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บทคัดย่อ 
                              การวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความเป็นมาของ
การสวดพระอภิธรรมท านองหลวงของพระพิธีธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร  แขวงบวรนิเวศน์  เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาบทสวดและท านองที่ใช้ในบทสวดพระอภิธรรมท านองหลวงของพระพิธีธรรม
วัดบวรนิเวศวิหาร   แขวงบวรนิเวศน์  เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
          ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสวดพระอภิธรรมท านองหลวงของวัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพมหานครนั้น มีความเป็นมาเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงยกเลิกส ารับพระพิธีธรรมของวัดโมลีโลกฯ
ออกและเพ่ิมวัดบวรนิเวศวิหารเข้าไปแทนเรียกว่าส ารับพระพิธีธรรม ซึ่งเป็นต าแหน่งประจ าพระอาราม โดย
การแต่งตั้งพระพิธีธรรมในพระอารามนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ด้านการออกเสียง 
จะต้องออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีน้ าเสียงที่ไพเราะเป็นต้น  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ยังนับว่าเป็นพระอารามในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเพียงแห่งเดียวที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรม     พระพิธี
ธรรมนั้น เดิมที มีหน้าที่สวดอาฏานาฏิยสูตรในพิธีตรุษแต่ปัจจุบัน มีหน้าที่สวดจตุรเวท คือการสวดพระปริตร 
ที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังเพ่ือประกอบพิธีท าน้ าพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสวดพระอภิธรรมศพ ในพิธีงานหลวง งานบ าเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นต้น พระพิธีธรรม
ส ารับของวัดบวรนิเวศวิหารได้งดการรับนิมนต์ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งตามพระด าริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จนกระทั่งปีพ.ศ.2551 กรมการศาสนาได้อาราธนามาพระพิธีธรรมส ารับวัดบวร
นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร มาสวดอีกครั้งในการพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงเป็นการฟ้ืนฟูพระพิธีธรรมของวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
                            ในส่วนของพระพิธีธรรมส ารับของวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นั้นจะใช้บทสวด
ประจ าในการสวดพระอภิธรรมท านองหลวงคือ บทพระอภิธัมมัตถสังคหะ ซึ่งใช้ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 
ปริจเฉท ซึ่งพระพิธีธรรมส ารับของวัดบวรนิเวศวิหาร นิยมสวด โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดที่ 1 ประกอบไปด้วย
ปริจเฉท ที่1,2,3,5  ส่วนชุดที่ 2 ประกอบด้วย ปริจเฉทที่ 1,2,4,8 ท านองที่ใช้ในปัจจุบันคือ ท านองสรภัญญะ 
ซึ่งใช้เทคนิควิธีการสวดแบบการแบ่งพยางค์ของค าเป็นวรรค ในการออกเสียงจะพบการออกเสียงเอ้ือน ตาม
พยางค์และวรรคที่เป็นแบบเฉพาะของพระพิธีธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร คือ  มีการทอดเสียงใน
สองพยางค์สุดท้ายก่อนจบวรรค มีการแบ่งวรรคตอนการสวดตามฉันทลักษณ์และการออกเสียงเอ้ือนที่มี



ลักษณะเฉพาะไม่ตายตัว มีการทอดเสียงที่กระชับไม่เอ้ือนยาวจนเกินงาม อีกทั้งการออกอักขระจะมีความ
ชัดเจน ถูกต้อง ตามหลักของฐานและกรณ์ในภาษาบาลี 
  
ค าส าคัญ:  การสวดพระอภิธรรมท านองหลวงวัดบวรนิเวศวหิาร กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
          The purpose of this research was to study the history of Phra Aphidhamma chanting 
of Royal ceremony, Wat Bowornniwet vihara Bangkok. Study Hymns of praise and Royal 
melodies used in the chanting of the Aphidhamma of Wat Bornniwet vihara Bangkok. 

           The research found that the history of Phra Aphidhamma chanting of Royal 

ceremony, Wat Bowornniwet vihara Bangkok has starting from the reign of King Rama IV 

,Which canceled the Royal ceremony of Wat Molilok ,and added Wat Bowornniwet vihara 

instead . The monks of the set of Phra Aphidhamma chanting of Royal ceremony called 

“Phar Phidhidhamma”which is the position of the monastery. The Phar Phidhidhamma  will 

be consists of features such as pronunciation must correctly pronounce the correct 

character and have a beautiful tone. Previously, it was responsible for praying in the New 

Year ceremony, But now has the duty to pray and make holy water to the King in The Grand 

Palace and funeral prayers in royal ceremony 

            The regular hymns in the recitation of the Phra Aphidhamma chanting of Royal 

ceremony is  Aphidhammatthasangkhha which have 9 chapter. The melody that is currently 

used is the Saraphanya melody,Which is a unique method of praying techniques in the  Wat 

Bowornniwet Vihara. 
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