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ประเพณีใหทานไฟ
พระมหาปรีดา ขนฺตโิ สภโณ
ผอู ำนวยการสำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
R

การใหทานไฟ เปนประเพณีตนแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนคร
ศรีธรรมราช ทีไ่ ดปฏิบตั สิ บื ตอกันมาเปนระยะเวลาทีย่ าวนาน แตประเพณีการใหทานไฟนี้ อาจ
จะไมคนุ หูหรือเปนทีร่ จู กั ของผทู ไี่ มสนั ทัดกับประเพณีทางถิน่ ใต อาจจะคิดวาเปนการให “ไฟ” เปน
ทาน หรือ ถวายไฟรอน ๆ แกพระภิกษุสงฆ เคยมีผเู ขาใจวา “ถวายถานไฟ” เพราะภาษาถิน่ ใต
ออกสำเนียง “ทาน” เปน “ถาน” จึงเขาใจไปอยางนัน้ การใหทานไฟนี้ เปนการถวายอาหารรอน ๆ
แกพระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในชวงอากาศเย็นของชาวนครศรีธรรมราช ประเพณีนเี้ ปน
ภูมปิ ญ
 ญาของชาวบานทีม่ คี วามเชือ่ ในพระพุทธศาสนา ตองการทำบุญกับพระภิกษุสามเณร โดย
การถวายอาหารบิณฑบาตภายในวัด เพราะเมือ่ อากาศหนาวเย็น พระภิกษุสามเณรไมสะดวกที่
จะออกไปบิณฑบาตนอกวัด จึงกลายเปนประเพณีใหทานไฟในปจจุบนั


การใหทานไฟ หมายถึง การถวายความอบอนุ แกพระภิกษุสงฆดว ยไฟในฤดูหนาว ซึง่
เปนการทำบุญอยางหนึง่ ทีม่ มี าแตสมัยพุทธกาล และนิยมทำกันจนกลายเปนประเพณีทอ งถิน่ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช๑
การใหทานไฟ คือ การกอกองไฟใหเกิดความอบอุนแกพระสงฆในฤดูหนาวและให
พระสงฆไดฉนั อาหารรอน ๆ ไปพรอมกันดวย๒
๑

เจริญ ตันมหาพรหม, สารคดีชดุ อนุรกั ษมรดกไทย และประเพณีชาวเล, (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพธารบัวแกว, ๒๕๔๑), หนา ๑๗-๑๘.
๒
รศ.สมปราชญ อัมมะพันธ, ประเพณีทองถิ่นภาคใต, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
โอเดียนสโตร, ๒๕๔๘), หนา ๖๖.
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การใหทานไฟ เปนการทำบุญเพือ่ ใหพระภิกษุสงฆเกิดความอบอนุ ในตอนเชามืดของคืน
ทีม่ อี ากาศหนาวเย็น โดยใชลานวัดเปนทีก่ อ ไฟแลวทำขนมถวายพระ๓
กลาวโดยสรุป การใหทานไฟ เปนประเพณีเฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนชาวนคร
ศรีธรรมราช ทีม่ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนากอไฟใหความอบอนุ และปรุงอาหารรอน ๆ ถวายแก
พระภิกษุสามเณรตอนเชามืดทีอ่ ากาศหนาวเย็นจนกลายเปนประเพณีสบื ตอกันมา

 
ประวัติความเปนมาของประเพณีการใหทานไฟนี้ สันนิษฐานวา มีเรื่องราวความ
เปนมาตัง้ แตสมัยพุทธกาล โดยมีความเห็นเปน ๒ นัย ดังนี้
นัยที่ ๑ เรือ่ งโกสิยเศรษฐีผมู คี วามตระหนี่ มีเรือ่ งเลาวา ในเมืองราชคฤห มีเศรษฐี
คนหนึง่ ชือ่ “โกสิยะ” มีทรัพยสนิ ๘๐ โกฏิ แตเปนคนตระหนี่ ไมใหทาน ไมบริจาค ไมอำนวย
ประโยชนแกผใู ดเลย แมแตภรรยาและบุตรของตน ตอมา เศรษฐีตอ งการกินขนมเบือ้ ง (ขนม
กุมมาส) จึงใหภรรยาไปแอบทำขนมบนปราสาท เพราะเกรงวาผอู นื่ จะรเู ห็นแลวจะมาขอแบงขนมกิน
ดวย ความนี้ ไดทราบถึงพระพุทธเจา เพือ่ จะโปรดเศรษฐีใหมใี จนอมไปในการบริจาคทานจึงได
มอบหมายพระโมคคัลลานเถระ อัครสาวกเบือ้ งซายไปโปรดโกสิยเศรษฐีผมู คี วามตระหนีค่ นนี้
เมือ่ พระเถระรับพุทธบัญชาแลวก็ไปแสดงอิทธิฤทธิท์ รมานเศรษฐีดว ยวิธกี ารตาง ๆ จนเศรษฐีคลาย
ความพยศ ไดถวายขนมเบือ้ งแกพระเถระ เพราะกลัวไฟจะไหมปราสาทของตนดวยอิทธิฤทธิข์ อง
พระเถระ
เมื่อเศรษฐีถวายขนมเบื้องแลว พระเถระไดแสดงพระธรรมโดยพรรณนาคุณ
พระรัตนตรัย และแสดงอานิสงสการใหทาน จนเศรษฐีมจี ติ เลือ่ มใส ไดนำขนมเบือ้ งและวัตถุทาน
อืน่ ๆ มาถวายแกพระพุทธเจา พรอมดวยพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ดวยพุทธา
นุภาพขนมเบือ้ งทีเ่ ศรษฐีนำมาถวายพระ มีเหลือมากมาย แมจะแจกจายแกชาวบาน คนยากจน
ขอทาน ขนมก็ยงั ลนเหลือ จนถึงกับนำไปเททิง้ ทีใ่ กลซมุ ประตูวดั เชตวัน ปจจุบนั สถานทีเ่ ทขนมเบือ้ ง
ทัง้ นัน้ เรียกวา เงือ้ มขนมเบือ้ ง กาลตอมา โกสิยเศรษฐี กลายเปนเศรษฐีใจบุญชอบใหทาน และ
๓
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ไดบริจาคทรัพยจำนวนมากเพือ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ๔ ดวยมูลเหตุดงั กลาวจึงเปนทีม่ าของ
ประเพณีการใหทานไฟในปจจุบนั
นัยที่ ๒ นายเจริญ ตันมหาพรหม ไดใหทศั นะความเปนมาของประเพณีการใหทานไฟ
ไววา การใหทานไฟนี้ ปรากฏอยใู นครัง้ พุทธกาล ณ เมืองสาวัตถี นครหลวงแหงแควนโกศล ที่
ปกครองโดยพระเจาปเสนทิโกศล ซึง่ เปนกษัตริยท เี่ ปนพุทธมามกะ และเปนศาสนูปถัมภก อีกทัง้
เปนเมืองทีพ่ ระพุทธเจาเสด็จมาประทับจำพรรษามากทีส่ ดุ คือรวมทัง้ หมด ๒๕ พรรษา
ครัง้ หนึง่ พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยบู นปราสาทชัน้ บนทอดพระเนตรไปทางถนนใน
พระนคร เห็นพระภิกษุจำนวนนับรอยนับพันไปยังบานของทานอนาถปณฑิกเศรษฐีบา ง บานของ
นางวิสาขาบาง และบานของคนอืน่ ๆ บาง เพือ่ รับบิณฑบาตบาง เพือ่ ฉันภัตตาหารบาง พอเห็น
ดังนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลจึงโปรดฯ ใหจดั ภัตตาหารอันประณีตเพือ่ พระภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
แตปรากฏวาไมมพี ระมารับสักรูป คงมีแตพระอานนทเพียงรูปเดียวเทานัน้ พอพระอานนทกลับ
ไปแลว จึงตรัสถามมหาดเล็ก ไดรบั คำกราบบังคมทูลวา ไมมพี ระมา คงมีแตพระอานนทรปู เดียว
เทานัน้
พระเจาปเสนทิโกศลทรงกริว้ ภิกษุทงั้ หลาย จึงเสด็จไปเฝาพระพุทธเจาและกราบทูลวา
ไดใหหอ งเครือ่ งจัดภัตตาหาร ตัง้ ไวถวายพระประมาณ ๕๐๐ รูป ไมปรากฏมีพระมารับกันเลย ของ
ทีจ่ ดั ไวเหลือเดนอยอู ยางนัน้ เหตุใดพระภิกษุไมเห็นความสำคัญในพระราชวังเลย นีเ่ รือ่ งอะไรกัน
พระพุทธเจาไดทรงฟงพระดำรัสดังนัน้ ก็เขาพระทัยตลอด ไมตรัสตำหนิโทษพระภิกษุ
ทัง้ หลาย และถวายพระพรวา
“สาวกของอาตมภาพไมมีความคุนเคยกับมหาบพิตร เพราะเหตุที่ไมมีความคุนเคย
นัน่ เองจึงไมพากันไป”
ตอจากนัน้ พระพุทธองคทรงประกาศเหตุทภี่ กิ ษุไมควรเขาไปในตระกูลประกอบดวย
องค ๙ คือ

๔

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓, พิมพครัง้ ที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๔๖-๕๔.
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๑. ไมตอ นรับดวยความเต็มใจ
๒. ไมไหวดว ยความเต็มใจ
๓. ไมใหอาสนะ (นิมนตนงั่ ) ดวยความเต็มใจ
๔. ซอนเรนของทีม่ อี ยู
๕. ของทีม่ มี ากแบงใหนดิ หนอย
๖. มีของประณีต แตใหของเศราหมอง
๗. ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ
๘. ไมนงั่ ฟงธรรม
๙. ไมสนใจตอถอยคำของกันและกัน
องคประกอบทีก่ ลาวมาทัง้ ๙ ประการนี้ ถาภิกษุยงั ไมเขาไป ก็ไมควรเขาไป เขาไปแลว
ก็ไมควรนัง่ ใกล
เมือ่ เรือ่ งนีผ้ า นไปแลว พระเจาปเสนทิโกศลทรงครนุ คิดอยวู า พระพุทธองคตรัสแตวา
สาวกของพระองคไมมคี วามคนุ เคยในราชสำนัก ทรงดำริตอ ไปวา ถาภิกษุสามเณรมีความคนุ เคย
ในราชสำนักแลว ก็คงจะพากันเขามาวันละมากๆ รูป เหมือนพากันไปในบานของนางวิสาขาและ
บานของอนาถปณฑิกเศรษฐี ทรงคิดอยวู า “ทำอยางไรพระเณรจะมีความคนุ เคยกับเราได”
พระองคทรงพิจารณาถึงสภาพในฤดูหนาวในเมืองสาวัตถี พระภิกษุสามเณรคงหนาว
เย็นกวาฆราวาสผอู ยคู รองเรือนทัว่ ไป โดยเฉพาะอยางยิง่ ยามออกบิณบาตในตอนเชาตรู ความหนาว
เย็นคงเปนอุปสรรคมาก เพราะพระภิกษุสงฆเปนผคู รองผากาสาวพัสตรเพียง ๓ ผืน นอกจากนี้
ยังทำใหพระภิกษุทที่ ำหนาทีเ่ ผยแผพระพุทธศาสนา อยตู ามวัดและสถานทีต่ า ง ๆ บางรูปรางกาย
ออนแอถึงกับอาพาธได พระเจาปเสนทิโกศลจึงเกิดความเวทนาและกอไฟถวายพระใหไดผงิ ในยาม
ใกลรงุ
ตอมา ชาวเมืองเห็นวา การใหทานไฟในตอนใกลรงุ อีกไมนานฟาก็จะสวาง จึงได
เสาะหาหัวเผือก หัวมันมาเผา และนำแปงมาปรุงเปนภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร เปนการ
ทำบุญจะไดอานิสงสมากขึน้
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เมือ่ พระพุทธศาสนาเผยแผมาทางภาคใตของไทย โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
ประเพณีใหทานไฟพลอยตกทอดมาถึงพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชดวย๕
ถึงแมความเห็นทัง้ ๒ นัยนี้ จะไมกลาวถึงการใหทานไฟโดยตรง แตกม็ เี คามูลหรือสาเหตุ
ใหสนั นิษฐานไดวา ประเพณีการใหทานไฟมีประวัตคิ วามเปนมาดังทีก่ ลาวมาแลว แทจริงการ
ใหทานในทางพระพุทธศาสนา มีเรือ่ งราวทีน่ า สนใจและมีสาระธรรมจำนวนมากทีพ่ ทุ ธบริษทั จะนำ
มาศึกษาเทียบเคียง เพือ่ เสาะหาตนตอหรือสาเหตุของประเพณีตา ง ๆ ทีป่ รากฏอยใู นปจจุบนั
ประเพณีการใหทานไฟดวยการถวายขนมเบือ้ งในฤดูหนาวแกพระภิกษุสงฆนี้ พระมหา
กษัตริยไ ทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็ทรงถือเปนพระราชประเพณี
ทีจ่ ะตองทรงบำเพ็ญทานบารมีเปนประจำทุกป มีหลักฐานปรากฏในพระราชนิพนธพระราชพิธี
สิบสองเดือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ความวา
“.....กำหนดเลีย้ งขนมเบือ้ งนีว้ า เมือ่ พระอาทิตยออกสุดทางใหตกนิจเปนวันหยุดจะกลับ
ขึน้ เหนืออยใู นองศา ๘ องศา ๙ ราศีธนู เปนกำหนดเลีย้ งขนมเบือ้ งไมกำหนดแนวา กีค่ ่ำ วันใด
การเลีย้ งขนมเบือ้ งนี้ ไมไดมกี ารสวดมนตกอ นอยางพระราชพิธอี นั ใด กำหนดพระสงฆตงั้ แตเจา
พระราชาคณะ ๘๐ รูป ฉันในพระทีน่ งั่ อัมรินทรวนิ จิ ฉัย ขนมเบือ้ งนัน้ เกณฑพระบรมวงศานุวงศ
ฝายใน ทาวนางเจาจอมมารดา เถาแก พนักงานคาดปะรำตัง้ เตาละเลงขางทองพระโรง” ๖

 ⌫ 

ประเพณีการใหทานไฟ นิยมประกอบพิธกี นั ในเดือนอาย หรือ เดือนยีข่ องทุก ๆ ป
(ประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ) ซึง่ เปนชวงหรือฤดูทอี่ ากาศหนาวเย็นใน
ภาคใต ปจจุบนั นิยมทำกันในวันเสารที่ ๒ ของเดือนมกราคม เพราะตรงกับวันเด็กแหงชาติ ทาง
สถานศึกษาไดนำเด็ก ครู และผปู กครองมาประกอบพิธใี หทานไฟในบริเวณวัดทีใ่ กลโรงเรียน นับ
เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของเด็กทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาดวย ทัง้ นี้ จะเตรียมอุปกรณตา ง ๆ
เพือ่ การนีต้ งั้ แตตอนรงุ หรือเชาตรปู ระมาณเวลา ๐๕.๐๐ น. แตโดยทัว่ ไปก็ไมไดกำหนดวันที่
แนนอน สุดแตความสะดวกของชาวบานหรือโรงเรียนในละแวกวัดจะกำหนดขึน้ เอง
๕
เจริญ ตันมหาพรหม, สารคดีอนุรกั ษมรดกไทย และประเพณีชาวเล, หนา ๑๙-๒๓.
๖
รศ. สมปราชญ อัมมะพันธ, ประเพณีทอ งถิน่ ภาคใต, หนา ๖.
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สำหรับสถานที่ประกอบพิธีหรือการถวายไฟนั้น จะกระทำกันในบริเวณวัดหรือใน
ศาลาวัดก็ได ในปจจุบนั ประเพณีการใหทานไฟนีจ้ ะทำกันเฉพาะบางวัดในเขตอำเภอเมืองนคร
ศรีธรรมราชเทานัน้ เชน วัดหัวอิฐ วัดมุมปอม วัดศรีทวี วัดสระเรียง วัดหนาพระบรมธาตุ
วัดธาราวดี หรือบางจังหวัดทีผ่ คู นชาวนครศรีธรรมราชไปอาศัยอยู เชน จังหวัดพังงา จังหวัด
สุราษฎรธานี ก็มปี ระเพณีการใหทานไฟเชนเดียวกัน แตกม็ จี ำนวนนอยมาก นอกจากนี้ สถาบัน
การศึกษาบางสถาบัน ไดประกอบพิธกี ารใหทานไฟภายในสถาบันของตน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จะสังเกตไดวา ประเพณีการใหทานไฟนอกจากจะประกอบพิธภี ายในวัดแลว ยังไดขยาย
ฐานประเพณีไปยังสถานศึกษาทีแ่ สดงบทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดวย แตถา จะมอง
กันอีกมุมหนึง่ จะเห็นไดวา วัดซึง่ เปนศูนยกลางของชุมชนเปนสถานทีบ่ ำเพ็ญบุญกุศล หรือเปน
บุญเขตไมอาจตอบสนองบทบาทตามฐานะของตนได เพราะในปจจุบนั เหลือวัดจำนวนนอยมาก
ทีจ่ ะอนุรกั ษหรือสืบสานประเพณีการใหทานไฟนีไ้ วได

⌫ 

ในตอนรงุ หรือเชาตรใู นวันนัดหมายทีจ่ ะใหทานไฟ ชาวบานพุทธศาสนิกชนในละแวก
นัน้ จะพรอมใจมากันทีว่ ดั โดยจัดแจงเตรียมอุปกรณ เชน ถาน ไมฟน เตาไฟ พรอมดวยเครือ่ ง
ปรุงอาหารหรือเครือ่ งทำขนมไปดวย เมือ่ ถึงบริเวณวัดก็ชว ยกันกอกองไฟและปรุงอาหารทำขนม
กันทันที กองไฟจะกอกีก่ องก็ไดขนึ้ อยกู บั จำนวนของพระภิกษุสามเณรภายในวัดหรือทีน่ มิ นตมา
จากวัดอืน่ เมือ่ กอกองไฟเสร็จแลวก็นมิ นตพระมาผิงไฟ เพือ่ ใหรา งกายอบอนุ อาหารและขนมที่
ปรุงสุกแลวยังรอน ๆ อยู ก็ถวายประเคนพระภิกษุสามเณรใหฉนั ไดทนั ที ไมตอ งเจริญพระพุทธ
มนต หรือกลาวคำถวายสังฆทานเหมือนกับพิธที ำบุญในโอกาสอืน่ ขณะทีท่ ำขนมกันไปพระสงฆ
ก็ฉนั ไปพรอม ๆ กัน จะหยุดปรุงขนมก็ตอ เมือ่ เครือ่ งปรุงทีเ่ ตรียมมาหมด ขณะเดียวกัน ชาวบาน
จะจัดเตรียมถุงหรือภาชนะเพือ่ ใหพระภิกษุสามเณรบรรจุอาหารนำไปฉันในตอนเพล เพราะตอน
เชาไมไดออกรับบิณฑบาตตามปกติเหมือนทุกวัน เมือ่ ฉันเสร็จแลว อาจจะอาราธนาใหประธาน
สงฆหรือพระเณรทีป่ ระธานมอบหมายกลาวสัมโมทนียกถาก็ได เสร็จแลวประธานสงฆจะใหพร
อุบาสกอุบาสิกากรวดน้ำรับพร พระสงฆกลับวัดไปปฏิบตั ศิ าสนกิจของสงฆตอ ไป สวนชาวบานที่
มารวมในพิธกี จ็ ะรับประทานอาหารและขนมทีเ่ หลือ และชวยกันทำความสะอาดขนของกลับบาน
เปนอันเสร็จพิธปี ระเพณีการใหทานไฟ
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อาหารทีจ่ ะถวายพระภิกษุสามเณรสวนใหญ จะเปนอาหารทีป่ รุงงายเปนอาหารพืน้ บาน
ทีย่ งั รอนอยู เชน ขาวตม ขาวผัด ขาวหมกไก ขาวยำ ขาวเหนียวปง ขาวเหนียวหลาม หมีผ่ ดั หรือ
เปนอาหารอืน่ ๆ ก็ไดทสี่ มควรแกสมณบริโภค ในปจจุบนั จะมีอาหารเชาประเภทอาหารฝรัง่ เชน
หมูแฮม ไขดาว แซนดวชิ ไสกรอก ลูกชิน้ ไกทอด หรือเปนอาหารทางภาคอีสานก็มี เชน สมตำ
ลาบ
สวนขนมก็จะเปนขนมทางถิน่ ใต ขนมพืน้ บานอะไรก็ได แตสว นใหญจะนิยมขนมที่
สามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมสวนมากจะปรุงโดยใชไฟแรง เชน ขนมเบือ้ ง ขนมครก
ขนมโค ขนมพิมพ ขนมจาก ขนมจจู นุ มีความเชือ่ กันวา ขนมเบือ้ งของโกสิยเศรษฐี ทีท่ ำถวาย
แกพระสงฆ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร สืบทอดมาเปน “ขนมกรอก” ทีช่ าวพุทธเมืองนครศรีธรรมราช
ทำถวายพระสงฆในประเพณีใหทานไฟ ขนมกรอกมีสว นผสมและวิธที ำงาย ๆ คือ ใชขา วสารเจา
แชน้ำ กรอกบดดวยหินเครือ่ งโมทชี่ าวนครศรีธรรมราช เรียกวา “หินบด” หรือ “ครกบด” โดย
บดอยาใหขน หรือเหลวจนเกินไป แลวคัน้ กะทิตดิ ไฟเคีย่ วใหแตกมันผสมลงไปในแปงพรอมน้ำตาล
พอใหออกรสหวาน ตอกไขใสตามสวน ซอยหอมใหละเอียดโรยแลวตีไขใหเขากัน ตอจากนัน้ ก็เอา
กะทิตงั้ ไฟใหรอ น ใชน้ำมันพืชผสมไขแดงเช็ดทากระทะใหเปนมันลืน่ เพือ่ ไมใหแปงติดผิวกระทะ
เมือ่ หยอดแปงละเลงใหเปนแผน ตองระวังไมใหแผนขนมกรอกบางเหมือนขนมเบือ้ งทัว่ ไป เพราะ
จะไมนมุ และขาดรสชาติ พอสุกก็ตลบพับตักรับประทานทัง้ รอน ๆ ปจจุบนั ขนมกรอกดังกลาวนี้
ไมนยิ มทำกัน แตนยิ มทำขนมพืน้ เมืองอืน่ ๆ เชน ขนมครก ขนมผักบัว (เรียกตามภาษาพืน้ เมือง
วา ขนมจจู นุ ) นอกจากนี้ ดิเรก พรตตะเสน ไดใหขอ สังเกตวา การทำขนมกรอก นอกจากอินเดีย
ลังกาเจาตำรับเดิมแลว ในประเทศไทยยังเอาขาวเหนียวนึง่ สุกแลวปน เปนกอนขนาดผลมะตูม ใช
น้ำตาลปกเปนไสในเสียมไมคลุกไข แลวยางไฟจนสุกกรอบแลวถึงถวายพระ๗
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั ขนมและอาหารในประเพณีใหทานไฟเพิม่ ขึน้ จำนวนมากมาย
ตามความสะดวกและศรัทธาของชาวบาน มีทงั้ อาหารพืน้ เมือง อาหารประจำภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทย และอาหารฝรัง่ พรอมทัง้ ผลไมและเครือ่ งดืม่ เชน น้ำเตาหู กาแฟ น้ำชา เปนจำนวนมาก
๗

http://www.tungsong.com
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⌫ ⌫
ประเพณีการใหทานไฟของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช มีสาระประโยชนทมี่ ี
คุณคาแกปจ เจกชนและสังคมโดยสวนรวม ดังนี้
๑. ไดเปดโอกาสใหชาวบานมาพบกัน พูดคุยกัน และรวมมือกันประกอบพิธกี รรมภาย
ในวัด พรอมกันนีช้ าวบานกับพระสงฆไดวสิ าสะสรางความคนุ เคยตามหลักสาราณียธรรม โดย
อาศัยประเพณีการใหทานไฟนี้
๒. พุทธศาสนิกชนไดปรารภความเพียร มีความขยัน โดยการตืน่ นอนแตเชาตรเู พือ่
เตรียมอุปกรณปรุงอาหารขนมถวายพระ ทำใหมสี ขุ ภาพพลานามัยดี แข็งแรง เพราะการตืน่ นอน
ตอนเชาตรู ไดรบั อากาศบริสทุ ธิ์ ทำใหมคี วามสดชืน่ เบิกบาน แจมใส
๓. เปนโอกาสหนึ่งที่ไดนัดหมายพรอมกันในตอนเชามืด เพื่อรวมทำบุญเลี้ยงพระ
รับประทานอาหารพรอมกัน เปนการสรางความสามัคคีใหเกิดขึน้ ในหมคู ณะ และสรางความเปน
ปกแผนใหเกิดขึน้ ในสังคม
๔. ไดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการถวายความอุปถัมภใหกำลังแกพระภิกษุสามเณร
ซึง่ เปนผรู กั ษาสืบอายุพระพุทธศาสนา ใหเจริญรงุ เรืองวัฒนาสืบไป
๕. ไดบำเพ็ญบุญบารมี ดวยการถวายทานเปนการสัง่ สมความสุขและความดีไวกบั ตน
อันเปนเกาะคือทีพ่ งึ่ ในปรโลกเบือ้ งหนา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๖. ไดอนุรกั ษและสืบสานประเพณีการใหทานไฟ เปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชใหเปนแบบอยางแกอนุชนรนุ หลัง ตอไป
๗. ไดสง เสริมการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดย
อาศัยประเพณีนยี้ อ มทำใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคมมากมาย
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ประเพณีการใหทานไฟ เปนประเพณีที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ทีม่ คี วามปรารถนาใหพระภิกษุสามเณรคลาย
หนาวโดยการถวายอาหารรอน ๆ ซึง่ คลายกับพระราชพิธเี ลีย้ งพระภิกษุสงฆดว ยขนมเบือ้ ง แต
การใหทานไฟ เปนพิธขี องชาวบาน และทำกันเฉพาะถิน่ ของชาวนครศรีธรรมราช คลาย ๆ กับ
ประเพณีบญ
ุ ขาวจี่ (ขาวเหนียวปง ) ทางภาคอีสาน ในปจจุบนั มีจำนวนนอยวัดทีย่ งั อนุรกั ษและ
สืบสานประเพณีนอี้ ยู ดังนัน้ จึงสมควรไดรบั การสนับสนุนทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และสวน
งานอืน่ ๆ ในการจัดประเพณีการใหทานไฟ เพือ่ อนุรกั ษและสืบสานประเพณีทมี่ คี ณ
ุ คานีไ้ วแก
อนุชนรนุ หลังตอไป
ประมวลภาพประเพณีการใหทานไฟ
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