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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยน้ี	 คือ	 เพื่อศึกษาประณามบทพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 จากการศึกษาข้อมูลประณามบท

พระพทุธรปูและสิง่ศกัดิสิ์ทธิจ์ากวัด	๑๑๕	วัด	และสถานทีส่�าคญัอ่ืน	ๆ 	๑๐	แห่งในอ�าเภอ

เมืองอุบลราชธานี	พบว่า	มีพระพุทธรูปส�าคัญ	๓๘	องค์	แต่มีเพียง	๗	องค์เท่านั้นที่มี

ผู้สร้างประณามบทและบทสวดถวาย	 ได้แก่	 พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง	 พระเจ้าใหญ่

พระบทม์	 พระแก้วไพฑูรย์	 พระบทม์วัดกลาง	 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อบรมโพธิสัตว	์

พระแก้วโกเมน	 และหลวงพ่อเงินวัดปากน�้า	 (บุ่งสะพัง)	 โดยประณามบททั้งหมด

แต่งด้วยภาษาบาลีและภาษาบาลีประสมภาษาไทย
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	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	(ก)	แนวคิดการใช้ประณามบทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

พื้นที่เขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวคิดหลักคือต้องการแสดงความเคารพต่อ

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ตนนับถือ	 โดยมีการขอค�าอ�านวยพรให้เกิดสวัสดิมงคลแก่

ผู้สวดประณามบท	โดยพบได้จากโครงสร้างของประณามบท	คอื	ขึน้ต้นด้วยคาถาภาษา

บาลีที่มีเน้ือหานอบน้อมต่อพระพุทธรูปองค์น้ัน	 ๆ	 ช่วงกลางหรือท้ายใช้ทั้งภาษาบาลี

และภาษาไทยซ่ึงมเีน้ือความคล้องจองกนั	เน้นให้เกดิสวัสดมิงคล	ความสุข	ความเจรญิ

รุ่งเรือง	 มีลาภ	 และปราศจากอันตราย	 แนวคิดเช่นน้ีเป็นการใช้ภาษาเช่ือมโยงถึง

พระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิอั์นแสดงให้รูสึ้กมัน่คงปลอดภยั	ทัง้น้ีเพราะมนุษย์ไม่มอี�านาจและ

กังวลต่อการด�าเนินชีวิตจึงมีแนวคิดพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านประณามบท

	 (ข)	รปูแบบและการส่ือความหมายทางภาษา	พบว่า	รปูแบบภาษาประณามบท

พระพุทธรูปทั้ง	๗	องค์แต่งเป็นบทร้อยกรองภาษาบาลี	และภาษาบาลีประสมประสาน

กบัภาษาไทย	ภาษาบาลีมบีทบาทต่อการรงัสรรค์ประณามบทเพราะเช่ือกนัว่าเป็นภาษา

ศักดิ์สิทธิ์	 แม้ว่าการใช้ภาษาบาลีและภาษาบาลีประสมภาษาไทยในประณามบทจะ

แตกต่างจากการแต่งประณามบทในวัฒนธรรมอ่ืน	 แต่กลับพบว่า	 แนวคิดเช่นน้ี

เป็นมโนทัศน์เดียวกัน	 และประณามบทพระพุทธรูปทั้ง	 ๗	 องค์เป็นการสร้างถ้อยค�า

ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่น	 ภาษาบาลียังคงเป็นภาษาที่จ�าเป็นถือว่าศักดิ์สิทธิ	์

มีไว้ส�าหรับส่ือสารกับพระพุทธรูปองค์ส�าคัญที่ผู้คนในอ�าเภอเมืองอุบลราชธานีเคารพ

ศรัทธาเมื่อพิจารณาจากแนวคิดการใช้ประณามบทภาษาบาลีและภาษาบาลีประสม

ภาษาไทยท�าให้ได้ข้อค้นพบว่า	 ผู้คนจ�านวนมากเช่ือว่าการกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ	 เป็น

กรรมดี	 เป็นมงคลและให้ผลดีแก่ตนได้	 บทบาทหน้าที่ส�าคัญของประณามบทคือเป็น

เครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้สวดกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นั้น	ๆ 	เพื่อแสดงเจตจ�านง

ตามที่ตนปรารถนา	 ดังน้ัน	 ในทางจิตวิทยาประณามบทเป็นบทส�าคัญที่ท�าให้ผู้คนรู้สึก

มั่นคง	ปลอดภัย	และสบายใจ	ในทางภูมิวัฒนธรรมประณามบทมีผลจากความเชื่อว่า

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีศักดิ์สิทธิ์	 จนส่งผลให้สร้างถ้อยค�าสรรเสริญ

คุณแล้วขออ�านวยพร

ค�าส�าคัญ: ประณามบท,	พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์,	อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี
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Abstract

	 This	research	aims	to	explore	the	invocation	for	38	sacred	Buddha	

images	 found	 in	 the	 area	of	Mueang	District,	Ubon	Ratchathani	Province,	

using	invocation	gathered	from	115	temples	and	10	significant	places	in	the	

vicinity	 of	 Muang	 District.	 The	 findings	 indicate	 that	 only	 seven	 highly

revered	Buddha	images	have	invocations,	written	either	 in	Pali	or	 in	both	

Pali	and	Thai:	Phrachaoyai	Inpaeng,	Phrachaoyai	Phrabot,	Phrakaeo	Phaithun,	

Phrabot	Watklang,	Phrachaoyai	Ong	Tueboromphotsat,	Phrakeao	Komen,	and	

Luangphor	Ngoen	Wat	Paknam	(Bungsaphang).

	 An	analysis	 of	 the	data	 suggests:	 a)	 the	 concept	of	 invocation	 to	

worship	sacred	objects	in	the	vicinity	of	Muang	District,	Ubon	Ratchathani,	

is	 based	 on	 the	 wish	 of	 local	 people	 to	 pay	 respect	 to	 revered	 Buddha

images	in	their	area.	The	recitation	asks	for	blessings	of	luck	and	good	life	

for	the	reciter.	The	structure	of	the	invocation	consists	of	the	beginning	in	

Pali	describing	feelings	of	respect	for	each	particular	Buddha	image,	while	

the	middle	or	the	end	parts	use	both	Pali	and	Thai	with	the	content	about	

being	blessed	with	fame	and	fortune,	happiness	and	prosperity,	wealth	and	

safety.	The	invocation	reflects	the	humbleness	and	vulnerability	of	man	who	

needs	to	ask	for	protection	from	the	sacred	Buddha	image;	b)	the	language	

pattern	and	communicative	style	of	the	invocation	for	sacred	objects	in	Ubon	
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Ratchathani	was	written	to	pay	respect	to	seven	Buddha	images	in	the	form	

of	poetry	using	Pali	and	a	combination	of	Pali	and	Thai.	Pali	is	considered	

a	sacred	language	and	thus	is	suitable	for	the	invocation.	The	use	of	a	Pali	

and	Thai	combination	is	different	from	invocations	found	in	other	cultures,	

despite	sharing	the	same	idea.	The	invocation	for	the	seven	Buddha	images	

shows	an	inventive	language	depicting	regional	Buddhist	culture	that	places	

an	important	role	on	the	use	of	Pali.	As	most	local	people	believe	that	paying	

respect	to	sacred	objects	will	bring	blessings,	the	role	of	the	invocation	is	to	

establish	a	channel	to	allow	people	to	communicate	with	the	Buddha	images	

and	express	their	wishes.	The	invocation	works	as	a	psychological	device	to	

make	people	feel	secure,	safe	and	relaxed.	Invocations	were	born	out	of	the	

belief	that	the	Buddha	images	of	Ubon	Ratchathani	are	sacred	and	therefore	

their	merits	deserve	invocation.

Keywords:	invocation,	sacred	Buddha	images,	Muang	District,	Ubon	Ratchathani	
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บทน�า

	 ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงหรอือ�าเภอเมอืง	จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพืน้ทีส่�าคญัทีม่ผู้ีคน

หลากวัฒนธรรม	 ส่วนมากผู้คนนับถือศาสนาพุทธ	 จึงมีวัดวาอารามและสถานที่ทาง

พระพุทธศาสนาจ�านวนมาก	 ประเด็นส�าคัญคือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดเดียว

ในประเทศไทยที่มีงานแห่เทียนพรรษาประจ�าทุกปี	 เป็นงานส�าคัญที่สุดมีนักท่องเที่ยว

จ�านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากัน	งานประเพณีนี้จัดขึ้นเพราะถือกันว่า	

งานแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีส�าคัญที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ	 คือท�าเทียน

ขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา	 มิติเช่นน้ีส่ือให้เห็นว่า	 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่อุดม

ไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมาจากความเชื่อในพระพุทธศาสนา	 ตามสถิติ

ของประเทศไทยอุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามทางพระพุทธศาสนามากที่สุด	

จึงได้สมญานามว่าเป็นเมืองพุทธศาสนา	 ผู้คนทั่วไปนิยมและเช่ือถือกันว่า	 จังหวัด

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนากว่าจังหวัดอ่ืนๆ

ในภูมิภาคนี้

	 จังหวัดอุบลราชธานีไม่เพียงเป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามจ�านวนมากเท่าน้ัน

หากยงัพบว่า	วัดในพืน้ทีเ่ขตเมอืงยงัมพีระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิ	์เช่น	พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง	

วัดมหาวนาราม	(วัดป่าใหญ่)	พระแก้วบุษราคัม	วัดศรีอุบลรัตนาราม	พระแก้วโกเมน	

วัดมณวีนาราม	(ป่าน้อย)	และพระสัพพญัญูเจ้า	วัดสุปัฏนารามวรวิหาร	เป็นต้น	ทัง้ยงัมี

สถานที่ส�าคัญทางความเชื่อส�าคัญอื่นๆ	 ที่ประชาชนเคารพนับถือ	 เช่น	 ศาลหลักเมือง	

จากการส�ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่า	 วัดวาอารามที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

เหล่าน้ีรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 ศาลหลักเมือง	 เป็นต้น	 ต่างมีจารึกค�านมัสการ	

บทขอพร	 สรรเสริญ	 และอ�านวยพร	 ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะเรียกว่า	 “ประณามบท”	

ประณามบทมักเป็นบทบาลีผสมภาษาไทยจารบนแผ่นหินอ่อน	 เพื่อให้ประชาชนได้

ท่องบ่น	 สวด	 และใช้เป็นบทส�าหรับสวดเฉพาะกิจส�าหรับผู้มากราบไหว้บูชาและ

สักการะพระพุทธรูปองค์น้ันเช่น	 ค�าประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง	 ดังปรากฏ

ตัวอย่างต่อไปนี้
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	 เมื่อพิจารณาเน้ือหาและความหมายของค�าประณามบทพระเจ้าใหญ่

อินทร์แปลงดงัทีป่รากฏในภาพแล้วจะสังเกตได้ว่า	ช่วงต้นเป็นภาษาบาลี	ช่วงกลางเป็น

ภาษาไทย	และช่วงท้ายเป็นบทถือไตรสรณคมน์	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทสมาทาน

ตนต่อพระรัตนตรัย	 ใจความส�าคัญของประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงเฉพาะ

ช่วงกลางที่เป็นภาษาบาลีและไทย	 “อินทะพุทธะรูปัง	 อภิปาเลตุ	 มัง	 นะโมพุทธายะ	

ศรสีวัสดเีจรญิสุข	สารพดัทกุข์ให้เหอืดหาย	ลาโภ	อย่าขาดสาย	นิรนัตะรงั	ประสิทธเิม”

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเป็นภาษาบาลีผสมไทยและยังเป็นภาษาบาลีแบบที่คนไทย

แต่งอีกด้วย	 ดังค�า	 “ศรีสวัสดีเจริญสุข สารพัดทุกข์ให้เหือดหาย ลาโภ อย่าขาดสาย

ภาพประกอบที่ ๑ ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง	วัดมหาวนาราม

บันทึกภาพโดยผู้วิจัยเมื่อ	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๓
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นิรันตะรัง	ประสิทธิเม”	ลักษณะพิเศษที่น่าสนใจของประณามบทดังกล่าวคือ	ถ้อยค�า

ร้องขอความสุขสวัสดิมงคล	 และความปรารถนาให้ความทุกข์เหือดหายไป	 และ	

นิรันตะรัง	ประสิทธิเม	แปลความว่า	“ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอันตราย	(และ)	มีความ

ส�าเร็จ”

	 ความหมายในบทสวดไม่ได้เป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมทั้งหมดที่ประกอบ

เท่าน้ัน	 ซ่ึงกระบวนการด�ารงอยู่ของความหมายเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าจะต้องวิเคราะห์

ต่อไปได้	 ผู้สวดหรือเจ้าพิธี	 (Chanters)	ย่อมรู้จักความหมายนั้น	 ๆ	ดี	 ไม่เพียงเฉพาะ

พิธีกรรมที่เชื่อมโยงถึง	 (ผู้อื่น)	 เท่านั้น	 หากแต่ยังพบว่า	 พิธีกรรมเหล่านี้ยังได้ส่งผ่าน

ความหมายพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ไปถึงคนในพิธีหรือผู้สวดอีกด้วย	 (Staal,	 1986,	

p.	 59)	 เมื่อเป็นเช่นน้ีย่อมท�าให้ทราบได้ว่า	 ถ้อยค�าประณามบทส่ิงศักดิ์สิทธิ์พื้นที่

เขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	 น่าจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแนวคิดส�าคัญ

เรื่องการประกอบยัชญพิธี	 งานวิจัยน้ีจึงสืบย้อนให้เห็นแนวคิด	 ความต้องการหวังพึ่ง

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 และวิถีวัฒนธรรมความเช่ือของผู้คนที่มาสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่

เขตเมืองอุบลราชธานี	 ทั้งน้ี	 งานวิจัยน้ีน่าจะสืบย้อนให้เห็นแนวคิดร่วมทางพิธีกรรม

กับขนบนิยมความเชื่อ	และวิถีวัฒนธรรมความเชื่อของผู้คนในพื้นที่เขตเมืองอย่างเป็น

ระบบ

ขอบเขตของโครงการวิจัย

	 งานวิจัยน้ีได้จ�ากัดขอบเขตพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลวิจัยค�าประณามบทสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเท่าน้ัน	 ทั้งน้ีเพราะพื้นที่ดังกล่าว

เป็นพื้นที่เชิงวัฒนธรรมที่ส�าคัญในฐานะตัวเมือง	 (ตัวจังหวัด)	 ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้คน

อาศยัอยูจ่�านวนมากถงึ	๒๒๒,๖๑๐	คน	(	พ.ศ.	๒๕๖๐)	รวมถงึเป็นพืน้ทีท่ีม่สีถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ์

และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ�านวนมากซ่ึงอาจท�าให้ทราบชัดระบบความเช่ือ	 และ

มิติทางสังคมอันน่าจะสื่อให้เห็นถึงมุมมองทางวัฒนธรรมได้ดี
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 ๑.	 เพื่อศึกษาแนวคิดการใช้ประณามบทส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี

	 ๒.	เพื่อศึกษารูปแบบและการส่ือความหมายทางภาษาในค�าประณามบท

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	ทราบแนวคิดการใช้ประณามบทส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี

	 ๒.	ทราบรูปแบบและการส่ือความหมายทางภาษาในค�าประณามบท

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

	 ๓.	 งานวิจัยน้ีสามารถน�าไปใช้ในส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี	องค์การบรหิารส่วนจังหวัดหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าผลงานน้ี

ไปด�าเนินการจัดแสดงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 อธิบายที่มา

ความเป็นไป	 และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานีให้ผู้คนทราบได้

หน่วยงานที่น�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 ๑.	หน่วยงานท่องเที่ยว

	 ๒.	หน่วยงานเทศบาลพื้นที่เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๓.	หน่วยงานราชการวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

	 โดยแผนจากการวิจัยน้ีสามารถน�าไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย	 และมีแผนการ

เผยแพร่เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้

	 ๑)	น�าเสนอเอกสาร/ผลการวิจัยแบบรูปเล่ม	 วีดิทัศน์/ซีดีรอมหรือเอกสาร

แผ่นพับ	 หน่วยงานหรือคณะกรรมการวัฒนธรรม	 หน่วยงานเทศบาลหรือท่องเที่ยว	

จังหวัดอุบลราชธานี
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	 ๒)	น�าเสนอเอกสารผลการวิจัยในรูปแบบไฟล์	 PDF	 โดยน�าเข้าสู่ระบบ

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานนั้นๆ

กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีการวิจัย

 ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

	 ๑.	แนวคิดการใช้ถ้อยค�าในพิธีกรรม	 การสวดอ้อนวอน	 และการบูชาด้วย

ถ้อยค�าของ	J.	Gonda	(ค.ศ.	1989)

	 ๒.	แนวคิดบทบาทหน้าที่ในทางคติชนวิทยา

	 ๓.	แนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา	และบทบาทหน้าที่ทางภาษา

Output

ข้อค้นพบ

Input

ข้อมูลประณาม

บทสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

แนวคิด/ทฤษฎี

Process

แนวคิดทฤษฎีรอง

๑.	แนวคดิเรือ่งการสวดอ้อนวอน

	 และการใช ้ค� าพูดในพิธี

	 กรรม	ของ	Gonda

๒.	แนวคดิทางวัฒนธรรมศกึษา/

	 บทบาทหน้าที่ทางภาษา

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

	 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองส�าคัญมากในภาคอีสาน	

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาล้านช้างแบบดั้งเดิม	ในสมัยรัชกาลที่	๓	และ

รัชกาลที่	 ๔	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธศาสนามีความเปล่ียนแปลงและรุ่งเรือง

อย่างมากในเขตหัวเมืองอบุลราชธาน	ีโดยพบว่า	ในพื้นที่เขตต�าบลในเมืองอ�าเภอเมือง

อุบลเป็นพื้นที่ที่มีวัดส�าคัญจ�านวนมากคือ	 มีวัดที่เป็นพระอารามหลวงมากถึง	 ๓	 วัด

ด้วยกนั	คอื	๑)	วัดมหาวนาราม	(สังกดัคณะสงฆ์มหานิหาย)	๒)	วัดสุปัฏนารามฯ	(สังกดั

คณะสงฆ์ธรรมยตุ)ิ	และ	๓)	วัดศรอุีบลรตันาราม	(สังกดัคณะสงฆ์ธรรมยตุ)ิ	วัดราษฎร์
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สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	 ๑๐๑	 วัดและวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ	 ๑๑	 วัด

รวมทั้งส้ิน	 ๑๑๕	 วัด	 และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งส้ิน	 ๓๘	 องค์	

ดังปรากฏในตารางที่	๑

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลพระพุทธรูปเก่าแก่ในเขตอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี 

ที่ พระพุทธรูป วัด อายุสมัย/ที่มา

๑. พระเจ้าใหญ่ศรี

สรรเพชร	(พระบทม์)	

วัดกลาง	

ต.	ในเมือง	

สร้างพร้อมเมือง

อุบลราชธานี	

๒. พระประธานสิมวัด

ก้านเหลือง

วัดก้านเหลือง	

ต.	ขามใหญ่	

ของเก่าของวัด	

๓. พระมหากัจจายนะ วัดข่าโคม	ต.	ปะอาว	 บางท่านเชื่อว่าหลวงปู่เสาร์	

กนฺตสีโล	เป็นผู้สร้าง	

๔. พระศรีอริย

เมตไตรย

วัดคูเดื่อ

ต.	แจละแม

ว่าน�ามาจากประเทศลาว	

๕. พระเจ้าใหญ่ วัดแจ้ง	ต.	ในเมือง	 สร้างพร้อมวัดราว	

พ.ศ.	๒๔๑๘	

๖. พระทอง วัดไชยมงคล

ต.	ในเมือง	

เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์

อัญเชิญมาจากลาวคราว

ศึกฮ่อ	โดนโจรกรรมไปแล้ว	

๗. หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

ศรีมงคล	

วัดด้ามพร้า	ต.	ขามใหญ่ ของเก่าของวัด	

๘. พระเจ้าใหญ่อินทร์

แปลง	(จ�าลอง)	

วัดต�าแย	ต.	ไร่น้อย พระครูอินทสารโสภณ	

น�าสร้าง	

๙. พระเจ้าใหญ่

่องค์ตื้อ

วัดใต้พระเจ้าใหญ่

องค์ตื้อ	ต.	ในเมือง	

สร้างปี	พ.ศ.	๒๓๗๓	
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๑๐. พระประธาน

หอแจกองค์เก่า

วัดทองนพคุณ	

ต.	ในเมือง

ของเก่าของวัด	

๑๑. พระแสน	สุโข	

อู่ทอง	(๓	องค์)	

วัดท่าวังหิน	

ต.	ในเมือง	

ของสร้างใหม่	

๑๒. พระเจ้าใหญ่

องค์เงิน

วัดทุ่งศรีเมือง	

ต.	ในเมือง

อายุราวรัชกาลที่	๓	

๑๓. พระเจ้าใหญ่

ศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง	

ต.	ในเมือง	

สร้างพร้อมตั้งเมืองอุบล	

พระครูวิโรจน์รัตโนบล	

(รอด	นนฺตโร)	บูรณะ	

พ.ศ.	๒๔๕๘	

๑๔. พระประธานในสิม

(ไม้)	

วัดนาควาย	

ต.	ในเมือง	

ของเก่าของวัด	

๑๕. พระบรมสัตถา วัดท่าบ่อ	

ต.	แจระแม

สร้าง	พร้อมพระพุทธ

สัพพัญญูเจ้า	พ.ศ.	๒๔๕๙	

๑๖. พระประธานสิม

วัดบูรพา	

วัดบูรพา	

ต.	ในเมือง

ของเก่าแต่เดิม	ใต้ฐาน

บรรจุอัฐิหลวงปู่เสาร์	

กนฺตสีโล

๑๗. พระเจ้าวิเศษ	

พระเจ้าประเสริฐ

วัดปทุมมาลัย	

ต.	ในเมือง	

ของเก่าของวัด	

๑๘. หลวงพ่อเงิน	 วัดปากน�้าบุ่งสระพัง	

ต.	กุดลาด

ขุดได้จากวัดป่าพิฆเณศวร์

๑๙. พระเจ้าใหญ่มิ่ง

มงคลอุบลเทพนิมติ

วัดพลแพน	ต.	ในเมือง พระครูวิโรจน์รัตโนบล	

(รอด	นนฺตโร)	สร้างเมื่อ	

พ.ศ.	๒๔๗๔

๒๐. พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม	

ต.	ในเมือง

ของเก่าในวัด	

ที่ พระพุทธรูป วัด อายุสมัย/ที่มา
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๒๑. พระพุทธมณีรัตน์	

(หลวงพ่อยิ้ม)

วัดมณีวนาราม	

ต.	ในเมือง

พระประธานอุโบสถ

๒๒. พระพุทธมณีโชติ	 วัดมณีวนาราม	

ต.	ในเมือง

ของเก่าในวัด

๒๓. พระเจ้าใหญ่อินทร์

แปลง

วัดมหาวนาราม	

พระอารามหลวง	

ต.	ในเมือง

สร้างปี	พ.ศ.	๒๓๕๐

๒๔. พระเจ้าจอมเมือง วัดเลียบ	ต.	ในเมือง หลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	

เป็นผู้สร้าง

๒๕. พระประธาน

อุโบสถ

วัดศรีแสงทอง	

ต.	ในเมือง

-

๒๖. พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม	

พระอารามหลวง	

ต.	ในเมือง

สิริของเมือง	เชิญสรงน�้า

ทุกปีสงกรานต์

๒๗. พระพุทธทิพยเนตร วัดศรีอุบลรัตนาราม	

พระอารามหลวง	

ต.	ในเมือง	

พระประธานอุโบสถเก่า

๒๘. พระประธานใน

ศาลาการเปรียญ

วัดศรีอุบลรัตนาราม	

พระอารามหลวง	

ต.	ในเมือง

สร้างจากไม้กันเกรา

๒๙. พระประธานหอ

แจกเก่า	วัดสระบัว

วัดสระบัว	ต.	หนองบ่อ	 _

๓๐. พระมหากัจจายนะ	 วัดสว่างอารมณ์

ต.	ในเมือง

ลอยน�้ามา	

๓๑. พระมิ่งเมือง วัดสุทัศนาราม	

ต.	ในเมือง	

สร้างปี	พ.ศ.	๒๔๕๗	

ที่ พระพุทธรูป วัด อายุสมัย/ที่มา



ประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี 133

๓๒. พระพุทธสัพพัญญู

เจ้า

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ต.	ในเมือง

สร้างปี	พ.ศ.	๒๔๕๙

๓๓. พระประธาน

อุโบสถวัดหนอง

ช้างทอง

วัดหนองช้างทอง	

ต.	แจระแม

๓๔. พระประธานหอ

แจก	วัดหนองไหล

วัดหนองไหล	

ต.		หนองขอน

สร้างปี	พ.ศ.	๒๔๕๙

๓๕. พระประธานสิม วัดหมากมี่	ต.	กระโสบ

๓๖. พระเจ้าใหญ่

องค์หลวง

วัดหลวง	ต.	ในเมือง สร้างพร้อมเมือง

อุบลราชธานี

๓๗. พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง	ต.	ในเมือง

๓๘. พระเจ้าใหญ่ปากด�า วัดหลวง	ต.	ในเมือง	 ของเก่าของวัด

 ข้อมูลจาก	Pukhut	(2020,	December	12,	personal	intewiew)

	 ขณะเดยีวกนักป็รากฏชัดว่าบรรดาพระพทุธรปูองค์ส�าคญัต่างๆ	ทีป่ระดษิฐาน

ในพื้นที่เขตอ�าเภอเมือง	 ๓๘	 องค์	 กลับมีเพียง	 ๗	 องค์	 เท่านั้นมีประณามบทส�าหรับ

กราบไหว้
๔
	 โดยทางวัดได้จัดสร้างแผ่นหินอ่อนจารึกค�าประณามบทไว้ส�าหรับผู้มา

สักการบูชาได้สวด	 โดยวัดที่มีแผ่นประณามบทจ�านวนมากที่สุดคือวัดป่าใหญ่	 ด้วยว่า

วัดน้ีประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง	 ที่กล่าวเช่นน้ี

เพราะปรากฏชัดว่า	 เป็นพระพุทธรูปองค์ส�าคัญองค์เดียวที่มีการสร้างวัตถุมงคล

รุ่นต่างๆ	 แพร่หลาย	 และมีประชาชนนิยมนับถือกันมากเป็นพิเศษ	 ลักษณะเช่นน้ี

จะพบได้ในหน้าเทศกาลซ่ึงประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี	 และประชาชน

ในจังหวัดใกล้เคียงมาสักการบูชามากที่สุด	วัดจึงได้รับเงินท�าบุญจ�านวนมาก

 
๔
	 ในทุก	 ๆ	 วัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ	 เช่น	 พระพรหม	 เจ้าแม่กวนอิม	 พระราหู	 เป็นต้น	

จะไม่น�ามากล่าวและอธิบายไว้ในที่นี้	เพราะจะท�าให้บทความวิจัยมีเนื้อหายาวเกินไป	อีกทั้งได้อธิบาย

ไว้แล้วในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ที่ พระพุทธรูป วัด อายุสมัย/ที่มา
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	 พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยเจ้าพรหมวรราช-

สุริยวงศ์	 (ท้าวทิดพรหม)	 เจ้าเมืององค์ที่	 ๒	 โดยมีพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา	

เป็นผู้สร้าง	 ดังปรากฏในจารึกวัดป่าใหญ่หลายหลัก	 โดยเฉพาะหลัก	 ๑	 กล่าวถึง

การอุทศิกลัปนา	และข้าโอกาสถวายองค์พระ	อน่ึง	เป็นประเพณีตามทีก่ล่าวในจารกึว่า

“...พญาตนใดมาอยูด่นิกนิเมอืง...ให้บชูาเคารพพระพทุธฮูปเจ้าองค์น่ีด้วย เครือ่งสักการ

บูชาเหยื่องใด เหยื่องหนึ่ง คือมโหสบคบงัน เมื่อเดือน ๕ เพ็ง ดังนั้น จักได้ค�าวุฑิศรี

สวัสดแีก่ชาวบ้านชาวเมอืง...” ชาวเมอืงอุบลฯ	เคารพพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงมากทีส่ดุ	

โดยเฉพาะเรื่องการบนบานศาลกล่าว	ปรากฏผลเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก		ดังนั้น	ภายหลัง

จึงท�าให้เกิดการสร้างประณามบทข้ึนเพื่อนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง	 และ

พระพุทธรูปองค์อื่นๆ	ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์อีก	๖	องค์ซึ่งมีโครงสร้างที่น่าสนใจ	ดังนี้

โครงสร้างการน�าเสนอเน้ือหาประณามบทพระพุทะรูปศักด์ิสิทธ์ิในบริบท

พื้นที่อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี

	 ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงภายนอกพระวิหารหลวงประดิษฐาน

ป้ายหินอ่อนจารึกค�าประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงดังนี้

 ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (ตั้ง นะโม ๓ จบ)

	 อิเมหินานา	สักกาเรหิ	อภิปูชิเตหิ	 ทีฆายุโก	โหมิ	อโรโค	สุขโต

	 สิทธิกิจจัง	สิทธกัมมังปิยังมะมะ	 ประสิทธิลาโภ	ชโย	โหตุ	สัพพะทา

	 อินทะพุทธะรูปัง	อภิปาเลตุ	มัง	 นะโมพุทธายะฯ

	 ศรีสวัสดีเจริญสุข	 สารพัดทุกข์ให้เหือดหาย	 ลาโภอย่าขาดสาย	 นิรันตะรัง

ประสิทธิเม

	 	 	 พุทธัง	สะระณังคัจฉามิ

	 	 	 ธัมมัง	สะระณังคัจฉามิ

	 	 	 สังฆัง	สะระณังคัจฉามิ

	 	 	 กาย	วาจา	จิตตประสิทธิเมฯ
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	 ประณามบทน้ีแต่งด้วยภาษาบาลีประสมกับภาษาไทยกลาง	 ส่วนที่เป็น

ภาษาไทยมีการร้องขอ	 (invocation)	 ให้ผู้สวดมีความสุข	ปราศจากความทุกข์	 มีลาภ	

(ส่ิงที่ควรมีควรได้)	 อยู่เนืองนิตย์	 และปราศจากอันตราย	 (แปลออกจากภาษาบาลี=	

นิรันตรัง)	ส่วนที่เป็นภาษาบาลีอยู่ตอนต้นและตอนปลายแปลความได้	ดังนี้

	 ด้วยเครือ่งสักการะหลายอย่างต่าง	ๆ 	กนัเหล่าน้ีทีข้่าพเจ้า

ได้น้อมมาบูชายิ่งแล้ว	 ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว	 ปราศจากโรค	

มีความสุข	 มีกิจการงานส�าเร็จประโยชน์	 เป็นที่รักใครของคนอ่ืน	

ขอลาภผลและชัยชนะจงส�าเร็จแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ	ขอความ

นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า	ขอพระพุทธรูปอันได้นามว่าอินทร์แปลง

จงปกปักรักษาข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าถึงพระพุทธ	 พระธรรม	 และ

พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง	ขอกาย	วาจา	และจิตใจของข้าพเจ้าจง

ส�าเร็จ	(แปลโดยผู้วิจัย)

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า	 เน้ือหาของประณามบทมีสาระส�าคัญสามส่วน	

คือ	 ส่วนต้นกล่าวถวายเครื่องสักการบูชาประสมกับการร้องขอความสุข	 และ

สวัสดิมงคลต่าง	ๆ	ส่วนที่สองแสดงความนอบน้อมพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง	และส่วน

สุดท้ายปวารณาตนหรือมอบตนว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยประกอบกับการร้องขอความ

ส�าเร็จในชีวิต	 ประเด็นที่น่าสนใจคือ	 การน�าค�าภาษาไทยที่มีสัมผัสมาประสมในคาถา

ประณามบทหรือบทสวดเป็นรูปค�าร้อยกรองหรือคาถา
๕
	 โดยเป็นค�าภาษาบาลีประสม

กับค�าไทยที่ได้รับการขัดเกลาปรับแต่งเป็นร้อยกรองประเภทร่ายในระดับดี	 มีสัมผัส

นอกหรือสัมผัสใน	 “ศรีสวัสดีเจริญสุข สารพัดทุกข์ให้เหือดหาย ลาโภอย่าขาดสาย 

นิรันตะรัง ประสิทธิเม”

	 ลักษณะการประดิษฐ์เป็นร้อยกรองภาษาบาลีหรือคาถา	 ประสมประสาน

กับค�าไทยที่มีสัมผัสคล้ายบทสวดมนต์หรือคาถาที่พระสงฆ์ใช้สวดในพิธีกรรมเช่นน้ี	

 
๕
	 ค�าว่า	 “คาถา”	 ความหมายดั้งเดิมและยังคงใช้กันในหมู่ผู้เรียนบาลีคือบทร้อยกรอง

ที่บังคับคณะฉันท์	 ต่อมามีผู้ใช้หมายถึงบทสวดหรือสิ่งที่สวดออกมาเพื่อการอย่างใดอย่างหน่ึง	 เช่น	

คาถาจุดเทียนชัย	 คาถาหว่านทราย	 คาถากันผี	 ฯ	 ซ่ึงแต่งขึ้นใหม่มีความหมายตามความเช่ือและ

ความประสงค์เฉพาะ
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Gonda	อธิบายว่า	รูปแบบภาษาร้อยกรองถือเป็นภาษาที่มีพลังกว่าและเหมาะสมกว่า

บทร้อยแก้วทีใ่ช้สวดในพธิกีรรมต่างๆ	ภาษามคีวามส�าคญัมาก	การส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ

ด้วยเสียงจึงเป็นการแสดงความรูสึ้กมากบ้างน้อยบ้าง	(แล้วแต่พธิน้ัีน	ๆ )	คณุสมบตัขิอง

ค�าที่สวดจึงมีพลังอ�านาจ	มีความศักดิ์สิทธิ์	และมิได้จ�ากัดเฉพาะความหมายของค�าใน

การส่ือสารเท่าน้ัน	 (Gonda,	 1989,	 p.15)	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงพิจารณาได้ว่า	 ประณาม

บทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงที่แต่งเป็นรูปคาถาภาษาบาลีโดยมีค�าภาษาไทยในลักษณะ

ร้อยกรองประสมดงักล่าวเป็นถ้อยค�าทีแ่ต่งขึน้เพือ่แสดงความรูสึ้กเชือ่มโยงกบัอ�านาจ

ของพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงผ่านรูปของภาษาที่มีลักษณะพิเศษเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ	์

ซ่ึงตอนต้นจะต้องกล่าวค�าแสดงความเคารพนมัสการก่อนแล้วขอค�าอ�านวยพร	

จึงสันนิษฐานได้ว่า	 ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงน่าจะสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	Gonda	เรื่องการใช้อาศีสในยัชญพิธีในสังคมอินเดียโบราณ	ซึ่งเป็นแนวคิดส�าคัญ

ที่อาจสามารถอธิบายและใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวคิด	โครงสร้าง	และ

การใช้ภาษาในประณามบท	ทีก่ล่าวเช่นน้ีเพราะแนวคดิดงักล่าวได้เคยใช้วิเคราะห์การใช้

ประณามบทในตอนต้นวรรณคดบีาลีช้ันอรรถกถาในงานวิจัยของ	Srion,	S.	Phramaha.	

(2007)	 ซ่ึงได้ข้อสรุปงานวิจัยที่ชัดเจนว่า	 แม้การรังสรรค์คัมภีร์พระพุทธศาสนาใน

ช้ันอรรถกถาเองกป็รากฏการนมสัการแล้วร้องขอค�าอ�านวยพรเช่นเดยีวกบัในอาศสีใน

วัฒนธรรมสมัยพระเวทในสังคมอินเดียโบราณ	 ซ่ึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นกรรม

นิยมและเน้นสอนเรื่องอนัตตาเป็นหลัก	 กระน้ันกลับพบว่า	 มีประณามบทภาษาบาลี

ในคัมภีร์ช้ันอรรถกถาที่แต่งโดยพระกวีชาวพุทธในพุทธศตวรรษที่	 ๘-๙	 มีเน้ือหาเช่น

เดียวกับอาศีสซ่ึงเป็นลักษณะของการใช้มนต์แบบหน่ึง	 Frist	 Staal	 (1986)	 กล่าวว่า

ในวัฒนธรรมเอเชีย	“มนต์”	(สันสกฤตใช้รูป	มันตระ)	เป็นกระบวนการการใช้เสียงทาง

ศาสนา	(religion	sound)	กล่าวคือ	การใช้เสียงสวดบ่น	หรือพร�่าออกมาเป็นกระบวน

การทางพธิกีรรมของศาสนา	ซ่ึงมกัพบในศาสนาทีม่กี�าเนิดจากอินเดยีคอืทัง้ศาสนาพทุธ

และศาสนาพราหมณ์ต่างนยิมใช้เสียงสวดในพิธีกรรมที่เรียกกันว่า	“มนต์”	ด้วยกันทั้งคู่

(Staal,	1986,	p.44)	ในปัจจุบันการสวดมนต์แบบศาสนาอินเดียยังคงได้ด�าเนินเรื่อยมา

ในชนเผ่าที่รับศาสนาจากอินเดีย	 เช่น	 ชนเผ่าไท-ลาว	 รวมถึงอีสาน	 โดยมีการสวด

แบบพิเศษออกไป	 ดังพบว่ามีผู ้คนจ�านวนมากนิยมสวดประณามบทส่ิงศักดิ์สิทธิ	์

ดังที่พบในสังคมพุทธท้องถิ่นอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	 ลักษณะเช่นน้ีย่อม
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แสดงให้เห็นว่า	 ขนบการสวดมนต์ได้เข้าไปมีอิทธิพลและด�ารงอยู่ในวัฒนธรรมของ

ผู้คนที่รับศาสนาจากอินเดีย	 ดังน้ัน	 งานวิจัยน้ีจึงจะใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นหลักในการ

วิเคราะห์และอธิบายเชื่อมโยงบริบทประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

	 ประเด็นส�าคัญที่ควรอธิบายไว้ในที่น้ีคือ	 รูปค�าภาษาบาลี	 “อภิปาเลตุ”	 ใน

ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงแปลความว่า	“จงอภิบาล	หรือปกปักรักษา”	เป็น

กริยาปัญจมีวิภัตติ	 (imperative)	 มีค�าแปลประจ�ารูปกริยาว่า	 “จง,	 เถิด	 ขอจง”
๖
 

ซึ่งแสดงความปรารถนาต้องการให้เกิดบางอย่าง	อ้อนวอนขอบางอย่าง	หรือให้มีบาง

ส่ิงบางอย่างเกิดข้ึน	 ในภาษาสันสกฤตเรียกกริยาน้ีว่า	 “กริยาปัญจมีวิภักติ์”	 เป็น

กรยิาทีแ่สดงการขอร้องค�าส่ังความจ�าเป็นหรอืความปรารถนา	(Bussayakul,	W.,	1990,	

p.86)	 บทที่นิยมใช้ปญจมีวิภักติยังได้ปรากฏในวัฒนธรรมการสวดมนต์	 และบทสวด

ในพธิสี�าคญัๆ	ในพระพทุธศาสนาอีกด้วย	เช่น	ในรตนปรติต์	“ยานีธะ ภตูานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเขตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตังพุทธัง นะมัสสามะ 

สุวัตถิ โหตุ”(ขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทั้งหลาย	 ผู้มาประชุมกันอยู่ในที่น้ี	

จงร่วมกันนมัสการพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปอย่างงาม	 อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

บูชาแล้ว	 ขอจงมีความสวัสดีเถิด)	 บางทีก็อาจไม่เป็นการนอกเรื่องที่จะพิจารณา

กริยารูปเช่นนี้ที่หลายครั้งใช้ในความหมาย	“วิงวอน”	ในคัมภีร์ฤคเวทรูปกริยาเช่นนี้ใช้

ในข้อความของการเชิญเทพเจ้าเป็นองค์ๆ	 ไปให้มาประทับยังยัชญพิธีที่ประกอบอยู	่

ให้มาปรากฏตัวในที่น้ันๆ	 และเข้าร่วมพิธี	 ทั้งน้ีก็เพื่อให้เทพเจ้าส�าแดงพลังอ�านาจ

เชิงอ�านวยประโยชน์แก่พิธีกรรมที่ท�าอยู่	 บางครั้งก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ลงไปอย่างมีเป้าหมายด้วย	 (Gonda,	 1989,	 p.130)	 รูปกริยาดังกล่าวน้ีเป็นตัวแทน

หรอืส่ือแนวคดิในเรือ่งการร้องขอและเอ้ือประโยชน์	(Gonda,	1989,	p.145)	กรยิาทีก่วีใช้

แต่งค�าในเชิงร้องขอวิงวอนเป็นกริยาอาขยาตหมวดปัญจมีวิภัตติ	 (imperative)	

ที่เป็นกริยาวิภัตติเดียวกับกริยาที่ใช้ในค�าร้องขอและวิงวอนต่อเทพเจ้าในยัชญพิธี

สมัยพระเวทบทนานทีและบทภรตวากยะในละครสันสกฤต	 (Srion,	 S,	 Phramaha,	

2007,	 p.97)	 ลักษณะเช่นน้ีส่ือให้เห็นว่า	 ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงส่วน

 
๖
	 รูปกริยาที่คุ้นเคยปรากฏในค�าแผ่เมตตา	“สพฺเพ	สตฺตา	อเวรา	โหนฺตุ”	แปลว่า	“ขอสัตว์

ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรภัย”
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ที่เป็นภาษาบาลีร้อยกรองไม่รวมบทถึงไตรสรณคมน์มีโครงสร้างส�าคัญ	 ๓	 ส่วนคือ	

ตอนต้นแสดงความเคารพด้วยถ้อยค�านมัสการพร้อมกับการขออ�านวยพร	 ตอนกลาง

แสดงความนอบน้อมแล้วร้องขอค�าอ�านวยพร	 และตอนท้ายขอให้พระเจ้าใหญ่อินทร์

แปงปกปักรักษา	ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ยังพบในประณามบทพระแก้วโกเมน	ดังนี้

 ประณามบทพระแก้วโกเมน (ตั้ง นะโม ๓ จบ)

	 อะระหัง	ปะนะ	สัมพุทโธ	 ภะคะวาโย	ตะถาคะโต

	 โลกะวิทู	อิธุปปันโน	 กิตติสัทโท	อนุตตะโร

	 พุทธะรูโป	หิ	นาเมน	 โส	โกเมนาติ	วุจจติ

	 ฐิโต	มะณีวนาราเม	 ชะนานัง	ปูชะโก	วะโร

	 พุทธะรูปัง	สุสัณฐานัง	 วันทามิ	สิระสา	อะหัง

	 ตันเตชะสานุภาเวนะ	 โหตุ	เม	ชะยะมังคะลันติฯ

	 พระตถาคตเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ไกลจากกิเลส	 ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ	 ทรง

เป็นผู้จ�าแนกแจกธรรม	 เป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลก	 เสด็จอุบัติแล้วในโลกน้ี	 ทรงมีความ

ยอดเยี่ยม	 ก็พระพุทธปฏิมาผู้เป็นองค์แทนพระตถาคตเจ้าพระองค์น้ันแลอันเขา

ขนานนามว่า	 “พระแก้วโกเมน”	 ประดิษฐานแล้ว	 ณ	 วัดมณีวนาราม	 (ป่าน้อย)	 เป็น

พระพทุธรปูองค์ประเสรฐิทีค่วรบูชาของมหาชน	ข้าพเจ้าขอน้อมวันทนาการพระพทุธรปู

ทีม่สัีณฐานอันดเีลิศด้วยเศยีรเกล้า	ด้วยอานุภาพแห่งการน้อมวันทาน้ัน	ขอชยัมงคลจง

มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ	(แปลโดย	ผู้วิจัย)

	 เมื่อพิจารณาเน้ือหาประณามบทที่แปลแล้วจะพบว่า	 ตอนต้นเน้ือหาเน้น

การสรรเสรญิ	พรรณนาลักษณะและทีอ่ยูข่องพระพทุธรปู	ต่อจากน้ันแสดงการนมสัการ

แล้วร้องขอสวัสดมิงคล	หากพจิารณาแล้วจะพบว่า	โครงสร้างประณามบทดงักล่าวน้ีมี

สองส่วน	 และสอดคล้องกับประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงในเรื่องของค�าขอ

อ�านวยพรให้เกิดมงคลและส่ิงดีงามตามมาจากการแสดงนมัสการถวายความเคารพ	

ลักษณะดังกล่าวส่ือให้เห็นว่า	 การร้องขอให้เกิดบางส่ิงบางอย่างขึ้นน้ีจะพบได้

ในประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี
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	 เมื่อสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้นทั้งหมดแล้วได้พบว่า	 ประณามบทพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์อ�าเภอเมืองอุบลราชธานีทั้ง	๗	 องค์นี้	 มีโครงสร้างการใช้ภาษาที่ส�าคัญใกล้

เคียงกันน่ันคือตอนต้นกล่าวค�าสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยหรือพระพุทธรูปองค์น้ัน	 ๆ	

ตอนกลางกล่าวค�านอบน้อมนมัสการหรือแสดงความเคารพอย่างสูงสุด	และตอนท้าย

ขอพรให้การกล่าวค�าประณามบทหรือนอบน้อมอ�านวยผลในทางบวกหรือเป็นคุณมี

สวัสดิมงคลเป็นต้น	แก่ผู้กล่าวค�าประณาม	สามารถแสดงในรูปตารางที่	๒	ดังนี้

ตารางที่ ๒	 แสดงโครงสร้างประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์ 	 อ�าเภอเมือง	

 จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย

๑.	พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง สักการะ/

นมัสการ

ร้องขอ

ค�าอ�านวยพร

ร้องขอ

ค�าอ�านวยพร

๒.	พระเจ้าใหญ่องค์หลวง

๓.	พระแก้วไพฑูรย์

๔.	พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

๕.	พระแก้วโกเมน

สรรเสริญ

พรรณนาคุณ

สักการะ/

นมัสการ

ร้องขอ

ค�าอ�านวยพร

๖.	พระบทม์วัดกลาง สักการะ/

นมัสการ

สรรเสริญ

พรรณนาคุณ

ร้องขอ

ค�าอ�านวยพร

๗.	หลวงพ่อเงินวัดปากน�้าบุ่งสะพัง - - ร้องขอ

ค�าอ�านวยพร

	 จากตารางที	่๒	จะพบว่า	โครงสร้างประณามบทพระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิม์คีวาม

แตกต่างกนั	คอื	ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจะมคี�าอ�านวยพรทัง้ตอนกลางและ

ต้น	หมายเลข	๒-๕	ตอนต้น	สรรเสริญพรรณนาคุณ	ตอนกลางสักการะ/นมัสการ	และ

ตอนท้ายร้องขอค�าอ�านวยพร	 ส่วนพระบทม์วัดกลางมีโครงสร้างคล้าย	 ๕	 องค	์

เพียงแต่มีการสลับค�าสักการะ/นมัสการก่อนค�าสรรเสริญพรรณนาคุณ	ส่วนหมายเลข	

๗	จะพบว่า	มีลักษณะต่างจากหมายเลข	๑-๖	คือมีเพียงร้องขออ�านวยพรในตอนท้าย	

และพระพุทธรูปหมายเลข	 ๗	 เองก็มีประวัติความเป็นมาที่ส�าคัญคือเป็นพระส�าหรับ

การศึก	 และเป็นพระพุทธรูปที่ขุดพบไม่ได้มีประชุมชนสร้างขึ้น	 ลักษณะดังน้ีอาจเป็น
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เหตุให้ประณามบทหลวงพ่อเงินไม่มีโครงสร้างส่วนต้นและกลาง

	 เมื่อพิจารณาโครงสร้างประณามบทพระพุทธรูปศักกดิ์สิทธิ์ทั้ง	 ๗	 องค์

มีโครงสร้างที่เหมือนกันคือ	 ตอนท้ายจะต้องปรากฏค�าอ�านวยพรร้องขอให้เกิดสวัสดิ

มงคลและความสุขแต่ผู้กล่าวค�าประณาม	 ลักษณะเช่นน้ียังพบในประณามบทงาน

นิพนธ์ภาษาบาลีชั้นอรรถกถา	เช่น	คัมภีร์สมันตปาสาทิกาพระพุทธโฆสะ(Siamrattepi-

takatthakatha.	 1992,	 p.1)	 กล่าวว่า	 “ข้าพเจ้านมัสการอยู่ซ่ึงพระรัตนตรัยที่ควรแก่

การนมสัการโดยส่วนเดยีวได้ประสบบญุอันยิง่ใหญ่ไพบลูย์ด้วยอานุภาพแห่งบุญอันเกดิ

จากการนมสัการน้ัน	ขอให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากอนัตราย”	และในอรรถกถาปรมตัถทปีนี	

(ข.ุอุ.)	พระธรรมปาละ	(Siamrattepitakatthakatha.	1992,	p.1)	กล่าวว่า	“ด้วยเดชแห่ง

บุญทีเ่กดิจากการวันทาพระรตันตรยัดงัพรรณนามาแล้วน้ี	ขอให้ข้าพเจ้าจงแคล้วคลาด

จากอันตรายในท่ีทุกสถาน”	 เป็นต้น	 การสรรเสริญแล้วตามด้วยถ้อยค�าแสดง

ความปรารถนาร้องขอในแง่มุมแบบมันตระสอดคล้องกับวรรณกรรมและธรรมเนียม

ปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆอีกมากมาย	 (Gonda,	 1989,	 p.88)	 เมื่อพิจารณาแล้วจึง

น่าเช่ือได้ว่า	 แนวคิดเรื่องการแสดงความปรารถนาขออ�านวยพรในตอนท้ายประณาม

บทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้พบในชั้นอรรถกถา	และน่าจะเป็นแนวคิดที่เป็นสากล	อีกทั้ง

จะพบว่า	 ประณามบททั้งหมดมีโครงสร้างใกล้เคียงกัน	 ยกเว ้นประณามบท

หลวงพ่อเงินวัดปากน�้าเท่าน้ันที่ไม่มีถ้อยค�าพรรณนาหรือสรรเสริญตอนต้นและ

นมัสการ	 ในแง่ของโครงสร้างประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จะข้ึนต้นด้วยคาถา

ภาษาบาลีที่มีเน้ือหานอบน้อมต่อพระพุทธรูปองค์น้ัน	 ๆ	 ช่วงกลางหรือท้ายมักใช้ทั้ง

ภาษาบาลีและภาษาไทยซ่ึงมีเน้ือความคล้องจองกันส่วนมาก	 เน้นให้เกิดสวัสดิมงคล	

ความสุข	 ความเจริญรุ่งเรือง	 มีลาภ	 และปราศจากอันตรายเป็นการกล่าวคาถาแล้ว

อ้างสรรเสริญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	 ซ่ึงใกล้เคียงกับประณามบทในตอนต้นคัมภีร์

อรรถกถาทัง้ยงัพบว่าประณามบทพระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิใ์นเขตอ�าเภอเมอืงอุบลราชธานี

ยังคมนิยมใช้ภาษาบาลีประพันธ์ซึ่งจะกล่าวถึง	ดังนี้

บทบาทของภาษาบาลีในการสร้างสรรค์ประณามบท

	 ประเด็นส�าคัญที่ควรอธิบายไว้ในที่น้ีคือต�านานหรือประวัติของพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์	 โดยพบว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์จะมีเรื่องราวที่สัมพันธ์กับเมือง
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อุบลราชธานีตัวอย่างเช่น	 พระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

อุบลราชธานี	มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ	๓	เมตร	สูงประมาณ	๕	เมตร	ก่อสร้าง

ด้วยการก่ออิฐถือปูนพร้อมกับลงรักปิดทอง	 โดยพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา	 ได้

น�าพาศิษยานุศิษย์สร้างองค์พระเจ้าใหญ่เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๕๐	 มีความในจารึกวัดป่าใหญ่

หลักที่	 ๑...ช่ือว่าพระเจ้าอินแปง
๗
 ให้คนแลเทวดาคอยล�าแยงรักษาบูชาอย่าให้มี

อนารายอนัตายแก่พุทธรูปเจ้าองค์วเิศษเพื่อให้เป็นมุงคลแก่บ้านเมือง...”	(Punnothok,	

1987,	 p.	 373-374)	 พระพุทธรูปประจ�าเมืององค์ต่อมาคือพระบทม์วัดกลาง	 นาม

“พระบทม์”	หรอื	“พระเจ้าใหญ่ศรสีรรเพช็ร”	เป็นพระประธานองค์ดัง้เดมิของวัดกลาง	

สร้างเมื่อราว	 พ.ศ.	 ๒๓๓๖	 เรียกว่า	 พระบทม์	 เพราะสร้างด้วยส่วนผสมหลักคือ

เกสรดอกบัว	 และว่านจ�าปาศักดิ์ป่นละเอียดอธิษฐานก่อปั้นเป็นองค์พระบทม์	 (ไม่มี

เหล็กเสริมภายใน)	ที่มาของชื่อพระบทม์	และความเชื่อ	กล่าวว่า	มาจากค�าว่า	บัว	คือ	

ปทุม�	 –	ปทม	–	บทม์	หมายถึงพระดอกบัว	 ได้แก่	บัวหลวง	มีสีแดง	กลิ่นหอม	 เป็น

พระพทุธรปูทีป่ระสาทพรเกือ้กลูให้เกดิความส�าเรจ็ตามแรงแห่งสัจจาธษิฐานปรารถนา	

และเป็นหน่ึงในของดีเมืองอุบล	 ตามค�าพังเพยโบราณ	 “พระบทม์วัดกลาง	 พระบาง

วัดใต้	หอไตรวัดทุ่ง”	และ	“จั่งแม่นงามปานพระบทม์”	(Wisitpattanaporn,	Phragru,	

2014,	p.5)

 ต่อมาพระแก้วไพฑูรย์	ถอืเป็นพระองค์ส�าคญัคูเ่มอืงอุบลราชธานี	พระพทุธรปู

องค์น้ีเป็นสมบัติของเจ้านายเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเจ้าค�าผงได้

ถวายให้เป็นสมบัติของวัดหลวงคู่กับพระแก้วบุษราคัม	 เมื่อเจ้านายทางกรุงเทพฯ	

มาปกครองเมืองอุบลราชานี	ในสมัยรัชกาลที่	๕	เจ้านายดั้งเดิมพื้นเมืองอุบลราชธานี

เกรงว่าเจ้านายทางกรุงเทพฯ	 จะบังคับเอาพระแก้วทั้ง	 ๒	 องค์ไปเป็นสมบัติส่วนตัว	

จึงได้พากันน�าพระแก้วทั้ง	 ๒	 องค์แยกไปซ่อนไว้มิให้ผู้ใดล่วงรู้	 คราวสร้างวัดศรีทอง	

(วัดศรีอุบล)	 เจ้าอุปฮาด	 (โท)	 น�าพระแก้วบุษราคัมไปถวายท่านเทวธมฺมี	 (ม้าว)	 เป็น

ผู้รักษาไว้	 ส่วนพระแก้วไพฑูรย์	 เจ้านายเมืองอุบลราชธานีได้น�าไปเก็บรักษาไว้เอง

 
๗
	ค�าว่า	 อินแปงในที่น้ีสะกดตามต้นฉบับ	 อน่ึงช่ือพระพุทธรูปน้ีมีรูปค�าเขียนหลาย

แบบ	เช่น	อินทร์แปง	อินแปง	แต่ผู้เขียนใช้ค�าว่า	“อินทร์แปลง”	ตลอดทั้งบทความเพื่อไม่ให้

เกิดความสับสน
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ด้วยถือว่าเป็นมรดกล�้าค่าจากบรรพบุรุษ	 ต่อมา	 ดร.บ�าเพ็ญ	 ณ	 อุบล	 ได้น�ามาถวาย

แด่	 พระครูวิลาสกิจจาทร	 เจ้าอาวาสวัดหลวงในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เพื่อเป็นสมบัติของ

วัดหลวงสืบต่อไป	(Choksawat	and	Ngopok,	2007,	p.	25-26)

	 ส่วนพระแก้วโกเมนเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชัยขัดสมาธเิพชร	สันนิษฐานว่า

เป็นศิลปะล้านนา	ขนาดหน้าตักกว้าง	๓	นิ้ว	สูง	๔	นิ้ว	แกะจากแก้วสีแดงเข้ม	มีประวัติ

ว่าอัญอัญเชิญมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต	 (เวียงจันทน์)	 โดยเป็นสมบัติดั้งเดิมของ

เจ้าปางค�า	 ตกทอดมายังพระวอพระตา	 และเจ้านายผู้สร้างเมืองอุบลราชธานีและ

ปิดเป็นความลับไว้	 โดยเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทุกรูปเป็นผู้รักษาไว้สืบทอดกันมา	

กระทั่งพระกิตติญาณโสภณ	 (แสง	 นาคเสโน)	 ได้เชิญออกมาให้ญาติโยมได้สรงน�้าใน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	เป็นต้นมา	และพระเทพวราจารย์	เจ้าอาวาส

รูปปัจจุบันได้สร้างหอพระแก้วโกเมน	 เป็นที่ประดิษฐานจัดประเพณีนมัสการสมโภช

ทุกปี	และอญัเชญิออกใหส้รงน�า้ในเทศกาลสงกรานตเ์รื่อยมา	(Weesapen	and	Other,	

2018,	p.12)

	 ส�าหรับพระเจ้าใหญ่องค์ต้ือเล่ากันว่า	 พระพุทธรูปองค์ตื้อน้ีได้ถูกห่อหุ้ม

ทาปอมพอกเอาไว้	พอกด้วยเปลือกไม้บดละเอียด	ยางบงผสมผงอิทธิเจ	และทองค�า

เงิน	นาค	ส�าริด	เงินรางกาชาดชะพอก	ใช้น�้าเกลี้ยง	น�้าชาดผสมทาปอมพอกแล้วลงรัก

ปิดทอง	 (Wat	 Tai	 Phracaoyai	 Ongtue,	 2017,	 p.13	 –	 14)	 ในจารึกวัดใต้เทิง	 ๑	

ได้กล่าวว่า	 อัครวรราชครูปุตสีตธรรมวงศา	 และพระพรหมราชวงศาภูมินทร์	 เป็น

ประธานสร้างองค์พระเจ้าใหญ่องค์น้ีข้ึน	 “...สมเด็จอัครวรราชครูปุสสีตธรรมวงศา

เจ้าจึงมาใส่ตกแต่ง	 จึงอยู่โสดสุขแห่งด้วยเดชประจงไว้	 จึงขวนขวายหาก็สมยอได้

ยนทองมีประมาณ	 ๙	 แสนบาทบน	 จึงพร้อมกันหล่อพุทธรูปสร้อยสัพพัญญูยอดแก้ว

ก็ดี...ในกาลนั้นจึงชมพระนามวิลาศ	พุทธรูปเจ้าชื่อว่า	 เมตตรัยสัทโธด้วยมหันตศรัทธา

โสภาพ	 มีใจอันสลาดด้วยกุศลปรารถนา	 ขอให้ได้ยังอรหันตผลญาณ	 ในอนาคตกาล

เบือ้งหน้าในส�านักพระพทุธเจ้าอรยิเมตตรยัโยเจ้าฟ้าอันอยูห้่องดสิุตา	ขอให้ได้ดงัค�ามกั

ค�าปรารถนา	 อย่าคลาดแคล้วก็ข้าเทอญ...”	 (Ponnothok,	 T.,	 1987,	 p402-403)

พระเจ้าใหญ่องค์หลวงสร้างโดยพระประทมุวรราชสุรยิวงศ์	(เจ้าค�าผง)	เจ้าครอบครอง

เมืองอุบลราชธานีองค์แรกได้ให้ช ่างชาวเวียงจันทน์สร้างเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๔

เพื่อเป็นพระประธานประจ�าตัววัดหลวงประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวง	
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(ศาลาการเปรียญ)	เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเมืองอุบลราชธานีและ

เป็นพระพุทธรูปองค์แรกของเมือง	(https://www.noomsaotours.co.th/:	online)

	 ส่วนหลวงพ่อเงินเป็นพระปางมารวิชัยที่เช่ือกันว่าเป็นพระพุทธรูปประจ�า

กองทัพพระวอ-พระตา	 และถือกันว่าครั้งหนึ่งยังเคยเป็นพระพุทธรูปที่เจ้าปางค�าแห่ง

นครเชียงรุ ้งอัญเชิญขึ้นเป็นพระชัยหลังช้างออกรบ	 อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปที่

พบในนิมิตพระมงคลธรรมวัฒน์	(บุญจันทร์	ปรานพิมพ์)	ที่แสดงอภินิหารล�าแสงยิงไป

ทีเ่ครือ่งบินสหรฐัอเมรกิาจนท�าให้เสียการทรงตวัสมยัสงครามเวียดนาม	(๒๔๙๗-๒๕๑๘)	

(Sangyu,	T.,	2006,	p.25)	ตามต�านานจะพบว่า	มีลักษณะที่แตกต่างกับองค์อื่นในแง่

ที่ว่าเป็นพระส�าหรับการศึก	 และเป็นพระพุทธรูปที่ขุดพบไม่ได้มีประชุมชนสร้างข้ึน	

เมื่อพิจารณาเชิงประวัติจะพบว่า	พระพุทธรูปทั้ง	๗	องค์คู่เมืองอุบลราชธานีนี้ถือเป็น

พระเก่าแก่มีประวัติและความเป็นมาสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมชาวเมืองอุบลราชธานี	

มากกว่าครึ่งถือเป็นพระศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวเมืองเคารพมาหลายชั่วอายุคน	 เมื่อเกิดความ

เคารพศรัทธาแล้วก็ย่อมน�ามาซ่ึงความแนวคิดการพึ่งพิงพระพุทธรูปคู่เมืองในฐานะ

ส่ิงศกัดิส์ทิธ์ิยดึเหน่ียวจิตใจ	และใช้ประณามบทเพือ่เช่ือมโยงตนเองเข้าไปถงึพระพทุธรปู

องค์น้ันๆ	 ผ่านภาษาลักษณะพิเศษ	 ภาษาที่รังสรรค์ขึ้นมาประณามพระพุทธรูปเช่นน้ี

อาจถือเป็นส่ิงที่มีพลังอ�านาจมากกว่าเครื่องมือส่ือสารธรรมดาทั่วไป	 อีกทั้งยังมีมิติ

การส่ือความหมายเกินกว่าเน้ือหาในภาษา	 หรือในขณะที่เน้ือหาอาจไม่ส่ืออะไรเลย

ก็ได้	 หรือการที่ภาษาเฉพาะมีไว้เพื่อการส่ือสารในวงในและเพื่อแสดงอาณาจักรความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจกับส่วนอื่นๆ	ของสังคม	(Eoseewong,	2002,	p.7)	แสดงให้เห็นว่า

ภาษาน่าจะเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่ือสารทั่วไป	 ลักษณะเช่นน้ีพบในภาษาที่

ปรากฏในบทสวด	 Damien	 and	 Charles	 (2010,	 p.	 495)	 อธิบายค�าว่า	 “มันตระ

หรือมนต์”	 ไว้ใน	 Encyclopedia	 of	 Buddhism	 ว่า	 ชาวพุทธนิกายฝ่ายมหายานเอง

นิยมสวดมนัตระกเ็พราะต้องการสร้างกรรม	(ด)ี	เช่ือมโยงระหว่างตวัผู้สวดหรอืปฏบิตัิ

พธิกีรรมไปถงึพระพทุธเจ้าด้วยการร้องขอ	(invoked)	ผ่านบทมนัตระน่ันเอง	การสวดมนต์

ก็คือการใช้ภาษาที่เปล่งออกมาเป็นค�ารวมกัน	 ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับประณาม

บทพระพุทธุรูปศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุบลราชธานีที่นอกจากภาษาจะมีอ�านาจ	 และอาจ

เป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปแล้ว	 เสียงในศาสนาส�าหรับชาวพุทธเอง	

ค�าแต่ละค�าที่เปล่งออกไปเป็นภาษา	 น่าจะมีพลังอ�านาจเช่ือมโยงไปถึงพระพุทธเจ้า

ผ่านการสวดด้วย	ซ่ึงพบในประณามบทพระพทุธรปู	๗	องค์มลัีกษณะส�าคญัเฉพาะ	ดงัน้ี
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ประณามบท ภาษา

บาลี

ภาษา

บาลี+ไทย

สรรเสริญ

คุณลักษณะ

นมัสการ ขออ�านวยพร

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง    

พระเจ้าใหญ่องค์หลวง    

พระแก้วไพฑูรย์    

พระบทม์วัดกลาง    

พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

บรมโพธิสัตว์

   

พระแก้วโกเมน   

หลวงพ่อเงนิวัดปากน�า้  

	 จากตารางจะพบว่า	 ประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พื้นที่วิจัยจะแต่งเป็น

ภาษาบาลีเป็นหลัก	 และภาษาบาลีประสมภาษาไทย	 เช่น	 ประณามบทพระเจ้าใหญ่

อินทร์แปลง	“อินทะพุทธะรูปัง อภิปาเลตุ มังนะโมพุทธายะฯศรีสวัสดีเจริญสุข สารพัด

ทุกข์ให้เหือดหาย ลาโภอย่าขาดสาย นิรันตะรัง ประสิทธิเม” พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

บรมโพธิสัตว์“อริยะ อริยะ เมตตรัยสัทโธนะโมพุทธายะฯจงมาเป็นศรีคุ้มครองของ

ตัวลูกน้ีเทอญฯ”	 พระเจ้าใหญ่องค์หลวง	 “นะโม การัสสะเตเชนะอะโรโค โหมิ 

นิพภะโยสุขัง โสตถิพะลัง ภาคยัง มัยหัง ภะวันตุ สัพพะทาติ” พระบทวัดกลาง	“ทีปะ 

ธูปาทิสักกาเรเนตตะวา ปูชะยามิหังอิจฉิตัง ปัตถิตัง มัยหัง ขิปปะเมว สะมิชฌันตุฯ” 

ท�าให้ทราบว่า	 (๑)	 เน้ือหาของประณามบทสะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องมนุษย์กับ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่วิจัยที่ต้องการที่พึ่งทางใจ	 แต่ได้สร้างระบบการพึ่งพิงด้วยการ

สรรเสริญ	นมัสการ	แสดงความเคารพสูงสุดแล้วร้องขอผลจากการถวายประณามนั้น	

(๒)	 เน้ือหาส่วนท้ายการขออ�านวยพรมีลักษณะใกล้เคียงกับอาศีสในพิธีกรรมของ

พราหมณ์ในวัฒนธรรมอินเดียโบราณในนิคมนกถาในคัมภีร์ช้ันอรรถกถาและฎีกา	 ซ่ึง

พระภิกษุและกวีได้รจนาไว้	 และบทภรตวากยะที่ปรากฏในตอนท้ายบทละครสันสกฤต	

ตารางที่ ๓	แสดงภาษาที่ใช ้ในประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์	 อ�าเภอเมือง	

	 จังหวัดอุบลราชธานี
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และ	(๓)	แนวคิดการใช้ภาษากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิยมใช้ภาษาบาลี	ขณะเดียวกันกลับพบว่า

ประณามบทพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงเป็นต้นแต่งด้วยภาษาบาลีประสมไทย	 เน้ือหา

ประณามบทถือเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้สวดกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	 และ

ถือเป็นภาษาพิเศษที่เช่ือกันว่ามีอ�านาจ	 ศักด์ิสิทธ์ิ	 และมีพลังกว่าค�าไทยธรรมดาทั่วไป

ดงัจะพบว่าภาษาทีใ่ช้มกีารน�าเข้าฉันลักษณ์และแม้มคี�าไทยเรยีงเป็นร่ายมกีารส่งสัมผัส

บ้าง	 Gonda	 (1989,	 p	 15)	 อธิบายว่า	 ผู้นิพนธ์มักใช้ถ้อยค�าขัดเกลาปรับแต่ง

ให้สูงส่งอาจจะมีสัมผัสนอกหรือสัมผัสในเช่นเดียวกับร้อยกรองที่ใช้ในพิธีกรรม

หรือที่ใช้สวดในพิธีกรรม	 รูปแบบภาษามีพลังกว่าและเหมาะสมกว่าบทร้อยแก้ว

ทั่วๆ	 ไปในพิธีกรรมระดับของภาษาเช่นน้ีย่อมมีความส�าคัญมาก	 ค�าที่สวดออกมา

แต่ละครั้งมีพลังอ�านาจและศักดิ์สิทธิ์	 และมีสถานะสูงกว่าการส่ือสารแบบปกติ

ทั่วไป	 ประเด็นที่	 ๓	 ดังอธิบายถึงถือเป็นลักษณะพิเศษของประณามบทพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์อ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	 กล่าวคือประณามบทดังกล่าวนี้ควรถือเป็น

ประณามบทวัฒนธรรมแบบประสมประสานอันแสดงให้เห็นความกลมกลืนระหว่าง

วัฒนธรรมภายนอกคือพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย	 ผู ้สวดย่อมเข ้าใจ

ความหมายในขณะสวดและส่งผลต่อระบบความคิด	 อันแตกต่างจากประณามบทใน

วัฒนธรรมอื่นเช่นค�าไหว้พระพุทธรูปล้านนานที่แต่งเป็นภาษาบาลีล้วน

	 เมือ่พจิารณาแล้วแนวคดิเช่นน้ีเป็นแนวคดิทีส่อดคล้องกบัค�าบูชาพระธาตแุละ

พระพุทธรูปส�าคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซ่ึงเป็นบทประพันธ์ภาษา

บาลีที่มีเน้ือหาแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบคล้ายกัน	 คือมีค�ากล่าวแสดงความ

เคารพบชูาด้วยบทนมสัการกราบไหว้นนท์ลชา	ณะภมูอิธบิายว่า	ค�าไหว้พระธาตไุด้แสดง

พรรณนาปูชนียวัตถุ	 ได้แก่	พระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์และพระพุทธรูป	ทั้งยังมีสิ่ง

สักการบชูาอ่ืนๆ	เช่น	พระรตันตรยัสัตตมหาสถานพระศรมีหาโพธิ	์และรอยพระพทุธบาท

สอดแทรกไว้บ้าง	 มีค�าพรรณนาสรรเสริญปูชนียวัตถุเป็นค�าแฝงความรู้สึกศรัทธา	 สื่อ

ความหมายละเมียดละไม	 แสดงความคิดความเช่ือประการต่างๆ	 อันเป็นข้อเท็จจริง

บ้าง	เหนือจินตนาการบ้าง	มคี�าแสดงสถานทีป่ระดษิฐานพระธาตแุละพระพทุธรปู	และ

มีค�าอธิษฐานขอพรเป็นลักษณะอ้างอิงสิ่งต่างๆ	และระบุสิ่งที่ตนต้องการค�าบูชาเกือบ

ทกุบท	ระบถุงึปูชนียวัตถสุ�าคญั	ลักษณะเช่นน้ีส่ือถงึเจตนารมณ์ทีมุ่ง่หวังจะกราบไหว้บชูา

พระธาตแุละพระพทุธรปูเป็นส�าคญั	หรอือาจะแสดงว่าค�าบชูามพีืน้ฐานมาจากค�ากราบ
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ไหว้นมัสการส่ิงเคารพบูชาทั่วไป	 นอกจากน้ีค�าบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปส�าคัญอีก

หลายแห่งก็ใช้วิธีคัดลอกบทบาลีอื่นๆ	 ที่มาจากบทสวดมนต์บ้าง	 คาถาจารึกบ้าง	 หรือ

แม้แต่ค�าบริกรรมที่ไม่มีความหมายบ้าง	 สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการบูชา

ด้วยค�าสวดของชาวล้านนา	เพราะชาวล้านนายดึถอืภาษาบาลีว่าเป็นภาษาพระพทุธเจ้า

เป็นมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์	 หากได้น�ามาสวดแล้วท�าให้เกิดเป็นมงคลได้	 (Napum,	

2015,	p.116-118)

	 จากข้อค้นพบของนนท์ลชา	 ณะภูมิ	 ย่อมท�าให้ทราบแนวคิดเรื่องการสร้าง

ค�าบชูา	ประณามบท	นมสัการส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์นวคูข่นาน	คอื	สังเกตได้ว่าเรือ่งการใช้ภาษา

เพื่อสื่อความหมายลักษณะพิเศษเช่นน้ีพบทั้งในประณามบทและค�าไหว้พระธาตุใน

เขตภาคเหนือของไทย	โดยนิยมแต่งเป็นคาถาภาษาบาลี	ส�าหรบัประณามบทได้แต่งเป็น

บทร้อยกรองประสมร่ายสอดคล้องกับแนวคิดของ	Gonda	คือ	ค�าไหว้ขอพระเทพเจ้า

ในวัฒนธรรมสมัยพระเวทแต่งเป็นบทร้อยกรองและมีเน้ือหาขอพรตอนท้ายเสมอ	

จะเหน็ว่า	การใช้ภาษาในแนวทางเช่นน้ีมลีกัษณะต่างจากภาษาพดูหรอืทีใ่ช่ส่ือสารทัว่ไป

ในสังคมมนุษย์	 ที่ควรอธิบายในที่น้ีคือประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นิยมเป็นบท

ร้อยกรองทีม่คี�าภาษาบาลีประสมภาษาไทย	เมือ่วิเคราะห์ผ่านแนวคดิของ	Gonda	แล้ว	

พบว่า	๑)	ประณามบทเป็นกระบวนการใช้ถ้อยค�าทีส่�าคญัส่ือสารถงึพระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิ	์

และท�าให้ผู้สวดรู้สึกถึงความคุ้มครองปลอดภัย	และอาจให้สมปรารถนา	๒)	ประณาม

บทเป็นกระบวนการใช้ภาษา	(ถ้อยค�า)	แบบพิเศษที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์	ผ่านภาษาบาลี	

และท�าให้ผู้สวดสบายใจในเชิงจิตวิทยา	 ศิราพร	 ฐิตะฐาน	 (Thitathan,	 1990,	 p.7)	

อธิบายว่า	 มนุษย์ในทุกสังคมมีความเช่ือว่ามีอ�านาจบางอย่าง	 ภาวะบางอย่าง	 หรือ	

being	 บางอย่าง	 ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของผีสาง	 เทวดา	 พระเจ้า	 พระ	 กรรม	 เป็นผู้ที่

หรือเป็นส่ิงที่มีอ�านาจในการให้คุณ	 ให้โทษ	 สามารถบันดาลให้เกิดปรากฏการณ์

ปาฏิหาริย์	 ควบคุมหรือบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ	 ซ่ึงพ้นอ�านาจของมนุษย์ทั่วไป	

เช่น	 ช่วยดลบันดาลให้ฝนตก	 โดยพบว่า	 เน้ือหาประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ในพื้นที่เขตอ�าเภอเมือง	อุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึงความเชื่ออ�านาจของพระพุทธรูป

ศักดิ์ สิทธิ์ 	 ซ่ึงจะให้ผลได้เมื่อผู ้มากราบไหว้ได ้สวดประณามบทขออ�านวยพร

ผ่านถ้อยค�าที่จัดเรียงไว้อย่างมีระบบ	 ลักษณะเช่นน้ีจึงเป็นข้อมูลให้เช่ือได้ว่าแม้

ผู้คนในเขตอ�าเภอเมืองอุบลราชธานีจะอยู่ในยุคดิจิทัล	แต่ทว่าความเชื่อเรื่องอานุภาพ
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พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ยังคงด�ารงอยู่	 โดย	 Dorson,	 (1978,	 p.4)	 ให้มุมมองและ

เรียกว่า	“คติชนในชุมชนเมือง”	นั่นคือ	ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม

หรือด้านอ่ืน	 ๆ	 คติชนได้เปล่ียนแปลงไปก็จริงหากแต่ไม่เคยตาย	 โดยพิจารณา

การรังสรรค์ประณามบทแล้วควรเช่ือได้ว่าสังคมอ�าเภอเมืองอุบลบราชธานีมีแนวคิด

และเช่ือเรื่องอ�านาจดลบันดาลของพระพุทธรูปประจ�าเมือง	 จนท�าให้สร้างประณาม

บทขึ้นใช้สวดแม้มีลักษณะเน้นพิธีกรรมและความเช่ือ	 แต่น่ันก็ถือเป็นปรากฏการณ์

ทางศาสนาเชิงสังคม

	 ในทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา	 แม้จะไม่ได้นับความเช่ือและพิธีกรรมที่มี

ลักษณะเป็นไสยศาสตร์	(magic)	ว่าเป็นศาสนา	แต่กนั็บว่าอยูใ่นขอบเขตของการศกึษา

เรือ่งระบบความเช่ือและศาสนา	นับเป็นส่วนหน่ึงใน	religious	system	หรอืระบบความ

เช่ือและศาสนาในแต่ละสังคม	(Thitathan,	1990,	p12)	จากความข้างต้นท�าให้เข้าใจได้ว่า	

แนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธรูปคู่เมืองในมุมองของชาวบ้านด�ารงอยู่คู่

สังคมเมอืงอุบลราชธานีมานาน	แม้ในสังคมดจิิทลัและมคีวามไวต่อเทคโนโลยผู้ีคนกย็งัใช้

ประณามบท	พฤตกิรรมเชงิศาสนาแบบชาวบ้านน้ี	จึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ	Dorson

และสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชื่อว่าถ้อยค�าที่เปล่งออกมาอย่างถูกต้อง	มีพลัง	สามารถ

บังเกิดผลและกลายเป็นจริงได้	 ที่พบทั่วไปได้แก่	 เพลงสวด, ค�าวิงวอนเทพเจ้า, … 

ค�าอ�านวยพร (Assavavirulhakarn,	 2006,	 p.1)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประณามบทที่

สร้างจากภาบาลีที่เชื่อกันว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์	และเป็นภาษาที่ใช้ร้อยกรองพระธรรม

วินัย	 ธนิต	 อยู่โพธิ์	 (Yupo,	 1974,	 p.1)	 ได้อธิบายไว้ว่า	 บรรดาเวทมนต์ทั้งหลาย

ที่นับถือกันว่าเป็นมนต์ขลังและศักด์ิสิทธิ์ในพระพุทธศาสนา	 สามารถปัดเป่าบรรดา

อุปัทวันตรายภัยพิบัติ	 ขจัดภูตผีปีศาจและเหล่าอมนุษย์ที่เลวร้าย	 ป้องกันสรรพภัย

จากโจรจากไฟ	 ปัดเป่าเสนียดจัญไรและดาวร้าย	 บาปเคราะห์	 ขจัดลางช่ัวและ

ฝันร้ายทั้งสรรพส่ิงอวมงคล	 ตลอดจนเสียงนกที่ก่อความร�าคาญไม่พึงใจ	 น�ามาซ่ึง

ความเย็นใจ	 คลายทุกข์	 มีความเกษมสุขสวัสดีมีชัย	 ประสบส่ิงมิ่งมงคล	 เจริญด้วย

อายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ทุกประการ	 แม้ว่าพุทธศาสนาจะเช่ือเรื่องกรรมและ

ผลของกรรมเป็นหลักแต่ระบบความเช่ือเป็นวัฒนธรรมซ่ึงมธีรรมชาตทิีจ่ะเปล่ียนแปลง	

ปรับเปล่ียนตัวเองไปตามสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมและความต้องการของสังคม

ในแต่ละยุคสมัย	 ระบบความเชื่อศาสนาระบบหน่ึงอาจต้องปรับตัวให้ผสมผสาน
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กลมกลืนกบัระบบความเช่ือศาสนาระบบอ่ืนๆ	ทีม่อียูใ่นสงัคมน้ันๆ	เช่น	เมือ่พทุธศาสนา

เข้ามาในประเทศไทยก็มีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับระบบความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น	

(Thitathan,	 1990,	 Introduction)	ลักษณะเช่นนี้จึงท�าให้เห็นว่า	 ระบบความเชื่อแบบ

พทุธศาสนาได้ปรบัตวัให้เข้ากนัได้กบัความเช่ือท้องถิน่อุบลราชธานีจนท�าให้เกดิแนวคดิ

รังสรรค์ประณามบทพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่มีโครงสร้างพิเศษผ่านภาษาบาลี	

และภาษาบาลีแบบประสมภาษาไทยขึ้นอย่างเป็นระบบ

บทสรุปส่งท้าย

	 จากทีไ่ด้อธบิายและวิเคราะห์ประณามบทพระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิใ์นอ�าเภอเมอืง

อุบลราชธานีท�าให้ได้ข้อสรปุ	ดงัน้ี	ประณามบทพระพทุธรปู	๗	องค์มโีครงสร้างส�าคญัอยู	่

๓	ส่วนด้วยกนั	คอื	๑)	ตอนต้นมเีน้ือหาสรรเสรญิหรอืพรรณนาคณุลักษณะหรอืลักษณะ

เด่นทีส่�าคญัของพระพทุธรปูองค์น้ัน	ๆ 	๒)	ช่วงกลางพรรณนาการนอบน้อมหรอืสักการ

บูชาด้วยความเคารพ	และ	๓)	ช่วงสุดท้ายแสดงความปรารถนาขอค�าอ�านวยพรคล้ายกบั

วัฒนธรรมการบูชาพระเจ้าในสังคมอินเดียโบราณ	โครงสร้างทั้ง	๓	ส่วนท�าให้ทราบได้

ว่าแนวคดิการสร้างประณามบทกเ็พือ่แสดงความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธิท์ีต่นเคารพนับถอื	

ในทางจิตวิทยาประณามบทเป็นบทส�าคญัทีท่�าให้ผู้คนรูส้กึมัน่คง	ปลอดภยั	และสบายใจ	

ส่วนในเชิงภูมิวัฒนธรรมประณามบทมีผลจากความเช่ือว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

อุบลราชธานีมคีวามศกัดิสิ์ทธิ	์จนส่งผลให้มกีารสร้างถ้อยค�าเช่ือมโยงไปถงึส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

รูปแบบภาษาประณามบทพระพุทธรูปทั้ง	๗	องค์แต่งเป็นบทร้อยกรองภาษาบาลี	และ

มีการใช้ค�าภาษาบาลีประสมประสานกับภาษาไทย	 ภาษาบาลีถือเป็นภาษาที่มีบทบาท

ต่อการใช้รังสรรค์ประณามบทพระพุทธรูปอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	 ซ่ึงถือกันว่าเป็น

ภาษาที่ใช้บันทึกค�าสอนพระพุทธศาสนาและถือกันว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์	 ประณามบท

จึงมีบทบาทส�าคัญต่อประชาชนชาวเมืองอุบลราชธานี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทาง

มาสักการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ	ได้น�ามาใช้สวด	การสวดเช่นนี้ถือเป็นการสวด

ด้วยภาษาบาลีเป็นหลัก	ส่งผลต่อความเช่ือว่าค�าสวดมพีลังอ�านาจและมคีวามศกัดิสิ์ทธิ์

โดยอาจไม่ได้จ�ากัดเฉพาะความหมายตรงของถ้อยค�าเท่าน้ัน	 หากแต่ยังมุ่งหมาย

สรรเสริญและร้องขอค�าอ�านวยพรอีกด้วย	 ถ้อยค�าที่เปล่งออกมาอย่างถูกต้องจึง

มักเชื่อกันว่ามีพลัง	อาจบังเกิดผลและบันดาลผลเป็นจริงได้	ลักษณะการใช้ภาษาเช่นนี้
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มีในเพลงสวดค�าวิงวอนเทพเจ้าค�าอ�านวยพร	 และประณามบทน่ันเอง	 แม้ว่าการใช้

ภาษาบาลีและภาษาบาลปีระสมภาษาไทยในประณามบทจะแตกต่างกบัคาถาหรอืโศลก

ตามขนบในวัฒนธรรมการสรรเสริญสมัยอินเดียโบราณ	 และวัฒนธรรมการแต่ง

ประณามบทในคัมภีร์บาลีช้ันอรรถกถาเป็นต้นมา	 แต่กลับพบว่า	 แนวคิดเช่นน้ีเป็น

มโนทัศน์เดียวกัน	 และเป็นการสร้างถ้อยค�าในวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน	

โดยภาษาบาลียังคงเป็นภาษาที่จ�าเป็นถือว ่าศักดิ์ สิทธิ์	 มีไว ้ส�าหรับส่ือสารกับ

พระพุทธรูปองค์ส�าคัญที่ผู้คนในอ�าเภอเมืองอุบลราชธานีเคารพศรัทธา	 ส�าหรับภาษา

บาลีประสมไทยท�าให้ประณามบทเป็นเครื่องแสดงการประสมประสานวัฒนธรรม

ระหว่างพระพุทธศาสนากับท้องถิ่น	 อีกทั้งยังเป็นประณามบททางวัฒนธรรมที่ท�าให้

ผู ้สวดสามารถรู ้ความหมายได้ในขณะสวด	 มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญคือรับใช้ผู ้คน

ไม่เช่ียวชาญภาษาบาลี	 และที่ส�าคัญยิ่งประณามบทถือเป็นบทสวดเช่ือมโยงผู้สวด

กับอ�านาจพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิอ์งค์นัน้	ๆ 	และอ�านวยผลดใีนทางใจใหผู้ส้วดรูส้กึมั่นคง	

ปลอดภัย	และมีความสุขที่ตนปรารถนา
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