได้ประกอบกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น เนื่องจากได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้แม่
หายเจ็บปวย ด้วยการที่พี่แอวและพี่น้องรวมทั้งหลาน บวชพราหมณ์และบวชพระ และจะปฏิบัติธรรมทุกครั้ง
ทีม่โีอกาส เมือ่แม่หายปวย จงึได้ปฏิบตัธิรรมตามทีไ่ด้บนไว้ และผลจากการกระทาํครัง้น้ีสามารถโน้มน้าวจติใจ
ให้พ่อร่วมปฏิบัติธรรมได้
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พี่แอวเชื่อในเรื่องของผลของการกระทําความดี ต้องได้รับผลบุญของการกระทําน้ันๆ เสมอซึ่งเปน
หลักธรรมที่ถูกปลูกฝงมาตั้งแต่เด็กและเกิดผลลัพธ์ดังประสบการณ์จริงของชีวิตที่ผ่านมา

“วันหนึ่งหนูขึ้นรถโดยสารจะกลับบานที่ลพบุรี …ไปเจอคนแกกับเด็ก คนแกก็นาจะ
เปนยายเพราะวามีเดก็ผูหญิงคนหนึง่ พอคนเกบ็คาโดยสารมาเกบ็คาโดยสาร ดวยความทีว่า
เคาบอกวาเงนิไมพอ เคาก็ไลลงรถ หวัใจเราจะอยูไดอยางไร หนกูบ็อกวาถาของยายไมพอ
เอาของพี่ไปเลย เทาไหรก็เทากัน ของพี่ของยาย และหลานเทาไหรคิดไปเลย เหลือแลว
คอยทอนพี ่เราเห็นอยางนัน้ทนไมไดกใ็หเคาไป แตวาตัวเองไมรูวาลมืกระเปาตงัคไวทีห่อง 
มีเงินติดตัวมาเล็กนอยเทานั้น...พอไปถึงปราจีนบุรีก็ตองขึ้นรถแอร ก็ซ้ือขนมกิน ซื้ออะไร
เตรียมขึ้นรถเพ่ือกินบนรถทัวร ...พอถึงเวลาที่เคาจะตองมาเก็บสตางคเงินไมมี …ก็คิดวา
สิ่งที่เราทําไปนาจะชวยเราได หนูก็มองทายรถมีทหารนาจะเปนอายุไมเยอะ หนูเดินไปหา
บอกวาพี่รับราชการ พี่ไมมีอะไรการันตีตัวเอง ...ตอนนี้ไมมีอะไรเลยในตัวพี่ พี่ขอยืมเงิน
เธอ 100 บาท เปนคารถ…และจะโอนคืนให เชื่อไหมเหงื่อออกหมดเลย ทําไงถาหากวา
ไมไดเคาก็ตองไลเราลงรถแนๆ แตก็นึกถึงบุญที่ทํา …นองเคาก็ถือเงินมาใหพี่ 100 
พรอมกับซองจดหมายแลวจาหนาซองถึงชื่อเคา คือหนูปฏิเสธไมไดแลว คือสิ่งที่หนูทํา
มันออกผลแลว พอกลับไปถึงบานก็โอนใหเคาไป 400 บาท นี่คือดอกที่ตองใหเคา…
แตก็นึกถึงสิ่งที่เราทําวา ถาไมมีเราสองคนยายหลานก็ลําบาก 

เปนคนมีนํ้าใจ ชอบแบ่งปนสิ่งของให้เพื่อนอย่างสมํ่าเสมอ 

“เวลาทีเ่ราเจอเพือ่นในหอพกั เคากดู็เปนมติร แตเรากไ็มรูวาคดิอะไรกบัเราหรอืเปลา 
แตเรามีอะไรก็แบงปน ซื้อผลไมมาก็แบงปนกัน เคามีอะไรก็เรียกเรา” 

เดิมพี่แอวชอบฟงเพลง แต่ปจจุบันชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองและฟงพระสวดจากวิทยุชุมชน
ของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจติดตามพระเทศนาสั่งสอน และชอบฟงข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ 
ทางศาสนา เช่น การทําบุญและปฏิบัติธรรม ภายในจังหวัดอยู่เสมอ และชวนเชิญเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จัก
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับข้อมูลอยู่เสมอ 

“ก็จะรูขาวก็จะไปบอกนองวาพรุงนีจ้ะมหีลอพระทีว่ดันีใ้ครไปบาง กจ็ะไปกนัเลกิงาน
ก็ไปแลว ก็ไปกับนองคนนี้ก็พานองไปดวย อยางนอยเราไดแลว ไดสวนหนึ่งจากที่เราคิด 
กุศลเกิดจากเราแลว พอเราบอกเคาหนูว าไดเพิ่มมาอีก แทนที่เราจะไดคนเดียว 
เราก็เริ่มกระจายรังสีใหไปอีกหลายๆ คน” 
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การเร่ิมสวดมนต

พี่แอวเริ่มสวดมนต์เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เพราะน้องชายเสียชีวิต ช่วงนั้นทุกข์ใจมาก แต่เมื่อได้
รบัฟงคาํสอนจากหลวงพ่อทีไ่ด้ไปปฏบิตัธิรรมด้วย ว่าให้ปล่อยวาง ให้สวดมนต์ และทาํบญุให้น้องชาย พีแ่อว
ได้ปฏิบัติตามและเปนจุดเริ่มต้นของการสวดมนต์ ซึ่งการสวดมนต์ถือเปนการทําดี ที่ไม่ต้องลงทุนสูง 
สวดที่ไหนก็ได้ ไม่จําเปนต้องเปนวันพระ 

“ตอนที่สวดมนตนาจะเปนชวงเสียนองชาย ประมาณ 10 ป แลวหลวงพอก็สอน 
คือเราฟูมฟายในสิ่งที่เรารัก หลวงพอก็บอกวาตอนที่เคายังมีชีวิตอยูเราดูแล เคาอยางดี 
หรือวาอยูแบบทรมานเคา หนูก็บอกวาดูแลนองอยางดี นองคนเล็ก เมื่อเราทําในสิ่งที่ดี
ใหเคาแลว เราจะตองไปฟูมฟายทําไมในส่ิงที่เราทําดีใหเคาไปแลว เรานาจะทําส่ิงที่ดีๆ 
ใหเกิดกับเคาสิ โดยการนั่งปฏิบัติธรรม ทําบุญใสบาตร นึกถึงเคาทุกครั้งที่เราใสบาตร 
แลวการสวดมนตก็เปนการทําดี โดยที่ไมตองลงทุนสูง นั่งอยู ในหองก็ไดไมจําเปน
ตองมาที่วัด สวดมนตท่ีบานก็ไดไมจําเปนตองเปนวันพระใหญ…เริ่มตนจากตรงนั้น 
บางทีเราคิดไมถึงดวยตัวเราเอง เราเขาไมถึง ตองเปนคนที่เราเคารพสอนเรา” 

การสวดมนต์เปนส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไม่ได้ จะต้องสวดมนต์ทุกวัน และต้องมีสมาธิในการสวดมนต์
ทุกครั้งปกติสวดมนต์ที่บ้านใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ทุกวัน ส่วนใหญ่จะเปนช่วงเวลาก่อนนอน ทุกครั้ง
ทีส่วดมนต์จะสวดออกเสยีงดงั เพราะมีความเช่ือว่าเสียงทีส่วดมนต์ให้ได้ยนิอย่างทัว่ถึง เปนการเผือ่แผ่ส่วนบญุ
กุศลให้ถึงสรรพสัตว์หรือผู้ที่จะมารับส่วนบุญนั้น

“เวลาที่สวดมนตจะสวดดัง เพราะวาอยางนอยๆ มดบาง แมลงบางไดยิน ก็ไมรูวา
เพอเจอหรอืเปลา แตวาเปนความเช่ือสวนตวัหรอืเปลาเวลาทีเ่ราสวดมนต อะไรทีเ่คาอยากได
กับเรา เคาก็จะมาหาเรา เราก็พูดดังๆ ใหไดยินไปเลยวา เราทําตรงนี้แลวนะ ถาพูดในใจ
เราก็จะไดคนเดียว” 

พี่แอวคิดว่าการสวดมนต์ท่ีวัดกับการสวดที่บ้าน มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของรูปแบบกิจกรรม 
หากไปสวดมนต์ทีว่ดัจะได้ทาํกิจกรรมทีห่ลากหลายมากกว่า และสามารถนํามาปฏบิตัติามทีบ้่านได้ แต่ในเรือ่ง
ประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจที่ได้รับไม่แตกต่างกัน
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ภาษาที่ใชในการสวดมนต

พี่แอวสวดมนต์ทั้งบทสวดภาษาบาลี และบทแปลถ้าเปนบทสวดที่ท่องได้ จะสามารถสวดได้เลยโดยที่
ไม่ต้องเปดหนงัสอื พ่ีแอวคิดว่าการทราบความหมายและคาํแปลของบทสวดเปนส่ิงทีจํ่าเปน เพราะจะทาํให้เรา
รู้ว่าสวดมนต์ไปเพื่ออะไร และสามารถเลือกบทสวดที่เราอยากสวดได้ตรงกับความต้องการ

“หนูวาคําแปลมีสวนสําคัญ สวดไปรูแตวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แตไมรู
เลยวามันคืออะไร แลวสวดไปเหมือนกับนกแกว นกขุนทอง โดยที่ไมรูเลยวาสวดไปได
อะไร…ถาเราไดรูความหมาย และทําใหเราสามารถ focus ไดวาเราอยากไดอะไร เราก็ 
focus บทสวดนั้น สมมติวาเรามีกับขาวอยู 10 อยางบนโตะ แตเราไมรูวา อาหารที่เรา
จะกินไปมันจะใหคุณคาอะไรที่อรอย เราก็ตองไปเลือก จะกินอะไร ตมอะไร เราก็ยังเลือก 
เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกบทสวดมา เลือกไดแลว แตเราสามารถหยั่งรูไดเลย โดยที่มี
อยูแลว ไมตองไปนั่งคนหาใน google เลยวาคําสวดน้ีแปลวาอะไร มันมีอยูเบ็ดเสร็จ 
อาหารมีสมบูรณอยูในจานแลวหยิบไดเลย” 

การอธิษฐาน

เม่ือสวดมนต์เสร็จ จะอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการ โดยจะระบุช่ือบทสวดพร้อมคําแปลในแต่ละบท
ทีส่วดเสรจ็ ระบชุือ่และนามสกุล ถึงผูร้บั ซึง่ส่วนใหญ่พีแ่อวจะอธษิฐานให้พ่อแม่ และตวัเอง มสีขุภาพแข็งแรง 
อายุยืนยาว 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ได้ประโยชน์ที่ไม่ใช่เพียงคุณค่าที่เปนนามธรรมทางจิตใจเท่านั้น แต่พี่แอวคิดว่าหลังจาก
ที่ได้สวดมนต์ทําให้มีสมาธิ มีความม่ันใจในสิ่งที่ตนเองได้ทํา การมีวุฒิภาวะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
ทําให้การทํางานบรรลุผลสําเร็จไปได้ด้วยดี ดังประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับสมาธิและความมั่นใจ ดังตัวอย่าง 
การสอบวิทยานิพนธ์ และการมีวุฒิภาวะในการทํางาน 
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“อยางตอนสอบจบปริญญาโท ซึ่งอาจารยที่สอบอาจารยที่น่ังตรงน้ี และอาจารย
หลายๆ คน เราก็อยูปลายตรงน้ี เราก็ตอบ เหมือนกับคนอ่ืนเกร็ง เราก็ไดรับรูมาวา 
อาจารยคนนีเ้คีย่วมาก ดมุาก ใครจะผานคนน้ีไมได แตพอถึงเวลาทีเ่ราสอบก็ไมเหน็มอีะไร 
.....เวลาที่เคาถามเราก็ตอบเลย ตอบโดยที่ไมตองเปดเอกสารที่เราถืออยู ในมือ….. 
ทําไมนักศึกษาเวลาที่อาจารยถามไมตองเปดอะไรเลย รูไดอยางไรวาตองตอบอยางนี้ 
หนูก็ตอบวาคือความตั้งใจจริงของเรา และอาจจะเปนเพราะวาทําดวยตัวเองทุกอยาง 
แมแตตัวอักษรแตละตัว เราก็พิมพดวยตัวเองทําเองก็เลยตอบไดงาย ก็คิดวามันทําใหเรา
ไดอะไรที่คนอื่นกังวล แตเรากลับคิดวาไมคิดอะไร เวลาที่สอบเลื่อนระดับก็เห็นเคาตื่นเตน
กัน แตหนูมีความรูสึกวาเราก็คือเรา เคาก็คงไมถามอะไรมากมาย” 

“บางครั้งนองๆ เราบอกวาเดี๋ยวทําตรงนี้ใหพี่หนอย ครั้งที่ 1 ไมเทาไหร พอเริ่มมี
ครั้งที่ 2 เราก็จะบอก หนูก็คิดวาเคา feed back กับเรา เราก็เริ่มรูวาอารมณเคา
เปนอยางนั้นแลว แตตัวเรารูวาคืออะไร มันทําใหการปะทะลดลง …แลวเวลาหัวหนางาน
เราใหญๆ ดุ เราก็ย้ิมไวกอน บางทีการที่เราคุมตัวเองได เราไมสามารถคุมใครไดเลย 
นอกจากตัวเรา พอมีอะไรที่รุนแรงอารมณสูงๆ กับเรา รอนกับรอนชนกัน มันเกิดอะไร 
ถาเคารอนเราเย็นดีไหม มันนาจะงายขึ้นแลวก็ไดผลจริงๆ” 

นอกจากนี้การที่แต่งชุดขาวเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัด เช่น การปฏิบัติธรรม การทําบุญ
และการสวดมนต์ ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่พบเห็นมากขึ้น

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

สิง่ทีป่ระทบัใจคอืได้เขยีนคาํสารภาพผดิเมือ่ครัง้อดตี ซึง่เขยีนลงในกระดาษรปูใบโพธิ ์แล้วนาํไปตดิไว้
ที่ต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง เพื่อขออโหสิกรรม ให้คํามั่นว่าจะไม่ทําความผิดนั้นอีก ช่วยเปนการลดความทุกข์ที่อยู่
ในใจได้ 

“เคาจะมีตนโพธิ์เงิน โพธิ์ทองที่ใหเราเขียนคําสารภาพผิด คําสารภาพเปนใบโพธิ์ 
ใหเราเขียนวาสิ่งที่เราทําไปเมื่อน้ันขออโหสิ หรือวาขอรับผิดตอไปไมทําอะไรแลว 
ซึ่งตัวหนูเองใชเกาอี้ปนขึ้นไปขางบน คือตองคนแรก” 
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ความประทับใจอีกอย่างคือการได้มาทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว ทําให้พ่อแม่ พี่น้องลูกหลาน
มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เปนการถ่ายทอดความคิดในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ลูกหลาน 
แทนการไปสังสรรค์ร่ืนเริงบรรยากาศภายในงาน คนเข้าร่วมงานมาเปนกลุ่ม ผู้ปกครองพาลูกหลานมา 
มหีลากหลายช่วงวยั ผูส้งูอายมุากทีส่ดุ ส่วนวยัรุ่นมบ้ีาง แต่ไม่มากนกั และอีกกลุม่ทีม่าเปนหมูค่ณะคอืโรงเรยีน
พาคณะนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วย 

“เห็นขาราชการที่เกษียณอายุก็พาลูกมา พาหลานมาเราก็มีความรูสึกวาภาพที่เห็น
พอแมพาลูกหลานมา เปนภาพที่วาสามารถจะดึงความคิดถายทอด ผองถายความคิด
ของพอแมพ่ีนองทีเ่ปนผูสูงอาย ุเอาเดก็กลุมนีเ้ขามา และการทีก่ลุมนีเ้ขามาครัง้หรอืสองครัง้ 
จะตองมีคําถามวาปนี้เราไปสวดมนตขามปกันเหรอ มันจะเปนอะไรที่ไดกลับมา และคิดวา
ถาเราอยางนี้ทุกๆ ป จะกลายเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมได” 

สิง่ทีพ่ีแ่อวอยากให้เกิดขึน้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครัง้ต่อไปคอื อยากให้มกีารจัดงานตัง้แต่วันที ่30 
ธันวาคม-วันที่ 1 มกราคม โดยมีกิจกรรมที่ยาวขึ้น มีทั้งกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 
ฟงเทศน์มหาชาติ โดยนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงมาเทศนา กิจกรรมมีทั้งวันและช่วงกลางคืน พี่แอวเห็นว่า
จะเปนการชักชวนคนให้มาเข้าร่วมได้หลากหลายกลุ่มและมีจํานวนคนเข้าร่วมงานมากข้ึน โดยคนเหล่านั้น
ไม่จําเปนต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาสะดวกแต่ละคน โดยจัดงานให้เปนเหมือนเทศกาล
สวดมนต์หลายวัน ไม่ใช่เพียงคืนปีใหม่คืนเดียวเท่านั้น

“ทีเ่พิม่เตมิ ถาคําวาสวดมนตขามปเหมอืนถกูบงัคบัวาจะตองวนันีว้นัเดยีว เปนไปได
ไหมวาจะยืดเวลา จากการทํางานไมสามารถจะจบส้ินไปภายในวันเดียว ถาเกิดสมมติวา
วันที่ 30 เรามีกิจกรรมดวย 31 ดวย วันที่ 1 มกราดวยดีไหม เพราะวาทําวันเดียว
ยังสงขนาดนี้เลย” 

“ที่ภาพรวมที่เห็นๆ ตามสื่อ คนก็เขามาในวัดเยอะ ในเรื่องของสวดมนตขามป
ของวันที่ 31 แลวก็เยอะในระดับหนึ่ง แตวาถาหากวาจะทําอยางไรใหมากขึ้น ก็คิดวา
เปนไปไดไหมในเรื่องของประชาสัมพันธ แตวาชวงนี้ก็ประชาสัมพันธกันแลว คนก็มากขึ้น
กวาเดิม พื้นที่วันนั้นจากเกาอี้ 800 ไมพอ” 
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พ่ีสอง

(เพศหญิง อายุ 35 ป, รับจางท่ัวไป)

“เปนคนใจรอน…เมื่อไดสวดมนต ถามีปญหาอะไรจะนึกถึงศาสนา นึกถึงพระ 
คือดีกวาทําอยางอื่น มาสวดมนตจะดีกวา ถาหากวาไมสบายใจ ทุกขใจใหน่ังสมาธิ
เหมือนกับวาใหจิตใจเราสงบนิ่งขึ้น” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พี่สอง มีอาชีพรําละคร เปนคนรักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็ก ชอบแต่งหน้า แต่งตัวรําละคร เรียนรู้
การรําละครด้วยตัวเองจากการเริ่มอาชีพนางรํา ตั้งแต่อายุ 10 ปี ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร นอกจากนี้
ยังได้รับรําละครนอกสถานที่ตามจังหวัดต่างๆ ตามผู้ว่าจ้างที่ชื่นชมในความสามารถของพี่สอง ในบางโอกาส
ได้รับเชิญจากโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงให้ไปสอนรําละครแก่เด็กนักเรียน พี่สองมีครอบครัวแล้ว มีลูก
สองคน ลูกชาย และลูกสาว ลูกสาวชอบรําละคร โดยพี่สองเปนผู้ฝกสอนเอง บางคร้ังลูกสาวขอรําละคร
แก้บนด้วย ลูกทั้งสองกําลังอยู่ในวัยเรียน พ่อและแม่ของพี่สองแยกกันอยู่ โดยแม่พักอาศัยอยู่กับพี่สอง

“หนูรําตั้งแต 10 ขวบ…รําที่นี่ คืออยูกับละครมาตั้งแตเล็ก จนลูกจะรําเปนแลว…
เหมือนวาเรารักสวยรักงามอยูแลว ชอบแตงหนา ชอบแตงตัว …เดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนก็มี
สอนเด็กหมดแลว เมื่อวันที่ 17-18-19 หนูก็เพิ่งจะไประยองมา ไปรําที่หลักเมืองระยอง 
…ออกขางนอกบอย” 

“ใสบาตรตอนเชา…ถวายขาวดวย ครบชุดเลย…ใหเจากรรมนายเวร กรวดน้ํา
ใหเคาไป รูสึกวาดี ก็ชอบ แตวาบางคนก็ทักวาดวงไมดี เคาใหเราทํา ทําแลวสบายใจก็ดี” 

การเร่ิมสวดมนต

เริม่สวดมนต์มาตัง้แต่อายกุ่อน 30 ปี สวดมนต์มาประมาณ 5 ปี เหน็แม่สวดมนต์เปนประจําก่อนเข้านอน 
แม่และพ่อพี่สองแยกกันอยู่ แม่สวดมนต์ เพราะสวดแล้ว สบายใจ แม่แนะนําให้พี่สองสวดมนต์ หากวุ่นวายใจ
ถ้าได้สวดมนต์ ทําให้จิตใจ สงบนิ่งขึ้น เดิมแม่เปนใจร้อน และชอบบ่น เมื่อแม่ได้เข้าวัดสวดมนต์ แม่บอกว่า
ดีขึ้น สวดมนต์เรื่อยๆ ทําให้ใจเย็นลง แม่กลุ้มใจเรื่องปญหาครอบครัวเกือบจะกินยาฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้ว 
แต่เมื่อได้มาสวดมนต์ทําให้จิตใจสงบลง

“สวดมา 5 ปแลว …ประมาณสักกอน 30 ไดไหม คือตอนน้ีก็อายุ 35 แลว 
…แมก็ทําประจํากอนนอนก็ทํา แมเคาก็บอกวาทําแลวดี แมกับพอเคาก็อยูคนละที่ เคาก็
แนะนําใหหนูทํา แลวเคาก็บอกทําแลวดีนะ คือบอกวาทําไปเถอะแลวจะดีขึ้นขออะไรก็ได” 
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ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ถ้าหากสวดมนต์ที่บ้าน บรรยากาศเงียบสงบ ใช้ท่องในใจไม่ออกเสียง หากสวดมนต์กับคนหมู่มาก
ออกเสียงดีกว่า รู้สึกเสียงดังกังวาน

“อยูสวนรวมแลวคิดวาออกเสียงจะดีกวา รูสึกวาโลงไดยินแลวกังวาน ถาหากวาเรา
อยูบานทองคนเดยีวก็ดี แตวาถาหากวาอยูคนเดียวจะชอบทองในใจมากกวา เพราะวาเงยีบ” 

สวดมนต์ที่บ้าน ใช้สวดตามหนังสือสวดมนต์ ที่มีคําแปลเปนภาษาไทยด้วย ทําให้รู้ว่าบทสวดมนต์
บางบทเปนเรือ่งเก่ียวกับศาสนา บางบทเปนเรือ่งเกีย่วกบัครอบครวั ท่องบทสวดมนต์ยงัไม่คล่อง กาํลงัฝกหัด
ท่องอยู่ 

“บางบทกด็เีกีย่วกบัในครอบครวัเรา บางบทก็ดทีางศาสนา ทองก็ไดเปนบางบรรทดั
ที่จะทอง…บางครั้งก็ไมเขาใจ…ทองก็ไดเปนบางครั้ง ไมคลองมากกําลังฝกอยู” 

ปจจุบันสนใจบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อนที่สวดมนต์ด้วยกันแนะนําว่า ถ้าหากขัดสนเรื่องเงิน 
ให้สวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม เพ่ือให้ร่ํารวย ให้มคีวามสขุ ชวีติดขีึน้ โดยส่วนใหญ่ทีส่วดมนต์เจ้าแม่กวนอมิ
สวดกันทั้งครอบครัว 

การอธิษฐาน

หลังจากสวดมนต์ได้อธิษฐานขอพรให้บิดา มารดา ระบุชื่อและนามสกุล ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ไม่เจ็บปวย ขอให้พระปกปกษ์รักษาคุ้มครองลูกสาว ลูกชายให้เปนเด็กดี 

“ขอพรใหบิดา มารดาช่ือนี้ นามสกุลนี้สุขภาพรางกายแข็งแรง อยาเจ็บ อยาไข 
อยาปวย ลูกสาว ลูกชายและแฟนขอใหพระปกปกษ รักษาคุมครองใหเคาเปนเด็กดี
ของเรา” ทุกวันพระ ถวายดอกไม ธูปเทียนบูชา ถวายขาวพระ และขอพรทุกครั้ง
เหมอืนเดมิ ขอใหไดไดมงีานทาํมากๆ มคีนมาชวยอปุถัมภ และใสบาตรตอนเชา จะอธษิฐาน
และกรวดนํ้าใหเจากรรมนายเวรแลวรูสึกดี “ขอวาใหไดงานเยอะๆ ใหงานเขามาเยอะๆ 
ขอแบบวาอยาตกทุกขไดยาก มีคนมาชวยอุปถัมภ” 
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

สวดมนต์อาจช่วยทําให้ใจเย็นลงได้บ้าง เช่น เจ้านายเปนคนใจร้อน พ่ีสองสวดมนต์และขอพร
จากการสวดมนต์ให้เจ้านายใจเย็นลง ให้มีจิตใจเมตตาปรานี หรือการที่เราใจเย็นลงทําให้เรารู้สึกและมองคน
รอบข้างดีขึ้น พี่สองมั่นใจว่า ศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับคนที่มีความทุกข์ใจ ส่วนการสวดมนต์ด้วย
จิตใจที่มุ่งมั่นทําให้ใจเย็นลง 

“เจานายเราไมดี เราก็ขอใหจิตใจเคาสงบน่ิงลง จากใจรอน หรือวาคนรอบขาง
ก็รูสึกวาดีข้ึน…คือใจรอน เราก็ขอพรจากทานใหใจเย็นลง อยาใจรอนบอกวาใหมีจิตใจ
เมตตาปรานีเคาก็ดี ก็ชวยไดบาง” 

“เปนคนใจรอน…เมื่อไดสวดมนต ถามีปญหาอะไรจะนึกถึงศาสนา นึกถึงพระ 
คือดีกวาทําอยางอื่น มาสวดมนตจะดีกวา ถาหากวาไมสบายใจ ทุกขใจใหน่ังสมาธิ
เหมือนกับวาใหจิตใจเราสงบนิ่งขึ้น” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

พี่สองเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เปนครั้งที่ห้าแล้ว ส่วนมากจะชวนเพื่อนไป ชวนรุ่นน้องไปด้วย
เพราะว่าทํางานด้วยกัน เมื่อปีแรก มีเพื่อนรุ่นน้องรําละครไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน 2-3 คน ปีต่อมา 
รู ้สึกว่าจะไปสวดมากข้ึนเพราะรุ ่นน้องบอกว่าดีคร้ังนี้ไปคนเดียวที่วัดหลวงพ่อโสธร เพราะมีรถคันเล็ก 
ไปไกลไม่ได้ อยากไปที่วัดอื่น แต่ว่าไม่มีเวลา จึงไปวัดที่อยู่ใกล้บ้าน

“ไปวัดหลวงพอโสธร เพราะวาหนูไปไกลไมได หนูไมมีรถใหญมีแตรถเล็ก 
ใจก็อยากไปที่วัดอื่น แตวาเราไมมีเวลาดวย เอาแบบงายๆ ใกลๆ เคาเริ่มสวดก็ประมาณ
พี่สองทุม หรือวาทุมกวา” 

เริ่มสวดประมาณพี่สองทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่วัดให้การต้อนรับดี มีนํ้ามาให้ดื่ม มีช่วงพัก ครั้งนี้สวดมนต์
ออกเสียงดัง สวดตามหนังสือสวดมนต์ที่ทางวัดแจกให้ สวดอยู่ที่เดิม ซํ้าวนหลายๆ รอบ ประมาณเที่ยงคืน 
ทางวัดได้จุดพลุ
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ความประทับใจจากการเข้าร่วมสวดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้ยินเสียงสวดมนต์ กังวาน ฟงแล้ว
รู้สึกว่าสบายใจ ปกติชอบสวดมนต์อยู่แล้ว ถ้าสวดมนต์จะออกเสียง ถ้านั่งสมาธิชอบเงียบๆ 

“ประทับใจคือ อยากสวด อยากไปรวมกิจกรรมหลายๆ คน ก็คงดี ชอบ มองแลว
กคิ็ดวาคนไทยยงัสนใจกนัเยอะ .... อยูสวนรวมแลวคิดวาออกเสียงจะดกีวา รูสึกวาโลงไดยนิ
แลวกังวาน” 

ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ส่วนใหญ่เปนผู้สูงอายุ มีเด็กวัยรุ่นเข้ามาร่วมบ้าง แต่คิดว่าน่าจะเปนการเข้ามาร่วม
เพื่อสวดมนต์เพื่อรอเวลาที่จะไปเที่ยวเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ เพราะเด็กวัยรุ่นอยู่กันจนเลยเวลาสวดมนต์
เพื่อจะไปเที่ยวต่อ

“คิดวาดีที่มีเด็กเขามา สวดมนตกัน หรือเด็กบางคนอาจมาสวดมนตเพื่อฆาเวลา 
และเที่ยว countdown พอดี เพราะวาสวนใหญแลววัยรุนจะอยูดึก ประมาณตีหนึ่ง ตีสอง
ก็จะไปเที่ยวกันตอ เพื่อนพี่สองเขามาสวดมนตเสร็จรอเวลาไป count down ตอเลย” 

ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีทุกปี เพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียว เราไปทําในสิ่งที่ดีที่สุด หมดวัย
ที่จะไปเที่ยวเตร่ จึงหันมาสวดมนต์เพื่อเปนตัวอย่างของลูกๆ ด้วย

“ไปทุกป ต้ังใจไวแลววาจะไปทุกป เพราะวาปหนึ่งมีครั้งเดียว เราไปทําดีที่สุด 
โอกาสของเราก็คือไมมีอะไรมาก หมดวัยของเราที่จะไปเที่ยวเตรแลว มาทางนี้ดีกวา 
อยากจะใหเปนตัวอยางของลูกดวย ลูกครั้งที่แลวก็ไป เอาลูกสาวไปดวยก็บอกวาไป” 

พระอยู่ประจําที่บ้าน ที่อยากไปที่วัดคือได้เข้าไปอยู่ในวัด เข้าถึงศาสนาโดยตรง เห็นหน้าหลวงพ่อ
ทําให้สบายใจ คนร่วมพิธีสวดมนต์มากขึ้นเรื่อยๆ คร้ังต่อไปจะไปเร็ว เพราะพ้ืนที่น่ังสวดมนต์ไม่มีการจอง 
ทางวัดปูเสื่อด้านข้างเสริมให้ในปีนี้ 
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พี่โอ 

(เพศหญิง อายุ 30 ป, ขาราชการ)

“ตอนนี้เราคิดวาถาหากวาเราแรงใสเคา ยิ่งตอนนี้ที่มาทํางานบริการ มีผู คน
ปวยเยอะ ถาหากวาเราไมพอใจ คือเคาอาจจะไมรูวาขั้นตอนการทํางานเปนอยางไร 
แรกที่เขามาก็คิดวาทําไมบอกแลวไมรู จักฟง พอเราสวดมนตบอยๆ เขา เราก็คิดวา
เคาไมเคยมาก็ตองใจเย็นนิดหนึ่ง คอยๆ พูดกับเคา ถาหากวาเราแรงใสเคา เคาก็ตองแรง
ใสเรามา คือเคามารับบริการ เราเปนผูให เราก็ตองฟงเคาหนอยวาจะเอาอะไร เมื่อกอน
แรกๆ ก็ตองไมไดตองทําอยางนี้” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

พ่ีโอทําหน้าที่เปนเจ้าหน้าท่ีธุรการ ที่โรงพยาบาล เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เด็ก จําไม่ได้ว่าอายุเท่าไร 
ตดิตามยายไปเล่นทีว่ดัเมือ่ยายไปถือศลีทกุวันพระ ขณะเปนเดก็นักเรยีนเคยร่วมสวดมนต์ทีโ่รงเรยีนทกุวนัศกุร์ 
จําบทสวดมนต์ไม่ได้ สวดมนต์โดยใช้หนังสือ แม่ของพี่โอมีลูกสองคน เปนลูกผู้หญิงทั้งคู่ พี่โอเปนลูกคนโต 
แม่ค่อนข้างตามใจ เมื่อเปนเด็ก พี่โอเปนคนใจร้อน และมักหวงของเล่น ไม่ให้น้องเล่นด้วย เช่น หวงเสื้อผ้า 
ตุกตา 

“ตอนเด็กๆ อยูกับยาย ยายเคาถือศิลทุกวันพระ เราก็จะตามเคาไปเลนท่ีวัดบาง 
และที่โรงเรียนก็จะมีใหสวดมนตทุกวันศุกร คือจําไมได แตก็ดูหนังสือเอา” 

“อยากไดเปนของตวัเองหมด อาศยัความเปนพีจ่งึหามนองเลน พอนองเลนกลาวหา
วานองแกลง ทั้งที่นองไมไดแกลง” 

เน่ืองจากตอนยังเปนเด็ก พี่โอสุขภาพไม่แข็งแรง มักอาศัยการเจ็บปวยเปนข้ออ้างในการเกี่ยงงาน
ให้น้องทํา แต่พอเติบโตแล้วจึงคิดได้ หากว่าน้องมีปญหา ถ้าแบ่งปนน้องได้ก็แบ่ง ไม่หวงเหมือนเมื่อก่อน 
ขณะนี้พี่โอมีหลานชายลูกของน้องสาวอายุสองขวบครึ่ง รักหลานมาก ให้หลานหมดทุกอย่าง
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การเร่ิมสวดมนต

พ่ีโอเริม่สวดมนต์อย่างจริงจงั ตอนทีเ่ริม่ทาํงาน เมือ่ประมาณ 10 ปีทีแ่ล้ว หลงัจากท่ีจบประกาศนียบตัร
วิชาชีพแล้ว รู้ตัวว่าเปนคนใจร้อน หากไม่พอใจจะมีปฏิกิริยาทันที ไม่เก็บระงับอารมณ์ตนเอง โดยเริ่มทดลอง
สวดมนต์มาตัง้แต่ได้ทดลองฝกปฏบิตัทิัง้การสวดมนต์ และน่ังสมาธเิพือ่ระงับอารมณ์จากรายการทางโทรทศัน์ 
แรกๆ เริ่มสวดบทบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้ลองอ่านหนังสือธรรมะ และแนะนํา
ให้ลองนั่งสมาธิ แต่ยังทําไม่ได้ ปจจุบันพยายามจะสวดมนต์บทสั้นๆ เพราะสมาธิยังไม่นิ่ง

“ตอนที่เรียนจบ ปวช.นาจะประมาณสัก10 ปที่แลว เริ่มทํางานก็เพราะวาเปนคน
ท่ีใจรอน กไ็มรูวาจะทาํอยางไรใหใจเยน็ลง ก็ดตูามโทรทศัน วาลองสวดมนต ลองน่ังสมาธิ 
แตวานั่งสมาธิยังทําไมไดสักที ใจยังไมน่ิงพอก็เริ่มสวดมนตมาตั้งแตตอนน้ันเลย แรกๆ 
ก็เริ่มแคสวาขาโต เล็กนอย พอเริ่มมีเพื่อนที่ทํางาน เคาก็แนะนําใหลองอานหนังสือเลมนี้ 
อานก็ไมเคยจบ แลวก็เปนคนที่ทุกวันน้ีสวดมนตสมาธิก็ยังไมน่ิง แตก็พยายามจะทํา
อยางนอยบทเล็กๆ” 

สาเหตุที่พี่โอ ได้เริ่มมาสนใจการสวดมนต์ตามคําแนะนําของพี่พยาบาล เพราะได้เห็นผู้ปวยรายหนึ่ง
ที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล และเสียชีวิตลง ตอนที่รักษาอยู่ พี่พยาบาลพยายามจะเปดเทปธรรมมะ
ให้ผู้ปวยฟง แต่เปดไม่ได้ พอผู้ปวยเสียชีวิตสามารถเปดเทปได้ พี่พยาบาลบอกว่าตอนที่ผู้ปวยรายนี้มีชีวิตอยู่ 
มีกรรม ไม่เคยทําอะไรให้แก่ตนเอง ทําให้เข้าไม่ถึงธรรมะ พี่พยาบาลแนะนําให้พี่โอสวดมนต์โดยเปดเทป
บทสวดมนต์ต่างๆ ให้ฟง พี่โอจึงลองสวดมนต์ให้กับตนเอง 

“หนูเคยเจออยูเคสหนึง่คอืเปนผูปวย ไมมญีาตพิีน่อง คอืเคาใกลจะเสยีแลว พีพ่ยาบาล
ก็จะเปดธรรมะใหฟง เปดยังไงก็ไมติด พอเคาเสียไปมันติดขึ้นมา ความรูสึกวาทําไม
เปนอยางนี ้ เราก็รูสกึวาตองมีอะไรสกัอยาง พีเ่คากบ็อกวาอาจจะมีกรรมเยอะ ตอนเปนคน
มชีวีติอยูไมเคยทาํอะไรใหตวัเอง หนูกบ็อกวาเราจะทาํอยางไร พีเ่คากบ็อกวาลองสวดมนตดู 
คือที่ตึกเคาจะเปดธรรมะใหฟงทุกเย็น แลวก็ตอนเชา คือเราฟงแลวก็ลองไปหาบทน้ี
มาสวดดู บทนี้ปองกันอันตราย บทนี้ใหพอแม ครูอาจารย” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

พี่โอสวดมนต์แบบมีคําแปล ได้ดาวน์โหลดวิดีโอมาฟง บางวันจะสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ 
บางวันจะสวดตามวิดีโอ ส่วนใหญ่พักอยู่ที่หอพัก จะสวดมนต์ตามวิดีโอ ประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าอยู่ท่ีบ้าน
สวดบทสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที พี่โอยังไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะสวดบทสวดมนต์แบบยาว เนื่องจาก
ไม่สะดวกในการนั่งนานๆ 

“สวดเปนคาํแปลดวย คือถาขยันหนอยกจ็ะเปดหนงัสอื ถาหากวาวนัไหนขีเ้กยีจหนอย
ก็จะโหลดวิดีโอมาก็จะสวดตามวิดีโอไป” 

“ตอนนีอ้ยูหอ กส็วดตามวดิโีอ…เกือบครึง่ชัว่โมง เพราะวาสวดจะมบีท 1 ข้ันตอนที ่1 
ไปเรื่อยๆ …ทําตามหนังสือ ทําตามวิดิโอ” 
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การอธิษฐาน

เวลาสวดมนต์ อันดับแรกอธิษฐานให้พ่อกับแม่ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ตัวเองมีสติท่ีมั่นคงมากข้ึน 
ประสบความสําเร็จในชีวิตและการงาน มีเงินใช้ ให้หลานเปนเด็กดี เมื่อมีหลานชาย จะอธิษฐานถึงหลาน 
มากกว่าน้อง เพราะรักหลานชายคนนี้มาก

“อันดับแรกก็คือใหพอกับแมแข็งแรง ใหเราแลวก็ใหหลานเปนเด็กดี ตอนนี้หลาน
เพิ่มเขามาก็นึกถึงหลาน” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ มีส่วนทําให้มีสมาธิมากขึ้น แม้ทําได้ไม่เต็มที่ แต่ช่วยให้ใจเย็นขึ้น เช่น เมื่อญาติคนไข้
แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้อารมณ์ ต้องเงียบและนิ่งรับฟงเขา โดยต้องพยามทําความเข้าใจว่าญาติผู้ปวย
อาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนการทํางานเปนอย่างไรและปล่อยให้ญาติเงียบก่อน แล้วจึงค่อยพูดคุยชี้แจงกับญาติ 
ต้องนึกถงึว่าถ้าหากว่าเราทาํโดยใช้อารมณ์ ผลเสียหายจะเกิดกบัผูร้บับรกิาร และกบัตนเอง เมือ่ก่อนไม่เคยคดิ
เม่ือได้สวดมนต์ และอ่านหนังสือธรรมะ ทําให้ได้คิดและเข้าใจผลแห่งการกระทํา ทําให้ใจเย็นลง และมีสติ
มั่นคงมากขึ้น 

“ตอนน้ีเราคดิวาถาหากวาเราแรงใสเคา ย่ิงตอนนีท่ี้มาทาํงานบรกิาร มผีูคนปวยเยอะ 
ถาหากวาเราไมพอใจ คือเคาอาจจะไมรูวาขั้นตอนการทํางานเปนอยางไร แรกที่เขามา
ก็คิดวาทําไมบอกแลวไมรูจักฟง พอเราสวดมนตบอยๆ เขา เราก็คิดวาเคาไมเคยมาก็ตอง
ใจเย็นนิดหนึ่ง คอยๆ พูดกับเคา ถาหากวาเราแรงใสเคา เคาก็ตองแรงใสเรามา คือเคา
มารับบริการ เราเปนผูให เราก็ตองฟงเคาหนอยวาจะเอาอะไร เมื่อกอนแรกๆ ก็ตองไมได
ตองทําอยางนี้” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

พี่โอเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เพราะอยากไปอยู่แล้ว ปกติช่วงปีใหม่
พี่โอจะไปเที่ยว แต่ในปีนี้รู้สึกว่าแม่ปวยบ่อย ช่วงก่อนที่เข้าร่วมสวดมนต์ แม่กับน้องและหลาน เพิ่งได้รับ
อุบัติเหตุรถควํ่า ครอบครัวจึงเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี มีเพื่อนๆ ร่วมเดินทางไป ประมาณ 6-7 คน เนื่องจาก
พี่โอทํางานทุกวัน อยู่เวร ไม่มีเวลามากนัก ถ้าเปนวันหยุดไปได้ เพราะว่าไม่มีเวรบ่ายดึก 

“คอืก็ไมรูวาทีไ่หนเคาสวดบาง อยากไปทกุป แตวาไปเองไมได ไมมรีถ ขับรถไมเปน 
ก็ชวนกันกับเพื่อนๆ วาลองไปไหม ลองหาที่ไหนมี” 

พ่ีโอได้ค้นหาสถานทีจ่ดัการสวดมนต์ข้ามปี โดยได้ข้อมลูจาก Internet พบว่าทีว่ดัปตลุาธิราชรงัสฤษฎิ์ 
และวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดงานในปีน้ี แต่เลือกไปสวดมนต์ที่วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เพราะสะดวก 
อยู่ใกล้บ้านมากกว่า และคนอาจน้อยกว่า พี่โอไปร่วมงานประมาณ 4 ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน



144
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

สิ่งที่ได้เห็นคือ เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เข้าวัดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เมื่อตอนที่ตามแม่ และยายไปถือศีลที่วัด
เหน็แต่คนแก่กบัเดก็ๆ “เด็กวยัรุนสมยันีรู้จกัเขาวดั เมือ่กอนทีไ่ปกบัยายกจ็ะเหน็แตคนแกถอืศลี หรือวาไปกบัแม
กจ็ะเหน็แตคนแกๆ  กบัเดก็เลก็ๆ” กลบัมายงัได้คยุกบัเพือ่นว่าวยัรุน่เข้าวดัมากกว่าแต่ก่อนแทนทจีะไปเทีย่วผบับาร์ 
พ่ีโอให้ข้อสงัเกตว่า ผูว้ยัรุน่ชายน่าจะมากกว่าวัยรุน่หญงิเพราะผูช้ายมากับเพือ่นเปนกลุ่ม แต่ถ้าผูใ้หญ่ส่วนใหญ่
เปนผู้หญิงมากับครอบครัว โดยมีลูกและหลานมาด้วย

ความประทับใจนอกจากพบวัยรุ่นมาเข้าร่วมจํานวนมากแล้ว ยังประทับใจในเจ้าหน้าที่จัดงานที่มี
การแนะนําขั้นตอนในการเข้าร่วมพิธี สถานที่จัดงานดี กล่าวโดยสรุปชอบการจัดงานทั้งหมด

“ขางหนาคือเคาจะแนะนําเราวาตองทําอยางไรบาง สถานที่ก็ดี หนูก็ชอบทั้งหมด” 

ส่วนที่อยากให้ปรับปรุง ในช่วงสุดท้าย หลังเสร็จงาน มีการแจกประกาศนียบัตร ไม่ค่อยมีระเบียบ 
เหมือนกับทุกคนมารุมแย่งกัน แต่เข้าใจสถานการณ์ดี เพราะว่าคนมาร่วมงานอยากได้ประกาศนียบัตร 
แล้วรีบกลับบ้านเพราะดึกมากแล้ว พี่โออยากไปร่วมงานทุกปี แต่ว่าไม่สะดวกในการเดินทาง

“ปรับปรุงนาจะเปนตอนสุดทาย ตอนที่เสร็จงานแลวเคาจะแจกประกาศนียบัตร 
เหมือนกับทุกคนมารุมแยงกัน ไมคอยเปนระเบียบ…แจกตอนสุดทายเลย คนก็จะรุมแยงๆ 
แตก็เขาใจเพราะวาคนที่อยากไดก็รีบกลับ” 
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กลุมวัยสูงอายุ

ลุงดํา

(เพศชาย อายุ 70 ป, เกษียณอายุ)

“การสวดมนต เหมือนกับการใสบาตรทุกเชา ถาเราไดลองใสบาตรทุกเชา วันไหน
ถาไมไดใสบาตร ใจเราจะหงุดหงิด อยางทุกเชาพอถึงเวลาตีส่ี เราไมตองทําอะไรเลย 
เราจะลุกขึ้นมาเอง คือ จะงวงนอนอยางไรก็ลุกเอง ใจเปนกังวล พอไดสวดมนตแลววันนี้
ใจจะอิ่มเอมและโลง เหมือนกับเปนกิจวัตรประจําวันที่ตองทํา” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ลุงดําภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดปราจีนบุรี มีลูกชายสองคน อาชีพเดิมก่อนหน้าที่จะเกษียณอายุ
จากรัฐวิสาหกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น เคยทํานามาก่อน เนื่องจากในช่วงนั้นวุฒิการศึกษาประถมศึกษา
ปีที่ 6 ไม่สามารถสอบเข้าทํางานอาชีพอะไรได้ ทําให้ต้องประกอบอาชีพทํานา ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของบิดา 
มารดาเรื่อยมา จนกระทั่งอายุ 30 ปี ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทํางานเปนยามที่รัฐวิสาหกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เริม่ทาํงานเมือ่อายมุากแล้ว โดยหลงัแต่งงาน มีบตุร กลวัว่าบตุรจะไม่มีโอกาสได้เรยีนหนังสอื ลงุดาํจงึตดัสนิใจ
บอกภรรยาว่ายังไงจะต้องขวนขวายไปหางานทําในเมืองให้ได้ ถึงแม้ว่าจะเปนอาชีพรับจ้างก็ยังดี ลุงดําคิดว่า
ด้วยบญุวาสนาทีม่จีงึทาํให้ได้เข้ามาทาํงานในรฐัวสิาหกจิ โดยขณะนัน้ทางรฐัวสิาหกจินัน้กาํลงัประกาศรบัสมัคร
ยามพอดี 

“ผมก็ขึ้นไปถามยกมือไหวแก แกก็ถามวาอายุเทาไหร ก็บอกวา 30 ก็บอกวา
ลองมาสมัครสิ เคาก็บอกวาคุณจะมาทําเหรอ รูปรางอยางน้ีไมนาจะทําได ทําไดครับ 
วันนั้นเคาก็บอกวารับ ป.7 แตผมบอกวาไมมี ป.7แต ป.4 ผมมี และใบสุทธิ ม.3ผมมี 
ผมกม็า กเ็หน็วาใบเกรดเรยีนของผมเรยีนด ีตอนน้ันคดิเปนเปอรเซนต 80.45% ก็มสีมคัร
หลายคน ทานก็สอบสัมภาษณไมไดสอบขอเขียนอะไร ก็ถามอยูคําหนึ่งวาคุณมาเปนยาม
เพื่ออะไร ผมก็ตอบสงๆ ธรรมดาวาอาชีพครับ ถูกใจยังไงก็ไมรู ประธานก็บอกวาพักเถอะ 
เทานี้ผมก็คิดวาตรงประเด็น ถาไมใชอาชีพก็ไมรูวาจะมาทําไม” 
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การเร่ิมสวดมนต

สมัยก่อนเริ่มสนใจมาสวดมนต์ เพราะคิดว่าตนเองนับถือศาสนาพุทธ ตอนเด็กๆ อยู่โรงเรียน
สวดที่โรงเรียน และตอนเย็นวันศุกร์อาจารย์จะนําสวดมนต์ ซ่ึงพื้นฐานการสวดมนต์เริ่มต้นจากที่โรงเรียน
เมื่อลุงดําแต่งงานแล้วยังคงสวดมนต์เรื่อยมา เวลาอยู่บ้านพาภรรยาสวดมนต์ แต่สวดไม่มาก เพราะเวลา
ไปทํางาน บางวันออกแต่เช้า ส่วนตอนเย็นบางทีเพื่อนๆ ชวนไปสังสรรค์บ้าง ทําให้ไม่ได้สวดมนต์ทุกวัน 
แต่พอเกษียณอายุออกมาจะสวดมนต์ที่บ้านทุกวัน โดยลุกขึ้นสวดตอนเช้าประมาณตี 4 และปฎิบัติเรื่อยมา
จนกระทั่งทุกวันนี้

“ก็เริ่มตั้งแตเรามาทํางานอยูน่ีแตงงานผมก็สวด อยูบานพาภรรยาสวด แตก็สวด
ไมมาก.... ก็สวดเรื่อยมา แตวามาทํางานก็ติดไปทางนั้น บางวันออกแตเชา เย็นบอกงายๆ 
วาเมา.... สวดมนตผมก็จะสวดที่บาน ลุกสวดตอนเชาประมาณตี 4” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ทีส่วดทกุวนัจะสวดบทพทุธคุณ ธรรมคณุ สงัฆคณุ ตามด้วยบทพาหงุมหากา คอื บทสวดมนต์
ทีส่มเดจ็พระพนรตัน์ (พระอาจารย์ซึง่ได้สวดมนต์ให้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช) ให้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช
สวดก่อนที่จะทําการศึกกับพม่า และบทยันทุน “ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ 
สัทโทปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง....” คือ บทสวดมนต์ที่ช่วยหนุนดวง (สวดบูชาให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง 
อานุภาพเพื่อแก้ลางร้าย เหตุร้าย ฝนร้ายทําลายสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้มลายสิ้น) 

การอธิษฐาน

เม่ือสวดมนต์เสร็จแล้วลุงดําจะอธิษฐานถึงสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้นําข้าพเจ้ามาในวันนี้ 
ขอให้บุตรหลาน ตระกูลของข้าพเจ้า ทํามาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริต ให้มีความยั่งยืน เพราะพ่อแม่
ของลุงดําสอนว่าถ้าลูกไปทํางานราชการ ห้ามเอาส่ิงของที่ได้รับมา อย่าเอามาเล้ียงดูพ่อแม่ เล้ียงลูก 
เลี้ยงภรรยา พ่อจะสอนอย่างนั้น

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ เหมือนกับการใส่บาตรทุกเช้า ถ้าใครได้ลองใส่บาตรทุกเช้า วันไหนถ้าไม่ได้ใส่บาตร 
จะรูส้กึหงดุหงดิ อย่างทกุเช้าพอถึงเวลาตสีี ่ตนเองไม่ต้องทาํอะไรเลย จะลุกขึน้มาเอง คอื จะง่วงนอนอย่างไร
ก็ลุกเอง ใจเปนกังวล พอได้สวดมนต์แล้ววันนี้ใจจะอ่ิมเอมและโล่ง เหมือนกับเปนกิจวัตรประจําวันที่ต้องทํา 
ซึง่การสวดมนต์นัน้มปีระโยชน์ ก่อนทีจ่ะสวดมนต์ต้องทาํสมาธก่ิอน เมือ่สวดมนต์เสรจ็แล้วน่ังสมาธสัิก 5 นาที 
ตั้งใจภาวนาพุทโธ พุทโธ คือ ความรู้สึกตัว อย่างตนเองมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ มีการเดินออกกําลังกายกัน 
ใส่บาตร สวดมนต์ทุกเช้าเย็นซึ่งต้องลองทําดูให้เปนกิจวัตรประจําวัน อย่างพระที่นั่งสวดมนต์หรือท่านนั่งคุย
กับเรา ท่านนั่งเปนชั่วโมง เพราะท่านเคยนั่งเปนประจํา
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“การสวดมนต ลองไปปฏิบัติ นับตั้งแตวันน้ีลองไปปฏิบัติ ลองใสบาตรทุกเชา 
วันไหนลองไมไดใสบาตร ใจจะหงุดหงิด... จะหงุดหงิด อยางเชานี้ เราลุกถึงเวลาตีสี่ 
เราไมตองอะไรเลย มันจะลกุเอง คอืจะงวงนอนอยางไรกล็กุเอง ใจมันกงัวล ถาไดสวดมนต
แลววันนี้ใจมันพองโลง” 

นอกจากนั้นลุงดํายังสนใจในเรื่องของธรรมะ เพราะธรรมะเปนสิ่งที่สอนใจเรา ถ้าเราไม่มีหลักธรรมะ
ในเรื่องขันติ โสรัจจะ ขันติคือความอดทน โสรัจจะคือความสงบเสง่ียม หิริโอตัปปะ คือความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป และทุกคนที่เกิดมาในโลก ถ้าไม่มีศีลห้า คงฆ่ากันตายหมดแล้วทั้งโลก ซึ่งทุกศาสนา
สอนให้ทําความดี ไม่ให้รังแกกัน ฆ่ากัน ไม่รักกัน ไม่ขโมยกัน และตามความคิดของลุงดําคิดว่าศีลข้อที่ 4 
รักษายากที่สุด คือมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เช่น คนไทยถามว่าไปไหนครับ ตอบว่าเปล่า 
ตนเองไม่ได้เรียนมาก รู้มาก แต่คิดว่าการการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดแก่ยังคงเรียนได้ และคนสมัยก่อนจะสั่งสอน
เปนคติเตือนใจไว้ คือ “เปนพระมีบาตรไมโปรด มีโบสถไมลงทําวัด มีอาบัติไมปลงเปนสงฆไดอยางไร” 
และส่ิงที่พ่อลุงดําได้สอนจากการที่เคยบวชเปนพระมาก่อนแล้วสึกออกมา ได้บอกว่า “ลูกเอยบวชแตเด็กๆ 
สึกแตหนุมๆ ลุกแตดึกๆ หากินใหไปพรอมกา อยาเปนนกแก” ซ่ึงคําว่านกแกเปรียบเหมือนชาวกรุงเทพฯ 
ที่ตื่นนอนสาย
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ปาเล็ก 

(เพศหญิง อายุ 64 ป, ขาราชการบํานาญ)

“เมื่อกอนเปนคนใจรอน พอเริ่มสวดมนตแลวสบายใจ จิตใจเริ่มนิ่ง จากที่เคยโมโห 
เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ และรูสึกวาจะใจเย็นข้ึน และมีสติขึ้น ใครจะพูดอะไรเปนเรื่องของเขา 
เราปดหู ปดตา ปลอยวาง” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ปาเลก็ จบการศกึษาปริญญาตรี เคยประกอบอาชพีครมูาก่อนแต่ตอนน้ีเกษยีณอายแุล้ว ชีวติในวัยเดก็
อาศยัอยูก่บัปา เนือ่งจากตนเองเปนเดก็กาํพร้า ปาจึงนํามาเล้ียง อกีทัง้ปาเปนคนชอบทาํบุญ โดยจะพาตนเอง
ไปวัดตั้งแต่เด็ก แทบทุกวันพระ ปาจะมาพามานั่งฟงพระเทศน์ด้วย พอเริ่มโตให้ไปเรียนพุทธศาสนาทุกวัน
อาทติย์จนสอบได้นกัธรรมเอก ทาํให้ตนเองได้ซมึซบัส่ิงเหล่าน้ีมาตัง้แต่เดก็ ส่วนชวิีตครอบครวั ปาเล็กแต่งงานแล้ว 
มีลูก 2 คนคนโตเรียนจบปริญญาโทแล้ว และกําลังจะเข้าทํางาน ส่วนคนเล็กกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 

“เราอยูกบัปาเราตัง้แตเปนเด็ก เราเปนเดก็กําพรา แลวปาเราก็เอามาเล้ียง ปาก็ชอบ
ทาํบุญ ชอบมากๆ เราก็เลยรูสึกซมึซบัมาตัง้แตเดก็ ทานกจ็ะพามาตัง้แตเราเปนเดก็ประถม 
มาวันพระจะมาแทบทุกวันพระมานั่งฟงพระเทศนดวย พอเริ่มโตไปเรียนหนังสือทานก็ให
มาเรียนทุกวันอาทิตย” 

การเร่ิมสวดมนต

ปาเล็กเร่ิมต้นสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆ จากการที่เห็นปาสวดมนต์แล้วตนเองได้เข้าไปนั่งฟงทุกวันจนเกิด
ความเคยชิน จึงเริ่มสวดมนต์บ้างตั้งแต่นั้นเรื่อยมา และเมื่อสวดมนต์แล้วรู้สึกว่าตนเองดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่ง
อาจจะเปนเพราะตนเองเปนคนคิดดี และได้อยู่กับผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาที่สอนแต่สิ่งดีงามให้ 

“สมัยกอน แลวพอเห็นปาสวดมาตั้งแตเด็กๆ สวดแลวเราก็เขาไปฟงทุกวัน ก็รูสึกชิน 
ก็เลยเริ่มสวด” 

ทุกวันนี้ปาเล็กลุกขึ้นมาสวดมนต์ตั้งแต่ตี 4 เมื่อก่อนจะสวดมนต์ก่อนนอน แต่เวลาสวดมนต์บางครั้ง
มีเสียงโทรศัพท์บ้านดังรบกวน จนไม่มีสมาธิ เพราะตนเองไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ จึงเปล่ียนมาสวดมนต์
ในช่วงเช้ามืดแทน ซึง่เปนช่วงเวลาทีเ่งยีบสงบ นอกจากนัน้ปาเลก็ยงัพยายามแนะนาํให้ลกูทัง้สองคนสวดมนต์ 
เพราะสวดมนต์แล้ว ทําให้จิตใจสงบ มีสติ และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในตอนแรกลูกยังคงต่อต้าน 
แต่ตนเองค่อยๆ โน้มน้าวลกู อย่างช่วงท่ีลกูเรยีนหนงัสอืและอยูห่อพักคงไม่ได้สวด แต่ตนเองบอกให้สวดบทย่อ 
หรือบทสั้นๆ ก็ยังดี
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ภาษาที่ใชในการสวดมนต

บทสวดมนต์ทีส่วดจะสวดบทพาหุงมหากา บทถวายพรพระ พระคาถาชนิบญัชร และบทยอดพระกณัฑ์
ไตรปฎกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ได้สวด ตามด้วยการแผ่เมตตา และนั่งสมาธิ 10 นาที ส่วนเวลาเดินทางไปไหน
มาไหนจะสวดพระคาถาชินบัญชร โดยการสวดมนต์จะสวดเฉพาะภาษาบาลี ไม่ได้แปล แต่ทราบความหมาย
ของบทสวดแต่ละบท

การอธิษฐาน

หลงัจากสวดมนต์เสรจ็แล้ว ปาเลก็อธษิฐานขอพรให้ในหลวง ประเทศชาต ิและให้ลูกทัง้สองของตนเอง
เปนคนดีและไม่สร้างภาระแก่สังคม แล้วตามด้วยการอธิษฐานให้ตัวเองมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม ได้เต็มที่ 
ก่อนที่จะไปเกิดชาติภพหน้า 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

เมือ่ก่อนปาเล็กเปนคนใจร้อน พอเริม่สวดมนต์แล้วสบายใจ จติใจเริม่นิง่ จากทีเ่คยโมโห เริม่ดข้ึีนเร่ือยๆ 
และรูส้กึว่าใจเยน็ขึน้ และมสีตขิึน้ ใครจะพดูอะไรเปนเร่ืองของเขา เราปดห ูปดตา ปล่อยวาง ปาเล็กเล่าให้ฟงว่า
ช่วงที่ตนเองทํางานสอนเด็กประถม มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชอบแกล้งเด็กผู้หญิง โดยไปเปดกระโปรง และในห้อง
มเีด็กนกัเรยีนทีเ่รยีนร่วมกนัทัง้ชายและหญงิ 30-40 คน เดก็ผู้หญิงอาย ตนเองทีเ่ปนครอูยูต่รงน้ันรับไม่ได้ 
จงึเรยีกเดก็ผูช้ายให้มาหา เพือ่ทีจ่ะตกัเตอืน เดก็คนน้ันกลัวตนเองมากถึงกลับกระโดดหนีไปทัง้ทีข่นาดอาคารเรยีน
สงูจากพืน้เปนชัน้ๆ ทาํให้ตนเองโมโหมากออกไปยนืนอกห้อง ใช้วธีินบั 1-100 เพือ่ให้ใจเยน็ข้ึนพอจิตใจเริม่สงบ 
เพือ่นของตนเองทีเ่ปนครถูงึไปตามเดก็คนนัน้มา ซ่ึงตนเองสอนและบอกว่าทหีลงัอย่าทาํแบบนี ้เพราะแกล้งเพือ่น
เปนสิ่งไม่ดี ถ้าแกล้งผู้ชายกับผู้ชายครูจะไม่ว่า นี่เด็กผู้หญิง มันน่าเกลียด แล้วเด็กผู้หญิงก็อาย ตนเองยังเล่า
ให้ผู้บริหารฟง ผู้บริหารบอกว่าตนเองคิดถูกแล้วที่ไปยืนสงบสติอารมณ์ ไม่อย่างนั้นคงตีเด็กและการที่เด็ก
กระโดดลงไปแล้วขาแข้งอาจจะหัก ประสบอุบัติเหตุ ตนเองต้องรับผิดชอบอีกทั้งขึ้นทั้งร่อง 

นอกจากนั้นเวลาสวดมนต์รู้สึกมีความสุข จิตใจสงบ เพราะว่าตนเองสวดมนต์ช่วงเช้ามืด ซึ่งเปนช่วง
ที่เงียบสงบ และจากการสังเกตตัวเองทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเปนเพราะจากบุญที่เราสวดมนต์หรือเปล่า 
แต่เราปฏิบัติดี คิดดี ทําดี ใส่บาตรทําบุญมาตั้งแต่เด็กแล้ว และลูกๆ เหมือนกัน ตนเองพยายามให้ธรรมะ
สอนลูกและแนะนําให้สามีสวดมนต์ด้วย เพราะยกตัวอย่างให้สามีฟงว่าตนเองแคล้วคลาดและอยู่ในเหตุการณ์
ที่เฉียดตายอะไรหลายๆ อย่าง แต่รอดมาได้เสมอ และคิดว่าตนเองทําแต่กรรมดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย

“ตอนกอนคิดเองวาเปนคนใจรอน พอเริ่มสวด จิตเริ่มนิ่ง จากที่เคยโมโห เริ่มดีขึ้น
เรือ่ยๆ และใจก็รูสึกวาจะเยน็ จากความรูสกึทีเ่ราประสบดวยตนเอง และเวลาสวดกร็ูสกึวา
ตามความรูสึกที่เราไดสวด เรามีความสุข จิตสงบ เพราะวาเราสวดเชามืด มันเงียบ 
สวดแลวมันก็ดี สังเกตตัวเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกอยางก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ไมรูวาเพราะอะไร 
เพราะวาบุญที่เราสวดก็ไมรู แตเราก็ปฏิบัติคิดดี ทําดี มาตั้งแตเด็กแลว” 
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ปาเลก็มโีอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทกุปี เพราะบ้านอยูใ่กล้วดัโสธรฯ บรรยากาศในงาน
วันนั้น มีทุกกลุ่มอายุมาเข้าร่วมงานทั้งคนในท้องถิ่นและอําเภออื่นๆ และสิ่งที่ทําให้ประหลาดใจ คือ 2-3 ปี
ทีผ่่านมานีเ้ดก็วยัรุน่มาเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีเปนจํานวนมาก เด็กๆ เหล่าน้ีแต่งชุดขาวมากันเองโดยที่
ไม่มใีครชกัชวนให้มา ยิง่วนัสาํคญัทางศาสนาทีม่กีารเวียนเทียนจะเหน็วัยรุน่มากนัมากมายซึง่ตนเองดใีจทีเ่หน็
วัยรุน่มาเข้าวัด ช่วงทีต่นเองสอนหนงัสอือยากให้เดก็ๆ ได้เข้าวัดโดยมกัจะพาเดก็นักเรยีนไปปฏธิรรมทีวั่ดเสมอ 
เพราะคิดว่าถ้าหากว่าคนหันมาให้ความสําคัญกับศาสนา บ้านเมืองจะดีขึ้น

“เคามากนัเอง โดยทีไ่มมใีครชวนเลย 2-3 ปทีเ่ราเหน็เยอะมากๆ ….. เดีย๋วน้ีเราทึง่เลย 
เด็กรุนๆ เขามาเยอะเลย ยิ่งเวียนเทียนวัยรุนทั้งนั้นเลย อึ้งเลย เรามาเดิน เราเห็นวัยรุน
ก็ดีใจ เราก็อยากดึงใหเด็กเขาวัด เราชอบ เพราะวาเราสอนหนังสือ เราจะพาเด็กใหอยู
ใกลกับวัด ไปนั่งปฏิบัติธรรมเลย” 

ความรู้สึกของปาเล็กที่ได้มาสวดมนต์ข้ามปีมีความสุขและได้บุญ เพราะปีหนึ่งมีหนเดียว แค่คืนเดียว 
และปีหน้าปาเล็กจะมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอีก ถ้าตนเองยังมีชีวิตอยู่ เพราะชีวิตไม่แน่นอน 
จะเสียชีวิตเมื่อไรไม่รู้
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ปาแดง

(เพศหญิง อายุ 70 ป, ขาราชการบํานาญ)

“การสวดมนตมีสวนชวยทําใหรู สึกสบายใจ จิตใจเย็นลง หรืออาจจะเกิดจาก
ความชอบในสิง่ทีไ่ดทาํ จงึทาํใหเกดิความสบายใจ และอยากท่ีจะปฏบิตัติอไปเรือ่ยๆ อีกทัง้
ยังชวยลดความโลภ โกรธ หลง ในใจได เพราะภาษาบาลีที่สวด คือ คําสอนใหคิด 
ใหปฏิบัติ” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ปาแดง เปนลูกคนที่สอง มีพ่ีน้อง 7 คน เสียชีวิตไป 3 คน เหลือ 4 คน ภูมิลําเนาเดิม
เปนคนจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่สอบบรรจุครูได้ที่อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้พบและแต่งงานกับสามี
คนแรกที่ทําอาชีพค้าขายในจังหวัดระยองอยู ่ก ่อนแล้ว ซึ่งสามีเปนคนจังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนกัน 
มีลูกด้วยกัน 2 คน หลังจากนั้นปาแดงประสบกับเรื่องราวที่สร้างความทุกข์ใจมาก จนเกือบจะเสียสต ิ
เมื่อสามีคนแรกเสียชีวิตตอนอายุ 35 ปี จากการถูกยิงที่บ้านของตนเอง โดยปาแดงเล่าเหตุการณ์ในวันนั้น
ให้ฟงว่า 

“สามีจะกลับมาแปดริ้ว เราก็บอกวาอยาเพิ่งมาเลย ไปพรุงนี้เถอะ พรุงนี้วันเสาร 
เราจะไดมาดวย แฟนก็ถูกยิงตายคืนนั้น จับตัวใครไมได เราก็ไมรูวาสาเหตุเพราะอะไร 
ชวงหลังเคามาเรื่องที่จะไปตางประเทศ” 

ขณะที่สามีเสียชีวิตปาแดงอายุ 32 ปี และลูกคนเล็กอายุเพ่ิงได้ 8 เดือน ทําให้ต้องรับภาระ
ในการเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว อีกทั้งทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ต้องสูญเสียและขาดทุนเมื่อสามีเสียชีวิต นอกจากนั้น
ปาแดงยังกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิต เพราะคนที่ก่อเหตุยังลอยนวลและคอยวนเวียนอยู่แถวโรงเรียนที่สอน 
เน่ืองจากวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นปาแดงอยู ่กับสามี ทําให้ต้องย้ายกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของตนเอง 
แต่การขอย้ายกลับมาที่ฉะเชิงเทรามีปญหา เนื่องจากในขณะนั้นไม่มีตําแหน่งว่าง อย่างไรก็ตาม ทั้งต้นสังกัด
เดมิและใหม่ได้ช่วยเหลอือย่างเตม็ที ่โดยต้นสังกดัใหม่ทาํหนังสือขอตวัมาช่วยราชการก่อนทัง้ทีย่งัไม่มตีาํแหน่ง 
โดยต้องทํางานให้ต้นสังกัดใหม่ แต่ได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดเดิม ขณะนั้นตําแหน่งครูยังขึ้นอยู่กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังไม่ได้ขึ้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนในปจจุบัน ต่อมาภายหลัง
มีตําแหน่งว่างจึงได้ทําเรื่องย้ายมาลงที่ฉะเชิงเทรา และด้วยความคิดว่าวุฒิการศึกษามีน้อย จบวุฒิการศึกษา 
พม. (ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม) ทําให้ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เพ่ือให้มวิีทยาฐานะเพิม่มากขึน้ อีกทัง้สถานท่ีศกึษาอยูใ่กล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล จึงทาํงานไปด้วยและเรยีน
ไปด้วยในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 

ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับสามีคนใหม่ พร้อมลูกสาวคนโตและหลานอีกคนหนึ่ง ส่วนลูกสาวคนเล็กทํางาน
อยู ่ที่สมุทรปราการยังไม่มีครอบครัว โดยบ้านที่อยู ่เปนบ้านที่ปลูกบนที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร เปนที่ดินที่ไม่มีโฉนดเปนของตนเอง หลังจากเกษียณอายุราชการ จึงหันมาทําอาชีพค้าขาย
ของเก่า เปนอาชีพที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ จากการที่โรงเรียนมีการสอนให้เด็กนักเรียนคัดแยกขยะ ทําให้
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เห็นช่องทางในการทํามาหากิน เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยในปจจุบันมีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงอยู่หลายแห่ง 
คนในหมูบ้่านนยิมเอาขยะมากองทิง้ไว้บนทีด่นิว่างเปล่าบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัเปนจาํนวนมาก จงึได้ไปคดัแยกขยะ
และนํามาขาย ซึ่งเห็นว่ามีรายได้ดีและรายได้จากการขายของเหล่านี้สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ 
จงึยดึเปนอาชพีเร่ือยมา ทัง้ทีลู่กเห็นว่าอายุมากจงึอยากให้เลกิทาํ “กเ็ห็นวาตรงนีก้ม็รีายได กค็อืชวยเราไดบาง” 
..... “อยากเลิกเหมือนกัน คือลูกบอกใหเลิก” ในช่วงแรกคนในหมู่บ้านมาให้ที่บ้าน แต่เมื่อเห็นว่าของบางอย่าง
สามารถขายได้ เช่น ขวดนํ้า กระดาษ ประกอบกับได้ต่อรถเข็นเพื่อที่จะสามารถใส่ของท่ีรับซื้อได้เยอะขึ้น 
ทําให้คนในหมู่บ้านในบริเวณใกล้ๆ บ้านเรียกให้ไปรับซื้อของเก่าข้างในหมู่บ้านมากขึ้น เม่ือรวบรวมของเก่า
ได้จาํนวนมากเพยีงพอต่อรถทีจ่ะบรรทกุ ลกูสาวเปนผูช่้วยขบัรถกระบะนาํของเหล่านัน้ไปขาย ส่วนในบรเิวณบ้าน
ที่อาศัยที่เปนที่ว่าง ได้ปลูกเปนห้องแถวเล็กๆ ให้เช่า 3 ห้อง เปนการหารายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มขึ้น

การเร่ิมสวดมนต

ครอบครัวเดิมของปาแดง ทางฝายแม่นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนพ่อนับถือศาสนาพุทธ แต่ครอบครัว
ไม่ได้บังคับว่าให้เลือกนับถือศาสนาใด บางครั้งไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัวฝายแม่ ญาติชักชวนให้นับถือ
ศาสนาคริสต์ แต่ด้วยความที่เคยชินกับศาสนาพุทธ ทําให้เลือกที่จะนับถือศาสนาเอง แต่ถ้าครบวันเสียชีวิต
ของแม่จะไปทําพิธีทางศาสนาคริสต์โดยการปกเทียนที่โบสถ์ให้แม่เปนประจํา 

เริม่สวดมนต์ทกุวนัตัง้แต่เกษยีณอายรุาชการ ก่อนหน้านัน้จะสวดบ้างเปนบางครัง้ บางคราว เนือ่งจาก
ทํางานเหนื่อย หรือไม่มีเวลา พออายุมากข้ึนจึงหันมาให้ความสําคัญกับศาสนามากขึ้น “สวดเหมือนกัน 
แตวาตอนนัน้เปนบางครัง้ เปนบางวนั คอืตอนนัน้ยงัไมแกมาก พอตอนนีอ้ายมุากข้ึน เรากม็าเอาทางพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆชวย” โดยสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน วันไหนที่เหนื่อยมากๆ จากการออกไปเก็บของเก่า 
ตั้งใจว่าจะไม่สวดมนต์ก่อนนอน พอถึงเวลาเข้านอนกลับต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ เพราะเกิดความกังวล
และมีความรู้สึกว่าทําหน้าที่ไม่ครบ

“เราทํางานเหนื่อยมาทั้งวัน แคสวดมนตไมกี่นาที ทําไมเราจะสวดไมได ก็ตองลุก
มาสวดบทสั้นๆ งายๆ ที่ไมใชเวลามากนัก”  

นอกจากนัน้ไปสถานทีป่ฏบิตัธิรรมของพระจนี สายอาจารย์ชกิง มเีพือ่นมาชวนให้เปนสมาชิกและร่วม
ทําบุญ มีการสวดแบบภาษาจีน ซึ่งไม่ถนัดนัก แต่ยังไปเปนประจําในช่วงที่ยังไม่มีปญหาทางสายตา 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ทุกวันที่สวดมนต์ก่อนนอนใช้วิธีสวดแบบเปล่งเสียงในใจ แต่วันที่ไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีจะสวด
ออกเสียงดังตามคนที่ไปร่วมงาน โดยยอมรับว่าสวดตามไม่ทัน เพราะบางคนสวดเร็ว อีกทั้งบางครั้งยังเปด
หาบทสวดมนต์ต่อไปไม่เจอ แต่คนอื่นๆ สวดนําไปแล้ว ทําให้ต้องสวดข้ามไปบ้าง แต่ถ้าสวดในใจตามปกติ
ทีส่วดทกุวนัจะสวดไปเร่ือยๆ ไม่ได้เร่งรีบ และสวดภาษาบาลอีย่างเดยีว โดยไม่รูค้วามหมาย แต่เปนความเคยชิน
ในการสวดว่าจะต้องสวดบทไหนบ้าง โดยบทสวดมนต์ที่สวด คือ บทบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้ว
ตามด้วยพระพุทธโสธรที่เคารพสักการะ ซึ่งใช้เวลาในการสวดไม่กี่นาที 
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การอธิษฐาน

เมือ่สวดมนต์เสร็จแล้วจะอธิษฐานขอพรให้สุขภาพร่างกายแขง็แรง และตามด้วยให้ประเทศชาตสิงบสขุ 
โดยทุกครั้งที่สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันและวันที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะอธิษฐานขอพรแบบน้ีเสมอ 
เพราะมีความสะเทอืนใจเวลาทีเ่ห็นข่าวสารทีค่นไทยทะเลาะและทาํร้ายกนัเอง รวมทัง้เหตกุารณ์ใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใต้ที่ครูโดนลอบทําร้ายจนเสียชีวิต ด้วยความที่ประกอบอาชีพครูมาก่อน

“สวดมนตไปกอน และจะขอพรตอนทาย ก็เปนอยางนี้ทุกวัน คือ กอนอื่นสวดมนต
พอสวดจบก็ใหเราสุขภาพแข็งแรง ประเทศชาติรมเย็นเปนสุขก็วาไปอยางนี้ อยาฆาฟนกัน
นักเลย ….. เห็นเคาฆาฟนกัน ครูใตโดนฆา เราเห็นแลวก็ยิ่งเครียด” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์มีส่วนช่วยทําให้รู้สึกสบายใจ จิตใจเย็นลง หรืออาจจะเกิดจากความชอบในส่ิงท่ีได้ทํา 
จึงทําให้เกิดความสบายใจ และอยากที่จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ อีกทั้งยังช่วยลดความโลภ โกรธ หลง ในใจได้ 
เพราะภาษาบาลีที่สวด คือ คําสอนให้คิด ให้ปฏิบัติ เพราะเวลาคนที่มีปญหาในชีวิตแล้วหันเข้าหาศาสนานั้น
สามารถช่วยได้ ได้แง่ทีท่าํให้จติใจเยอืกเยน็ลง สงบลง ไม่ฟุงซ่านอะไรมาก โดยทกุวนันีม้คีวามสขุมาก เพราะ
มีความสบายใจ ซึ่งถือว่ามีความสุขแล้ว จากที่เคยผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ มาเยอะ

“ใหลดความโลภ โกรธ หลง หรือเปลาก็ไมรูในความคิดของเรา พอเราสวดมนต
แลวก็สบายใจ หรือวาเราไดสวดในสิ่งที่เราชอบเราคิดวาอยางนั้น” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557 

การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีคร้ังนีเ้ปนคร้ังที ่2 โดยครัง้แรกไปสวดมนต์ข้ามปีทีว่ดัหลวงพ่อโสธร 
ส่วนครั้งน้ีมาที่วัดเมือง เนื่องจากน้องชายที่ไปวัดเมืองในครั้งแรกบอกว่าวัดเมืองมีการจัดสถานที่ดี 
และคนที่มาร่วมงานมีจํานวนไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับวัดหลวงพ่อโสธร จึงตัดสินใจเลือกวัดเมือง ซึ่งทราบว่า
วัดเมืองมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมา 3-4 ปีแล้ว โดยมีความตั้งใจอยากจะไปทุกปี แต่ด้วยความที่
อายุมากและมีปญหาเรื่องสุขภาพ คือ ตาเปนต้อกระจกทั้ง 2 ข้าง ทําให้เปนอุปสรรคต่อการเดินทาง
และการมองเห็น ในตอนนีเ้ข้ารับการผ่าตัดรกัษาต้อกระจกมาข้างหน่ึงแล้วทาํให้การมองเหน็ดข้ึีน ยงัเหลอือกี
ข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้รักษา

ประกอบกับน้องชายมาชวนให้ไปเปนเพื่อนจึงได้มาสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งถ้าต้องเดินทางเพียงลําพัง
คงไม่สามารถไปได้ “คือใจจริงเราอยากไปนานแลว แตวาไมมีใครไปเปนเพื่อน ตาเราไมดี ก็ไมอยากไป 
เพราะวามองหนังสือก็ไมเห็น ขี่รถไปไฟสองตาเรามองไมเห็นถนนเลย คือมันไปไกล แลวลูกก็ไมไดพาเราไป 
ที่จริงกอนๆ เราก็อยากไป แตวาสุขภาพตาไมดีเลย” การเดินทางในวันน้ันไปพร้อมสามี และน้องชาย 
แต่งกายด้วยชุดขาว ไปถึงวัดประมาณ 6 โมง โดยได้นั่งข้างบน และอยู่ในงานตลอดจนถึงเวลาเลิก
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บรรยากาศในงาน พบว่า มีวัยรุ่นค่อนข้างมากที่มากับผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เปนผู้หญิง แต่ถ้าดูเฉพาะ
บริเวณศาลาที่นั่งข้างบนจากการคาดคะเนคิดว่าผู้ชายจะมากกว่า แต่ถ้ามองภาพรวมน้ันสัดส่วนของผู้หญิง
จะมากกว่าผู้ชาย โดยเปนกลุ่มวัยกลางคนมากที่สุด

ความรู้สกึทีไ่ด้จากการร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี คือ ความสบายใจ จติใจสงบ และไม่เครยีด นอกจากนัน้
ยังเกิดความประทับใจอีกมากมายจากการที่ได้ไปพบเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมศึกษา ได้มีความรู้ และเห็น
ผู้คนมากมาย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มาร่วมงานในวันนั้น

“สบายใจขึ้น รูสึกวาเราไดไปสวดมนต เราไดไปเห็นคนนอกๆ บางก็ดีใจ และรูสึก
วาจิตใจสงบลง ไมเครียด ไมอะไร.....ก็หลายอยางๆ ไปเจอเพื่อนที่เรียนหนังสือรุนเดียวกัน 
เคาก็ไปสวดที่วันนั้นดวย เพราะวาบานเคาอยูใกลๆ ก็ไดเจอเพื่อน ไดมีความรู ไดเห็นผูคน
มากมาย เด็กๆ ก็ไปกัน เห็นเด็กๆ ไปกัน” 

ส่วนการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาจากปายประกาศที่ติดบริเวณหน้าวัด 
และดจูากโทรทศัน์ อีกทัง้ยงัมคีวามตัง้ใจจะไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีในปีทีจ่ะถงึอย่างแน่นอน ถ้ายงัมชีีวติอยู่ 
เพราะคิดว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอน วันนี้หรือวันพรุ่งนี้อาจจะเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้
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ปานอย

(เพศหญิง อายุ 69 ป, คาขาย)

“ปาชอบสวด แลวมนัสบายใจด…ีคอืสบายใจหลายอยาง เราไดไปสวดมนต เราจะได
มีสุขภาพแข็งแรงดีหลายอยางรวมกัน ในครอบครัวเราก็จะดี ก็นึกไปอยางนั้น” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ตอนเปนเด็กปาน้อยเคยสวดมนต์บ้างชอบใส่บาตรทุกวันตอนอายุประมาณ 10 ปี แม่เปนคนหุงข้าว
ทํากับข้าวให้ เนื่องจากแม่ต้องออกไปทํานาแต่เช้า ให้ปาน้อยเฝารอพระมาบิณฑบาตรขณะที่เรียนหนังสือ
ในชั้นประถมศึกษา จึงได้มีโอกาสสวดมนต์โดยมีครูนําสวดมนต์

“ตอนเลก็กส็วด แตกไ็มมาก ตอนเล็กชอบใสบาตรทกุวัน…ตัง้แตเดก็ๆ 10 กวาขวบ…
คือแมทํากับขาวให แตแมเคาไมคอยวางแตกอน แมทํางานเคาก็ตองออกไปทองนา 
ก็ใหเราเฝาพระ พระมาบิณฑบาตรก็ใหเราใส” 

“แตวาไปโรงเรียนก็มีครูนําสวดสมัยกอน..ก็ชั้นประถมก็มีครูนําสวดแลว แตกอนมี
นําสวดตลอด” 

ขณะน้ีมอีาชีพขายอาหารในตอนกลางวัน ทีส่โมสรตาํรวจ บรเิวณบ้านพักสถานีตาํรวจ โดยทางสโมสร
ไม่คิดค่าเช่า เพราะสามีเคยรับราชการตํารวจอยู่ที่นี่มาก่อน และมีอาชีพเสริมในเวลากลางคืน โดยทํางาน
เปนพนักงานเก็บเงินหน้าห้องนํ้าที่ศูนย์รถโดยสารที่คิวรถเอกมัย-ชลบุรี ทํางานน้ีได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว 
สามีปาน้อยเปนตํารวจที่นี่มาก่อน ปจจุบันนี้เกษียณอายุแล้ว 

อาชีพเสริม ปาน้อยเริ่มทํางานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีสาม นอนพักบนแคร่ไม้ไผ่ ไม่มีโอกาสเข้านอน
ที่บ้านเนื่องจากหลังจากเลิกงานที่ศูนย์รถโดยสารแล้ว ปาน้อยต้องเตรียมตัวไปขายอาหารที่สโมสรตํารวจ
ในตอนเช้าจึงใช้ห้องนํ้า และอาบนํ้า ที่ศูนย์รถโดยสาร ก่อนจะมาเตรียมอาหารที่สโมสรตํารวจ เพื่อเปดร้าน
ในตอนเช้า 

ปกติไปทําบุญตักบาตร ตอนเช้าเอาของไปถวายพระ ฟงพระเทศน์หนึ่งกัณฑ์ 

“ตอนที่ทําบุญก็ไปทําบุญตอนเช าก็ไปวัดเมืองเหมือนกัน…ก็คือไปตักบาตร 
เอาของไปถวายพระ ไปฟงพระสวด หลวงพอก็ขึ้นไปเทศกัณตหนึ่ง” 
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การเร่ิมสวดมนต

เริ่มสวดมนต์ขณะมีอายุ 40 ปี เนื่องจากพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา มาสร้างอยู่ใกล้บ้าน และปาน้อย
อยากสวดมนต์ให้กับลูกชาย ตัวเอง และครอบครัวจึงได้เข้าร่วมสวดมนต์ตั้งแต่นั้นเปนต้นมา แต่ลูกชาย
ไม่เคยไปสวดมนต์ ตอนที่ปาน้อยไปสวดมนต์ลูกชายปาน้อยอยู่อีกบ้านหนึ่ง

“สวดมาตั้งนานแลว…ตั้งแตตอนนั้นอายุยังนอยๆ …ก็ 40 กวาแลว…ชอบไปสวด 
เมื่อกอนก็ไปสวดที่พุทธสมาคม…ในใจนึกอยากสวด แลวตอนนั้นก็อยูแฟลตนี้ อยูใกลๆ 
พุทธสมาคมอยูตรงนี้ก็เลยใกลก็ไป” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

สวดมนต์ทีพ่ทุธสมาคมเปนภาษาบาล ีมคีาํแปล มพีระนาํสวดมนต์และมบีทแปลทาํให้รูว่้าพระพทุธเจ้า
ท่านสอนไว้เปนเรื่องจริงหมด รู้เรื่องราวทั้งหมดจากคําแปล 

“ยังบอกกับแฟนวาพระพุทธเจาท่ีพูดสวดมนต กับคําแปลเหมือนกันเลยในชีวิต
ที่ของคนเรา เหมือนกันชีวิตในตัวเราเอง ทานสอนดีมาก...ใชเลย ตรงกับของคนเราทุกคน 
ไมใชชีวิตปาคนเดียว” 

ถ้าสวดมนต์เอง สวดแต่ภาษาบาลีไม่มีคําแปล ไม่เข้าใจ อยู่ที่บ้าน ใช้เวลาสวดไม่นาน เพราะบางครั้ง
ง่วงนอน สวดบท “พาหุง” ส่วนสามีสวดมนต์เปนบางครั้ง 

“ถาพูดถึงรูคําแปลก็ดีนะ เพราะคําแปลทําใหเรารูหมดเลยวาพระพุทธเจาทําอะไร 
ทําเหมือนเปยบเลยที่คนเราในชีวิตเราที่พระพุทธเจาทํามา…เหมือนก็ยังบอกกับแฟนวา
พระพุทธเจาที่พูดสวดมนต กับคําแปลเหมือนกันเลยในชีวิตที่ของคนเรา เหมือนกันชีวิต
ในตัวเราเอง ทานสอนดีมาก” 

การอธิษฐาน

มีการอธิษฐาน และกรวดนํ้าแผ่เมตตาให้ลูกก่อน ให้ตัวเอง และให้สามีทีหลัง 

“สวดมนตทีไรก็จะนึกถึงลูกใหลูกทํางานสบาย…ก็ใหลูกกอน คือใหตัวเอง สามีก็จะ
มีทีหลัง” 

“ก็อยากใหลูกดี ขอใหลูกดีอยางเดียว…แตกอนลูกปาไมคอยชอบเรียนหนังสือ คือ
ไมขยันเรียนหนังสือ ปาสงเสริมใหเรียนทุกอยาง ลูกก็ไมคอยชอบเรียน แลวมาตอนหลัง
เคาก็เรียนจบ และเคาก็ทํางานได” 
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สวดมนต์แล้วสบายใจขณะนี้ทํางาน 2 อาชีพจึงไม่มีเวลาสวดมนต์ได้แต่ก็นึกสวดในใจ 

“นึกถึงหลวงพอโสธรดวย แลวก็นึกถึงบทสวด.....ก็นึกถึงหลวงพอสมบูรณดวย 
ที่บอกวายิ้มไวไมมีทุกขสนุกดี.....นึกแตสิ่งที่ดีๆ บางทีมาที่รานก็นึกถึงหลวงพอโสธร 
บอกใหหลวงพอโสธรใหชวยแตสิ่งดีๆ” 

“ถาไมไดสวดแตก็นึกถึง แตมีรูปหลวงพอองคนี้ทานก็บอกวา ยิ้มไวไมมีทุกขสนุกด ี
ทองไปเรื่อยๆ ก็จะดีอยูเปนสุขๆ เทอญแตวาเปนคํา หลวงพอบอกวาใหพูดไปเรื่อยๆ” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์เชื่อว่าทําให้ชีวิตดีขึ้น ลูกได้ทํางานดี ที่คิดเช่นนั้น เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูก 
หลงัจากปาน้อยเริม่การสวดมนต์ ลูกเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ข้ึีน แต่ก่อนลูกไม่ค่อยชอบเรยีนหนังสือ ปาน้อย
มลีกูชายคนเดยีว ตัง้ใจว่าอยากให้ลกูทาํงานดีๆ  จงึส่งเสรมิให้ลูกเรยีนหนังสือ เพราะตัง้ใจอยากให้ลูกเรยีนจบ 
และได้ทํางานที่ดี เมื่อลูกเรียนจบ ได้ทํางานที่สํานักงานใหญ่ การไฟฟาส่วนภูมิภาค 

“ก็อยากใหลกูดี ขอใหลกูดอียางเดยีว…คอืชวิีตกด็ข้ึีน แตกอนลูกปาไมคอยชอบเรยีน
หนังสือ คือไมขยันเรียนหนังสือ ปาสงเสริมใหเรียนทุกอยาง ลูกก็ไมคอยชอบเรียน 
แลวมาตอนหลังเคาก็เรียนจบ และเคาก็ทํางานได ทํางานไฟฟาอยู ส วนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ ปามีลูกชายคนเดียว คือเราตั้งใจวาอยากใหลูกทํางานดีๆ” 

ลูกปาน้อยไม่ค่อยได้สวดมนต์แต่บวชให้ ปาน้อยคิดว่าการไปสวดมนต์ที่วัดดี เพราะได้ทําบุญ
ด้วยการนําเอาเงนิใส่ตู้รบับรจิาคด้วย ได้มีเพือ่นสวดมนต์ เมือ่กลับมาบ้าน อาบน้ํานอน และเกิดความสบายใจ 
ถ้าสวดที่บ้านสวดแล้วก็นอนเลย “ปาชอบสวด แลวมันสบายใจดี…คือสบายใจหลายอยาง เราไดไปสวดมนต 
เราจะไดมีสุขภาพแข็งแรงดีหลายอยางรวมกัน ในครอบครัวเราก็จะดี ก็นึกไปอยางนั้น” 
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ปาน้อยไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ทุกปีประมาณ 2-3 ปีแล้ว ประทับใจรูปแบบ
การจัดงาน เช่น การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน มีของที่ระลึก และหนังสือธรรมะแจกทางวัด
จัดงานได้ดี จัดข้าวต้มเลี้ยง ปีนี้ได้เข้าไปร่วมสวดมนต์ประมาณช่วง 3-4 ทุ่ม กลับตีหนึ่งตั้งใจไปสวดมนต์
กับสามี ใส่ชุดขาวไปการที่มีคนไปสวดมนต์กันมากๆ เปนสิ่งที่ดี มีความรู้สึก ร่วมมือ ร่วมใจกันดี มีสมาธิดี 

“เหมือนอยางทีไ่ปเวยีนเทยีน ปากไ็ปเวยีนเทยีนคนกน็ัง่กนักลางแจง กด็ ีไปเวยีนเทยีน
ที่วัดเมืองเหมือนกัน คนก็เยอะอีก นั่นก็คนเยอะไปเวียนเทียนกัน” 

“คอืชวงขามป จติใจสวดก็จะไดสบายใจ ไดสวดมนตขามปไดไปกส็บายใจ ถาไมไดไป
ก็ไมสบายใจมันคิดยังไงก็ไมรูแบบวาถาไปแลวจิตใจมันสบาย เราไดไปสวดมนตขามป
ในปนี้...คือสบายใจหลายอยาง เราไดไปสวดมนต เราจะไดมีสุขภาพแข็งแรงดีหลายอยาง
รวมกัน ในครอบครัวเราก็จะดี ก็นึกไปอยางนั้น…” 

ทางวดัจดักิจกรรมหลายอย่างจดัไว้พร้อม คนมาร่วมงานส่วนมากเปนผูห้ญงิจะมากกว่าผูช้าย มทีกุวยั 
เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ คนสูงอายุส่วนเด็กวัยรุ่นมีมากขึ้น

ปาน้อยมาร่วมสวดมนต์ ทีว่ดัเมอืงเพราะเคยไปมาก่อนหน้าน้ี แต่ก่อนทีเ่คยสวดพุทธสมาคมฉะเชงิเทรา
เปนประจํา ขณะนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้พุทธสมาคมปาน้อยจึงไปสวดวัดเมือง เปนความเคยชินจึงวัดเมืองไม่ได้
ไปที่วัดอื่น 
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ปาใจ

(เพศหญิง อายุ 70 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“ตอนนัน้ยายปวดทอง แสบทองจนตองเขาโรงพยาบาล ตอนน้ันกลับไปอยูขอนแกน 
กลับมาก็ภาวนาวาจะขอสวดมนตชดใช ขอใหหาย สวดใหกบ ใหเขียน ใหทุกอยาง หมู 
หมาเปดไกทุกอยางที่เรากินมัน เวลาจะนั่งก็ภาวนา สัพเพ สัพตา สัตวทุกสิ่งทุกอยาง หมู
หมาเปดไก กบเขียดท่ีเราไดฆา ไดแกง ควักขี้ ควักไสออก ขอใหเราหายเจ็บหายปวด 
ตอนนี้เราก็หายแลว” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ปาใจ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภูมิลําเนาเดิมเปนคนขอนแก่น แต่งงานและมีบุตรแล้ว 
แต่ก่อนมีอาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทํานา เมื่อลูกสาวของปาใจแต่งงาน และเห็นว่าที่ขอนแก่นแห้งแล้ง 
จึงมาทําไส้กรอกขายที่ชลบุรี ได้เช่าบ้านอยู่ ปาใจได้มาอยู่ที่ชลบุรีด้วย แต่ยังไปมาระหว่างขอนแก่นและชลบุรี
บ่อยครั้ง เพราะต้องกลับไปทํานา ซึ่งสามียังทํานาอยู่ที่ขอนแก่น และยังคงกลับไปเลี้ยงไหม เพราะต้นหม่อน
ที่เคยปลูกไว้ยังอยู่ ต่อมาลูกสาวได้แต่งงานใหม่ เพราะแฟนคนเก่าหนีออกจากบ้านหลังจากที่ลูกสาวปาใจ
คลอดลูกออกมาได้ไม่นาน และไม่กลับอีกเลย ลูกสาวปาใจได้เปลี่ยนอาชีพมาทําแหนมขาย แต่ยังเช่าบ้านอยู่
ที่ชลบุรี กิจการแหนมดําเนินไปได้ด้วยดี โดยได้ขายส่งเพิ่มขึ้นอีก เช่น ชลบุรี ระยอง ต่อมาไม่นานลูกสาว
ได้ย้ายมาเช่าบ้านที่ฉะเชิงเทรา ปาใจจึงแนะนําให้ลูกซื้อบ้านเปนของตนเอง โดยผ่อนกับธนาคาร ซึ่งเปนหลัง
ที่อยู่ปจจุบัน 

“ปามาอยูที่นี่….22 ปแลว…ตอนอยูชลบุรีบานเชา ….ชลบุรีไมไดไปแลว …มาอยูที่นี่
ตอนแรกก็เชาบานอยู ก็บอกลกูวาถาหาไดนิดหนอยกไ็ปซือ้เชา เรากเ็หมอืนเชา หมดเดอืน
นั้นๆ ไป หมดสัญญาก็เปนของเรา” 

ปาใจและสามีได้ย้ายมาอยู่ที่ฉะเชิงเทรากับลูกและได้ช่วยลูกสาวทํากิจการขายส่งน้ีด้วย ส่วนที่นาที่
ขอนแก่นปจจุบันได้ให้คนอื่นเช่าปลูกข้าว “ยายก็ชวยลูกสาวทํา นอกจากจะเปนคนวางแผนชวย…ทําไร ทํานา
ก็ไมไดทําแลว…ใหเคาเชานา 10 กวาไร เอา 2 หมื่น คือได 25,000 ก็ใหลูกชาย ลูกสะใภใช 5 พัน 
เราก็เอา 2 หมื่น” 

ตั้งแต่ตอนที่อาศัยอยู่ที่ขอนแก่น ปาใจเปนคนชอบไปทําบุญ และถือศีลที่วัด โดยเฉพาะวันพระ จะไป
ถือศีลปฏิบัติธรรม ปจจุบันแม้จะย้ายมาอยู่ที่ฉะเชิงเทรายังคงทําบุญและถือศีลเปนประจํา และบางครั้งปาใจ
ยังได้เดินทางไปขอนแก่นเพื่อถือศีลในช่วงวันพระ พอเสร็จจากการถือศีลก็กลับมาที่ฉะเชิงเทราตามเดิม 

“เวลาวันพระ วันเจาเราก็ไปเขาวัด จําศีล…..คือวันพระ 8 คํ่า …..กลับขึ้นไปที่บาน 
กลับขึ้นไปจําศีลไดศีลสองศีลแลวก็กลับมา เวลาออกก็ไปออก” 
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ปาใจคิดว่าการที่ตนชอบเข้าวัดทําบุญ ถือศีล อาจเปนเพราะได้ซึมซับจากหลวงพ่อ (พ่อปาใจบวชพระ
ตั้งแต่ปาใจยังอยู่ในวัยเด็ก) มาตั้งแต่ยังเปนเด็ก และถือศีลมาเรื่อยๆ “สมัยนั้นขวบ สองขวบเด็กๆ ….พอเรา
เปนอาจารยบวชพระอยู ….พอเราเปนอาจารย แลวก็เปนครูสอนพวกเณรสมัยน้ัน …เราก็คิดอยางนั้น 
ก็คิดวาสิ่งแวดลอม พอเราเปนอยางนั้น ทําใหเราเปนอยางนี้” 

การเร่ิมสวดมนต

ปาใจชอบเข้าวัด ถือศีล สวดมนต์ มาตั้งแต่ตอนที่อาศัยอยู่ขอนแก่นแล้ว ทุกวันนี้เวลาเข้าพรรษาหรือ
ช่วงวันพระปาใจจะกลับบ้านที่ขอนแก่นเพื่อไปถือศีล โดยตอนเช้าจะตื่นมาน่ึงข้าวเหนียวเพื่อไปถวายพระที่วัด 
มีการสวดมนต์ รับศีล 8 กินข้าววันละ 2 มื้อเหมือนพระ ช่วงเย็นกลับมาอาบนํ้าที่บ้าน เพราะบ้านไม่ไกล
จากวัด หลังจากนั้นก็กลับไปปฏิบัติธรรมต่อ และนอนค้างที่วัด โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทั้งผู้หญิงและชาย
ประมาณ 50-60 คน 

“คือวัน 8 คํ่าวันพระ เราจะตื่นขึ้นมาแตงตัว หุงขาวใสกระติบเพราะวาเรา
กินขาวเหนียว เราก็ไปสวดมนตภาวนาที่วัด รับศีลรับพรที่วัด รับศีล 8 ก็อยูในวัดเลย 
กินขาว 2 มื้อเหมือนกับพระ ตอนอาบนํ้าก็มาอาบที่บาน เพราะวาบานกับวัดก็ไมไกลกัน 
กลางคืนก็เอามุงเอาที่นอนไปนอนที่วัด ที่บาน 50-60 คน ผูหญิงผูชาย” 

ปาใจคิดว่าช่วงเปนเด็กอายุประมาณ 7-8 ปี ตนผูกพันอยู่กับส่ิงเหล่าน้ี เพราะมีหลวงพ่อเปน 
เปนพระอาจารย์ที่สอนเณร เวลาแม่ไปวัดในช่วงวันพระหรือเข้าพรรษา ปาใจจะตามไปด้วย ไปฟงพระเทศน์ 
“คือยายเปนคนผูกพัน ไมรูอะไร พอก็เปนพระอาจารย บวชนาน คือเปนนักบวช แตกอนพอเปนครูสอนเณร 
พอแมไปวดั เรากไ็ปดวย ไปตามวนัพระ หรอืไมก็เขาพรรษา…เราเปนเดก็ว่ิงตามแม ไปฟงพระทานเทศนเรือ่งนัน้ 
เรื่องนี้” 

นอกจากปาใจจะชอบเข้าวัด ถือศีลแล้ว ปาใจยังได้สวดมนต์ก่อนนอนที่บ้านทุกคืน โดยเริ่มสวดตั้งแต่
ลูกเขยบวช เมื่อประมาณปี 2553 ช่วงแรกคืนไหนที่ทํางานเหนื่อยอาจไม่ได้สวด แต่ปจจุบันนี้สวดทุกวัน
ถึงแม้จะทํางานเหนื่อยก็ต้องสวดก่อนนอนทุกครั้ง

“ตอนที่อยูขอนแกน มีแตไปจําศีล….มาเริ่มสวดทุกคืนไมเวนเลย ตั้งแตลูกเขยบวช 
….ประมาณ 53……แตกอนคืนไหนไมเหนื่อยก็สวด คืนไหนเหนื่อยก็ไมสวด แตเดี๋ยวนี้
สวดทุกคืนไมเวน เหนื่อยเทาไหรก็นั่งสวดได” 
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ปาใจมคีวามเชือ่ในเร่ืองสิง่ศกัดิส์ทิธ์ เทวดา เพราะเคยมปีระสบการณ์สัมผสัด้วยตวัเอง เคยได้ยนิเสยีง
สวดมนต์ซึ่งเปนเสียงผู้หญิง ปาใจมีความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าเปนเวลาที่เทวดาจะลงมา แต่อย่างไรก็ตามปาใจ
เชื่อว่าเปนเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล รับรู้ได้เฉพาะตนเอง

“กลางคนืลกุขึน้มาไดยนิเสยีง ตรงหวัเลย เสยีงสวดมนต เสยีงผูหญงิสวดมนต อาว....
ลุกขึ้นมาฟงใหแนใจ บอกตัวเองวาอยากฟงใหแนใจ วาจะจริงไหม แตวาเสียงตรงหัวเลย 
เอาไปมาก็นั่งฟงเลย” 

“ใครวายังไงก็วา ก็ไมอยากพูดใหใครฟง แตวามันมีอยางนั้นก็มีสิ่งดีๆ คือใครทํา 
ใครก็รู แตถาหากวาไปพูดใหคนอื่นฟงก็วาเราเพอเจอ รูไดเฉพาะตน ปจจัตตัง …จะพูด
ใหใครฟงเคาก็วาไมเห็น” 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ปาใจจะสวดมนต์ก่อนเข้านอนช่วงดึกทุกคืน หลังจากทํางาน โดยจะสวดบทสวดสรรเสริญ
คณุพระรตันตรัย ตามด้วยแผ่เมตตาตา แล้วจะนัง่สมาธปิระมาณ 10-15 นาท ีส่วนใหญ่ปาใจปดไฟสวดมนต์ 
ไม่ได้สวดตามหนังสือและไม่ได้สวดบทแปล เพราะจําบทสวดได้หมด ยกเว้นบทพาหุงมหากาที่ยังต้องเปดสวด
ตามหนังสือ 

“เดี๋ยวนี้ยายสวดไมอานแลว …ถาจะสวดพาหุงก็ดูหนังสือ ยายสวดไดหมดทุกอยาง” 

การอธิษฐาน

หลังจากสวดมนต์ปาใจไม่ค่อยได้อธิษฐานหรือขอพรมากนัก แต่เคยมีเหตุการณ์ช่วงที่ปาใจไม่สบาย
ปวดท้องมาก จนต้องเข้าโรงพยาบาล ได้เคยภาวนาและสวดมนต์ขออโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้กับสิ่งมีชีวิต
ที่ปาใจเคยนํามาทําเปนอาหาร เพื่อขอให้ตนเองหายจากอาการเจ็บปวย 

“ตอนนัน้ยายปวดทอง แสบทองจนตองเขาโรงพยาบาล ตอนน้ันกลับไปอยูขอนแกน 
กลับมาก็ภาวนาวาจะขอสวดมนตชดใช ขอใหหาย สวดใหกบ ใหเขียน ใหทุกอยาง หมู 
หมาเปดไกทุกอยางที่เรากินมัน เวลาจะนั่งก็ภาวนา สัพเพ สัพตา สัตวทุกสิ่งทุกอยาง หมู
หมาเปดไก กบเขยีดทีเ่ราไดฆา ไดแกง ควักข้ี ควักไสออก ขอใหเราหายเจ็บหายปวด ตอน
นี้เราก็หายแลว” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

ปาใจรู้สกึว่า หากวนัใดไม่ได้สวดมนต์จะรูสึ้กนอนไม่หลับ แต่ก่อนปาใจสุขภาพไม่แขง็แรง เจ็บปวยบ่อย 
“เพราะวาแตกอนยายก็ออดแอดอยู จะตายอยูแลว…ออดแอดเปนหมดทุกอยาง ปวดหมดเลย หมดทั้งตัว” 
พอได้สวดมนต์รู้สกึสบายใจขึน้ รู้สึกว่าอาการเจ็บปวยไม่หนักเหมอืนแต่ก่อน ถงึแม้จะยงัไม่หาย แต่กร็ูส้กึว่าดข้ึีน 
“แตวาเดี๋ยวนี้ก็ออดแอดอยู แตวาไมหนักเหมือนแตกอน ก็ไมหายชัดเจนหรอก แตวามันมีความสบายใจ” 
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การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ที่ผ่านมาปาใจได้ไปเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเมืองทุกปี ไปร่วมกับครอบครัว และเพื่อนบ้าน ปาใจ
รู้สึกว่าการจัดงานครั้งนี้ดี แม้จะมีคนที่มาร่วมงานค่อนข้างมากก็ตาม 

“ไปสวดมนตขามป …ไปทุกปเลย ไปหมดเลย ปดบานไปหมดเลย…กุญแจก็ไมใส” 

“สวดมนตขามปในปนี้ ก็ดีนะ เราก็วามันดี แตวาคนก็แนน” 

ทุกวันนี้ปาใจมีความสุขกับการใช้ชีวิต ไม่มีความกังวลใด รู้สึกมีพอแล้วถึงแม้ร่างกายจะเจ็บปวยบ้าง 
แต่ก็ยังถือว่าพออยู่ได้

“ตอนนี้ยายมีความสุข….ก็สุขอยู ก็ใจสุข ไมมีอะไรกังวล ….นึกจะหยุดก็หยุดได ไม
ตองทํางาน คือพอแลว …ก็ยังชวยทําอยู พอมีแรงก็ทําไป….โรคภัยออดแอดๆ …ก็ไมดีเทา
ไหร ก็อยูอยางนี้ ก็พออยูได อยางนี้แหละที่หาโตะมานั่ง ถาเหนื่อยก็คลี่ออกนอน” 



163
การศึกษาสถานการณการสวดมนตในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรมการสวดมนตข้ามป 2556-2557

ลุงสี่

(เพศชาย เกษียณอายุราชการแลว, ขาราชการบํานาญ)

“สมมติวาโมโหอยากจะตีเด็ก เปนคุณครู คือถาโมโหใหนับ 1-10 กอน ระหวาง
นับอาจจะทบทวน อาจจะไดอะไรที่ฉุดขึ้นมา คือก็คงไมถึงตี ถานับ 1-10 มันยังกรุนอยู
ก็นับอีก 10 เปน 20เปนการคลายที่ทําจิตวาง ทําใหไมมีพฤติกรรมชั่วชาตรงนั้น” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ลุงสี่ จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต เคยเปนครูอยู่โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา สอนวิชา
สังคมศึกษา ภาษาไทย การศึกษา ในระบบการศึกษาแบบเก่า ครูประถมศึกษาไม่ได้เรียนสาขาวิชาเอก 
สอนเด็กได้ทุกวิชา ตอนเช้าเด็กยังสดชื่น ลุงส่ีให้เรียนวิชาเลขคณคณิตก่อน ต่อจากน้ันเปนวิชาภาษาไทย 
และวิชาสงัคมศึกษา สมยันีแ้ยกแยะหมวดวชิาการ ครทูีจ่บสาขาวชิาเอกสงัคมศกึษา ต้องสอนวชิาสงัคมศกึษา 
จะสอนคณิตศาสตร์ไม่ได้ แม้กระทั่งอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยต้องสาขาวิชาเอกน้ันๆ เพราะฉะน้ันครูเก่า
หรือครูโบราณจะสอนได้ทุกเรื่อง 

“ก็สอนสังคมศึกษา ภาษาไทย … ครูโบราณจะไมมีเอก ผมครุศาสตรบัณฑิต …เชา
มาหัวดีๆ เรียนเลขกอน ตารางสอนเลขชั่วโมง ตอไปเก็บเอาภาษาไทยขึ้นมา เก็บ เอา
สังคมขึ้นมา พอมาทีหลังแยกแยะหมวดวิชาการ เอกใคร เอกมัน เอกสังคมก็สอน
คณิตศาสตรไมไดแลวสมัยนี้ มันก็ตองสาขา แมกระทั่งอาจารยระดับมหาวิทยาลัยตองเอ
กนั้นๆ เพราะฉะนั้นครูเกา ครูโบราณจะไดทุกเรื่อง” 

หลังจากเกษียณอายุราชการได้เข้ามาทํางานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนราษฎร์ในสังกัด
ของสํานักงานพุทธสมาคม สํานักงานพุทธมณฑล สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยทําหน้าที่บริหาร
จัดการด้านงบประมาณ ระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมกับสํานักงานพุทธมณฑล

“ระหวางที่เปนครูฝงโนนของกรมสามัญ แตโรงเรียนพระปริยัติธรรมสังกัดเหมือน
โรงเรียนราษฎรของวัด โรงเรียนราษฎรของสํานักงานพุทธ สํานักงานศาสนาดูแล
ที่พุทธมณฑล แลวก็มีสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดดูแลใกลชิด” 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสอนเฉพาะพระ และเณรช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีท่ี 6 มีหลักสูตร
เข้มมากกว่าโรงเรียนสามัญ อาจารย์ที่สอนมีทั้งพระ และฆราวาส

สอนเฉพาะวิชาสามัญ หลักสูตรกระทรวงเหมือนกัน มีศักด์และสิทธิเหมือนกับโรงเรียนสามัญ มีเรียน
บาลเีปนประโยค 1-9 เปรยีญธรรม 9 ประโยคสูงสดุ แล้วกเ็รยีนนกัธรรมตร ีโท เอก ในหนึง่วนัเรยีน 3 อย่าง 
เช่น ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 11 โมง ก่อนฉันอาหาร สอนบาลี เรียนบาลีกัน ภาคบ่าย เริ่มเที่ยงครึ่ง 
ถึงห้าโมงสิบนาที เรียนวิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ และวิชาทางสังคม 
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กลางคืนตั้งแต่ 6 โมงเร่ือยไปสอนธรรมะ ก็จะบูรณาการอยู่ในนี้ เรียนสามวิชาหนักมากมีจํานวน 
พระ และเณรเรยีนในหลกัสตูรต่างๆ ประมาณ 300 กว่ารปู ไม่เสยีค่าเล่าเรยีน พระเณรทีม่าเรยีน ส่วนใหญ่
มาจากทั่วทุกภาค เช่น อีสาน เหนือ ใต้ พระและเณร มีสถานที่พักพักในโรงเรียน หอพักก็จะเปนตึกสามชั้น

มีการสอบเพื่อจัดชั้น เพื่อจะดูคะแนนพื้นฐาน ถ้าที่นี่จบ ป.6 มาแล้ว จะมาเรียน มัธยมศึกษา.1 ที่นี่ 
เปนโอกาสของเด็ก ในการเข้าเรียนในระบบการศึกษา 

นอกจากนี้ลุงสี่ยังมีความสามารถพิเศษในการเปนพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เปนพธิกีรในวนัสาํคญัทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ลุงส่ีเคยได้รบัรางวัลผู้ทาํคณุประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อปี พ.ศ. 2555 

“ผมเปนวิทยากร พิธีกรของจังหวัด มีอะไรก็เรียกงานหลวงงานราษฎร งานอะไร
ตางๆ สวนใหญถาผมวางก็จะชวยเคา…งานอะไรของจังหวัด ของเทศบาลตางๆ ในตวัเมอืง
สวนใหญก็จะเจอหนาผม เปนพิธีกรทุกเรื่อง ทุกราว” 

“ไมวางานอะไร งานเปนพิธกีร ไดพดู ไดพบ ไดเจอเปนความสุข คลายกับวาทาํงาน
เพื่อความสุข สนุกในการทํางาน แตจะใหผมไปแบกหาม ไปรบ ไปไมไหวแลว อายุเยอะ 
คือถาใหผมไปไหนสงไมคใหผมก็ไปไดวันๆ” 

“ทางศาสนา ผมวานาจะครึ่งคอนชีวิตแลว…ผมก็เปนกรรมการวัดโนน วัดนี้ บางที
กเ็ปนคณะกรรมการจริงๆ บางทก็ีเชญิเฉพาะกจิ เฉพาะอยาง กฐนิผาปาทีไ่หนกต็องโทรตาม 
อาจารยมาชวยตรงนี้ อะไรตางๆ ก็ชวยให” 

“ก็สวดมนต ทําบุญ ตักบาตร เมื่อป 55ผมไดรับการคัดเลือกสงรับรางวัล
ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เขารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร เนื่องในวัน
วิสาขบูชากับสมเด็จพระเทพรัตนที่มณฑลพิธีทองสนามหลวง” 

การเร่ิมสวดมนต

ลุงสี่เปนผู้เชี่ยวชาญทางการสวดมนต์ เปนผู้จัดศาสนพิธี โฆษก พิธีกร นําสวดมนต์ แต่ตนเองไม่ค่อย
ได้สวดมนต์ทกุคนืก่อนนอนทีบ้่านเนือ่งจากไม่ค่อยมเีวลาอยูบ้่าน เพราะช่วยเหลืองานในองค์กรต่างๆ ประมาณ 
21 องค์กร กลบัถึงบ้านรู้สกึเหนือ่ยและเพลยี ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สวดเปนประจํา แต่นําสวดมนต์ อาราธนา
ศีลเกือบทุกวันลุงสี่มีความเห็นว่าบางคนอาจสวดมนต์ไม่ได้ จึงสวดในใจ แต่การสวดมนต์เปล่งเสียงได้สมาธ ิ
ได้ความถูกต้อง 

“ผมไมไดติดตรึงวาจะตองสวดมนตทุกกอนนอน ไมมีเวลา เพราะวาไมคอยเคยอยู
บาน ผม 21 องคกร มาถึงก็ลาก็เพลียแลว สวดมนตหนอย ทําใจหนอย ก็คือผมสวน
ใหญจะหลับงาย เคาบอกวาหัวถึงหมอนก็หลับ” 

“สวนใหญก็จะไมคอยไดสวดเปนกิจจะลักษณะ แตนําสวดก็ไมเวนแตละวัน นําถวาย 
อาราธนาศีลให อาราธนาธรรมให ทําโนนนี่ตางๆ” 
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การทํากิจกรรมเหล่านี้เปนงานที่ลุงส่ีชอบมากทําให้มีความสุข รู้สึกสนุกสนานทุกครั้งที่ได้พบปะ 
และพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงสี่คิดว่าเปนงานที่เหมาะสมกับวัยของลุงสี่ 

ภรรยา และลูกสาวชอบสวดมนต์ประจํา ลูกสาวชอบนั่งสวดมนต์หน้าหิ้งพระ ใส่บาตร ร่วมงาน
ทอดกฐิน ผ้าปาตามกําลังศรัทธา ที่บ้านมีหนังสือสวดมนต์หนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับธรรมะจํานวนมาก 
ที่ได้จากงานพิธีต่างๆ 

“อยางลูกสาวเย็นอาบนํ้าเสร็จ เคาก็นั่งสวดมนตหนาหิ้งพระผม แลวก็พระเณรเดิน
หนาบานเคาก็ใสบาตร สวดมนตประจํา กฐินผาปาไมตองพูดถึง ก็ทําตามกําลังศรัทธา” 

เมือ่อายปุระมาณ 30 กว่าปี ได้มโีอกาสเข้าเกีย่วข้องกบัการสวดมนต์ เพราะเปนกรรมการวดัหลายวดั 
บางครัง้ได้รับเชญิให้เปนคณะกรรมการประจํา บางครัง้ได้รบัเชิญให้เปนกรรมการเฉพาะกจิ มงีานกฐนิ ผ้าปา 
ได้รับเชิญให้ไปช่วยเปนพิธีกรเสมอมา 

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ลงุสีเ่หน็ว่า คาํแปลจากบาลมีาเปนภาษาไทย บางบท บางข้อ อาจแปลได้ไม่ครบถ้วน และตรงตามความหมาย 
ลุงสี่มีคําแปลเฉพาะของตนเอง

“คําแปลจากบาลีมาเปนภาษาไทย มันแปลไดไมครบถวนกระบวนความ บางบท 
บางขอมนัแปลไดไมศกัดสิทิธิ ์อยางทีเ่รากรวดนํา้ผมบอกฟนธงเลยวา “บญุกศุลนี ้ขาพเจา
ทําอุทิศใหกับคนนั้น นาย ก นาย ข และ นาย ค ใหมารับผลบุญตรงนั้นดวย แตก็ไมมี
ใครทําผมก็ทํา” 

การอธิษฐาน

ลุงสี่ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องการอธิษฐาน จากการที่ได้ฟงคําสอนพระอาจารย์ที่ลุงสี่นับถือ ที่กล่าวว่า

“ในศาสนาพทุธ ไมมจีงดลบนัดาล แตเรายงัยอมรบั การขอศลี ขอพร หรอืบญุของ
คนๆ นัน้ คนนัน้ตองสรางบารมกีอน จึงจะขอบญุทีค่นอืน่ชวย ผูทีอ่ธษิฐานและไดตามที่
ไดอธิษฐานนั้นอาจเปนเพราะทําบุญมาดี จึงทําใหไดในส่ิงที่ตนเองอธิษฐาน สวนพวกที่
ไมเคยสรางบุญกุศลเมื่อไดอธิษฐานอาจไมไดในสิ่งที่ตนเองตองการ” 

“การอธิษฐานถาตามศาสนาพุทธจริงๆ เคาก็บอกวาไมไดเทาไหร แตก็ไมรูวาเรา
ไปแอนตีห้รอืเปลา อยางหลวงพอปญญา นนัทภกิข ุบอกวาในศาสนาพทุธไมมจีงดลบนัดาล 
แตเราก็ยังยอมรับขอศีล ขอพร ผมก็ยังพูดแซวๆ กันอยู บางคนใสบาตรขาวสองทัพพี
ขอใหถูกหวยรางวัลที่ 1 คากําไรเกินควรไหม” 

“สมเด็จโต พรหมรังสี บอกวาลูกเอย บุญของเจา เจาตองสรางบารมีใหกับตัวเอง
กอน ถึงจะขอบุญคนอื่นชวย” 
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ส่วนตัวลุงสี่เอง เคยอธิษฐานขอลูก ให้ลูกชาย และลูกสะใภ้ ซึ่งมีปญหาเรื่องมีลูกยาก ได้ไปอธิษฐาน
หลายแห่ง และใช้วิธีการหลายอย่างที่จะช่วยให้ทั้งสองมีลูก ในขณะเดียวกันทั้งคู่ได้ไปรับคําปรึกษาแพทย์ด้วย 
ในที่สุดทั้งสองมีลูกสมความปรารถนา ลุงสี่จึงต้องจัดงานพิธีแก้บนใหญ่ เพราะไม่ทราบว่าได้บนที่ไหนมาบ้าง 
เพราะเกรงว่าอาจแก้บนไม่ครอบคลุมทุกสถานที่ที่ไปบนไว้ 

“ผมไดกับตัวเองลูกชายคนโตแตงงานมา 6 ปแลว ไมมีทีทาวาจะมีลูกเลย ทั้งท่ี
ลูกสะใภก็เปนพยาบาล เคยอยูโรงพยาบาลศิริราช ก็ยายมาอยูที่บานที่นี่ ก็ไปหาอาจารย
ที่ศิริราช ทําสารพัดทุกอยาง ทุกเรื่องก็ไมมี” 

“ยาเคาก็กิน ใครก็แนะนําวาตองกินยาหมอเส็ง ยาวานชักมดลูก เราก็รูสรีระวา
ถาหากวามดลกูแขง็แรงกจ็ะด ีปรากฏวาอยูตอมาตัง้ทอง ไมรูวาไปบนทีไ่หน กถ็ามทัง้ผวัเมีย 
เคาก็บอกวาหนูไมรูแลวพอ ไปไหนก็บนหมด ครอบจักรวาล เกิดมาก็อวนทวนแข็งแรงดี 
ไดเดือนครึ่งก็ทําบุญให” 

“นิมนตพระ ทานเจาคุณ 4-5 องค แลวก็โกนผมไฟดวย กอนพระไปผมก็ตั้งโตะ
ใหญ สม ผลไม พวงมาลัย อะไรตางๆ ทุกส่ิงทุกอยาง กลุมน้ีเปนกลุมที่ใหผี กลุมน้ี
เปนกลุมเทพยดาฟาดิน กลุมนี้เปนกลุมหลวงพอโสธร ในโตะจัดเต็มมาเลยปูดวย ยา ตา
ยายบอกมาเลย ไปพลั้งปากขอใครไว มาจากที่ไหนก็มากินเครื่องสังเวย ขณะนี้ขาพเจา
ไดลูกไดหลานแลว และขาพเจาเหลนแลว กจ็ดุพลุกนัตรมึ คอื กไ็ดดานจติใจวาไปปากพลอย
ทีไ่หนบาง หมอดก็ูเคยทาํนายทายทกัวามีติดสนิบนพระไว เจาทุง เจาปา เจาเขาไปปากพลอย
บอกไวก็ใหเคาเสียที โละเลยบอกวาที่มีพันธะ หรือวาขอสัญญาขอใหแลวเลิกกันไป เราก็
สมใจวาใหเคาแลว” 

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ทําให้ใจเย็น การไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธา ในพระรัตนตรัยสูงสุด ได้ผลดีแก่จิตใจ
ยิ่งกว่ายกมือไหว้ พร้อมกับอธิษฐานปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ “ถาไหวพระดวยเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ
ไหวพระสักการะดวยความเชื่อมั่น ศรัทธา ไดผลดีกวายกมือไหวพรอมกับอธิษฐาษขออยางน้ัน อยางนี้ 
ในพระพุทธศาสนาไมมีคําวาดลบันดาล” 

การสวดมนต์ยังมีคุณค่า หรือว่ามีประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ทําให้คนมีสติ ไม่คิดร้าย หรือคิดพยาบาท 
แต่ก่อนเปนคนโมโหร้าย พอได้สวดมนต์ทําให้ได้สติ 

“สมมติวาโมโหอยากจะตีเด็ก เปนคุณครู คือถาโมโหใหนับ 1-10 กอน ระหวาง
นับอาจจะทบทวน อาจจะไดอะไรที่ฉุดขึ้นมา คือก็คงไมถึงตี ถานับ 1-10 มันยังกรุนอยู
ก็นับอีก 10 เปน 20 เปนการคลายที่ทําจิตวาง ทําใหไมมีพฤติกรรมชั่วชาตรงนั้น” 
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ลงุสีเ่ห็นว่าการสวดมนต์มอีานสิงฆ์ทีท่รงพลานภุาพ ช่วยสร้างจติใจให้เกดิกศุล แล้วก่อให้เกดิความสขุ 
ช่วยสร้างพลงัอาํนาจทางจติใจให้มสีต ิให้มสีมาธใิห้มปีญญา และวิเคราะห์ถึงส่ิงต่างๆ ทีจ่ะนําไปสู่การคลีค่ลาย
ได้ทกุเรือ่ง ทกุปญหา สามารถซมึซบัเอาหลักคาํสอนในการสวดมนต์ไปปรับใช้ และปรับเปลีย่นในชวีติประจาํวนั
เพื่อให้ตนเองเริ่มต้นที่ดี สู่ชีวิตดีขึ้น 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

เนือ่งจากลงุสีร่บัหน้าทีเ่ปนวทิยากร พธิกีรของจงัหวดั จงึได้รบัเชญิเข้าเปนพธิกีรทีว่ดัปตลุาธริาชรงัสฤษฎิ์ 
เคยเปนพิธีกรมาตลอด การสวดมนต์ข้ามปี เร่ิมมีมาเมื่อ 3-4 ปี จัดโดย 2 สํานักงาน ใช้ช่ือคนละช่ือ 
สํานักงานพุทธศาสนาใช้ชื่อ “โครงการว่าสวดมนต์ข้ามปี ทําดีเริ่มต้นชีวิต” แต่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม ใช้ชื่อ “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” วันสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ ทางวัด 
แจกสวดมนต์ 

ทางส่วนของผู ้เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งคิดว่าคงทําตามหน้าที่ด ้วย แต่ได้เห็นความปรารถนาดี
ต่อบ้านเมือง และเพื่อที่จะน้อมนําให้ประโยชน์กับบ้านเมืองด้วย 

ทางวัดขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง อาจทําให้ผู้เข้ามาร่วมงานน้อยกว่าที่ควรจะเปน ผู้เข้ามา
ร่วมงานบางส่วนมาตามหน้าที่ เช่น กลุ่มผู้ติดตามประธานในพิธีเปดงาน เมื่อประธานในพิธีกลับ คนติดตาม
กลับด้วย ทําอย่างไรจะทําให้การไปสวดมนต์ด้วยความศรัทธา โดยถือว่าการสวดมนต์เปนของดีอยู่แล้ว 

คนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ยังมีไม่มาก มีคนเก่าๆ อาจมีคนใหม่บ้างประปราย เพราะคนเก่า
ชักชวนมา ส่วนใหญ่เปนวัยกลางคนขึ้นไป วัยเด็ก วัยนักเรียน นักศึกษา เปนการจัดการให้เข้ามาร่วมกิกรรม 
เช่น ตอนหัวคํ่า มีเด็กๆ ชั้นประถมศึกษา 5, 6 มาถ่ายทําวิดีทัศน์เปนสีสันต์ อยากให้เด็กๆ จะมา
ด้วยความต้องการของเด็กมากว่า

ที่วัดอื่นๆ รวมทั้งวัดพุทธโสธรด้วย สวดมนต์ตั้งแต่ 5 โมง 6 โมงเย็น พระลงร่วมสวดมนต์หลายรูป 
มีผู้มาสวดมนต์มาก ส่วนวัดเมืองเริ่มพิธีช้าเกินไป 
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ลุงยิ้ม 

(เพศชาย อายุ 68 ป, ธุรกิจสวนตัว)

“แตกอนก็ไมคอยสนใจ เพราะวายงัหนุมอยู แกมากจ็ะทําตามนีต้ลอดไป ทาํความดไีว 
เพ่ือลูกเพื่อหลาน เพื่อตัวเอง ถาเราตายเคาก็จะวาไมสวดมนต จะไดไปขึ้นสวรรค
ชั้นฟาดาวดึงส คนไหนสวดมนตก็จะดีมีแรง ไมเจ็บ ไมปวย ไมจน เคาก็วากันไป เราก็
อาว...ลองทําดู เพื่อจะไดอยูดีมีแรง ก็ลองทําดู” 

“สวดแลวสบายใจ …ชวยก็ทํางานไป ดีไป ไมเหนื่อยไมลา …มันมีกําลังใจ อะไร
ที่เราทําไวมันก็ดี อะไรๆ ก็ทําดีไว ก็บอกใหทําดี ทําชั่วก็ไดชั่ว ทําดีก็ไดดี” 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ลงุยิม้ ภมูลิาํเนาเดมิเปนคนขอนแก่น ขณะอยูท่ีข่อนแก่นประกอบอาชพีทาํนา ต่อมาย้ายไปทาํแหนมขาย
ที่จังหวัดพิษณุโลก ประมาณหน่ึงปี ปจจุบันได้ซ้ือที่ดินปลูกบ้านสําหรับเปนท่ีทํามาหากินของครอบครัว
ที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอาศัยอยู่กับภรรยา ลูกสาว ลูกเขย และหลาน 2 คนกําลังเรียนมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพ ช่วยลูกสาวทําแหนมและแคบหมูขายส่งตามร้านค้าในเมือง โดยมีลูกสาวและลูกเขยเปนคนดูแล
กิจการเปนหลัก 

“ก็ยายมาอยูทนีีแ่หละ…เคยอยูทีอ่ืน่ เชาบานเคาไปนิดหนอย ครัง้ละเดอืน สองเดอืน
ก็คืน ผมไมชอบ ก็เลยมาซื้อบาน….อยูกับลูกสาว ลูกเขย แลวก็ยาย หลานอีก 2 คน 
กไ็ปเรยีนหมด…ทาํแหนม…แลวก็ทาํแคบหม ูกไ็ปสงตามราน ลูกเขย ลูกสาวเปนคนไปสง…
สงตามรานคาในเมือง…ลูกสาว ลูกเขยดูแลเปนหลัก …ตาและยายชวยตลอด ถาไมเสร็จ
ก็ไมไดนอน ทําอยางนี้ อยางที่เห็นนี่แหละ”

ลุงยิ้มจบการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 6 สมัยเปนเด็กลุงยิ้มอาศัยอยู่กับแม่ แม่ลุงยิ้มเปนคนชอบ
เข้าวัดทําบุญ ส่วนพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่ลุงยิ้มเปนเด็กเล็กๆ ยังจําความไม่ได้ ลุงยิ้มมีพี่น้อง 6 คน ปจจุบัน
เหลอืลุงยิม้คนเดยีวทีย่งัชวีติอยู ่ทกุวนันีล้งุยิม้มโีรคประจาํตวัเปนโรคเบาหวาน และมอีาการตาแห้งต้องหยอดตา
อยู่เสมอ

“ตาเกิดมา ไมรูจักพอ พอตายตั้งแตตาเล็กๆ เหลือแตแม แมก็ไปวัดเหมือนกัน…มีพี่
นอง 5-6 คน เหลือตาคนเดียว…เปนเบาหวาน เมื่อวานก็ไปหาหมอ ไปตรวจเบาหวาน 
ตาก็ไมคอยดี นั่งไปก็ตองหยอดยาอยูเรื่อยๆ”

ลุงยิ้มเปนคนพูดน้อย พูดตรงไปตรงมา ไม่พูดโกหก ไม่ดื่มเหล้า และไม่สูบบุหรี่ ชอบทําความดี 
ชอบบริจาคเงินและทําบุญ ทําทานในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทางศาสนา ซึ่งหลวงพ่อที่วัดต่างๆ ได้แนะนํา
ลงุยิม้ให้ทาํบญุมากๆ ชวีติจะได้เจริญรุ่งเรือง เช่น ถวายเงนิสร้างโบสถ์ ถวายผ้าปาทาํถนนลาดยาง เทคอนกรตี 
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ถวายลูกนิมิต นอกจากนี้ลุงยิ้มยังคงติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ที่บ้านเกิด โดยได้เดินทางไปร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนาของคนในหมู่บ้าน เช่น งานแต่งงาน งานศพ อย่างสมํ่าเสมอ

ลุงยิ้มเปนคนชอบพูดตรงๆ ไม่กินเหล้า และสูบบุหรี่ โดยคิดว่าเปนการทําความดีว่า หลวงพ่อ
ไปชอบทําบุญ หากหลวงพ่อบอกบุญมาจะถวายเงินโดยไม่ขัดศรัทธา ช่วงสงกรานต์ก็ได้ถวายลูกนิมิต 
หรือถวายเพื่อทํานุบํารุงพุทธศาสนาตามกําลังศรัทธา

“หลวงพอไปไหนทําทานโนนนีท่านกบ็อก พอแหนมเอย อยาขาดทาํบญุนะ ทาํไปเลย 
สิง่น่ีจะไดค้ําคณู….ก็มกีารถวายเงิน สงกรานตกไ็ดถวายลูกนิมติ กม็าขอ เทาไหร 35,000 
ถา 35,000 ผมจะขอมีดสักดวง (มีดตัดหวายหน่ึงเลมเพื่อเอามาไวที่บานบูชา)…ไมวา
จะทําถนน ราดยาง เทคอนกรีต ตาก็ออกเลย 5 พัน ก็เอาผาปา 2 หมื่นตั้งตนไวกอน 
วัดใกลๆ  กนั หลวงพอเจาคณะสรางโบสถกป็นีห้มืน่หนึง่ หรอืไมถงึหมืน่กแ็ลวแต…ในหมูบาน
ตากไ็มคอยไดอยู บางทกีม็งีานตาย หรอืวางานเดอืนหน่ึงก็ไป 3 ครัง้ เคาก็โทรมาคนน้ันตาย 
คนนี้แตงงาน ก็ตองไปชวยงานเคา ตาก็ไมคิดคาอะไร ไปหมดทุกงาน คารถไมวาจะมาก
หรือนอย ก็ไมไดคิด”

การเร่ิมสวดมนต

ลุงยิ้มเริ่มสวดมนต์เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ช่วงนั้นอายุประมาณ 50 กว่าๆ ก่อนหน้านั้น
ลุงยิ้มคิดว่าตนยังไม่แก่ ก็ยังไม่เข้าวัด ไม่ได้สนใจเรื่องสวดมนต์ แต่พออายุ 50 กว่าๆ เริ่มอยากไหว้พระ 
เข้าวัดทําบุญ พอทําบ่อยคร้ังรู้สึกดี รู้สึกมีส่ิงดีๆ เข้ามาตามที่หวังไว้ ลูกสาวได้เอาซีดีธรรมะมาเปดให้ฟง 
และหลวงพ่อที่ลุงยิ้มได้ไปทําบุญด้วยก็แนะนําให้ลุงยิ้มทําบุญ ทําทานให้มาก ลุงยิ้มเชื่อว่าการทําความดีไว้ 
จะส่งผลถงึลกูหลาน เพ่ือตวัเอง ไม่เจบ็ ไม่จน ถ้าตายไปจะได้ไปข้ึนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ทกุวันน้ีลุงยิม้สวดมนต์
แล้วนั่งภาวนาทุกคืน ถ้าหากวันไหนไม่ได้สวดจะรู้สึกนอนไม่หลับ เพราะว่าได้ทําจนเปนกิจวัตรประจําวัน

“แตกอนก็ไมคอยสนใจ เพราะวายังหนุมอยู แกมาก็จะทําตามนี้ตลอดไป ทําความดี
ไว เพื่อลูกเพื่อหลาน เพื่อตัวเอง ถาเราตายเคาก็จะวาไมสวดมนต จะไดไปขึ้นสวรรคชั้น
ฟาดาวดึงส คนไหนสวดมนตก็จะดีมีแรง ไมเจ็บ ไมปวย ไมจน เคาก็วากันไป เราก็อาว...
ลองทําดู เพื่อจะไดอยูดีมีแรง ก็ลองทําดู”

ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ปกติลุงยิ้มจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน สวดบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ตามด้วยแผ่เมตตา
และบทพาหุงมหากาทีห่ลวงพ่อได้แนะนาํ เวลาสวดจะสวดออกเสียง หากวนัไหนเปนวนัสาํคญัทางศาสนาหรอื
วันพระ จะสวดตามหนังสือสวดมนต์ ซึ่งจะสวดหลายบท ใช้เวลานานขึ้น ส่วนใหญ่จะสวดเปนภาษาบาลี ไม่มี
บทแปล หลังจากสวดเสร็จจะนั่งสมาธิ ประมาณ 30 นาที เวลากลับบ้านที่ขอนแก่นทุกครั้งที่สวดมนต์ลุงยิ้ม
ชอบใส่ชุดขาว เพราะคิดว่าชุดขาวดูสะอาด เชื่อว่าใส่ชุดขาวสวดมนต์น่าจะได้อานิสงส์มากกว่าสีอื่น
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“วัดเคาก็ใหนุงขาว หมขาว ไปวัดก็สวดมนตภาวนาก็ใหนุงขาว ก็เอามาคิดดูสงสัย
จะสะอาดสะอานเสือ้ขาว…ก็นัน่แหละเวลาทีเ่คาไปวดัไปวา เคากจ็ะนุงขาว หมขาวกจ็ะถอืศีล
กินเจ สวดมนตแลวก็จะดีกวากัน มีอานิสงส…คือตองใสชุดขาวไปวัดไปวา ถึงจะไดรูสึกดี 
ตามชาวบานธรรมเนียมเคาที่ทํามา” 

การอธิษฐาน

หลังจากสวดมนต์ลุงยิ้มจะอธิษฐานขอให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรง หายจากอาการปวดหลัง ปวดเอว 
แล้วจึงขอให้ครอบครัวมีความสุข รํ่ารวย ลูกหลานประสบผลสําเร็จทั้งเรื่องการเรียนและการทํางาน

“อธิษฐานก็ใหเจากรรมนายเวร จะปวดหลัง ปวดเอวก็ใหหาย ตลอดทั้งครอบครัว
ลูกหลานที่เรียนก็ใหจบ วาไปตามประสาคนแก…ใหตัวเอง ใหเจากรรมนายเวรที่ปวดแขง 
ปวดขา ตอไปก็ใหลูก ใหหลาน ใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข ใหรํ่ารวย อยาเจ็บ อยาไข 
อยาจน ก็วาตามนี้แหละ”

ลุงยิ้มเชื่อว่าอธิษฐานแล้วได้ผลกับตัวเอง รู้สึกว่าไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะมีคนให้ความนิยมนับถือ 
ขอส่ิงใดไว้กเ็หน็ผลตามทีข่อ เช่น ตอนไปหาหมอ มผีูป้วยจาํนวนมาก ตากข็อให้ได้ตรวจไวๆ จะได้กลบับ้านเรว็ 
ไม่นานนักหมอก็เรียกให้ตาเข้าไปตรวจ จึงได้กลับบ้านเร็ว ซึ่งตาเองก็คิดว่าอาจเกิดจากผลบุญที่ได้ทํามา

คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

สวดมนต์ทาํให้ลุงยิม้รู้สึกสบายใจ และมกีาํลังใจในการทํางาน รูส้กึไม่เหนด็เหนือ่ย งานท่ีทาํกร็าบร่ืนดี 
และมีความเชื่อว่าทําชั่วก็ได้ชั่ว ทําดีก็ได้ดี

“สวดแลวสบายใจ …ชวยก็ทํางานไป ดีไป ไมเหนื่อยไมลา …มันมีกําลังใจ อะไร
ที่เราทําไวมันก็ดี ไมเห็นมันก็ดี อะไรๆ ก็ทําดีไว ก็บอกใหทําดี ทําชั่วก็ไดชั่ว ทําดีก็ไดดี”

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ลงุยิม้และคนในครอบครวัไปเข้าร่วมกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปีทีผ่่านมา ทีวั่ดเมอืง เวลาประมาณ 18.00 น. 
เดินทางโดยรถส่วนตัว ภรรยาลุงยิ้มได้ชักชวนและพาลูกจ้างที่ทําแหนมที่บ้านและเพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้เข้าร่วม
สวดมนต์ข้ามปี เพื่อทําบุญและสร้างกุศลด้วยกัน 

“ยายพาคนงานไป ถาคนที่ใกลเคียงก็เรียกเคาใหไปทําบุญดวยกัน จะไดกุศลก็จะไป
ดวยกันหมด ยายก็มาอยูที่นี่ ทํางานที่นี่ เวลาจะไปวัดเราก็เรียกไปดวยกัน ทําดวยกันไป”
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ลุงยิ้มทราบว่าวัดเมืองจัดกิจกรรรมสวดมนต์ข้ามปี จากหลวงพ่อที่วัด เนื่องจากลุงย้ิมไปทําบุญที่วัด
เมืองอยู่สม่ําเสมอหรือบางครั้งยายไปทําบุญที่วัด เมื่อทราบข่าวการสวดมนต์ข้ามปีจากพระ ก็จะมาแจ้งข่าว
ให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านทราบ “ผมมาอยูนี่ก็รูจักวาเคาทําทุกป เราก็อาศัยหลวงพอที่นี่ และก็เคยไป
ก็ไมขาด เราก็ไปทุกวัน ไปวัดหลวงพอเจาคณะจังหวัด ..รูจากที่วัดดวย….ก็คือเหมือนกับยายไปวัด ไปทําบุญ 
แลวพระที่วัดก็บอกวาจะมีสวดมนตวันปใหม ยายก็เอามาบอกที่บาน มาบอกตา” 

คนที่เข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี มีทุกเพศทุกวัยทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น วัยแรงงาน โดยผู้สูงอายุเข้าร่วม
มากทีส่ดุเห็นพ่อแม่พาบุตรหลานเข้าร่วมกจิกรรม ซึง่ลงุยิม้ได้ชักชวนหลานทีก่ลบัมาช่วงปีใหม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีด้วย “อยางหลานเคาก็ไปเวลาทีม่าเย่ียมบาน เคาก็ไป เรากบ็อกวาลกูหลานเอย....ไปวัดไปวาทนีะ 
บอกใหไป” คนท่ีมาสวดมนต์สวดใหญ่จะเปนผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย ลงุยิม้คดิว่าอาจเปนเพราะผูช้ายไม่ชอบเข้าวดั 
“สงสัยจะมพีวกผูหญงิเยอะ ไมวาอะไรๆ ทาํไมผูหญงิถงึไดเยอะกวาผูชาย ……ผูหญงิเยอะกวา ตามอสีานผูชาย 
7-8 คน ผูหญิงจะมี 30-40 คน จะเปนอยางนี้ทุกวัด ……ก็ไมรู คิดวาผูชายไมอยากเขาวัด” 

รูปแบบการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเมืองภาพรวมถือว่าดี มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ และลุงยิ้ม
คิดว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่จัดข้ึนและตนได้เข้าร่วมเปนสิ่งที่ดี ทําให้มีโอกาสได้เจอพระ ได้ทําบุญได้เจอ
คนอื่นๆ ที่มาเข้าร่วม และเห็นว่ากิจกรรมนี้ทําให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถมาเข้าร่วมและทําบุญได้ 
“กิจกรรมสวดมนตขามปดี คือเรามาอยูกับพระใหญๆ เราก็มีบุญที่ไดเห็นพระ ก็คิดวาอยางอีสานเราก็ทํา 
แตมาอยูที่นี่เสียงพลุ เสียงคนก็เยอะ เราไมเคยรูจักก็ไปนั่งกับเคาก็สบาย ไมคิดมาก คนเราทําที่ไหนก็ไดที่นั่น 
ไมวาจะอยูที่ไหน พอมาอยูนี่ ทําที่นี่เราก็ได ทําที่ไหนไดหมด ถาหากวาจะทํา …ทําใหคนไดทําบุญ” 
และลงุยิม้ตัง้ใจจะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เช่นนีท้กุปี โดยจะมาพร้อมกบัครอบครวั “ปหนา หรอืวาปตอๆ ไป 
จะ ไปทุกปไมใหขาด …..ไปทั้งครอบครัวหมดเลย” 
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ปาสาม

(เพศหญิง อายุ 60 ป, รับจางท่ัวไป)

“สวดมนตก็ชวยใหเราสบายใจ ไมอยางนัน้จะอยูไดเหรอคนเดียว มแีตคนตาย ใครๆ 
เดินผานบานก็กลัว ใครผานบานก็บอกวาไมอยากผานบานปา กลัวผี เราอยูคนเดียว
ก็ไมเคยผีหลอกสักที” 

“ใครเคาเปนอยางไร ไมไดสนใจ เคาจะรวย จะจนเราไมสนใจ เคาจะมีอยางไร
เราก็ไมไดมองวาทําไมคนนั้นถึงรวย เราทําไมถึงจน เราไมไดคิดอยางนั้น ก็สบายใจ”

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ปาสามเปนลูกชาวนา ไม่เคยเรียนหนังสือ เพราะพ่อแม่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกล
จากโรงเรียน มีพ่ีน้อง 6 คน ขณะนี้มีพี่น้องเหลือ 3 คน พี่น้องผู ้ชายได้เรียนหนังสือหมดทุกคน 
เพราะได้มาอาศัยอยู่ที่วัด “ไมไดเรียนเลย เพราะวาสมัยกอนพอแมยากจน ไดเรียนแตผูชาย ผูชายไดเรียน
ก็คือมาอยูวัด ถึงไดเรียน อยูบานก็ไกล” 

ขณะนี้ปาสามมีอาชีพรับจ้างรายวัน ได้ค่าจ้างวันละ 300 บาท มีครอบครัว มีลูกสาว 2 คน 
ลูกสาวหนึ่งคนเสียชีวิตเนื่องจากปวยเปนโรคมะเร็งเมื่อตอนอายุ 14 ปี สามีเสียชีวิตแล้วเช่นกัน ส่วนลูกสาว
อีกคนแต่งงาน แล้วย้ายไปอยู่อีกอําเภอหนึ่ง มีลูก 1 คน กลับมาเยี่ยมบ้านเปนครั้งคราว 

“อยูคนเดียว คอืแฟนตายไป 2554 ลกู นองแม ไปหมดแลวกอ็ยูคนเดยีว…เสยีชวีติ 
เหลือลูกสาวคนหนึ่งเคาก็ไปอยูกับแฟนเคา”

ปจจุบันปาสามอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว ปลูกบนที่ดินของตนเอง ซื้อที่ดินแปลงนี้จากเจ้าของ
ทีด่นิแบ่งขายเปนแปลง โดยซือ้ไว้สองงานกว่าเพราะมลูีกสองคน ตัง้ใจจะแบ่งกนัปลูกบ้านคนละหลัง เมือ่ก่อน
ปาสามและสามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างภายในจังหวัด ทั้งสองได้ช่วยกันปลูกบ้านหลังน้ีเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
“สรางดวยกนัเอง เพราะวาเปนชางดวยกันทัง้คู ชวยกนัทาํ เอาคนงานมาดวยและทาํดวยกนั พืน้กป็รบักนัเอง
สองคนตายาย ไปจางเคาขัดแลวก็ลงพื้นเอง หลายปแลวลอกแลว” ปาสามรักบ้านหลังนี้ เพราะว่าตั้งใจสร้าง 
คิดว่าตายไปไม่ห่วง วิญญาณไม่ไปไหนจะมาเฝาบ้านอยู่ตรงนี้ 

“รักบานนี้ เพราะวาเราตั้งใจสราง แตเรามานึกทีหลังวา ตายก็ตายไปอยามาหวง
จิตใจอยูตรงนี้เลย เพราะวาตายไปแลววิญญาณไมไปไหนมาอยูแตตรงนี้ เฝาบาน”
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การเร่ิมสวดมนต

เม่ือก่อนตอนยังเด็กเห็นแม่ใส่บาตร ชอบใส่บาตร เห็นพระเดินมาลงนั่งกราบ “เปนตั้งแตเด็ก 
ชอบใสบาตร” ….. “แมเคาชอบใสบาตร แตเคาจะเฉยๆ แมไมคอยพดู เคาจะเฉยๆ” … “ชอบตัง้แตไหนแตไรมา 
เมือ่กอนทีเ่ปนเดก็เห็นพระเดนิก็ลงนัง่กราบ…เหน็พระจะชอบมาก…นบัถอืพระมาก และพระสมยักอนกน็านบัถอื” 

ปาสามเร่ิมสวดมนต์เมือ่อาย ุ30 กว่าเวลาเครียดสวดมนต์แล้วสบายใจไม่ได้คดิ ก่อนหน้าน้ันไม่ได้สวด 
เพราะไม่รู้ว่าจะสวดอย่างไร ไม่เคยเรียนหนังสือ แต่ชอบทําบุญอยู่เสมอ เพราะสวดมนต์ไม่ได้จึงไปถามปา 
และเพ่ือนมา หัดท่องจํา คําถวายข้าวใส่บาตร กรวดนํ้า เพราะกลัวว่าใส่บาตรเฉยๆ ญาติไม่ได้รับส่วนบุญ 
ต้องมีกรวดนํ้าด้วย “นํ้าก็กรวดไมเปน แลวนี่ก็ไปถามเพื่อนๆ ปาก็สอนกรวดนํ้าให เราก็มาทอง มาจํา 
แลวก็คาถาใสบาตร เราก็ไปถามเคา พอเคาบอกเราก็จําๆ มาแลวก็มาใสบาตร แลวก็มากรวดนํ้า เรากลัววา
ใสบาตรเฉยๆ ญาติไมได ก็ตองกรวดนํ้าดวย” 

ปาสามรูสึ้กว่าได้สวดมนต์แล้วทาํให้สบายใจ นอกจากน้ีการสร้างบุญกุศลอย่างสมํา่เสมอ ทาํให้ปาสาม
สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้การได้มีโอกาสปลูกแคมปอยู่ในวัดขณะที่ไปรับเหมาก่อสร้าง
ยังมีส่วนทําให้ปาสามได้สวดมนต์ และทําบุญมากข้ึน ปจจุบันนี้หากเปนวันธรรมดาชอบไปวัดไปคนเดียว
เพื่อไปไหว้พระ เมื่อกลับบ้านแล้วสบายใจ “สวดมนตก็ชวยใหเราสบายใจ ไมอยางนั้นจะอยูไดเหรอคนเดียว 
มีแตคนตาย ใครๆ เดินผานบานก็กลัว ใครผานบานก็บอกวาไมอยากผานบานปา กลัวผี เราอยูคนเดียว
ก็ไมเคยผีหลอกสักที” 

“เราปลงไปเอง จากประสบการณของตวัเองดวย เมือ่กอนลาํบากมาก แตเรากไ็มได
มองคนอืน่วาทาํไมเขาถึงรวย ทาํอยางไรเขาถงึรวย บญุวาสนาของเราดวย ถาไมมวีาสนา
จะลําบากอยูอยางนั้น ทําจนตายไมรวย คิดเอาเอง ชอบคิดอะไรไปเรื่อยๆ แตไมไดคิด
ในทางที่ไมดี เหมือนอยางบานโนน เขามีรถ 3-4 คันชางเขา เรามีอะไรไปอยางน้ัน 
เราจะนึกไปไหน ถารีบหนอยมอเตอรไซดไปสบายใจ ไมรีบนั่งสองแถวสบายใจ” 

“หรืออาจจะวาไมมีใครแลว จะสรางอะไรไปก็ไมรูวาจะสรางไปไหน อีกหนอยก็ตาย 
ทําความดี สรางบุญกุศลไปอยางนี้เรื่อยๆ” 

สมัยก่อนรับเหมาทําโบสถ์ ตั้งแคมปอยู่ตามวัด แฟนเปนช่างรับเหมาทําโบสถ์ แต่ไม่ชอบใส่บาตร 
ไม่ชอบทําบุญ แต่ปาสามชอบทําบุญ พอเช้าทํากับข้าวเสร็จแล้ว ไปดักพระเวลากลับเข้าวัด พระจะขึ้นไปศาลา
ได้ไปใส่บาตร ทาํเช่นนีท้กุวนั แฟนทาํตามบ้าง เลยใส่บาตรด้วยปกตแิฟนไม่ได้ใส่บาตร จึงไม่ได้ชวน ถ้าหากว่า
ชวนเหมือนเปนบังคับวันไหนถ้าว่างๆ สบายใจก็ไปหาซื้อกับข้าวดีๆ มาทํา หลวงพ่อ บางทีให้เงินไปซื้อของ
มาทําถวาย
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ภาษาที่ใชในการสวดมนต

ทกุคนื จดุธูป พอไหว้พระเสรจ็สวดภาษาบาล ีบทสวดนมสัการพระรตันตรยั สวดมนต์บทสัน้และกราบพระ 
เน่ืองจากปาสามอ่านหนงัสอืไม่ออก ใช้บทท่องจาํของตนเองประกอบการสวดมนต์เปนประจาํทกุคนืก่อนนอน 

ตอนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ปาสามชอบสวดเสียงดัง บทไหนสวดไม่ได้จะน่ังเงียบ แต่ไม่หลับ 
ตั้งใจ สวดมนต์ตามพระ เมื่อเริ่มสวดตอนแรกสวดได้ พอสวดไปแล้วยากข้ึนสวดไม่เปน สะกดอะไรไม่ได้ 
ชอบท่องมาก แต่ท่องไม่ได้ ท่องได้หัวท้าย จึงสวดมนต์เท่าที่ทําได้

“ก็ชอบทําบุญ แบบวาใจสบาย หนังสือก็ไมรูแตวาชอบไป หนังสืออานไมเปน…
กต็ัง้ใจ จะไดหัวทายก็จาํเคาเอา ถาหากวาวนัธรรมดากจ็ะชอบไปวดัสมาน วดัหลวงพอโสธร 
วัดจีน ก็จะไปคนเดียว ไปไหวก็จะกลับบานสบายใจ…มันอานไมได แตวาอาศัยหัวทาย
แผเมตตาเราก็จะจําได ก็จะชอบตรงนี้…อยูบานก็ไหวพระทุกวัน เพราะวาจะมีโตะหมูอยู 
จะไหวทุกวัน…ทุกคืน ก็จะจุดธูป ไหวพระ” 

“ชวงสวดมนตขามปปาสวดตามเคา อันไหนไมไดจะนั่งเงียบ แตจะไมหลับ คือตั้งใจ 
พระพูดอะไรใจเราตามพระ สวดไมไดตามในใจจะจําไดเปนบางที หัวทายจะไดเลย…
โยโสภควา เวลาที่ขึ้นตอนแรกพอไปๆ แลวจะยาก และทองไมเปนจะไปสะกดอะไร …คือ
ชอบทองมาก แตทองไมได เราก็ไดหัวทาย แตก็เออหัวทายก็ชางมันเถอะ…มีคนบอกวา
วาสวดนพเคราะห แบบขจัดปดเปา สิ่งไมดีออกไป เห็นแลวชอบใจ รูสึก เวลาเขาสวดกัน
เพราะมาก อยากสวดไดบาง” 

การอธิษฐาน

หลังจากสวดมนต์ทุกคร้ังจุดธูป จุดเทียน กราบพระ และอธิษฐานให้หลวงพ่อปกปองคุ้มครอง 
ให้ลูกสุขภาพแข็งแรง และนอน 

ท่องคําแผ่ส่วนกุศลภาษาไทยที่จํามาจากวิทยุและจากคนอื่นสอน ดังนี้ “กอนเรานอนหลับไปในคืนนี้ 
ขอตั้งดวงฤดีไวใหมั่น ขอใหผลบุญที่ทําตามมาทัน สงผลนั้นใหคนอื่นไดช่ืนใจ ขอใหสวนบุญแทแผไปทั่ว 
คนเกลียดกลัวรักชังแตครั้งไหน ขอใหเขาไดดีมีสุขใจ ใหทั่วไปทั้งคนรักและคนชัง” 

นอกจากนี้ ปาสามยังมีใจชอบเปนพิเศษในการเช่าบูชาพระ “จิตใจชอบบูชาพระ เวลาไปเสาชิงชา
ชอบดูพวกเครื่องพระซื้อมาตั้ง และก็บูชา” 

ตอนสวดมนต์ข้ามปีไม่ได้อธิษฐานขออะไรเลย สวดให้สบายใจสวดมนต์ตามพระนํา

“(สวดมนตขามป) ไมไดขอเลย ไมเคยขอ แบบวาสวดใหสบายใจวาตามพระไปอยางนัน้
…ก็สวดตามพระ เวลากอนที่จะจบพระก็พาแผเมตตาใหคนโนน คนนี้แคนี้ก็สบายใจแลว…
ชอบๆๆ กลัววาคนที่ตายไปแลว กลัวจะไมได ก็จะชอบตรงนี้” 
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คุณคาหรืออานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนต์ช่วยให้สบายใจ และนอนหลับสบายทําให้ผ่อนคลาย ไม่คิดเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น 
นอกจากนี้ ปาสามยังสามารถใช้ประสบการณ์ในชีวิตและความสามารถตนเองเปนที่ยึดมั่นในการดําเนินชีวิต
ในวัยสูงอายุได้อย่างมีความสุข

“พอสวดมนตเสร็จก็นอนหลับไมคิดอะไร ใครถามฝนอะไรก็ไมรู หลับอยางเดียวไม
สนใจ ใครมาถามฝนอะไรบางไมรู หลับอยางเดียวไมอยางน้ันจะอยูไดเหรอคนเดียว 
มีแตคนตาย ใครๆ เดินผานบานก็กลัว ใครผานบานก็บอกวาไมอยากผานบานปา กลัวผี 
เราอยูคนเดียวก็ไมเคยผีหลอกสักที” 

“ใครเคาเปนอยางไร ไมไดสนใจ เคาจะรวย จะจนเราไมสนใจ เคาจะมีอยางไร
เราก็ไมไดมองวาทําไมคนนั้นถึงรวย เราทําไมถึงจน เราไมไดคิดอยางนั้น ก็สบายใจ” 

“คิดเอาเอง ชอบคิดอะไรไปเรื่อยๆ แตไมไดคิดในทางที่ไมดี เหมือนอยางบานโนน
มีรถ 3-4 คันก็ชางเขาเถอะ เรามีอะไรก็ไปอยางนั้น เรานึกไปไหนก็นั่งมอเตอรไซดไป 
ถารีบหนอยก็มอเตอรไซด สบายใจก็นั่งสองแถว สบาย” 

“เรากป็ลงไปเอง แลวกจ็ากตวัเอง ประสบการณของตวัเองดวย เม่ือกอนลําบากมาก 
แตเราก็ไมไดมองคนอื่นวาทําไมเขาถึงรวย ทําอยางไรเขาถึงรวย มันก็บุญวาสนาของเรา 
ถาไมมีวาสนาก็ลําบากอยูอยางนั้น ทําจนตายก็ไมรวย” 

การเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 2556-2557

ในปีนี้ป าสามได้เข ้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดปตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ เมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้
เคยไปร่วมมาแล้ว ไปกับเจ้าของบ้านที่ไปรับจ้างทํางาน ตั้งใจไปเพราะเจ้าของบ้านมีรถและชวนไปพร้อมกัน
ทําให้สะดวก เพราะมีรถรับไปและกลับเนื่องจากเปนเวลากลางคืน “ก็ตั้งใจไป แตวาถาไปเองกลางคืนไมมีรถ 
ถาเคาไมไดไป เราก็ไมไดไป… เคาชวน เพราะวาเราไมมีรถ” 

วัดนี้เริ่มจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดมาอยู่และทราบข่าวว่าทางวัดจัดงานจาก
ปายโฆษณา “ก็รูจากปาย บางทีไปโรงพยาบาลก็ผาน และวัดมีกิจกรรมอะไรก็จะไปประจําอยูแลวเวลาวันเกิด
เคาก็ไป สงฆน้ําก็ไปกับเคา” มีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยประมาณ 10 คน เปนครอบครัวเจ้าของบ้าน
และที่ไปรับจ้างทํางานในบ้านด้วย ไปกันตั้งแต่ 6 โมง อยู่จนถึงเกือบตีหนึ่ง สวดมนต์เสร็จแล้วกลับบ้าน 
สวดมนต์ตามพระนําก่อนที่จะจบการสวดมนต์พระนําให้แผ่เมตตา แผ่เมตตาให้ญาติทําให้สบายใจ 
ชอบตอนแผ่เมตตาให้กับบิดา มารดา ปูย่า ตายาย 

การจัดงานดี มีการเลี้ยงอาหารผู้ไปร่วมสวดมนต์ การจัดงานทําอย่างนี้ทุกปี มีคนมาช่วยมาเลี้ยงนํ้า 
เลี้ยงข้าวต้ม แจกหนังสือสวดมนต์ แต่ละคนที่ไปก็ตั้งใจไปกัน มีผู้สูงอายุมากกว่าวัยรุ่น



ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจาก

การสวดมนต์


