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คําปรารภ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ปงบประมาณ 
๒๕๖๕ ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ  (๑) การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา  (TQF  
for High  Education) (๒)  การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรใหม ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก (๓)  คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร (๔) สัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรูการกรอกขอมูลหลักสูตร
เขาระบบ Che Co (๕) จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร (๖) คลินิกหลักสูตร (๗) จัดทําตนฉบับหลักสูตร
ปริญญาตรี  สําหรับการเขียนตําราในครั้งนี้ มุงหมายใหเปนท่ียอมรับและใชรวมกันได พัฒนารูปแบบของ
หนังสือ และตําราใหมีเอกลักษณรวมกัน สวยงาม คงทน นาสนใจตอการศึกษาคนควา ซ่ึงจัดใหมีการประชุม

เขียนตําราผานระบบออนไลน ผาน Zoom Meeting ID 4984640486  โดยไดรับความรวมมือรวมใจกันของ
คณาจารยมหาวิทยาลัย จากหลายสวนงาน ท้ังสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ รวมกันพัฒนารายวิชาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ รายวิชา คือ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
ประวัติพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมพระพุทธศาสนา   ดวยวิริยะอุตสาหะแรงกลา มุงม่ันกลั่นความรูสู
ชิ้นงานดวยความรอบรู พรั่งพรูดวยประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันอยางมีมิตรไมตรีพัฒนาตน
พัฒนางานใหมีเนื้อหาสาระถูกตอง เพียบพรอมดวยอรรถและพยัญชนะ  เปนท่ียอมรับของสังคม  
 ตํารา “เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา” เลมนี้ มีแบงเปน ๙ บท ประกอบดวย บทท่ี ๑ 
เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  บทท่ี ๒ เทศกาลและพิธีกรรมในสมัยพุทธกาล บทท่ี ๓เทศกาล
และพิธีกรรมหลังพุทธกาล  บทท่ี ๔ เทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทย  บทท่ี ๕ อิทธิพลของ
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย  บทท่ี ๖ เทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญของภาคตางๆ ใน
ประเทศไทย บทท่ี ๗ ระเบียบพิธีกรรม  บทท่ี ๘ พระราชพิธีและรัฐพิธี  บทท่ี ๙ หลักการปฏิบัติตนใน
พิธีกรรม  อีกท้ังสวนทายของแตละยังมีคําถามท้ังอัตนัยและปรนัยไวอีกดวย  
 ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร คณาจารยและเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยทุกรูปทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาพัฒนาเนื้อหารายวิชาเลมนี้ใหเกิดมีข้ึน อันจะเปนสมบัติ
ของมหาวิทยาลัยสืบไป หวังเปนอยางยิ่งวา ตําราเลมนี้คงอํานวยประโยชนเชิงวิชาการดานเทศกาลและ
พิธีกรรมพระพุทธศาสนาแกคณาจารย พิธีกร นิสิต นักศึกษา และผูท่ีสนใจ ตลอดไป 
 
 
 
                      (พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.) 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คาํนํา 

 
 ตําราเลมนี้ ไดพัฒนาข้ึนตามโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ (๑) เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุมวิชาพระพุทธศาสนา ใหเปน
ท่ียอมรับและใชรวมกันไดทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หนวยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ  (๒) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา ใหมีเอกลักษณรวมกัน ท้ังมีความคงทน สวยงาม 
นาสนใจตอการศึกษาคนควา (๓) เพ่ือนําเนื้อหาสาระไปพัฒนาสื่อการศึกษาและเผยแพรในรูปแบบตางๆ ท้ังสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และระบบคลังขอสอบ (๔) เพ่ือเสริมสรางทักษะคณาจารยในการสรางผลงานทาง
วิชาการอยางมีคุณภาพ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเปนท่ียอมรับท่ัวไปใน
ประเทศและระดับสากล 
 ตํารา “เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา” เลมนี้ เปนวิชาหนึ่งในวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุมวิชา
พระพุทธศาสนา ท่ีกําหนดใหศึกษา “ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
และสมัยหลังพุทธกาล ความสําคัญ คุณคาทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาท่ีถือปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ 
ท่ีมีตอสังคมไทย” ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีคณะผูเขียนไดนําเสนอไวแลวในบทตางๆ 
 คณะผูเขียนหวังวา ตําราเลมนี้จะยังประโยชนตางๆ ใหเกิดข้ึนกับผูเก่ียวของ ตามวัตถุประสงคของ
โครงการพอสมควร  จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมทําตําราเลมนี้ใหสําเร็จสมบูรณเปนรูปเลม อนึ่ง หาก
มีขอบกพรองผิดพลาดประการใดเกิดข้ึนในสวนตางๆ ของหนังสือเลมนี้ ตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 คณะกรรมการพัฒนาเนื้อหารายวิชา 
 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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คณะกรรมการโครงการจดัทาํต้นฉบบัรายวิชา 

ในวิชากลุ่มพระพทุธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ท่ีปรึกษา 
 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.  
  พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ. 
  พระเทพวัชราจารย, รศ.ดร. 
  รศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง  
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา 
“เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา” 
ประธานอนุกรรมการ 
รศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง  
รองประธานอนุกรรมการ 
 พระมหาขวัญชัย ปุตตฺวิเสโส 
อนุกรรมการ 
 พระมหาประยุทธ ภรูิปฺโญ 
 พระมหาศรีทนต  สมจาโร 
 นายศิลปชัย  วงษจํานงค 
 พระมหาถาวร  ถาวรเมธี, ดร. 
 นางสาวนภัสสร กัลปนาท 
  นายสุภฐาน สดุาจันทร 

นายเอกลักษณ เทพวิจิตร  
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจาง  
นายศักดิ์รพี พันพา 
นางสาวสุจติรา  ชวดรัมย 
นางสาวสังเวียน ฟูเฟอง 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายสุชญา  ศิริธัญภร 
ดร.อรเนตร บุนนาค 
นายสมบูรณ เพงพิศ 
 

 

คณะกรรมการผลิตและบริหารรายวิชา 
“เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา” 

ประธานกรรมการ 
 พระครไูพศาลธรรมานุสิฐ 
รองประธานกรรมการ 
     พระครูวุฒิสาครธรรม 
กรรมการ 
     พระมหาสมบูรณสุธมโฺม,รศ.ดร.             
 ผศ.ดร.พลเผา  เพ็งวิภาศ              
     พลตรีเฉลิมชัย  เสียงใหญ                    
     ผศ.ดร.พิธพิบูลย  ทองเกลี้ยง                 
     ผศ.สันติ เมืองแสง                              
     นายอําพร มณีเนียม                     
     รศ.ดร.สุพรต  บุญออน                       
     ดร.ประดิษฐ ปญญาจีน                     
กรรมการ/เลขานุการ/ผูชวย 
 รศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา 
 ดร.เกรียงไกร  พินยารัก 
     ดร.อรเนตร บุนนาค 
บรรณาธิการ 
   รศ.ดร.สุพรต  บุญออน 
       พลตรีเฉลิมชัย  เสยีงใหญ  
   ผศ.ดร.พิธพิบูลย  ทองเกลี้ยง 
       ผศ.สันติ  เมืองแสง            
   ดร.นิกร ศรรีาช 
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สารบัญ 
คําปรารภ  (๓) 
คํานํา (๔) 
คณะกรรมการดําเนินการงานโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ๒๕๖๕ (๕) 
บทท่ี ๑ เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๑ 
 ๑.๑  ความนํา ๒ 
  ๑.๒  ความหมายเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๓ 
  ๑.๓  ความเปนมาของเทศกาลพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๕ 
  ๑.๔  องคประกอบของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา   ๑๐ 
  ๑.๕  ประเภทของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๑๑ 
  ๑.๖  ความสัมพันธระหวางเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๑๓ 
  ๑.๗  คุณคาของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๑๖ 
  สรุปทายบท ๒๑ 
  คําถามทายบท ๒๒ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๒๔ 
บทท่ี ๒ เทศกาลและพิธีกรรมในสมัยพุทธกาล  ๒๕ 

 ๒.๑  ความนํา  ๒๖ 
 ๒.๒  แนวคิดเรื่องเทศกาลในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๒๖ 
 ๒.๓  แนวคิดเรื่องพิธีกรรมในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ๓๓ 
 ๒.๔  ความสัมพันธระหวางเทศกาลและพิธีกรรมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา    ๔๘ 
 ๒.๕ คุณคาของเทศกาลและพิธีกรรมท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๔๙ 
 สรุปทายบท ๔๙ 
 คําถามทายบท ๕๑ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๕๔ 
บทท่ี ๓ เทศกาลและพิธีกรรมหลังพุทธกาล ๕๕ 
 ๓.๑  ความนํา ๕๖ 
 ๓.๒  ยอนรอยพิธีกรรมหลังพุทธกาล ๕๖ 
 ๓.๓  พิธีกรรมการบรรพชา อุปสมบท หลังพุทธกาล ๕๗ 
 ๓.๔  บทบาทพระสงฆในการประกอบพิธีกรรมในยุคหลงัพุทธกาล ๖๓ 
 ๓.๕  การสรางพระพุทธรูปและเจดีย ๖๕ 
 ๓.๖  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจา ๖๖ 
 ๓.๗  การจัดเทศกาลในประเทศอินเดีย พิธีกรรมท่ีมีอิทธิพลตอประเทศไทย 
  หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับเทศกาลและพิธีกรรมหลังพุทธกาล ๗๕ 
 สรุปทายบท ๗๗ 
 คําถามทายบท ๗๙ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๘๑ 
บทท่ี ๔ เทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทย ๘๓ 
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 ๔.๑  ความนํา ๘๔ 
 ๔.๒  เทศกาลท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ๘๔ 
 ๔.๓  พิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ๑๐๐ 
 สรุปทายบท ๑๐๗ 
 คําถามทายบท ๑๐๙ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๑๑๑ 
บทท่ี ๕ อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย ๑๑๓ 
 ๕.๑  ความนํา ๑๑๔ 
 ๕.๒  อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย 
  ดานความเชื่อและจิตใจ ๑๑๔ 
 ๕.๓  อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย 
         ดานวัฒนธรรมและประเพณี ๑๑๗ 
 ๕.๔  อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย 
         ดานสังคมและการปกครอง ๑๒๑ 
 ๕.๕  อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย 
          ดานเศรษฐกิจ ๑๒๔ 
 ๕.๖  อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย 
         ดานการศึกษา ๑๒๖ 
 ๕.๗  อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอสังคมไทย 
         ดานสิ่งแวดลอม ๑๓๐ 
 สรุปทายบท ๑๓๔ 
 คําถามทายบท ๑๓๖ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๑๓๘ 
บทท่ี ๖ เทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญของภาคตางๆ ในประเทศไทย ๑๓๙ 
 ๖.๑  ความนํา ๑๔๐ 
 ๖.๒  เทศกาลและพิธีกรรมในภาคเหนือ ๑๔๐ 
 ๖.๓ เทศกาลและพิธีกรรมในภาคกลาง ๑๔๙ 
 ๖.๔  เทศกาลและพิธีกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕๓ 
 ๖.๕  เทศกาลและพิธีกรรมในภาคใต ๑๕๗ 
 สรุปทายบท ๑๖๓
 คําถามทายบท ๑๖๔ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๑๖๖ 
บทท่ี ๗ ระเบียบพิธีกรรม   ๑๖๗ 
 ๗.๑  ความนํา ๑๖๘ 
 ๗.๒  ความมุงม่ันเบื้องตนเพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจตาม “ระเบียบพิธีกรรม” ๑๖๘ 
 ๗.๓  การศึกษาพึงความหมายของคําวา “ระเบียบพิธีกรรม” ๑๗๑ 
 ๗.๔ การนําศึกษาเรื่อง “ระเบียบพิธีกรรม” ๑๗๒ 
 สรุปทายบท ๒๐๕ 
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 คําถามทายบท ๒๐๖ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๒๐๘ 
บทท่ี ๘ พระราชพิธีและรัฐพิธี   ๒๐๙ 
 ๘.๑ ความนํา ๒๑๐ 
 ๘.๒  พระราชพิธี ๒๑๐ 
 ๘.๓  พระราชพิธีในรัชกาลท่ี ๑๐            ๒๑๕
 ๘.๔  รัฐพิธี ๒๒๓ 
 สรุปทายบท ๒๒๗ 
 คําถามทายบท ๒๒๘
 เอกสารอางอิงประจําบท ๒๓๐ 
บทท่ี ๙ หลักการปฏิบัติตนในพิธีกรรม ๒๓๓ 
 ๙.๑ ความนํา ๒๓๔ 
 ๙.๒  ความหมายและความสําคัญของศาสนพิธีกร  ๒๓๔ 
 ๙.๓  คุณสมบัติของศาสนพิธีกร  ๒๓๖ 
 ๙.๔  จรรยาบรรณของศาสนพิธีกร ๒๓๗ 
 ๙.๕  บทบาทและหนาท่ีของศาสนพิธีกร ๒๓๗ 

 ๙.๖  การประยุกตใชทักษะภาษาสําหรับศาสนพิธีกร ๒๓๘ 
 ๙.๗  ขอควรรูท่ัวไปของศาสนพิธีกร  ๒๔๐ 

 สรุปทายบท ๒๕๓ 
 คําถามทายบท ๒๕๔ 
 เอกสารอางอิงประจําบท ๒๕๕ 
เฉลยขอสอบปรนัยท้ังเลม ๒๕๖ 
บรรณานุกรม  ๒๕๗ 
ภาคผนวก : ประมวลรายวิชาและแผนการสอน ๒๖๓ 
คณะกรรมการผูพัฒนาเนื้อหารายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๖๙
  
 


