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คาํนํา 

 
 หนังสือเลมนี้  ไดพัฒนาข้ึนตามโครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
พระพุทธศาสนา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ กองวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ (๑) เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปและกลุมวิชาพระพุทธศาสนา ใหเปนท่ียอมรับและใชรวมกันไดทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
หองเรียน หนวยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ  (๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบเอกสารประกอบการสอน หนังสือ 
ตํารา ใหมีเอกลักษณรวมกัน ท้ังมีความคงทน สวยงาม นาสนใจตอการศึกษาคนควา (๓) เพ่ือนําเนื้อหาสาระ
ไปพัฒนาสื่อการศึกษาและเผยแพรในรูปแบบตางๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และระบบคลังขอสอบ 
(๔) เพ่ือเสริมสรางทักษะคณาจารยในการสรางผลงานทางวิชาการอยางมีคุณภาพ รองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และเปนท่ียอมรับท่ัวไปในประเทศและระดับสากล 
 หนังสือ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา เลมนี้ เปนวิชาหนึ่งในวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุมวิชา
พระพุทธศาสนา ท่ีกําหนดใหศึกษา “ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
และสมัยหลังพุทธกาล ความสําคัญ คุณคาทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรม เทศกาลและพิธีกรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาท่ีถือปฏิบัติในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ 
ท่ีมีตอสังคมไทย” ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีคณะผูเขียนไดนําเสนอไวแลวในบทตางๆ 
 คณะผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้จะยังประโยชนตางๆ ใหเกิดข้ึนกับผูเก่ียวของ ตามวัตถุประสงคของ
โครงการพอสมควร  จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมทําหนังสือเลมนี้ใหสําเร็จสมบูรณเปนรูปเลม อนึ่ง 
หากมีขอบกพรองผิดพลาดประการใดเกิดข้ึนในสวนตางๆ ของหนังสือเลมนี้ ตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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  เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้  ผูศ้ึกษาสามารถ 

  ๑.  อธิบายความหมายของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาได ้
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ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 ความหมายเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

 ความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

 องคป์ระกอบของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

 ประเภทเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

 คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
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๑.๑ ความนํา 

 ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เทศกาลในโลกนีมีมากมายทงัเกียวขอ้งและไม่เกียวขอ้งกบัศาสนา 

บางเทศกาลก็ทนต่อการเปลียนแปลงทีรวดเร็วของโลกไม่ไดห้รือปรับตวัไม่ทนัก็ตอ้งตายไป แมจ้ะ

มีเทศกาลทีตายไปบา้งตามกาลเวลาขณะเดียวกนัก็มีเทศกาลใหม่ๆ เกิดขึนทดแทนอยา่งไม่ขาดสาย

เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะเทศกาลเพือการท่องเทียวมกัจะเกิดขึนใหม่ทุกๆ ปี เทศกาลทีมีลกัษณะเพือ

การท่องเทียวนนัมกัจะเป็นเทศกาลเพือการเฉลิมฉลอง หรือเพือรืนเริงบนัเทิงใจ พร้อมกนันันก็

มกัจะมีจุดเริมตน้อยูท่ีเพือกระตุน้เศรษฐกิจตามช่วงฤดูกาล หรือตามโอกาส ขายความงดงาม ความ

ต่างหรือแปลก เป็นตน้ ถึงกระนนั ก็อาจจะยงัมีอยูบ่า้งทีเป็นเทศกาลทีเกิดจากความเชือ แต่ต่อมาก็

ประยุกตเ์พือการท่องเทียวไป  ลดความเขม้ขลงัลง ตดัความศกัดิออกและพิธีกรรมทีมีอยูใ่นเทศกาล

ลกัษณะนีก็เป็นเพียงพิธีกรรมเพือความยิงใหญ่ เพือความงดงาม เพือความสวยงาม ไม่มีเพือความ

เขม้ขลงั หรือเพือความศกัดิสิทธิและมีระเบียบแบบแผน ขนัตอนการปฏิบติัไม่คงที ขึนอยู่กบัยุค

สมยัความเหมาะสมเป็นสําคญั ส่วนเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามีจุดเริมตน้จากความเชือหรือ

ศรัทธาต่อศาสนานนัๆ เป็นสําคญั เทศกาลและพิธีกรรมจึงเป็นการแสดงออกต่อความเชือนนัๆ เมือ

ความเชือนนัๆ ถูกรักษาเอาไวโ้ดยการปฏิบติัสืบต่อกนัมา พร้อมทงัจดัให้มีการประกอบพิธีกรรม

ตามความเชือนนัๆ ขึน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึงอย่างเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแลว้ ก็กลายเป็นเทศกาล

นนัเทศกาลนีขึนมา 

  พุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาไดป้ฏิบติัตามคาํสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้มาโดยตลอด แมพ้ระองคจ์ะดบัขนัธปรินิพพานไปนานแลว้ ก็ยงัปฏิบติักนัมาถึงปัจจุบนั โดยการ

บาํเพญ็บุญกิริยาวตัถุ ๓ ประการ คือ ทานมยั บุญสําเร็จดว้ยการถวายทาน  ศีลมยั บุญสําเร็จดว้ยการ

รักษาศีล และภาวนามยั บุญสําเร็จดว้ยการเจริญภาวนา จึงไดมี้การจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ในรูปแบบต่างๆ ในสถานทีและเวลาทีแตกต่างกนัไป ยงิพระพุทธศาสนาเผยแผไ่ปในประเทศต่างๆ 

มากเท่าไร พุทธศาสนิกชนก็มากขึนเท่านนั ในบางทีบางแห่งเคยนบัถือศาสนาอืนหรือลทัธิอืนมา

ก่อน เมือหนัมานบัถือพระพุทธศาสนา บางคน บางกลุ่ม ก็นบัถือตามคาํสอนอยา่งแทจ้ริงโดยไม่ยึด

ติดกบัศาสนาหรือลทัธิเดิม แต่บางคนบางกลุ่มก็ยงันาํเอาพิธีกรรมต่างๆ ทีเคยปฏิบติัในศาสนาหรือ

ลทัธิเดิม มาประยุกต์กบัพระพุทธศาสนา เช่น ศาสนาพราหมณ์ และการนบัถือบรรพบุรุษ เป็นตน้ 

จึงก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมต่างๆ และปฏิบตัิในสถานทีและเวลาทีแตกต่างกนัไป โดยมีการอาราธนา

พระสงฆเ์ขา้ไปรับถวายภตัตาหารบา้ง เจริญพระพุทธมนตบ์า้ง บงัสุกุลบา้ง และอืนๆ อีกมากมาย จึง

ทาํให้บณัฑิตในก่อนกาํหนดให้มีขนัตอน วธีิการ ซึงอิงตามวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกั 

ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมใด ในสถานทีใด และในเวลาใด ก็จะมีวตัถุประสงคช์ดัเจนคือตอ้งการไดรั้บผล



๓ 

 

 

บุญทีกระทําลงไปตามบุญกิริยาวตัถุสามประการนัน โดยเรียกว่า เทศกาลและพิธีกรรมใน

พระพุทธศาสนา  

  ในบทนี ผูเ้รียนจะได้ศึกษาความหมายเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ความ

เป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา องค์ประกอบของเทศกาลและพิธีกรรมใน

พระพุทธศาสนา ประเภทเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาล

และพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา เพือให้เกิด

ความกระจ่าง อนัจะนาํไปสู่ความรู้ทีแทจ้ริง และการปฏิบติัทีถูกตอ้งเหมาะสม สืบต่อไป 

 

๑.๒. ความหมายเทศกาลและพธีิกรรมในพระพทุธศาสนา 

๑.๒.๑ ความหมายเทศกาล  

คาํว่า “เทศกาล” แยกศพัท์เป็น “เทส + กาล” คาํว่า คาํว่า “เทสะ”๑ เป็นภาษาบาลี ส่วน 

“เทศะ” เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ประเทศ บ้านเมือง ท้องถิน แวน้แควน้ สถานที หรือการ

แสดงออก  ตรงกบัภาษาองักฤษว่า หมายถึง region หรือ country หรือการแสดงออกอยา่งใดอย่าง

หนึง คาํวา่ “กาล”๒ เป็นภาษาบาลี แปลวา่ คราว สมยั หรือช่วงเวลาทีกาํหนด  ดงันนั ความหมายตาม

คาํนิยามนีหมายถึง เวลา ช่วงเวลาระยะเวลาในประเทศใดประเทศหนึงหรือทอ้งถินใดถินหนึง ทีมี

การกาํหนดหมายกนัเพอืทาํกิจอยา่งใดอยา่งหนึงร่วมกนั๓  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใ้ห้ความหมายคาํวา่  เทศกาล  ไวว้า่ 

คราวสมยัทีกําหนดไวเ้ป็นประเพณีเพือทาํบุญและการรืนเริงในท้องถิน เช่น ตรุษ สงกรานต์ 

เขา้พรรษา สารท สารทไทย สารทจีน ตรุษจีน กินเจ อีสเตอร์ ฮลัโลวีน คริสตม์าส เป็นตน้๔   

                                                 
  ๑ วิเคราะห์วา่ “อสฺส อยนฺติ โวหริยตีติ เทโส ฯ ชาติอาทีสุ อ ฺญตรโกฏฺฐาสสฺเสต ํอธิวจน ํฯ ชือวา่เทสะ 

เพราะอรรถวา่ เป็นทีไป คือแสดงออกของชนทงัหลาย ฯ คาํวา่ เทสะนีเป็นชือของส่วน(สถานที หรือพืนที)อยา่ง

ใดอยา่งหนึงในบรรดาส่วนทงัหลายมีชาติเป็นตน้ ฯ อา้งใน ว.ิอ. (บาลี) ๒/๑๒๓. 

  ๒ “กาเลติ สตฺตาน ํอาย ุเขเปตีติ กาโล, “อภิณฺห ํ คจฺฉติ วา กลิตพฺโพ สงฺขาตพฺโพติ กาโล ฯ ชือว่ากาละ 

เพราะอรรถวา่ ยงัอายขุองสตัวท์งัหลายใหเ้คลือนไป คือสินไป, อีกนยัหนึง ชือวา่กาล เพราะอรรถวา่เคลือนไป สิน

ไปเนืองๆ หรือเวลาทีกาํหนด ฯ   

  ๓ คณาจารย ์มจร., เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครังที ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๙), หนา้ ๒. 
๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ยสถ าน พ.ศ .๒๕๔๒.เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, 

(กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๔), หนา้ ๕๘๒-๕๘๓. 



๔ 

 

 

เทศกาล เป็นคาํคุณศพัท ์เป็นคาํทีถูกนาํมาใชเ้ป็นวนัหยุดในทางศาสนา บนัทึกครังแรกที

ใช้เป็นคาํนามในปี ค.ศ. ๑๕๘๙ ในชือ “Festifall” ซึงตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Festival” เช่น Holi 

Festival และเทศกาลมหาศิวะราตรี (Maha Shivaratri) เป็นตน้ของอินเดียทีเชือมโยงกบัความเชือใน

ศาสนาพราหมณ์ เป็นตน้ และเทศกาลงานฉลองเป็นชุดของการเฉลิมฉลองในเกียรติของพระเจ้า

หรือเทพเจา้ การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของศาสนาคริสต์ในวนัที ๒๕ ธันวาคมของทุกปี๕  

เป็นตน้   

เทศกาลส่วนใหญ่มกัจดัขึนปีละครัง คือการถือเอาวนัครบรอบปีของเทศกาลครังก่อนมา

ตงัเป็นครังถดัไป ช่วงเวลาทีกาํหนดไวเ้พือจดังานบุญและงานรืนเริงในทอ้งถิน เป็นการเน้นไปที

การกาํหนดวนั เวลาและโอกาส ทีสังคมแต่ละแห่งจะจดักิจกรรมเพือเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและ

ความเชือเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้เกิดเทศกาลและงานประเพณี ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธ

ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาจึงแทรกอยู่ในเทศกาลและงานประเพณีเป็นส่วนใหญ่ เริมตงัแต่

พิธีกรรมในแต่ละขนัตอนของชีวิต พิธีกรรมหรือกิจกรรมเกียวกบัอาชีพทางเกษตรกรรมและอืนๆ 

ซึงกิจกรรมเหล่านี ได้กลายเป็นหนึงในปัจจัยหลักทางการท่องเทียวในปัจจุบัน เทศกาลใน

พระพุทธศาสนา มกัจะอิงวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น เทศกาลเขา้พรรษา สถานทีก็คือวดั 

ส่วนเวลาก็จะตรงกบัวนัเขา้พรรษา และเทศกาลออกพรรษา สถานทีก็คือวดั ส่วนเวลาก็จะตรงกบั

วนัออกพรรษา เป็นตน้ 

โดยสรุป เทศกาล จึงหมายถึงช่วงเวลาทีทอ้งถินชุมชนกาํหนดให้มีกิจกรรมงานบุญหรือ

งานรืนเริงอย่างหนึงอย่างใดโดยมุ่งให้ความสําคญัเพือเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงเอกลักษณ์

เฉพาะของทอ้งถินชุมชนนนัๆ ทีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมา ทาํให้เห็นถึงสิงทีเป็นองคป์ระกอบหลกัของ

เทศกาล คือ ทอ้งถินชุมชน ช่วงเวลาทีกาํหนดและกิจกรรมเพือการแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ทอ้งถินชุมชนนนั เมือเป็นเช่นนนั คาํวา่ หรือเทศกาลในพระพุทธศาสนา หมายถึง สถานทีและเวลา

ในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

 

๑.๒.๒ ความหมายของคําว่าพธีิกรรม  

         ความหมายของพิธีกรรมทางศาสนา คาํวา่ “พิธีกรรม” (ritual) มีความหมายอนัลึกซึง

ทีแสดงให้เห็นถึงวิถีทางวฒันธรรม เอกลกัษณ์ทีสําคญัยิงของพิธีกรรม คือ การสือสารทีสําคญัที

                                                 
  ๕ วนัคริสต์มาส คือการฉลองวนัประสูติของพระเยซูผูเ้ป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทัวโลก เป็นวนัฉลองทีมี

ความสําคญั และมีความหมายมากทีสุดวนัหนึง เพราะชาวคริสตถ์ือวา่ พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพยีงมนุษยธ์รรดาๆ ทีมาเกิดเหมือน

เด็กทวัไป แต่พระองคเ์ป็นบุตรของพระเจา้ผูสู้งสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจา้ และเป็นมนุษยใ์นพระองคเ์อง การบงัเกิด

ของพระองค ์จึงเป็นเหตุการณ์พเิศษ ทีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนดว้ย เป็นตน้ 



๕ 

 

 

เชือมโยงระหว่างมนุษย ์ธรรมชาติและสิงเหนือธรรมชาติ  พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิงที

ช่วยหล่อเลียง ศาสนธรรมอนัเป็นแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาการกระทาํพิธีกรรมต่าง ๆ ในทาง

พระพุทธศาสนา จะตอ้งมีการแนะนาํและให้ผูร่้วมพิธีไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจเกียวกบัพิธีต่าง ๆ ตาม

หลกัการทางพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒๖  ได้ให้ความหมายของคาํวา่ พิธีกรรม

ไวด้ังนี คาํว่า “พิธีกรรม” ประกอบกนัขึนจาก ๒ คาํ คือ “พิธี + กรรม” คาํว่า “พิธี” เป็นคาํนาม 

หมายถึง งานทีจดัขึนตามลทัธิความเชือ ตามขนบธรรมเนียมความขลงัหรือความเป็นสิริมงคล เช่น 

พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา แบบอย่างธรรมเนียม 

เช่น พิธี ทาํใหถู้กพิธีการกาํหนด ก็อยูจ่นสินชนมาย ุส่วนคาํวา่ “กรรม” เป็นคาํนามเช่นกนั หมายถึง 

การงาน การกระทาํเมือนาํ ๒ คาํมารวมกนั เป็นคาํวา่ “พิธีกรรม” มีความหมายวา่ การบูชา แบบอยา่ง

หรือแบบแผน หน่วยงานทีปฏิบติัในทางศาสนา หรือหมายถึง การงานทีเกียวขอ้งกบัพิธีและแบบ

หนงัสือทางการทูต กรรมวธีิทางการทูต  

ความหมาย คาํว่า “พิธีกรรม” นนัจึงหมายถึง “แนวทางหรือ วิธีทาํงานพิธีต่างๆ ตามทีได้

กาํหนดไวใ้ห้ถูกตอ้ง พิธีกรรม หรือศาสนพิธี (Ritual) หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรือแบบแผน

ต่างๆ ทีปฏิบติัในทางศาสนา๗ พร้อมกนันี คาํวา่ “พิธีกรรม”  (Ritual) มีความหมายอนัลึกซึงทีแสดง

ให้เห็นถึงวิถีทางวฒันธรรมของเผ่าพนัธ์ุต่างๆ เอกลกัษณ์ทีสําคญัยิงของพิธีกรรม คือการเป็นช่อง

ทางการสือสารทีสาํคญัทีเชือมโยงระหวา่งมนุษย ์ธรรมชาติ และสิงเหนือธรรมชาติ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดใ้ห้ความหมายคาํวา่ พิธีกรรม ไวว้า่ 

การบูชา, แบบอยา่งหรือแบบแผนต่างๆ ทีปฏิบติัในทางศาสนา๘ 

พระพรหมคุณาภรณ์  กล่าวไวว้า่ (ปยุตฺโต.อ .ป)“พิธีกรรม” แปลวา่ การกระทาํทีเป็นพิธี คือ

เป็นวิธีทีจะให้สําเร็จผลทีตอ้งการ หรือการกระทาํทีเป็นวิธีการเพือให้ สําเร็จผลทีตอ้งการ หรือ 

นําไปสู่ผลทีต้องการ คําว่าพิธี ก็แผลงมาจากคาํว่า วิธี นันเอง แต่มาในภายหลัง คําว่า พิธี มี

                                                 
๖ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖), พิมพค์รังที : ๑, พิมพ์

ลกัษณ์, (กรุงเทพมหานคร: บริษทันานมีบุ๊คส์พบัลิเคชนัส์ จาํกดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๗๘๘. 
๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ , เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว, เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา้ ๘๓๕. 
๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ยสถ าน พ.ศ .๒๕๔๒.เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๔), หนา้ ๘๓๕. 



๖ 

 

 

ความหมายเลือนราง หรือคลาดเคลือนไป ก็เหมือนกบัสิงอืนๆ ทีเป็นอนิจจงั เช่นเดียวกนัเดียวนีเรา

มาประดิษฐ์ศพัทก์นัขึนใหม่ เช่น คาํวา่กรรมวิธีซึงสมยัโบราณไม่มี แลว้กลบัเป็น ศพัทโ์กซึ้งทีจริงก็

อนัเดียวกนันนัแหละ กรรมวิธีไม่ใช่อะไร อาจจะใชใ้นความหมาย แตกต่างกนัไปบา้ง แต่ตวัถอ้ยคาํ

ก็มีความหมายแบบเดียวกนั ทาํนองเดียวหรือประเภทเดียวกนั เพียงกลบัหน้ากลบัหลงักนั พิธีกรรม 

คือวธีิกรรม กลายเป็นกรรมวธีิพอมาถึงปัจจุบนัมนัเลือนไปจนกระทงัว่า พิธีกรรม หรือ วิธีกรรม คือ

สิงทีทาํกนัไปอย่างนนัเอง หรือสักแต่ว่าทาํ เช่น พูดกนัว่าทาํพอเป็นพิธี กลายเป็นว่า ไม่จริง ไม่จงั 

ทาํพอใหเ้ห็นวา่ไดท้าํแลว้ แต่ทีจริงเดิมนนัมนัคือการกระทาํทีเป็นวิธีการ เพือจะให้สาํเร็จผล เพือจะ

ใหเ้กิดความเป็นจริงเป็นจงั เพอืจะให้ไดผ้ลขึนมาเราจึงทาํพิธีกรรม๙  

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ พิธีกรรม เป็นเรืองของการกระทาํ แบบอยา่งหรือแบบแผนต่างๆ เป็น

การปฏิบติัทีเป็นพิธี ทีปฏิบติัในทางศาสนา  พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิงทีช่วยหล่อเลียง 

ศาสนธรรมอนัเป็นแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาการกระทาํพิธีกรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา

จะตอ้งมีการแนะนําและให้ผูร่้วมพิธีได้ศึกษาทาํความเข้าใจเกียวกบัพิธีต่างๆ ตามหลกัการทาง

พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาในขณะทีมีพิธีกรรมเกิดขึน ผูเ้ขา้ร่วมย่อมตระหนกัวา่ตนไดเ้ขา้ไปมี

ส่วนร่วมในพิธีกรรมนนัๆ ไม่วา่จะในฐานะผูแ้สดงหรือผูช้มซึงพิธีกรรมมิไดเ้กิดขึน 

                                               

๑.๓  ความเป็นมาของเทศกาลและพธีิกรรมในพระพทุธศาสนา 

ความเชือของมนุษย์พฒันาการมาจากการได้รับรู้เรืองราวต่างๆ อันเป็นประสบการณ์ 

ภายนอกทีนอกเหนือประสบการณ์โดยตรงทีตนเองไดเ้ห็นแต่กลบัเป็นปรากฏการณ์ประสบการณ์

อนัได้รับมาจากการบอกเล่ากลายเป็นนิยายปรัมปรา (Myth) แล้วยึดถือว่าเป็นส่วนหนึงของการ

ดาํเนินชีวิตกลายเป็นลทัธิแล้วนาํไปสู่การปฏิบติัต่อลทัธิความเชือ เมือลทัธิความเชือเหล่านนั ได้

พฒันากลายมาเป็นศาสนา การปฏิบัติต่อความเชือลัทธิศาสนานันจึงกลายมาเป็นพิธีกรรมทาง

ศาสนา ในปัจจุบนัศาสนาไดแ้บ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ ่คือ (๑) ศาสนาฝ่ายเทวนิยม คือ ศาสนาที

มีความเชือในเรืองของพระเจา้(God) ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู เป็นตน้  (๒) 

ศาสนาฝ่ายอเทวนิยม คือศาสนาทีไม่มีความเชือในเรืองพระเจา้ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาขงจือ  

ศาสนาไฮบา เป็นตน้๑๐  

                                                 
  ๙ พระพรหมคุณาภรณ์  ,(ปยุตฺโต.อ.ป)พธีิกรรมใครว่าไม่สําคัญ กรุงเทพมหานคร)  ,๖ พิมพค์รังที ,: บริษทั พิมพ์

สวย จาํกดั(๒๕๕๑ ,, หนา้ ๔.๕- 

  ๑๐ ผศ.ดร.ประพฒัน ์ศรีกลูกิจ และคณะ, เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, (พิษณุโลก : บริษทั

โฟกสั พรินติงจาํกดั, ๒๕๕๙), หนา้ ๔๗. 



๗ 

 

 

ไม่ว่าจะเป็นศาสนาฝ่ายใด องค์ประกอบทีสําคญัของศาสนาก็คือ พิธีกรรม ดงัอีมีล เดอร์

ไคม์๑๑ (Emaile Durkheim) นกัสังคมวทิยาชาวฝรังเศส ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบสําคญัของศาสนา

ไว ้ ซึงพิธีกรรมทางศาสนานายงัมีคุณค่าสําคญัยงิเพราะ พิธีกรรมทาํให้มนุษยไ์ดแ้สดงออกถึงความ

เป็นอตัตลกัษณ์ของศาสนานนัๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน และพิธีกรรมทางศาสนานนัยงัสามารถทีจะทาํให้

เกิดความศกัดิสิทธิในตวัของพิธีกรรมทีเคร่งครัดน่าเชือถือไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ส่วน  Hall, T.wiliam๑๒  ได้กล่าวถึงพิธีกรรมไวว้่า พิธีกรรม คือ ชนิดของการบูชาทีเป็น

สัญลกัษณ์อืนๆ แมบ้างคนจะไม่สนใจก็ตาม ดงัต่อไปนี  

 ๑. พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบันกันิเวศวิทยา หมายถึง พิธีกรรมทีทาํในบางเวลาของธรรมชาติ

และพิธีกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ทีเกียวขอ้งกบัโลกและจกัรวาลตามธรรมชาติ เช่น พิธีกรรมในการ

วางแผนเพือการเพาะปลูก การล่าสัตว ์การเลียงสัตว ์ไม่วา่จะเจริญขึนหรือถดถอยของการโคจรของ

ดวงดาว โลก ทีรวมอยูใ่นพิธีกรรมนี 

 ๒. แต่เมือกล่าวถึงเวลาปฏิบติัพิธีทีไม่เกียวกบัวชิานิเวศน์วทิยาเลย คือกล่าวเฉพาะ พิธีกรรม

ทางศาสนาและวฒันธรรม  กล่าวถึงชนิดของพิธีกรรมคือ รูปแบบพิธีทีซาบซึงประทบัใจ(ทาง

ศาสนา) ไม่เกียวขอ้งกบัการหมุนเวียนของจกัรวาลตามธรรมชาติแมส้ักน้อยเลย ชาวยิว และชาว

คริสต ์มีวนัมงคลพิเศษถือเป็นตวัอยา่งทีดีของเรือง (พิธีกรรม) นี แมว้า่บางคนยงัแสวงหาพิธีกรรมที

ดีเช่นนนัต่อไปอีก สาํหรับชาวต่างศาสนาก็มีพิธีกรรมทางศาสนาในแต่ละปีไดด้ว้ยเหมือนกนั 

 ๓. พิธีกรรมของมนุษยชาติ พิธีกรรมเล็งไปทีจุดต่างๆ กนั คือพิธีกรรมในการเกิด การ

เติบโต การตาย ซึงไดก้ล่าวถึงเสมอๆ เช่น “พิธีกรรมการอาํลาโลก” พิธีกรรมของมนุษยชาตินีรวม

เอาพิธีกรรมทางวฒันธรรมทุกๆ อยา่ง ทงัการเกิด การตงัชือ การบวช การแต่งงาน การตาย และอืน 

ๆ ดว้ย 

 ๔. รูปแบบพิธีกรรมทีทารุณโหดร้ายใช้ไม่ได ้ขณะทีถูกกล่าวถึงอีกครังหนึงเสมอ ทงัไม่มี

ชนิดของพิธีกรรมทีปฏิบติัแล้วซาบซึงทีสุด แต่ไม่มีพิธีกรรมทีน่าปรารถนาทีดีทีสุดตลอดไป 

ตวัอยา่งของพิธีกรรมทีดีเช่นนี ขึนอยูก่บัเทคนิคการอธิบายพิธีกรรม มองใหเ้ป็นพิธีกรรมง่าย ๆ และ

บอกถึงชนิดของพิธีทีเห็นประจกัษช์นิดต่าง ๆ  

 

 

                                                 
๑๑ สนิท  สมคัรการ, ความเชือและศาสนาในสังคมไทย, (วเิคราะห์เชิงสงัคมมนุยวทิยา ,(กรุงเทพมหานคร 

: โอเดียน, ๒๕๒๙), หนา้ ๔. 
๑๒ Hall,T.wiliam, Introduction to the study of Religion,  (San Francisco: Harper & Row. 1817), p 65-

66. 



๘ 

 

 

   ๑.๓.๑ บ่อเกดิความเป็นมาของพธีิกรรมตะวนัตก ตะวนัออกและไทย 

พิธีกรรมเป็นองค์ประกอบอยา่งหนึงของศาสนาซึงเป็นวิถีชีวิตและเป็นปรากฏการณ์อย่าง

หนึงของมนุษย ์ยอ่มอาศยัเหตุปัจจยัใหเ้กิดมีขึน เช่นเดียวกบัปรากฏการณ์อนืๆ ของโลก 

พิธีกรรม เป็นพฤติกรรมทีมนุษยถื์อปฏิบติัตามความเชือ ความศรัทธาต่อศาสนาของตนใน

แต่ละ ศาสนาทีมีการปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมากลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ทีถือวา่เป็นกิจกรรมบูชา 

หรือการ ปฏิบติัพิธี ซึงพิธีกรรมเหล่านนั ส่วนมากจะสัมพนัธ์กบัวิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนั มีบาง

พิธีกรรมไม่อาจนบัไดว้า่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นความเชือของคนในทอ้งถินทีมกัจะอา้งเรือง

ความเชือทียึดถือ และปฏิบติัสืบทอดกนัมา น่าจะมีมาแต่โบราณ สมยัก่อนพุทธกาลตงัแต่ยุคของ

ศาสนาพราหมณ์ โดยทีศาสนาพราหมณ์นนัจะยึดถือและปฏิบติัตามคมัภีร์พระเวทยซึ์งพระเวทย์

หรือมนตราใช้สําหรับการสวดภาวนาในการทาํพิธีกรรมต่างๆ พระเวทยแ์บ่งออกเป็น ๓ ประการ 

เรียกว่า “ไตรเภท”๑๓ เป็นทีมาของ “คัมภีร์ ไตรเภท” ซึงถือว่าได้รับมาจากโอษฐ์ของพระผูเ้ป็นเจ้า 

เป็นคมัภีร์ทีวา่ดว้ยเรืองราวเกียวกบัการเรียกร้อง สิงศกัดิสิทธิและวญิญาณทงัหลายในการบูชาพระผู ้

เป็นเจา้ การบูชาดว้ยเครืองสักการะประเภทนีเรียกวา่ “การบวงสรวงเทวดา” เพือตอ้งการเนน้ให้เกิด

อิทธิปาฏิหาริย ์การดลบนัดาลใหบ้งัเกิดสิงทีดีของการตงัจิตอธิษฐานขอใหส้ัมฤทธิผลตามปรารถนา 

ต่อมาไดก้ลายเป็นพิธีกรรมยดึถือสืบทอดต่อๆ กนัมาจนถึงปัจจุบนันี  รวมความวา่พิธีกรรม คือการ

กระทาํทีคนเราสมมติขึน เป็นขนัเป็นตอน มีระเบียบวิธีเพือให้เป็นสือ หรือหนทางทีจะนาํมาซึง

ความสําเร็จในสิงทีคาดหวงัไว ้ซึงทาํใหเ้กิดความสบายใจ และมีกาํลงัใจทีจะดาํเนินชีวิตต่อไป เช่น 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ อีกนัยหนึง พิธีกรรม หมายถึงพฤติกรรมทีมนุษยพ์ึงปฏิบติัต่อ

ความเชือทางศาสนาของตนเอง ไม่วา่จะเป็นศาสนาใดๆ ก็ตามต่างก็มี การปฏิบติัต่อศาสนาของตน 

ตามความเชือและความศรัทธาของตนเองในแต่ละศาสนา จึงก่อให้เกิดเป็น “พิธีกรรม” ทางศาสนา

ดว้ยความเชือและความศรัทธา๑๔ 

   ๑) ความเป็นมาของพธีิกรรมทางซีกโลกตะวันตก 

 ในซีกโลกตะวันตกมีความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมมาเป็นระยะเวลาช้านาน 

โดยเฉพาะอนัเกิดจากบริเวณลุ่มแม่นาํไนล์เรียกว่าอารยธรรมอียิปตเ์ราสามารถศึกษาพิธีกรรมในยุค

นนัมากมาย ดงัเห็นไดจ้ากการไดขุ้ดคน้โบราณสถาน โบราณวตัถุทีเกียวขอ้งกบัพิธีกรรมของชน

ชาติอียปิตโ์บราณ โดยเฉพาะพิธีกรรมความเชือชีวิตหลงัความตาย 

                                                 
  ๑๓ ประพฒัน์ ศรีกูลกิจ และคณะ, เทศกาลและพธีิกรรมทางพระพุทธศาสนา, หนา้ ๔๑. 

  ๑๔ กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ,คู่มือ การปฏิบัติศาสนพธีิเบืองต้น)  ,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั๒๕๕๖ ,), หนา้ ๙. 



๙ 

 

 

 นักโบราณคดีวิทยาศาสตร์ (archeologist) มีความเห็นว่ามนุษย์ดึก ดําบรรพ์ร่วมสมัย

มนุษยโ์คร-มาญ็อง (Cro-magnon) ตงัแต่สองสามหมืนปีมาแลว้ เชือวา่ผูที้ตายไปแลว้จะเกิดใหม่ใน

โลกหน้าทีหนึงทีใดหรือกลบัฟืนขึนมาใหม่ จึงมกับรรจุงาชา้ง หรือกระดูกสัตว ์อาวุธทีทาํดว้ยหิน

ไวใ้นหลุมฝังศพ ตอ่มาในยุคก่อนประวติัศาสตร์ ไม่ว่าจะจากส่วนไหนของโลกเช่น อียปิต ์ไซบีเรีย 

จีน อเมริกาแมก้ระทงัในบา้นเรา ลว้นพบเครืองใชร้วมอยูใ่นหลุมฝังศพดว้ย 

  ในพิธีกรรมทางศาสนาทีถ่ายทอดเป็นเรืองลีลบัเฉพาะวงใน (esoteric) ทีเกียวกบัความ

ตายในสมยัเริมมีการบนัทึกไม่วา่ในรูปของตาํนานหรือนิยายปรัมปราเช่น บนแผน่ กระดาษปาปีรัส 

(heiroglyphic writing) ทีอียิปต์ในแผน่ดินเหนียว (cuneiform pictographic writing) ทีเมโสโปเตเมีย 

มาจนถึงการบนัทึกทีอาจถือวา่เป็นกึงประวติัศาสตร์ เช่น ทีสลกัไวต้ามฝาโลงศพและปิรามิดทีเป็น

โองการต่างๆ ในโอลดเ์ทสตาเมน็ต ์

 แม้แต่นักปรัชญาทีมีชือเสียงอย่างเพลโต ยงัได้กล่าวถึงเรืองการตายแล้วฟืนจากการ

บนัทึกใน หนงัสือรีพบัลิกเล่มทีสิบ (Republic Book) ของเพลโต ไดเ้ล่าถึงทหารชาวกรีกชือ เออร์ 

(Er) ทีสินสติตายไปถึง ๑๒ วนั จนกระทงัได้มีผูน้าํร่างเขาขึนวางบนเชิงตะกอนเพือทาํพิธีเผาศพ 

ขณะทีนกับวชกาํลงัร่ายโองการ และทหารกาํลงัจุดไฟเพือเผาตวัเขา เออร์ก็ไดผ้ลุดลุกลงมาจากเชิง

ตะกอน เออร์ได้เล่าให้เพือนๆฟังว่า เขาได้เดินไปตามทางทีสองฟากปลูกต้นไมไ้วบ้านสะพรัง 

จนกระทงัถึงบริเวณทีผูค้นถูกลงโทษ ทรมานอยา่งแสนสาหสั เขาไดพ้บกบัเทพแห่งความตาย ผูส้ัง

ให้เขารีบเดินทางกลบัมายงัโลก เพราะเวลาสาํหรับเขายงัมาไม่ถึง แต่เขาตอ้งเสียเวลาไปมาก เพราะ

ไดไ้ปเห็นการชาํระความดีความชวัและความตอ้งการของวญิญาณ ผูที้จะไดเ้ลือกกลบัมาเกิดใหม่อีก

ครัง 

ซึงความเชือดงักล่าวมาแล้วก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของการประกอบพิธีกรรมอืนๆตามมา

อย่างเป็นลูกโซ่ทีเกียวเนืองกนั หรือแมแ้ต่ความเชือในเรืองของพระเจา้ดงักล่าว มนุษยพ์ยายามที

อธิบายกิริยาอาการ อารมณ์ของพระเจา้ ให้เหมือนมนุษย ์มีโกรธมีดีใจและตอ้งการอาหารอนัเป็น

เลิศซึงมนุษยจ์ดัแสวงหานาํมาบูชาเป็นเครืองเซ่นสังเวยโดยเครืองสังเวยเป็นอาหารทีสามารถจดัหา

มาไดใ้นทอ้งถินและตอ้งจดัวางอยา่งเป็นพิเศษและถูกตอ้งตอ้งทีสุด 

 

๒)  ความเป็นมาของพธีิกรรมทางซีกโลกตะวันออก 

พิธีกรรมทีเกิดขึนในซีกโลกตะวนัออกก็เช่นเดียวกนักบัตะวนัตก อนัมีแหล่งกาํเนิดมาจาก

อารยธรรมทีเจริญโดยเฉพาะแหล่งอารยธรรมทีเกิดบนแม่นาํสินธุ ไดแ้ก่ ประเทศอินเดียปัจจุบนั 

เป็นแหล่งอารยธรรมทีสําคญัทางตะวนัออกทีสําคญั เป็นแหล่งกาํเนิด ศาสนาปรัชญา พิธีกรรม

มากมาย  โดยเฉพาะพิธีกรรมอนัเกิดจากความเชือทางลทัธิ และศาสนา ศาสนาพราหมณ์ถือกาํเนิด



๑๐ 

 

 

ขึนในชมพูทวปีเมือกวา่ ๓,๐๐๐ ปีมาแลว้ โดยมีความเคารพศรัทธาในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทงัหลายทีมี

อาํนาจอยูเ่หนือสรรพสิง โดยเฉพาะพระพรหม – ผูส้รรสร้าง พระวิษณุ – ผูรั้กษา และพระศิวะ – ผู ้

ทาํลาย ซึงเรียกรวมกันว่า ตรีมูรติ  ซึงศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาทีได้เกิดมีมาช้านานแล้วใน

ประเทศอินเดีย เป็นศาสนาของชนเผา่อารยนั หรืออินโดยูโรเปียน (Indo-European) บรรพบุรุษของ

พวกอินโด-อารยนั ตงัรกรากอยูเ่หนือเอเชียตะวนัออก (ตอนกลางของทวปีเอเชีย (Central Asia) โดย

ไม่มีทีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง กลุ่มอารยนัตอ้งเร่ร่อนทาํมาหาอาหารเหมือนกบัชนเผ่าอืนๆ ในจุดนีเองที

ทาํให้เกิดการแยกยา้ยถินฐาน เกิดมีประเพณี และภาษาทีแตกต่างกนัออกไป กลุ่มอารยนัดงักล่าว มี 

๓ กลุ่มทีพากนัอพยพไปยงัส่วนต่างๆ กลุ่มทีสาํคญัทีจะกล่าวถึง  คือกลุ่มทีอพยพมาสู่ลุ่มแม่นาํสินธุ

แล้วก็ได้ไปพบกับชนพืนเมืองทีเรียกว่า ดราวิเดียน (Dravidian) หรือมิลักขะ (คนป่า) บางครังก็

เรียกวา่ ทสัย ุ(ทาส) ซึงหมายถึงทาสของอารยนันนัเอง   

ก่อนทีจะถูกชนชาติอารยนัเขา้มารุกรานนนั พวกทสัยุ หรือทาส นี ทีอยู่ในแถบลุ่มแม่นาํ

สินธุมีความเชือ มีวฒันธรรม และมีศาสนาของตนอยูก่่อนแลว้ ซึงการเริมตน้ศาสนาของพวกอารยนั

ก็ไดน้าํเอาศาสนาของพวกทสัยุมาผสมผสานอยู่ดว้ยเป็นอนัมาก ศาสนาของชาวอารยนันนั เกิดขึน

ไดด้ว้ยมีมูลเหตุอย่างหนึงคือ ความไม่รู้จกัภูมิศาสตร์ หมายถึงวา่ ชาวอารยนัดงัเดิมนนัมิไดมี้ความรู้

ในมูลเหตุแห่งธรรมชาติ จึงได้ยกย่องธรรมชาติประเภทต่างๆ ขึนเป็นเทวะ (เทพเจา้) และแบ่ง

ออกเป็นหมวดสูงตาํเพือสะดวกแก่การนบัถือและการทาํบตัพลี จดัพิธีกรรมถวาย หมวดสูงตาํแห่ง

เทวะนีมีทงัสิน ๓ หมวด คือ หมวดที ๑ เทวะบนสรรค ์เช่น ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์  หมวดที ๒ เทวะ

บนพนือากาศ เช่น วาย ุวรุณ (ฝน) หมวดที ๓ เทวะบนพนืโลก เช่น อคัคี (ไฟ) ธรณี (แผน่ดิน)๑๕ 

 ต่อมาศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดู ได้มีการพฒันาตวัเองขึนมาจากศาสนาพราหมณ์

เมือ ๗๐๐- ๑,๐๐๐ BC. เกิดมีคมัภีร์ เรียกวา่ไตรเภทและวรรณคดีทางศาสนาขึนมามากมาย ปรัชญา

ต่างๆ ก็แตกแขนงออกไปมาก ความเชือดงักล่าวก่อให้เกิด พิธีกรรม จงัไดมี้การเขียนคมัภีร์เกียวกบั

พิธีกรรมขึน เรียกว่า อาถรรพเวท เป็นพระเวททีสีซึงเขียนขึนมาในภายหลงั ประกอบดว้ยบทสวด

คาถาเกียวกบัไสยศาสตร์ เป็นพระเวทยช์นิดพิเศษเรียกวา่ “ฉนัท”์ อนัมิไดถู้กจดัอยูใ่นไตรเวทเพราะ

ไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการประกอบพิธีบูชายญัแต่อยา่งใด อาถรรพเวทนีถือวา่เป็นความรู้ทีปรากฏ

แก่พวกพราหมณ์อัธวรรยุ พระเวทตอนนีมีความเกียวของกับไสยศาสตร์บทสวดต่างๆ อันมี

จุดประสงคเ์พือขจดัโรคและภยัพิบติั ทงักล่าวรวมถึงหนา้ทีของกษตัริยแ์ละสัจธรรมขนัสูง  คมัภีร์

พระเวทแต่ละคมัภีร์นนัแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ มนัตระ และพราหมณะ มนัตระหรือมนต ์รวบรวม

บทสวดทีกล่าวถึงเทพเจา้แห่งปัญญา สุขภาพ ความมงัคงั และความมีอายุยืน รวมถึงบทสวดออ้น

วอนเพือขอทาสบริวาร สัตวเ์ลียง บุตร ชัยชนะในสงคราม หรือแมก้ระทงัการขอให้ยกเลิกซึงบาป

                                                 
  ๑๕ คณาจารย ์มจร., เทศกาลและพธีิกรรมทางพระพุทธศาสนา, หนา้ ๙. 



๑๑ 

 

 

ทงัปวงอนัไดก้ระทาํลงไป บางทีก็เรียกว่า “สังหิตา” หมายถึง บทสวดหรือมนต์ทีใช้ในการทาํพิธี

บูชานนัเอง  

คมัภีร์ฤคเวท “มนัตระ” จะเรียกวา่ “ฤค” อนัเป็นร้อยกรองทีมีใจความในการสรรเสริญพระ

เจา้เป็นท่วงทาํนองเพือการอ่านออกเสียงในการทาํพิธีบรวงสรวง คมัภีร์ยชุรเวท “มนัตระ”เรียกว่า 

ยชุส เป็นร้อยแกว้ทีใชส้วดออกเสียงค่อยๆในการประกอบศาสนพิธี ส่วนคมัภีร์สามเวท “มนัตระ” 

จะเรียกวา่ สามนั อนัเป็นบทสวดมีทาํนองแต่ใชเ้ฉพาะ ในพิธีบูชานาํ 

เมือพระพุทธศาสนาเจริญในอินเดียเคียงคู่กบัศาสนาพราหมณ์ต่อมาความเชือใน ๒ ศาสนา

นีก็ไดป้ระยุกตป์ระสมประสานเขา้รวมกนัระหวา่งศาสนาแห่งปัญญา ไม่เนน้ในเรืองพิธีกรรมกลาย

มาเป็นพระพุทธศาสนาแห่งพิธีกรรมแบบ พระพุทธศาสนามหายาน อยา่งพระพุทธศาสนาในธิเบต 

ดงันี 

ประการแรก หลกัพิธีกรรม เรียกชือว่าอภิเษก คือพิธีรับเขา้หมู่หรือรับเป็นศิษยข์องพุทธ

ตนัตระ เป็นการครอบวิชาให้เพราะในคติลัทธินีแม้พระโพธิสัตว์ต้องผ่านอภิเษก จากบรรดา

พระพุทธเจา้ก่อนจึงจะบรรลุภูมิได ้

            ประการทีสอง เรียกว่า มนัตระหรือ ธารณี คือ การสังวธัยายมนตร์หรือการบริกรรมคาถา 

ตอ้งออกเสียงใหถู้กตอ้ง อกัขรวิธีอยา่ใหอ้กัขรวิบติั  ซึงการเชือถือเวทมนตร์คาถาอาคมขลงัของไทย 

ก็คงมาจากพุทธตนัตระนีเอง แต่เรียกรวมวา่พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ พุทธตนัตระนนัดึงเอาวิธีการ

ของไสยศาสตร์ทางศาสนาพราหมณ์มาแต่เปลียน เทพเป็นพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตว์แบบ

มหายาน 

ประการทีสาม พิธีกรรมชือ มุทรา คือ แสดงท่าต่างๆ ดว้ยนิวมือหรือแสดงอาการอย่างใด

อยา่งหนึง อนัเป็นเครืองหมายประจาํองค์พระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวท์งัหลาย เช่น สมาธิมุทรา

ธรรมจกัรมุทรา วติรรกมุทรา วชัระมุทธา เป็นตน้ ทีเรียกวา่ ปาง เช่น ปางสมาธิ ปางแสดงธรรมจกัร 

ปางประทานอภยั เป็นตน้ โดยพวกตนัตระถือว่าผูใ้ดทาํรูปกายของตน ให้มีอาการดุจอาการ หรือ

มุทราของพระพุทธเจา้ หรือพระโพธิสัตว ์หรือเทพองคใ์ดก็เท่ากบัเชิญท่านดงักล่าวนนัใหม้าอยู่กบั

ตน  ท่ามุทรานีเดิมเป็นของฮินดูตนัตระต่อมาพุทธตนัตระฝ่ายซา้ยนาํมาใช ้ 

ประการทสีี พิธีกรรมชือสมาธิคือกาํหนดจิตให้จดจ่ออยู่กบัพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตว์

หรือเทพองค์ใดองคห์นึงจนปรากฏวา่เรากลายเป็นพระหรือเทพนนัๆ นีคือจุดหมายสูงสุดของพุทธ

ตนัตระ 

๓)  พิธีกรรมพระพุทธศาสนาของประเทศไทย 

   ในราว พ.ศ. ๕๖๙ พระเจา้อโศกมหาราช กษตัริยผ์ูย้ิงใหญ่แห่งราชวงศ์โมริยะผูป้กครอง

อินเดียทรงส่งสมณทูต ๒ องค ์คือ พระโสณเถระและ พระอุตตรเถระเขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนา



๑๒ 

 

 

ในดินแดนทีเรียกกนัว่าสุวรรณภูมิซึงจดหมายเหตุจีนระบุว่าอยู่ระหว่างพุกาม (พม่า) กบัพระนคร

ของเขมรจึงน่าจะหมายถึงดินแดนสยามในปัจจุบนั 

   ผูป้กครองรัฐในขณะนนัซึงเรียกตนเองว่าอาณาจกัรทวารวดีไดย้อมรับนับถือศาสนา

ใหม่นีอย่างเต็มทีทาํให้ประชาชนต่างหันมาให้ความเคารพศรัทธาในพระพุทธ ศาสนากันอย่าง

แพร่หลาย อีกทงัเนือแทแ้ห่งพระพุทธศาสนาก็สอดคลอ้งกบัลกัษณะพืนฐานของคนไทย และไม่

เป็นปฏิปักษรุ์นแรงกบัความเชือดงัเดิม 

   ศาสนาพุทธนิกายแรกทีเขา้มามีอิทธิพลในดินแดนแถบนีคือ นิกายมหายาน ซึงมีความ

เชือเป็นหลกัว่าพระพุทธเจา้มีหลายพระองค์มากดุจเม็ดทรายในมหาสมุทร นอกจากนียงัเชือเรือง

พระโพธิสัตว ์วา่คือบุคคลผูท้าํความดีอยา่งยิงยวด แต่ไม่ยอมเขา้สู่โลกนิพพาน หากยงัอยู่ในโลกนี

เพือช่วยสรรพสัตวใ์ห้ขา้มพน้จากกองทุกข ์พระโพธิสัตวมี์หลายพระองค ์เช่น ปัทมปาณิโพธิสัตว ์

มญัชุศรีโพธิสัตวห์รือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวผ์ูมี้ชือเสียงและไดรั้บการนบัถือศรัทธามากทีสุด 

    ราวพุทธศตวรรษที ๑๒ ในอาณาจกัรทวาราวดี พระพุทธศาสนานิกายนยานจึงเริมเขา้มา

มีบทบาทและเจริญถึงขีดสุดในสมยัสุโขทยัเป็นตน้มา ด้วยแนวคิดหลกัทีเน้นเหตุและผล เสนอ

แนวทางการใชชี้วติทีเรียบง่ายไม่เบียดเบียนทาํใหนิ้กายนีเจริญควบคู่กบับา้นเมืองในแถบนีมาตลอด 

    ในสมยัสุโขทยั เรารับรูปแบบของศาสนาพุทธจากศรีลงักา โดยผา่นทางเมืองเมาะตะมะ

ของมอญด้วยความเลือมใสศรัทธาในวตัรปฏิบติัอนัเคร่งครัด สงบเสงียมทาํให้ความ สัมพนัธ์ทาง

วฒันธรรมระหว่างไทยกับศรีลังกาในสมัยนันมีความแน่นแฟ้นมากขึน ส่งผลต่อศิลปกรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึงลว้นมีตน้กาํเนิดมาจากศาสนา 

  พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เป็นพิธีกรรมทีเขา้ไปเกียวขอ้งหรือปะปนกนัอยูก่บัความเชือของ 

ศาสนาพราหมณ์ บางพิธีกรรมแทบจะเป็นเนือเดียวกนัแยกไม่ออกวา่เป็นพราหมณ์หรือพทุธ ทีเป็น 

เช่นนนั ก็เพราะวา่ทงั ๒ ศาสนามีแหล่งก าเนิดทีเดียวกนั ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อน ศาสนาพุทธเกิด

ทีหลงั ขณะทีคนทีนบัถือศาสนาทงั ๒ เป็นคนกลุ่มเดียวกนั เริมแรกก็นบัถือศาสนาพราหมณ์ ต่อมา

มีพุทธเกิดขึน ชอบใจในค าสอนก็หันมานบัถือพุทธ การหนัมานบัถือพุทธก็ไม่ไดห้มายความวา่จะ

สะลดัความเคยชินทีเคยเชือ เคยปฏิบติัมาตงัแต่เป็นพราหมณ์ออกไปทงัหมด เพราะสิงเหล่านนัเมือ

ปฏิบติัแลว้ยงัสร้างความสุขใจ ความสบายใจให้กบัผูป้ฏิบติัอยู ่แต่ตอ้งตงัอยูใ่นหลกัการของพุทธคือ

พิธีกรรมนนัตอ้งไม่ท าใหต้นเองและผูอื้นเดือดร้อน  

  ถึงอยา่งไรก็ตาม ทงั ๒ ศาสนาก็มีพิธีกรรมเฉพาะทีไม่เกียวขอ้งกนัเลยกบัอีกศาสนาหนึง 

หากจะแยกว่าพิธีกรรมใดเป็นของศาสนาใด ก็ให้หันกลับไปดูหลักการอนัเป็นแก่นของแต่ละ

ศาสนาว่าเป็นอย่างไร ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม) Atheism) ปฏิเสธพระเจา้ เชือใน

กฎธรรมชาติต่างจากศาสนาพราหมณ์โดยสินเชิง ซึงเป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม )Polytheism) 



๑๓ 

 

 

นบัถือพระเจา้หลายองค ์ดงันนั การทีจะรู้วา่พิธีกรรมใดเป็นของศาสนาพุทธเพรียวๆ พิธีกรรมนนั

ตอ้งไม่เกียวขอ้งกบัเทพเจา้เลย เช่น พิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท พิธีเขา้พรรษา ออกพรรษา เป็น

ตน้  

 พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา กล่าวโดยสรุปแยกออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ พิธีกรรม

สาํหรับพระสงฆจ์ะตอ้งปฏิบติั เช่น พิธีกรรมเกียวกบัสังฆกรรมต่างๆ ทีจะตอ้งกระทาํโดยคณะสงฆ์

เท่านนั อาทิ พิธีอุปสมบท พิธีเขา้พรรษา พิธีออกพรรษา พิธีอยู่ประพฤติวุฏฐานวิธี (ปริวาสกรรม) 

เป็นต้น และพิธีกรรมทวัไป ทีพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบติั เช่น พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 

แบบอยา่งหรือแบบแผนต่างๆ  เป็นสือในการทาํความดีในพระพุทธศาสนา กล่าวอีกนยัหนึงคือการ

ทาํกิจกรรมเพือเขา้ถึง พระรัตนตรัยนนัเอง พิธีทาํบุญต่างๆ ทงังานกุศลพิธี (บุญในพิธีกรรมงาน

มงคลต่างๆ) งานอกุศลพิธี (บุญอวมงคลในงานพิธีทกัษิณานุปาทาน) ทานพิธี (ปฏิปุคคลิกทาน 

สังฆทาน การถวายกฐิน ผา้ป่า ผา้อาบนาํฝน เป็นตน้) และปกิณณกพิธี (พิธีเบ็ดเตล็ด เช่น วิธีจุดธูป

เทียน วธีิแสดงความเคารพ วิธีอาราธนาศีล วธีิอาราธนาธรรม วิธีทอดผา้บงัสุกล วธีิประเคนของเป็น

ตน้)  

 สรุปความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา มาจากความประสงค์บุญ

ของพุทธศาสนิกชน โดยนาํรูปแบบวิธีการทีเคยปฏิบติัในศาสนาเดิมหรือลทัธิเดิมทีเคยนับถือมา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมในพระพุทธศาสนา โดยกาํหนดรูปแบบ วิธีการ และทีสําคญั

จะตอ้งมีพระสงฆเ์ขา้มาเป็นหลกัสําคญัในเทศกาลและพิธีกรรมทีกาํหนดขึนไม่วา่จะเป็นวนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอฐัมีบูชา และวนัอาสาฬหบูชา เป็นตน้ และ

พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวติตงัแต่เกิดจนถึงตาย เช่น ทาํบุญวนัเกิด ทาํบุญงานมงคลสมรส 

ทาํบุญขึนบา้นใหม่ ทาํบุญสะเดาะเคราะห์ ทาํบุญหนา้ศพ ทาํบุญ ๗ วนั ทาํบุญ ๑๐๐ วนั และทาํบุญ

ครบรอบวนัตายเป็นตน้ ซึงหลายๆ อยา่งน่าจะมาจากศรีลงักา 

 

๑.๔  องค์ประกอบของเทศกาลและพธีิกรรมในพระพุทธศาสนา   

เทศกาล มีองค์ประกอบสําคัญคือช่วงเวลาตามฤดูกาลทีกําหนด เพราะเทศกาลเป็น

เหตุการณ์ชนิดหนึง (งานหรือกิจกรรมก็ว่า) ซึงตามปกติธรรมดาจดัตงัขึนโดยชุมชนทอ้งถิน ทีมุ่ง

ความสนใจและเฉลิมฉลองเอกลกัษณ์บางอยา่งของชุมชนนนัและเทศกาลนนั เทศกาลมกัเกียวขอ้ง

กบัประเพณี ความเชือ หรือศาสนาของชุมชน ตวัอยา่งเช่น สงกรานต ์ลอยกระทง สารทไทย สารท

จีน ตรุษจีน กินเจ อีสเตอร์ ฮลัโลวีน คริสตม์าส เป็นตน้ เทศกาลส่วนใหญ่มกัจดัขึนปีละครัง คือการ

ถือเอาวนัครบรอบปีของเทศกาลครังก่อนมาตงัเป็นครังถดัไป ส่วนเทศกาลในพระพุทธศาสนานนั 

มกัจะอิงอาศยักบัวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา ช่วงเวลาทีเป็นเทศกาลก็เป็นเทศกาลของวนัสําคญั 



๑๔ 

 

 

ขณะเดียวกนัวนัสําคญัก็เป็นช่วงเวลาทีก่อให้เกิดเทศกาล เป็นตน้วา่ เทศกาลเขา้พรรษา เทศกาลนีจะ

เกิดขึนไดก้็ตอ้งอาศยัวนัเขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษาก็ตอ้งอาศยัวนัออกพรรษา   

พิธีกรรมมีองคป์ระกอบสาํคญัดงันี ๑) มีระเบียบแบบแผนหรือขนัตอนการปฏิบตัิ ๒) มีการ

จดัตกแต่งสถานทีบริเวณทีประกอบพิธีกรรม  ๓) มีการแสดงความเคารพหรือการปลูกฝังให้มี

มรรยาท ๔) มีการใชส้ัญลกัษณ์สือความหมาย  

ส่วนองคป์ระกอบของพิธีกรรมทีขาดไม่ได ้มี ๒ อยา่ง คือ ๑) ความศกัดิสิทธิ (Sacred) และ 

๒) ความสูงส่ง (Holy)  

นอกจากนีพธีิกรรม มีองคป์ระกอบหลายประการ สามารถอธิบายได ้ดงันี 

  ๑. ความเชือ (believe) หรือความศรัทธา (faith) พิธีกรรมจกัเกิดขึนไดต้อ้งอาศยัความ

เชือ ความศรัทธาต่อลัทธิศาสนานันๆ เช่น เชือว่ามีพระเจ้า เชือว่าได้กระทาํเปตพลีแล้ว ญาติที

ล่วงลบัไปแล้วจกัไดรั้บกุศลทีไดอุ้ทิศไป หรือแมแ้ต่เชือว่าถา้ป่วยมีโรคภยัไขเ้จ็บ เกิดขึนอยู่เสมอ

นิมนตพ์ระสงฆม์าทาํพิธีสืบชะตาก็ จกัหาย เป็นตน้ 

๒. ผู้ประกอบพิธีกรรม หมายถึงผูที้สามารถทีจะสือสารโลกมนุษยนี์ไปยงัสภาวะทีลี

ลบั หรืออาํนาจลึกลบั ทีคนธรรมดาไม่สามารถทีจะสือไปได ้จึงตอ้งอาศยัผูป้ระกอบพิธีกรรมเป็นผู ้

สือความตอ้งการของอาํนาจลึกลบัเช่น พระเจา้ เทพเจา้ เทวดา ผ ีเป็นตน้ 

๓. ภาษา การสือระหว่างมนุษยก์บัอาํนาจลึกลับหรือพระเจา้ เทพเจา้ ผูป้ระกอบพิธี

มกัจะใช้ภาษาทีผิดไปจากภาษามนุษยส์ามญักลุ่มนนัๆ ใช้ดว้ยหรือบางครังก็จะใช้สัญลกัษณ์และ

การทาํนาย เป็นการสือสารจากอาํนาจลึกลบันนัมาสู่มนุษย ์  

๔. ผลต่อจิตใจ สร้างขวัญและกําลังใจ หมายความว่า พิธีกรรมนันๆ มีผลต่อจิตใจ

ผูก้ระทาํ กล่าวคือ ผูที้ไดก้ระทาํกิจกรรมตามพิธีกรรมศาสนาแลว้จะทาํให้เป็นทียึดเหนียวจิตใจทาํ

ใหเ้กิดกาํลงัใจทีจะต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต์่างๆทีตนเองประสบอยูไ่ด ้

๕. การใช้สัญลักษณ์๑๖ กล่าวคือ ในการจดัพิธีกรรมแบบต่างๆ จะตอ้งมีอุปกรณ์ เช่น 

ดอกไม ้ธูปเทียน เครืองเซ่นต่างๆ  ตลอดจนการแสดงกิริยาท่าทาง เช่น ท่าร่ายรํา การประนมมือ การ

ไหว ้เป็นตน้  

๖. การใช้สือต่างๆ เช่น สือทางเสียง มีการขบัร้อง บรรเลงดนตรี เพือให้เกิดความสงบ

และเอิบอิมใจ เพอืให้พิธีกรรมนนัเกิดความศกัดิสิทธิ๑๗ 

 องค์ประกอบของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจากประสบการณ์ทีเป็นพิธีกร

ทางพระพุทธศาสนากวา่สามสิบปีพอจะประมวลไดว้า่ ประกอบดว้ย (๑) จุดประสงคข์องพิธีกรรม 

                                                 
๑๖ เดือน คาํดี, ศาสนศาสตร์,  (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๔๖. 

  ๑๗ คณาจารย ์มจร., เทศกาลและพธีิกรรมทางพระพุทธศาสนา, หนา้ ๑๒-๑๓. 



๑๕ 

 

 

คือ การกระทาํทีเป็นรูปแบบวธีิการเพือใหไ้ดเ้กิดผลทีตอ้งการ (๒) พิธีการ คือ การจดัลาํดบัขนัตอน

พิธีการตงัแต่เริมตน้พิธีจนเสร็จพิธี โดยจดัทาํเป็นกาํหนดการ ซึงรวมไปถึงรูปแบบของพิธีกรรม

นนัๆ ว่าจะจดัรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัพิธีนนั (๓)  ผูเ้ขา้ร่วมพิธี ประกอบดว้ยพระสงฆ์และ

พุทธศาสนิกชนทีเขา้ร่วมพิธี ซึงมีบทบาทแตกต่างกนั  (๔) สิงของทีจะใชใ้นพิธี ประกอบดว้ย โต๊ะ

หมู่บูชาเพือประดิษฐานพระพุทธรูปและเครืองบูชา ภตัตาหาร และเครืองไทยทาน เป็นตน้ (๕)  วนั 

เวลา และสถานที โดยกาํหนดให้ชดัเจนวา่ จดัในวนั เวลา และสถานทีชดัเจน เช่น วนัทีเท่าไร เวลา

ใด ทีวดั ทีบา้น ทีสํานกังาน ทีอาคาร หรือกลางหมู่บา้น เป็นตน้ ขึนอยู่ว่าจะจดั ณ สถานทีใด (๖) 

ศาสนพิธีกร คือ ผูด้าํเนินการจดัลาํดบัขนัตอนพิธีการทีกาํหนดไวใ้นกาํหนดการของพิธีกรรมนนั ๆ 

ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  (๗) กิจกรรมทีเกิดขึน เช่น สมาทานศีล ถวายทาน และเจริญภาวนา 

ซึงอาจจะครบตามบุญกิริยาวตัถุทงัสามประการหรือไม่ครบก็ได ้หรืออาจมีกิจกรรมอืนๆ มาเพิมอีก

ก็ได ้  

 สรุป องคป์ระกอบของเทศกาลพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย จุดประสงคข์อง

เทศกาลและพิธีกรรม พิธีการ ผูเ้ขา้ร่วมพิธี สิงของทีใชใ้นพิธี วนั เวลาและสถานที ศาสนพิธีกร และ

กิจกรรมทีเกิดขึน 

 

 ๑.๕  ประเภทของเทศกาลและพธีิกรรมในพระพุทธศาสนา 

พิธีกรรม เป็นวิวฒันาการของความเชือของมนุษยท์ีตอ้งการทีจะให้ความเชือนนัมีทงัหลกั

ปฏิบติัทีเหมือนกนัและสร้างความน่าเชือถือเคารพต่อความเชือของมนุษย ์ซึงหลกัปฏิบติัต่างๆ เมือมี

รูปแบบ แบบแผนทีตายตวัและยงัให้คุณและโทษแก่ผูป้ฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามก็ได ้ซึงพิธีกรรม

สามารถทีจะแยกออกเป็นพิธีกรรม ออกเป็น ๔ ประการ ไดแ้ก่ พิธีกรรมศาสนา พิธีกรรมลทัธิความ

เชือ พิธีกรรมจากจารีตประเพณี พิธีกรรมวฒันธรรมประเพณี มีอธิบายดงันี  

๑.๕.๑. พิธีกรรมศาสนา ไดแ้ก่ พิธีกรรมทีปฏิบติัตอ่ศาสนา พระเจา้ คาํสอน  ไดแ้ก่ การ

ถวายสังฆทาน ถวายผา้กฐิน การทาํบุญตกับาตร การรับศีลจุ่ม การสวดออ้นวอนพระเจา้ การบูชารูป

เคารพ๑๘ (Images) พิธีลา้งบาป พลีสุกรรม บูชาครู พิธีตรียมัปวาย เป็นวนัทีพระมหาเทพเสด็จสู่โลก

มนุษย ์เป็นตน้ ซึงพิธีดงักล่าวจะเป็นขอ้ปฏิบติัตามพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ตามแต่ผูป้ฏิบติัจะนบั

ถือศาสนาใด  

                                                 
๑๘บุญลือ วนัทายนต,์ สังคมวทิยาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,๒๕๑๘) หนา้๙. 



๑๖ 

 

 

๑.๕.๒ พิธีกรรมลัทธิความเชือ ไดแ้ก่ พิธีกรรมทีมีความเชือว่าตวัเองมีพ่อเกิด แม่เกิด 

พ่อแถน ย่าแถน๑๙ หรือเชือว่าชีวิตคนขึนอยู่กับ ดวงเกิด เส้นลายมือและแม้แต่ความเชือที

นอกเหนือจากศาสนาทีตนนบัถือแต่ไดเ้ชือถือทาํและปฏิบติัสืบๆ ต่อกนัมาเช่น พิธีครอบครู พิธีจรด

พระนงัคลัแรกนาขวญัหรือพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั เป็นตน้  

๑.๕.๓ พิธีกรรมจากจารีตประเพณี เป็นพิธีกรรมทีเกิดจากความเชือทีมีขอ้ปฏิบติัสืบๆ 

กนัมาใครไม่ปฏิบติัตามก็อาจจะมีการลงโทษหนกัน้อยเบาแลว้แต่จารีตแต่ละกลุ่มชนตงัขึน  เช่น 

พิธีกรรมขอขมาผีบา้นผีเรือนทีหนุ่มไปจบัตอ้งหญิงสาว พิธีกรรมการแต่งงาน พิธีกรรมลกัพาสาว

หนีของชาวเขา ซึงพิธีกรรมประเภทนีไดร้วมไปถึงพิธีกรรมการทาํบุญงานศพ การฝัง การเผาศพ อีก

ดว้ย พิธีกรรมจารีตประเพณีนีเรามกัไดย้นิ คนอีสาน เรียกพิธีกรรมประเพณีวา่ “ฮีต” เช่นเดียวกบัคน

ภาคเหนือ  

๑.๕.๔ พิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณ ี เป็นพิธีกรรมทีเกิดจากการวางระเบียบของสังคม

นนัๆ ให้มีการปฏิบติัต่อกนั เช่น พิธีกรรมปฏิญาณตนสวนสนามของทหาร พิธีกรรมการกราบ การ

ไหว ้การรับของผูใ้หญ ่ เป็นตน้ ซึงบางท่านอาจจะกล่าววา่การไหว ้การกราบผูใ้หญ่ ตอ้งมีพิธีกรรม

ดว้ยเหรอ ขอ้นีไดเ้สนอว่าการกราบก็มีพิธีกรรมคือมีระเบียบวิธี ขนัตอนการปฏิบติั เช่น ไหวม้ือตอ้ง

พนมเป็นรูปดอกบวั ไหวผู้ใ้หญ่ เช่นพระสงฆว์างมืออยา่งไร ไหวผู้อ้าวโุสมือวางไวร้ะดบัใด  

 นอกจากนี  พิธีกรรมยงัสามารถแยกประเภทพิธีกรรมออกเป็นอีกลกัษณะ โดยแยกออกเป็น

พิธีกรรมตามฐานะชนชัน แบ่งออกเป็น ๔ ได้แก่ ๑) พระราชพิธี ๒) รัฐพิธี  ๓) ศาสนพิธี  ๔) 

ประเพณีพิธี อธิบายพอสังเขปดงันี 

 ๑พระราชพิธี  . (royal ceremony; royal rite; state ceremony) หมายถึงงานทีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ กาํหนดไวเ้ป็นประจาํตามราชประเพณี ซึงจะเสด็จพระ

ราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีก่อนถึงงานพระราชพิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี

หมายกาํหนดการพระราชพิธี ทีจะเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงประกอบพระราชกรณีกิจ พระราชพิธี

ทีทรงกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ๒๐ เช่น (๑) พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศล มาฆบูชา กาํหนดวนัขึน 

๑๕ คาํ เดือน ๓ (๒) พระราชพิธี วนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัที

ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์กาํหนดวนัที ๖ เมษายน ทุกปี  (๓) พระราชพิธีสงกรานต ์กาํหนดวนัที 

๑๕ เมษายน (๔) พระราชพิธีฉตัรมงคล กาํหนดวนัที ๓ พฤษภาคม  (๕) พระราชพิธีพืชมงคลจรด

พระนงัคลัแรกนาขวญั กาํหนดในเดือนพฤษภาคม (๖) พระราชพิธีบาํเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 

                                                 
๑๙ เป็นความเชือของคนไทยภาคเหนือและอีสานว่าทุกคนมีพ่อแม่จริงๆทีอยูบ่นฟ้าส่งลงมาเกิดในเมือง

มนุษย.์  

๒๐ ปฏิทิน ๑๐๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเนืองในวนัปีใหม.่ 



๑๗ 

 

 

วนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๖ ประมาณ เดือนพฤษภาคม (๗) พระราชพิธีทรงบาํเพ็ญพระราชกุศลใน

อภิลกัขิตสมยัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบ

ดินทร์ และพระราชพิธีบาํเพ็ญพระราชกุศลทกัษิณานุปทานพระบรมอฐั สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วนัที ๙ มิถุนายนทุก

ปี  (๘) พระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศล วนัอาสาฬหบูชา และเทศกาลเขา้พรรษา อาสาฬหบูชา 

ตรงกบัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๘ ปีใดเป็นปีอธิกมาส ตรงกบั ๑๕ คาํ เดือน ๘ หลงั และเขา้พรรษาตรงกบั

แรม ๑ คาํ เดือน ๘ (๙) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช วนัที ๒๘  

กรกฎาคม เป็นตน้  

๒. รัฐพิธี หมายถึงงานทีรัฐบาลกราบบงัคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไวเ้ป็นงานรัฐ

พิธี มีหมายกาํหนดการทีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ ซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจะเสด็จพระราช

ดาํเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้มีผูแ้ทนพระองคเ์สด็จพระราช

ดาํเนินไปทรงเป็นประธาน ซึงเห็นไดว้า่แตกต่างจากพระราชพิธีทีวา่ แทนทีพระมหากษตัริยจ์ะทรง

กาํหนด กลบัเป็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายกาํหนด แลว้ขอพระราชทาน อญัเชิญเสด็จพระราชดาํเนิน ใน

ปัจจุบันมีรัฐพิธีต่างๆ ดังนี๒๑) ๑) รัฐพิธีวนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวนัทีระลึกถึงพระ

วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวนักองทพัไทย ตรงกบัวนัที ๒๕ มกราคม ทุกปี  

(๒) รัฐพิธีทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่ัว พระมหาเจษฎาราชเจา้ วนัที ๓๐ มีนาคม  

(๓) รัฐพิธีวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวนัทีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์

วนัที ๖ เมษายน ทุกปี (๔) รัฐพิธีแรกนาขวญั ในเดือนพฤษภาคม ตามดิถีฤกษที์โหรหลวงจะกาํหนด  

(๕) รัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล วนัที ๙ มิถุนายน (๖) 

รัฐพิธีวนัปิยมหาราช วางพวงมาลาและถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ วนัที 

๒๓ ตุลาคมทุกปี (๗) รัฐพิธีวนัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว วางพวงมาลาถวายบงัคม

พระบรมราชานุสาวรีย ์วนัที ๒๕ พฤศจิกายน ทุกปี เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม อาจมีพิธีสาํคญัของพระมหากษตัริยห์รือรัฐบาล แต่มิไดก้าํหนดเป็นพระราช

พิธีหรือรัฐพิธี เช่น พิธีรับรองพระราชอาคนัตุกะและพิธีรับรองผูน้ ําหรือประมุขต่างประเทศที

เดินทางมาเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เป็นตน้ 

ส่วนผูที้เข้าร่วมในพระราชพิธี๒๒ และรัฐพิธี ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ฐานะตาม

สถานการณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ให้ความสําคญัในเรืองนีไวม้าก เช่น เดียวกบัสังคม

                                                 
๒๑ ปฏิทิน ๑๐๐ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเนืองในวนัปีใหม ่

๒๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ,ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท, (กรุงเทพมหานคร :  

อมรินทร์ พรินติง แอนดพ์บัลิชชิง จาํกดั (มหาชน), ๒๕๔๑ ,(หนา้ ๒๒. 



๑๘ 

 

 

ประเทศทีมีความเจริญทางดา้นจิตใจ โดยไดถื้อปฏิบติักนัเป็นแบบแผนการวางตวัในการเขา้สังคม

ไว ้อนัเป็นวฒันธรรมทีสืบทอดมาตงัแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั บุคคลในแตล่ะฐานะของสังคมก็จะมี

วธีิปฏิบติัในแต่ละเหตุการณ์ทีแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะอยา่งยงิ ในการเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ในพระราชพิธี รัฐพิธี และในโอกาสต่างๆ โดยกาํหนดไวเ้ป็นธรรมเนียมปฏิบติั ซึงผูม้ีฐานะเป็น

ขา้ราชการ รวมทงัผูท้ีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของประเทศตอ้งให้ความสาํคญัในการวางตวั

และประพฤติตนตามแบบแผน เพอืให้เป็นทียอมรับและยกยอ่งของบุคคลโดยทวัไป  

๓. ศาสนพิธี คือพึงปฏิบติัต่อความเชือความศรัทธา ทางศาสนาของตน  ดงันนัเมือพิธีนนั

เกียวเนืองกบัพระพุทธศาสนาก็จะเรียกวา่ พิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ถา้เป็นของศาสนาคริสต ์ก็จะ

เป็นพิธีกรรมคริสต์ศาสนา เป็นตน้  ซึงจะมีมีขอ้ปฏิบติัทีแตกต่างกนัไปพระพุทธศาสนาไดแ้บ่งศา

สนพิธีไวเ้ป็น ๔  หมวด  ไดแ้ก่  

    ๓๑.. หมวดกุศลพิธี  เป็นหมวดทีวา่ดว้ยการทาํกุศลเรืองกุศลพิธี เป็นเรืองพิธีกรรม

ต่างๆ อนัเกียวดว้ยการอบรม ความดีงามทางพระพุทธ ศาสนาเฉพาะตวับุคคล คือ เรืองสร้างความดี

แก่ตนทางพระพุทธศาสนา ตามพิธีนันเอง ซึงพิธี ทาํนองนีมีมากด้วยกัน เมือจดัเขา้เป็นหมวด

เดียวกัน จึงให้ชือหมวดว่า “หมวดกุศลพิธี” โดยหมวดกุศลพิธีนนั หรือพุทธบริษทัพึงปฏิบติัใน

เบืองตน้ เช่นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวยีนเทียนในวนัสําคญัทางศาสนา ไดแ้ก่ วนัมาฆบูชา 

, วนัวิสาขบูชา , วนัอาสาฬหบูชาวนัอฐัมีบูชา, พิธีรักษาอุโบสถศีล 

    ๓๒. หมวดบุญพิธี เป็นหมวดวา่ดว้ยการทาํบุญบุญพิธี ไดแ้ก่ พิธีทาํบุญ เนืองดว้ย

ประเพณีในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน เป็นประเพณีเกียวกบัชีวติของคนไทยทวัไป ส่วนมากทาํ

กนัเกียวกบัเรืองฉลองบา้ง เรืองตอ้งการ สิริมงคลบา้ง เรืองตายบา้ง ในเรืองเหล่านีนิยมทาํบุญทาง

พระพุทธศาสนา เช่น ทาํบุญเลียงพระและ ตกับาตร เป็นต้น เพราะประเพณีนิยมดังนี จึงเกิดมี

พิธีกรรม ทีจะตอ้งปฏิบติัขึนและถือสืบๆ กนัมาแต่โบราณกาล ฉะนนั ในเรืองพิธีทาํบุญ หรือเรียกวา่ 

บุญพิธี จึงเป็นเรืองทีจะต้องศึกษา อีกส่วนหนึง ซึงจะนํามากล่าวในหมวดนี โดยแยกเป็น ๒ 

ประเภท คือ 

     ๓ทาํบุญงานมงคล ๒.๑.  หมายถึงงานบุญทีทาํเนืองในสิงเกียวกบัความ

เจริญ เป็นมงคล ดีงาม ไดแ้ก่ งานทาํบุญขึนบา้นใหม่  งานทาํบุญสืบชาตา งานทาํ บุญตกับาตร เป็น

ตน้ 

      ๓ทาํบุญงานอวมงคล ๒.๒.  หมายถึงงานบุญทีเกียวกบัความไม่ดี หรือ

เป็นอวมงคล เช่น งานทาํบุญอุทิศให้ผูต้าย ทาํบุญเปรตพลี ทาํบุญอฐิั หรือทาํบุญเกียวกบังานศพ  

เป็นตน้ 



๑๙ 

 

 

  ๓หมวดทานพธีิ .๓. หมายถึง พิธีถวายทานต่างๆ เรียกวา่ ทานพิธี ในทีนีจะกวา่เฉพาะทาน

พิธีสามญั ทีจาํเป็นและนิยมบาํเพ็ญกนัอยู่ทวัไปและจะกล่าวเฉพาะระเบียบปฏิบตัิกบัคาํถวาย ของ

ฝ่ายทายกเท่านนั 

   การถวายทาน คือการถวายวตัถุทีควรให้เป็นทาน ในพระพุทธศาสนา เรียกวตัถุที

ควร ให้เป็นทานนีว่า “ทานวตัถุ” ท่านจาํแนกไว ้๑๐ ประการ คือ นาํรวม (๒) ภตัตาหาร (๑) ทงั

เครืองดืมอนัควรแก่สมณบริโภค สงเคราะห์ ยานพาหนะ (๔) ผา้เครืองนุ่งห่ม (๓) ปัจจยัค่าโดยสาร

เขา้ดว้ย มาลยั (๕)และดอกไมเ้ครืองบูชาชนิด ต่างๆ ของหอม (๖) หมายถึง ธูปเทียนบูชาพระ  (๗)

เครือง หมายถึง เครืองลูบไล ้สุขภณัฑส์ําหรับชาํระร่างกายให้สะอาด มีสบู่ถูกตวั เป็นตน้ (๘) เครือง

ทีนอนอนัควรแก่สมณะ โ ตู ้เตียง องสําหรับเสนาสนะเช่นและเครื มีกุฏิเสนาสนะ ทีอยูอ่าศยั (๙)ต๊ะ 

เกา้อ ีเป็นตน้ เครืองตามประทีป (๑๐) มีเทียน จุดใชแ้สงตะเกียง นาํมนัตะเกียงและไฟฟ้า เป็นตน้ ทงั 

๑๐ ประการนี ควรแก่การถวายเป็นทาน แก่ภิกษุสามเณร เพือใช้สอย หรือบูชาพระตามสมควร แต่

การถวายทานนีมีนิยม ๒ อยา่ง๒๓ คือ ๑. ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนนัรูปนีอยา่งหนึง เรียกวา่ ปาฏิบุคลิก

ทาน ๒ถวายไม่เจาะจงรูปใด . มอบเป็นของกลางให้สงฆ์จดัเฉลียกันใช้สอยเอง อีกอย่างหนึง 

เรียกวา่ สังฆทาน  

  ๓ หมวดปกณิกะพิธี .๔.ความหมาย พิธีกรรมทีจะกล่าวในบทนีเป็นพิธีเบด็เตล็ดเกียวกบัวิธี

ปฏิบติับางประการ ในการ ประกอบพิธีต่างๆ ทีกล่าวแลว้ในหมวดตน้ๆ มาชีแจงเพือความรู้ และ

เพอืเป็นทางปฏิบติั แต่จะกล่าวเฉพาะเรืองทีมิไดชี้แจงไวข้า้งตน้เพียง ๕ เรืองเท่านนั คือ  

๑ะวธีิแสดงความเคารพพร . 

๒วิธีประเคนของพระ . 

๓วธีิทาํหนงัสืออาราธนา . และทาํใบปวารณาถวายจตุปัจจยั 

๔อาราธนาพระปริตร วิธีอาราธนาศีล . อาราธนาธรรม 

๕วธีิกรวดนาํ .   เป็นตน้ 

  อยา่งไรก็ตาม พิธีกรรมทีปฏิบติัตามศาสนา เรียกวา่ ศาสนพิธี  เมือปฏิบติัตามพุทธศาสนา 

พิธีกรรมนนั จึงรวมเรียกวา่พุทธศาสนพิธี ซึงเป็นการปฏิบติัหรือกระ 

 สรุป ประเภทของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา แยกได้  ๔ ประเภท คือ 

พิธีกรรมศาสนา พิธีกรรมลทัธิความเชือ พิธีกรรมจากจารีตประเพณี พิธีกรรมวฒันธรรม ประเพณี  

ซึงมีลกัษณะการปฏิบติัดงันี พิธีกรรมทีจดัตามเทศกาลวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทีจดั

ตามเทศกาลต่างๆตามวงจรชีวิตของมนุษย ์พิธีกรรมทีจดัตามวนัสําคญัหรือพิธีสําคญัทีเกียวกบัพระ

                                                 
  ๒๓ มงฺคล.๑๖/๒ (บาลี) . 



๒๐ 

 

 

มหา กษตัริยซึ์งจดัในรูปแบบของพระราชพิธี และพิธีกรรมทีจดัตามวนัสําคญัซึงรัฐบาลเป็นผูจ้ดัใน

รูปแบบของรัฐพิธี  

 

๑.๖ ความสัมพนัธ์ระหว่างเทศกาลและพธีิกรรมในพระพทุธศาสนา 

เทศกาล หมายถึง สถานทีและเวลาซึงเป็นสถานทีและเวลาทีสาํคญัในพระพุทธศาสนา เช่น 

สถานทีประสูติ สถานทีตรัสรู้ สถานทีแสดงพระธรรมเทศนา สถานทีดับขนัธปรินิพพานและ

สถานทีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจา้ เป็นตน้ โดยแต่และสถานทีสําคญัก็จะตรงกบั

วนัสําคญัในพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอฐัมีบูชาและวนัอาสาฬหบูชา เป็น

ตน้และเทศกาลอืนๆ ตามวงจรชีวติของมนุษยต์งัแต่เกิดจนถึงตาย 

พิธีกรรม หมายถึง วิธีการกระทาํซึงจดัตามรูปแบบทีแตกต่างกนัตามวตัถุ ประสงค์ตามที

กล่าวแลว้ในหวัขอ้องคป์ระกอบของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

เทศกาลและพิธีกรรมมีความสัมพนัธ์กนัดงันี เทศกาลเป็นเพียงสถานทีและเวลาเท่านนั 

ส่วนพิธีกรรมเป็นกิจกรรมทีจดัขึนอย่างมีรูปแบบในเทศกาลนนัๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลในวนัสาํคญั

ทางพระพุทธศาสนาหรือเทศกาลตามวงจรชีวิตของมนุษยโ์ดยมีวตัถุประสงค์ชัดเจนนนัคือ บุญ

กิริยาวตัถุ ๓ ประการ คือ ทานมยั ศีลมยั ภาวนามยัซึงในประเทศไทยเองก็ยงัมีรูปแบบทีอาจแตกต่าง

กนับา้งในแต่ละภาค ดงัจะเห็นตวัอยา่งไดจ้ากเทศกาลสงกรานตใ์นเทศกาลนีเองก็จะมีกิจกรรม หรือ

พิธีกรรมทีอยู่ในเทศกาลสงกรานต์มากมาย เช่น  พิธีรดนาํดาํหัวผูห้ลกัผูใ้หญ่  พิธีทาํบุญตกับาตร  

เป็นตน้ หรือเทศกาลลอยกระทง เราก็จะประกอบกิจกรรมพิธีลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาหรือ

ลอยเคราะห์ความชวัร้ายในตวัไปกบัสายนาํ ทางภาคเหนือก็จะมีพิธีกรรมการเทศมหาชาติชาดก 

เป็นตน้   

ดังนันทุกๆ เทศกาลมกัจะมีพิธีกรรมเข้ามามีส่วนเกียวข้องในการทีจะปฏิบติัอยู่เสมอ

พิธีกรรมนนัเหมือนกบันาํทีสามารถแทรกซึมเขา้ไปทุกส่วนของเทศกาลขอ้ทีน่าสังเกตก็คือ เทศกาล

เกิดขึนไดต้อ้งอาศยัช่วงเวลา ระยะเวลา กล่าวคือ เทศกาลลอยกระทง ก็ตอ้งให้ถึงฤดูกาลเพญ็เดือน

สิบสอง หรือ เทศกาลสงกรานตก์็ตอ้ง เป็นช่วงวนัที ๑๓ – ๑๕ เมษายน ถึงจะเป็นเทศกาลสงกรานต ์ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาทีพบในสังคมไทยอาจแบ่ง

ออกได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี  ๑) พิธีกรรมตามเทศกาล  ๒) พิธีกรรมทีเกียวกับวงจรชีวิต  ๓) 

พิธีกรรมทีเกียวกบัการทามาหากิน และ ๔) พิธีกรรมทีเกียวกบัชุมชนหรือทอ้งถิน 

๑) พิธีกรรมตามเทศกาล 

รอบปีหนึง ๆ จะมีเทศกาลหรือวาระสําคญัมากมาย เช่น พิธีกรรมตามเทศกาลจึงมกัเป็น

พิธีกรรมชุมชนหรืออาจเป็นพิธีกรรมเกียวกบัการทาํมาหากินก็ได ้สามารถทราบกาํหนดเวลาของ



๒๑ 

 

 

งานได้ชัดเจน ในขณะทีเราอาจรู้กาํหนดการจดัพิธีกรรมวงจรชีวิตได้ในบางพิธีเท่านนั เช่น เรา

กาํหนดวนับวช วนัแต่งงานได ้แต่กาํหนดวนัถึงแก่กรรมไม่ได ้ยกเวน้บางรายแต่ก็เป็นส่วนนอ้ยมาก 

พิธีกรรมตามเทศกาลจึงต้องทาํทุกปี ในขณะทีพิธีกรรมเกียวกับวงจรชีวิตอาจไม่ท ําทุกปีใน

ครอบครัวเดียวกนั พิธีกรรมตามเทศกาลเสมือนหนึงเป็นการวางแผนการดาํเนินชีวิตในแต่ละปีดว้ย 

เสมือนวา่มีแผนหลกั (master plan) ไว ้เช่น ในช่วงหนา้หนาวจะมีประเพณีถวายฟืนให้ทางวดัเพือ

คลายอากาศหนาว เป็นตน้ 

นอกจากนี พิธีกรรมตามเทศกาลเฉพาะทีปรากฏในสังคมไทย ซึงมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรมนนั น่าสังเกตวา่ในแต่ละปีจะมีเทศกาลถือศีลเป็นระยะเวลาต่อเนือง ดว้ยเหตุผลในเรือง

ของการรักษาจิตใจให้สงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยา พร้อมกับการรักษาสุขภาพกายไปในตัว 

โดยเฉพาะการงดบริโภคอาหารบางจาํพวก หรืองดเป็นช่วงเวลา เช่น พนี้องชาวไทยเชือสายจีนจะมี

เทศกาลกินเจ งดการบริโภคเนือสัตวเ์ป็นเวลาสิบวนั  ส่วนพีน้องชาวไทยนนัมีเทศกาลเขา้พรรษาที

พุทธศาสนิกชนจะถืออุโบสถศีล (ศีลแปด ซึงมีขอ้ห้ามในการบริโภคอาหารยามวิกาล งดบริโภค

เครืองดองของเมา บทบญัญติัในศาสนาเหล่านีทาํให้เกิดรูปแบบวฒันธรรมทีตอ้งการให้มนุษยห์ยุด

สาํรวจตนเองทงักายและใจ อยา่งน้อยก็อาจเป็นกุศโลบายใหร้ะบบยอ่ยอาหารในร่างกายไดม้ีโอกาส

พกัฟืนการทาํงานลงบา้ง เป็นทีน่าสังเกตวา่ เทศกาลถืออุโบสถศีลนีเริมจากเขา้พรรษาในช่วงกลาง 

ๆ ปี ไปจนถึงออกพรรษาในช่วงตน้ ๆ ของปลายปี อย่างไรก็ตามเทศกาลเหล่านีก็ควรได้รับการ

พิจารณาทบทวนวา่ดาํเนินไปอยา่งทีไม่กระทบกบัการดาํเนินชีวิตโดยปกติของคนส่วนใหญ่ หรือทาํ

กนัเป็นค่านิยมหรือตืนตามกระแสสังคม ตวัอย่างทีเห็นไดช้ัดเจนคือ เทศกาลกินเจ ตามคติจีนที

ภายหลงัทาํให้พืชผกัมีราคาสูงกว่าปกติมาก และเครืองประกอบอาหารเจบางชนิดก็เขา้สู่กระแส

ธุรกิจแบบทุนนิยมมากขึน จนเกิดการโฆษณาแข่งขนักนัอย่างมาก สิงเหล่านีทาํให้เกิดการบิดผนั

เจตนารมณ์ของการกินเจไปเป็นเรืองอืน ๆ ทีเกิดกลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์อนั

ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคด์งัเดิมของกุศลจิตในเรืองกินเจ 

๒) พิธีกรรมทีเกยีวกบัวงจรชีวติ 

ชวัชีวิตของคนเราตงัแต่เกิดไปจนกระทงัตายย่อมจะตอ้งผ่านเหตุการณ์ทีถือวา่เป็นช่วงหัว

เลียวหัวต่อทีสําคญัของชีวิตหลายช่วงดว้ยกนั ดงันนั จึงตอ้งมีพิธีกรรมในแต่ละช่วงหัวเลียวหัวต่อ

หรือช่วงเปลียนผา่นนีเพือเสริมความมนัใจ กล่าวคือ เมือแรกเกิดก็ตอ้งมีพิธีทาํขวญัเด็กเพือให้แน่ใจ

วา่เด็กทีเกิดมานนัจะมีชีวิตรอดไดไ้ม่ตายเสียใน ๓ วนั ๗ วนั เมือโตขึนยา่งเขา้สู่วยัรุ่นก็มีพิธีโกนจุก 

เพอืแสดงวา่เด็กนนักาํลงักา้วเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ ่ตอ้งมีภาระรับผิดชอบเพมิขึนจะไดเ้ป็นคนทีมีกา

ลงัใจมนัคง และประพฤติแต่สิงทีชอบทีควร เฉพาะผูช้ายยงัตอ้งเขา้พิธีบวชเรียนอีก ๓ เดือนเมืออาย ุ

๒๐-๒๑ ปี จากนนัก็ถึงระยะของการสร้างครอบครัว ตอ้งเขา้พิธีหมนัและแต่งงาน เมือเจ็บไขห้รือ



๒๒ 

 

 

ประสบเคราะห์ก็ยงัตอ้งประกอบพิธีเรียกขวญัหรือสะเดาะเคราะห์ เช่น ภาคกลางมีพิธีสวดโพชฌงค์

ต่ออายุ ส่วนทางภาคเหนือมีพิธีสืบชาตา และเมือตายไปก็ยงัต้องทาํพิธีเกียวกับงานศพ โดยมี

วตัถุประสงค์สําคญัคือการปลอบประโลมญาติมิตรทียงัมีชีวิตอยู่นนัเอง พิธีกรรมในวงจรชีวิตจะ

ช่วยเสริมความเขม้แขง็สามคัคีในหมู่เครือญาติไดดี้ 

๓) พิธีกรรมทีเกยีวกบัการทํามาหากนิ 

ชนบทไทยซึงส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมนัน การทํามาหากินอันเกียวข้องกับ

ธรรมชาติเป็นสิงสําคญัทีสุด ชาวไร่ ชาวนา ต้องพึงพาผลผลิตจากธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติจึงเป็นวิถีชีวิตสําคญัของพวกเขา ดงันนัจึงตอ้งประกอบพิธีกรรมเพือเอาอกเอาใจหรือ

ออ้นวอนสิงเหนือธรรมชาติเพือดลบนัดาลให้มีนาํเพียงพอแก่การเพาะปลูกและให้มีผลผลิตอุดม

สมบูรณ์ จึงมีพิธีกรรมเกียวกบัการทาํนาและทาํขวญัขา้วในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการทาํนา นอกจากนี

ในภาคเหนือทีมีภูเขามากมาย จึงมีความจาํเป็นตอ้งควบคุมนาํทีใชใ้นการเพาะปลูกไม่ให้มีมากหรือ

นอ้ยจนเกินไป ซึงเรียกวา่ระบบเหมืองฝาย เขาจึงตอ้งทาํพิธีเลียงผีฝายหรือในภาคอีสาน เมือมีความ

แห้งแล้งเกิดขึนในฤดูทาํนาก็ตอ้งทาํพิธีจุดบงัไฟเพือขอฝนจากพญาแถน เพราะตอ้งอาศยันาํฝน 

ส่วนชาวประมงในลุ่มแม่นาํโขงทางตอนเหนือเมือถึงฤดูกาล      ล่าปลาบึก ก็ตอ้งประกอบพิธีกรรม

เพือขจดัอุปสรรคในการจบัปลา ในขณะทีคนทาํนาเกลือแถบสมุทรสงคราม สมุทรสาครยงัมีศาลผี

ประจาํนาเกลือ เป็นทีสักการะบูชา เป็นตน้ ทงันีก็เพือสร้างความมนัใจในธรรมชาติทีอยู่เหนือการ

ควบคุมของตนใหก้ารทาํมาหากินของตนสะดวกขึน ปลอดภยัและไดผ้ลผลิตมาก 

๔) พิธีกรรมทีเกยีวกบัท้องถนิหรือกลุ่มชน 

พิธีกรรมนีมกัจะเกียวขอ้งกบัเทวดา หรือผีทีปกปักรักษาและคุม้ครองหมู่บา้น เป็นพิธีกรรม

ทีชาวบา้นทุกครัวเรือนในหมู่บา้นจะตอ้งมีส่วนร่วม เพือสวสัดิภาพ ความมนัคง ความเจริญของหมู่

คณะ อย่างเช่น การเลียงผีเจา้เมืองของชาวไทยใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน การทาํพิธีไหวเ้สาอิน

ทขิลของชาวเชียงใหม่ พิธีเลียงศาลผีปู่ตาของชาวอีสาน พิธีไหวพ้ระจนัทร์ของชาวจีน หรืองาน

ทาํบุญเดือนสิบของชาวปักษ์ใต ้จะเห็นว่าพิธีกรรมทงั ๔ ประเภทนีอาจคาบเกียวกันก็ได้ เช่น 

ประเพณีวิงควาย เป็นทงัประเพณีตามเทศกาล และเป็นทงัประเพณีในชุมชน (จ.ชลบุรี) หรือ หรือ

ประเพณีแซยิดวนัเกิดของชาวจีนทีเป็นการแสดงความยินดีในวาระทีผูใ้หญ่มีอายุครบปีนกักษตัร 

เช่น ๖๐ ปี ๗๒ ปี ก็มีความคาบเกียวระหว่างประเพณีวงจรชีวิตกบัประเพณีในกลุ่มชนชาวจีน เป็น

ตน้ 
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จากทีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา มี

ความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออกเพราะทุกเทศกาลไม่วา่จะเป็นเทศกาลเกียวกบัวนัสาํคญั

ทางพระพุทธศาสนาหรือเทศกาลเกียวกับวงจรชีวิตของมนุษย์ ในพระพุทธศาสนาจะต้องจัด

พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการสมาทานศีล ถวายทาน  ฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภานา เป็นตน้ 

โดยอาจจะมีการจดัรูปแบบทีแตกต่างกนัไปบา้ง 

 

๑.๗ คุณค่าของเทศกาลและพธีิกรรมในพระพทุธศาสนา 

 คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาสังคมทีมนัคงย่อมมีข้อปฏิบัติที

เหมือนกนัข้อปฏิบติัทางด้านความเชือเรืองศาสนาก็เป็นอย่างเดียวกนั  ดงันันคุณค่าของเทศกาล

พิธีกรรม จึงมีผลต่อสังคม ดังนี๒๔ ๑) เป็นเครืองยืดเหนียวจิตใจของกลุ่มชนเพือเกิดความเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนั ๒) ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ในการทาํความดี  ๓) ก่อให้เกิดความผาสุกในการอยู่

ร่วมกนั  ๔) ก่อใหเ้กิดการปลูกฝังค่านิยมทีถูกตอ้งดีงาม   

  พระธรรมปิฎกได้กล่าวไวใ้นสาสน์ศาสนาประจาํเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ ถึงความสําคญั

ของพิธีกรรม ๕ ประการ ดงันี 

  ๑. พิธีกรรมเป็นจุดนัดหมาย ในการประกอบพิธีการกรรมต่างๆ คนมกัจะมา

ร่วมกนัประกอบพิธีกรรม คือ เป็นจุดรวมให้คนมาทาํกิจกรรมร่วมกนัจะดว้ยการเชิญหรือบอกกล่าว

กนัก็ตาม ถือวา่ไดพิ้ธีกรรมเป็นจุดรวมหรือนดัใหค้นมารวมกนั  

  ๒. พิธีกรรมเป็นวินยัพืนฐาน พิธีกรรมนาํคนให้ประสานเขา้กบัชีวิตชุมชน วินัย 

ในทีนีไม่ใช่ กฎขอ้บงัคบั แต่เป็นแบบอยา่งทีทาํสืบๆ กนัมาและเป็นทียอมรับของชุมชนเพราะกาล

ทาํพิธีกรรมทุกคนตอ้งทาํเหมือนกนั เช่น นงั ยืน เดิน ในลกัษณะทีเรียบร้อยและอยู่ในอาการทีสงบ

ไม่ส่งเสียงเฮฮา เป็นต้น พิธีกรรมเป็นตวัสร้างวินัยให้เกิดขึนเป็นการฝึกให้คน จดัหรือควบคุม

พฤติกรรมของคนให้ลงตวั และทาํตามลาํดบัแบบแผน ทาํกิจกรรมไดผ้ลอยา่งพร้อมเพรียงกนัเป็น

การฝึกเบืองตน้ของศีล 

  ๓. พิธีกรรมเป็นเครืองนาํศรัทธาทีจะพาให้เข้าถึงธรรมทีสูงขึนไปเมือบุคคลเขา้

ร่วมกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรม ยอ่มทาํให้เกิดความสงบเยือกเยน็ เกิดความซาบซึงใจ ใจสบาย 

ปัญญายอ่มเกิดขึน สามารถจะเขา้ถึงธรรมทีสูงขึนไปได ้เช่น การสวดมนตพ์ร้อมๆ กนั กิริยาวาจาก็

เรียบร้อย สงบ คนฟังก็เกิดความอิมใจ เกิดศรัทธาและเจริญยงิในกุศลธรรม 

                                                 
๒๔ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริป ฺโญ, สถิต  ศิลปะชัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ,์ ๒๕๔๘), หนา้ ๑๐-๑๑. 



๒๔ 

 

 

  ๔. พิธีกรรมเป็นโอกาสใหพ้ระภิกษุไดแ้สดงหรือปาฐกถาธรรมแก่คนทีมาร่วมใน

พิธีกรรมนนั ประโยชน์ย่อมเกิดขึนแก่คนเหล่านนัมากมาย 

                    ๕. พิธีกรรมเป็นรูปแบบทีจะสือธรรมะสําหรับคนหมู่ใหญ่นอกจากการนดัหมายแลว้ก็

มีพิธีกรรมทีจะดึงคนให้มารวมกันเป็นหมู่ใหญ่และเป็นโอกาสทีจะสือธรรมะแก่คนเหล่านนัได้ 

เพราะคนทีมาร่วมกิจกรรมย่อมมีแนวความคิดทีคล้ายคลึงกนั ไม่ขดัแยง้กนัและเขา้กนัได ้การสือ

ธรรมะก็สะดวกยงิขึน สาํหรับคนในหมู่ใหญ ่ 

  บุญมี แท่นแก้ว๒๕ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของพิธีกรรมและประเพณี มีหลาย

ประการ ดงันี 

              ๑. ทาํให้พุทธศาสนิกชนไดมี้โอกาสสร้างบุญกุศล เช่น ทาํบุญตกับาตร ถวายภตัตาหารแก่

พระภิกษุสงฆ์ สดบัตรับฟังพระธรรมเทศนา มีความสุขใจ ไร้ความทุกข ์สนุกสนานได้พบปะกัน

ท่านผูมี้อุปการคุณ หรือไดแ้สดงความกตญั ูกตเวทีต่อผูที้เรารัก เคารพนบัถือหรือผูมี้ประคุณแก่ตน

และบุคคลทวัไป เช่น ผูใ้หญ่ทีตนนบัถือ ครูอาจารยก์บัศิษย ์บุตรธิดา กบับิดารมารดา ปู่  ย่า ตา ยาย 

เป็นตน้ 

๒. ไดม้ีโอกาสทาํกิจกรรมร่วมกันเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีความรักใคร่ปอง

ดองระหวา่งคนในสังคมเดียวกนั ญาติพนีอ้ง บุตรธิดาและบิดามารดา 

๓. มีจิตใจแช่มชืน แจ่มใส เบิกบานเมือไดส้ร้างบุญกุศลร่วมกนัในระพุทธศาสนามีการ

ทาํบุญตกับาตรบริจาคทาน รักษาศีลฟังพระธรรมเทศนา และอืนๆ 

๔. ไดรั้บความสนุกสนาน รืนเริง บนัเทิงใจ เช่น การร้องเพลงร่วมกนัการละเล่นหรือมี

กิจกรรมร่วมกนัตามประเพณีของทอ้งถินและกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนาทีจดัขึน 

๕. คนไทยมีความเชืออยูอ่ยา่งหนึงว่า ยงัมีสิงทีมีพลงัเหนืออาํนาจมนุษย ์คิดวา่เมือเรา

ทาํความดี ทาํถูกตอ้งตามทีสงคมนนัๆ นิยมประพฤติกนัและจะทาํให้สัมฤทธิผลตามทีตนปรารถนา

ได ้จงมีการปฏิบติัสืบทอดกนัมา เช่น การแห่นางแมว เมือทาํไปแลว้ทาํใหฝ้นฟ้าตก ประชาชนไดท้าํ

ไร ทาํนา พืชพนัธุ์ธญัญาหารขา้วกลา้อุดมสมบูรณ์ดีหรือประเพณีบุญบงัไฟของภาคตะวนั ออกเฉียง

เหนือ เป็นประเพณีขอฟ้า ขอฝนจากพญาแถน ทาํให้ข้าวในนา นําฝนอุดมสมบูรณ์ พืชพนัธ์ุ

ธญัญาหารเจริญงอกงามดี  

             สรุป เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา มีคุณค่าโดยทาํให้สังคมเกิดความรักความ

สามคัคีร่วมกนัทาํความดี ทาํให้เกิดความผูกพนัเห็นคุณค่าของกนัและกนัทาํให้เกิดความรู้ลึกซึงใน

พระพุทธศาสนาและทาํให้สามารถปฏิบติัตนในทางพระพุทธศาสนาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม มี

                                                 
๒๕ บุญมี แท่นแกว้, ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พรินติง เฮา้ส์, 

๒๕๔๗), หนา้ ๔. 



๒๕ 

 

 

อิทธิพลดา้นสังคมดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นอารมณ์ และดา้นศิลปวฒันธรรมและขนมธรรม

เนียมประเพณี      

  

สรุปท้ายบท 

 เทศกาลและพิ ธีกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นวิธีการทีใช้ปฏิบัติในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาทงัในวดัและนอกวดัเพือประสงคบ์าํเพญ็บุญกิริยาวตัถุ ๓ ประการ พุทธศาสนิกชน

จึงไดมี้การจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ในสถานทีและเวลาทีแตกต่างกนัไป 

โดยนาํรูปแบบวิธีการทีเคยปฏิบติัในศาสนาเดิมหรือลทัธิเดิมทีเคยนบัถือมาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดความ

เหมาะสมในพระพุทธศาสนา โดยกาํหนดรูปแบบ วิธีการและทีสําคญัจะตอ้งมีพระสงฆเ์ขา้มาเป็น

หลกัสําคญัในเทศกาลและพิธีกรรมทีกาํหนดขึนไม่ว่าจะเป็นวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนาและ

พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตตงัแต่เกิดจนถึงตาย  มีองคป์ระกอบ ๕ ประการ แยกประเภท

ยอ่ๆ ได ้๔ ประเภท มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเพราะทุกเทศกาลจะตอ้งจดัพิธีกรรมควบคู่กนัไป

เสมอ ซึงถือวา่มีคุณค่าและอิทธิพลต่อสังคมในหลายๆ ดา้น     

 เทศกาลกบัพิธีกรรมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่นจนแยกกนัแทบไม่ออกเมือมีเทศกาล

ก็มีพิธีกรรม พิธีกรรมทีไม่ตอ้งอาศยัเทศกาล เช่น การไหวพ้ระสวดมนต ์การทาํบุญตกับาตรตอนเช้า 

ขอ้สังเกตทีจะทาํให้เห็นความต่างระหวา่งเทศกาลกบัพิธีกรรมก็คือเทศกาล เกียวขอ้งกบัเรืองเวลา 

และสถานที มกัจะเกิดขึนเพือการเฉลิมฉลอง หรือเพือทาํกิจกรรมร่วมกนัในเวลาเดียวกนัพร้อมๆ 

กนั ส่วนพิธีกรรมนนัคือ การประกอบพิธีใดพิธีหนึงอยา่งเป็นขนัเป็นตอนมีระเบียบแบบแผนชดัเจน

จะเห็นไดว้า่เรืองของศาสนา ความเชือ สิงนีก่อให้เกิดศิลปวฒันธรรม ค่านิยมต่าง ๆ อีกมากมายใน

ทุกภูมิภาคของไทยทีเกิดจากความเชือทอ้งถินนนัๆ และสิงนีเป็นประโยชน์ทีทาํให้การปฏิบติัตน

ของเยาวชน โดยผา่นกระบวนการทางวฒันธรรมดา้นต่างๆ 

 สําหรับพิธีกรรมหรือกิจกรรมนนั ระยะหลงัยงัมีการกาํหนดวนัสําคญัต่างๆ ขึนมาเพือเน้น

ยาํถึงความสมานสามคัคีและความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์เช่น วนัฉตัรมงคล วนัจกัรี 

เป็นตน้ ประเพณี  พิธีกรรมหรือกิจกรรมตามวนัสําคญัต่างๆ เหล่านี มีบทบาทในการทาํให้สังคมมี

ความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึงอันเดียวกัน และเป็นโอกาสทีจะได้ร่วมทาํบุญให้ทาน และรืนเริง

สนุกสนาน มีโอกาสพบปะกัน อีกทงัยงัเป็นเหตุให้มีการรวมญาติมิตรทีอาศยัอยู่ห่างไกลได้มา

ร่วมกนั ทงัหมดนีคือพิธีกรรมทีจะทาํใหทุ้กคนรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัต่อสังคมและประเทศชาติ  

 

 

 



๒๖ 

 

 

คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคําถามต่อไปนี  

๑.  เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึง อะไร อธิบายใหเ้ขา้ใจ 

๒.  เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา มีความเป็นมาอยา่งไร 

๓.  ใหว้เิคราะห์องคป์ระกอบของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาวา่ แต่ละ

องคป์ระกอบมีความสาํคญัอยา่งไร 

๔.  พิธีกรรมทีจดัตามเทศกาลต่างๆตามวงจรชีวติของมนุษย ์ทาํให้เกิดคุณค่าต่อการดาํเนิน

ชีวติอยา่งไร  

๕.  ทาํไม เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพนัธ์กนั 

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตกาเครืองหมาย x ทับข้อ ก ข ค ง ทถูีกทีสุดเพยีงข้อเดียว 

๑. ขอ้ใด ไม่จดัอยูใ่นบุญกิริยาวตัถุ ๓ ประการ  

ก. ทานมยั    ข. ศีลมยั   

ค. ภาวนามยั   ง. เทศนามัย 

๒. เทศกาล หมายถึง  ขอ้ใด 

ก. ประเพณี   ข. สถานทีและเวลา     

ค. วฒันธรรม       ง. ขนบธรรมเนียม 

๓. พิธีกรรม ตรงกบั ขอ้ใด 

ก. วธีิการ   ข. ประเพณี  

ข. ค. วฒันธรรม  ง. ปรัมปรา 

๔. ขอ้ใด ไม่ใช่ ศาสนาฝ่ายอเทวนิยม 

ก. พุทธ   ข. คริสต์   

ค.   ขงจือ   ง. ไฮบา  

๕. ในสมยัสุโขทยั เรารับรูปแบบของศาสนาพุทธจาก ประเทศใด 

ก. ศรีลงักา   ข. อินเดีย  

ค.   จีน    ง. พม่า 

๖. ขอ้ใด ไม่ใช่ องคป์ระกอบของเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

ก. จุดประสงค ์   ข. พิธีการ  

ค.   เครืองบวงสรวง    ง. ศาสนพิธีกร 



๒๗ 

 

 

๗. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประเภทพิธีกรรมศาสนา 

ก. ถวายผา้กฐิน     ข. การทาํบุญตกับาตร     

ค.  การรับศีลจุ่ม     ง. พิธีครอบครู 

๘. ขอ้ใด ตรงกบั ประเภทพิธีกรรมลทัธิความเชือ 

ก. ถวายผา้กฐิน     ข. การทาํบุญตกับาตร     

ค.   การรับศีลจุ่ม     ง. พิธีครอบครู 

๙. ขอ้ใด ไม่ใช่ เทศกาลเกียวกบัวงจรชีวิตของมนุษย ์ในพระพุทธศาสนา 

ก. ทาํบุญวนัเกิด    ข. ทาํบุญขึนบา้นใหม ่  

ค.   พิธีวนัรัฐรรมนูญ     ง. ทาํบุญ ๗ วนั 

๑๐. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณค่าทีเกิดจากเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

ก. สามคัคี     ข. สนุกสนาม    

ค. สุขใจ        ง.  ถูกหวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
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บทที ๒ 

เทศกาลและพธีิกรรมในสมัยพุทธกาล 
ผศ.สนัติ เมืองแสง 

 

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

   เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

 ๑. อธิบายแนวคิดเรืองเทศกาลในสมยัพุทธกาลทีปรากฎในคมัภีร์พระพุทธศาสนาได ้

 ๒. อธิบายแนวคิดเรืองพิธีกรรมในสมยัพุทธกาลทีปรากฎในคมัภีร์พระพุทธศาสนาได ้

    ๓. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างเทศกาลและพิธีกรรมทีปรากฎในคมัภีร์พระพุทธศาสนา

ได ้

  ๔. เห็นคุณค่าของ เทศกาลแล ะพิ ธีกรรมพระ พุทธศา สนาทีปรากฏในคัมภี ร์

พระพุทธศาสนา 

 

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 แนวคิดเรืองเทศกาลในสมยัพุทธกาลทีปรากฎในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

 แนวคิดเรืองพิธีกรรมในสมยัพุทธกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาลและพิธีกรรมทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

 คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ท ศ ก า ล แ ล ะ พิ ธี ก ร ร ม พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ที ป ร า ก ฏ ใ น คัม ภี ร์

พระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๐ 

 

 

๒.๑  ความนํา 

 พระพุทธศาสนาไดถื้อกาํเนิดขึนมา โดยการตรัสรู้ของพุทธองค ์อดีตเจา้ชายกษตัริยศ์ากยะ   

ทีทรงมีความเบือหน่ายในชีวติทางโลกและไดเ้สด็จออกผนวช เพือคน้หาคาํตอบของปัญหาอนัเนือง

ด้วยการเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทีสินสุด ในทีสุดพระองค์ทรงค้นพบความจริงดงักล่าวและได้

นาํเอาความจริงเหล่านนัออกมาเผยแผแ่ก่ชาวโลก แมว้า่จะทรงปรินิพพานนานมาเป็นระยะเวลากวา่ 

๒๕๐๐ แลว้ก็ตาม แต่ปรากฏวา่หลกัธรรมทีทรงคน้พบนนัยงัให้คุณประโยชน์แก่ผูน้าํไปปฏิบติัอยู่

เสมอ 

 การคน้พบความจริงของชีวิตและจักรวาลของพระพุทธองค์ในวนัทีตรัสรู้นนั ถือได้ว่า        

เป็นจุดเปลียนทีสาํคญัของสังคมอินเดีย กล่าวคือ ทรงเห็นว่าสิงทีประชาชนพากนัเชือและปฏิบติักนั

มานนัยงัเป็นเรืองทีไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการจดังานเทศกาลหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ก็

ตาม ลว้นเป็นเรืองทีผิดพลาดจากคาํสอนและแนวปฏิบติัของผูค้นในยุคก่อนๆ ดงันนั เมือพระองค ์        

ทรงบรรลุธรรมแล้ว  จึงไดน้าํเอาหลกัการดงักล่าวมาสอนและชีแจงเพือให้ประชาชนในยุคนนัได้

รับรู้ความจริง เพอืจะไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง ทงัในส่วนของระบบคิดและการปฏิบติัต่อความเชือนนัมา

ตลอดพระชนมชี์พของพระองค ์

 เทศกาลและพิธีกรรมถือว่าเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความเชือและความศรัทธา ทีพระพุทธ

องค์แม้จะทรงไม่สนับสนุนให้พุทธศาสนิกทงัหลายหมกมุ่นและลุ่มหลง แต่ไม่ทรงปฏิเสธทีจะ

นาํเอาแนวทางเทศกาลและการประกอบพิธีกรรมในสมยันนัมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัแนวทางคาํสอน          

ทางพระพุทธศาสนา เพือเป็นสือในการสอนธรรมให้ถูกตอ้งตามจริตของผูค้นทีประสงค์จะเขา้มา

เรียนรู้เรืองราวของพระพุทธศาสนาได ้

 เทศกาลและพิธีกรรมในสมยัพุทธกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา จึงเป็นการศึกษา   

ถึงเนือหาของเทศกาลทีปรากฏอยู่ในสมยัพุทธกาลทีไดถู้กบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎก ซึงผูเ้ขียนได้

นาํมาอธิบายทงัในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาอืน ๆ และพระพุทธศาสนา ทงันี เพือให้ผูศึ้กษาได้

เห็นถึงขอบเขตและพฒันาการของเทศกาลและพิธีกรรมทีมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก อนัจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูศึ้กษาในฐานะทีไดม้ีโอกาสศึกษาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของเทศกาลและ

พิธีกรรม     ทางพระพุทธศาสนามากทีสุด  

 

๒.๒ แนวคดิเรืองเทศกาลในสมัยพุทธกาลทปีรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนา 

 แนวคิดเทศกาลในสมยัพุทธกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาถึงบริบท

ของสังคมอินเดียสมยัพุทธกาลทีมีต่อแนวคิดเรืองเทศกาล ซึงเราสามารถจะนาํมาศึกษาดงัต่อไปนี 

 



 

 

๓๑ 

 

 

 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเรืองเทศกาลในสมัยพุทธกาล 

ชาวอินเดียโบราณ ไดมี้การยดึเอาดวงดาวเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดช่วงระยะเวลา           ของ

เดือนต่าง ๆ ในรอบ ๑ ปี ซึงถือได้ว่าเป็นเรืองทีง่ายต่อการจดจาํและทาํความเข้าใจในเรืองของ

ช่วงเวลาทีจาํเป็น สําหรับการดาํเนินชีวิตหรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ และเมือกล่าวถึงคาํว่า นกัขตัตฤกษ ์

ซึงถือไดว้า่เป็นศพัทด์งัเดิมของอินเดียทีปรากฏในคมัภีร์บ่อย ๆ วา่ในวนันกัขตัตฤกษ ์ยอ่มมีการเล่น

มหรสพของเทวดาและมนุษยท์งัหลาย แสดงให้เห็นวา่ คาํวา่นกัขตัตฤกษ์นนัก็คือวนัทีมีงานรืนเริง

ประจาํปี หรือกล่าวอยา่งสัน ๆ ก็คือเทศกาลประจาํเดือนทงั ๑๒ เดือนในรอบหนึงปี  จึงกล่าวไดว้่า 

คาํว่านักขตัตฤกษ์กบัคาํว่า เทศกาล (Festival) นนั เป็นคาํทีมีความหมายเดียวกนั คือ เป็นวนัทีคน         

ในสังคมนนั ๆ กาํหนดวา่เป็นวนัสาํคญัซึงจะมีการละเล่นสนุกสนานรืนเริงกนัตามธรรมเนียม 

 สรุปได้ว่า แนวคิดเรืองของเทศกาลหรือนักขตัตฤกษ์ทีปรากฏในคมัภีร์จะพบว่า คาํว่า

เทศกาลหรือนกัขตัตฤกษ์นนัมิไดเ้ป็นคาํ ๆ เดียวกนั กบัคาํวา่มหรสพ ซึงคาํวา่มหรสพ หมายถึงงาน

รืนเริงซึงเป็นงานทีจดัขึนตามแต่ความประสงค์ของผูป้กครองประเทศ หรือราษฎรไดจ้ดัขึนเอง ซึง

ในคมัภีร์ไดร้ะบุเอาไวอ้ย่างชัดเจนว่า งานรืนเริงมีไดเ้กือบตลอดปี แลว้แต่ว่าทอ้งถินหรือรัฐใดจะ

ประสงค ์จดัให้มีขึน เช่น กรณีผูค้รองนครออกคาํสังให้ชาวเมืองราชคฤห์จดัมหรสพทีปรากฏใน

เรืองกุมภโฆสกะ หรือการจดัมหรสพของชาวเมืองสาเกตในการ ดืมสุรา ซึงมหรสพเหล่านีถือว่า

เป็นสิงทีเกิดขึนไดเ้ป็นบางครังคราว แต่ไมไ่ดจ้ดัขึนเป็นประจาํเหมือนกบันกัขตัตฤกษห์รือเทศกาล 

 เทศกาล หรือนกัขตัตฤกษ์ทีปรากฏในคมัภีร์จะพบวา่ พระพุทธศาสนาไดถื้อกาํเนิดขึนมา

ภายใต้บริบททางสังคมวฒันธรรมของอินเดีย ในยุคทีศาสนาพราหมณ์มีความเจริญรุ่งเรือง          

ก่อนทีพระพุทธศาสนาจะเกิดขึน ขอ้กาํหนดของสังคมในเรืองเทศกาลประจาํปีหรือนกัขตัตฤกษน์นั    

ไดมี้อยู่มาก่อนแลว้ ชาวเมืองแต่ละเมืองหรือทอ้งถินแต่ละทอ้งถินจะมีนกัขตัตฤกษ์เป็นของตนเอง    

ซึงจะยึดเอาความเชือของทอ้งถินสังคมอินเดียในสมยันนั หรือความเชือเกียวกบัศาสนาพราหมณ์   

ของคนในทอ้งถินนนั ๆ    

สังคมอินเดียในยุคก่อนคุ้นชินอยู่กับการจัดเทศกาลต่าง ๆ ขึนอยู่แล้ว การเกิดขึน              

ของพระพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นการเกิดขึนในขณะทีมีระบบคิดเกียวกับเทศกาลทีสมบูรณ์

เพียบพร้อมจนกลายมาเป็นระบบหรือแบบแผนของการจดัเทศกาลของชาวอินเดียในแต่ละรัฐหรือ

ทอ้งถินทีค่อนขา้งมนัคง  เมือพระพุทธศาสนาไดอุ้บตัิขึนไดย้อมรับการปฏิบตัิตามเทศกาลต่าง ๆ     

ของอินเดียดว้ย แต่เป็นเพียงบางเทศกาลเท่านนั เทศกาลใดทีขดัต่อหลกัคาํสอนพระพุทธศาสนา      

จะถูกปฏิเสธหรือทาํการปฏิรูปเทศกาลนนัเสียใหม่ เช่น เทศกาลวนัเพ็ญเดือน ๓ เดิมทีเป็นเทศกาล

เฉลิมฉลองพระเป็นเจา้ของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทีเรียกว่าเทศกาลศิวาราตรี ในวนัดงักล่าวมีการ



 

 

๓๒ 

 

 

ประชุมพระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูป เพือประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์          

ซึงถือได้ว่าเป็นการปรับเปลียนหรือสร้างค่านิยมและจุดยืนขึนมาใหม่ให้ตรงกับแนวทาง               

พระพุทธศาสนา 

 เทศกาลทีเกิดขึนมาจากเนือหาของพระพุทธศาสนา คือพระวินยั ไดแ้ก่ เทศกาลเขา้พรรษา             

ออกพรรษา และเทศกาลกฐิน ซึงเทศกาลทงั ๓ นี  ถือได้ว่าเป็นเทศกาลทีเกิดมาจากเนือหาของ

พระพุทธศาสนาโดยตรงคือพระธรรมวินัย และเป็นเทศกาลทีถูกกาํหนดขึนเป็นการเฉพาะของ

ฤดูกาล เดิมทีมิไดจ้ดัหรือตงัชือเป็นเทศกาลหรือนกัขตัตฤกษต์ามความเชือดงัเดิม เพราะเป็นเรืองที

ไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัความสนุกสนามรืนเริง แต่เป็นช่วงเวลาทีพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบติักนัอย่าง            

พร้อมเพรียงในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

เทศกาลในทางพระพุทธศาสนาทีปรากฏในคมัภีร์ จึงมิไดเ้กียวขอ้งกบัดวงดาวประจาํปี        

แต่เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรม การศึกษาตามแนวทางของศีล สมาธิ และปัญญาเป็นหลกั   

สืบเนืองมาจากพระพุทธศาสนาปฏิเสธแนวคิดเรืองความเชือเรืองฤกษ์ยาม ดังพุทธภาษิตทีว่า       

“สัตว์ทังหลาย ประพฤติชอบในเวลาใด เวลานันชือว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี”๑ ทังนี เพราะว่า

พระพุทธศาสนามีฐานความเชือหลกั ๆ อยู่ทีเรืองกรรม และศกัยภาพของมนุษยท์ีสามารถทาํตน      

ให้เป็นทีพึงของตนเอง โดยไม่ตอ้งพึงพิงหรืออิงอาศยัเทพเจา้ใด ๆ ดงันนั บ่อเกิดของแนวคิดเรือง

เทศกาลในทางพระพุทธศาสนา จึงมิไดเ้ป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความสนุกสนานรืนเริง แทจ้ริงแลว้

ตอ้งการทีจะมุ่งให้เทศกาลเขา้พรรษา ออกพรรษา เป็นเทศกาลทีภิกษุได้มีโอกาสในการฝึกตนเอง

และเปิดโอกาสให้ตรวจสอบซึงกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ด  ส่วนเทศกาลทอดกฐิน เป็นเทศกาลทีเปิด

โอกาสให้ภิกษุรับจีวรจากชาวบ้าน และชาวบ้านจะได้มีโอกาสทาํบุญ บริจาคทานซึงถือว่ามี

อานิสงส์มาก       

 จากแนวคิดดงักล่าว เทศกาลทางพระพุทธศาสนาทีปรากฏในคมัภีร์ จึงมีบ่อเกิดทีสําคญัมา

จากพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์โดยมีจุดประสงค์เพือการศึกษาอบรมและการอนุเคราะห์

สงเคราะห์ซึงกนัและกนัภายในสังคมชาวพุทธ 

               ๑.๒.๒ ลักษณะเทศกาลทีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สําหรับลกัษณะของการละเล่น

หรือเทศกาลในคมัภีร์พระพุทธศาสนานนัเราสามารถแยกพิจารณาได ้๒ ประการ คือ 

 ก) เทศกาลของศาสนาพราหมณ์และความเชือท้องถนิ เทศกาลตามความเชือทอ้งถินไม่

วา่จะเป็นศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอืน ๆ เท่าทีปรากฏในคมัภีร์จะมีลกัษณะสําคญั คือ (๑) ร่วม

เล่นสนุกด้วยการเตน้รํา (๒) นาํอาหารไปรับประทานกนัอย่างอิมหนํา (๓) ร่วมฟังและชม  การ

แสดงดนตรีของนกัดนตรีทีจดักนัขึน มีการดืมสุราและเมรัยกนัอยา่งเปิดเผย (๔) ถา้เป็นเทศกาลทาง

                                                 
๑ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๕๖/๒๔๙. 



 

 

๓๓ 

 

 

ศาสนามีการทาํการบูชาและให้ทานแก่ยาจก วณิพก จาํนวนมาก (๕) มีระยะเวลาของการละเล่น

สนุกสนานเนืองในงานเทศกาลแต่ละครังไม่ตาํกว่า ๗ วนั ในวนัที ๘ จะยุติการละเล่นผูค้นจะตอ้ง

ไปทาํงานตามปกติ (๖) สถานทีจดัเทศกาลจะมีความหลากหลาย บางแห่งเป็นสถานทีในพระ

มหาราชวงัของพระราชา เนืองจากพระราชาเป็นผูก้าํหนดให้มีการละเล่น แต่ถา้เป็นเรืองของความ

เชือทางศาสนาจะเป็นบรรดาเทวาลยัต่าง ๆ หรือถา้เป็นความเชือทอ้งถินจะเป็นงานภูเขา หรือตามท่า

นาํต่างๆ หรือถนนสายสําคญั  (๗) เทศกาลโดยมากจะจดัขึนในช่วงฤดูฝน แต่โดยทวัไปจะจดัขึน

ในช่วงเดือนทีมีความสําคญัของศาสนา และความเชือของทอ้งถินเกียวกบัการเพราะปลูกหรือเดือน

ทีก่อใหเ้กิดผลแก่ผูป้ฏิบติั  

 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของเทศกาลในทางศาสนาและความเชือทอ้งถินของอินเดียนนั จะมี

ลักษณะทีสําคัญคือการละเล่นสนุกสนานเป็นหลักจะมีการทําบุญบ้าง เป็นเรืองเฉพาะกลุ่ม 

นอกจากนันเทศกาลจะมีลักษณะของการเป็นวนัหยุดทีเปิดโอกาสให้ผูค้นออกมาละเล่น ดืมกนั

อยา่งเสรีในรอบหนึงปี หรือในวาระทีสําคญัอนัมีความเกียวขอ้งกบัเทศกาลนนั ซึงเทศกาลดงักล่าว

นนัมุ่งไปทีความสนุกสนานรืนเริงเป็นหลกั 

 ข) เทศกาลของพระพุทธศาสนา  สําหรับลกัษณะของเทศกาลทางพระพุทธศาสนา       

มีลกัษณะเป็นช่วงเวลาทีมีการกาํหนดให้มีการตรวจสอบหรืออบรมให้การศึกษาแก่ผูที้เข้าร่วม

เทศกาลหรือเทศกาลนนัเป็นเรืองทีเกียวกบัพระวินยั คือขอ้กาํหนดให้ภิกษุจะตอ้งพร้อมกนัปฏิบติั

ตามนอกจากนนั เทศกาลยงัเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการสร้างความดีของบรรดาพุทธศาสนิกชนทีจะ

ไดม้ีโอกาสในการทาํบุญดว้ยการให้ทาน รักษาศีลและการปฏิบติัธรรมอย่างจริงจงั เช่น เทศกาล

เขา้พรรษา โดยในช่วงเขา้พรรษา ๓ เดือน เมือภิกษุเขา้พรรษา ชาวบา้นมีโอกาสในการทาํบุญดว้ย

การใหท้าน รักษาศีลและเจริญภาวนาไปดว้ย    

 ส่วนในคัมภีร์ชันอรรถกถา ได้อธิบายเทศกาลว่านอกจากจะเป็นเรืองทีเกียวกับ

พระสงฆ์ ในบางเทศกาลประชาชนมีโอกาสในการเฉลิมฉลอง เนืองในเทศกาลทีมีเรืองเกียวกบั

พระพุทธเจา้ เช่น การทาํบุญวนัออกพรรษา การตกับาตรในวนัเทโวโรหณะ ซึงมีเนือหาเกียวกบัการ

เสด็จลงจากเทวโลกหลงัจากการโปรดพุทธมารดาของพระพุทธองค ์เทศกาลการทอดกฐิน หรือการ

ถวายผ้ากฐิน ภายหลังจากการออกพรรษาแล้วก็ตาม เดิมทีมิได้มีความมุ่งหวงัเรืองของการ

สนุกสนานรืนเริงเลย เป็นแต่เพียงมีจุดหมายเพือเปิดโอกาสให้มีการถวายจีวรแก่ภิกษุผูจ้าํพรรษา

เท่านนั สารัตถะดงัเดิมของเทศกาล ในคมัภีร์พระพุทธศาสนา การจดัให้มีการเทศกาลนนั มุ่งให้มี

การศึกษาหรือการพฒันาตนเองเท่านนั 

 กล่าวโดยสรุป ลกัษณะของเทศกาลทีปรากฏในคมัภีร์พุทธศาสนานนั  มุ่งการปฏิบติัให้

สอดคลอ้งกบัพระธรรมวินยัดว้ยการฝึกตนหรือการศึกษาเป็นหลกั มิไดมี้นยัของการสนุกสนานรืน



 

 

๓๔ 

 

 

เริงแต่ในระยะภายหลงั ได้มีการเพิมแนวคิดเรืองการแสดงออกซึงความสนุกสนานรืนเริง อีกนัย

หนึง เทศกาลของพุทธศาสนาในคมัภีร์นัน แบ่งผูที้เกียวขอ้งกบัเทศกาลออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ (๑) 

พระภิกษุ  การปฏิบติัในวนัเทศกาลของพระสงฆน์นัเรืองของการฝึกตนเองตามพระธรรมวินยั และ 

(๒) ชาวบา้น การจะแสดงออกของชาวบา้น เป็นเรืองของการทาํบุญและอนุโมทนา รวมถึงการ

แสดงความสนุกสนานเนืองในเทศกาลนนั ซึงเป็นเรืองของชาวบา้นทีเพมิเขา้มาในภายหลงั 

   ๑.๒.๓ เป้าหมายเทศกาลในสมัยพุทธกาล สําหรับการจดังานเทศกาลในสมัย

พุทธกาล  สามารถทีแยกประเด็นเกียวกบัเป้าหมายของเทศกาลไวไ้ดเ้ป็น ๒ ประการ คือ 

   ๑) เทศกาลของศาสนาพราหมณ์และความเชือท้องถนิในบริบทสังคมอินเดีย  

 สําหรับการจัดงานเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์ของผูค้นในสังคมอินเดีย จะพบว่ามี

เป้าหมายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

   (๑) เพือความสนุกสนาน การจดังานนกัษตัรประจาํปีของชาวบา้นในบริบทสังคม

อินเดีย เนืองจากว่าเป็นงานทีจดัขึนในรอบ ๑ ปี และประจาํเดือนนกัษตัร จึงถือไดว้า่เป็นการจดัขึน         

เพือความสนุกสนานเป็นหลัก ซึงไม่ว่าจะเป็นงานทีเกียวกับศาสนาหรือเป็นงานท้องถิน เช่น 

เทศกาล     ดืมสุรา เทศกาลการเตน้รําหรือเทศกาลประจาํปีอืน ๆ โดยผูม้าร่วมงานจะถือโอกาส

มาร่วมสนุกสนานอยา่งพร้อมเพรียงกนั 

   (๒) เพือเอาใจเทพเจ้า เรืองเทพเจา้กบัคนอินเดียเป็นเรืองทีไม่อาจแยกออกจากกนั

ได ้เนืองจากสังคมอินเดียส่วนใหญ่นนัถือศาสนาพราหมณ์ซึงจดัเป็นกลุ่มเทวนิยม ดงันนั เทศกาล

ของคนสังคมอินเดีย จึงเป็นเรืองทีเกียวกบัความเชือเทพเจา้ เช่น เทศกาลศิวาตีส คือการบูชาพระ

ศิวะ หรือเทศกาลบูชาพระเจา้ดว้ยนาํจนัทร์  ซึงศาสนิกของศาสนาพราหมณ์จะตอ้งมาแสดงออกซึง

ความเชือดว้ยการถวายนาํโสมหรือเหลา้แด่พระเจา้ มีจุดประสงคห์รือมีเป้าหมายของเทศกาลในยุค

นนั จึงเป็นเรืองการบูชาเทพเจา้เป็นส่วนใหญ ่

   (๓) เพือผลความสมบูรณ์ของเกษตรกรรม สังคมอินเดียโบราณจดัไดว้า่เป็นสังคม

เกษตรกรรม เทศกาลในช่วงก่อนลงทาํเกษตรจึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น เทศกาล      

วนัแรกนาขวญั(วปัปมงคล) จัดได้ว่าเป็นเทศกาลทีจดัขึนเพือมุ่งหวงัให้เกิดความสมบูรณ์ของ

ผลผลิตทางดา้นการเกษตร 

   (๔) เพือผลทางการเมือง ในการจดังานเทศกาลรืนเริงขึนในเมืองนนั ถือไดว้า่เป็น

เรืองของการเมือง หมายความวา่ การจดัเทศกาลมุ่งหวงัให้เกิดความสามคัคีของคนในสังคม และจะ

ได ้ไม่คิดต่อตา้นอาํนาจของรัฐ จะมีผลทาํให้ประชาชนมีความรักและชืนชมในการบริหารการ

ปกครอง ของรัฐ อีกประการหนึง การจดัให้มีเทศกาล ก่อให้เกิดความผอ่นคลายความตึงเครียดของ



 

 

๓๕ 

 

 

ประชาชน ทาํให้ง่ายต่อการบริหารปกครองของรัฐ ซึงในคมัภีร์พบว่ามีหลายเทศกาล ทีพระราชา

เป็นผูก้าํหนด    ใหมี้การจดัเทศกาลขึน 

 ๒) เป้าหมายเทศกาลทางพระพุทธศาสนา 

 เป้าหมายเทศกาลทางพระพุทธศาสนาทีปรากฏในคมัภีร์ มีเป้าหมายทีค่อนขา้งแตกต่าง

ไปจากเป้าหมายของเทศกาลของศาสนาพราหมณ์ และความเชือในบริบททางสังคมของอินเดีย 

เนืองจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม หรือหากเทียบกบักลุ่มศาสนาตะวนัออก     

ในอารยธรรมอินเดีย จะพบว่า พระพุทธศาสนาจดัอยู่ในกลุ่มนาสติกะ คือกลุ่มแนวคิดทีปฏิเสธ      

พระเวท หรือไม่ยอมรับหลกัการทีว่า โลกนีถูกสร้างโดยพระพรหม แต่มีหลกัความเชือตงัอยู่บน

ฐานของความจริง คือ (๑) เชือกรรมและผลของกรรม (๒) เชือในศกัยภาพของมนุษย์ทีสามารถ

ฝึกฝน และพฒันาตนเองให้บรรลุสิงสูงสุดได ้โดยไม่จาํตอ้งพึงพิงหรืออาศยัอาํนาจเหนือธรรมชาติ  

(๓) เชือในหลักทีเรียกว่ากฎธรรมชาติ หรือหลักเกณฑ์อนัเป็นสากลของสรรพสิง (นิยาม ๕)          

และแนวคิดเรืองความเป็นเหตุเป็นผลของสรรพสิง (อิทปัปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท) รวมถึง

หลกัเกณฑ์อนัเป็นกฎสามญัลกัษณะของสรรพสิงในโลก (กฎไตรลกัษณ์) เป็นต้น  ซึงความเชือ

ดงักล่าว มิได้น้อมนาํไปสู่การเชือ หรือยอมรับในอาํนาจของเทพเจ้าเลย ดงันนั เมือพิจารณาถึง

เป้าหมายของการกาํหนดให้มีวนัเทศกาลในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาแลว้ จึงมิไดเ้ป็นไปใน

แนวทางเดียวกันกบัแนวคิดของศาสนาพราหมณ์หรืคติความเชือของสังคมอินเดีย อย่างไรก็ตาม 

จากขอ้มูลทีปรากฏ  ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาจะพบวา่ เทศกาลทางพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายที

สาํคญัดงัต่อไปนี 

(๑) เพือการธํารงรักษาภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เทศกาลทางพระพุทธศาสนา 

กาํหนดให้มีเทศกาลเขา้และออกพรรษา จะพบว่า มีบ่อเกิดมาจากการทีภิกษุได้ท่องเทียวไปแล้ว

เกิดผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของประชาชน ทาํให้พระพุทธศาสนาถูกตาํหนิหรือถูกมองว่าเป็นผูที้

ดาํเนินชีวิตทีไม่เอือต่อสังคม เพือรักษาภาพลกัษณ์ทีดีของพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม พระพุทธ

องค์จึงได้กาํหนดให้เหล่าภิกษุไดป้วารณาเขา้จาํพรรษาในอารามใดอารามหนึงเป็นระยะเวลา ๓ 

เดือน หากไม่มีการกาํหนดให้ภิกษุอยูจ่าํพรรษาแล้ว  อาจเกิดกรณีพิพาทกบัชาวบา้นในกรณีทีเป็น

ปฐมเหตุ       ดงักล่าวได ้

 (๒) เพือการศึกษาและฝึกฝนพัฒนาตนเองของพระสงฆ์ เ ป็นทีทราบกันว่า

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาและการพฒันาตนเอง การกาํหนดให้ภิกษุไดเ้ขา้จาํพรรษา

เป็นเวลา ๓ เดือน ถือไดว้า่เป็นการเปิดโอกาสใหภิ้กษุไดฝึ้กฝนตนเองในการใชชี้วติอยูร่่วมกบัสังคม   

ไดอ้ยา่งผาสุก ในช่วงเขา้พรรษา พระภิกษุไม่ไดเ้ดินทางไปไหน ทาํใหม้ีการศึกษาและการอบรมกาย 

จิตใจตนเองยอ่มเป็นไปไดโ้ดยง่าย นอกจากนนัแลว้ ในเทศกาลออกพรรษาและกฐิน ถือไดว้า่เป็น



 

 

๓๖ 

 

 

ช่วงทีมีความสําคญัในการปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัพระธรรมวินยั ในการแสวงหาผา้และรับผา้

กฐิน     จากทายกผูศ้รัทธาไดถู้กตอ้งตามพระธรรมวนิยั ซึงถือไดว้า่เป็นการศึกษาและพฒันาตนเอง

เช่นกนั 

(๓) เพือเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้ฝึกฝนตนเองด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิต

ภาวนา ในเทศกาลทางพระพุทธศาสนา จะพบวา่มิไดมี้ส่วนทีเกียวขอ้งเฉพาะพระภิกษุเท่านนั แต่ยงั

มีส่วนทีเกียวข้องกับคฤหัสถ์หรือชาวบ้านทวัไปอีกด้วย  ซึงในเทศกาลแต่ละครังไม่ว่าจะเป็น

เขา้พรรษา ออกพรรษาและกฐินนนั  ลว้นเป็นช่วงเทศกาลทีเปิดโอกาสให้ชาวพุทธโดยทวัไปได้

ฝึกฝนตนเองด้วยการบริจาคทานแก่พระภิกษุผูป้ฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การรักษาศีลและการเจริญ       

จิตภาวนาไดอ้ยา่งเต็มที ส่วนออกพรรษาและกฐินก็เช่นกนั ชาวพุทธย่อมมีโอกาสสําคญัในการให้

ทาน คือถวายจีวรทีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว ้ซึงถือไดว้่าเป็นช่วงทีเป็นกาลทาน คือเทศกาลที

ชาวพุทธสามารถถวายจีวรไดอ้ยา่งเต็มที  ซึงถือไดว้า่เป็นการทาํหน้าทีของชาวพุทธตามพระธรรม

วนิยั 

(๔) เพือการรักษาพระธรรมวินัย เทศกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา มิได้มี

จุดประสงคอื์นทีสาํคญัไปกวา่การรักษาพระธรรมวนิยั คือหลกัคาํสอนของพระพุทธองค ์คือสําหรับ

พระสงฆ์ การได้เข้าพรรษา ออกพรรษาและการรับกฐิน ถือได้ว่าเป็นการดาํเนินไปตามหลัก           

ของพระธรรมวินัย คือ การดาํเนินชีวิตให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ในการกาํหนดให้มีเทศกาล        

หากภิกษุสงฆ์ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว ถือได้ว่าไม่มีการละเมิดพระธรรมวินัย  แต่ถ้าหากไม่

ปฏิบติัตามแนวทางของพุทธบญัญติัแลว้เท่ากบัเป็นการละเมิดพระวินยั เช่น การไม่ยอมอธิษฐาน

เขา้พรรษา ถือว่าตอ้งอาบติัปาจิตตีย ์ การปวารณาออกพรรษาแลว้ไม่ทาํตามถือว่าเป็นการขดัพุทธ

บญัญติั หรือการรับกฐินโดยไม่เป็นไปตามพุทธบญัญติั  ถือวา่เป็นการละเมิดพระธรรมวนิยัเช่นกนั 

ดงันนั การกาํหนดให้มีเทศกาลทางพระพุทธศาสนา จึงถือไดว้า่มีเป้าหมายเพือรักษาพระธรรมวินยั

เป็นสาํคญั 

สรุปไดว้่า เทศกาลในทางพระพุทธศาสนาทีปรากฏในคมัภีร์ ลว้นมีเป้าหมายทีสําคญัก็คือ 

การฝึกฝนตนเองตามหลกัไตรสิกขา หรือการรักษาพระธรรมวินยั รวมถึงมุ่งให้เกิดการบาํเพ็ญบุญ

กิริยาวตัถุตามแนวทางของพระพุทธศาสนาของชาวบา้นทวัไป ซึงเราจะพบวา่เป้าหมายของเทศกาล   

มิไดม้ีเป้าหมายเพือความสนุกสนานรืนเริงแต่ประการใด หากแต่มุ่งเพอืการศึกษาและพฒันาตนเอง

ตามแนวทางพระธรรมวนิยัเป็นเป้าหมายหลกั 

 

 

 



 

 

๓๗ 

 

 

๒.๓ แนวคดิเรืองพธีิกรรมในสมยัพทุธกาลทปีรากฎในคัมภีร์พระพทุธศาสนา 

ในคมัภีร์พระพุทธศาสนา นอกจากจะไดอ้ธิบายถึงความเป็นมาของเทศกาล                     หรือ

งานนักขัตตฤกษ์ ซึงเป็นงานรืนเริงตามประเพณีโดยทัวๆ ไปและเทศกาลทีเ กียวข้องกับ

พระพุทธศาสนาแล้ว ยงัมีเรืองของพิธีกรรมทีเกียวข้องกับความเชือตามแนวทางของศาสนา          

และสํานกัปรัชญาทีอยูร่่วมสมยักบัพระพุทธศาสนาเอาไวด้ว้ย และทีสําคญัไดอ้ธิบายถึงพิธีกรรม      

ในส่วนทีเป็นเนือหาของพระพุทธศาสนา เช่น  พิธีการบวช พิธีการแสดงธรรม พิธีการรักษาศีล       

การถวายทานต่าง ๆ ซึงถือวา่เป็นเรืองทีสาํคญั ทีชาวพุทธจะตอ้งศึกษาให้เขา้ใจ ซึงจะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบติัต่อพิธีกรรมต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามหลกัการของพระพุทธศาสนา    

 เมือกล่าวถึงพิธีกรรม  จะพบว่ามีความสําคญัเกียวกับศาสนาทุกศาสนาเป็นอย่างยิง     

เพราะหากจะพิจารณาถึงเกณฑ์ความเป็นศาสนาหรือไม่นนั ประเด็นทีจะต้องคาํนึงก็คือพิธีกรรม      

ซึงเป็นองค์ประกอบหนึงของความเป็นศาสนา ดงันนั พิธีกรรม จึงถือไดว้่าเป็นสิงทีมีความสําคญั    

เป็นอย่างยิง ต่อคติความเชือทางศาสนาของมนุษย ์และศาสนาต่าง ๆ ในชมพูทวีปก็เช่นเดียวกนั      

ไดม้ีการประกอบพิธีกรรมทีเนืองดว้ยคาํสอนและความเชืออยูห่ลายประการ  โดยพิธีกรรมเหล่านนั

ล้วนมีทีมาทีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม  พบว่าในคมัภีร์พระพุทธศาสนานนัได้ระบุถึงพิธีกรรม      

ของศาสนาต่าง ๆ ไว ้๒ ประการคือ พิธีกรรมในทรรศนะของศาสนาพราหมณ์ และพิธีกรรมใน

ทรรศนะศาสนาพุทธ ดงันี 

๑) พธีิกรรมในทรรศนะของศาสนาพราหมณ์   

ศาสนาพราหมณ์ ถือได้ว่าเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) คือเป็นศาสนาทีนบัถือ   

พระเจา้และจดัไดว้า่เป็นศาสนาทีเป็นรากฐานของวฒันธรรมอินเดียตงัแต่ครังชนเผา่อารยนัไดเ้ขา้มา   

มีอิทธิพล โดยศาสนาพราหมณ์นนั ไดก้าํหนดใหมี้การบูชาเทพเจา้ตงัแต่ครังบรรพกาล  

 ในสมยัพระเวท ชาวอารยนัไดพ้ฒันาพิธีกรรมต่าง ๆ ขึนมา และได้แบ่งคมัภีร์ทีเกียวกบั      

คาํสอนไวเ้ป็น ๓ คมัภีร์ และได้ระบุระเบียบวิธีในการประกอบพิธีสําคัญ ๆ เช่น การบูชายญั             

ไวใ้นคมัภีร์ชือว่ายชุรเวท ซึงคมัภีร์พระเวทนี  ถือว่ามีกาํเนิดขึนเมือราว ๑๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล๒    

และในระยะต่อมา เมือพราหมณ์ได้กาํหนดให้มีพระเจา้ขึนมาเพิมอีกหลายองค์ เช่น พระอินทร์        

จึงทาํให้มีพิธีกรรมในการบูชาเพิมมากขึน เช่น พิธีถวายนาํโสมแก่พระอินทร์๓ หรือพิธีทีเกียวขอ้ง

กบับรรดาชายาของเทพเหล่านนัดว้ย๔  

                                                 
๒ สุชีพ บุญญานุภาพ, ประวตัศิาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครังท ี๔, (กรุงเทพมหานคร  : อมรการพมิพ,์ ๒๕๒๖), 

หนา้ ๓๑๘. 
๓ สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอนิเดยี ประวตัแิละลทัธิ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพมิพ ์๒๕๒๑), หนา้ ๗. 
๔ วลิเลียม ซีโอดอร์ เดอ แบรี, บ่อเกดิลัทธิประเพณีอนิเดยี, ภาค ๑, หนา้ ๕. 



 

 

๓๘ 

 

 

 พอมาถึงสมัยพระพรหม ในสมัยนี พราหมณ์ได้เป็นผูมี้อาํนาจในการประกอบพิธี             

แต่เพียงผูเ้ดียว ทาํให้พราหมณ์ตอ้งเพิมขนัตอนของการประกอบพิธีต่าง  ๆ ให้มีความสลบัซบัซ้อน

มากขึน ทงันี เพอืทีจะใหเ้กิดผลคือการอาํนวยพรจากบรรดาเทพเจา้ทงัหลายให้มากทีสุด๕              แต่

เพราะความทีพราหมณ์กาํหนดขนัตอนการประกอบพิธีกรรมมากขึน เป็นเหตุให้ประชาชน       เกิด

ความเบือหน่าย เป็นเหตุให้พราหมณ์ตดั และเพมิมาตรการในดา้นความเขม้พลงัของพิธีกรรม    มาก

ขึน๖ จนถึงขนักาํหนดใหมี้การประกอบพิธีกรรมบูชายญัดว้ยมนุษย ์

  ต่อมา ถึงสมัยอุปนิษัท พราหมณ์ได้ลดจํานวนเทพเจ้าลงเหลือเพียงองค์เดียวคือ         

พระพรหม และได้ก่อตงัปรัชญาวา่ดว้ยพรหมนัหรือปรมาตมนัขึน เพือเป็นการลดอาํนาจของเทพ

เจา้  ให้น้อยลง โดยเห็นวา่พรหมคือผูส้ร้างสรรพสิง และพรหมนนัเป็นอมตะ เป็นบ่อเกิดของสรร

สิง ดงันนั การประกอบพิธีกรรมในสมยันี จึงมีความกระชบัสันลง และเปลียนมาเป็นการมุ่งหวงัให้

บรรลุ สู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนาจะตอ้งทรมานตนเองหรือการฝึกตน ส่วนพิธีกรรมได้ถูกลด

ความสําคญั  ลงไปมาก เนืองจากนกัปราชญ์ยุคนี เห็นว่าพิธีกรรมเป็นเพียงการกระทาํทีมุ่งหวงัผล

ในทางโลกเท่านนั  หาไดเ้ป็นแนวทางทีจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดแต่ประการใด และคมัภีร์ในสมยันี

ประณามการประกอบพิธีบูชาเทพเจา้วา่ การประกอบพิธีกรรมแบบเดิมนนัถือวา่เป็นการกระทาํของ

คนเขลา๗  เพราะการประกอบพิธีบูชาเทพเจา้มิใช่ทางหลุดพน้อยา่งแทจ้ริง แต่ถึงอยา่งนนั ในแง่ของ

การปฏิบติั การประกอบพิธีกรรมบางอยา่งในสมยันี  ยงัคงบูชากนัอยู ่เช่น การบูชาพระอคันี (เทพ

แห่งไฟ) และโสมะ (เทพแห่งคาํพูด) ตามแนวทางของโบราณประเพณี เหตุทีในยุคอุปนิษทัไดม้ีท่า

ทีต่อการประกอบพิธีกรรมเช่นนี เพราะตอ้งการปรับปรุงแนวทางคาํสอนของศาสนาพราหมณ์ให้มี

พฒันาการมากยงิขึน ไม่มวัเมาอยูก่บัเทพเจา้มากนกั 

 ต่อมา ถึงสมยัพราหมณ์ฮินดู การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้มีการปรับเปลียนมากขึน       

โดยพยายามทีจะเนน้หนกัในเรืองของการสวดมนต์ออ้นวอนมากกวา่การประกอบพิธี ทีจาํตอ้งใช้

วสัดุหรือชีวิตสัตว์เป็นตวัแทน เหตุทีเป็นเช่นนี เพราะว่าในสมยันีมีกลุ่มแนวคิดหลากหลายได้

วิพากษ์แนวทางการประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์อย่างหนัก เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับเปลียน                 

แต่จุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีกรรมมุ่งทีจะใหถึ้งบรรดาเทพเจา้ทงัหลาย 

                                                 
๕ สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอนิเดยีประวตัิและลัทธ,ิ หนา้ ๙. 
๖ พระอุดรคณาธิการ, ประวตัศิาสตร์พุทธศาสนาในอนิเดยี, (กรุงเทพมหานคร  : มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๒๗. 
๗ เอม็ หิริยนันะ, ปรัชญาอนิเดยีสังเขป, แปลโดยวจิิตร เกิดวศิษฐ,์ (กรุงเทพมหานคร  : ไทยวฒันาพานิช, 

๒๕๒๐), หนา้ ๒๗. 



 

 

๓๙ 

 

 

 สําหรับพิธีกรรมของพราหมณ์ทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนานนัก็มีอยู่หลายพิธีกรรม 

เช่น พิธีกรรมบูชายญั พิธีลา้งบาป พิธีบูชาไฟ ซึงพิธีกรรมเหล่านีถือไดว้่า เป็นพิธีกรรมหลกัของ

สังคมอินเดีย ทีมีการปฏิบติักนัสืบมาตงัแต่โบราณ  

 สรุปไดว้า่ ความเป็นมาของพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์นนั เริมมาจากการบูชาธรรมชาติ  

ดิน นาํ ลม ไฟของชาวมิลกัขะแห่งลุ่มแม่นาํสินธุมาก่อน เมือชาวอารยนัอพยพเขา้มายึดครองแล้ว      

ไดน้าํเอาแนวคิดนีไปรวมกบัเรืองเทพเจา้ของตนและไดพ้ฒันามาเป็นศาสนาพราหมณ์ ซึงมีการบูชา

เทพเจ้า เพือให้เทพเจ้าเหล่านัน มีความพึงพอใจโดยการบูชาสังเวยนันเริมจากการบูชาสัตว์          

และในทีสุดเป็นมนุษย ์แต่พอมาถึงยุคอุปนิษทั การประกอบพิธีกรรมถูกลดค่าลงตามลาํดบั เพือให้

เหมาะสมกบัยุคสมยัและการปรับเปลียนความเชือ อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว      

จะพบว่าศาสนาพราหมณ์  ยงัคงยอมรับพิธีกรรมทีเกียวข้องกับการบูชาเทพเจ้าอยู่เหมือนเดิม           

เพราะศาสนาพราหมณ์นีเป็นศาสนาเทวนิยมนนัเอง 

 ๒) พธีิกรรมในทรรศนะของพระพุทธศาสนา  

 สาํหรับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทีปรากฏในคมัภีร์ไดใ้ห้ทรรศนะวา่  ถา้เป็นความเชือ

แบบโบราณนนั มนุษยมี์ความเชือ และประกอบพิธีกรรมต่อความเชือนนัเพราะมีความกลวัเป็นเหตุ 

เช่น ถา้กลวัต่อเรืองใดเรืองหนึงแล้วไม่สามารถทีจะหาคาํตอบได้ว่าสิงทีตนเองกลวันันคืออะไร         

จะยึดเอาภูเขา ต้นไม ้เจดีย์ เป็นทีพึง ทีระลึก และจะปฏิบติัต่อสิงทีตนเองเชือด้วยการประกอบ

พิธีกรรม เพอืเป็นการเอาใจเทพเจา้หรือสิงทีอยูเ่หนือเทพเจา้  

  ในอคัคัญญสูตร ได้กล่าวถึงความเชือของผูค้น ทีมีต่อสิงเหนือธรรมชาตินันว่าจะต้อง            

มีผูป้ระกอบพิธีกรรมซึงก็คือพราหมณ์๘ ซึงหมายความวา่ พิธีกรรมเกิดมาจากความเชือของมนุษย ์   

ทีมีความไม่รู้ในขอ้เท็จจริงของสิงทีอยูร่อบตวั เมือไม่รู้จึงประกอบพิธีกรรม เพือให้สิงทีตนเองกลวั

นนัไม่ทาํอนัตรายแก่ตนเองและสังคม จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมของศาสนาโบราณว่ามีสาเหตุมาจาก       

ความกลวั และความเชือทียงัไม่ตรงตามความจริง แต่การประกอบพิธีกรรมแบบนี ไม่ถือวา่เป็นทีพึง

อนัเกษม หรือนาํไปสู่การหลุดพน้ได ้และพระพุทธศาสนาไดเ้สนอว่า การมีศรัทธาเคารพในพระ

พุทธ พระธรรม และพระสงฆต์่างหากทีสามารถเขา้ถึงการหลุดพน้ได ้นอกจากนนั พระพุทธศาสนา          

ไดพ้ยายามทีจะให้คาํอธิบายใหม่ เกียวกบัพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ดงัเดิม ให้มีความสอดคลอ้ง

กบัวิถีทางของพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการบูชายญั และพิธีลา้งบาป เพือทีจะให้มีพุทธศาสนิกชน

ไดป้รับตวัตอ่กากรประกอบพิธีกรรมดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัคาํสอนของพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนาจดัเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และมีแนวคิดปฏิเสธพระเวทหรืออาํนาจ

ศกัดิสิทธิของเทพเจา้ ดงันนั คาํสอนของพระพุทธศาสนา จึงมิได้มีแนวทางทีจะมุ่งประกอบพิธี       

                                                 
๘ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๑๑/๖๐. 



 

 

๔๐ 

 

 

เพือการเซ่นสรวงหรือบูชาเอาใจเทพเจา้แต่อย่างใด เพราะพระพุทธศาสนานนัมีความเชือ ทีเป็นอตั

ลกัษณ์ของตนทีแตกต่างจากศาสนาพราหมณ์ คือ 

 (ก) พระพุทธศาสนามีความเชือในศักยภาพของมนุษย์  กล่าวคือ เชือว่ามนุษย์มี

ความสามารถเหนือเทพเจา้ และสามารถทีกาํหนดชะตากรรมของตนเอง โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งพึงพิง

อาํนาจของพระเจา้ หรือเทพยาดาฟ้าดิน เพราะมนุษยน์นัสามารถทีจะฝึกและพฒันาเองใหดี้กวา่สัตว ์

และบรรดาเทพเจา้ทงัหลายได ้ดงันนั พิธีกรรมของพุทธศาสนา จึงมิไดม้ีเพือวตัถุประสงคข์องการ    

บวงสรวงหรือออ้นวอน 

 (ข) พระพุทธศาสนามีความเชือในเรืองกรรมและผลของกรรม หมายถึง ความเชือทีว่า

มนุษยท์าํกรรมใดไว ้ยอ่มจะไดรั้บผลของการกระทาํนนั ไม่ใช่การรับผลจะมาจากสิงอืน 

 (ค) พระพุทธศาสนาทีความเชือต่อความจริงทีเกิดจากเหตุและผล กล่าวคือเชือใน

หลกัการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ในเรืองอิทปัปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท ทีเห็นว่าความจริง มิ

ไดม้าจากการดลบนัดาล แต่มาจากเหตุปัจจยัทีอิงอาศยักนั หรือความจริงมิใช่สิงทีเกิดขึนเพียงลาํพงั 

แต่เป็นสิงมีทีมาจากเหตุและผล ดว้ยหลกัความเชือดงักล่าว พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา จึงมิได ้  

เกิดขึนมาเพือสนอง หรือเพือการอ้อนวอนสิงศกัดิสิทธิแต่ประการใด  หากจะพิจารณาถึงความ

เป็นมาของพิธีกรรม แมว้า่พระพุทธศาสนาจะไม่สนบัสนุนการประกอบพิธีกรรมตามนยัของศาสนา

เทวนิยมโดยทวัไป แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าพิธีกรรมเป็นสิงทีไร้ความหมาย เพราะพิธีกรรมนันยงัมี

ความสําคญัต่อพระพุทธศาสนา ในฐานะทีพิธีกรรมเหล่านนั เป็นสิงทีสือถึงพระธรรมและพระวินยั

ได้๙ 

 พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา มีบ่อเกิดมาจากการทีพระพุทธองคท์รงกาํหนดให้ชาว

พุทธปฏิบติัต่อบริบทแนวคิดของพระองค ์ให้สอดคลอ้งกบัพระธรรมวินยั เช่น พิธีกรรมการแสดง

ตน  เป็นอุบาสกของตปุสสะ หรือพิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาของปัญจวคัคีย ์หรือการ

ประกาศตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา ของมารดาบิดาของพระยสกุลบุตร  ซึงพิธีกรรมในช่วงนี ถือไดว้่า

เป็นพิธีกรรมทีไม่ไดมี้ความซบัซ้อนหรือมีเงือนไขมากนกั ทงัยงัเป็นไปอย่างเรียบง่าย และไม่มีนัย

ของกา รอ้อนวอน แต่มี เ นือหา มุ่ ง ถึ งค วามห ลุดพ้นหรือก ารเ รียนรู้หลักธรรมวินัยข อง

พระพุทธศาสนา โดยการอาศยัศรัทธาทีมีต่อพระพุทธองคเ์ป็นหลกั 

 ในระยะต่อมา เมือสังคมของชาวพุทธมีขนาดใหญ่มากขึน พระสงฆ์เพิมจาํนวนมากขึน     

และมีแนวโน้มของการละเมิดหลักการ คือพระธรรมวินัยมากขึน พระพุทธองค์จึงได้ก ําหนด             

ให้มีการประกอบพิธีทีมีความซับซ้อนมากขึน เพือให้พิธีกรรมเหล่านนั ไดม้ีส่วนในการคดักรอง

                                                 
๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พิธีกรรมใครว่าไม่สําคญั, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทาน, ๒๕๕๑),   

หนา้ ๑๒. 



 

 

๔๑ 

 

 

บุคคลอนัจะเป็นการธาํรงรักษาพระธรรมวินยั และการฝึกฝนตนเองของสมาชิกในสังคมสงฆ ์เช่น 

พิธีการบรรพชาอุปสมบท พิธีการแสดงอาบติั หรือพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบแลชาํระ

อธิกรณ์สงฆ ์ซึงพิธีกรรมเหล่านีลว้นเป็นพิธีทีมีจุดประสงคเ์พอืการธาํรงรักษาพระธรรมวนิยัทงัสิน  

ในส่วนของชาวบา้นซึงเป็นชาวพุทธ ได้กาํหนดให้มีการประกอบพิธีกรรม ซึงไม่ขดัต่อ

หลกัการสําคญัของพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการรักษาศีล  พิธีการถวายทาน หรือพิธีกรรมทีเนือง

ดว้ยการกระทาํความดีโดยพิธีกรรมดงักล่าว จะตอ้งมีพืนฐานอยู่ในหลกัของศีล สมาธิและปัญญา 

กล่าวไดว้า่ พิธีกรรมทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา มีทีมาหรือบ่อเกิดมาจากพระธรรมวินยั อนั

ถือไดว้่า เป็นหลกัการของพระพุทธศาสนา ถา้หากจะพิจารณาความเป็นมาของพิธีกรรมในทรรศนะ 

ของพระพุทธศาสนา จะพบวา่พระพุทธศาสนาเห็นวา่พิธีกรรมนนั มีบ่อเกิดทีสําคญัมาจากความเชือ      

แต่ความเชือดงักล่าวไม่ไดม้ีพนืฐานมาจากความกลวั  

ความเชือตามหลกัพระพุทธศาสนามีอยู ่๒ ประการ คือ (๑) กลวัแลว้เชือ ซึงเป็นธรรมชาติ

ของมนุษย์ทีมีความกลัวเป็นพืนฐานของจิต คือรักตัวกลัวตาย หรือรักสุขเกลียดทุกข์  ดังนัน           

เมือมนุษยเ์ผชิญกบัภยัธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทีตนเองหาคาํตอบไม่ไดจึ้งเกิดความกลวั เมือเกิด

ความกลวัจะหาทีพึง เช่น ป่าไมภู้เขา อาราม รุกขเจดีย์๑๐ โดยเชือว่าสิงเหล่านนัจะป้องกนัอนัตราย

ใหก้บัตนเองได ้คือความเชือทีเกิดมาจากความกลวัหรืออาการกลวั จึงเชือถือกนัไดว้า่ เป็นธรรมชาติ

ของมนุษยแ์ละสัตวโ์ดยทวั ๆ ไป (๒) กลวัแลว้เชือในสิงทีควรเชือ เช่น การเขา้ถึงพระรัตนตรัย คือ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์การเริมตน้ความกลวัแลว้เชือในกรณีเช่นนี   พระพุทธศาสนาเห็นว่า  

เป็นการเริมตน้ของการสร้างความมนัใจให้กบัมนุษย ์ในฐานะทีเชือแลว้ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที

พงึ ยอ่มจะก่อใหเ้กิดความมนัใจ และหลุดพน้จากความกลวัเหล่านนัได ้ 

ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา สรุปความเชือได ้๒ ประการ คือ (๑) ความเชือ                  ที

ไม่ประกอบดว้ยเหตุผลจดัเป็นความเชือแบบงมงาย  (๒) ความเชือทีประกอบไปดว้ยเหตุผลหรือ

ปัญญา จัดได้ว่าเป็นความเชือทีเป็นไปตามข้อเท็จจริง๑๑ พระพุทธศาสนาสนับสนุนความเชือ         

อยา่งมีเหตุผล 

 หากพิจารณาถึงบ่อเกิดของพิธีกรรม พบวา่พิธีกรรมนนั มีบ่อเกิดมาจากความกลวัในจิตใจ

ของมนุษยที์พฒันามาเป็นความเชือใน ๒ ชนิดดงักล่าวมา และพิธีกรรมทีปรากฏออกมาจากความ

เชือดงักล่าว จะมีลกัษณะอยู่ ๒ ประการคือ (๑) พิธีกรรมทีมีเหตุผล และ (๒) พิธีกรรมทีไม่มีเหตุผล      

ส่วนจะมากจะนอ้ยขึนอยู่กบัความเชือและแนวทางของแต่ละศาสนาทีจะอธิบายแก่ศาสนิกของตน     

                                                 
๑๐ ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๘-๑๙๒/๙๒. 
๑๑ ทว ีผลสมภพ, ปรัชญาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๒๒), หนา้ ๑๗๙. 



 

 

๔๒ 

 

 

ซึงกรอบแนวคิดในเรืองของความเชือและพิธีกรรมทีเป็นทีมาของศาสนาต่าง ๆ นันเราสามารถ         

ทีจะพิจารณาไดจ้ากแผนภาพนี๑๒ 

 

       จิต 

      เจตสิก (ปรัชญาญาณ) 

           ความกลวั 

   ๑. อารมณ์  ๑. เหตุผล 

   ๒. ความเชือ  ๒. ปัญญา 

   ๓. พิธีกรรม  ๓. พิธีกรรม 

   ๔. เทวนิยม  ๔. อเทวนิยม 

              ศาสนา 

 

  จากแผนภาพขา้งตน้ จะพบว่าพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาทางนิยม หรืออเทวนิยมนนั มี

ทีมาหรือบ่อเกิดมาจากจิตทีมีความกลวัตามสัญชาตญาณเป็นพนืฐาน แต่จะมีจุดแยกตรงทีตวัคาํสอน

ของแต่ละศาสนาวา่จะเขา้ไปเนน้ยาํในเรืองอะไร ระหวา่ง (๑) อารมณ์ และ (๒) เหตุผล ถา้เนน้ยาํใน

เรืองอารมณ์ พิธีกรรมนนั จะโน้มเอียงไปทางบูชา เซ่นสรวง สังเวย ออ้นวอนบรรดาสิงทีอยูเ่หนือ

ธรรมชาติ หรือเหนือจิตใจของมนุษย ์แต่ถ้าคาํสอนใดเน้นยาํในเรืองของเหตุผล หรือสติปัญญา 

พิธีกรรมนนั     จะโนม้เอียงไปในหลกัการ และความถูกตอ้งมีเหตุผล โดยมุ่งทีจะเป็นกรอบในการ

ฝึกฝนศกัยภาพ    ของมนุษย ์มากกวา่ทีจะสยบยอมอาํนาจของบรรดาเทพเจา้ทงัหลาย 

 เมือกล่าวถึงพิธีกรรมตามหลักคาํสอนของพระพุทธศาสนา จะพบว่ามีบ่อเกิดมาจาก       

ความมีเหตุผลตามหลกัคาํสอนของพระพุทธองค์ ซึงคาํสอนดงักล่าว มุ่งทีจะขจดัความกลวัของ

มนุษยแ์ละพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์ให้สามารถพึงตนเองและเป็นอิสระจากการครอบงาํของกิเลส          

คือเป็นหลกัทีว่าด้วยการศึกษาและการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์นนัเอง ดงันนั การกาํหนดให้มี

พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา คือมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองเป็นหลกัภายใตก้รอบ     

ของพระธรรมวินยั ซึงเป็นกรอบแห่งการพฒันามนุษย ์จึงพบว่า พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา

นนั มิไดเ้กิดขึนมาจากความกลวัต่ออาํนาจของบรรดาเทพเจา้ทงัหลาย แต่เกิดมาจากความมุ่งหวงั           

ทีจะเป็นกรอบ ในการศึกษาและพฒันาตนตามหลกัพระธรรมวินยั ซึงบ่อเกิดดงักล่าวเราสามารถ

พิจารณาไดจ้ากแผนภูมิ ดงันี 

                                                 
๑๒ เดือน คาํดี, ศาสนศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,๒๕๓๗),  หนา้ 

๑๙. 



 

 

๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 กรอบแนวคิดขา้งตน้ จะพบวา่ การเกิดขึนของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานนั                   มี

องค์ประกอบทีจะตอ้งพิจารณาได้เป็น ๔ ประการ คือ (๑) ด้านหลกัการ คือ หลักพระธรรมวินัย    

อนัเป็นเนือหาของปรัชญาคาํสอนของพระพุทธศาสนา (๒) ด้านสถาบนัพระรัตนตรัย อนัไดแ้ก่       

พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ซึงจัดเป็นสรณะทีชาวพุทธจะพึงยึดเหนียวหรือมีศรัทธา               

คือเป็นสถาบนัแห่งความเชือทีชาวพุทธจะพึงมี (๓) ดา้นพิธีกรรมตามคาํสอน ซึงเป็นพิธีกรรมทีมี  

ความสอดคลอ้งกบัหลกัพระธรรมวินยั (๔) ดา้นตวับุคคล คือชาวพุทธทีเป็นผูมี้ความเชือในคาํสอน

และแนวทางปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา 

 องค์ประกอบทงั ๔ ประการนี จะเริมจากการเกิดขึนของพระพุทธเจา้ทีตรัสรู้พระธรรม       

และก่อตงัสังคมสงฆ์ขึน พระพุทธศาสนาทงัหมดก็คือพระธรรมวินัยอนัเป็นหลักด้านการศึกษา       

และพฒันามนุษย ์ซึงในพระธรรมวินัยนันจะมี (๑) แนวปฏิบัติด้านคาํสอนคือวิธีปฏิบติัล้วน ๆ        

เพอืการบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ไดแ้ก่ สมถะและวิปัสสนา (๒) แนวทาง

ปฏิบติัดา้นขนัตอน และระเบียบการต่าง ๆ ทีเรียกว่าพิธีกรรม เพือมุ่งประโยชน์จากการประกอบ

พิธีกรรม คือการให้ทาน รักษาศีลและเจริญจิตตภาวนา อนัเป็นหลกัสําคญัของพระธรรมวินยันัน

เมือมนุษย ์มีความเชือต่อสถาบนั คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ ์แลว้ปฏิบติัตามคาํสอน ดว้ย

การปฏิบติัธรรม หรือการประกอบพิธีอนัเนืองดว้ยคาํสอนจะทาํให้เขา้ถึงเป้าหมายอนัเป็นผลของ

พระพุทธศาสนา คือการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวติได ้

 สรุปได้ว่า บ่อเกิดของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะทีปรากฏในคัมภีร์นัน         

ลว้นเป็นสิงทีมาจากพระธรรมวินยัหรือมีความเกียวขอ้งกบัเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) พระธรรมคาํ

สอนซึงเป็นหลกัการทีสําคญั (๒) พระวินัย คือระเบียบ ขอ้บงัคบัอนัเป็นกรอบในการฝึกฝน และ

ชาวพทุธ 

 

ปฏิบตัิตามคาํสอน 

 

พระพทุธเจา้ 

พระธรรม 

พระสงฆ ์

เพือมุ่งประโยชน ์

 

พระธรรมวินยั 

หลกัการศึกษาและพฒันา

มนุษย ์

การพฒันา 

ตนเองและสงัคม 

 ความเชือ 

ประกอบพิธีกรรมตามคาํสอน 



 

 

๔๔ 

 

 

พฒันามนุษย์และสังคม หรือจะสรุปตามนัยของความเชือทางศาสนา จะพบว่าพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  มีบ่อเกิดมาจากการปฏิบัติตามความศรัทธา  ทีมีต่อพระธรรมวินัยของ

พระพุทธศาสนานนัเอง 

 ๒.๓.๓ พธีิกรรมของศาสนาพราหมณ์  

พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ทีปรากฏในคมัภีร์ พระพุทธศาสนานนัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

เช่น พิธีบูชาไฟ พิธีเบิกแว่นเทียน พิธีซดัแกลบบูชาไฟ พิธีซัดขา้วสารบูชาไฟ พิธีเติมเนยบูชาไฟ              

พิธีเติมนาํมนับูชาไฟ พิธีพ่นเครืองเซ่นบูชาไฟ พิธีพลีกรรมด้วยเลือด พิธีสาธยายมนต์ไล่ผี พิธี

เขา้ทรง พิธีบวงสรวงดวงอาทิตยแ์ละทา้วมหาพรหม พิธีเรียกขวญั พิธีบนบาน พิธีแกบ้น พิธีตงัศาล

พระภูมิ   พิธีปลูกเรือน บวงสรวงเจา้ที๑๓  ซึงพิธีการเหล่านี พระพุทธศาสนาถือวา่เป็นเดรัจฉานวิชา 

คือเป็นวชิาทีขวางทางดาํเนินไปสู่พระนิพพาน อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ใน

สมยัพุทธกาลนนัศาสนาพราหมณ์ไดเ้นน้ยาํมากในเรืองของการประกอบพิธีต่าง ๆ ตามความเชือทีมี

ต่อเทพเจา้  

 (๒.๓.๔) พธีิกรรมของลทัธิร่วมสมัยพระพุทธศาสนา   

 ลทัธิร่วมสมยัของพระพุทธศาสนา คือลัทธิ ของครูทงั ๖ ได้แก่ (๑) สัญชัยเวลัฏฐบุตร          

(๒) ปกุธกจัจายนะ (๓) มกัลิโคสาล (๔) นิครนถน์าฏบุตร (๕) อชิตเกสกมัผล และ (๖) ปุรณกสัสปะ 

ถือไดว้า่เป็นกลุ่มนกัคิดทีมีอยูใ่นสมยัพุทธกาล ซึงกลุ่มลทัธิทงั ๖ นนั บางลทัธิก็มีสถานะเป็นศาสนา 

และจดัอยูใ่นประเภทอเทวนิยมเหมือนกบัพระพุทธศาสนา และมีการประกอบพิธีกรรมเหมือนกบั

ศาสนาอืน ๆ ทวัไป ถ้าจะมุ่งในด้านพิธีกรรมนัน เจ้าลัทธิมีคติว่าบุญบาปไม่มีจริง หรือบา้งก็มี

ความคิดวา่ทุกสิงทุกอยา่งสูญ  จึงไม่ตอ้งมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ๑๔ แต่ถึงอยา่งนนั พบวา่มีบาง

เจา้ลทัธิ    ไดป้ระกอบพิธีเพือทาํปาฏิหาริยสู์้กบัพระพุทธองค ์หรือในกรณีทีเจา้ลทัธิเหล่านี บางลทัธิ

ได้มีพิธีกรรมทีสําคญัก็คือการกล่าวธรรมในวนัพระ และการแสดงธรรมในวนัขึน ๑๕ คาํของทุก

เดือน กรณีดงักล่าวทาํให้พระพุทธองค์ทรงบญัญตัิให้พระภิกษุสวดปาฏิโมกข์ตามคติของเจา้ลทัธิ

นนั 

 นอกจากนนั ลทัธิร่วมสมยัของพระพุทธศาสนานนั ยงัมีพิธีการให้พรในการฉัน หรือการ

ได้รับบริจาคสิงใดมาจะสวดให้พร ทาํให้ประชาชนชอบพิธีกรรมนีมาก จนเป็นเหตุให้ภิกษุ                        

ในพระพุทธศาสนาตอ้งประกอบพิธีกรรมให้พรแก่ผูม้าถวายทาน กรณีดงักล่าวนนั ทาํให้เห็นว่า

พิธีกรรมบางอย่างของเดียรถีย ์หรือลทัธิร่วมสมยัของพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับวิถี        

ของพระสงฆ ์

                                                 
๑๓ ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕/๘-๙,๑๕/๙. 
๑๔ ที.สี.(ไทย) ๙/๑๖๕-๑๖๘/๒๑๒. 



 

 

๔๕ 

 

 

  (๒.๓.๕) พิธีกรรมตามความเชือของคนในท้องถินอินเดีย พิธีกรรมตามความเชือของคน

ทอ้งถินอินเดีย ทีปรากฏในคมัภีร์จะเป็นพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัชีวิต เช่นพิธีกรรมเกียวกบัการเกิด 

พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการแต่งงาน ซึงจะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ (๑) การแต่งงานแบบวิวาหมงคล     

และ (๒) แบบอาวาหมงคล นอกจากนัน มีพิธีกรรมทีเกียวข้องกับการตายคือพิธีการจดังานศพ        

ในสมยัพุทธกาล การจัดงานศพจะมีพิธีกรรมอยู่หลายประการ และมีการจัดการเกียวกับศพที

แตกต่างกันไปตามความเชือ บางท้องทีเห็นว่าเมือตายแล้วต้องนําศพไปฝังในป่าช้า เช่นกรณี

ของมฏัฐกุณฑลี  ทีถูกบิดานาํไปฝังแล้วจะเอาขา้วเอานาํไปส่งเป็นประจาํ ซึงกรณีเช่นนี น่าจะเป็น

การจดัการศพ ของชนชนัสูงหรือผูมี้ฐานะ แต่ถา้เป็นคนจนโดยทวัไปจะนาํศพไปทิงในป่าช้าผีดิบ 

ซึงอยู่ทีชายป่า    ทา้ยหมู่บา้น หรือบางทอ้งทีเอาศพไปเผาทีป่าช้า การเผาศพจะตอ้งให้ค่าจา้งกับ

สัปเหร่อ ซึงกรณีนี    จะพบมาก เช่น กรณีของท่านทารุจิยะทีถูกววัขวิดจนเสียชีวิต ซึงถา้เป็นกรณี

เผา สัปเหร่อ   จะนาํกระดูกมาให้เจา้ภาพเพือนาํไปก่อสถูปหรือเจดียเ์ก็บไว ้และกระดูกทีไดรั้บจะ

นาํไปประกอบพิธีลา้งกระดูก หรือการใชก้ระดูกเสียงทายวา่คนนนัจะไปเกิดทีไหน นอกจากนนั จะ

มีพิธีกรรมทีเกียวกบัรัฐ เช่น พิธีการขนานพระนามของพระราชโอรสของพระราชา หรือพิธีแรกนา

ขวญัในเดือนก่อนการทาํการเกษตร ซึงถือว่าเป็นพิธีกรรมของคนในทอ้งถินของอินเดียในแต่ละ

ทอ้งทีจดัทาํทุกปี 

๒.๓.๔ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทปีรากฏในคัมภีร์ 

 ในคมัภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีอยูจ่าํนวนมากหลายพิธีกรรม  

แต่เพือให้เห็นถึงภาพรวม จะนาํมากล่าวเฉพาะพิธีกรรมทีสําคญัๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบัพระภิกษุ

และอุบาสกอุบาสิกา มีพิธีกรรมทีเกียวกบัพระวินยับางพิธีทีเป็นเรืองเฉพาะของสงฆ ์เช่น พิธีการ

บวช   หรือการลงอุโบสถ เป็นพิธีทีไม่เกียวดว้ยคฤหสัถ์ ส่วนพิธีถวายอารามหรือพิธีศพนนั ถือไดว้่า          

เป็นพิธีกรรมทีมีความเกียวขอ้งทงัพระสงฆแ์ละชาวบา้น โดยจะไดน้าํพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ทีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎกมาศึกษานนัมีดงัต่อไปนี 

  ๑) พิธีกรรมการบวช  การบวช หมายถึง การเวน้จากความชวัทุกอย่าง โดยถือว่าการบวช

เป็นเบืองตน้ของการทาํดี การบวชมี ๒ ประเภท คือ (๑) การบวชสามเณรหรือสามเณรี เรียกว่า     

การบรรพชา  และ (๒) การบวชของภิกษุและภิกษุณี เรียกว่าการอุปสมบท๑๕ การบวช ถือว่า        

เป็นพิธีกรรมอย่างหนึงทีจดัอยู่ในกระบวนการของการรับคนเขา้เป็นสมาชิกของพระพุทธศาสนา     

เป็นพิธีกรรมเบืองตน้ ทีผูจ้ะเขา้สู่กระบวนการของการฝึกฝนตนเอง ตามแนวทางของการเป็นภิกษุ

                                                 
๑๕ พระธรรมปิฎก(ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร :

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๓๒-๑๓๓. 



 

 

๔๖ 

 

 

จะตอ้งปฏิบติัตาม การบวชในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทเฉพาะการบวชเป็นพระนนัมีรูปแบบ    

ของการบวชอยู ่๓ ประเภท คือ  

(๑) การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คาํวา่ เอหิภิกขุอุปสัมปทา หมายถึง การบวช          ที

พระพุทธองค์เป็นผูบ้วชให้ และเป็นการบวชเฉพาะพระพกัตร์ของพระองค์ จัดเป็นการบวช           

ในยุคแรกๆ ของพระพุทธศาสนา การบวชประเภทนี ถือเป็นการบวชทีไม่จาํเป็นตอ้งมีคณะสงฆ์       

แต่เป็นไปด้วยพุทธอาํนาจว่าใครควรหรือไม่ควรในการบวช การบวชประเภทนี ปรากฏในกรณี        

ของพระปัญจวคัคีย์ทงั ๕ คือ พระอญัญาโกณทญัญะ พระวปัปะ พระภัททิยะ  พระมหานามะ          

แ ล ะ พ ร ะ อัส ส ชิ  ภ า ย ห ลัง จ า ก ที ท รง แ ส ด ง พ ร ะ ธ ร รม จัก ร กัป ป วัต ต นสู ตร เ ทศ น าแ ล้ว                  

พระอญัญาโกณทญัญะก็ไดด้วงตาเห็นธรรม จากนนั ท่านไดก้ราบทูลพระพุทธองคว์า่                    “ขา้

แต่พระองค์ผูเ้จริญ ขา้พระองคพ์ึงไดก้ารบรรพชา พึงไดก้ารอุปสมบทในสํานกั                        ของ

พระผูม้ีพระภาค” พระพุทธองค์บวชให้ด้วยพระดาํรัสว่า “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด” แล้วตรัสต่อว่า 

“ธรรมอนัเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเ์พือทาํทีสุดทุกข์โดยชอบเถิด” เพียงเท่านี       

ถือวา่การบวชของท่านอญัญาโกณทญัญะสาํเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา๑๖                         แม้

ในพระปัญจวคัคียที์เหลืออีก ๔ รูป และพระอรหนัตรู์ปตอ่ ๆ มาก็มีนยัเดียวกนั 

(๒) การบวชแบบไตรสรณคมน์  คาํว่า ไตรสรณคมน์ หมายถึง การถึงพระรัตนตรัยทงั ๓ 

คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นทีพึงตลอดชีวิต การบวชแบบไตรสรณคมน์ จึง

หมายถึงการบวชทีผูบ้วชจะตอ้งเปล่งวาจาต่อพระอุปัชฌายว์่าจะถึงพระรัตนตรัยเป็นทีพึง โดยการ

บวชประเภทนีเกิดขึนภายหลังจากทีพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระศาสนาได้ระยะหนึง ใน

ระยะแรก   การบวชจาํเป็นตอ้งมีขึนเฉพาะพระพกัตร์ของพระพุทธองค ์ ต่อมาเกิดปัญหาเนืองจาก

พระภิกษุ   มีจาํนวนมากขึนทาํให้ยากต่อการเดินทางมาบวชในสํานักของพระพุทธองค์ ดังนัน 

พระองคจ์ึงทรงอนุญาตให้พระสาวกรูปสําคญัเป็นผูบ้วชให้ โดยทรงกาํหนดขนัตอนของพิธีกรรมที

สําคญั คือ  (๑) ผูจ้ะบวชตอ้งปลงผมและหนวดแลว้ให้ครองผา้กาสายะ ให้ห่มอุตตราสงคเ์ฉวียงบ่า

ขา้งหนึง กราบเทา้ภิกษุทงัหลาย นงักระโหย่ง ประนมมือแลว้ อุปัชฌายส์ังให้กล่าวสรณคมน์ คือ

การถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์วา่เป็นทีพึงตลอดชีวิต เพียงเท่านีการบรรพชา (สามเณร)  

หรือการอุปสมบทสาํเร็จลงได้๑๗ 

(๓) การบวชแบบญัตติจตุตถกรรม  คาํวา่ ญตัติจตุตถกรรม หมายถึง การอุปสมบททีสงฆ์  

เป็นผูก้ระทาํ โดยภิกษุจะประชุมกนัครบองคส์งฆ์ตามพุทธานุญาต กาํหนดในเขตทีกาํหนดเรียกว่า

                                                 
๑๖ วิ.มหา.(บาลี) ๔/๑๙/๑๗, ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๙/๒๗. 
๑๗ ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๔/๔๕. 



 

 

๔๗ 

 

 

สีมา แลว้กล่าววาจาประกาศรับผูที้จะอุปสมบทเขา้หมู่และไดรั้บความยินยอมจากภิกษุทีเขา้ร่วม

ประชุม เป็นสงฆน์นั  

             ความเป็นมาของการอุปสมบทแบบนีมาจากกรณีของพระราธะ ผูท้ีเคยถวายภตัรทพัพีหนึง

แก่พระสารีบุตร มีความประสงค์จะบวชแต่หาผูที้จะเป็นอุปัชฌายใ์ห้ไม่ได ้จึงเขา้เฝ้าพระพุทธองค์    

ทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรผูรู้้คุณทีราธพราหมณ์ไดเ้คยถวายภตัรทพัพีหนึงแก่ตน ทาํการบรรพชา

อุปสมบท ในพระพุทธศาสนา จึงใชว้ธีิการแบบญตัติจตุตถกรรมวาจานบัจากนนัเป็นตน้มา 

๒) พิธีกรรมการประชุมในวันอุโบสถสําหรับการประชุมในวนัอุโบสถนนั ถือไดว้า่กระทาํ

กิจตามพระวินัย ซึงจะตอ้งมีพิธีกรรมหรือขนัตอนทีถูกตอ้ง ระยะแรกนนั พระพุทธองค์ไม่ทรง

อนุญาตเนืองจากยงัไม่มีเหตุ ต่อมา ทรงให้พระภิกษุนําเอาพระวินยัมาสาธยายทบทวนกนัในวนั

ดงักล่าว เพือเป็นการทรงจาํและถ่ายทอดพระวินยัในหมู่พระภิกษุ โดยกาํหนดให้มีการประกอบ

พิธีกรรมก่อนการสวดปาฏิโมกข ์คือกาํหนดให้ภิกษุรูปใดรูปหนึงเป็นผูป้ระกาศให้สงฆ์ทราบดว้ย

ญตัติกรรมวาจาวา่ 

“ท่านผูเ้จริญ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ถา้สงฆพ์ร้อมกนัแลว้ สงฆพ์ึงทาํอุโบสถพึงยกปาติโมกข ์

ขึนแสดง อะไรเป็นบุพพกิจของสงฆ์ ท่านทงัหลายพึงบอกปาริสุทธิ ขา้พเจ้าจกัยกปาติโมกข์ขึน

แสดง พวกเราบรรดาทีมีอยูท่งัหมดจงฟังให้ดี จงใส่ใจปาติโมกขน์นั ท่านรูปใดมีอาบติั ท่านรูปนนั

พึงเปิดเผย เมือไม่มีอาบติัพึงนิง ดว้ยความเป็นผูนิ้ง ขา้พเจา้จกัทราบวา่ท่านทงัหลายเป็นผูบ้ริสุทธิ”  

สําหรับการสวดประกาศถึง ๓ ครัง ในท่ามกลางสงฆ์เช่นนีเป็นเหมือนการเปิดเผยอาบติั     

ของภิกษุแต่ละรูปทีถูกถาม เมือกาํลงัสวดประกาศถึงครังที ๓ ภิกษุใดระลึกได ้ยงัไม่ยอมเปิดเผย

อาบติัทีมีอยู่ อาบติัทุกกฎจะมีแก่ภิกษุรูปนนั เพราะฉะนนั ภิกษุตอ้งอาบติัแล้วระลึกได้ หวงัความ

บริสุทธิ พึงเปิดเผยอาบติัทีมีอยู่ เพราะเปิดเผยอาบติัแลว้ ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุรูปนนั เมือสวด

บุพพกิจเสร็จภิกษุผูม้ีความสามารถจะทาํการสวดพระปาฏิโมกขใ์นท่ามกลางสงฆ ์อนัถือวา่เป็นกิจที

พระสงฆ์ พึงปฏิบติัเพราะถือเป็นกรอบทางพระวินยัอย่างหนึงทีมีความสําคญั และก่อนทีจะมีการ

สวด พระปาฏิโมกขท์ุกครัง พระภิกษุทุกรูปจะตอ้งแสดงอาบตัิเพือแสดงความบริสุทธิของตนก่อน

ทุกครัง 

๓) พิธีกรรมในการฟังธรรม  การฟังธรรมนัน ถือว่าเป็นกระบวนการศึกษาอย่างหนึง         

ในสมยัพุทธกาล เดิมทีไม่มีธรรมเนียมการกาํหนดว่าวนัพระจะตอ้งมีการแสดงธรรม การแสดง

ธรรม  จะมีเฉพาะพระพุทธองค์ ส่วนพระสาวกจะไม่มีการแสดงธรรมในวนัพระ จนต่อมาพระ

เจา้พิมพิสาร ไดย้กเหตุของอญัญเดียรถีย ์พระพุทธองค์จึงมีขอ้กาํหนดให้ภิกษุแสดงธรรมในวนัพระ

ได้๑๘ สําหรับ  การแสดงธรรมนนั อุบาสกอุบาสิกาจะตอ้งอาราธนาศีล จากนนัจึงจะนิมนตพ์ระให้

                                                 
๑๘ ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๓๒/๘๘. 



 

 

๔๘ 

 

 

แสดงธรรม         ซึงพิธีการจะยดึเอารูปแบบของการอาราธนาธรรมของพระพรหม ครังทีพระพุทธ

องค์ทรงบรรลุธรรม เป็นแนวทาง ส่วนผูแ้สดงธรรมจะแสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ตามลาํดับเรืองเรียกว่า         อนุปุพพิกถา คือ เรืองทาน ศีล สวรรค์ เรืองโทษของกาม และเรือง

อานิสงส์การออกจากกาม        หรือแสดงตามลกัษณะของพนืฐานทางความคิดและอุปนิสัยของผูฟั้ง 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเขา้ใจแก่ผูฟั้งธรรม และเกิดผลสัมฤทธิการแสดงธรรมในแต่

ละครัง 

๔) พิธีกรรมการแต่งตังผู้ทําหน้าทีแทนสงฆ์ การแต่งตงัผูท้าํหน้าทีแทนสงฆ์ หมายถึง 

พิธีกรรมทีสงฆ์จะพึงทาํในท่ามกลางคณะ เพือแต่งตงัสมาชิกในสงฆ์ผูมี้คุณสมบติัทีจะทาํหน้าที     

แทนสงฆใ์นเรืองต่าง ๆ  มีการแต่งตงัภิกษุผูม้ีหน้าทีจดัแจงเสนาสนะ  ภิกษุผูมี้หนา้ทีรักษาเรือนคลงั 

ภิกษุผูรั้บจีวร ภิกษุผูแ้จกจีวร ภิกษุผูแ้จกขา้วตม้ ภิกษุผูแ้จกผลไม ้ภิกษุผูแ้จกของเคียว ภิกษุผูแ้จก

ของเล็กนอ้ย ภิกษุผูแ้จกผา้ ภิกษุผูแ้จกบาตร ภิกษุผูใ้ชค้นวดั ภิกษุผูใ้ชส้ามเณร เป็นตน้๑๙ 

การแต่งตงัจะตอ้งมีการประกอบพิธีกรรมขึนภายใน ซึงบุคคลผูท้ีจะมาทาํหน้าทีจะตอ้งเป็น

ผูมี้คุณสมบติัพืนฐาน ๕ ประการ คือ ไม่มีอคติ ๔ อย่าง และอีก ๑ อย่าง ต้องเป็นผูรู้้เรืองทีตนเอง

ไดรั้บการแต่งตงันนัเป็นอยา่งดี ถา้เป็นฝ่ายเสนาสนะตอ้งรู้เรืองเสนานสนะเป็นอยา่งดี 

๕) พิธีแสดงตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกา (พุทธมามกะ) คาํว่า อุบาสกอุบาสิกานัน ในคมัภีร์

พระพุทธศาสนาได้อธิบายว่า หมายถึง (๑) บุคคลผูข้วนขวายทานเพือภิกษุสงฆ์หรือเป็นผูใ้ห้         

การอุปถมัภบ์าํรุงพระพุทธศาสนา (๒) บุคคลผูเ้ป็นผูใ้กลชิ้ดพระรัตนตรัย โดยการประกาศวา่ตนเอง

เป็นผูน้ับถือพระรัตนตรัยเป็นทีพึงทีระลึกตลอดชีวิต ซึงเมือพิจารณาจากคาํจาํกดัความดงักล่าว      

จะพบว่า คาํว่าอุบาสกอุบาสิกานันหมายถึงผูเ้ขา้ถึงและประกาศความเป็นผูน้ับถือพระรัตนตรัย      

เป็นทีพึงตลอดชีวิต และเป็นผูที้จะตอ้งให้การอุปถมัภบ์าํรุงพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ โดยการ

ขวนขวายเรืองทานทังไทยธรรม และการตังจิตทีประกอบศรัทธาอนัมันคงต่อพระภิกษุสงฆ์            

โดยอุบาสกอุบาสิกาตามหลักคมัภีร์พระพุทธศาสนานัน จะตอ้งมีคุณธรรมพืนฐานทีสําคญั คือ          

มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต กล่าวคือ ทาํ พูด คิด ทีมุ่งประโยชน์เพือพระพุทธศาสนา         

และตอ้งมีคุณธรรมอนัแสดงถึงความเป็นอุบาสกทีดีดว้ย 

 นอกจากนนัยงัมีหลกัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งอีก เช่น การเป็นอุบาสกอุบาสิกาทีดีจะตอ้งไม่ขาด   

การไปเยียมเยียนพระภิกษุ ไม่ละเลยการฟังธรรม รักษาศีล เลือมใสในภิกษุ สามเณร ภิกษุณี 

สามเณรีแบบไม่หวนัไหวไม่เอาใจออกห่างจากพระศาสนา และสนบัสนุนกิจกรรมของสาสนาเป็น

เบืองตน้     พิธีกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีอยู ่๒ ประเภท คือ 

                                                 
๑๙ ว.ิจู.(ไทย) ๗/๓๑๗/๗๙. 



 

 

๔๙ 

 

 

 ๖) การแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบเทววาจิก หมายถึง การประกาศตนเป็นสาวก  ของ

พุทธเจา้โดยการเขา้ถึงพระพุทธ และพระธรรมเป็นทีพึงตลอดชีวิต  เหตุทีประกาศดงักล่าว    เพราะ

ในครังนนั มีเพียงพระพุทธ และพระธรรมเท่านนั สําหรับอุบาสกทีประกาศตนเป็นอุบาสก    โดย

วธีิเทวาจิกนนั ไดแ้ก่ตปุสสะ และภลัลิกะ ซึงถือวา่เป็นอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา๒๐  

 ๗) พิธีแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบเตวาจิก หมายถึง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ดว้ยการเขา้ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นทีพึงตลอดชีวิต อนัเป็นการเขา้ถึงครบ ๓ 

รัตนะ ในกรณีดงักล่าว ไดแ้ก่ บิดามารดา และภรรยาเก่าของท่านยสกุลบุตรผูไ้ดบ้รรลุธรรม ในช่วง

ตน้พุทธกาลทีพระพุทธองคป์ระกาศพระพุทธศาสนา ซึงในการเขา้ถึงพระรัตนตรัยเฉพาะของบิดา     

พระยสกุลบุตรนนัท่านไดก้ล่าวสมาทานวา่ “พระองค์ผูเ้จริญ ขา้พระองค์นี ขอถึงพระผูมี้พระภาค 

พร้อมทงัพระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูมี้พระภาคจงทรงจาํขา้พระองคว์า่เป็นอุบาสก    

ผูถึ้งพระไตรรัตน์เป็นสรณะ  ตงัแต่วนันีเป็นตน้ไปจนตลอดชีวิต”๒๑ การประกอบพิธีกรรมแสดงตน

เป็นพุทธมามกะนี จะมีองค์ประกอบทีสําคัญก็คือ (๑) การให้ทานหรือถวายทานแด่พระสงฆ์          

(๒) การรับพรคือพระสงฆอ์นุโมทนา (๓) การประกาศตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา ดงันนั การประกาศ

ตนเป็นพุทธมามกะจะยดึหลกัการดงักล่าวนีอยูเ่สมอ 

(๘) พิธีกรรมการถวายผ้าอาบนําฝน  การถวายผา้อาบนาํฝนนนั นางวิสาขามหาอุบาสิกา

เป็นผูเ้ริมต้นการถวาย เนืองจากเห็นว่าพระสงฆ์จาํต้องใช้ผา้ในการผลัดเปลียนอาบนาํในช่วง

เขา้พรรษา เพราะในสมยันนัพระสงฆไ์ม่มีผา้อาบนาํ โดยมากจะเปลือยกายอาบนาํ ซึงถือวา่เป็นเรือง  

ทีไม่เหมาะสม ดงันัน พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการถวายผา้อาบนาํฝนแก่พระภิกษุสงฆ์         

ไดใ้นช่วงเขา้พรรษา 

(๙) พธีิกรรมการถวายสังฆทาน  คาํวา่ สังฆทาน หมายถึง ทานทีชาวพุทธถวายแก่พระสงฆ์

คือภิกษุตงัแต่ ๒ รูปขึนไป โดยไม่ได้จาํเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึง หรือหมายถึงการให้แก่

ส่วนรวมเพือมุ่งหวงั ใหเ้กิดประโยชน์แก่สงฆ ์ 

การถวายสังฆทาน ได้มีมาในพระพุทธศาสนายุคต้น ปรากฏอยู่ในทกัขิณาวิภังคสูตร         

กรณีทีพระพุทธองคท์รงรับการถวายผา้จีวรจากพระนางมหาปชาบดีโคตรมี ทีทรงมีศรัทธาจะถวาย

เจาะจงพระพุทธองค์ แต่ตรัสแนะนําให้ไปถวายสงฆ์ว่า “โคตมี ขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิด            

เมือพระนางถวายสงฆ์แล้ว จกัเป็นอนับูชาตถาคตและสงฆ์” แมพ้ระนางกราบทูลถวายถึง ๓ ครัง  

พระพุทธองค์ทรงตรัสเช่นนนั   จนพระอานนท์ไดก้ราบทูลว่า ขอพระองค์ทรงโปรดรับผา้ผืนนนั

เถิด เมือเป็นเช่นนัน พระพุทธองค์จึงทรงอธิบายถึงอานิสงส์ของการถวายทานแบบต่าง ๆ มี

                                                 
๒๐ ว.ิม. (ไทย) ๔/๖/๑๐. 
๒๑ ที.ม.(ไทย) ๔/๒๗-๒๘/๙๙. 



 

 

๕๐ 

 

 

ปาฏิบุคลิกทาน คือการให้เป็นการเจาะจง และสังฆทาน คือการให้แก่สงฆ ์แลว้ทรงเปรียบเทียบว่า 

การให้แบบเจาะจงนนัมีผลนอ้ย เทียบไม่ไดเ้ลย กบัการให้แบบไม่เจาะจง คือ สังฆทาน ดงัปรากฏ

ในพุทธพจน์วา่“เรากล่าวทกัษิณาทีถวายในสงฆว์า่  มีอานิสงส์นบัไม่ได ้ประมาณไม่ได ้แต่วา่เราไม่

กล่าว  ปาฏิปุคลิกทาน วา่มีผลมากกวา่ทกัษิณาทีถวายในสงฆโ์ดยปริยายไร ๆ เลย”๒๒ นบัแต่นนัเป็น

ตน้มาชาวพุทธจึงนิยมการถวายสังฆทาน เพราะเชือว่ามีอานิสงส์มาก สําหรับพิธีกรรมการถวาย

สังฆทานนัน  มีพิธีกรรมสําคญัก็คือ การให้ทานด้วยการกล่าวคาํถวาย  ซึงในคมัภีร์มิได้กล่าว

รายละเอียดมากนัก แต่ปัจจุบนัมีคาํถวายสังฆทานทีเป็นทีนิยมอยู่หลายสํานวน และมีการรับศีล 

รวมถึงการกรวดนาํอุทิศส่วนบุญกุศลใหก้บัเจา้กรรมนายเวร 

(๑๐) พิธีกรรมการถวายอารามแด่พระสงฆ์ ในระยะเริมแรกของการประกาศ  พระศาสนา

ของพระพุทธองค์นนั จะพบว่า พระองค์ยงัไม่ไดมี้การกาํหนดกรอบในการทาํบุญของบรรดาชาว

พุทธทีเป็นคฤหัสถ์มากนัก ทงันี อาจจะมาจากสาเหตุทีว่าในระยะแรกทรงมุ่งเฉพาะการประกาศ

หลกัการและคาํสอน ของพระองค์ให้แพร่หลายเสียก่อน อนึง ทรงมีแนวทางวา่   อะไรก็ตาม หาก

ไม่มีเหตุ พระองค์จะไม่ทรงบญัญติั หรือการกาํหนดให้เป็นขอ้ปฏิบตัิก่อนการเกิดเหตุหรือมีผูก้ราบ

ทูลขอทีอยู่อาศยัของพระภิกษุก็เช่นกนั ในระยะแรกทรงให้อาศยัอยู่โคนตน้ไม ้ หรือทีพกัอนัสงดั

ไปก่อน แต่ต่อมาภายหลงั ไดม้ีผูเ้ห็นความจาํเป็นจึงไดท้รงอนุญาตการถวายอาราม  ให้เป็นทีปฏิบติั

สมณธรรมของพระสงฆ์ได ้สําหรับการถวายอารามทีปรากฏในคมัภีร์นนัมีกรณี  ของพระเจา้พิม

พิสารทีถวายพระเวฬุวนั๒๓ อนาถปิณฑิกเศรษฐี ผูถ้วายพระเชตวนัมหาวิหาร หรือนางวิสาขามหา

อุบาสิกาทีถวายบุปผาราม เป็นตน้ ซึงการประกอบพิธีกรรมการถวายจะมีลาํดบัขนัตอนการถวาย

ตามทีปรากฏในคมัภีร์ ดงันี 

(๑) ทายกทายิกาผูม้ีความประสงค์จะถวายทีดินแก่สงฆ์ ทีนันจะต้องมีความเหมาะสม       

ตามพระราชดาํริว่า “อุทยานเวฬุวนัของเรานี ไม่ใกลแ้ละไม่ไกลจากหมู่บา้นนกั คมนาคมสะดวก       

ผูป้ระสงคพ์ึงเขา้ไปได ้กลางวนัไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงดั  เสียงไม่อึกทึก เวน้จากคนสัญจรไปมา    

เป็นทีกระทาํกรรมลับของหมู่มนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น”  เข้าไปหาสงฆ์พร้อมกับแจ้งความ

ประสงค์ว่ามีความตอ้งการจะถวายทีดินสร้างวดัแก่สงฆ ์โดยจะตอ้งนิมนตพ์ระไปฉนัภตัตาหารที

บา้น         หรือในพนืทีตอ้งการจะถวายอนัเป็นการทาํทานแก่ผูม้ีศีล  

(๒) เมือสงฆท์ราบรับนิมนตแ์ลว้เดินทางไปทีจะสร้างวดั รับภตัตาหารในตอนเชา้  

(๓) ทายกทายิกาผูเ้ป็นเจา้ภาพจะฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุถึงอานิสงส์การถวาย

ทีดินสร้างวดั ซึงในสมยัพุทธกาล พระพุทธองคแ์สดงธรรมดว้ยพระองคเ์อง  

                                                 
๒๒ ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๗๖-๓๘๒/๓๐๔. 
๒๓ ว.ิม.(ไทย) ๔/๕๕-๕๙/๑๐๙. 



 

 

๕๑ 

 

 

(๔) ทายกทายกิากล่าวคาํถวาย เสร็จแลว้พระสงฆอ์นุโมทนาเป็นอนัเสร็จพิธี  

อนึง จะพบว่าในกรณีของการถวายทีดินและสร้างวดั เจา้ภาพจะตอ้งสร้างเสนาสนะกุฏิ

วหิาร ให้เสร็จพร้อมสรรพจึงจะถวาย เพราะถือวา่เป็นการสร้างถวาย เช่น กรณีของพระเจา้พิมพิสาร 

หรืออนาถปิณฑิกเศรษฐี  ทีสร้างเสนาสนะจนเสร็จแลว้จึงถวาย 

 (๑๑) พิธีกรรมการขึนบ้านใหม่ ธรรมเนียมการขึนบา้นใหม่นนั มีมาตงัแต่ครังสมยัพุทธกาล 

โดยพิจารณาไดจ้ากกรณีของเจา้ศากยะแห่งกรุงกบิลพสัดุ ์ทีทรงสร้างทอ้งพระโรง (สัณฐาคารสภา) 

เสร็จแลว้ ยงัไม่มีใครเขา้พกัอาศยัหรือทาํการ เมือทราบข่าวว่าพระพุทธองคเ์สด็จมาจึงเขา้เฝ้า กราบ

ทูลว่า  “ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ขอประทานวโรกาส ทอ้งพระโรงหลงัใหม่ทีพวกเจา้ศากยะ        ผู ้

ครองกรุงกบิลพสัดุ์ให้สร้างเสร็จได้ไม่นาน ยงัไม่มีสมณะ พราหมณ์ หรือใคร ๆ ทีเป็นมนุษย์         

เข้าพกัอาศยั ขอพระผูม้ีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนันเป็นปฐมฤกษ์ด้วยเถิด พวกเจ้าศากยะ        

กรุงกบิลพัสดุ์จะใช้ภายหลังทีพระผูม้ีพระภาคทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์แล้ว ข้อนัน จะพึงเป็นไป          

เพือประโยชน์เกือกูล เพือความสุขแก่พวกเจ้าศากยะ ผูค้รองกรุงกบิลพสัดุ์ตลอดกาลนาน”๒๔            

พระพุทธองคท์รงรับนิมนตโ์ดยดุษฎีภาพ เมือเจา้ศากยะทรงทราบวา่พระผูมี้พระภาค                    ทรง

รับนิมนต์แลว้ จึงเสด็จกลบัไปสู่ทอ้งพระโรงหลงัใหม่ แล้วรับสังให้ปูลาดทอ้งพระโรง ให้ปูลาด

อาสนะทวัทุกแห่ง ตงัหมอ้นาํ ตามประทีปนาํมนั แลว้เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงทีประทบั   

เพือกราบทูลเสด็จเพือประกอบพิธีขึนบา้นใหม่และฉนัภตัตาหารเป็นปฐมฤกษ์  โดยในวนัดงักล่าว 

พระพุทธองคไ์ดท้รงแสดงธรรมแก่เจา้ศากยะทีเขา้เฝ้าจาํนวนมาก และจากกรณีดงักล่าว ชาวพุทธ

โดยทวัไป เมือมีการสร้างบา้นหรืออาคารหลงัใหม่ จึงนิยมนิมนตพ์ระสงฆไ์ปประกอบพิธีเพือเป็น      

สิริมงคล 

(๑๒) พธีิกรรมการชําระบ้านเมือง(สะเดาะเคราะห์)   สําหรับพิธีกรรมนี มีปรากฏในคมัภีร์     

อรรถกถา เป็นพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการชาํระบ้านเมืองทีกาํลงัเกิดภัยพิบติั โดยการใช้วิธีการ       

สวดมนตซึ์งเป็นพุทธานุภาพอยา่งหนึง ในคมัภีร์ไดอ้ธิบายถึงความเป็นมาของภยัทีเกิดในเมืองไพ

สาลี และการดาํเนินการแก้ไขภยัต่างๆ นัน กล่าวคือสมัยหนึง เมืองไพสาลีได้เป็นเมืองมงัคัง 

กวา้งขวาง   มีคนอยู่อาศยัจาํนวนมาก ต่อมา ไดเ้กิดภยั คือขา้วยากหมากแพงขึน ทาํให้ประชาชนลม้

ตาย  ดว้ยความหิวโหยเป็นจาํนวนมาก ต่อมาบรรดาอมนุษย ์ยกัษ ์ภูตผ ีปีศาจ ไดเ้ขา้ไปสู่พระนคร      

เพราะกลินซากศพของมนุษย์ทีถูกทิงไว ้ทาํให้มนุษย์ยิงล้มตายกันมากขึนจากการเบียดเบียน        

ของอมนุษย ์ 

ต่อมา ได้เกิดอหิวาตกโรคขึน เพราะความไม่สะอาดของบ้านเมืองอนัเกิดจากซากศพ          

ซึงเกิดภยั ๓ อย่าง คือ (๑) ภยัเกิดแต่ภิกษาหาได้ยาก (๒) ภยัเกิดแต่อมนุษย์ (๓) ภยัเกิดแต่โรค  

                                                 
๒๔ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๒/๑๑. 



 

 

๕๒ 

 

 

ขณะนนั ชาวเมืองทีเหลืออยู ่ไดป้ระชุมกนัแลว้นาํเรืองขึนกราบทูลพระราชาวา่ ภยั ๓ อยา่ง ทีไม่เคย

เกิดขึนไดเ้กิดขึนแลว้ในพระนครนี เมือเป็นเช่นนนัจะทาํอยา่งไรกนั พระราชาจึงไดรั้บสังใหท้าํการ

ประชุมประชาชน  ในทอ้งพระโรงแลว้ให้สืบหาตน้เหตุของความเดือดร้อน และพยายามหาวิธีการ

แก้ไข ซึงในเบืองต้น มีผูเ้สนอว่าให้มีการทาํพลีกรรม การบวงสรวง จึงมีการประกอบพิธีกรรม

ดงักล่าวแต่ไม่เป็นผล จึงได้พากันปรึกษากันว่าควรไปเชิญครูทงั ๖ มีปูรณกัสสปะ เป็นตน้ มา

ประกอบพิธีกรรม แต่ก็มีอีกส่วนหนึงเสนอว่า ควรไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์มาน่าจะดีกว่า 

เพราะพระองค์เป็นผู ้   มีอานุภาพมาก การทีทรงเสด็จมาจะทาํให้ภยัต่าง ๆ สงบระงบัไปได้ ซึง

ขอ้เสนอนีทาํให้ประชาชนเห็นดว้ยเป็นจาํนวนมาก 

เมือประชุมตกลงกนัแล้ว จึงได้ส่งคนไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์ ซึงประทบัอยู่ที         

กรุงราชคฤห์ ให้เสด็จมาทีเมืองไพสาลี โดยไดอ้ธิบายถึงภยัต่าง ๆ ทีเกิดขึนในเมืองให้พระพุทธองค ์     

ทรงทราบโดยละเอียด พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์แลว้ไดเ้สด็จไปทีเมืองไพสาลี เมือเสด็จไปถึง

ชาวเมืองให้การต้อนรับพระองค์เป็นจาํนวนมาก โดยเมือขณะทีเสด็จไปถึงเมืองนันได้เกิดเหตุ

อศัจรรยคื์อฝนได้ตกอย่างหนัก ทาํให้เมืองไพสาลีเกิดนาํท่วมถึงสะเอวและได้พดัพาเอาบรรดา

ซากศพทงัหลายให้ไหลไปตามแม่นาํจนหมดสิน ทาํใหเ้มืองไพสาลีมีความสะอาดขึน  

พระพุทธองค์เมือเสด็จไปถึงเมืองภายหลังจากฝนตกชําระล้างเมืองแล้ว ได้รับสัง                

ใหพ้ระอานนทไ์ดเ้รียนรัตนสูตร แลว้เดินสวดพระปริตรพร้อมกบัพระราชาทงัหลาย และทาํนาํมนต ์ 

รดตามกําแพงเมืองต่างๆ โดยรอบ เมือพระเถระได้สวดพระปริตร คือ ยงักิญจิ วิตตงั เป็นต้น        

พร้อมประพรมนํามนต์ไปทวัเมือง นาํทีสาดขึนไปเบืองบนได้ตกลงบนกระหม่อมของอมนุษย์          

เมืออมนุษย์ทังหลายถูกเมล็ดนํามนต์กระทบแล้ว ๆ ต่างพากันหนีไปหมด เมือพระเถระสวด            

ถึงบท ยานีธ ภูตานิ เป็นตน้ แล้วรดนาํมนต์แก่ผูป่้วย สําหรับผูป่้วยทีหายจากโรค ลุกขึนแวดลอ้ม    

พระเถระกลับเข้าสู่ท้องพระโรงทีพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ นับแต่นันมา เหตุการณ์ร้าย               

ทีเมืองไพสาลีไดส้งบลง ทงันี ดว้ยอานุภาพของพระพุทธองคน์นัเอง 

 กรณีดังกล่าว เราจะพบว่า เมือมีภัยพิบติัเกิดขึนในบ้านเมืองของชาวพุทธ มักจะมีการ

ประกอบพิธีกรรมทีเนืองด้วยพระพุทธศาสนาอนัจะเป็นเหตุในการแก้ไขปัญหานนัไปได้ แต่ถึง

อย่างนนัเราจะพบวา่การประกอบพิธีกรรมของชาวพุทธแมจ้ะมีเรืองปาฏิหาริย ์แต่ไม่ไดม้ีนยัของ

การกระทาํ     ทีมุ่งถึงการเซ่นสรวงแต่อยา่งใด หากแต่เป็นการประกอบพิธีกรรมทีเกิดจากการระลึก

ถึงบารมี       ของพระพุทธองคเ์ป็นหลกั 

 (๑๓) พิธีกรรมการจัดการเกียวกับศพ การจดังานศพ ถือเป็นเรืองทีนาํมาซึงความเศร้าโศก

สาํหรับคนทวัไป คนอินเดียในสมยัพุทธกาลมีวิธีการจดัการเกียวกบัศพ ๔ วิธีการ คือ (๑) นาํศพไป

ทิงในป่าชา้ผีดิบ เพือให้เป็นอาหารของแร้งกา สัตวป่์า วิธีการนี  เป็นวิธีการของคนทีมีฐานะยากจน



 

 

๕๓ 

 

 

เพราะไม่มีเงินทองในการดาํเนินการ (๒) นาํศพไปฝังดิน (กรณีของมฏัฐกุณฑลี)  แลว้ทาํการส่งขา้ว    

ส่งนําเป็นเครืองเซ่นสังเวย วิธีการนี เป็นวิธีการทีชนชันผูม้ีฐานะจะดาํเนินการกนั เพราะถือว่า        

การเก็บศพไวด้้วยการฝังยงัเป็นการแสดงออกซึงความคิดถึงผูต้ายอยู่ (๓) นําศพไปไวที้ป่าช้า         

แล้วให้ค่าจ้างสัปเหร่อทาํหน้าทีในการเผาแล้วนํากระดูกมาก่อเจดียเ์ก็บไว ้วิธีการนี เป็นวิธีการ          

ทีจะพึงทาํสําหรับศพของผูที้เป็นนกับวชหรือผูน้าํทางศาสนาหรือพระราชามหากษตัริยท์งัหลาย     

หรืออาจรวมถึงผูที้มีฐานะทงัหลายดว้ย กรณีการจดัการศพเช่นนี เช่น กรณีของทารุจิยะ                  ผู ้

บรรลุอรหันต์ขณะเป็นฆราวาสแลว้ถูกววัขวิดเสียชีวิต พระพุทธองค์มีรับสังให้เผาแลว้เอากระดูก     

มาก่อเจดียไ์วใ้ห้คนเคารพบูชา หรือกรณีการจดัการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตามแบบอย่าง    

ของเจา้มลัลกษตัริย ์จะพบวา่ เป็นการนาํรูปแบบนีมาใช้ในกรณีการถวายพระเพลิงแลว้ก่อเจดียไ์ว้

ให้คนรุ่นหลงัสักการบูชา (๔) วิธีการอืน ๆ เช่น การนาํไปลอยทิงในแม่นาํสายสําคญั วิธีการนี             

เป็นแนวคิดทีเกิดมาจากศาสนาพราหมณ์ 

ในกรณีการประกอบพิธีกรรมเกียวกบัศพนนั พระพุทธศาสนาไดก้าํหนดให้มีการใช้ศพ     

เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบติัธรรมคือการพิจารณาซากศพ เพือให้เกิดธรรมสังเวชและการเห็นความ      

ไม่แน่นอนของสังขาร ดงัมีบทพิจารณาวา่ “อีกไม่นานนกั ร่างกายนีจกัปราศจากวญิญาณถูกทอดทิง

ทบัถมแผ่นดิน เหมือนท่อนไมที้ไร้ประโยชน์ ฉะนนั”๒๕ การจดัการเกียวกบัศพในสมยัพุทธกาล         

ถือเป็นเรืองของชาวบา้น พระสงฆเ์ป็นเพียงผูเ้ขา้ไปพิจารณาเพอืความกา้วหนา้ของการปฏิบติัธรรม

เท่านนั ไม่ได้มีการนาํพิธีการอืนเขา้มาเกียวขอ้ง และให้คติธรรมทีดีแก่ญาติดว้ยการให้เห็นหลัก     

ความจริง ไม่เศร้าโศก หนัมาทาํบุญอุทิศใหดี้กวา่การมานงัร้องใหโ้หยหาคนทีจากไป 

 ๒.๓.๕ ลกัษณะของพธีิกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา   

 การประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนาทงัหมด จะพบวา่ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา     

มีลกัษณะทีสําคญัอนัเป็นขอ้แตกต่างกนักบัพิธีกรรมของศาสนาอืนและความเชือของชาวอินเดีย      

ดงัทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ดงันี 

 (๑) พิธีกรรมพระพุทธศาสนา มีลกัษณะของการเน้นความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก เช่น         

พิธีกรรมการแสดงธรรม การฟังธรรม หรือการให้ทาน จะไม่มุ่งไปทีการบูชาสิงสูงสุด คือการบูชา     

เทพเจา้ แต่มุ่งไปทีการฝึกฝน หรือให้เกิดการเรียนรู้ของคนในสังคมเป็นหลกั และเนน้ความพอเพียง 

หรือสันโดษ 

 (๒) พิธีกรรมพระพุทธศาสนา มีลกัษณะของการเป็นพิธีกรรมทีเป็นไปตามหลกัการ      

หรือขนัตอนของพระวนิยั อนัจะสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม เช่น การประกอบพิธีกรรมการเขา้พรรษา 

ออกพรรษา หรือการทอดกฐิน จะพบว่า พิธีกรรมดังกล่าวจะมีความเข้มงวดค่อนขา้งมาก ทงันี      

                                                 
๒๕ ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๔๑/๒๓๔. 



 

 

๕๔ 

 

 

เพราะตอ้งการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความพร้อมเพรียงกนัของหมู่คณะ โดยเฉพาะ

คณะสงฆ์ ดงัปรากฏในหลายพิธีกรรมทีเน้นมากในเรืองของการประกาศให้สงฆท์ราบ เพือจะได ้        

มีขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนสงฆ์ทีเป็นสังคมแห่งความโปร่งใส ไม่มีการเลือกปฏิบติั การกระทาํ

เช่นนี ย่อมเป็นการฝึกฝนให้ผูท้ีเขา้ร่วมพิธี มีความสํานึกในความเป็นสมาชิกในสังคม ทีจะตอ้งมี

ส่วนในการตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การอุปสมบท การกรานกฐิน  การสวดพระ

ปาติโมกข ์     ซึงพิธีกรรมเหล่านี ถือเป็นพิธีกรรมทีมีความเคร่งครัดในเชิงวนิยัอยา่งมาก 

 (๓) พิธีกรรมพระพุทธศาสนา มีลกัษณะของการบูชาหลกัความถูกตอ้ง ตามแนวทาง

ของศีล สมาธิ และปัญญา ไม่เนน้การบูชาหรือบวงสรวงเทพเจา้ เพราะเป็นศาสนาอเทวนิยม 

 (๔) พิธีกรรมพระพุทธศาสนา มีลกัษณะของการปรับปรุงเปลียนรูปแบบการประกอบ

พิธีกรรมของศาสนา และความเชือทอ้งถินให้สอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา เช่น     

การลงอุโบสถหรือการแสดงธรรมในวนัพระ เป็นการปรับเปลียนหรือปรับปรุงมาจากคติของ

ศาสนาท้องถิน หรือแม้แต่การถวายอารามแก่สงฆ์ถือนัยตามคติของศาสนาอืน ๆ แต่เป็นการ

ปรับปรุง        มาเพอืให้สอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนานนัเอง  

๒.๓.๖ เป้าหมายของการประกอบพิธีกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  

  เป้าหมายหลักของการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีข้อสังเกตทีสําคัญ

ดงัต่อไปนี 

  (๑) มีเป้าหมายให้สอดคล้องกบัหลกัคาํสอน คือการประกอบพิธีมีวตัถุประสงค์       

ทีสาํคญัก็คือการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ตามหลกั ศีล (ระเบียบวินยั) หลกัสมาธิ (การฝึกจิต) 

และหลกัปัญญา (การรู้เท่าทนัความเป็นจริง) กล่าวคือ การประกอบพิธีกรรมในแต่ละครังผูเ้ขา้ร่วม

สามารถนาํเอาหลกัการ หรือคติของการประกอบพิธีกรรมไปใช้ได้ เช่น การเขา้พรรษา ผูเ้ขา้ร่วม    

เมือประกอบพิธีกรรมแลว้ย่อมจะตอ้งเน้นหนักในเรืองของการฝึกฝนตนเองให้มาก ในช่วงระยะ

ของการกาํหนดเขา้อยูพ่รรษานนั 

  (๒) มีเป้าหมายมุ่งทีวิธีการคัดกรองคนเข้ามาเป็นสมาชิกในทางศาสนา เช่น         

พิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท ทีตอ้งมีการสอบถามคุณสมบติัของผูบ้วชให้ครบถว้น การประกอบ

พิธีดงักล่าวมุ่งถึงเป้าหมายคือการคดักรองคนเขา้มาในสังคมสงฆเ์ป็นหลกั  

  (๓) มีเป้าหมายเพือการประกาศคุณความดีของผู ้ทีมีศรัทธา ให้เป็นทีรับรู้กัน         

ในหมู่คนในสังคม เช่น พิธีกรรมการทอดกฐิน พิธีกรรมการถวายอาราม พิธีกรรมการถวาย

สังฆทาน พิธีกรรมเหล่านี มีเป้าหมายทีจะประกาศคุณความดีของผูเ้ป็นเจา้ของศรัทธาให้สังคมได้

ทราบ และเป็นการประกาศใหพ้ระสงฆท์งัมวลทราบถึงสิงทีเกิดขึนในครังนนั ๆ ได ้



 

 

๕๕ 

 

 

  (๓) มีเป้าหมายเพือการฝึกฝนจิตใจ เช่น พิธีกรรมการจัดการศพ หรือสรีระ          

ของผูว้ายชนม์ สําหรับพระสงฆ์ย่อมได้อุปกรณ์ในการปลงธรรมสังเวช สําหรับคฤหัสถ์ย่อมได้

โอกาสในการพิจารณาถึงความไม่เทียงแทข้องสังขาร อนัจะนาํไปสู่การปล่อยวาง ไม่ยึดมนัในสิง

สมมติทีเกิดมีและดบัลงไปได ้หากไม่มีพิธีกรรมใดๆ เกิดขึน การฉุกคิดหรือการสร้างปัญญาจะไม่

เกิดขึน  การประกอบพิธีกรรม จึงมีส่วนทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมพิธีทุกส่วนไดค้วามรู้ และนาํไปประยุกตใ์ช้

ใหเ้กิดประโยชน์กบัตนเองและสังคม 

 

๒.๔  ความสัมพนัธ์ระหว่างเทศกาลและพธีิกรรมทปีรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนา 

 เทศกาลและพิธีกรรมทีปรากฏในคัมภีร์ มีความสําคญักับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

เกียวกบั หลกัคาํสอนของพระพุทธองค ์ซึงจะเป็นแนวนําไปปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ

พุทธศาสนิกชน  

 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา มีหลกัการความสัมพนัธ์ทีสาํคญั คือ 

(๑) เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัพระธรรม คือหลกัคาํ

สอนในส่วนทีเกียวกบักฎธรรมชาติ และพระวินยั คือหลกัคาํสอนทีเกียวกบัจริยธรรมคือระเบียบ

ปฏิบติั ทีจะเป็นกรอบในการฝึกคนให้ดาํเนินชีวิตใหบ้รรลุผลตามกฎธรรมชาติอนัเป็นความจริงอนั

สูงสุด  เมือมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลต่าง ๆ จะพบวา่ ทงัเทศกาลและพิธีกรรม จะมุ่งสู่การ

ปฏิบตัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัดงักล่าว  

(๒) เทศกาลและพิธีกรรมล้วนเป็นเรืองที เกียวข้องกับการศึกษา ตามหลักคําสอน             

ของพระพุทธศาสนา เช่น เทศกาลเขา้พรรษา และเทศกาลออกพรรษา ล้วนเป็นพิธีกรรมทีเกิดขึน   

เพอืเป็นการการศึกษาหลกัไตรสิกขา คือศีล สมาธิ และปัญญาแทบทงัสิน  

 (๓) เทศกาลและพิธีกรรมนนั ต่างมีความสัมพนัธ์กนัในดา้นเป้าหมายเป็นสาํคญั คือ มุ่งถึง

การเรียนรู้ตามกรอบของหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา แม้ว่าเทศกาลจะมีการเน้นความ

สนุกสนาน  แต่ความสนุกสนานดงักล่าวจะอยูใ่นกรอบของการศึกษา คือมีความเหมาะสมและเอือ

ต่อการศึกษา ซึงถ้าเปรียบเทียบกบัเทศกาลและพิธีกรรมในศาสนาและความเชืออืน ๆ ในคมัภีร์จะ

พบวา่ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งกลมกลืน ผิดกบัเทศกาล

และพิธีกรรม  ทางศาสนาและความเชืออืน ๆ ทีบางครังจะไม่มีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ เทศกาล

บางเทศกาล  จะเนน้ความสุขสนุกสนานเพียงอยา่งเดียว ส่วนพิธีกรรมจะมุ่งถึงความศกัดิสิทธิอยา่ง

เขม้งวด ซึงทาํให้มีขอ้แตกต่างค่อนขา้งชดัเจน อีกประการหนึง เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

และความเชืออืน ๆ จะมุ่งไปทีการบวงสรวงบูชามากกวา่การส่งเสริมให้มนุษยเ์กิดการเรียนรู้ ทาํให้



 

 

๕๖ 

 

 

ทงัสองส่วน  มีความสอดคลอ้งกนัในเชิงของการออ้นวอนเท่านนั แต่ไม่ได้มุ่งการบรรลุเป้าหมาย

ของศาสนาทีตนนบัถือ  

 

๒.๕ คุณค่าของเทศกาลและพธีิกรรมพระพทุธศาสนาทปีรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนา 

  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา จะเน้นคุณค่าทีแตกต่างจากเทศกาลและพิธีกรรม

ของศาสนาหรือความเชืออืนๆ โดยมุ่งเนน้ถึงคุณค่าของชีวิต คือ 

 (๑) คุณค่าในด้านการพัฒนาชีวิต ตามหลักคาํสอนของพระพุทธศาสนานนั จะพบว่ามี

แก่นของคาํสอนอยูไ่ตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อนัเป็นกระบวนการทีสําคญัในการฝึกฝน

และพฒันาตนเอง การประกอบเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางในการทีจะ

นาํไปสู่การฝึกฝนและพฒันาตนเองเป็นหลกั ไม่ไดม้ีลกัษณะของการมุ่งเน้นถึงการออ้นวอนหรือ

บวงสรวงบูชาสิงศกัดิสิทธิ  แต่พบว่า เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาโดยมากจะเป็นสิงที

เป็นไปตามหลกัคาํสอนของพระวินยั คือกรอบการพฒันาชีวิต คือเทศกาลและพิธีกรรมนนั จะตอ้ง

เป็นไป เพือ ความมกันอ้ย สันโดษ และเอือต่อการปฏิบติัธรรมไม่เป็นไปเพือก่อให้เกิดความขดัแยง้

ต่อวิถีการดาํเนินชีวิต ทีผิดจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เช่น เทศกาลเขา้พรรษา ออกพรรษา การ

บรรพชาอุปสมบท การจดังานศพ  หากพิจารณากนัอยา่งถ่องแทแ้ลว้ เทศกาลและพิธีกรรมเหล่านนั 

เป็นไปเพือก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพือพฒันาตนเองทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเป็นหลกั 

ดงันนั จะพบวา่เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา มีคุณค่าในเรืองของการพฒันาชีวติ ให้ดาํเนิน

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด ทีสามารถเป็นทีพงึแก่ตนเองและสงัคมได ้ 

 (๒) คุณค่าในด้านการพฒันาสังคม การจดังานเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา      ที

ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนานนั หากพิจารณาในดา้นองคป์ระกอบ จะพบวา่ เทศกาล         และ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ย่อมให้คุณค่าแก่สังคม ในดา้นการเป็นอุปกรณ์หรือเครืองมือ        ที

จะก่อให้เกิดความสมานสามคัคีของคนในสังคม หรือเป็นกระบวนการหนึงทีจะก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ทางสังคมในแง่ของการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการภายใตก้รอบความเชือของคนในสังคม

เดียวกนั     ซึงจะทาํให้คนในสังคมเกิดความสามคัคีกนัได ้อนัเป็นผลมาจากการประกอบพิธีกรรม

และการจดังานเทศกาล ความผาสุกของชุมชนทีได้มีโอกาสร่วมมือกนัในการสร้างคุณงามความดี 

ทงัในส่วนของผูใ้หแ้ละผูรั้บ ทาํใหชุ้มชนทีมีความเชือร่วมกนั สามารถใชก้รอบแนวคิดเรืองเทศกาล

และพิธีกรรมนี ในการสร้างชุมชนและสังคมใหมี้ความมนัคงและสันติสุขขึนมาได ้

 

 

 



 

 

๕๗ 

 

 

สรุปท้ายบท  

  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาในสมยัพุทธกาล ทีปรากฏในคมัภีร์ไดแ้สดงเรืองราว

และความเชือของผูค้นในสมยัพุทธกาลได้เป็นอย่างดี  ทีมีท่าทีต่อการจัดงานเทศกาลและการ

ประกอบพิธีกรรม  ซึงล้วนจะต้องเป็นสิงทีมาจากกรอบพืนฐานทางความเชือและคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนา ทีไม่เป็นไปเพือการสยบยอมต่ออาํนาจเหนือธรรมชาติ แต่มุ่งทีจะให้ความสําคญั

อยูที่การพฒันาศกัยภาพของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ ซึงจะพบวา่พระพุทธศาสนา มีความพยายามอยา่ง

ยิง ทีจะพยายามปรับปรุงรูปแบบของการแสดงออกทางความคิด และการปฏิบัติเกียวกับการ

ประกอบพิธีกรรม ทีมีอยู่แลว้ในสังคมดงัเดิม ปรับเปลียนไปสู่วิถีทางทีเหมาะสมกบัคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนา ซึงถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึงของประเด็นปัญหาสังคม เกียวกบัความพยายามที

ปฏิรูปสังคมอินเดีย  ของพระพุทธองค ์ทีไม่ไดมุ้่งเน้นแค่เพียงหลกัการดา้นคาํสอนเท่านนั แต่เป็น

ความพยายาม ทีจะปรับเปลียนรูปแบบการแสดงออกของผูค้นต่อหลักความเชือนันด้วยมิติของ

เทศกาลและพิธีกรรมทีแตกต่างไปจากบริบททางความเชือของผูค้น และสังคมในยคุนนั 

 เทศกาลและพิธีกรรมทีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มิใช่มีแต่เพียงเทศกาลและ

พิธีกรรมพระพุทธศาสนาเท่านัน แต่ยงัเป็นการศึกษาถึงบริบททางความเชือด้านเทศกาลและ

พิธีกรรมทางศาสนาอืน ๆ มีศาสนาพราหมณ์ เป็นตน้ ทีประชาชนทงัหลายพากนัเชือถือและปฏิบติั

ตาม เมือผูศ้ึกษาได้ศึกษามาตามลาํดับ สามารถทีจะนําบริบทด้านเทศกาลและพิธีกรรมทงัของ

ศาสนาอืนและพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบกนั เพือจะได้ทราบถึงความแตกต่างของความเชือ 

และการปฏิบติัของคนในสมยัพุทธกาลหรือสมยัก่อนพุทธกาลไดว้า่ ประชาชนต่างมีความเชือและมี

การประกอบพิธีกรรมทีมุ่งเน้นสาระเรืองใดเป็นสําคัญ และอะไรคือเป้าหมายของการจดังาน

เทศกาลและประกอบพิธีกรรมเหล่านนั ซึงจะสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ตอ่การวาง

ท่าทีต่อเทศกาลและพิธีกรรมทีปรากฏอยูใ่นสังคมปัจจุบนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๘ 

 

 

คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคําถามต่อไปนี  

๑. จงอธิบายแนวคิดเรืองเทศกาลในสมยัพุทธกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ใน

ประเด็นต่อไปนี  

๑.๑ ความหมายของคาํวา่เทศกาลในสมยัพุทธกาล 

๑.๒ ความเป็นมาของเทศกาลในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

๑.๓ ประเภทของเทศกาลในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

๑.๔ ลกัษณะเทศกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

๑.๕ เป้าหมายเทศกาลในคมัภีร์พุทธศาสนา   

๒. จงอธิบายแนวคิดเรืองพิธีกรรมในสมยัพุทธกาลทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา ในประเด็น

ต่อไปนี 

๒.๑ ความหมายของพิธีกรรมในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

๒.๒ ความเป็นมาของพิธีกรรมทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

๒.๓ ประเภทของพิธีกรรมทีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนา 

๓. จงอธิบายพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทีปรากฏในคมัภีร์ 

   ๓.๑  ลกัษณะของพิธีกรรมในคมัภีร์พระพุทธศาสนา   

  ๓.๒ เป้าหมายของการประกอบพิธีกรรมในคมัภีร์พระพุทธศาสนา  

๔.  จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศกาลและพิธีกรรมทีปรากฏในคมัภีร์ในพระพุทธศาสนา 

๕.   จงอธิบายคุณค่าของเทศกาลและ พิ ธีกรรมทางพระ พุทธศาสนาทีปรากฏในคัมภี ร์

พระพุทธศาสนา 

 

  



 

 

๕๙ 

 

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตกาเครืองหมาย x ทับข้อ ก ข ค ง ทถูีกทีสุดเพยีงข้อเดียว 

๑. คาํวา่เทศกาล มีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากทีสุด   

 ก. เทศกาลจะตรงกบัคาํวา่นกัขตัตฤกษ ์ทีเกิดขึนหรือมีผูค้นจดัใหมี้ขึนตามวาระของฤดูกาล        

ในรอบหนึงปี   

 ข. เทศกาลจะตรงกบัคาํวา่ประเพณี ทีเกิดขึนหรือมีผูค้นจดัใหมี้ขึนตามวาระของฤดูกาล             

ในรอบหนึงปี   

ค. เทศกาลจะตรงกบัคาํวา่พิธีกรรม ทีเกิดขึนหรือมีผูค้นจดัใหมี้ขึนตามวาระของฤดูกาล             

ในรอบหนึงปี   

ง. เทศกาลจะตรงกับคําว่าขนมธรรมเนียม ทีเกิดขึนหรือมีผูค้นจัดให้มีขึนตามวาระ           

ของฤดูกาลในรอบหนึงปี   

๒. เทศกาลเฉลิมฉลองพระเป็นเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทีเรียกว่าเทศกาลศิวาราตรีนัน           

ตรงกบัค่านิยมและจุดยนืของพระพุทธศาสนาในขอ้ใด   

 ก. วนัเขา้พรรษา      

  ข. วนัอาสาฬหบูชา 

 ค. วนัวสิาขบูชา     

  ง. วนัมาฆบูชา 

   ๓. เทศกาลในทางพระพุทธศาสนาทีปรากฏในคมัภีร์มีความเกียวขอ้งกบัเรืองใดมากทีสุด   

 ก. เกียวขอ้งกบัวนันกัขตัฤกษ ์ 

 ข. เกียวขอ้งกบัวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

 ค. เกียวขอ้งกบัการฝึกอบรม ตามแนวทางศีล สมาธิ และปัญญา 

 ง. เกียวขอ้งกบัการจดังานเพอืความสนุกสนาน รืนเริง ประจาํปี 

๔. “กรณีของภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ จาํนวน ๓๐ รูป ทงัหมดถืออารัญญิกธุดงค ์ถือปิณฑปาติกธุดงค์

และถือเตจีวริกธุดงค ์พากนัเดินทางมากรุงสาวตัถีเพอืเฝ้าพระผูมี้พระภาค เมือใกลว้นัเขา้พรรษา  ไม่

สามารถจะเดินทางไปให้ทนัวนัเขา้พรรษาในกรุงสาวตัถี จึงเขา้พรรษาทีเมืองสาเกตในระหวา่งทาง

...” จากกรณีดงักล่าว นาํไปสู่เทศกาลใดในทางพระพุทธศาสนา 

 ก. เทศกาลเขา้พรรษา    

  ข. เทศกาลออกพรรษา   

 ค. เทศกาลกฐิน      

  ง. เทศกาลตกับาตรเทโวโรหณะ  



 

 

๖๐ 

 

 

๕. “การกระทาํทีเป็นพิธี คือเป็นวิธีทีจะทาํให้สําเร็จผลทีตอ้งการ หรือการกระทาํทีเป็นวิธีการ 

เพอืให้สาํเร็จผลทีตอ้งการ หรือนาํไปสู่ผลทีตอ้งการ” ขอ้ความดงักล่าว มีความหมายตรงกบัขอ้ใด   

 ก. พิธีการ     

  ข. พิธีกรรม  

 ค. วธีิการ      

  ง. กิจกรรม 

๖. ความเป็นมาของพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์นนั เริมมาจากการบูชาสิงใด   

 ก. ดิน นาํ ลม ไฟ      

  ข. ดิน นาํ พระอาทิตย ์พระจนัทร์   

 ค. พระพรหม  พระวษิณุ ลม ไฟ     

  ง. พระศิวะ พระพิฆเณศ  

๗. ความเป็นมาของพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา มีบ่อเกิดมาจากการทีพระพุทธองค์                

ทรงกําหนดให้ชาวพุทธปฏิบติัต่อพระองค์ หรือบริบทของแนวคิดของพระองค์ ให้สอดคล้อง          

กบัเรืองใด   

 ก. พระพุทธ     

  ข. พระธรรม  

 ค. พระสงฆ ์      

  ง. พระธรรมวนิยั 

๘. “การเป็นอุบาสกอุบาสิกาทีดีจะตอ้งไม่ขาดการไปเยียมเยียนพระภิกษุ ไม่ละเลยการฟังธรรม   

รักษาศีล เลือมใสในภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สามเณรีแบบไม่หวนัไหว ไม่เอาใจออกห่างจากพระ

ศาสนา และสนบัสนุนกิจกรรมของสาสนาเป็นเบืองตน้” คุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นคุณสมบติั

ของผูร่้วมทาํพิธีกรรมในเรืองใด   

 ก. พิธีกรรมสมาทานศีล ๕   

  ข. พิธีกรรมสมาทานศีล ๘ 

 ค. พิธีกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ   

  ง. พิธีกรรมแสดงตนเป็นไวยาวจักร   

 

 



 

 

๖๑ 

 

 

๙. ในระยะแรก พระพุทธองค์ทรงให้พระภิกษุสงฆ์ อาศยัอยู่โคนตน้ไมห้รือทีพกัอนัสงดัไปก่อน        

แต่ต่อมาภายหลัง ได้มีผูเ้ห็นความจาํเป็นจึงได้ทรงอนุญาตการถวายอารามให้เป็นทีปฏิบติัธรรม      

ของพระสงฆไ์ด ้อยากทราบวา่ ผูใ้ดเป็นผูถ้วายอารามเป็นคนแรก 

 ก. อนาถบิณฑิกเศรษฐี    

  ข. พระเจา้พิมพิสาร 

 ค. พระนางประชาบดีโคตมี    

  ง. นางวสิาขามหาอุบาสิกา   

๑๐. ในคมัภีร์อรรถกถาได้กล่าวถึงพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัการชาํระบา้นเมืองทีกาํลงัเกิดภยัพิบติั      

โดยการใชว้ธีิการสวดมนตอ์นัเป็นพุทธานุภาพอยา่งหนึง ความเป็นมาของภยัเกิดทีเมืองใด ? 

 ก. เมืองสาวตัถี     

  ข. เมืองพาราณสี 

 ค. เมืองราชคฤห์     

  ง. เมืองไพสาลี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๒ 
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บทที  ๓ 

เทศกาลและพธีิกรรมหลงัพุทธกาล 

 ดร.นิกร ศรีราช 

 

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ ผูศ้ึกษาสามารถ 

๑. เรียนรู้และเขา้ใจความหมายพิธีกรรมหลงัพุทธกาล 

๒. เรียนรู้และเขา้ใจบทบาทพระสงฆใ์นประกอบพิธีกรรมในยคุหลงัพุทธกาล 

๓. เรียนรู้และเขา้ใจการสร้างพระพุทธรูปและเจดีย ์  

๔. เห็นคุณค่าของวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนากบัเทศกาลและพิธีกรรม  

๕. เรียนรู้การจดัเทศกาลและพิธีกรรมของอินเดียทีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย  

 

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 พิธีกรรมหลงัพุทธกาล 

 บทบาทพระสงฆใ์นประกอบพิธีกรรมในยคุหลงัพุทธกาล 

 ความสัมพนัธ์ของการสร้างพระพุทธรูปและเจดียก์บัเทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา   

 คุณค่าของวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาเพอืระลึกถึงพระพุทธเจา้ 

 เทศกาลและพิธีกรรมของอินเดียทีมีอิทธิพลต่อประเทศไทย  
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๓.๑ ความนํา 

 คณะผูเ้ขียนไดร้วบรวมและเรียบเรียงเรืองราวเกียวกบัพิธีกรรมทีพระพุทธศาสนาในยุค

หลังพุทธกาลหลังจากทีพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วซึงเทศกาลและพิธีกรรมทีเกียวข้องกับ

พระพุทธศาสนานาํมาสู่การจดัเป็นพิธีกรรมประกอบดว้ย รูปแบบการบรรพชาและอุปสมบท วนั

สําคญัทางพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปและเจดีย ์การจดัเทศกาลต่างๆในประเทศอินเดียทีมี

วฒันธรรมต่อประเทศไทยซึงการจดัพิธีกรรม ในยุคก่อนนนัเป็นเรืองของความเชือทีผสมรวมกบั

ศาสนาหรือลทัธิต่าง ๆ ทีประชาชนให้ความเคารพนบัถือจึงมีความเชือในการสร้างและจดัพิธีกรรม

ต่าง ๆ เพือบรรเทาความกลวัทีเกิดขึนในสิงทีตวัเองมองไม่เห็นและเชือวา่ในสิงนนัเป็นสิงทีผีหรือ

เทพเจา้หรืออะไรก็แลว้แต่เป็นคนทาํให้เกิดหรือบนัดาลใหม้ี เพราะฉะนนัแลว้สิงเหล่านนัจึงเกิดขึน 

แต่ในพุทธศาสนาเองก็ยงัมีการประกอบกบัพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัเทศกาลทีนาํมาสู่ประเพณีทีสืบ 

ๆกนัทาํให้มีความเชือต่าง ๆ ในประเทศอินเดียหลงัจากทีพระพุทธเจา้ปรินิพพานแล้วถึงแมก้าร

รวบรวมหรือเรียบเรียงเนือหาของเรืองราวของเทศกาลและพิธีกรรมเรียกว่าประวติัศาสตร์ แต่คน

อินเดียเองอาจจะมีการเรียบเรียงทีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นชาวองักฤษหรือฝรังเศสทีรวบรวมไวแ้ต่ก็

สามารถประมวลในพิธีกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตนกัศึกษาหรือผูส้นใจไดเ้ขา้ใจในส่วนของพิธีกรรมและ

เทศกาลในพระพุทธศาสนาในยุคหลงัพุทธกาลในเรืองนีสามารถแบ่งออกเป็นหวัขอ้ใหญ่ ๆดงันี 

 

๓.๒  พธีิกรรมหลงัพทุธกาล 

 ตอ้งเขา้ใจว่า เทศกาลและพิธีกรรมในสมยัหลงัพุทธกาลค่อนขา้งทีจะมีเนือหากวา้งขวาง

เมือเจาะไปถึงเทศกาลและพิธีกรรมหลงัพุทธกาลก็อาจจะกล่าวถึงในช่วงทีพระพุทธเจา้ปรินิพพาน

แลว้ซึงไดมี้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรืองของพิธีกรรมทีเกียวกบัพระ

สาวกของพระพุทธเจา้ซึงจะเกียวกบัการบรรพชาอุปสมบทการทาํสังคายนาหรือพิธีกรรมทีเกียวกบั

พุทธศาสนิกชนทีไดม้าบาํเพญ็กุศลในพระพุทธศาสนาซึงอาจจะมีการบนัทึกนอ้ยหรือแทบจะไม่มี

ซะดว้ยซาํแต่ผูเ้ขียนก็พยายามทีจะรวบรวมเรียบเรียงให้มีเนือหาทีสอดคลอ้งกบัในส่วนของการยอ้น

รอยพฤติกรรมหลงัพุทธกาล โดยส่วนใหญ่กนัทีจะมีเทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนานนัก็

จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอินเดียทีมีการประกอบพิธีกรรมแต่ส่วนใหญ่พิธีกรรมนันจะ

ประกอบดว้ยความเชือซึงในศาสนาอืนเช่น ฮินดู ศาสนาเชน  เป็นตน้ หรือ ศาสนศาสนิก ในศาสนา

อืนๆ ก็จะมีพิธีกรรมทีแตกต่างออกไปจากพุทธศาสนา 

 พุทธศาสนาโดยภาพรวมก็จะเป็นพิธีกรรมทีเรียบง่ายหรือถ้าจะเป็นเทศกาลก็จะเป็น

เทศกาลทีประกอบกบักิจของสงฆอ์ยา่งเช่น เทศกาลเขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษา การถวายผา้อาบ

นาํฝน พิธีกฐิน ก็จะเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตทีพระพุทธเจา้ไดบ้ญัญติัและอนุญาตไวใ้นใน

ครังพุทธกาลและในส่วนของพุทธศาสนิกชนทีมาบาํเพ็ญกุศลในวดัตงัแต่สมยัพุทธกาลและหลัง

สมยัพุทธกาลนนัก็จะประกอบดว้ยเทศกาลและพิธีกรรมทีเกียวกบัคณะสงฆป์ระกอบดว้ยการทาํบุญ
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การรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นต้น ในส่วนของการยอ้นรอยเทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนานนัก็อาจจะมองไดห้ลายประเด็นซึงเทศกาลจะเกิดขึนไดน้นัก็ตอ้งมีการบญัญติัไว้

วา่ในวนันี ในวนัคาํนี ในวนัแรมนีจะเป็นพิธีแบบนีเช่นในวนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัเพญ็เดือน ๓ วนัวิ

สาขบูชาก็จะเป็นเดือน ๖ วนัอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวนัเพ็ญเดือน ๘ เป็นตน้ซึงเป็นเทศกาลทีพระ

พุทธศาสนิกชนไดม้าบาํเพญ็กุศลทีพระพุทธเจา้ไดท้รงตรัสสอนไวต้งัแต่ ๒,๖๐๐ ปีทีแลว้ก็จะเป็น

การทาํบุญในช่วงเทศกาล ส่วนพิธีกรรมจะเป็นการเสริมเพือให้ความเชือวา่สิงทีทาํลงไปนนัเป็นสิง

ทีดีและสามารถทีจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์ในอดีต ในปัจจุบนั และทีจะมี

ต่อไปในอนาคตได ้ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาคือคาํสอนของพระพุทธเจา้ทาํให้

หลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้อยู่ดาํรงคงมนัมาถึงปัจจุบนัได้รวมไปถึงการนําเทศกาลและ

พิธีกรรมมาใช้ในประเทศไทยจะบอกว่าใชเ้ฉพาะพุทธศาสนาอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าบาง

พิธีกรรมก็จะประกอบด้วยศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูหรือศาสนาอืน ๆ อนัไหนทีเป็นส่วนดีคน

ไทยเราก็สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัตามประเพณีตามพืนทีและตามรูปแบบทาง

ศาสนาได ้

 

๓.๓ พธีิกรรมการบรรพชา อปุสมบท หลงัพทุธกาล 

 “อุปสมบท” (อ่านว่า อุปะ -สัม- ปะทะ) แปลว่า การเขา้ถึง หมายถึงการบวชในศาสนา

พุทธเป็นการสมาทานสิกขาบททีพระพุทธเจา้ไดบ้ญัญติัและรักษาดว้ยกาย วาจา ใจ การ อุปสมบท

เป็นสังฆกรรมมีหลายประเภททีทาํให้เกิดพิธีกรรมและนาํมาสู่เทศกาลการบวชหมายถึงชายไทยที 

อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ควรบวชก่อนเขา้พรรษา เรามาดูกนัว่าตงัแต่อดีตในสมยัพุทธกาลจนถึงยุคหลงั

พุทธกาลจนถึงปัจจุบนัมีการบวชอยา่งไรบา้ง 

 ๑) เอหิภิกขุอุปสัมปทา การอุปสมบททีกล่าวคําว่าท่านจงมาเป็นภิกษุเถิด เป็นการ

อุปสมบททีพระพุทธเจา้บวชใหโ้ดยพระองคเ์อง 

 ๒) ติสรณคมนูปสัมปทา การอุปสมบททีผูบ้วชกล่าววา่พระรัตนตรัยเป็นทีพึง ทีรําลึก เป็น

การอุปสมบทโดยพระเถระทีพระพุทธเจา้ทรงแต่งตงัอนุญาตแทนพระองค์(เกิดจากการลาํบากใน

การเดินทางมาทูลขอให้พระพุทธเจา้ทรงประทานอุปสมบทให้) 

   ในเบืองตน้ พึงให้กุลบุตรผูมุ้่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบท ปลงผมและหนวดให้ครองผา้

กาสายะ ให้ห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าขา้งหนึง ให้กราบเทา้ภิกษุทงัหลายให้นงักระโหย่ง ให้ประนม

มือแลว้สงัวา่ ‘เธอจงกล่าวอยา่งนี’ แลว้ใหว้า่สรณคมน์ดงันีไตรสรณคมน์วา่ดว้ยการถึงพระรัตนตรัย

เป็นสรณะ- 

             “พุทฺธ ํสรณ ํคจฺฉามิ  ขา้พเจา้ขอถึงพระพุทธเจา้เป็นสรณะ 

             ธมฺม ํสรณ ํคจฺฉามิ  ขา้พเจา้ขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ 
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             สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ    ขา้พเจา้ขอถึงพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

             ทุติยมฺปิ พุทฺธ ํสรณ ํคจฺฉามิ  ขา้พเจา้ขอถึงพระพุทธเจา้เป็นสรณะแมค้รังที ๒ 

           ทุติยมฺปิ ธมฺม ํสรณ ํคจฺฉามขา้พเจา้ขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแมค้รังที ๒ 

           ทุติยมฺปิ สํฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ  ขา้พเจา้ขอถึงพระสงฆเ์ป็นสรณะแมค้รังที ๒ 

           ตติยมฺปิ พุทฺธ ํสรณ ํคจฺฉามิ ขา้พเจา้ขอถึงพระพุทธเจา้เป็นสรณะแมค้รังที ๓ 

          ตติยมฺปิ ธมฺม ํสรณ ํคจฺฉามิ  ขา้พเจา้ขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแมค้รังที ๓ 

          ตติยมฺปิ สฆํ ํสรณ ํคจฺฉามิ  ขา้พเจา้ขอถึงพระสงฆเ์ป็นสรณะแมค้รังที ๓ 

         ภิกษุทงัหลาย เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทดว้ยไตรสรณคมน์เหล่านี”๑ 

 ซึงการบวชในลกัษณะนีปัจจุบนัในประเทศไทยใชใ้นการบวชหรือ บรรพชาเป็นสามเณร

เท่านนั เป็นการบวชหลงัพุทธกาลชนิดหนึง เป็นการบวชหลงัพุทธกาลชนิดหนึงซึงในปัจจุบนันีเมือ

พระจะตอ้งบวชอุปสมบทเขา้ในอุโบสถก็จะเป็นจะตอ้งรับและรักษาไตรสรณคมน์เพือยกตนเขา้สู่

การอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในสายเถรวาทต่อไปไดเ้พราะฉะนนัแลว้ พิธีกรรม

ในสมยัหลงัพุทธกาลนนัไม่ได้มีพิธีกรรมทีโดดเด่นหรือชดัเจนเหมือนในประเทศไทยแต่เป็นพิธี

การทีบวชเพอืสละทิงซึงกิเลส ตณัหา อุปทาน หรือเหตุให้เกิดทุกขท์งัปวงแค่นนั อีกทงัเป็นพิธีกรรม

ทีเรียบง่ายหวงัใหผู้ค้นหรือพุทธศาสนิกชนทีตอ้งการพน้ทุกขไ์ดพ้น้ทุกขโ์ดยการปฏิบติัธรรมตามคาํ

สอนของพระพุทเจา้อย่างแทจ้ริงจึงมีการบวชซึงพระพุทธเจา้ไดว้างแบบแผนคือการรับไตรสรณ

คมน์เพือเป็นการถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพึงแล้วปฏิบัติตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนาต่อไปฉะนนัแล้ววิธีการในการอุปสมบทในสมยัพระพุทธกาลจึงเป็นพิธีกรรมที

เรียบง่ายมากกวา่ประเทศไทยในปัจจุบนั 

 ในขอ้มูลปฐมภูมิ (พระไตรปิฏกกล่าวถึง การบวชชนิดสรณคมนูปสัมปทา)ไวว้่า “ภิกษุ

ทงัหลาย กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึงในอดีตกาลไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตร

เหล่านนัทงัหมดไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพือรู้แจง้อริยสัจ ๔ ประการตามความ

เป็นจริง กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึงในอนาคตกาลจกัออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ 

กุลบุตรเหล่านนัทงัหมดจกัออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพือรู้แจง้อริยสัจ ๔ ประการ

ตามความเป็นจริง กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึงในปัจจุบนักาลย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดย

ชอบ กุลบุตรเหล่านนัทงัหมดย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพือรู้แจง้อริยสัจ ๔ 

ประการตามความเป็นจริง /อริยสัจ ๔ ประการ อะไรบา้ง คือ    

 ๑. ทุกขอริยสัจ  ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ  

 ๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ      ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

                                                 
๑ ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๓. 



๖๗ 

 

 

             ภิกษุทงัหลาย กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึงในอดีตกาลไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดย

ชอบ ฯลฯ กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึงในอนาคตกาลจกัออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ฯลฯ 

กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึงในปัจจุบันกาลย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตร

เหล่านนัทงัหมดยอ่มออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพือรู้แจง้อริยสัจ ๔ ประการนีตาม

ความเป็นจริง 

             ภิกษุทงัหลาย เพราะเหตุนนั เธอทงัหลายพึงทาํความเพียรเพือรู้ชัดตามความเป็นจริงวา่ ‘นี

ทุกข ์ฯลฯ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”๒ 

 ๓) ญัตติจตุตถกรรมวาจา การอุปสมบทดว้ยการเห็นชอบของสงฆ์ ตามพระบรมพุทธานุ

ญาติ ทีใช้กนัในปัจจุบนันี (เกิดจากการทีพระพุทธเจา้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นผูต้ดัสินใจในการให้

อนุญาตกุลบุตรผู ้มาขออุปสมบท)เป็นการบวชโดยให้คณะสงฆ์ประชุมกันในอุโบสถ โดยมี

พระภิกษุรูปหนึงแจ้งว่ามีผูข้อบวช เมือประกาศครบสีครังไม่มีพระรูปใดคดัคา้น ถือว่าผูข้อบวช

ไดรั้บการยอมรับให้เป็นพระภิกษุ 

 ๔) ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา เป็นการบวชโดยทีพระพุทธเจ้าประทานครุธรรม ๘ 

ประการ แก่พระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ ๕๐๐ คน เมือพวกนางยอมรับครุธรรมก็ไดรั้บ

สถานะเป็นภิกษุณี 

 ๕)อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา เป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญตัติจตุตถกมัมอุปสัมปทาจาก

ภิกษุณีสงฆ์ก่อนครังหนึง และจึงรับญตัติจตุตถกมัมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครัง เมือผ่านการ

อุปสมบททงัสองครังแลว้จึงเป็นภิกษุณี 

 ๖) โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา เป็นการบวชโดยพระพุทธเจา้ประทานพระโอวาทแก่พระ

มหากสัสปะ เมือท่านรับโอวาทแลว้ก็เป็นพระภิกษุ 

 ๗) ปัญหาพยากรณูปสัมปทา  เป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของ

สามเณรโสปาก 

 ๘) ทูเตนอุปสัมปทา เป็นการบวชโดยพระพุทธเจา้ทรงส่งทูตของพระองค์ไปบวชหญิง

โสเภณีชืออฑัฒกาสี 

 มีการอุปสมบททีพิเศษแตกต่างไปจากนี เช่น การประทานโอวาท ๓ ประการแก่พระ

มหากสัสปะ การให้อุปสมบทดว้ยการประทานครุธรรม ๘ ประการ แก่พระนางกีสาโคตมี และทรง

เปลียนให้การบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทา ให้เป็นรูปแบบการบวชของสามเณร สามเณรี 

สิกขมานา แทน 

                                                 
๒ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๗/๖๐๒. 

 



๖๘ 

 

 

 ส่วนคาํว่า บรรพชา ซึงหมายถึงการบวชเป็นสามเณรสามเณรี สิกขมานา แม่ชี และ

พราหมณ์ (ผูถื้ออุโบสถศีล) ส่วนอาชีวฏัฐมกศีลแม้บางคนอาจถือแล้วนุ่งขาวปฏิบติัธรรม แต่จะ

ไม่ใช่การบรรพชาแต่เป็นเพียงการรับศีลทีสูงกวา่ปัญจศีลเท่านนั 

 บุคคลตอ้งห้ามในการบวช 

 ก. คุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)วา่

ดว้ยการแต่งตงัถอดถอนพระอุปัชฌาย์๓(พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย) 

หมวด ๓ หนา้ทีพระอุปัชฌาย ์

ข้อ ๑๓ พระอุปัชฌาย์ต้องพบและสอบสวนกุลบุตร ให้ได้คุณลักษณะก่อน จึงรับให้

บรรพชาอุปสมบทไดคุ้ณลกัษณะของกุลบุตรนนั มีดงันี 

(๑) เป็นคนมีภูมิลาํเนามีหลกัฐาน มีอาชีพชอบธรรม หรือแมมี้ภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตอืน แต่เมือ

สอบสวนแลว้ปรากฏวา่เป็นคนมีหลกัฐาน มีอาชีพชอบธรรม มีทีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งไม่ใช่คนจรจดั 

(๒) เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่น ติดสุรา 

หรือยาเสพติดใหโ้ทษ เป็นตน้ 

(๓) มีความรู้ อ่านออกและสามารถเขียนหนงัสือไทยได ้

(๔) ไม่เป็นผูม้ีทิฏฐิวบิตัิ 

(๕) เป็นผูป้ราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ สามรถบาํเพญ็สมณกิจได ้ไม่เป็น

ไร้ความสามารถ ทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ 

(๖) มีสมณบริขารครบถว้น และถูกตอ้งตามพระวนิยั 

(๗) เป็นผูส้ามารถกล่าวคาํขอบรรพชาอุปสมบทไดด้ว้ยตนเอง และถูกตอ้งไม่วิบติั 

ข.ข้อ ๑๔ พระอุปัชฌาย์ ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบท แก่คนต้องห้ามเหล่านี 

 (๑) คนทาํความผดิหลบหนีอาญาแผน่ดิน 

 (๒) คนหลบหนีราชการ 

 (๓) คนตอ้งหาในคดีอาญา 

 (๔) คนเคยถูกตดัสินจาํคุก โดยฐานเป็นผูร้้ายสาํคญั 

 (๕) คนถูกหา้มอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา 

 (๖) คนมีโรคติดต่อเป็นทีน่ารังเกียจ เช่น วณัโรคในระยะอนัตราย 

                                                 
๓ กฎมหาเถรสมาคมฉบับที ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖). การแต่งตังถอดถอนพระอุปัชฌาย์คุณสมบัติผู้ขอ

บรรพชาอุปสมบทตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับท ี๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖). จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๑ ตอนที ๓ 

: ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๖. 



๖๙ 

 

 

 (๗) คนมีอวยัวะพิการจนไม่สามารถปฏิบติักิจพระศาสนาได ้

 

ค.บุคคลห้ามบวช ๑๑ ประเภท 

  ๑. กะเทย (บณัเฑาะก)์ ๒. คนทีลกัเพศ (บวชเอาเองโดยไม่ถูกตอ้ง) ๓. ผูไ้ปเขา้ลทัธิศาสนา

อืน ๔. สัตว์เดรัจฉาน ๕. ผูฆ่้ามารดา ๖. ผูฆ่้าบิดา ๗. ผูฆ่้าพระอรหันต์ ๘. ผูข้่มขืนนางภิกษุณี  

๙. ผูท้าํสงฆใ์ห้แตกกนั ๑๐. ผูป้ระทุษร้ายพระพุทธเจา้ถึงยงัพระโลหิตให้ห้อ  และ ๑๑. คนมีอวยัวะ 

๒ เพศ (อุภโตพยญัชนก) 

ง. ลกัษณะทไีม่ควรให้บรรพชา (เป็นสามเณร) ๓๒ ประเภท 

 ๑. มือขาด ๒. เทา้ขาด ๓. ทงัมือทงัเทา้ขาด ๔. หูขาด ๕. จมูกแหว่ง ๖. ทงัหูขาดทงัจมูก

แหว่ง ๗. นิวมือขาด ๘. นิวหวัแม่มือขาด  ๙. เอ็นเทา้ขาด  ๑๐. นิวมือเป็นแผน่ ๑๑. หลงัค่อม  ๑๒. 

เตียเกินไป ๑๓. คอพอก ๑๔. ถูกสักหมายโทษจนเสียโฉม ๑๕. ถูกลงอาญา (มีรอยแผลโบยดว้ยแส้) 

๑๖. ถูกหมายจบั (ใหฆ่้าไดเ้มือพบ)  ๑๗. มีเทา้ปุก ๑๘. เป็นโรคเรือรังรักษาไม่หาย   ๑๙. ประทุษร้าย

บริษทั (มีลกัษณะผิดแปลกไปจากหมู่)  ๒๐. ตาบอดขา้งเดียว หรือทงัสองขา้ง  ๒๑. เป็นง่อย ๒๒. 

คนกระจอก (เช่น เทา้ผิดปกติ ตอ้งเดินดว้ยหลงัเทา้)  ๒๓. เป็นอมัพาต ๒๔. คนเปลีย (เดินเองไม่ได)้  

๒๕. คนชรา ทุพพลภาพ ๒๖. ตาบอดแต่กาํเนิด  ๒๗. เป็นใบ ้๒๘. หูหนวก ๒๙. ทงับอดทงัใบ ้๓๐. 

ทงับอดทงัหนวก  ๓๑. ทงัใบท้งัหนวก ๓๒. ทงับอดทงัใบท้งัหนวก 

เมือกล่าวถึงการบวชในสมัยหลังพุทธกาลควรทีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลที

พระพุทธเจา้ไดใ้ชห้รือ บริหารจดัการในเรืองของการบวชดว้ยเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ทรงบวชให้

ดว้ยพระองคเ์อง เป็นการบวชทีใชฤ้ทธิหรือ พุทธานุภาพของพระองคเ์อง เพราะการบวชดว้ยพุทธา

นุภาพหรือเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นการบวชให้แก่พระภิกษุหรือผูที้ไดบ้รรลุคุณธรรมถึงขนั

เป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจา้จึงใช้ฤทธิในการบวชให้ส่วนการบวชอย่างที ๒ เรียกว่าการรับไตร

สรณคมน์คือการบวชทีการถึงพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นทีพงึแลว้สําเร็จเป็นพระภิกษุใน

ปัจจุบนัเป็นการบวชให้แก่สามเณรเท่านนัและการสุดทา้ยก็คือพิธีการบวชให้แก่พระในปัจจุบนัก็

คือ ญตัติจตุตถกรรมมีการประชุมสงฆ์คือมีสงฆ์เป็นใหญ่ตงัแต่ ๕ รูปขึนไปแล้วมีการสวดญตัติ

จตุตถกรรมเพอืใหส้ําเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาฉะนนัแลว้พิธีกรรมทีเกิดในประเทศไทย

ก็เป็นการเสริมในเรืองของกิจกรรมจากพุทธกาลเพราะวา่ในพุทธกาลไม่มีกิจกรรมมากมายเป็นการ

บวชเพือตอ้งการความพน้ทุกข์แต่ปัจจุบนันีเป็นการบวชในส่วนของเทศกาลโดยเฉพาะก่อนวนั

เขา้พรรษาก็จะมีการบวชและมีการจดัพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลียงฉลองการแห่นาคหรือว่าการ

เรียกขวญันาคเพือเป็นการเสริมให้ความรู้แก่ผูต้้องการรับฟังโดยเฉพาะในเรืองของพระคุณพ่อ 

พระคุณแม่ และในส่วนของการบวชนนัเป็นเรืองทียากจึงมีการเฉลิมฉลองกนัอยา่งแพร่หลายไม่วา่

จะเป็นในส่วนของภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือภาคใต ้การบวชนนัก็จะถือวา่เป็นความสําคญัที

เกิดในประเทศไทยสืบทอดจากในสมยัพุทธกาลผูเ้ขียนไดร้วบรวมไวด้งันี 
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จ. เทศกาลและพธีิกรรมการบวชหลงัพุทธกาล 

การบรรพชา อุปสมบทสามารถประมวลภาพรวมได้ดังนี 

วธีิการบวช ผู้ทําการ

บวช 

ผลลพัธ์ วิธีการ เหตุการณ์สําคัญ กจิกรรม 

๑

เอหิภิกขอุุป

สัมปทา 

พระพทุธเจา้ พระภิกษุ สําเ ร็จความเป็น

พ ร ะ ห ลั ง จ า ก

พระพุทธเจ้าตรัส

วา่“จงเป็นภิกษุมา

เถิด” 

การบวชสําเร็จด้วย

ฤทธิ 

“เพศคฤหัสถ์ของผู ้

นันก็อันตรธานไป 

เป็นอันว่าบรรพชา

อุปสมบทของเขา

สาํเร็จ” 

ไม่มีกิจกรรม 

แต่เป็นพทุธานุภาพ 

๒.ติสรณ

คมนูป

สัมปทา 

พระสาวก ในพุทธกาล

สํา เ ร็ จ เ ป็ น

พระภิกษุ, 

ปั จ จุ บั น

บ ว ช

สามเณร 

ขา้พเจ้าขอถือเอา

พระพทุธเจา้เป็นที

พึ ง  ข้ า พ เ จ้ า ข อ

ถือเอาพระธรรม

เป็นทีพึง ข้าพเจ้า

ข อ ถื อ เ อ า

พระสงฆ์เป็นทีพึง 

๓ ครัง 

ป ล ง ผ ม แ ล ะ โ ก น

หนวดก่อนแล้วให้

ค ร อ ง ผ้ า ก า ส า ว

พัสต ร์  ให้พา ดผ้า

อุตตราสงค์เฉวียง

บ่า ใหก้ราบเทา้ภิกษุ

ทงัหลายแล้วให้นัง

กระโหย่งประนม

มือพร้อมทังสังให้

วา่สรณคมน ์

ไ ม่ มี กิ จ ก ร ร ม , แ ต่

ปัจจุบันในไทยบวช

ภาคฤดูร้อนหลายคนก็

มีกิจกรรมบา้ง 

๓.ญตัติ

จตุตถกมัมูป

สัมปทา 

พระสงฆ ์ พระภิกษุ สํ า เ ร็ จ เ ป็ น พ ร ะ

จากการสวดวา่ “ผู ้

นี ซึงมี ชือนีสง ฆ์

อุปสมบทให้แล้ว 

มี ท่ า น ผู ้ นี เ ป็ น

อุปัชฌาย ์ชอบแก่

สงฆ ์เหตุนนัจึงนิง 

ข้ า พ เ จ้ า เ ข้ า ใ จ

ความหมายนีด้วย

อาการอยา่งนี” 

พระภิกษุผู ้ทีได้ใช้

การบวชวธีินีเป็นรูป

แรกคือ พระราธะ 

โดยมีพระอุปัชฌาย์

คื อ  พร ะ สารีบุ ต ร 

และถือเป็นวิธีการ

บรรพชาอุปสมบท

ทีใช้สืบทอดกันมา

จนถึงปัจจุบันวิธีนี

เ ป็นวิ ธีบวชทีทรง

มอบอาํนาจให้คณะ

สงฆ์เ ป็นใหญ่ คือ 

ในอดีตไม่มีกิจกรรม, 

แต่ปัจจุบนัในไทย 

- สู่ขวญันาค 

- แห่นาค 

- งานเลยีง 

- จดักองบวช 
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ภิกษุตงัแต่ ๕ รูปขึน

ไ ป ร่ ว ม กั น ทํ า

พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก

ก ล่ าว ถึ ง ก า รบ ว ช

ดว้ยวธีินี 

๔.โอวาท

ปฏิคคหณูป

สัมปทา 

พระพทุธเจา้ พ ร ะ ภิ ก ษุ  

พระก่อนกสั

ส ป ะ รู ป

เดยีวเท่านนั 

สําเ ร็จความเป็น

พ ร ะ ห ลั ง จ า ก

พระพุทธเจ้าตรัส

วา่ “ดูก่อนกสัสปะ 

เธอพึงศึกษาอย่าง

วา่มานีแล” 

พ ร ะ อ ง ค์ ต รั ส

ป ร ะ ท า น แ ก่ พ ร ะ

มหากสัสปะ 

ไม่มีกิจกรรม 

 

 ฉ. การแห่นาค 

การแห่นาคทาํตามศรัทธาของเจา้ภาพจะแห่ดว้ยชา้ง มา้ รถ เรือก็ได ้ทีแห่ดว้ยมา้คงจะถือเอา

อย่างพระสิทธัตถะคราวออกบวช เป็นตัวอย่าง นาคทุกคนต้อง โกนผม โกนคิว นุ่งเสือผา้ให้

เรียบร้อย ถา้ตงักองบวชไวท้ีบา้น ให้แห่กองบวชมารวมกนัทีวดัเมือพร้อมกนัแลว้ก็แห่รอบศาลาอีก

ครังหนึง การสู่ขวญันาค เมือแห่รอบศาลาแลว้นาคทุกคนเตรียมเขา้พาขวญั ญาติพีน้องนงัห้อมลอ้ม

พาขวญัพราหมณ์เริมทาํพิธีสู่ขวญั เสร็จแลว้ผกูแขนนาคนาํเขา้พิธีบวชต่อไปเวลาจะเขา้โบสถ์ พอ่จูง

มือซ้าย แม่จูงมือขวา ถา้พ่อแม่ไม่มีให้ญาติพีน้องเป็นผูจู้งถึงภายในโบสถ์แลว้นาคจะนาํดอกไมธู้ป

เทียนไปบูชาพระ เสร็จกลบัมานงัที พ่อแม่จะยกผา้ไตรส่งให้นาค ก่อนจะรับผา้ไตรนาคตอ้งกราบ

พ่อแม่ก่อน แลว้อุม้ผา้ไตรเดินคุกเข่าประนมมือเขา้ไปท่ามกลางสงฆ์กล่าวคาํขอบรรพชาต่อ พระ

อุปัชฌาชย ์แลว้ออกมาครองผา้ แลว้เขา้ไปขอศีลกบัพระอาจารยเ์ป็นอนัได้บวชเป็นสามเณรแล้ว 

ต่อจากนันอุม้บาตรเขา้ไปหาพระอุปัชฌายก์ล่าวคาํขอนิสัย เมือท่านเอาบาตรคล้องคอแล้วมอบ

บาตรจีวรให้ ให้ออกไปยืนขา้งนอก ตอนนีพระอาจารยคู่์สวดจะสมมุติตนเป็นผูส้อนและซักซ้อม

นาคแล้วออกไปซักถามนาค พอถามแลว้ก็เรียกนาคเขา้มาถามต่อหนา้สงฆ ์พระอุปัชฌายท์าํหนา้ที

บอกเล่าสงฆ์ แลว้อาจารยส์วดเป็นผูถ้ามพอถามเสร็จก็สวดญติั ๑ ครัง และอนุสาวนา ๓ ครัง เรียก 

ญตัติจตุตถกรรมวาจา เป็นอนัว่านาคนนัได้บวชเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วเมือบวชแล้ว พระ

อุปัชฌายจ์ะบอกอนุศาสน์ คือ บอกกิจทีพระควรทาํและไม่ 

กจิทีควรทํามี ๔ คือ นุ่งห่มผา้บงัสุกุล/เทียวบิณฑบาต/อยูโ่คนไม/้ฉันยาดองดว้ยนาํมูตร  กิจ

ทไีม่ควรทาํมี ๔ คือ เสพเมถุน/ลกัของเขา/ฆ่าสัตว/์พูดอวดคุณวเิศษทีไม่มีในตน 



๗๒ 

 

 

พระอุปัชฌายบ์อกอนุศาสน์จบแลว้ถือว่าเสร็จการบรรพชาอุปสมบทแลว้ ต่อจากนนัพระ

ใหม่จะนาํจตุปัจจยัไปถวายพระอุปัชฌายอ์าจารย ์และพระสงฆ์ เสร็จแล้วออกไปนงัทา้ยอาสนะ 

คอยรับอฏัฐะบริขาร ถา้ผูช้ายถวายให้รับดว้ยมือ ถา้ผูห้ญิงถวายใหใ้ช้ผา้กราบรับเสร็จแลว้เขา้มานงั

ทีเดิม เตรียมกรวดนาํไว ้เมือพระอุปัชฌายว์า่ "ยถา" พระใหม่เริมกรวดนาํพอท่านว่าถึง "มณีโชติร

โส ยถา " ให้กรวดนาํให้หมด การกรวดนาํในพิธีนีถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลแด่ญาติทีล่วงลบัไป

แลว้เป็นอนัเสร็จพิธีเกียวกบับวชแตเ่ท่านี เมือครบ ๓ วนัแลว้  

๑) จะมีการฉลองพระบวชใหม่  

๒) การฉลองก็คือจดัอาหารคาวหวาน มาเลียงพระ และ 

๓) สู่ขวญัใหพ้ระบวชใหม่ 

 

๓.๔ บทบาทพระสงฆ์ในประกอบพธีิกรรมในยุคหลงัพทุธกาล 

การทีจะมีพิธีกรรมในทางพุทธศาสนานนัพระสงฆ์มีบทบาทสาํคญัเพราะว่าพระสงฆเ์ป็นผู ้

ประกอบพิธีและเป็นผูน้ําในการทาํพิธีกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนา กล่าวถึงอดีตเมือยอ้นไป

หลงัจากพระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ไดมี้พิธีจดัพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระผูมี้พระภาค

เจา้โดยมีทงัคณะสงฆแ์ละฝ่ายกษตัริยฝ่์ายปกครองใหค้วามสาํคญั แต่เรืองราวทีปรากฏเป็นพิธีกรรม

ทางพุทธศาสนาทีพระสงฆ์มีบทบาทอย่างมากคงไม่ทิงไปจากเรืองราวการทําสังคายนา

พระไตรปิฎกเพราะเป็นต้นเรืองทีทาํให้มีการกล่าวถึงหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาเป็น

พระไตรปิฎกปรากฏมาถึงปัจจุบนันี เพราะถา้ไม่มีการสังคายนาหรือปล่อยให้เลือนหายไป คาํสอน

ทางพระพุทธศาสนาก็คงหมดไปจากพุทธศาสนาตงัแต่ ๒,๖๐๐ กว่าปีทีผ่านมาแลว้ เพราะฉะนนั

แลว้ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าการสังคายนานนัถือว่าเป็นส่วนสําคญัเป็นพิธีกรรมอย่างหนึงถึงแมจ้ะไม่ใช่

เทศกาลแต่ก็เป็นพิธีกรรมทีเกียวกบัพระพุทธศาสนาโดยตรงและสามารถทาํให้มีหลกัธรรมคาํสอน

มาถึงปัจจุบนักล่าวโดยสรุปก็คงจะเป็นการรวบรวมคาํสอนทงั ๓ ตะกร้าก็คือพระวินยั พระสูตรพระ

อภิธรรม เป็นคาํสอนทีพระพุทธเจา้ไดว้างไว ้สอนไวแ้ละมีสาวกทีสามารถทรงจาํ กล่าวบอกเป็นมุข

ปาฐะและจนมาเป็นการจารึกไวใ้นใบลานหรือในหนงัสือจนมาถึงปัจจุบนันี 

สังคายนา คือ การรวบรวมหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้เป็นหมวดหมู่ ก่อนหนา้สังคายนา

เกิดขึนจริงๆ  พระสารีบุตร อคัรสาวกเบืองขวา ไดร้วบรวมหมวดหมู่แห่งธรรมะตงัแต่หมวดหนึงถึง

หมวดสิบ และเกินสิบไวก่้อนแลว้ ชือวา่ สังคีติสูตร และ ทสุตตรสูตร ทีไม่นบัเป็นสังคายนาก็เพราะ

ยงัไม่สมบูรณ์สังคายนาครังแรกทีสมบูรณ์เกิดขึนหลงัจากพุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน โดยพระ
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อรหันต์สาวก ๕๐๐ รูป อนัมีพระมหากสัสปะเป็นประธาน ณ เมืองราชคฤห์ แควน้มคธ มีพระเจา้

อชาตศตัรูทรงเป็นองคอุ์ปถมัภร์ายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

เมือพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยานของเหล่ามลัลกษตัริย ์แห่งเมือง

กุสินารานนั พระมหากสัสปะอยูต่่างเมืองทราบข่าวพระประชวรของพระพุทธองค ์จึงเดินทางพร้อม

ภิกษุบริวารประมาณ ๕๐๐ รูป เพือเฝ้าพระพุทธองค์ก่อนเขา้ไปยงัเมืองกุสินารา ไดพ้กัเหนือยอยูใ่ต้

ร่มไมแ้ห่งหนึง 

ขณะนนัอาชีวกนักบวชนอกพุทธศาสนาคนหนึง ถือดอกมณฑารพเดินออกนอกเมืองมา 

พระมหากสัสปะจึงเอ่ยถามถึงพระพุทธเจา้ อาชีวกคนนนักล่าวว่า ศาสดาของพวกท่านปรินิพพาน

ได้ตงั ๗ วนัแลว้ พวกท่านยงัไม่ทราบอีกหรือไดย้ินดงันนั ภิกษุทีเป็นพระอรหันต์ขีณาสพก็นงันิง

ปลงธรรมสังเวช พิจารณาความไม่เทียงแทข้องสังขารฝ่ายภิกษุทียงัเป็นเสขบุคคลและปุถุชนอยู่

จาํนวนมากก็พากนัราํไห้อาลยัอาวรณ์ในพระพุทธองค ์

มีขรัวตารูปหนึงนามสุภทัทะ ไดเ้ห็นภิกษุทงัหลายรําไห้อยู่ จึงปลอบโยนว่า “นิงเสียเถอะ 

อย่าร้องไห้เลย พระศาสดาปรินิพพานไปก็ดีแลว้ สมยัยงัทรงพระชนม์อยู่ทรงจูจี้สารพดั ห้ามโน่น

ห้ามนี จะทาํอะไรก็ดูผิดไปหมด ไม่มีอิสระเสรีภาพเลย บดันีเราเป็นอิสระแล้ว ปรารถนาจะทาํ

หรือไม่ทาํอะไรก็ได”้ 

พระมหากสัสปะไดย้ินดงันนัก็สลดใจ “โอหนอ พระบรมศาสดาสินไปยงัไม่ขา้ม ๗ วนัเลย 

สาวกของพระองค์พูดไดถึ้งขนาดนี ต่อไปนานเขา้จะขนาดไหน” ท่านรําพึงวา่ พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ขณะทรงพระชนมอ์ยูท่รงมีพระมหากรุณาแก่ท่านเป็นกรณีพิเศษ ไดป้ระทานบาตรและจีวรแก่

ท่าน และทรงรับเอาบาตรจีวรของท่านไปทรงใช้เอง นบัว่าทรงไวว้างพระทยัต่อท่านเป็นอย่างยิง

เมือพระธรรมวินยัของพระพุทธองค์ถูกดูหมินจว้งจาบเช่นนีจะนิงดูดายหาควรไม่ท่านจึงตดัสินใจ

ทาํสังคายนาโดยคดัเลือกพระอรหันตส์าวกผูท้รงอภิญญาไดจ้าํนวน ๔๙๙ รูป เวน้ไว ้๑ รูป เพอืพระ

อานนท ์

ขณะนนัพระอานนทย์งัไม่บรรลุพระอรหตัผล จะเลือกท่านดว้ยก็ไม่ได ้เพราะคุณสมบติัยงั

ไม่ครบ ครันจะไม่เลือกก็ไม่ได ้เพราะการทาํสังคายนาครังนีขาดพระอานนท์ไม่ได ้เนืองจากพระ

อานนท์เป็นผูใ้กล้ชิดพระพุทธองค์มากทีสุด ไดท้รงจาํพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองคม์ากกว่า

ใครพระมหากัสสปะจึงให้โอกาสพระอานนท์เพือเร่งทาํความเพียร เพือทาํทีสุดทุกข์ให้ได้ทัน

กาํหนดสังคายนา อนัจะมีขึนใน ๓ เดือนขา้งหนา้ 

พระอานนท์จึงเร่งบาํเพ็ญเพียรทางจิตอย่างหนัก แต่ยิงเพียรมากเท่าไร ก็ดูเสมือนว่า

จุดหมายปลายทางห่างไกลออกไปทุกทีจึงรําพึงวา่พระพุทธองคท์รงพยากรณ์ไวก่้อนเสด็จดบัขนัธ์



๗๔ 

 

 

ปรินิพพานวา่ เราจะทาํทีสุดทุกขไ์ดไ้ม่นานหลงัจากทีพระองคเ์สด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน คาํพยากรณ์

ของพระพุทธองคค์งไม่มีทางเป็นอนืแน่ อยา่กระนนัเลย เราจะตอ้งเพียรใหม้ากขึนกวา่เดิม 

วนัหนึงหลงัจากเพียรภาวนาอยา่งหนกัรู้สึกเหนือยจึงกาํหนดวา่จะพกัผอ่นสักครู่แลว้จะเริม

ใหม่ จึงนงัลงเอนกายนอนพกั เทา้ไม่ทนัพน้พืน ศีรษะไม่ทนัถึงหมอน ท่านก็ “สวา่งโพลงภายใน” 

บรรลุพระอรหตัผลเป็นพระอรหนัตขี์ณาสพทรงอภิญญาในบดัดล ขณะนนัพระสงฆ์ ๔๙๙ รูป กาํลงั

นังประชุมกันตามลาํดับพรรษา เวน้อาสนะว่างไวห้นึงทีสําหรับพระอานนท์ พระอานนท์ต้อง

ประกาศว่าท่านได้บรรลุพระอรหัตแล้ว จึงเขา้ฌานบนัดาลฤทธิดาํดินไปโผล่ขึนนงับนอาสนะ 

ท่ามกลางสังฆสันนิบาต ทนัเวลาพอดีเมือพระสงฆป์ระชุมพร้อมกนัแลว้ พระมหากสัสปะประมุข

สงฆ์ได้ประกาศให้พระอุบาลีผูเ้ชียวชาญพระวินัยทาํหน้าทีวิสัชนาพระวินัย พระอานนท์ผูเ้ป็น

พหูสูตทาํหน้าทีวิสัชนาพระธรรม โดยตวัท่านเองทาํหน้าทีเป็นผูซ้กัถามประเด็นต่างๆ มีพระสงฆ์

ทงัปวงช่วยกนัสอบทาน 

  ลกัษณะของการสังคายนาคงเป็นทาํนอง (กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์ในสมัยก่อน) 

๑. พระสงฆ์ทงั ๕๐๐ รูป คงต่างก็เสนอพระธรรมเทศนาทีตนไดย้ินมาจากพระพุทธเจา้ 

มากบา้งนอ้ยบา้ง ขอ้มูลส่วนใหญ่ก็ไดม้าจากพระอุบาลีและพระอานนท ์

๒. พระธรรมเทศนานนัๆ พระพุทธองคค์งทรงแสดงโดย “ภาษา” ถินต่างๆ พระสงฆใ์นที

ประชุมคงตกลงกนัวา่จะตอ้งใชภ้าษาใดภาษาหนึง “ร้อยกรอง” เป็นภาษา “มาคธี” (หรือภาษามคธ) 

เมือซกัถามและตอบใหอ้รรถาธิบายจนเป็นทีตกลงกนัแลว้ ก็ “ร้อยกรอง” เป็นภาษามาคธี 

๓. เมือร้อยกรองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ พระสงฆ์ทงัปวงก็ “สวดสาธยายร่วมกนั” คือท่อง

พร้อมๆ กนั เพือใหจ้าํไดค้ล่องปาก เพราะฉะนนั จึงเรียกกิจกรรมครังนีวา่ “สังคายนา” (แปลวา่สวด

ร่วมกนั, สวดพร้อมกนั) ดว้ยประการนี 

สังคายนาครังนีกระทาํ ณ ถาํสัตตบรรณคูหาขา้งเขาภารบรรพตนอกเมืองราชคฤห์เมือง

หลวงแห่งแควน้มคธ มีพระเจา้อชาตศตัรูผูค้รองนครขณะนนัทรงเป็นองคอุ์ปถมัภ ์กระทาํกนัอยูเ่ป็น

เวลา ๗ เดือนจึงสําเร็จการทาํสังคายนาครังแรกนีเรียกวา่ “สังคายนาพระธรรมวินยั” เนืองจากยงัไม่

มีพระไตรปิฎกและไดถ่้ายทอดสืบต่อกนัมาโดยระบบ “มุขปาฐะ” (คือการท่องจํา)๔สรุปคือ พระอุ

บาลี จาํพระวินัยได้หมด ส่วนพระอานนท์ จาํเรืองพระสูตรและพระอภิธรรมมาจนถึงปัจจุบนัจน

                                                 

๔ เสฐียรพงษ์ วรรณปก.(๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒), ‘สังคายนาครังแรก’ ในพระพุทธศาสนา,มติชนสุด

สัปดาห์ [ออนไลน์], แหล่งขอ้มูล : https://www.matichonweekly.com/column/article_๒๓๘๐๖๔, [๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๕] 



๗๕ 

 

 

มาถึงพุทธศาสนิกชนในปัจจุบนั คงกล่าวไวเ้พียงสังเขปในการทาํสังคายนาครังที ๑ เท่านนั ไวใ้น

โอกาสต่อไปค่อยมาขยายเรืองนี 

  สรุป การสังคายนา (บาลี: สํคายนา) คือการประชุมตรวจชาํระสอบทานและจดัหมวดหมู่

คาํสงัสอนของพระพุทธเจา้ วางลงเป็นแบบแผนอนัหนึงอนัเดียวกนั ตามศพัท ์“สังคายนา”  หมายถึง 

สวดพร้อมกนั หรือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ “สังคีติ” แปลวา่ สวดพร้อมกนั มาจากคาํวา่ คายนา หรือ คีติ 

แปลว่า การสวด สํ แปลวา่ พร้อมกนั คาํนีมีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรมวินยั ทีเรียกว่า

วิธีการร้อยกรองหรือรวบรวมพระธรรมวินยั หรือประมวลคาํสังสอนของพระพุทธเจา้ มีวิธีการคือ

นาํเอาคาํสังสอนของพระพุทธเจา้ทีทรงจาํไวม้าแสดงในทีประชุมพระสงฆ ์จากนนัให้มีการซักถาม

กนั จนกระทงัทีประชุมลงมติวา่เป็นอยา่งนนัแน่นอน เมือไดม้ติร่วมกนัแลว้ในเรืองใด ก็ให้สวดขึน

พร้อมกนั การสวดพร้อมกนัแสดงถึงการลงมติร่วมกนัเป็นเอกฉนัท ์และเป็นการทรงจาํกนัไวเ้ป็น

แบบแผนต่อไป 

 

๓.๕ ความสัมพันธ์ของการสร้างพระพุทธรูปและเจดีย์กับเทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพทุธศาสนา   

  ๓.๕.๑ การสร้างพระพุทธรูปและเจดีย์ 

 จากการศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์ตา่ง ๆ หลงัจากพระพุทธเจา้เสด็จเขา้สู่ปรินิพพานไป

แล้วกว่า ๓๐๐ ปีหรือพุทธศตวรรษที ๑-๓ ไม่พบหลักฐานทางด้านศิลปวัตถุทีถือว่าเป็นรูป

สัญลกัษณ์แทนพระพุทธเจา้ สันนิษฐานว่าเมือครังพระพุทธองค์ยงัทรงพระชนม์อยู่ บรรดาพุทธ

บริษทัทงัหลายจะให้ความเคารพนบัถือแต่ในไตรสรณคมน์ อนัไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระธรรม อนั

เป็นคาํสอนของพระองคแ์ละพระสงฆ์หมู่สาวกของพระพุทธเจา้ ผูถื้อวตัรปฏิบติัตามพระธรรมวินยั

ทีพระบรมศาสดาสังสอนและกาํหนดไวท้ีเรียกว่าพระรัตนตรัยอนัเป็นหลกัสูงสุดในพุทธศาสนา 

หรือแม้เมือพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเหล่าสาวกก็หาได้มีสิงอืนใดทีจะเป็น

สัญลกัษณ์เคารพแทนพระพุทธองค์ไม่นอกจากพระธรรมวินัยดงัมีพุทธฎีกาตรัสแก่เหล่าสาวกที

ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรความวา่ "ธรรมและวินยัทีเราแสดงแลว้บญัญติัแล้วแก่เธอทงัหลาย 

หลงัจากเราล่วงลบัไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทงัหลาย”๕อยา่งไรก็ดีจากการศึกษาพุทธประวติัได้

อธิบายไวว้่า ขณะเมือพระพุทธองค์ใกล้เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน พระอานนท์กราบทูลว่า “ขา้แต่

พระองค์ผูเ้จริญ เมือก่อนภิกษุทงัหลายผูจ้าํพรรษาในทิศทงัหลายเมือมาเฝ้าพระตถาคต ขา้พระองค์

ทงัหลายยอ่มไดพ้บไดใ้กลชิ้ดก็เมือพระผูมี้พระภาคเสด็จล่วงลบัไป ขา้พระองคท์งัหลายจะไม่ไดพ้บ 

                                                 
๕ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร, 

๒๕๑๗), หนา้ ๔๒๐. 



๗๖ 

 

 

ไม่ไดใ้กลชิ้ด ผูเ้ป็นทีเจริญใจ (อีก)”๖ดว้ยเหตุนีพระพุทธองคจึ์งทรงตรัสกบัพระอานนท์วา่ สําหรับ

พุทธบริษทัเหล่าใดทีใคร่จะเห็นพระองค ์ก็ให้ไปดูไปปลงธรรมสังเวชบูชาสักการะสังเวชนียสถาน 

๔ แห่ง กล่าวคือ 

 ๑. สถานทีประสูติ ณ ลุมพินีวนั เมืองกบิลพสัดุ์ซึงปัจจุบนัตงัอยู่ในตาํบลรุมมินเด อาํเภอ

ไภรวา แควน้อูธ ประเทศเนปาล 

 ๒. สถานทีตรัสรู้พระโพธิญาณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองมคธ

ปัจจุบนัตงัอยูใ่นตาํบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 

 ๓. สถานทีแสดงปฐมเทศนาธัมจกัรกปัปวตัตนสูตรหรือเทศน์ครังแรกของพระพุทธเจา้

โปรดแก่ปัญจวคัคีย ์ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ปัจจุบนัตงัอยูใ่นสารนาถ รัฐพิหาร 

ประเทศอินเดีย 

 ๔. สถานทีเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบนัตงัอยู่ใน

ตาํบลมถากวัร์อาํเภอกุสินครหรือกาเซีย จงัหวดัเดวเย รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย 

 สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนีเป็นสถานทีทีภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา ผูม้ีศรัทธาควรไปดู

ดว้ยระลึกวา่ ตถาคตประสูติในทีนี ไดต้รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในทีนี ประกาศธรรมจกัรอนั

ยอดเยยีมในทีนี ไดเ้สด็จดบัขนัธปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในทีนี และทรงตรัสวา่ ชน

เหล่าใดเหล่าหนึงจาริกไปยงัสังเวชนียสถานทงั ๔ แห่งนีจกัมีจิตเลือมใส ชนเหล่านันทงัหมด

หลงัจากตายแลว้จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์๗   

  สรุปได้ว่าในเรืองการสร้างพระพุทธรูปและพระเจดีย์ ในประเทศไทยเรามีการสร้าง

พระพุทธรูปและเจดียจ์าํนวนมาก และยงัมีประเพณีก่อพระเจดียท์ราย ผูกโยงกบัคติความเชือเรือง

เวรกรรมในพระพุทธศาสนา เชือวา่การ ก่อเจดียท์ราย ถวายวดัเพอืนาํเศษดินทรายทีติดเทา้ออกจาก

วดัไป มาคืนวดัในรูปของเจดียท์รายและเพือถวายเป็นพุทธบูชา เชือกนัวา่จะไดอ้านิสงส์มาก คือจะ

ไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมด้วยยศถาบรรดาศกัดิ มีบริวารและ

เกียรติยศชือเสียง หากตายไปจะไดขึ้นสวรรค์ พรังพร้อมดว้ยสมบติัและมีนางฟ้าเป็นบริวาร จึงทาํ

ให้คนโบราณนิยม “ก่อพระเจดีย์ทราย” ใน “วนัสงกรานต์”และเป็นกุศโลบายให้คนในชุมชน

รวมตวักนัไดพ้บปะสังสรรคก์นั เพือจดัประเพณีรืนเริงเป็นการสร้างความสามคัคีของคนในชุมชน

ดว้ย 

                                                 
๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๐. 
๗ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครังที ๒๐, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์บริษทั สหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๕๖), หนา้ ๔๒๐. 
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  ๓.๕.๒ ความสัมพนัธ์ของสถูปเจดีย์กบัพธีิกรรม๘ 

 การสร้างเจดียเ์ป็นพุทธประสงค ์คาํว่า “พุทธประสงค”์ หมายถึงพุทธประสงคท์ีจะรักษา

ประเพณีของชาวพุทธคราวเมือใกลจ้ะปรินิพพาน ขณะพระพุทธเจา้ประทบับรรทมระหว่างสาละ

ทงัคู่ ณ สาลวโนทยาน กรุงกุสินารา พระอานนท์กราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ

หลงัจากปรินิพพาน พระพุทธเจา้ตรัสตอบวา่ กษตัริยผ์ูเ้ป็นบณัฑิต พราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑิต คฤหบดีผู ้

เป็นบณัฑิต เลือมใส ในพระตถาคตจะพึงปฏิบติัในพระสรีระของตถาคต เหมือนทีเขาปฏิบติัในพระ

สรีระของพระเจา้จกัรพรรดิ 

  เมือพระอานนทก์ราบทูลถามว่า “เขาปฏิบติัในพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิอยา่งไร” 

พระพุทธองค์ตรัสตอบวา่ “เขาห่อพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิดว้ยผา้ใหม่ ครันห่อแลว้ซับดว้ย

สําลี ครันซับดว้ยสําลีแลว้ ห่อดว้ยผา้ไหม โดยอุบาย เขาห่อพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิดว้ยผา้ 

๕๐๐ คู่ แลว้เชิญลงในรางเหล็กทีมีนาํมนับรรจุเตม็อยู ่แลว้ครอบดว้ยรางเหล็กอีกใบหนึง วางบนเชิง

ตะกอน(จิตกาธาน)ทีทาํดว้ยดอกไมน้านาชนิด ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจา้จกัรพรรดิ สร้าง

พระสถูปของพระเจา้จกัรพรรดิไวใ้นทางใหญ่ ๔ แพร่ง ดูก่อนอานนท ์เขาปฏิบติัในพระสรีระของ

พระเจา้จกัรพรรดิอย่างนี พึงปฏิบติัในพระพุทธสรีระเหมือนอย่างพระเจา้จกัรพรรดิ พึงสร้างพระ

สถูปของพระตถาคตไวใ้นทางใหญ่ ๔ แพร่ง เหล่าชนผูพ้วงมาลยัดอกไมข้องหอม หรือกราบไหว ้

หรือทาํจิตให้เลือมใสในพระสถูปนนั ขอ้นนัก็จกัไดรั้บประโยชน์ ไดรั้บความสุขตลอดกาลนาน” 

  นอกจากนี พระพุทธเจา้ยงัไดต้รัสถึงบุคคล ๔ ประเภท ซึงเป็นผูค้วรแก่การสร้างสถูปไว้

บูชา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้า และพระเจ้า

จกัรพรรดิ 

  ขอ้มูลเหล่านี เป็นเครืองยืนยนัว่า สถูปหรือเจดียใ์นพระพุทธศาสนา เป็นพุทธประสงค์

โดยตรง และพอกล่าวไดว้า่ ประเพณีนิยมในการสร้างพระสถูปเจดียน์นั มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา

เท่านนั และนิยมสร้างกนัมาตงัแต่สมยัทีพระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนม์ชีพอยู ่แมแ้ต่คราวทีพระสารี

บุตรผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบืองขวานิพพาน หลงัจากทาํฌาปนกิจสรีระแลว้ พระพุทธเจา้ก็ยงัสังให้

พระจุนทะและคณะสร้างเจดียเ์พือบรรจุสารีริกธาตุไวที้ประตูพระเชตวนั เมืองสาวตัถี และส่วน

หนึงให้สร้างสถูปเจดียบ์รรจุไวที้นาลนัทาบา้นเกิด ความจริง ประเพณีนิยมในการสร้างสถูปหรือ

เจดียนี์มีมาก่อนพุทธกาล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพกล่าวไวใ้นเรือง 

“ตาํนานพุทธเจดีย”์ ตอนหนึง “พระสถูปนัน เดิมสร้างสําหรับบรรจุพระบรมธาตุ ตามแบบแผน

อนัมีประเพณีในมชัฌิมประเทศตงัแต่ก่อนพุทธกาล” เขา้ใจวา่เป็นสิงศกัดิสิทธิประเภทหนึงในหลาย

ประเภททีคนอินเดียโบราณนิยมสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนทีอยู่ในเชือชาติเดียวกนักบัพระพุทธเจา้ 

                                                 
  ๘ พระมหาสมจินต ์สมมาปญโญ (๒๕๔๗), บทความเรือง “เจดีย์ในพระพุทธศาสนา”, มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, [ออนไลน์], แหล่งขอ้มูล : https://www.mcu.ac.th/article/detail/503 [๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๕] 
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สันนิษฐานว่า คนกลุ่มศากยะอาจเป็นกลุ่มเดียวกนักบัพวกอารยนัทีอพยพลงจากตอนเหนือของ

อินเดีย แต่ต่อมาไม่เห็นดว้ยกบัระบบสังคมวฒันธรรมทีอารยนัส่วนใหญ่ถือปฏิบติั โดยเฉพาะการ

แบ่งชนชันทางสังคมออกเป็นวรรณะ กลุ่มนีจึงแยกตัวออกมาเรียกชือว่า “ศากยะ” และสร้าง

วฒันธรรมประเพณีแบบใหม่ขึนมาถือปฏิบติัในกลุ่มของตนเอง เมือญาติเสียชีวิตก็นิยมเผาศพและ

เก็บกระดูกไวบู้ชา โดยสร้างทีเก็บ ซึงถา้มีขนาดใหญ่โตก็เรียกวา่สถูป 

  การสร้างเจดีย์เป็นประเพณขีองพระพุทธศาสนา 

  สถูปหรือเจดียน์นั ในพระพุทธศาสนา ถา้จะใหถู้กตอ้งจริงๆ ตอ้งเรียกวา่ “พระสถูป” ตอ้ง

ใช้คาํวา่ “พระ” นาํหน้าดว้ย เพราะเป็นของสูง เป็นสิงศกัดิสิทธิสูงสุด เป็นทีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุโดยเฉพาะ การสร้างสถูปหรือเจดียเ์ป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะ ซึงมิไดม้ี

เฉพาะในสมยัพระโคดมพุทธเจา้เท่านนั ในสมยัของพระพุทธเจา้องค์อืน ๆ ชาวพุทธก็สร้างสถูป

หรือเจดียเ์ป็นทีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ เพือเป็นทีบูชาสักการะทงัสิน 

พระสถูปหรือเจดียข์องพระพุทธเจา้แต่ละพระองค์มีขนาดแตกต่างกนัไป ในคมัภีร์พุทธวงศ์ พระ

สุตตนัตปิฎกเล่มที ๓๓ มีขอ้ความระบุไวช้ดัเจนตามลาํดบัดงันี 

 

  ๑. พระทีปังกรพุทธเจา้ พระชินศาสดาพระนามวา่ ทีปังกร เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ ณ 

นนัทาราม พระสถูปอนัประเสริฐของพระชินเจา้พระองค์นนั สูง ๓๖ โยชน์ ณ นนัทารามนนั พระ

สถูปบรรจุบาตร จีวร บริขาร และเครืองบริโภคของพระองค์ผูศ้าสดา ทีโคนตน้โพธิในกาลนนั สูง 

๓ โยชน์ 

  ๒. พระโกณฑญัญพุทธเจา้ พระพุทธเจา้พระนามว่า โกณฑญัญะ ผูท้รงพระสิริ เสด็จดบั

ขนัธปรินิพพาน ณ นนัทาราม พระเจดียข์องพระองคสู์ง ๗ โยชน์ ณ นนัทารามนนัแล 

  ๓. พระมงคลพุทธเจา้ พระพุทธเจา้พระนามวา่มงคล เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ณ พระราช

อุทยานชือเวสสระ พระสถูปของพระชินเจา้นนัสูง ๓๐ โยชน์ ณ พระราชอุทานชือเวสสระนนัแล 

  ๔. พระสุมนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ ผูท้รงพระยศ เสด็จดับขันธปริ

นิพพานทีองัคาราม พระสถูปของพระชินเจา้นนั สูง ๔ โยชน์ ทีองัคารามนนัแล 

  ๕. พระเรวตพุทธเจา้ พระเรวตพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแล้ว พระอฏัฐิธาตุแตก

กระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  ๖. พระโสภิตพุทธเจา้ พระโสภิตพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระอฏัฐิธาตุของ

พระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  ๗. พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า พระชินศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี เสด็จดับขันธปริ

นิพพานทีธรรมาราม พระสถูปของพระชินเจา้นนัสูง ๒๕ โยชน์ ทีธรรมารามนนัแล 
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  ๘. พระปทุมพุทธเจา้พระปทุมพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแล้ว พระอฏัฐิธาตุของ

พระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  ๙. พระนารทพุทธเจ้า พระชินพุทธเจ้าผูป้ระเสริฐพระนามว่านารท เสด็จดับขันธปริ

นิพพานทีสุทสัสนนคร พระสถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูง ๔ โยชน์ ทีสุทสัสนนครนนัแล 

  ๑๐. พระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระชินพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ เสด็จดับขันธปริ

นิพพานทีนนัทาราม พระสถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูง ๑๒ โยชน์ ทีนนัทารามนนัแล 

  ๑๑. พระสุเมธพุทธเจา้ พระสุเมธพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระอฏัฐิธาตุของ

พระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  ๑๒. พระสุชาตพุทธเจา้ พระชินพุทธเจา้ผูป้ระเสริฐพระนามว่าสุชาตะ เดส็จดบัขนัธปริ

นิพพานทีเสลาราม พระเจดียข์องพระศาสดา สูง ๓ คาวตุ ทีเสลารามนนัแล 

  ๑๓. พระปิยทสัสีพุทธเจา้ พระมุนีผูป้ระเสริฐพระนามวา่ปิยทสัสี เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน

ทีอสัสัตถาราม พระสถูปของพระชินเจา้นนั สูงถึง ๓ โยชน์ ทีอสัสัตถารามนนัแล 

  ๑๔. พระอตัถทสัสีพุทธเจา้ พระอตัถทสัสีพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระอฏัฐิ

ธาตุของพระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  ๑๕. พระธัมมทสัสีพุทธเจา้ พระมหาวีระพระนามวา่ธมัมทสัสี เสด็จดบัขนัธปรินิพพานที

เกสาราม พระสถูปอนัประเสริฐของพระองคน์นั สูงถึง ๓ โยชน์ 

  ๑๖. พระสิทธัตถพุทธเจา้ พระพุทธเจา้พระนามว่าสิทธตัถะ ทรงเป็นมุนีผูป้ระเสริฐ เสด็จ

ดบัขนัธปรินิพพานทีอโนมาราม พระสถูปดนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๔ โยชน์ ทีอโนมาราม

นนั 

  ๑๗. พระติสสพุทธเจ้า พระชินพุทธเจา้ผูป้ระเสริฐพระนามว่าติสสะ เสด็จดบัขนัธปริ

นิพพานทีนนัทาราม พระสถูปของพระองค ์สูงถึง ๓ โยชน์ ทีนนัทารามนนั 

  ๑๘. พระปุสสพุทธเจา้ พระปุสสพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระอฏัฐิธาตุของ

พระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  ๑๙. พระวิปัสสีพุทธเจา้ พระวีรพุทธเจา้พระนามว่าวิปัสสี ทรงเป็นนระผูป้ระเสริฐ เสด็จ

ดบัขนัธปรินิพพานทีสุมิตตาราม พระสถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๗ โยชน์ ทีสุมิตตาราม

นนั 

  ๒๐. พระสิขีพุทธเจา้ พระพุทธเจา้พระนามวา่สิขี ทรงเป็นมุนีผูป้ระเสริฐ เสด็จดบัขนัธปริ

นิพพานทีอสัสาราม พระสถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๓ โยชน์ ทีอสัสารามนนัแล 

  ๒๑. พระเวสสภูพุทธเจา้ พระเวสสภูพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้ พระอฏัฐิธาตุ

ของพระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 
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  ๒๒. พระกกุสันธพุทธเจ้า พระชินพุทธเจ้าผูป้ระเสริฐพระนามว่ากกุสันธะ เสด็จดับ

ขนัธปรินิพพานทีเขมาราม พระสถูปอนัประเสริฐของพระองค ์สูงถึง ๑ คาวตุ ทีเขมารามนนัแล 

  ๒๓. พระโกนาคมนพุทธเจา้ พระโกนาคมนพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแล้ว พระ

อัฏฐิธาตุของพระองค์กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกัน แผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานา

อารยประเทศ 

  ๒๔. พระกสัสปพุทธเจา้ พระชินศาสดาพระนามวา่มหากสัสปะ เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน

ทีเสตพัยาราม พระสถูปของพระชินพุทธเจา้นนั สูงถึง ๑ โยชน์ ทีเสตพัยารามนนัแล 

  ๒๕. พระโคดมพุทธเจา้ พระโคดมพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแล้ว พระอฏัฐิธาตุ

ของพระองคก์ระจดักระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกนั แผไ่ปประดิษฐานอยูใ่นนานาอารยประเทศ 

  พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทีพระอัฏฐิธาตุกระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่ง เดียวกัน 

พระพุทธเจา้พระองคน์นันบัวา่มีพระบารมีแผก่วา้งใหญ่ไพศาล อนุเคราะห์แก่ชาวโลกไดท้วัถึงมาก 

กล่าวเฉพาะโคดมพุทธเจา้ เมือพระมหากสัสปเถระรวมพระอฏัฐิธาตุ(พระบรมสารีริกธาตุ)มาไวท้ี

เดียวกนั คือทีกรุงราชคฤห์ ครันถึงสมยัพระเจา้อโศกมหาราช พระองค์รับสังให้สร้างพระสถูป

(เจดีย)์ ๘๔,๐๐๐ องคป์ระดิษฐานทวัชมพูทวีป(อินเดีย) แลว้บรรจุพระอฏัฐิธาตุของพระโคดมพุทธ

เจา้ ประชาชนทวัชมพูทวปีก็ไดบู้ชาสักการะ และไดบุ้ญทวัถึงกนั 

  เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๘ แห่ง 

   กษตัริยใ์นแควน้ต่าง ๆ ไดท้ราบข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจา้ ต่างส่งทูตไปทีกรุงกุ

สินาราแควน้มลัละ เพือขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ เมือถวายพระเพลิงพระ

พุทธสรีระเสร็จแลว้ ทูตจากเมืองต่าง ๆ ยินยอมพร้อมใจกนัให้โทณพราหมณ์ไดท้าํหนา้ทีประสาน

สัมพนัธ์ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์กล่าวไวต้อนหนึงวา่ ท่านผูเ้จริญทงัหลาย ขอจงฟัง

คาํขา้พเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว พระพุทธเจา้ของเราทงัหลายตรัสสรรเสริญขนัความ(ความอดทน) การที

เราจะแตกสามคัคีกนัเพราะส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุนีไม่ดีเลย ขอให้เราทงัหลายยินยอม

พร้อมกนัแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน ขอพระสถูปจงแพร่หลายในทิศทงัหลาย คนที

เลือมใสพระพุทธเจา้มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

  ต่อจากนนัก็ไดแ้บ่งพระบรมสารีริกธาตุกนั ทูตจากเมืองต่าง ๆ ไดพ้ระบรมสารีริกธาตุคน

ละ ๒ ทะนาน นาํไปยงัเมืองของตน ทาํการเฉลิมฉลองบูชาสักการะ เปิดโอกาสให้พุทธศาสานิกชน

ได้กราบไหวบู้ชากนั ต่อจากนนัได้สร้างสถูป(เจดีย)์ เพือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวเ้ป็นทีบูชา

สักการะในกาลสืบไป ดงันี 

  (๑) พระเจา้อชาตศตัรูแห่งแควน้มคธ ไดก้ระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นกรุง

ราชคฤห์ 
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  (๒) กษตัริยลิ์จฉวีแห่งแควน้วชัชี ได้กระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นกรุงเว

สาลี 

  (๓) กษตัริยศ์ากยะแห่งแควน้สักกะ ได้กระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นกรุง

กบิลพสัดุ ์

  (๔) กษตัริยถู์ลีแห่งอลัลกปัปะ ไดก้ระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมือง อลัล

กปัปะ 

  (๕) กษตัริยโ์กลิยะแห่งรามคาม ไดก้ระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมืองราม

คาม 

  (๖) เจา้ผูค้รองนครแห่งเวฏฐทีปกะ ไดก้ระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้นเมือง

เวฏฐทีปกะ 

  (๗) กษตัริยม์ลัละแห่งแควน้มลัละฝ่ายเหนือ ไดก้ระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้

ในเมืองกุสินารา 

  (๘) กษตัริยม์ลัละแห่งแควน้มลัละฝ่ายใต ้ไดก้ระทาํสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวใ้น

เมืองปาวา 

  ส่วนโทณพราหมณ์ไดก้ระทาํสถูปบรรจุทะนานทีใชต้วงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งกนันนั

แหละไวเ้ป็นทีบูชาสักการะ กษตัริยแ์ห่งโมริยะ ได้กระทาํสถูปบรรจุพระองัคาร(เถ้า)ไวใ้นเมือง

ปิปผลิวนั 

 เรืองนีแสดงให้เห็นความสําคญัของสถูป(เจดีย์) กาํเนิดความเป็นมาของสถูปในอินเดีย 

กล่าวเฉพาะเรืองพระเจา้อชาตศตัรูแห่งแควน้มคธ จดัพิธีฉลองยิงใหญ่ตลอดระยะทางตงัแต่กรุงกุสิ

นาราถึงราชคฤห์เลยทีเดียว นับเป็นระยะทาง ๒๕ โยชน์ พระองค์ได้ทรงสร้างสถูปพระบรม

สารีริกธาตุไวอ้ยา่งดี เรืองนีน่าศึกษามิใช่นอ้ย ตาํนานบอกวา่ พระมหากสัสปเถระไดถ้วายคาํแนะนาํ

แก่พระเจา้อชาตศตัรูให้ดาํเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอีก ๗ ส่วนทีไดแ้จกจ่ายไปตามเมือง

ต่าง ๆ นนัมารวมบรรจุไวใ้นกรุงราชคฤห์ เพอืป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกิดขึน โดยพระมหากสัสป

เถระรับภาระทีจะรวบรวมเอง จากนนั พระเถระก็ไดด้าํเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจาก

ราชตระกูลทงั ๗ มาประดิษฐานไวใ้นทิศตะวนัออก และทิศใต้ของกรุงราชคฤห์ โดยพระเถระ

เล็งเห็นว่า ในอนาคต คนทงัหลายจกัเก็บพระบรมธาตุเหล่านีไวใ้นมหาเจดียใ์นมหาวิหารลงักา๒ 

พระราชารับสังให้สร้างสถูปไว ้๘ องค์ ใส่พระบรมสารีริกธาตุไวผ้อบจนัทน์เหลือง ๘ ใบ พระ

มหากสัสปเถระอธิษฐานวา่ “พวงมาลยัอยา่เหียว กลินหอมอยา่หายไไป ประทีปอย่าไหม”้ แลว้ให้

จารึกไวที้แผ่นทองว่า “แมใ้นอนาคต ครังพระกุมารพระนามว่าอโศกจกัเถลิงถวลัยราชสมบติัเป็น

พระเจา้อโศกมหาราช ทา้วเธอจกัทรงกระทาํพระบรมสารีริกธาตุเหล่านีใหแ้พร่หลายไป ดงันี” 
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  คาํวา่ “เจดีย”์ ในยุคดงัเดิมมีนยักวา้งขวางครอบคลุมสิงทีควรเคารพ นบัถือ บูชาหลายอยา่ง

ดงัทีกล่าวแลว้ โดยสรุปมี ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย ์บริโภคเจดีย ์ ธรรมเจดีย ์และอุทเทสิกเจดีย ์

  สิงของทีสร้างขึนอุทิศพระพุทธเจา้ เป็นสัญลกัษณ์แทนองคพ์ระพุทธเจา้ ไม่กาํหนดวา่จะ

เป็นอะไร เช่น พระแทนวชัรอาสน์ทีเจดียศ์รีมหาโพธิพุทธคยา พระพุทธรูป 

  โดยนยันีจะเห็นว่า “เจดีย”์ มีความหมายกวา้งครอบคลุมสิงทีควรบูชาสักการะทุกอย่าง 

ไม่ไดห้มายถึงสถูปอยา่งเดียว เจดียท์ีมีความหมายเดียวกนักบั “สถูป” คือ ธาตุเจดีย ์ซึงสร้างขึนเพือ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุ หรืออฏัฐิธาตุ ต่อไปนีจะกล่าวถึงเฉพาะเจดียป์ระเภทที ๑ 

คือ ธาตุเจดียเ์ท่านนั (ซึงอาจจะใชค้าํวา่ เจดีย,์ สถูป, พระธาตุ, พระบรมธาตุ, หรือพระปรางค ์แลว้แต่

กรณี) 

  ๓.๕.๓ ประเพณกีารสร้างเจดีย์สมัยหลงัพุทธกาล 

  พระเจา้อโศกมหาราชทรงอุปถมัภ์การสังคายนาครังที ๓ ณ วดัอโศการาม เมือเสร็จพิธี

สังคายนา ได้ส่งสมณทูต ๙ สายไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ โดยการถวาย

คาํแนะนาํของพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ ในส่วนของพระองค์เอง พระเจา้อโศกมหาราชไดเ้สด็จ

จาริกแสวงบุญไปในทีต่าง ๆ ทีมีส่วนเกียวกบัขอ้งกบัพระพุทธเจา้ หรือพุทธสาวกทีสาํคญั เช่น เป็น

สถานทีประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน พร้อมกนันนัได้ทรงสร้างสถูปและเสา

อโศกประดิษฐานไวใ้นทีนนั ๆ เพือเป็นทีสักการบูชาของคนในถินนนั ๆ และเป็นเครืองชีให้คนรุ่น

หลังได้รู้ว่า “ณ ทีแห่งนีมีความสําคญัในฐานะเป็นสถานทีพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้” เป็นต้น 

สันนิษฐานไดว้า่ ประเพณีนิยมในการสร้างเจดียเ์กิดขึนและถือปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในสมยัพระ

เจา้อโศกมหาราชนนัเอง ขอ้มูลในคมัภีร์พระพุทธศาสนาบอกวา่ พระเจา้อโศกมหาราชทรงรับสงัให้

สร้างสถูปประดิษฐานไวท้วัชมพูทวีป(อินเดีย) เป็นจาํนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ดงัข้อความในคมัภีร์

สมนัตปาสาทิกาตอนหนึงพอสรุปความไดว้า่ 

  เมือพระพุทธเจา้ปรินิพพานประมาณ ๒๑๘ ปี ณ เมืองปาฏลีบุตร พระเจา้อโศกมหาราช

เมือทาํศึกสงครามมามาก (โดยเฉพาะทีแควน้กาลิงคะ) รู้สึกสลดพระทยัทีทอดพระเนตรเห็นคนลม้

ตายมากในศึกสงคราม วนัหนึงทอดพระเนตรเห็นสามเณรนิโครธ เกิดศรัทธาเลือมใส ยงิเมือไดฟั้ง

ธรรม ก็ยงิเกิดศรัทธามา ถวายภตัตาหารแก่พระภิกษุสงฆว์นัละ ๖๐๐,๐๐๐ รูป ตอ่ทรงรับสังใหส้ร้าง

มหาวิหาร(วดัใหญ่) ชือวา่ อโศการาม(แปลวา่ไม่เศร้าโศก) โดยพระสงฆไ์ดม้อบหมายให้พระอินท

คุตตเถระเป็นผูดู้แลการก่อสร้าง ใช้เวลาสร้าง ๓ ปี นอกจากนี พระเจา้อโศกมหาราชทรงรับสังให้

สร้างวิหาร(วดัเล็ก)อีก ๘๔,๐๐๐ แห่ง พร้อมกบัเจดีย ์๘๔,๐๐๐ องค์ไวใ้นเมือง ๘๔,๐๐๐ แห่งทวั

ชมพูทวปี(อินเดีย) 

  มีขอ้สันนิษฐานเพิมเติม สถูปเหล่านนัไม่ไดป้ระดิษฐานอยูเ่ฉพาะในอินเดียเท่านนั แมใ้น

ประเทศจีนและประเทศใกล้เคียงก็มีสถูปของพระเจา้อโศกมหาราชประดิษฐานอยู่ด้วย คตินิยม

สร้างเจดียนี์แพร่หลายอยา่งมากในอินเดียในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์
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โมริยะและสมยัหลงัจากนนั พระเจา้อโศกมหาราชได้รับการนบัถือว่าทรงเป็นผูริ้เริมกระแสแห่ง

พระพุทธศาสนาแบบใหม่ คือแบบทีมีฆราวาสผูค้รองเรือนมีบทบาทสําคญัเท่ากบัพระภิกษุ เหมือน

ฆราวาสหลายท่านไดท้าํมาแลว้ในสมยัพุทธกาล เช่น พระเจา้พิมพิสาร พระเจา้ปเสนทิโกศล อนาถ

บิณฑิกเศรษฐี นางวสิาขามหาอุบาสิกา 

  การสร้างเจดีย์ในอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหรือในสมยัหลังจากนัน มิได้

จุดประสงคเ์พียงเพือเป็นสัญลกัษณ์วา่ “นีเป็นพุทธสถาน” เท่านนั แต่ยงัมีจุดประสงคเ์พอืบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหนัตไ์วเ้ป็นทีบูชาสักการะของพวกฆราวาสผูค้รองเรือนที

ตอ้งหมกมุ่นอยูก่บัการประกอบอาชีพเลียงตวัและครอบครัว ไม่มีเวลาไปวดัเพือฟังธรรม ไม่มีเวลา

ไปนงัปฏิบติัธรรมรักษาศีล แต่ประสงคท์ีจะไดบุ้ญโดยเพียงแต่ไปกราบไหวบู้ชาเจดียที์อยูใ่กลบ้า้น 

เสร็จแลว้ก็ไปประกอบอาชีพของตน ทีสําคญัคือ เจดียน์นัสร้างไวท้ีไหนก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างไว้

ในวดั ฆราวาสผูป้ระกอบอาชีพ บางทีไม่ประสงค์จะเขา้วดั เพราะตอ้งเสียเวลามาก หรือบางกรณี

อาจเกรงใจพระภิกษุทีอยูใ่นวดั เกรงวา่จะเป็นการรบกวน แต่ก็ประสงคบ์ุญ เมือมีการสร้างเจดียไ์ว ้

ในสถานทีต่าง ๆ ซึงไม่ไดเ้ป็นบริเวณของวดัใดวดัหนึง ชาวบา้นก็ไปกราบไหวบู้ชากนัตามสะดวก 

โดยไม่ตอ้งเกรงวา่จะเป็นการรบกวนพระภิกษุ 

  ดงัทีกล่าวไวใ้นตอนต้นแล้ว พระมหากัสสปเถระได้อธิษฐานและให้จารึกไวว้่า “ใน

อนาคตพระเจา้อโศกมหาราชจกัเป็นผูท้าํให้พระบรมสารีริกธาตุแพร่หลายไป” ต่อมาเมือพระเจา้

อโศกมหราชทรงครองราชสมบติั ทรงสร้างวิหารและสถูป ๘๔,๐๐๐ แห่ง ประสงคจ์ะไดพ้ระบรม

ธาตุ(สารีริกธาตุ)มาบรรจุไวเ้ป็นทีบูชาสักการะ ต่อมาไดค้น้พบพระบรมธาตุทีทา้วสักกะเก็บรักษา

ไวม้าตงัแต่ครังสมยัพระเจา้อชาตศตัรูโนน้ พระองครั์บสงัให้บรรจุไวใ้นสถูป ๘๔,๐๐๐ องคท์วัชมพู

ทวปี(อินเดีย) 

 นอกจากนี พระเจา้อโศกมหราชทรงมีส่วนในการสร้างเจดียส์ําคญัทางพระพุทธศาสนาใน

อินเดีย ซึงประดิษฐานเป็นทีบูชาสักการะมาจนถึงปัจจุบนั เช่น เจดียศ์รีมหาโพธิพุทธคยา สถานที

พระสิทธัตถโคดมตรัสรู้ สันนิษฐานว่าเริมก่อสร้างในสมยัพระเจา้อโศก และสร้างต่อเติมแบบที

ปรากฏอยู่ในปัจจุบนัประมาณ พ.ศ. ๗๐๐ ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครัง เจดียอ์งค์ที

เห็นอยูใ่นปัจจุบนั มีความสูง ๑๘๐ ฟุต 

  ธัมเมกขสถูปทีสารนาถ สถานทีแสดงปฐมธรรมเทศนาธรรมจกัรปวตัตนสูตร โปรด

พระปัญจวคัคีย ์สันนิษฐานวา่องคเ์ดิมสร้างขึนในสมยัราชวงศโ์มริยะ อาจสร้างขึนในสมยัพระเจา้

อโศกมหราชาก็ได ้แต่องค์ทีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั สันนิษฐานว่าแต่งเติมขึนประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ 

เป็นศิลปะแบบคุปตะ พระสถูป(เจดีย)์เป็นรูปทรงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๒๘ เมตรครึง สูง ๓๓ 

เมตร มีช่อง ๘ ช่องรอบองคส์ถูป ซึงเป็นสัญลกัษณ์บ่งถึงมรรคมีองค ์๘ 

  มหาสถูปทีสาญจิ สาญจิปัจจุบนัอยู่ในรัฐมธัยมประเทศของอินเดีย ทีนีเป็นดินแดนแห่ง

สถูป(เจดีย)์ วดั วิหาร และเสาศิลาจารึก สันนิษฐานวา่เริมสร้างขึนตงัแตป่ระมาณ พ.ศ. ๒๕๐ จนถึง 
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พ.ศ. ๑๗๐๐ สถูปทีมีชือเสียงมากทีสุดคือสถูป ๑ ซึงเชือวา่พระเจา้อโศกมหาราชทรงสร้างขึน สมยั

เป็นอุปราชปกครองกรุงอุชเชนี และกรุงอุชเชนีนีแหละเป็นทีประสูติของมหินทกุมารและพระนาง

สังฆมิตตา สถูปใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ๓๖.๕ เมตร สูง ๑๖.๔ เมตร เมือบวชเป็นพระแล้ว 

พระมหินทเถระกับพระสังฆมิตตาในตอนทีถูกส่งไปลังกา ได้แวะพกัทีสาญจินีก่อน ทีสถูป

หมายเลข ๓ มีการคน้พบอฏัฐิธาตุของพระสารีบุติและพระมหาโมคคลัลานะ ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ เจดีย์

ทีสาญจิเป็นรูปทรงโอควาํ ซึงถือเป็นรูปแบบทีเก่าแก่ทีสุด 

  รูปแบบและประเภทของเจดีย์ 

  รูปแบบของเจดียใ์นอินเดียโบราณ มีลกัษณะเป็นเนินดินทีสร้างขึนเหนือหลุมฝังศพ ซึง

เป็นทีมาของเจดียท์รงระฆงัในปัจจุบนั แต่ก็ไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามีทรูปทรงอย่างไรแน่ ต่อมาจึง

วิวฒันาการเป็นรูปแบบต่าง ๆ สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพเขียนไวใ้น

เรือง “ตาํนานพุทธเจดีย”์ พอสรุปความได้ว่า ประเพณีการสร้างสถูปเป็นพุทธเจดีย ์แพร่หลายใน

สมยัพระเจา้อโศกมหาราชเมือครังพระองค์แจกพระบรมธาตุไปประดิษฐานไวใ้นประเทศต่าง ๆ 

และประสงค์จะให้สร้างสถูป(หรือเจดีย)์ทีบรรจุอฐิัธาตุของพระสังฆเถระเป็นบริวารของมหาสถูป

ดว้ยทุกแห่งไป 

  ครันเมือเกิดมีประเพณีการสร้างพระพุทธรูปขึนในสมยัคนัธาระ บางแห่งก็มีการแกแ้บบ

ของสถูปให้มีซุ้มประจาํองค์สถูป เพือบรรจุพระพุทธรูปอนัจะทาํให้องค์สถูปงดงามขึน พระสถูป

เดิมนนัจดัอยู่ในประเภทธาตุเจดียเ์ลยกลายมาเป็นอุทเทสิกเจดียด์ว้ย คนทงัหลายก็นิยมทีจะสร้าง

สถูปเป็นอุทเทสิกเจดียอุ์ทิศพระพุทธเจา้ ประเทศทีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท(หรือหีนยาน) 

นิยมสร้างสถูปเป็นธาตุเจดีย ์คือเป็นทีบรรจุพระบรมธาตุ(อฐิัธาตุ) ในขณะทีประเทศนบัถือมหายาน

นิยมสร้างสถูปเป็นอุทเทสิกเจดีย ์เช่น เจดียบุ์โรบูโด(บรมพุทโธ) ทีดาํเนินการสร้างเรือยไปจนสร้าง

เสร็จ ประมาณ พ.ศ.๑๓๐๐ มีทงัหมด ๑๐ ชนั ใชหิ้นก่อสร้างประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาสก์ฟุต ใช้

คนงานวนั ๑,๐๐๐ คน ใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ ๓๕ ปี มีภาพประกอบเรืองราวต่าง ๆ ๑,๔๖๐ ภาพ 

เป็นภาพประกอบอีก ๑,๒๑๒ ภาพ องค์เจดียต์งัแต่ชนัที ๑-๘ มีพระพุทธรูปเรียงรายในแต่ละชนั

โดยรอบ จาํนวน ๕๐๕ องค ์

  มีเจดียอี์กประเภทหนึงทีเรียกว่า “ปรางค์” มีแบบอย่างมาจากปราสาท(เรือนหลายชนั) 

ปราสาทนีเดิมทีเดียวสร้างขึนเพือเป็นทีอยู่ของคนมังมี สร้างด้วยไม้ ต่อมามีการปรับปรุง

เปลียนแปลงแบบการสร้างปราสาท นิยมสร้างอิฐและศิลาเกิดเป็นพระปรางค์ นิยมสร้างกนัทงัใน

กลุ่มคนทีนบัถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์(ฮินดู) สร้างขึนเพือประดิษฐานพระพุทธรูป

หรือเทวรูป ถ้าเป็นพระปรางค์ในพระพุทธศาสนา ยอดทาํเป็นสถูป แต่ถ้าเป็นปรางค์ในศาสนา

พราหมณ์ ยอดทาํเป็นตรีศูล(๓ สามแฉก)หรือนพศูล(๙ แฉก) 

  เจดียที์พบในประเทศไทย มีทงัแบบเจดียป์ระธานยอดดอกบวัตูม ทีวดัพระศรีมหาธาตุ 

จงัหวดัสุโขทยั เจดียป์ระธานทรงระฆงั ทีวดัพระศรีสรรเพชญ์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พระธาตุ
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หริภุญชยั จงัหวดัลาํพูน เจดียท์รงระฆงัแบบทรงเครือง เจดียท์รงเครืองวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระบรมมหาราชวงั เจดียว์ดัสามพิหาร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  เจดียท์รงปราสาทแบบหริภุญชยั ทีวดักู่กุด จงัหวดัลาํพูน เจดียท์รงปราสาทแบบสุโขทยั ที

วดัพระศรีมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั เจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆังแบบสุโขทยั ทีวดัเจดีย์เจ็ดแถว 

ศรีสัชนาลยั เจดียท์รงปราสาทแบบขอม ทีปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา เจดียท์รงปราสาท

แบบขอม ปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุรี 

  เจดียท์รงปรางค์ ปรางคป์ระธาน ทีวดัมหาธาตุ จงัหวดัลพบุรี พระปรางค์วดัอรุณราชวรา

ราม เจดียท์รงปรางค์นีสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรม ๒ สาย พราหมณ์(ฮินดู)กบัพระพุทธศาสนา ยอด

ปรางค์เป็น ๓ แฉก(ตรีศูล)แสดงถึงอาวธุประจาํตวัของพระศิวะ(พระอินทร์) หรือแสดงถึงเทพใหญ่ 

๓ องคข์องฮินดูคือ พระพรหม พระวษิณุ และพระศิว(ตรีมูรติ) ยอดปรางคเ์ป็น ๙ แฉก เช่นปรางคว์ดั

ระฆงัโฆสิตาราม กรุงเทพฯ มีกิงรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ แสดงถึงโลกุตตรธรรม ๙ 

  ๓.๕.๔ เจดีย์กบัสังคมไทย 

  ประเพณีการสร้างเจดียใ์นประเทศอาจมีมาก่อนทีพระโสณะ พระอุตตระ และคณะจะมา

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ เพราะในตอนทีพระเจา้อโศกเมือครังทียงัไม่นบัถือ

พระพุทธศาสนา ยกทพัไปตีแควน้กาลิงคะแตกยบัเยิน ประชาชนชาวกาลิงคะบางส่วนไดอ้พยพมา

ทีดินแดนสุวรรณภูมินี ซึงคนเหล่านนัอาจนบัถือพระพุทธศาสนาอยูก่่อน และร่วมกนัสร้างเจดียขึ์น

เพือกราบไหวบู้ชา ต่อเมือพระเจา้อโศกมหาราชกลบัจากแควน้กาลิงคะ ทรงสลดพระทยัจากภยั

พิบติัแห่งสงคราม หนัมานบัถือพระพุทธศาสนา ทรงอุปถมัภก์ารสังคายนาครังที ๓ แลว้ส่งสมณทูต

ไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระโสณะ พระอุตตระ และคณะได้เดินทางมายงั

สุวรรณภูมิ จึงได้สร้างพระปฐมเจดียข์ึนเป็นทีบูชาสักการะ ประเพณีการสร้างเจดียย์ิงแพร่หลาย

นบัตงัแต่นนัมา พระเจดียส์าํคญัในประเทศไทย เช่น 

 ก. พระปฐมเจดีย์ 

  พระปฐมเจดีย ์ถือวา่เป็นเจดียอ์งคแ์รกทีสร้างขึนในประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ สมยั

ทีพระเจา้อโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ พระโสณะ 

พระอุตตระ และคณะได้เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนาทีดินแดนสุวรรณภูมิ องค์เจดีย์ที

ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัไม่ใช่องคเ์ดิม แต่เป็นเจดียท์ีก่อขึนมาใหม่หุม้องคเ์ดิมไว ้

  พระปฐมเจดียอ์งคเ์ดิมมีลกัษณะเหมือนเจดียท์ีสาญจิ ประเทศอินเดีย(ซึงสร้างขึนในสมยั

พระเจา้อโศกมหาราชเหมือนกนั) กล่าวคือ องคเ์จดียเ์ป็นรูปกลม เหมือนโอหรือขนันาํควาํ ขา้งบน

ทาํเป็นพุทธอาสน์สีเหลียมตงัไว ้มีฉัตรปักเป็นยอด ฐานเจดียท์าํเป็นสีเหลียม รอบฐานทาํเป็นทีเดิน

ประทกัษิณ 

  พระปฐมเจดียอ์งค์เดิมมีขนาดความสูง ๑๙ วา ๒ ศอก (หรือ ๓๙ เมตร) ถูกทิงให้รกร้างไม่

มีใครดูแลอยู่ระยะหนึง สมยัทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัขณะทรงผนวชอยู่ เสด็จฯไป
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นมสัการพระปฐมเจดียห์ลายครัง ทรงเห็นวา่เป็นเจดียอ์งค์ใหญ่ เมือขึนครองราชย ์จึงไดโ้ปรดฯให้

ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้เมือ พ.ศ.๒๓๙๖ มีขนาดความสูง ๑๒๐ เมตร ๔๕ 

เซนติเมตร 

  ลกัษณะองคเ์จดียใ์นปัจจุบนั ทรงพระปรางค ์ปากผาย โครงสร้างเป็นไมซุ้ง รัดดว้ยโซ่เส้น

ใหญ่ก่ออิฐถือปูน ประดบัดว้ยกระเบืองปูทบั ขนาดความสูงจากพืน ๑๒๐ เมตร ๔๕ เซนติเมตร มี

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานโดยรอบ ๘๐ องค์ ประกอบดว้ยพระวิหาร ๔ ทิศ กาํแพงแกว้ ๒ 

ชนั 

  ข. พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช 

  ตาํนานบอกวา่ เมือโทณพราหมณ์ดาํเนินการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแลว้ พระภิกษุ

ซึงเป็นพระอรหนัตอ์งค์หนึง ชือวา่ “พระเขมะ”ไดเ้ขา้ไปอญัเชิญพระทนัตธาตุ(เขียวแกว้เบืองขวา-

ซ้ายอยา่งละ ๑ องค)์ออกจากเชิงตะกอน(จิตกาธาน) เพือนาํไปถวายพระเจา้พรหมทตัแห่งแควน้กา

ลิงคะ พระทนัตธาตุได้ถูกอญัเชิญยา้ยไปประดิษฐานตามเมืองต่าง ๆ แลว้แต่เหตุการณ์ เช่นเมือง

ทนัทบุรี มาสุวรรณภูมิ ขึนฝังตะโกลา(ตะกวัป่า) ยอ้นกลบัไปทีเกาะลงักา แล้วยอ้นกลบัมาทีศิริ

ธรรมนคร (พ.ศ.๘๐๐–๑๓๐๐) ต่อมาพระเจา้ศรีธรรมโศกราชรับสังให้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช 

สร้างพระมหาธาตุเจดียต์ามคติมหายาน บรรจุพระทนัตธาตุ 

  ค. พระธาตุพนม 

  ตาํนานบอกว่า ก่อนจะปรินิพพาน พระพุทธเจา้ไดต้รัสสังใหพ้ระมหากสัสปะให้นาํพระอุ

รังคธาตุ(พระอฏัฐิธาตุส่วนหนา้อก) ไปประดิษฐานไวที้ภูกาํพร้า แควน้ศรีโคตรบูร ใน พ.ศ.๘ พระ

มหากสัสปเถระและพระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ ไดอ้ญัเชิญพระอุรังคธาตุมายงัภูกาํพร้า เมือเดินทางถึง 

พญานนัทเสนซึงเป็นเจา้เมืองศรีโคตรบูรในขณะนนั ร่วมกบัประชาชนผูม้ากดว้ยศรัทธา สร้างเจดีย์

ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ โดยมีพระมหากสัสปเถระเป็นผูน้าํในการสร้าง ใช้อิฐดิบก่อเป็นรูปเตา

สีเหลียม ยอดเป็นรูปฝาชีสูง ๑ วา ภายในขดุลึกลง ๑ ศอก ใชไ้มค้นัธรส (ไมจ้นัทน์) ชมพู (ไมห้วา้) 

นิโครธ(ไทร) ไมรั้ง เผาอบอยู่ ๓ วนั ๓ คืนแลว้จึงนาํหินหมากคอม กอ้นกรวดในแม่นาํมาถมหลุม 

อญัเชิญพระอุรังคธาตุประดิษฐาน ใน พ.ศ.๘ นีคือพฒันาการแห่งพระธาตุพนม องคพ์ระธาตุไดรั้บ

การบูรณปฏิสังขรณ์ไม่น้อยกว่า ๖ ครัง บูรณปฏิสังขรณ์ครังสุดท้ายใน พ.ศ. ๒๔๘๓–๒๔๘๔ 

(ก่อนทีจะลม้ทลายในวนัที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘) 

  สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นอาณาจกัรแห่งเจดีย ์เฉพาะทีวดัพระเชตุพนวิมลมงั

คลาราม(วดัโพธิ) ในเขตพุทธาวาส มีพระเจดียป์ระดิษฐานอยูม่ากถึง ๙๙ องค ์เรียกว่า “อาณาจกัร

แห่งเจดีย์” เลยทีเดียว เป็นพระเจดียท์รงเครืองสวยงาม เจดีย์ทีสําคญัทีสุดคือ มหาเจดีย์ ๔ องค์ 

ประกอบดว้ย องค์ที ๑ มหาเจดียอ์งค์กลางทีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที ๑ 

ทรงสร้างขึนพร้อมกบัการสร้างวดั ถวายพระนามว่า “พระมหาเจดียศ์รีสรรเพชดาญาณ” ตามพระ

นามพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ทีบรรจุอยู่ภายใน ซึงพระรามาธิบดีที ๒ ทรงสร้างขึนใน พ.ศ.
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๒๐๑๓ สมยักรุงศรีอยุธยา พระมหาเจดียอ์งคนี์มีความสูง ๘๒ ศอก ฐานกวา้ง ๘ วา องค์ที ๒ พระ

มหาเจดียดิ์ลกธรรมกรนิทาน ซึงพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที ๓ ทรงสร้างขึนที

ดา้นเหนือ เพือทรงอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลที ๒ ซึงเป็นพระ

บรมชนกนาถ องค์ที ๓ พระมหาเจดียม์ุนีบตัรบริขาร พระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจา้อยู่หัวทรง

สร้างขึนทีดา้นใตส้ําหรับเป็นส่วนพระองค์ องคท์ี ๔ พระมหาเจดียที์พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั รัชกาลที ๔ ทรงสร้างขึนทีดา้นตะวนัตก โดยทรงจาํลองแบบพระเจดียศ์รีสุริโยทยั ณ วดั

หลวงสบสวรรค์ อยุธยา อาณาจักรแห่งเจดีย์ทีวดัโพธินี เป็นเครืองแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่ง

ประเพณีการสร้างเจดีย์ในสังคมไทยตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และทีสําคญัอย่างยิงคือเจดีย์เป็น

ส่วนประกอบทีจาํเป็นสาํหรับพระอารามหลวง 

  เจดีย์คือสัญลกัษณ์แห่งยงิใหญ่และความดีงาม 

  เจดียเ์ป็นสัญลกัษณ์ดา้นศาสนาในสังคมไทย นบัตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั คนโบราณเมือ

ว่างจากภารกิจการงานก็จะพากนัสร้างวดั สร้างเจดีย ์ด้วยวตัถุประสงค์ต่าง ๆ กนัออกไป แต่โดย

สรุปแล้วล้วนเป็นวตัถุประสงค์เชิงศาสนาทงัหมด บางกรณีจิตใจของคนในชุมชนแตกสลายไร้

ความสามคัคี ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นศูนยร์วมจิตใจ ก็สร้างเจดีย์ขึนมาเป็นศูนยร์วมจิตใจ บางกรณี

ชุมชนไม่มีแดนศกัดิสิทธิเป็นทีบูชาสักการะ เพราะอยูไ่กลวดั หรือในวดัมีแตพ่ระภิกษุสามเณร ซึงก็

เป็นทีเคารพสักการะไดใ้นฐานะเป็นปูชนียบุคคล คือเป็นบุคคลมีชีวติจิตใจเหมือนกนั ไม่เหมือนกบั

เจดีย ์กราบไหวบู้ชาพระภิกษุสามเณรกบักราบไหวบู้ชาเจดีย ์ยอ่มใหค้วามรู้สึกแก่คนกราบไหวบู้ชา

ต่างกนั 

  กราบไหวบู้ชาพระภิกษุสามเณร ให้ความรู้สึกเหมือนกนัมีเพือนทีเป็นปูชนียบุคคลไว้

คุม้ครองป้องกนั ช่วยแนะนาํสังสอนไม่ให้ทาํความชวั แนะนาํให้ทาํความดี กราบไหวบู้ชาเจดีย ์ให้

ความรู้สึกเหมือนกบัวา่ไดสิ้งศกัดิสิทธิคอยคุม้ครองป้องกนัอนัตราย มีสิริมงคลอยูใ่นตวั 

  ประเพณีของคนไทยโบราณ เวลาออกป่าล่าสัตวห์รือลงห้วยหนองคลองบึงเพือหาปูปลา 

ไม่ประสงคท์ีจะพบเห็นพระภิกษุสามเณร เพราะเชือกนัวา่ “เวลาไปล่าสัตว ์ถา้พบ ถา้พบพระภิกษุ

สามเณร จะไม่ไดส้ัตว”์ จะบอกว่าพระภิกษุสามเณรเป็นผูข้ดัขวางการฆ่าสัตวก์็คงไม่ผิดนัก แต่ใน

ขณะเดียวกนั ชาวบา้นทีกาํลงัออกไปล่าสัตวก์็ประสงคโ์ชคลาภ การทีจะไดโ้ชคลาภก็ตอ้งกราบไหว้

บูชาสิงศกัดิสิทธิ สรุปวา่ กราบไหวบู้ชาเจดียน์นัแหละดีทีสุด 

  การสร้างเจดีย ์ย่อมให้ความรู้สึกวิเศษแก่คนไทย เจดียเ์ป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความ

ยงิใหญ่ ผูป้ระสงค์บุญก็ไดค้วามรู้สึกทีเป็นบุญพิเศษ ความจริง เจดียเ์ป็นวตัถุธรรมดาชนิดหนึง เป็น

หิน ปูน ทราย อิฐ แต่เมือก่อให้เป็นรูปร่างเสร็จแล้ว กลับให้ความรู้สึกทีไม่ธรรมดา เหมือนกับ

พระพุทธรูป 

  พระพุทธศาสนา ให้ความสําคญัแก่จิตใจ นนัคือให้ความสําคญัแก่ความรู้สึก เมือจิตใจ

รวมอยูที่ใด ความศกัดิสิทธิก็รวมทีนนั ขอ้สําคญัทีสุดคือการวมจิตใจ นนัคือรวมพลงัศรัทธา จุดเด่น
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ของเจดียคื์อเป็นทีรวมพลังศรัทธา รวมพลงัจิตใจ รวมพลงัศกัดิสิทธิ เจดีย์ถือเป็นสิงดึงดูดใจทีดี

ทีสุดของสังคมไทย ยงัจะตอ้งมีการสร้างตอ่เนืองไม่ขาดสาย วดัทีมีคนหลงัไปไปรวมกนักราบไหว้

บูชาไม่ขาดสายนนั ลว้นมีเจดียเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจทงัสิน คนไปวดั ไม่เห็นอะไร ไม่ไดดู้อะไร ไม่ได้

กราบไหวอ้ะไรอืน ขอเพียงได้เห็นเจดีย ์ได้ดูเจดีย์ ได้กราบไหวเ้จดีย์ก็พอใจแล้ว ในเมืองไทย 

พุทธศาสนิกชนไดเ้ห็นเจดียก็์มีความชืนใจ พยุงศรัทธาไวไ้ด ้ขอ้สังเกตสําคญัอยา่งยิง คือ เจดียเ์ป็น

จุดเชือมหรือจุดลดช่องวา่งระหวา่งสังคมพระกบัสังคมฆราวาสให้ห่างกนัน้อยลง อยา่งทีไดก้ล่าวไว้

แลว้ ฆราวาสทีประกอบอาชีพทีไม่ผิดกฎหมาย แต่อาชีพนนัเกียวขอ้งกบัการทาํลายชีวิตสัตว ์เช่น 

เป็นชาวประมง เลียงไหม ทาํฟาร์หมูฟาร์มไก่ ฆราวาสเหล่านนัไม่ประสงค์จะติดต่อสัมพนัธ์กบั

พระภิกษุสามเณรมากนกั แต่พวกเขาก็เป็นพุทธศาสนิกชนทีดี ก็ไดอ้าศยัเจดียเ์ป็นทีบูชาสักการะ ทาํ

ให้รู้สึกว่าตวัเองยงัเป็นพุทธศาสนิกชนทีดีอยู่ โดยสรุปแล้ว เจดียเ์ป็นสิงศกัดิสิทธิคู่กบัสังคมไทย 

เป็นศูนยร์วมแห่งคุณความดีหลายอยา่ง เช่น 

  ๑. บรรพบุรุษ คนโบราณนิยมทีจะสร้างเจดียเ์พือบรรจุอฏัฐิธาตุของบรรพบุรุษ ในเจดียจึ์ง

มีบรรพบุรุษสถิตอยู ่แมจ้ะเป็นเพียงชินส่วนกระดูก แต่ใหค้วามอบอุ่นแก่ลูกหลานได ้

  ๒. กตญั ูกตเวทิตาธรรม คนไทยสํานึกในคุณความดีของบรรพบุรุษ จึงสร้างเจดียเ์ป็นที

บรรจุอฏัฐิธาตุ แมท้่านเหล่านนัจะเสียชีวิตไปแลว้ ลูกหลานก็ยงัอยากทีจะยกยอ่งเชิดชู ประกาศคุณ

ความดีของตนใหโ้ลกรู้ เป็นการแสดงกตญั ูกตเวทิตาธรรม 

  ๓. ศรัทธา เจดียที์สาํคญัในประเทศไทยลว้นมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้บรรจุอยู่ หรือมีพระบรมธาตุ พระธาตุบรรจุอยู่ เช่น เจดียภู์เขาทอง วดัสระเกศ พระธาตุดอยสุ

เทพ จงัหวดัเชียงใหม่ พระธาตุหิรภุญชยั จงัหวดัลาํพูน พระธาตุพนม จงัหวดันครพนม พระบรม

ธาตุเจดีย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช พระธาตุ(เจดีย)์เหล่านี เป็นศูนยร์วมศรัทธามหาศาลของมหาชน

ทุกสารทิศ หลงัไหลมารวมกนับูชาสักการะไม่ขาดสาย 

 เจดียถื์อเป็นแดนศกัดิสิทธิ มีคนกล่าวว่า “ประเพณีการสร้างเจดียนี์ ถือเป็นความชาญ

ฉลาดของบรรพบุรุษไทยทีจะสืบทอดวฒันธรรมประเพณีไทยสู่ลูกหลานชวักลัป์ เป็นมรดกตกทอด

สืบเนืองไปเป็นพนั ๆ ปี เจดียแ์สดงถึงความเป็นไทย เป็นปูชนียสถานเป็นมิงขวญัคู่บา้นคู่เมือง เป็น

ทีกราบไหวบู้ชาของพุทธมามกะ บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาและจิตใจของคน

ไทย” 

  การบูชาเจดียมี์อานิสงส์สูงสุด ดงัขอ้ความในคมัภีร์ถูปวงศ์ตอนหนึงวา่ “เป็นอนัว่าพระเจา้

อโศกธรรมราชาไดโ้ปรดใหส้ร้างพระเจดียขึ์น ๘ หมืน ๔พนัในพืนชมพูทวปีดว้ยอาการอยา่งนี พระ

สถูปทงัปวงนนั เป็นประดุจดวงประทีปดวงเดียวของชาวโลก เป็นปูชนียสถานทีจะนาํสรรพสัตว์

ไปสู่สวรรคนิ์พพาน ควรทีสาธุชนจะละการงานอืน ๆ มากราบไหวบู้ชาทุกเมือไป” 
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๓.๖ วนัสําคญัทางพระพทุธศาสนากบัเทศกาลและพธีิกรรม  

ทุกศาสนาล้วนมีวนัสําคญั เพือระลึกเหตุการณ์สําคญัทีเคยเกิดขึนแก่ศาสดาผูก่้อตงั และ

เกียวเนืองในพิธีกรรมหรือกิจกรรมทีเหล่าศาสนิกชนของศาสนานันๆ จดัขึนในโอกาสต่างๆ 

พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกนั มีวนัสําคญัทีกาํหนดขึนสําหรับให้พุทธศาสนิกชนปฏิบติั เพือนอ้ม

รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและบาํเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษด้วยอามิสบูชาและปฏิบติับูชา วนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนาพอสรุปได ้คือ 

๑. วนัมาฆบูชา ๒. วนัวสิาขบูชา 

๓. วนัอฏัฐมีบูชา ๔. วนัอาสาฬหบูชา๙ 

๕.วนัเขา้พรรษา ๖.วนัออกพรรษา 

 วนัมาฆบูชา 

มาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปุณณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวนัเพ็ญเดือน ๓ ปรารภ    การ

ชุมนุมใหญค่รังแรกของพระอรหนัตสาวก ทีเรียกวา่ จาตุรงคสันนิบาต ณ วดัเวฬุวนัเมือง   ราชคฤห์ 

แควน้มคธ เมือวนัเพญ็เดือน ๓ หลงัวนัตรัสรู้ ๙ เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยกาํหนดวนัมาฆบูชา

เป็นวนัพระธรรม เพราะพระพุทธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือ คาํสังสอนทีเป็นหลกัสําคญั

ของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนทรงวางธรรมนูญสงฆ์ขึนไว้ เป็นแนวทางในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาต่อไปความเป็นมาของวนัมาฆบูชาวนัมาฆบูชาเป็นวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

มีความเป็นมาวา่ ในครังพุทธกาลหลงัจากพระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ ไดเ้ทศนาสังสอนเวไนยสัตว ์ให้

ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในสภาวะความจริงของสิงต่างๆ ทีอุบติัขึนบนโลก  จนทาํให้ผูรั้บฟังคาํสัง

สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ บรรลุมรรคผล สําเร็จเป็นพระอรหันต์จาํนวนมาก และได้รับการ

อุปสมบทเป็นพระภิกษุดว้ยวิธีเอหิภิกขอุุปสัมปทา ในพระพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมากต่อมาวนัหนึง 

เป็นวนัทีพระจนัทร์เสวยมาฆฤกษ์ คือวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๓พระอรหันตขีณาสพ ผูไ้ด้รับการ

อุปสมบทจากพระพุทธเจา้ ไดห้วนระลึกถึงพระพุทธองคจึ์งเดินทางมาเขา้เฝ้า ณ วดัเวฬุวนั อนัเป็น

สถานทีประทบัของพระพุทธเจา้ นบัเป็นเหตุมหศัจรรย ์๔ ประการ เรียกวา่ จาตุรงคสันนิบาต คือ 

๑. พระสงฆ์จาํนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกนัโดยมีไดน้ดัหมายพระสงฆ์ทงัหมด

ลว้นเป็นพระอรหนัตขีณาสพ 

๓. พระสงฆท์งัหมดไดรั้บการบวชดว้ยวธีิเอหิภิกขอุุปสัมปทา 

๔. วนันนัตรงกบัวนัเพญ็มาฆมาส พระพุทธเจา้ทรงแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาทีเรียกว่า 

โอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระสงฆที์มาประชุมในวนันนั โดยมคธภาษาวา่ 

                                                 
๙ คณะสงฆ์และรัฐบาล, หลักสูตรธรรมศึกษาชันตรี สนามหลวงแผนกธรรม,  พิมพ์ครังที ๑,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๘), หนา้ ๑๖๓. 
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   ขนฺตี ปรม ํตโป ตีติกฺขา 

   นิพฺพาน ปรม ํวทนฺติ พุทฺธา 

   น หิ ปพฺพชิโต ปรูปมาตี 

   สมโณ โหติ ปรํ วเิหธยนฺโต. 

สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ  กุสลสสูปสมฺปทา 

สจิตฺตปริโยทปน ํ  เอต ํพุทฺธานสาสน.ํ 

อนูปวาโท  อนูปฆาโต  ปาฏิโมกฺเข จ สวํโร 

มตฺต ฺ ุตา จ ภตฺตสฺมึ  ปนฺต ฺจ สยนาสน ํ

อธิจิตฺเต จ อาโยโค   เอต ํพุทฺธานสาสน.ํ๑๐ 

แปลวา่ ความอดทนคือความอดกลนั เป็นตบะอยา่งยงิ พระพุทธเจา้ทงัหลายตรัสวา่ นิพพาน

เป็นธรรมอนัยอดเยียม ผูที้ทาํร้ายผูอื้นไม่ชือวา่เป็นบรรพชิต ผูที้เบียดเบียนผูอื้นไม่ชือวา่เป็นสมณะ 

การไม่ทาํความชวัทงัปวง การทาํความดีให้ถึงพร้อม การทาํจิตของตนให้บริสุทธิ นนัเป็นคาํสอน

ของพระพุทธเจา้ทงัหลาย การไม่วา่ร้ายผูอื้น การไม่เบียดเบียน ความสาํรวมในพระปาฏิโมกข ์ความ

เป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร การประกอบความเพียรในอธิจิต นันเป็นคาํสอนของพระพุทธเจ้า

ทงัหลายพระองคต์รัสแก่พระสงฆท์งัหลายอีกวา่ จรถ ภิกฺขเว จาริก ํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกา

นุกมฺปาย อตถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสสาน ํแปลความว่า ดูกรภิกษุทงัหลาย เธอทงัหลายจงเทียว

จาริกไป เพือเกือกูลแก่ชนหมู่มาก เพือความสุขแก่ชน  หมู่มาก เพืออนุเคราะห์ชาวโลก เพือ

ประโยชน์เกือกูล เพอืความสุข แก่เทวดาและมนุษยท์งัหลาย ดงันี 

วนัมาฆบูชาเป็นวนัสําคญัเช่นนี พุทธศาสนิกชน จึงไดท้าํการบูชาอยา่งมโหฬารแต่เดิมไม่

เคยมีพิธีเกียวกบัวนัมาฆบูชา ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลที ๔ ทรง

ปรารภว่า เพือเป็นการรําลึกถึงวนัอนัเป็นเหตุการณ์สําคญัทางพระพุทธศาสนา และเพือเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติพระบรมศาสดา จึงทรงประกาศให้วดัทงัหลายไดจ้ดัพิธีกรรมและเป็นเทศกาลสืบ

ต่อกนัมาในประเทศไทย 

 วนัวสิาขบูชา 

 วนัวิสาขบูชา ย่อมาจากคาํว่า วิสาขปุณณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวนัเพ็ญเดือน ๖ ซึง

พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นวนัสําคัญยิงในรอบปี เพราะเป็นวนัทีเกิดเหตุการณ์สําคัญทีสุดของ

พระพุทธเจา้ ๓ เหตุการณ์ คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึงวนัประสูติ เจา้ชายสิทธตัถะประสูติ

จากพระครรภข์องพระนางสีริมหามายาเทวีมเหสีของพระเจา้สุทโธทนะ ผูค้รองกรุงกบิลพสัดุ์ ใต้

ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวนั ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศเนปาล เมือวนัเพญ็เดือน ๖ ก่อน

                                                 
๑๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑.  
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พุทธศกัราช ๘๐ ปี วนัตรัสรู้ เกิดขึนเมือ ๓๕ ปี ภายหลงัเจา้ชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชได ้๖ ปี ณ 

โคนตน้อสัสัตถพฤกษโ์พธิใบ ใกลแ้ม่นาํเนรัญชรา ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมแควน้มคธ ปัจจุบนัอยูใ่น

ประเทศอินเดีย เมือวนัเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศกัราช ๔๕ ปีวนัปรินิพพาน เกิดขึนในปีที ๘๐ แห่ง

พระชนมายุของพระพุทธเจา้ ณ พระแท่นบรรทม ระหว่างตน้สาละคู่ ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสิ

นารา ปัจจุบนัอยู่ในประเทศอินเดียเมือวนัเพญ็เดือน ๖ ก่อนพุทธศกัราช ๑ ปีเหตุการณ์ทงัหมดลว้น

เกิดตรงกบัวนัเพญ็เดือน - หรือเดือนวิสาขะนี ชาวพุทธจึงนบัถือวา่วนัเพญ็เดือน  เป็นวนัทีรวมการ

เกิดเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ของพระพุทธเจา้ไวม้ากทีสุด จึงไดก้าํหนดให้เป็น  วนัของพระพุทธเจา้ 

และนิยมประกอบพิธีบูชาและเวียนเทียนเป็นพิเศษ  

 ก.เทศกาลการเวยีนเทยีนวนัวสิาขบูชา 

 สาํหรับประชาชนชาวพุทธทวัไป เมือถึงวนัสําคญัเช่นนี  มีธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัสืบ

มา ทงัชาววดัชาวบา้นจะพากนัทาํความสะอาดวดัวาอาราม อาคารบา้นเรือนในตอนเชา้เขา้วดัทาํบุญ

ตกับาตร รักษาศีล ฟังธรรม ถือศีลอุโบสถ ตอนคาํวดัทวัประเทศจะมีการจดัพิธีเวียนเทียนเป็น

กิจกรรมหลกั บางแห่งอาจมีกิจกรรมอืนๆ เพิมเดิมเสริมตามความเหมาะสม เช่น จดันิทรรศการ 

สนทนาธรรม บําเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสมเฉพาะทีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จะมี

พุทธศาสนิกชนจาํนวนมาก นาํโคมสวยงามไปแขวนศาลารายรอบพระอุโบสถ ถวายเป็นพุทธบูชา

พิธีการเวียนเทียนในวนัวิสาขบูชา มีขอ้ควรปฏิบติัเหมือนวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนาอืนๆ เช่น 

วนัมาฆบูชา ครันเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว บางวดัจดัให้มีการแสดงธรรมเทศนาพุทธประวตัิ และ

ปฏิบติัธรรมตลอดทงัคืน เพอืถวายเป็นพุทธบูชา ปัจจุบนัก็ยงัมีถือปฏิบติัอยูบ่า้ง แต่มีอยูน่อ้ยมาก 

 ข.วนัวสิาขบูชาได้รับการรับรองให้เป็นวนัสําคัญสากล 

 วนัที ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทีประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญัครังที ๕๔ ได้

พิจารณาว่า เนืองจากวนัวิสาขบูชา เป็นวนัสําคัญของพุทธศาสนิกชนทวัโลกเพราะเป็นวนัที

พระพุทธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน พระพุทธเจา้ทรงสังสอนให้มวลมนุษย ์มี

เมตตาธรรมและขนัติธรรมตอ่เพือนมนุษยด์ว้ยกนั  เพือให้เกิดสันติสุขต่อสังคมอนัป็นแนวทางของ

สหประชาชาติทีประชุมจึงให้การรับรองโดยฉันทามติว่าวนัดังกล่าวเป็นวนัทีสํานักงานใหญ่

องค์การสหประชาชาติและทีทําการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง (Observance) ตามความ

เหมาะสมการจดัพิธีวสิาขบูชาของชาวพุทธนานาชาติการบูชาวนัเพญ็เดือนวิสาขะ ซึงตรงกบัวนัขึน 

๑๕ คาํเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย คือ คาํนวณการโคจรของดวงจนัทร์ เป็นข้างขึน

ขา้งแรม ซึงมกัจะตรงกบัเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน เฉพาะในประเทศไทย ถา้ปีใดมีอธิกมาส คือ

มีเดือน ๘ สองหนให้เลือนไปประกอบพิธีในวนัเพญ็เดือน ๙ ส่วนประเทศทีนบัถือพระพุทธศาสนา

เถรวาทอืนๆ คงจดัให้มีพิธีวิสาขบูชาในวนัเพญ็เดือน ๖ แมใ้นปีนนัจะมีเดือน ๘ สองหนก็ตามส่วน

กลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกาย ทีนบัถือวา่เหตุการณ์ทงั ๓ นนั เกิดในวนัต่างกนั ไม่ใช่ตรงกบัวนั

เพญ็เดือน ๖ ทุกเหตุการณ์ ก็จะจดัพิธีวสิาขบูชาตามความเชือในนิกายของตนเช่น ชาวพุทธญีปุ่นจดั



๙๒ 

 

 

งานฉลองวนัประสูติพระพุทธเจา้ตามปฏิทินสุริยคติ (ปฏิทินสากล)ในวนัที ๘ เมษายน ส่วนชาว

พุทธศรีลงักา เรียกวา่ วีสัคหรือวีซกั (Vesak หรือWesak Day) ดงันีเป็นตน้ แต่สาระสําคญัของงานก็

ยงัคงเป็นอยา่งเดียวกนั๑๑ 

 วนัอฏัฐมีบูชา 

 วนัอฏัฐมีบูชา หมายถึง การบูชาในวนั ๘ คาํ ซึงตรงกบัวนัถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

ของพระพุทธเจา้ นบัเป็นวนัที ๘ หลงัเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ตรงกบัแรม ๘ คาํ เดือน ๖ ของไทย

ความเป็นมาของวนัอัฏฐมีบูชาเมือพระพุทธเจา้ได้เสด็จดับขนัปรินิทพาน ณ พระแท่นบรรทม

ระหว่างต้นสาละคู่ในสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา เมือวนัเพ็ญเดือน ๕ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี

พวกมลัลกษตัริยแ์ห่งเมืองกุสินารา ไดท้าํการบูชาสักการะพระพุทธสรีระ ดว้ยดอกไมข้องหอมและ

ประโคมเครืองดนตรีทุกชนิดทีมีอยู่ในมืองกุสินาราตลอด ๗ วนั ในวนัที ๘ ให้เจ้ามลัละระดับ

หวัหน้า ๘ คน สระสรงเกลา้ผม นุ่งห่มผา้ใหม่ อญัเชิญพระพุทธสรีระไปทางทิศตะวนัออกของพระ

นคร เพือทาํการถวายพระเพลิง ณ มกุฎพนัธนเจดีย ์ในวนัแรม ๘ คาํ เดือน ๖ ใน     วนัถวายพระ

เพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพนัธนเจดีย์ มีพระสงฆ์สาวกจาํนวนมากมาชุมนุมกัน โดยมีพระ

มหากสัสปเถระเป็นประธาน พร้อมดว้ยพระเถระผูใ้หญ่มีพระอนุรุทธเถระ และพระอานนทเ์ถระ 

เป็นตน้ ในฝ่ายเมืองมีพวกมสัลกษตัริยพ์ร้อมชาวเมืองกุสินาราและเมืองใกลเ้คียงมาร่วมชุมนุม เพือ

ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เป็นวนัเศร้าโศกเสียใจของปุถุชน     และธรรมสังเวชเกิดขึน

แก่พระอรหนัตเ์พราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระวนัอฏัฐมีบูชา       เริมมีมาแต่ครังใด ไม่ปรากฎ

หลกัฐานแน่นอน ทงัไม่ใตก้าํหนดเป็นงานพระราชพิธี และทางราชการยงัไม่รับรองให้เป็นวนั

สําคญั แต่เดิมส่วนใหญ่ มีการจดัพิธีเวียนเทียนในวดัทีตงัอยู ่     ในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่  ส่วน

ภูมิภาคมีจดัเฉพาะวดัทีอยูใ่นเขตเมืองเท่านนั ทาํให้ไม่ค่อยมีคนทราบถึงความสําคญัชองวนัอฏัฐมี

บูชา 

 การจัดพธีิอฏัฐมีบูชา 

 การจดัพิธีอฏัฐมีบูชา มีการจดัเป็น ๒ รูปแบบ คือ  

 ก.แบบที ๑ จดัพิธีเวยีนเทียนเช่นเดียวกบัวนัสาํคญัอืนๆ คือ วนัวิสาชบูชา วนัอาสาฬหบูชา 

และวนัมาฆบูชา 

 ข.แบบท ี๒ จดัพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจาํสอง มีการจดัทีวดัพลบัพลาชยัอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเพชรบุรี แต่จดัเพียงครังคราว ไม่ได้จดัเป็นประเพณี ส่วนทีอืนก็คงมีบา้ง แต่คงไม่มากนัก 

ส่วนทีจดัจนเป็นประเพณีนนั ปรากฏวา่มีประเพณีการจดัพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจาํลอง ที

วดัพระบรมธาตุ ทุ่งยงั อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยประเพณีมีมาแต่เมือใด ไม่ปรากฏหลกัฐาน

                                                 
๑๑ คณะสงฆ์และรัฐบาล, หลกัสูตรธรรมศึกษาชันตรี สนามหลวงแผนกธรรม, พิมพค์รังที ๑, หน้า ๑๖๖-

๑๗๓. 
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แน่นอน ปัจจุบนัประเพณีนีไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยจดัเป็นงาน 

"วนัอฏัฐมีบูชาราํลึก เมืองทุ่งยงั"ณ วดัพระบรมธาตุ ทุ่งยงั อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ เป็นประจาํ

ทุกปีโดยกาํหนดจดังานในวนัวิสาขบูชา คือวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๖ ถึงวนัแรม ๘ คาํ เดือน ๖ รวม ๙ 

วนั กิจกรรมในงาน มีการแสดงแสงสีเสียง ตงัแต่พระพุทธเจา้เสด็จตบัขนัธปรินิพพาน จนถึงพิธี

ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (จาํลอง) มีประชาชนชาวจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้ชม

เป็นจาํนวนมากเพือเป็นการรักษาวนัอฏัฐมีบูชาไม่ให้เลือนหายไปจากประเทศไทย พุทธศาสนิกชน

ชาวไทยทงับรรพชิตและคฤหัสถ์ควรจะช่วยกนัรณรงค์ให้เห็นความสําคญัชองวนัอฏัฐมีบูชาสืบ

สานการประกอบพิธีอฏัฐมีบูชาใหค้งอยูสื่บไป๑๒ 

 วนัอาสาฬหบูชา 

 วนัอาสาฬหบูชา หมายถึงการบูชาในวนัเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือวนัขึน ๑๕ คาํเดือน ๘ 

(ประมาณเดือนกรกฏาคม) ในปีทีมีอธิกมาส เลือนไปจดัพิธีในวนัเพญ็เดือน ๘ หลงั 

 ความสําคัญของวนัอาสาฬหบูชา 

 วนัอาสาพหบูชา มีเหตุการณ์สําคญัทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาเกิดขึนหลายประการ 

ภายหลงัจากพระพุทธเจา้ตรัสรู้ใด ้๒ เดือน พอสรุปได ้ดงันี 

 ๑. เป็นวนัทีพระพุทธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา สือ ธัมมจกักปัปวตัตนสูตร แก่ปัญจวคัคีย ์

และโกณฑญัญะไดบ้รรลุดวงตาเห็นธรรม (โสดาบนั) แลว้ทูลขอบวช 

 ๒. เป็นวนัทีมีพระสงฆ์สาวกเกิดขึนเป็นองคแ์รกในโลก คือ โกณฑญัญะ ไดบ้วช     เป็น

ภิกษุองคแ์รกในพระพุทธศาสนา ดว้ยวธีิเอหิภิกขอุุปสัมปทา 

 ๓. เป็นวนัแรกทีมีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ ๓ ประการ 

 ความเป็นมาของวนัอาสาฬหบูชา 

 วนัอาสาพหบูชา เป็นวนัทีพระพุทธเจา้ทรงแสดงธัมมจกักปัปวตัตนสูตร ซึงเป็นพระ

ธรรมเทศนากณัฑ์แรกโปรดปัญจวคัคียท์ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั (ปัจจุบนัเรียก สารนาถ)     แขวง

เมืองพาราณาสี เมือวนัเพ็ญกลางเดือน ๘ ภายหลงัการตรัสรู้ ๒ เดือน พอจบพระธรรมเทศนา ฤษี

โกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรม สําเร็จเป็นพระโสดาบนั เป็นพยานการตรัสรู้       ของพระพุทธเจา้ 

พระองค์ทรงทราบวา่โกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานวา่ อญัญาสิ วะตะ โภ 

โกณฑญัโญ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณฑญัโญ แปลวา่ โกณฑญัรู้แลว้หนอ    โกณฑญัญะรู้แลว้หนอ 

ดว้ยเหตุนี ฤษีโกณฑญัญะ จึงไดน้ามวา่อญัญาโกณฑญัญะ ตงัแต่นนัเป็นตน้มา ฤษีโกณฑญัญะไต้

ทูลขอบวช พระองค์ทรงประทานการบวช ดว้ยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ดว้ยพระดาํรัสวา่ เธอจงเป็น

ภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่วไวดี้แล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย ์    เพือทาํทีสุดทุกข์โดยชอบเถิด จึง

นบัวา่พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพระสงฆอ์งค์แรก และ  มีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม

                                                 
๑๒ เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๗๕-๑๗๖. 



๙๔ 

 

 

และพระสงฆ์ เกิดขึนศรบบริบูรณ์ในวนันนั  วนัอาสาฬหบูชายงัเรียกกนัว่า วนัพระสงฆ์อีกด้วย

ประเทศไทยไดป้ระกาศให้มีพิธีอาสาฬหบูชา เมือวนัที ๑๔ กรกฏาคม พุทธศกัราช ๒๕๐๑ โดยพระ

ธรรมโกศาจารย ์(ชอบ อนุจารี) ต่อมาไดรั้บสมณศกัดิเป็น พระพิมลธรรม ครังตาํรงตาํแหน่งสังฆ

มนตรีช่วยวา่การองคก์ารศึกษา ไดเ้สนอคณะสังฆมนตรีใหเ้พิมวนัศาสนพิธี เพือทาํพุทธบูชาขึนอีก

วนัหนึง คือ วนัธรรมจกัรหรือวนัอาสาฬหบูชา๑๓ 

พระพุทธศาสนานัน ถือเป็นศาสนาประจาํชาติของไทย วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

ได้แก่วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา จึงกาํหนดให้เป็นวนัหยุดราชการ 

เพือให้พุทธศาสนิกชนได้ไปปฏิบติัศาสนพิธี ซึงแต่ละวนัก็มีกิจกรรมแตกต่างกนัไป แต่จะมีหลกั

ปฏิบติัตนคลา้ยๆ กนั 

กจิกรรมในวนัมาฆบูชา 

๑. ทาํบุญ ตกับาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

๒. ร่วมการเวยีนเทียน 

๓. ศึกษาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะโอวาทปาฏิโมกข ์เป็นตน้ 

กจิกรรมวสิาขบูชา 

๑. ทาํบุญ ตกับาตร ฟังพระธรรมเทศนาตอนเชา้ 

๒. ตอนคาํร่วมการเวยีนเทียน  

๓. ทาํวตัรสวดมนต ์และฟังพระธรรมเทศนาต่อไปจนเสร็จพิธี 

กจิกรรมอาสาฬหบูชา 

๑. ทาํบุญ ตกับาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

๒. ร่วมการเวยีนเทียน 

๓. ศึกษาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ ธัมมจกักปัปวตันสูตร ซึงเป็นพระสูตร

แรกทีพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงขึนในโลก 

  พิธีเข้าพรรษา และออกพรรษา 

ประเพณีเขา้พรรษาในพระพุทธศาสนานนั เกิดจากสมยัหนึงพระพุทธองค์ประทบัอยู่ ณ 

กรุงราชคฤห์ พระภิกษุสงฆ์จึงนาํเทียวจาริกไปตลอดฤดูกาล แมแ้ต่ในฤดูฝนก็ยงัเทียวสัญจรไปมา 

ทาํให้ไปเหยียบยาํขา้วกลา้ในนาของชาวเมืองจนเสียหาย ประชาชนพากนัติเตียน พระพุทธองคจึ์ง

                                                 
๑๓ เรืองเดียวกนั, หนา้ ๑๗๘-๑๘๑. 



๙๕ 

 

 

ทรงบญัญตัิเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆต์อ้งอยูจ่าํพรรษา ๓ เดือน นบัตงัแต่แรม ๑ คาํ เดือน ๘ 

จนถึงขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑ โดยห้ามมิให้ไปพกัคา้ง ณ ทีอืน ยกเวน้มีเหตุจาํเป็น 

กจิกรรมในวนัเข้าพรรษา 

๑. ทาํเทียนจาํนําพรรษา ปัจจุบนัอาจจะถวายหลอดไฟหรือ อุปกรณ์ทีให้แสงสว่างแทน

เทียนได ้

๒. ถวายผา้อาบนาํฝน และจตุปัจจยั แก่พระภิกษุสามเณร 

๓. ทาํบุญ ตกับาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 

กจิกรรมสําคัญของชาวพุทธ 

 ในเทศกาลทีเกียวขอ้งกบัการระลึกถึงพระพุทธเจา้ พระธรรม และพระสงฆย์งัคงใช้วธีิแบบ

โบราณคือบูชาดว้ยดอกไมข้องหอมและนอ้มจิตนอ้มใจในการบูชา มีวิธีปฏิบติัดงันี 

๑. อาบนาํชาํระร่างกายใหส้ะอาด ทาํจิตใจให้สงบ 

๒. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบัพิธีและสถานที 

๓. เตรียมเครืองบูชา เช่น ดอกไม ้ธูป เทียน ใหพ้ร้อม 

๔. ควรเดินทางไปถึงวดัหรือสถานทีประกอบพิธีเวียนเทียนก่อนเวลาทีจะเริมพิธีเมือไปถึง

ควรเขา้ไปกราบบูชาพระรัตนตรัยเป็นลาํดบัแรก แลว้รอเวลาเขา้ร่วมพิธีต่อไป 

กจิกรรมในวนัออกพรรษา 

๑. ทาํบุญ ฟังพระธรรมเทศนา 

๒. ร่วมกิจกรรม “ตกับาตรเทโว” (วนัแรม ๑ คาํ เดือน ๑๑)   

๓. ปัดกวาดบา้นเรือนใหส้ะอาด 

หลงัวนัออกพรรษาแลว้ จะมีพิธีทอดผา้กฐิน โดยคาํวา่ “กฐิน” ก็คือ “สะดึง” หรือกรอบไม้

สาํหรับขึงผา้ให้ตึง เพือสะดวกแก่การเยบ็ผา้ หรือก็คือจีวรสําหรับนุ่งห่มของภิกษุ ดงันนั การทอดผา้

กฐินก็คือ การวางผา้จีวรทีเยบ็แลว้ ถวายแด่พระสงฆน์นัเอง ซึงระยะเวลาในการอนุญาตให้ทอดกฐิน

ได ้ตามพระวินยับญัญติัคือ ตงัแต่แรม ๑ คาํ เดือน ๑๑ ถึงขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๒ รวมเป็นระยะเวลา ๑ 

เดือน 

การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รู้จักบุญอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จักหน้าทีชาว

พุทธ 



๙๖ 

 

 

วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นโอกาสดีทีพุทธศาสนิกชนจะได้สร้างบุญกุศล ปฏิบติั

ธรรม ชาํระจิตใจให้ผ่องแผว้ เพือการเตรียมจิต เตรียมใจ ก่อนจะเขา้ร่วมประกอบศาสนพิธีในวนั

นนัๆ ซึงมีแนวทางการปฏบัติัดงันี  

- ละเวน้อบายมุขทุกประเภท 

- ดูแลบิดามารดา 

- ปฏิบตัิกรรมฐาน 

- บูชาพระรัตนตรัย๑๔ 

 เทศกาลและพธีิกรรมเทโวโรหณะ  

 เทโวโรหณะ “การลงจากเทวโลก” หมายถึงการทีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลกตาํนาน

เล่าวา่ ในพรรษาที ๗ แห่งการบาํเพญ็พุทธกิจ พระพุทธเจา้เสด็จไปประทบัจาํพรรษา   ในดาวดึงสเท

วโลก ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมทงัหมู่เทพ ณ ทีนนั 

 เมือถึงเวลาออกพรรษาในวนัมหาปวารณา (วนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑) ไดเ้สด็จลงมาจาก

สวรรค์ชันดาวดึงส์ กลับคืนสู่โลกมนุษย์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ โดยมีเทวดาและมหาพรหม

ทงัหลายแวดลอ้ม ลงมาส่งเสด็จ ฝูงชนจาํนวนมากมายก็ไดไ้ปคอยรับเสด็จ กระทาํมหาบูชาเป็นการ

เอิกเกริกมโหฬารและพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงธรรม มีผูบ้รรลุคุณวเิศษจาํนวนมาก 

 ชาวพุทธในภายหลงัไดป้รารภเหตุการณ์พิเศษครังนี ถือเป็นกาลกาํหนดสําหรับบาํเพ็ญ

การกุศล ทาํบุญตกับาตรคราวใหญ่แด่พระสงฆ ์เป็นประเพณีนิยมสืบมา ดงัปรากฏในประเทศไทย 

เรียกกนัวา่ ตกับาตรเทโวโรหณะ หรือนิยมเรียกสันๆ วา่ ตกับาตรเทโว/บางวดั  ก็จดัพิธีในวนัออก

พรรษา คือวนัมหาปวารณา ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑ บางวดัจดัถดัจากนนั ๑ วนั คือในวนัแรม ๑ คาํ 

เดือน ๑๑ ๑๕ 

 การตกับาตรเทโวเป็นประเพณีทีสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน ตกับาตรเทโว หรือเรียกว่า 

การตกับาตรเทโวโรหณะ ซึงคาํวา่ "เทโว” ยอ่มาจาก "เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก 

การตกับาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวนัทีพระพุทธองค์เสด็จกลบัจากการโปรดพระพุทธมารดาใน

เทวโลก ประเพณีการทาํบุญกุศลเนืองในวนัออกพรรษานี ทุกวดัในประเทศไทย   ก็จะมีการจดพิธี

การตกับาตรเทโวนี 

                                                 
๑๔ ถาปกรณ์ กาํเนิดศิริ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๔), การปฏิบตัิตนในวนัสาํคญัทางศาสนา, Thru ปลูกปัญญา 

[ออนไลน]์, แหล่งทีมา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/๓๔๙๒๒ [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕] 
๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรม พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์รังที ๒๐.

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์บริษทั สหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๕๖). 

 



๙๗ 

 

 

  ตกับาตรเทโว หรือตกับาตรเทโวโรหณะ เป็นวนัทีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากสวรรค์ ชัน

ดาวดึงส์ในเวลาเชา้วนัแรม ๑ คาํ เดือน ๑๑ หลงัจากทีพระองคท์รงจาํพรรษาทีนนัเป็นเวลา ๓ เดือน 

ความสําคญัของวนัเทโวโรหณะ เป็นวนัทีมีการทาํบุญตกับาตรทีพิเศษวนัหนึง กล่าวคือ ในพรรษา

หนึงพระพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปยงัสวรรคช์นัดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจาํ

พรรษาทีนนั พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนนัมายงัโลกมนุษย ์โดยเสด็จลงทีเมืองสังกสัส์ 

ใกลเ้มืองพาราณสี ชาวบา้นชาวเมืองทราบข่าวก็พากนัไปทาํบุญตกับาตรพระพุทธองค์ทีนนั และ

เป็นการรับเสด็จพระพุทธองคด์ว้ย กล่าวกนัว่า ในวนันีไดเ้กิดเหตุอศัจรรย ์คือ เทวดา มนุษย ์และ

สัตวน์รก ต่างมองเห็นซึงกนัและกนั จึงเรียกวนันีอีกชือหนึงวา่ "วนัพระเจา้เปิดโลก” คือ เปิดใหเ้ห็น 

กนัทงั ๓ โลกนนัเอง 

 การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนือง ต่อกันมาเป็นประเพณี จนถึง

เมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี วา่ การตกับาตรเทโวโรหณะ เพือให้สะดวกในการสือความหมายนิยม

สันๆ วา่ การตกับาตรเทโว ดว้ยเหตุนี วนัเทโวโรหณะจึงเรียกอีกชือหนึงวา่วนัตกับาตรเทโวและเมือ

ถึงวนัตกับาตรเทโว พุทธศาสนิกชนนิยมไปทาํบุญตกับาตรกนัทีวดั โดยแต่ละทีจะเตรียมของไป

ทาํบุญ ในแบบทีอาจตะแตกต่างกนัไปขึนอยู่กบัทีสัดในแต่ละที   เช่น เตรียมอาหารในตอนเช้า 

อาหารทีเตรียมเพือตกับาตรเป็นพิเศษในวนันี คือ “ขา้วตม้มดั และขา้วตม้ลูกโยน วดับางวดัอาจจะ

จาํลองสถานการณ์วนัที พระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลกชนัดาวดึงส์ คือ ประชาชนจะนงัหรือยืน

สองฝังทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเขา้แถวเรียงลาํดบัรับบาตรตรงกลาง โดยมี

มคันายก เดินอญัเชิญพระพุทธรูปนาํหน้าแถวพระสงฆ์ หลกัจากตกับาตรแลว้ มีการอาราธนาศีล 

สมาทานศีล และรักษาศีล ฟังธรรมและทาํสมาธิตามโอกาส เพือทาํให้จิตใจบริสุทธิผ่องใส แผ่

เมตตา และกรวดนาํอุทิศส่วนกุศลใหก้บัญาติผูล่้วงลบัและสรรพสัตว”์ 

 

๓.๗ เทศกาลและพธีิกรรมของอนิเดียทมีีอทิธิพลต่อสังคมไทย 

 พิธีกรรม ในสมัยหลังพุทธกาล ประเทศอินเดียหรือเนปาล วฒันธรรมทีอยู่ในยุคนันมี

ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาเชนหรือศาสนาพุทธมีวฒันธรรมที

เก่าแก่มีความหลากหลายในเรืองของความคิดความนับถือในเรืองของศาสนาโดยภาพรวมก็เป็น

เพราะรูปแบบของบรรยากาศหรือภูมิภาคของประเทศอินเดียซึงมีความเชือในเรืองของภูตผีปีศาจ

หรือมีความกลวัในเรืองของฝนฟ้าอากาศ ดิน นาํ ลม ไฟต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดลทัธิเหล่านนัเกิดขึนซึงเมือ

เกิดความคิดเหล่านนัจึงมีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทงัในพุทธศาสนาเองและนอกพุทธศาสนาแต่

ตอ้งบอกก่อนว่าในพระพุทธศาสนานนัส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรรมทีเรียบง่ายเน้นในเรืองของการขดั

เกลาจิตใจ (ยอ้นแยง้ความคิดกบัสังคมยุคนนัมาก) เหมือน แกะดาํ แถมยงัมีคนนบัถือมากอีกต่างหาก 

ในยุคของประเทศอินเดียในยุคก่อนนนัจะมีความเชือในเรืองของสิงทีลีลบัหรือมองไม่เห็นนาํไปสู่

ความกลวัและนาํไปสู่การประกอบพิธีต่างๆในหวัขอ้นีผูเ้ขียนก็อาจจะยกในส่วนของการวถีิของการ



๙๘ 

 

 

บูชายญั การรับบาปแทน การลา้งบาป และคาํสอนของพระพุทธเจา้ทีกล่าวถึงการบูชายญัของพุทธ

ศาสนาซึงมีความแตกต่างกัน และมีเหตุผลให้คนได้ศึกษาและปฏิบติั แม้กระทงัการประพรม

นาํมนตห์รือเรืองราวต่างๆ ทีมีเรืองราวมาจากประเพณีของพราหมณ์แลว้พระพุทธเจา้ไดย้กยอ่งคน

ทีเป็นพราหมณ์ได ้ดว้ยวิธีการลอยบาปคือละการทาํบาป เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัเรืองราวความเชือ

เกียวกบั “การลา้งบาป” เพือหลีกหนีจากความผิดทีเคยกระทาํไว ้ก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในอดีตถึง

ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป อาทิ มีการตงัสํานกั ตงัลทัธิเสกเป่านาํมนต์เพอืลา้งบาป ทาํความชวัทีเคย

กระทําไว้ ก่อให้เกิดปัญหาและวิกฤติศรัทธาในสังคมไทยมากมาย ทําให้ผู ้ทีศึกษาคําสอน

พระพุทธศาสนาน้อย ตกเป็นเหยอืถูกหลอกลวงจากสํานกัหรือลทัธิทีแอบอา้งเพือทาํมาหาเลียงชีพ

ในทางทีผดิไปจากพระธรรมวนิยัก็มากมาย   

 เทศกาลกุมภเมลา ของศาสนาฮินดู เสน่ห์ของอินเดีย เป็นกิจกรรมการแสวงบุญและ

เทศกาลสําคญัในศาสนาฮินดู มีการเฉลิมฉลองเป็นวฏัจกัรทีกินเวลารอบละราว ๑๒ ปี ทีสถานที

แสวงบุญริมแม่นาํสีแห่ง ได้แก่ ปรยาค-อลาหาบาด, หฤทวาร, นาศิก, และ อุชไชน์ เทศกาลนีและ

กิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ ผูเ้ขา้ร่วมกุมภเมลาเชือกนัวา่การไดล้งอาบนาํในแม่นาํเหล่านีเป็นการกระทาํ

เพอืปรายศัจิตตะ ใหก้บัความผดิพลาดในอดีต และช่วยชาํระลา้งบาป 

 เทศกาลนีในแง่ธรรมเนียมมกัยดึโยงนกัปราชญแ์ละสันตะฮินดูจากศตวรรษทีแปด อาทิศงั

กระ ผูซึ้งผลกัดันให้กุมภเมลาเป็นเทศกาลและโอกาสหนึงทีจะมีการรวมตวักนัของชาวฮินดูครัง

ใหญ่เพอืให้เกิดบทสนทนาทางปรัชญาและการถกเถียงระหวา่งอาศรมฮินดูต่าง ๆ ทวัอนุทวีปอินเดีย 

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีหลกัฐานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีกล่าวถึงกุมภเมลาก่อนศตวรรษที ๑๙ อยา่งไรก็

ตาม ปรากฏหลกัฐานทีเพียงพอในแง่ของเอกสารโบราณ และจารึก ทีมีการบนัทึกเกียวกบั มาฆเมลา 

ทีซึงเป็นกิจกรรมการรวมตวัของชาวฮินดูขนาดใหญ่จดัขึน ทุกหกหรือสิบสองปีและมีพิธีกรรมทีให้

ลงอาบนาํในแม่นาํหรือสระนาํของโสถ์พราหมณ์ 

 พิธีใหญ่นีทีรวบรวมชาวฮินดูจาํนวนหลายลา้น ใหม้าร่วมอยู ่ณ จุดๆ เดียวกนั คือทีสถานที

ทีเรียกว่า “สังคมั”  ซึงเป็นสถานทีทีแม่นาํศกัดิสิทธ์สําคญั ๓ สายไหลมาบรรจบกนั ประกอบดว้ย 

แม่นาํคงคา, แม่นาํยมุนา และแม่นาํสรัสวดี โดยจุดดงักล่าว อยูใ่นเมืองอลัลาฮาบดั รัฐอุตตร ประเทศ

อินเดีย ประเพณีนีจะมีคนนบัร้อยลา้นคน เดินทางมาเพือให้ไดเ้ป็นส่วนหนึงของพิธีชาํระลา้งบาป

ในแม่นาํศกัดิสิทธิ โดยเฉพาะนาคสาธุหลายพนัคน จากลทัธิเปลือยของเหล่าผูเ้คารพบูชาพระศิวะ

แบบเคร่งครัด และนกับวชชายในชุดผา้คลุมสีเหลืองอมส้ม  เป็นผูน้าํการแช่ตวัในนาํเยน็ยะเยอืก ซึง

บางคนจะนาํอาวุธ อาทิ ตรีศูล และดาบ ลงไปในแม่นาํดว้ย “มหากุมภะ เมลา” มีทีมาจากความเชือ

ทีวา่ ขณะทีเทวดาและอสูรแยง่ชิงนาํอมฤตซึงไดจ้ากการกวนเกษียรสมุทรนนั ทาํให้”นาํอมฤต”ได้

กระเดน็ตกลงมายงัสถานที ๔ แห่งบนโลกมนุษย ์ไดแ้ก่ อลัลาฮาบดั, นาสิก, อุชเชนี และหริทวาร๑๖ 

                                                 
๑๖วิ กิพี เ ดี ย  สารานุกรมเ สรี ,  กุมภเมลา ,  วิกิพี เดีย  สารานุกรมเสรี  [ออ นไลน์ ],  แห ล่งที มา: 

https://shorturl.asia/d๑M๘G [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕] 



๙๙ 

 

 

 พระพุทธศาสนาสอนย้อนแย้งสังคมยุคนัน แต่ทาํอย่างไรจะให้อยู่ด้วยกันได  ้มาถึงยุค

พระพุทธศาสนา ได้มีการตีความเรืองยญัไปสู่การปฏิบติัทีตนเองให้ถูกต้องเพือประโยชน์สุขที

แทจ้ริง ไม่มีการเบียดเบีนบุคคลอืน ๆ สัตวอื์น ๆ มีแต่เอืออาํนวยประโยชน์ให้ไดโ้ดยถ่ายเดียวขอ้ที

แสดงถึงหลกัการ ของพระพุทธศาสนาทีเนน้ทีการปฏิบติัทีถูกตอ้งแทนการบูชายญั 

 เช่น 

"ยญัทีต้องฆ่าโก แพะ แกะ ไก่ สุกร หรือเหล่าสัตว์ต่าง ๆต้องได้รับความพินาศ และ

ปฏิคาหก เป็นผูมี้ความเห็นผิด ดาํริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลียงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตงัใจ

ผดิ เช่นนี ยอ่มไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ ไม่มีความรุ่งเรืองใหญ่ ไม่แพร่หลายใหญ่... 

บพิตร ยญัทีมิตอ้งฆ่าโค แพะ แกะ ไก่ สุกร หรือเหล่าสัตวต์่าง ๆ ไม่ตอ้งถึงความพินาศ

และปฏิคาหกก็เป็นผูมี้ความเห็นชอบ ดาํริชอบ เจรจาชอบการงานชอบ เลียงชีพชอบ พยายามชอบ 

ระลึกชอบ ตงัใจชอบ เช่นนี ยอ่มมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ มีความรุ่งเรืองใหญ่ แพร่หลายใหญ่" 

ย ัญทีไม่ต้องมีก ารฆ่าสัตว์ดังกล่าวข้างต้น แต่ มีผล มากตามแนวทาง ปฏิ บัติใน

พระพุทธศาสนา ไดจ้ากพุทธพจน์ ก็คือ ๑. การให้ทาน ๒. การสร้างวิหารอุทิศพระสงฆผ์ูม้าจาก ๔ 

ทิศ ๓. การเขา้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ๔. การรักษาศีล ๕ เป็นนิจ ๕. การออกบรรพชา และการ

ปฏิบติัตามหลกัจุลศีล มชัฌิมศีล มหาศีล จนไดบ้รรลุถึงวชิชา ๘๑๗ 

  เทศกาลสําคัญในอินเดีย 

มีเทศกาลมากมายในอินเดียทีมีความสวยงามเเละน่ามาเทียวชมความสวยงามเเละ

น่าสนใจ โดยเทศกาลส่วนใหญ่ในอินเดียนนัจะเกียวขอ้งกบัคติความเชือทีมีความยิงใหญ่สวยงาม

เเละน่าสนใจ 

เทศกาลคเณศจตุรถี จดัในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายนของทุกปี โดยเป็นงานทีเฉลิม

ฉลองวนัประสูติของพระพิฆเนศ ซึงเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการและความสําเร็จ ซึงมีชาว

อินเดียจาํนวนมากให้ความเคารพนบัถือกนัเป็นอยา่งยิง โดยเป็นงานทีมีความสวยงามเเละอลงัการอ

ยา่งมากเพราะจดัขึนทวัประเทศอินเดีย 

เทศกาลดีวารี เป็นเทศกาลทีจดัขึนในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดย

มีอีกชือเรียกว่าเทศกาลดิปาวาลี โดยเป็นเทศกาลทีจดัขึนมาเพือบูชาพระแม่ลกัษมี ซึงเป็นเทพที

ไดรั้บการเคารพอยา่งมากอีกองค์ของชาวฮินดู โดยเป็นเทศกาลทีมีความสวยงามเเละเเสดงออกถึง

วฒันธรรมอินเดียไดเ้ป็นอยา่งดี 

เทศกาลโฮลี จดัขึนในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเป็นเทศกาลเเห่งสีสันอยา่งเเทจ้ริง โดย

เทศกาลนีจะมีกิจกรรมทีน่าสนใจคือการทีผูเ้ขา้ร่วมงานจะสาดผงสีเขา้ใส่กนัอย่างสนุกสนานเป็น

                                                 
๑๗ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๘/๓๐๕-๓๐๖. 



๑๐๐ 

 

 

อยา่งยงิ โดยจะมีการจดัซุม้กองไฟเพือทาํพิธีบูชาโดยจะใหเ้ฉพาะหญิงทีเเต่งงานเเละมีลูกชายเท่านนั 

เพอืเป็นสิริมงคลเเละปัดเป่าสิงชวัร้ายออกไป๑๘ 

ความเป็นพหุวฒันธรรมทีเกิดขึนกบัประเทศอินเดีย ทาํให้เป็นดินแดนทีหอมกรุ่นไปดว้ย

กลินไอของความเป็นพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน ๆทีมีความเชือทีหลากหลาย แต่ไม่ถึงขนัที

จะตอ้งแตกแยก แต่ต่างฝ่ายต่างมีแนวคิด วิธียดึถือปฏิบติัทีแตกต่างกนัออกไป เทศกาลและพิธีกรรม

จึงเป็นกระบวนการหล่อหลอมและสืบต่อความเชือของแต่ละศาสนาใหมี้กิจกรรมร่วมกนัและยนืยนั

แนวคิดความเชือของตนให้สืบต่อไปอีกนานเท่านาน ซึงวฒันธรรมทีเกิดขึนในอินเดียยงัส่งผ่าน

มาถึงประเทศไทย ดว้ยการสืบต่อจากรุ่นต่อรุ่นตราบนิรันดร์ 

  อทิธิพลของเทศกาลและพธีิกรรมมีต่อสังคมไทย 

 เทศกาลและพิธีกรรมเป็นกิจกรรมทีเกิดขึนมาจากความความเชือจากความเชือดงักล่าว

พฒันามาให้เกิดรูปธรรม สามารถทีจะแสดงการพิสูจน์ให้รับได ้จึงกลายมาเป็นพฤติกรรมทีปฏิบติั

ให้เป็นรูปแบบปฏิบติั กลายมาเป็นพิธีกรรม เทศกาล และพิธีกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยแบ่ง 

ออกเป็นเป็น ๕ ดา้น๑๙ ไดแ้ก่ 

  ๑. อิทธิพลด้านสังคม เทศกาลและพิธีกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างกวา้งขวาง 

สังคมไทยไดรั้บการถ่ายทอดลทัธิความเชือจากพระพุทธศาสนา และไดม้าผสมกบัความเชือเดิมๆ ที

เชือเรืองผี อาํนาจลึกลับ มาปรับให้เขา้กบัยุคสมยัไดอ้ย่างลงตวั  เทศกาลทีมีอิทธิพลต่อสังคมนนั

เกิดขึนในเชิงบวกแทบทุกเทศกาล และทุกพิธีกรรม ดงัตวัอยา่งเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลนีทาํให้

สังคมไทยได้ตระหนักถึงความกตัญ ูกตเวที สังคมไทยในยุคปัจจุบันสถาบนัครอบครัวเล็กลง 

เพราะคนในครอบครัวต้องดินรนออกจากบ้านเพือประกอบอาชีพและส่วนใหญ่ หญิงชายทีมี

ร่างกายแข็งแรง มีความรู้ก็จะออกจากถินเพือไปหางานทาํยงัต่างจงัหวดั เมือครัง เทศกาลสงกรานต ์

ปีหนึงๆ บุคคลทงัหลายทีออกจากบา้นไปหางานทาํ ก็จะกลบัมายงัถินกาํเนิด เพอืทีจะมาพบปะ ญาติ

พีน้อง โดยเฉพาะปู่ย่า ตายาย ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  มีการรดนาํดาํหัว พิธีกรรมการรดนําดาํหัว ก็จะทาํให้

เยาวชนไทย คนไทย ได้ตระหนักสํานึกใน ความกตัญ ูกตเวที มีสัมมาคารวะหรือแม้แต่การ

ประกอบพิธีกรรมบางอย่างในแต่ละครัง พิธีกรรมบางอย่างไดย้กย่องผูอ้าวุโส ผูมี้คุณธรรมอนัจะ

เป็นแบบอย่างในการทีจะปฏิบติัสืบๆ ต่อไปของอนุชนรุ่นหลงั เช่น พิธีกรรมรับนอ้งของนกัศึกษา

                                                 
๑๘ CheapTickets บริษทัท่องเทียว, เทศกาลสาํคญัของอินเดีย, CheapTickets บริษัทท่องเทยีว [ออนไลน์], 

แหล่งทีมา https://shorturl.asia/๘pxmb [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕] 

  ๑๙ ผศ.ดร.ประพฒัน์ ศรีกลูกิจ และคณะ, เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, (พิษณุโลก : บริษทั

โฟกสั พรินติง จาํกดั, ๒๕๕๙), หนา้ ๖๖-๖๗. 
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บางมหาวิทยาลยั ไดม้ีการสู่ขวญัรับน้อง แนะนาํสถาบนัและตอ้นรับน้องใหม่ทีเขา้ศึกษาต่ออย่าง

อบอุ่น  

๒. อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ เทศกาลหลายๆ เทศกาล เป็นทีรู้จกัต่อชาวต่างประเทศ บาง

ประเพณีบางอย่าง พิธีกรรมบางอย่าง ชาวต่างชาติยอมทีจะลงทุนเขา้มาจดัในการทีจะประกอบ

พิธีกรรมนันๆ เช่น การแต่งงานแบบล้านนา การแต่งงานใต้สมุทร ในแต่ละเทศกาลทางด้าน

เศรษฐกิจ มีจาํนวนเงินทีสะพดั หมุนเวียนในการส่งเสริมเทศกาล ประเพณี มากมาย ดงัจะเห็นได้

จากองคก์รของรัฐและเอกชนไดส่้งเสริมประชาสัมพนัธ์ เทศกาลทีและพิธีกรรมตา่งๆ ในดา้นปัจเจก

บุคคล การทีจะเขา้ร่วมในเทศกาลหรือกิจกรรมอืนๆ ก็จะตอ้งอาศยัเงินทอง เขา้มามีส่วนในการ

ส่งเสริมเทศกาลและประเพณี ดงัจะเห็นไดจ้าก รายไดข้องประเทศไทยอนัไดม้าจากการท่องเทียว

ของชาวต่างชาติ เกือบ ๓ เปอร์เซ็นต ์ไดม้าจากนกัท่องเทียวเขา้มาเทียวเพือเทศกาลใดเทศกาลหนึง  

หรือเห็นวา่พิธีกรรม ทีคนไทยปฏิบติันนัเป็นพิธีกรรมทีดี จึงไดเ้ขา้ร่วมในพิธีกรรมนนัๆ ดงักล่าว 

  ๓. ด้านการเมือง  เทศกาลหลายเทศกาลของแต่ละประเทศมีความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ

ชาติไป ข้อในการปฏิบติัแห่งเทศกาลอย่างพิธีกรรม ก็จะยงัผลให้เห็นถึงผลทางการเมือง เช่น 

พิธีกรรมทีมีผลต่อการเมืองโดยตรง เช่นรัฐพิธีการเปิดประชุมสามญัของสภานิติบญัญติั หรือพิธี

กรรมการเปิดประชุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร ส่วนพิธีกรรมยอ่ย  เช่นความเชือในพิธีกรรมการตงั

ศาลพระภูมิ หรือ สัญญาลกัษณ์ของพรรคการเมือง ก็มกัจะนาํเอาพิธีกรรมทงัสงฆ ์และพราหมณ์ เขา้

ไปประกอบพิธีกรรมเสมอ ซึงมีผลต่อความเชือมนัในการตงัพรรคการเมือง และเครืองหมายของ

พรรคการเมือง เป็นตน้ 

๔. ด้านอารมณ์ เทศกาลและพิธีกรรมยงัมีผลต่ออารมณ์ของผูป้ระกอบพิธีกรรมและ

เทศกาล  เทศกาลส่วนใหญ่เกิดขึนจากประเพณีทีรืนเริง สนุกสนาน เมือเสร็จจากการทาํไร่ ทาํนา

ของชาวบา้น พิธีกรรมการลงผีมด ทาํบุญหรือเปตพลีให้กบัผีบรรพบุรุษ ของชาวภาคเหนือ ยงัเกิด

ความสนุกสนาน และยงัเป็นทียืดถือ ยดืเหนียวในการทีจะประกอบกิจการงานต่างๆ  ให้รุ่งเรือง ซึง

คนไทยส่วนหนึงมีความเชือในเรืองของพิธีกรรม บางอย่างทีถา้ไม่ไดท้าํหรือทาํไม่ถูกตอ้งก็จะไม่

สบายใจ  เช่น การประกอบพิธีกรรมสืบชาตา เพือเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ให้มีอายุยืน 

ปราศจากโรคภยั  ก็จะทาํให้จิตใจตนเองเขม้แข็งมากขึนมีกาํลงัใจในการทีจะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค์

อืนๆ ทีเขา้มารบเร้าในจิตใจในทางบวกก็ทาํบุญแลว้ใส่บาตรพระสงฆแ์ลว้ทาํให้จิตใจแจ่มใสสบาย

ใจ ทาํให้เกิดความสุขทางจิตใจ เป็นตน้ 

 ๕. ด้านศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณ ีเทศกาล พิธีกรรม ก่อให้เกิด ศิลปะ 

วฒันธรรมอนัดีงามมากมายสืบต่อมา เช่น พิธีกรรมรดนาํดาํหัว ก่อให้เกิด ธรรมเนียมปฏิบติัสืบกนั
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มาเมือชมชนหนึงกลุ่มหนึงเห็นว่าพิธีกรรมนีดีงาม ทาํให้เกิดความสุขทางใจและทาํให้ผูป้ระกอบ

กิจกรรมมีความสํานึกในความกตญั ูกตเวที ก็จะสืบทอดทาํสืบกนัมา ทาํให้ผูน้้อยรู้จกัความสํามา

คารวะ เคารพความเป็นผูอ้าวุโส เคารพในความเป็นวยัวุฒิ คุณวุฒิ หรือ บางครังเมือเดินเขา้ไปใน 

พระอุโบสถ หรือ พระวิหาร วดัหลายๆ วดัมกัจะมีการวาดภาพฝาผนงั ภาพส่วนหนึง  มกัจะแสดง

ถึงกิจกรรม เทศกาล พิธีกรรมอย่างเห็นไดช้ดั นนัเป็นการเล่าเรืองโดยภาพ ให้คนรุ่นหลงัๆ ได้รู้ว่า 

เมืออดีต มีเหตุการณ์ อะไรทีมีและเลือนหายไปแลว้บา้ง เพราะจากจิตกรรม ฝาผนงั ในวดัหลายๆ 

วดั เมือคนในยุคปัจจุบนัได้ศึกษาแลว้จะพบว่าวฒันธรรมประเพณีบางอย่างไดสู้ญหายไป ดงันัน 

เทศกาลและพิธีกรรมจึงมีอิทธิผลต่อศิลปวฒันธรรมดงักล่าว  

 

สรุปท้ายบท 

เทศกาลหลังพุทธกาล เทศกาลทีเกิดขึนหลงัพุทธกาลมีความเชือมโยงกบัหลกัคาํสอนที

พระพุทธเจา้ได้ตรัสและถ่ายทอดไว ้ ๒,๖๐๐ กว่าปีทีผ่านมามีความเชือมโยงกบัพระธรรมวินยัที

พระสงฆเ์ป็นผูป้ฏิบติัตามคาํสอน เช่น เทศกาลเขา้พรรษา เทศกาลออกพรรษา เป็นตน้        แมก้ระทงั

กิจกรรมหรือเทศกาลการตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นพิธีกรรมทีมีความสืบเนืองมาตังแต่สมัย

พุทธกาลหรือเป็นการหลอมรวมความเชือความศรัทธาทีเกิดขึนในพระพุทธศาสนาทีสืบทอดมา

ตงัแต่สมยัพุทธกาล เป็นการเล่าเรืองราวของพุทธศาสนิกชนในอดีตเป็นปฏิปทา     (ขอ้ควรปฏิบติั) 

ให้คนยุคปัจจุบนั หรือ เทศกาลวนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชาหรือว่าวนัอฏัฐมีบูชา 

สรุปรวมก็คือเกิดจากความสืบทอดกนัมาตงัแต่สมยัพุทธกาล รูปแบบของเทศกาลจะเนน้แบบเรียบ

ง่ายเป็นการบูชาพระพุทธเจา้พระธรรมและพระอริยสงฆ์ประกอบด้วยการใช้ความเชือ ภาษาทีใช้

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตทีนาํมาใช้สวดหรือนาํมาใช้บูชาและผูป้ระกอบพิธีส่วน

ใหญ่จะเป็นพระสงฆ์ทีจะมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การจะมีเทศกาล

ซึงจะนาํไปสู่พิธีกรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาหลงัพุทธกาลจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งมีความสมคัร

สมานสามคัคีเกียวดองมีจิตใจเป็นอนัเดียวกนัทีจะปกป้องคุม้ครองรักษาพุทธศาสนารักษาคาํสอนที

พระพุทธเจา้ได้ตรัสไว ้๒,๖๐๐ กว่าปีทีผา่นมาโดยใช้พระไตรปิฎกเป็นเครืองเก็บหรือเป็นอุปกรณ์

ในการเก็บรักษาคาํสอนเหล่านนัสืบทอดใหแ้ก่พุทธศาสนิกชน  

พิธีกรรมหลังพุทธกาลอยูที่การหลอมรวมความเชือและการเขา้ร่วมกิจกรรม การมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ ์อุบาสกอุบาสิกา ผูน้บัถือพุทธศาสนิกชนต่าง ๆเป็นตอ้ง

เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการทีจะขบัเคลือนพิธีกรรมเหล่านันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กล่าวไดว้า่สิงสาํคญัพุทธศาสนิกชนตอ้งเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่า  ของคาํสอนของ

พระสงฆ์ที รักษาคําสอนของพุทธเจ้าและสามารถพิ สูจน์ได้จ ริงว่า เป็นสิงทีนําไปใช้ใน
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ชีวิตประจาํวนั เพราะคาํสอนทางพระพุทธศาสนาไม่ไดเ้นน้พิธีกรรมอยา่งเดียวเท่านนัแต่ตอ้งอาศยั

ความเป็นหลกัทีมีเหตุมีผลก็จะเกิดความศรัทธาแลว้ตามหลกัคาํสอนเหล่านนัไปประพฤติปฏิบติัได ้

พิธีกรรมต่าง ๆทีเกิดขึนอยูท่ีพืนทีเหล่านนัหรือภูมิภาคต่าง ๆ จะสังเกตไดว้า่พุทธศาสนา

ไม่วา่จะเป็นพระพุทธเจา้องคไ์หนจะไปตรัสรู้ทีประเทศอินเดียเพราะวา่เป็นประเทศทีมีทรัพยากร

ครบพร้อมถึงแมใ้นภูมิภาคนนัประชาชนจะไม่นบัถือหรือเป็นปฏิปักษด์ว้ยซาํแต่ตามพุทธประเพณี

ไดปั้กหลกัคาํสอนไวที้ประเทศอินเดียและนาํมาสู่ประเทศไทยซึงเป็นประเทศทีมีทรัพยากรสมบูรณ์

ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์ไดสื้บทอด ไดรั้บวฒันธรรมพระพุทธศาสนามา

จากประเทศอินเดียซึงเป็นเมืองพุทธ เป็นเมืองทีเริมตน้ของพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมนนั

จาํเป็นตอ้งมีเรืองราวหรือสามารถอธิบายให้เยาวชนรุ่นหลงัเขา้ใจได้จึงจะสามารถทีจะสืบทอด

พิธีกรรมต่าง ๆใหเ้ป็นประโยชน์ใหช้นรุ่นหลงัได ้
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คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคําถามต่อไปนี  

๑.การบรรพชาอุปสมบทในประเทศไทยปัจจุบนัเราใช้วิธีใดและมีพิธีกรรมอย่างไรจง

อธิบายพอเขา้ใจ 

๒.เทศกาลและพิธีกรรมจากประเทศอินเดียมีการเกิดขึนและมีพลวตัมาสู่ประเทศไทย

อยา่งไรจงอธิบายพอเขา้ใจ 

๓.ให้นิสิตยกตวัอย่างวนัสําคญัวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนามา ๑ วนั หรือ มากกว่านนั

และอธิบายถึงกิจกรรมทีชาวพุทธพึงปฏิบติัมาพอเขา้ใจ 

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตกาเครืองหมาย x ทับข้อ ก ข ค ง ทถูีกทสุีดเพยีงข้อเดียว 

๑.วนัใดทีมีพระรัตนตรัยครบองคส์าม  

ก.วนัอาสาฬหบูชา ข.วนัมาฆบูชา 

ค. วนัออกพรรษา ง. วนัเขา้พรรษา 

๒.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกียวกบัวนัเขา้พรรษา  

ก.พระสงฆจ์ะไม่ไปคา้งแรมทีอืนเป็นเวลา ๓ เดือน 

ข.ตรงกบัฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวก 

ค.พระสงฆเ์หยียบยาํพืชผลของชาวนา 

ง.เป็นการหยดุพกัผอ่นของพระสงฆ ์

๓.เอหิภิกขอุุปสัมปทา มีความหมายตรงกบัขอ้ใด  

ก.พระสงฆท์าํพิธีบวชให ้  

ข.การบวชเป็นสามเณร 

ค.การบวชทีพระพุทธเจา้ทรงบวชใหด้ว้ยพุทธานุภาพ 

ง.ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔.พระสาวกองคแ์รกในพระพุทธศาสนาคือใคร  

ก.พระสารีบุตร  ข.พระอสัสชิ 

ค.พระมหาโมคคลัลานะ   ง.พระอญัญาโกณฑญัญะ 

 



๑๐๕ 

 

 

๕.วนัออกพรรษาตรงกบัขอ้ใด  

ก.๑๕ คาํ เดือน ๓ ข.๑๕ คาํ เดือน ๕ 

ค.๑๕ คาํ เดือน ๘ ง.๑๕ คาํ เดือน ๑๑ 

๖.ปฐมเหตุของการทาํสังคายนาครังแรกคืออะไร  

ก.พระสงฆป์ระพฤติยอ่หยอ่นต่อพระธรรมวนิยั ข.มีพระกล่าวจาบจว้งพระพุทธศาสนา 

ค.พระสงฆข์าดสามคัคี ง.ไม่มีขอ้ใดถูก 

๗.เขา้พรรษามีกาํหนดระยะเวลานานกีเดือน   

ก.๓ เดือน  ข.๔ เดือน 

ค.๕ เดือน  ง.๖ เดือน 

๘.เทศกาลของชาวอินเดียทีผูเ้ขา้ร่วมงานจะสาดผงสีเขา้ใส่กันอย่างสนุกสนานเป็นอย่างยิง คือ 

เทศกาลใด  

ก.เทศกาลคเณศจตุรถี ข.เทศกาลดีวารี 

ค.เทศกาลโฮลี ง.ถูกทุกขอ้ 

๙.วนัใดทีมีการแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์ 

ก.วนัวสิาขบูชา ข.วนัเขา้พรรษา 

ค.วนัอาสาฬหบูชา ง.วนัมาฆบูชา 

๑๐.ธมัมจกักปัปวตันสูตรเป็นหลกัธรรมทีแสดงในวนัใด  

ก.วนัเขา้พรรษา ข.วนัวสิาขบูชา 

ค.วนัออกพรรษา ง.วนัอาสาฬหบูชา 
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บทท ี๔ 

เทศกาลและพธีิกรรมในประเทศไทย 

พระมหาอุดร  สุทธิญาโณ ผศ.ดร. 

ผศ.ดร.พลเผา่ เพง็วภิาศ 

 

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 
  

เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ผูศ้ึกษาสามารถ  

๑.  อธิบายความหมายของเทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทยได ้

๒.  อธิบายความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทยได ้

๓.  ปฏิบติัตามเทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทยไดถู้กตอ้งตรงกนั 

๔.  มองเห็นความสาํคญัและคุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทย  

 

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 แนวคิดเรืองเทศกาลและพิธีกรรมในประเทศไทย 

 แนวคิดเกียวเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 

๔.๑ ความนํา 

 ประเทศไทย มีเทศกาลและพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาอยูเ่ป็นจาํนวนมากและ

มีคาํทีใช้อย่างเดียวกบัคาํว่า เทศกาลและพิธีกรรม คือคาํว่า “ขนบธรรมเนียม” หรือ “ประเพณี” 

หมายถึง แบบอยา่งทีนิยมกนัมา และพิธีกรรมเป็นองค์ประกอบทีสําคญัอยา่งหนึงของประเพณีต่าง 

ๆ ไม่ว่าพิธีทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี จะตอ้งมีพิธีกรรมหรือวิธีการปฏิบติัอย่างใด

อย่างหนึงตามความคิด ความเชือของคนไทยในสังคม เมือคนในสังคมนนัประพฤติ หรือกระทาํ

พิธีกรรมอย่างนันเหมือน ๆ กันโดยส่วนรวมและกระทาํสืบต่อกันมา พิธีกรรมนนัจึงกลายเป็น

ประเพณีขึนในชุมชนใดชุมชนหนึง เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีปอยหลวง๑ และถ้าหากว่า

พิธีกรรมนนั กลายเป็นทีนิยมประพฤติปฏิบติัของคนทวัทงัประเทศ พิธีกรรมกลายเป็นเทศกาลและ

ประเพณีของคนทงัประเทศ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ดงันนั จึงมีความสําคญั

และจาํเป็นทีพุทธศาสนิกชน ในฐานะผูด้าํรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนจะตอ้งทาํการศึกษา เพือให้มี

ความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัในเทศกาลและพิธีกรรมนนั ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง ตาม

หลกัศาสนพิธีและเป็นแบบอยา่งทีดีของอนุชนรุ่นหลงัสืบไป 
 

๔.๒ เทศกาลทเีกยีวข้องกบัพระพทุธศาสนา 

 เทศกาลต่าง ๆ ของไทยส่วนใหญ่เกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนาทีเป็นพืนฐานการ

ดาํเนินชีวิตของคนไทย ตามคติความเชือของศาสนาพราหมณ์และความเชือในเรือง ผีสางเทวดาที

นบัถือกนัมาหลายชวัอายุคนตามบรรพบุรุษ ทีผสมกลมกลืนกนัจนแยกไม่ออกและถือปฏิบติัเป็น

ประเพณีทวัไปในสังคม เทศกาลทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนานนัมีมากมายหลายเทศกาล แต่ทีจะ

ขอกล่าวในบทนี คือ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสารทไทย เทศกาลทอดกฐินเทศกาลลอยกระทง 

โดยลาํดบัต่อไป 

๔.๒.๑  เทศกาลสงกรานต์ 

เทศกาลสงกรานตห์รือวนัสงกรานต ์เป็นวนัทีมีความสําคญัสําหรับชาวไทย อีกวนัหนึง ถือ

วา่เป็นวนัขึนปีใหม่โบราณของไทย ซึงตรงกบัวนัที ๑๓ – ๑๕ เมษายนของทุกปี จึงมีความจาํเป็น

อยา่งยงิทีจะตอ้งทาํการศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจเพอืจะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความ

                                                           
๑ คาํวา่ “ปอย” มาจากคาํวา่ ปเวณี หมายถึง งานฉลองรืนเริง หรืองานเทศกาลทีจดัขึนส่วนคาํวา่ “หลวง”

หมายถึง ยิงใหญ่ดงันนัคาํวา่ “ปอยหลวง”จึงหมายถึงงานฉลองทียิงใหญ่ หรือ งานฉลองทีใหญ่โตมากซึงจะเป็น

การฉลองถาวรวตัถุของวดั หรือ ลองสิงก่อสร้างทีประชาชนช่วยกนัทาํขึนเพือประโยชน์แก่สาธารณประเพณีปอย

หลวงมกัจดัขึนในช่วงเวลาจากเดือน ๕ จนถึงเดือน ๗ เหนือ (ตรงกบัเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน หรือ เดือน

พฤษภาคมของทุกปี) 



๑๐๙ 

 

 

สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ดังนัน จึงจะได้กล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์นีในประเด็นต่าง ๆ 

ต่อไปนี 

๑) ความหมาย  มีผูใ้ห้ความหมายของสงกรานต์ไว ้ดงันี คือ  สงกรานต ์หมายถึง เทศกาล

เนืองในการขึนปีใหม่อยา่งเก่า ซึงกาํหนดตามสุริยคติ ตกวนัที ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ เมษายน ๒ สงกรานต ์

เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า การยา่งขึน หมายถึง ดวงอาทิตยย์า่งขึนสู่ราศีหนึง เรียกวา่สงกรานต ์แต่

ถา้ดวงอาทิตยย์า้ยจากราศีมีนขึนสู่ราศีเมษ เป็นการขึนปีใหม่เรียกวา่ “มหาสงกรานต”์๓ สงกรานต์ 

แปลว่า ผ่านหรือเคลือนยา้ยเขา้ไป หมายถึง เวลาทีดวงอาทิตยเ์คลือนจากราศีหนึงไปสู่อีกราศีหนึง

ทุก ๆ เดือน ยกเวน้เมือยา้ยจากราศีมีนสู่ราศีเมษ จะเรียกชือพิเศษว่า “มหาสงกรานต”์ เพราะเป็นวนั

ขึนปีใหม่ตามความเชือของอินเดียฝ่ายเหนือ ไทยรับคติความเชือเกียวกบัวนัขึนปีใหม่มาใชเ้ช่นกนั 

แต่เรียกว่า  สงกรานต์ เท่านนั ๔ สงกรานต์ คือ ปีใหม่ตามทางสุริยคตินบัตามทางพระอาทิตย ์วนั 

เดือน ปี เปลียนไปตามวถีิวนัสงกรานต ์คือโลกทีเราอยูห่มุนไป ๑ รอบดวงอาทิตยก็์เป็น ๑ ปี ตรงกบั 

วนัที ๑๓ เมษายน ซึงตรงกบัในเวลาฤดูร้อนทางประเทศตะวนัออก๕ จากทีกล่าวมา สรุปได้ว่า 

สงกรานต ์ก็คือ เทศกาลปีใหม่อยา่งเก่าของไทย ซึงกาํหนดตามสุริยคติโดยกาํหนดเอาเวลาเมือดวง

อาทิตยก์า้วจากราศีมีนเขา้สู่ราศีเมษ ตรงกบัวนัที ๑๓ เมษายนของทุกปี ถือเป็นประเพณีวนัขึนปีใหม่

ไทยทียึดถือปฏิบติัสืบเนืองมาแต่โบราณ มีการเฉลิมฉลองและรืนเริงสนุกสนานตลอดจนทาํบุญตกั

บาตร สรงนาํพระและเล่นสาดนาํ 

๒) ความสําคัญ สงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวนัขึนปีใหม่ของไทยมาแต่

โบราณประชาชนจะจดัให้มีกิจกรรมของชุมชนและสังคม แสดงออกถึงความสมคัรสมานสามคัคี

ในการตระเตรียมทาํความสะอาดบา้นเรือน วดั ความพร้อมใจในการทาํบุญให้ทาน เพืออุทิศส่วน

กุศลให้แก่ผูที้ล่วงลบัไปแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการี 

การเล่นรืนเริง เช่น การเล่นสาดนาํของหนุ่มสาวและเด็กดว้ยนาํใจไมตรี นาํไปสู่การเกือกูลผูกพนั

ดว้ยสายใยของวฒันธรรมทีเป็นมรดกของไทย ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เมือกล่าวถึงความสําคญั

แลว้ประเพณีสงกรานต ์มีความสาํคญัดงันี  

                                                           
๒ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวฒันา

อินเตอร์พรินท์, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๑๑๒. 
๓ ส.พลายนอ้ย, ตรุษสงกรานต์, หนา้ ๑๒. 
๓ สาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ, วนัสําคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและ

แนวทางในการจดักจิกรรม, หนา้ ๕๗. 
๕ พนูพสิมยั   ดิสกลุ ม.จ, ประเพณีพธีิไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพบ์รรณกิจ,  ม.ป.ป.), หนา้ ๕๑.  

 



๑๑๐ 

 

 

  (๑) เป็นวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีตามประเพณีไทยและถือเป็นวนัหยดุประกอบการ

งานหรือธุรกิจทวัไป จะจดัใหมี้กิจกรรมทีถือปฏิบติัเป็นกิจกรรมของชุมชนและสังคม  

  (๒) เป็นวนัทาํบุญตกับาตร จดัจตุปัจจยัไทยธรรมถวายพระ บงัสุกุลกระดูกบรรพ

บุรุษ กรวดนาํอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติผูล่้วงลบั  

  (๓) เป็นวนัแสดงความกตญั ูกตเวทีตอ่บรรพบุรุษ ในวนันีจะมีการไปรดนาํดาํหวั

ขอพรจากพอ่แม่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทีเคารพนบัถือ วนัสงกรานตถื์อเป็นวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ  

  (๔) เป็นวนัรวมญาติมิตรทีจากไปอยูแ่ดนไกลเพือประกอบภาระหน้าทีงานอาชีพ

ของตนเมือถึงวนัสงกรานตทุ์กคนจะกลบัมาร่วมทาํบุญสร้างกุศล จึงถือเอาวนัสงกรานตเ์ป็นวนัรวม

ญาติหรือวนัครอบครัว  

  (๕) เป็นวนัอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและส่งเสริมการละเล่นตามประเพณีไทย เช่น มี

การทาํบุญตกับาตร เล่นรดนาํดาํหวั ชกัคะเยอ่ มอญซ่อนผา้ เล่นสะบา้ ฯลฯ  

  (๖) เป็นวนัประกอบพิธีทางศาสนา เช่น มีการทาํบุญตกับาตรจดัจตุปัจจยัไทย

ธรรมถวายพระ บงัสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ กรวดนาํอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผูล่้วงลบั การสรงนาํ

พระพุทธรูป สรงนาํพระสงฆ ์ขนทรายเขา้ (ก่อพระเจดียท์ราย) รับศีล ปฏิบติัธรรม ฯลฯ ๖ 

๓) ประวตัิความเป็นมา ประวตัิความเป็นมาของวนัสงกรานต ์มีตาํนานตามทีปรากฏใน   

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ๗ ว่าต้นภทัรกัป มี

เศรษฐีไร้บุตรคนหนึงเกิดสะเทือนใจ เมือถูกขีเมาถากถางเอาว่า มี

สมบติัก็ไร้ความหมายเพราะไม่มีบุตรชายสืบสกุลสืบมรดกสู้ตนเอง

ไม่ไดมี้ ๒ คน จึงเทียวบนบานเทวดาทีนบัถือขอบุตรอยู ่๕ ปี จึงไดบุ้ตร

คนหนึงชือว่า ธรรมบาล เป็นเด็กเฉลียวฉลาดสามารถแนะแนวดาํเนิน

ชีวิตให้ผูค้นทีไปขอคาํแนะนาํประสบมงคล คือ ความเจริญกา้วหนา้ได้

รายแลว้รายเล่าจนชือเสียงลาํลือไปจนถึง กบิลพรหม กบิลพรหมซึงเคย

เป็นทีนบัถือในเรืองดังกล่าวมาก่อน ทะนงตวัว่าเด่นริษยาเด็กทาํเกิน

หนา้ตน จึงคิดกาํจดั ลงมาทา้พนนัเอาศีรษะของกนัและกนัเป็นเดิมพนั  

 

                                                           
๖ กิตติ  ธนิกกุล, ประเพณี พิธีมงคลและวนัสําคญัของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก  ๒๕๓๙), 

หนา้ ๑๘๘. 

 ๗ หลายคนคงอาจสงสยัวา่ การทีประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหจ้ารึกวดัโพธิ (วดั

พระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร) เป็นมรดกความทรงจาํแห่งโลกมีความสาํคญัแตกต่างกบัมรดกโลก

อยา่งไร โดยมรดกความทรงจาํแห่งโลก หรือ Memory of the World เป็นมรดกเอกสารทีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์

อกัษร (Documentary Heritage) ในรูปแบบหนงัสือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 



๑๑๑ 

 

 

โดยเงือนไขให้เวลา ๗ วนั ในการแกปั้ญหา ๓ ประเด็น คือ ราศี (ความสง่าลกัษณะความดี

งาม) ของคนเรายามเชา้อยูที่ใด, ยามเทียงอยูที่ใดและยามคาํอยู่ทีใด ธรรมบาล ไม่มีทางเลียงจาํตอ้ง

รับทา้และทีสุดก็ไดแ้นวเฉลยปัญหาจากทีเผอิญแอบไดย้ินนกอินทรียผ์วัเมียคุยกนัจึงสามารถเฉลย

ปัญหา ๓ ประเด็น ดงักล่าวนี คือ “ยามเชา้ราศีอยูที่หนา้ ยามเทียงอยูท่ีอก และยามคาํอยูที่เทา้เรืองลง

เอยว่า กบิลพรหมตอ้งยอมตดัศีรษะบูชาธรรมบาลตามสัญญา แต่เนืองจากศีรษะกบิลพรหมนนัตก

ถึงทีใดไม่วา่จะเป็นนาํ, อากาศหรือแผน่ดิน จะเกิดแห้งแลง้ไฟไหมอ้าเพศไปทวั กบิลพรหมจึงเรียก

ธิดาทงั ๗ คนมาสังให้เอาพานรองศีรษะไปเก็บไวย้งัเขาไกรลาส ถึงปีให้เอาออกมาแห่แลว้นาํคืนเขา้

ทีเดิม อนัเป็นทีมาแห่งเทศกาลสงกรานต ์๘ 

  นางสงกรานต์ทงั ๗ คือ ธิดาของทา้วกบิลพรหม เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชนัจาตุมหาราชิกา 

ลว้นเป็นบาทบริจาริกา แปลว่า นางบาํเรอแทบเทา้ คือเป็นเมียนอ้ย ของพระอินทร์หน้าทีของนาง

สงกรานตท์งั ๗ คน คือ ตอ้งอญัเชิญพานใส่เศียรของทา้วกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ ปีใดจะ

ตกเป็นหนา้ทีของใคร ขึนอยูก่บัวา่วนัสงกรานตใ์นปีนนัจะตรงกบัวนัใด ดงันี  

  (๑) วันอาทิตย์ นางสงกรานต์ชือทุงษะแต่งตวัทดัดอกทบัทิมเครืองประดบั ปัทม

ราค (พลอยสีแดง) มีผลมะเดือเป็นอาหาร มือขวาถือจกัร มือซา้ยถือสังข ์ขีพาหนะครุฑ  

  (๒) วันจันทร์ นางสงกรานต์ชือโคราด ทดัดอกปีบ ประดับมุกดา มีนาํมนัเป็น

อาหาร      มือขวาถือพระขรรค ์มือซา้ยถือไมเ้ทา้ ขีเสือ  

  (๓) วนัองัคาร นางสงกรานตชื์อรากษส ทดัดอกบวัหลวง ประดบัโมรา มีเลือดเป็น

อาหาร มือขวาถือตรีศูล มือซ้ายถือธนู ขีสุกร 

   (๔) วันพุธ นางสงกรานต์ชือมณฑา ทดัดอกจาํปา ประดบัไพฑูรย ์มีนมเนยเป็น

อาหาร    มือขวาถือเข็ม มือซา้ยถือไมเ้ทา้ ขีลา  

          (๕) วันพฤหัสบดี  นาง

ส ง ก ร า น ต์ ชื อ กิ ริ ณี  ทัด ดอ ก ม ณ ฑ า 

ประดบัมรกต มีถวังาเป็นอาหาร มือขวา

ถือขอชา้ง มือซา้ยถือปืน ขีชา้ง  

          ( ๖ )  วั น ศุ ก ร์  น า ง

สงกรานต์ชือกิมิทา ทัดดอกจงกลนี 

ประ ดับบุษราคัม  มีกล้วยนําว ้า เ ป็น

 

                                                           
๘ ประพนัธ์ กุลวนิิจฉยั, เอกสารประกอบการสอนวชิาเทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนา,หนา้ ๔๘. 



๑๑๒ 

 

 

อาหาร มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือ

พิณ ขีกระบือ 

       (๗) วันเสาร์ นางสงกรานต์ชือมโหธร ทดัดอกสามหาว ประดบันิลรัตน์ มีเนือทรายเป็น

อาหาร มือขวาถือจกัร มือซ้ายถือตรีศูล ขีนกยูง๙ 

  ๔) คติธรรมจากตํานานวันสงกรานต์  ในตํานานสงกรานต์นี  มี เ นือหาที

ประกอบดว้ยคติธรรมสอนใจไวห้ลายประการ ซึงลว้นแต่มีความหมายเชิงพฤติกรรมทงัสิน ดงันี  

  (๑) ในขอ้ทีทา้วกบิลพรหมถามปัญหาเรืองราศีต่อธรรมบาลกุมาร คําว่าราศี ก็คือ

ความงาม มงคลของเรือนร่างคนเรา ซึงจะตอ้งทาํให้เกิดราศีอยูเ่สมอ โดยการทาํ ใหส้ะอาดเรียบร้อย

คือ ตอ้งชาํระลา้งตกแต่งร่างกายให้เรียบร้อย ถา้ละเลยจะเป็นอปัมงคล  

  (๒) คาํวา่ นกอนิทรีย์ สองตวัผวัเมียทีธรรมบาลกุมารไดฟั้งการสนทนาของมนัใน

เรืองมงคล ๓ ขอ้นนั หมายถึง อินทรีย ์๖ หรืออายตนะภายในของคนเรา คือ ตา หู จมูก ลิน กาย และ

ใจ ซึงถา้กระทบกบัอายตนะภายนอก ไดแ้ก่ รูป เสียง กลิน รส สัมผสั และธรรมารมณ์แลว้เกิดกิเลส

ขึน ถา้ไม่ระวงั แต่ถา้ระมดัระวงัให้ดี ไม่ยินดียนิร้ายกบัผลของการกระทบนีจะตดักิเลสได ้

   (๓) ขอ้ทีว่า เวลาเช้า ราศีอยู่ทีหน้า คนทงัหลายจึงอาบนาํลา้งหน้าไดค้วามวา่เป็น

ความจาํเป็นทีต้องล้างหน้า ในเวลาตืนนอนในวนัหนึงๆ ถ้าไม่ล้าง อาจทาํให้เสือมราศีได้ อีก

ประการหนึง เวลาเชา้เปรียบไดก้บัปฐมวยั ซึงในวยันีจะตอ้งศึกษาศิลปวิทยาเพอืทาํให้เป็นผูที้ฉลาด

รู้หนงัสือ หูตาสวา่งและสามารถพงึพาตนเองไดใ้นภายหนา้  

  (๔) ข้อทีว่าเวลาเทียง (กลางวนั) ราศีอยู่ทีอกคนทงัหลายจึงเอานาํหรือ นาํอบ

นาํหอม ลูบอกหรือชโลมบริเวณหนา้อกเพราะอากาศในเวลากลางวนันนัร้อน เหงือไคลยอ้ยกลินตวั

ก็ไม่ดี จิตใจไม่สดชืน จึงตอ้งเอานาํโชลมทีอก เพือทีเกิดราศีแก่ตนเอง อกีประการหนึงเวลากลางวนั 

เปรียบไดก้บัมชัฌิมวยั ซึงในวยันี คนเราควรประกอบคุณงามความดี ทาํใจใหห้นกัแน่นกวา่วยัตน้ ๆ 

เพราะตอ้งแสวงหาทรัพย ์เกียรติยศ ตลอดจนสร้างฐานะให้เป็นปึกแผน่  

                                                           
๙ กองทัพบก, ประมวลพิธีม งคลของไทย ,  ที ระ ลึกพิ ธีถวายกฐิ นพระราชทานกองทัพบก, 

(กรุงเทพมหานคร :อรุณการพิมพ,์  ๒๕๔๗), หนา้ ๑๙๐. 

 



๑๑๓ 

 

 

  (๕) ขอ้ทีวา่ เวลาเยน็ ราศีอยูท่ีเทา้ คนจึงเอานาํลา้งเทา้ ไดค้วามวา่ เมือทาํงานมาทงั

วนั ในเวลาคาํ ควรชาํระสิงสกปรกให้ออกไป อีกอย่างหนึงเวลาเยน็เปรียบได ้กบัชีวิตในปัจฉิมวยั 

ซึงเป็นวยัทีเป็นบนัปลายชีวิต ควรทีจะเข้าวดัฟังธรรม เพือชาํระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจด

นนัเอง   

  (๖) ทา้วกบิลพรหม ยอมตดัศีรษะตนเองตามขอ้ตกลง เพราะท่านยึดมนัสัจธรรม

ความซือสัตยแ์ละการยอมสละชีวติเพือบูชาธรรม ดงัทีพระพุทธองคต์รัสไวว้า่ “บุคคลพึงสละทรัพย์

เพอืรักษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือรักษาชีวติสละชีวิตเพอืรักษาธรรม” คือ ความถูกตอ้งเทียงตรง  

                      (๗) เศียรของท้าวกบิลพรหม เมือตัดแล้วต้องรองรับไวใ้ห้ดี 

มิฉะนนัจะเกิดเดือดร้อนต่าง ๆ ในความหมายก็คือ สรรพสัตวต์อ้งช่วยกนัประ

คบัประครองธรรมเครืองคาํจุนโลกไวไ้ดแ้ก่ พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตาและอุเบกขา อย่าให้เสือมสินไป เพราะขาดธรรมแลว้จะทาํให้เดือดร้อน

จากไฟ ๔ กอง คือ ไฟจากความปรารถนาร้าย หวงัให้คนอืนเดือดร้อนเพราะ

ขาดเมตตาธรรม ไฟแห่งความโหดร้าย  
 

เห็นแก่ตวัเพราะขาดกรุณาธรรม ไฟแห่งความอิจฉาริษยาเพราะขาดมุทิตาธรรม และไฟคือ

ความไม่สบายใจ ความไม่เป็นธรรมความเศร้าโศกเพราะขาดอุเบกขาธรรม ๑๐  

๕) คุณค่าของเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต ์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวนัขึน

ปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ประชาชนจะจดัให้มีกิจกรรมทีถือปฏิบติัเป็นกิจกรรมของชุมชนและ

สังคมทีทุกเพศ ทุกวยัและต่างฐานะ สามารถสมคัรสมานในงานเทศกาลนีได ้โดยการแสดงออกดว้ย

ความพร้อมเพรียงกนัในการตระเตรียมทาํความสะอาดบา้นเรือน วดั ความพร้อมใจในการทาํบุญให้

ทานเพืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูที้ล่วงลบัไปแลว้ เป็นการแสดงความกตญั ูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ

และบุพการี การสรงนาํพระ รดนาํขอพรผูใ้หญ่ การเล่นรืนเริง เช่น การเล่นพืนบา้น พืนเมืองต่าง ๆ 

และสิงทีเป็นการเล่น ซึงแสดงถึงเอกลกัษณ์ของเทศกาลนีคือ การเล่นสาดนาํของหนุ่มสาวและเด็ก

ดว้ยนาํใจไมตรี สภาพการณ์ดงักล่าวมานีนาํไปสู่การเกือกูลผูกพนัดว้ยสายใยของวฒันธรรมทีเป็น

มรดกเก่าแก่ของไทย ประเพณีสงกรานต์ นบัเป็นประเพณีทีมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ศาสนากล่าวคือ  

  (๑) คุณค่าต่อครอบครัว ทาํให้สมาชิกของครอบครัวไดมี้โอกาสมาอยูร่่วมกนั เพือ

แสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที เช่น ลูกหลาน มารดนาํขอพรจากพ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยายและมอบ

                                                           
๑๐ พระครูสงัฆรักษจ์กัรกฤษณ์  ภูริป ฺโญ  สถิต ศิลปะชยั, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา,หนา้ 

๑๐๖. 



๑๑๔ 

 

 

ของขวญัให้แก่ท่านเหล่านนัรวมทงัมีความกตญั ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษทีล่วงลบัไปแลว้ด้วยการ

ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปให ้

  (๒) คุณค่าต่อชุมชน ทาํให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีในชุมชน เช่น ร่วมกนั

ทาํบุญ ทาํทาน พบปะสังสรรค ์สนุกสนาน รืนเริงร่วมกนั  

  (๓) คุณค่าต่อสังคมทาํให้มีความเอืออาทรต่อสิงแวดลอ้ม ดว้ยการช่วยทาํกนัทาํ

ความสะอาดบา้นเรือน วดัวาอาราม ทีสาธารณะตลอดจนอาคารสถานทีของหน่วยงานต่าง ๆ   

         (๔) คุณค่าต่อศาสนา ช่วยกนัทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา คือการทาํบุญตกับาตรหรือ

ถวายอาหารแก่พระสงฆ์ การปฏิบติัธรรม ฟังเทศน์และสรงนาํพระ ประเพณีสงกรานต์นับว่าเป็น

ประเพณีทีงดงาม สมเป็นมรดกอนัลาํค่าของไทย และพระพุทธศาสนา เราในฐานะของคนไทย จึง

ควรร่วมใจกันสมานฉันท์ สร้างสรรค์ว ันสงกรานต์เป็นวนัแห่งความเอืออาทรทีมีคุณค่าต่อ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและศาสนา ช่วยกนัทาํความสะอาดบา้น โรงเรียน วดั สถานทีทาํงาน ทาํบุญ

ทาํทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีชนและไปรดนาํดาํหวัขอพรผูใ้หญ่ทีเคารพนบัถือ ช่วยกนัสืบ

ทอดประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นประเพณีทีมีความงดงามแสดงถึงภูมิปัญญาอนัละเอียดลึกซึงของ

บรรพบุรุษในการสร้างเสริมสายใยครอบครัว ตลอดจนความเอืออาทรต่อสิงแวดลอ้ม๑๑ 

  ๔.๒.๒ เทศกาลสารท 

       เทศกาลสารทเป็นเทศกาลมีความสําคญั

สําหรับชาวไทยอีกวันหนึง ถือว่า เป็นว ัน

ทาํบุญเนืองในโอกาสกลางปีของไทย ซึงตรง

กบัวนัทีขึน ๑๕ คาํเดือน ๑๐ ของทุกปี จึงมี  

ความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งทาํการศึกษาใหม้ีความรู้ความเขา้ใจ เพอืปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมี

ความสอดคลอ้งกบัหลกัพระพุทธศาสนา ดงันนัจึงจะไดก้ล่าวถึงเทศกาลสารทนีในประเด็นต่าง ๆ 

ต่อไปนี 

๑) ความหมาย    

  มีผูใ้ห้นิยามความหมายของคาํวา่สารทไว ้วา่ “สารท” เป็นคาํของอินเดีย หมายถึงฤดู ชือนี

ตรงกบัฤดูในภาษาองักฤษวา่ ออทมัน์ (autum) แปลวา่ ฤดูใบไมร่้วง๑๒ สารท มาจากคาํบาลีวา่ สรท 

ซึงหมายถึง ฤดูใบไมร่้วง ภาษาสันสกฤตเป็น ศารท คาํวา่ สารท และศารท หมายถึง การทาํบุญเดือน 

                                                           
๑๑ สาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ, วนัสําคญัโครงการปีรณรงค์วฒันธรรมไทยและ

แนวทางในการจดักจิกรรม, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา,  ๒๕๓๗), หนา้ ๖๑. 
๑๒ เสถียร โกเศศ, วฒันธรรมแระเพณีต่าง ๆ ของไทย, (กรุงเทพมหานคร : คลงัวทิยา,  ๒๕๑๔), หนา้ 

๒๐๔. 



๑๑๕ 

 

 

๑๐ เพืออุทิศส่วนกุศลให้ญาติพีน้องทีล่วงลับไปแลว้ เนืองจากมีความเชือว่า ระยะนีเป็นระยะที

ยมบาลปล่อยเปรตให้มาเยียมบา้นเดิมของตน เพือรับส่วนบุญทีญาติอุทิศให้ ลูกหลานญาติพีน้องมี

ความเชือว่า ญาติของตนทีตายแล้ว อาจจะไปเกิดในอบายภูมิ ซึงเป็นทีอดอยาก จึงทาํบุญอุทิศให้

โดยหวงัวา่ เมือวิญญาณไดรั้บอนุโมทนาบุญแลว้ จะไดพ้น้จากภูมิอนัทุกขท์รมานนนั ไปเกิดในภูมิ

ใหม่ทีดีกวา่๑๓  

    สารท คือ การทาํบุญกลางปีตามประเพณีของ

ไทยซึงเป็นการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุพการี 

หรือญาติทีล่วงลับไปแล้วหรือเรียกว่าท ําบุญ

เดือน ๑๐ ซึงทางภาคใตเ้รียกวา่ บุญรับส่งตายาย 

ชาวมอญเรียกสารทมอญ ชาวจีน เรียกว่าสารท

จีน ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเรียกว่า บุญ

ขา้วสาก      สารทเป็นภาษาอินเดีย หมายถึง ฤดู

ซึงเป็นระยะเวลาทีพืช พนัธุ์ธัญญาหาร เริมสุก 

ฤดูสารทหรือเทศกาลสารทนนัเป็นทียินดีปรีดา

ของประชาชน 

 
พิธีกรรมของประเพณสีารทเดือนสิบ 

เพราะพืชต่าง ๆ ทีปลูกไวน้นัใหผ้ลแก่เตม็ทีเป็นครังแรกของฤดูกาลหรือมีผลประจาํปีในปีนนัจากที

ได้กล่าวมาสรุปได้ สารท เป็นชือฤดูหนึง คือ ฤดูใบไม่ผลิ ตรงกับวนัสินเดือน ๑๐ เมือถึงเช่นนี

พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะจดัเตรียมเครืองกระยาหาร จดัทาํขนมชนิดหนึงเรียกว่า ขา้วกระยาสารท 

ไปวดัทีตนประสงคจ์ะทาํบุญตกับาตรเลียงพระโดยพร้อมเพรียงกนั 

  ๒) ความสําคัญ   

  เทศกาลสารท เป็นเทศกาลหนึงทีมีความสําคญัต่อชาวพุทธเป็นอย่างมากเพราะ

เป็นการทาํบุญกลางปีของชาวไทยพุทธตงัแต่โบราณกาลสืบมาจนถึงปัจจุบนันีในเทศกาลประชาชน

จะจดัให้มีกิจกรรมของชุมชนและสังคม แสดงออกถึงความสมคัรสมานสามคัคีในการร่วมมือร่วม

ใจกนัทาํขนมกระยาสารท เพือเตรียมไวท้าํบุญ และแบ่งปันให้ญาติ ๆ และเพอืนบา้นใกลเ้รือนเคียง 

เป็นการแสดงออกถึงความเกือกูลผูกพนัด้วยสายใจของวฒันธรรมทีเป็นมรดกของไทยตงัแต่อดีต

จนปัจจุบนั 

  ๓) ประวตัิความเป็นมา   

                                                           
๑๓ สุเมธ เมธาวทิยกูล, สังกปัพธีิกรรม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒), หนา้ ๔๙. 

 



๑๑๖ 

 

 

  ฤดูสารทหรือเทศกาลสารท เป็นทียินดีปรีดาของประชาชน เพราะพืชต่าง ๆ ทีปลุก

ไว ้ให้ผลแก่เตม็ทีเป็นครังแรกของฤดูกาลหรือผลประจาํปีในปีนี ในสมยัโบราณมีความเชือเกียวกบั

ผลผลิตเป็นครังแรก แมก้ระทงัการล่าสัตวจ์บัปลาก็เช่นกนั นิยมนาํสิงของทีไดใ้นครังแรกนําไป

สังเวยบูชาสิงศกัดิสิทธิทีตนนับถือเสียก่อน ถา้ไม่เช่นนนัเทพเจา้ ผีสางเทวดาจะโกรธเคืองบนัดาล

ใหก้ารเพาะปลูกหรือการล่าสัตวไ์ม่ไดส้มประสงคใ์นครังต่อไป เป็นเหตุให้มีความเกรงกลวัต่อสิงที

มองไม่เห็น จึงใช้วิธีการเซ่นไหว ้เพือให้เกิดความสบายใจ๑๔  เทศการสารทไทย เป็นเทศกาลทีมี

ปฏิบติักนัในภาคกลาง ส่วนภาคอืนก็มีพิธีทีคล้าย ๆกนั เช่น กินก๋วยสลาก ในภาคเหนือ “บุญขา้ว

ประดบัดิน” และ “บุญขา้วสาก” ในภาคอีสาน “บูชาขา้วบิณ” ในภาคใต ้พิธีสารทของไทยภาคกลาง

มีขึนในวนัสินเดือน ๑๐ ชาวบา้นนาํอาหารคาวไปเลียงพระ ส่วนของหวานก็มีกระยาสารทกบักลว้ย

ไข่ มีการตกับาตร คือ ชาวบา้นใส่บาตรดว้ยกระยาสารทห่อดว้ยใบตองกบักลว้ยไข่ แต่บางแห่งก็

ไม่ไดแ้ยกกนัคงใส่ขา้วรวมลงในบาตรดว้ย เมือพระฉันขา้วเสร็จก็ฉันกระยาสารทเป็นของหวาน 

และฉันกล้วยไข่ไปด้วย เพือให้รืนคอเพราะกระยาสารทนันหวานมากและเหนียวมาก พระยา

อนุมานราชธนเล่าไวว้่า สมยัก่อนเมือใกล้จะถึงวนัสารท ชาวบา้นทุกบา้นกวนกระยาสารทโดยมี

ส่วนผสมของขา้วเม่า ขา้วตอก ถวั งา มะพร้าวและนาํตาล กวนใหเ้ขา้กนับนเตาไฟจนเหนียวเป็นปึก 

เมือเยน็ลงจะกรอบและห่อดว้ยใบตองเป็นห่อ ๆ เพอืนาํไปตกับาตรและแจกจ่ายเพือนบา้น ถา้จะให้

กระยาสารทเหนียวก็ใส่แบะแซ (นาํผึงขา้ว) เขา้ไปดว้ย เหตุการณ์ในอดีตเกียวกบัเทศกาลสารทนีถูก

พรรณนาไวใ้นนิราศเดือนวา่ 

      ถึงเดือนสิบเห็นกนัเมือวนัสารท ใส่องัคาสโภชนากระยาหาร 

กระยาสารทกลว้ยไข่ใส่โตกพาน          พวกชาวบา้นทวัหนา้สาธารณะ 

เจา้งามคมห่มสีชุลีนบ                     แลว้จบัจบทพัพีนอ้มศีรษะ 

หยบิขา้วของกระยาสารทใส่บาตรพระ     ธารณะเสร็จสรรพกลบัมาเรือน๑๕  

        ๔) คติธรรม  

  ในเทศกาลสารทนี มีเนือหาสาระทีแฝงไวด้ว้ยคติธรรมสอนใจไวห้ลายประการด้วยกนั 

ดงันีคือ   

    (๑) เป็นพิธีกรรมทีแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ การสังสอนกัน

ธรรมดาๆ ไม่ค่อยไดผ้ลคนเรามกัละเลยหนา้ทีทีจะพึงปฏิบติัต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษนกัปราชญท์าง

ศาสนาท่านจึงมีวิธีสอนแบบเขียนเสือให้ววักลวั คือสอนว่าพอถึงเทศกาลสารทยมบาลจะปล่อย

                                                           
๑๔ สามารถ จนัทร์สูรย ์กรรณี  อญัชุลี, ประเพณีไทยในปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย,  

๒๕๔๘), หนา้ ๑๐๐. 
๑๕ พระยาอนุมานราชธน (ยง   เสถียรโกเศศ), อา้งใน สุเมธ  เมธาวทิยกูล, พธีิกรรมไทย, หนา้ ๒๗. 



๑๑๗ 

 

 

เปรตมารับส่วนบุญจากลูกหลานญาติพีน้อง แต่ถ้าไม่ได้รับเพราะลูกหลานไม่ทาํบุญอุทิศให้ จะ

สาปแช่งลูกหลานวา่เป็นคนอกตญั ู ลูกหลานพากนักลวัจึงจาํเป็นตอ้งพิธีสารทต่าง เพือทาํบุญอุทิศ

ใหแ้ก่ท่านเหล่านนั จนกลายเป็นประเพณีสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนันี 

  (๒) เป็นพิธีกรรมทีส่งเสริมการปฏิบติัธรรมตามหลกัมงคลสูตรในพระพุทธศาสนา คือ 

การบาํรุงเลียงดูบิดามารดา ซึงพระพุทธเจา้ตรัสหน้าทีของบุตรธิดาทีจะพึงปฏิบตัิต่อมารดาไว ้เช่น 

เลียงท่านตอบแทน ช่วยทาํกิจ เป็นตน้ เมือพิจารณาดูหน้าทีแล้วจะเห็นได้ว่าลูกต้องทาํบุญคือทาํ

หนา้ทีใหค้รบบริบูรณ์ ๑๖  

    (๓) เป็นเครืองเตือนใจวา่ เวลาล่วงเลยมากึงปีแลว้ชีวิตหนหลงัก็สินไปแลว้ชีวิตเบืองหน้า

ใกลต่้อพญามจัจุราชเขา้ไปทุกขณะ อนัเป็นทางก่อให้เกิดสติรําลึกถึงความตายอนัเป็นธรรมดาของ

ชีวิตมนุษย ์เพราะมนุษยท์ุกคนลว้นจะตอ้งตายดว้ยกนัทงันนั เมือคิดไดด้งันีแลว้จะไดรี้บเร่งบาํเพญ็

บุญกุศลเพือเป็นเสบียงหรือเป็นทุนแก่ตนในภพภูมิเบืองหน้าอุปมาเหมือนคนจะเดินทางต้อง

ตระเตรียมอาหารเป็นเสบียงเลียงตวัในระหวา่งทาง 

 ๕) คุณค่าเทศกาลสารท เทศกาลสารท มีคุณค่าต่อชาวพุทธเป็นอยา่งมาก ซึงพอกล่าวโดย

สรุปไดด้งัต่อไปนี   

 (๑) เป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยอย่างแทจ้ริง เพราะสารทไทยมีลกัษณะโดดเด่นอยู่ทีไม่

เหมือนพิธีสารทของชาติอืน ซึงมีวตัถุประสงคค์ลา้ย ๆ กนั แต่สารทไทยแตกต่างจากสารทของชาติ

อืน ๆ ตรงวตัถุสังเวยทีใช ้คือกระยาสารท ซึงทาํมาจากขา้วเม่า ขา้วตอก ถวังา มะพร้าว ผสมนาํตาล 

มีรสหวาน มนั หอม กรอบ ส่วนขนมของชาติอืน ๆ เขาใชแ้ต่ขา้วใหม่ผสมนาํตาลซึงเป็นเอกลกัษณ์

เดิมของเขาเหมือนกนั  

 (๒) เป็นเทศกาลทีแสดงออกถึงความสมคัรสมานสามคัคี ดงัจะเห็นไดจ้ากการทีในพิธีนี

ชาวไทยพุทธจะมาร่วมกนักวนกระยาสารท เพอืนาํไปทาํบุญตกับาตร   

 (๓) เป็นการช่วยทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา เพราะการทีมีชาวไทยพุทธพร้อมเพรียงกนัไป

ทาํบุญตกับาตร เป็นการให้การบาํรุงพระภิกษุสงฆใ์นวดันนั ๆ ทาํให้ท่านไดม้ีชีวิตเพือศึกษาธรรม

และนํามาสังสอนให้ประพฤติปฏิบติัเหมาะสมตามหลักคาํสอนในทางศาสนา อันเป็นเหตุให้

พระพุทธศาสนาดาํรงอยูไ่ดสื้บไป 

                                                           
๑๖ เรืองเดียวกนั, หนา้ ๘๔. 



๑๑๘ 

 

 

๔.๒.๓ เทศกาลทอดกฐิน 

 เ ทศ ก า ล ทอ ดก ฐิ น เ ป็น เ ทศ ก า ล ที เ กีย วข้อ ง กับ

พระพุทธศาสนาโดยตรง ซึงมีความจาํเป็นและสําคญัต่อชาว

ไทยอยา่งมากในดา้นบรรพชิตและคฤหสัถ ์อนัมีส่วนช่วยทาํให้

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองหรือเสือมได ้

๑) ความหมาย   มีผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า กฐิน  ดงันี 

กฐิน ความหมายตามศพัท ์แปลวา่ “ไม้สะดึง” คือไม ้  

สาํหรับขึงเพือตดัเยบ็จีวรในทางพระวนิยัใชเ้ป็นชือเรียกสังฆกรรมอยา่งหนึงทีพระพุทธเจา้

ทรงอนุญาตแก่สงฆผ์ูจ้าํพรรษาแลว้ เพอืแสดงออกซึงความสามคัคี ของภิกษุทีไดจ้าํพรรษาอยู่

ร่วมกนัโดยใหพ้วกเธอพร้อมใจกนัยกมอบผา้ผนืหนึงทีเกิดขึนแก่สงฆใ์หแ้ก่ภิกษุรูปใดรูปหนึงใน

หมู่พวกเธอทีเป็นผูมี้คุณสมบติัสมควร แลว้ภิกษุรูปนนันาํผา้ทีไดรั้บมอบไปทาํเป็นจีวร จะทาํเป็น

อนัตรวาสกหรืออุตตราสงค ์หรือสังฆาฏิก็ได ้และพวกเธอจะตอ้งช่วยภิกษุนนัทาํ ครันทาํเสร็จแลว้ 

ภิกษุรูปนนัแจง้ใหท้ีประชุมสงฆซึ์งไดม้อบผา้แก่เธอนนัทราบเพอือนุโมทนา เมือสงฆ ์คือทีประชุม

แห่งภิกษุเหล่านนั อนุโมทนาแลว้ ทาํให้พวกเธอไดสิ้ทธิพิเศษทีจะขยายเขตทาํจีวรใหย้าวออกไปอีก

เขตทาํจีวรตามปกติ ถึงกลางเดือน ๑๒ ขยายออกไปถึงกลางเดือน ๔ ผา้ทีสงฆย์กมอบให้แก่ภิกษุรูป

หนึง นนัเรียกวา่ผา้กฐิน ๑๗ กฐิน มาจากคาํบาลีโดยตรง คือ กรอบไมท้ีใชเ้ป็นแบบสําหรับขึงผา้ใหตึ้ง

ซึงทาํใหเ้ยบ็สะดวกขึน ส่วนคาํวา่ กระถิน คือพนัธุ์ไมช้นิดหนึง) ผา้กฐินก็คือ ผา้ทีเกิดจากการเยบ็

ต่อกนัเป็นผืนใหญ่ โดยใชไ้มส้ะดึงขึงเยบ็ ๑๘  กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง                                                                                                                             

     ไม้สะดึง คือ กรอบไม้ชนิดหนึงใช้

สําหรับขึงผ้าให้ตึงสะดวกแก่การเย็บ 

(ทาํเป็นผา้จีวร) 

   ใ น ส มัย โ บ ร า ณ ไ ม่ มี จัก ร เ ย็บ ผ้า

ทนัสมยัเหมือนปัจจุบนั การเยบ็ตอ้งใช้

สะดึงมาขึงให้ตึงจึงจะเย็บได้สะดวก 

ในสมยัพุทธกาล ภิกษุตอ้งนาํผา้มาตดั

เย็บจีวรเองไม่มีชนิดสําเร็จรูปอย่างใน

ปัจจุบนั 

 

                                                           
๑๗ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : เอส 

อาร์ พรินติง แมส โปรดกัส์ จาํกดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑. 
๑๘ สุเมธ เมธาวทิยากลุ, สังกปัพธีิกรรม, หนา้ ๖๖. 



๑๑๙ 

 

 

ภิกษุทงัหลายจึงตอ้งร่วมมือร่วมใจมาช่วยกนัอยา่งขะมกัเขมน้แมแ้ต่พระพุทธองคเ์สด็จลง

มาช่วยกนัสนเข็ม จนเป็นเหตุให้ผูส้ร้างพระพุทธรูปมาปางหนึง เรียกวา่ ปางสนเข็ม ๑๙ กฐิน แปลวา่ 

กรอบไมส้าํหรับขึงผา้จีวร ผา้กฐินคือ ผา้ทีสาํเร็จขึนไดเ้พราะอาศยักฐิน หรือสะดึง การทอดกฐิน คือ 

การนาํไปวางต่อหนา้สงฆอ์ย่างนอ้ย ๕ รูป โดยมิไดต้งัใจถวายแก่รูปใดรูปหนึงแต่พระสงฆท์่านจะ

พิจารณา๒๐ จากทีกล่าวมานี พอสรุปไดว้า่ กฐิน คือ กรอบไมที้ใช้สาํหรับขึงผา้เยบ็ทาํจีวร ผา้กฐิน คือ

ผา้ทีเกิดจากการเยบ็ตอ่กนัของผา้ผนืเล็ก ๆ จนกลายเป็นผนืใหญ่โดยใชไ้มส้ะดึงขึงเยบ็ อนัไดแ้ก่จีวร

ทีพระสงฆใ์ชห่้มนนัเอง 

  ๒) ความสําคัญ เทศกาลทอดกฐิน เป็นเทศกาลทีมีความสําคญัต่อพระพุทธศาสนา 

เพราะกฐินเป็นเทศกาลทีมีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกับพระพุทธศาสนามาตงัแต่สมยัพุทธกาล

จนกระทงัถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิงการทอดกฐิน นบัเป็นกิจทีพระองค์ทรงมีพุทธานุญาตแก่

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา สาํหรับประชาชนผูท้อดกฐิน ในทางพระพุทธศาสนา ถือวา่เป็นผูที้ได้

อานิสงส์มากเพราะการทอดกฐินจะตอ้งทอดถวายในเฉพาะกาล คือระหว่างแรม ๑ คาํ เดือน ๑๑ ถึง

กลางเดือน ๑๒ เท่านนั ดงันนั จึงถือไดว้่าเทศกาลทอดกฐินนี มีความสําคญัทงัแก่พระภิกษุสงฆ์และ

ประชาชนผูน้บัถือพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยงิ 

  ๓) ประวัติความเป็นมา ครังหนึง ภิกษุชาวเมืองปานาหรือปาฐา ถือธุดงค์ดว้ยกนั 

ทุก ๆ รูปไดช้วนกนัไปเฝ้าพระบรมศาสดาทีพระนครสาวตัรถี ถึงคราวไปไม่ทนัพรรษา จึงจาํพรรษา

อยูที่เมืองสาเกตุอนัตงัอยู่ระหวา่งทาง ครังออกพรรษาจึงเขา้มาเฝ้าพระพุทธเจา้กราบทูลเหตุทีมาไม่

ทนัพรรษาและความลาํบากอีกหลายอยา่งทีตอ้งไดรั้บมาตลอดทาง จนจีวรเปียกชุ่มและเลอะเทอะ

ดว้ยโคลนให้ทรงทราบ ดว้ยเหตุนีจึงทรงอนุญาตใหมี้การถวายผา้กฐินแก่ภิกษุสาวกตลอดมา๒๑ อนึง 

การถวายผา้กฐิน ถวายไดต้งัแต ่๑ คาํเดือน ๑๑ แรม ถึง ๑๕ คาํ เดือน ๑๒ ขึน ถวายนอกกาลดงักล่าว

ไม่เป็นกฐินและพระวดัหนึงจะรับกฐินไดเ้พียงครังเดียว การถวายผา้กฐินจะถวายทีโบสถ์ วิหาร 

ศาลาการเปรียญก็ได ้แต่การสวดให้ผา้กฐินตอ้งทาํภายในเขตพทัธสีมา๒๒ กฐินแบ่งออกเป็นประเภท

ใหญ ่ๆ ๒ ประเภทคือ กฐินหลวงและกฐินราษฎร์ดงันี๒๓  

                                                           
๑๙ กิตติ ธนิกกุล, ประเพณี พิธีมงคลและวนัสําคญัของไทย, หนา้ ๑๐๒. 
๒๐ ประชิด สกณุพฒัน์, ศาสนพิธี, (กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๗. 
๒๑ เสถียร พนัธรังสี  หลวงวจิิตรวาทการ. ประเพณีทําบุญ, (กรุงเทพมหานคร: สามมิตร, ๒๕๑๔), หนา้ 

๑๑. 
๒๒ ธรรมศรี, พุทธมนต์พธีิ, (กรุงเทพมหานคร: เลียงเชียงเจริญ, ม.ป.ป.), หนา้ ๒๑๓. 
๒๓ สมปราชญ ์  อมัมะพนัธ์, ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๓๔), หนา้ ๓๐. 



๑๒๐ 

 

 

  (๑) กฐินหลวง หมายถึงกฐินทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชดาํเนิน

ไปทอดถวายตามพระอารามหลวงทีกาํหนดไว ้๑๖ วดั คือ วดัเทพสิรินทราวาส, วดับวรนิเวศวิหาร, 

วดัเบญจมบพิตร, วดัพระเชตพนฯ, วดัมกุฏกษัตริย์ฯ, วดัมหาธาตุฯ, วดัราชบพิตรฯ, วดัราช

ประดิษฐ์ฯ, วดัราชาธิวาสฯ, วดัสุทศัน์ฯ, วดัราชโอรสสาราม, วดัอรุณราชวราราม, วดันิเวศธรรม

ประวติัและวดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐมและ

วดัพระศรีมหาธาตุ จงัหวดัพิษณุโลก ซึงเป็นหน้าทีของสํานกัพระราชวงั ส่วนพระอารามหลวงที

นอกเหนือจาก ๑๖ วดั เป็นหนา้ทีของกรมการศาสนา กล่าวคือ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 

คณะชนหรือเอกชน ขอพระราชทานผ่านกรมการศาสนา เพือจดับริวารกฐินให้เป็นพระราชทาน

แลว้ผูไ้ดรั้บพระราชทานจดัเพิมเติมหรือจดัจตุปัจจยัสมทบ ซึงเรียกกนัว่ากฐินพระราชทานแต่ถ้า

เสด็จพระราชดาํเนินไปถวายวดัใด ๆ ตามแต่พระราชอธัยาศยัจะเป็นพระอารามหลวงหรือวดัราษฎร์

ก็ตาม เรียกวา่ กฐินตน้ การทอดกฐินเป็นพระราชประเพณีอยา่งหนึงทีพระมหากษตัริยไ์ทยทรงเป็น

ธุระ บาํเพ็ญพระราชกุศลมาตงัแต่โบราณ การเสด็จพระราชดาํเนินไปถวายผา้พระกฐินสมยัก่อนมี

การสเสด็จโดยขบวนพยหุยาตราทงัทางสถลมารคและชลมารคเป็นการแห่พระกฐิน   

(๒) กฐินราษฎร์  คือ  กฐินทีราษฎร์จดัทาํขึน แบ่งออกเป็น ๒ อยา่ง คือ มหากฐินกบัจุลกฐิน   

     (๒.๑) มหากฐิน คือ การนาํผา้กฐินสําเร็จรูปแลว้ไปถวายพระ ดงัทีนิยมทาํกนัในปัจจุบนั 

นิยมเรียกกนัวา่ กฐิน ถา้ร่วมกนัออกทุนทรัพยแ์ละร่วมกนัจดัทอด เรียกว่า กฐินสามคัคี สําหรับการ

ทอดกฐินนนัจะตอ้งมีการจองกฐินก่อน กล่าวคือ การทีจะทอดกฐินวดัใดนนั จาํเป็นตอ้งแสดงความ

จาํนงให้ทางวดัทราบล่วงหน้าก่อน เมือจองแลว้ควรเขียนหนงัสือปิดประกาศไวใ้ห้รู้ทวักนัวา่วดันีมี

ผูจ้องกฐินแล้ว เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทางวดัและชาวบ้านใกล้วดัจะได้มีการจัด

เตรียมการตอ้นรับทงัในดา้นอาหารและสถานทีอย่างพร้อมเพรียง เมือถึงวนักาํหนดการทอดกฐิน

เจา้ภาพและคณะจะตอ้งนาํผา้ ซึงจดัทาํเป็นจีวรผืนใดผืนหนึง ซึงอาจเป็นผา้ขาวยงัไม่ไดเ้ยบ็ หรือ

เย็บแลว้แต่ยงัไม่ไดย้อ้มหรือยอ้มแล้วก็ไดอ้ยา่งใดอย่างหนึง ซึงเรียกผา้จีวรทีเตรียมแบบนีวา่ องค์

กฐิน และบริวารกฐิน อนัไดแ้ก่ จตุปัจจยัไทยธรรมต่าง ๆ แลว้นาํไปยงัวดัทีจะทาํพิธีทอด และในวดั

ดงักล่าวหากจะตอ้งมีการสมโภชองคก์ฐินก่อนก็ได ้ขณะนาํผา้กฐินไปทอดอาจมีการแห่กฐินจะเป็น

ทางนาํหรือทางบกก็ได ้ทงันีขึนอยู่กบัความสะดวกของเจา้ภาพ เมือมาถึงวดัและพระภิกษุมาพร้อม

กนัแล้ว เจา้ภาพผูท้อดกฐินจะตอ้งอุม้ผา้กฐินพร้อมกบัพนมมือ แล้วหันหน้าไปทางพระพุทธรูป

พร้อมกบักล่าวคาํนมสัการพระรัตนตรัย จากนนัให้หันหน้ามาทางคณะสงฆ์แลว้กล่าวคาํถวายผา้

กฐิน เมือเจา้ภาพกล่าวคาํถวายเสร็จแลว้พระสงฆจ์ะรับว่า “สาธุ” พร้อมกนั เจา้ภาพประเคนไตรกฐิน

แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึงหรืออาจวางไวข้า้งหน้าพระสงฆ์ก็ได ้ต่อจากนีจะถวายบริวารกฐิน พระสงฆ์

อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี หรือจะรอพระสงฆ์อุปโลกนกรรม จึงจะถวายบริวารกฐินก็ได้ การทาํ



๑๒๑ 

 

 

อุปโลกนกรรม คือ ประกาศมอบผา้กฐินแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึงผูซึ้งมีจีวรเก่า มีพรรษามาก สามารถ

กรานกฐินไดถู้กตอ้ง ฉลาด มีความรอบรู้พระธรรมวินยั เมือเสร็จพิธีแลว้อาจมีการแสดงพระธรรม

เทศนาเกียวกบัอานิสงส์กฐินหรือไม่มีก็ได้ บางแห่งอาจจดัให้มีการละเล่น สนุกสนาน รืนเริง เมือ

ทอดกฐินเสร็จแลว้ มกัปักธงรูปจระเขที้วดั ในทีทีเห็นได้ง่ายเพือแสดงให้รู้วา่วดันนัทอดกฐินแลว้

เพราะวดัหนึง ๆ สามารถรับกฐินไดปี้ละครังเท่านนั   

 (๒.๒) จุลกฐิน  คือผา้ทีสาํเร็จขึนไดด้ว้ยการช่วยเหลือคนละไมค้นละมือ เช่น เมือเก็บฝ้าย

มาจากไร่ เอาฝ้ายมาปัน มากรอ มาสางเมือเสร็จเป็นเส้นดา้ยแลว้เอามาทอเป็นผา้เอามาตดั มาเยบ็ มา

ยอ้มใหเ้สร็จเรียบร้อยในวนัเดียวกนัทุกสิงทุกอยา่ง บางทอ้งถินเรียกวา่ กฐินแล่น ซึงแปลวา่ รีบด่วน

เพราะจุลกฐิน เป็นกฐินทีต้องเร่งทาํให้เสร็จในวนันัน มักจะทาํในระยะเวลาจวนหมดเขตการ

ทอดกฐิน เช่น ในวนัขึน ๑๔ – ๑๕ คาํ เดือน ๑๒ เนืองจากเป็นระยะเวลากระชนัชิด อีกประการหนึง

สมยัก่อนยงัไม่มีผา้สําเร็จรูปขาย เมือตอ้งการผา้กฐินอย่างรีบด่วนจึงตอ้งหาทางรีบร่วมแรงร่วมใจ

กนัทาํ ผูท้าํจุลกฐินส่วนมากจะเป็นผูมี้ทรัพย ์มีบริวารมาก เพราะตอ้งอาศยัทงักาํลงัคนและทุนทรัพย ์ 

กฐินตกหรือกฐินโจร เป็นกฐินทีราษฎรจดัทาํขึนในวนัจวนจะหมดเขตกฐินกาล คือในวนัขึน ๑๔ – 

๑๕ คาํ เดือน ๑๒ ดว้ยการสืบหาวดัทียงัไม่ไดรั้บการทอดกฐิน และจดัหาผา้กฐินไปทอด เรียกว่า

กฐินตก กฐินตกคา้ง กฐินโจรหรือกฐินจร ตามปกติการทอดกฐินจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ให้ภิกษุ

ในวดัทราบจะได้เตรียมการต้อนรับและเพือมิให้มีการรับกฐินซํา แต่กฐินโจรนีไม่มีการบอก

ล่วงหน้า คือ เจ้าภาพกล่าวคาํถวายกฐิน ถวายบริวารกฐิน ฟังพระอนุโทนาเป็นเสร็จพิธี การ

ทอดกฐินแบบนีนยัวา่ไดอ้านิสงส์มากกวา่การทอดกฐินธรรมดา 

  ๔) คติธรรมทีได้จากการทอดกฐิน  ในพิธีทอดกฐิน  มีคติธรรมทางศาสนาทีแฝง

อยูเ่ป็นจาํนวนมาก  ตามทีนกัวชิาการท่านไดก้ล่าวไว ้ดงันี  

  (๑) เรืองการถวายกฐิน เป็นเรืองของความตอ้งการปัจจยัในการดาํรงชีพของภิกษุ 

คือ เครืองนุ่งห่ม พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัให้ภิกษุในพระพุทธศาสนานุ่งห่มอยา่งประหยดัทีสุด คือ 

ใชผ้า้เพียง ๓ ชิน เรียกวา่ ไตรจีวร ไดแ้ก่ ผา้จีวร ผา้สังฆาฏิและผา้สบง ถา้มากกว่านีเป็นอดิเรกจีวร

หรือผา้ส่วนเกิน โดยปกติแลว้ภิกษุจะมีอดิเรกจีวรไดเ้ป็นบางกรณีเท่านนั เช่น ภิกษุทีจาํพรรษาแลว้

ไดรั้บผา้กฐินจึงมีสิทธิมีอดิเรกจีวร นบัวา่พระพุทธเจา้ทรงเขม้งวดเรืองนิสัยประหยดัมาก ไม่ว่าจะ

เป็นเรืองการใช้ปัจจยัประเภทใด ให้ตงัอยู่บนพืนฐานแห่งการประหยดัทงัสิน นนัเป็นแผนการขดั

เกลากิเลสประการหนึงของพระพุทธเจา้ เพราะคนเรานนัถา้ยงิฟุ่ มเฟือยมาก กิเลสยงิหนาขึน ฟูขึนมี

แต่จะตามใจตนเองจนลืมจุดมุ่งหมายทีแทจ้ริงของการบวช สําหรับฆราวาสอย่างเราน่าจะเอาอยา่ง

พระบา้ง คือ พยายามสร้างนิสัยประหยดัในการใชปั้จจยัสี ลดความฟุ่ มเฟือยลงเสียให้หมดคงเหลือ

ไวเ้ฉพาะสิงจาํเป็นจริง ๆ ทรัพยสิ์นเงินทองทีเหลือพยายามเก็บหอมรอบริบเอาไวใ้นอนาคต เราจะ
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กลายเป็นคนมงัมีกบัเขาบา้งความสุขจะเกิดเพราะความสุขของมนุษยป์ุถุชนอยูที่การมีเหลือจากการ

ใชส้อย  สมมติวา่ เมือสินเดือนแลว้เงินเดือนของเราหมดพอดี ถา้เป็นเช่นนีทุก ๆ เดือนพอสิน ๑ ปี 

เราไม่มีเงินเก็บไวเ้ลยแลว้ความอิมใจ ภูมิใจในโภคทรัพยจ์ะมีไดอ้ย่างไร มีแต่ความแห้งเหียวหวัใจ 

นกัปราชญช์าวตะวนัตกไดใ้ห้ทศันะคติวา่ ความสุขของปุถุชนขึนอยูก่บัปัจจยั ๒ ประการ คือ สิงที

เรามีอยูแ่ละหามาได ้กบัรายจ่ายของเรา ถา้ประการแรกมีมากกวา่ประการหลงั ความสุขจะเกิด คือ มี

โภคทรัพยเ์หลือเก็บ ตรงกันขา้มถ้าประการหลงัมีมากกว่าหรือเท่ากนั ความสุขจะไม่มีเลยหรือมี

นอ้ยเพราะไม่มีโภคทรัพยเ์หลือเก็บไวเ้ลย  

   (๒) ในสมยัพุทธกาล จีวรทีภิกษุนุ่งห่มมีลกัษณะเหมือนทุ่งนาชาวมคธ คือจีวรผืน

ใหญ่ทีมีขนาด ๒ เมตรนนั เกิดจากการเยบ็ปะติดปะต่อกนัของผา้ผนืเล็ก ๆ หลายผืนเรียกวา่ “ขณัฑ”์ 

เหตุทีเป็นเช่นนี เพราะภิกษุเทียวไปเก็บผา้คลุกฝุ่ น (บงัสุกุล) ทีไม่มีเจา้ของตามป่าชา้มาซกัตาก ครัน

ได้ครบพอทีจะทาํจีวรได้ผืนหนึง ก็เอามาเยบ็ต่อกนั ต่อมาชาวบา้น เช่น นางวิสาขารู้เรืองความมกั

น้อยของภิกษุในพระพุทธศาสนา เกิดความเลือมใสศรัทธา อยากจะถวายผา้ใหม่ทีดีกวา่นนั จึงขอ

อนุญาตพระพุทธเจา้ พระองค์ทรงอนุญาต แต่กาํหนดเวลา ๑ เดือนเท่านนั คือเขตจีวรกาล ผา้ทีจะ

ถวาย คือ ผา้ขาวขนาด ๒ x ๓ เมตร เพียงผืนเดียวเท่านนั ราคาไม่แพงนกัแต่สมยัปัจจุบนันีคนเรามี

ค่านิยมว่า การทีจะทอดผา้กฐิน ตอ้งมีเงินมากจึงจะทาํได้ ทาํให้คนจน ๆ ไม่กลา้ทีจะคิดทอดกฐิน 

ทงันีเป็นเพราะเราเขา้ใจผิดไป เช่น ไปกาํหนดเอายอดเงินทีจะบาํรุงวดัเป็นหัวใจขององค์กฐิน เมือ

ไม่มีเงินมาก หรือไม่สามารถหาเงินไดม้าก ๆ ก็ไม่กลา้ทอดกฐินควรจะเขา้ใจเสียใหม่วา่ องคก์ฐินก็

คือ ผา้ขาวผนืเดียวเท่านนั ทงัฆราวาสและพระควรจะเขา้ใจตามนี อยา่ไปเอาค่านิยมเรืองวตัถุมาเป็น

มาตรฐานวดัในการทาํบุญ เพราะบุญอยู่ทีเจตนา ศรัทธาของผูท้าํบุญถา้เจตนาดี เจตนาแรงก็ไดบุ้ญ

มาก ถา้เจตนาเสียจะไดบ้าป (๓) ขบวนกฐินจะมีคนถือธงรูปสัตว ์เช่น จระเข้ ตะขาบ แมลงป่อง นาง

มัจฉา๒๔ นําหน้า ขบวนแห่ไปด้วย สาเหตุทีทาํเช่นนีเกิดมาจากการปฏิบติัสืบ ๆ กันมาจนเป็น

                                                           
๒๔ ๑. ธงเต่า สัตวที์มีกระดองแขง็คอยคุม้กนัป้องกนัภยั หมายถึง สติ ใชป้ระดบัเพอืแจง้วา่ วดัปักธงเต่า

วดันีทอดกฐินเรียบร้อยแลว้ จะปลดลงในวนัเพญ็เดือน ๑๒ 

    ๒. ธงนางมัจฉาหมายถึงความหลง (เสน่ห์แห่งความงามทีชวนหลงใหล ตวัแทนหญิงสาว)ใชป้ระดบั

งานพิธีถวายผา้กฐินเป็นตวัแทนหญิงสาวตามความเชือวา่ อานิสงส์จากการถวายผา้แก่ภิกษุสงฆ์จะส่งผลบุญใหมี้

รูปงาม 

  ๓. ธงจระเข้ เปรียบถึง ความโลภ (สัตวป์ากใหญ่ กินไม่อิม) มีตาํนานวา่เศรษฐีเกิดเป็นจระเขว้า่ยนาํตาม

ขบวนกฐินจนขาดใจตาย ใชป้ระดบัวดัทีทอดกฐินเสร็จเรียบร้อยแลว้ ญาติโยมทีเดินผา่นไปมาเห็นเขา้ก็จะยกมือ

ไหวอ้นุโมทนาสาธุ 

  ๔. ธงตะขาบ หมายถึง ความโกรธ (สัตวมี์พษิ ทีเผด็ร้อนเหมือนความโกรธทีแผดเผาจิต) ใชป้ระดบัเพอื

แจง้วา่ วดันีมีคนมาจองกฐินแลว้ ใหผู้จ้ะมาปวารณาทอดกฐินผ่านไปวดัอืนเลย ไม่ตอ้งเสียเวลามาถาม 



๑๒๓ 

 

 

ประเพณี คนรุ่นหลังไม่รู้ว่าทาํเพืออะไร มกัเชือกันตามนิทานพืนบ้านทีเล่ากันมาแต่ความจริง

พิธีกรรมทุกอยา่งนกัปราชญก์าํหนดทาํขึนมา เพอือาศยัเป็นเครืองมือสอนปรัชญาธรรมแก่ 

มนุษย์ผูด้้วยปัญญาเท่านัน อย่างกรณีนี ทาํไมจึง

นาํเอารูปสัตวร้์ายมานาํหน้าขบวนแห่จุดมุ่งหมาย

เพือจะชีให้เห็นว่าการทาํบุญทอดกฐินเพือขจดัหรือ

บรรเทาสัตวร้์ายในดวงใจของคนเรา คือ ความโลภ

ใน 

 

ทรัพย์สมบติัและผลประโยชน์ของคนเรา บางคนโลภอยากได้ของคนอืนทาํให้คนอืน

เดือดร้อนเป็นทุกข ์บางคนมงัมีแลว้ก็ยงัอยากไดม้ากขึนไปเรือย ๆ ยงิมีมาก กิเลสยงิมากเป็นอนัตราย

ต่อความบริสุทธิของจิตใจ เป็นคนเห็นแก่ตวั แลง้นาํใจ มือยาวสาวได้สาวเอา กอบโกยบนความ

ทุกข์ของผูอื้น อีกประการหนึง จากนิทานพืนบา้นเรืองจระเข ้มีศรัทธาแรงมาก อุตส่าห์ว่ายตาม

ขบวนแห่องคก์ฐินจนขาดใจตาย เมือคนฉลาดน้อยไดฟั้งเกิดความฮึกเหิมวา่ การทาํบุญทอดกฐินนี

คงจะไดบุ้ญมากจริง ๆ แมแ้ต่สัตวเ์ดรัจฉานยงัยอมทุกข์ยาก ลาํบากเพือให้ได้กุศลกบัเขาแต่เราเป็น

มนุษย์ไฉนเลยจะนิงดูดายอยู่ได้จงรับขวนขวายทาํบุญกฐิน ถึงไม่ได้ทอดเองก็ร่วมบริจาคร่วม

อนุโมทนากบัเขาก็ยงัดี นบัวา่นิทานเรืองนีเป็นการประชาสัมพนัธ์การทาํบุญทอดกฐินไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพราะสามารถโนม้นาํใหค้นเราอาจหาญในการทาํบุญ ๒๕ 

  ๕) คุณค่าทไีด้จากการทอดกฐิน  การทอดกฐินแทบทุกงาน มีจุดประสงคใ์หญ่อยู่ที

หาเงินเขา้วดั เพอืใชใ้นการพฒันาดา้นวตัถุ เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมถาวรวตัถุในวดั บางทีเป็น

การสร้างเพือความยิงใหญ่และศกัดิศรี แต่ประโยชน์จะไดแ้ก่ประชาชนจริง ๆ นนัมีนอ้ย ถา้หากว่า

เปลียนจุดประสงค์มาสร้างสรรค์สิงทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงเพือคุณภาพชีวิตจริง ๆ 

เช่น สร้างสถานศึกษา แหล่งนํา ถนนหนทาง เป็นต้น การทอดกฐินจะอํานวยประโยชน์แก่

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง ๒๖ 

  ๔.๒.๔  เทศกาลลอยกระทง 

  ลอยกระทงเป็นประเพณีทีชาวไทยไดป้ฏิบติัสืบ ๆ กนัมาแต่โบราณ ทีมกัจะทาํกนัในคืนวนั

เพ็ญเดือน ๑๒ หรือวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๒ อนัเป็นวนัพระจนัทร์เต็มดวงและเป็นช่วงทีนาํหลาก

เต็มตลิง โดยจะมีการนาํดอกไม ้ธูป เทียนหรือสิงของใส่ลงในสิงประดิษฐรู์ปต่าง ๆ ทีไม่จมนาํเช่น 

กระทง เรือแพ ดอกบวั ฯลฯ แลว้นาํไปลอยตามลาํนาํ โดยมีวตัถุประสงคแ์ละความเชือตา่ง ๆ กนั 

                                                           
๒๕ สุเมธ เมธาวทิยกูล, พิธีกรรมไทย, (สงขลา: เทมการพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๑๐๗. 
๒๖ สุเมธ   เมธาวทิยกูล, พิธีกรรมไทย, หนา้ ๑๑๐. 



๑๒๔ 

 

 

    ๑) ความหมาย  ลอยกระทง หมายถึง พิธีอย่างหนึง

มกัจะทาํกนัในคืนวนัเพ็ญเดือน ๑๒ โดยจุดเทียน ปัก

บนสิงทีไม่จมนาํ ประดิษฐ์เป็นรูปต่าง ๆ เช่นกระทงเรือ 

แพ ดอกบวั ฯลฯ  แลว้ไปปล่อยลงให้ลอยไปตามลาํนาํ 
๒๗ ลอยกระทง หมายถึง การนาํกระทงทีประดิษฐ์ขึน

เป็นรูปทรงต่าง ๆ ส่วนมากมกัทาํเป็นรูปดอกบวับาน 

สามารถลอยนาํได ้ตรงกลางกระทงมีดอกไม ้ธูป เทียน

ปักไว ้ก่อนจะลอยจุดธูป เทียนกล่าวคาํอธิฐาน เสร็จ

แลว้จึงลอยกระทงลงใน 

 

แม่นาํลาํลอยกระทง คือ การลอยประทีปทอ้งนาํโดยใช้กระทงทาํเป็นแพ แต่งเป็นรูปต่าง ๆ 

แลว้แต่จะคิดคลอง๒๘ จากทีกล่าวมานี สรุปไดว้า่ประดิษฐขึ์น ในกระทงมีธูป เทียน ขา้วตอก ดอกไม ้

แลว้ปล่อยลงในแม่นาํลาํคลอง ในคืนวนัเพ็ญเดือน ๑๒ ผูล้อยมีเจตนาเพือเป็นพุทธบูชา ขอขมาแม่

คงคาและสะเดาะเคราะห์บา้ง แลว้แต่จะอธิฐาน 

๒) ความสําคัญ ลอยกระทงเป็นเทศกาลทีมีความสําคญัต่อชาวไทยเป็นอย่างมาก  เพราะ

เป็นเทศกาลทีชาวไทยเราไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  จึงถือไดว้่าเทศกาลลอย

กระทงนีเป็นเทศกาลทีมีความเกียวเนืองกบัชีวิตของชาวไทย   

เป็นอนัหนึงอันเดียวกับคนไทยมาโดยตลอด  

สําหรับความสําคญัของการลอยกระทงนี  สามารถแบ่ง

ออกได ้ ดงันี  

(๑) เป็นการบูชารอยพระพุทธบาททีประดิษฐ์

อยู่  ณ หาดทรายแม่นํานัมมทานทีเพือรําลึกถึงพระ

พุทธคุณ  ส่วนผูน้บัถือศาสนาพราหมณ์  พิธีดงักล่าวเป็น

การบูชาพระผูเ้ป็นเจา้   

 

(๒) เป็นการบูชาพระแม่คงคา  ดว้ยความสํานึกถึงบุญคุณของนาํทีมนุษยแ์ละสิงมีชีวิตต่างๆ  

ไดอ้าศยัเพอืการ ดาํรงชีวิตและเป็นการขอขมาลาโทษทีไดท้าํใหน้าํเกิดความสกปรก  

                                                           
๒๗ สาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ, วนัสําคญัโครงการปีรณรงค์วฒันธรรมไทยและ

แนวทางในการจดักจิกรรม, หนา้ ๖๑. 
๒๘ สามารถ จนัทร์สูรย ์กรรณี อญัชุลี, ประเพณีไทยในปัจจุบัน, หนา้ ๑๘๔. 

 



๑๒๕ 

 

 

(๓) เพือการดาํรงรักษาวฒันธรรมทีดีงามของไทยเอาไว ้ เป็นการปลูกฝังความรู้สึกนึกคิด

ในบุญคุณของสิงแวดลอ้มต่างๆ  ทีมีต่อมนุษย ์ มีความคิดทีจะช่วยกนัรักษาความสะอาดมีความรัก

ในธรรมชาติรอบๆ  ตวัยิงขึน  ให้ความรู้สึกทีดีด้านจิตใจและได้รับความบนัเทิงใจในการลอย

กระทง  

(๔) เพือเป็นการส่งเสริมผูมี้อาชีพในทางช่างฝีมือดา้นการประดิษฐ์กระทงเพือให้มีรายได ้ 

เป็นการส่งเสริมดา้นอาชีพ  และพฒันาฝีมือให้ดียงิขึน  

(๕) เป็นการส่งเสริมการท่องเทียว  ช่วยให้ชาวต่างชาติไดรู้้จกัวฒันธรรมทีดีงามของไทย  

และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้กวา้งขวางออกไป  เป็นการเพิมรายได้ให้กบัประเทศชาติและ

ช่วยให้คนไทยมีงานทาํและรายไดเ้พมิขึน 

  ๓) ประวัติความเป็นมา  ความเป็นมาเทศกาลลอยกระทงมีหลายตาํนานโดยมี

จุดประสงค์ทีแตกต่างกนั  เช่น เพือเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา  บูชาพระนารายณ์ซึงบรรทม

สินธุ์ในมหาสมุทรตามคติของพราหมณ์  เป็นการตอ้นรับพระพุทธเจา้ทีพระองค์ทรงเสด็จกลบัจาก

ดาวดึงส์  ครังเมือไปเทศนาโปรดพุทธมารดา  เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ทีริม

แม่นาํนมัมทานที  เมือครังพระพุทธเจา้เสด็จไปเทศนาโปรดนาคพิภพ  เป็นการบูชาพระจุฬามณีบน

สวรรค ์  ซึงเป็นทีบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้  เพือบูชาท้าวพกาพรหมบนสวรรค์ชันพรหมโลก 

และพร้อนกนันนัก็ไดบู้ชาพระอุปคุตตะเถระ ซึงบาํเพญ็เพียรบริกรรมคาถาอยูใ่นทอ้งทะเลลึกหรือ

ทีเรียกวา่สะดือทะเล  การลอยกระทงในสมยัสุโขทยั    เรียกวา่  การลอยพระประทีปหรือลอยโคม  

เป็นงานนกัขตัฤกษรื์นเริงของประชาชนคนไทย  ต่อมาทา้วศรีจุฬาลกัษณ์หรือนางนพมาศพระสนม

เอกของพระร่วง  ไดคิ้ดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบวัแทนการลอยโคม  การลอยกระทงในสมยั

สุโขทยันี  กระทาํเพือเป็นการสักการบูชาลอยพระพุทธบาททีแม่นาํนัมมทานที  ซึงเป็นแม่นาํสาย

หนึงอยูใ่นแควน้ทกัขิณาบถของประเทศอินเดีย  ปัจจุบนัเรียกวา่แม่นาํเนรพุททา ภาคเหนือนิยมลอย 

กระทงใน เดือนยเีป็ง   



๑๒๖ 

 

 

ประมาณเดือนยีหรือเดือนสองเพราะนบัเร็วกว่าปกติประมาณ ๒ เดือน  

เพอืเป็น การบูชาพระอุปคุต  ซึงเชือวา่ท่านไดบ้าํเพญ็เพียรบริกรรมคาถา

อยู่ทีท้องทะเลลึกหรือทีสะดือทะเล  ตามคติของชาวพม่า ภาคอีสาน  

การลอยกระทงเรียกวา่  เทศกาลไหลเรือไฟซึงจดัเป็นประเพณีทียงิใหญ่

ในจงัหวดันครพนม  โดยใชว้สัดุต่างๆ  เช่น  หยวกกลว้ยมาตกแต่งเป็น

รูปพญานาคหรือรูปอืนๆ  แลว้จุดจุดไฟปล่อยไหลไปตามลาํนาํโขงใน

เวลากลางคืน  ทาํให้มีความสวยงามตระการตา นอกจากนียงัมีการลอย

กระทงในประเทศต่างๆ  เช่น  ที เขมร จีน อินเดีย  โดยมีคติ  ความเชือ

และประวติัความเป็นมาทีเหมือนกนั  คลา้ยกนั  แตกต่างกนัไปบา้ง  การ

ลอยกระทงในปัจจุบนั  ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของโบราณไวพ้อสมควร  

ในวนัเพญ็เดือน ๑๒   
 

ชาวบา้นจะจดัทาํกระทงซึงทาํจากวสัดุทอ้งถิน  เช่น  หยวกกลว้ย  ใบตอง  ดอกบวั  กระดาษ  

กาละมะพร้าว  นาํมาประดิษฐ์กระทงให้สวยงามปักดอกไม ้ ธูปเทียน  เป็นเครืองสักการบูชา  อธิ

ฐานในสิงทีตอ้งการ  พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคาแลว้ปล่อยลงในสายนาํ ๒๙ 

 ๓) คติธรรมของเทศกาลลอยกระทง การบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้  แฝง

จุดมุ่งหมายเป็นคติธรรมไวอ้ย่างหนึง  คือ  เพือให้พุทธศาสนิกชนทงัหลาย  เจริญตามรอยพระบาท

ของพระพุทธเจา้  ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณความดีทงัปวง  ชาวพุทธควรเอาอย่างพระองค์  คือ

ประพฤติดีปฏิบติัชอบตามทีพระองค์ทรงสอนไว้๓๐  การทีเราชาวพุทธกล่าวคาํอธิฐานลอยกระทง

แลว้ปล่อยกระทงไปในนาํนนั  ก็คือการบูชาพระพุทธเจา้ผูท้รงไวซึ้งยอดแห่งความดีทงัปวง  การ

บูชานนัพระพุทธองคต์รัสไว ้ ๒  ประเภท คือ  อามิสบูชา  การบูชาพระองคด์ว้ยวตัถุ  ไดแ้ก่  ดอกไม ้ 

ธูป  เทียน  เครืองสักการะต่างๆ   แต่ยงัไม่ประเสริฐเท่าปฏิบติับูชา  คือการบูชาดว้ยการปฏิบติัตาม

ธรรมทีพระองค์ตรัสสอนไว ้ ซึงจะได้ผลโดยตรงแก่ตวัผูป้ฏิบติัเองและได้ผลโดยออ้มแก่สังคม  

ประเทศชาติและพุทธศาสนา ๓๑ 

 ๔) คุณค่าของการลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง  นอกจากจะเป็นประเพณีทีมีคุณค่าใน

เรืองการแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณดงัทีกล่าวมาแลว้  ประเพณีนียงัมีคุณค่าต่อ

ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและศาสนา  กล่าวคือ   

                                                           
๒๙ ไพฑรูย ์ ยมิทอง,  ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร : แมค็, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๐๖.  
๓๐ วชิยั  สุธีรชานนท,์  อา้งใน  สุเมธ  เมธาวทิยกูล, พิธีกรรมไทย, หนา้ ๑๐๗. 
๓๑  สุเมธ  เมธาวทิยกูล, พิธีกรรมไทย, หนา้ ๑๒๗. 

 



๑๒๗ 

 

 

   (๑)  คุณค่าต่อครอบครัว  ทาํให้สมาชิกในครอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั  เช่น  

การประดิษฐ์กระทงและนาํไปลอย  เพือแสดงความกตญั ูกตเวทีต่อนาํทีให้คุณประโยชน์แก่เรา  

บางทอ้งถินจะลอยกระทงเพอืระลึกถึงบรรพบุรุษ   

   (๒)  คุณค่าต่อชุมชน  ทาํให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีในชุมชน  เช่น  ร่วมกนั

คิดประดิษฐ์กระทง  เป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปกรรมดา้นการช่างฝีมืออีกดว้ย  ทงัยงัเป็นการ

พบปะสังสรรค ์ สนุกสนานรืนเริงบนัเทิงใจพร้อมกนั   

   (๓)  คุณค่าต่อสังคม  ทาํใหม้ีความเอืออาทรต่อสิงแวดลอ้ม  ดว้ยการช่วยกนัรักษา

ความสะอาดแม่นาํลาํคลอง  โดยการขุดลอก  เก็บขยะในแม่นาํลาํคลองให้สะอาดและไม่ทิงสิง

ปฏิกูลลงไปในแม่นาํลาํคลอง   

   (๔)  คุณค่าต่อศาสนา  ช่วยกนัทาํนุบาํรุงศาสนา  เช่น  ทางภาคเหนือ  ลอยกระทง

เพือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้และยงัจดัให้มีการทาํบุญ  ให้ทาน  การปฏิบติั

ธรรมและฟังเทศน์ดว้ยการลอยกระทงเป็นคติของชนชาติทีประกอบกสิกรรมซึงอาศยัแม่นาํเป็น

สําคญั  เมือพืชพนัธ์ธญัชาติงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีและเป็นเวลานาํเจิงนอง  ทาํกระทงลอยไปตาม

กระแสนาํเพือขอบคุณแม่คงคาหรือเทพเจา้ทีประทานนาํมาให้อุดมสมบูรณ์  อีกทงัยงัเป็นการแสดง

ความคารวะขออภยัทีไดอ้าบหรือปล่อยสิงปฏิกูลลงในแม่นาํ  ไม่วา่จะโดยตงัใจหรือไม่ตงัใจก็ตาม 

 

๔.๓ พิธีกรรมทีเกยีวข้องกบัพระพุทธศาสนา 

 พิธีกรรมทีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาหรือทีเรียกอีกอยา่งหนึงวา่  “ศาสน

พิธี”  เป็นสิงทีถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาโดยมีเหตุผล  และจุดมุ่งหมาย  ไม่ใช่นิยมทาํกนัมาลอยๆ  โดย

ไร้เหตุผล  ถ้าไม่ศึกษาให้รู้เหตุผลตน้ปลายให้รู้ลึกซึงแล้วอาจไม่เขา้ถึงเรืองพิธีกรรมบางประการ  

อาจจะมองดูเป็นเรืองรุ่มร่ามไร้สาระหรือไม่  อาจจะเป็นการงมงายก็ได ้ เพราะปฏิบติัผิดเพียนเกิน

กวา่เหตุ  ทงันี  เพราะกาลเวลาทีเกิดพิธีกรรมนนัล่วงเลยมานานแสนนานจนตอบไม่ไดว้า่ผูใ้ดเป็นผู ้

ริเริมพิธีกรรมนีขึนมา  จึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจ  เพือปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามพิธีกรรมนนัๆ  

จะได้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศีลธรรมทางพุทธศาสนาอย่างแทจ้ริงต่อไป อนึง  พิธีกรรมที

เกียวขอ้งพระพุทธศาสนา  มีทงัพิธีกรรมทีเฉพาะเจาะจง  สาํหรับพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศา

นุวงศ์  ทีเรียกว่า  พิธีหลวงและทีนาํมาใช้สําหรับประชาชนทวัไป  ทีเรียกว่าพิธีราษฎร์  ดังนัน  

เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจในพิธีกรรมดงักล่าวชัดเจนขึน  จึงไดน้าํมากล่าวไวใ้นทีนี  เป็นลาํดับ

ดงัต่อไปนี 

 ๔.๓.๑  พิธีทีเกียวข้องกับพระมหากษัตริย์และราชการ (พิธีหลวง) เนืองจากคนไทยนบัถือ

พระพุทธศาสนากว่าร้อยละ  ๙๕ ของพลเมืองทวัประเทศ  งานพิธีตามประเพณีคนไทยจึงมีศาสน



๑๒๘ 

 

 

พิธีหรือพิธีทางพระพุทธศาสนาประกอบอยู่ด้วย  ยิงไปกว่านนั  พระมหากษตัริยไ์ทยยงัทรงเป็น

พุทธมามกะและเอกอคัรศาสนูปถมัภก  ดงันนัในพิธีหลวง  อนัไดแ้ก่  งานพระราชพิธี  พระราชกุศล

และรัฐพิธีต่างๆ  จึงมีศาสนพิธี  ซึงเรียกว่า  พิธีสงฆ์เป็นส่วนประกอบอยู่ดว้ยทงัสิน  ดงัจะกล่าว

ต่อไปนี 

   ๑) พระราชพิธี  พระราชพิธี  คือ  พิธีการทีพระมหากษตัริยท์รงปฏิบติัพระราช

กรณียกิจตามกาํหนดทีเป็นแบบแผนราชประเพณีสืบมาแต่โบราณ  หรือการพระราชพิธีทีทรง

พระราชดาํริ  มีพระราชประสงคใ์ห้จดัทาํขึน  พระราชพิธี  เป็นงานหลวงสําหรับพระมหากษตัริย ์ 

แบ่งออกเป็น  ๒  ลกัษณะ  คือ๓๒      

     (๑)  งานทีจัดทาํขึนเป็นประจําตามฤดูกาล   

     (๒) งานทีจัดขึนเป็นพิเศษตามททีรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

                       ให้จดังานเป็นพระราชพิธีเป็นงานเฉพาะคราว  เช่น  พระราชพิธีสมโภชเดือน  พระ

ราชพิธีอภิเษกสมรส พระราชพิธีรัชดาภิเษก  เป็นตน้ งานพระราชพิธีบางอย่างมีพิธีพราหมณ์เพียง

อยา่งเดียว  บางพระราชพิธีก็มีพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ ์ บางพระราชพิธีก็มีพิธีโหรรวมอยูด่ว้ย พระ

ราชพิธีทีเป็นการประจาํตามเทศกาล  ในสมยัรัตนโกสินทร์  ตงัแต่รัชกาลที  ๑  เป็นตน้มา  มีความ

ละเอียดในหนงัสือพระราชพิธีสิบสองเดือน  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่วัทรงอธิบายไวแ้ลว้พระราชพิธีต่างๆ  เหล่านีเปลียนแปลงไปตามกาลสมยั 

  ๒) พระราชกุศล เป็นงานทีพระมหากษตัริยท์รงบาํเพ็ญเป็นพิธีหลวงแบ่งออกเป็น 

๔ ลกัษณะ คือ ๓๓ (๑)  งานทีทาํต่อเนืองกบังานพระราชพิธี  (๒) งานทีจดัประจาํตามทีกาํหนด (๓)  

งานทีจดัขึนเป็นพิเศษเฉพาะกาล  (๔)  งานทีทรงบาํเพญ็เป็นการภายในส่วนพระองค ์  

จึงเป็นพระราชกุศลทรงบาตรนิมนต์พระสงฆ์ไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตใน

พระราชวงั  เนืองในวนัราชาภิเษกครบรอบปี  หรือวนัคลา้ยวนัประสูติสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เป็นตน้ 

   ๓)  รัฐพิธี  คือ  พิธีทีรัฐจดัขึน เป็นงานพิธีของรัฐบาลตลอดจนกระทรวง  ทบวง  

กรม  เป็นผูด้าํริจดัขึนแลว้กราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาอนัเชิญ  พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี  หรือจะโปรดเกลา้ฯ  ให้

พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์หรือประธานในพิธีอาจเป็นนายกรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา  หรือ

รัฐมนตรีแลว้แต่กรณีของความสาํคญัของงานรัฐพิธีนนั ๆ      

                                                           
๓๒ สมปราชญ ์อมัมะพนัธ์ุ, ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร์, 

๒๕๓๖), หนา้ ๖๑. 
๓๓ สมปราชญ ์ อมัมะพนัธุ์, ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, หนา้ ๖๒. 



๑๒๙ 

 

 

            ๔.๓.๒ พิธีกรรมทีเกียวข้องกับพระพุทธศาสนาสําหรับประชาชนทัวไป พิธีกรรมที

เกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาสําหรับประชาชนทวัไป  เป็นการกระทาํทีมนุษยเ์รากระทาํหรือสมมติ

ขึนเป็นขนัเป็นตอน  เพือให้เป็นสือหรือหนทางทีจะนาํมาซึงความสําเร็จในสิงทีคาดหวงัไว ้ ทาํให้

เกิดความสบายใจทีจะดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความสุขและแฝงไปด้วยปรัชญาธรรม  เนืองด้วย

ประเพณีในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน  เป็นประเพณีเกียวกบัชีวิตของคนไทยทวัไป  ส่วนมาก

ทาํกันเกียวกบัเรืองเฉลิมฉลอง  เรืองตอ้งการสิริมงคล  เรืองตาย  ในเรืองเหล่านีนิยมทาํบุญทาง

พระพุทธศาสนา๓๔ เช่น 

   ทาํบุญเลียงพระจึงเกิดมีพิธีกรรมทีจะต้องปฏิบติัและถือสืบๆ ต่อกันมาแต่โบราณกาล  

ฉะนนั  ในเรืองพิธีกรรมในพุทธศาสนาทีเกียวขอ้งกบัประชาชน  จึงนิยมทงัในงานมงคลและงาน

อวมงคล  คือ 

   ๑) งานมงคล  ได้แก่  การทาํบุญเฉลิมฉลองทุกอย่างหรือทาํเพือให้สําเร็จความปรารถนาทีดีของ

ชีวติสืบไป  เช่น  พิธีบรรพชา  พิธีอุปสมบท  งานแต่งงาน  เป็นตน้  

             (๑)  พิธีบรรพชาสามเณร  เป็นพิธีกรรมทีทาํให้บุคคลเปลียนสถานภาพทางสังคมจากเด็ก  

ซึงมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี  มาเป็นสมณเพศเรียกตามภาษาพระวา่ สามเณร แปลว่า  เหล่ากอของสมณะ 

เมือเป็นสามเณร 

 เมือเป็นสามเณรแลว้ตอ้งถือศีล ๑๐ ขอ้ นอกจากนียงัตอ้งมีปัจจเวกขณะ  คือการพิจารณา

จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานเภสัช  ตลอดถึงวตัรทีควรศึกษาอนัเกียวดว้ยเสขิยวตัรอีก  ๗๕  

อย่าง๓๕ การบวชเป็นสามเณรเป็นงานไม่สําคญัเท่าบวชพระ เพราะเท่ากบัพาเด็กไปฝากให้อยู่ใน

อารักขาของท่านผูเ้ป็นอาจารย ์ โดยมากมกัทาํกนัเงียบๆ เฉพาะในวงศญ์าติ  ภายหลงัเด็กโกนจุกแลว้  

ผูใ้หญ่จัดดอกไม้ธูปเทียน  ไตรครอง  เครืองใช้สอยแล้วแต่งตวั  โกนหัว  โกนคิว  ตดัเล็บให้

เรียบร้อยแลว้พาเด็กไปวดั  จุดธูปเทียน  ดอกไมบู้ชาพระพุทธรูป  แลว้นาํดอกไมธู้ปเทียนทีทาํเป็น

แพแลว้เขา้ไปถวายตวักบัอุปัชฌาย ์ พระสงฆ์ผูใ้หญ่ซึงรับเป็นอุปการะต่อไปเมือท่านให้ศีล  ให้

โอวาท  ให้ครองผา้เหลืองแลว้ก็เป็นเณร  พ่อแม่  จดัให้เณรถวายของสนองพระคุณอุปัชฌายแ์ละ

พระสงฆที์มารับรู้นนัตามจาํนวน ๓๖  สําหรับสิงทีจะตอ้งเตรียมในการประกอบพิธีบรรพชาสามเณร

นนั  ศึกษาไดต้าม ระเบียบพิธีกรรมต่อไป 

                                                           
๓๔ พิศาล  แช่มโสภา, ศาสนพิธี, ฉบบักรมการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา,๒๕๔๓), 

หนา้  ๓๙. 
๓๕ พระมหาราชครู, ประเพณีไทย, ฉบบัพระมหาราชครู, (กรุงเทพมหานคร : ลูก ส.ธรรมภกัดี, ม.ป.ท.), 

หนา้ ๕๖๘. 
๓๖ พนูพสิมยั  ดิศกุล. ม.จ.,  ประเพณีพธีิไทย, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๒๒), หนา้ ๑๗. 



๑๓๐ 

 

 

 (๒)  พิธีอุปสมบท  (การบวชพระภิกษุ)   

  การบวชเป็นพระภิกษุของไทยทวัๆ ไป  คือเมืออายุครบ  ๒๐  ปี  และก่อนจะถึงพิธีบวช  

ตอ้งมีดอกไมธู้ปเทียนใส่พานไปกราบไหวข้ออโหสิกรรมแก่ญาติพีน้อง  พ่อแม่  เพือนฝูง  ฯลฯ  

ก่อนจะบวช  ๑  วนั  เรียกวา่  “วนัสุกดิบ”  หรือ  “วนัเป็นนาค”  จะมีการทาํขวญัเยน็หรือคาํ  หรือเชา้

วนับวชนนัเลยก็ได ้ ผูที้เป็นนาคจะตอ้งโกนผม  โกนคิว  โกนหนวด  แต่งตวัสวยงามตามธรรมเนียม

ของไทย  เช่น  นุ่มเยียรบบั  สวมเสือครุย  ห่มเฉียงบ่าขา้งหนึงใส่แหวน  คาดเข็มขดั  สวมชฎาพอก

หรือชฎาศีรษะเป็นนาคก็ไดต้ามแต่จะแต่งแลว้ก็มีพิธีทาํขวญั  ในพิธีทาํขวญันี  นาคจะตอ้งมีเครือง

บวชอยา่งพร้อมบริบูรณ์  เช่น  ผา้ไตร  บาตรและบริขารต่างๆ  เป็นตน้  ในระหวา่งพิธีนี  ญาติทีเป็น

ผูใ้หญ่และบรรดามิตรสหายจะมาร่วมชุมนุมอนุโมทนาดว้ย๓๗ พิธีบวชนาค  พิธีนีถือวา่เป็นพิธีของ

สงฆ์  คือคณะสงฆ์จะทาํการบวชให้ตามปกติ  ได้แก่  เจ้าอาวาสจะทาํหน้าทีเป็นพระอุปัชฌาย์ 

หลงัจากนนับิดามารดาหรือผูเ้ป็นเจา้ภาพในการบวชจะนาํผา้ไตรมามอบใหแ้ก่นาคและก่อนทีจะรับ

ไป  นาคจะตอ้งกราบเสียก่อน  ถือว่าเป็นการกราบครังสุดทา้ย  เมือรับผา้ไตรมาแลว้จึงเดินไปหา

พระอุปัชฌาย ์ พระอุปัชฌายใ์ห้โอวาทจบจะชกัผา้องัสะในไตรออกมา  คลอ้งเฉลียงบ่าเบืองซ้ายให้  

แลว้สอนใหรู้้จกัชือวา่นีสังฆาฏิ (ผา้พาดบ่า)  นีอุตตราสงฆ์  (ผา้ห่ม)  นีอนัตรวาสก  (ผา้นุ่ง)  และจง

ออกไปนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล  นาคจะลุกขึนไปเปลียนเครืองนุ่งห่มเป็นพระภิกษุ  โดยมีพระพี

เลียงเป็นผูช่้วยในการเปลียนเครืองนุ่งห่มเป็นพระ๓๘ ต่อจากนนั  พระคู่สวดคือพระกรรมวาจาจารย์

และพระอนุสาวนาจารย์ประกาศแก่พระสงฆ์ว่า  บดันีผูมี้ชือนันๆ  ได้เข้ามาขออุปสมบทเป็น

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาดว้ย  ท่านทงัสองจะออกไปซักไซ้ไล่เลียงสังสอนให้เรียบร้อยก่อน  

แลว้ท่านจะออกไปซกัถามและสงัสอนนาค   

โดยบอกให้นาคตอบตามความเป็นจริงตามหวัขอ้ว่า ๓๙ 

ระเบียบพิธีกรรมต่อไป  เมือไม่มีผูใ้ดคดัคา้นเป็นอนัว่า

เป็นสงฆ์ต่อไป เมือบวชครบตามกาํหนดทีตงัใจไวแ้ลว้  

จะลาสิกขา  หลงัจากสึกออกมาชาวบา้นทวัไปจะเปลียน

สรรพนามนาํหนา้ชือของผูที้เคยบวชเรียนวา่  “ทิด” 
 

 (๓) งานแต่งงาน  การแต่งงานเป็นระยะเริมตน้ชีวติครอบครัวของมนุษยท์ีอยูร่วมกนั  เมือ

หนุ่มสาวมีวยัสมควรจะมีเหยา้เรือนได้  บิดามารดาหรือญาติผูใ้หญ่จะหาคู่ครองให้หนุ่มสาวที

                                                           
๓๗ วทิยา ประทุมธารารัตน์,ประเพณีและวนัสําคญัของไทย,(กรุงเทพมหานคร: ฉตัรแกว้,๒๕๔๑),หนา้

๕๔. 
๓๘ อานนท ์ อาภาภิรมย,์  สังคมวฒันธรรมและประเพณีไทย, หนา้ ๑๒๕. 
๓๙ พนูพิสมยั  ดิศกลุ.ม.จ, ประเพณีพธีิไทย, หนา้ ๒๓. 



๑๓๑ 

 

 

แต่งงานกนัอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากนัมาก่อนก็ได้  แต่ปัจจุบนัสภาพสังคมเปลียนแปลงไปทาํให้

หนุ่มสาวได้มีโอกาสออกนอกบา้นพบปะกนัมากขึน  จึงเกิดรักใคร่ชอบพอกนั  แลว้ผูใ้หญ่จะเป็น

ฝ่ายคลอ้ยตาม  พิธีแต่งงาน  เป็นพิธีการสําคญัอย่างหนึงของชาวไทยมาแต่โบราณ  เป็นการทาํพิธี

เพอืให้ชายหญิงอยูกิ่นกนัตามประเพณี  นิยมจดัใหม้ีการ 

ทําบุญเป็นพธีิสงฆ์ผนวกเข้ากบัการแต่งงาน การทาํบุญ

เลียงพระในตอนเชา้  เพือตอ้งการใหเ้ป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว

โดยตรงและเพอืเป็นสิริแก่บา้นหรือเรือนหอทีจะจดัใหม้ีงานอยู่

ดว้ยกนัแลว้จะมีความสุขความเจริญ    การแต่งงานของไทยเรา

แต่โบราณหรือใน ปัจจุบนันีจดัวา่ 
 

เป็นงานมงคล มีธรรมเนียม ประเพณีแตกต่างกนั  ไม่เหมือนกนัในแต่ละที  แต่ละแห่ง  ใน

ทีนีจะขอกล่าวแต่ธรรมเนียมไทยโดยทวัไป ๙ ประการ ตามลาํดบั  

๑. การทาบทาม เมือฝ่ายชายสนใจฝ่ายหญิง  ฝ่ายชายจะให้คนทีสนิทหรือคนทีรู้จกัดีทงัฝ่าย

หญิงและฝ่ายชายไปทาบทาม  ผูท้ีจะไปทาบทามนีจะตอ้งเป็นบุคคลทีมีศิลปะในการพูดชกัจูง  ให้

ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามดว้ย  เพราะการทาบทามเป็นการดูท่าทีและสอบถามความสมคัรใจของฝ่าย

หญิง๔๐ 

๒. การสู่ขอ เมือผูใ้หญ่ทงัสองฝ่ายตกลงใจจะให้บุตรธิดาของตนแต่งงานกนัแลว้  ฝ่ายชาย

จะจดัการไปสู่ขอฝ่ายหญิง  การสู่ขอนี  บิดามารดาหรือผูมี้เกียรติจะเป็น  “เฒ่าแก่”  ไปสู่ขอเพือตก

ลงนดัหมายเรืองขนัหมาก  สินสอด  ทองหมนั  วนัหมนั  วนัแต่งงานให้เรียบร้อย 

  ๓. การหมัน  เปรียบเสมือนการวางมดัจาํเพือความแน่นอนว่าไม่กลบัถอ้ยคืนคาํ  ถา้ฝ่าย

ชายผดิสัญญาไม่ทาํพิธีแต่งงานดว้ย  ฝ่ายชายจะเรียกขนัหมากคืนไม่ไดต้อ้งเสียเปล่าเพราะฝ่ายหญิง

เป็นหมา้ขนัหมากถือวา่เสียหาย  ถา้ฝ่ายหญิงผิดสัญญาจะเพราะเหตุใดก็ตามจะตอ้งคืนขนัหมากแก่

ชายจนครบ  เป็นเรืองชดเชยค่าเสียหาย๔๑  

 ๔. การหาฤกษ์  หลังจากหมนักันแล้ว  ทงัฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว  จะหาวนัดี  เดือนดี

สาํหรับประกอบพิธี  ส่วนมากมกัจะพึงหมอดู  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บางคนทีรู้เรืองนีดีหรือพระสงฆที์มีความรู้

ทางโหราศาสตร์ตามตาํราทีวา่ไว ้ การแต่งงานนนันิยมแต่งกนัในเดือนคู่  คือเดือน  ๒,  ๔,  ๖,  ๘,  

๑๐  สาํหรับเดือน  ๘  เป็นเดือนทีพระเขา้พรรษา  ไม่นิยมแต่งให้เปลียนเป็นเดือน  ๙  ซึงเป็นทีนิยม

                                                           
๔๐ สมปราชญ ์ อมัมะพนัธ์ุ,  ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์

,๒๕๓๖), หนา้ ๔๘. 
๔๑ จาํนงค ์ ทองประเสริฐ,  ภาษากบัวฒันธรรม, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, ๒๕๑๙), หนา้ ๘๘. 



๑๓๒ 

 

 

กนัในปัจจุบนั  ส่วนเดือน  ๑๒  นนัท่านห้ามไวเ้พราะเป็นฤดูกาลของสุนขัติดสัตวไ์ม่ควรแต่ง๔๒ วนั

ท่านหา้มวนัพุธ 

         ๕.  พิธีแต่งงาน  ในสมยัโบราณนิยมจดัสองวนั  

คือวนัสุกดิบ ไดแ้ก่  วนัก่อนวนัแต่ง  แต่ปัจจุบนัรวบ

รัดทาํพิธีในวนัเดียวในเชา้วนัแต่ง  “ฝ่ายชายจะนาํผา้

ไหวแ้ละขนัหมากไปยงับา้นเจา้สาว  ผา้ไหวน้นัเป็น

ของเจา้บ่าวทีจะให้เป็นของกาํนลัแก่บิดามารดาของ

ฝ่ายหญิงคนละสาํรับแลว้ก็มีผา้ขาว   

 

สําหรับไหวผ้ีปู่ย่าตายายทีตายไปแลว้อีกหนึงสํารับ” ขนัหมากทีฝ่ายชายนาํไปนนัมี  ๒  อย่าง คือ 

ขนัหมากเอกและขนัหมากโท๔๓ 

  ๖.  การแห่ขันหมาก  ทางฝ่ายเจา้บ่าวจะตอ้งเลือกสรรชายหญิงทีมีรูปร่างหมดจด  ยกทุน 

สินสอดใส่พาน  พานผา้ไหว ้ ขนัหมากเอก  ขนัหมากโท  เมือถึงบา้นเจา้สาวจะตอ้งจดัหาเถา้แก่ไป

รับบางทีมีการกนัขนัหมาก  ฝ่ายเจา้บ่าวจะตอ้งเตรียมเงินหรือของทีผูก้นัตอ้งการไวใ้ห้ดว้ย  เมือ

ขนัหมากขึนบา้นเจา้สาว เรียบร้อยแลว้  ใหม้านงัเคียงกบัเจา้บ่าว  ให้กราบพระสงฆที์นิมนตม์าสวด

พร้อมกนั  เมือพระสงฆ์สวดเสร็จเจา้บ่าวกบัเจา้สาวประเคนภตัตาหารถวายพระพระฉันเสร็จแลว้  

เจา้บ่าวเจา้สาวจึงถวายเครืองไทยธรรม 

  ๗.  พิธีหลังนําพระพุทธมนต์ เมือถึงเวลาไดฤ้กษห์ลงันาํพระพุทธมนตเ์จา้บ่าวเจา้สาวตอ้ง

ขึนไปนงับนทีทีจดัไวห้ญิงนงัซ้ายชายนงัขวา ท่านผูใ้หญ่ทีไดรั้บเชิญให้มาเป็นประธานในงานจะ

คล้องพวงมาลยัให้คู่บ่าวสาวแล้วสวมมงคลจุณเจิมกระแจะทีหน้าผาก และแขกผูไ้ด้รับเชิญหลงั

นาํสังขก์นัตอ่ ๆ ไปเป็นลาํดบั 

 ๘.  พิธีปูทีนอน  เมือไดฤ้กษ์ดีเถ้าแก่ฝ่ายเจา้สาวจะจดัแจงทีนอน  หมอน  มุง้ทีเตรียมไว ้ 

เชิญสามีภรรยาคู่หนึงซึงมีความรักยงัยืนและมีฐานะดีทาํพิธีลงไปนอน  การนอนตอ้งมีฟักเขียวผล

หนึง  หมอ้ใหม่ใส่นาํหมอ้หนึงพานถวังาและโคกหินบดยา นาํไปวางไวข้า้งทีนอนซึงเป็นการอวย

พรวา่  ขอให้คู่บ่าวสาวมีนาํใจใสสะอาด  อยู่เยน็เป็นสุขเหมือนฟักและนาํให้มีใจหนกัแน่นเหมือน

ศิลาและมีความเจริญงอกงามเหมือนถวังา  และให้หญิงนอนซ้าย  ชายนอนขวา  ผูใ้หญ่ทีเป็นผูปู้ที

นอนจะนอนก่อนพอเป็นพิธีแลว้ใหศี้ลใหพ้รตามสมควร 

 ๙. พิธีส่งตัว  ตอ้งหาฤกษอี์กทีหนึงเรียกวา่ วนัเรียงหมอน  ซึงอาจเป็นคืนวนัแต่งงานหรือ

หลังวนัแต่งงานก็ได้  เริมทาํพิธีโดยมารดาเจ้าสาวนําเจ้าสาวมาส่งให้แก่เจ้าบ่าวทีเรือนหอแล้ว

                                                           
๔๒ นงเยาว ์ ชาญณรงค,์  วฒันธรรมและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : รามคาํแหง, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๖๖. 
๔๓ สมปราชญ ์ อมัมะพนัธ์ุ,  ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, หนา้ ๔๙. 



๑๓๓ 

 

 

แนะนาํสังสอนให้เจา้สาวเคารพนพนอบ  ยาํเกรง  ซือสัตยต์่อสามีและอบรมเจา้บ่าวใหรั้กใคร่เลียงดู

และปฏิบติัต่อภรรยาอยา่งเหมาะสมกบัหนา้ทีของสามีทีดี๔๔ 

 ๒) งานอวมงคล  

  ประเพณีและพิธีกรรมเกียวกบัการตายหรืองานศพในแต่ละทีแต่ละแห่งนนัไม่เหมือนกนั  

จึงขอกล่าวโดยคร่าวๆ  ดงันี 

         (๑) ประเพณีเกียวกับงานศพ  ตามคติธรรมของพระพุทธศาสนาถือตามความจริงว่า  

สังขารร่างกายมนุษยน์นัปรุงแต่งขึนมาจากธาตุทงั  ๔  คือ ๔๕ (๑) ดิน  ไดแ้ก่  เนือ  หนงั  กระดูก (๒) 

นาํ  ไดแ้ก่  นาํเลือด  นาํเหงือ  นาํลายฯ (๓) ไฟ  ไดแ้ก่  ความร้อนความอบอุ่นในตวั (๔) ลม  ไดแ้ก่  

อากาศหายใจเขา้ออก 

        (๒) ขันตอนพธีิกรรมททีําให้แก่ผู้ตาย   

                           ๑. อาบนําศพ  ชาํระศพให้สะอาด  สมยัโบราณตอ้งอาบด้วยนาํร้อนก่อนแลว้จึง

อาบดว้ยนาํเยน็  ฟอกดว้ยส้มมะกรูดลา้งให้สะอาด  ตาํขมินชนัสดกบัผิวมะกรูดมาขดัให้ทวัร่างกาย  

เมืออาบนาํศพแลว้ตอ้งหวผีมศพ  แต่หวีเพียงสามหนเท่านี  บา้งก็วา่ตอ้งหวกีลบัไปขา้งหนา้ซีกหนึง  

หวีไปขา้งหลงัซีกหนึง  แสดงวา่หวีผมสําหรับคนตายครึงหนึง  สําหรับคนเกิดครึงหนึง  แลว้หกัหวี

ออกเป็นสองท่อน ขวา้งทิงเสีย  บางทีโยนหวีทีหักลงในโลง  คงเพราะรังเกียจว่าหวีคนตายถ้าคน

เป็นหลงใช้ร่วมจะไม่เป็นมงคลหรือเป็นลางร้าย  บ้างก็ว่า  ต้องหักเป็น  ๓  ท่อน  และตอ้งกล่าว 

“อนิจจงั  ทุกขงั  อนตัตา” เท่ากบัปริศนาธรรม 

   ๒. แต่งตัวศพ  ใช้ผา้ขาวนุ่ง  เอาชายพกไวข้า้งหลงั  แล้วสวมเสือขาวเอาทางมี

กระดุมไวข้า้งหลงั  เมือนุ่งเสร็จแลว้  จึงนุ่งห่มตามธรรมดาทบัอีกทีหนึง  ซึงเป็นปริศนาธรรมวา่  นุ่ง

แบบแรกแปลว่า ตาย  นุ่งแบบหลงัแปลวา่ เกิด  หมายถึงคนเราเกิดมาแลว้ตอ้งตายและตายแลว้ตอ้ง

เกิดอีก๔๖  

  ๓. การบรรจุเงินในปากศพ  เชือว่าเพือผูต้ายจะไดน้าํไปใช้สอยในชาติหน้าส่วน

ความหมายทียิงกวา่นนัคือ  แสดงให้เห็นว่าผูต้ายนนัมีทรัพยสิ์นมากมายอย่างไร  ไม่สามารถนาํไป

ได ้ ถึงจะมีลูกหลานบรรจุให้ในปาก  สุดทา้ยตอ้งไปตายทีเชิงตะกอน  จึงไม่ควรมวัเมาในเงินทอง

สิงทีจะติดตวัไปได ้ ก็คือบุญและบาปเท่านนั  บุญติดตามไปให้ความสุข  ส่วนบาปติดตามไปเผา

ผลาญใหเ้ป็นทุกข ์

                                                           
๔๔ สมปราชญ ์ อมัมะพนัธุ์,  ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, หนา้ ๕๐. 
๔๕ พนูพสิมยั  ดิศกุล.ม.จ.  ประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพบ์รรณกิจ, ม.ป.ป.), หนา้ ๑๐๘. 
๔๖ จาํนงค ์ ทองประเสริฐ,  ภาษากบัวฒันธรรม, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, ๒๕๑๙), หนา้ ๗๙. 



๑๓๔ 

 

 

  ๔ การตราสังศพ  ใชด้า้ยดิบผูก  ๓  เปลาะ  เปลาะแรกผูกทีคอศพ  เปลาะทีสองผูก

ทีขอ้มือให้ประนมไวที้หนา้อก  เปลาะทีสามผกูทีขอ้เทา้ใหติ้ดกนั  นีเป็นปริศนาธรรมทีกล่าววา่ 

 บ่วงหนึงคือบุตรเกยีว  พันคอ 

 

ทรัพย์ผูกบาทาคลอ หน่วงไว้ 

ภริยาเยยีงอย่างปอ รังรัด  มือนา 

สามบ่วงใครพ้นได้ จัดพ้นสงสารฯ ๔๗ 

   ๕. ห่อศพด้วยผ้าขาว  ใชด้า้ยดิบตราสังมดั  ๕  เปลาะ  เป็นปัญหาธรรมใหร้ะลึกถึง 

เบญจขนัธ์ว่า  รูปขนัธ์  เวทนาขนัธ์  สัญญาขนัธ์  สังขารขนัธ์ วิญญาณขนัธ์  ทงั  ๕  นีเป็นของไม่

เทียงแทแ้ละเป็นอนตัตา  คือ  มีเกิดขึนในเบืองตน้  มีผนัแปรไปในท่ามกลาง มีการแตกสลายไปใน

ทีสุดเมือครังยงัมีชีวติอยูม่ีการหวงแหนวา่สิงนนัสิงนีเป็นของเรา แต่เมือหมดลมหายใจแลว้ทุกอยา่ง

เปลียนแปลงไปเป็นของคนอืนหมด 

   ๖. การตามไฟหน้าศพ  ผูที้ตายในตอนบ่ายหรือตอนเยน็ซึงบรรจุศพไม่ทนัในวนั

นนัหรือบรรจุศพลงโรงแลว้ตงับาํเพญ็กุศลทีบา้น จะจุดตะเกียงหรือจุดไฟวางไวป้ลายเทา้ของศพ  

เหตุทีตามไฟไวป้ลายเทา้ของศพ  เป็นปริศนาธรรมวา่  มนุษยน์นัมี  ๔  จาํพวก  คือ (๑) พวกทีสวา่ง

มาสว่างไป  หมายความว่า   เกิดมาพบพระพุทธศาสนาชือว่าสว่างมีความเลือมใสนับถือ

พระพุทธศาสนาไดรั้กษาศีลเจริญภาวนาปฏิบติัตนตามธรรมจึงไดชื้อวา่  สวา่งมาสวา่งไป (๒) พวก

ทีสว่างมาแต่มืดไป  หมายถึง  เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่เลือมใสปฏิบติัตามคาํสังสอนของ

พระพุทธศาสนา  จึงไดชื้อวา่  มาสวา่งมืดไป (๓) พวกทมืีดมาแต่สว่างไป  หมายถึง  คนทีไม่ไดน้บั

ถือพระพุทธศาสนาเป็นพวกมิจฉาทิฐิภายหลงัมานบัถือพระพุทธศาสนาบาํเพญ็ภาวนาจึงไดชื้อวา่มา

มืดไปสวา่ง (๔) พวกทมืีดมามืดไป  ไดแ้ก่  พวกทีเกิดมาจนวนัตายไม่ไดน้บัถือพระพุทธศาสนา  จึง

ได้ชือว่ามามืดไปมืด การตามไฟไวป้ลายเท้าของศพยงัเป็นเครืองเตือนสติคนทียงัมีชีวิตอยู่  ให้

ดาํเนินชีวิตไปในทางสว่าง  คือ  รู้จกับาํเพ็ญทาน  ภาวนา  ประพฤติกาย  วาจา  ใจ  ในทางสัมมา

ปฏิบติั๔๘  

  ๗. การสวดพระอภิธรรมหน้าศพ  มีจุดประสงคเ์พือให้บุคคลทียงัมีชีวิตอยูไ่ดฟั้ง  และได้

พิจารณาสติกรรมฐาน  ใหร้ะลึกถึงความตายอนัจะตอ้งมีมาถึงตนเป็นธรรม  พิจารณาให้ใจสงบจาก

อกุศล  เกิดความไม่ประมาทและไม่หวาดกลวั  คิดเร่งขวนขวายบาํเพ็ญกิจและทาํความดี  เพราะบท

สวดหรือการสวดอภิธรรมนนักล่าวถึงความไม่เทียงแทข้องสังขารและเพือใหรู้้วา่ธรรมชนิดใดเป็น

                                                           
๔๗ สุวรรณ เพชรนิล, วฒันธรรมและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๒๒), 

หนา้ ๑๕๑. 
๔๘ สมปราชญ ์อมัมะพนัธ์ุ, ประเพณีและพธีิกรรมในวรรณคดไีทย, หนา้ ๕๕. 



๑๓๕ 

 

 

กุศลใหผ้ลเป็นสุข  ธรรมชนิดใดเป็นอกุศลใหผ้ลเป็นทุกข ์ ธรรมชนิดใดเป็นอพัยากตธรรมหรือเป็น

กลาง ๆ  เพราะการสวดหน้าศพเป็นการปลอบใจเจา้ภาพและญาติพีน้องของผูต้ายให้ตระหนกัว่า

ความตายเป็นเรืองธรรมดา 

        ๘. การบําเพ็ญกุศล  การบาํเพ็ญกุศลหรือการทาํบุญหนา้ศพเป็นการอุทิศผลของการกระทาํที

เป็นส่วนดีให้แก่ผูต้ายโดยเริมงานทกัษิณานุปทาน  คือ  การทาํบุญอุทิศส่วนกุศลเพิมให้แก่ผูต้าย  มี

การทาํบุญหลายวาระ  เช่น การทาํบุญ ครบรอบ ๑๕  วนั เรียกวา่ ปัณรสมวาร  (ปันนะระสะมะวาน) 

หมายถึง การทาํบุญครบรอบ ๑๕ วนั  การทาํบุญ  ๗  วนั  เรียกวา่ สัตมวาร (สัดตะมะวาน)  ถา้ตงัศพ

ไวท้ีวดัมกัทาํบุญทีวดั  ถ้าเผาศพก่อนครบ  ๗  วนั  ทาํบุญ  ๗  วนั  นับแต่วนัเผา   การทาํบุญ  ๕๐  

วนั  เรียกว่า  ปัญญาสมวาร (ปันยาสะมะวาน)   การทาํบุญ  ๕๐  วนั  มีการสวดมนต์เย็นฉันเช้า  มี

เทศน์บงัสุกุลแลว้สวดพระอภิธรรม  คือ  ตายในวนัใดก็เลียงพระในวนันนั  เช่น  ตายในวนัอาทิตย์

เลียงพระในวนัอาทิตย ์ การทาํบุญ  ๑๐๐  วนัเรียกว่า สตมวาร (สะตะมะวาน) มีการทาํบุญคลา้ย ๗ 

วนัและ  ๕๐ วนัเพียงแต่ใหญ่กวา่เท่านนั ๔๙ 

 ๙. การนําศพเวียนจิตกาธาน  ๓ รอบ  นิยมเวียนซ้ายเรียกว่า  อุตราวฏั  คือ  ให้สถานทีเผา

ศพอยูท่างดา้นซา้ยมือของผูเ้ดินเวียน  เป็นการใหผู้ต้ายอาํลาผูไ้ปเผาศพเป็นวาระสุดทา้ย  

     ๑๐. การเผาศพ  เป็นการแสดงความเคารพต่อศพตามฐานะทีควรและเป็นโอกาสขอขมา

โทษต่อผู ้ที ล่วงลับไปด้วย  เป็นการปฏิบัติตามหลักกรรมทีว่ากรรมบางอย่างจะกลายเป็น

อโหสิกรรม  จึงถือปฏิบติัสืบมาวา่เมือยงัมีชีวิตจะโกธรเกลียดชงักนัอยา่งไร  เวลาตายพยายามไปเผา

ศพ  การเผาศพจึงมีการขอขมาโทษต่อกนัเป็นพนืฐาน  

 ๑๑. การเก็บอัฐิแปรธาตุ  หลงัจากเผาศพแลว้เชา้วนัรุ่งขึน  ทาํการเกลียกองอฐิัให้เป็นรูปคน  

หนัศีรษะไปทางทิศตะวนัตกในความหมายวา่ตายแลว้นิมนตบ์งัสุกุลตาย  ต่อจากนนัทาํการเกลียรูป

นนัใหม่  หันศีรษะไปทางทิศตะวนัออกในความหมายว่าเกิด เจา้ภาพจะโปรยด้วยดอกมะลิ เงิน  

ทอง  นาํหอมแลว้นิมนต์พระบงัสุกุลเป็น  หลงัจากนนัลูกหลานจะเก็บอฐิับางส่วนไวที้บา้นหรือ

บรรจุไวท้ีสมควร  เพือบาํเพญ็ตามโอกาสตามหลกักตญั ูกตเวทิตาธรรมต่อไป๕๐     

 

๔.๔ เทศกาลและพธีิกรรมกบัความเชือในมหายาน  

                                                           
๔๙ ดนยั  ไชยโยธา, ลทัธิศาสนาและระบบความเชือกบัประเพณนีิยมในท้องถนิ, (กรุงเทพมหานคร : โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๓๘), หนา้ ๒๔๐. 

 ๕๐ สุวรรณ  เพชรนิล,วฒันธรรมและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๒๒), 

หนา้ ๑๕๓. 



๑๓๖ 

 

 

   พระพุทธศาสนาทีปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบนัมกัมีการนาํไปปรับเขา้กบัวิถีชีวิตวฒันธรรม

ของคนทีนบัถือในแต่ละประเทศ เนืองจากคาํสอนในพระพุทธศาสนานนัเป็นคาํสอนเกียวกบัชีวิต

และการพฒันาตน พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย มีการเผยแพร่ไปอย่างกวา้งขวาง 

โดยเฉพาะในดา้นพิธีกรรม ซึงเป็นพิธีกรรมเกียวกบัพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์และเทศกาลต่างๆ 

  พระพุทธศาสนามีอุดมคติเพือขนสัตวใ์ห้ขา้มพน้วฏัสงสาร ในมหาปรัชญาปารมิตาอรรถ

กถาอาจารยน์าคารชุนไดอ้ธิบายไวว้า่ พระพุทธศาสนามีเอกรสเดียว คือ รสแห่งวิมุตติความรอดพน้

จากปวงทุกข ์แต่ชนิดของรสมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแรกเพอืตวัเอง ชนิดทีสองเพือตวัเองและสรรพสัตว์

ดว้ย มหายานจึงมีปนิธานมุ่งพุทธภูมิเพอืขนสัตวใ์ห้พน้ทุกขจ์นหมดสิน จึงมีหลกัคาํสอนสาํคญัของ

แต่ละนิกายทีแยกออกมามาก นิกายหลักๆ ก็ คือ นิกายมาธยามิก เน้นหลักธรรมศูนยตา 

และปฏิจจสมุปบาทโดยมีวิธีการถ่ายทอดเป็นวิภาษวิธี นิกายโยคาจาร เนน้อาลยวิญญาณ เน้นพีชะ 

การปฏิบติัทางจิต นิกายวชัรยานเนน้รหัสทีจะเขา้ถึงสภาวะทีแท ้เนน้การปฏิบติัทีตอ้งผา่นพลงัพุทธ

เทวะ นิกายสุขาวดี เน้นการทาํบุญการระลึกถึงพระอมิตาพุทธะ การเปล่งคาํและการรักษาศีลให้

เคร่งครัด และนิกายเซน เน้นการฝึกจิตทีถ่ายทอดทางโกอาน ซาเซน เพือบรรลุซาโตริ พิธีกรรมที

กาํหนดไวใ้นวินัยปิฎกเป็นพิธีกรรมเฉพาะของสงฆ์และพิธีกรรมทีกระทาํร่วมกนัทงัสงฆ์ และ

คฤหสัถ์ เช่น พิธีสังฆกรรมและพิธีบาํเพญ็บุญต่างๆ ทงัพระสงฆแ์ละคฤหัสถ์มีหนา้ทีต่อกนัและกนั

ในการประกอบพิธี หรือพิธีกงเต็กจะมีในส่วนของญาติผูว้ายชนก็เข้ามาร่วมในพิธี พิธีกรรมมี

ววิฒันาการจากตน้แบบจนไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของศาสนา วฒันธรรม ประเพณีทีมีต่อกนัและ

กนัจึงมีการปรับเปลียนและพฒันาจนมาถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะพิธีกรรมในประเทศไทยทีสําคญัๆ 

ไดแ้ก่ พิธีกินเจ พิธีทิงกระจาด และ พิธีกงเต็ก เป็นตน้ 

 การทีวฒันธรรมของชาวญวนเป็นวฒันธรรมแบบเอเชียตะวนัออก ซึงไดรั้บอิทธิพลความ

เชือ ทางพระพุทธศาสนาแบบอุตรนิกาย ทีเผยแผเ่ขา้มายงัประเทศ ทางภาคตะวนัออกของทวปีเอเชีย 

คือ จีน ทิเบต มองโกเลีย ญีปุ่น และญวน อีกทงัการทีเวยีดนามตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีน เป็น

เวลานานกว่าพนัปี ทาํให้ลทัธิความเชือและพิธีกรรมทางศาสนา ของชาวญวนหรือชาวเวียดนาม

ส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกบัชาวจีน ความเชือและศาสนาของชาวญวนประกอบดว้ย ลทัธิบูชาเทพ ทีสิง

สถิตตามธรรมชาติ มีการเคารพสักการะผี และวิญญาณต่างๆ ต่อมาจึงไดร้วมเอาความเชืออืนๆ คือ 

ลัทธิขงจือ และลัทธิเต๋า รวมทงัพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากอิทธิพลของจีนเข้าไวด้้วย 

“พระพุทธเจา้ตามคติมหายาน วนัสาํคญัทางศาสนาของมหายาน และพิธีกรรมทางศาสนามหายาน”   

  ก. พระพุทธเจ้าตามคติมหายาน 

  พุทธศาสนิกชนทีนับถือนิกายมหายาน ในหลายประเทศ เช่น จีน ทิเบต เนปาล เกาหลี 

ญีปุ่น และเวียดนาม มีความเชือว่า ในโลกนี มีพระพุทธเจา้อยู่มากมาย อาจกล่าวไดว้่า มีจาํนวน



๑๓๗ 

 

 

เท่ากบัเม็ดทรายในแม่นาํคงคา มีพระพุทธเจ้าอยู่ทวัไปในภาคพืนดิน ในห้วงบรรยากาศ และใน

สรวงสวรรค ์ซึงตามคติมหายาน แบ่งพระพุทธเจา้ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

 ๑) พระมานุษิพุทธเจ้า 

  ตามคติของฝ่ายมหายาน พระมานุษิพุทธเจา้๕๑ คือ พระพุทธเจา้ทีเสด็จลงมาประสูติ ตรัสรู้ 

และปรินิพพาน ในโลกมนุษย ์เช่น พระพุทธเจา้ในภทัรกปั ซึงเป็นกปัทีพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้มาแลว้

ถึง ๔ พระองค์ และจะเสด็จมาตรัสรู้ในภายภาคหนา้อีกพระองค์หนึง มีพระนามตามลาํดบั คือ ๑. 

พระกกุสันโธ ๒. พระโกนาคมน์ ๓. พระกสัสปะ ๔. พระโคตรมะ ๕. พระศรีอริยเมตไตรย ์หรือ

พระศรีอารย ์

 

  นอกจากนี ยงัมีพระพุทธเจา้ในกปัอืนๆ ทีปรากฏพระนามอยูใ่นมนตพ์ิธีของพระสงฆอ์นมั

นิกาย เช่น พระทีปังกร พระวปัิสสี พระสิขี พระเวสภ ู

  ๒) พระฌานิพุทธเจ้า 

  คือ พระพุทธเจา้ทีสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ทีแบ่งเป็นแดนๆ ในแต่ละแดนเรียกว่า พุทธ

เกษตร หรือแดนแห่งพระพุทธเจา้พระองค์ใดพระองค์หนึง พระฌานิพุทธเจา้ทุกพระองค์ จะอุบติั

ขึนดว้ยอาํนาจฌานของพระอาทิพุทธ ซึงเป็นพระพุทธเจา้องค์ปฐม พระอาทิพุทธมีสภาวะเป็นองค์

สยมภู (คือ พระผูเ้กิดเอง เหมือนกบัพระพรหม ในศาสนาพราหมณ์) ปราศจากเขตตน้และเขตปลาย 

  พระฌานิพุทธเจา้ทุกพระองคเ์มืออุบติัขึนจากอาํนาจฌานของพระพุทธเจา้องคป์ฐมแลว้ จะ

ตรัสรู้ในสรวงสวรรค ์ซึงเป็นทีพกั เพือรอการเขา้สู่พระนิพพาน จึงไม่ไดเ้สด็จมาตรัสรู้ในโลกมนุษย ์

พระพุทธเจา้ ณ พุทธเกษตร บนสรวงสวรรค์นี มีปรากฏพระนามในคมัภีร์ต่างๆ เช่น พระไวโรจน

พุทธเจา้ มีพระวรกายสีขาว ประทบัเหนือดอกบวัสีนําเงิน มีสิงโตเป็นพาหนะ สถิตอยู่ ณ พุทธ

เกษตรเบืองล่าง พระอกัโษภยัพุทธเจา้สถิตอยู่ ณ พุทธเกษตรทิศตะวนัออก พระอมิตาภพุทธเจา้ 

สถิตอยู่ ณ พุทธเกษตรทิศตะวนัตก พระอโมฆสิทธิพุทธเจา้ สถิตอยู่ ณ พุทธเกษตรทิศเหนือ พระ

รัตนสมภพพุทธเจา้ สถิตอยู ่ณ พุทธเกษตรทิศใต ้

  ๓) พระไภสัชยาคุรุพุทธเจ้า 

  ตามคติของฝ่ายมหายานเชือกันว่า ทางทิศตะวนัออกไกลจากพุทธเกษตรออกไปเป็น

ระยะทาง ๑๐ เท่า ของเม็ดทรายในแม่นาํคงคา มีโลกอีกโลกหนึงทีสะอาดบริสุทธิ มีพระพุทธเจา้

ทรงพระนามว่า ไภสัชยาคุรุ ผูเ้ป็น “พระสัมมาสัมพุทธเจา้” ทรงไวซึ้งความบริสุทธิสมบูรณ์ ทงัจิต

                                                           
  ๕๑ พระโคตมะ หรือพระศรีศากยมุนีพทุธเจา้ ซึงเป็นพระนามหนึงของพระมานุษิพทุธเจา้ 



๑๓๘ 

 

 

และกาย ทรงรอบรู้ในสัจจะ ทรงหยงัรู้ในโลก และทรงเป็นผูชี้ทางให้มวลมนุษยด์ว้ยความชาํนาญ 

เช่นเดียวกบัสารถีผูช้าํนาญในการบงัคบัมา้ และทรงเป็นศาสดาของมนุษย ์และเทวดาทงัหลาย 

   ข. วันสําคัญทางศาสนาของมหายาน  

 พิธีกรรมและความเชือในลทัธิพิธีต่างๆ ของวดัญวนในประเทศไทยปรากฏออกมาเป็นวนั

สาํคญัทางศาสนาทีอาจแบ่งไดด้งันี 

  ๑) วนัสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธเจา้ ตามความเชือของฝ่ายมหายานถือวา่ วนัประสูติ วนั

ตรัสรู้ และวนัปรินิพพานเป็นคนละวนักัน มีการกาํหนดวนั โดยยึดถือตามปฏิทินจีนเป็นหลัก 

กล่าวคือ 

   วนัประสูติ ไดแ้ก่ วนัขึน ๘ คาํ เดือน ๗ 

   วนัตรัสรู้ ไดแ้ก่ วนัขึน ๘ คาํ เดือน ๑๒ 

   วนัปรินิพพาน ไดแ้ก่ วนัขึน ๑๕ คาํ เดือนย ี

  พิธีกรรมจะกาํหนดให้มีขึนเฉพาะวนัประสูติและวนัตรัสรู้เท่านนั 

 

  ๒) วนัพระอวโลกิเตศวร พระอวโลกิเตศวร หรือกวนอิม เป็นอีกภาคหนึงของพระพุทธเจา้ 

มีการกาํหนดวนั ตามปฏิทินจีนคือ 

   วนัประสูติ ไดแ้ก่ วนัขึน ๑๙ คาํ เดือนย ี

   วนัตรัสรู้ ไดแ้ก่ วนัขึน ๑๙ คาํ เดือน ๙ 

   วนัปรินิพพาน ไดแ้ก่ วนัขึน ๑๙ คาํ เดือน ๖ 

  ๓) วนัพระอมิตาภพุทธเจา้ มีพิธีกรรมเฉพาะวนัประสูติ คือ วนัขึน ๑๗ คาํ เดือน ๑๑ เท่านนั 

  ๔) วนัประสูติพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์ตรงกบัวนัขึน ๒๑ คาํ เดือนย ี

  ๕) วนัประสูติพระศรีอริยเมตไตรย ์ตรงกบัวนัขึน ๑ คาํ เดือน ๑ 

  

 ค. พธีิกรรมทางศาสนาของมหายาน  

  ๑. พิธีกรรมประจําปี ได้แก่ พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ พิธีสรงนาํพระพุทธรูปและหล่อเทียน

พรรษา พิธีบริจาคทานทิงกระจาด และเทศกาลถือศีลกินเจ 

  พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เป็นพิธีทีจัดขึนเป็นประจําทุกปีในช่วงประมาณกลางเดือน

กุมภาพนัธ์ (หลงัเทศกาลตรุษจีน ทียึดถือตามปฏิทินจีนเป็นหลกั คือ เดือน ๑ ขึน ๑ - ๘ คาํ) จดัเป็น

เทศกาลใหญ่ประจาํปี และจดัเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ วนั เจา้ภาพในการจดัพิธีนี มีการผลัดเปลียน

หมุนเวียนกนัไปในแต่ละปี ตามแต่จะตกลงกนั สําหรับวดัทีเป็นเจา้ภาพแลว้ หรือยงัไม่ถึงกาํหนด

เป็นเจา้ภาพ ก็จะใหพ้ระสงฆที์อยูใ่นวดั ไปร่วมพิธีทีวดัอนืซึงรับเป็นเจา้ภาพ 



๑๓๙ 

 

 

  ความสาํคญัของพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ คือ เป็นพิธีทีจดัขึนตามความเชือวา่ มนุษยแ์ตล่ะคน 

มีดาวนพเคราะห์ประจาํตวั และในแต่ละปี ควรทีจะไดม้ีการบูชาดาวนพเคราะห์ประจาํตวัดวงนนัๆ 

ซึงมีเทพประจาํอยู ่ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ และต่อชะตาให้แก่ผูที้มาทาํบุญ 

  เชือกนัวา่ การบูชาดาวนพเคราะห์จะ ก่อให้เกิดความเจริญซึงยศถาบรรดาศกัดิมีอายุยนืยาว 

ไดอ้านิสงส์มาก ประมาณมิได ้และยงัส่งผลไปถึงบิดามารดา รวมถึงญาติมิตรทงัหลายทีไดล่้วงลบั

ไปแลว้ยงัโลกหน้า นอกจากนนั ยงัสามารถช่วยผูเ้คราะห์ร้ายทีบงัเอิญถูกภูตผีปีศาจสิงสู่จิตใจจน

เคลิบเคลิมหลงใหล มีสติฟันเฟือน ให้หายฟืนคืนสติไดด้งัเดิม หรือถา้ผูใ้ดมีเคราะห์กรรม มีโรคภยั

เบียดเบียน เมือทาํพิธีนีแลว้ จะไดรั้บอานิสงส์ ทาํให้โรคภยัร้ายแรงนีหายไปได ้รวมทงัเชือว่า พิธี

บูชาดาวนพเคราะห์สามารถช่วยบรรเทาเหตุร้าย ใหก้ลายเป็นดี ในกรณีทีผูใ้ดตอ้งดวงชะตาราศีร้าย 

ถูกดาวโจร ตอ้งได้รับโทษอนัร้ายแรง หรือนอนฝันร้าย รวมถึงมีสัตว์มาร้องทกั ทาํให้เกิดลาง

สังหรณ์ไม่ดีต่างๆ และเกิดความกลวั เมือสวดมนตบู์ชาดาวนพเคราะห์ ประจาํราศีเกิดได ้๗ จบ ขึน

ไป จนถึง ๔๙ จบ อาํนาจบุญญาบารมีของบทมนตที์สวด จะสามารถดบัสิงชวัร้ายต่างๆ ให้สลายไป

ได้ บุคคลใดปรารถนาจะมีบุตร และตอ้งการให้บุตรเป็นนกัปราชญ์ ก็ให้สวดมนต์นี ตงัแต่ ๗ จบ 

จนถึง ๑๐๐ จบ และสวดไปเรือยๆ แล้วแต่จะสวดได้เท่าไร ยิงสวดได้มาก ก็ยิงเป็นมงคลแก่ตวั

เท่านนั ผลของการสวดมนตจ์ะช่วยให้สมปรารถนา บุคคลใดปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง ในอาชีพ 

ให้อธิษฐานขอพรแลว้จะไดด้งัใจนึก สตรีใดทีตงัครรภ์ และเกรงวา่เวลาทีคลอดบุตรจะเกิดอนัตราย 

ให้ถือศีลกินเจ และทาํพิธีสักการบูชาดาวนพเคราะห์ทงั ๙ เมือถึงกาํหนดคลอดจะทาํให้รอดพน้จาก

อนัตราย บุตรทีเกิดเป็นเด็กเลียงง่าย ไม่มีโรคภยั และมีลกัษณะงดงามกวา่เด็กทงัหลาย 

  ตามความเชือของฝ่ายมหายาน ดาวนพเคราะห์ทงั ๙ จะปกครองสรรพสัตว ์ทงัชนัสูง คือ 

พระอินทร์และเทวดา ชนักลางคือ กษตัริยท์ีอยูใ่นเมืองมนุษย ์และชนัตาํ คือ  พวกมนุษยแ์ละสัตว์

ทงัหลาย ตลอดจน ภูเขา และมหาสมุทร ตน้ไมใ้บหญา้ ดาวนพเคราะห์ทงั ๙ จะปกครองดูแลและ

รักษาไวซึ้งความสุขความเจริญ โดยทวักนั 

  ขนัตอนของพิธีกรรมโดยยอ่ ไดแ้ก่ 

  ๑) พระสงฆส์วดมนตอ์ญัเชิญเทพประจาํดาวนพเคราะห์ทงั ๙ (ภาษาญวนเรียกวา่ "กึววา่ง" 

ซึงแปลว่า ๙ พระองค)์ ไดแ้ก่  องคที์ ๑ พระอาทิตย ์(ไท่เยือง) องคท์ี ๒ พระจนัทร์ (ไท่อ็อม) องคท์ี 

๓ พระองัคาร (หมอกดึก) องคท์ี ๔ พระพุธ (หวาดึก) องคที์ ๕ พระพฤหสับดี (โถดึก) องคที์ ๖ พระ

ศุกร์ (ไท่บดั) องคท์ี ๗ พระเสาร์ (ถีดึก) องคที์ ๘ พระราหู (ราโหว้) องคที์ ๙ พระเกตุ (เกโ้ด่) 

  ๒) การเวียนเทียนเขา้โบสถ ์



๑๔๐ 

 

 

  ๓) การเผาเทียนสะเดาะเคราะห์ตามจาํนวนอายุ ในระหวา่งการทาํพิธี จะมีการถวายเครือง

สักการบูชาเทพต่างๆ ประจาํวนัเกิด ซึงกุศลผลบุญนีจะส่งไปถึงบิดามารดา และญาติพนีอ้งทีล่วงลบั

ไปแลว้ และช่วยใหเ้คราะห์ร้ายกลายเป็นดีได ้

  พิธีสรงนาํพระพุทธรูปเป็นการสรงนาํพระพุทธรูปปางประสูติ ก่อนจะถึงพิธีหล่อเทียน

พรรษา บวชนาครวมประจาํปี พิธีนีจดัเป็นเทศกาลตามปฏิทินอนมัจีน ซึงตรงกบัวนัขึน ๘ คาํ เดือน 

๔ กบัวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๔ หรือวนัวิสาขบูชาของฝ่ายเถรวาท พิธีเขา้พรรษาจดัในวนัขึน ๑๖ คาํ 

เดือน ๔ และพิธีออกพรรษา ในวนัขึน ๑๖ คาํ เดือน ๗ เมือออกพรรษาแลว้ มีกาํหนดรับกฐินได้ 

ภายใน ๓๐ วนั เริมตงัแต่วนัขึน ๑๖ คาํ เดือน ๘ 

  พิธีนีเป็นผลสืบเนืองมาจากความเชือว่า เมือบุคคลใดจาํวนั เดือน ปีทีพระพุทธเจา้ประสูติ

ได้ และไดน้าํเอาเครืองตงับูชาดว้ยดอกไม ้ธูป เทียน ผลไม ้พร้อมกบัเชิญพระพุทธรูปปางประสูติ

ออกมาสรงนาํ ดว้ยนาํหอมกลินต่างๆ แลว้บุญกุศลก็จะปรากฏเพิมขึน และจะอยู่เยน็เป็นสุขทงัใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

  พิธีกรรมดงักล่าวเริมขึนตงัแต่เชา้เป็นการเปิดพิธี ตอนสายสรงนาํพระพุทธรูปปางประสูติ 

เวลาเพลเลียงพระ และผูม้าร่วมทาํบุญ เทศกาลนีในอดีตจดัเป็นงานใหญโ่ต มีการตกับาตรพระภิกษุ

จาํนวน ๑๐๘ รูป มีผูม้าร่วมทาํบุญถวายภตัตาหารแบบขา้วขนัแกงโถ แต่ในระยะหลงัพระสงฆญ์วน

มีจาํนวนน้อยลง จึงตอ้งนิมนตพ์ระสงฆไ์ทยฝ่ายเถรวาทมาร่วมดว้ยเพือให้ครบจาํนวน งานนีเคยจดั

ทีวดัอนมันิกายาราม (วดัญวนบางโพ) ซึงไดท้าํติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัยา้ยไปจดัทีวดั

ถาวรวราราม จงัหวดักาญจนบุรี แต่เพียงแห่งเดียว 

  พิธีบริจาคทานทงิกระจาด 

  พิธีบริจาคทานทิงกระจาด หรือบริจาคไทยทานประจาํปี มีกาํหนดประกอบพิธีภายในเดือน 

๗ ของจีน ทุกปี โดยจดัใหม้ีงาน ๒ วนั วนัแรกเป็นวนัเปิดพิธี วนัที ๒ เป็นพิธีตรายตงั คือ ถวายขา้ว

สงฆ์ (ถวายสังฆทาน) ในพิธีตรายตงั ผูท้ีมาทาํบุญจะเรียงแถวกนัรอตกับาตร โดยพระสงฆ์ทีเป็น

หัวหน้าจะอุม้บาตร นาํเดินทกัษิณาวรรตเวียนรอบอุโบสถ ทีมาของพิธีตรายตงัเล่าต่อๆ กนัมาว่า 

สมยัพระพุทธเจา้เสด็จไปประทบัอยู่ทีเชตวนัวิหาร เมืองสาวตัถี เวลานนัพระโมคคลัลานะ ซึงเป็น

พระอคัรสาวก และเป็นผูมี้ทิพยจกัษุ ไดต้รวจดูทวัโลกมนุษยแ์ละโลกทิพยแ์ล้ว ไดเ้ห็นมารดาของ

ท่านปรากฏเป็นเปรต ผูท้นทุกขเวทนาอดอยาก ร่างกายซูบผอม ท่านมีเมตตาระลึกถึงพระคุณแห่ง

มารดา จึงยืนบาตรอาหารให้มารดาบริโภค แต่เมือมารดารับเอาบาตรอาหารมาถึงมือแลว้ ยงัมิทนัได้

บริโภค อาหารในบาตรก็ลุกเป็นไฟ ไม่สามารถบริโภคได ้พระโมคคลัลานะจึงไดน้าํเหตุการณ์นี 

กราบทูลต่อองค์พระพุทธเจา้ ซึงไดต้รัสแก่พระโมคคลัลานะว่า ทีเป็นดงันี เพราะมารดาของพระ

โมคคลัลานะ ไดส้ร้างเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนไวม้าก ลาํพงัอาํนาจของพระโมคคลัลานะเพียงผู ้
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เดียว ไม่สามารถโปรดมารดา ให้พน้จากกองทุกขไ์ด ้ตอ้งพึงพระบารมีพระอริยสงฆเ์จา้ทงั ๑๐ ทิศ 

จึงจะโปรดมารดา ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ เมือได้ฟังดังนัน พระโมคคัลลานะจึงกระทํา

ปาฏิหาริย์อาราธนาพระอริยสงฆ์เจ้าทงั ๑๐ ทิศ มาประชุมพร้อมกัน และได้จ ัดเครืองอาหาร

บิณฑบาตถวาย พร้อมทงัเครืองไทยทานต่างๆ ดว้ยการนี มารดาของพระโมคคลัลานะจึงไดพ้น้จาก

กองทุกขสู่์สุคติ 

  ส่วนทีมาของการบริจาคทานทิงกระจาด มีเรืองเล่าว่า เมือสมยัพุทธกาล องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทบัอยู่ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพสัดุ์ มีพระภิกษุห้อมลอ้ม สดบัพระ

ธรรมเทศนา ในเวลานนั พระอานนท์ผูซึ้งเป็นอคัรสาวกอีกองคห์นึง ไดน้งัสมาธิในทีเงียบสงดัอยู่

เพียงผูเ้ดียว ครันถึงเวลาดึกสงดั พระอานนท์ไดแ้ลเห็นอสุรกายตนหนึง ร่างกายซูบผอมเหียวแห้ง 

ผมบนศีรษะรกรุงรัง ลาํคอเท่ารูเข็ม มีไฟพุ่งออกมาจากปาก และมีเขียวงอกออกจากปาก ดูน่ากลวั

มาก อสุรกายตนนนัได้มายืนประนมมือบอกพระอานนท์ว่า อีก ๓ ราตรี พระอานนท์จะถึงแก่

มรณภาพ และตอ้งมาอยู่ในหมู่อสุรกายเช่นเดียวกบัตน เมือพระอานนทไ์ดฟั้งดงันนัแลว้ ก็มีความ

หวาดกลวัเป็นอนัมาก จึงไดถ้ามอสุรกายตนนนัวา่ จะตอ้งทาํประการใดจึงจะพน้จากความตาย และ

พน้จากทุกขใ์นหมู่อสุรกายนนัได ้พระอานนทไ์ดรั้บคาํตอบวา่ ให้กระทาํพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆ

บูชา บริจาคทานให้แก่ยาจกยากจนเข็ญใจทีอดอยาก แผ่บุญกุศลไปให้พวกอสุรกายทงัหมด จะทาํ

ใหมี้อายุยืนยาว ส่วนอสุรกายเหล่านนัก็จะไดพ้ึงกุศลผลบุญ ทีพระอานนทอุ์ทิศไปให ้ทาํใหพ้น้ทุกข์

และและไปสู่สุคติไดท้นัที 

  พระอานนท์ได้ฟังดังนัน ก็นําความกราบทูลพระพุทธเจ้า  พร้อมทังขอคําแนะนํา 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ใหบ้ริจาคทานแก่หมู่อสุรกาย และพวกพราหมณ์ทีเมืองมทัราฐ เพราะพราหมณ์

ทีเมืองนียากจนอนาถา แต่การบริจาคทานทีจะให้ถึงหมู่อสุรกายนนัยาก เนืองจาก เป็นพวกทีสร้าง

เวรสร้างกรรมไวม้าก ไม่สามารถรับบริจาคทานได้โดยตรง จึงตอ้งตงัพิธีประชุมพระรัตนตรัย

นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญคาถา และอาํนาจแห่งคาถานีก็จะไปถึงหมู่อสุรกายนนั พระอานนท์จึงได้

จดัหาเครืองสักการบูชา และเครืองอุปโภคบริโภค ทาํพิธีตงัสักการบูชาพระพุทธเจา้ พระธรรมเจา้ 

และพระสังฆเจา้ โดยมีพระพุทธเจา้ทรงเป็นประธาน 

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า เมือครังอดีตกาล พระองค์ทรงเกิดในตระกูล

พราหมณ์ในพระโพธิสัตว์ ทรงพระนามว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม เมือผูใ้ดบริจาคทานให้แก่หมู่

อสุรกายใดๆ แลว้ พระองค์จะทรงอ่านคาถา ซึงมีอาํนาจไปถึงหมู่สัตวท์งัหลาย การทีพระองคท์รง

แสดงแก่พระอานนท์ในขณะนัน เพือให้พระอานนท์รู้ว่า อสุรกายทีมาบอกพระอานนท์ว่า อีก ๓ 

ราตรี พระอานนทจ์ะถึงแก่มรณภาพนนั เป็นพระโพธิสัตวแ์บ่งภาคมาบอก ทงันีเพือพระอานนท์จะ

ไดเ้ป็นตน้บริจาคทานต่อไป พระโพธิสัตวอ์งค์นี ปรารถนาจะโปรดทงัมนุษยแ์ละสัตว ์ให้ถึงพร้อม
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ดว้ยพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดงันนัในพิธีบริจาคทานทิงกระจาด จึงตอ้งมีรูป

ยมราช คือ พระโพธิสัตวก์วนอิมแบ่งภาค เป็นประธานสาํหรับแจกเครืองไทยทานทิงกระจาด  

  การบริจาคทานทีปฏิบติัเป็นประจาํทีวดัญวนนนั ส่วนมากของทีแจกเป็นขา้วสารและของ

แห้ง โดยจะมีผูม้ารับบริจาคมากมาย ทงัเด็กและผูใ้หญ่ทีเป็นผูย้ากไร้ซึงอาศยัอยู่ในละแวกวดั และ

อยูไ่กลออกไปจากวดั ส่วนอีกจาํนวนหนึงเป็นคนไร้ทีอยูอ่าศยั 

  เทศกาลถือศีลกินเจ 

  วดัญวนในประเทศไทยจดัเทศกาลถือ ศีลกินเจในช่วงเวลาเดียวกนักบัการถือศีล กินเจของ

ชาวจีนทวัไป คือ ระหวา่งเดือน ๙ ของทุกปี การถือศีลกินเจมีลกัษณะทวัไปเหมือนกบัฝ่ายจีนนิกาย 

คือ มีการถือศีลตามปกติ แต่เพิมการไม่บริโภคเนือสัตว ์เพราะโดยปกติแลว้ พระสงฆญ์วนไม่ไดถื้อ

มงัสวิรัติ แตถื่อวิกาลโภชนา ซึงลกัษณะนีคลา้ยกบัพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของไทย แตแ่ตกต่างไปจาก

พระสงฆ์ญวนในประเทศญวน ทีถือมงัสวรัิติ และไม่ถือวิกาลโภชนา พระสงฆ์ญวนในประเทศไทย

ฉนั ๒ มือ และถือวกิาลโภชนา ตงัแตห่ลงัเทียงเป็นตน้ไป มีการบิณฑบาตเช่นเดียวกบัพระสงฆฝ่์าย

เถรวาท 

  ในการถือศีลกินเจ นอกจากจะไปถือปฏิบติัทีโรงเจ หรือทีศาลเจา้ รวมทงัวดัญวนเป็นส่วน

ใหญ่แลว้ ผูที้ถือศีลก็มกัจะถือปฏิบตัิทีบา้นดว้ย ผูท้ีไปถือศีลกินเจทีโรงเจมีทงัผูท้ีมีเชือสายญวน ชาว

ไทยเชือสายจีน และคนไทยทวัไป ทีนิยมกินเจ 

  ความเชือทีอยู่คู่กบัการถือศีลกินเจนี เป็นความเชือเกียวกบัโลกและดาวนพเคราะห์ ทงั ๙ 

ดวง ทีเชือวา่ บนัดาลใหเ้กิดธาตุประจาํโลกมนุษย ์๕ ธาตุ ไดแ้ก่ ธาตุดิน นาํ ลม ไฟ และทอง ซึงเป็น

หวัใจของโลกมนุษย ์โดยธาตุแรกทงั ๔ นนั ถา้มนุษยข์าดธาตุใดธาตุหนึงก็ตอ้งตาย ส่วนธาตุทองถือ

เป็นหลกั ทาํให้เศรษฐกิจของโลกหมุนเวยีน  

  ดงันนั พระทงั ๙ องค ์ดาวทงั ๙ ดวง และธาตุทงั ๕ จึงมีคุณแก่มนุษย ์สัตว ์และพฤกษชาติ 

สมควรทีพุทธศาสนิกชนจะถือศีลกินเจใน ๙ วนัแรก เมือขึนเดือน ๙ เพือเป็นการบูชาพระผูท้รง

พระคุณ และเพือขอความสุขความเจริญให้บงัเกิดแก่ตนและโลกสืบไป โดยในวนัถือศีลกินเจนี ผู ้

ถือศีลจะหยุดทาํกิจการ และตงัใจแผ่เมตตาธรรมอโหสิแก่เพือนมนุษย ์แต่งตวัดว้ยชุดสีขาว และมี

ดอกไมธู้ปเทียนบูชาพระร่วมกนั ในการถือศีลกินเจนนั กาํหนดให้มีการถือศีล ๓ ขอ้ คือ ๑) เวน้จาก

การเอาชีวิตสัตวม์าบาํรุงชีวิตตน ๒) เวน้จากการเอาเลือดสัตวม์าเพิมเลือดตน ๓) เวน้จากการเอา

เนือสัตวม์าเพมิเนือตน 

  เมือถือศีลทงั ๓ ขอ้แลว้ ก็งดเวน้ไม่บริโภคเนือสัตว ์แต่บริโภคถวั งา และพืชผกัแทน 

  ข. พธีิกรรมเกยีวกบัการเปลยีนผ่านของชีวติ ไดแ้ก่ พิธีบวช และพิธีกงเต๊ก 
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  พิธีบวช วดัญวนในประเทศไทยจดัพิธีบวชในช่วงก่อนเทศกาลเขา้พรรษาของฝ่ายเถรวาท 

คือ วนัแรม ๑ คาํ เดือน ๖ และพิธีออกพรรษา ในวนัแรม ๑ คาํ เดือน ๙ พิธีบวชของวดัญวนเดิมจดัที

วดัถาวรวราราม จงัหวดักาญจนบุรี เพียงแห่งเดียว แต่ปัจจุบนั จดัทีวดัสมณานัมบริหาร (วดัญวน

สะพานขาว) กรุงเทพฯ อีกแห่งหนึงดว้ย 

  การปลงผมนาคในพิธีบวช ในขนัตอนและรายละเอียดของพิธีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทาง

ฝ่ายเถรวาท ตงัแต่ขนัตอนการปลงผมนาค ขานนาค รับศีล เปลียนเครืองทรง สวดมนต์ ถวายเครือง

อฐับริขาร และถวายเพล จะมีขอ้แตกต่างกนัก็คือ ในพิธีแบบมหายานอนมันิกาย ไม่มีการใช้เครือง

ดนตรีปีกลอง เหมือนในพิธีแบบเถรวาท จะมีเพียงการเคาะจงัหวะ ให้เป็นไปตามท่วงทาํนองการ

สวดมนต ์ทีใชภ้าษาญวน 

  ในช่วงระหว่างเข้าพรรษากําหนดเริมตังแต่เดือนมิถุนายน และออกพรรษาในเดือน

กนัยายน พระสงฆ์วดัญวนจะตอ้งรักษาวินยัอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกบัการจาํพรรษาของพระสงฆ์

ฝ่ายเถรวาท โดยเฉพาะในขอ้บญัญติั การละเวน้จากการไปคา้งคืนทีอืน นอกจากมีกิจจาํเป็นซึงไดล้า

สัตตาหะแลว้เท่านนั 

 พิธีบวชเป็นพิธีกรรมทีสะทอ้นความเชือในการถึงพร้อมซึงพระธรรมวินยั โดยการทีผูมี้จิต

ศรัทธา และประสงค์ จะให้บุตรเขา้พิธีบวช นาํบุตรไปมอบให้แก่เจา้อาวาสวดั ทีตอ้งการจะให้จาํ

พรรษา หรือไปมอบใหแ้ก่พระภิกษุ ทีตอ้งการให้เป็นพระอุปัชฌาย ์เพือใหผู้ท้ีจะบวชไดฝึ้กหดัขาน

นาค และไดเ้รียนรู้ ทีจะเขา้สู่ขนบธรรมเนียม ของการมีชีวติในสถานภาพของบรรพชิต ผูที้ตอ้งการ

บวชเป็นภิกษุสงฆ ์จะตอ้งจดัหาเครืองอฐับริขาร ใหค้รบตามจาํนวนวินยั เช่น ผา้ไตร ตามแบบอนมั

นิกาย บาตร ธมกรก (หมอ้กรองนาํ) เข็มพร้อมทงักล่อง และดา้ยเย็บผา้ มีดโกนพร้อมดว้ยหินลับ 

ประคดเอว และเครืองอุปโภคอืนๆ อนัควรแก่สมณเพศ ผูที้เขา้มาบวชในอนัมนิกายไม่ได้มีแต่

ลูกหลานชาวญวน ทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเท่านนั แต่ยงัรวมถึงชาวไทยเชือสายจีน ชาวไทยภาค

กลาง และชาวไทยอีสาน โดยเป็นผูที้รู้จกั และศรัทธาเลือมใส ในความเชือทีถือปฏิบติัของวดัญวน

มาแต่ครังบรรพบุรุษ หรือเป็นผูที้วดัญวนแห่งนันๆ ให้ความอุปการะอยู่ พิธีบวชของวดัญวน 

นอกจากจะมีการบวชในพรรษาแลว้ ยงัมีการบวชนอกพรรษา เช่นเดียวกบัวดัทางฝ่ายเถรวาท และมี

การบวชระยะสัน ๓ - ๗ วนั หรือ ๑ - ๓ เดือน เช่น การบวชแกบ้น และการบวชในช่วงฤดูร้อน 

  พิธีกงเต๊ก 

  พิธีกงเต๊กเป็นพิธีทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูที้ล่วงลบัไปแลว้ ซึงเชือว่าเมือไดรั้บกุศลผล

บุญนีแลว้ จะทาํให้พน้ทุกข์ และไดเ้สวยสุขในสวรรค์ เดิมการประกอบพิธีกรรม มีลาํดบัขนัตอน

ต่างๆ ๑๔ ขนัตอน และใชเ้วลาในการประกอบพิธีกรรมถึง ๕ วนั ๕ คืน หรืออยา่งนอ้ย ๒ วนั ๓ คืน 

ปัจจุบนัมีการตดัลาํดบัพิธีลงบางขนัตอน เพือเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย และเพือให้พิธี
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เสร็จสินลง ภายใน ๑ วนั ๑ คืน อย่างไรก็ตาม การจดัพิธีขึนอยู่กบัเจา้ภาพว่าตอ้งการให้จดัแบบ

ครบถว้นหรือไม่ โดยคณะสงฆแ์ห่งวดัญวนก็จะจดัใหต้ามทีประสงค ์

  พิธีกงเตก๊ยงัสามารถประยุกตใ์ชก้บัผูที้ยงัมีชีวติอยูด่ว้ย เรียกวา่ กงเตก๊เป็น ซึงเป็นการทาํพิธี

กงเต๊ก เพือสร้างกุศลให้แก่ตนเอง ในขณะทียงัมีชีวิตอยู ่เป็นการขอพรให้มีอายุยืนยาว มีความเป็น

สิริมงคล และเป็นการลบลา้งชดใช้หนีเวรหนีกรรมทีตนไดก้ระทาํไวด้้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี 

และเป็นการทาํบุญ เป็นอริยทรัพย ์ซึงในทีนีมีความหมายเนน้หนักไปในเรืองทรัพยสิ์น โดยมีการ

จาํลองทรัพย์สินต่างๆ ทีทาํด้วยกระดาษ เช่น ตึกรามบ้านช่อง เงินทอง สิงของต่างๆ ขึนเป็น

สัญลกัษณ์แทนสิงนนัๆ เมือนาํไปเขา้พิธีสวดแล้ว ก็จะนาํสิงเหล่านัน เผาไปพร้อมกระดาษเงิน

กระดาษทอง ให้เหลือแต่เพียง ขีเถ้า เพราะเชือว่าทรัพยสิ์นเหล่านนัจะไปปรากฏในปรโลก ซึง

ตนเองจะได้ใช้เมือสินชีวิตไปแล้ว พิธีกงเต๊กอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลับก็กระทาํในลักษณะ

เดียวกนั และถือวา่ เป็นการส่งสิงเหล่านนั ไปใหแ้ก่ผูที้ล่วงลบัไปแลว้เช่นกนั 

  พิธีกงเต๊กนบัเป็นพิธีทีมีความสําคญัและนิยมปฏิบติักนัมาตงัแต่อดีต โดยไดรั้บการยกให้

เป็นงานพิธีหลวงครังแรก ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 

(พระราชชนนีในรัชกาลที ๕) เมือ พ.ศ. ๒๔๐๕ และจดัในฐานะพิธีหลวงต่อๆ มาอีก เช่น เมือครัง 

พระบาทสมเด็จพระปินเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จสวรรคต ใน  พ.ศ. ๒๔๐๘ ในงานพระศพพระเจา้บรม

วงศเ์ธอ กรมหมืนมเหศวรศิววิลาส เมือ พ.ศ. ๒๔๑๐ งานพระศพ สมเด็จพระนางเจา้สุนนัทากุมารี

รัตน์ พระบรมราชเทวี เมือ พ.ศ. ๒๔๒๓ และได้กลายเป็นประเพณี ทีตอ้งทาํถวายในงานพระศพ

ของเจา้นายชนัผูใ้หญ่สืบต่อมา จนถึงปัจจุบนั 

  ค.  พธีิกรรมอืนๆ ไดแ้ก่ พิธีทอดกฐิน และพิธีทอดผา้ป่า 

  วดัญวนจัดพิธีทอดกฐิน และพิธีทอดผ้าป่าเช่นเดียวกับวดัฝ่ายเถรวาท โดยจัดในช่วง

เทศกาลออกพรรษา มีกาํหนดภายใน ๓๐ วนั ซึงตรงกบัช่วงเดือนกนัยายนของทุกปี 

  พิธีทอดกฐินจดัขึนโดยอาศยัความเชือตามตาํนานสมยัพุทธกาลว่า บุคคลใดตงัใจ หรือ

ศรัทธา นําผา้ไตรจีวร มาถวายเป็นพระกฐินทาน ท่ามกลางหมู่สงฆ์ บุคคลนนัก็จะได้ผลานิสงส์

มากมายประมาณมิได ้ส่วนพิธีทอดผา้ป่า จดัขึนในช่วงเวลาไม่แน่นอน ขึนอยูก่บัความสะดวก และ

ความศรัทธาของเจา้ภาพ หรืออาจจดัขึน ภายหลงัพิธีกรรมใหญ่เสร็จสินลง เช่น พิธีบวช 

  พิธีกรรมต่างๆ ขา้งตน้ยงัคงเป็นพิธีกรรมทีถือปฏิบติัทีวดัญวนในปัจจุบนั และสะทอ้นถึง

ความเชือ ทางฝ่ายมหายานอนมันิกาย มีบางส่วนทีไดผ้นวกเอาความเชือ และวตัรปฏิบติัของทางฝ่าย

เถรวาทเขา้ไวด้ว้ย 

  สัญลกัษณ์ทางศาสนานนัมีจุดประสงค์ทีตอ้งการสร้างความศรัทธาเชือมนัต่อคาํสอน พลงั

อาํนาจของศาสดา คาํสอน มนตร์ ธารณี เทพเจา้ ดว้ยเหตุนีจึงมีองคป์ระกอบร่วมกบัสัญลกัษณ์ คือ 



๑๔๕ 

 

 

(๑) พิธีกรรม เป็นองคป์ระกอบส่วนหนึงของสัญลกัษณ์ทางศาสนาทีสร้างความประทบัใจ คุณค่า 

ความปลอดภยั ความเขา้ใจ และความสุขต่อศาสนิก เป็นรูปธรรมทีมีไวเ้พอืรักษาและจดัระเบียบทาง

ศาสนาให้มีแนวทางเดียวกนั (๒) ความศกัดิสิทธิ เป็นสิงทีมีความเกียวขอ้งกบัพิธีกรรม เนืองจาก

เป็นความเชือของศาสนิก ความศกัดิสิทธิไดม้าจากการประกอบพิธีกรรมทีเชือวา่สามารถดลบนัดาล

โชคลาภหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คลีคลายลงได้ (๓) ความศรัทธา เป็นสิงทีสืบเนืองมาจาก

พิธีกรรมและความศกัดิสิทธิ จนกระทงัเกิดความศรัทธาของศาสนิก ความศรัทธานนัสามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น ๒ รูปแบบคือ ความศรัทธาทีเป็นความเชือตามกนัมาเป็นประเพณีตงัแต่บรรพบุรุษ จาก

การบอกเล่า และความศรัทธาโดยใชปั้ญญาพิจารณาโดยมีหลกัเหตุและผล หากถูกตอ้งหรือเป็นจริง

จึงศรัทธาตามนนั 

  สัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายานทีเห็นไดเ้ด่นชัดคือ อุปกรณ์เครืองใชใ้นพิธีกรรม 

มนต ์และมุทระ สัญลกัษณ์ทีใชก้นัโดยทวัไปคือ “ดอกบวั” เนืองจากดอกบวัเป็นดอกไมบ้ริสุทธิ มี

ความหมายลึกซึงดอกบวัแต่ละชนิดยงัหมายถึงเทพเจ้าหรือ พระโพธิสัตว์แต่ละ พระองค์ เช่น 

ดอกบวัสีแดง หมายถึงเทพอปัสรและเทวดาทวัไป ดอกบวัสีขาวหมายถึงพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ์

ดอกบวัสีนาํเงิน หมายถึงเจา้แม่ตารา ดอกบวัสีชมพู หมายถึงพวกอสูร ยงัมีสัญลกัษณ์อืนๆ อีก เช่น 

พระรัตนไตรจะมีสัญลกัษณ์เป็นรูปทรงกลมรีรูปไข่ทีมีเปลวไฟลอ้มรอบ สวสัติกะจะมีลกัษณะเป็น

การขีดไคว่ โดยเฉพาะโยคะหัตถศาสตร์ มุทราได้รับการนาํมาใช้เพือประกอบพิธีกรรมในฐานะ

ตวัแทนของพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตวท์งัหลาย 

  สัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนามหายานมีความโดดเด่นมาก เพราะได้นําสัญลักษณ์มา

ประกอบพิธีกรรมจนมหายานิกชนเกิดความเลือมใส เกิดพลงัศรัทธาเขา้มานบัถือพระพุทธศาสนา 

ยิงมหายานในธิเบตไดพ้ฒันารูปแบบของสัญลกัษณ์ศาสตร์มาใชจ้นเกิดความเป็นความลึกลบั เป็น

พลงัจิตทีแฝงอยูใ่นสัญลกัษณ์ทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นมณัฑละ มุทรา ธารณี รวมถึงอุปกรณ์ของใชใ้น

พิธีกรรม 

 

 

 

สรุปท้ายบท 

 เทศกาลและพิธีกรรม  เป็นสัญลักษณ์ทีแสดงออกถึงวิธีการดาํเนินชีวิตของมนุษย์  แต่

เนืองจากเหตุการณ์ในชีวิตของมนุษยมี์หลายรูปแบบ  บางเหตุการณ์เกิดขึนตรงตามเวลาของมนัที

เคยเกิดมาเป็นประจาํ  บางเหตุการณ์เกิดขึนโดยไม่มีความแน่นอน  บางเหตุการณ์จาํเป็นตอ้งเกิดขึน  

แต่บางเหตุการณ์ก็สุดแลว้แต่มนุษยจ์ะทาํให้มนัเกิด  เหตุการณ์ในวถีิชีวติของมนุษยเ์หล่านีทาํใหเ้กิด



๑๔๖ 

 

 

เทศกาลและพิธีกรรมมากมายหลายรูปแบบ  เทศกาลและพิธีกรรมเป็นการกระทาํทีคนเราสมมติขึน  

เป็นขนัเป็นตอน  มีระเบียบวิธี  เพอืใหเ้ป็นสือหรือหนทางทีจะนาํมาซึงความสําเร็จในสิงทีคาดหวงั

ไว ้ ทาํให้เกิดความสบายใจและมีกาํลังใจทีจะดาํเนินชีวิตต่อไป  โดยแฝงปรัชญาธรรมไวเ้ป็น

หลกัการของเทศกาลและพิธีกรรมนนัดว้ย  โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะให้คนเขา้ใจหลกัธรรมโดยไม่รู้ตวั  

ดงัจะเห็นไดจ้ากงานเทศกาลต่างๆ  ทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  ตลอดถึงงานมงคลและงานอวมงคล  จะมี

หลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาเขา้มาเกียวขอ้งอยูต่ลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคาํถามต่อไปนี 

 ๑. ใหบ้อกความหมาย  ความสาํคญั  ความเป็นมาของเทศกาลทีเกียวขอ้งกบั

พระพุทธศาสนาดงัต่อไปนี 

       ๑.๑ เทศกาลสงกรานต ์  

  ๑.๒ เทศกาลสารทไทย    

  ๑.๓  เทศกาลทอดกฐิน  

  ๑.๔ เทศกาลลอยกระทง 

 ๒. จงอธิบายคติธรรมและคุณค่าทีไดจ้ากเทศกาลต่อไปนี 

       ๒.๑ เทศกาลสงกรานต ์   

   ๒.๒  เทศกาลสารทไทย    

  ๒.๓  เทศกาลทอดกฐิน  

  ๒.๔ เทศกาลลอยกระทง 

 ๓. จงอธิบายความเป็นมาและพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาสาํหรับประชาชน

ทวัไป   ดงัต่อไปนี  

  ๓.๑ พิธีบรรพชา       

  ๓.๒ พิธีอุปสมบท    

   ๓.๓  พิธีการแต่งงาน 

  ๓.๔  งานอวมงคล (พิธีงานศพ) 

 ๔. ประพฤติปฏิบติัตามเทศกาลและพิธีกรรมมีผลต่อการดาํรงชีวติอยา่งไร  

 ๕. จงวเิคราะห์ให้เห็นวา่เทศกาลและพิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามีคุณค่าต่อ

การดาํรงชีวติ   อยา่งไร   

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตทาํเครืองหมาย X ทับข้อทถูีกต้องทสุีดเพยีงข้อเดียว 

๑. ประเทศไทย มีเทศกาลและพิธีกรรมจาํนวนมาก มีคาํทีใชอ้ยา่งเดียวกนัคือคาํใด   

     ก. เทศกาลและพิธีกรรม    ข. ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

     ค. จารีตประเพณี    ง. พิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

๒.  สงกรานต์ แปลว่า ผ่านหรือเคลือนยา้ยเขา้ไป ยกเวน้เมือยา้ยจากราศีมีนสู่ราศีเมษ จะเรียกชือ

พิเศษวา่อยา่งไร   



๑๔๘ 

 

 

       ก.  สงกรานตว์นั    ข.  สงกรานตเ์ดือน 

       ค. สงกรานตปี์    ง. มหาสงกรานต์ 

๓. นางสงกรานตใ์นวนัใดทีมือขวาถือจกัร ขีนกยูง 

    ก. วนัอาทิตย ์                  ค.  วนัพฤหสับดี               

    ข. วนัจนัทร์    ง. วันเสาร์ 

๔. เทศกาลสารทซึงตรงกบัวนัใดของทุกปี 

    ก. ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๘       ข. ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๙ 

    ค. ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๐      ง. ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑ 

๕. เทศกาลสารท ในภาคใตเ้รียกวา่ 

    ก. กินก๋วยสลาก    ข. บูชาข้าวบิณฑ์ 

   ค. พิธีทิงกระจาด    ง. บุญขา้วสาก 

๖. กฐินมีความหมายตามศพัทแ์ปลวา่ไมส้ะดึงแบ่งออกเป็น  ประเภทใหญ่ ๆ คือขอ้ใด   

    ก. กฐินตกคา้ง, กฐินโจร    ข. กฐินตน้, จุลกฐิน 

    ค. กฐินหลวง, กฐินราษฎร์  ง. มหากฐิน, กฐินพระราชทาน 

๗. กฐินหลวง ๑๖ วดัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จพระราชดาํเนินไปทอดถวายส่วนกฐินไป

ถวายตามราชอธัยาศยัคือกฐินอะไร ? 

     ก.  กฐินพระราชทาน    ข.  กฐินต้น 

     ค.   มหากฐิน    ง.   จุลกฐิน   

๘. ขบวนกฐินจะมีคนถือธงรูปสัตว ์จระเข ้ตะขาบ แมลงป่อง นางมจัฉา มีความหมายวา่อยา่งไร   

    ก. สติ  หลง  โลภ  โกรธ     ข. ศรัทธา  สติ  สมาธิ ปัญญา 

    ค. สติ รูป เวทนา  สงัขาน   ง.  โลภ โกรธ หลง มีปัญญา 

๙. คติธรรมของเทศกาลลอยกระทง   

ก. เพือเจริญตามพระพุทธเจ้า  ข. เพือการบูชาพระอุปคุต 

ค. เพอืบูชาทา้วพกาพรหม  ง.  เพอืเป็นการสักการบูชา 

๑๐. การหาฤกษก์ารแตง่งาน ไม่นิยมแต่งเดือน ใด  

ก. เดือน  ๒, ๔,    ข. เดือน ๖, ๘, 

ค.  เดือน  ๑๐    ง. เดือน  ๑๒   

 

 



๑๔๙ 

 

 

เอกสารอ้างองิประจาํบท 

กองทพับก.  ประมวลพธีิมงคลของไทย  ทีระลึกพิธีถวายกฐินพระราชทานกองทพับก.  

  กรุงเทพมหานคร :อรุณการพิมพ,์  ๒๕๔๗. 

กิตติ ธนิกกุล.  ประเพณ ี พธีิมงคลและวนัสําคัญของไทย.  กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก  ๒๕๓๙. 

จาํนงค ์ ทองประเสริฐ.  ภาษากบัวฒันธรรม.  กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช,  ๒๕๑๙. 

ประชิด  สกุณพฒัน์.  ศาสนพิธี.  กรุงเทพมหานคร : แสงดาว,  ๒๕๔๘. 

ดนยั  ไชยโยธา.  ลทัธิ  ศาสนาและระบบความเชือกบัประเพณนิียมในท้องถนิ.  กรุงเทพมหานคร : 

 โอเดียนสโตร์,  ๒๕๓๘. 

พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยตุโต).  พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์.  กรุงเทพมหานคร : 

 เอส  อาร์  พรินติง  แมส  โปรดกัส์  จาํกดั,  ๒๕๔๖. 

พระมหาราชครู.  ประเพณไีทย  ฉบับพระมหาราชครู.  กรุงเทพมหานคร : ลูก  ส.ธรรมภกัดี, ม.ป.ป. 

พิศาล  แช่มโสภา.  ศาสนพิธี  ฉบับกรมการศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา,  ๒๕๔๓. 

พูนพิสมยั  ดิสกุล.ม.จ. ประเพณพีธีิไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์รรณกิจ,  ม.ป.ป. 

ไพฑูรย ์ ยมิทอง.  ศาสนพิธีตามพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : แมก็ซ์,  ๒๕๔๘. 

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร :  

 ศิริวฒันาอินเตอร์พรินท,์  ๒๕๔๖. 

สมปราชญ ์ อมัมะพนัธุ์.  ประเพณแีละพิธีกรรมในวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,   

 ๒๕๓๖. 

สามารถ  จนัทร์สูรย ์ กรรณี  อญัชุลี. ประเพณไีทยในปัจจุบัน.  กรุงเทพมหานคร : อกัษรไทย,   

 ๒๕๔๘. 

สุวรรณ  เพชรนิล.  วฒันธรรมและศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง,  ๒๕๒๒. 

สุเมธ  เมธาวทิยกูล.  สังกปัพธีิกรรม.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,  ๒๕๓๒. 

_______. พิธีกรรมไทย.  สงขลา : เทมการพิมพ,์  ๒๕๒๗. 

สาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติ,  กระทรวงศีกษาธิการ.  วนัสําคัญโครงการปีรณรงค์วฒันธรรมไทย   

 และแนวทางในการจัดกิจกรรม.  กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา,  ๒๕๓๗. 

เสถียรโกเศศ.  วฒันธรรมและประเพณต่ีางๆของไทย.  กรุงเทพมหานคร : คลงัวทิยา,  ๒๕๑๔. 

 

 



๑๔๙ 

 

 

บทที ๕ 

อทิธิพลของเทศกาลและพธีิกรรมพระพทุธศาสนาต่อสังคมไทย 

         อาจารยอ์าํพร  มณีเนียม 

 

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

 เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ ผูศึ้กษาสามารถ 

๑. อธิบายอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาตอ่สังคมไทยได ้

๒. วเิคราะห์อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยได ้

 

ขอบข่ายเนือหา 

 อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 

 ดา้นความเชือและจิตใจ 

 ดา้นวฒันธรรมประเพณี 

 ดา้นสังคมและการปกครอง 

 ดา้นเศรษฐกิจ 

 ดา้นการศึกษา 

 ดา้นสิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 

๕.๑ ความนํา 

    พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีอยู่คู่กบัสังคมไทยมานานแสนนานและเป็นทียอมรับกนั

โดยทวัไปว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น ดา้นสังคมและ

วฒันธรรม ดา้นภาษา ดา้นวรรณกรรม ดา้นศิลปกรรม  ดา้นการศึกษาและดา้นการสังคมสงเคราะห์ 

เป็นตน้  ในเมือพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นต่างๆ ดงักล่าว เทศกาลและพิธีกรรมก็

เป็นองค์ประกอบหนึงของพระพุทธศาสนาในองค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ พระพุทธเจา้องค์ศาสดา               

พระธรรมวินัย พุทธบริษทั ๔ ศาสนสถานและพิธีกรรม ฉะนนั จึงเป็นเรืองปกติทีเทศกาลและ

พิธีกรรมก็ย่อมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้วยเช่นกนั แม้จะมิใช่หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา

โดยตรงก็ตาม 

    การทีคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบเถรวาท ยึดหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้เป็น

หลกัในการดาํเนินชีวิต เป็นอุดมคติทีจะนาํมนุษยไ์ปสู่ความหลุดพน้ พิธีกรรมและการปฏิบติัต่างๆ 

จึงเป็นส่วนหนึงของการพฒันามนุษยเ์ป็นพฒันาการระยะยาวของชีวิตทงัหมด๑ ความจริงสังคมไทย

มีสถาบนัหลกัคือพระพุทธศาสนาและพระมหากษตัริย ์แต่ยงัมีวฒันธรรมทอ้งถินนนัๆ สิงเหล่านี

เป็นประโยชน์ทีทาํให้เกิดการรวมตวัของสังคมทีเห็นไดเ้ด่นชดัคือ เทศกาลประเพณีหรือพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา เพือตอบสนองความไม่มนัคงทางจิตใจของผูค้นทียงัขาดความเชือมนัใน

หลกัธรรมทางศาสนา เพราะความเชือทางศาสนามิใช่แสดงออกทางวตัถุเครืองรางของขลงัติดตวั

เท่านนั แต่หมายรวมถึงแบบแผนวถีิชีวติทุกเรือง๒ ทีสังคมไทยยึดถือและปฏิบติัอยูเ่ป็นปกติ 

    เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ เกิดขึนเพือเสริมเติมเต็มในสิงทีมนุษย์ต้องการและเป็น

เครืองมือให้มนุษย์ได้นําไปใช้ ให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายทีวางไว้ มีการปรับปรุง

เปลียนแปลงและพฒันาให้เหมาะสมกบัยุคสมยั ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม

ทางสังคม วฒันธรรม ทางเศรษฐกิจและการเมืองทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ดงันนั ควรทีเราจะศึกษา

ทาํความเขา้ใจเรืองอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และพิธีกรรมที

เกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาโดยออ้มในสังคมไทย ในดา้นต่างๆ ภายใตป้ริบทของสังคมไทย  และ

                                                 
๑มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ความเชือและศาสนาในสังคมไทย, (นนทบุรี : สาขาศิลปะศาสตร์, 

๒๕๓๙), หนา้ ๓๓๒. 
๒ แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั, วฒันธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัธรรมดาเพรส. ๒๕๔๘), 

หนา้ ๑๐๗. 



๑๕๑ 

 

 

จะตอ้งเขา้ใจวา่ความเชือและพิธีกรรมต่างๆ ของมนุษยล์ว้นแต่เกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตทงัหมด

ของผูที้เป็นเจา้ของความเชือและพิธีกรรมเหล่านนั๓ ดงันนั จะเห็นไดว้่าเทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนาย่อมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านความเชือและจิตใจ 

ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ด้านสังคมและการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและด้าน

สิงแวดลอ้ม จะกล่าวโดยละเอียดต่อไป 

 

๕.๒ อิทธิพลของเทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านความเชือและ

จิตใจ 

ความเชือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตทีสืบทอดต่อๆ กันมาและมีผลต่อ

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มชน โดยไม่คาํนึงถึงเหตุผล ความเชือจะมีลกัษณะ

สอดคลอ้งกบัสิงแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถิน  ความเชืออาจจะแบ่งไดห้ลายแบบตามวิธีการพิจารณา  

ถา้จาํแนกตามหลกัเหตุผลแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภทคือความเชือมีเหตุผลและความเชือทีไม่มีเหตุผล  

ความเชือเรืองทีเกียวขอ้งกบัการเกิดและการตาย  ความเชือเกียวขอ้งกบัการรักษาโรค  เกียวกบัการ

พยากรณ์  เกียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ  เกียวกบัการสูญเสียและไดก้ลบัคืน  เกียวกบัครอบครัว

และความเชือเรืองทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา๔ 

คนไทยส่วนใหญ่มีพืนฐานความเชือมาจากพระพุทธศาสนา  มีความเชือแบบจิตนิยม  มีใจ

เป็นหัวหนา้ มีใจเป็นนายกายเป็นบ่าว  ใจสําคญักวา่กาย  ให้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าความสุขสบาย

ทีไดรั้บจากวตัถุ  และเชือวา่คนจะดีหรือเลวขึนอยูก่บัสภาพจิตใจมากกวา่สิงแวดลอ้ม 

พระพุทธศาสนาสอนให้คนเชือหลกักรรม ดีชวัผิดถูก อยูที่ตวัเรา เราเป็นผูก้าํหนดมนัใจใน

ศกัยภาพแห่งตนมากกวา่เหตุปัจจยัภายนอก แต่เนืองจากพระพุทธศาสนาได้ถูกผสมปนกบัศาสนา

พราหมณ์ และการนบัถือผีสางเทวดา ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับวา่มีสิงอืนทีสําคญักว่าตน 

เหล่านีเป็นเหตุปัจจยัให้คนไทยมีลกัษณะอ่อนนอ้มถ่อมตน  เคารพยกยอ่งระบบอาวุโส มีค่านิยม ๓ 

ประการทีต่างจากค่านิยมในสังคมตะวนัตก เช่น มกัเกรงใจผูอื้น ชอบพึงพาผูอื้น และกตญั ูต่อผูม้ี

คุณ คนไทยถือว่า ความมีนําใจสําคัญกว่าความมังคังรํารวยในทรัพย์สิงของ จึงมีค่านิยมที

เอือเฟือเผือแผ่ แบ่งปันกนักินกนัใช้ ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนทีเน้นคุณค่าจิตใจ

มากกว่าวตัถุ คาํนึงถึงคุณธรรมและจิตใจของผูก้ระทาํมากกว่าการคาํนึงถึงสิทธิของผูถู้กกระทาํ 

                                                 
๓ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ความเชือและศาสนาในสังคมไทย, หนา้ ๓๕๒. 
๔ วิมล จิโรจพนัธ์ุ และคณะ, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า 

๕๑. 



๑๕๒ 

 

 

คาํนึงถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของคนมากกว่าความถูกตอ้งชอบธรรมของระบบ เช่น แม่

ขโมยนมให้ลูกกินเพราะความจนถูกจบัติดตะราง คนไทยส่วนใหญ่มองดว้ยความเห็นใจและเขา้ใจ

ในความรู้สึกของผูเ้ป็นแม่ทีทาํเช่นนนั และพร้อมทีจะใหอ้ภยั 

คนไทยตดัสินความดีความชัวของการกระทาํโดยดูผลในทางปฏิบติั จึงยืดหยุ่นไปตาม

สถานการณ์มากกว่าเคร่งครัดในหลกัการและกฎศีลธรรมทีแน่นอนตายตวั๕ ลกัษณะดงักล่าวเป็น

จริงในสังคมสมยัก่อน และในสังคมชนบทมากกวา่ในสังคมปัจจุบนัและสังคมเมือง 

คนไทยไม่แยกจิตออกจากวตัถุอย่างเด็ดขาด และไม่แยกคนออกจากสัตวแ์ละธรรมชาติ

แวดลอ้มอยา่งเด็ดขาด๖ ส่งผลให้คนไทยเคารพและไม่ทาํลายธรรมชาติแวดลอ้มโดยไม่จาํเป็น จึงมี

พิธีเลียงผีขุนนาํ๗ พิธีกรรมบวชป่า คือนิมนตพ์ระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต ์และแจกผา้เหลืองให้

นาํไปผกูโอบลอ้มตน้ไม ้หรือการลอยกระทง ประเพณี เดือน ๑๒ เป็นตน้ พิธีกรรมเหล่านีมีขึนเพือ

แสดงความกตญั ูต่อธรรมชาติทีอาํนวยความอุดมสมบูรณ์ให้แก่มนุษย ์และมองเห็นความสําคญั

ของธรรมชาติทีมีต่อมนุษย ์เพือป้องกนัมนุษยไ์ม่ให้ตดัไมท้าํลายป่า ตลอดถึงการขอบคุณ บูชาคุณ

ของแม่นาํ เป็นตน้ 

อิทธิพลของพิธีกรรมและหลักคําสอนพระพุทธศาสนารวมกัน ย่อมกล่อมเกลาให้

พุทธศาสนิกชนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตนเองเป็นใหญ่ ไม่มุ่งเอาตนเป็นศูนยก์ลาง เป็น

เครืองกาํหนดค่า ซึงเป็นท่าทีต่างจากทา่ทีแบบวทิยาศาสตร์ แบบทุนนิยม บริโภคนิยม หรือแบบโลก

นิยม ทีกาํหนดเอาความต้องการของบุคคลเป็นเกณฑ์กาํหนดค่า ศาสนาสอนให้คนจาํกัดความ

ตอ้งการของตนเองลง ส่วนวิทยาศาสตร์สอนให้เรียนรู้วิธีควบคุมธรรมชาติภายนอกมาสนองความ

ตอ้งการของตวัเรา  แตศ่าสนากลบัสอนใหเ้ราควบคุมความตอ้งการของตวัเองแลว้ปรับตวัเราใหเ้ชา้

กบัธรรมชาติ แทนทีจะเปลียนธรรมชาติใหเ้ขา้กบัตวัเรา๘ คือใหป้ฏิบตัิต่อเพอืนมนุษย ์สัตวโ์ลกและ

ธรรมชาติอยา่งสมดุลและยงัยนื 

ประเทศไทยมีเทศกาล พิธีกรรมและประเพณีอนัดีงามทีสืบทอดต่อกนัมาลว้นแตกต่างกนั

ไปตามความเชือ ความเลือมใสและความผูกพนัของผูค้นต่อพระพุทธศาสนา และการดาํรงชีวิตที

สอดประสานกบัฤดูกาลและธรรมชาติอยา่งชาญฉลาดของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถินทวัแผน่ดิน โดย

                                                 
๕ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, แนวคิดไทย, (นนทบุรี : สาขาวชิาศิลปศาสตร์, ๒๕๔๓), หนา้ ๔๐. 
๖ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, แนวคิดไทย, หนา้ ๓๑๓. 
๗ มณี พะยอมยงค,์ ประเพณีสิบสองเดือนล้านนา, (เชียงใหม่ : ส,ทรัพยก์ารพมิพ,์ ๒๕๓๗), หนา้ ๑๑๙. 
๘ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ความเชือและศาสนาในสังคมไทย, (นนทบุรี : สาขาศิลปะศาสตร์, 

๒๕๓๙), หนา้ ๓๓๒. 

 



๑๕๓ 

 

 

เมือประกอบพิธีกรรมตา่งๆ แลว้ จะมีความเชือและความรู้สึกวา่เป็นสิริมงคลแก่ชีวติ ส่งผลใหชี้วติมี

ความสุขประสบความสําเร็จและจะทาํให้จิตใจมีความเขม้แข็งสามารถต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ ทีเขา้

มาในชีวิตได ้

อิทธิพลดา้นความเชือและจิตใจแต่ละภูมิภาค ย่อมแตกต่างกนั เช่น ภาคเหนือ มีประเพณี

นิยม คือ การบวชแห่ลูกแกว้ของคนลา้นนา ป่อยส่างลองของชาวไทยใหญ่ จดัเป็นประจาํปีทีวดักู่เตา้  

จงัหวดัเชียงใหม่ และทีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน งานบวชดงักล่าวคือการแห่นาคของภาคกลาง ภาคกลาง

นุ่งขาวห่มขาว แต่ลูกแก้วของล้านนาจะผดัหน้าทาแป้งประดบัตกแต่งสวยงามเป็นเจา้ชายน้อย 

เพราะถือคตินิยมตอนเจา้ชายสิทธตัถะออกผนวช การบวชจึงคลอ้ยตามคตินนั เป็นงานบวชเยาวชน

ตวัเล็ก ๆ จะแห่ไปตามถนน   ตลอดเส้นทางขบวนลูกแกว้ผา่นผูมี้ฐานะดีศรัทธาแรงกลา้บา้นอยูติ่ด

ถนน จะเชิญลูกแกว้ขึนบา้น เพราะเชือวา่เป็นสิริมงคลแก่เจา้ของบา้น เจา้ของบา้นจะจดัเตรียมเลียง

นาํดืม ผูกขอ้มือ ร่วมทาํบุญกับลูกแก้ว ลูกแก้วจะให้พรแบบพรรณนาโวหาร ถือเป็นงานบุญที

ยิงใหญ่ มีความสนุกสนานรืนเริง ไม่แพก้ารบวชเป็นพระภิกษุ พ่อแม่นิยมสงบุตรหลานเขา้มาบวช 

เพราะเชือว่ามีอานิสงส์มาก ญาติมิตรต่างชืนชมยินดีมาร่วมงานกนั ค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง แต่ผูร่้วม

ทาํบุญอนุโมทนาก็มาบวชแลว้ มีเงินเหลือเป็นทุนการศึกษา ผูบ้วชอยากบวชเพราะจะไดขี้มา้เป็น

พระราชานอ้ยถือเป็นเกียรติประวติัทีสาํคญัยงิในชีวติ 

 

   
การทาํบุญวนัสารทเดือนสิบ หรือชิงเปรต 

 

งานประเพณีทางภาคอีสาน มีประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นงาน

ยิงใหญ่ระดับประเทศ  ภาคกลาง ชายไทยเกือบทุกคนนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ภาคใต้มี

ประเพณีแห่ผา้ขึนธาตุของชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช เพือเป็นการบูชาพระพุทธเจา้อย่างใกลชิ้ด 

โดยใช้องคพ์ระบรมธาตุเจดียเ์ป็นตวัแทน  การทาํบุญวนัสารทเดือนสิบ เพือเชิญบรรพบุรุษทีล่วงลบั

ไปแลว้ (เปรต) มากินอาหารและนาํเสบียงกลบัไปยงัเปรตภูมิดว้ย เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านนัจดัทาํ

ขึนมาด้วยความเชือ ความเลือมใส ดว้ยจิตวิญญาณ จากเหตุปัจจยัภายในอย่างแทจ้ริง ส่งผลให้คน



๑๕๔ 

 

 

ไทยเป็นผูม้นัคงในพระรัตนตรัย นอ้มนาํ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาใชใ้นการดาํเนินชีวติ เป็น

คนโอบออ้มอารี มีความเมตตากรุณา รักสงบ มีความกตญั ูกตเวที เป็นคนมีเหตุผล ดาํเนินชีวติตาม

หลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา 

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นความเชือและจิตใจ

สรุปไดด้งันี  

๑. เทศกาลและพิธีกรรมทาํให้เป็นคนมีสติไม่เลินเล่อในการใช้ชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่าน

ไปวนัๆ มีหลกัธรรมเป็นเครืองยดึเหนียวเป็นทีพงึทางดา้นจิตใจ 

๒. เทศกาลและพิธีกรรมทาํใหส้ังคมเกิดความสามคัคี จากการเขา้ร่วมเทศกาลและพิธีกรรม

จะเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั มีความรักใคร่สามคัคี เป็นมิตรทีดีต่อกนั ส่งผลให้ชีวิตไม่โดดเดียวใน

สังคม 

๓. เทศกาลและพิธีกรรมทาํใหค้นในสังคมมีระเบียบ ประณีตสวยงาม ทงักิริยามรรยาทและ

ท่าทางอนัก่อใหเ้กิดความซาบซึงตรึงใจต่อผูท้ีพบเห็นและคบหาสมาคมดว้ย 

๔. เทศกาลและพิธีกรรมทาํให้เกิดความชุ่มชืนเบิกบานใจ มีสภาพทางดา้นจิตใจอ่อนโยน มี

จิตเมตตาและกรุณาช่วยเหลือต่อเพอืนมนุษยผ์ูป้ระสบทุกขอ์นัจะส่งผลใหส้ังคมเป็นสังคมทีน่าอยู ่

๕. เทศกาลและพิธีกรรมทาํให้เป็นคนมีความกตญั ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ เช่น บิดา มารดา 

ครูบาอาจารยแ์ละต่อญาติผูใ้หญ่ ทงัขณะท่านมีชีวิตอยูแ่ละละโลกไปแลว้ 

๖.   เทศก า ลแ ล ะ พิ ธี ก รรมทําใ ห้ ใช้ ชีวิตอ ย่า งมี เ หตุผล ภ ายใ ต้หลัก ค ํา สอ นข อ ง

พระพุทธศาสนาซึงเป็นศาสนาแห่งวทิยาศาสตร์ ความเชือแต่ละอยา่งยดึหลกักาลามสูตร  

 

 

๕.๓ อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านวัฒนธรรม

และประเพณ ี 

วฒันธรรม หมายถึง ลักษณะทีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความกลมเกลียวกา้วหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน หรือพฤติกรรมละสิงทีคน

ในหมู่คณะผลิตหรือสร้างขึน ดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั และใชก้นัอยูใ่นหมู่พวกของตน๙ 

                                                 
๙ แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัฒนธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัธรรมดาเพรส, ๒๕๔๘), 

หนา้ ๒. 



๑๕๕ 

 

 

วฒันธรรม หมายถึง สภาพอันเป็นความเจริญงอกงาม วฒันธรรมเป็นเรืองเกียวกับ

พฤติกรรม วาจา ท่าทางและผลิตผลของกิจกรรมทีมนุษย์ในสังคมผลิตหรือปรับปรุงขึนจาก

ธรรมชาติ และเรียนรู้ซึงกนัและกนั โดยผ่านการคดัเลือก ปรับปรุงและยึดถือสืบทอดกนัมาจนถึง

ปัจจุบัน ว ัฒนธรรมเป็นลักษณะนิสัยของคนหรือกลุ่มคนในชาติ  ลัทธิ  ความเ ชือ ภาษา 

ขนบธรรมเนียม  อาหารการกิน  เครืองใช้ไม้สอย ศิลปะต่างๆ ตลอดทงัการประพฤติปฏิบติัใน

สังคม๑๐ 

ประเพณี หมายถึง การประพฤติปฏิบติัของบุคคลซึงไดเ้รียนรู้หรือยดึถือสืบต่อกนัมาเพอืให้

เหมาะสมเป็นทียอมรับของสังคม ส่วนพิธีกรรม หมายถึง กระบวนการทีกระทาํเพอืให้ไดม้าซึงสิงที

ตอ้งการ แบ่งตามประเภทของบุคคลทีถือปฏิบติัตามประเพณีนนัๆ มี ๓ ประเภท คือ ประเพณีส่วน

บุคคล ประเพณีส่วนชุมชน และประเพณีส่วนรัฐบาล๑๑ คาํวา่ประเพณี (tradition) กบัคาํวา่พิธีกรรม 

(rite) มีความหมายใกล้เคียงกนัมาก บางครังก็ใช้ในความหมายเดียวกนั  ทีพบในสังคมไทยแบ่ง

ออกเป็น ๔ ประเภท คือ พิธีกรรมตามเทศกาล พิธีกรรมทีเกียวกบัวงจรชีวิต พิธีกรรมทีเกียวกบัการ

ทาํมาหากิน และพิธีกรรมทีเกียวกบัชุมชนและทอ้งถิน ๑๒  

รองศาสตราจารย์ดนัย  ไชยโยธา ได้กล่าวถึงทีมาของวฒันธรรมทีได้รับอิทธิพลจาก

พระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เขา้มาในสังคมไทยโดยผ่านประเทศ จีน พม่า และ

ลงักา พระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจาํชาติไทย ซึงก่อให้เกิดประเพณีมากมาย หรืออาจกล่าว

ไดว้า่ พระพุทธศาสนาผกูพนักบัชีวิตของคนไทยตงัแตเ้กิดจนตาย ประเพณีทีสําคญัๆ ไดแ้ก่ การก่อ

พระเจดียท์ราย การทอดกฐิน และการบวชนาค เป็นตน้๑๓ จากขอ้ความดงักล่าวเป็นการยากทีจะแยก

คาํวา่ วฒันธรรม กบัคาํวา่ ประเพณี ออกจากกนั เพราะมีความหมายใกลเ้คียงกนัมาก มกัพูดรวมๆว่า 

วฒันธรรมและประเพณี เช่น วฒันธรรมและประเพณีท้องถิน วฒันธรรมและประเพณีไทย แต่

สามารถแบ่งวฒันธรรมไทยทีได้รับอิทธิพลจากเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ ๕ 

ดา้น ดงันี  

                                                 
๑๐ นิยตยา  บุญสิงห์, วฒันธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พฒันาการศึกษา, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๒-๑๓. 
๑๑ วิมล จิโรจพนัธุ์ และคณะ, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า 

๑๙๕. 
๑๒ แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, วฒันธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัธรรมดาเพรส, ๒๕๔๘), 

หนา้ ๙๑-๙๒. 
๑๓ ฝ่ายวิชาการ สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๑๐. 



๑๕๖ 

 

 

๑) ดา้นวฒันธรรมทางภาษา ได้แก่ คาํทีใช้การสือสารในเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ เช่น 

สังฆทาน สังฆกรรม  นิมนต ์อาราธนา บงัสุกุล เรือพระ เป็นตน้  

๒) ด้านวฒันธรรมทางจิตใจ เป็นเรืองเกียวกับความคิด ความเชือและความศรัทธาใน

ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เช่น ความสามคัคี  ความรักเมตตา การให้อภยั ความเชือเรืองโลก

หนา้ ทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั กฎแห่งกรรม  วญิญาณ เป็นตน้  

๓) ด้านวฒันธรรมด้านจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเครืองผูกพนักลุ่มคนทงั

ระดบัชาติ ทอ้งถินและชุมชน ให้อยู่กนัอย่างมีความสุข เช่น ประเพณีการบวช ประเพณีทาํบุญตกั

บาตร  ประเพณีการทาํศพ  ประเพณีวนัสงกรานต์  ประเพณีวนัมาฆบูชา  ประเพณีวนัวิสาขบูชา  

ประเพณีวนัอาสาฬหบูชา  ประเพณีทาํบุญเขา้พรรษา  ประเพณีทอดกฐิน เป็นตน้  

๔) ดา้นวฒันธรรมทางสุนทรียะ อนัเป็นสิงทีสร้างขึนเพือประโยชน์ทางดา้นร่างกายและ

จิตใจ เช่น พระพุทธรูป  โบสถ ์ วิหาร ภาพจิตกรรมฝาผนงั เรือพระ  

๕) ดา้นวฒันธรรมทางวตัถุ ไดแ้ก่ เครืองมือเครืองใชใ้นการดาํรงชีวิต เช่น บาตร  ไตรจีวร 

ธูปเทียน  ขนัโตก เครืองไทยธรรม เป็นตน้ 

 

 

   
ประเพณีชกัพระ 

 

ส่วนประเพณีไทยที เกิดขึนจากการได้รับอิทธิพลจากเทศกาลและพิ ธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีการทาํศพ ประเพณีทอดกฐิน  

ประเพณีทาํบุญเข้าพรรษา  ประเพณีออกพรรษา  ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่ผา้ขึนพระธาตุ 

ประเพณีตกับาตรดอกไม ้ประเพณีเทศน์มหาชาติ  หรือแมแ้ต่ประเพณีสงกรานตซึ์งจะมีพิธีกรรมรด

นาํดาํหวัผูที้ตนเอาเคารพทาํให้เกิดความสุขทางใจและผูท้ีประกอบพิธีกรรมมีความสํานึกในความ

กตญั ูกตเวที ทาํใหผู้น้อ้ยรู้จกัการมีสัมมาคารวะเคารพต่อผูมี้วยัวฒุิและคุณวฒิุ   



๑๕๗ 

 

 

อย่างไรก็ตาม เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ เป็นสิงทีคนคิดทาํขึนมา โดยมีความมุ่งหวงัผล

จากการกระทาํนนั เช่น มุ่งได้บุญกุศลและความสบายใจ ตอ้งการให้สิงศกัดิสิทธิประทานพรให้มี

ความสุข ประสบผลสําเร็จในสิงทีมุ่งหวงัและมุ่งความสุขของสังคม แต่บางอย่างปฏิบติัไม่ได้ผล

ตามความมุ่งหวงั ไม่ก่อใหเ้กิดผลดี ดงันนั เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ยอ่มมีทงัดา้น

บวกและดา้นลบ 

๕.๓.๑ ด้านบวก แมส้ังคมไทยบางส่วนจะมีความเชือเรืองเกิดและตายวา่ เป็นเรืองของบุญ

นาํกรรมแต่ง หรือการกระทาํของผี หรือมาจากการกาํหนดของดวงดาว แต่สุดทา้ยส่วนใหญ่มารวม

ลงในหลกัของกรรม ตามหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา ทาํให้เกิดพิธีกรรมมากมาย เช่น พิธีโกน

จุก พิธีบายศรีสู่ขวญั พิธีสืบซะตาต่ออายุ จุดประสงค์เพือความเป็นสิริมงคล ก่อเกิดขวญักาํลงัใจ 

หรือความเชือแบบชาวบา้นทีว่า ความตายไม่ใช่จุดสินสุดของชีวิตและวิญญาณเป็นอมตะเวียนวา่ย

ตายเกิดข้ามภพขา้มชาติได้ ญาติพีน้องจึงทาํบุญอุทิศส่วนบุญกุศล จดัทาํปราสาทใส่ศพใหญ่โต 

เพือให้ผูต้ายไปใช้ในชาติหน้า เหล่านีเป็นเครืองแสดงถึงความกตัญ ูกตเวที ความอาลัยของ

ลูกหลาน ลูกหลานไดเ้ห็นนาํใจของเพือนบา้นทีงดไปทาํงานเขา้มาช่วยเหลืองานศพจนงานศพแลว้

เสร็จ ปลอบประโลม  เมือเกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่รู้สึกโดดเดียวสินหวงัอนันาํไปสู่ขบวนการ

ทางสังคมและวฒันธรรม ทาํให้เกิดความสามคัคีเกือกูลกนัในชุมชน๑๔ อนัจะชีให้เห็นถึงอิทธิพลที

เกิดขึนจากเทศกาลและพิธีกรรมในสังคมไทย 

๕.๓.๒ ด้านลบ การยอมรับและถือปฏิบติัพิธีกรรมสืบต่อกนัมา โดยไม่พฒันาปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงกบัสังคมปัจจุบนั จะกลายเป็นความงมงาย การจดังานพิธีกรรมใหญ่โต

สินเปลืองคาํใช้จ่ายมากเกินความจาํเป็น จดังานไม่เหมาะสมกบัฐานะของตน ก่อให้เกิดหนีสินไม่

เกิดประโยชน์แก่ตวัเอง ครอบครัวและสังคม ไม่นาํไปสู่ความพน้ทุกข ์ควรเลิกถือปฏิบตัิ อาจสร้าง

ประเพณีทีดีทีเหมาะสมกวา่ขึนมาแทน เช่น การทาํบุญถวายทานตน้เงิน ซึงเป็นประเพณีทีนิยมและ

สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานแห่งวฒันธรรมไทย เพราะคนไทยนับถือ

พระพุทธศาสนามานาน พระพุทธศาสนา จึงมีอิทธิพลต่อคนไทยรอบดา้น ทงัในดา้นคติธรรม เนติ

ธรรม สหธรรมและวตัถุธรรม๑๕ ทีถ่ายทอดออกมาในรูปของเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ฉะนนั 

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

ดงัต่อไปนี 

                                                 
๑๔ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, แนวคิดไทย, (นนทบุรี : สาขาวชิาศิลปศาสตร์, ๒๕๔๓), หนา้ ๓๘. 
๑๕ ฟืน ดอกบวั, พระพุทธศาสนากบัคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒), หนา้ ๕๓. 



๑๕๘ 

 

 

๑.  ทาํให้มีชีวิตอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงาม เช่น ประเพณีตรุษ

สงกรานต์ มีการรดนําตาํหัวผูใ้หญ่ อันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญ ูต่ออุปการคุณ 

ประเพณีขนทรายเขา้วดั อนัแสดงถึงความเชือความเลือมใสในพระรัตนตรัย เป็นตน้ 

๒.  ทาํให้เกิดความภูมิใจในทอ้งถินของตน เป็นเครืองชีให้เห็นสภาพชุมชนของตน ทีมี

ส่วนคลา้ยคลึงกบัทีอืนๆ ไม่ทาํใหเ้กิดการแบ่งแยกวฒันธรรมทอ้งถิน เช่น งานทาํบุญสลากภตั เป็น

งานบุญถวายทานแด่พระสงฆ ์ถือเป็นงานบุญทียงิใหญ่ของชนชาวยองอนัเป็นคนดงัเดิมทีตงัถินฐาน

อยูใ่นจงัหวดัลาํพูนซึงไดอ้พยพมาจากเมืองยองของประเทศพม่า ประเพณีนีก่อให้เกิดความรักความ

หวงแหนในชาติพนัธุ์ทอ้งถินของตนอยา่งเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบนั 

๓. เป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาไทย เพราะงานพิธีย่อมมีอุปกรณ์องค์ประกอบ

มากมาย คติธรรมแฝงอยู่ในพิธีกรรมเหล่านัน เกิดองค์ความรู้ ให้ความรู้ด้านภาษา เกิดปัญญา

ปฏิภาณไหวพริบ มีความซาบซึงสุนทรียะทางจิตใจ เช่น พิธีบายศรีสู่ขวญัตอ้นรับแขกเมือง บุคคล

สาํคญั การเรียกขวญัลูกแกว้ ในภาคเหนือ เป็นตน้ 

๔. สร้างความรักความสามคัคีในหมู่คณะ เพราะพิธีกรรมเป็นแหล่งรวมตวัของชุมชน ทาํ

กิจกรรมร่วมกนั เกิดความรักความหวงแหนประเพณีความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตน เช่น งาน

สรงนาํพระธาตุเจดีย ์ประเพณีฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 

๕. เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดผลผลิตทีเพิมพูนรายได้และมีงานทาํ เกิด

อาชีพทีสามารถเลียงตนเองและครอบครัว๑๖ เป็นวฒันธรรมด้านวตัถุและจิตใจ เช่น งานทาํบุญ

ฉลองสมณศกัดิพดัยศของพระสงฆ์ งานทาํบุญฉลอง (ปอยหลวง) ถาวรวตัถุของวดัต่างๆ ทาง

ภาคเหนือซึงทุกครัวเรือนทีอุปถมัภ์วดันนั จะตอ้งจดัเตรียมเครืองไทยธรรม และจดัอาหารเลียง

ตอ้นรับแขกและญาติของตนตลอดงาน เป็นการกระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจอีกดว้ยและที

สาํคญัคือมีความสุขใจทีไดร่้วมงาน 

๖. มีส่วนในการสนบัสนุนให้ชาติบา้นเมืองเจริญ อนัเป็นผลมาจากการจดังานประเพณีและ

พิธีกรรมต่างๆ สามารถดึงดูดนกัท่องเทียวให้มาเทียวชมงานในทอ้งถิน เช่น งานบงัไฟพญานาค 

จงัหวดัหนองคาย  การแห่เทียนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี  การแห่ผา้ขึนพระธาตุ  จังหวดั

นครศรีธรรมราช เป็นตน้ และจะส่งผลดีใหป้ระเพณีและพิธีกรรมตา่งๆ เหล่านีอยูคู่่สังคมไทยไปอีก

นาน 

 

                                                 
๑๖ วิมล จิโรจพนัธุ์ และคณะ, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า 

๓๐. 



๑๕๙ 

 

 

๕.๔ อิทธิพลของเทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านสังคมและการ

ปกครอง 

พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในสังคมไทย โดยผ่านทางประเทศจีน พม่า และลังกา  

พระพุทธศาสนาผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยตงัแต่เกิดจนตาย เทศกาล พิธีกรรมและประเพณีที

สําคัญๆ ถูกใช้เป็นเครืองมือหรือมีอิทธิพลต่อทาํกิจกรรมต่างๆ ในประเทศมากมาย โดยแยก

ออกเป็นดา้นสังคมและการปกครอง ดงันี 

 

 

   
ประเพณีลอยกระทง  

ทีมา : https://sites.google.com 

 

๕.๔.๑ อทิธิพลของเทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านสังคม 

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีอิทธิพลทางด้านสังคมมากกว่าด้านอืนๆ 

พระพุทธศาสนาดงัเดิมไม่มีพิธีกรรม พิธีกรรมเกิดทีหลงั ส่วนใหญ่มาจากศาสนาพราหมณ์ เช่น 

ประเพณีลอยกระทง เ ดิมมาจากศาสนาพราหมณ์ แต่นักปราชญ์ทางศาสนา โยงมา เป็น

พระพุทธศาสนา จากความเชือเดิมลอยกระทงเพือขอบคุณแม่นาํคงคา หรือลอยกระทงเพือสะเดาะ

เคราะห์ เปลียนมาเป็นคติตอนทีพระพุทธเจา้ลอยถาดทองทีฝังแม่นาํเนรัญชรา คราวจะตรัสรู้ หรือ

ลอยกระทงเพือบูชารอยพระพุทธบาททีประทบัไวท้ีริมฝังแม่นาํนัมมทานที เป็นตน้ โดยท่านผูรู้้มี

จุดประสงคที์จะยกยอ่งเชิดชูระพุทธศาสนา ไม่ใหศ้าสนาพราหมณ์ครอบงาํศาสนาพุทธมากเกินไป 

ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวถีิชีวติคนไทยเกือบจะทุกดา้น รองจากพระพุทธศาสนา เช่น 

วนัเทศกาลตรุษสงกรานต ์มาจากศาสนาพราหมณ์ มีกิจกรรมทีทรงคุณคา่ และอิทธิพลต่อครอบครัว 

ต่อชุมชน ต่อสังคม ต่อศาสนาเป็นอนัมาก เช่น การเล่นสาดนาํ ทาํบุญตกับาตร อุทิศส่วนกุศลให้

บุพการีชน รดนาํขอพรจากผูใ้หญ่ นาํเครืองนุ่งห่มไปเคารพบูชาคุณบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ขน

ทรายเขา้วดั สรงนาํพระ คนเดินทางกลับบา้นเกิด เฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน โดยเหตุทีสังคม



๑๖๐ 

 

 

ชนบท มีความผูกพนัทอ้งถินมาตุภูมิของตน แมจ้ะไปอยูท่ีอืน เมือมีโอกาสจะกลบัมาเยยีมเยยีนตอบ

แทนคุณ ช่วยเหลือญาติพนี้อง วดั โรงเรียนและชุมชนอยู่สมอ  จึงปรากฏวา่ ทุกปีเมือถึงเทศกาลขึน

ปีใหม่ ตรุษสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง จราจรติดขดั เกิดอุบติัเหตุมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ

มากกว่าปกติ มีกิจกรรมทาํต่อเนืองหลายวนั หยุดราชการวนัที ๑๓, ๑๔, และ ๑๕ รวม ๓ วนั เป็น

ประจาํทุกปี ชีให้เห็นอิทธิพลของเทศกาลไดอ้ยา่งชดัเจนจากการศึกษาพบวา่ สังคมชนบท มกัไม่ให้

ความสําคญักับเวลา ชอบประกอบพิธีกรรมและประเพณี เปลียนความเชือค่านิยมและเจตคติ

ค่อนขา้งยาก ยกยอ่งระบบอาวโุส เชือฟังผูน้าํ แตกต่างจากสังคมเมือง ซึงให้ความสําคญักบัเวลา ไม่

ค่อยชอบประกอบพิธีกรรมและประเพณีพร้อมทีจะรับสิงใหม่ๆ และทนัสมยั สนใจความสามารถ

ของบุคคลมากกว่าระบบอาวุโส กลา้แสดงความคิดเห็นใช้หลกัเหตุผล๑๗ เทศกาลเหล่านี บ่งบอกถึง

อิทธิพลทีมีต่อสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

เทศกาลแลพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากมาย เช่น สร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึนในสังคม สร้างขวญักาํลงัใจให้กบัผูที้ประกอบพิธีกรรม ช่วยขดัเกลา

จิตใจและพฤติกรรมให้คนในสังคมให้อยู่กนัอย่างมีระเบียบ  ทุกๆ เทศกาลและพิธีกรรมจะมีการ

อบรมสังสอนและสอดแทรกหลกัธรรมอยู่ และทีสําคญัทีสุดคือการสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่

สังคมไทย สังเกตไดจ้ากในทุกๆ เทศกาลแลพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนายอ่มเกียวขอ้งกบัพระสงฆ์  

พระสงฆ์จะใช้โอกาสนีอบรมสังสอนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้าํทางวิญญาณให้กบัคนใน

สังคม อนัจะส่งผลดีต่อสังคม เช่น  

๑) สอนใหพึ้งตนเอง มีความอดทน ส่งผลใหส้ังคมมีความเจริญกา้วหนา้   

๒) สอนให้มีเมตตาช่วยเหลือเพือนมนุษย์ ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข มีความรัก

สามคัคีกนั   

๓) สอนใหรู้้จกัหนา้ทีของคนเองตามหลกัทิศ ๖ เป็นการสร้างความเป็นปึกแผน่แก่สังคม   

๔) ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อันดีให้เกิดขึนระหว่างวดั ครอบครัว ชุมชน  สังคมและ

ประเทศชาติ   

๕) สอนวิธีการดาํเนินชีวิตและแกปั้ญหาชีวิตทีถูกตอ้ง จะช่วยให้ใช้ชีวิตอยูใ่นสังคมอย่าง

ปกติสุข   

๖) ช่วยสร้างขวญักาํลงัใจแก่คนในสังคมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามโอกาส เช่น ปี

ใหม่  สงกรานต ์ งานศพ  ขึนบา้นใหม่  เป็นตน้ 

                                                 
๑๗ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, แนวคิดไทย, (นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปะศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า 

๗๕. 



๑๖๑ 

 

 

   ๕.๔.๒ อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านการ

ปกครอง 

         ตงัแตอ่ดีตถึงปัจจุบนั พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการปกครองอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ในสมยัทีมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูท้รงใชอ้าํนาจในการ

ปกครองบา้นเมืองโดยเด็ดขาด ปกครองประเทศใหมี้ความสงบร่มเยน็ ในบางคราวทีบา้นเมืองอยูใ่น

ความระสาํระสาย ดว้ยเหตุสงครามกบัขา้ศึก ทหารตอ้งมีการบาํรุงขวญัเกิดกาํลงัใจ พระสงฆเ์ป็นผู ้

ประกอบพิธีกรรมให้ขวญัและกําลังใจแก่ทหารและชาวบ้านก่อนออกสู้รบกับข้าศึก ดังกรณี

ชาวบา้นบางระจนั ไดรั้บขวญัและกาํลงัใจจากหลวงพ่อธรรมโชติ สามารถเอาชนะขา้ศึกได้๑๘ ใน

ทีสุด 

        พิธีกรรมในพระราชสํานัก มีส่วนเกียวเนืองกบัการปกครองทงัโดยตรงและโดยออ้ม 

เช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศตนเป็นอิสระจากพม่า โดยหลังนําทักษิโณทก

ท่ามกลางพระสงฆ ์เหล่าทหารและขา้ทาสบริวาร เพือเป็นสักชีพยาน มีผลทางดา้นจิตวทิยา ตวัอยา่ง

พิธีกรรมอนัมีผลทางดา้นการปกครองระดบัประเทศ มีดงันี 

      พระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวญั จดังานตามจนัทรคติในเดือน ๖ ของทุกปี เป็นพธีิทาง

พระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาพราหมณ์ควบคู่กนัไป ถือเป็นงานของประมุขแผน่ดิน  ปัจจุบนั

มีพิธีสงฆเ์พิมเติม พิธีนีมีพระมหากษตัริยท์รงจดัทาํเป็นตวัอยา่ง เห็นความสาํคญัของอาชีพนีไม่ทรง

ละเลย เป็นการบาํรุงขวญั เสริมสร้างพลงัใจให้แก่ชาวนาอนัเป็นกระดูกสันหลงัของประเทศ๑๙มาชา้

นานจวบจนปัจจุบนั 

วนัปิยมหาราช ตรงกบัวนัที ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นพระราชประเพณีทีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศท์รงบาํเพญ็พระราชกุศล อนัแสดงออกถึงความกตญั ูกตเวที

ทีทรงแสดงออกให้ปรากฏ โดยทรงรู้พระคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทีได้

กอบกู ้และรักษาประเทศไทยมา นอกจากนี พระองค์ทรงยึดมนัและทรงปฏิบติัอย่างเคร่งครัดใน

จกัรวรรดิวตัรขอ้ทีวา่ "ทรงจดัการรักษาป้องกนัและคุม้ครองอนัชอบธรรม" 

                                                 
๑๘ [ออนไลน์],  แหล่ง ทีมา : https://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=945 . [๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๕] 
๑๙ บุญมี แท่นแก้ว, ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หนา้ ๘ 

 



๑๖๒ 

 

 

พระราชพิธีถือนําพิพัฒน์สัตยา หรือพิธีสัจจปานกาล คือ พิธีดืมนาํเพือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีหรือความซือสัตยที์ผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง หรือผูเ้ป็นพสกนิกรของพระองคต์อ้งกระทาํ 

เพือแสดงถึงความสัตยจ์ริงทีตนมีต่อผูป้กครองคือพระราชา หากไม่เป็นไปตามสัจวาจานนัอาจจะมี

อนัเป็นไป เกิดความหายนะความเสือมแก่ตนเองและตระกูลของตน มีการประกอบพิธีเพือใหเ้กิด

ความขลงัความศกัดิสิทธิ พิธีนีจดัให้มีขึนโดยยึดปรัชญาคติและศาสนคติตามศาสนาพราหมณ์และ

พระพุทธศาสนา 

วันจักรี ตรงกับวนัที ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวนัระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์ ในฐานะที

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นบุพการีผูท้รงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

และพระบรมราชจกัรีวงศขึ์น ประชาชนชาวไทยไดพ้ร้อมใจกนัแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมแด่

พระองคท์่านให้ปรากฏ เช่น การประดบัธงชาติ นาํพวงมาลาพุ่มดอกไมไ้ปถวายบงัคมทีพระบรม

ราชานุสรณ์ ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ ์เป็นตน้๒๐เป็นประจาํทุกปี 

วันฉัตรมงคล  ตรงกับที ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันขึนครองราชย์สมบัติของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สิงทีเป็นเอกลกัษณ์ คือ มหาเศวตฉตัร สิริราชกกุธภณัฑ ์ซึงถือวา่เป็น

ของสูง เชือว่ามีเทวดาอารักษ ์มีสิงทีมีอิทธานุภาพ ศกัยภาพ เทวานุภาพ รักษาคุม้ครองปกป้องอยู่ 

เมือถึงวนัสําคญัอนัแสดงออกถึงสิงทีเป็นคู่พระบารมี จึงจดัให้มีพระราชพิธีฉัตรมงคลขึน เป็นการ

แสดงออกซึงความกตญั ูกตเวที แสดงความขอบคุณทีพระองคท์รงมีแด่สิงเหล่านนั  เสริมสร้างให้

บุคคลขึนเป็นเทวดาเหนือบุคคลธรรมดา ทีเรียกวา่ “สมมติเทพ หรือสมมติเทวดา”  

จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมและวนัสําคัญทียกเป็นตวัอย่างข้างต้น เป็นราชพิธีและรัฐพิธี 

นอกจากนียงัมีวนัทีมีความสําคญัเกียวกบัการเมืองการปกครอง เช่น วนัรัฐธรรมนูญ   เกียวกับ

เศรษฐกิจและสังคม เช่น วนักรรมกร วนัพ่อ วนัแม่ วนัทหารผ่านศึก พิธีกรรมเหล่านีเกิดขึนเพือให้

เกิดความขลังความศกัดิสิทธิ เพือให้ได้มาซึงความจงรักภกัดี ความรักความผูกพนัต่อชาติและ

พระมหากษตัริย ์อนัจะมีผลต่อการปกครอง ความมนัคงของชาติ เพือเน้นยาํถึงความสมานสามคัคี

และความจงรักภกัดีต่อชาติและพระมหากษตัริย ์ส่วนผูน้ําทอ้งถินหรือผูน้ําชุมชนย่อมจะได้รับ

ประโยชน์ทางดา้นการปกครองจากพิธีกรรม ทีนิยมทาํในทอ้งถินของตนอีกส่วนหนึงดว้ย เพราะ

พระพุทธศาสนาและพิธีกรรมมีบทบาทตอ่สังคมทุกระดบัชนั 

  

                                                 
๒๐ บุญมี แท่นแก้ว, ประเพณีและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หนา้ ๒๒. 

 



๑๖๓ 

 

 

๕.๕ อทิธพิลของเทศกาลและพธีิกรรมพระพทุธศาสนาต่อสังคมไทยด้านเศรษฐกจิ  

คนไทยจาํนวนไม่น้อย แมจ้ะไดชื้อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ยงัไม่รู้จกัธรรมทีก่อให้เกิด

ความสุขหรือสุขของคฤหัสถ์ตามวิถีชาวพุทธ หลกัธรรมทีเป็นตวัช่วยให้กระทาํกิจกรรมต่างๆ 

สําเร็จตามจุดประสงค์หรืออิทธิบาท ๔ เป็นตน้  นายแพทยป์ระเวศ วะสี กล่าวว่า "เศรษฐกิจ" เป็น

ชือเพือกระตุน้ความสนใจทีจริง ไม่ใช่เรืองเศรษฐกิจแต่เป็นเรืองวฒันธรรม เป็นวถีิชีวติร่วมกนัของ

ผูค้น พอร่วมกนันึกถึงกนัและกนั นึกถึงการพออยูพ่อกิน นึกถึงการพึงพาตนเอง นึกถึงสิงแวดลอ้ม 

นึกถึงวฒันธรรม ประเพณี ธรรมะต่างๆ ซึงเป็นเรืองเชือมโยงกนั คาํว่าเศรษฐกิจและวฒันธรรม 

ธรรมกบัเศรษฐศาสตร์เชือมโยงเทศกาลและพิธีกรรมตา่งๆ อยูใ่ตร่้มวฒันธรรมมากกวา่เศรษฐกิจ 

การโฆษณาต่างๆ ไม่ว่ากิจกรรมอะไรทีเกิดขึนมาในสังคม ก็มีเศรษฐศาสตร์มาเกียวขอ้ง  

แต่ควรคาํนึงถึงศีลธรรมดว้ย เพราะเศรษฐศาสตร์เชือมโยงจริยธรรม เศรษฐกิจทาํให้คนตดัสินใจทีดี

ขึนในการซือขา้วของ เลือกตามความเหมาะสมและความจาํเป็น ระบบการดาํรงอยู่ของมนุษยมี์

องค์ประกอบ ๓ อย่าง๒๑ คือ มนุษย์ ธรรมชาติและสังคม องค์ประกอบทงั ๓ จะต้องเกือกูลกัน 

หมายถึง การดาํรงอยูด่ว้ยกนัตอ้งไปดว้ยกนั ฉะนนั พฤติกรรมทางดา้นเศรษฐกิจของมนุษยจ์ะตอ้ง

ไม่เบียดเบียนกนั ไม่ทาํให้เสียคุณภาพชีวิต สิงแวดลอ้มและสังคม 

จากหลักธรรมคําสอนและว ันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในสังคมชาวพุทธนํามา

วิวฒันาการสร้างเป็นเทศกาล ประเพณีและพิธีกรรมทีสืบต่อกนั และไดเ้ชือมโยงถึงเศรษฐกิจดว้ย 

เช่น ในทอ้งถินเมือรู้ว่ามีเทศกาลและพิธีกรรมจะมีการเตรียมการใชจ้่าย ซือชองทาํบุญ เตรียมงาน 

เช่น เทศกาลสงกรานต ์คนไทยก็มีการเฉลิมฉลองเตรียมเครืองสักการะผูห้ลกัผูใ้หญ่ ซืออาหาร ซือ

ของฝาก มีการหยุดงาน นังรถโดยสารกลบับ้าน ช่วงนีเป็นช่วงเงินสะพดั  กิจกรรมบางอย่างมี

ลกัษณะเชิงธุรกิจ  การท่องเทียวและความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เวน้แต่พิธีบางทอ้งถินทีแสดงให้

เห็นความรักความสามัคคีของหมู่คณะ เทศกาลและพิธีกรรมบางอย่างถ่ายทอดไปทางด้าน

ศิลปกรรมไทย  

พิธีกรรมต่างๆ ได้รับการสืบสานมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางพิธีมีการยกเลิกแล้ว 

เนืองจากสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีเปลียนแปลงไปตามกระแสของสังคม ประเพณีทีมีลกัษณะเชิง

ธุรกิจ การท่องเทียวและความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ทาํให้เห็นว่าเทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทย ถา้หากเป็นส่วนของเทศกาลจะหมายถึงประเพณี

                                                 
๒๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๙), 

หนา้ ๖๐. 

 



๑๖๔ 

 

 

ส่วนรวม และถ้าเป็นพิธีกรรมส่วนบุคคลจะมีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติและทอ้งถิน เช่น๒๒ 

อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมทีมีต่อดา้นเศรษฐกิจในสมยัก่อนนนั ผูค้นไม่มาก ทรัพยากรของ

ชาติก็มีสมบูรณ์ เทคโนโลยียงัไม่เจริญ การเดินทางลาํบากตอ้งพึงพาอาศยัซึงกนัและกัน  แต่ใน

ปัจจุบนัผูค้นมาก ตอ้งการความสะดวกสบาย ก็มีผูค้นคิดกิจกรรมต่างๆ ขึนมาในสังคม เพือจะขาย

ความสะดวกสบายให้กบัคนอืนไดใ้ช ้เช่น การลอยกระทงไม่ตอ้งทาํกระทงเอง นาํไปลอยได้โดย

การซือกระทงทีทาํจากโฟมหรือจากวสัดุอืนๆ คนทีไม่มีวสัดุอุปกรณ์ก็ตอ้งไปซือของคนอืนทีทาํ

ขาย  ประเพณีใส่ขนัดอกไม ้(งานอินทขิล) ซึงเป็นเทศกาลของจงัหวดัเชียงใหม่ จดัขึนเพือบูชาเสาร์

หลกัเมืองและองคพ์ระธาตุเจดียห์ลวง ณ วดัเจดียห์ลวง ในงานนีจะมีประชาชนไปร่วมงานจาํนวน

มาก มีทงัชาวไทยและต่างประเทศ งานทงัหมดมี ๗ วนั ในงานดังกล่าวนี มีกิจกรรม เช่น บูชา

ดอกไม ้ถวายภตัตาหาหาร แสดงศิลปะทอ้งถิน พ่อคา้แม่คา้จาํนวนมาก นาํสินคา้มาขาย โดยสรุป

อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย๒๓ 

๕.๕.๑ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีเงินไหลเข้า โดยเฉพาะสังคมชนบทมีความ

ร่วมมือ นาํขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ ไปร่วมทาํบุญ หากวดัใดวดัหนึงจดังานทาํบุญ อีกวดัหนึงจะ

ไปร่วมและไปช่วยกิจกรรมนนัๆ ทาํให้เกิดความรักความสามคัคีและมีเงินไหลเขา้ชุมชนและวดั 

๕.๕.๒  เป็นการส่งเสริมการท่องเทียวในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นการดึงดูดนกัท่องเทียวทงั

ในและต่างประเทศได้มากทีสุด จนทีพกัไม่พอรับรอง โรงแรมเต็ม เช่น เทศกาลออกพรรษา  ที

จงัหวดัหนองคาย นกัท่องเทียวไปเทียวชมบงัไฟพญานาคเป็นจาํนวนมากทุกปีและยงัมีอีกหลาย

จงัหวดั เช่น เทศกาลสงกรานต์ทีจงัหวดัเชียงใหม่จะมีนกัท่องเทียว ร่วมเล่นนาํชมขบวนแห่ต่างๆ  

และยงัร่วมขนทรายขา้วดั ก่อพระเจดียท์ราย นาํเงินตราจาํนวนมากมาใชจ้่าย ส่งผลใหธุ้รกิจการทอ่ง

เทียวติดอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไปดว้ย 

๕.๕.๓ เป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เช่น การทอดกฐิน ทอดผา้ป่า ซึงเป็นประเพณี

นิยม ใครปรารถนาจะทอดกฐิน หากกาํลงัทรัพยไ์ม่เพียงพอก็ทาํไม่ได ้ปัจจุบนัมีการช่วยกนัเป็นหมู่

คณะ ทาํให้วดัมีรายได้และจะได้นํารายได้ไปสร้างหรือบูรณะถาวรวตัถุภายในวดั ตามความ

ประสงค์ของเจา้ภาพและยงัเป็นการช่วยกนัรักษาพระพุทธศาสนา เทศกาลและพิธีกรรมให้คงอยู่

ตลอดไปดว้ย 

                                                 
๒๒ เทพชู ทบัทอง,  เมืองไทยในประวตัศิาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : เทพพทิกัษก์ารพิมพ,์ ๒๕๒๔), หนา้ 

๓๙๓. 
๒๓ สุเมธ เมธาวทิยกุล, สังกปัพธีิกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒), หนา้ ๗๔. 

 



๑๖๕ 

 

 

๕.๕.๔ เป็นการส่งเสริมสิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ เช่น เทศกาลลอยกระทง ไดส่้งเสริมงาน

ศิลปกรรมการประดิษฐ์กระทง โคมไฟ โคมลอย เมือมีการส่งเสริมย่อมมีชุมนุมนกัศิลป์ เกิดการ

ประกวดกระทงและผลิตกระทงเพือขายทาํให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ ซึงเทศกาลและประเพณีลอย

กระทงเป็นสิงดีงามทีไดสื้บต่อกนัมาตงัแต่สมยัสุโขทยัจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 

๕.๕.๕ เป็นการนําหลักการจัดพิธีกรรมมาประยุกต์ใช้  เพราะการจดังานเทศกาลและ

พิธีกรรม มีหลกัทีควรคาํนึงถึงอยู ่๔ ประการ คือ ๑) ตอ้งประหยดั ๒) ตอ้งไดป้ระโยชน์และคุม้ค่า 

๓) ตอ้งถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม และ ๔) ตอ้งเหมาะสม คือ ตอ้งดูฐานะความ

เป็นอยู่และดูกาํลังของผูจ้ดัประกอบด้วย  ซึงล้วนแต่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ ยกเวน้เพียง

ประการที ๒ 

 

 

๕.๖ อทิธพิลของเทศกาลและพธีิกรรมพระพทุธศาสนาต่อสังคมไทยด้านการศึกษา  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายวา่ การศึกษา เป็นภาษา สันสกฤต 

แปลวา่ การเล่าเรียน ฝึกฝนและอบรม เป็นภาษาบาลีแปลวา่ ขอ้ตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V.Good) แสดงทศันะเกียวกับการศึกษาว่า การศึกษา หมายถึง 

กระบวนการใดๆ ก็ตาม  ทีเป็นผลให้บุคคลพฒันาสามารถเจตคติและพฤติกรรม ให้คุณค่าและเป็น

ค่านิยมในสังคมนนัทีบุคคลนนัอาศยัอยู ่๒๔ 

การศึกษา คือ การพฒันามนุษย์ มนุษย์เป็นผูพ้ฒันาสังคมและประเทศชาติ เทศกาลและ

พิธีกรรมเป็นส่วนหนึงทีบรรพบุ รุษ ได้ถ่ายทอดให้กับอนุชน และคนรุ่นหลังจะต้องศึกษา

จุดมุ่งหมายการดาํเนินชีวติ๒๕ 

สรุปการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ โดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ

สานวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้ เพือความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม อนัเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต 

                                                 
๒๔ อุดม นิลแสง, การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์, (พระนครศรีอยธุยา : สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 

๒๕๔๓), หนา้ ๖. 
๒๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), การศึกษาเพืออารยธรรมทยีงัยืน, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิกจาํกดั

, ๒๕๓๙), หนา้ ๔. 



๑๖๖ 

 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา เป็นกระบวนการทีทาํให้มนุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตใน

สังคมไดอ้ย่างสันติสุข และสามารถเกือหนุนพฒันาประเทศ การศึกษาทงัเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการและการศึกษารู้ตวัและไม่รู้ตวั  ประเพณีและพิธีกรรม บางอยา่งเป็นการศึกษาโดยตรง จาก

ประสบการณ์ตรง เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จะรับรู้โดยตรงและจากสือการศึกษาเช่น

หนงัสือตาํราและครูเล่าให้ฟังเป็นตน้ซึงเป็นประสบการณ์ทางออ้ม กล่าวถึงการศึกษาของไทยใน

อดีต มีวดัเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษา มีพระภิกษุเป็นครูสอนวิชาการความรู้ต่าง ๆ แก่

ประชาชน ในสมยัรัชกาลที ๕ ทรงจดัการศึกษาแบบใหม่ขึนในหัวเมือง โปรดให้พระสงฆ์เป็นครู

สอน และถือวา่คนทีผา่นการบวชเรียนมาแลว้เป็นผูที้มีความรู้ จึงกาํหนดให้คนทีจะเขา้รับราชการ

ตอ้งผ่านการบวชเรียนมาก่อน จึงเกิดประเพณีบวชเรียนขึน และเมือรัฐได้นาํเอาระบบการศึกษา

แบบใหม่เขา้มา ทาํให้บทบาทของวดัทีเคยเป็นศูนยก์ลางลดน้อยลง แต่พระสงฆ์ก็ยงัมีส่วนในการ

จดัการศึกษาชุมชน เช่น เป็นผูอุ้ปถมัภโ์รงเรียน ยกทีวดัให้ตงัเป็นโรงเรียน จึงมีโรงเรียนทีตงัขึนใน

วดัมากมาย พระภิกษุทีจะเขา้ไปสอนก็ตอ้งผา่นพิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท นกัเรียนทีจะเรียนก็

ตอ้งมีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีการไหวพ้ระสวดมนต์ก่อนเขา้ห้องเรียน นกัเรียนตอ้งเรียน

และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา นีถือว่าเป็นอิทธิพลของเทศกาลและ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยดา้นการศึกษา 

 

   
การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ   

ทีมา : http://www.cmcity.go.th 

 

จากประวติัศาสตร์ชาติไทย จะเห็นได้ว่า การศึกษาเริมขึนทีวดัซึงเป็นศาสนสถานของ

พระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นครูสอน สอนหลกัธรรมของพุทธศาสนา หลกัปฏิบติัตนในการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะหลกัเบญจศีล ซึงถือวา่เป็นคุณธรรมเบืองตน้ทีทาํให้มนุษยจ์ะไม่ตอ้ง

เบียดเบียนกนั อยู่กนัอยา่งสันติสุข สอนกิริยามารยาท การศึกษาในสมยัสุโขทยัจะเป็นการศึกษาทีมี

วตัถุประสงค์เพือศึกษาศาสนาเป็นส่วนใหญ่จะเห็นไดจ้ากวรรณคดีทีสําคญัของไทย เช่น ไตรภูมิ

พระร่วง ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคาํฉันท ์กาํสรวลศรีปราชญ ์เป็นตน้ ในสมยัอยุธยาก็เรียนหนงัสือ



๑๖๗ 

 

 

เพือการศึกษาพระพุทธศาสนาเช่นกัน จะเห็นได้จากการนําใบลานใช้สําหรับจารึกตาํราทาง

พระพุทธศาสนาทาํให้การเรียนพระพุทธศาสนาขยายตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้คนไทยมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีศีลธรรมอนัดี เป็นเหตุให้สังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข มีความรักสามคัคีกนั มีนาํใจให้กนัและ

กนั เพราะหลกัธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคอยหล่อหลอมจิตใจใหอ่้อนน้อมถ่อมตน ยมิแยม้แจ่มใส 

จนประเทศไทยไดรั้บสมยานามว่า “สยามเมืองยมิ”แมใ้นยุคปัจจุบนั ก็ยงัตอ้งให้ทุกสถานศึกษาจดั

ให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสัปดาห์ละ ๒ ชวัโมง เพือให้เยาวชนได้มีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นบุคคลทีพึงประสงคข์องสังคม  

หากทราบเรืองราว ขอ้เท็จจริง ทศันคติ แนวความคิดและความเชือของคนไทยในอดีต            

จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทีสืบทอดต่อกนัมาและก่อให้เกิดความเขา้ใจ

ในวิถีชีวิตของชนชาวไทยไดเ้ป็นอย่างดี โดยสะทอ้นให้เห็นภาพการดาํเนินชีวิตทีแสดงออกผ่าน

เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ เช่น เทศกาลบุญพระเวส ทีจงัหวดัร้อยเอ็ด ในเทศกาลนี มีการแสดง

ศิลปะต่างๆ เช่น แสดงเกียวกบัชูชกและอมิตตา  การอยูร่่วมชีวิตกนัของสามีภรรยา มีความซือสัตย์

ต่อกนั มีหน้าทีทีปฏิบติัต่อกนัอยา่งไร สะทอ้นออกมากบัศิลปะการแสดงออกมาในกิจกรรมต่างๆ 

เพราะฉะนนั เทศกาลและพิธีกรรมจึงมีอิทธิพลต่อการศึกษามาก และเป็นทีทราบกนัดีวา่ ภาษาไทย

ส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึงเป็นภาษาทีได้รับอิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนา เนืองจากพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทใชภ้าษาบาลี และฝ่ายมหายานใชภ้าษาสันสกฤต

เป็นหลกั เมือพุทธศาสนาเขา้มาสู่ไทย คนไทยก็รับเอาวฒันธรรมดา้นภาษาดว้ย ดงัทีภาษาทีใช้กนั

อยูใ่นปัจจุบนั ทงัชือคน ชือสถานที และชือเรียกสิงต่าง ๆ ลว้นมาจากศพัท์บาลีแทบทงัสิน เช่น คาํ

วา่ โทรศพัท ์โทรทศัน์ มหาวทิยาลยั ธนาคาร เกษตรกรรม รัฐบาล อมัพร  อุตุนิยมวิทยา สุนขั สุกร 

ทศันศึกษา วิถี สุข ทุกข์ เป็นต้น และได้กลายเป็นภาษาไทยไปจนบางคนเขา้ใจว่าเป็นภาษาไทย

ดงัเดิม นอกจากนียงัมีภาษาทีมีรากฐานจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึงปรากฏอยู่ในเทศกาลและ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วคนไทยนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนั เช่น สังฆกรรม สังคายนา 

อนุโมทนา สาธุ  อนุโลม ปฏิโลม เป็นตน้ ในวงการศึกษาจะตอ้งทาํความเขา้ใจคาํเหล่านีเพราะคาํ

บางคาํอาจมีความหมายในทางโลกกบัทางธรรมทีแตกต่างกนั 

เทศกาลและพิธีกรรมบางอยา่งทีมีแนวโนม้จะสูญหาย แมจ้ะเป็นประเพณีทีเคยมีในอดีตแต่

ไม่ไดมี้การจดัหรือสืบทอดต่อกนัในปัจจุบนั และมีแนวโน้มทีจะขาดการสืบสานให้กบัคนรุ่นหลงั 

ส่วนหนึงเกิดจากขาดการศึกษาวิจยัถึงคุณค่า ประโยชน์หรืออิทธิพลทีมีต่อสังคม ในทางตรงขา้ม

หากมีการศึกษาวิจยัจะทาํให้เกิดผลดี เช่น การศึกษาเรือง “บายศรีสู่ขวญัของชุมชน” ผลการศึกษา

พบว่า คุณค่าพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัชองชุมชน ประกอบด้วย คุณค่าในตวัพิธีกรรม คุณค่าของ

พิธีกรรมทีเกิดขึนต่อบุคคล คุณค่าของพิธีกรรมทีเกิดขึนต่อชุมชน  เมือชุมชนเรียนรู้คุณค่า เกิดความ
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เขา้ใจ ความมนัใจ ความภูมิใจและความมีเกียรติภูมิ จะส่งผลให้เกิดทศันคติต่อตนเองในเชิงบวก 

พิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั เป็นทุนทางวฒันธรรมในการสร้างสัมพันธ์ภาพทีถูกต้องสร้างสรรค์  

สอดคลอ้งกนัระหวา่งคนกบัสิงเหนือธรรมชาติ  คนกบัสิงแวดลอ้ม คนกบัคน 

ในภาวะของโลกปัจจุบนัทีความทนัสมยัและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวักาํหนดให้คน

เดินตาม จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งเดินตามโลกอยา่งมีสติและในขณะเดียวกนัจะตอ้งเปลียน

อุปสรรคหรือปัญหาให้เป็นโอกาสให้ได้ โดยเฉพาะการนาํศกัยภาพทอ้งถิน ทีเป็นทงัภูปัญญาและ

องคค์วามรู้ตา่งๆ มาปรับเปลียนให้สามารถนาํมาใช้ในโลกยุคใหม่ โดยใหเ้กิดมูลค่าจากสิงเหล่านนั

ดว้ย เรืองของบายศรีก็เช่นกนัตอ้งนาํมาสร้างกิจกรรมหรือสิงของให้มีมูลค่าให้ได ้แต่สิงเหล่านีจะ

เกิดขึนไดก้็ตอ้งอาศยัการทาํความเขา้ใจและการศึกษาเรียนรู้พิธีกรรมอยา่งถ่องแท ้

 สรุปไดว้่าเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นการศึกษาทงั

โดยตรงและโดยออ้ม ดงันี  
 

๕.๖.๑ อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านการศึกษา

โดยตรง 

๑. เทศกาลและพิธีกรรมแหล่งการศึกษาเล่าเรียนทางพระพุทธศาสนา  เป็นเทศกาลที

พระภิกษุ สามเณรจะต้องศึกษาเล่าเรียนตลอดพรรษา คือ การศึกษาพระปริยติัธรรมในฤดูกาล 

ตามปกติออกพรรษา พระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะจาริกไปสังสอนประชาชนในชนบท ปฏิบติัมา

ตงัแต่สมยัพุทธกาล อิทธิพลสาํหรับสังคมพุทธศาสนิกชน ทวัไป ทางรัฐบาลทางราชการไดส่้งเสริม

ให้ประชาชนไดร่้วมกิจกรรมเขพ้รรษาเช่น ถวายเทียนพรรษา ถวายผา้อาบนาํฝน ฟังเทศน์บางคน

บางหน่วยงานไดแ้สดงตนเป็นพุทธมากะ 

๒. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นสือการศึกษา การมีเทศกาลและพิธีกรรมทุกครังไม่ว่าจะเป็น

ของชนชาติไหนก็ตาม ยอ่มมีคนอยากรู้อยากเห็นวา่พิธีกรรมต่างๆ ทาํอยา่งไรทาํเพืออะไร ทาํแลว้

ไดอ้ะไร นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดให้นุชนรุ่นหลงัเป็นทีสนใจจะศึกษาเล่าเรียนอีกประการหนึง 

ปัจจุบนัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระดบัโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษา ก็

มีการเรียนการสอนเรืองเทศกาลและพิธีกรรมดว้ยและยงัได้ปฏิบติัตามแนวทางของศาสนาและ

ประเพณีไทย 

๕.๖.๒ อิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยด้านการศึกษาโดย

อ้อม 

๑. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นสือนดัหมายให้คนในสังคมไดพ้บกนั เป็นทีประสานกิจกรรม

ร่วมกนัในสังคม ทาํให้เกิดความกลมเกลียว ระหว่างชุมชมต่อชุมชน ในทอ้งถิน เนืองจากวดัเป็น
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ศูนยร์วมของประชาชนในทอ้งถิน เช่น กิจกรรมวนัเช้าพรรษา เป็นเทศกาลทียิงใหญ่ของชาวพุทธ 

ทุกครอบครัวตอ้งไปทาํบุญ ทีวดัอยา่งเนืองแน่น ไดมี้โอกาสพูดคุยทกัทายกนักบัเพือนบา้น มีอะไร

เล่าสู่กนัฟัง มีปัญหาก็ช่วยกนัแก้ไข เกิดเป็นนาํหนึงใจเดียวกัน ได้ระดมสติปัญญาของชาวบา้น 

ช่วยกนัคน้หาคาํตอบตา่งๆ ของปัญหา   

๒. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นโอกาสทีจะประกอบการสร้างบุญกุศล การสร้างบุญกุศลมี ๓ 

พิธี คือ บุญพิธี กุศลพิธีและทานพิธี เช่น พอถึงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน ก็มีความ

กระตือรือร้นไปทาํบุญ ไปฟังเทศน์ ปฏิบติัธรรม รักษาศีล ๕ ศีลอุโบสถตลอดพรรษา บางคนก็

อธิษฐานงดเวน้ อบายมุข เทศกาลเขา้พรรษาทางรัฐบาลจะประกาศให้หยดุงาน หยุดราชการ ในวนั

อาสาฬหบูชาด้วย บางครังวนัหยุดติดต่อกันหลายๆ วนั ผูค้นก็กลับไปเยียมบ้านต่างถินหรือ

ต่างจงัหวดั เดินทางบางครังอาจจะพบกบัอุบติัเหตุ ทาํให้เกิดความสูญเสียขึนมา รัฐบาลจึงมีการ

ประชาสัมพนัธ์ ให้หยดุเหลา้เขา้พรรษา บางคนอธิษฐานไม่ดืมตลอดพรรษาแต่บางคนไดอ้ธิฐานไม่

ดืมตลอดชีวติก็มี การเขา้พรรษานบัวา่เป็นเทศกาลทีสาํคญัสําหรับการเรียนรู้และการดาํเนินชีวติของ

คนไทยดว้ย 

๓. เทศกาลและพิ ธีกรรมเป็นพิ ธีที เสริมสร้างปสาทศรัทธาในสิงศักดิสิทธิ  สร้าง

ความสัมพนัธ์กบัเทพเจา้ จรรโลงอารมณ์ ห่อหุ้มจริยธรมและปรัชญาไว ้เป็นด่านแรกทีดึงดูดคน

ภายนอกใหม้าสนใจ และปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม โดยใชค้วามศกัดิสิทธิเป็นเครืองชกันาํ 

๔. เป็นเทศกาลและพิธีกรรมการสร้างโอกาสของสังคมทีทาํกิจกรรมร่วมกัน  ทาํให้มี

โอกาสสร้างบุญสร้างกุศล จิตใจแช่มชืน สดใส เบิกบาน ไดรั้บความสนุกสนานให้สิงศกัดิสิทธิทีมี

อาํนาจกาํลงัเหนือมนุษยบ์นัดาลใหไ้ดรั้บความสุข 

๕. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ การจดัทาํและพิธีกรรมส่วนมากแล้วจะมี

งานศิลปะประกอบด้วยศิลปะมีหลายด้าน เช่น หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ ประกอบกิจกรมนันด้วย 

พิธีกรรมบางพิธีจะมีการแสดงถึงหัตถศิลป์ เช่น พิธีทาํขวญันาค มีเครืองบูชาครู เครืองสู่ขวญั ที

เรียกว่า บายศรีจะตอ้งทาํประณีต สวยงาม บายศรี จะมีหลายชนั เช่น ๓ ชนั ๕ ชนั เป็นต้น ส่วน

เทศกาลและพิธีกรมบางอย่าง มีทงังานประดิษฐ์และนาฏศิลป์ ร่วมการแสดงเพือให้เกิดความ

ศกัดิสิทธิและการบันเทิง ความสนุกสนาน เช่น ประเพณีปอยหลวง ซึงเป็นประเพณีของคน

ภาคเหนือ (ล้านนาไทย) จะมีการจดักิจกรรม ช่วงฤดูหน้าแล้ง ตงัแต่เดือน ๕ – ๘ ของภาคเหนือ 

หรือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคมทุกปี จะเป็นช่วงประเพณี ปอยหลวง คาํวา่ ปอย
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หลวง คือ งานฉลองหรืองานรืนเริง๒๖ งานทีจดัขึนภายในวดั หลงัจากก่อสร้างทีเป็นถาวรวตัถุ เช่น 

ศาลา วิหารเป็นตน้ ทีศรัทธาประชาชนร่วมกนัสร้างเสร็จแลว้ จะไดท้าํบุญและฉลองใหญ่ เรียกว่า 

ปอยหลวง  

ปอยหลวง คือ ประเพณีของลา้นนาไทยทีประชาชนของวดันนัๆ ร่วมกบัวดั ไดจ้ดัทาํบุญ

ฉลองสิงก่อสร้างทีได้สร้างเสร็จ แล้วมีการสนุกสนานรืนเริง เป็นประเพณีตืนตา ตืนใจและปฏิบติั

กนัมาชา้นาน ทาํใหเ้กิดคุณค่า ดา้นสังคม คือมีความสามคัคีกนั เป็นทีศึกษาของชุมชนรุ่นหลงั เกิด

ศิลปะขึนหลายแขนง 

๖. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เมือมีกิจกรรม ดา้นประเพณีใดๆ 

จะมีการปรึกษา วางแผนและมอบหน้าทีให้ช่วยกนัดูแลระดมความคิด ต่างคนต่างเสนอขอ้คิดเห็น

เพอืให้งานนนัๆ สําเร็จดว้ยตี ลูกหลานจะไดเ้รียนรู้วิธีการทาํงานจากผูใ้หญ่ในเวลาตอ่มา 

 

๕.๗ อทิธพิลของเทศกาลและพธีิกรรมพระพทุธศาสนาต่อสังคมไทยด้านสิงแวดล้อม  

สิงแวดลอ้ม คือ กระบวนการศึกษาทาํให้คนรู้จกัธรรมชาติและรู้จากบทบาทและฐานะของ

ตนทีสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอืนๆ โดยมีเป้าหมายทีจะดาํรงชีวิตอยู่อย่างประสานสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติ พร้อมๆ กบัสังคมทงัระดบัทอ้งถิน ประเทศและโลกอยา่งปกติสุข จึงมีกิจกรรมร่วมกนัใน

สังคมทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มทีสืบต่อกนัมาเป็นประเพณี เป็นพิธีกรรม ถือวา่ธรรมชาติแวดลอ้มมี

ความศกัดิสิทธิ คนโบราณทีอยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ จะสัมผสัคุณค่าอนัสูงส่ง หรือมิติทางวญิญาณของ

ธรรมชาติ ๒๗ เช่น รู้สึกว่าแผ่นดินนีมีคุณ เรียกว่า "พระแม่ธรณี (Mother Eard) แม่นาํมีคุณ เรียกว่า 

“พระแม่คงคา”  ตน้ไมม้ีเทพสถิตอยู่ เรียกวา่ "รุกขเทวดา" ถา้เขา้ถึงหนึงเดียวธรรมชาติ  รู้จกับุญคุณ

ธรรมชาติ กตญั ูต่อสรรพสิงวา่ มนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของธรรมชาติเชือมโยงอยา่งยาวไกลและควร

กตญั ูรู้คุณของสรรพสิงเป็นพนืฐานของจิตใจมนุษย ์

มนุษยจ์ึงไดส้ร้างเทศกาลและพิธีกรรมบางประเภทขึนมาจากการเคารพนบัถือสิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ เมือมนุษยเ์กิดปัญหาขึนพยายามแกปั้ญหาโดยมนุษยไ์ม่ได้จะพึงสิงศกัดิสิทธิทีเกิด

จากศาสนา หรือธรรมชาติ คนในสมยัก่อนๆ มกัอาศยัความเชือว่าใตพ้ืนดินมีแม่พระธรณี  บน

                                                 
๒๖ มณี พยอมยงค์ (ศาสตราจารย์), ประเพณีสิบสองเดือนล้านนา, (เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 

๒๕๓๒), หนา้ ๘. 
๒๗ ประเวศ วะสี, การพฒันาจติเพือสุขภาพ สู่สุขภวะจากการมีจิตใจสูงทังประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรี สฤษดิวงส์, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๖. 
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ทอ้งฟ้ามีพระพิรุณและปฏิบติัต่อความเชือในสิงนนัๆ เพือขอความช่วยเหลือ  บางครังอาจได้ผลก็

เลยปฏิบติักนัต่อๆ มาปัจจุบนัประเพณียงัเกิดขึนทวัไปในสังคมไทย แต่มกัเกิดจากความพึงพอใจใน

การปฏิบติักิจกรรมนนัจึงกระทาํต่อหรือเลียนแบบเอาอยา่งจากสังคมอืน เช่น ประเพณีแข่งฟุตบอล  

ประเพณีเลียงผีปันนาํ (คนภาคเหนือของประเทศไทย) การแข่งเรือประเพณี  ลกัษณะเช่นนีถือว่า

ประเพณีเกิดจากสิงแวดลอ้มทางสังคม การลอยกระทงก็เช่นกนัถือวา่เป็นการแสดงความกตญั ูต่อ

สิงแวดล้อม ในวนัเพ็ญเดือน ๑๒ ของปี สายนําทังหลายในโลกใบนี นอกจากจะต้องรองรับ 

"เคราะห์" ทีมนุษยซึ์งสืบทอดวฒันธรรมประเพณีและความเชือแต่โบราณ ในการบูชาแม่นาํลาํธารที

หล่อเลียงชีวติ ขณะเดียวกนัก็ถือโอกาสฝากสิงไม่ดีไม่งามในตวัเองไปกบัดวงประทีปและสายนาํให้

ไปไกลๆ สู่ทะเลหรือมหาสมุทรนนั พระแม่คงคาก็คงตอ้งรับ "กรรม" มนุษยไ์ดท้าํสกปรกให้กบันาํ 

สิงดงักล่าว คือการลอยกระทง หากไม่ลอยกระทงได้หรือไม่ คงตอบไม่ได้ว่าไม่ให้ลอยกระทง

เพราะเป็นมรดกตกทอดจากอดีตสู่ปัจจุบนั หากมองจุดขาย คือการท่องเทียว รวมทงัเป็นช่วงเวลา

ของการสนุกสนาน ครอบครัวไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมเล็กๆ ร่วมกนั หนุ่มสาวมีโอกาสใกลชิ้ดสนิท

สนม ดว้ยการลอยกระทง มีกระทงหนึงใบ คนในชาติหลายลา้นชีวิตมีโอกาสหลอกตวัเองอีกครังว่า 

ทุกข์โศกโรคภยักาํลงัจะปล่อยไป กบักระทงใบนอ้ยราคาไม่กีสิบบาทแลว้ ยงัมีประเด็นให้วิจารณ์

ทุกปี คือ ผลกระทบของเทศกาลลอยกระทง 

ลอยกระทงกบัปัญหาสิงแวดลอ้มอนัเนืองมาจากวสัดุ เช่น "กระทงโฟม" มากกว่ากระทง

จากวสัดุธรรมชาติ ซึงทุกปีมีการรณรงคไ์ม่ใช้โฟมลอยกระทง เพือให้เจา้หน้าทีของเมืองใหญ่ของ

ไทย เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร สามารถเก็บกระทงขึนจากแม่นาํลาํคลองไดง่้าย แถมยงัเอาโฟ

มกลบัมารีไซเคิลใชป้ระโยชน์ไดอี้ก แต่ความคิดดงักล่าวไดถู้กต่อตา้นอยา่งหนกัจากหลายฝ่าย และ

วนันีในกระแสทีโลกกาํลงัตระหนกัถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ทีคนทงัโลกตอ้งช่วยกนัแกไ้ขโดยเร็ว   

จากสถานการณ์ของนาํเสียและมลพิษทางนาํในประเทศไทยพบวา่ แหล่งนาํทวัประเทศ ซึง

แบ่งออกเป็นแม่นาํ และแหล่งนาํ เช่น แม่นาํปิง แม่นาํวงั กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด  หนองหาร 

ทะเลสาบสงขลา มีแหล่งนาํทีอยูใ่นเกณฑ์ดี แหล่งนาํทีอยู่ในเกณฑ์ตาํ และแม่นาํทีอยูใ่นเกณฑ์ตาํ

มาก โดยเฉพาะแม่นาํเจา้พระยาตอนล่าง และแม่นาํลาํตะคลองตอนล่าง สาเหตุปัญหาคุณภาพนาํเกิด

การระบายนาํเสียจากแหล่งกาํเนิด โดยเฉพาะตามเมืองและชุมชนใหญ่ลงสู่แหล่งนาํ ผลทีตามมาคือ 

ทาํใหเ้กิดการปนเปือนของแบคทีเรียในปริมาณสูง มีค่าเกินมาตรฐานในช่วงทีแม่นาํไหลผา่นชุมชน

เมือง แมว้่าปัจจุบนัตวัเลขจะลดลงไปบา้งเพราะผูค้นหันมาให้ความร่วมมือ แต่ยงัดูสูงอย่างน่าใจ

หายกบัคุณภาพของนาํและมลพิษทีเกิดขึนในแต่ละปี 

สิงสาํคญัอีกประการคือสถานการณ์ขยะลน้เมืองเริมรุนแรงขึนเป็นลาํดบัโดยเฉพาะในพนืที

กรุงเทพมหานคร ขยะมีจาํนวนวนัละมากโดยไดว้า่จา้งเอกชนนาํขยะไปฝังกลบในหลายๆ พืนที นนั
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หมายความวา่ปริมาณขยะในพืนทีกรุงเทพมหานครมีจาํนวนเพมิขึนอยา่งต่อเนือง ซึงหากไม่ร่วมกนั

แกไ้ขวนัหนึงปัญหานีจะรุนแรงจนยากทีจะแก้ไขไดใ้นทีสุด  วิธีการคดัแยกขยะถูกนาํออกมาใช้

เพือให้มีขยะหมุนเวียนเปลียนมาใช้ประโยชน์ให้มากทีสุดโดยกรุงเทพมหานครได้รณรงคไ์ปตาม

เขตต่างๆ ส่วนพืนทีต่างจงัหวดันนั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินก็ไดร่้วมมือกบัหลายๆ หน่วยงาน

ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นโรงเ รียน ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หน่วยราชการ 

ห้างสรรพสินคา้ ศาสนสถาน ฯลฯ จนสามารถ ลดจาํนวนขยะลงไปไดม้าก 

สาํหรับเทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยแต่ละปี แน่นอนวา่จาํนวนขยะในวนัลอยกระทง

มีจาํนวนมากอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้โดยเฉพาะแหล่งนาํสาํคญั ซึงทวัทงัประเทศจะมีการจดังานรืนเริง

สนุกสนานตอ้นรับเทศกาลดงักล่าวจนนาํมาซึงจาํนวนขยะมากกว่าวนัปกติ จึงน่าคิดว่าเทศกาลที

หลายๆ คนคิดวา่สนุกสนาน ไดล้อยกระทงทีบอกวา่ปล่อยทุกขป์ล่อยโศกออกไปตามสายนาํนี จะ

รณรงคอ์ยา่งไรใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจทีถูกตอ้งต่อการรักษาวฒันธรรมประเพณีทีดีงามควบคู่ไป

กบัการรักษาแหล่งนาํทีจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

แนวทางปฏิบติัหนึงสําหรับหลายๆ ครอบครัวทีตอ้งการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางนาํ

เนืองจากปัญหาของการลอยกระทง อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้มไดเ้สนอแนะวา่ควรทาํ

กระทง ๑ ใบต่อครอบครัว  สํานักข่าวต่างๆ ช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ ทุกครอบครัวจะสามารถลด

จาํนวนขยะลงไปไดม้าก และกระทงทาํขนาดเล็กลงซึงคุณค่าทางจิตใจก็ไม่ไดล้ดนอ้ยลง ยงิใชว้สัดุ

ทียอ่ยสลายง่ายและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มดว้ยแลว้ ผลเสียทีตามมาภายหลงัจะเกิดขึนนอ้ยลง 

นอกจากนัน หากจะทาํกระทงขนาดใหญ่อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทาํ ไม่

จาํเป็นต้องปล่อยลงในแม่นําแต่ให้หาวสัดุมารองรับแทน อาจเป็นอ่างนําขนาดใหญ่ก็จะได้

บรรยากาศอีกแบบหนึง โดยไม่ตอ้งสูญเสียความเป็นบรรยากาศ แตส่ามารถทาํความสะอาดไดอ้ยา่ง

สะดวก อีกทงัยงัสามารถนาํนาํทีไดจ้ากการนาํไปใชล้อยกระทงคืนนนัไปรดตน้ไมภ้ายในบา้นไดอี้ก

ทางหนึงดว้ย ทงัไม่ก่อมลพิษและไดอ้รรถรสเช่นเดียวกบัการลอยในแม่นาํลาํคลอง 

นกัวิชาการหลายๆ คนไดใ้ห้ขอ้คิดวา่ กระทงควรจะทาํดว้ยขา้วสาลีทีปลูกในประเทศไทย 

ทีผา่นมาตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศจาํนวนมากในแต่ละปี นนัคือสูญเสียเงินตราของประเทศโดย

ไม่จาํเป็น หากใช้ข้าวไทยหรืผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทีผลิตในประเทศ จะเกิดประโยชน์มากกว่า ดังนนั 

ลอยกระทงปีนีจึงควรใช้วสัดุทดแทนทีมีอยู่มากมายในปัจจุบนัจะคุม้ค่ามากกว่าโดยเฉพาะพืชผกั

ผลไมที้หาง่ายและยอ่ยสลายหรือเป็นอาหารของสัตวท์ีอาศยัในแม่นาํลาํคลองได ้โดยหลีกเลียงการ

ใช้วสัดุประเภทโลหะ เช่น เขม็หมุด ลวด มาใชไ้มก้ลดัทียอ่ยสลายไดง่้ายมีการใชผ้ลิตภณัฑ์ ตกแต่ง

ลวดลายไดต้ามใจชอบ  โดยไม่เสียความเป็นไทยไปแมแ้ต่นอ้ย ราคาอาจจะแพงกวา่กระทงทีทาํจาก

ตนักลว้ยและใบตองแต่นาํหนกัเบากวา่ มีขนาดและสีสันให้เลือกหลากหลาย ก่อนจะถึงคืนวนัเพ็ญ
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นีเรายงัมีเวลาทีจะเตรียม "กระทง" ทีจะปล่อยลงสู่แม่คงคา เตือนใจสักนิด สะกิดใจสักหน่อยว่า 

กระทงใบนอ้ยนีจะไม่สร้างมลภาวะแก่สิงแวดลอ้ม จะช่วยถนอมแม่นาํลาํธารและแหล่งนาํของเรา

ใหมี้ชีวติยนืยาวต่อไปถึงรุ่นลูกหลาน 

การเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ เป็นวิถีชีวิตทีสําคญัประการหนึงของชุมชน เราจึงมกัให้

ประชาชนไดร่้วมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ มากมาย เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน คริสตม์าส 

ฯลฯ ประชาชนจะฉลองกนัอยา่งมีความสุขสนุกสนานใหส้มกบัความเหนือยยากทีไดท้าํงานมาครบ

ปี แต่การฉลองเทศกาล ประเทศชาติหรือมนุษยชาติตอ้งไดรั้บในผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มมากมาย

เท่าใด โดยเฉพาะการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในกรรมวิธีการผลิตและมลพิษของสิงแวดลอ้มที

เกิดขึนตามมา ซึงในช่วงทีผ่านมาได้มีการศึกษาในเรืองดงักล่าวนีบา้งแล้ว โดยการประเมินถึง

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มจากการใชจ่้าย เช่น ซือเสือผา้ อาหารและเครืองดืม เครืองไฟฟ้า หนงัสือ 

ขนม พลุประทดั ฯลฯ เพือเป็นเครืองใช้ในเทศกาลและพิธีกรรมนันๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้มไม่มากก็น้อย แต่จะทาํอย่างให้เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ส่งผล

กระทบด้านลบน้อยทีสุด ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นการอนุรักษ์สิงแวดล้อม เช่น ป่าไม ้แมน้าํ 

อากาศ ดิน สัตว ์ฯลฯ ใหมี้ความยงัยนืและอุดมสมบูรณ์ต่อไป 
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จดัเตรียมเครืองเซ่นสังเวยเจา้ป่าเจา้เขา เครืองสังเวยจะประกอบด้วยจากนันก็สร้างศาลเพียงตา

สําหรับอญัเชิญรุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาตน้ไม ้แลว้ทาํพิธีไหวพ้ระแม่ธรณี สําหรับการบวช

ตน้ไม ้จะมีผา้เหลือง ด้ายสายสิญจน์ บาตรนาํมนต์และส้มป่อยจากนนัโยงดา้ยสายสิญจน์ไปตาม

ตน้ไมใ้นบริเวณป่า แลว้โยงมายงัสถานทีทาํพิธี ซึงจะมีพระพุทธรูปตงัเป็นประธานมีพระสงฆ์และ



๑๗๔ 

 

 

หมอเวทมนตร์ ทาํพิธีเชิญเทวดาอารักษ ์ผีป่า ผีเขา ทาํพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ ์เจา้ป่าเจา้เขา ให้รับรู้

และให้มาอยูใ่นป่าไม ้ดูแลตน้ไม ้หากมีผูใ้ดมาตดัไม ้ทาํลายป่า ขอให้ผูน้นัมีอนัเป็นไปต่าง ๆ ซึง

เป็นเรืองของหมอเวทมนตร์ทีจะนาํมากล่าว  เมือเสร็จพิธีเซ่นสังเวยแลว้ก็เป็นพิธีสงฆ ์เริมจากไหว้

พระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจิมต้นไม้ เสร็จแล้วพระสงฆ์ จะห่ม

ผา้เหลืองให้ตน้ไม ้พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา จากนนัประพรมนาํพระพุทธมนต์ตามตน้ไมที้บวช

ไว ้เป็นเสร็จพิธี๒๘ พิธีกรรมนีทาํให้ไม่มีใครกลา้ตดัตน้ไมใ้หญ่ ตน้ไมก้็จะเจริญเติบโตสร้างความชุ่ม

ชืนร่มเยน็ เกิดอากาศบริสุทธิ ใหแ้ก่มนุษยโ์ลก 

เทศกาลเขา้พรรษา ภาษาบาลีเรียกว่า “วสัสูปนายิกา” ถือเป็นเทศกาลทีปฏิบติักนัมาตงัแต่

สมยัพุทธกาล วตัถุประสงคข์องการเขา้พรรษาคือ หา้มพระสงฆส์ัญจรในช่วงฤดูฝน ซึงเป็นฤดูกาล

ทาํไร่ทาํนาของประชาชน หากไม่มีการบญัญติัห้ามดงักล่าว พระสงฆอ์าจจะเหยียบยาํไร่นาจนเกิด

ความเสียหายแก่ธัญญาหาร ธรรมชาติและสิงแวดลอ้มได ้มีเรืองเล่าวา่ สมยันนัพระผูม้ีพระภาคเจา้

ประทบัอยู ่ณ พระเวฬุวนัสถานทีใหเ้หยอืแก่กระแต เขตกรุงราชคฤห์ ครังนนั พระพุทธองคย์งัมิได้

ทรงบญัญติัการเขา้จาํพรรษาแก่ภิกษุทงัหลาย ภิกษุเหล่านนัเทียวจาริกไปทงัฤดูหนาว ฤดูร้อนและ

ฤดูฝน มนุษยท์งัหลายพากนัตาํหนิ ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน พระสมณะเชือสายศากยบุตรจึงได้

เทียวจาริกไปทงัฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน เหยยีบยาํติณชาติอนัเขียวสด เบียดเบียนสิงมีชีวิตซึงมี

อินทรียเ์ดียว เหยียบสัตวเ์ล็กๆ จาํนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า พวกอญัเดียรถียเ์หล่านีผูสอน

ธรรมไม่ดียงัพกัอยู่ประจาํทีตลอดฤดูฝน  อีกทงัฝูงนกเหล่านีเล่า ก็ยงัทาํรวงรังบนยอดไม ้พกัอยู่

ประจาํทีในฤดูฝน ส่วนพระสมณะเชือสายศากยบุตรเหล่านี เทียวจาริกไปทงัฤดูหนาว ฤดูร้อนและ

ฤดูฝน ยาํติณชาติอนัเขียวสด เบียดเบียนสิงมีชีวิตซึงมีอินทรียเ์ดียว เหยียบสัตวเ์ล็กๆ จาํนวนมากให้

ถึงความวอดวายไป” ภิกษุทงัหลายไดย้ินมนุษยเ์หล่านนั ตาํหนิ ประณาม โพนทะนา จึงนาํเรืองนีไป

กราบทูลพระผูม้ีพระภาคเจา้ให้ทรงทราบ๒๙ จึงเป็นสาเหตุให้พระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์

อยูจ่าํพรรษาในช่วงฤดูฝน การเขา้พรรษาจะทาํให้พระสงฆห์ยุดอยูก่บัที สํารวจธรรมชาติเพือจะได้

บทเรียนจากธรรมชาติแล้วอาศยัธรรมชาติรอบตวัเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของชีวิต เรียนรู้คุณค่า

ของสิงแวดลอ้มอนัเป็นการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้มไปในตวั 

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นสิงแวดลอ้ม สรุปได้

ดงันี 

                                                 
๒๘ [ออนไลน์], แหล่งทีมา : https://www.mculture.go.th/tak/ewt_news.php?nid =553&filename=index.[

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕] 
๒๙ ว.ิม.(ไทย) ๔/๑๘๔/๒๙๒. 
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๑. เทศกาลและพิธีกรรมแสดงถึงความกตญั ูต่อสิงแวดลอ้ม เช่น ลอยกระทง มนุษยไ์ด้

แสดงขอบคุณต่อธรรมชาติ ขอบคุณนาํทีใหไ้ดกิ้น ไดอ้าบ ไดใ้ช้ทาํการเกษตร ทาํให้มนุษยมี์ชีวิตได้

อยูต่่อ แต่บางครังมนุษยอ์าจลืมนึกถึงผลกระทบจากกระทาํของมนุษยเ์อง ไดท้าํลายธรรมชาติ เช่น 

ทิงสิงสกปรกลงนาํ ตดัไมท้าํลายป่า เป็นตน้ 

๒. เทศกาลและพิธีกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เช่น วนัวิสาขบูชา ของทุกปี  เป็น

เทศกาลทีรัฐบาลไทยไดป้ระกาศเมือ วนัที ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ให้เป็น “วนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติ” โดยการส่งเสริมให้คนปลูกป่ารักษาธรรมชาติ ในปัจจุบัน โลกกําลังมีปัญหาเรือง

สิงแวดลอ้ม คือ มีสภาวะอากาศร้อน หรือภาวะโลกร้อน ส่งผลใหน้านาประเทศตืนตวัทีจะแกปั้ญหา

เรืองโลกร้อน ในประเทศไทยอาจจะมีเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสือนาํให้คนได้

ช่วยกนัแกปั้ญหาและเห็นคุณค่าดว้ย และการเขา้จาํพรรษาของพระสงฆก็์เป็นอีกเทศกาลหนึงทีเป็น

การอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

๓.  เทศกาลและพิธีกรรมเป็นสือแห่งการดําเนินชีวิต การดาํเนินชีวิตการให้ก ําลังใจ 

นอกจากทางกายภาพแลว้ยงัมีเรืองจินตภาพ เรืองจิตใจก็เป็นสิงสาํคญั เช่น ชาวนาไทย ก่อนจะทาํนา

ก็ไดบ้นบานกบัพระแม่โพสพขอให้การทาํนาไดข้า้วมาก เมือการเก็บเกียวเรียบร้อยก็ไดท้าํตามทีได้

บนไว ้จนเป็นวิถีชีวติของคนไทยปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

๔. เทศกาลและพิธีกรรมทาํให้เกิดสิงแวดลอ้มศึกษา  คือ กระบวนการศึกษาทีจะทาํให้คน

รู้จกัสิงแวดลอ้ม รู้จกัประเพณีสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอืนๆ โดยมีเป้าหมายของการดาํรงชีวิต คือ

การไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียนเบียนสิงแวดลอ้มและยงัประโยชน์ใหก้บัสังคมต่อไป 

 

สรุปท้ายบท 

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนามีอิทธิพลให้เกิดบรรทดัฐานเกียวกบัการดาํเนินชีวิต

ต่อสังคมไทย ทงัด้านทฤษฎีและการปฏิบติัเพือความเจริญแห่งตนและสังคม เช่น การไหวแ้ม่พระ

ธรณี แม่พระคงคา ทีไดใ้ห้ทีอยูอ่าศยั ใหค้วามอุดมสมบูรณ์แก่ไร่นา ให้ไดอ้าบ ไดกิ้นจึงมีเพอืแสดง

การขอบคุณ เช่น ประเพณีลอยกระทง เพือสร้างบุญแผ่กุศล ผลบุญ ในสังคมไทยมีในรอบปีที

ถ่ายทอดกันมา คนไทยมีวฒันธรรมเป็นของตนเองมาช้านาน มีเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ที

สังคมไทยได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา เช่น ด้านจิตใจ ว ัฒนธรรมไทย  ศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม ประเพณี ประติมากรรม จิตรกรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม  หากจะมอง

ยอ้นหลงัทบทวนถึงเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีอิทธิพลสังคมไทยตอ้งมีมากอยา่ง

แน่นอน เพราะเทศกาลและพิธีกรรมเหล่านันเป็นแนวทางแห่งการดาํเนินชีวิตของคนไทย  เช่น 
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เทศกาลสงกรานต์สอนให้คนมีความกตัญ ูต่อบรรพบุรุษ เทศกาลเข้าพรรษาทาํให้คนรักษา

สิงแวดลอ้ม เทศกาลลอยกระทงก็ทาํให้คนมีคนความกตญั ูต่อนาํ เป็นตน้ เทศกาลและพิธีกรรมยงั

มีอิทธิพลอืนๆ  เช่น เมือคนมารวมกนัเริมทาํการอยา่งจริงจงัฝึกวินยัขนัพืนฐาน นาํคนให้ประสานชา้

ในชีวิตชุมชน เป็นเครืองนาํศรัทธาให้เขา้ถึงธรรมทีสูงยิงขึนไป พระสงฆ์มีโอกาสปรากฏตวัต่อ

สาธารณชนและให้ธรรมเป็นรูปแบบทีจะสือธรรมสําหรับคนหมูใหญ่ คนส่วนใหญ่สนใจระดับ

พิธีกรรม ส่วนนอ้ยสนใจระดบัจริยธรรม ส่วนนอ้ยทีสุดสนใจระดบัปรัชญา๓๐ 

ประชิด สกุณะพฒัน์ กล่าวถึงอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อ

สังคมไทย แบ่งเป็น ๕ ประการ คือ เป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจ เป็นสิงควบคุมพฤติกรรมของคนใน

สังคม เป็นสัญลกัษณ์ชีนาํให้เขา้ใจสาระสําคญัของชีวิต เป็นเครืองผูกพนัความเป็นพวกเดียวกนั 

และเป็นเครืองมือผสมผสานความเชือต่างๆ เขา้ดว้ยกนั๓๑ ส่วนในบทนีไดแ้บ่งอิทธิพลของเทศกาล

และพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยไวจ้าํนวน ๖ ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเชือและจิตใจ 

ดา้นวฒันธรรมและประเพณี  ด้านสังคมและการปกครอง  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการศึกษาและดา้น

สิงแวดลอ้ม ซึงจะทาํใหส้ังคมไทยเห็นอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทีมีต่อ

สังคมไทย และจะไดช่้วยกนัอนุรักษ ์ส่งเสริมและรักษาให้คงอยูคู่ก่บัสังคมไทยไปอีกนานแสนนาน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๓๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), หลักสูตรวิชาประวัติพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียน

พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๔๑๑. 
๓๑ ประชิด สกุณะพฒัน์, วฒันธรรมพืนบ้านและประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญา, ๒๕๔๖), 

หนา้ ๖๒. 
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คาํถามท้ายบท 
 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคาํถามต่อไปนี 

๑. จงอธิบายประโยควา่ “พิธีกรรมเป็นองคป์ระกอบหนึงของพระพุทธศาสนา” ใหเ้ขา้ใจ 

๒. จงอธิบายอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมไทยดา้นเศรษฐกิจ 

๓. จงอธิบายอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาทีมีต่อสังคมไทยทงัโดยตรงและ

โดยออ้ม 

๔. จงวิเคราะห์ให้เห็นว่าเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้าน

สิงแวดลอ้ม 

๕. ประชิด สกุณะพฒัน์ กล่าวถึงอิทธิพลของเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

วา่อยา่งไร 

 

ตอนที ๒ ให้นิสิตทําเครืองหมาย X ทับข้อ ก ข ค หรือ ง ทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว 
 

๑. ขอ้ใดไม่ใช่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 

 ก. ดา้นการศึกษา ข. ดา้นเทคโนโลย ี   

ค. ดา้นภาษา ง. ดา้นสังคมสงเคราะห์ 

๒. ประโยควา่ “ความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตทีสืบทอดต่อๆ กนัมาและมีผลต่อพฤติกรรม โดยไม่

คาํนึงถึงเหตุผล” เป็นความหมายของคาํใด 

 ก. ความเชือ ข. ประเพณี 

 ค. พิธีกรรม ง. เทศกาล 

๓. สิงใดเป็นเครืองมือพฒันาเพอืความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมไดดี้ทีสุด 

 ก. สิงแวดลอ้ม ข. เศรษฐกิจ  

ค. การศึกษา ง. การปกครอง 

๔. ประโยคว่า “เป็นการส่งเสริมการท่องเทียวในช่วงเทศกาลต่างๆ” สอดคล้องกับอิทธิพลของ

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาดา้นใดมากทีสุด 

ก. ดา้นสังคม ข. ดา้นการศึกษา 



๑๗๘ 

 

 

ค. ดา้นสิงแวดลอ้ม ง. ดา้นเศรษฐกิจ 

๕. วนัรัฐธรรมนูญเป็นราชพิธีทีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นใดมากทีสุด 

ก. ดา้นความเชือและจิตใจ ข. ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

ค. ดา้นสงัคมและการปกครอง ง. ดา้นเศรษฐกิจ 

๖. วนัลอยกระทงเป็นเทศกาลและพิธีกรรมทีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยดา้นใดมากทีสุด 

ก. ดา้นสังคม  ข. ดา้นการศึกษา 

ค. ดา้นสิงแวดลอ้ม  ง. ดา้นเศรษฐกิจ 

๗. ประโยคว่า “ภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีและสันสฤต” สอดคล้องกับอิทธิพลของ

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาดา้นใดมากทีสุด 

ก. ดา้นสังคมและการปกครอง  ข. ดา้นภาษาและการศึกษา 

ค. ดา้นความเชือและจิตใจ  ง. ดา้นสิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 

๘. พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงระบบการดาํรงอยู่ของมนุษยมี์องค์ประกอบ ๓ อย่าง 

ยกเวน้ขอ้ใด 

 ก. มนุษย ์  ข. ธรรมชาติ  

ค. สังคม  ง. เศรษฐกิจ 

๙. พิธีกรรมใดทีสามารถประยกุตสู่์การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มไดอ้ยา่งชดัเจน 

ก. การบรรพชาอุปสมบท  ข. วนัสงกรานต ์  

ค. ทาํบุญวนัสารทเดือน ๑๐  ง. แห่เทียนเขา้พรรษา 

๑๐. ในภาพรวมเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยด้านใดมากและ

เด่นชดัทีสุด 

ก. ดา้นความเชือและจิตใจ  ข. ดา้นเศรษฐกิจ 

ค. ดา้นการศึกษา  ง. ดา้นสิงแวดลอ้ม 
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ประเวศ วะสี. การพฒันาจิตเพือสุขภาพ สู่สุขภวะจากการมีจิตใจสูงทงัประเทศ. กรุงเทพมหานคร :  

 มูลนิธิสดศรี สฤษดิวงส์, ๒๕๔๙. 
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บทที ๖  

เทศกาลและพธีิกรรมทสํีาคญัในภาคต่างๆ ของไทย 

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ 

        ดร.ประดิษฐ ์ ปัญญาจีน 

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ผูศึ้กษาสามารถ 

๑.อธิบายความหมายของเทศกาลและพิธีกรรมทีสาํคญัในภาคต่าง ๆ ของไทยได ้

๒.อธิบายความสาํคญัและความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมทีสาํคญัในภาคต่าง ๆ  

   ของไทยได ้

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 เทศกาลและพิธีกรรมในภาคเหนือ 

 การเขา้กรรม 

 ตานก๋วยสลาก 

 ยีเป็ง 

 เทศกาลและพิธีกรรมในภาคกลาง 

 วนัสารทไทย 

 ตกับาตรเทโว 

 โยนบวั 

 เทศกาลและพิธีกรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 แห่ผีตาโขน 

 แห่ปราสาทผงึ 

 บุญผะเหวต 

 เทศกาลและพิธีกรรมในภาคใต ้

 สารทเดือนสิบ 

 ชิงเปรต 

 ลากพระ/ชกัพระ 

 



๑๘๒ 
 

 

๖.๑ ความนํา 

นิยามความหมายของเทศกาล/พิธีกรรมตลอดถึงประเพณีไทยคือระเบียบแบบแผนทีถูกที

ควรในทางปฏิบติัทีทุกคนลว้นเห็นว่าดีและเป็นทียอมรับของผูค้นส่วนใหญ่ นาํหลกัระเบียบแบบ

แผนนันมาปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมาอีกทงัยงัรวมถึงความเชือ ความคิด การกระทาํ ค่านิยม ทศัคติ 

ศีลธรรมจริยธรรม จารีต วฒันธรรมและการประกอบพิธีกรรมทีมีมาตงัแต่ยุคสมยัอดีตสืบเนืองกนั

มาเรือยๆ จนถึงยคุสมยัปัจจุบนั 

หากพูดถึงประเพณีทีไดรั้บอิทธิพลจากความเชือในเรืองลีลบัหรืออาํนาจเหนือมนุษยก์็มี

เรืองเล่าขานเป็นจาํนวนมากซึงบางเรืองทีเล่าขานสืบต่อกนัมาก็มีเรืองของพระพุทธเจา้แฝงอยู่ใน

เรืองนนัดว้ยหรือเรืองเกียวกบัฟ้าดินอากาศทีสามารถดลบนัดาลตามคาํขอของคนไดก้็มีเช่นกนัอาทิ

เช่นขอพลงั เหนืออาํนาจจากฟ้าให้ฝนตก หรือขอพลงัเหนืออาํนาจจากฟ้าให้ฝนหยุดตกเป็นตน้ 

(ทงันีขึนอยูก่บัความเชือส่วนบุคคล) และพจนานุกรมภาษาไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้นิยาม

ของคาํวา่ประเพณีของไทยไวว้า่ ‘ขนบธรรมเนียมแบบแผน’ 

 ประเพณีต่างๆ ในประเทศไทยหากแบ่งตามหลกัอยา่งเป็นทางการจะสามารถแบ่งออกเป็น 

๖ ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ,ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ,ภาคตะวนัตก ,ภาคกลาง ,ภาค

ตะวนัออกและภาคใตแ้ต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะแบ่งกลุ่มตามลกัษณะประเพณีวฒันธรรมทีคล้ายกนั

แบบกวา้งๆ กล่าวคือมีการรวมภูมิภาคให้เหลือเพียง ๔ ภูมิภาค โดยจดัแบ่งดงันี  ภาคเหนือ  ภาค

กลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

 

๖.๒ เทศกาลและพธีิกรรมในภาคเหนือ 

๖.๒.๑ การเข้ากรรม 

 การเขากรรม หมายถึงการอยูปริวาสกรรมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งเรื่องของอาบัติ
นี้เปนเรื่องของพระที่ลวงละเมิดพระวินัยหรือศีลแลวเกิดโทษหรือความผิดเมื่อเกิดโทษแลวก็ตองมีการ
ลงโทษอันเปนเรื่องธรรมดาของการอยูรวมกันในสังคมตองมีขอบเขตของสังคมหรือกฎระเบียบตางๆ 
ที่สังคมนั้นๆบัญญัติขึ้นเพ่ือเปนการปองกันรักษาคนหมูมากหรือสังคมสวนรวมไมใหเกิดความเสียหาย 
ตอระบบของสังคม 

การเขากรรม หมายถึง กัมมัฏฐานขอปฏิบัติใหชีวิตมีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยูและเปน 
ความหวังอันไพบูลยเมื่อจากโลกนี้ไปผูที่ไมเคยฝกกัมมัฏฐานยอมเปนผูที่ถูกนิวรณเขาครอบงําจะไมพบ
กับคําวาสุขกายสุขใจเลย 

การเขากรรมหมายถึงการเขาปริวาสกรรมเปนพิธีกรรมที่จัดข้ึนเมื่อพระภิกษุในพระพุทธ 
ศาสนาตองลวงอาบัติสังฆาทิเสสดวยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตามหากจะใหพนอาบัติที่ตองลวงนั้นก็ตองอยู
กํา คือเขาปริวาสกรรมจึงจะพนได 



๑๘๓ 
 

 

 

๑. ประเภทของการเขากรรม 

การเขากรรมในลานนาแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได ๓ ประเภท คือ ปริวาสกรรมนิโรธ
กรรมและธุดงคกรรมซึ่งในแตละประเภทนั้นยังแบงเปนขอปฏิบัติตามหัวขอยอยไดอีกดังมีราย 
ละเอียดตอไปนี้ 

๑.ปริวาสกรรม 

ปริวาสกรรม หมายถึงพิธีกรรมที่จัดขึ้นเมื่อพระภิกษุตองลวงอาบัติสังฆาทิเสสหากจะพน 
อาบัติที่ตองลวงไปก็ตองอยูกําหรืออยูปริวาสกรรมจึงจะพนไดการเขาปริวาสกรรมของภิกษุในแตละ
ภาคแตละทองถ่ินอาจจะมีความแตกตางกันไปในดานพิธีกรรมการเขากรรมของพระภิกษุนั้นเปนเรื่อง
ที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแตโบราณกาลเปนการทําเพ่ือใหพระภิกษุที่ตองอาบัติสังฆาทิเสสไดมีโอกาสชําระ
สิ่งท่ีกระทําอันเปนความผิดทางพระวินัยเพ่ือใหการกระทํานั้นเปนไปดวยความบริสุทธิ์ปราศจากความ
เศราหมอง  

๒.นิโรธกรรม 

นิโรธกรรม เปนการเขากรรมของภิกษุในลานนาซึ่งเปนการปฏิบัติขัดเกลากิเลสใหเบาบางลง
ไดเปนพิธีกรรมแบบผสมผสานระหวางนิโรธกรรมกับธุดงควัตรเปนนิโรธกรรมสมมติสงฆที่ครูบาเจาศรี
วิชัยนักบุญแหงลานนาไทยไดปฏิบัติมากอนและเปนแบบอยางใหแกพระภิกษุในลานนาไดยึดถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

๓.ธุดงคกรรม 

ธุดงคภาษาบาลีใชคําวาธุตังคะหมายถึงองคคุณเปนเครื่องกําจัดกิเลสองคคุณของผูกําจัด
กิเลสกลาวคือเจตนาความตั้งใจขัดเกลากิเลสเจตจํานงความจงใจที่ทําใหละกิเลสไดธุดงคเปนวัตร
ปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวแตไมมีการบังคับแลวแตผูใดจะสมัครใจปฏิบัติเปนอุบายวิธีกําจัด
ขัดเกลากิเลสทําใหเกิดความมักนอยสันโดษยิ่งขึ้นไมสะสมเพ่ือใหเบาสบายไปมาไดสะดวกดวยไมมี
ภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปกก็บินไปฉะนั้นมิใชเพ่ือสะสมหรือเพ่ือลาภสักการะและชื่อเสียงถาทํา
เพ่ือลาภเพ่ือชื่อเสียงตองอาบัติทุกกฎ 

ธุดงคในภาษาไทยใชเรียกพระภิกษุแบกกลดเดินไปตามทางหรือเขาปาไปวาเดินธุดงคหรือ 
ออกธุดงคเรียกภิกษุที่ปฏิบัติเชนนั้นวา พระธุดงคธุดงคในภาษาไทยนี้จึงมีความหมายเฉพาะตัวตาม
ประเพณีของพระวัดปาของประเทศไทย ซึ่งตางจากคมัภีรทางพระพุทธศาสนาอยูเปนอยางมากเพราะ
ธุดงคตามคัมภีรนั้น ผูปฏิบัติไมจําเปนตองเดินเท่ียวไปทั่วไมจําเปนตองอยูปาไมมีการใชกลด ไมรับเงิน 
เปนตน 
 

๒. ความสําคัญของการเขากรรม 

ความสําคัญของการเขากรรมในลานนาไมวาจะเปนรูปแบบใดๆก็ตามตางมีจุดมุ งหมาย
เดียวกันคือความหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายเพ่ือยังประโยชนสุขแกชนหมูมากทั้งตอตนเองชุมชนหรือ
ธรรมชาติการเขากรรมในลานนาจึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเชื่อมประสานใหเกิดการเรียนรูสูความหลุด   
พนเปนการอนุเคราะหซึง่กันและกันระหวางชาวบานกับวัดเพราะชาวบานมองเห็นวาการไดชวยเหลือ
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ขวนขวายพระสงฆในการปฏิบัติธรรมถือเปนมงคลเปนบุญกุศลอยางแรงกลาในการทําบุญตามหลัก
ของบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการ 

 

๓. คุณคาของการเขากรรมในลานนา 
๑. คุณคาของการเขากรรมในลานนาดานจิตใจ 

การเขากรรมในลานนาโดยทั่วไปแลวก็คือการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรที่เรียกวาการ
เขากรรมนั้นเปนภาษาถิ่น คือการปฏิบัติกัมมัฏฐานการเขาคือการปฏิบัติการยึดถือประพฤติตามสวน
กรรม ในที่นี้คือกัมมัฏฐานตางจากกรรมที่แปลวาการกระทําดังนั้นการเขากรรมหรือการเขาก๋ัมก็คือ
การปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานอยางใดอยางหนึ่งสังคมลานนาในอดีตไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาคือการ
ประพฤติตามธุดงค ๑๓ อยางใดอยางหนึ่งในการเขากรรมนั้นจะสงผลใหเกิดคุณคาตางๆ ตอผูปฏิบัติ
และผูที่เก่ียวของการเขากรรมจึงมีคณุคาทางดานจิตใจ 

๒. คุณคาของการเขากรรมในลานนาดานสังคม 

การเขากรรมเปนการแสดงใหเห็นลักษณะของความเปนชุมชนสังคมในท่ีนั้นๆ เพราะเปน  
การแสดงออกถึงการมีความรวมมือกันภายในสังคมทุกสวนของชุมชนเองไมวาจะเปนดานใดก็ตาม 
เพราะการเขากรรมไมใชเรื่องของคนเพียงคนเดียวแตการเขากรรมเปนการทําเพ่ือใหเกิดผลรวมกันใน
สังคมซึ่งการเขากรรมในลานนาจะสงผลตอสังคมโดยตรงกลาวคือการเขากรรมจะมีความเชื่อมโยง
เก่ียวพันกับสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมไดจําตองอาศัยรวมกันในการดําเนินงานของทางศาสนาและชุมชน
จึงจะสามารถดําเนินการตอไปไดเพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝายคือทางดานศาสนาโดยเฉพาะ
พระภิกษุสงฆผูปฏิบัติธรรมกับชุมชนคือผูชวยเหลือคอยอุปถัมภซึ่งท้ังสองยอมไดประโยชนท้ังสองฝาย
และใหถึงเปาหมายสูงสุดของชีวิต  

๓.คาของการเขากรรมในลานนาดานการพัฒนาสาธารณประโยชน 

คุณคาอยางหนึ่งที่ปรากฏในการเขากรรมในลานนานั้นนอกจากจะเปนเครื่องขัดเกลากิเลส
หรือการหลอมรวมสังคมใหเปนหนึ่งเดียวแลวคุณคาอยางหนึ่งก็คือการพัฒนาสรางสิ่งสาธารณประ   
โยชนใหเกิดข้ึนในที่นั้นๆ เพราะการเขากรรมในลานนาถือวาการเขากรรมเปนการรวมเอาคนในชุมชน
มาเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันคือการสรางบุญกุศลการสรางบุญกุศลที่เปนรูปธรรมถือวาเปนสาระ
สําคัญอยางหนึ่งที่ปรากฏอยูสังคมลานนาโดยการสรางสิ่งตางๆ ลวนแลวแตเปนการสรางเพ่ือประ     
โยชนสวนรวมทั้งสิ้น เชน การสรางศาลาในปาชา การสรางถนนเขาปาชาการสรางหองน้ํา เชิงตะกอน 
กอสรางกําแพง เปนตน  

๔.คุณคาของการเขากรรมในลานนาดานประเพณี 

ประเพณีคือความประพฤติของคนสวนรวมที่ถือกันเปนธรรมเนียมหรือเปนระเบียบแบบแผน
เปนพิมพเดียวกัน” ซึ่งการเขากรรมในลานนาถือเปนมิติอยางหนึ่งของสังคมลานนาท่ีถูกสรางข้ึนบน
พ้ืนฐานของความเชื่อความศรัทธากอกําเนิดเปนวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคาจนมาเปนประเพณีทีดีงามของ
สังคม ประเพณีเปนสิ่งที่ถูกถายทอดสืบตอกันมาโดยผานพิธีกรรม วัฒนธรรม ทําใหประเพณีเปนสิ่งที่
ทุกคนไดยึดถือปฏิบัติดวยความเลื่อมใสและความศรัทธาการเขากรรมถือเปนประเพณีที่สําคัญของ     
ลานนา  

๕.คุณคาของการเขากรรมในลานนาดานความเชื่อและพิธีกรรม 
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   ความเชื่อคือความพยายามของคนรุนกอนๆเพ่ือหาคําตอบใหกับคําถามเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีอยู
แวดลอมตนเองหรือเก่ียวกับตนเอง โดยอาศัยประสบการณบางจินตนาการบางเพ่ือใหไดคําตอบท่ีไม
เปนเหตุผลทางวิทยาศาสตรแตคนยอมรับแลวสงผานยังคนรุนหลังๆ ความเชื่อมักถูกทําใหขลังยิ่งข้ึนด
วยการประกอบพิธีกรรมความเชื่อเปนนามธรรมเปนกิจกรรมทางจิตที่คอนขางสลับซับซอนที่ยอมรับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งวามีอยูหรือเปนอยูโดยมีหลักฐานพยานสนับสนุนอยูบางเมื่อมีความเชื่อตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
พยายามแสดงออกทางกาย ทางวาจา ตอสิ่งนั้น ทําใหเปนรูปธรรมจึงทําใหเกิดพิธีกรรมที่สําคัญขึ้น
พิธีกรรมจะตองมีบรรยากาศแหงความศักดิ์สิทธิ์อยูดวยถาไมมีบรรยากาศแหงความศักดิ์สิทธิ์ก็ไมใช
พิธีกรรม พิธีกรรมเปนแบบอยางของพิธีกรรมที่กําหนดไวดวยกฎเกณฑหรือธรรมเนียมประเพณีหรือ
ศาสนาใหกระทําและเพื่อใหมีความขลัง มีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์ 

๔. อิทธิพลของการเขากรรมในลานนาที่มีตอสังคม 

ในสังคมตางๆ ลวนมีคตินิยมในการประพฤติปฏิบัติซึ่งเปนกระบวนการที่สามารถขัดเกลา   
หลอหลอม และสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ในสังคมนั้น ๆ ไดการเขากรรมในลานนาซึ่งเปนเรื่องของสวนรวม
หรือเปนเรื่องของคนในสังคมที่ดําเนินการรวมกันทุกฝายเพื่อใหเกิดการเขากรรมเกิดขึ้นซึ่งมิใชเปน
เรื่องของคนใดคนหนึ่งการเขากรรมในลานนาจึงมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอสังคมลานนาเพราะการเขา
กรรมเปนกระบวนวิธีหนึ่งท่ีสามารถควบคุมสังคมใหประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเปา
หมายเหมือนกัน มีความเชื่อโดยพ้ืนฐานเหมือนกัน รูปแบบวิธีในการปฏิบัติคลายกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน 
กระบวนการที่สามารถขัดเกลาคนในสังคมไดทางหนงึและมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอสังคมลานนา 

 

  ๖.๒.๒ ตานก๋วยสลาก 

ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีทีมีมาตงัแต่ครังพุทธกาลไดม้ีการปฏิบติัสืบต่อกนัมา

ยาวนาน เรืองมีอยู่ว่ามีนางยกัษิณีตนหนึงมกัจะเบียดเบียน ผูค้นอยู่เสมอ ครันได้ฟังธรรมคาํสอน

ของพระพุทธเจา้แลว้นางก็บงัเกิดความเลือมใสศรัทธานิสัยใจคอทีโหดร้ายก็กลบัเป็นผูเ้อืออารีแก่

คนทวัไปจนผูค้นต่างพากนัซาบซึงในมิตรไมตรีของนางยกัษิณีตนนนั ถึงกบันาํสิงของมาแบ่งปัน

ให้ แต่เนืองจากสิงของทีไดรั้บมีจาํนวนมากนางยกัษิณีจึงนาํสิงของเหล่านนัมาทาํเป็นสลากภตัแลว้

ให้พระสงฆ/์สามเณร จบัสลากดว้ยหลกัอุปโลกนกรรม คือสิงของทีถวาย มีทงัของของมีราคามาก

และมีราคาน้อยแตกต่างกนัไปตามแต่โชคของผูไ้ด้รับการถวายแบบจบัสลากของนางยกัษิณีจึง

นบัเป็นครังแรกของประเพณีทาํบุญสลากภตัในพุทธศาสนา ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นการถวาย

ทานโดยไม่เจาะจงผูรั้บ จะทาํกนัตงัแต่วนัเพญ็เดือน ๑๒ เหนือ(ขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๐ ใต)้ จนถึงเกียง

ดบั (แรม ๑๕ คาํ เดือน ๑๑ใต)้ 

  ความสําคัญ ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีในพุทธศาสนาทีสาํคญัอยา่งหนึง

ในลา้นนาไทยซึงสืบเนืองมาจากค่านิยมทีสืบทอดมาชา้นานคือ 

          ๑. ประชาชนวา่งจากภารกิจการทาํนา 
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          ๒. ประชาชนหยุดพกัไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน 

          ๓. พระสงฆจ์าํพรรษาอยูอ่ยา่งพรักพร้อม 

          ๔. ผลไมม้ากและกาํลงัสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลียง กลว้ย ออ้ยฯลฯ 

          ๕. ไดโ้อกาสสงเคราะห์คนยากจน เป็นสังฆทาน 

          ๖. ถือวา่มีอานิสงส์แรง คนทาํบุญจะมีโชคลาภ 

          ๗. มีโอกาสหาเงินและวสัดุบาํรุงวดัก๋วยสลากแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. สลากนอ้ย หรือก๋วย

เล็ก ใชอุ้ทิศแด่ผูต้าย หรือเป็นกุศลมากขึน ๒. สลากก๋วยใหญ่ หรือสลากโชค หรือเป็นสลากทีบรรจุ

ในก๋วยใหญ่ใชเ้ป็นมหากุศลสาํหรับบุคคลทีมีกาํลงัศรัทธาและมีเงินทองมาก ทาํถวายเพือเป็นปัจจยั

ภายหนา้ ใหม้ีบุญกุศลมากขึน 

 พิธีกรรมในประเพณตีานก๋วยสลากมี ๒ วัน คือ 

              ๑. ก่อนทาํพิธี"ตานก๋วยสลาก" ๑ วนั เรียกว่าวนัดาเป็นวนัจดัเตรียมสิงของเพือใส่ในก๋วย

สลาก ผูช้ายจะตดัไมม้าจกัตอกสลากก๋วย (ชะลอม) ไวห้ลายๆใบตามศรัทธาและกาํลงัทรัพย ์ฝ่าย

หญิงจะจดัเตรียมสิงของทีจะนาํมาบรรจุในก๋วย เช่นขา้วสาร พริกแห้ง หอม กระเทียม เกลือ กะปิ 

นาํปลา ขนม เมียง บุหรี ไมขี้ดไฟ เทียนไข สียอ้มผา้ ผลไม้ รวมทงัเครืองใช้ต่าง ๆ แล้วบรรจุลง

ในก๋วยสลากทีกรุดว้ยใบตอง ใบหมากผูห้มากเมีย"ใส่ยอด" คือธนบตัร ผกูติดไม ้เสียบไวใ้นก๋วยให้

ส่วนยอดหรือธนบตัรโผล่มาแลว้รวบปากก๋วยสลากตกแต่งดว้ยดอกไม ้"ยอด" หรือธนบตัรทีใส่นนั

ไม่จาํกดัว่าเป็นจาํนวนเท่าใด ส่วนสลากโชคหรือสลากก๋วยใหญ่ของทีนาํบรรจุในก๋วยเช่นเดียวกบั

สลากนอ้ยแต่ปริมาณมากกว่าหรือพิเศษกวา่ สมยัก่อนจะทาํเป็นรูปเรือหลงัเล็กมีขา้วของเครืองใช้

ต่างๆ เช่น หมอ้ขา้ว หมอ้แกง ถว้ยแกงถว้ยชาม เครืองนอน เครืองนุ่งห่ม อาหารสําเร็จรูปใส่ไวด้ว้ย 

มีตน้กล้วย ตน้ออ้ยผูกติดไว ้"ยอด" หรือธนบตัรจะใส่มากกว่าสลากน้อย ก๋วยสลากทุกอนัตอ้งมี 

"เส้นสลาก" ซึงทาํจากใบลานหรือปัจจุบนัใชก้ระดาษมาตดัเป็นแผน่ยาวๆ เขียนชือเจา้ของไว ้และ

ยงับอกอีกวา่จะอุทิศไปให้ใคร เช่น " สลากขา้งซองนี หมายมีผูข้า้ นาย... นาง ขอทานไปถึงกบัตน

ภายหนา้ " หมายถึงถวายทานเพือเป็นกุศลแก่ตนเองเมือล่วงลบัไป และอีกแบบหนึง คือ"สลากขา้ว

ซองนี หมายมีผูข้า้นาย.....นาง.....ขอทานไปถึงยงันาย/นาง....(ชือผูต้าย) ผูเ้ป็น.......(ความเกียวขอ้ง

กบัผูใ้ห้ทาน)ทีล่วงลบั ขอให้ไปรอดไปถึงจิมเต่อ" หมายถึงอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติทีล่วงลบัไป

แลว้ ในวนัดาสลาก จะมีญาติพีน้องเพือนฝูงจากหมู่บา้นต่างๆ ทีรู้จกัมาร่วมทาํบุญ โดยนาํเงินหรือ

ผลไมเ้ช่น กล้วย ออ้ย ฯลฯ มาร่วมด้วยและช่วยจดัเตรียมสิงของใส่ก๋วยสลาก เจา้ภาพตอ้งเลียงดู

อาหาร เหลา้ยาและขนม 
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              ๒. วนัทานสลาก ชาวบา้นนาํก๋วยสลากทีจดัทาํแลว้ไปวดั และเอา"เส้นสลาก" ทงัหมดไป

รวมกนัทีหนา้พระประธานในวิหาร จะมีการฟังเทศน์อยา่งนอ้ย ๑ กณัฑ์ ผูร้วบรวมสลากมกัจะเป็น 

มคัทายก (แก่วดั) นาํเส้นสลากทงัหมดมารวมกนัแลว้แบ่งเส้นสลากทงัหมด เป็น ๓ ส่วน(กอง) ส่วน

หนึงเป็นของพระเจา้ (คือของวดั)อีก ๒ ส่วนเฉลียไปตามจาํนวนพระภิกษุสามเณรทีนิมนตม์าร่วม

ในงานทาํบุญ หากมีเศษเหลือมกัเป็นของพระเจา้ (วดั) ทงัหมดพระภิกษุสามเณรเมือไดส่้วนแบ่ง

แลว้ จะยดึเอาชยัภูมิแห่งหนึงในวดัและออกสลากคือ อ่านชือเส้นสลากดงัๆ หรือให้ลูกศิษย(์ขะโยม) 

ทีไดต้ะโกนตามขอ้ความทีเขียนไวใ้นเส้นสลาก หรือเปลียนเป็นคาํสันๆเช่น ศรัทธา นายแกว้ นาม

วงศ ์มีนีเนอ้ " บางรายจะหิว "ก๋วย" ไปตามหาเส้นสลากของตนตามลานวดัเมือพบสลากของตนแลว้

จะเอาสลากของตนถวายพระ พระจะอ่านขอ้ความในเส้นสลากและอนุโมทนาให้พรแล้วคืนเส้น

สลากนนัให้เจา้ของสลากไป เจา้ของสลากจะนาํเส้นสลากไปรวมในวิหาร เมือเสร็จแลว้มคัทายก

หรือแก่วดั จะนาํเอาเส้นสลากนนัไปเผาหรือทิงเสีย๑ 
 

๖.๒.๓ ยเีป็ง (ลอยกระทง) 

ประเพณีเดือนยี คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคาํว่า ยี แปลว่า สอง ส่วน เป็ง 

แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจนัทร์เต็มดวง ซึงหมายถึงประเพณีในวนัเพ็ญเดือนสองของชาวลา้นนา 

ซึงตรงกบัเดือนสิบสองของไทย งานประเพณีจะมีสามวนั  วนัขึนสิบสามคาํ หรือ วนัดา เป็นวนัซือ

ของเตรียมไปทาํบุญทีวดั วนัขึนสิบสีคาํ จะไปทาํบุญกนัทีวดั พร้อมทาํกระทงใหญ่ไวท้ีวดัและนาํ

ของกินมาใส่กระทงเพือทาํทานให้แก่คนยากจน  วนัขึนสิบห้าคาํ จะนาํกระทงใหญ่ทีวดัและกระทง

เล็กส่วนตวัไปลอยในลาํนาํในช่วงวนัยเีป็งจะมีการประดบัตกแต่งวดั บา้นเรือน ทาํประตูป่า ดว้ยตน้

กลว้ย ตน้ออ้ย ทางมะพร้าว ดอกไม ้ตุง ช่อประทีป และชกัโคมยีเป็งแบบต่าง ๆ ขึนเป็นพุทธบูชา 

และมีการจุดถว้ยประทีป(การจุดผางปะตีบ) เพือบูชาพระรัตนตรัย และมีการจุดว่าวไฟปล่อยขึนสู่

ทอ้งฟ้าเพอืบูชาพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคช์นัดาวดึงส์ 
  

ตังธรรมหลวง 

  การตงัธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติ ในอดีตเป็นหัวใจหลกัของงานยีเป็ง โดยแบ่งการ

เทศน์เป็น วนัแรกเทศน์ธรรมวตัร วนัทีสองเทศน์คาถาพนั ก่อนทีจะเทศน์มหาชาติก็จะเทศน์เรือง

อืนไปเรือย ๆ พอถึงวนัสุดทา้ยก็จะเทศน์ดว้ยคมัภีร์ชือ มาลยัตน้ มาลยัปลาย และอานิสงส์มหาชาติ 

รุ่งขึนเวลาเชา้มืดก็จะเริมเทศน์มหาชาติตงัแต่กณัฑ์ทศพรเรือยไป จนครบทงั ๑๓ กณัฑ ์ซึงมกัจะไป

                                                           
๑ มณี พะยอมยงค,์ วฒันธรรมล้านนาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๙). 
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เสร็ฐเอาในเวลาทุ่มเศษ แลว้จะมีการเทศนธรรมพุทธาภิเษกปฐมสมโพธิ สวดมนต์เจ็ดตาํนานย่อ 

ธมัมจกักปัปวตันสูตร และสวดพุทธาภิเษก ปัจจุบนันิยมเทศน์จบภายในวนัเดียว 

การปล่อยว่าว 

วา่ว ในภาษาลา้นนา หมายถึง เครืองเล่นชนิดหนึงทาํดว้ยกระดาษ สําหรับปล่อยให้ลอยไป

ตามลม คลา้ยกบับอลลูน ตามวฒันธรรมของลา้นนา ในช่วงยเีป็งจะมีการปล่อยวา่ว ๒ แบบ คือ  

วา่วฮม (ว่าวลม) หรือ ว่าวควนั นาํกระดาษหลายสี มาทาํเป็นถุงรับความร้อนจากควนัไฟ 

ใชค้วนัไฟทีมีความร้อนอดัเขา้ไปในตวัว่าว เรียกวา่ ฮมควนั เพอืให้พยงุใหล้อยขึนไปในอากาศได ้มี 

๒ ชนิดคือ วา่วสีแจ่ง คือว่าวทรงสีเหลียม และ วา่วมน คือวา่วทรงมน มกัจะผูกสายประทดัติดทีหาง

วา่วและจุดเมือปล่อย นิยมปล่อยกนัในช่วงกลางวนั 

วา่วไฟ ใชห้ลกัการเดียวกนักบัการทาํว่าวฮม แต่ใช้กระดาษน้อยกว่า และอาศยัความร้อน

จากลูกไฟทีผูกติดกบัแกนกลาง ทาํให้วา่วลอยขึนสู่อากาศ ลูกไฟทีผูกติดแกนกลางในอดีตนนั ใช้

ขียา้หล่อเป็นแท่ง ปัจจุบนันิยมใชก้ระดาษชาํระชุบขีผงึเทียน นิยมจุดในตอนกลางคืน 

ปัจจุบนันิยมเรียกหรือเรียกเพราะไม่รู้ตามแบบภาคกลางโดยเรียก วา่วควนัหรือวา่วฮม วา่“โคมลอย” 

และเรียกวา่วไฟว่า “โคมไฟ” ทงัๆ ทีโคมแปลวา่เครืองใชที้ให้แสงสวา่ง สันนิฐานวา่การปล่อยวา่ว

น่าาจะเป็นการทาํตามแบบของพวกฝรังหรือมิชชนันารี ในเมืองเชียงใหม ่
 

 

 

โคมยเีป็ง 

ในช่วงก่อนจะถึงวนัยีเป็งจะมีการประดิษฐ์โคมรูปลกัษณะต่างๆ (ภาษาล้านนาออกเสียง

โคม ว่า โกม) เพือเตรียมใช้ในการจุดผางประทีสบูชาโดยการแขวนใส่คา้งโคมบูชาตามพระธาตุ

เจดียแ์ขวนไวห้นา้วิหาร กลางวหิารหรือในปัจจุบนันิยมแขวนประดบัตกแต่งตามอาคารบา้นเรือนมี

หลากหลายรูปทรง เช่น โคมรังมดส้ม โคมไห โคมกระจงั โคมดาว โคมกระบอก โคมเงียว(โคม

เพชร)โคมหูกระต่าย โคมผดั โคมแอว โคมญีปุ่น ฯลฯ อีกมากมาย 

บอกไฟ 

ในช่วงยีเป็ง สล่าบอกไฟ (ดอกไมไ้ฟ) จะมีการจดัเตรียมทาํบอกไฟชนิดต่างๆ เพือใช้จุด

เป็นพุทธบูชา บูชาพระเกศแกว้จุฬามณี จุดบูชาประกอบพิธีเทศน์มหาชาติหรือตงัธรรมหลวง และ

เป็นเครืองเล่นของเด็กๆ บอกไฟทีนิยมจุด ได้แก่ บอกไฟยิง บอกไฟขา้วตม้ บอกไฟดอก บอกไฟ
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ดาว บอกไฟบะขีเบา้(บอกไฟนาํตน้) บอกไฟช้างร้อง บอกไฟเทียน เด็กๆก็มกัจะเล่นบอกถบ หรือ

ประทดั หรือจุดมะผาบ และสะโปกเพอืให้เกิดเสียงดงั 

ล่องสะเปา 

ในอดีตชาวล้านนาไม่นิยมลอยกระทง แต่นิยมล่องสะเปา หรือไหลเรือสําเภา นิยมทาํสะ

เปากนัทีวดั โดยชาวบา้นช่วยกนัทาํสะเปาเป็นรูปเรือลาํใหญ่ วางบนแพไมไ้ผ ่และนาํสะตวง พร้อม

ดว้ยขา้วของต่างๆ ทงัหมอ้ ไห เสือผา้ เครืองนุ่งห่ม เครืองอุปโภค บริโภคต่างๆ ใส่ลงไปในสะเปา 

ในช่วงหวัคาํของวนัยีเป็ง จึงพากนัหามสะเปา พร้อมแห่ดว้ยฆอ้งกลองจากวดัไปลอยทีแม่นาํ และ

ทาํพิธีเวนทานทีท่านาํก่อนปล่อยสะเปาลอยลงไป ขณะทีสะเปาลอยไปไดร้ะยะหนึง จะมีคนยากจน

คอยดกัรอสะเปากลางแม่นาํเพือนาํเอาของอุปโภคต่างๆมาใชอุ้ปโภคและบริโภคจึงเป็นการบริจาค

ทานแบบหนึง 

ส่วนการลอยกระทง รับมาจากภาคกลางในช่วงหลงั โดยเจา้ดารารัศมี พระราชชายา เป็นผู ้

ทีริเริมการลอยกระทงทีเชียงใหม่เป็นคนแรก ในช่วง พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๐ โดยจุดเทียนบนกาบ

มะพร้าวทาํเป็นรูปเรือเล็ก หรือรูปหงส์ และใชท้่อนไมป้อทาํเป็นรูปเรือ แต่ยงัไม่เป็นทีนิยมมากนกั 

ต่อมานายทิม โชตนา นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่ ในช่วง พ.ศ.๒๔๙๐ ไดส้นบัสนุนการท่องเทียว

โดยจดัให้มีการลอยกระทงมากขึน และมีการจดังานขึนทีประตูท่าแพ และพุทธสถาน หลงัจากนนั

การท่องเทียวแห่งประเทศไทยไดส่้งเสริมการลอยกระทงแบบกรุงเทพฯทีจงัหวดัเชียงใหม่ขึนอยา่ง

จริงจงัและร่วมกบัเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีการประกวดขบวนกระทงเล็กและขบวนกระทงใหญ่

ต่อมาสมาคมผูป้ระกอบการย่านไนท์บาร์ซา ได้จดัประกวดขบวนโคมยีเป็งขึนอีกวนัหนึงการจดั

ตกแต่งซุม้ประตูป่า๒ 

ก่อนจะถึงวนัยเีป็ง ประมาณ ๑-๒ วนั ชาวล้านนาจะเตรียมจดัตกแต่งประตูบา้นแบะประตู

วดั ดว้ยซุ้มประตูป่า โดยนาํตน้กลว้ย ใบมะพร้าว ตน้ออ้ย ตน้ข่า โคมหูกระต่าย โคมเงียวหรือโคม

ชนิดอืนๆ ดอกตะล่อม(บานไม่รู้โรย) ดอกคาํปู้ จู ้ (ดาวเรือง) ฯลฯ ตกแต่งเป็นซุ้มประตูป่าอย่าง

งดงาม มีจุดมุ่งหมาย เพือเป็นเครืองสักการะถวายการตอ้นรับพระเวสสันดรในวนัยีเป็ง ครังเสด็จ

ออกจากป่าเขา้สู่เมือง ซึงปรากฏในเวสสันดรชาดก อนัเป็นชาติสุดทา้ยของพระโพธิสัตวก่์อนจะ

ประสูติเป็นพระพุทธเจา้ พระครูอดุลสีลกิตติ (ฐานวุฑโฒ) (สัมภาษณ์, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) ผูรู้้

ด้านประเพณีล้านนากล่าวว่า ในช่วงประเพณีเดือนยีเป็ง ชาวล้านนานิยมทีจดัเทศนาธรรมเรือง 

เวสสันดรชาดกและในกณัฑ์ที ๑๓ กณัฑ์สุดทา้ยหรือนครกณัฑ์ เป็นการพรรณนาเกียวกบัเหตุการณ์

หลงัจากพระเวสสันดรทรงลาผนวช และทรงเครืองกษตัริยเ์สด็จกลบัจากป่าหิมพานตเ์พือเขา้ครอง

                                                           
๒ มณี พะยอมยงค,์ วฒันธรรมล้านนาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๙). 



๑๙๐ 
 

 

นครสีพี ชาวบา้นชาวเมืองต่างดีใจจึงประดบัตกแต่งเมืองดว้ยซุ้มประตูป่าอยา่งงดงาม จากเรืองราวที

ปรากฏในเวสสันดรชาดกนีคนลา้นนาจึงจาํลองฉากเวสสันดรชาดกมาไวย้งับา้นของตนเอง ดว้ยการ

ตกแต่งประดบัประดาจาํลองเป็นป่าหิมมพานต์ และเชือวา่ถา้ใครตกแต่งซุ้มประตูป่าไดง้ดงาม อาจ

ทาํใหพ้ระเวสสันดรเสด็จหลงเขา้มาในซุ้มประตูป่าทีจาํลองเป็นป่าหิมพานตภ์ายในบา้นของของเรา 

จะทาํให้ไดอ้านิสงส์อยา่งมาก 

การสร้างซุ้มประตูป่า นอกจากมีคติความเชือ ในเรืองการตอ้นรับการเสด็จกลบัจากป่าของ

พระเวสสันดรแลว้ ยงัเป็นซุ้มทีใช้จุดผางประทีส เพือบูชาพระเจา้ห้าพระองค์ โดยจุดไวใ้นโคมหู

กระต่ายหรือโคมชนิดอืนๆ ทีใชใ้นการประดบัตกแต่ง 

 

 

๖.๓ เทศกาลและพธีิกรรมในภาคกลาง 

๖.๓.๑ วนัสารทไทย 

วนัสารทไทย  ถือเป็นประเพณีสาํคญัของคนไทยทีปฏิบติัสืบต่อกนัมายาวนาน มกัจะจดัขึน

ในราวเดือนกนัยายน-ตุลาคมของทุกปี อีกทงัยงัเป็นวนัรวมญาติทีสมาชิกในครอบครัว ร่วมกัน

ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษทีล่วงลบัไปแลว้ มีประวติัความเป็นมาอย่างไร ติดตามจาก

บทความนี 

วนัสารทไทย คือ วนัทาํบุญกลางปีของคนไทย ตรงกบัวนัแรม ๑๕ คาํ ขึน ๑๐ บา้งก็นิยม

เรียกวนันีวา่ "วนัสารทเดือนสิบ" หรือ "ประเพณีทาํบุญเดือนสิบ" โดยในแต่ละภาคจะมีชือเรียกที

แตกต่างกนัออกไป ดงันี 

  - ภาคกลาง : วนัสารทไทย 

  - ภาคใต ้: งานบุญเดือนสิบ, ประเพณีชิงเปรต 

  - ภาคอีสาน : งานทาํบุญขา้วสาก 

  - ภาคเหนือ : งานตานก๋วยสลาก 

ความเป็นมาวันสารทไทย 

จากหลกัฐานในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รัชกาลที ๕) เชือว่า ประเพณีวนัสารทไทยมีมาตงัแต่สมยัสุโขทยั ส่วน

สาเหตุทีสันนิษฐานว่าไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียและคติพราหมณ์ เนืองจากในอดีตช่วงวนัสารทที

จดัในเดือน ๑๐ เมือเทียบกบัช่วงฤดูเก็บเกียวของไทยแลว้ พบวา่เป็นช่วงทีขา้วยงัไม่สุก ไม่ใช่ฤดูเก็บ

ผลผลิตของไทย จึงไม่สามารถทาํขนมกระยาสารทขึนมาโดยใชผ้ลผลิตในช่วงนนัได ้



๑๙๑ 
 

 

เมือเป็นเช่นนนั คนไทยจึงดดัแปลงดว้ยการนาํขา้วสารเก่า ผสมกบัถวัและงา เพอืใชท้าํขนม

กระยาสารท สําหรับบูชาสิงศกัดิสิทธิ เทวดา และผีสาง ทีคอยปกป้องคุม้ครองแทนนนัเอง ต่อมา

เมือคนไทยหนัมานบัถือศาสนาพุทธ จึงนิยมทาํบุญกบัพระสงฆ ์เพืออุทิศบุญส่วนกุศลไปให้บรรพ

บุรุษ รวมถึงผูต้ายทีตกเป็น "เปรต" ให้ไดม้ีโอกาสมารับส่วนบุญในวนัทาํบุญสารทเดือนสิบนนัเอง 

ซึงคนใตจ้ะเรียกวนันีว่า "วนัทาํบุญชิงเปรต" นนัเอง โดยจะตอ้งมีการจดัสํารับอาหาร ผลไม ้ขนม

พอง ขนมลา ฯลฯ นาํไปทาํบุญ เพือหวงัให้ญาติพีน้องทีล่วงลบัไปแลว้ ไดรั้บผลบุญในช่วงเทศกาล

ดงักล่าว 

ความสําคัญวันสารทไทย 

๑) การแสดงความกตญั ูต่อบรรพชนทีล่วงลับไปแล้ว เชือว่าในช่วงวนัสารทเดือนสิบ 

ญาติพนีอ้งทีตายจากไปแลว้ แต่ยงัตอ้งชดใชก้รรมอยู ่จะไดก้ลบัมาหาครอบครัวเพอืรับส่วนบุญกุศล 

๒) การแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณ แสดงถึงความผูกพนัระหว่างบรรพชนทีเสียชีวิต

ไปแลว้ และลูกหลานญาติพนีอ้งทียงัมีชีวติอยู ่

๓) การแสดงความเอือเฟือเผือแผ ่เนืองจากในช่วงวนัสารทไทย คนไทยมกัจะนิยมนาํขนม

กระยาสารท หรือขนมตามประเพณีของแต่ละทอ้งถิน ไปมอบใหแ้ก่กนั 

๔) การแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ แม่โพสพ ผีสาง เทวดา (ตามความเชือของแต่ละ

พนืที) ทีช่วยปกป้องคุม้ครองให้พืชผลการเกษตรไดผ้ลดี   

๕) การเสียสละ ทําบุญ บริจาคทาน ไม่โลภ ไม่ยึดติด อีกทังเป็นการอุปถัมภ์คํา ชู

พระพุทธศาสนา อนุรักษป์ระเพณีไทยสืบไป๓ 

สาํหรับกิจกรรมวนัสารทไทยทีคนไทยยึดถือปฏิบติักนัทุกปี คือ การไปวดัทาํบุญ กรวดนาํ

อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษทีล่วงลบั ด้วยการนาํขา้วปลาอาหาร ผลไม ้ขนมตามประเพณี ไป

ร่วมตกับาตรทีวดั ซึงการประกอบพิธีวนัสารทไทยในแต่ละพืนที ก็อาจมีลักษณะทีแตกต่างกัน

ออกไป 
 

๖.๓.๒ ตักบาตรเทโว 

ตกับาตรเทโว หมายถึงการทาํบุญตกับาตร ปรารภเหตุทีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลก 

ในวนัมหาปวารณา (วนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑)  คาํวา่ เทโว เรียกมาจากคาํวา่ เทโวโรหณะ (เทว+โอ

โรหณ) ซึงแปลวา่ การลงจากเทวโลก 

                                                           
๓ สถิต  ศิลปะชยั, เทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บ.จรัลสนิทวงศก์ารพมิพ์

,๒๕๔๘), 



๑๙๒ 
 

 

ความเดิมมีวา่ ในพรรษาที ๗ นบัแต่วนัตรัสรู้ พระพุทธเจา้เสด็จไปจาํพรรษาอยูบ่นสวรรค์

ชนัดาวดึงส์เพือเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ทีไดก้าํเนิดเป็นเทพบุตรอยูใ่นชนัดุสิต (สวรรคช์นัที ๔) 

โดยลงมาฟังธรรมทีชนัดาวดึงส์ (สวรรคช์นัที ๒) จนบรรลุโสดาปัตติผล (สาเหตุทีพระศาสดาไม่

เสด็จไปแสดงธรรมในชนัดุสิตเพราะเทวดาทีอยูใ่นชนัดาวดึงส์ไม่สามารถขึนไปในชนัดุสิตได ้ดว้ย

ศกัดานุภาพทีน้อยกว่า เพือให้โอกาสฟังธรรมแก่เทวดาเหล่านนั) ครันถึงวนัมหาปวารณา (วนัขึน 

๑๕ คาํ เดือน ๑๑) จึงเสด็จลงจากเทวโลกทีเมืองสังกสัสนคร ในกาลทีเสด็จลงจากเทวโลกไดมี้เนิน

เป็นอนัเดียวกนัจนถึงพรหมโลกเมือทรงแลดูขา้งล่างสถานทีนนัก็มีเนินอนัเดียวกนัจนถึงอเวจีมหา

นรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จกัรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอนัเดียวกนัเทวดาก็เห็นพวก

มนุษยแ์มพ้วกมนุษยก์็เห็นเทวดา สัตวน์รกก็เห็นมนุษยแ์ละเทวดา ต่างก็เห็นกนัเฉพาะหน้าทีเดียว 

ลาํดบันนั พระผูมี้พระภาคเจา้จึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะทีพระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชนั

ดาวดึงส์   

รุ่งขึนวนัแรม ๑ คาํ เดือน ๑๑ ชาวเมืองจึงพากนัทาํบุญตกับาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้

เห็นพระพุทธเจา้มาถึง ๓ เดือน การทาํบุญตกับาตรในวนันนัจึงไดชื้อวา่ตกับาตรเทโวโรหณะต่อมา

มีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงตกับาตรเทโวเพือระลึกถึงเหตุการณ์ในวนันนัจึงนิยมตกับาตรเทโว

กนัจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวนันี 

การตักบาตร 

วนัเทโวโรหณะ หมายถึง วนัทีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากสวรรค์ ชนัดาวดึงส์ในวนัขึน ๑๕ 

คาํ เดือน ๑๑ มีประเพณีตกับาตรในวนันี บางแห่งก็ตกับาตรในวนัถดัมา (วนัแรม ๑ คาํ เดือน ๑๑) 

การตกับาตรในวนันีมีลกัษณะพิเศษคือ จะอญัเชิญพระพุทธรูปขึนประดิษฐานบนลอ้เลือนทีบุษบก 

(บุษบก หมายถึง เรือขนาดเล็ก มียอด เคลือนทีได)้ และมีบาตรวางตงัอยู่ดา้นหนา้และจะมีคนลาก

ลอ้เลือนไปอย่างชา้ๆ พระสงฆ์ก็จะเดินตามเรียงเป็นแถวส่วนพุทธศาสนิกชนก็จะนงัเรียงเป็นแถว

และนาํขา้วตม้ลูกโยนมาใส่บาตรซึงในบางวดัอาจจะมีการจดัสถานทีเป็นแบบจาํลองเหมือนกบัที

พระพุทธเจา้เสด็จลงมาจริงๆ เมือถึงวนัเทโวโรหณะ (วนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑) หรือวนัถดัมา (วนั

แรม ๑ คาํ เดือน ๑๑) ในทีบางแห่ง พุทธศาสนิกชนนิยมไปทาํบุญตกับาตรทีวดั โดยการปฏิบติัตน

ดงันี 

เตรียมอาหารในตอนเชา้ อาหารทีเตรียมเพือตกับาตรเป็นพิเศษในวนันี คือ ขา้วตม้มดั และ

ขา้วตม้ลูกโยน วดับางวดัอาจจะจาํลองสถานการณ์วนัทีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากเทวโลกชนัดาวดึงส์ 

คือ ประชาชนจะนงัหรือยนืสองฝังทางลงจากอุโบสถหรือศาลาให้พระสงฆเ์ดินเขา้แถวเรียงลาํดบั

รับบาตรตรงกลางโดยมีมคันายกเดินอญัเชิญพระพุทธรูปนาํหนา้แถวพระสงฆ ์



๑๙๓ 
 

 

หลงัจากตกับาตรแล้วมีการอาราธนาศีล สมาทานศีลและรักษาศีล ฟังธรรมและทาํสมาธิ

ตามโอกาส เพอืทาํใหจิ้ตใจบริสุทธิผอ่งใส แผเ่มตตาและกรวดนาํอุทิศส่วนกุศลให้กบัญาติ ผูล่้วงลบั

และสรรพสัตว์๔ 
 

๖.๓.๓ โยนบวั 

ประเพณีโยนบวัหรือรับบวั เป็นประเพณีของชาวบางพลีทีเริมตน้จาก “นาํใจไมตรี” ทีหยิบ

ยนืให้กบัชาวพระประแดงและชาวอาํเภอเมืองสมุทรปราการผา่นการเก็บดอกบวัให้กนั ปีแลว้ปีเล่า

จนกลายเป็นประเพณีสําคญัของชาวบางพลีมาจนถึงทุกวนันี ตามความเชือของชาวพุทธ เชือกนัว่า

ดอกบวัเป็นดอกไมที้เขา้ไปมีบทบาทสําคญัอยู่หลายๆ ครังในพุทธประวติั และยงัเป็นดอกไมท้ีเป็น

สัญลกัษณ์ของความบริสุทธิและความเป็นมงคล  ประกอบกบัสมยัก่อนในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการนนั มีดอกบวัขึนอยูต่ามลาํคลองเป็นจาํนวนมาก ชาวบางพลีจึงริเริมใหมี้ประเพณีโยน

บัวหรือรับบัวขึนหนึงวนัก่อนวนัออกพรรษา ต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันตกแต่งเรือสําหรับ

ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคญัของชาวบางพลี หลวงพ่อโต ล่องไปตามลาํคลอง เพือรับดอกบวัที

ผูค้นต่างมายนืรอและพยายามโยนบวัจากสองฝังคลองมาให้ถึงเรือทีประดิษฐานหลวงพ่อโตดว้ยจิต

ศรัทธา ระหว่างทีล่องไปก็จะมีเรือขบวนร้องรําทาํเพลง สร้างบรรยากาศสนุกสนานไปตลอด

เส้นทางทีขบวนเรือผา่น 

ทีมาของประเพณีโยนบวัหรือรับบวันนัมาจากสมยัก่อนยา่นบางพลีจะมีดอกบวัขึนอยูต่าม

ลาํคลอง ใครทีตอ้งการดอกบวัไปบูชาก็จะแวะมาหาดอกบวัในทีแห่งนี ครังหนึงชาวอาํเภอพระ

ประแดงและชาวอาํเภอเมืองสมุทรปราการตอ้งการดอกบวัไปบูชาพระคาถาพนัและบูชาพระเนือง

ในเทศกาลออกพรรษา  และทีๆ มีดอกบวัให้เก็บจาํนวนมากก็คือตามลาํคลองบางพลีนนัเอง คนจาก

สองอาํเภอนีจึงชกัชวนกนัพายเรือมาตามลาํคลองเพือเก็บดอกบวั ในวนัขึน ๑๓ คาํ 

ชาวบางพลีซึงเป็นเจา้บา้นพอทราบข่าววา่คนจากสองอาํเภอนีมาเก็บดอกบวัเพือไปใชบู้ชา

พระ เห็นถึงความศรัทธาจึงนัดแนะคนบางพลีออกมาร่วมเก็บดอกบวั พร้อมกบัเตรียมขา้วปลา

อาหารไวเ้ลียงรับรองชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการดว้ย เมือเรือของชาวพระประแดงและ

ชาวสมุทรปราการผ่านมาถึงหมู่บา้นบางพลีใหญ่ ชาวบางพลีก็เรียกให้แวะรับดอกบวัตามบา้นจาก

สองฝังคลอง วา่กนัวา่การส่งมอบดอกบวัใหก้นัของชาวบางพลีชาวพระประแดงและชาวอาํเภอเมือง

สมุทรปราการนนัเป็นภาพทีงดงาม สุภาพ ส่งและรับดว้ยมือและพนมมือตงัจิตอธิษฐานอนุโมทนา

ผลบุญร่วมกนั หลงัจากนนัเป็นตน้มาชาวพระประแดง ชาวสมุทรปราการและชาวบางพลีกยงัคง

                                                           
๔  จ.เปรียญ : (นามแฝง), ประเพณีพธีิมงคลของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๕),  



๑๙๔ 
 

 

ปฏิบติัเช่นนีติดต่อกนัมาทุกปีๆ จนกลายเป็นมีการนดัหมายระหว่างกนัทีทุกปีก่อนวนัออกพรรษา

จะตอ้งมานดัรับดอกบวักนั 
 

๖.๔  เทศกาลและพธีิกรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ๕ 

๖.๔.๑  แห่ผตีาโขน 

ประเพณีแห่ผีตาโขนจดัเป็นส่วนหนึงในงานบุญประเพณีใหญ่หรือทีเรียกว่า "งานบุญ

หลวง" หรือ "บุญผะเหวด" ซึงตรงกับเดือน ๗ มีขึนทีอาํเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย และจดัเป็น

การละเล่นทีถือเป็นประเพณีทุกปี เกียวโยงกบังานบุญพระเวสหรือเทศน์ มหาชาติ ประจาํปีกบัพระ

ธาตุศรีสองรัก      ปูชนียสถานสําคญัของชาวด่านซ้าย เป็นอีกหนึงประเพณีทีมีชือเสียงและขึนชือ

ของจงัหวดัเลย โดยมีกระบวนแห่ผีตาโขนโดยแต่งกายคลา้ยผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที

เป็นเอกลกัษณ์มีลวดลายทีงดงามแตกต่างกนัไปแสดงการละเล่นเตน้รํากนัอยา่งสนุกสนานในขบวน

แห่งทีแห่ยาวไปตามทอ้งถนน 

ต้นกําเนิดผีตาโขนกล่าวกนัวา่การแห่ผีตาโขนเกิดขึนเมือครังทีพระเวสสันดรและนางมทัรี

จะเดินทางออกจากป่ากลบัสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตวน์านาชนิดอาลยัรักจึงพาแห่แหนแฝง

ตวัแฝงตน มากบัชาวบา้นเพือมาส่งทงัสองพระองคก์ลบัเมือง "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนกลาย

มาเป็น "ผตีาโขน" อยา่งในปัจจุบนั 

  
 

ชนิดของผตีาโขน 

ผตีาโขน ในขบวนแห่จะแยกเป็น ๒ ชนิดคือ ผตีาโขนใหญ่และผีตาโขนเล็ก 

- ผีตาโขนใหญ่ ทาํเป็นหุ่นรูปผีทาํจากไมไ้ผ่สานมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ ๒ 

เท่าประดบัตกแต่งรูปร่าง 

                                                           
๕ ปรีชา  พินทอง, สารานุกรม ภาษา อสีาน-ไทย-องักฤษ, (อุบลราชธานี : โรงพมิพศิ์ริธรรม, ๒๕๓๕). 
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- ผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนเล็กเป็นการละเล่นของเด็กไม่ว่าเด็กเล็กเด็กวยัรุ่นหรือผูใ้หญ่ทงั

ผูห้ญิง ผูช้าย มีสิทธิทาํและเข้าร่วมสนุกได้ทุกคนแต่ผูห้ญิงไม่ค่อยเข้าร่วมเพราะเป็นการเล่น

ค่อนขา้งผาดโผนและซุกซน  

    

 

การแต่งกายผตีาโขน 

ผูเ้ข้าร่วมในพิธีนีจะแต่งกายคลา้ยผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ทาํจากกาบมะพร้าว

แกะสลกัและสวมศีรษะดว้ยการละเล่นผตีาโขนเนืองจากงานประเพณีผีตาโขนเป็นงานบุญใหญ่ซึง

เรียกกนัว่างานบุญหลวง จดัขึนทีวดัโพนชัย อ.ด่านซ้าย โดยมี การละเล่นผีตาโขน มีการเทศน์

มหาชาติมีการทาํบุญพระธาตุศรีสองรักและงานบุญต่างๆเขา้มาผสมอยูร่วมๆกนั จึงมีการจดังานกนั 

๓ วนั 

- วนัแรก เริมพิธีตอนเชา้ ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. คณะแสนหรือขา้ทาสบริวารของเจา้พอ่กวนจะ

นาํอุปกรณ์ มีด ดาบ หอก ฉตัร พานดอกไม ้ธูปเทียน ขนัหา้ขนัแปด(พานดอกไม ้๕ คู่ หรือ ๘ คู่) ถือ

เดินนาํขบวนไปทีริมแม่นาํหมนั เพอืนิมนตพ์ระอุปคุตต ์พระผูมี้ฤทธานุภาพมาก และมกัเนรมิตกาย

อยูใ่นมหาสมุทร เพือป้องกนัภยัอนัตราย และให้ เกิดความสุข สวสัดี เมือถึงแลว้ผูอ้นัเชิญตอ้งกล่าว

พระคาถา และให้อีกคนลงไปในนาํงมกอ้นหินใตน้าํขึนมาถาม วา่ "ใช่พระอุปคุตตห์รือไม่" ผูท้ียืน

อยูบ่นฝังตอบวา่ "ไม่ใช่" พอกอ้นหินกอ้นที ๓ ให้ตอบวา่ "ใช่ นนัแหละ พระอุปคุตต์ทีแทจ้ริง" เมือ

ไดพ้ระ     อุปคุตต์มาแลว้ ก็นาํใส่พานแลว้นาํขบวนกลบัทีหอพระอุปคุตต์ ทาํการ ทกัขิณาวฏั ๓ 

รอบ มีการยิงปืนและจุดประทดัซึงช่วงเวลานนับรรดาผีตาโขนทีนอนหลบัหรือ อยู่ตามทีต่างๆก็จะ

มาร่วมขบวนดว้ย ความยินดีปรีดา เตน้รํา เขา้จงัหวะกบัเสียงหมากกระแร่ง ซึงเป็นกระดิงผูกคอววั

หรือกระดิงใหเ้สียงดงั 

- วนัทีสอง เป็นพิธีแห่พระเวส ในขบวนประกอบดว้ย พระพุทธรูป ๑ องค ์พระสงฆ ์๔ รูป 

นงับนแคร่หามตามด้วย เจา้พ่อกวนนังอยู่บน กระบอกบงัไฟ ทา้ยขบวนเป็นเจา้แม่นางเทียม กับ

บริวาร ชาวบา้น และเหล่าผีตาโขน เดินตามเสด็จไปรอบ เมือง ก่อนตะวนัตกดิน สําหรับคนทีเล่น
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เป็นผีตาโขนใหญ่ ตอ้งถอดเครืองแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออก ให้หมดและนาํไปทิงในแม่นาํหมนั 

ห้ามนาํเขา้บา้น เป็นการทิงความทุกขย์ากและสิงเลวร้ายไป รอจนปีหนา้ฟ้าใหม่ แลว้ค่อยทาํเล่นกนั

ใหม่ 

- วนัทีสาม เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจาํเดือนต่างๆของปีมารวมกนัจดัในงาน

บุญหลวง ประชาชนจะมานงัฟังเทศน์ มหาชาติ ๑๓ กณัฑ์ ทีวดัโพนชัยเพือเป็นการสร้างกุศลและ

เป็นมงคลแก่ชีวติแก่ชีวิต 
 

๖.๔.๒ แห่ปราสาทผงึ 

 ประเพณีแห่ปราสาทผึงจงัหวดัสกลนครถือเป็นประเพณีงานบุญสําคญัและเป็นเอกลกัษณ์

ของจงัหวดัสกลนครประเพณีแห่ปราสาทผึงจะจดัขึนในช่วงเดือน ๑๑ หรือช่วงออกพรรษาในงาน

แห่ปราสาทผึงจงัหวดัสกลนครชาวบา้นจากทุกหมู่บา้นจะมีการจดัทาํปราสาทซึงสร้างมาจากขีผึง

เป็นส่วนประกอบหลกัจากนันจะมีการจดัขบวนแห่อย่างสวยงามอันประกอบไปด้วยการแสดง

พนืบา้นการแต่งกายพืนเมือง การรํามวยหรือกระทงัการฟ้อนภูไทยจากนนัทุกขบวนแห่ปราสาทผึง

ของแต่ละหมู่บา้นจะนาํปราสาทผงึไปทอดถวาย ณ วดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหารประเพณีแห่ปราสาท

ผงึเป็นประเพณีทีทาํสืบต่อกนัมาเป็นเวลานานในภาคอีสานแต่จะเป็นทีรู้จกัมากและแพร่หลายใน

พนืทีจงัหวดัสกลนคร โดยมีจุดประสงค์ของประเพณีทีเกียวเนืองกนัระหว่างความเชือในการทาํบุญ

อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผูล้่วงลบั และการทาํบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษาซึงเป็นงานบุญทีมีความเชือ

กนัอยา่งแพร่หลายวา่จะไดรั้บอานิสงส์มาก 

งานประเพณีแห่ปราสาทผึงมีความใกล้ชิดกบังานบุญแจกขา้วของคนภาคอีสานซึงจะมี

ในช่วงเดือน ๑๑ หรือช่วงออกพรรษา หรือทีรู้จกักนัในฐานะของงานทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผูต้าย

ของชาวอีสานเนืองจากในงานทาํบุญแจกขา้วเป็นงานบุญใหญ่ทีมีการจดัขึนในช่วงออกพรรษา ใน

งานประเพณีแจกขา้วนนัชาวบา้นในหมู่บา้นจะออกมาช่วยกนัจดังานบุญ ในงานบุญนนัจะมีการ

จดัทาํหอผึง เป็นทรงตะลุ่มขึนโครงดว้ยไม่ไผ่จกัตอกเพือยึดโครง มีการแทงหยวกประดบัหอผึง 

และมีการใชขี้ผงึหล่อในแม่พิมพ ์นิยมทาํให้เป็นรูปทรงของดอกไมจึ้งเรียกถูกเรียกว่าดอกผึง เพือ

นาํมาประดบัตกแต่งในหอผงึ 

 การทาํปราสาทผงึส่วนมากในอีสานนิยมทาํกนัมาแต่โบราณดว้ยเหตุผลหรือคติทีวา่ ๑) เพือ

อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษทีล่วงลบัไปแลว้ ๒) เพือตงัความปรารถนาไวห้ากเกิดในภพมนุษย์

ขอให้มีปราสาทราชมณเฑียรอาศยัอยู่ด้วยความมงัมีศรีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอนั

สวยงามมีนางฟ้าแวดลอ้มเป็นบริวารจาํนวนมาก ๓) เพือรวมพลงัสามคัคีในงานบุญร่วมกนัพบประ

สนทนากนัฉนัทพ์นีอ้ง ๔) เพอืเป็นการประกาศหลกัศีลธรรมทางบุญทางกุศลใหป้รากฏ 



๑๙๗ 
 

 

 นอกจากงานบุญแจกข้าวแล้วประเพณีแห่ปราสาทผึงในจังหวดัสกลนครยงัมีความ

เกียวเนืองกบัความเชือในวนัออกพรรษาหรือวนัเทโวโรหนะวา่เป็นวนัทีพระพุทธเจา้เสด็จกลบัจาก

การแสดงธรรมแก่พระพุทธมารดาในสวรรคก์่อนทีจะเสด็จลงมายงัโลกมนุษยพ์ระองคไ์ดพ้ิจารณา

โลกทงัสามอนัไดแ้ก่ มนุษยโ์ลก เทวโลกและยมโลกจะสามารถมองเห็นความเป็นอยูซึ่งกนัและกนั

ในวนันีและดว้ยพุทธานุภาพของพระองค์จะทาํให้ไดเ้ห็นหอผงึทีชาวบา้นในมาถวายในงานบุญวนั

ออกพรรษานี 

 การจดัสร้างปราสาทผึงทีเป็นจุดเด่นของงานแห่ปราสาทผึงของจดัหวดัสกลนครนนั ไดม้ี

การพฒันารูปแบบการสร้างซึงมีพืนฐานมากจากการจัดทาํหอผึงในสมัยก่อนให้มีความวิจิตร

ตระการและสวยงามมากขึน โดยการจดัทาํปราสาทผึงของแต่ละหมู่บา้นนนั จะกินเวลาร่วมสาม

เดือนเป็นอยา่งตาํ มีการจดัการวางแผนการสร้างโดยอาศยัองคค์วามรู้ในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ทีสืบ

ทอดกนัมา ขนัตอนการดาํเนินงานนนัจะเริมจากการวางแผนขึนโครงไมใ้นการสร้างโดยช่างไมที้มี

ฝีมือสูงจากนนัก็ทาํการออกแบบลวดลายและสีของปราสาท และเขา้สู่ขนัตอนการหล่อขีผึงตามที

ไดว้างแผนไว ้โดยทาํการหล่อในแม่พิมพเ์พอืใหไ้ดล้วดลายทีตอ้งการ จากนนัก็นาํขีผงึทีหล่อเอาไว้

มาประกอบเข้าด้วยกนัด้วยการเชือม หรือยึดด้วยเข็มหมุด และสุดท้ายก็คือขนัตอนการตกแต่ง

ปราสาทผงึก็ถือเป็นอนัเสร็จสิน 

ประเพณีแห่ปราสาทผึงของชาวสกลนครนับเป็นประเพณีทีมีการสืบทอดกันมาอย่าง

ยาวนาน จึงทาํใหเ้กิดพฒันาการและความเปลียนแปลงของพิธีการต่างๆ ตามช่วงเวลา อาจจะมีความ

แตกต่างกนัในการปฏิบติัของแต่ละพนืทีอยูเ่ล็กนอ้ยอนัเป็นผลมากจากความเชือและวฒันธรรมยอ่ย

ในแต่ละพนืทีนนัอย่างไรก็ตามประเพณีแห่ปราสาทผงึของชาวสกลนครก็มีสัญลกัษณ์ทางประเพณี

ทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของเหตุการณ์ในลกัษณของการสร้างสิงแทนช่วงเวลาหรือเหตุการณ์หนึงซึง

สะทอ้นถึงความเชือและวฒันธรรมหลกัของสังคม 
 

๖.๔.๓ บุญผะเหวต 

บุญผะเหวด หรือบุญพระเวส หมายถึง บุญพระเวสสันดร เรียกอีกอยา่งหนึงวา่ บุญมหาชาติ 

ชาวอีสานจะนิยมจดัขึนในเดือนสี (ช่วงเดือนมีนาคม) เป็นบุญประจาํปีในฮีตสิบสอง ดงัทีปราชญ์

อีสานไดป้ระพนัธ์ผญา (บทกลอน) เกียวกบัการทาํบุญในช่วงเดือนสามและเดือนสีไวว้่า “เถิงเมือ

เดือนสามคอ้ยเจา้หัวคอยปันขา้วจี ตกเมือเดือนสีคอ้ยจวัน้อยเทศน์มทัรี”แปลว่าเมือถึงเดือนสาม

พระภิกษุสามเณรจะรอชาวบา้นทาํบุญขา้วจีและเมือถึงเดือนสี(ช่วงเดือนมีนาคม) สามเณรเทศน์

กณัฑ์มทัรีในงานบุญมหาชาติ  บุญผะเหวดของชาวอีสานถือเป็นงานบุญสําคญั ชาวบา้นจะจดัให้มี



๑๙๘ 
 

 

พิธีอย่างใหญ่โต งานบุญต่อเนืองกนั ๒-๓ วนั มูลเหตุทีมีการทาํบุญมีคติความเชือมาจากเรืองพระ

มาลยัสูตร 

       
  

งานบุญผะเหวดของชาวอีสานจะจดัอยู ่๒ วนัคือ ๑.มือโฮม(วนัรวม) โดยในตอนเชา้มีการ

ทาํบุญตกับาตรถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ช่วงบ่ายมีการอญัเชิญพระอุปคุตจากสระหรือ

หนองนาํใกลห้มู่บา้นมาประดิษฐาน ณ หอทีตงัไว ้มีขบวนแห่อญัเชิญพระเวสสันดร พระนางมทัรี 

พร้อมดว้ยกญัหาและชาลีเขา้เมือง บางทอ้งทีจดัใหญ่โตมีช้างประกอบขบวนแห่อยา่งเอิกเกริก ส่วน

ชาวบ้านจะเก็บดอกไม้ตามป่าโคกเพือมาบูชาพระ เขา้ร่วมขบวนแห่มีดนตรีกลองยาวเล่นอย่าง

สนุกสนาน เมือมาถึงศาลาโรงธรรมก็ร่วมกนัฟังเทศน์พระมาลยัหมืนพระมาลยัแสน บางทอ้งทีมี

มหรสพสมโภชไปตลอดทงัคืน  ๒. มืองนั (วนัเทศน์) ตอนเชา้ตรู่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. มีการแห่

ขา้วพนักอ้นทีชาวบา้นทาํจากขา้วเหนียวปันให้เป็นลูกกลมขนาดเท่าหวัแม่มือจาํนวน ๑๐๐๐ กอ้น 

(เป็นคติการบูชาคาถา ๑๐๐๐ พนัคาถาในเรืองพระเวสสันดรชาดก) นาํมาแห่รอบศาลาโรงธรรม ๓ 

รอบแต่ละรอบก็นาํขา้วพนักอ้นวางไวต้ามขนักะยอ่งทีผกูไวต้น้เสาธงผะเหวดให้ครบทงั ๘ ทิศ 

 จากนนัพระภิกษุสามเณรก็จะเริมเทศน์ตงัแต่กณัฑ์สังกาส คือการบอกศกัราช กล่าวถึงอายุ

กาลของพระพุทธศาสนาทีล่วงมาตามลาํดบั ต่อมาเป็นการเทศน์พระเวสสันดรชาดกเริมกณัฑ์แรก

คือกณัฑท์ศพร เรียงตามลาํดบักณัฑไ์ปเรือยๆ ตลอดทงัวนัจนถึงนครกณัฑเ์ป็นกณัฑ์สุดทา้ย 

การเทศน์ของพระภิกษุสามเณรมี ๒ ลักษณะคือ ๑.เทศน์แบบอ่านหนังสือหรือเทศน์

ธรรมดาเป็นทาํนองคลา้ยกบัการสูตรขวญัของอีสานมีหลายทาํนองตามความถนดัของพระผูเ้ทศน์ 

เช่น ทาํนองกาเตน้กอ้น ทาํนองช้างเทียมแม่ ๒. เทศน์เล่นเสียงยาวๆหรือเรียกว่าเทศน์แหล่ พระผู ้

เทศน์มีการเล่นลูกคอและทาํเสียงสูงตาํ เพือให้เกิดความไพเราะ ส่วนญาติโยมทีนงัฟังเทศน์ เมือ

พระภิกษุสามเณรทีตนรับเป็นเจา้ภาพรับกณัฑ์ขึนเทศน์ เจา้ภาพก็จุดเทียนบูชาคาถา หวา่นขา้วตอก

ขา้วสาร ในช่วงเวลาทีพระภิกษุสามเณรกาํลงัเทศน์อยูน่นั ถา้พระผูเ้ทศน์เสียงดี ญาติโยมชาวบา้นก็

จะถวายปัจจยัพิเศษเพมิเติมเรียกวา่ “แถมสมภาร” และช่วงเยน็มีการแห่ กณัฑจ์อบ กณัฑห์ลอน 



๑๙๙ 
 

 

 กณัฑ์จอบ คือตน้ดอกไมเ้งินกณัฑ์พิเศษทีเจา้ของกณัฑ์เจาะจงจะนาํไปถวายพระผูเ้ทศน์รูป

ใดรูปหนึงโดยเฉพาะ จึงเรียกวา่กณัฑ์จอบ (จอบ หมายถึงแอบดู) เมือเวลาทีจะนาํไปถวายเจา้ภาพ

ตอ้งไปแอบดูให้รู้แน่เสียก่อนวา่ พระทีกาํลงัเทศน์อยูน่นัคือพระทีเจา้ภาพศรัทธาหรือไม่ ถา้ใช่จึงแห่

ตน้กณัฑ์จอบเขา้ไปยงัอาราม เมือเทศน์เสร็จก็นิมนตล์งมารับถวาย 

 ส่วนกณัฑ์หลอน คือตน้ดอกไมเ้งินทีชาวบา้นรวมกลุ่มกนัทาํขึนดว้ยศรัทธา จากคุม้ต่างๆ

ภายในหมู่บา้นไม่ไดจ้าํเพาะเจาะจงว่าจะถวายแด่พระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึง ทงัตน้กณัฑ์จอบ 

กณัฑ์หลอนมีการแห่ดว้ยวงกลองยาวพิณแคน ผูร่้วมขบวนฟ้อนรําอย่างสนุกสนาน เมือนาํไปถึง

อารามพระหรือสามเณรรูปใดกาํลังเทศน์อยู่ เมือท่านเทศน์จบก็นิมนต์มารับกัณฑ์หลอนตน้นัน  

พระเณรรูปใดหากกูกกณัฑ์หลอนถือว่าโชคดี เพราะกณัฑ์หลอนมีปัจจยัมาก ดงัผญาอีสานว่า “ถืก

กณัฑ์หลอน มนัซิรวยขา้วตม้” แปลว่า ถา้ไดรั้บถวายกณัฑ์หลอนจะรวยขา้วตม้ทีมาพร้อมกบัตน้

กณัฑห์ลอน 

          
  

ในปัจจุบนัประเพณีบุญผะเหวดของภาคอีสานนิยมทาํกนัทุกหมู่บ้านเป็นการสร้างความ

สามคัคีให้เกิดขึนในหมู่บา้นและเป็นการคาํจุนพระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึงดว้ยรวมถึงจงัหวดั

ร้อยเอ็ดทีจดังานบุญผะเหวดเป็นงานบุญใหญ่ประจาํจงัหวดั โดยมีคาํทีชาวร้อยเอ็ดพูดติดปากว่า 

“ไปกินขา้วปุ้น(ขนมจีน)เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”งานบุญจดัขึนทีบริเวณสวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์และบึงพลาญชยั ตรงกบัวนัศุกร์ วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์รกของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึง

เริมมาตงัแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ ในงานประกอบด้วยขบวนแห่ ๑๓ กณัฑ์ มีการตกแต่งขบวนแห่อย่าง

สวยงามตามเนือเรืองของพระเวสสันดรชาดก มีการจดัซุ้มโรงทานขา้วปุ้น(ขนมจีน)ของประชาชน 

ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไวค้อยบริการแก่ผูม้าร่วมงานทีสามารถรับประทานกนัได้

อย่างเต็มอิม และมีการแห่กณัฑ์จอบกณัฑ์หลอนของละคุม้ หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน

อยา่งยงิใหญ่ รวมเงินทีไดปี้ละหลายแสนบาท 

 
 



๒๐๐ 
 

 

๖.๕ เทศกาลและพธีิกรรมในภาคใต้ 

๖.๕.๑  สารทเดือนสิบ 

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีสําคญัทีจดัขึนเพือทาํบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบั

ไปแลว้ ตรงกบัวนัสินเดือน ๑๐ หรือ แรม ๑๕ คาํ เดือน ๑๐ ซึงเป็นช่วงทีพืชพนัธุ์ธัญญาหารกาํลงั

ออกดอกออกผล 

ความเป็นมา  พิธีสารทมีตน้กาํเนิดมาจากพิธีของพราหมณ์เมือชาวนาเก็บเกียวรวงขา้วสาลี

อนัเป็นผลผลิตแรก จะนาํมาทาํเป็นขา้วมธุปายาสและยาคูเพือเลียงพราหมณ์ เพือเป็นสิริมงคลแก่

ข้าวในนา และเพือเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษทีล่วงลับไปต่อมาเมือคนเปลียนมานับถือ

พระพุทธศาสนาจึงนําแนวคิดนีมาปฏิบัติด้วยงานบุญประเพณีของคนภาคใต้โดยเฉพาะชาว

นครศรีธรรมราชทีได้รับอิทธิพลดา้นความเชือมาจากทางศาสนาพราหมณ์โดยมีการผสมผสานกบั

ความเชือทางพระพุทธ ศาสนาโดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัเพือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที

ล่วงลบัไปแลว้ซึงเชือวา่ไดรั้บการปล่อยตวัมาจากภูมินรกทีตนตอ้งจองจาํอยูเ่นืองจากผลกรรมทีตน

ไดเ้คยก่อไวต้อนทียงัมีชีวิตอยูโ่ดยจะเริมปล่อยตวัจากภูมินรกในทุกวนัแรม ๑ คาํเดือน ๑๐ เพอืมายงั

โลกมนุษย ์มีจุดประสงค์เพือให้มาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานญาติพีนอ้งทีไดเ้ตรียมการอุทิศ

ไวใ้ห้เป็นการแสดงความกตญั ูกตเวทีต่อผูล่้วงลบั หลงัจากนนัก็จะกลบัไปยงัภูมินรก ในวนัแรม 

๑๕ คาํ เดือน ๑๐ 

วนัสารทเป็นวนัทีตรงกนัขา้มกบัวนัสงกรานต ์ถา้วนัสงกรานตเ์ป็นแสงสวา่ง วนัสารทก็คือ

ความมืด ถา้วนัสงกรานต์คือดวงอาทิตย ์วนัสารทก็คือพระจนัทร์ วนัสงกรานต์ถือวา่เป็นวนัทีโลก

เขา้สู่ราศีเมษเป็นวนัแรก และราศีเมษเป็นราศีทีโลกเขา้ใกลด้วงอาทิตยม์ากทีสุด (โลกโคจรเป็นวงรี) 

เป็นช่วงทีโลกออกห่างดวงอาทิตยม์ากทีสุด โดยถา้นบัจากวนัสงกรานต์จนถึงวนัสารทจะเป็นเวลา

ประมาณหกเดือนพอดี โดยจะเอาช่วงเวลาทางจนัทรคติคือแรม ๑๕ คาํ (หรือ ๑๔) ซึงเป็นเดือนดบั 

ซึงเป็นเวลาทีโลกมืดมิดทีสุด ความเชือของคนโบราณในแถบภูมิภาคนี จึงถือวา่เป็นเวลาทีวญิญาณ

กลบัจากนรก ญาติพีนอ้งจึงควรทาํบุญ เพอืแผส่่วนกุศลไปให้ ถา้ผูล่้วงลบัไดรั้บส่วนบุญไดอิ้มทอ้งก็

จะให้พร ถา้ไม่มีใครทาํบุญไปใหก้็จะเสียใจบางทีอาจโกรธและสาปแช่ง จนถือเป็นวนัรวมญาติ วนั

บูชาบรรพบุรุษ ใครไม่ร่วมจะโดนดูถูกวา่อกตญั ู วนัสงกรานตน์บัตามสุริยคติ วนัสารทจะนบัตาม

จนัทรคติ๖ 

การจัดหฺมฺรับ 

                                                           
๖ จิรวรรณ  วรชาติ, สารนครศรีธรรมราช ฉบบัพเิศษ “เดือนสิบ ๔๔”, (กรุงเทพมหานคร : อดิสนั เพรส 

โปรดกัส์, ม.ป.ป.) 
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เมือถึงวนัแรม ๑๔ คาํเดือนสิบ ซึงเรียกกนัว่า "วนัหลองหฺมฺรับ"แต่ละครอบครัวจะร่วมกนั

นาํข้าวของเครืองใช้ต่างๆ มาจดัเป็นหฺมฺรับ การจัดหฺมฺรับนัน ไม่มีรูปแบบทีแน่นอนจะจดัเป็น

รูปแบบใดก็ได ้แต่ลาํดบัการจดัของลงหฺมฺรับจะเหมือนๆ กนั คือ เริมตน้จะนาํกระบุง กระจาด ถาด

หรือกะละมงัมาเป็นภาชนะแล้วรองก้นด้วยข้าวสารตามด้วยกระเทียม พริก เกลือ นําตา และ

เครืองปรุงอาหารทีจาํเป็น ต่อไปก็ใส่ของจาํพวกอาหารแห้ง เช่น ปลาเค็ม ผกัผลไมที้เก็บไวไ้ดน้าน 

เช่น ฟักทอง มะพร้าว ขมิน ลางสาด เงาะ ลองกอง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ จากนันก็ใส่ของใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั เช่น นาํมนัมะพร้าว ไมขี้ด หมอ้ กระทะ ถว้ยชาม เข็ม-ด้าย และเครืองเชียนหมาก 

สุดทา้ยใส่สิงทีสําคญัทีสุดของหฺมฺรับ คือ ขนม ๕ อยา่ง ซึงขนมแต่ละอยา่งลว้นมีความหมายทีแต่ง

ต่างกนัได้แก่ ขนมพอง เป็นสัญลกัษณ์แทนแพ สําหรับผูล่้วงลบัใชล้่องขา้มห้วงมหรรณพ ขนมลา 

แทนเครืองนุ่งห่ม ขนมกงหรือขนมไข่ปลา แทนเครืองประดบั ขนมดีซาํ แทนเงินเบียสาํหรับใชส้อย 

ขนมบา้ แทนสะบา้ใชเ้ล่น ในกรณีทีมีขนม ๖ อยา่ง จะเพิมขนมลาลอยมนั ซึงใชแ้ทนฟูกหมอน 

  
 

  การยกหฺมฺรับ 

ในวนัแรม ๑๕ คาํ เดือนสิบ ซึงเป็นวนัยกหมฺรับ ต่างก็จะนาํหมฺรับพร้อมภตัตาหารไปวดั 

โดยแต่ละคนจะแต่งตวัอยา่งสะอาดและสวยงาม เพราะถือเป็นการทาํบุญครังสําคญั วดัทีไปมกัจะ

เป็นวดัใกลบ้า้นหรือการยกหฺมฺรับไปวดัอาจต่างครอบครัวต่างไปหรืออาจจดัเป็นขบวนแห่ทงันีเพือ

ต้อง การความสนุก วัดบางแห่งอาจจะ จัดให้มีการประ กวด หฺ มฺ รับในส่วนของจัง หว ัด

นครศรีธรรมราชนนัจะจดัให้มีขบวนแห่หมฺรับอยา่งยงิใหญต่ระการตาในงานเดือนสิบของทุกปีโดย

มีองคก์รทงัภาครัฐและองคก์รเอกชนต่างส่งหฺมฺรับของตนเขา้ร่วมขบวนแห่และร่วมการประกวดซึง

ในช่วงเทศกาลนีสามารถจูงใจนกัท่องเทียวใหม้าท่องเทียวจงัหวดันครศรีธรรมราชมากยงิขึน 

เมือขบวนแห่หฺมฺรับมาถึงวดัแล้ว ก็จะร่วมกันถวายภตัตาหารแก่ภิกษุสงฆ์ เสร็จแล้วจะ

ร่วมกนั "ตงัเปรต"เพือแผส่่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผูที้ล่วงลบัไปแลว้ ในอดีตมกัตงัเปรตบริเวณโคน

ตน้ไมห้รือบริเวณกาํแพงวดัแต่ปัจจุบนันิยมตงับน "หลาเปรต" หรือร้านเปรตโดยอาหารทีจะตงันนั
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จะเป็นขนม ๕ อยา่งหรือ ๖ อยา่งดงักล่าวขา้งตน้รวมถึงอาหารอืนๆ ทีบรรพชนชืนชอบเมือตงัเปรต

เสร็จพระสงฆ์จะสวดบงัสุกุล โดยจบัสายสิญจน์ทีผูกไวก้บัหลาเปรตเมือพิธีสงฆ์เสร็จสินผูค้นจะ

ร่วมกนั"ชิงเปรต"โดยการแย่งชิงอาหารบนหลาเปรต ทงันีนอกจากเพือความสนุกสนานแลว้ยงัมี

ความเชือว่าหากใครได้กินอาหารบนหลาเปรตจะได้รับกุศลแรง เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและ

ครอบครัว 
 

๖.๕.๒ ชิงเปรต 

ชิงเปรต เป็นประเพณีของภาคใตท้ีทาํกนัในวนัสารทเดือนสิบเป็นประเพณีเมืองมนุษย๑์๕ 

วนั โดยมาในวนัแรม ๑ คาํ เดือน ๑๐ ซึงถือวา่เป็นวนั "รับเปรต" หรือ วนัสารทเล็ก ลูกหลานตอ้ง

เตรียมขนมมาเลียงดูให้อิมหมีพีมนัและฝากกลบัเมืองเปรต ในวนัแรม ๑๕ คาํ เดือน ๑๐ นนัคือวนั " 

ส่งเปรต " กลบัคืนเมือง เรียกกนัวา่ วนัสารทใหญ ่

 ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หลายคนยืนยนัว่า การชิงเปรตไม่เป็นความอปัมงคลแก่ผูชิ้งเปรตแต่อย่างใด 

ในทางตรงกนัขา้มกลบัถือวา่เป็นการไดบุ้ญ เพราะเชือกนัวา่หากลูกหลานของเปรตใดชิงได ้เปรต

ตนนนัยอ่มไดรั้บส่วนบุญส่วนกุศลนนั 

ภาคเหนือ เรียกวา่ ประเพณีตานก๋วยสลาก ถือปฏิบติักนัในช่วงกลางพรรษา คือตงัแต่วนัขึน 

๑๕ คาํ เดือน ๑๒ เหนือ (ประมาณปลายเดือนสิงหาคม) เป็นตน้ไป จนถึงวนัขึน ๑๕ คาํ เดือนยเีหนือ 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีตานก๋วยสลากนนั เป็นพิธีทีจดัขึนเพือการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู ้

ทีล่วงลบัไปแลว้ หรือถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์โดยการจดัเตรียมก๋วย (หรือชะลอมขนาดเล็ก) ที

สานดว้ยไมไ้ผบ่รรจุอาหารแหง้ อาหารคาวหวาน เครืองใชที้จาํเป็น 

ภาคกลาง  การทาํบุญเดือน ๑๐ ตรงกับวนัแรม ๑๕ คาํ เดือน ๑๐ ประมาณปลายเดือน

กนัยายน–ตุลาคม มีมาตงัแต่สมยัสุโขทยั ตามทีปรากฏหลกัฐานในหนงัสือของนางนพมาศเนืองจาก

ศาสนาพราหมณ์เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย คนไทยจึงรับประเพณีนมาจากศาสนาพราหมณ์ 

สาํหรับขนมทีนิยมนาํมาทาํบุญวนัสารทไทยนนั ประกอบดว้ยขนมกระยาสารท 

คนไทยเชือสายลาว  ประเพณีสารทเดือนสิบของคนไทยเชือสายลาว เรียก การทาํบุญขา้ว

สาก ในวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๐ เป็นวนัทีพระยายม เปิดขุมนรกให้สัตวน์รกไดม้ารับส่วนบุญ จาก

ญาติพีน้องทีอยูใ่นมนุษยโ์ลก ตงัแต่เทียงคืนถึง วนัขึน ๑๔ คาํ ไปจนถึงเทียงคืน วนัขึน ๑๕ คาํ บาง

ทอ้งถินจะจดัให้มีการถวายทานรักษาศีล เพือเป็นอุทิศส่วนบุญไปให้เหล่าปวงญาติทีตายไปแล้ว 

นอกจากนียงัจดัให้มีการฟังเทศน์ตลอดทงัวนั เป็นเรืองวรรณกรรมทอ้งถิน เช่นเรืองมโหสถ เรือง

พระเจา้สิบชาติ เรืองทา้วกาํกาดาํเป็นตน้ 
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คนไทยเชือสายเขมร ประเพณีสารทเดือนสิบของคนไทยเชือสายเขมร หรือเรียกว่า แซน

โฎนตา ประกอบพิธีกรรมจะตรงกบัวนัแรม ๑๔-๑๕ คาํ เดือน ๑๐ ของทุกปี 

๖.๕.๓ ลากพระ/ชักพระ 

ประเพณีชกัพระเป็นประเพณีทอ้งถินของชาวใต ้ซึงเป็นประเพณีทาํบุญในวนัออกพรรษา 

ซึงตรงกบั วนัแรม ๑ คาํเดือน ๑๑ ซึงเชือกนัวา่ เมือครังทีพระพุทธเจา้ เสด็จไปจาํพรรษา ณ สวรรค์

ชนัดาวดึงส์เพือโปรดพระมารดา เมือครบพรรษาจึงเสด็จมายงัโลกมนุษย ์พุทธศาสนิกชนจึงมารอ

รับเสด็จ แลว้อญัเชิญพระพุทธ เจา้ขึนประทบับน บุษบกแลว้แห่ไปรอบเมือง 

 

 

ประวัติควา มเ ป็นมา  ประ เพณีชักพ ระเป็นประเพณีทพ ราหมณ์ศา สนิกช นและ

พุทธศาสนิกชนปฏิบติัสืบต่อกนัมา  สันนิษฐานว่าประเพณีนีเกิดขึนครังแรกในประเทศอินเดีย ที

นิยมเอา เทวรูปออกแห่ในโอกาสต่าง ๆ  ต่อมาพุทธศาสนิกชนไดน้ําเอาคติความเชือดงักล่าวมา

ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความเชือทางพุทธศาสนา  ประเพณีชกัพระเล่ากนัเป็นเชิงพุทธตาํนาน ว่า 

หลงัจากพระพุทธองคท์รงกระทาํยมกปาฏิหารยป์ราบเดียรถีย ์ณ ป่ามะม่วง กรุงสาวตัถี แลว้ไดเ้สร็จ

ไปจาํพรรษา ณ ดาวดึงส์เพือโปรดพุทธมารดา ซึงขณะนนัทรงจุติเป็นมหามายาเทพ สถิตอยู ่ณ ดุสิต

เทพพิภพตลอดพรรษา พระพุทธองคท์รงประกาศพระคุณของมารดาแก่เทวสมาคมและแสดงพระ

อภิธรรมโปรดพุทธมารดา ๗ คมัภีร์ จนพระมหามายาเทพและเทพยดา ในเทวสมาคมบรรลุ

โสดาบนัหมด ถึงวนัขึน ๑๕ คาํ เดือน ๑๑ อนัเป็นวนัสุดทา้ยของพรรษา พระพุทธองคไ์ดเ้สด็จกลบั

มนุษยโลกทางบนัได ทิพยที์พระอินทร์นิมิตถวาย บนัไดนีทอดจากภูเขาสิเนนุราชทีตงัสวรรค์ ชนั

ดุสิตมายงัประตูนครสังกสัสะ ประกอบด้วยบนัไดทอง บนัไดเงินและบนัไดแก้ว บนัไดทองนัน

สําหรับเทพยดา มาส่งเสด็จอยู่เบืองขวาของพระพุทธองค์ บนัไดเงินสําหรับพรหมมาส่งเสด็จอยู่

เบืองซา้ยของพระพุทธองค ์และบนัไดแกว้สําหรับพระพุทธองคอ์ยูต่รงกลาง เมือพระพุทธองคเ์สด็จ

มาถึง ประตูนครสังกัสสะตอนเช้าตรู่ของวนัแรม ๑ คาํ เดือน ๑๑ ซึงเป็นวนัออกพรรษานัน 

พุทธศาสนิกชนทีทราบกาํหนดการเสด็จกลบัของพระพุทธองค์จากพระโมคคลัลานได้มารอรับ

เสด็จ อยา่งเนืองแน่นพร้อมกบัเตรียมภตัตาหารไปถวายดว้ย แต่เนืองจากพุทธศาสนิกชนทีมารอรับ

เสด็จมีเป็นจาํนวนมากจึงไม่สามารถจะเขา้ไปถวายภตัตาหารถึงพระพุทธองคไ์ดท้วัทุกคน จึงจาํเป็น

ทีตอ้งเอาภตัตาหารห่อใบไมส่้งต่อ ๆ กนัเขา้ไปถวายส่วนคนทีอยูไ่กลออกไปมาก ๆ จะส่งต่อ ๆ กนั

ก็ไม่ทนัใจ จึงใชว้ิธีห่อภตัตาหารดว้ยใบไมโ้ยนไปบา้ง ปาบา้ง ขา้ไปถวายเป็น ทีโกลาหล โดยถือวา่

เป็นการถวายทีตงัใจดว้ยความบริสุทธิดว้ยแรงอธิษฐานและอภินิหารแห่งพระพุทธองค ์ภตัตาหาร



๒๐๔ 
 

 

เหล่านนัไปตกในบาตรของพระพุทธองค์ทงัสิน เหตุนีจึงเกิด ประเพณี "ห่อตม้" "ห่อปัด" ขึน เพือ

เป็นการแสดงถึงความปิติยินดีทีพระพุทธองค์เสด็จกลบัจากดาวดึงส์ พุทธศาสนิกชน ได้อญัเชิญ

พระพุทธองค์ขึนประทบับนบุษบกทีเตรียมไว ้แล้วแห่แหนกนัไปยงัทีประทบัของพระพุทธองค์ 

ครันเลยพุทธกาลมาแลว้และเมือมีพระพุทธรูปขึน พุทธศาสนิกชนจึงนาํเอาพระพุทธรูปยกแห่แหน

สมมติแทนพระพุทธองค ์

เรือพระ 

เรือพระ คือ รถหรือลอ้เลือนทีประดบัตกแตง่ให้เป็นรูปเรือแลว้วางบุษบก ซึงภาษาพนืเมือง

ของภาคใต้เรียกว่า "นม" หรือ "นมพระ" ยอดบุษบก เรียกว่า "ยอดนม" ใช้สําหรับอาราธนา

พระพุทธรูปขึนประดิษฐานแลว้ลากในวนัออกพรรษา  ลากพระทางนาํ เรียกว่า "เรือพระนาํ" ส่วน

ลากพระทางบก เรียกวา่ "เรือพระบก" สมยัก่อนจะทาํเป็นรูปเรือ ให้คลา้ยเรือจริง ๆ และตอ้งทาํให้มี

นาํหนักน้อยทีสุด จึงใช้ไมไ้ผ่สานมาตกแต่งส่วนทีเป็นแคมเรือและหัวท้ายเรือคงทาํให้แน่นหนา 

ทางดา้นหวัและทา้ยทาํงอนคลา้ยหัวและทา้ยเรือ   แลว้ตกแต่งเป็นรูปพญานาค ใช้กระดาษสีเงินสี

ทองทาํเป็นเกล็ดนาค กลางลาํตวัพญานาคทาํเป็นร้านสูงราว ๑.๕ เมตร เรียกว่า "ร้านมา้"  ส่วนที

สําคญัทีสุด คือ บุษบก ซึงแต่ละทีจะมีเทคนิคการออกแบบบุษบก  มีการประดิษประดอยอยา่งมาก 

หลงัคาบุษบกนิยมทาํเป็นรูปจตุรมุข  ตกแต่งด้วยหางหงส์ ช่อฟ้า ใบระกา และทุกครอบครัวตอ้ง

เตรียม "แทงตม้" เตรียมหาในกระพอ้ และขา้วสารขา้วเหนียวเพอืนาํไปทาํขนมตม้ "แขวนเรือพระ" 

            การอัญเชิญพระลากขึนประดิษฐานบนบุษบก 

          พระลาก คือ พระพุทธรูปยืน แต่ทีนิยม คือ พระพุทธรูปปางอุม้บาตร เมือถึงวนัขึน ๑๕ คาํ

เดือน ๑๑ พุทธบริษทัจะสรงนาํพระและเปลียนจีวร แล้วอญัเชิญขึนบนบุษบก แล้วพระสงฆ์จะ 

เทศนา เรือง การเสด็จไปดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า  ในวนัแรม ๑ คาํเดือน ๑๑ ในตอนเช้ามืด 

ชาวบา้นจะมาตกับาตรหนา้นมพระ เรียกวา่ "ตกับาตรหน้าลอ้" แล้วอญัเชิญขึนประดิษฐาน บนนม

พระ 

 ลากพระบก 

          ใช้เชือกแบ่งผูกเป็น ๒ สาย เป็นสายผูห้ญิงและสายผูช้าย  ใชโ้พน ฆอ้ง ระฆงั เป็นเครืองตีให้

จงัหวะในการลากพระ  คนลากจะเบียดเสียดกนัสนุกสนานและประสาน เสียงร้องบทลากพระเพือ

ผอ่นแรง  ตวัอย่างบทร้องทีใช้ลากพระ คือ  อีสาระพา เฮโล เฮโล ไอไ้หรกลมกลม หวันมสาวสาว 

ไอไ้หรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 

 

สรุปท้ายบท 



๒๐๕ 
 

 

 การศึกษาเกียวกบัเทศกาลและประเพณีทอ้งถินของแต่ละภาคในประเทศไทยตามทีกล่าว

มาแล้ว ซึงเป็นส่วนหนึงของเทศกาลและพิธีกรรมของแต่ละท้องถินเท่านัน ยงัมีเทศกาลและ

พิธีกรรมอยู่อีกมากมายทีอยู่แต่ละท้องถิน ล้วนแล้วแต่เป็นสิงทีมีคุณค่า มีความสําคัญ และ

ประโยชน์อย่างมากทีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อเนืองมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั ถ้าหาก

พิจารณาอยา่งถีถว้นแลว้จะพบวา่มีคุณค่า สมควรอยา่งยิงทีจะตอ้งเรียนรู้และตระหนกัในคุณค่า จึง

จาํเป็นอยา่งยิงทีคนไทยควรทีจะอนุรักษ์ทาํนุบาํรุงดูแลให้เป็นส่งทีดีงามและคงอยูคู่่กบัสังคมไทย

ตลอดไป 

 

  



๒๐๖ 
 

 

คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคาํถามต่อไปนี 

๑. การปฏิบติัตนตามเทศกาลและพิธีกรรมในภาคต่าง ๆ ทีตนเองอาศยัมีผลต่อการดาํรงชีวิตอยา่งไร 

อธิบาย 

๒. จงบอกแนวทางการอนุรักษ ์ส่งเสริมเทศกาลและพิธีกรรมในแต่ละภาคมาพอเขา้ใจ 

๓. จงอธิบายความเชือทีมีอิทธิพลต่อเทศกาลและพิธีกรรมในภาคต่าง ๆ มาพอเขา้ใจ 

๔. เทศกาลและพิธีกรรมใดทีมีผลทําให้ปรับเข้ากับกิจการพระศาสนาได้อย่างลึกซึงอธิบาย

ยกตวัอยา่งมา ๑ เทศกาลหรือพิธีกรรม 

๕. อธิบายจุดเด่นจุดด้อยของเทศกาลและพิธีกรรมในภาคทีท่านอาศยั อธิบายยกตวัอย่างมา ๑ 

เทศกาลหรือพิธีกรรม 

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตทาํเครืองหมาย X ทับข้อทถูีกต้องทสุีดเพยีงข้อเดียว 

๑. ขอ้ใด กล่าวไว ้ถูกตอ้ง 

ก. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นสาระสาํคญัของพระพุทธศาสนา 

ข. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นสิงทีไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อพระพุทธศาสนา 

ค. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นเครืองห่อหุ้มหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

ง. เทศกาลและพิธีกรรมเป็นสิงชกันาํใหค้นหลงผดิจากเป้าหมายของพระพุทธศาสนา 

๒. ทางจนัทรคติช่วงเดือน ๑๐ ทุกภาคของประเทศไทย งานบุญทีนิยมทาํกนัมาก ไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก. งานบุญบรรพชาอุปสมบท ข. งานบุญสิริมงคลขึนบา้นใหม ่

ค. งานบุญอุทิศส่วนกุศลใหผู้ต้าย ง. งานบุญเฉลิมฉลองเสนาสนะในวดั 

๓. กิจกรรมงานบุญใด ทีเนน้ถึงความกตญั ูกตเวทีต่อบุพพการีผูว้ายชนม ์

ก. งานบุญสลากภตั ข. งานบุญผะเหวต 

ค. งานบุญอุม้พระอาบนาํ ง. งานบุญตกับาตรเทโว 

๔. กาํเนิด “ผตีาโขน” ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีประวติัความเป็นมาตามขอ้ใด 

ก. ตอนตอ้นรับพระเวสสันดรเขา้เมืองสีพ ี ข. เปรตพระเจา้พิมพิสาร 

ค. ผจญพญามารคราวจะตรัสรู้ใตต้น้โพธิ ง.พระอานนทพ์รมนาํมนตไ์ล่ผเีมืองไพศาลี 

 



๒๐๗ 
 

 

๕. ปัจจุบนั งานประเพณีตามขอ้ใดทีมีผลมากทางดา้นเศรษฐกิจ 

ก. ประเพณีชิงเปรต จงัหวดันครศรีธรรมราช ข. ประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม 

ค. ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ จงัหวดัสุโขทยั   ง. ประเพณีบงัไฟพญานาคจงัหวดัหนองคาย 

๖. ประเพณีทาํบุญขา้วประดบัดินภาคอีสาน คลา้ยคลึงกบัประเพณีใด ทางภาคเหนือ 

ก. ประเพณีทาํบุญทอดกฐิน   ข. ประเพณีแข่งเรือพาย 

ค. ประเพณีถวายเทียนเขา้พรรษา   ง. ประเพณีทาํบุญสลากภตั 

๗. ประเพณีลากพระหรือชกัพระทางภาคใต ้มาจากเรืองราวพุทธประวตัิตอนไหน 

ก. ตอนพระพุทธเจา้เสด็จลงมาจากสวรรคช์นัดาวดึงส์ 

ข. ตอนพระพุทธเจา้ปราบพญาวสัสวดีมารคราวตรัสรู้ 

ค. ตอนลากพุทธสรีระไปยงัมกุฏพนัธนเจดียเ์พอืประชุมเพลิง 

ง. ตอนพระอุปคุตจบัพญาวสัสวดีมารผกูไวก้บัภูเขา 

๘. วนัใด  มีประวติัเรืองราวสัมพนัธ์กบัพระอภิธรรมปิฎก 

ก. วนัมาฆบูชา      ข.วนัอาสาฬหบูชา   

ค.  วนัเทโวโรหณะ    ง. วนัตรุษสงกรานต ์ 
 

๙.กิจกรรมงานบุญทีพระสงฆ์และประชาชนจดัขึนเพือนาํจตุปัจจยัทีไดไ้ปพฒันางานดา้นสาธารณ

สงเคราะห์ ไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก.  เขา้รุกขมูลกรรม    ข.  เขา้นิโรธกรรม 

ค.  เดินธุดงค ์          ง.  เขา้ปริวาสกรรม 

๑๐. ชาวพุทธในประเทศไทยนิยมลอยกระทงตามประทีปโคมไฟ  กระทาํไปเพอืวตัถุประสงคใ์ด 

ก. เพอืบูชารอยพระบาทพระพุทธเจา้  ข. เพือแสดงความเป็นพุทธมามกะ 

ค. เพอืลอยเคราะห์ ลอยบาป   ง. เพอืขอขมาพระแม่คงคา 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 
 

 

เอกสารอ้างองิประจาํบท 

จิรวรรณ  วรชาติ.  สารนครศรีธรรมราช ฉบับพเิศษ “เดือนสิบ ๔๕”. กรุงเทพมหานคร : อดิสัน  

 เพรสโปรดกัส์. 

จ.เปรียญ : (นามแฝง). ประเพณพีธีิมงคลของไทย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๕. 

ปรีชา  พินทอง.  สารานุกรม ภาษาอสีาน-ไทย-องักฤษ. อุบลราชธานี : โรงพิมพศ์ิริธรรม, ๒๕๓๕. 

มณี พะยอมยงค.์ วฒันธรรมล้านนาไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๙. 

สถิต  ศิลปชยั. เทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บ.จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ,์  

 ๒๕๔๘. 

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. เทศกาลและประเพณไีทย. กรุงเทพมหานคร :  

  โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๗. 

 

 

 

 



 

 

 

บทที ๗ 

ความสําคญัและคุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพธีิกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

รศ.ดร.พูนชยั ปันธิยะ 

 

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

 เมือศึกษาเนือหาในบทนีแลว้ ผูศ้ึกษา สามารถ 

๑.  ความหมาย ประเภทจริยธรรม 

๒. วิเคราะห์ความสาํคญัทางจริยธรรมของเทศกาลทางพระพุทธศาสนาได ้

๓.  วเิคราะห์ความสาํคญัทางจริยธรรมของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได ้

๔.  บอกคุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลทางพระพุทธศาสนาได ้

๕.  บอกคุณค่าทางจริยธรรมของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได ้ 

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 ความหมาย ประเภทจริยธรรม 

 ความสาํคญัทางจริยธรรมของเทศกาลทางพระพุทธศาสนา   

 ความสาํคญัทางจริยธรรมของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   

 คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลทางพระพุทธศาสนา   

 คุณค่าทางจริยธรรมของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 



๒๑๐ 

 

 

๗.๑ ความนํา 

 เทศกาลและพิธีกรรมเป็นกิจกรรมทางสังคมทีปฏิบติัสืบต่อกนั   ทีกาํหนดไวใ้นสังคม 

บางครัง กิจกรรมทงั  อาจแยกออกเป็น  ๒  ลกัษณะ คือ  ๑)  กิจกรรมทีมุ่งหวงัให้ศาสนิกชน เกิด

สันติสุข  และปฏิบติัตามคาํสังสอนของพระศาสดา  ๒)  กิจกรรมทีทาํให้เกิดกาํลงัใจในการดาํเนิน

ชีวิตและเกิดความเจริญงอกงาม  เช่น ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ นนัก็อาจจดัควบคู่ไปดว้ยกนั  

เมือกิจกรรมทางสังคมสองลกัษณะนีต่างก็มีความสําคญัและเป็นสิงจาํเป็นแต่ก็ควรคาํนึงถึงความ

เหมาะสม  และไม่ปลูกฝังหลงงมงายมากเกินไป  ไม่สอนในสิงทีใกลต้วัมากเกินไป  ทีจะก่อใหเ้กิด

ความสินเปลือง  กิจกรรมทางสังคมพยายามสร้างความเชือความศรัทธาโดยไม่มีเหตุผล  ไม่มี

ขอบเขตจาํกดั บางครังอาจเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี  เช่น ทาํบุญชาตินีเมือตายไปแลว้จะไดรั้บผลบุญ

ในชาติหนา้หรือปลูกฝังความเชือทีวา่  ทาํบาปแลว้สามารถลา้งบาปได ้ ลกัษณะเช่นนีอาจกล่าวได้

วา่มีเหตุผลน้อยเกินไป   เหตุการณ์ดงักล่าวยากทีจะเป็นจริงได ้ ดงันนักิจกรรมต่าง ๆ  ควรเน้นใน

หลกัแห่งศรัทธาทีเป็นสัจธรรม  อยา่งไรก็ตาม  หลกัแห่งศรัทธาก็ควรจะมีมิฉะนนัจะยึดถือปฏิบติั

ตามหลกัคาํสอนของศาสนาจะเป็นไปได้ยาก  ความเชือหรือศรัทธา อาจเกิดจากการฟัง การอ่าน  

เป็นการยอมรับทีได้ยินและไดอ่้าน  ส่งผลทีการปฏิบติัตามมาเป็นประเพณีพิธีกรรม  เทศกาลและ

พิธีกรรมในพุทธศาสนาก็ยอ่มปฏิบติักนัมาเป็นเวลายาวนานเช่นเดียวกนั      

 คาํสอนแต่ละศาสนาคา้ยคลึงหรือแตกต่างกนั  ทงัด้านรูปลักษ์ (Form)  และหน้าทีทาง

สังคม (Function) มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ สอนใหค้นเป็นคนดี หรือให้คนในสังคมยอมรับและเป็น

สิงยึดเหนียวจิตใจ ให้มีความสามคัคี ตลอดถึงความเชืออืน ๆ  ทีมนุษยเ์คารพนบัถือ และก่อให้เกิด

การปฏิบติัเป็นประเพณีพิธีกรรมต่อมา   พิธีกรรมทีปฏิบติัเป็นประจาํในรอบปี เรียกอีกประการหนึง

วา่ “เทศกาล”  

 

๗.๒  ความหมายและประเภทของจริยธรรม  

๗.๒.๑ ความหมายของจริยธรรม 

จริยธรรมแยกออกเป็น จริยะ+ธรรม คาํวา่ “จริยะ” หมายถึงความประพฤติหรือกริยาทีควร

ประพฤติ ส่วนคาํว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี, หลกัคาํสอนของศาสนา, 



๒๑๑ 

 

 

หลกัปฏิบติั เมือนาํคาํทงัสองมาร่วมกนัเป็น “จริยธรรม” จึงได้ความหมายตามตวัอกัษรว่า “หลกั

แห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”๑ 

คาํวา่จริยธรรม มีผูใ้ห้คาํนิยามความหมายไวด้งันี 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้คาํนิยามไวว้่า จริยธรรม

หมายถึงธรรมทีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม๒ 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้คาํนิยามไวว้า่ จริยธรรมหมายถึง หลกัการดาํเนิน

ชีวติ๓ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้คาํนิยามไวว้า่ จริยธรรมหมายถึง แนวทาง

ของการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นคนดี เพอืประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม๔ 

ปรีชา อุยตระกูล และสุวฒัน์ ช่างเหล็ก ให้คาํนิยามไวว้่า จริยธรรมหมายถึง ขอ้ควร

ประพฤติ ปฏิบติั ปฏิบติัสิงทีควรปฏิบติั และเวน้สิงทีควรเวน้๕ 

วิทย ์วิศทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรรปก ให้คาํนิยามไวว้่า จิรยธรรมหมายถึง หลกัคาํ

สอนวา่ดว้ยความประพฤติ เป็นหลกัสาํหรับใหบุ้คคลยดึถือในการปฏิบติัตน๖ 

จากคาํนิยามดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ จริยธรรมหมายถึง ขอ้ทีควรปฏิบติัและขอ้ทีควรละ

เวน้ เป็นหลกัการดาํเนินชีวติสําหรับให้บุคคลยืดถือในการปฏิบติัตน เพือประโยชน์สุขของตนและ

ส่วนรวม 

ส่วนความหมายของจริยธรรมทีปรากฏในค่าวซอ หมายถึง ขอ้ทีควรปฏิบติัและขอ้ที

ควรละเวน้ ทีหมอค่าวซอชีแนะว่า สิงใดดี ไม่ดี ควร ไม่ควร ถูก ไม่ถูก ซึงเป็นขอ้ปฏิบตัิทีสังคม

                                                 
๑ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากบัปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

อมรินทร์ พรินติง กรุ๊พ จาํกดั, ๒๕๓๓), หนา้ ๘๑. 
๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๐), หนา้ ๒๑๗. 
๓ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยตฺุโต), สัจจธรรมกบัจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอ์มรินทร์ 

พรินติง กรุ๊พ จาํกดั, ๒๕๓๒), หนา้ ๑. 
๔ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมตฺโต), พทุธศาสนากบัปรัชญา, หนา้ ๘๒. 
๕ ปรีชา อุยตระกูล และสุวฒัน์ ช่างเหล็ก, “การศึกาวรรณคดีอีสานในเชิงจริยธรรม.” รายงานการวิจยั, 

(สมาคมสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๗), หนา้ ๕. 
๖ วทิย ์วศิทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรณปก, หนงัสือเวยีนสงัคมศึกษารายวิชา ส.๔๐๒, (กรุงเทพมหานคร 

: สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๐), หนา้ ๒. 



๒๑๒ 

 

 

ภาคเหนือยอมรับและปฏิบติัร่วมกนั อนัมีรากฐานมาจากคาํสอนทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึง และ

ค่านิยมตามจารีตส่วนหนึง 

๗.๒.๒ ประเภทของจริยธรรม 

จริยธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ๗ 

๑. ความรู้เชิงจริยธรรม เป็นความรู้ทีไดรั้บการถ่ายทอดจากสังคมของตนว่า การกระทาํ

ใดดี ควรทาํ และการกระทาํชนิดใดเลว ควรเวน้ ลกัษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

๒. ทศันคติเชิงพฤติกรรม เป็นความรู้สึกของบุคคลเกียวกบัลกัษณะหรือพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบลักษณะนัน ๆ เพียงใด ทศันคติเชิงจริยธรรมส่วนมากจะ

สอดคลอ้งกบัค่านิยมของคนในสังคมนนั ๆ จริยธรรมของแต่ละสังคมอาจเปลียนแปลงได ้หากคน

ส่วนใหญ่ในสังคมมีทศันคติไม่ดีต่อจริยธรรมขอ้ใดขอ้หนึง อาจมีการหาจริยธรรมใหม่มาทดแทน 

หรือถึงกบัตดัจริยธรรมขอ้นนัทิงไปก็ไดเ้มือถึงเวลาเปลียนไป 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นการใช้เหตุผลในการเลือกทีจะกระทาํหรือเลือกไม่กระทาํ

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง เหตุผลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจ หรือแรงจูงใจทีอยู่

เบืองหลงัการกระทาํต่าง ๆ ของบุคคล แรงจูงใจดงักล่าวอาจมาจากกฎของสังคม กฎของรัฐ กฎของ

ศาสนา หรือมโนธรรมสํานึกของบุคคล 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นการแสดงพฤติกรรมทีสังคมนิยมชมชอบ หรือเวน้การ

แสดงพฤติกรรมทีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคม พฤติกรรมดังกล่าว เป็นสิงทีสังคมให้

ความสําคญัมาก เพราะการกระทาํในทางทีดีหรือเลวของบุคคลนนั ส่งผลโดยตรงต่อความผาสุก

หรือความวุน่วายของสังคม 

๗.๒.๓ จริยธรรมในสังคมท้องถนิ 

จริยธรรมในแต่ละสังคมนนัยอ่มแตกต่างกนัออกไป เนืองจากจริยธรรมเป็นส่วนหนึงของ

วฒันธรรมในส่วนทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคนในสังคม ดงันนั ในแต่ละสังคมจึงมีจริยธรรม

เฉพาะเป็นของตนเอง ขึนอยู่กบัลกัษณะสังคม สภาพแวดลอ้ม ความเชือ ศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของสังคมนนั ๆ๙ จริยธรรมของแต่ละสังคมนนัจะปรากฏอยูส่องลกัษณะ คือ จริยธรรมร่วม

                                                 
๗ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, “จริยธรรมของเยาวชนไทย.” รายงานการวิจยั, 

(สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๐), หนา้ ๔-๖. 
๙ ปรีชา อุยตระกูล และสุวฒัน์ ช่างเหลก็, “การศึกษาวรรณคดีอีสานในเชิงจริยธรรม.” หนา้ ๘. 



๒๑๓ 

 

 

และจริยธรรมย่อย จริยธรรมร่วมคือ แบบแผนหรือขอ้ปฏิบติัทีคนในแต่ละสังคมประพฤติปฏิบตัิ

ร่วมกนั จริยธรรมประเภทนีไดรั้บอิทธิพลมาจากหลกัคาํสอนทางศาสนา ซึงมีส่วนทาํให้คนส่วน

ใหญ่มีแบบแผนในการประพฤติปฏิบติัคลา้ยคลึงกนั ส่วนจริยธรรมย่อยคือ ขอ้ปฏิบติัทีเป็นแบบ

แผนเฉพาะทอ้งถิน โดยคนในทอ้งถินสร้างสรรคขึ์นมาให้เหมาะแก่สภาพแวดลอ้มของตน จึงทาํให้

แบบแผนในการประพฤติปฏิบติัแตกต่างกนัในรายละเอียด จริยธรรมประเภทนีไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ระเบียบจารีตประเพณีและลทัธิความเชือในทอ้งถินนนั ๆ จริยธรรมในสังคมภาคต่าง ๆ ของไทย  มี

ทังจริยธรรมร่วมและจริยธรรมย่อย โดยทีจริยธรรมร่วมมีพืนฐานมาจากหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา ส่วนจริยธรรมย่อยมีพืนฐานมาจากจารีตประเพณีในทอ้งถินอนัไดแ้ก่ “ฮีตคลอง”

เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต ้

๗.๒.๔ สังคมภูมิภาค 

สังคมภาคต่าง ๆ ของไทยจะให้ความสําคัญกับระเบียบแบบแผนประเพณีหรือจารีต

ประเพณี ทีเรียกวา่ “จารีตประเพณี” เป็นอย่างมาก คนทีไดรั้บการยอมรับวา่เป็น “คนดี” หรือคนที 

“ทาํถูก” นนั คือคนทีอยูจ่ารีตประเพณีทาํตามจารีตประเพณีใชฮี้ตคลองเป็นเกณฑต์ดัสิน๑๐ เช่น ภาค

อีสาน ฮีตคลองจะสอนกนัทุกเพศทุกวยั ทุกชนัวรรณะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง หรือผูอ้ยู่

ใตป้กครอง แมแ้ต่พระภิกษุสงฆ์ซึงถือว่าเป็นชนับุคคลทีบริสุทธิ เพียบพร้อมด้วยศีลวินัยก็ยงัไม่

ยกเวน้ แต่ดูเหมือนว่าจะกล่าวถึงนอ้ยกว่าชนชนัอืน ๆ เพราะเหตุว่าท่านได้มีกฎเกณฑ์อยู่แลว้อยา่ง

เคร่งครัด๑๑ จารีตเป็นเรืองเกียวกบัศีลธรรม ซึงคนในสังคมถือว่าเป็นสิงมีค่าแก่ส่วนร่วม ถา้ใครฝ่า

ฝืนหรืองดเวน้ไม่กระทาํตามจารีต ก็ถือว่าเป็นผดิเป็นชวั๑๒ ในสังคมโบราณทียงัไม่มีกฎหมาย จะใช้

จารีตประเพณีเป็นเครืองควบคุมความประพฤติของคนในสังคมแทนกฎหมาย สังคมชนบท

ภาคเหนือนนัเป็นสังคมทียึดมนัอยูใ่นระบบจารีตอย่างเคร่งครัด จารีตปรเพณีทีชาวบา้นยึดถือเป็น

สรณะในการดาํเนินชีวิต คือจารีตประเพณี ซึงมีลกัษระคลา้ยกฎหมายทีกาํหนดหนา้ทีของบุคคลที

จะพึงปฏิบตัิต่อครอบครัวและสังคม เช่น ฮีตผวัคลองเมีย ฮีตพ่อคลองแม่ ฮีตลูกคลองหลาน ฮีตใภ้

คลองเขย ฮีตป้าคลองลุง ฮีตปุ่คลองยา่ ฮีตตาคลองยาย ฮีตม่าคลองแก่ ฮีตวดัคลองวา๑๓ของภาคอีสาน 

                                                 
๑๐ เรืองเดียวกนั, หนา้ ๒๔๒. 
๑๑ ธวชั ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๒๒), หน้า 

๓๒๔. 
๑๒ เสถียร โกเศศ, การศึกษาเรืองประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพค์ลงัวทิยา, ๒๕๒๑), หนา้ ๑๑. 
๑๓ จารุวรรณ ธรรมวตัร, วิเคราะห์นิทานชาวบา้นอีสานจากสามหมู่บา้น, (มหาสารคาม : สถาบนัวิจยั

ศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, ๒๕๒๒), หนา้ ๒๙. 



๒๑๔ 

 

 

ขอ้ห้ามก็ดี ขอ้ทีพึงประพฤติปฏิบติัก็ดี เป็นคตินิยมอนัเนืองมาจากจารีตประเพณี จารีตประเพณี เป็น

แกนกลางของจริยธรรมในสังคมภาคต่าง ๆ  โดยมีพนืฐานมาจากหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา

ส่วนหนึง และความเชือทีมีต่อสิงเหนือธรรมชาติ เช่น ภูตผี วญิญาณ และสิงศกัดิสิทธิอืน ๆ อีกส่วน

หนึง หลกัคาํสอนและความเชือเหล่านี นกัปราชญไ์ดป้ระมวลมาเป็นกฎหมายในการดาํเนินชีวิตใน

สังคมภาคเหนือ ซึงกฎเกณฑ์เหล่านีมีความสอดคลอ้งกบัความเชือโดยส่วนรวมของสังคม คนใน

สังคมจึงยอมรับ ยอมเชือฟัง และยินดีประพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เหล่านนั เพราะจารีตประเพณี

นนัเกิดจากการหล่อหลอมทางสังคม จนสมาชิกในสังคมเกิดความรู้สึกว่าจารีตประเพณีเป็นส่วน

หนึงของวิถีชีวิต การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีเกิดจากความสํานึกภายในจิตใจจึงมีผลมากกวา่การถูก

บงัคบัดว้ยกฎเกณฑข์องรัฐ 

ฉะนนัจารีตประเณีจึงเหมือนกฎหมายของสังคมทีทุกคนจะต้องปฏิบติัตาม เพราะ

กาํหนดหน้าที จริยธรรมของชนทุกชันไวต้ามสภาพของสังคมนัน ๆ สังคมใดปฏิบติัตามจารีต

ประเพณีจะอยู่เย็นเป็นสุข ถา้ปฏิบติัขาดตกบกพร่องก็เกิดทุกข์๑๔ จริยธรรมทีปรากฎในค่าวซอจึง

เป็นสิงสะทอ้นใหท้ราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมในสังคมภาคเหนือวา่ สิงใดควรปฏิบตัิ สิงใดควร

ละเวน้ สิงใดดี ไม่ดี ควร ไม่ควร ถูกไม่ถูก พฤติกรรมเช่นใดทีสังคมยกยอ่ง และพฤติกรรมเช่นใดที

สังคมประณาม จริยธรรมและการนาํไปใช้สามารถจาํแนกชนชนับุคคล คือ (๑)  จริยธรรมสําหรับ

ชนชนัปกครอง (๒) จริยธรรมสําหรับผูอ้ยูใ่ตป้กครอง และ(๓) จริยธรรมสาํหรับบุคคลทวัไป แต่ละ

ชนชนับุคคล มีอธิบายดงันี  

  ๑)จริยธรรมสําหรับชนชันปกครอง 

คุณสมบตัิของนกัปกครองทีพึงประสงค ์คือ ควรประพฤติตนอยูใ่นคลองธรรม คือ นกั

ปกครองทีดี ตอ้งมีคุณสมบติัทีควรยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อบา้นเมืองและราษฎร ดว้ยการ

ปกครองภายใตข้อบเขต “ธรรมราชา” กล่าวคือผูมี้หน้าทีในการปกครองบา้นเมืองนัน จะตอ้งยึด

หลกัธรรมสําคญัอย่างนอ้ย ๕ ประการคือ ทศพิธราชธรรม จกัวรรดิวตัรธรรม ราชสังคหวตัถุธรรม 

ละเวน้อคติและยึดหลกัธรรมาธิปไตยเป็นหลกัในการใชอ้าํนาจ๒๒ เพอืให้บา้นเมืองเกิดความสงบสุข 

มีความเจริญรุ่งเรือง  

                                                 
๑๔ อภิศกัดิ โสมอินทร์, โลกทศัน์อีสาน, (กาฬสินธุ ์: โรงพมิพป์ระสานการพิมพ,์ ๒๕๓๔), หนา้ ๗๗. 
๒๒ สมบูรณ์ สุขสําราญ, พุทธศาสนากบัความชอบธรรมทางการเมือง : กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย 

ลาว และกมัพชูา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๔), หนา้ ๒๘-๒๙. 



๒๑๕ 

 

 

 คุณสมบติัของนักปกครองทีดีว่า การปกครองบา้นเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง และ

เกิดความสงบร่มเย็นนนั นักปกครองควรใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง หลักธรรม

ดงักล่าวไดแ้ก่ หลกัทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ๒๓ คือ 

๑. ทาน คือ การให้เป็นช่วยเหลือประชาชน 

๒. ศีล คือ การรักษาความสุจรติ มีความประพฤติดีงามทงักายและวาจา 

๓. ปริจจาคะ คือ การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเสียสละ 

๔. อาชชวะ คือ การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือตรง มีความสุจรติ มีความจริงใจ ไม่

ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 

๕. มทัทวะ คือ มีความสุภาพอ่อนโยน มีอธัยาศยัไม่เยอ่หยงิ 

๖. ตปะ คือ แผดเผากิเลสตณัหา ไม่หมกมุ่นในความสุขสาํราญและการปรนเปรอ 

๗. อกัโกธะ คือ การไม่มีจิตใจครอบคลุมดว้ยอารมณ์โกรธ 

๘. อวหิิงสา คือ ไม่ใชอ้าํนาจกดขีประชาชน 

๙. ขนัติ คือ มีความอดทนต่อความเหนือยยาก 

๑๐. อวิโรธนะ คือ การไม่ประพฤติให้วิบติัคลาดเคลือนจากหลกัธรรมในศาสนา 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสังคม 

๑.๑.๒) ควรมีหลกัธรรมประจาํใจโดยเฉพาะหลกัวหิารธรรม ๔ ประการ๒๔ คือ 

๑. เมตตา มีความรัก ความปรารถนาดีต่อปวงประชาราษฎร์ 

๒. กรุณา เมือประชาราษฎร์มีครวามทุกขเ์ดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือบาํบดัทุกข์ 

บาํรุงสุขให ้

๓. มุทิตา เมือประชาราษฎร์มีความร่มเยน็เป็นสุข พงึตวัเองได ้มีพลอยยินดี บนัเทิง

ใจดว้ย 

๔. อุเบกขา เมือเป็นประชาราษฎร์มีความเป็นอยูดี่ ต่างขวนขวายในกิจหน้าทีของ

ตน ก็รู้จกัวางตนเป็นกลาง ไม่เขา้ไปกา้วก่ายแทรกแซงในการประกอบสัมมาชีพของเขา 

ขอ้ปฏิบติัดงักล่าวมา เป็นธรรมเนียมประเพณีการปฏิบติัสําหรับชนชนัปกครอง 

จริยธรรมหรือขอ้ปฏิบติัใด ๆ ก็ตามทีถูกต้องตามทาํนองคลองธรรม ซึงคนในสังคมเห็นว่า ผูมี้

                                                 
๒๓ ข.ชา. ๒๘/๑๗๖/๗๒. ฉบบัมหาจุฬาเตปิฎกฺ ๒๕๐๐. 
๒๔ ที.ม. ๑๐/๓๒๗/๒๑๓, ที.ปา. ๑๑/๓๐๘/๒๐๐. ฉบบัมหาจุฬาเตปิฎกฺ ๒๕๐๐. 



๒๑๖ 

 

 

หน้าทีในการปกครองบ้านเมืองจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพือความสงบสุขและความ

เจริญกา้วหนา้ของสังคม จริยธรรมหรือขอ้ปฏิบติันนั ๆ จึงเปรียบเสมือนบทบญัญติัสําหรับผูม้ีหนา้ที

ในการปกครองบ้านเมือง ชนชันปกครองต้องปฏิบติัตามบทบญัญัติทีสังคมวางไว ้หากฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตาม ก็จะเกิดผลร้ายต่อตนเองและบา้นเมือง แต่ถ้าหากปฏิบติัตาม ก็จะเกิดผลดีต่อ

ผูป้กครองและประชาชนในสังคมนนัด้วย เพราะความเจริญและความเสือมของบา้นเมือง มีส่วน

สัมพนัธ์กบัคุณธรรมของผูป้กครองอยา่งมาก ประชาชนจะคอยสังเกตผูป้กครองเสมอวา่ทรงธรรม

หรือไม่๒๖ เมือกล่าวโดยสรุปแลว้ จริยธรรมหรือคุณสมบติัของนกัปกครองทีสังคมคาดหวงัคือ ควร

ประพฤติปฏิบติัต่อบา้นเมืองภายใตข้อบเขตของ “ธรรมราชา” ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัร

ธรรม ราชสังคหวตัถุธรรม ตลอดจนละเวน้อคติธรรมต่าง ๆ และปฏิบติัตามจารีตเมือง โดยเฉพาะ 

อนัเป็นแนวปฏิบติัมาตงัแต่สมัยโบราณ ส่วนขุนนางและข้าราชการทุกระดับชัน ก็ควรเป็นคน

ซือสัตย ์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ไม่มีความลาํเอียง ไม่ใชอ้าํนาจในทางทีผิด ไม่หลงลืม

ตน เป็นตน้ 

 ๒) จริยธรรมสําหรับผู้อยู่ใต้ปกครอง  

จริยธรรมสําหรับผู ้อยู่ใต้ปกครองนัน สังคมกําหนดแนวปฏิบัติไว้ด้วยจารีต

ประเพณี เช่น “ฮีตไพร่คลองนาย” ของภาคอีสาน กล่าวคือประชาชนทีอยู่ใตป้กครอง ตอ้งมีความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตามกฎหมายของบา้นเมือง มีความขยนั

ขนัแขง็ในการประกอบอาชีพ ไดก้ล่าวถึงจริยธรรมของประชาชนทีอยูใ่ตป้กครองไวด้งันี 

๒.๑) ควรมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ  คือ มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั รัก

และหวงแหนผนืแผน่ดิน ช่วยกนัปกป้องเพือรักษาความเป็นเอกราชของชาติไว ้ดงัปรากฏในกลอน

ลาํต่อไปนี 

ก) มนัมีมาแต่บรรพบุรุษ ทวดตาเฮาหุน้ เพิมปันมูลเอาไวใ้ห้ ผืนดินไทยฮกัไว้

แน 

    ฉววีรรณขอแผ ่เสียงลาํยาวเอ่ยให ้ ไกลใกลก้ะดงัเดียว 

    อา้ยนอ้งเอย อยา่ไดคิ้ดคดเคียว ใหช้าติอืนเขามายวัะ 

๒.๒) ควรมีความเลือมใสศรัทธาในสถาบนัศาสนา สถาบนัศาสนาเป็นสถาบนัที

ทาํหน้าทีเป็นแกนนาํ ในการควบคุมความประพฤติของประชาชน โดยใช้หลกัธรรมเป็นเครือง

                                                 
๒๖ ชัยณรงค์ โคตะนนท์, “แนวคิดทางการเมืองและสังคมในวรรณกรรมอีสาน,” เอกสารสัมมนา, 

(มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, ม.ป.ป.), หนา้ ๑๗๖. 



๒๑๗ 

 

 

ควบคุมจริยธรรมของคนในสังคม และเป็นทีพึงทางใจของประชาชน ผูที้ทาํหนา้ทีในการอบรมสัง

สอนจริยธรรมแก่สังคมคือพระสงฆ์ พระสงฆ์จะทาํหน้าทีในการอบรมสังสอนพระธรรมตาม

หลกัการของศาสนา หลกัธรรมเหล่านนัก็จะทาํหนา้ทีเป็นสัญญาประชาคม ควบคุมความประพฤติ

ของประชาชนโดยปริยาย และมีคุณค่ายงิกวา่กฎหมายของรัฐ เมือประชาชนประพฤติตามหลกัธรรม

ของศาสนาแลว้ ก็จะไม่มีผูใ้ดละเมิดจริยธรรมของสังคม เพราะจริยธรรมของสังคมส่วนหนึงก็คือ

หลักคาํสอนของศาสนานันเอง ฉะนัน ประชาชนทีอยู่ใตป้กครองจึงต้องเคารพและศรัทธาต่อ

สถาบนัศาสนา เพราะสถาบนัศาสนา ถือเป็นหนึงในสามของสถาบนัหลกัของสังคมไทย  

๒.๓) ควรปฏิบตัิตามกฎหมายบา้นเมืองและกฎศีลธรรมของสังคม เพราะบา้นเมือง

หรือคนหมู่มากย่อมอยู่ด้วยกฎหมาย เพือให้สังคมมีความเป็นระเบียบและมีความสงบร่มเย็น 

ผูฝ่้าฝืนกฎหมายจะถูกลงโทษโดยการปรับ จาํรุก หรือประหารชีวิต ผูฝ่้าฝืนกฎศีลธรรมก็จะถูก

สังคมลงโทษ โดยการนินทา หัวเราะเยาะ หรือตาํหนิติเตียน ฉะนนั ประชาชนผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง

จึงควรปฏิบติัตามกฎหมายของบา้นเมือง และกฎศีลธรรมของสังคมอยา่งเคร่งครัด เคารพสิทธิของ

กนัและกนั  

๒.๔) ควรมีความขยนัหมนัเพียรในการประกอบอาชีพ สังคมภาคเหนือตงัแต่อดีต

ถึงปัจจุบนัประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือทํานาเป็นอาชีพหลัก แต่เมือหมดฤดูการทาํนา ชาว

ภาคเหนือมกัจะหนัไปประกอบอาชีพอืน อนัเป็นปัจจยัในการดาํรงชีพ เช่น ทาํไร่ ทาํสวน และเลียง

สัตวเ์ป็นอาชีพเสริม เนืองจากชาวภาคเหนือดาํรงชีวิตอยูใ่นท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางภูมิประเทศ

อนัแห้งแลง้ กนัดาร ส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน ฉะนนั ชาวภาคเหนือจึงมกัสอนลูกหลานให้รู้จกัใช้

จ่ายอยา่งประหยดั สอนให้มีความอดทนและไม่เกียจคร้านในการทาํมาหากิน เช่น อาชีพทํานา เป็น

อาชีพหลักของชาวภาคเหนือ ซึงเป็นอาชีพทีหนักและเหนือยมาก เพราะการเพาะปลูกของชาว

ภาคเหนือยงัใชว้ิถีการเกษตรแบบดงัเดิม โดยเฉพาะในช่วงการปักดาํและการเก็บเกียว ชาวตาตอ้งใช้

ชีวิตอยูใ่นทอ้งนาตงัแต่เชา้จรดเย็น อาชีพการทาํนาจึงใช้ขนัติธรรม ดว้ย ความขยนัและอดทนเป็น

อยา่งมาก  

๓) จริยธรรมสําหรับบุคคลทวัไป 

จริยธรรมสําหรับบุคคลทวัไป คือ ข้อควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบตัิสําหรับคน

ธรรมดาสามญัทวัไป โดยสรุปแลว้มีเนือหาทีสําคญั ๒ ประการ คือ (๑)  จริยธรรมในกลุ่มเครือญาติ 

(๒) จริยธรรมสาํหรับชุมชน แต่ละประการ มีอธิบายดงันี   

๓.๑) จริยธรรมในกลุ่มเครือญาติ 



๒๑๘ 

 

 

ครอบครัวคนไทย จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ นอกจากพ่อ แม่ ลูก ซึงมีกัน

ครอบครัวละหลายคนแลว้ อาจมีปู่ ยา่ ตายาย และพป้ีานา้อามาอาศยัรวมอยูด่ว้ย ลูก ๆ ทีแต่งงานแลว้

จะอยู่ช่วยพ่อแม่ทาํมาหากินระยะหนึงก่อน จึงจะแยกเรือนออกไปอยู่อิสระตามลําพงั ฉะนัน 

ครอบครัวขนาดใหญ่จึงมีสมาชิกมากกว่าสิบคนขึนไป ต่างพึงพาอาศยักนั ทุกคนจะมีหนา้ทีต่าง ๆ 

กนัตามฐานะและวยั ดว้ยเหตุทีชาวภาคเหนืออยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่เช่นนี ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลในครอบครัวจึงเป็นเรืองใหญ่๓๓ ฉะนนั สังคมไทยภาคตา่ง ๆ จึงมีการกาํหนดหนา้ทีของแต่ละ

บุคคลทีพึงปฏิบติัในกลุ่มเครือขญาติ จริยธรรมในกลุ่มเครือญาติ สามารถจาํแนกขอ้ปฏิบตัิสําหรับ

บุคคลไวด้งันี 

ข้อปฏิบัติสําหรบบุคคลตามฐานะ คาํวา่ ฐานะ หมายถึง ตาํแหน่งหนา้ที หรือความ

เป็นอยู่ในสังคม๓๕ บุคคลในกลุ่มเครือญาติเมือมีหนา้ทีในฐานะอะไร ก็ควรปฏิบติัหนา้ทีในฐานะ

นนั ๆ ให้ถูกตอ้ง เมือปฏิบติัหนา้ทีไดถู้กตอ้งตามฐานะครอบครัว ก็จะทาํให้บุคคลในกลุ่มเครือญาติ

นนัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้นและมีปกติสุข ผูว้ิจยัจาํแนกฐานะของบุคคลในกลุ่มเครือญาติ

ทีปรากฏในค่าวซอไวด้งันี 

ก. หน้าทีของบุคคลในกลุ่มเครือญาติในฐานะพ่อแม่  กาํหนดขอ้ปฏิบติัสําหรับพ่อ

แม่ไวด้ว้ย “จารีประเพณี” คือขอ้ปฏิบติัหรือหนา้ทีทีพ่อแม่พึงปฏิบติัต่อบุตรธิดา ขอ้ปฏิบติัตามจารีต 

แท้จริงก็คือจริยธรรมทีมาจากคาํสอนในพระพุทธศาสนานันเอง ซ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไวใ้น

สิงคาลสูตรวา่ บิดา มารดาพึงอนุเคราะห์บุตรธิดาโดยฐานะ ๕ สถาน คือ 

๑. อบรมสังสอนให้ตังอยู่ในความดี ครอบครัวนบัวา่เป็นสถาบนัทางสังคมทีสาํคญั

ทีสุดเพราะเป็นสถาบนัแรกทีทาํหนา้ทีอบรมสังสอนสมาชิกในครอบครัว ก่อนทีจะเขา้สู่ระบบการ

อบรมสังสอนของสถาบนัโรงเรียน พ่อแม่เป็นครูคนแรกทีทาํหน้าทีในการถ่ายทอดค่านิยม การ

ปฏิบติัตน และบรรทดัฐานทางสังคมให้แก่ลูก ลูกจะเป็นคนดีหรือเลว และมีบุคลิกภาพตามทีสังคม

ตอ้งการหรือไม่ ขึนอยูก่บัการอบรมสังสอนของพอ่แม่เป็นพนืฐาน ดงัปรากาํในกลอนลาํต่อไปนี 

ก) ใหส้ังสอนเอาไว ้ ใกลชิ้ดติดตาม เอาความดีความงาม สังสอนป้อนใส่ 

     ใหมี้ความฝักใฝ่ ขยนัต่อการงาน ใหรู้้พนืฐาน อนัดีอนัชอบ 

     รู้จกักิจประกอบ สาํเร็จเห็นผล  เสียประพฤติเสียคน เฉือยชาน่าหน่าย 

                                                 
๓๓ ก่อ สวสัดิพาณิชย,์ อีสานเมือวนัวาน, หนา้ ๗๒-๗๓. 
๓๕ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา้ ๒๙๓. 



๒๑๙ 

 

 

๒. เมือลูกเจริญวัยมีอายุครบเกณฑ์ทีจะเข้ารับการศึกษา  ก็ควรส่งลูกเข้า สู่

สถาบันการศึกษาคือโรงเรียน เพราะโรงเรียนจะเป็นสถาบันทีสองในการให้วิชาความรู้ และ

ฝึกอบรมลกัษณะนิสัยให้เป็นไปตามทีสังคมตอ้งการ แต่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยหน้าทีนีให้เป็นภาระ

ของครูฝ่ายเดียว พ่อแม่ตอ้งให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียน ดว้ยการสอดส่องดูแลในการศึกษาเล่า

เรียนของลูกตลอดจนการแนะนาํสังสอนใหรู้้จกัระเบียบสังคม และให้ความอบอุ่นทางจิตใจ  

๓. พ่อแม่มิควรทะเลาะววิาทกนั หรือกล่าวคําหยาบคายให้ลูกได้ยนิ เพราะการทีพ่อ

แม่ทะเลาะววิาทให้ลูกไดเ้ห็นเป็นประจาํนนั เป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้ลูกมีพฤติกรรมกา้วร้าว และทาํ

ให้ลูกเบือบา้น มองเห็นบา้นเป็นสถานทีไม่น่าอยู่ ทาํให้ลูกหนีออกจากบา้นไปแสวงหาความสุข

นอกบา้น และอาจดาํเนินชีวิตไปในทางทีผิด จนนาํความเสือมเสียมาสู่วงศ์ตระกูลได ้เพราะเด็กที

หนีออกจากบา้น จนกลายเป็นเด็กเร่ร่อน ถูกชกัชวนหรือบงัคบัให้ไปเป็นโสเภณีเด็ก โดยมากมกัมี

สาเหตุมาจากครอบครัวแตกแยก ฉะนนั พอ่แม่จึงตอ้งทาํครอบครัวให้น่าอยู ่ทาํครอบครัวใหม้ีความ

รักความอบอุ่น เมือลูกมีปัญหาก็พร้อมทีจะใหค้าํแนะนาํ และมีแบบอยา่งทีดีแก่ลูกได ้ 

๔. การคบเพือนของลูกก็เป็นเรืองสําคัญทีพ่อแม่ควรให้ความสนใจ เพราะการคบ

เพือนมีผลต่อความกา้วหน้าและความเสือมของชีวิต พระพุทธเจา้ได้ตรัสประเภทของเพือนหรือ

มิตรไว ้๒ ประเภท คือ 

๑) มิตรเทียม ได้แก่ ศัตรูผู้มาในร่างของมิตร มี ๔ ประเภท คือ 

 ๑. คนปอกลอก   ๒. คนดีแต่พูด 

๓. คนหวัประจบ   ๔. คนชวนฉิบหาย 

๒) มิตรแท้ ได้แก่มิตรด้วยใจจริง มี ๔ ประเภท คือ 

๑. มิตรมีอุปการะ   ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์

๓. มิตรแนะนาํประโยชน์  ๔. มิตรมีใจรัก 

มิตรทงั ๒ ประเภทนี มิตรประเภทแรกไม่ควรคบ ควรคบมิตรประเภททีสอง พ่อ

แม่ตอ้งคอยชีแนะว่า เพือนลกัษณะไหนควรคบ เพือนลกัษณะไหนไม่ควรคบ เพราะเพือนสามารถ

ชกัจูงไปในทางทีดีและเลวได้ หากคบเพือนดี เพือนก็จะชักชวนไปในทางทีดี หากคบเพือนไม่ดี 

เพอืนก็จะชกัชวนไปในทางทีเสือมเสียได ้ และหนา้ทีของของกลุ่มเครือญาติทีปฏิบติัต่อ 

๑. ในฐานะลูกหลาน เมืออยูใ่นวยัเด็กควรศึกษาหาความรู้ เพือจะไดม้ีวิชาติดตวัไว้

สาํหรับประกอบอาชีพเลียงตวัในภายภาคหนา้ เชือฟังคาํทีครูบาอาจารยแ์นะนาํสังสอน  



๒๒๐ 

 

 

๒. ในกลุ่มเครือญาติในฐานะสามีภรรยา ขอ้ปฏิบติัสําหรับสามีภรรยาในสังคม

ภาคเหนือนนัถูกกาํหนดไวด้ว้ย “จารีตประเพณี” คือขอ้ปฏิบติัทีสามีภรรยาพึงปฏิบติัตอ่กนั เพราะร

รมดาคนเรานนัเมือแต่งงานกนัแลว้ จะตอ้งอยูด่ว้ยกนัเป็นเวลานาน การทีสามีภรรยาจะใชชี้วิตอยู่

ร่วมกันได้ยืดยาวและมีปกติสุขได้นัน ทังสองฝ่ายจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจและตระหนักใน

ภาระหน้าทีต่าง ๆ ทีตนจะตอ้งกระทาํในชีวิตการครองเรือนให้พร้อม ทงัคู่จะตอ้งเรียนรู้ขอ้ปฏิบติั

เกียวกบัฮีตผวัคลองเมีย เพือจะไดป้ฏิบติัต่อกนัไดถู้กตอ้ง อนัจะก่อให้เกิดความสุขและความมนัคง

ของชีวติครอบครัว 

การมีคู่ครองนันถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญยิงในชีวิตของบุคคล และเป็นการ

เปลียนแปลงครังยิงใหญ่ ทาํให้เกิดฐานะและหน้าทีอย่างใหม่ขึน คือ ฐานะของสามีและฐานะของ

ภรรยาพร้อมทังหน้าทีซึงผูกพันอยู่กับฐานะทังสองนัน อันเกิดจากความสัมพันธ์และความ

รับผิดชอบต่อกนั การแต่งงานเป็นการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัเป็นเวลาทียาวนาน หรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่าย

หนึงจะตายจากกนัก็ว่าได ้ไดก้ล่าวถึงคุณธรรมทีจะเป็นเครืองประคบัประคองชีวิตคู่ให้มีความสุข

ราบรืน คือความอดทน รู้จกัการให้อภยัต่อกนั และหลีกเลียงการทะเลาะวิวาท เมือเกิดการทะเลาะ

กันไม่ควรแช่งด่าหรือเรียกผีเรียกห่าลงมากิน เพราะโบราณถือว่าจะทาํให้การทํามาหากินไม่

เจริญกา้วหนา้ โดยมีหลกัปฏิบติัต่อกนั คือ 

หลักปฏิบัติสําหรับภรรยา ทีปรากาํในค่าวซอ มีทงัหลกัปฏิบติัทีมาจากคาํสอนทาง

พระพุทธศาสนา และคาํสอนทีเป็นหลกัปฏิบติัตามสภาพสังคมในยุคนนั พระพุทธศาสนาไดว้าง  

๑. หลกัปฏิบติัสาํหรับภรรยา ทีพึงปฏิบติัต่อสามีดว้ยฐานะ ๕ สถาน คือ 

 ๑. ดูแลงานบา้นใหเ้รียบร้อยเป็นอยา่งดี 

 ๒. เอาใจใส่สงเคราะห์คนขา้งเคียง คือหมู่ญาติและขา้ทาสบริวารเป็นอยา่งดี 

 ๓. ซือสัตย ์ไม่ประพฤตินอกใจสามี 

 ๔. ดูแลเก็บรักษาสมบตัิทีหามาได ้

 ๕. ขยนั เอาใจใส่ ไม่เกียจคร้านในการงานทงัปวง 

๒. ภรรยาทีดีควรเอาใจใส่สงเคราะห์คนขา้งเคียงคือ หมู่ญาติทงัฝ่ายสามีและญาติ

ฝ่ายตนเอง ดว้ยการแสดงความเอือเฟือ ให้ความช่วยเหลือตามฐานะทีจะทาํได ้และแบ่งปันสิงของที

สามีหามาได ้สังคมภาคเหนือเป็นสังคมทีมีความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติ การนบัญาติของชาว

ภาคเหนือ จะเริมตงัแต่คู่บ่าวสาวแต่งงานอยูก่นัเป็นสามีภรรยากนัโดยในวนัแต่งงานเจา้บ่าวจะตอ้ง

ทาํพิธี “สมมา” ญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายเจา้สาว ดว้ยการนาํดอกไม ้ธูป เทียนไปไหวผู้ห้ลกัผูใ้หญ่ เจา้ภาพ



๒๒๑ 

 

 

ฝ่ายเจา้สาวจะแนะนาํให้ทราบว่าใครเป็นใคร ควรเรียกญาติผูน้นัว่าอย่างไร เจา้บ่าวจะตอ้งยอมรับ

ญาติเหล่านนัวา่เป็นญาติของตน เมือญาติทงัสองฝ่ายรับทราบแลว้ก็ถือวา่เป็นญาติกนัทงัสิน ส่วนพิธี 

“สมมา” (คารวะ) ต่อกนัของฝ่ายเจา้สาวจะมีการเตรียมการไวต้งัแตก่่อนการแต่งงาน เจา้สาวจะถาม

ถึงจาํนวนญาติของเจ้าบ่าว จากนันจะเตรียมเย็บทีนอนและหมอนไวใ้ห้ครบ การสมมาจะทาํ

หลงัจากแต่งงานแล้ว โดยเริมสมมาพ่อผวัแม่ผวัก่อน สิงของทีนําไปสมมานอกจากทีนอนและ

หมอนแล้ว จะต้องมีผา้สํารหรับไหวพ้่อผวัแม่ผวัด้วย ส่วนญาติคนอืน ๆ คู่สมรสจะพาไปสมมา

ตามลาํดบั เพราะญาติของฝ่ายชายนนัจะรับการสมมาเฉพาะในบา้นของตนเท่านนั จะเห็นไดว้า่ การ

แต่งงานของชาวภาคเหนือนนัเป็นพิธีผูกญาติมิตรกนัอยา่งแน่นแฟ้น เมือเป็นญาติกนัแลว้ มกัจะไป

เยยีมเยอืนกนัมิไดข้าด๔๔ การตอ้นรับ การดูและเรืองอาหารการกินเมือญาติฝ่ายสามีหรือญาติฝ่ายตน

มาเยยีมเยือนจึงเป็นหนา้ทีของภรรยา เช่นจริยธรรมสําหรับสตรี ในสังคมสตรีไดรั้บยกย่องวา่เป็น

กุลสตรีนนัคือ ผูที้ประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในคลองหญิง คลองหญิงคือ แนวทางในการประพฤติตน

สําหรับผู ้หญิง ผู ้หญิงในสังคมภาคเหนือในอดีตจะเรียนรู้คลองหญิงโดยมีพ่อแม่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  

ตลอดจนญาติพีน้องเป็นผูใ้ห้การอบรมสังสอน เพราะสถานทีให้การศึกษาในอดีตนนัคือวดั มีพระ

เป็นผูใ้หก้ารศึกษา การศึกษาจึงเป็นหนา้ทีของผูช้าย ผูห้ญิงไม่มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเกียวกบั

ตวัหนงัสือ การศึกษาสําหรับผูห้ญิงจึงเป็นการศึกษาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ สิงทีสตรีจะตอ้ง

เรียนรู้ก็คือ งานเกียวกบัแม่บา้นแม่เรือน และจารีตประเพณีต่าง ๆ   ส่วนใหญ่มกัจะเป็นคาํสอนทีมา

จากจารีตประเพณีของสังคมและคาํสอนของพระพุทธศาสนา เช่น สตรีตอ้งมีความประพฤติงามทงั

กาย วาจา ใจ มีศีลธรรม มีความสงบเสงียม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย รักนวลสงวนตวั ยดึมนัในจารีต

ประเพณี มีความซือสัตย ์มีจิตใจโอบออ้มอารีเป็นตน้ 

๓.๒) จริยธรรมสําหรับชุมชน  

ขอ้ปฏิบติัสําหรับคนทีอยูร่วมกนัในสังคม โดยจะเนน้ความสัมพนัธ์ในการร่วมมือ

กนัทาํกิจกรรมอนัมีผลต่อส่วนรวม หรือมีผลต่อส่วนบุคคล ซึงกิจกรรมดงักล่าวมีคติความเชือแบบ

เดียวกันเป็นแกนสร้างความสัมพนัธ์ กิจกรรมอนัเนืองมาจากคติความเชือนีได้ถูกตราขึนเป็น

ประเพณีและพิธีกรรม ประเพณีและพิธีกรรมดงักล่าวลว้นเป็นกิจกรรมของสังคมไม่ว่าจะเป็นชน

ชนัปกครอง พระสงฆ์ ชาวบา้นตอ้งร่วมมือกนัปฏิบตัิ ในส่วนของพระสงฆ์นนัพิธีกรรมบางอย่าง

อาจจะไม่เกียวกบัหน้าทีของพระสงฆ์ แต่เมือชาวบา้นเขาตอ้งการให้พระสงฆ์เขา้ร่วมเพือเป็นศิริ

มงคลแก่งาน พระสงฆ์ก็ตอ้งอนุโลมตาม ซึงการประกอบพิธีกรรมบางประการของพระสงฆ์ เป็น

เรืองธรรมเนียมมากกวา่เป็นหนา้ทีทางศาสนา แต่ถา้คิดในทางพระพุทธศาสนาแบบชาวบา้นแลว้  

                                                 
๔๔ ก่อ สวสัดิพานิชย,์ อีสานเมือวนัวาน, หนา้ ๘๓-๘๔. 



๒๒๒ 

 

 

ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นกลไกสําคญัในการรวมกลุ่มและสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน คนในชุมชนจึงต้องร่วมมือกันปฏิบัติ ทงัในส่วนทีเป็นปัจเจกและ

ส่วนรวมเพือประโยชน์สุขของตนในครอบครัวและสังคม  

 

๗.๒ ความสําคญัของเทศกาลและพธีิกรรม 

ในศาสนาแต่ละศาสนายอ่มมีเครืองหมายแตกต่างกนัไป โดยใชสิ้งทีเป็นรูปธรรมแทนสิงที

เป็นนามธรรมหรือความหมายอนัละเอียดลึกซึงโดยผา่นทางพิธีกรรมบา้ง ศิลปกรรมทีแสดงเป็นปฎิ

มากรรมบา้งสลกัฝาผนงับา้งเมือพบสัญลกัษณ์เหล่านีทาํใหเ้ขา้ใจทนัทีวา่นนัเป็นเรืองของศาสนานนั 

ๆ เช่น พบธรรมจกัรหรือพิธีทอดกฐินหรือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ทราบทนัทีว่านีคือ

สัญลกัษณ์ในพุทธศาสนา หรือพบไมก้างเขนก็เขา้ใจทนัทีว่านันคือเครืองหมายในศาสนาคริสต์ 

ดงันนั พิธีกรรมในฐานะเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหนึงทีเชือมสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัศาสนาซึงอาจจะ

เป็นพิธีกรรมทีปฏิบติัเป็นส่วนบุคคล เช่น สวดมนตห์รือพิธีกรรมส่วนรวม เช่น การทาํพิธีอุปสมบท

และการบูชาในโบสถ์ในโอกาสต่าง ๆ ซึงจะตอ้งมีบรรยากาศแห่งความศกัดิสิทธิอยู่ดว้ย พิธีกรรม

เป็นสัญลกัษณ์ศาสนาเพราะเป็นกรอบสาํหรับถนอมรักษาศาสนธรรมและเป็นเครืองเสริมศรัทธาใน

สิงศกัดิสิทธิ๑ ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์กบัความจริงในศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิงเป็นเครืองหมาย

แสดงออกของศาสนาทีเห็นชดัเจนทีสุดเป็นรูปธรรมแบ่งออกได้หลายประเภทตามหลักการของ

ศาสนานนั ๆ เช่นดา้นปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมและจิตกรรมเป็นตน้  

พิธีกรรมเป็นทางนาํไปสู่การบรรลุสัจธรรมในแต่ละศาสนาเริมจาก พิธีกรรมการปฏิญาณ

ตนเป็นศาสนิกชนคือการปฏิญาณตนนบัถือศาสดาหรือคาํสอนของศาสดานนั ๆ เช่น พิธีบูชามิสซา

พิธีศีลลา้งบาป พิธีละหมาด พิธีบูชาวิญญาณหรือพิธีพุทธมามกะ เป็นประกาศวาจาวา่ตนขอนบัถือ

พระรัตนตรัยวา่เป็นทีพึงทีเคารพสูงสุดของตน เป็นตน้ พอพิธีกรรมมีเริมตงัแต่พระศาสดาทรงพระ

ชนม์ชีพเป็นพิธีกรรมรับสมาชิกเข้าสู่สังคม เช่นพิธีการบวชหรือการบรรพชา อุปสมบท ใน

พระพุทธศาสนาเป็นการประกาศและรับรองการเขา้สู่สังคมสงฆต์ามเงือนไขและกติกาของสังคม

นนั ๆ ทุกศาสนาจะตอ้งมีพิธีกรรมเป็นของตนเองซึงเป็นเครืองหมายหรือสัญลกัษณ์ทีแตกต่างกนั

ไปตามอุดมคติของแต่ละศาสนา พิธีกรรมในฐานะกิจกรรมทางโลกมีความหมายเป็นจุดนดัพบ และ

เป็นจุดนดัหมาย๒โดยเฉพาะสาํหรับชุมชนหรือในหมู่ชนนนั ๆ ให้มองเห็นความสําคญัทีจะเริมการ

                                                 
๑ สีมา  อนุรักษ,์ มรดกคนอสีาน, (อุดรธานี: พิมพที์ หจก. ซีแอนดเ์อน, ๒๕๕๐ ), หนา้ ๒๒. 
๒ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พิธีกรรมใครว่าไม่สําคญั, พิมพค์รังที ๒, (กรุงเทพฯ: บริษทัเคล็ด

ไทย จาํกดั, ๒๕๓๗), หนา้ ๕. 



๒๒๓ 

 

 

ใด ๆ กนัอยา่งจริงจงั เพราะการกระทาํทีสาํคญัของชุมชนหรือของส่วนรวมก็ตอ้งมีพิธีกรรม เช่น ใน

การประชุมการเล่นกีฬา หรือแมแ้ต่งานสังสรรค์ต่าง ๆ ของส่วนรวมลว้นแต่เป็นเรืองพิธีกรรม ถา้

เกียวกบัศาสนาเรียกวา่ศาสนพิธี  

ไดก้ล่าวถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแลว้เบืองตน้ จึงแยกลกัษณะของพิธีกรรมทวั ๆไป

เพอืเสนอเป็นมุมมองเป็นลกัษณะ คือ 

 ๑. เป็นสือสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นจริง  เช่น  การกราบ  การไหว ้ การคาํนับ  เป็น

สัญลกัษณ์ทีแสดงถึงความรู้สึกของผูก้ระทาํว่า  มีความเคารพนบัถือ  นอบน้อม  ยาํเกรง  เป็นตน้  

ต่อสิงหรือบุคคลนนั  การกระทาํสัญลกัษณ์เป็นการกระทาํทีประหยดั  ไม่ตอ้งอธิบายมาก  คนอืนที

คุน้เคยและเขา้ใจสัญลกัษณ์นนั  เมือไดรู้้ไดเ้ห็นไดย้ินไดฟั้งก็เขา้ใจทนัที  ดงันนั  พิธีกรรมจึงเป็น

เครืองหมายของกลุ่มชนนนั ๆ ซึงมีสัญลกัษณ์ร่วมกนั  การใช้สัญลกัษณ์นบัว่ามีประสิทธิภาพสูง

เป็นการช่วยแผข่ยายพฤติกรรมทางจิต  คือ  ช่วยใหเ้กิดมโนภาพ  ความคิดรวบยอด  จินตนาการและ

เกิดเป้าหมายทีชดัเจน  มนัคง  สัญลกัษณ์จะช่วยให้เกิดสิงเหล่านีไดง่้ายกวา่การผลกัดนัทางอนื  เช่น  

การพูด  อธิบายให้ฟัง  แต่สัญลกัษณ์เป็นตวัจุดระเบิดเริมตน้เท่านนั  ส่วนการขยายจินตนาการ และ

มโนภาพเป็นหนา้ทีของผูเ้ห็นสัญลกัษณ์เอง๓ 

 ๒. เน้นเรืองจิตใจเป็นสําคัญ   คือ  จุดมุ่งหมายใหญ่เพือให้เกิดความสบายใจ  เกิดกาํลงัใจ 

สาเหตุทีทาํเพราะเกิดความเชือในอาํนาจสิงเหนือธรรมชาติทีจะสัมผสัไดโ้ดยทาง หู ตา  จมูก  ลิน  

กาย  สัมผสัได้  สิงนัน  ได้แก่  ผีสาง  เทวดา  อาํนาจจิต  เป็นต้น  การประกอบพิธีกรรมนันมี

ความหวงัว่า  สิงเหล่านนัจะทาํให้สมหวงั  เช่น  อยากจะให้ขา้วในนาไดผ้ลดี  ก็หวงัว่า  พระแม่

โพสพจะช่วยบนัดาลให้ผลเป็นอยา่งทีหวงัไว ้ หรือเวลาป่วยไขก้็มีความเชือวา่เป็นอาํนาจของผีสาง 

เทวดา  ก็มีความหวงัว่าอาํนาจของพุทธมนต์ซึงเหนือกว่าผี  เทวดา  จะช่วยให้ปลอดภยัจากความ

กลวัอาํนาจมืดเหล่านนัไดแ้ละ 

         ๔)  องค์ประกอบของพธีิกรรม                

พิธีกรรมมกัมีองค์ประกอบสําคญัคือตาํนานอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกในสังคมใช้เรืองเล่า

ประเภทตาํนานในการอธิบายเหตุผลและทีมาในการประกอบพิธีกรรม ตาํนานจึงเป็นส่วนทีเป็น

นามธรรม ในขณะทีพิธีกรรมเป็นส่วนทีเป็นรูปธรรม มีคาํกล่าวของนักคติชนว่า “ตํานานมี

ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัพิธีกรรม ศีลธรรม และโครงสร้างสังคม   การกระทาํทีถือว่าเป็น

พิธีกรรมยอ่มมีองคป์ระกอบทีสาํคญั คือ  

                                                 
๓ กิงแกว้ อตัถากร, เอกสารการสอนชุดไทยศึกษา, (กรุงเทพ ฯ: ๒๐๒๐๐ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช๒๕๒๓), หนา้ ๖. 



๒๒๔ 

 

 

๑. การกระทาํทีมีความสําคญัต่อจิตใจ คือเป็นการกระทาํทีสัมพนัธ์กบัความจริงทีจิตใจ

สัมผสัได้ซึงเป็นสิงเหนือธรรมชาติโดยมุ่งสร้างอารมณ์ทีผดุงจิตใจ ให้เกิดความสบายใจ กาํลัง

ใจความมนัใจเป็นผลตามมา ซึงแสดงให้เห็นว่าจิตใจอยู่เหนือวตัถุและร่างกายภายนอกเป็นส่วน

หนึงของจิตใจและเมือไดก้ระทาํพิธีกรรมแลว้เกิดความสบายใจ  

๒. การใช้สัญลกัษณ์ในการจดัทาํพิธีกรรมแบบต่าง ๆ จะต้องมีอุปกรณ์เช่น ดอกไม ้ธูป 

เทียนหรือเครืองเซ่นต่าง ๆ เริมตงัแต่สิงไม่มีชีวิตมีสัตวแ์ละคนเป็นตน้ตลอดจนกิริยาท่าทาง เช่น 

การร่ายรํา การประนมมือ การไหว ้กิริยาขึงขงั การกระทืบเทา้ และถอ้ยคาํหรือบทสวดต่าง ๆ ซึงใช้

เป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบถึงความรู้สึกคารวะและความตงัใจแน่วแน่ทีจะจดัทาํสิงต่าง ๆ ให้

ถูกตอ้งตามกระบวนการแห่งพิธีกรรมนนั ๆ อนับ่งถึงมโนภาพจินตนาการ เป้าหมายทีชดัเจน พลงั

จิตอารมณ์ในความสัมพนัธ์กบัสิงศกัดิสิทธิแห่งองคป์ระกอบพิธีกรรมนนัๆ องคป์ระกอบพิธีกรรม 

กล่าวโดยภาพรวมแลว้ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท  

             ๑. คัมภีร์ หรือหลักเกณฑ์  หมายถึง หลกัการปฏิบติั ของพิธีกรรม มีขนัตอนอย่างไร  เพือ

อะไร  ทาํเมือไร ทาํสําหรับใคร  เช่น  พิธีกรรมการสวดถอน ผี หรือวิญญาณ หรือสถานทีบุคคลเขา้

ไปอาศยัหรือก่อนทีจะเขา้ไปอาศยัอยู ่คิดวา่ตรงนนัอยูแ่ลว้ไม่เป็นสุข พิธีกรรมการสวดถอนดงักล่าว

นนัเป็นของคนไทยทีอยูภ่าคเหนือตอนบน  เมือทาํพิธีแลว้ก็จะมีกาํลงัใจต่อไป                                                

             ๒. สถานที   หมายถึงสถานที ทีจะประกอบพิธีกรรม  ขึนอยู่กบัว่าจะประกอบพิธีกรรม

อะไร การประกอบพิธีกรรมอุโบสถกรรมก็ไปทาํทีในอุโบสถ ของวดัต่าง ๆ  การสวดวิญญาณคน

ตายโหง (อุบติัเหตุ) ก็ไปทาํทีบริเวณทีคนตาย เป็นตน้ 

              ๓.  วัตถุ   หมาย ถึง  เครืองประกอบการทาํพิธีกรรม ต่าง ๆ ทีมีแบบแผนของพิธีกรรมนนั 

ๆ เช่น การสวดถอน ก็จะมีเครืองประกอบพิธีกรรมต่าง เช่น สะตวง (กระทงทีทาํจากกาบกลว้ย) 

อาหารส้ม คาว หวาน   และอืน ๆ 

              ๔. บุคคล   หมายถึงบุคคลทีประกอบพิธีกรรมในพิธีกรรมนนั มีอยู ่ ๒ ลกัษณะ คือ 

๑ ) ให้ผู้อืนประกอบพิธีกรรมให้  เช่น หมอผี พราหมณ์  อาจารย ์ในพิธีกรรมนนั ๆ 

การสวด 

      ถอน พิธีกรรมของลา้นนา มีพระสงฆ์ เป็นผูท้าํพิธีกรรมให้กบัญาติทีเสียชีวิต

ของเจา้ภาพ 

 ๒) ประกอบพิธีกรรมด้วยตนเอง  เช่น เชือเรือง โชค  ลาง ฝันร้ายแต่เขาก็มีวิธีแก ้

        ดว้ยตนเองเช่นการบูชาเทียนไปทาํบุญ  



๒๒๕ 

 

 

        ๕)  พิธีกรรมทีมีในพระพุทธศาสนาทปีฏิบัติในสังคมไทย  

๑. พิธีกรรมทีเป็นของพุทธลว้น ๆ เช่น  กฐิน, อุโบสถกรรม 

๒.พิธีกรรมแบบผสม  หมายถึง  พิธีกรรมทีมีในศาสนาและผสมผสานกบัพิธีกรรม

ทอ้งถินและพิธีกรรมของศาสนาอืน ๆเช่น สืบชะตา ทาํบุญขึนบา้นใหม่ 

 พิธีกรรมเป็นความเชือของคนในสังคม  สมยัก่อนความเชือหลายอยา่ง อนัไดแ้ก่  ความเชือ 

ความฝัน  การเกิด การตงัชือ  โชคลาง  ฤกษย์าม๔ เป็นตน้  ความเชือเหล่านีก่อให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ 

เช่น พิธีทาํขวญัเด็ก  พิธีทาํขวญันาค  พิธีเปลียนชือ และรวมไปถึงพิธีทาํบุญต่าง ๆ เช่น ทาํบุญวนั

เกิดขึนบา้นใหม่  บาํเพ็ญกุศลให้ผูล่้วงลบัไปแลว้ งานทาํบุญตามประเพณี  งานทาํบุญทางศาสนา  

เหล่านีเป็นตน้  ความเชือและพิธีกรรมต่าง ๆ มีคุณค่าต่อชีวิต ต่อสังคม  ทาํให้เกิดความรัก  ความ

สามคัคี  พิธีกรรม เป็นศูนยร์วมของสังคมและการดาํรงชีวิต  มีการร่วมมือช่วยเหลือ ซึงกนัและกนั 

สร้างความภาคภูมิ  ความรัก    ความผูกพนัทอ้งถิน  สิงเหล่านี  เห็นไดช้ัดเมือมีเทศกาลสําคญัทาง

ทอ้งถินจะมีคนเดินทางกลบัภูมิลาํเนาของตน  เพือไปร่วมประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ร่วมทาํบุญกุศล

ตามประเพณี ทีเคยปฏิบัติสืบทอดกันมา  มีวิถีชีวิตร่วมกนั มีความรู้สึกนึกคิด  ความเชือต่าง ๆ 

คลา้ยคลึงกนั  ประวติัความเป็นมาของชุมชน  นิทาน ต่าง ๆ เกียวกบัทอ้งถิน  นิทานประวติัวีรกรรม

ของปูชนียสถาน  ปูชนียบุคคล  เหล่านีเป็นตน้ เป็นการตอบสนองความตอ้งการของชีวติตามทีกล่าว

แลว้  ทงันีมีความประสงค์ จะเชือมโยงชีวิตในชีวิตแวดวงของวฒันธรรมเดิม ๆ เป็นเรืองขลองคติ

ชาวบา้นในปัจจุบนั คติชาวบา้นยงันาํมาใช้พฒันาคุณภาพชีวิตไดใ้นสังคมของชาวไทย    เมืองไทย

เป็นเมืองพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมมาชา้นาน  ชนชาติไทย

ร้อยละ ๙๐ นบัถือพระพุทธศาสนาไดน้าํเอาหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวิต วิถีชีวิตของคนไทยเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนามาตลอด   ตงัแต่เกิดจนถึงตาย  ชน

ชาติไทยกบัพระพุทธศาสนามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่นแทบจะเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  ทงั

ในดา้นประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม   

เ มือกล่าวถึงเทศกาลงานนักขัตฤกษ์ต่าง  ๆของสังคมไทย มี  พิ ธีกรรมทีเกียวกับ

พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ ่  เช่น  ประเพณีเกียวกบัชีวิตของคนไทย๕  แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท  

คือ 

                                                 
๔  อานนท ์  อาภาภิรม ,   สังคม วฒันธรรม ประเพณีไทย,  พมิพค์รังที ๒,   (กรุงเทพฯ:  สาํนกัพิมพโ์อ

เดียนสโตร์ , ๒๕๒๕),   หนา้ ๗๘. 
๕ พระครูสงัฆรักษจ์กักฤษ, ภูริป ฺโญ สถิต  ศิลปะชยั,  เทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนา, พิมพค์รัง

ที ๒ ,(กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศก์ารพมิพ,์ ๒๕๔๘ ),หนา้ ๑๐. 



๒๒๖ 

 

 

๑. ประเพณีเกียวกับครอบครัว  ไดแ้ก่  เรืองการทาํบุญเทศกาลต่าง ๆ  งานบวชนาค  งาน

แต่งงาน  และเรืองของความตาย  เป็นตน้ 

 ๒. ประเพณีเกียวกับส่วนรวมเนืองด้วยเทศกาล  ไดแ้ก่  เทศกาลตรุษสงกรานต์  เทศกาล

เขา้พรรษา  และออกพรรษา  ประเพณีสารทไทย  เทศกาลลอยกระทง  เป็นตน้ 

 เทศกาล  หรืองานนักขัตฤกษ์  ทีมีอยู่ในเมืองไทยนันในแต่ละปี  มีการนับตามแบบ

จนัทรคติ คือ ใน ๑ ปี  มี ๑๒ เดือน หรือ ๑๒ ราศี  ในแต่ละเดือนจะมีประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ 

เป็นทีรู้จกักนั ดงันี 

 เดือนอา้ย พระราชกุศลเทศน์มหาชาติ  งานเทศน์มหาชาติ 

 เดือนย ี  ประเพณีบุญคูนลาน  พระราชพิธีตรียย์มัปวาย 

 เดือนสาม  เทศกาลมาฆบูชา  ประเพณีบุญขา้วจี 

 เดือนสี  เทศกาลตรุษไทย 

 เดือนหา้  เทศกาลสงกรานต ์

 เดือนหก เทศกาลวสิาขบูชา  พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

 เดือนเจด็ ประเพณีสลากภตั 

 เดือนแปด เทศกาลอาสาฬหบูชา   เทศกาลเขา้พรรษา 

เดือนเกา้ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์   ประเพณีแห่นางแมว 

เดือนสิบ ประเพณีสารทไทย  ประเพณีตงัเปรต  ประเพณีบุญขา้วสาก 

เดือนสิบเอด็ เทศกาลออกพรรษา ประเพณีตกับาตรเทโว เทศกาลทอดกฐิน 

เดือนสิบสอง เทศกาลลอยกระทง  พระราชพิธีจองเปรียง 

      ๑.๖) วธีิเทยีบเดือนภาคต่างๆ ของไทยแต่ภูมิภาค จึงขอเทียบเดือนภาคต่าง ๆ   ต่อไปนี 

เดือนของ   ภาคอสีาน   กลาง   ใต้   เดือนของภาคเหนือ (ชาวล้านนา) 

เดือน๒.  เดือนอา้ย (เดือนเจียงอีสาน) เดือนสาม 

เดือนย ี  เดือนสอง เดือนสี  

เดือนสาม เดือนห้า 

เดือนสี  เดือนหก 

                                                 
 



๒๒๗ 

 

 

เดือนหา้ เดือนเจ็ด 

เดือนหก เดือนแปด 

เดือนเจด็ เดือนเกา้ 

เดือนแปด เดือนสิบ 

เดือนเกา้ เดือนสิบเอด็ 

เดือนสิบ เดือนสิบสอง 

เดือนสิบเอด็ เดือนหนึง  เดือนอา้ย (เดือนเกียง) 

เดือนสิบสอง เดือนย ี    เดือนสอง 

  เทศกาลและพิธีกรรมเป็นกิจกรรมทางสังคมทีปฏิบติัสืบต่อกนัทีไดส่้งเสริมจริยธรรม  จึงมี

ความสําคญัและเป็นสิงจาํเป็นแต่ก็ควรคาํนึงถึงความเหมาะสม  เป็นอากาศทีทาํให้สังคมได้

ประพฤติปฏิบติัต่อต่อเองและบุคคลอืน กลายเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรม โดยมีเทศกาล ประเพณี 

พิธีกรรม ทีปฏิบติัจาก ความเชือความศรัทธาโดยไม่มีเหตุผล  ไม่มีขอบเขตจาํกดั   เช่น ทาํบุญชาตินี

เมือตายไปแลว้จะไดรั้บผลบุญในชาติหน้าหรือปลูกฝังความเชือทีวา่  ทาํบาปแลว้สามารถลา้งบาป

ได ้ ลกัษณะเช่นนีอาจกล่าวไดว้า่มีเหตุผลนอ้ยเกินไป   เหตุการณ์ดงักล่าวยากทีจะเป็นจริงได ้ ดงันนั

กิจกรรมต่าง ๆ  ควรเนน้ในหลกัแห่งศรัทธาทีเป็นสัจธรรม  อยา่งไรก็ตาม เทศกาลและพิธีกรรมก็ยงั

มีความสาํคญัและคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิตเสมอ ความเชือหรือศรัทธา ส่งผลทีการปฏิบติัตามมาเป็น

ประเพณีพิธีกรรม  เทศกาลและพิธีกรรมในพุทธศาสนาก็ย่อมปฏิบติักันมาเป็นเวลายาวนาน

เช่นเดียวกนั  และมีความสาํ คือ 

                 เทศกาลและพิธีกรรม  เป็นพิธีการเพือให้ผลสําเร็จ๖ก็ควรรักษาไวอ้ย่างแทจ้ริง  แต่ควร

พิจารณาในดา้นของความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิตในสังคมในปัจจุบนั  เพราะมี

ความบีบคนัทางด้านเศรษฐกิจมาก   ตลอดถึงความรีบเร่งทางดา้นเวลาดว้ย  เพราะฉะนนั  การจดั

พิธีกรรม  และประเพณีต่าง ๆ  จาํเป็นตอ้งตระเตรียม  ถา้ไม่มีการจาํกดัขอบเขต  หรือทาํให้ถูกวิธี

แลว้จะทาํใหสิ้นเปลืองมาก  เขา้ทาํนองทีวา่ “ตาํนาํพริกละลายแม่นาํ”  แต่ประโยชน์ทีไดจ้ากการปฏิ

ต่อเทศกาลและพิธีกรรมก็ได้สอดแทรกเนือหาหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาทีเป็นคุณธรรม 

จริยธรรม ในเรืองราวต่างเขา้ไป  

                                                 
๖ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์  ปยุตโต),พิธีกรรมใครว่าไม่สําคัญ, (กรุงเทพมหานคร : สหธัมมิก จาํกดั, 

๒๕๓๗), หนา้ ๕. 



๒๒๘ 

 

 

        พิธีกรรม  ทางพระพุทธศาสนาเป็นสิงทีถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีเหตุผลและ

จุดมุ่งหมาย  ถา้ไม่ศึกษาให้รู้เหตุผลตน้ปลายให้ลึกซึงอาจไม่เขา้ใจ เรืองพิธีกรรมบางประการจะ

มองดูเป็นเรืองรุ่มร่ามไร้สาระหรือไม่ก็อาจจะเป็นการงมงายก็ได ้ เพราะปฏิบติัผิดเพยีนเกินกว่าเหตุ  

ทงันีเพราะกาลเวลาทีเกิดพิธีกรรมนัน ล่วงเลยมานานแสนนานจนตอบไม่ได้ว่าผูใ้ดเป็นผูริ้เริม

พิธีกรรมนีขึนมา  จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาให้เขา้ใจเพือปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามพิธีกรรมนนั ๆ จะไดเ้ป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงต่อไป 

 เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ใน ภาษาองักฤษว่า  Buddhist   Festivals and 

Traditions นนั คาํวา่ Festival แปลวา่  เทศกาล  หรืองานนกัขตัฤกษ์  ส่วนคาํวา่ Tradition นนั  ตาม

รูปศพัท์แปลว่า  ประเพณี  จึงไม่ตรงกับชือภาษาองักฤษทีตงัไว ้ พิธีกรรมภาษาองักฤษ  ใช้คาํว่า 

Activities หรือ  Ritual  เหตุทีใช้ Traditions  เพราะความหมายครอบคลุมเนือหาดีกว่า Ritual หรือ   

Activities   คาํไทยทีใช้อย่างเดียวกนักบัเทศกาลและพิธีกรรมก็คือ  ขนบธรรมเนียม  จะเห็นได้ว่า  

พิธีกรรมบางอย่างทีทาํสืบทอดกนัมาเรือย ๆ จนในทีสุดก็กลายมาเป็นประเพณี  ชือ  บางอยา่งอาจ

ใช้เรียกไดท้งัคาํว่า “เทศกาลหรือประเพณี”  เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  หรือเทศกาลแห่เทียน

พรรษา  เทศกาลลอยกระทง  หรือประเพณีลอยกระทง  เทศกาลทอดกฐิน  ไม่ค่อยนิยมเรียกว่า

ประเพณีทอดกฐิน  ประเพณีบวชนาค  ไม่นิยมเรียกวา่เทศกาลบวชนาค  เป็นตน้ 

 ความสําคัญทางจริยธรรมของเทศกาลและพธีิกรรม 

 ความสําคญัทางจริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรมมีมาก  ขึนอยู่กบัพิธีกรรมแต่ละอย่าง  

ตลอดถึงการปฏิบติัในพิธีกรรมนนั ๆ  ถา้สรุปแลว้จะได ้๗  อยา่ง  ดงันี 

 ๑. พิธีกรรมเป็นจุดนัดหมาย  ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  คนมกัจะมาร่วมประกอบ

พิธีกรรม  คือ  เป็นจุดรวมใหค้นมาทาํกิจกรรมร่วมกนั  จะดว้ยการเชิญ หรือบอกกล่าวกนัก็ตาม  ถือ

ได้ว่า  พิธีกรรมเป็นจุดรวมหรือนดัให้คนมารวมกนัประกอบความดีงามทนัสว่นตนและส่วนรวม 

ถา้ไม่มีพิธีกรรม  ทุกคนทีมายงักระจดักระจายกนัอยู ่ ไม่รู้จะวางตวัอยา่งไร  เริมตน้อยา่งไร  เมือมี

พิธีกรรมแลว้  งานก็จะดาํเนินไปดว้ยดี 

 ๒. พิธีกรรมเป็นวินัยพืนฐาน  พิธีกรรมนาํคนให้ประสานเขา้กบัชีวิตชุมชน วินัย  ในทีนี

ไม่ใช่กฎขอ้บงัคบั แต่เป็นแบบอยา่งทีทาํสืบ ๆ กนัมา  และเป็นทียอมรับของชุมชน  เพราะเวลาทาํ

พิธีกรรมทุกคนตอ้งทาํเหมือน ๆ กนั  เช่น  นงั  ยืน  เดิน  ในลกัษณะทีเรียบร้อย   และอยูใ่นอาการที

สงบ  ไม่ส่งเสียงเฮฮา  เป็นตน้  พิธีกรรมเป็นตวัสร้างวินัยให้เกิดขึน  เป็นการฝึกให้คน  จดัหรือ

ควบคุมพฤติกรรมของคนให้ลงตวั  และทาํตามลาํดบัแบบแผน   ทาํกิจกรรมไดผ้ลอยา่งพร้อมเพรียง

กนั  เป็นการฝึกเบืองตน้ของศีลคือฝึก กาย วาจา ใจให้ประพ 



๒๒๙ 

 

 

 ๓. พิธีกรรมเป็นเครืองนําศรัทธาทีจะพาให้เข้าถึงธรรมทีสูงขึนไป  เมือบุคคลเข้าร่วม

กิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรม ทีเกียวกบับุญและกุศล ยอ่มทาํให้เกิดความสงบเยือกเยน็  เกิดความ

ซาบซึงใจ  ใจสบาย  ปัญญายอ่มเกิดขึน  สามารถจะเขา้ถึงธรรมทีสูงขึนไปได ้   เช่น  การสวดมนต์

พร้อม ๆ กนั  กิริยาวาจาก็เรียบร้อย สงบ  คนฟังก็เกิดความอิมใจ  เกิดศรัทธาและเจริญยิงในกุศล

ธรรม 

 ๔. พิธีกรรมเป็นโอกาสสําหรับพระภิกษุทีจะปรากฏตัวและให้ธรรมะ   โอกาสในการรวม

คนนนัหายากนอกจากจะมีพิธีกรรม  กิจกรรมหรืองานอยา่งใดอยา่งหนึง  เมือมีพิธีกรรมทางศาสนา

เกิดขึน  ก็เป็นโอกาสให้พระภิกษุได้แสดงหรือปาฐกถาธรรมแก่คนทีมาร่วมในพิธีกรรมนัน  

ประโยชน์จาํนวนยอ่มเกิดแก่คนเหล่านนัมาก 

 ๕. พิธีกรรมเป็นรูปแบบทีจะสือธรรมะสําหรับคนหมู่ใหญ่  การรวมคนเป็นหมู่ใหญ่  

นอกจากการนดัหมายแลว้  ก็มีพิธีกรรมทีจะดึงคนให้มารวมกนัเป็นหมู่ใหญ่  และเป็นโอกาสทีจะ

สือธรรมะแก่คนเหล่านนัได ้ เพราะคนทีมาร่วมกิจกรรมทีคลา้ยคลึงกนั  ก็ยอ่มมีแนวความคิดทีไม่

ขดัแยง้กนั และเขา้กนัได ้ การสือธรรมะก็สะดวกยงิขึน  สาํหรับคนหมู่ใหญ่นี 

๖. พิธีกรรมเป็นด่านแรกทีดึงดูดใจคนภายนอกให้มาสนใจ  เพราะพิธีกรรมทังหลาย

แสดงออกให้เห็นชดั  มีแสงเสียงและบรรยากาศชวนให้ตืนตาตืนใจ  คนต่างชาติต่างศาสนา  ทีเขา้

ไปสู่วฒันธรรมใหม่มกัจะมีโอกาสไดส้ัมผสักบัพิธีกรรมก่อน เมือเขา้ร่วมหรือ ไดช้มพิธีกรรมแลว้ก็

อาจจะเกิดความสนใจ  อยากรู้สึกซึงต่อไปถึงคาํสอนระดบัจริยธรรม  และระดับปรัชญา  ของ

ศาสนานนั  แลว้ก็ทาํการศึกษาต่อไป  ไดท้ราบว่าชาวองักฤษในกรุงลอนดอนบางคน  สนใจและ

ซาบซึงมากเมือไดฟั้งเสียงพระไทยทีวดัพุทธประทีปสวดมนต ์ บางรายถึงกบันาํเทปมาบนัทึกไปฟัง   

๗. พิธีกรรมเป็นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  โดยใชค้วามศกัดิสิทธิเป็นเครืองชกันาํ ถา้

เราพิจารณาให้ดีจะพบว่า  พิธีกรรมในศาสนาส่วนใหญ่เป็นการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและหลกั

ปรัชญาอยูใ่นตวั  เช่น การไหวพ้ระสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสมาธิในตวั  เพราะขณะสวดมนตใ์จจด

จ่ออยูก่บัคาํสวดมนต์  มิฉะนนัอาจจะลืมคาํสวดมนตไ์ด ้ การทอดกฐิน ก็เป็นการถวายผา้ใหม่แก่

พระอยูจ่าํพรรษาครบ  ๓ เดือน  แลว้เป็นการถวายทานเป็นกรณีพิเศษ  การทอดผา้ป่าเป็นการถวาย

ทานโดยการไม่เห็นแก่หน้า พระผูรั้บทาน  การฟังเทศน์ก็เท่ากบัการเจริญสุตตมยปัญญา  การ

กรวดนาํ  ก็เป็นการแบ่งปันส่วนการกุศลหรือคุณงามความดีของตนให้แก่ผูอื้น การถือศีลอดใน

ศาสนาอิสลาม  ก็เท่ากับเป็นการฝึกความอดทน  เป็นการสอนตนเองให้เห็นอกเห็นใจคนอืนที

จนกว่าเรา  คนทีไม่ไดกิ้นอาหารเพราะไม่มีอะไรจะกินนนัเป็นทุกข์ทรมานเพียงใด  พิธีสารภาพ

บาปของชาวคาทอลิกก็เป็นการแสดงความสํานึกบาปเพือจะไดร้ะวงัไม่ให้ทาํบาปอีก  การทีเอา



๒๓๐ 

 

 

พิธีกรรมไปครอบไวก้ับการปฏิบติัตามหลักจริยธรรม ก็เพือให้เกิดความศกัดิสิทธิเมือมีความ

ศกัดิสิทธิ คนจะไดป้ฏิบติัตามหลกัดว้ยความยาํเกรง ถา้บอกเฉย ๆ ไม่อา้งความศกัดิสิทธิ คนอาจจะ

ไม่สนใจปฏิบติั  

 

๗.๔ คุณค่าทางจริยธรรมของเทศกาลและพธีิกรรมทางพระพทุธศาสนา  

เทศกา ลและพิ ธีกรรมที มีในสังคม เ กิดจากความ เชือแล ะก ารปฏิ บัติต่ าง  ๆ เป็น

ขนบประเพณี๗  ของคนในสมยัอดีต อนัไดแ้ก่  ความเชือ  ความฝัน  การเกิด  การตงัชือ  โชคลาง  

ฤกษย์าม  ฯลฯ  ความเชือเหล่านีก่อให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น  พิธีทาํขวญัเด็ก  พิธีทาํขวญันาค  พิธี

เปลียนชือ  และรวมไปถึงพิธีทาํบุญต่าง ๆ เช่น ทาํบุญวนัเกิด  ขึนบา้นใหม่  บาํเพญ็กุศลใหผู้ล่้วงลบั

ไปแลว้  งานทาํบุญตามประเพณี  งานทาํบุญทางศาสนา  เหล่านีเป็นตน้  ความเชือและพิธีกรรมต่าง 

ๆ มีคุณค่าต่อชีวิตต่อสังคม  ทาํให้เกิดความรัก  ความสามคัคี  เป็นศูนยร์วมของการดาํรงชีวิตมีการ

ร่วมมือช่วยเหลือซึงกนัและกนั  สร้างความภาคภูมิ  ความรัก  ความสามคัคี ความผกูพนัในทอ้งถิน  

สิงเหล่านีเห็นไดช้ดัว่า  เมือมีเทศกาลสําคญัของทอ้งถิน จะมีคนเดินทางกลบัภูมิลาํเนาของตนเพือ

ไปร่วมประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ร่วมทาํบุญกุศลตามประเพณีทีเคยปฏิบติัสืบทอดกนัมา พร้อมทงั

สนุกสนานมีโอกาสพบปะเยยีมญาติพนีอ้งเพอืนฝูง  บางคนไม่มีโอกาสกลบัภูมิลาํเนาเดิมก็รวมกลุ่ม

กนัประกอบพิธีกรรมในถินทีอยูใ่หม่  ซึงกลายเป็นประเพณีประจาํกลุ่มนนัไป นอกจากนียงัมีสิงต่าง 

ๆ มากมายทีแต่ละถินมีเป็นพิเศษเฉพาะ  ทาํให้ทอ้งถินนนั ๆ มีวิถีชีวิตร่วมกนั  มีความรู้สึกนึกคิด  

ความเชือต่าง ๆ คล้ายคลึงกนั  เช่น ประวตัิความเป็นมาของชุมชน  นิทานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบั

ทอ้งถิน  เป็นตน้ 

 ประเพณี พิธีกรรมโดยรวมเป็นสิงทีมีการปฏิบติัถ่ายทอดสืบต่อกนัเรือยมา หรืออาจกล่าว

อีกนยัหนึงไดว้า่เป็นมรดกแห่งสังคม  ซึงอนุชนรุ่นหลงัไดรั้บสืบต่อจากบรรพบุรุษของตนให้เจริญ

งอกงามและในบางครังก็มีการดดัแปลงแกไ้ขปรับปรุง หรือเพิมเติมขึนอีก สังคมต่างถือวา่ประเพณี

เป็นสิงสะทอ้นให้เห็นวา่  สังคมของตนมีความเจริญในยุคใดและมีความเสือมในสมยัใด  กล่าวคือ  

ถา้สมาชิกของสังคมมีการปฏิบตัิตามและมีการดาํรงรักษาเพณีไวมิ้ใหสู้ญหายไปก็ถือไดว้า่สังคมนีมี

ความเจริญงอกงาม  โดยเฉพาะความเจริญงอกงามทางจิตใจผูค้นจึงมีความสมคัรสมานสามคัคี  

พร้อมใจกนัปฏิบติัและรักษาไว ้ ซึงประเพณีแห่งตนในทางตรงกนัขา้มหากสมาชิกของสังคมละเลย

ไม่สนใจทีจะปฏิบติัหรือรักษาประเพณีแห่งตนไว ้ ก็ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความเสือมโทรมทางจิตใจ

ของสมาชิกของสังคมนัน  เมือพิจารณาในแง่ของหลักธรรมชาติแล้วประเพณีก็เช่นเดียวกับ

                                                 
๗ ทิตฐิตา  นาคเกษม, ไทยศึกษา พิมพค์รังที ๑, (กรุงเทพฯ: โอ.เอล ์พรินติงส์เฮา้ส์,๒๕๕๐), หนา้ ๙๕. 



๒๓๑ 

 

 

สภาวธรรมทงัหลาย  คือมีการเกิดขึนในเบืองตน้  มีการเปลียนแปลงในท่ามกลางและมีการแตกดบั

ในทีสุด ขอยกตวัอย่างเทศกาลและพิธีทีนาํเสนอคุณค่าทางจริยธรรม เทศกาลและพิธีกรรมทีเกียว

ของกบัพระพุทธศาสนาโดยตรงและเกียกบัประเพณีไทย คือ 

              ๑)  วนัวสิาขบูชา    

วิสาขบูชา   เป็นประเพณีทีชาวพุทธจดัให้มีขึนในวนัเพ็ญเดือนหก  บางปีถ้ามีอธิกมาสก็

เลือนไปอีกเดือนหนึง  ถือว่าเป็นบูชาพระพุทธเจ้า  ชาวพุทธได้รําลึกถึง  วนัประสูติ   ตรัสรู้   

ปรินิพพาน  ซึงบงัเอิญมาตรงกนัทงั  ๓  วนั 

ความหมาย  วิสาขบูชา๘  มาจากรูปคาํเต็มว่า  วิสาขปุณณมีบูชา (วิสาข+ปุณณมี+บูชา) 

แปลว่า การบูชาเนืองในวนัเพ็ญขึน  ๑๕ คาํ  กลางเดือนหก  โดยทีวนัดงักล่าวเป็นวนัสําคญัทาง

พระพุทธศาสนาเนืองจากพอ้งกบัวนัประสูติ  วนัตรัสรู้  และวนัปรินิพพาน  ของพระสัมมนาสัม

พุทธเจา้เป็นประเพณีชาวพุทธจดัขึนเพือเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ผูท้รงอุบติัมา

บาํเพญ็ประโยชน์อนัโอฬารแก่สัตวโ์ลก  ถือเป็นการพิเศษยงิเพราะวนัสาํคญัทงัสามคราวมาพอ้งกนั

โดยจาํเพาะเสมือนเป็นการบงัเอิญ  ในภาษาธรรมซึงท่าน  พุทธทาสภิกขแุสดงทศันะ  ไวว้า่  เป็นอนั

เดียวกนั  ดงันนั  จึงเกิดในวนัเดียวกนั  กล่าวคือ  การเกิดของพระพุทธเจา้  ก็คือ  การหมดกิเลส  ซึง

ก็คือ  การตรัสรู้  และการตรัสรู้หมายถึง การหมดสินกิเลส  ก็คือ  การปรินิพพาน  นนัเองเป็นเรือง

เดียวกนัโดยแท ้ๆ นบัเป็นนยัความเห็นทีน่าคิดคลอ้ยตามมากอยู ่

วนัวิสาขบูชา  เป็นประเพณีทีชาวพุทธจดัให้มีขึนในวนัเพ็ญเดือน ๖ บางปีถา้มีอธิกมาสก็

เลือนไปก็เดือนหนึง  เพือบูชาพระพุทธเจา้  พระศาสดาผูย้ิงใหญ่แห่งพุทธศาสนาเป็นการระลึกถึง

วนัคลา้ยวนัต่อปีนี  

วนัประสูติ 

 ตามทางสันนิษฐานเชือกนัวา่เป็นเวลาเมือสายใกลเ้ทียงวนัศุกร์ ขึน  ๑๕ คาํ หรือเพ็ญเดือน

หก ปีจอ  ณ  ลุมพินีวนั  สถานทีอยูร่ะหวา่งเขตติดต่อ  หรือรอยต่อของกรุงกบิลพสัดุ ์(เมืองของพระ

เจา้สุทโธทนะศากยวงศ์) และกรุงเทวทหะ (เมืองของพระนางสิริมหามายา โกลิยวงศ์) ปัจจุบนั

เรียกวา่ ลุมมินเด  อยูใ่นเขตแดน  ประเทศเนปาล 

วนัตรัสรู้ 

                                                 
๘ สถิต  ศิลปชยั,  เทศกาลและพธีิกรรมพระพุทธศาสนา  ,  (กรุงเทพฯ :จรัญสนิทวงคก์ารพิมพ,์ ๒๕๔๘), 

หนา้ ๘๗. 



๒๓๒ 

 

 

 เป็นวนัพุธ  ขึน  ๑๕  คาํ หรือเพญ็เดือนหก (วิสาขมาส ไพศาขมาส) ณ โคนศรีมหาโพธิฝัง

แม่นาํเนรัญชลา  (บางแห่งเขียนเป็นเนรัญชรา ก็มี) ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม  เมือทรงผนวชได้ ๖ 

พรรษา ปัจจุบนัเรียกวา่  พุทธคยา  อยูใ่นรัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย 

 วนัปรินิพพาน 

 เป็นวนัองัคาร  ขึน  ๑๕ คาํ  หรือเพ็ญเดือนหก  ณ  โคนไมส้าละ  สาลวโนทยาน (สวนรัง) 

มลัลกษตัริย ์แขวงเมืองกุสินารา  ปัจจุบนัเรียกวา่  กาเซียอยูใ่นรัฐอุตตรประเทศ  ประเทศอินเดีย 

 แต่ตามผลทางการคาํนวณซึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ รัชกาลที ๔ ไดท้รงคาํนวณ

และผูกดวงชะตาของพระพุทธองค ์(เจา้ชายสิทธตัถะ) ไวน้นั ปรากฏความดงันี คือ 

 วนัประสูติ= เป็นวนัพุธ,  วนัตรัสรู้ = เป็นวนัอาทติย์,   วนัปรินิพพาน=  เป็นวนัจันทร์ 

จึงขอให้ผูใ้คร่ศึกษาไดโ้ปรดพิจารณาทาํความเขา้ใจซึงเมือทราบทีมาดงักล่าวจะไดไ้ม่เกิดความเห็น

แตกต่างกนั 

 อนึง ในหนงัสือ  มิลินทปัญหา ภาษาพม่า ฉบบัฉฎัฐคายนา  สังคายนา  ครังที ๖ จดัทาํขึนใน

เมืองยา่งกุง้  ประเทศพม่า  เมือ  พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐ ตามวิธีการนบั พ.ศ. ของพม่า  ซึงเร็วกวา่ไทย 

เรา  ๖ เดือน  พิมพ์เมือ  พ.ศ. ๒๔๙๙  โดยโรงพิมพ์กรมการศาสนาของพม่า  ให้รายละเอียดไว้

ตรงกนักบันยัความทีระบุไวข้า้งตน้ดงันี 

 เสด็จลงสู่พระครรภ ์ วนัพฤหสับดี กลางเดือน ๘ 

 ประสูติ   วนัศุกร์  กลางเดือน ๖ 

 เสด็จออกบรรพชา วนัจนัทร์ กลางเดือน ๘ 

 ตรัสรู้   วนัพุธ  กลางเดือน ๖ 

 ปฐมเทศนา  วนัเสาร์  กลางเดือน ๘ 

 ปรินิพพาน  วนัองัคาร กลางเดือน ๖ 

 ถวายพระเพลิง  วนัอาทิตย ์ เดือน ๖ 

นบัว่าเป็นเรืองน่าอศัจรรยอ์ยา่งยิงทีเหตุการณ์ทงั๓ เกียวกบัวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า ซึงมีช่วงระยะเวลาห่างกันมากเวลาหลายสิบปี บงัเอิญเกิดขึนในวนัเพ็ญเดือน๖ เหมือนกัน 

พุทธศาสนิกชนจึงเห็นวา่ น่าจะเฉลิมฉลองวนัสาํคญันีใหย้งิใหญก่วา่วนัสําคญัทางพุทธศาสนาอืน ๆ  

 

 



๒๓๓ 

 

 

วธีิปฏิบัติสําหรับวนัวสิาขบูชา 

 วนัวิสาขบูชา  น่าจะมีมานับเนืองกาลนาสําหรับในประเทศไทยเพิมมีหลักฐานปรากฏ

ชดัเจนว่ามีขึน  ในสมยักรุงสุโขทยั  ดงัความปรากฏในตาํรับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์ หรือตาํรับนางนพ

มาศวา่ ครันถึงวนัวิสาขบูชาพุทธศาสน์  สมเด็จพระเจา้แผน่ดิน และราชบริรักษ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ทงั

อาณาประชาราษฎร์ทวัทุกนิคมคามชนบท  ก็ประดบัพระนครและพระราชวงัขา้งในจวนตาํแหน่ง 

ทา้วพระยา  พระ  หลวง  และเศรษฐี  ชี  พราหมณ์  บา้นเรือน  โรงร้าน  พ่วงแพ ประชาชน ชาย  

หญิง ลว้นแต่แขวนโคมประทีปชวาลา สว่างไสว  ห้อยยอ้ยพวงบุปผชาติประพรมเครืองสุคนธรส

อุทิศบูชาพระรัตนตรัยสินสามทิวาราตรี  มหาชนชักชวนกันรักษาพระอุโบสถศีลสดับฟังพระ

สัทธรรมเทศนาบูชาธรรมะ  บา้งก็ถวายสลากภตัตาหาร  สังฆทาน  ขา้วบิณฑ์ บา้งก็ยกขึนซึงธงผา้

บูชาพระสถูปเจดีย ์ บา้งบริจาคทรัพยจ์าํแนกแจกทานแก่ยาจกทลิทกคนกาํพร้า  อนาถา ชรา  พิการ 

บา้งก็ไถ่ชีวติสัตวจ์ตุบาท ทวบิาท  มจัฉาต่าง ๆ ปล่อยใหไ้ดค้วามสุขสบาย 

 พระมหายานนครสุโขทยัราชธานี  ถึงวนัวสิาขนกัขตัฤกษค์รังใดก็สวา่งไปดว้ยแสงประทีป

เทียนดอกไม ้ เพลิงและสลา้งสลอนดว้ยธง ชายธงปรากฏ  ไสวไปดว้ยภู่พวงดวงดอกไมก้รองร้อย

ห้อยแขวน  หอมอบอวลไปดว้ยกลินสุคนธรสรวนรืนเสนาะสาํเนียง  เสียงพิณพาทย ์ ฆอ้งกลองทงั

ทิวาราตรี  มหาชนชายหญิง  พากนักระทาํกองการกุศล  เสมือนเผยซึงวมิานฟ้าทุกฉอ้ชนั 

 สมัย รัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที ๒ และ

พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ๓ ไดใ้หว้นัวสิาขบูชา ประดบัตกแต่ง วดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม ในรัชกาลที๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้มีวนัวิสาขบูชา ทรงให้ตงัโต๊ะหมู่บูชาและ

โคมไฟแขวนศาลาลาย  ในรัชกาลที ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ให้พระบรมวงศานุวงค ์เดินเทียน 

หรือเวียนเทียนรอบพระอุโบสถบางท้องถินก็อาจจะมีพิธีการต่างออกไปอีกเช่น ชาวจังหวดั

เชียงใหม่เมือถึงวนัวสิาขบูชาก็เดินขึนดอยสุเทพเพอืไปบูชาทีพระธาตุดอยสุเทพ พิธีต่าง ๆทีเกียวกบั

การปฏิบติัในวนัวิสาขบูชาคนไทยปฏิบติัสืบต่อกนัถึงปัจจุบนัจะสังเกตเกียวกบัวนั วิสาขบูชานอก

จะพบกับแนวปฏิบัติแล้วยงัได้ก่อให้เพิมพูนสติปัญญาและทีประกอบด้วยหลักแห่งคุณธรรม

จริยธรรม 

คุณค่าทางจริยธรรมในวสิาขบูชา 

 ๑. ชาวพุทธ  ไดป้ฏิบติัพิธีวิสาขบูชาอยู ่ ก็ควรน้อมใจระลึกถึงคาํสอนของพระพุทธองค์ที

สาํคญั ๆ แลว้นาํมาเป็นหลกัยึดประพฤติปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ทงัแก่ตนเองและสังคม  เช่น  หลกั

อริยสัจ ๔ ทีพระองคต์รัสรู้ครังแรก  เป็นการชีให้คนเราเห็นวา่  ปัญหาของชีวิตมีเพียงประการเดียว



๒๓๔ 

 

 

คือ  ทุกข ์ เมือทุกขเ์กิดกบัเรา  ถา้เรายึดถือมนัก็ทาํให้เกิดทุกข ์ยึดถือมากก็ทุกขม์าก  แต่ถา้ไม่ยึดถือ

เลย  ก็ไม่มีผลเป็นทุกขเ์ลย  ก็เท่ากบัหมดกิเลส  สินทุกข ์

 ๒. ชาวพุทธควรนอ้มระลึกถึงพระดาํรัสเตือนของพระพุทธองค ์ก่อนจะปรินิพพานวา่  อยา่

ประมาทในชีวิต  คนเราไม่รู้วนัเวลาตาย  จงรีบทาํความดี คือ จงทาํดี  พูดดี  และคิดดี  จะเป็นอุดม

มงคลแก่ตวัเองอยา่งแน่นอน 

 ๓. เป็นการแสดงความกตญั ูต่อองค์พระศาสดาของศาสนาประจาํชาติไทย  เนืองจาก

ศาสนาพุทธมีความสาํคญัอยา่งยงิยวดตอ่ประเทศไทย เพราะเป็นตวักาํหนดรูปแบบวฒันธรรมไทย 

 ๔. เป็นการสร้างความสามคัคีของชาวไทยให้แน่นแฟ้นยงิขึน  ชาวพุทธแมจ้ะต่างจิตต่างใจ  

ต่างความคิด  แมบ้างทีตางชาติต่างภาษา  แต่ก็สามารถหลอมรวมใจกันได้เป็นใจเดียว (Sense of 

Belongingness) มีความรู้สึกร่วมกนั เพราะนบัถือศาสดาองคเ์ดียวกนั   

๕.ทาํใหช้าวพุทธมีโอกาสไดรั้บคาํสอนทีสําคญั ๆ ในการดาํเนินชีว ิต ทางราชการปัจจุบนั

ก็ประกาศชกัชวนใหป้ระชาชนงดเวน้อบายมุขทงัปวง ใหง้ดจาํหน่ายสุรา และของมึนเมา งดฆา่สัตว ์ 

ปิดสถานบริการ เช่น การรณรงค์ประพฤติปฏิบติัธรรมของชาวพุทธเป็นการน้อมรําลึกถวายเป็น

พุทธบูชาดว้ยปฏิบติับูชาอนัเป็นการบูชาทีประเสริฐยงิตามทีพระพุทธองคต์รัสไวใ้นมงคลสูตร๙ 

         ๒)  วนัสงกรานต์ 

ความหมาย 

 คาํวา่ “สงกรานต์”๑๐ มาจากรูปคาํภาษาสันสกฤต วา่  สํ - กรานต แปลว่าเคลือนที กา้วล่วง

ขา้ม  ยา้ย  หมายเอากาลเวลาขณะทีดวงอาทิตยโ์ยกยา้ยขา้มพน้ราศีหนึงเขา้สถิตอีกราศีหนึงตามการ

แบ่งรอบปีหรือจกัรราศีออกเป็น  ๑๒ ราศี ตรงกบั  ๑๒  เดือน  เช่น  ราศีมงักร (มกรา) ราศีกุมภ์ 

(กุมภา)  ราศีมีน (มีนา)  เป็นตน้  ดงันนัจึงมีสงกรานต์เกิดขึนเสมอทุก ๆ สินเดือน แต่เรามิได้ให้

ความสําคญักนั  สงกรานต์ทีเราให้ความสําคญัอนัถือเป็น เทศกาลสงกรานต์ หรือตรุษสงกรานต์ 

(สงกรานต์ทีน่ารืนเริงยินดี)  นนัได้แก่  โดยทางโหราศาสตร์ถือเอาระยะเวลาทีดวงอาทิตยย์กยา้ย

จากราศีมีน  ขึนสถิต ณ ราศีเมษ   เรียกวา่  มหาสงกรานต ์ ปกติจะตกอยูร่าว  ๑๓-๑๔  เมษายน 

                                                 
๙ เกษม บุญศรี,ประเพณีทําบุญเนืองในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา , ๒๕๑๘), หน้า 

๑๕๐. 
๑๐ สุเมธ  เมธาวทิยากลุ, สังกปัพธีิกรรม ,  (กรุงเทพฯ :สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ ,๒๕๓๒), หนา้๕. 



๒๓๕ 

 

 

 อนึง  คาํวา่  สงกรานต ์ ทางภาคเหนือเรียกเสียงเพยีน ไปเป็น สงขานต ์ สังขานต ์(เขียนเป็น

สังขารไปเลย ก็มี) ซึงทีแทม้าจากรูปคาํ สงกรานต์ แต่เดิมนนัเอง ภายหลงัมากลายเป็นเสียงไปตาม

หลกันิรุกติศาสตร์  ซึงมีขอ้กาํหนดง่าย ๆ วา่ 

 บรรดาพยญัชนะสิถิลอโฆษะทงัปวง ๑๑ (ไดแ้ก่  อกัษร   แถวทีหนึงคือ  ก,จ,ฎ,ต,ป) เมือมี 

พยญัชนะ ร  เป็นเสียงเดียวหรือควบกลาํมกัจะกลายเสียงเป็น  พยญัชนะ  ชนิดโฆษะ  ตวัอยา่ง เช่น 

 กรอบ เป็น ขอบ  กราบ เป็น ขาบ 

 ปะรํา เป็น ผาํ, ผาม  ปราบ เป็น  ผาบ 

 เปรต เป็น เผด เป็นตน้ 

 ฉะนนั  สงกรานต์  จึงกลายเป็น สงขานต์ และก็เพราะมีรูปคาํ  สังขาร  ใช้อยูก่่อน  ชะรอย

จะเขา้ใจผดิเหมาเอาวา่มีความเดียวกนั  จึงกลายเป็นสังขาร  ไปเสียเลย  เช่น เผาสังขาร  ปู่ สังขาร วนั

สังขารล่อง  ซึงถา้ดูเพียงผวิเผนิก็ชวนใหเ้ผลอคิดคลอ้ยตามไปไดง่้าย ๆ ไม่นอ้ยทีเดียว 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายคาํ สงกรานต ์ไวว้่า  

หมายถึง  เทศกาลเนืองในวนัขึนปีใหม่อยา่งเก่าซึงกาํหนดทางสุริยคติ  ตกราวนัที  ๑๓-๑๔  เมษายน 

ความเป็นมา 

 ประวติัความเป็นมาเกียวกบัเรืองสงกรานต์ (สงขานต)์ มีนิทานปรากฏในประชุมจารึกวดั

พระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ ความวา่ 

 ตน้ภทัรกปั  มีเศรษฐีไร้บุตรคนหนึงเกิดสะเทือนใจเมือถูกขีเมาถากกลางเอาว่า  มีสมบติัก็

ไร้ความหมาย เพราะไม่มีลูกชายสืบสกุล  สืบมรดก สู้ตนเองไม่ไดมี้อยู ่๒ คน  เทียวบนบานเทวดาที

นบัถือขอบุตรอยู ่๔ ปี จึงไดบุ้ตรคนหนึงใหชื้อวา่  ธรรมบาล 

 ธรรมบาล   เป็นเด็กเฉลียวฉลาด  สามารถแนะแนวดาํเนินชีวิตให้ผูค้นทีไปขอคาํแนะนาํ

ประสบ  มงคล  คือ ความเจริญกา้วหนา้ไดร้ายแลว้รายเล่า  จนชือเสียงลาํลือไปจนถึงกบิลพรหม 

 กบิลพรหม  ซึงเคยเป็นทีนบัถือในเรืองดงักล่าวมาก่อน  ทะนงตวัวา่เด่น  ริษยาวา่เด็กทาํเกิน

หน้าตนจึงคิดกาํจดัลงมาทา้พนนัเอาศีรษะของกนัและกนัเป็นเดิมพนั  โดยเงือนไขให้เวลา  ๗ วนั 

ในการแกปั้ญหา  ๓ ประเด็น  คือ  ราศี (ความสง่า  ลกัษณะความดีงาม)  ของคนเรา  ยามเช้าอยูที่ใด  

ยามเทียงอยู่ทีใด  และยามคาํอยู่ทีใด  ธรรมบาล  ไม่มีทางเลียงจึงตอ้งรับคาํทา้และทีสุดก็ไดแ้นว

                                                 
๑๑ มณี  พยอมยงค.์  ประเพณี ๑๒ เดือนล้านนา .( เชียงใหม่ : ส.ทรัพยก์ารพิมพ,์  ๒๕๓๒ ),หนา้ ๘. 

 



๒๓๖ 

 

 

เฉลยปัญหา จากทีเผอิญแอบได้ยินนกอินทรีผวัเมียคุยกนั  จึงสามารถเฉลยปัญหา  ๓  ประเด็น

ดงักล่าวนี  ดงันีคือ 

แนวคิดจากนิทานสงกรานต์ 

 เป็นปมเงือนคติธรรมทีท่านผูกไวใ้นชือละครต่าง ๆ นนัเองและเพือประหยดัเวลาจะลอง

แสดงขอ้คิดเห็น  ลาํดบัความตามเรืองราว  ในลกัษณะแปลความหมายตามคติธรรมที จะหวนัไหว

กลายสภาพไดเ้สมอถา้ตกอยูใ่นความประมาท  (ขีเมา)  การทีคนเราจะดาํรงสภาพอยูไ่ด ้ จาํเป็นตอ้ง

มีธรรมเป็นเครืองดาํเนิน หรือ ครองธรรมประจาํตน  (ธรรมบาล)  ซึงเป็นการทีจะครองธรรมประจาํ

ตนอยูไ่ดน้นั  จุดสําคญัคือการรู้จกัคุม้ครองอินทรีย ์ คือ  ตา  หู  จมูก  ลิน  กาย  ใจ  ซึงมีตาแหลมคม

เป็นลกัษณะ  คือ  สติ ปัญญา  มีวิจารณญาณ  ควบคุมอินทรียใ์ห้เป็นอินทรียที์ไดรั้บการฝึกฝนจนมี

ลกัษณะรวมทีเรียกวา่ รู้เท่าทนัตามสภาพทีเป็นจริง  กระทงัครองตนเองได ้ เมือครองตนไดด้งันี  ก็

จะเป็นผูต้งัอยูใ่นคุณธรรมอนัประเสริฐอุปมาดว้ยกบิลพรหม  คือ พรหมวิหารธรรม  (เมตตา  กรุณา  

มุทิตา  อุเบกขา)  แต่เมือไรถา้เผลอประมาทปล่อยใจใหเ้ป็นทาสของกิเลส  ฝ่ายตาํ  เช่น  ริษยา  เป็น

ตน้  ก็จะถึงความวิบติั  จนไปสู่การเบียดเบียน  ทาํลายลา้ง  ปราศจากความรักใคร่  ไร้ความเห็นใจ

กนั  มีแต่ความเห็นแก่ไดแ้ละไร้ความยติุธรรมในสังคม  สังคมไม่วา่จะเป็นชนชนัใด  ถา้พรหมวหิาร

ธรรมประคองพรหมวิหารธรรมไวไ้ม่ได้  ปล่อยให้เศียรพรหมพลัดตกลงสู่พืนก็จะเกิดอาเพศ

เดือดร้อนไปทวั  ดงันนั  จึงจาํเป็นตอ้งปลุกระดมใหเ้ห็นความสาํคญัของพรหมวหิารอยูทุ่กวนั  (ธิดา  

๗  คน  ออกมาแห่เศียรบิดาตน) 

 การประมาทในวยั  เป็นเรืองทาํลายลา้งความเจริญ  ความดีงามของตน  ดงันนัคนเราจึงควร

รู้ลกัษณะทีก่อให้เกิดความดีงามประจาํวยัหรือรู้หนา้ทีว่าระยะใด  โอกาสอาํนวยให้ทาํสิงใด ไดก้็

ควรทาํตนให้สอดคลอ้งกบัช่วงระยะวยันนั ๆ จึงควรไดแ้ก่ 

 วยัต้น  (ยามเช้า)  เป็นวยัทีจะต้องเตรียมตัวไปพบกับความสว่างไสว มีหูตากว้างไกล

สําหรับการดํารงชีวิตในอนาคตจึงเป็นวนัทีมีหน้าทีในการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ เพิมพูน

สติปัญญาอนัเป็นเสมือนดวงตาทีแจ่มใส ซึงเป็นเครืองมือทีสําคญัในการเดินทางอุปมาดว้ยนาํลา้ง

หนา้ใหต้าสวา่ง 

 วยักลาง  (ยามเทียง)  เป็นวยัทีตอ้งสร้างหลกัปักฐาน ตอ้งนาํความรู้ทีเล่าเรียนสะสมไวม้าใช้

จริง ๆ จึงเป็นวยัทีตอ้งใช้ความสุขมุคมัภีรภาพเป็นเครืองดาํเนินอุปมาดว้ยการทีตอ้งเอานาํลูบอก คือ 

ตอ้งทาํอะไรดว้ยจิตใจเยือกเยน็เพราะเป็นวนัทีตอ้งครองคู่อยู่ร่วมกนัในครอบครัวและตอ้งติดต่อกบั

คนอืน ๆ 



๒๓๗ 

 

 

 วยัปลาย  (ยามคาํ)  เป็นวยัวา่งจากธุรกิจการงาน  เนืองจากสังขารวยัไม่เอืออาํนวย  เหมาะ

แก่การทีจะหยุดพกัผ่อน  วางมือจากธุรกิจการงาน ตอ้งอาศยัทีนอน  ลูกหลาน  เป็นทีพึงพา  จึง

จาํเป็นตอ้งหนัมาเอาใจใส่ปฏิปทา  คุณธรรมทีพึงปฏิบติั   ทงัดา้นคุณธรรมประจาํตนและคุณธรรม

ต่อลูกหลาน  อนัจะไม่ก่อความเดือดร้อนเปรอะเปือนให้แก่ทีนอนคือลูกหลาน  ต่อไปภายหน้า  

อุปมาด้วยการล้างเท้า  ชาํระปฏิปทาให้บริสุทธิ สะอาดปราศจากสิงน่ารังเกียจ  จึงจะเป็นปูชนีย

บุคคลทีควรแก่การทีลูกหลานจะพึงบูชายกยอ่งเป็นบรรพบุรุษหรือบุพพการีชนไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ 

และจะตอ้งแสดงความกตญั ูต่อบรรพบุรุษ เหมือน  ธิดาทงั  ๗  คน  ของกบิลพรหม  หรือ นาง

สงกรานต ์ กาํหนดอิริยาบถตามระยะกาลทีดวงอาทิตยย์กยา้ยราศีขึนสู่ราศีเมษในเวลา  ๒๔  ชวัโมง  

โดยกาํหนดตามกิริยาอาการเหมือนคนเราทวัไป ดงันี 

 ถา้ยา้ยในช่วงเชา้  ๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  นางสงกรานตย์นืลืมตา 

 ถา้ยา้ยในช่วงเทียง  ๑๒.๐๐ น.  – ๑๘.๐๐ น.  นางสงกรานตน์งัลืมตา 

 ถา้ยา้ยในช่วงคาํ  ๑๘.๐๐ น.  – ๒๔.๐๐ น.  นางสงกรานตน์อนลืมตา 

 ถา้ยา้ยในช่วงกลางคืน  ๒๔.๐๐ น.  – ๐๖.๐๐ น. นางสงกรานตน์อนหลบัตา 

คุณค่าทางจริยธรรมของประเพณสีงกรานต์ 

๑. การปฏิบัติสืบต่อกนัมาหลายชัวคนจนเป็นประเพณนัีน  จะตอ้งมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย  

คนเราจึงไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาหลายชวัคน  และประโยชน์ดงักล่าวนนัยอ่มมีในหลาย ๆ ลกัษณะ จึง  

เป็นสัญลกัษณ์ประจาํชาติไทยประเพณีหนึง  ซึงแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย  การ

ทีประชาชนชาวไทยปฏิบติัพิธีนีกนัทุก ๆ ปี  อีกประการหนึงประเพณีจะตอ้งมีการสืบต่อเสมือน

สิงมีชีวิตทงัหลายทีจะตอ้งมีการสืบพนัธุ์  กล่าวคือ๑๒  เมือถึงเวลาแห่งเทศกาลนี  ผูค้นก็จะต้อง

ปฏิบติัพิธีนีเป็นกิจนิสัยประจาํชาติ  ไม่วา่จะไปอยู่ส่วนไหนขอโลก  ถา้ขาดการสืบต่อ  คือขาดการ

ปฏิบติัตามของคนรุ่นหลงัเสียแลว้  เอกลกัษณ์แห่งความเป็นชาติก็จะสูญสินไปจากสังคม 

 ๒. การทํานุบํารุงศาสนา  เมือถึงเทศกาลสงกรานต ์ ประชาชนก็จะนาํจตุปัจจยัไปถวายพระ

และแสดงนาํใจแห่งความเคารพนบัถือต่อพระภิกษุสงฆ์  พฤติการณ์เหล่านีทาํให้พระภิกษุสงฆ์มี

กาํลงักายกาํลงัใจปฏิบติัหนา้ทีทางศาสนกิจของตน  ในการศึกษาเล่าเรียน  อบรมสงัสอนประชาชน  

 ๓. การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติคุณธรรมในศาสนาหลายประการ เช่น ความกตญั ู   

                                                 
๑๒ เกษม  บุญศรี, ประเพณีทําบุญเนืองในพุทธศาสนา ,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา , ๒๕๑๘), หน้า 

๙๒. 

 



๒๓๘ 

 

 

ความสามคัคี  ศรัทธา   ไมตรีจิต  เป็นตน้ 

  ๓.๑  ใ นพิธีสรงนํา พระ  คื อ   สร งนํา พระ พุท ธ รูป  พ ระภิ กษุสงฆ์   ท ําใ ห้

พุทธศาสนิกชนไดแ้สดงออกถึงความศรัทธา  ความจริงใจทีมีต่อสถาบนัศาสนาทีตนเคารพนบัถือ  

อนัแสดงถึงความมนัคงแน่วแน่ของจิตใจ  และความเป็นคนสัตยค์นจริงไม่เหลาะแหละ  ตอนที

ชาวบา้นประเคนเครืองสักการะแก่พระสงฆ์หรือผูห้ลกัผูใ้หญ่นนั  เป็นการขอขมาขออภยัต่อพระ

รัตนตรัยหรือต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ว่า  ถา้หากตนเคยละเมิดดว้ยกาย  วาจา  ใจในรอบปีทีแลว้มา  ก็ขอ

โทษขออภยั  และยงัได้ปวารณาด้วยว่า  ถ้าได้รู้เห็นตนกระทาํผิดอนัใดในอนาคต  ก็ขอให้ท่าน

ตกัเตือน  สังสอนไดใ้นพิธีคารวะดาํหวัพระสงฆ์และผูใ้หญ่นนั  ก็มีการกล่าวคาํอวยพรขอให้ท่านมี

ความสุขตลอดปีใหม่ ก็นบัวา่เป็นการให้กาํลงัใจแก่ท่านในการปฏิบติัศาสนกิจ  เพอืสืบต่ออายพุุทธ

ศาสนาต่อไป 

  ๓.๒ รู้จักการให้อภัย เช่น เมือพระสงฆ์หรือผูใ้หญ่รับเครืองสักการะ และนํา

สาํหรับดาํหวัแลว้ ท่านก็จะให้พร ซึงเป็นคาํกล่าวให้อภยัแก่ผูน้อ้ยกวา่ ถา้หากพวกเขาเคยละเมิดตวั

ท่านโดยประการใด ๆ ตอนทา้ยทีอวยพรให้ผูน้้อยมีความสุขความเจริญด้วยพร ๔ ประการ อัน

แสดงออกถึงความเป็นคนใจกวา้งความปรารถนาดีต่อผูอื้นเป็นการปลูกไมตรีกนัไวใ้นสังคม  ทาํให้

เกิดความสามคัคีกลมเกลียวกนัระหวา่งคนสังคม เป็นการช่วยลดช่องวา่งระหวา่งผูใ้หญ่กบัผูน้อ้ย 

  ๓.๒ ทําให้เกดิความสามัคค ีเป็นนาํหนึงใจเดียวกนัระหวา่งผูน้อ้ย  คือ  การทีผูน้อ้ย

ยินยอมพร้อมใจ  ตกลงกันเป็นขบวนเดินทางไปคารวะดาํหัวผูห้ลักผูใ้หญ่ตลอดถึงพระสงฆ์นนั  

พวกเขาก็ตอ้งมีการ  “รวมใจ”  ทีแตกต่างกนันนัให้เป็นใจเดียวกนัก่อน มีอุดมการณ์อนัเดียวกนั มี

ความคิดคลา้ยกนั  และมีจุดประสงค์เดียวกนั  จึงไดแ้สดงพฤติการณ์ทีคลา้ยกนั คือการร่วมกนัไป

คารวะดาํหวัผูห้ลกัผูใ้หญ่  นบัวา่เป็นประโยชน์ตรงของพิธีกรรมนี  ทีเอืออาํนวยต่อสังคม 

  ๓.๔ การแสดงความกตัญ ูรู้คุณบรรดาผูป้ฏิบติัตามประเพณีสงกรานต์นีสําหรับ

พุทธศาสนิกชนก็นบัไดว้่า  เป็นผูก้ตญั ูรู้คุณของศาสนาทีไดอ้บรมสังสอน  หล่อหลอมจิตใจให้

สมาชิกของสังคมประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในกรอบแก่งกฎสังคม  คือจารีตประเพณี  ศีลธรรม  และ

กฎระเบียบต่าง ๆ พอถึงเทศกาลสงกรานต์ก็ได้แสดงออกถึงความเคารพนบัถืออย่างสูงสุดต่อพระ

รัตนตรัยสาํหรับผูห้ลกัผูใ้หญ่  อนัไดแ้ก่   พอ่  แม่  ปู่  ยา่  ตา ยาย  ผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 

คุณค่าจริยธรรมของเทศกาลประเพณวีถิีไทย 

การเกิดมาทุกคนไม่วา่เพศหญิง เพศชาย เด็กหรือผูใ้หญ่ ไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพใด อาชีพ

อะไร ย่อมมีปัญหาเกิดขึนกบัทุกคนตามวาระและเมือมีปัญหาก็ตอ้งพยายามแกไ้ข เพราะคนเราทุก

คนเกิดมาในโลกนียอ่มหนีปัญหาไม่พน้ จึงตอ้งหันมาพึงหลกัคาํสอนในศาสนาทีตนยึดถือปฏิบติั



๒๓๙ 

 

 

โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึงมีหลกัคาํสอนเน้นหลกัในการแกปั้ญหา โดยวิธีแสวงหาสาเหตุแห่ง

ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหา ทีเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึงสามารถนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนัได้

ตงัแต่เกิดจนถึงตาย ยอ่มมีประเพณีพิธีกรรมซึงหลกัธรรมทีเราสามารถนาํแนวทางดา้นจริยธรรมมา

ใช้ในชีวิตประจาํวนันีจะช่วยในการแกปั้ญหา และช่วยใหเ้ราสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

มีดงันี คือ๖๓ 

การเข้าใจชีวิต ชีวิตทุกชีวิต ประกอบดว้ย ความทุกข์ ความสุข ความเขา้ใจ ความเกลียดชงั 

และริษยา เราสามารถนาํหลกัธรรม อริยสัจ ๔ เขา้มาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรืองใน

ครอบครัว การเรียน และการทาํงาน หลกั อริยสัจ ๔ นี เป็นหลกัวิธีการแกปั้ญหาด้วยเหตุและผล

ประกอบไปดว้ย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เรืองของ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ ไดก้ล่าวไปแลว้ในหัวขอ้ที 

๔.๔ และทีจะขอกล่าวเพิมเติม ไดแ้ก่ มรรค หรืออริยธรรม ๘ ซึงหมายถึง การฝึกอบรมตนเองไป

ตามแนวทางทีจะป้องกนัตนเองไม่ให้เกิดความทุกข์ หรือเกิดปัญหาขึนมาอีก เพราะการแกทุ้กขไ์ม่

เพียงพอตอ้งรู้จกัป้องกนัตนเองโดยการฝึกกาํลงัใจตลอดเวลา ซึงถือวา่ไดป้ฏิบตัิตนตามหลกัอริยสัจ 

๔ อย่างถูกตอ้ง ซึงหลกัอริยสัจ ๔ เป็นหลกัจริยธรรมพืนฐานของการครองชีวิตทีเป็นจริงไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมดา้นประกอบอาชีพและกิจกรรมทีเทศกาลและพิธีกรรมก็ตามหลกัในการดาํเนินชีวิตที

ถูทีควร การปฏิบติัตามมรรคมีองค ์๘๖๔ จะก่อให้เกิดการพฒันาปัญญาของตนเอง ไดแ้ก่ 

(๑) สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบมีลกัษณะเด่น ๆ ดงันี 

(๑.๑) เขา้ใจชดัว่าอะไรคือทุกข ์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข ์อะไรคือความดบัทุกข์ และ

อะไรคือมรรควิธี หรือ วธีิปฏิบติัทีจะนาํไปสู่ความดบัทุกข ์

๑. เขา้ใจวา่อะไรคือกุศลกรรม อะไรคืออกุศลกรรม 

๒. เขา้ใจหลกัปฏิจจสมุปมาท คือ กระบวนการคิดขึน ดบัไฟแห่งทุกข ์โดยเป็น

ปัจจยัอาศยักนั สัมมาทิฐิ เป็นจุดเริมตน้ หรือตวักาํหนดทีสําคญัทีจะนาํผูป้ฏิบติัให้ดาํเนินไปถูกทาง

และกา้วหนา้ในการปฏิบติั และเงือนไขทีจะทาํใหส้ัมมาทิฐิเกิดขึนและพฒันาไปโดยถูกตอ้ง มีอยู ่๒ 

ประการ คือ 

๑) กลัป์ยาณิมิตร อนัไดแ้ก่ การรับและแนะนาํสังสอนจากผูรู้้ 

๒) การพิจารณาอยา่งแยบคายดว้ยตนเอง โดยใชค้วามคิดแยกแยะเหตุผลทงั

ผลไดแ้ละผลเสียอยา่งรอบคอบโดยไม่อคติ 

                                                 
๖๓ วรรณา พูนพานิช, ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖),  

หนา้ ๕๖. 
๖๔ องฺ อฏฺ ฺก. (ไทย)  ๒๓/๒๙๔. 



๒๔๐ 

 

 

(๑.๒) สัมมาสังกปัปะ คือ ความดาํริชอบ ไม่ลุ่มหลงมวัเมากบัความสุขทางกาย ไม่คิด

พยาบาลหรือทาํร้ายผูอื้น ซึงมีลกัษณะเด่น ๓ ประการ คือ 

๑. ความคิดทีปลอดโปร่ง ไม่หมกมุ่นพวัพนัในสิงทีสนองความอยาก อนัไดแ้ก่ 

รูป รส กลิน เสียง สัมผสั ทีเรียกกนัว่า กามคุณ รวมถึงความคิดเสียสละปราศจากการครุ่นคิดหา

ผลประโยชน์ใส่ตวั 

๒. ความคิดทีไม่พยาบาทมุ่งร้ายใคร เตม็ไปดว้ยความเมตตากรุณา 

๓. ความคิดไม่เบียดเบียนใคร ไม่คิดทาํร้าย หรือทาํลายใคร กล่าวอีกอยา่งคือ มี

ความกรุณาคิดช่วยเหลือผูอื้นให้พน้จากทุกข ์ 

การฝึกสร้างทศันคติทีมีเหตุผล ไม่หลงเชือ ยึดถือสิงใดสิงหนึง เพราะไดฟั้งมา

หรือไดเ้ห็นมาเท่านนัตอ้งพิจารณาอยา่งมีเหตุผล จนแน่ใจอยา่งแทจ้ริงและพร้อมจะลงมือปฏิบติัเพือ

พิสูจน์ผลได้ทุกเมือ จะก่อให้เกิดความกระจ่างทางปัญญาซึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์กบัผู ้

ปฏิบติัจนเป็นนิสัย 

(๑.๓) สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ เป็นการพฒันาศีลของตนเอง มีลกัษณะดงันี 

๑. งดเวน้จากการพูดเทจ็ 

๒. งดเวน้การพูดสอดเสียด 

๓. งดเวน้การพูดหยาบคาย 

๓. งดเวน้การพูดเพอ้เจอ้ คือพูดไร้สาระ 

(๑.๔) สัมมากมัมนัตะ คือ การทาํงานชอบ โดยสุจริต ๓ โดยกายสุจริต วจีสุจริต มโน

สุจริต เช่น 

๑. งดเวน้จากการทาํลายชีวิตคนอืน สัตวอื์น 

๒. งดเวน้จากการกล่าวร้ายต่อคนอืน 

๓. งดเวน้จากการปะพฤติผดิในกาม 

(๑.๕) สัมมาอาชีวะ คือ การเลียงชีพชอบ หมายถึง การทาํมาหากินด้วยอาชีพสุจริต 

เวน้มิจฉาอาชีวะ ไดแ้ก่ 

๑. การโกงหรือการหลอกลวง 

๒. การประจบสอพลอ 

๓. การใชเ้ครืองหมายนิมิต 



๒๔๑ 

 

 

๔. การเบียดเบียนขู่เขญ็ 

๕. การต่อลาภดว้ยลาภ รวมถึงอาชีพ ๕ ประเภท ทีตอ้งเวน้ คือ การคา้มนุษย ์

การคา้อาวธุ การคา้เนือ การคา้สุราและยาเสพติด และการคา้ยาพิษ 

ซึงถา้ปฏิบติัไดใ้นขนันี จะเป็นการฝึกการสร้างจิตให้มนัคงต่อการกระทาํ ความดีทางกาย ทางวาจา 

ลดการทําชัวลง ฝึกฝนนิสัยทีดี และประกอบอาชีพทีซือสัตย์สุจริต ไม่เกียวข้องกับอบายมุข 

ทรัพยสิ์นทีหามาไดก้็จะไม่สูญเสียไป 

(๑.๖) สัมมาวายามะ คือความเพียรชอบหมายถึง เพียรพยายามทางจิตอยา่งยิงใหญ่ เป็น

การพฒันาสมาธิของตนเอง มี ๔ ประการคือ 

๑. เพียรระวงัความชวัทียงัไม่เกิดขึนมิใหเ้กิดขึนมา 

๒. เพียรละความชวัทีเกิดขึนแลว้ 

๓. เพียรสร้างความดีทียงัไม่เกิดใหเ้กิดขึน 

๔. เพียรรักษาความดีทีเกิดขึนแลว้มิให้เสือม 

(๑.๗) สัมมาสติ คือการตงัสติชอบ หมายถึงสติปัฎฐาน การตงัสติพิจารณาสิงทงัหลาย

ดา้นความเป็นจริง เป็นการพฒันาสมาธิของตนเองเช่นกนั ไดแ้ก่ 

๑. พิจารณากาย มีหลายวธีิ เช่น กาํหนดลมหายใจเขา้ออก 

๒. พิจารณาเวทนา คือ ความรู้สึกทุกข ์สุข ไม่ทุกข ์ไม่สุข 

๓. พิจารณาจิต คือ ให้รู้เท่าทนัความนึกคิด เช่น จิตมีราคะ หรือไม่มีราคะ มี

โทสะหรือไม่มีโทสะ 

๔. พิจารณาธรรมให้เกิดปัญญา รู้เท่าทนัสภาวะความเป็นจริง เช่น พิจารณา  ขนัธ์ 

๕ 

(๑.๘) สัมมาสมาธิ คือ การตงัจิตมนัชอบ หมายถึง การทีจิตแน่วแน่ อยูใ่นอารมณ์ใด

อารมณ์หนึง ไม่ฟุ้งซ่าน เรียกวา่ “เอกคัคตา” ซึงมีสมาธิแบ่งออกเป็น ๓ ระดบัคือ 

๑. สมาธิชวัขณะ เกิดแก่สามญัชนทวัไปในเวลาปฏิบติัภารกิจประจาํวนั เรียกวา่ 

ขณิกสามธิ 

๒. สมาธิทีจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิทีตงัจิตมนักว่าระดบัแรก เรียกว่า อุปจาร

สมาธิ 



๒๔๒ 

 

 

๓. สมาธิทีแนบแน่นสนิท เป็นสมาธิระดบัฌานขนัต่าง ๆ อนัเป็นระดบัสูงสุด 

เรียกวา่ อปัปนาสมาธิ 

การฝึกตนเองใหม้ีสติตลอดเวลาแลว้ ก็เป็นการควบคุมตนเอง ไม่ปล่อยใจ ไม่ปล่อยอารมณ์

ให้เลือนลอยผ่านไปโดยไร้จุดหมาย จิตใจไม่ฟุ้งซ่านหมนัตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง 

สามารถแยกแยะ วิเคราะห์และเลือกเอาแต่สิงทีดีทีตอ้งการเท่านนั 

ดงันนั จริยธรรม ทีใช้ปฏิบติัตนเพอืแกปั้ญหาชีวิต และดบัทุกขท์ีเกิดขึนในชีวิตของคนเราก็

คือ การเป็นผูรู้้จกัความคุมกาย วาจา และใจ ของตนให้ดี และเป็นผูที้มีศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลกั

ไตรสิขา นนัเอง  

แต่คนเราจะให้เริมตน้ด้วยการทาํสมาธิจิตนันคงเป็นเรืองยาก จึงควรจะเริมตน้ด้วยการ

พฒันาปัญญาของตนเองเสียก่อน เพราะเป็นเรืองของทางโลกทีทุกคนไดส้ัมผสัอยูแ่ลว้ และเป็นเรือง

ทีง่ายกวา่เรืองทางธรรม หรือศีลและสมาธิ จากหลกัธรรมอริยมรรคทงั ๘ ประการนี ซึงประกอบไป

ดว้ยหลกัใหญ่ ๆ ๓ ประการคือ 

๑) การพฒันาปัญญาของตนเอง ก็จะทาํให้สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิตให้

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

๒) การพฒันาให้เกิดศีลของตนเอง เวน้จากการกระทาํชวัทงัปวง ก็จะทาํให้เกิดความสุข

ความกา้วหนา้ในการดาํเนินชีวติ เป็นทีรักใคร่ชอบพอ ศรัทธาของคนทวัไป 

๓) การพฒันาสมาธิของตนเอง ก็จะทาํใหเ้ป็นคนทีมีสติตงัมนั ไม่หวนัไหวต่อสิงเร้า ทาํให้

ไม่ประมาท เชือมนัในตนเอง การดาํเนินชีวติก็จะเป็นไปอยา่งราบรืนประสบความสาํเร็จ 

หลกัการดาํเนินชีวติ หรือ เลียงชีพตามหลกัพระพุทธศาสนา คือ 

๓.๓.๑ หลกัในการรู้จักทาํมาหาเลยีงชีพเพือชีวิตทเีป็นหลกัฐาน 

การ รู้จกัหารู้จกัใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนทาํมาหากินทีดีตงัตวัสร้าง

หลกัฐานไดแ้ละใชท้รัพยส์มบติัให้เป็นประโยชน์ เป็นผูป้ฏิบติัหน้าทีทางเศรษฐกิจอย่างถูกตอ้ง ก็

เพราะปฏิบติัตามจริยธรรมหลกัธรรม ทีเรียกวา่ ทิฎฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม ๔ ประการ๖๕ 

๑. อุฎฐานะสัมปทา การถึงพร้อมดว้ยความมนั คือ ขยนัหมนัเพียรในการปฏิบติัหนา้ทีการ

งานและการประกอบอาชีพทีสุจริต ฝึกฝนให้มีความชาํนิชาํนาญและรู้จริง รู้จกัใช้ปัญญาสอดส่อง

ตรวจตราหาวธีิการทีเหมาะทีดีจดัการและดาํเนินการใหไ้ดผ้ลดี 

                                                 
๖๕ องฺ.  อฏฺฐก (ไทย). ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 



๒๔๓ 

 

 

๒. อารักขปัมปทา การถึงพร้อมดว้ยการรักษา คือ รู้จกัคุม้ครองเก็บรักษาโภคทรัพยแ์ละ

ผลงานทีตนได้ทาํไวด้้วยความขยนัหมนัเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกาํลังงานของตนไม่ให้เป็น

อนัตรายหรือเสือมเสีย 

๓. กัลยาณมิตตตา การคบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จกัเสวนาคบหาคน ไม่คบเอาอยา่งผูที้ชกัจูง

ไปในทางเสือมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยยีงอยา่ง ท่านผูรู้้ผูท้รงคุณ ผูมี้ความสามารถ ผูน้าํเคารพนบั

ถือ และมีคุณสมบติัเกือกูลแก่อาชีพการงาน 

๔. สมชีวิตา การเลียงชีพแต่พอดี คือ การรู้จกักาํหนดรายไดแ้ละรายจ่าย เป็นอยู่พอดีสม

รายได ้มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ใหร้ายไดห้รือรายจ่าย มีประหยดัเก็บไว ้

๓.๓.๒ หลกัในการเป็นคนมีส่วนร่วมในการปกครองทดีี สมาชิกทดีีของรัฐ๖๖ 

สมาชิกของรัฐผูมี้ส่วนร่วมให้เกิดการปกครองทีดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตยพึงรู้หลกั

และปฏิบติั ดงันี คือ 

๑) รู้หลกัอธิปไตย คือรู้หลกั ความเป็นใหญ่ทีเรียกวา่ อธิปไตย ๓ ประการ ดงันี 

๑. อตัตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะศกัดิศรี เกียรติภูมิ ของตนเป็น

ใหญ่ กระทาํการดว้ยปรารภตนและสิงทีเนืองดว้ยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ไดแ้ก่ เวน้ชวั ทาํดี

ดว้ยเคารพตน 

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวนัไหวไป

ตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทาํดว้ยปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยมหรือหวนักลวัเสียง

กล่าววา่เป็นประมาณ ในฝ่ายบุคคล ไดแ้ก่ เวน้ชวัทาํดี ดว้ยเคารพเสียงหมู่ชน 

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลกัการความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม

เหตุผลเป็นใหญ่ กระทาํการดว้ยปรารภสิงทีได้ศึกษาตรวจสอบตามขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นที

รับฟังอย่างกวา้งขวางแจง้ชัด และพิจารณาอย่างดีทีสุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วย

ความบริสุทธิใจวา่ เป็นไปโดยชอบธรรมและเพอืความดีงาม เป็นประมาณอยา่งสามญั ไดแ้ก่ ทาํการ

ดว้ยเคารพหลกัการ กฎ ระเบียบ กติกา 

๒) การมีส่วนในการปกครอง โดยปฏิบติัตามหลักการร่วมรับผิดชอบ ทีจะช่วยป้องกัน

ความเสือม นาํไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนเดียว ทีเรียกวา่ อปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. หมนัประชุมกนัเนืองนิตย ์พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ทีพึงรับผิดชอบตามระดบั

ของตน) โดยสมาํเสมอ 

                                                 
๖๖ ที. ปา. (ไทย) /๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
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๒. พร้อมเพรียงกนัปะชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุมทาํกิจทงัหลายทีพึงทาํร่วมกนั 

๓. ไม่ถืออาํเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บญัญติัวางขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อนัมิได้

บญัญติักลางวางไว ้และไม่เหยียบยาํล้มล้างทีทีตกลงวางบญัญติักันไวแ้ล้ว ถือปฏิบติัมนัอยู่ใน

บทบญัญติัใหญ่ทีวางไวเ้ป็นธรรมนูญ 

๔. ท่านผูใ้ดเป็นผูใ้หญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ใหเ้กียรติเคารพนบัถือท่านเหล่านนัมอง

เห็นความสาํคญั แห่งถอ้ยคาํของท่านวา่ เป็นสิงอนัพึงรับฟัง 

๕. ใหเ้กียรติและคุม้ครองกุลสตรี มิใหม้ีการข่มเหงรังแก 

๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย ์ปูชนียสถาน อนุสาวรียป์ระจาํชาติ ไม่ปล่อยปละละเลยพิธี

เคารพบูชาอนัถึงทาํแก่ส่งอนัเตือนความจาํ และกระตุน้ความดีงามร่วมกนัเหล่านนัตามประเพณี 

๗. จดัการให้การอารักขา บาํรุง คุม้ครอง อนัชอบธรรมแก่บรรพชิต ท่านผูท้รงศีลและ

ทรงธรรมบริสุทธิ ทีเป็นหลกัใจและเป็นตวัอยา่งทางศีลธรรมของประชาชน จากหลกัธรรมของการ

มีส่วนร่วมในการปกครองทีดีและเป็นสมาชิกทีดีของรัฐ ซึงเกียวกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ

คนในสังคม สามารถนาํมาประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็จะทาํให้สังคมและประเทศชาติของเรา

พฒันาเจริญกา้วหน้า คนในสังคมก็มีความสุข ความเจริญ มีความสมคัรสมาน สามคัคี บา้นเมืองก็

เป็นปึกแผน่แน่นแฟ้น 

 

สรุปท้ายบท 

พิธีกรรมเป็นทางนาํไปสู่เป้าหมายของศาสนาแต่ละศาสนาเริมจากพิธีกรรมการปฏิญาณตน

เป็นศาสนิกชนคือการปฏิญาณตนนบัถือศาสดาหรือคาํสอนของศาสดานนั ๆ เช่น พิธีบูชามิสซาพิธี

ศีลลา้งบาป พิธีละหมาด พิธีบูชาวญิญาณหรือพิธีพุทธมามกะ เป็นประกาศวาจาวา่ตนขอนบัถือพระ

รัตนตรัย วา่เป็นทีพึงทีเคารพสูงสุดของตนเป็นตน้ พอพิธีกรรมมีเริมตงัแตพ่ระศาสดาทรงพระชนม์

ชีพเป็นพิธีกรรมรับสมาชิกเขา้สู่สังคม เป็นการสรุปไดว้า่  คาํสอนของพระศาสดาทุกศาสนา  จะวา่

ดว้ยปรัชญาจริยธรรม และพิธีกรรม   

ถ้าเราพิจารณาดูความสนใจและความใส่ใจปฏิบติัของศาสนิกชนในศาสนาต่าง ๆ เราก็จะ

พบว่าคนส่วนใหญ่สนใจระดับพิธีกรรม  คนส่วนน้อยสนใจระดับจริยธรรม คนส่วนน้อยทีสุด

สนใจระดบัปรัชญา พิธีกรรมซึงมีความหมายหลายอย่างทีปรากฏขึนมาในสังคมก็เป็นประโยชน์

เพือเป็นสือนําตนเขา้สู่พระศาสนา  เข้าสู่ธรรม  ถ้าไม่รู้จกัประโยชน์  พิธีกรรมก็อาจเสือมเสีย

กลายเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายไป  แต่หลักการของพิธีกรรมคือผู ้แทนทางศาสนาทีปรากฏตัวแก่



๒๔๕ 

 

 

ประชาชนแล้วก็จะได้ทําหน้าทีของผู ้ปฏิบัติต่อไป จริยธรรมของเทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา ก่อใหเ้กิดคุณค่าและความสาํคญัต่อมนุษยชาติทีไดม้ีแนวปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

๑ เป็นคาํสอนสัมพนัธ์กบัหลกัทีมีเหตุผล  สามารถพิสูจน์ได้  ตามหลกัเหตุผลและเป็น

วทิยาศาสตร์ 

๒. เป็นคาํสอนสัมพนัธ์กบัหลกัประชาธิปไตย  สอนใหม้ีเสรีภาพ  คือ  ไม่บงัคบัให้เชือ  แต่

สอนให้มีสมภาพ คือ ไม่แบ่งชนัวรรณะ  และสอนให้มีภราดรภาพ คือ มีเมตตา  เคารพ  ช่วยเหลือ

เกือกูลกนั 

  ๓. เป็นศาสนาแห่งสัมพนัธ์กบัหลกัสันติ  สอนใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความสุข  มีใจกวา้งไม่กดขี

ข่มเหงกนัดว้ยเหตุผลทีมีความเชือแตกต่างกนั  ไม่มีขอ้ห้ามให้รังเกียจเหยียดหยามผูอื้น ๆ  มีประวติั

บริสุทธิไม่เปือนดว้ยเลือด 

๔. สัมพนัธ์กบัหลกัสอนให้พงึตนเอง  สอนวา่ “ผลสําเร็จทีเราตอ้งการนนั” ยอ่มเกิดขึนดว้ย

การลงมือทาํ  ไม่ใช่ดว้ยการออ้นวอน  บวงสรวงหรือรอโชคชะตา 

๕.ยอมรับความสามารถของมนุษยถื์อวา่สัมพนัธ์กบัหลกัมนุษยส์ามารถทาํตนให้ประเสริฐ

บริสุทธิ ยงิกวา่เทวดาและพรหม  หรือจะพฒันาตนใหเ้ป็นถึงพระพุทธเจา้ก็ได ้ (เพราะพระพุทธองค์

ก็ คือ มนุษยค์นหนึง) 

๖. สอนทางสายกลางสัมพนัธ์กบัหลกั  คือ  สอนใหป้ฏิบติัตามอริยมรรค คือ ทาํอะไรใหอ้ยู่

ในความพอดี  ไม่ตึงหรือหยอ่นจนเกินไป  ถา้ไม่มีความพอดี  ผลทีไดจ้ะไม่สมบูรณ์ 

๗. สอนให้ยดึมนัในหลกัธรรมสัมพนัธ์กบัหลกั  คือ ทาํดีไดดี้  ทาํชวัไดช้วั  ปลูกพืช เช่นไร  

ยอ่มไดผ้ลเช่นนนั ใหค้นมอบผลจากการกระทาํของตน 

๘. สอนให้สัมพนัธ์กบัหลกัเชืออยา่งมีเหตุผล  ใช้สติปัญญากาํกบั  ตามคาํสอนของหลกักา

ลามสูตร คือ ทาํแลว้เกิดประโยชน์  มีความสุข  ผูอื้นไม่เดือดร้อนจึงค่อยเชือหรือทาํตาม 

๙. สอนให้สัมพนัธ์กบัหลกัมนุษยร์อดพน้จากความทุกข ์ โดยปฏิบติัทีกายและใจตามหลกั

โอวาท ๓ (โอวาทปาติโมกข)์  คือ ละเวน้จากความชวัทงัปวง  ตงัมนัอยูใ่นความดี  ชาํระจิตของตน

ใหผ้อ่งแผว้ใสบริสุทธิ 

๑๐. สอนให้ถือหลกัสัมพนัธ์กบัหลกั จิตใจเป็นใหญ่  คือ ทุกอยา่งสําเร็จไดที้ใจ  ดงัคาํทีว่า  

“มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา : ธรรมทงัหลายมีใจเป็นหวัหนา้” 
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๑๑. สอนให้สัมพนัธ์กับหลักเดินไปสู่ความสุข  ตามทางแห่งมรรคมีองค์  ๘  เริมจาก

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ  ตามด้วยสัมมาสังกัปปะ  คือ  ความดาํริชอบ  และสรุปลงด้วย

สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  สัมมาสมาธิ (ตงัใจชอบ)  ซึงเป็นเรืองจริง 

๑๒. มีคาํสอนสัมพนัธ์กบัหลกัสนองต่อบุคคลให้ไดป้ระโยชน์  ในทุกระดบั คือ ประโยชน์

จะเกิดในปัจจุบนั ทาํปัจจุบนัใหดี้ทีสุด  เมือเป็นอดีตก็จะดีและผลทีจะเกิดในอนาคต  ก็จะดีเช่นกนั 

เฉพาะหลกัการและขนัตอนทีสําคญั ๆ ทีเป็นหลกัเอาไว ้ ส่วนปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกนั

บา้งก็ตาม  เทศกาลและพิธีกรรมทีจดัขึนประกอบพิธีกรรมทีมีความเชือแตกตา่งกนั  และในภูมิภาค

ทีแตกต่างกนั  ก็ย่อมแตกต่างกนัไปดว้ย  สิงทีเราควรยึดถือปฏิบตัิก็คือความถูกตอ้งตามหลกัทาง

ศาสนา  เป็นประโยชน์  และไม่ขดักบัประเพณีนิยม ทีมีอยู ่ ถือวา่ใชไ้ด ้ และถูกตอ้งแลว้ 
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คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคําถามต่อไปนี  

๑.  จงบอกลกัษณะกิจกรรมของเทศกาลและพิธีกรรรมมีอะไร อธิบายให้เขา้ใจ 

๒.  ท่านคิดวา่พิธีกรรมประเพณีมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งไรใหย้กตวัอยา่งมาอธิบาย 

๓.  จริยธรรมหมายถึงอะไรแบ่งเป็นกีประเภทให้อธิบาย  

๔.  จริยธรรมในสังคมทอ้งถินสทอ้นถึงวถีิชีวติทอ้งถินเรืองใดบา้ง อธิบาย 

๕.  ผูป้กครองบา้นเมืองควรมีหลกัธรรมเรืองบา้งทีนาํมาประยุกต์ใช้ในปกครองให้ยก ๑ 

ตวัอยา่งมาอธิบาย 

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตกาเครืองหมาย x ทับข้อ ก ข ค ง ทถูีกทสุีดเพยีงข้อเดียว 

๑. ขอ้ใด คือความคาํวา่ พิธีกรรม  

ก. ขอกาํหนด  ข. ระเบียบแบบแผน   

ค. ฤดูกาล ง. การคาํนวณปฏิทิน 

๒. จารีตประเพณี หมายถึง  ขอ้ใด 

ก. กฎ ระเบียบ ข. ขอ้ปฏิบติั     

ข.  คาํสงั ง. ขนบธรรมเนียม 

๓. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของพิธีกรรม 

ก. กราบ ไหว ้ ข. คาํนบั เคารพ  

ค   ยาํเกรง ไหว ้ ง. ปรัมปรา ตํานาน 

๔. เดือน ๕ ของภาคเหนือ(ลา้นนา)ตรงกบัเดือนอะไรของ ภาค กลาง ใต ้อีสาน 

ก. เดือน หนึง ข. เดือน สอง   

ค.   เดือน สาม ง. เดือน สี 

๕. จริยธรรมหมายถึงขอ้งใด 

ก. ความดีงาม ข. ขอ้หา้ม  

ค.   ขอ้ปฏิบติั ง. ความประพฤติ 
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๖. ขอ้ใด ไม่ใช่ ความรู้เชิงจริยธรรม  

ก. ความรู้ว่าการทาํทคีวรและไม่ควร ข. ความรู้เฉพาะตนทีไม่มีใครเรียนแบบได ้  

ค.   ความรู้สามารถกนาํไปแกปั้ญหาได ้  ง. ความรู้กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง 

๗. ขอ้ใดเป็นเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ก. แรงจูงใจทอียู่เบืองหลงัการกระทาํต่าง ๆ 

ข. การตดัสินใจการทาํทีควรและไม่ควร   

ค.  ทศันะเชิงจริยธรรมสอดคลอ้งกนั     

ง.  วฒันธรรมต่างกนัพฤติกรรมต่างกนั 

๘. ขอ้ใดไม่ใช่จริยธรรมสาํหรับผูใ้ตป้กครอง 

     ก.ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ    

 ข. ความเลือมใสศรัทธาในสถาบนัศาสนา  

 ค. ไม่มีผูใ้ดละเมิดจริยธรรมของสังคม  

 ง. ยดึแนวทางปฏิบัติบุคคลต้นแบบ 

๙. ขอ้ใด  เป็นพิธีกรรมเป็นการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม  

ก. ความยาํเกรงต่อสิงศกัดิสิทธ์       ข. กาอธิษฐานเห็นผล 

ค. มีการนทันาการประกอบ   ง.  การไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสมาธิในตวั 

๑๐.  เทศกาลสงกรานต์ได้แสดงให้เหน็ถึงจริยธรรมด้านใดมากทสุีด 

ก. ความกตัญ ู       ข. ความสามคัคี 

 ค.การเสียสละ ง. การไม่เบียดเบียน  
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๒๕๔๗. 
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บทที ๘ 

พระราชพธีิและรัฐพธีิ 

พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. 

ผศ.ดร.พิธพิบูลย ์ ทองเกลียง 

                                      

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

 เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ผูศึ้กษาสามารถ 

 ๑.  อธิบายความหมายของพระราชพิธีและรัฐพิธีได ้

 ๒.  อธิบายความสาํคญัและความเป็นมาของพระราชพิธีและรัฐพิธีได ้

 ๓.  อธิบายถึงพิธีกรรมในพระราชพิธีและรัฐพิธีได ้

 ๔.  วเิคราะห์การดาํเนินงานเกียวกบัพระราชพิธีและรัฐพิธีได ้

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 พระราชพิธี 

 พระราชพิธีในรัชกาลที ๑๐ 

 รัฐพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๒๕๒

 

๘.๑ ความนํา 

 ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย แสดงออกถึงเอกลกัษณ์คุณค่าความเป็นไทย แนวคิด

เรืองความเป็นไทยถูกกาํหนดอย่างเป็นแบบแผน ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 

รัชกาลที ๕ มีการเปลียนมุมมองความเป็นไทย ทรงกําหนดความเป็นไทยให้สอดคล้องกับการ

เปลียนแปลงทางการเมือง๑ สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัเริมมีการใช้แนวคิดชาตินิยม

เพือการสร้างอุดมการณ์ร่วมให้เกิดในสังคมไทยคือ ปลูกฝังการรักชาติ ความจงรักภกัดีต่อศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์เป็นแนวคิดแบบชาตินิยมแบบอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมโบราณ มีเจตนาแสดงความ

เป็นไทยให้เห็นถึงศิลปวฒันธรรมไทยทีมีแต่อดีตและแสดงให้เห็นวา่ ชาติไทยไม่ใช่ชาติป่าเถือนลา้

หลงั ดงัปรากฏในรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบแผนประเพณีนิยม ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ให้กระทรวงธรรมาการจดังานแสดงศิลปะและหตัถกรรมของนกัเรียนขึนเป็นครังแรก ใน

ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นเหตุให้กระทรวงธรรมาการ จดัตงัโรงเรียนฝึกหดัการหตัถกรรม พระราชทานนาม

ว่า "โรงเรียนเพาะช่าง" และเสด็จพระราชดาํเนินเปิด เนืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ 

เมือวนัพุธที ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖๒ 

 ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทย สืบทอดมาชา้นาน ศาสนาพุทธและพราหมณ์มีอิทธิพลอย่าง

มากจากสิงแวดลอ้มผสมผสานกบัการดาํเนินชีวิต เกียวขอ้งกบัเพือนบา้นอยา่งเช่น มอญ พม่า เขมร ลาว 

เวียดนาม ชาวจีนอพยพ การล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตก สิงเหล่านีมีบทบาทกบัวิถีประจาํวนัของคน

ไทยจนเกิดประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบนั มีการยกเลิกและรักษาพิธีกรรมไวต้ามความเชือความศรัทธา 

ความผูกพนัสิงแวดล้อมธรรมชาติเป็นพิธีกรรมสอดคล้องกับฤดูกาล เป็นประเพณีไทยทีมีลักษณะ

ทอ้งถิน หากจะให้ปฏิบติัรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกนัมิใช่เรืองง่าย เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือ

พระพุทธศาสนาพระราชพิธีจึงมีพิธีสงฆป์ระกอบอยูด่ว้ยทงัสิน 

 

๘.๒ พระราชพธีิ 

 ๘.๒.๑ ความเป็นมาของพระราชพิธี 

                                                      

 ๑ ธนัยชนก มูลนิลตา, "กระบวนการสือสารอตัลกัษณ์ความเป็นไทยและการรับรู้ภาพลกัษณ์ความเป็น

ไทยของนักท่องเทียวชาวจีนผ่านสือสังคมออนไลน์", ปริญญานิเทศ   ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๖๑), บทคดัยอ่.    

 ๒ [ออนไลน์],แหล่งทีมา : https://www.pantown.com/ สถาบันพระมหากษตัริยก์บัโรงเรียนเพาะช่าง, 

[๑๙ เมษายน ๒๕๖๕]. 



 

 

 

๒๕๓

 สมยัสุโขทยั ชนชนัสังคมไทยแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายคือ ชนชนัปกครองคือ กษตัริย ์เจา้-ขุน รวมถึง

กลุ่มพระสงฆ ์ส่วนชนชนัถูกปกครองคือไพร่และทาส กษตัริยเ์ป็นผูน้าํร่วมกบัชาวบา้น/ชาวเมืองในการ

ทอดกฐิน การสมาทานศีล การนําไพร่พลไปนบพระบาท๓ การอวยทานพระสงฆ์ในงานบุญต่าง ๆ 

ยงัผลให้เกิดความเป็นเอกภาพ สามคัคีและจรรโลงความมนัคงของสังคมโดยรวม สุโขทยัมีความรุ่งเรือง

เพียง ๒๐๐ ปีแต่ไดปู้พนืฐานวฒันธรรม ประเพณีหลายดา้นทีสืบทอดพฒันาจนมาถึงปัจจุบนั  

 สมยัอาณาจักรอยุธยา ปกครองด้วยระบบราชาธิปไตย กษตัริย์เป็นเนือหาสาระของรัฐ 

กษัตริยแ์ละรัฐเป็นอันหนึงอนัเดียวกัน มิอาจแยกจากกันได้ตามคติ “เทวราชา” ทีได้รับจากศาสนา

พราหมณ์ ประกอบดว้ย พระราชพิธีสาํคญั เช่น  

 พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือน ถือเป็นพระราชกรณียกิจของ

พระมหากษตัริย ์เป็นพิธีศกัดิสิทธิเกียวกบัเทพเจา้ทีตอ้งจดัทาํขึนเป็นประจาํในแต่ละเดือนเพือคงไวซึ้ง

ความอุดมสมบูรณ์ ความมนัคงของบา้นเมือง และเพือแสดงความเป็นพระมหากษตัราธิราชหรือพระเจา้

จกัรพรรดิราช เชือว่า ในการประกอบพระราชพิธี หากมีการขาดตกบกพร่องจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่

บา้นเมือง ดงันนั โปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกอบพระราชพิธีสิบสองเดือนสืบต่อกนัเป็นเวลายาวนาน๔   

 พระราชพิธีถือนาํ ถือเป็นพระราชพิธียิงใหญ่และศกัดิสิทธิสําหรับแผน่ดินสืบเนืองมาแต่

โบราณมีความผูกพนักบัพระมหากษตัริยผ์ูมี้พระราชอาํนาจสูงสุดและเป็นศูนยก์ลางราชอาณาจกัร จดั

ขึนเพือให้พระบรมวงศานุวงศแ์ละขนุนางดืมนาํสาบานวา่จะจงรักภกัดีและซือตรงต่อพระมหากษตัริย ์

เป็นการให้สัตยส์าบานทีใช้นาํเป็นสือกลาง ในทางปฏิบตัิเป็นการเอาคมศาสตราวุธต่าง ๆ มาทาํพิธี

สวดหรือสาปแช่งดว้ยการโอมอ่านลิลิตโองการแช่งนาํ ถือวา่เป็นพิธีระงบัยุคเข็ญบา้นเมือง เชือวา่พระ

ราชพิธีถือนํามีมาก่อนการก่อตังกรุงศรีอยุธยาและยงัเป็นทีแพร่หลายในดินแดนภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้๕  

                                                      

 ๓การบูชาพระธาตุซึงประดิษฐานพระพุทธบาทบนเขาต่าง ๆ, รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล,

ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History), เอกสารการสอนชุดวิชาประวติัศาสตร์ไทย, (นนทบุรี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช, ม.ป.ป.), หนา้ ๔๑. 

 ๔ออกญา เทพพิทู (ฌืม กรอเสม), พระราชพิธีทวาทศมาสหรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา ภาค ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมสารนิเทศ, ๒๕๕๐), หนา้ ๑.  

 ๕ฉัตรบงกช ศรีวฒันสาร, “การพระราชพิธีสิบสองเดือนในจิตรกรรมฝาผนัง วดัราชประดิษฐสถิตมหา

สีมาราม กรุงเทพมหานคร”,  สารนิพนธ์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

๒๕๔๖), หนา้ ๓๑. 



 

 

 

๒๕๔

 สมยักรุงธนบุรี สมเด็จพระเจา้ตากสินทรงฟืนฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนสมยั

อยุธยา ทรงให้มีการรือฟืนประเพณีทีเคยทาํในสมยัอยุธยา เช่น ทรงเขม้งวดการถือนาํพิพฒัน์สัตยา 

ในแบบแผนตามพระราชพิธีสมยัอยธุยา  

 มองเซนเยอร์ เลอบอง ชาวต่างชาติบันทึกไวว้่า สมัยธนบุรีห้ามมิให้คนเข้ารีต (ผู ้

เปลียนไปนบัถือคริสตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลิก) กราบไหวตุ้๊กตา ห้ามไปวดัและทีสําคญัห้ามดืม

นาํพิพฒัน์สัตยา พระเจา้ตากสินทรงทราบ ให้จบัขุนนางทีเขา้รีตไม่ไปถือนาํเขา้คุก ๓ คนถูกเฆียน

คนละ ๕๐ ที คุมตวัสังฆราชและบาทหลวงมาเฝ้า สังฆราชและบาทหลวงอีก ๒ คนขดัขืนจึงถูก

เฆียนคนละ ๑๐๐ ที ภายหลงัขนุนางทงั ๓ คนกลบัใจมาถือนาํฯ๖ 

 สมัย รัตนโกสินทร์ พระราชพิธีสําคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทีแม้จะมี

พระมหากษตัริยป์กครองมาถึงปัจจุบนั ๑๐ รัชกาล บางรัชกาลโปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบพิธี ๒ ครัง 

และบางรัชกาลก็ไม่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตงัแต่รัชกาลที ๑-๙ มีพระราชพิธี ๑๑ ครัง ดงันี  

 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๒ ครัง 

 ครังแรก ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ไดป้ระดิษฐานพระบรมราชจกัรีวงศ ์โปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบพระ

ราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขป 

 ครังที ๒ ปี พ.ศ. ๒๓๒๘ พระราชมณเฑียรสถาน สร้างเสร็จแลว้ โปรดเกลา้ฯ ให้ตงัการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใหส้มบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี 

 รัชกาลที ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกอบการพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมือวนัที ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ 

 รัชกาลที ๓ พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบการพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก เมือวนัที ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ 

 รัชกาลที ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบการพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมือวนัที ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ 

 รัชกาลที ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ๒ ครัง 

 ครังแรก วนัที ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงครองราชยส์มบติัสืบต่อจากสมเด็จพระ

บรมชนกนาถ พระชนมพรรษา ๑๕ พรรษา มีสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

เป็นผูส้าํเร็จราชการแผน่ดิน 

                                                      

 ๖สุเนตร ชุตินธรานนท์, “ลิลิตโองการแช่งนาํและพระราชพิธีถือนาํพิพฒัน์สัตยา”,วารสารธรรมศาสตร์, 

ปีที  ๙ ฉบบัที ๑ (กรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๒๒) : ๓๒.  



 

 

 

๒๕๕

 ครังที ๒ วนัที ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖ เมือทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๒๐ ปี 

ทรงบรรลุนิติภาวะ 

 รัชกาลที ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ๒ ครัง 

 ครังแรก วนัที ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบการพระราชพิธี

บรมราชาภิ เษกเฉลิมพระ ราชมณเฑียร เ นืองจาก ย ังอยู่ ในช่วงไว้ทุกข์งานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จึงโปรดใหง้ดการเสด็จพระราชดาํเนินเลียบพระนครและ

การรืนเริง 

 ครังที ๒ วนัที ๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกสมโภชเพือเป็นการเฉลิมฉลอง และให้นานาประเทศทีมีสัมพนัธ์ทางพระราชไมตรีมา

ร่วมงานในพระราชพิธี  

 รัชกาลที ๗  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบการพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมือวนัที ๒๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

 รัชกาลที ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร 

เสด็จสวรรคตก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 รัชกาลที  ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล้าฯ ให้

ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วนัที ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมยัรัชกาลที ๑๐ สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ในวนัที ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครังที ๑๒ แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์๗  

 พิธีกรรมในประเพณีทงัหลาย เป็นกิจกรรมทางสังคมทียึดเหนียวจิตใจคนในสังคมไทยให้

เกิดรู้รักสามคัคีเขม้แข็งและมีส่วนร่วม มีทีมาในพระไตรปิฎก  ความวา่ 

   ..มนุษยเ์ป็นอนัมาก เมือถูกภยัคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม

และรุกขเจดียว์า่  เป็นทีพงึ ทีพงึนนัแลไม่เกษม ทีพงึนนัไม่อุดม   เพราะ

บุคคลอาศยัทีพงึนนั ยอ่มไม่พน้จากทุกขท์งัปวงได้๘ 

 พระพุทธเจา้ตรัสว่า มนุษยเ์มือมีภยัเกิดกบัตนเองและครอบครัว ก็พากนักราบไหวน้บั

ถือขอพึงพา ภูเขา ป่าไม ้อาราม รุกขเจดีย ์ภูตผี ปีศาจ (เครืองรางของขลงั วตัถุมงคล อิฐ หิน ปูน 

                                                      

 ๗กระทรวงวฒันธรรม, หนังสือประมวลความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, จดัพิมพเ์นืองในมหามงคล

การพระราชพธีิบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒, ระหวา่งวนัที ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, [ออนไลน์],แหล่งทีมา : 

www.m-culture.go.th [๑๙ เมษายน ๒๕๖๕] 

 ๘ ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๓.  



 

 

 

๒๕๖

ทราย เทวดา เทพเจา้ ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ฯลฯ) ตรัสว่า นนัมิใช่ทีพึงอนัปลอดภยั มิใช่ทีพึงอนั

สูงสุด เขาอาศยัทีพึงนนัแล้ว ย่อมไม่พน้จากทุกข์ทงัปวงได ้ส่วนผูถึ้งพระพุทธเจา้ พระธรรมและ

พระสงฆเ์ป็นทีพึง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความกา้วล่วงทุกข์ และอริยมรรค

ประกอบดว้ยองค์ ๘ อนัให้ถึงความสงบระงบัทุกข ์ด้วยปัญญาอนัชอบ ทีพึงนนัเป็นทีพึงอนัเกษม

และอุดม เพราะบุคคลอาศยัทีพงึนนัยอ่มพน้จากทุกขท์งัปวงได ้  

 ๘.๒.๒ ความหมายของพระราชพธีิ 

 พิธีกรรม โดยรูปศพัทป์ระกอบดว้ยคาํวา่ “พิธี” และ “กรรม”  

 พิธี หมายถึงงานทีจดัขึนตามลทัธิความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณีเพอืสร้างความขลงั

หรือความเป็นสิริมงคล เช่น พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

พิธีประสาทปริญญาบตัร พิธีมงคลสมรส ฯลฯ  

 พิธี หมายถึง แบบอยา่ง ธรรมเนียม เช่น ทาํให้ถูกพิธี ทาํตามธรรมเนียม 

 พิธี คือ การกาํหนด เช่น คาํพูดว่า “ก็อยูจ่นสินชมมายุพิธีในเทพพูน้” (มหาชาติคาํหลวง 

กณัฑท์ศพร) 

 กรรม แปลว่า การกระทาํ การงาน ดงันนั พิธีกรรมและการบูชาคือแบบอย่างหรือแบบ

แผนต่าง ๆ ทีปฏิบติัในแนวทางของศาสนพิธี๙ 

 พระราชพิธี โดยรูปศพัทป์ระกอบดว้ยคาํว่า พระ ราช พิธี 

 พระ คือคาํใชป้ระกอบหนา้คาํอืนแสดงความยกยอ่งพระเจา้แผน่ดินหรือของทีเกียวขอ้งกบั

พระเจา้แผน่ดิน/เจา้นายชนัสูง เช่น พระมหากษตัริย ์พระราชวงศ ์

 ราช หมายถึง พระเจา้แผน่ดิน 

 พระราชพิธี หมายถึง พิธีทีพระมหากษตัริยท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ กาํหนดไวต้ามราช

ประเพณี เช่น พระราชพิธีฉตัรมงคล พระราชพิธีสงกรานต ์พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึนพระอู่ พระ

ราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั ๖๐ ปี๑๐ 

 พระราชพิธี หมายถึง งานหลวงสําหรับพระมหากษตัริยจ์ดัขึนเป็นประจาํตามกาํหนด

กาล ประการหนึง เป็นพระราชพิธีสืบเนืองมาแต่โบราณ และอีกประการหนึง เป็นการพิเศษทีทรง

พระราชทานโปรดเกลา้ฯ ให้จดังานนนัเป็นงานพระราชพิธี อยา่งแรกเป็นงานทีกาํหนดเป็นประจาํ

ตามกาํหนดการทีเวยีนมาถึงทุกรอบปี เช่น พระราชพิธีสงกรานต ์พระราชพิธีฉตัรมงคล พระราชพิธี

                                                      

 ๙ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ยสถาน พ .ศ .  ๒๕๕๔,  พิมพ์ค รัง ที  ๒,  

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชนัส์, ๒๕๕๖),หนา้ ๘๓๕.  

 ๑๐๑๐ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพค์รังที ๒, หนา้ ๘๑๑. 



 

 

 

๒๕๗

เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นตน้ ส่วนงานพระราชพิธี อยา่งหลงั เป็นงานทีโปรดเกลา้ฯ ให้จดัเป็นงาน

เฉพาะงานและเฉพาะคราวเมือเสร็จแล้วก็ไม่จาํเป็นต้องจดัให้มีพระราชพิธีอีก เช่น พระราชพิธี

สมโภชขึนระวางชา้งสําคญั พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึนพระอู่สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ พระราช

พิธีทรงอภิเษกสมรส เป็นตน้๑๑ 

 พระราชพิธีและรัฐพิธีมีความหมายแตกต่างกนั ดงันี 

 พระราชพิธี หมายถึง งานทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

กาํหนดไวเ้ป็นประจาํตามราชประเพณีโดยมีหมายกาํหนดการ พระราชพิธีทีจะเสด็จพระราชดาํเนิน

ไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ โดยปกติผูม้ีตาํแหน่งเฝ้าฯ ในพระราชพิธี เวน้แต่จะเป็นพระราช

พิธีส่วนพระองคห์รือเป็นการภายใน ปัจจุบนัพระราชพิธีต่างๆ คณะรัฐมนตรี ผูมี้ตาํแหน่งเฝ้าฯ จะ

ไปเขา้เฝ้า ฯ 

 รัฐพิธี หมายถึง งาน/พิธีทีรัฐบาลกราบบงัคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไวเ้ป็นงาน

รัฐพิธี มีหมายกาํหนดการกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจะเสด็จพระราช

ดาํเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือโปรดเกลา้ฯ ให้มีผูแ้ทนพระองค์ทรงเป็นประธาน แตกต่าง

จากพระราชพิธีคือ แทนทีพระมหากษตัริยจ์ะทรงกาํหนด กลบัเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายกาํหนด๑๒ 

พระราชพิธี รัฐพิธี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ กาํหนดเป็น

ประจาํตามราชประเพณี 

รัฐบาลกราบบงัคมทูลขอพระมหากรุณาใหท้รงรับไวเ้ป็นงานรัฐ

พิธี มีหมายกาํหนดประจาํ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจะเสด็จ

พระราชดําเนินเป็นประธานหรือโปรดเกล้าฯ ให้มีผู ้แทน

พระองคเ์ป็นประธาน 

 ๘.๒.๓ ความสําคัญและความเป็นมาของพระราชพธีิ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระราชนิพนธ์วา่ พระราชพิธีถือนาํเป็นพระ

ราชพิธีใหญ่สําหรับแผ่นดิน เป็นพระราชพิธีสําคญัตงัแต่สมยัโบราณมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์

โดยไม่มีเวน้ว่าง เพราะเป็นพิธีระงบัยุคเข็ญของบา้นเมือง สันนิษฐานว่าตงัแต่สมยัอยุธยาลงมา จนถึง

สมัยเปลียนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็หมดสินไป จนกระทังรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงฟืนฟูพระ

                                                      

 ๑๑ความรู้เรืองพระราชพิธี, ทีระลึกในการเสด็จพระราชดาํเนินถวายผา้พระกฐิน ณ วดัสุทธิวราราม ๑๒ 

ตุลาคม๒๕๑๑, (กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพการพมิพ,์ ๒๕๑๑),หนา้ ๑. 

 ๑๒ [ออนไลน์],แหล่งทีมา : https://www.baanjomyut.com/library2/royal_ceremony,  [๑๙ เมษายน 

๒๕๖๕]. 



 

 

 

๒๕๘

ราชพิธีถือนําพระพิพัฒน์สัตยาตามแบบโบราณราชประเพณี ผนวกเป็นการเดียวกับพระราชพิธี

พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัดิรามาธิบดี จดัขึนปี พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 จิตร ภูมิศกัดิ สันนิษฐานว่าตน้กาํเนิดพระราชพิธีถือนาํมีตน้เคา้มาจากราชสํานกัเขมร 

โดยอา้งถึงจารึกบนกรอบประตูปราสาทพิมานอากาศ วา่ดว้ยพิธีกรรมกดัไดถวายอายุ เป็นการเชือด

แขนให้เลือดไหลลงผสมกบันาํแลว้ดืมเพือเป็นการกระทาํสัตยส์าบาน ในประเทศไทยสันนิษฐานวา่

กระทาํกนัมาตงัแต่ก่อนสมยักรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลกัฐานในพงศาวดารเหนือเรือง พญาโคตร

ตะบอง กล่าวถึงพระเจ้าสินธพอาํมรินทร์ มีรับสังให้ขา้ราชการทงัส่วนกลางและหัวเมืองมารับ

พระราชทานนาํพระพิพฒันสัจจา หลงัจากพระองคเ์สด็จขึนครองราชยไ์ด ้๓ ปี 

 ในสมยัอยุธยา พิธีถือนาํประกอบทีวดัพระศรีสรรเพชญ ์จากนนัยา้ยมาเป็นวหิารพระมงคล

บพิตร ในสมยัรัตนโกสินทร์ประกอบพิธีขึนทีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลียนชือเรียก พระราชพิธีถือนาํพระพิพทัธ์สัตยา เป็นพระราชพิธีถือ

นาํพระพิพฒัน์สัตยา หรือพระราชพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัจจา๑๓  

 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีพระราชพิธีเก่า ๑๖ พระราชพิธี๑๔ ดงันี  

 ๑) พระราชพิธีพระราชกุมารขึนพระอู่  ๒) พระราชพิธีพระราชกุมารจรดปถพี ๓) พระ

ราชพิธีคเชนทร์สนาน (คเชนทรัศวสนาน/พระราชพิธีทอดเชือกดามเชือก) เดือน ๕ และ เดือน ๑๑   

๔) พระราชพิธีจรดพระนงัคลั แรกนาขวญั (เดือน ๖)  ๕) พระราชพิธีเคณฑะ (เดือน ๗)  ๖) พระราช

พิธีเขา้พรรษา (เดือน ๗)๗) พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ (เดือน ๙)  ๘) พระราชพิธีสารท (เดือน ๑๐)  ๙) 

พระราชพิธีจองเปรียง (เดือน ๑๒)  ๑๐) พระราชพิธีตรียมัปวาย (เดือน ๑)  ๑๑) พระราชพิธีแผลง 

(เดือน ๒) ๑๒) พระราชพิธีธานยเ์ทาะ (เดือน ๓)   ๑๓) พระราชพิธีสัมพจัฉรฉินท ์(เดือน ๔)  ๑๔) 

พระราชพิธีถือนาํ (เดือน ๕)  ๑๕) พระราชพิธีอาพาธพินาศ  ๑๖) ฎีกาถวายพยากรณ์สงกรานตอ์ยา่ง

โบราณ๑๕ 

 

 

                                                      

 ๑๓กระทรวงวฒันธรรม, พระราชพธีิบรมราชาภิเษก, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพมิพ ์(1977) จาํกดั}, 

๒๕๖๒), หนา้ ๔๒. 

 ๑๔หอสมุดพระวชิรญาณ, ตาํราพระราชพธีิเก่า, พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ ์โปรดให้

พิมพป์ระทานเป็นของชาํร่วยรดนาํสงกรานต,์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๖), หนา้ 

๑-๑๐. 

 ๑๕หอสมุดพระวชิรญาณ, ตาํราพระราชพธีิเก่า, พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ ์โปรดให้

พิมพป์ระทานเป็นของชาํร่วยรดนาํสงกรานต,์ หนา้ ๑๕-๑๙.  



 

 

 

๒๕๙

๘.๓ พระราชพธีิในรัชกาลท ี๑๐ 

 พระราชพิธีสมยัปัจจุบนั ไดแ้ก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉตัรมงคล พระ

ราชพิธีสมโภชเดือนและขึนพระอู่ พระราชพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัตยา พระราชพิธีสงกรานต์ 

๒๕๖๔ และพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั โดยสังเขป ดงันี 

๑) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  

 จากจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที ๖ ความวา่ …. 

 ตามราชประเพณีในสยามประเทศ ถือเป็นตาํรามาแต่โบราณวา่พระมหากษตัริยซึ์งเสด็จ

ผ่านพิภพ ตอ้งทาํพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อน จึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ บ่งชัดถึง

ความสําคญัของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึงเป็นโบราณราชประเพณีทีได้รับอิทธิพลจากคติ

อินเดีย 

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที ๑๐ มีความสาํคญัอนัเนืองดว้ยพระมหากษตัริย์

ของไทย ๑๐ ประการ ดงันี 

 ๑) ครังแรกในรอบ ๖๙ ปี 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐ (วนัที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ 

พรรษา) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จดัขึนในรอบ ๖๙ ปี หลังจากพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมือวนัที ๕ 

พฤษภาคม ๒๔๙๓ ซึงขณะนนัประเทศไทยมีประชากรประมาณ ๑๙ ล้านคน ขณะทีพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จะประจกัษต์่อพสกนิกรไทยกวา่ ๖๖ ลา้นคน 

 ๒) ตาํราราชาภิเษก 

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมยัรัตนโกสินทร์ยดึถือปฏิบติัตาม “ตาํราราชาภิเษกครัง

กรุงศรีอยธุยาสาํหรับหอหลวง” รัชกาลที ๑  

 ๓) นาํศกัดิสิทธิ 



 

 

 

๒๖๐

 ขนัตอนหนึงทีสําคญัยงิในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก (การ

รดนาํทีพระเศียร) ถือเป็นการเปลียนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษตัริย ์และพิธีรับนาํ

อภิเษก (การรดนาํทีพระหัตถ์) ซึงแต่เดิมราชบณัฑิตและพราหมณ์เป็นผูถ้วายนาํอภิเษก แต่ในหลวง

รัชกาลที ๙ เป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รกทีทรงรับนาํอภิเษกจากผูแ้ทนสมาชิกรัฐสภาประจาํทิศ

ทงัแปด เป็นนยัแสดงถึงความเป็นพระมหากษตัริยใ์นระบอบประชาธิปไตย ประกอบดว้ย 

 - นาํมุรธาภิเษก มาจากสระนาํ ๔ สระ ในจงัหวดัสุพรรณบุรี และนาํจากแม่นาํสําคญัทงั

ห้า หรือ "เบญจสุทธคงคา" คือ แม่นาํบางปะกง แม่นาํป่าสัก แม่นาํเจา้พระยา แม่นาํราชบุรี และ

แม่นาํเพชรบุรี 

 - นาํอภิเษก มาจากแหล่งนาํศกัดิสิทธิของ ๗๖ จงัหวดั และนาํศกัดิสิทธิจากหอศาสตรา

คม ในพระบรมมหาราชวงั ๑ แหล่งนาํ 

 ๔) พระมหาพิชยัมงกุฎ 

 สร้างขึนในสมยัรัชกาลที ๑ นาํหนกั ๗.๓ กิโลกรัม ทาํดว้ยทองลงยาประดบัเพชร พระ

มหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึงในเครืองราชกกุธภณัฑ์ (เครืองหมายแห่งความเป็นพระมหากษตัริย)์ ที

ถวายพระมหากษตัริยใ์นพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมยัโบราณเมือพระมหากษตัริยท์รงรับมาแลว้

จะทรงวางไว้ข้างพระองค์ แต่ต่อมานิยมตามราชสํานักยุโรปทีถือว่าภาวะแห่งความเป็น

พระมหากษตัริยอ์ยูที่การสวมมงกุฎ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตงัแต่สมยัรัชกาลที ๔ เป็นตน้มา 

พระมหากษตัริยจึ์งทรงรับพระมหาพิชยัมงกุฎมาทรงสวม 

 ๕) พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร 

 พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรคือฉัตร ๙ ชันหุ้มผา้ขาว เป็นเครืองแสดงพระบรมราช

อิสริยยศอย่างหนึงของพระมหากษตัริย์ทีทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้ว และถือเป็นเครืองราช

กกุธภณัฑ์ทีสําคญัยงิกวา่ราชกกุธภณัฑ์อืน ๆ ใช้ปักหรือแขวนเหนือพระราชอาสน์พระราชบลัลงัก์ 

ตามธรรมเนียมแต่โบราณ หากยงัไม่เปลียนรัชกาลจะไม่ลดพระมหาเศวตฉัตรลงเด็ดขาด เวน้แต่มี

เหตุจาํเป็นอนัเลียงไม่ได ้ดงันนั ช่วงเวลาเดียวทีจะมีการลดพระมหาเศวตฉัตรลงมาซ่อมแซมและ

เปลียนผา้หุ้ม คือเมือมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านนั 

 ๖) ยงิสลุตเอาฤกษเ์อาชยั 

 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีการใช้ปืนใหญ่ขนาดเล็กยิงสลุตเอาฤกษ์เอาชยัเพือความ

เป็นสิริมงคล ทาํการยงิโดย  “กองแกว้จินดา” หน่วยทหารโบราณในสังกดัทหารปืนใหญ่ ปืนที

ใช้ยิงสลุตมี ๔ กระบอก คือ ปืนมหาฤกษ์ ปืนมหาชยั ปืนมหาจกัร และปืนมหาปราบยุค จาํนวนสลุต

เป็นไปตามพระฤกษที์โหรหลวงคาํนวณตามกาํลงัวนั เช่น วนัศุกร์มีกาํลงัวนั ๒๑ และวนัเสาร์มีกาํลงั

วนั ๑๐ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที ๙ ซึงตรงกบัวนัศุกร์ ยิงสลุต ๒๑ นดั ในการพระ



 

 

 

๒๖๑

ราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที ๑๐ ซึงตรงกบัวนัเสาร์ที ๔ พ.ค. ยิงสลุต ๑๐ นดั ขณะสรงนาํมุรธาภิเษก

และขณะทรงรับการทูลเกลา้ฯ ถวายเครืองราชกกุธภณัฑ ์ขตัติยราชวราภรณ์และพระแสง 

 ๗) พระปฐมบรมราชโองการ 

 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สิงหนึงทีพสกนิกรเฝ้ารอและจะไดรั้บการบนัทึกไวอี้ก

ยาวนานก็คือ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษตัริย ์หลงัจากทรงรับเครืองราชกกุธภณัฑ์ 

ขตัติยราชวราภรณ์และพระแสง ในหลวงรัชกาลที ๙ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะ

ครองแผน่ดินโดยธรรม เพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตามหมายกาํหนดการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก รัชกาลที ๑๐ พิธีถวายเครืองราชกกุธภณัฑ์จะมีขึนในช่วงเช้าวนัที ๔ พ.ค. ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาว

ไทย ความวา่ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผน่ดินโดยธรรมเพือประโยชน์สุขแห่ง

อาณาราษฎรตลอดไป" 

 ๘) เครืองเฉลิมพระราชมณเฑียร 

 ในพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึงเป็นพระราชพิธีสําคญัทีเกียวเนืองกบัพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พระมหากษตัริยจ์ะเสด็จขึนประทบั ณ พระทีนงัจกัรพรรดิพิมาน เปรียบเสมือน "การขึน

บา้นใหม่" โดยมีการเชิญเครืองเฉลิมพระราชมณเฑียรตามเสด็จ ไดแ้ก่ วฬิาร์ (แมว) ศิลาบด พนัธ์ุพืช

มงคล ฟักเขียว กุญแจทอง จนัหมากทอง ต่อมาสิงของสําหรับพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรมี

เพมิขึน เช่น รัชกาลที ๔ เริมใชพ้ระแส้หางชา้งเผอืก รัชกาลที ๗  มีการอุม้ไก่ขาวเขา้ร่วมพระราชพิธี 

จากนันพระมหากษตัริย์จะบรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ ซึงเป็นพระแท่นบรรทมของ

พระมหากษตัริย์ในราชวงศ์จกัรีเพือเป็นมงคลฤกษ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที ๙ 

ประทบัแรมอยูห่นึงคืน 

 ๙) เสด็จพระราชดาํเนินเลียบพระนคร 

 หลงัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษตัริยจ์ะเสด็จพระราชดาํเนินโดยขบวนพยุหยา

ตราเพือให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที ๑๐ จะเสด็จพระราช

ดํา เนินทางสถลมารคในวันที  ๕ พ.ค.  โดยประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จฯ จาก

พระบรมมหาราชวงัไปยงัพระอารามหลวง ๓ แห่ง คือ วดับวรนิเวศวิหาร วดัราชบพิธฯ และวดัพระเชตุ

พนฯ เพอืนมสัการพระประธานและพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จบูรพกษตัริยาธิราชเจา้ ไดแ้ก่ 

 วดับวรนิเวศวิหาร เป็นทีประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที ๖ รัชกาลที ๙ 

และเป็นทีประทบัของพระมหากษตัริยเ์มือครังทีทรงผนวชหลายพระองค ์คือ รัชกาลที ๔, ๕, ๖, ๗, 

๙ และรัชกาลที ๑๐ วดัพระเชตุพนฯ เป็นทีประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที ๑  



 

 

 

๒๖๒

 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นทีประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร 

รัชกาลที ๗ รัชกาลที ๙ และสมเด็จพระนางเจา้ราํไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที ๗ และเป็นที

ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชองคปั์จจุบนั 

 ส่วนการเสด็จพระราชดาํเนินเลียบพระนครทางชลมารคโปรดเกล้าฯ ให้มีขึนปลายเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๒ ในการพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศลถวายผา้พระกฐิน ณ วดัอรุณราชวราราม 

 ๑๐) เสด็จออกสีหบญัชร 

 หลงัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสินลง พระมหากษตัริยจ์ะเสด็จออกสีหบญัชร ซึง

หมาย ถึง  ห น้า ต่ างขอ งพระ ทีนัง ที มีลักษณะ เป็นระ เ บีย งยืนออก ไ ป เ พือใ ห้ประ ช าช น

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชยัมงคล  

 วนัที ๖ พ.ค. เวลา ๒๖.๓๐ น รัชกาลที ๑๐ จะเสด็จออกสีหบญัชร พระทีนงัสุทไธสวรรย์

ปราสาท ซึงเป็นสีหบญัชรเดียวกบัทีรัชกาลที ๙ พร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติฯ เสด็จออกให้

ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายหลงัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมือ พ.ศ. ๒๔๙๓   

 พระทีนงัสุทไธสวรรยป์ราสาท สร้างอยูบ่นกาํแพงพระบรมมหาราชวงัระหว่างประตูเท

วาพิทกัษแ์ละประตูศกัดิไชยสิทธิ บนถนนสนามไชย๑๖   

๒) พระราชพิธีฉัตรมงคล 

 

 วนัฉตัรมงคล (Coronation Day) คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉตัร ซึงจะกระทาํในวนั

คลา้ยวนับรมราชาภิเษก มีความเกียวขอ้งกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขนัตอนตามโบราณราช

ประเพณีทีพระมหากษตัริยไ์ทยไดรั้บการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ดว้ยการถวายนาํอภิเษก โดย

แบ่งออกเป็น ๒ พระราชพิธีสาํคญัคือ ๑) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ ๒) พระราชพิธีเฉลิมพระ

ราชมณเฑียร ในรัชกาลที ๙ พระราชพิธีฉตัรมงคลจดัขึนทุกวนัที ๕ พฤษภาคม (ทรงประกอบพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกเมือวนัที ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓) 

                                                      

 ๑๖ [ออนไลน์],แหล่งทีมา : https://www.bbc.com/thai/thailand/BBC ไทย,  [๒๑ เมษายน ๒๕๖๕]. 



 

 

 

๒๖๓

 ต่อมาในสมยัของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที ๑๐) ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ให้ตงัการพระราชพิธีนีขึนในวนัที ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกอยา่งเป็นทางการจดัขึนในวนัที ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วนัฉตัรมงคลถูกกาํหนดวนั

ขึนตามวนับรมราชาภิเษก) และในปีถดัไปจึงถือวา่วนันีเป็นวนัฉตัรมงคล 

๓) พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึนพระอู่  

 

 

 คือพระราชพิธีทียึดถือปฏิบติัตามประเพณีไทยแต่โบราณ ซึงเป็นประเพณีรับขวญัใหก้บั

พระราชโอรส พระโอรส พระราชธิดาหรือพระนดัดาทีประสูติใหม่ พระราชพิธีสมโภชเดือนและ

ขึนพระอู่ สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

พระราชพิธิมีขนัตอน ดงันี 

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดั

พระราชพิธี ณ พระทีนงัอนนัตสมาคม พระราชวงัดุสิต ในวนัที ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา 

๑๔.๓๐ น. ทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว (ขณะทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดาํเนินพร้อมดว้ย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี พระเจา้  

วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้ศรีรัศมิ พระวรชายาฯ และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัต

นราชกญัญา รวมทงัสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จออก ณ ห้องพระราชพิธี 

พระทีนงัอนนัตสมาคม โดยมีพระบรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ พระสงฆ ์เฝ้ารับเสด็จ 

 พอถึงพระฤกษ์ ๑๕.๐๙ น.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจรด

พระกรรบิดกริบพระเกศา ทรงเจิม ทรงผูกด้ายพระขวญั พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์

ประกอบพิธีลอยกุ้ง ปลาทอง มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขนัสาคร แล้วพระสงฆ์ถวาย

อดิเรก ถวายพระพรลา พระมหาราชครูเชิญเสด็จขึนพระอู่และเห่กล่อม เปิดศิวาลยัไกรลาศตาม

ประเพณีพิธีของพราหมณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงวางพระราชภณัฑ์



 

 

 

๒๖๔

ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณีแล้ว พระมหาราชครูเชิญ พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้ทีปังกร

รัศมีโชติ ขึนพระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ทูลละอองธุลี       พระบาทเวียนเทียนครบรอบ

ตามประเพณี อนัเป็นเสร็จพิธี 

 

๔) พระราชพิธีถือนําพระพพิฒัน์สัตยา  

 
 คือ พระราชพิธีศรีสัจปานกาล หมายถึง พิธีดืมนาํกระทาํสัตยส์าบานเพือความสวสัดิ

มงคลตามวาระ เรียกสัน ๆ ว่า ถือนาํ ผูที้เขา้ร่วมในพิธีจะตอ้งดืมนาํลา้งอาวุธของพระราชา เพือ

แสดงว่าจะจงรักภกัดี หากผูใ้ดไม่รักษาคาํสัตยจ์ะตอ้งมีอนัเป็นไปดว้ยอาวุธหอกดาบ ในปัจจุบนั 

ก่อนทีผูน้าํของแต่ละประเทศในโลก เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี ฯลฯ จะรับตาํแหน่งหนา้ที

ตอ้งมีการกระทาํสัตยป์ฏิญาณสาบานตน โดยเรียกแตกต่างกนัไป เช่น สหรัฐอเมริกา-พิธีสาบานตน, 

ไทย-พิธีถวายสัตยป์ฏิญาณตน ฯลฯ ความสาํคญัของพิธีเป็นเรืองทีแต่ละประเทศให้ความสําคญัเป็น

อยา่งยงิ เห็นไดจ้ากเมือครังประธานาธิบดีบารัค โอบามา กล่าวคาํสาบานตนผดิพลาด (๒๐ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒) คณะทาํงานดา้นกฎหมายเกรงจะมีผลให้การเป็นประธานาธิบดีไม่สมบูรณ์ จึงให้มี

การสาบานตนเป็นครังที ๒ ในวนัเดียวกนันนั 

 สาํหรับประเทศไทย พระราชพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัตยา มีพิธีการ ดงันี 

 พราหมณ์จะนาํคมศาสตราวุธต่าง ๆ มาทาํพิธีสวด อ่านโองการแช่งนาํแลว้แทงศาสตรา

วุธลงในนาํ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชการดืม เสร็จแล้วนาํขา้วตอก ดอกไมแ้ละเทียน ไป

กราบถวาย บงัคมพระบรมรูปของสมเด็จพระเชษฐบิดร สมเด็จพระรามาธิบดีที ๑ แล้วจึงจะไป

กราบบูชาพระรัตนตรัย 

 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงกราบ

นมสัการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสารีริกธาตุเจดียแ์ละพระรัตนตรัยในพระอุโบสถวดั

พระศรีรัตนศาสดารามก่อน จากนนัจึงไปเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานนาํพระ

พิพฒัน์สัตยาในพระบรมมหาราชวงั ในสมยัอยุธยาเป็นพิธีของพราหมณ์ลว้น  



 

 

 

๒๖๕

 ครันในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวให้เพิมพิธีพุทธเขา้ไปควบคู่กบั

พิธีพราหมณ์ทรงเปลียนแปลงรายละเอียดปลีกยอ่ยต่าง ๆ เช่น งดการถวายภตัตาหารเชา้แด่พระสงฆ์

ทีมาเจริญพระพุทธมนต์ เป็นครังแรกทีทรงร่วมเสวยนาํพระพิพฒัน์สัตยาดว้ย ทรงถือว่านาํชาํระ

พระแสงศร เป็นสวสัดิมงคล เพือแสดงพระราชหฤทยัเมตตากรุณาโดยเทียงธรรมให้พระบรมวงศา

นุวงศ์และขา้ราชการได้ทราบ พระราชพิธีกาํหนด ๒ วนั วนัแรกเป็นการเสกนาํทีพระอุโบสถวดั

พระศรีรัตนศาสดาราม วนัที ๒ พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ดืมนาํพระพิพฒัน์สัตยาทีทอ้ง

พระโรงกลาง พระทีนงัจกัรีมหาปราสาท  

 สมัยรัชกาลที ๕ มีการให้พรมากมายเพือตอบแทนทีตนปฏิบติัตามคาํสาบาน การ

ประพนัธ์แบบความเรียง อา้งอาํนาจพระรัตนตรัยเป็นส่วนใหญ่และความเชือตามศาสนาพุทธ ยงัมี

คาํสาปแช่งและเน้นโรคร้าย พระราชพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัตยายกเลิกไปเมือเปลียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ฟืนฟูพระราชพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัตยานีขึนใหม่อีกครัง เมือวนัที ๒๕ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ สําหรับผูท้ีไดรั้บพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัดิรามาธิบดี ได้แก่ 

ทหารและตาํรวจ ทีไดป้ระกอบวรีกรรมดว้ยความกลา้หาญ เสียสละ และมีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ

ในการต่อสู้กบัศตัรูของบา้นเมือง จนไดรั้บพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีศกัดิรามาธิบดีชนั

อศัวนิ ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

๕) พระราชพิธีสงกรานต์ ๒๕๖๔ 

  
 พระราชพิธีสงกรานต ์พิธีทีพระมหากษตัริยท์รงบาํเพญ็พระราชกุศลในวนัเถลิงศกขีนปี

ใหม่ทางจนัทรคติตามโบราณราชประเพณี รัชกาลที ๑๐  โปรดเกลา้ ฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

ประธานองคมนตรี เป็นผูแ้ทนพระองคไ์ปในการทรงบาํเพญ็พระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพ

มหากษตัริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   



 

 

 

๒๖๖

  นายเกษม วฒันชยั องคมนตรี เป็นผูแ้ทนพระองค์ไปในการทรงบาํเพ็ญพระราชกุศล

อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถวดับวร

นิเวศวหิาร กรุงเทพมหานคร 

 พล.อ.ดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผูแ้ทนพระองค์ไปในการทรงบาํเพ็ญพระราช

กุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระอุโบสถวดั

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร๑๗ 

๖) พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญั 

 

 งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวญั ประจาํปีพุทธศกัราช ๒๕๖๕  

กาํหนดวนัพระราชพิธี ประกอบดว้ย ๒ พิธีรวมกนัคือ  

 พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีสงฆ์ ประกอบพิธีในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั วนัที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั (วนัไถหวา่น) ประกอบพระราชพิธีพราหมณ์วนั

ถดัมา ในวนัศุกร์ที ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถือเป็นพระราชพิธีซึง

กระทาํขึนเพือความเป็นสิริมงคลส่งเสริมบาํรุงขวญัเกษตรกร เพือให้เกิดความมันใจในการ

เพาะปลูกเริมตน้ฤดูกาลแห่งการทาํนา 

 ๑. พระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธีทางสงฆ ์มีขนัตอน ดงันี 

  ๑) เจ้าหน้าทีสํานักพระราชวงัอญัเชิญพระพุทธรูปประจาํรัชกาลรวมทงัรัชกาล

ปัจจุบนัและเทวรูปองค์สําคญัมาตงับนมา้หมู่ในธรรมาสน์ศิลา หน้าฐานชุกชีพุทธบลัลงัก์บุษบก 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ใต้ธรรมาสน์ศิลา เป็นกระบุงเงิน กระบุงทองอย่างละคู่ บรรจุ

ขา้วเปลือกพนัธ์ุดี และถุงบรรจุเมล็ดพนัธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น ผกักาด ขา้วโพด แตงกวา ถวั ฯลฯ 

                                                      

 ๑๗ [ออนไลน์],แหล่งทีมา : https://www.khaosod.co.th/royal-news/news_6333877, ข่าวสด ออนไลน์ 

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๔,  [๑๙ เมษายน ๒๕๕๖]. 



 

 

 

๒๖๗

  ๒) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพระยาแรกนาแต่งเครืองแบบครึงยศ/

เครืองราชอิสริยาภรณ์ เทพีทงั ๔ แต่งชุดไทย/เครืองราชอิสริยาภรณ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหา

มณีรัตนปฏิมากร 

  ๓) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เสด็จพระราชดาํเนินเขา้สู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูป

เทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสาํคญั พระราชาคณะถวายศีลจบแลว้ทรง

พระสุหร่าย ถวายดอกไมบู้ชาพระพุทธคนัธารราษฏร์ ทรงอธิษฐานเพือความสมบูรณ์แห่งพืชผล

ของราชอาณาจกัรไทย หวัหนา้พราหมณ์อา่นประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆเ์จริญพุทธมนต ์

  ๔) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ ทรงหลงันาํสังข ์พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม

พระราชทานธํามรงค์กับพระแสงปฏักแก่พระยาแรกนา ส่วนเทพีทัง  ๔ ทรงหลังนําสังข์

พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม พนกังานประโคมฆอ้งชยั 

  ๕) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจยัไทยธรรม พระสงฆ์ถวาย

อนุโมทนา ถวายอดิเรก 

 ๒. พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นพิธีพราหมณ์ในตอนเชา้ของวนัรุ่งขึน ณ 

มณฑลทอ้งสนามหลวง จดัตงัโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสําคญั เช่น พระอิศวร พระพรหม พระ

นารายณ์ ฯลฯ มีขนัตอนพิธีสําคญัตามลาํดบั ดงันี 

  ๑) พระยาแรกนาพร้อมดว้ยเทพีทงั ๔ แต่งกายตามแบบประเพณีโบราณ เดินทาง

ออกจากวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยงัมณฑลพิธีสนามหลวง 

  ๒) พระยาแรกนาเขา้สู่โรงพิธี จุดธูปเทียนบูชาเทวรูปสําคญั หัวหน้าพราหมณ์หลงั

นาํสังขท์ีมือ และใหใ้บมะตูมแก่พระยาแรกนาและเทพีทงั ๔ 

  ๓) พระยาแรกนาตงัสัตยาธิษฐาน หยิบผา้นุ่งแต่งกาย เสียงทายผา้นุ่ง โดยการสอดมือ

หยิบผา้นุ่งทีวางเรียงรายอยูใ่ตผ้า้คลุมซึงมีผา้นุ่ง ๓ ผนืขนาดกวา้ง ๔ คืบ ๕ คืบและ ๖ คืบ ในปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ เสียงทายไดผ้า้นุ่ง ๔ คืบ 

  ๔) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ เสด็จพระราชดาํเนินเป็นประธานในพระราชพิธี 

พระยาแรกนาเขา้กราบถวายบงัคม ๓ ครัง แลว้เดินเขา้สู่ลานแรกนาเพือเจิมคนัไถ เจิมพระโค ถึง

เวลามงคลอุดมฤกษ์ โหรหลวงลนัฆอ้งชยั พราหมณ์เชิญเทวรูปเดินนาํหนา้พระโค ตามดว้ยพระยา

แรกนาเดินไถดะโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ พร้อมทงัหวา่นธญัญพืชจากกระบุงเงิน กระบุงทอง

ของเทพีทงั ๔ ลงบนดิน จากนนัไถกลบอีก ๓ รอบ 

  ๕) พระยาแรกนาและเทพีทงั ๔ เดินกลบัไปทีโรงพิธีพราหมณ์ เจา้พนักงานปลด

พระโคออกจากแอก พราหมณ์จดัวางอาหารเสียงทาย ๗ สิง คือ ขา้วเปลือก ขา้วโพด ถวั งา เหลา้ นาํ 



 

 

 

๒๖๘

หญา้ เมือพระโคกินสิงใด โหรหลวงจะถวายคาํพยากรณ์ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโคเลือกกินหญา้ นาํ 

ถวั เหลา้) 

  ๖) เจ้าหน้าทีอ่านรายชือเกษตรกรผูช้นะเลิศการประกวดข้าว เพือเบิกตวัเข้ารับ

พระราชทานโล่เกียรติคุณ 

  ๗) พระยาแรกนาและเทพีทงั ๔ ขึนรถยนต์หลวงจากมณฑลพิธีสนามหลวงไปยงั

แปลงนาทดลองในพระราชฐานสวนจิตรลดา หวา่นพืชพนัธ์ุ         ธญัญหารทีไดรั้บพระราชทาน ลง

ในแปลงนาทดลอง สําหรับใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวญัปีต่อไป  

คณะรัฐมนตรีมีมติใหว้นัพระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวญัเป็น “วนัเกษตรกร” ประจาํปี 

 

๘.๔ รัฐพธีิ 

 ๘.๔.๑ ความสําคัญและความเป็นมา 

 งานรัฐพิธี เป็นงานพิธีทีรัฐบาลหรือทางราชการจดัขึนเป็นประจาํทุกปี โดยกราบทูลเชิญ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสด็จเป็นประธานประกอบพิธี เช่น รัฐพิธีทีระลึกวนัจกัรี รัฐพิธีฉลอง

ว ันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึงปัจจุบันทรงรับเข้าเป็นงานพระราชพิธีงานทัง ๓ นี จะมี

หมายกําหนดการทุกงาน การนิมนต์พระสงฆ์และการปฏิบัติศาสนพิธี เป็นหน้าทีของฝ่ายพิธี

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม โดยปฏิบติังานร่วมกบัสาํนกัพระราชวงั 

 ๘.๔.๒ ความหมายของรัฐพธีิ 

 รัฐพิธี คืองานทีรัฐบาลจดัขึนโดยกราบบงัคมทูลพระกรุณาเพือทรงรับไวมี้กาํหนดการ

เป็นประจาํซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจะเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเป็นประธาน เช่น วนัที

ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วนัทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา

เจษฎาราชเจา้๑๘ 

 รัฐพิธี หมายถึง งานหรือพิธีทีรัฐบาลกราบบงัคมทูลขอพระมหากรุณาธิคุณเพือทรงรับ

ไวเ้ป็นงานรัฐพิธี มีหมายกาํหนดการซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะเสด็จพระราชดาํเนินไปทรง

เป็นองค์ประธานในพิธีหรือจะทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ผูแ้ทนพระองค์เสด็จพระราชดาํเนินไปทรง

เป็นประธาน โดยมีคณะบุคคลฝ่ายรัฐทีเป็น แม่งาน เฝ้า

รับเสด็จ ในความหมายของรัฐพิธีเปิด 

                                                      

 ๑๘ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา้ ๙๘๗. 



 

 

 

๒๖๙

ประชุมรัฐสภา รวมความถึง สภาผูแ้ทนราษฎร สภาผูแ้ทน พฤฒสภา สภาร่างรัฐธรรมนูญ และสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติ ซึงมีชือแตกต่างกนัไปตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบบั๑๙  

 

 รัฐพิธี หมายถึง งานทีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้กาํหนดเป็นรัฐพิธี และไดน้าํความกราบบงัคม

ทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้ทรงรับเป็นงานรัฐพิธี ซึงจะเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเป็น

ประธานในพิธีหรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีผู ้แทนพระองค์ไปเป็นประธาน โดย

ขา้ราชการผูมี้ตาํแหน่งเฝ้า ฯ มีหนา้ทีจะตอ้งไปเขา้เฝ้า ฯ ในรัฐพิธี 

 ๘.๔.๓ ประเภทรัฐพธีิ 

 รัฐพิธี แบ่งเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ รัฐพิธีประจาํและรัฐพิธีพิเศษ 

 ๑. รัฐพิธีประจาํ คือ รัฐพิธีทีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํมี ดงันี 
 

ปฏิทินงานพระราชพธีิและรัฐพิธีประจําปีทสํีาคัญของจังหวดั 

ลาํดบั

ท ี

วนั/เดือน งานรัฐพิธี แนวทางปฏิบัต ิ

๑ ๑๗ มกราคม พิธีถวายราชสักการะเนืองในวนัพ่อ

ขนุรามคาํแหงมหาราช 

ถวายพุม่ดอกไม ้

๒ ๑๗ มกราคม พิธีถวายราชสกัการะสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช (วนัยทุธหตัถี) 

ถวายพุม่ดอกไม ้

๓ ๒๔ กุมภาพนัธ์ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาว

รียพ์ระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยั 

ถวายพุม่ดอกไม ้

๔ ๓๑ มีนาคม พิธีถวายราชสักการะเนืองในวนัที

ระลึกพระบาทสมเด็จพระนังเกล้า

เจา้อยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ 

ถวายพุม่ดอกไม ้

๕ ๖ เมษายน พิ ธีถวายราชสักการะเนื องใน วัน

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีบรม

ราชวงศ ์

ถวายพุม่ดอกไม ้

                                                      

 ๑๙ [ออนไลน์ ],แห ล่งที มา :  https://www.parliament.go.th/ratpiti/rattapite. รั ฐสภา, [๑๒ เ มษายน 

๒๕๖๕]. 



 

 

 

๒๗๐

๖ ๒๕ เมษายน พิธีถวายราชสกัการะเนืองใน วนัที

ระลึกคลา้ยวนัสวรรคตสมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช 

ถวายพวงมาลา 

๗ ๓๐ พฤษภาคม วนัฉตัรมงคล - จดัตงัโตะ๊หมู่ประดิษฐานพระบรม

ฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั 

 - จดัทาํคาํถวายพระพรชยัมงคล 

๘ ๓๐ พฤษภาคม พิธีถวายราชสกัการะเนืองใน  

ว ันพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้า

เจา้อยูห่วั" 

ถวายพวงมาลา 

๙ ๓ มิถุนายน วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

- พิธีทาํบุญตกับาตร 

 - พิธีลงนามถวายพระพร 

 - พิธีถวายเครืองราชสกัการะและจุด

เทียนถวายพระพรชยัมงคล 

๑๐ ๙ มิถุนายน พิธีถวายราชสักการะเนืองในวนัคลา้ย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็ จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ

อฐัมรามาธิบดินทร 

ถวายพวงมาลา 

๑๑ ๑๑ กรกฎาคม พิธีถวายราชสกัการะเนืองใน วนั

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ถวายพวงมาลา 

๑๒ ๒๘ กรกฎาคม วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

- พิธีทาํบุญตกับาตรพระสงฆ ์

 - พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา 

 - พิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล  - 

กิจกรรมจิตอาสา 

๑๓ ๑๒ สิงหาคม วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ

นางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

- พิธีทาํบุญตกับาตรพระสงฆ ์

 - พิธีลงนามถวายพระพร 

 - พิธีถวายเครืองราชสกัการะ 

 - พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล 

๑๔ ๑ ตุลาคม พิธีถวายราชสกัการะเนืองใน 

วนัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั 

ถวายพวงมาลา 

๑๕ ๑๓ ตุลาคม วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

พิธีวางพวงมาลา 
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๑๖ ๒๓ ตุลาคม วนัปิยมหาราช (วนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั) 

พิธีวางพวงมาลา 

๑๗ ๒๕ พฤศจิกายน วนัสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ วนัคลา้ย

วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยูห่วั 

ถวายพวงมาลา 

๑๘ ๕ ธนัวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิ

เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร/ว ันชาติและวันพ่อ

แห่งชาติ 

พิธีวางพวงมาลา 

๑๙ ๒๘ ธนัวาคม วนัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ถวายพุม่ดอกไม ้
 

 ๒. รัฐพิธีพิเศษ คืองานรัฐพิธีประกอบขึนนอกเหนือจากรัฐพิธีประจาํ เช่น รัฐพิธีเปิด

ประชุมรัฐสภา มีขนัตอนในรัฐพิธี ดงันี 

 รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 

 เมือมีการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสร็จสินลงแล้ว ภายในสามสิบวนันบัแต่วนั

เลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะมีการเรียกประชุมรัฐสภา เพือให้สมาชิกไดป้ระชุมเป็นครังแรก 

ถือเป็นพิธีการสําคัญทีสุดของรัฐสภา เนืองด้วยพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรง

ประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมยัสามญัทวัไปครังแรกดว้ยพระองคเ์อง หรือจะโปรดเกลา้โปรดฯ 

ใหพ้ระรัชทายาทซึงบรรลุนิติภาวะแลว้หรือผูแ้ทนพระองคม์าประกอบรัฐพิธีก็ได ้ 

 ความเป็นมาของรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 

 รัฐพิธีเปิดประชุมสภาเริมมีครังแรกเมือวนัที ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ต่อมามีการเปลียนแปลงบา้งตามสถานการณ์ เช่น รัฐพิธีในปี 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดป้ระกอบพิธี ณ หอประชุมกองทพัเรือ รัฐพิธีในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดป้ระกอบพิธี ณ 

ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมาชิกสภาและขา้ราชการผูเ้ขา้เฝ้าแต่งกาย

ชุดปกติขาว ไม่มีการไขพระวสูิตรและประโคมกระทงัแตรมโหระทึก 

 

 พิธีเปิดประชุมรัฐสภาครังล่าสุด 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจา้อยู่หัว รัชกาลที ๑๐ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา เมือวนัที ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม

วเิทศสโมสร กระทรวงการตา่งประเทศ มีพระราชดาํรัสแก่สมาชิกรัฐสภา ความวา่  
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 บดันี การเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้เสร็จสินลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภา 

พุทธศกัราช ๒๕๖๒ แลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดประชุมรัฐสภา เพือให้ทาํหนา้ทีนิติบญัญติัตงัแต่วาระนีเป็นตน้

ไป ขอให้สมาชิกแห่งสภา พึงนึกถึงความสําคญัและความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าทีอย่างจริงจงั 

เพราะการกระทาํทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมนัคงของประเทศ และความสุขทุกข์

ของประชาชน จึงจาํเป็นทีทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติัภารกิจทงัปวง โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ 

ดว้ยความสุจริต และดว้ยความคิดพิจารณาอนัสุขุมรอบคอบ หนักแน่นดว้ยเหตุผลทีถูกตอ้งเทียงตรง 

ตามหลกันิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดาํเนินก้าวหนา้ไป โดยไม่ติดขดัและบงัเกิดประโยชน์

อนัพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ขออาํนวยพรให้การดาํเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย 

สัมฤทธิผล เป็นความผาสุก สุขสวสัดิและความวฒันาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบา้นเมือง 

ขอให้ทุกคนทีประชุมร่วมกนัอยู ่ณ ทีนี ประสบความสุขความเจริญทุกเมือถว้นหน้ากนั  สาํหรับพิธีเปิด

ประชุมรัฐสภาในครังนี ถือเป็นครังแรกในรัชกาลปัจจุบนั 

 

สรุปท้ายบท 

 พระราชพิธี เป็นจารึกมรดกทางวฒันธรรมตามโบราณราชประเพณีอันเนืองด้วย

พระมหากษตัริย ์แมพ้ระราชอาํนาจเปลียนแปลงไปตามบริบทของสังคม แต่ประเพณีอนัเนืองดว้ย

พระราชพิธีสาํคญัยงัคงสืบสานต่อมาตราบเท่าถึงปัจจุบนั 

 รัฐพิธี หมายถึง งานทีรัฐบาลกราบบงัคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไวเ้ป็นงานรัฐ

พิธี มีหมายกาํหนดการทีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ ซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจะเสด็จพระราช

ดาํเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือโปรดเกลา้ฯ ให้มีผูแ้ทนพระองค์เสด็จพระราชดาํเนินไปทรง

เป็นประธาน  

 ความแตกต่างระหวา่งพระราชพิธีกบัรัฐพิธี คือ พระมหากษตัริยท์รงกาํหนดพระราชพิธี

ตามโบราณราชประเพณี ส่วนรัฐพิธี รัฐบาลเป็นฝ่ายกาํหนด แลว้ขอพระราชทานอญัเชิญเสด็จพระ

ราชดาํเนิน  
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คาํถามท้ายบท 
 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคาํถามต่อไปนี 

 ๑. พระราชพิธีถือนาํพิพฒัน์สัตยามีความเป็นมาและเกียวขอ้งกบัการปกครองบา้นเมืองอยา่งไร 

จงอธิบาย  

      ๒. พระราชพิธีสิบสองเดือน เดิมถือวา่เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย ์มีจุดประสงค์

ในการประกอบพิธีเพอือะไร  จงอธิบาย  

     ๓. พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ในปัจจุบนัให้ถือว่าเป็นวนัสําคญัอะไร ทาํไมตอ้งจดั

และทีจดัเพราะเกิดจากสาเหตุใด   จงอธิบาย  

     ๔.จงอธิบาย ถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที ๑๐ มาโดยสังเขป  

     ๕.รัฐพิธี หมายถึงอะไร  รัฐพิธีแบ่งออกเป็น กีประเภท มีอะไรบา้ง  จงอธิบาย  

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตทาํเครืองหมาย X ทับข้อ ก ข ค หรือ ง ทถูีกต้องทสุีดเพยีงข้อเดยีว 

๑. พิธีสิบสองเดือน เดิมถือว่าเป็นพระราชกรณรียกิจของพระมหากษตัริย ์มีจุดประสงค์ในการ

ประกอบพิธีเพืออะไร 

 ก. เพอืความอุดมสมบูรณ์และความมนัคงของบา้นเมือง 

 ข. เพือความร่มเยน็เป็นสุข แลชะความซือสัตยสุ์จริตของประชาชน 

 ค. เพภือความสามคัคีของประชาชนและป้องกนัอนัตรายจากภยัธรรมชาติ 

 ง. เพอืความอยูย่งคงกระพนัชาตรีคลาดแคลว้จากศรัสตรู 

๒. พระเจา้ตากสินมหาราชฟืนฟูประเพณีทีเคยทาํในสมยัอยธุยาไดแ้ก่ประเพณีอะไร 

 ก. จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  ข. ถือนาํพิพฒัน์สัตยา 

 ค. สงกรานต ์  ง. แห่เทียนเขา้พรรษา 

๓. พระราชพิธีทวาทศมาศ มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

 ก. พิธีถือนาํพิพฒัน์สัตยา  ข. พิธีแรกนาขวญั 

 ค. พิธีบายศรีสู่ขวญั  ง. พิธีสิบสองเดือน 

๔. ในสมยัรัตโกสินทร์ พระราชพิธีสําคญัทีจดับ่อยครัง คือพระราชพิธีอะไร 

 ก. พิธีบรมราชาภิเษก  ข. พิธีถือนาํพิพฒัน์สัตยา 

 ค. พิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศล  ง. พิธีวางพวกมาลา 
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๕. พระราชพิธีหมายถึงขอ้ใด 

 ก. พิธีทีพระมหากษตัริยท์รงเสด็จพระราชดาํเนินตามอธัยาศยั 

 ข. พิธีทีพระมหากษตัริยท์รงกาํหนดใหรั้ฐบาลจดัขึนพิเศษ 

 ค. พิธีทีพระมหากษตัริยท์างพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ กาํหนดไวเ้ป็นประจาํ 

 ง. พิธีทีรัฐบาลกราบบงัคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหท้รงรับไว ้

๖. พระราชพิธีทีถือวา่เป็นพิธีทีระงบัความยุคเขญ็ของบา้นเมือง คือพธีิใด 

 ก. พิธีพระบรมราชาภิเษก  ข. พิธีจองเปรียง 

 ค. พิธีขึนบา้นใหม ่  ง. พิธีถือนาํพิพฒัน์สัตยา 

๗. วนัพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ในปัจจุบนัใหถื้อวา่เป็นวนัสาํคญัอะไร 

 ก. วนัพิธีขอฝน  ข. วนัประเพณีไทย 

 ค. วนัเกษตรกร  ง. วนัรับเสด็จพระอิศวร 

๘. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที ๑๐ ทรงพระราชสมภพตรงกบัขอ้ใด 

 ก. ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๔  ข. ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ 

 ค. ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖  ง. ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๗ 

๙. รัฐพิธี หมายถึงขอ้ใด 

 ก. พิธีทีรัฐบาลกราบบงัคมทูลของพระกรุณาธิคุณเพือทรงรับไว ้

 ข. พิธีทีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ กาํหนดไวเ้ป็นประจาํตามโบราณราชประเพณี 

 ค. พิธีทีพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ กาํหนดใหรั้ฐบาลจดัขึน 

 ง. พิธีทีรัฐบาลใหป้ระชาชนจดังานรําลึกพระกรุณาธิคุณพร้อมกนัทวัประเทศ 

๑๐. รัฐพิธีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ประเภทอะไรบา้ง 

 ก. รัฐพิธีประจาํ – รัฐพิธีฉุกเฉิน   ข. รัฐพิธีประจาํ – รัฐพิธีตามกาลเวลา 

 ค. รัฐพิธีประจาํ – รัฐพิธีพิเศษ   ง. รัฐพิธีประจาํ – รัฐพิธีสัญจร 
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บทที ๙ 

หลกัการปฏิบัติหน้าทศีาสนพธีิกร 
                             พระครูวฒิุสาครธรรม, ดร. 

          ดร.เกรียงไกร พินยารัก 

                                      

วตัถุประสงค์การเรียนประจําบท 

 เมือไดศึ้กษาเนือหาในบทนีแลว้ผูศึ้กษาสามารถ 

 ๑.  อธิบายความหมายและความสาํคญัของศาสนพิธีกรได ้

 ๒.  บอกคุณสมบติัของศาสนพิธีกรได ้

 ๓.  รู้และเขา้ใจจรรยาบรรณของศาสนพิธีกรได ้

 ๔.  วเิคราะห์บทบาทและหนา้ทีของศาสนพิธีกรได ้

 ๕.  ประยกุตใ์ชท้กัษะภาษาสาํหรับศาสนพิธีกรได ้ 

ขอบข่ายเนือหา 

 ความนาํ 

 ความหมายและความสาํคญัของศาสนพิธีกร  

 คุณสมบตัิของศาสนพิธีกร 

 จรรยาบรรณของศาสนพิธีกร 

 บทบาทและหนา้ทีของศาสนพิธีกรได ้

 การประยกุตใ์ชท้กัษะภาษาสาํหรับศาสนพิธีกร 

 ขอ้ควรรู้ทวัไปของศาสนพิธีกร 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๒๗๘

๙.๑ ความนํา 

 หลกัการปฏิบติัหน้าทีในการเป็นศาสนพิธีกร มีความสําคญัอย่างยิงในสังคมปัจจุบนั  

เนืองจากเป็นหลักปฏิบติัทีเป็นระเบียบ มีระบบ มีขนัตอน เพือให้เกิดความเรียบร้อยดีงามและ

ถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา อีกทงัเป็นการเผยแผศ่าสนาทาํให้พระพุทธศาสนามีหลกัในการ

ปฏิบติัในการทาํบุญตลอดทงัพิธีกรรมทีเกียวขอ้งอืน ๆ และมีหลกัการ วิธีการและเป้าหมายในการ

ปฏิบติัหนา้ทีพิธีกรทีชดัเจนเป็นรูปแบบทีสามารถนาํมาปฏิบติัได ้

  พิธีกรรมทุกพิธีมีความสัมพนัธ์กบัพิธีกร หากพิธีกรรมขาด พิธีกรผูป้ฏิบติัอาจทาํให้การ

ปฏิบติัพิธีกรรมนนัๆ ไม่สมบูรณ์และดาํเนินไปได ้พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาตงัแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนัมีรูปแบบ หลกัการปฏิบติัทีแตกต่างกนัออกไปตามบริบทของสังคม  พิธีกรรม

เป็นพฤติกรรมทีมนุษยถื์อปฏิบติัตามความเชือ ความศรัทธาต่อศาสนาของตนในแต่ละศาสนาทีมี

การปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมากลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ทีถือวา่เป็นกิจกรรมบูชาหรือการปฏิบติั

พิธีซึงพิธีกรรมเหล่านนัส่วนมากจะสัมพนัธ์กบัวถีิการดาํรงชีวติประจาํวนั มีบางพิธีกรรมไม่อาจนบั

ไดว้า่เป็นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นความเชือของคนในทอ้งถินทีมกัจะอา้งเรืองความเชือทียึดถือและ

ปฏิบติัสืบทอดกันมา แต่อย่างไรก็ตาม หากมีหลักการปฏิบติัพิธีกรรมอย่างถูกต้อง ทิศทางการ

ปฏิบติัก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 การทีจะเข้าใจเกียวกับหลักการปฏิบตัิหน้าทีในการเป็นพิธีกร ควรเริมศึกษาตงัแต่  

ความหมายและความสําคญัของศาสนพิธีกร คุณสมบติัของศาสนพิธีกร จรรยาบรรณของศาสน

พิธีกร บทบาทและหนา้ทีของศาสนพิธีกรได ้การประยุกต์ใชท้กัษะภาษาสําหรับศาสนพิธีกร  เมือ

ศึกษาประเด็นเหล่านีก็จะสามารถทาํให้ผูศึ้กษาเขา้ใจและวิเคราะห์หลกัการปฏิบติัได ้เนือหาทีได้

กาํหนดให้ศึกษาในบทนีเป็นแนวทางส่วนหนึงในการปฏิบติัหนา้ทีในการเป็นศาสนพิธีกร 

 

๙.๒ ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบของศาสนพธีิ  

  ศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความดี การทาํบุญ การถวายทานต่างๆ 

ไดม้ีการรวมไวแ้ละแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

  ๑. กุศลพิธี คือ พิธีกรรมทีเนืองดว้ยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตวั

บุคคลเช่น การรักษาศีลการฟังธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเวียนเทียนในวนัสําคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

  ๒. บุญพิธี คือ พิธีท าบุญ เป็นประเพณีในครอบครัว ในสังคม เกียวเนืองกบัการดาํเนิน

ชีวิตไดแ้บ่งพิธีทาํบุญเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก พิธีทาํบุญงานมงคล เป็นพิธีทาํบุญเพอืความ



 

 

 

๒๗๙

เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง แก่ผูอื้น แก่สถานที เช่น งานฉลองยศ งานทาํบุญขึนบา้นใหม่ งานมงคล

สมรส งานทาํบุญประเทศ 

  ประเภทที ๒ พิธีท าบุญงานอวมงคล เป็นพิธีทาํบุญเพืออุทิศให้แก่บุคคลทีล่วงลบัไป

แลว้ เช่น งานสวดพระอภิธรรม ท าบุญ ๗ วนั ท าบุญ ๕๐ วนั ท าบุญ ๑๐๐ วนั เป็นตน้ 

  ๓. ทานพิธี คือพิธีถวายทานต่างๆ เป็นการถวายปัจจยัสี คือ อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่

อาศัยยารักษาโรค และสิงของอืนอันควรแก่สมณบริโภคแด่พระสงฆ์ จะเป็นการถวายทาน

เฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึง ทีเรียกว่า “ปาฏิปุคคลิกทาน” หรือการถวายทานแก่หมู่

พระสงฆไ์ม่เฉพาะเจาะจงทีเรียกวา่ “สังฆทาน” หรือการถวายผา้กฐิน ผา้ป่า ผา้อาบนาํฝนและอืนๆ 

  ๔. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ดเป็นมารยาทและวิธีปฏิบติัศาสนพิธี เช่น วิธีตงัโต๊ะหมู่

บูชาและจดัอาสนะสงฆ์ วิธีวงด้ายสายสิญจน์ วิธีจุดธูปเทียน วิธีแสดงความเคารพพระสงฆ์ วิธี

ประเคนของพระสงฆ์วิธีทอดผา้บงัสุกุล วิธีทาํหนังสืออาราธนาและใบปวารณา วิธีอาราธนาศีล 

อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม วิธีกรวดนาํ ฯลฯ ซึงเป็นพิธีเล็กนอ้ยทีปฏิบติัในกุศลพิธี บุญพิธี

และทานพิธี รวมทงัพิธีอืนๆ ทีจดัลงในพิธีทงั๓ ประเภทดงักล่าวไม่ได ้

     ทงั ๔ ประเภทดงักล่าวมานนั ถา้จะกล่าวใหส้นัลง คงได ้๒ ประเภท คือ งานมงคล และ

งานอวมงคล 

  ๑. งานมงคล ไดแ้ก่ พิธีทีประกอบเพือความดี ความสุข ความเจริญ บุญกุศล สิริมงคล ทงั

แก่ตน ผูอื้น และสถานที  

   งานมงคล ไดแ้ก่ การทาํบุญเพอืความสุขความเจริญ โดยปรารภเหตุดี เช่น ทาํบุญวนัเกิด 

ทาํบุญฉลองอายุครบ ทาํบุญขึนบา้นใหม่ ทาํบุญเนืองในงานมงคลสมรส ทาํบุญฉลองเกียรติ- ยศ 

เหล่านีเป็นตน้ การทาํบุญเนืองในงานมงคลมีวธีิปฏิบติัดงันี 

             ๑. อาราธนาพระสงฆ์ เมือกาํหนดวนังานแน่นอนแลว้ไปอาราธนาพระตามจาํนวน

ทีตอ้งการก่อนถึงวนังานอยา่งนอ้ย ๓ ถึง ๗ วนั การอาราธนานนั ถา้สามารถเขียนหรือพิมพเ์ป็นฎีกา

นิมนตไ์ดเ้ป็นการดีทีสุด โดยบอกกาํหนด วนั เดือน ปี เวลา และงานให้ละเอียด 

             ๒. จาํนวนพระทีนิมนต์ ตามปกติจาํนวนนีคือ ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป แต่ส่วนมากนิยม

นิมนต ์๙ รูป ถือกนัวา่เลข ๙ เป็นเลขมงคลขลงัดี งานนนัจะไดเ้จริญกา้วหน้ายงิๆ ขึนไป ถา้เป็นงาน

มงคลสมรสนิยมนิมนตจ์าํนวนคู่คือ ๖ รูป ๘ รูป ๑๐ รูป ส่วนมากงานมงคลสมรสนิยม ๘ รูป ถา้เป็น 

พระราชพิธีนิยม ๑๐ รูป เป็นอยา่งนอ้ย 

             ๓. ตงัโต๊ะหมู่ นิยมจดัไวท้างด้านขวามือของพระสงฆ์ โดยให้พระพุทธผินพระ

พกัตร์ไปดา้นเดียวกบัพระสงฆ ์ถา้สถานทีอาํนวยให้ผินพระพุทธรูปไปทางดา้นทิศตะวนัออกหรือ

ทิศเหนือไดย้งิดี ถา้สถานทีไม่พอก็ให้จดัตามความเหมาะสมกบัสถานที พระพุทธรูปทีจะนาํมาตงั
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โต๊ะบูชานนั ไม่ให้มีครอบและเล็กจนเกินไปหรือใหญ่เกินไป ถา้โต๊ะบูชาใหญ่เล็กก็ให้จดัพระบูชา

เหมาะสมตามส่วน มีแจกนัดอกไม ้พานดอกไมจ้ดั ๓ หรือ ๕ พาน แจกนัจะใช ้๑ - ๒ คู่ก็ได ้แลว้แต่

ขนาดของโตะ๊ กระถางธูปใหปั้กไว ้๓ ดอก เชิงเทียน ๑ คู่ พร้อมเทียน 

             ๔. ขนันาํมนต์ จะใช้ขนัหรือบาตรหมอ้นาํมนต์มีเชิงก็ได้ ใส่นาํสะอาดพอควรมี

เทียนนาํมนต์ ขีผึงอย่างดี ๑ - ๒ เล่ม (เทียนรอบหวัแต่ตวั) ใบเงินใบทองอย่างละ ๕ ใบ มดัหญา้คา

หรือกา้นมะยม สําหรับประพรมนาํพระพุทธมนต ์๑ มดั ถ้าใช้ใบมะยมใช้กา้นสด ๙ กา้น ถา้มีการ

เจิม ก็เตรียมแป้งกระแจะ ใส่นาํหอมในผอบเจิมดว้ย ถา้มีการปิดทองดว้ยก็เตรียมทองคาํเปลวไวต้าม

ตอ้งการไวใ้นพานตงัไวข้า้งบาตรนาํมนตด์ว้ย 

             ๕. ดา้ยสายสิญจน์ ใชด้า้ยดินจบั ๙ เส้น ๑ มว้น โยงรอบบา้นหรือบริเวณพิธี เวียน

จากซ้ายไปขวา โยงเขา้หาพระประธานทีโตะ๊หมู่บูชา เวยีนซ้ายไปขวาเช่นเดียวกนั ไม่ควรเอาไปพนั

ไวที้องค์พระประธาน เวียนรอบฐานพระโยงมาทีขนัหรือบาตรนาํมนต์เวียนขวา แล้วนาํดา้ยสาย 

สิญจน์วางไว้บนพานรองตงัไว้ข้างโต๊ะบูชาใกล้กับพระเถระองค์ประธานในสงฆ์ เรืองด้าย

สายสิญจน์นีมีขอ้ควรระวงัเป็นพิเศษคือ ห้ามขา้มกรายเป็นเด็ดขาด แมที้สุดจะหยิบของขา้มหรือยืน

มือไปเขียบุหรี บว้นนาํหมากนาํลาย ก็ไม่ควรขา้มดา้ยสายสิญจน์อย่างยิง เพราะ นอกจากเป็นการ

แสดงความไม่เคารพในพระพุทธเจา้หรือถ้าเป็นงานศพก็ไม่เป็นการเคารพในผูต้าย และยงัเป็นผูท้ี

ถูกติเตียนดว้ย หากมีความจาํเป็นจริงๆ ก็ควรสอดมือไปทางใตด้า้ยสายสิญจน์ 

             ๖. การปูอาสนะสําหรับพระสงฆ์ ควรใชเ้สือหรือพรหมปูเสียชนัหนึงก่อน นิยมใช้

กนั ๒ วิธีคือ ยกพืนอาสนะสงฆ์ให้สูงขึน โดยใช้เตียงหรือแคร่ม้ายาววางต่อกนัให้พอจาํนวนแก่

สงฆ ์และอีกวิธีหนึง คือ ปูลาดอาสนะบนพืนธรรมดา อาสนะสงฆช์นิดยกพืนนิยมใชผ้า้ขาวปูลาด 

จะมีผา้นิสีท - นะปูอีกชนัหนึง หรือไม่ก็ได้ โดยอาสน์สงฆ์ยกพืนนี มกัจดัในสถานทีทีฝ่ายเจา้ภาพ

นงัเกา้อีกนั ส่วนอาสนะชนิดทีปูลาดบนพืนธรรมดา จะใช้เสือหรือพรมผา้ทีสมควรก็สุดแทแ้ต่ทีจะ

หาได ้ขอ้สาํคญัควรระวงั อยา่ใหอ้าสนะพระสงฆก์บัอาสนะของคฤหัสถฝ่์ายเจา้ภาพเป็นอนัเดียวกนั 

ควรปูลาดให้แยกจากกนั ถา้จะเป็นแยกกนัไม่ไดโ้ดยปูเสือหรือพรมไวเ้ต็มห้อง สําหรับอาสนะสงฆ ์

ควรปูทบัเสือหรือพรมอีกชนัหนึงจึงจะเหมาะสม โดยใชผ้า้ขาวหรือผา้นิสีทนะก็ได ้ปูเรียงองค์เป็น

ระยะใหห่างกนัยพอสมควร อยา่ให้ชิดกนัเกินไป มีหมอนอิงขา้งหลงัเรียงองคเ์ท่า จาํนวนทีนิมนต์

มาในงานนนัๆ 

             ๗. เครืองรับรองพระ ก็มีกระโถน, ภาชนะนาํเย็น, พานใส่หมากพลูบุหรี วางไว้

ทางดา้นขวา มือของพระสงฆ์เป็นรายรูป ถา้ของมีจาํกดั ๒ รูปต่อ ๑ ทีก็ได ้วางเรียงจากขา้งในมาหา

ขา้งนอกตามลาํดบั คือกระโถนไวใ้นทีสุด ถดัมาภาชนะนาํเยน็ และพานหมากพลูบุหรี ส่วนนาํชา 

หรือเครืองดืม เมือพระสงฆเ์ขา้นงัเรียบร้อยแลว้ค่อยถวายก็ได ้
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             ๘. ลา้งเทา้ 

                      - เช็ดเทา้พระสงฆ ์เมือพระสงฆม์าถึงบา้น ฝ่ายตอ้นรับจะคอยลา้งเทา้ให้ท่านจะให้

ท่านลา้งเทา้เองดูไม่เหมาะ เพราะนาํอาจมีสัตวข์ดักบัพระวนิยั และคอยเช็ดเทา้ใหท้่านดว้ย 

             ๙. ประเคนเครืองรับรองพระสงฆ์ เมือพระสงฆ์เขา้ประจาํทีเรียบร้อยแลว้ พึงเขา้

ประเคนของรับรองพระทีเตรียมไวป้แลว้ คือภาชนะนาํเยน็ พานหมากบุหรี ประเคนของทีอยูข่า้งใน

ก่อนเสร็จแลว้นาํชาหรือนาํอดัลมถวายทีละองคจ์นครบ 

 ๒. งานอวมงคล หรืองานทาํบุญอวมงคล ไดแ้ก่ พิธีทีประกอบเพือถวายหรืออุทิศบุญ

กุศลใหผู้อื้น  

 การทาํบุญงานอวมงคล หมายถึง การทาํบุญเกียวกบัเรืองการตายดงักล่าวแลว้ นิยมทาํ

กนัอยู่ ๒ อย่างคือ ทาํบุญหน้าศพ ทีเรียกกนัว่าทาํบุญ ๗ วนั ๕๐วนั ๑๐๐ วนั หรือทาํบุญหน้าววนั

ปลงศพ อย่างหนึง ทาํบุญอฐิัหรือทาํบุญปรารภการตายของบรรพบุรุษ หรือผูใ้ดผูห้นึง ในวนัคลา้ย

กบัวนัตายของท่านผูล่้วงลบัไปแลว้อย่างหนึง ทงัสองอย่างนี มีระเบียบทีจะพึงปฏิบติั ดงันี งาน

ทาํบุญหนา้ศพ พิธีฝ่ายเจา้ภาพ ในงานทาํบุญหนา้ศพ มีกิจกรรมทีควรตระเตียมไวเ้ป็นเบืองตน้ 

ส่วนใหญ่คลา้ยกบังานทาํบุญมงคล แต่มีขอ้แตกต่างอยูบ่างประการ คือ 

            ๑. อาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ มีจาํนวนนิยม ๘ รูป หรือ ๑๐ หรือกว่านนัขึน

ไปแลว้แต่กรณี ใน เรืองอาราธนาพระสงฆ์สําหรับทาํบุญงานอวมงคล ไม่ใช้คาํอาราธนาว่า “ขอ

อาราธนาเจริญพระพุทธมนต”์ เหมือนอยา่งทาํบุญงานมงคล แต่ใชค้าํอราธนาว่า “ขออราธนา สวด

พระพุทธมนต”์  

            ๒. ไม่ตงันาํวงดา้ย หมายความว่า ไม่ตอ้งตงัภาชนะนาํสําหรับทาํนาํมนต ์และไม่มีการ

วงดา้ยสายสิญจน์ 

            ๓. เตียมสายโยงหรือภูษาโยงต่อจากศพไว ้เพอืใชบ้งัสุกุลสายโยงนนัก็ใชส้ายสิญจน์ แต่

ไม่เรียกว่าสายสิญจน์เหมือนงานมงคล เรียกว่า สายโยง ถา้ไม่ใชส้ายสิญจน์โยง มีหลกัทีตอ้งระวงั

อยา่งหนึง คือ จะโยงในทีสูงกวา่พระพุทธรูปทีตงัในพิธีไม่ได ้และจะปล่อย ให้ลาดมากบัพืนทีเดิน

หรือนงัก็ไม่เหมาะเพราะสายโยงนีเป็นสายทีล่ามโยงออกมาจากกระหม่อมของศพ เป็นสิงเนืองดว้ย

ศพ จึงตอ้งล่ามหรือโยงให้สมควร 

            ส่วนการปฏิบติักรณียกิจ ในเมือพระสงฆ์มาถึงตามกาํหนดแล้วก็คล้ายกับงานมงคล 

สําหรับขอ้ปฏิบติัในวนัเลียงพระ ก็เช่นเดียวกบัทีกล่าวแลว้ในงานมงคล มีแต่เพียงวา่ในงานมงคล

หลงัจากพระสงฆฉ์นัเสร็จแลว้ นิยมให้มีบงัสุกุลแลว้จึงถวายไทยธรรม เมือพระสงฆ ์อนุโมทนาพึง

กรวดนาํอุทิศส่วนกุศลต่อไป 
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            พิธีฝ่ายภิกษุสงฆต์อ้งใชพ้ดัทีเกียวกบังานศพเป็นเหมาะสม เพราะงานอวมงคลเป็นเรือง

เกียวกบัการตายทงัสิน ถา้ไม่มีจะใชพ้ดังานอืนก็ได ้เช่น พดังานฉลองต่าง ๆ การสวดมนต์ ในงาน

อวมงคลนี (สวดมนตเ์ยน็และฉันวนัรุ่งขึน) มีระเบียบนิยมเหมือนกนั ในตอนตน้และตอนทา้ยทุก

งาน ต่างกนัแต่ตอนกลาง ซึงมีนิยมเฉพาะงานๆ ดงันี 

             ๑. ทาํบุญศพ ๗ วนั สวดอนตัตลกัขณสูตร 

             ๒. ทาํบุญศพ ๕๐ วนั สวดอาทิตตปริยายสูตร 

             ๓. ทาํบุญศพ ๑๐๐ วนั หรือทาํบุญหนา้วนัปลงศพสวดธรรมนิยามสูตร 

             ๔. ทาํบุญศพในวาระอืนจากทีกล่าวนีจะสวดสูตาอืนใดนอกจากทีกล่าวนีก็ได้ 

แลว้แต่เจา้ภาพประสงคห์รือหวัหนา้นาํสวด แต่มีธรรมเนียมอยูว่า่ ไม่สวดเจ็ดตาํนาน สิบสองตาํนาน 

ธรรมจกัร มหาสมยั 

          ในการสวดนีมีระเบียบปฏิบติั คือ เมือพระหวัหนา้ให้ศีลและเจา้ภาพอาราธนาสวดพระปริตร

จบแลว้ ไม่ตอ้งขดั “สคฺเค” พระทุกรูปประนมมือพร้อมกนัแลว้ หวัหนา้นาํสวด 

              ก. นมการปาฐะ (นโม......) 

              ข. สรณคมนปาฐะ (พุทฺธ ํสรณ.ํ....) 

              ค. ปัพพโตปมคาถาและอริยธนคาถา (ยถาปิ เสลา....) 

          พอจบตอนนีทงัหมดลดมือลง แลว้รูปทีนงัอนัดบั ๓ ตงัพดัขดับทขดัของสูตรทีกาํหนดสวด

ตามงานสูตรใดสูตรหนึง เมือขดัจบวางพดั ทุกรูปประนมมือพร้อมกนัอีก หวัหนา้นาํสวดสูตรทีขดั

นาํนนั จบสูตรแลว้นาํสวดบททา้ยสวดมนตข์องงานอวมงคลต่อ คือ 

              ก. ปฏิจจปมุปบาท (อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา....) 

              ข. พุทธอุทานคาถา (ยทา หเว....) 

              ค. พุทเทกรัตตคาถา (อตีต ํนานฺวาคเมยฺย....) 

              ฆ. ภวตุ สพฺพมงฺคล.ํ... 

            ถา้สวดธรรมนิยามสูตร ใชส้วดติลกัขณาทิคาถา (สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯเปฯ เต โลเก 

ปรินิพฺพุตาติ) ก่อนสวดปฏิจจสมุปบาท เมือพระสวดมนตจ์บแล้ว ถา้มีการชกัผา้บงัสุกุลต่อทา้ยเจา้

จะลากสายโยงหรือภูษาโยงแลว้ทอดผา้ พอทอดถึงรูปสุดทา้ยพระสงฆก์็ตงัพดัพร้อมกนั (อยา่ขา้สาย

โยง หรือภูษาโยง เพราะจะถือวา่เป็นการขา้มศพ) การตงัพดัในพิธีชกับงัสุกุลของพระให้ใชมื้อซ้าย

จบัพดัแลว้ใชมื้อ ขวาจบัผา้บงัสุกุล ในกรณีทีเจา้ภาพบาํเพญ็กุศลเพียงสดมนต์ ไม่มีการเลียงพระ ไม่

ตอ้งสวดบทถวายพรพระ เมือพระสงฆ์รับไทยธรรมแล้ว หากไม่มีการรีบด่วน ในการอนุโมทนา

ดว้ยบทวเิสส อนุโมทนา พึงใชบ้ท “อทาสิ เม” เพราะศพยงัปรากฏอยู ่

 



 

 

 

๒๘๓

       รวมความวา่ งานศาสนพิธีต่างๆ ทีจดักนัทวัไป มีจุดมุ่งหมายเพียง ๒ ประการนีเท่านนั   

ศาสนพิธีกรทีจะปฏิบติัพิธีต่างๆ พึงศึกษาหลกัการของศาสนพิธีทงั ๒ ประเภท (งานมงคล กบังาน

อวมงคล) การจดัพิธีดังกล่าวมีรูปแบบการจดัการเป็น ๒ ลกัษณะ คือ พิธีทีชาวบ้านจดักนัตาม

ประเพณีนิยม การจดัการลกัษณะนีไม่มีรูปแบบทีแน่นอน ต่างปฏิบติัตามความเชือถือปฏิบติักนัสื

อบๆ มาจนเคยชิน เคยปฏิบติัมาเช่นไร ก็ปฏิบติัไปเช่นนนั ตามแบบของวดั ตามแบบของหมู่บา้น 

หรือของสังคมนันๆ วดัหนึง หมู่บ้านหนึง สังคมหนึงก็จดักันไปตามแบบของตนๆ ลักษณะนี

เรียกวา่ “พิธีแบบชาวบ้าน หรือพิธีท้องถิน” และพิธีทีส่วนราชการต่างๆ จดัขึน มีรูปแบบ ขนัรูอน มี

กาํหนดเวลาไม่วา่จจดัทีตาํบล อาํเภอ จงัหวดัอะไร ก็จะปฏิบติัเหมือนๆ กนั การจดัพิธีลกัษณะเช่นนี

เรียกวา่ “พิธีแบบทางราชการ” การจดัพิธีทงั ๒ ลกัษณะนนั มีลาํดบัขนัตอนใหญ่ๆ คือ  

   -การเตรียมการ ปฏิบติัก่อนจะจดังานพิธี 

   -ปฏิบัติการ ปฏิบติัก่อนพิธีและระหวา่งพิธี 

   -สรุปงาน ปฏิบติัหลงัเสร็จพิธี 

 รูปแบบของงานศาสนพธีิ 

  ศาสนพิธีมีรูปแบบการจดัหรือรูปแบบการปฏิบติัศาสนพิธีทีแตกต่างกนัออกไปจ าแนก

ไดเ้ป็น ๔ รูปแบบ๑ คือ 

  ๑. งานพระราชพิธี เป็นงานทีพระมหากษตัริยท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัขึนเป็น

ประจาํปีเช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานทีทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ให้จดัขึนเป็นกรณีพิเศษ เช่น พระราชพิธีอภิเษกสมรส พระราชพิธีสมโภชเดือนและ

ขึนพระอู่ 

  ๒. งานพระราชกุศล เป็นงานทีพระมหากษตัริยท์รงบ าเพ็ญพระราชกุศล งานพระราช

กุศลบางงานต่อเนืองกบังานพระราชพิธี เช่น พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลทกัษิณานุประทาน

พระบรมอฐิัสมเด็จพระบรมราชบุพการี พระราชกุศลทรงบาตร 

  ๓. งานรัฐพิธี เป็นงานพิธีทีรัฐบาลหรือทางราชการจดัขึนเป็นประจ าปี โดยกราบทูล

เชิญสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเสด็จฯ ทรงเป็นประธานประกอบพิธี เช่น รัฐพิธีทีระลึกวนัจกัรี รัฐพิธี

ฉลองวนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึงปัจจุบนัทรงรับเขา้เป็นงานพระราชพิธี 

                                                      
๑ ผศ.ดร.ประพฒัน์ ศรีกูลกิจ และคณะ, เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, (พิษณุโลก : 

บริษทัโฟกนั พรินติงจาํกดั, ๒๕๕๙), หนา้ ๕๕-๖๒.  



 

 

 

๒๘๔

  ๔. งานราษฎร์พิธี เป็นงานทาํบุญตามประเพณีนิยมทีราษฎรจดัขึนเพือความเป็นสิริ

มงคลแก่ตนเองและชุมชน หรือเป็นการท าบุญเพืออุทิศผลให้แก่ผูล้่วงลบัไปแลว้ในโอกาสต่างๆ 

ซึงเป็นการจดัตามความศรัทธาและความเชือทีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาตามทอ้งถินหรือชุมชนนนัๆ 

 องค์ประกอบของพธีิ  

  องคป์ระกอบของพิธี โดยทวัไป มี ๓ องคป์ระกอบ ดงันี 

  ๑. พธีิกรรม คือการกระทาํทีเป็นวธีิการเพือให้ไดรั้บผลสําเร็จและนาํไปสู่ผลทีตอ้งการ 

อนัเป็นเครืองนอ้มนาํศรัทธาทีจะพาเขา้สู่เป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องผูท้ีจดักิจกรรมนนัๆ 

และสามารถนอ้มนาํใหผู้ศ้รัทธาเขา้ถึงธรรมทีสูงขึน 

  ๒. พิธีการ คือ ขนัตอนของพิธีทีกาํหนดไวต้ามลาํดบัตงัแต่เริมตน้พิธีจนจบพิธี เพือให้การ

จดักิจกรรมในพิธีนนั ๆ เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เรียบร้อย และสวยงาม อนันาํมาซึงความศรัทธา

และความเชือในการจดักิจกรรมร่วมกนั ทงัในส่วนผูที้เขา้ร่วมพิธีและผูที้พบเห็น 

  ๓. พธีิกร คือ ผูด้าํเนินรายการประกอบพิธีกรรมนนัๆ ใหเ้ป็นไปตามขนัตอนทีไดก้าํหนดไว้

โดยทาํหน้าทีรับผิดชอบในดา้นพิธีการ ประสาน ควบคุม และกาํกบัพิธีการต่างๆ ให้เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยตามกาํหนดการ ในกรณีทีเป็นพิธีกรทางศาสนา จะเรียกวา่ “ศาสนพิธีกร” ซึงหมายถึง

ผูท้าํหน้าทีควบคุมและปฏิบติัศาสนพิธีให้ถูกตอ้งตามพิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนประสานงาน

เพอืให้การดาํเนินกิจกรรมในพิธีนนัๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 

 ๙.๓ ความหมายและความสําคัญของศาสนพธีิกร 

 ๙.๓.๑ ความหมายของคําว่าศาสนพิธีกร 

 การจะเขา้ใจความหมายของคาํว่าศาสนพิธีกรมีความจาํเป็นจะตอ้งทราบรากศพัท์  ซึงคาํ

วา่ศาสนพิธีกรมาจากคาํวา่  ศาสน + พิธีกร มีอธิบายดงัต่อไปนี 

  “ศาสน” หรือ “ศาสนา” มาจากภาษาสันสกฤตวา่ ศาสน ํถา้เป็นภาษาบาลีมาจากคาํวา่ สาสน ํ 

มีความหมายตามรูปศพัทว์า่ คาํสงัสอนทีมีองคป์ระกอบอยู ่๕ ประการคือ  

 (๑) กล่าวถึงความเชือในอาํนาจของสิงทีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  

 (๒) มีหลกัศีลธรรมทีใหป้ฏิบติัเป็นลาํดบั  

 (๓) มีจุดหมายสูงสุดของชีวิต  

 (๔) มีหลกัพิธีกรรม  



 

 

 

๒๘๕

 (๕) มีความเขม้งวดกวดขนัในเรืองความจงรักภกัดี๒ 

 คาํว่าศาสนา ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 

คือลทัธิความเชือถือของมนุษยอ์นัมีหลกัคือแสดงกาํเนิดและสินสุดของโลก เป็นตน้อนัเป็นไปในฝ่าย

ปรมตัถ์ประการหนึงแสดงหลกัธรรมเกียวกบับุญบาปอนัเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึงพร้อมทงั

ลทัธิพิธีทีกระทาํตามความเห็นหรือตามคาํสังสอนในความเชือถือนนั ๆ๓ 

 พิธีกร ประกอบด้วยคาํว่า วิธิ + กร เป็นคาํสมาส แปลว่า ผูก้ระทาํพิธี พิธีกร คือบุคคลที

รับผิดชอบดา้นพิธีการมีหน้าทีดาํเนินรายการให้เป็นไปตามขนัตอนทีเตรียมไวแ้ล้วซึงต่างโฆษกคือผู ้

ประกาศ ผูโ้ฆษณา หรือผูแ้ถลงข่าวแทน๔ 

 พิธีกร คือ ผูด้าํเนินรายการประกอบพิธีกรรมนนั ๆ ให้เป็นไปตามขนัตอนทีไดก้าํหนดไว ้

โดยทาํหนา้ทีรับผิดชอบในดา้นพิธีการ ประสาน ควบคุม และกาํกบัพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อยตามกาํหนดการ๕ 

 จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ ศาสนพิธีกร คือผูเ้ป็นพิธีกรกระทาํพิธีทางศาสนา  ซึง

หมายถึงผู ้ท ําหน้าทีควบคุม และปฏิบัติศาสนพิธี ให้ถูกต้องตามพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจน

ประสานงานเพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมในพิธีนนัๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

๙.๓.๒ ความสําคัญของศาสนพธีิกร 

ศาสนพิธีกร เป็นบุคคลทีมีความสําคญัเป็นอย่างมากในงานพิธีการ เพราะหมายถึง บุคคลที

รับผิดชอบดา้นพิธีการ มีหนา้ทีดาํเนินรายการให้เป็นไปตามขนัตอนทีเตรียมไวแ้ล้ว ในการจดังาน

พิธีการ หรือ ศาสนพิธี คือการประกอบพิธีทางศาสนานี จะมีบุคคลประเภทหนึงเป็นผูด้าํเนินการใน

เรืองพิธี มีชือเรียกกนัหลากหลาย เช่น มรรคนายก อุบาสก เจ้าหน้าท ีเจ้าพนักงาน แต่ในทีนีในกรณี

ทีเป็นพิธีกรทางศาสนา จะขอเรียกบุคคลนีวา่ ศาสนพธีิกร ซึงมีความสําคัญเป็นผู้ดําเนินการพิธีทาง

ศาสนา คือ ผูเ้ตรียมการทุกขนัตอน  ซึงหมายถึงผูท้าํหน้าทีควบคุมและปฏิบติัศาสนพิธี ให้ถูกตอ้ง

ตามพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนประสานงาน กับทุกฝ่าย และกาํกับพิธีการ เพือให้การดาํเนิน

                                                      
๒ คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,ศาสนาทวัไป, (กรุงเทพมหานคร  :โรงพมิพม์หา

จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๕๓), หนา้ ๓. 
๓ ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร  : นามมีบุ๊คส์

พบัลิเคชนั,๒๕๔๖),หนา้ ๑๑๐๐. 
๔ ทองสุข มนัตาทร, ศิลปะการพูดและการเป็นพธีิกร, พิมพค์รังที ๘, (ม.ม.ท.,ม.ป.พ., ๒๕๕๔), หนา้ ๕.  
๕ ธีรภทัร เมฆขนุทด, พิธีกรรม พธีิการ พธีิกรรม, พิมพค์รังที ๓, (นครราชสีมา : โจเซฟ พลาสติกการ์ด 

แอนด ์ปรินท์ จาํกดั, ๒๕๖๒), หนา้ ๘. 



 

 

 

๒๘๖

กิจกรรมในพิธีนนั ๆ ให้เป็นไปดว้ย ความเรียบร้อย ตามขนัตอนทีไดเ้ตรียมไวก่้อนแลว้ โดยการพูด

บา้งเล็กนอ้ยหรือไม่ตอ้งพูดเลย 

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนพิธีกรถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการประกอบพิธี

นนั พิธีกรรมจะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยหรือไม่ ขึนอยู่กบัศาสนพิธีกรเพราะเป็นผูอ้อกแบบพิธี

การ ออกแบบขนัตอนทุกอยา่งอยา่งเป็นระเบียบเพือให้งานนนั ๆ มีความสมบูรณ์ 

๙.๓  คุณสมบัติของศาสนพธีิกร 

ศาสนพิธีกร  มีหนา้ทีควบคุม ปฏิบติั จดัการ ตลอดถึงให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษาในการจดั

พิธีการทางพระพุทธศาสนา เนืองจากในงานพิธีต่างๆนนัผูม้าร่วมประกอบพิธีทุกคนจะมุ่งความ

สนใจไปทีจุดเดียวกันคือศาสนพิธีกรเพราะต้องการทราบว่าศาสนพิธีกรจะเริมอย่างไร  จะ

ดาํเนินการอย่างเป็นขนัตอนอย่างไร  จะจบอย่างไร ศาสนพิธีกรจึงเป็นจุดเด่นของพิธีการนนั ๆ 

ศาสนพิธีกรทีดีจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัิหลายประการ เช่น  

๑. ด้านบุคลิกภาพ  แต่งตวัเรียบร้อยสุภาพถูกกาลเทศะถา้แต่งเครืองแบบตอ้งแต่งใหไ้ดค้รบ

และถูกตอ้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีทุกประการเช่น  ป้ายชือไม่มีเครืองหมายสังกดัอากบั

กิริยากระตือรือร้นแต่ไม่ลุกลีลุกลน ใบหน้าเบิกบานแจ่มใสมองผูอื้นอย่างเป็นมิตรมีท่าทีโอคา

ปราศยัและตอ้นรับขบัสู้มีความทรงจาํดี 

 ๒. ด้านการพูด  มีความรู้เบืองต้นเกียวกับการพูดเช่น การทักทีประชุมการพูดให้

สละสลวย  การพูดเชือมโยงไม่พูดห้วนๆสันๆเกินไปหรือไม่มีขยะถ้อยคาํมากเกินไป   ไม่พูดมาก

เกินไปน้อยเกินไปไม่พูดวกวน  ไม่พูดดว้ยท่าทีเคร่งเครียดเป็นทางการเกินไป  บางโอกาสบางงาน

อาจมีลูกเล่นหรือมุกตลกประกอบ  ไม่พูดพรําหรือเพอ้เจอ้เกินไป  ไม่มีลกัษณะเป็นการอ่านขอ้ความ

มากกวา่การพูด 

 ๓. ด้านปฏิภาณไหวพริบและด้านจิตใจ มีการตดัสินใจทีฉับไวและถูกตอ้ง สามารถ

แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งทีเกิดขึนในพิธีได้ทนัการณ์  สามารถประสานงาน ควบคุม กาํกบัพิธีการได้ดี  มี

ปฏิภาณไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีปรับตัวได้ตามสถานการณ์จิตใจสุขุมเยือกเย็น

ควบคุมอารมณ์ไดดี้หรือมีสมาธิดีปฏิภาณไหวพริบเป็นเรืองสาํคญัมาก บนพืนฐานแห่งความเป็นผูรู้้

จิตวิทยาและยาํเกรงในความรู้สึกของคนอืนเช่นวิทยากรพูดเกินเวลาถามพิธีกรวา่ เวลาของฉนัหมด

หรือยงัขอต่ออีก ๒๐ นาทีไดไ้หม พิธีกรจะตอบคาํถามนีอยา่งไร จึงจะไม่เสียความรู้สึกของวทิยากร

ท่านนนัหรือของวิทยากรอีกท่านหนึงซึงมานงัรอบรรยายในชวัโมงถดัไปหากตอบไปว่าวิชาของ

ท่านสําคญัมากผูจ้ดัจะให้เวลาท่านเพิมในตอนบ่ายจะดีไหมครับหรือว่าจะให้มีการซักถามอีกครัง

ในภาคบ่ายจะดีไหมครับหรือไม่ก็ปล่อยให้พูดไปแต่เขียนโน๊ตไปบอกว่าวิทยากรท่านต่อไปมารอ



 

 

 

๒๘๗

แลว้ครับ ศาสนพิธีกรจะตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบก่อนปฏิบติังานหรือปฏิบติัพิธีกรรมจะตอ้งทราบวา่

ใครเป็นประธานในพิธีมีชือนามสกุล มียศอยา่งไร ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติัพิธี บาง

งานหรือบางพธีิไม่มีการเตรียมความพร้อมไม่มีการเตรียมการ ก็จะทาํใหง้านบกพร่องเสียหายได ้

 ๔. ด้านความรู้ความสามารถ  มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปฏิบติัศาสนพิธี อยา่ง

กวา้งขวาง ละเอียด ลึกซึง  มีความรู้ในเรืองพิธีการทีตนดาํเนินการอยูอ่ยา่งครบวงจร จึงจะเกิดความ

มนัใจหรือเชือมนัไม่ประมาทเช่นพิธีกรงานพระราชทานเพลิงศพจะตอ้งรู้ขนัตอนวา่เริมจากอะไรถา้

ประธานในพิธีถามพิธีกรวา่ผมจะตอ้งคาํนบักีครังตอนไหนบา้งพิธีกรจะตอ้งตอบคาํถามนีอยา่งฉาก

ฉานเพราะพิธีกรไม่ใช่ผูมี้หนา้ทีเดินไปพูดเมือใกลถึ้งเวลาเท่านนัมีความรู้ความสามารถในเรืองการ

บริหาร หรือการจดัการเช่นการวางแผนการเตรียมงานในระยะสันระยะยาวการเตรียมงานในระยะ

กระชนัชิดการมอบหมายงานให้คนอืนช่วยการประสานงานในจุดต่างๆ เพือให้เกิดความมนัใจใน

การปฏิบติัหน้าทีความรู้ความสามารถเหล่านีจะบงัเกิดขึนไดก้็จะตอ้งอาศยัการศึกษาการแสวงหา

ความรู้และสังเกตจากการจดังานทีแทจ้ริงแลว้นาํมาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนสร้างความเชือมนั

ใหแ้ก่ตนเองแลว้ก็จะเกิดผลดีต่อตนเอง และการจดัการนนัๆ ต่อไป 

   คุณสมบัติของศาสนพธีิกร (๑) ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติัศาสนพิธี (๒) มีไหว

พริบ ปฏิภาณ ตดัสินใจ และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไดร้วดเร็วและเรียบร้อย (๓) มีความแม่นยาํ ละเอียด 

รอบคอบ (๔) แต่งกายและปฏิบตัิตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ มีมารยาทเรียบร้อย และ (๕) 

สามารถประสานงาน ควบคุม กาํกบัพิธีการไดดี้๖ 

 

๙.๔ จรรยาบรรณของศาสนพธีิกร 

พิธีกรทีดี นนั ตอ้งศึกษางานให้ชดั  เตรียมงานให้ดี  และประสานงานกบัผูเ้กียวขอ้งอย่าง

ถว้นทวั จึงจะเกิดความมนัใจในการปฏิบติัหนา้ที ซึงควรมีจรรยาบรรณ  ดงันี  

อยา่ริอา่นเป็นโฆษกใหญ่  อยา่เขา้หาไมคเ์วลาเมา 

อยา่มวัเล่าเรืองตวัเอง   อยา่อวดเก่งพูดยาวนาน 

ตอ้งเตรียมการทุกขนัตอน  พึงสังวรจดัรายการ 

จงพูด อ่าน เขียน ใหถู้ก   ปลูกไมตรีสร้างทีมงาน 

ดาํรงความสง่า    และหมนัศึกษาหมนัปรับปรุง  

 

                                                      
๖ ประพฒัน์ ศรีกลูกิจ และคณะ, เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, หนา้ ๓๔๙. 



 

 

 

๒๘๘

 การเตรียมตัวของพิธีกร   

 ในการรับหน้าทีพิธีกรนัน เมือทราบว่า จะต้องไปทาํหน้าที จึงควรทีจะมีการเตรียมตวั 

เตรียมการ เพือให้เกิดความพร้อม และสามารถปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ของงาน 

นนัๆ 

อาจารย์ ผาณติ กันตามระ และอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล  ผูซึ้งถือวา่ นกัพูด นกัอภิปราย และ

นกัโตว้าทีชือดงั ซึงเป็นผูมี้ความเชียวชาญด้านการพูด ได้ให้ข้อสังเกต การเตรียมตวัในการเป็น

พิธีกร ทีดี และ ประสบความสาํเร็จ วา่ การเป็นพิธีกร มีการเตรียมการ  ๑๓ ขนัตอน คือ 

  เตรียมตวัใหพ้ร้อม    ซกัซอ้มใหดี้  

ท่าทีให้สง่า     วาจาใหสุ้ขมุ  

ทกัทีประชุมไม่วกวน    เริมตน้ให้โนม้นา้ว  

เรืองราวใหก้ระชบั    ตาจบัผูฟั้ง  

เสียงดงัใหพ้อดี     อยา่ให้มีเออ้อา้  

ดูเวลาใหพ้อครบ    สรุปจบให้จบัใจ   

และ จากไปใหคิ้ดถึง   

สรุปบทบาทการเป็นพิธีกร ไดว้า่  “ตน้ตืนเตน้ กลางกลมกลืน จบจบัใจ” พิธีกร จึงเป็นผูมี้

ความสําคญั ในการรับผิดชอบดา้นพิธีการ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดังานงาน  และเกิด

ความเรียบร้อย 

 

๙.๕ บทบาทและหน้าทขีองศาสนพธีิกรได้ 

 ในทศันะทวัๆไปศาสนพิธีกรมกัจะหมายถึงบุคคลทีมีหนา้ทีหรือบทบาทดงัต่อไปนี 

 (๑) เป็นผูน้าํดา้นพิธีการเป็นผูน้าํเขา้สู่พิธีการหรือเปลียนบรรยากาศเขา้สู่บรรยากาศแห่ง

พิธีการ 

 (๒) เป็นผูป้ระสานเป็นผูค้วบคุมเป็นผูก้าํกบัรายการตามกาํหนดการโดยเคร่งครัด 

 (๓) เป็นผูม้ีความรู้มากทีสุดในพิธีการนนัๆเช่นพิธีกรในงานวางศิลาฤกษ์ก็จะต้องมี

ความรู้ในพิธีวางศิลาฤกษม์ากทีสุดกวา่ผูอื้นในงานนนั 

 (๔) เป็นผูมี้ขอ้มูลมากทีสุดเช่นประธานมาถึงเวลาใดใครมาร่วมเป็นเกียรติทีเป็นบุคคล

สาํคญัเป็นตน้ 

 (๕) เป็นผูเ้ชือมโยงกิจกรรมเช่นเมือมีการบรรยายเรือง คุณธรรมจบแลว้ต่อไปจะเป็น

การบรรยายเรืองสมาธิพิธีกรก็จะเป็นผูเ้ชือมโยงกิจกรรมในลกัษณะทีวา่คุณธรรมจริยธรรมนนัถา้จะ



 

 

 

๒๘๙

ให้อย่างลึกลงในจิตใจผูป้ฏิบติัจะไดเ้ป็นผูมี้คุณธรรมสูงส่งนนัตอ้งฝึกจิตใจให้มนัคงรู้เท่าทนัด้วย

วธีิการแห่งสมาธิต่อจากนีไปท่านผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดท้ราบเรืองของสมาธิอยา่งละเอียด 

 (๖) เป็นผูข้บัเคลือนกลไกต่างๆเช่นเป็นผูเ้ชิญใหป้ระธานกล่าวเชิญใหม้อบรางวลั 

 (๗) เป็นผูส้ร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์ตามระดบัของงานเช่นงานฌาปนกิจศพ

ตอ้งการความสงบสาํรวมงานมงคลสมรสตอ้งการความชืนชมยนิดี 

 (๘) เป็นผูก่้อให้เกิดความสมานฉนัเช่นในการประชุมสัมมนาบางทีก็มีคนพูดขดัแยง้กนั

บางทีก็รุนแรงกระทบกระทงัการพิธีกรอาจจะเป็นผูเ้ปลียนบรรยากาศมาเป็นกนัเองหรืออารมณ์ขนั

หรือชีให้เห็นว่าเป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือเป็นการแสวงหาทางออกหรือแกไ้ขปัญหาอย่างดี

ทีสุด 

 (๙) เป็นผูแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้เช่นถึงเวลาแลว้วิทยากรยงัไม่มาหรือถึงเวลาแสดงผูแ้สดง

ยงัแต่งตวัไม่เสร็จสิงเหล่านีเป็นสิงทีทา้ทายความสามารถของพิธีกร พีจะทาํอย่างใดอย่างหนึงใน

ช่วงเวลาแห่งการรอคอยอาจจะหาขอ้มูลทีเกียวขอ้งมาพูดเป็นการเสริมช่องวา่งเช่น พิธีการวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม มีช่องว่างระหว่างรอประธานพิธีกรท่านหนึงท่านไดใ้ห้ขอ้มูลต่อที

ประชุมเกียวกบัเรืองพดัยศของพระสงฆ์ทีมาร่วมพิธีอธิบายไดล้ะเอียดดีเช่นพระยศของพระราชา

คณะจะแตกต่างจากพระยศของพระครูอยา่งไรแต่ต่างจากพระเปรียญอย่างไรเป็นการสะกดความ

สนใจของผูเ้ขา้ร่วมพิธีแต่ละคนก็หนัหนา้ไปมองทีพดัยศตามคาํพูดของพิธีกร 

 (๑๐) พิธีกรเป็นผูพู้ดคนแรกและพูดคนสุดทา้ยในพิธีการหรือในงานนนัๆ 

 สรุปพธีิกรต้องมีหัวใจพธีิกร ๔ ข้อคือ  ต ป ศ ก 

 ต. คือ การเตรียมการทงัเตรียมตวัเองเตรียมงานเตรียมบรรยากาศของงาน 

 ป.  คือ ประสานงานประชุมผูเ้กียวข้องแบ่งงานให้ผูรั้บผิดชอบมีผูช่้วยหลายๆคนทาํ

หนา้ทีแตกต่างกนัไปใครทาํหนา้ทีอะไรทีไหนอยา่งไรเมือไรต่อจากใคร 

 ศ.  คือศึกษาหาความรู้เพิมเติมเช่นเป็นพิธีกรพิธีพระราชทานเพลิงศพจะตอ้งรู้วา่ขนัตอน

ที ๑ คืออะไร ๒ - ๓ คืออะไรอะไรควรทาํอะไรควรละเวน้ 

 ก. คือแกไ้ขหลงัจากประเมินผลแลว้ใหท้าํ 

  หน้าทศีาสนพธีิกร 

  หน้าทีของศาสนพิธีกร คือการลาํดบัของศาสนพิธี มีหลกัการดงันี “การเตรียมการ การ

เตรียมสถานที การเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมบุคลากร การเตรียมเวลา และการเตรียมกาํหนดการ”  

 ๑. การเตรียมการ 

  การเตรียมการ คือ การวางแผนทีจะทาํงาน ศาสนพิธีกรจะจดังานพิธีอย่างใดอย่างหนึง

จะตอ้งวางแผนและจดัแผนไวเ้ป็นหมวดๆ เพือความสะดวกในการปฏิบติั หรือในการมอบหมาย



 

 

 

๒๙๐

การปฏิบติัและต้องวางแผนไวด้้วยว่า ใครจะต้องทาํ ทาํอะไร สิงใดทาํก่อน สิงใดทาํทีหลัง ทาํ

อยา่งไร เกียวขอ้งกบัผูใ้ดบา้ง การเตรียมการนีแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ “ระยะยาว ระยะกลาง และ

ระยะสัน”๗   

  เมือมีการปรึกษาหารือและมีขอ้ตกลงกนัเป็นทีเรียบร้อยแลว้ ในการจดัพิธีเนืองในโอกาส

ต่างๆ นนั ผูท้ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ทีในการเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมจะตอ้งมีการเตรียมการดงันี

(๑) การเตรียมสถานที (๒) การเตรียมอุปกรณ์ (๓) การเตรียมบุคลากร (๔) การเตรียมกาํหนดการ 

 ๑. การเตรียมสถานท ี

 การเตรียมสถานที (สถานทีทีจะใช)้ กิจกรรมแรกทีผูด้าํเนินกิจกรรมควรคาํนึงถึง คือ การ

เตรียมสถานที ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมของสถานที งานทีจะจดัเป็นงานพิธีใด งานมงคล หรือ

งานอวมงคล สถานทีนนัมีความเหมาะสมกบัการจดัพิธีหรือไม่เพียงใด ซึงจะไดม้ีการวางแผนใน

การจดักิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี (๑) ความเหมาะสมของ

สถานทีในการจดัพิธี เช่น งานมลคล หรืองานอวมงคล ชนับนหรือชนัล่าง (๒) มีความกวา้งขวาง 

เพียงพอกบัการรองรับผูร่้วมพิธี (๓) สะอาด สะดวก ปลอดภยั ทางเขา้-ทางออก ทีจอดรถ ห้องนาํ 

ห้องสุข ไม่สกปรก หรือมีกลินเหม็น อากาศถ่ายเทได้ดี (๔) ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีเสียงอึกทึก

ครึกโครม  

  ๓. การเตรียมอุปกรณ์ 

  การเตรียมอุปกรณ์ (อุปกรณ์ทีจะใชใ้นงาน) เป็นสิงจาํเป็นของพิธีต่างๆ ซึงผูท้าํหนา้ทีศาสน

พิธีกรควรมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัพิธีการหรือพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น วตัถุประสงค์ของการจดัศา

สนพิธีเป็นงานมงคล งานอวมงคล หรือการจดังานมงคลและงานอวมงคลพร้อมกนั ซึงแต่ละงาน

จะตอ้งใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีทีแตกต่างกนั เช่น งานมงคลสมรส งานวางศิลาฤกษ์เป็นตน้ 

อุปกรณ์หลกัทีใชใ้นงานศาสนพิธี 

  ในการจดัพิธีต่างๆ ตอ้งมีอุปกรณ์ในการจดัทงัสิน ศาสนพิธีกรจะตอ้งทราบว่า งานพิธีใด 

ใชอุ้ปกรณ์อะไร แลว้จึงจดัเตรียมอุปกรณ์เหล่านนัใหเ้หมาะสมกบังาน และจดัเตรียมใหอ้ยูใ่นสภาพ

ทีจะชา้นไดท้นัที อุปกรณ์ในการจดัพธีินนัมีอยู ่๒ ประเภท คือ  

  ๑. อุปกรณ์ทัวไป เช่น ๑) โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป แท่นกราบ ๒) แจกนัดอกไมห้รือพาน

พุ่ม ๓) กระถางธูป เชิงเทียน ๔) ธูป เทียน บูชาพระ ๕) เทียนชนวน ๖) ทีกรวดนาํ ๗) สําลีกรรไกร 

                                                      
๗ นายสุวรรณ กลินพงศ์ และคณะ, คู่มือการปฏิบัติศาสนาพิธี, กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, 

พิมพค์รังที ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๕๒), หน้า 

๒๙-๓๓.  



 

 

 

๒๙๑

เชือชนวน (นาํมนัเบนซินผสมกบัเทียนขีผึงแท)้ ๘) ใบปวารณา และจตุปัจจยัไทยธรรม ๙) เครือง

ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ๑๐) เครืองรับรองพระสงฆ์ เช่น นาํร้อน นาํเยน็ อาสน์สงฆ์หรือพรมนัง 

เสือ หมอนพิง กระดาษเช็ดมือ กระโถน เป็นตน้ 

  ๒. อุปกรณ์เฉพาะพิธี (เพมิจากอุปกรณ์หลกั) 

  อุปกรณ์ทใีช้ในงานพิธีงานมงคล 

    ๑) ภาชนะนาํพระพุทธมนต ์(ขนันาํมนตพ์ร้อมนาํ) และเทียนเทียนสําหรับนาํมนต์

ทีพรมนาํมนต์ เช่น ครอบนาํมนต์/บาตร/ขนั ทีประพรมนาํพระพุทธมนต์ (มดัหญา้คา ใบมะยม 

ดอกไมเ้งินทอง) สายโยง ภูษาโยง แถบทอง ธูปเทียนแพ กรวยกระทงดอกไม ้แหง้เจิม ฯลฯ  และสิง

อืนๆ ตามลกัษณะงาน เช่น ทองคาํเปลว แป้งเจิม ผา้สี พวงมาลมัมงคลแฝด ฯลฯ 

    ๒) สายสิญจน์ พร้อมพานรอง ๒ ใบ 

    ๓) เทียนนาํมนต ์(เทียนขีผงึแทนิ้ยมขนาดนาํหนกั ๑ บาท) 

   ๔) พานรองสายสิญจน์จาํนวน ๒ พาน  

 อุปกรณ์เฉพาะงานพิธีมงคลสมรส 

    ๑) มงคลแฝด 

    ๒) โถปริกแป้งกระแจะสาํหรับเจิม 

    ๓) สังข ์

    ๔. หมอนกราบ ๒ ใบ 

  อุปกรณ์เฉพาะพิธีวางศิลาฤกษ์ 

    ๑) แผน่ศิลาฤกษ ์

   ๒) ไมม้งคล ๙ ชนิด คือ ไมช้ยัพฤกษ ์ไมร้าชพฤกษ ์ไมส้ักทอง ไมไ้ผสี่สุก ไมพ้ะยูง 

ไมท้องหลาง ไมก้นัเกรา ไมท้รงบาดาล และไมข้นุน 

    ๓) คอ้นตอกไมม้งคล 

    ๔) แผน่อิฐ ทอง-นาก-เงิน อยา่งละ ๓ แผน่ (รวม ๙ แผน่) 

    ๕) โถปริกกระแจะเจิม 

    ๖) ทองคาํเปลวปิดศิลาฤกษ์๓ แผ่น พร้อมขีผึงหรือสิงทีทาแผ่นศิลาฤกษ์เพือปิด

แผน่ทอง 

   ๗) ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จ พร้อมเกรียงปาดปูน 

    ๘) ตลบันพรัตน์ 

    ๙) พวงมาลยั 

    ๑๐) ขา้วตอกดอกไมเ้หรียญเงิน และเหรียญทอง 



 

 

 

๒๙๒

    ๑๑) กระดาษ/ผา้เช็ดมือของประธาน 

  อุปกรณ์เฉพาะงานพิธีเปิดป้ายอาคาร 

    ๑) โถปริกแป้งกระแจะเจิม 

    ๒) ทองคาํเปลว ๓ แผน่ พร้อมขีผงึหรือสิงทีทาสาํหรับปิดแผน่ทอง 

    ๓) ผา้คลุมป้าย พร้อมสายชกัผา้คลุมป้าย 

    ๔) กระดาษ/ผา้เช็ดมือของประธาน 

 อุปกรณ์เฉพาะงานพิธีงานอวมงคล 

  พธีิสวดพระอภิธรรม 

    ๑) ภูษาโยง (ถา้ศพมีฐานนัดรศกัดิตงัแต่ชนัหม่อมเจา้ขึนไป ตอ้งเตรียมผา้ขาว กวา้ง

ประมาณ ๑๐ หรือ ๑๒ นิว ยาวเสมอกบัแถวพระสงฆจ์าํนวน ๑ ผืน เรียกว่า “ผา้รองโยง”) รองภูษา

โยงพร้อมพานรอง แถบทอง หรือสายโยงสาํหรับโยงมาจากหีบหรือโกศศพ 

    ๒) เครืองทองนอ้ย ๑-๒ ที (ตงัหนา้หีบศพ) ธูปไมร้ะกาํ และเทียนพร้อมโตะ๊วาง 

    ๓) ตูพ้ระอภิธรรม พร้อมโต๊ะตงัตูพ้ระอภิธรรมทีบูชา พดัรอง ๔ ดา้มสําหรับพระ

สวด  

    ๔) ผา้ไตร หรือผา้สาํหรับทอดบงัสุกุล เมือพระสงฆบ์งัสุกุลพร้อมพานรอง ฯลฯ 

    ๕) เครืองกระบะบูชาพระอภิธรรม (ในกรณีไม่มีเครืองกระบะบูชา ให้ใช้เชิงเทียน 

๑ คู ่แจกนัดอกไม ้๑ คู่และกระถางธูป ๑ กระถาง ตงัหนา้ตูพ้ระอภิธรรมแทนเพอืจุดบูชาพระธรรม) 

 อุปกรณ์เฉพาะงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ (อุปกรณ์เพิมจากการสวด

พระอภิธรรม) 

    ๑) ธรรมาสน์เทศน์คมัภีร์เทศน์พดัรอง ตะลุ่ม พาน 

    ๒) เครืองทองนอ้ย จาํนวน ๑ ที (เพิมอีก ๑ ทีสาํหรับประธานจุดบูชาพระธรรม) 

    ๓) เทียนส่องธรรม 

    ๔) ผา้ไตร หรือผา้สาํหรับทอดบงัสุกุล 

    ๕) เครืองไทยธรรมบูชากณัฑ์เทศน์ 

  อุปกรณ์เฉพาะงานพธีิทาํบุญครบรอบวนัตาย 

    ๑) อฐิั/รูปผูต้าย/ป้ายชือของบรรพบุรุษ 

    ๒) โตะ๊หมู่อีก ๑ ชุด ใชเ้ป็นทีบูชาอฐิั 

    ๓) เครืองทองนอ้ย 

    ๔) ภูษาโยง แถบทอง 

    ๕) ผา้ไตร หรือผา้สาํหรับทอดบงัสุกุล 



 

 

 

๒๙๓

  อุปกรณ์เฉพาะงานพิธีแสดงพระธรรมเทศนา 

    ๑) ธรรมาสน์ โต๊ะรองสําหรับพระสงฆขึ์น อาสนะปูนงั กระโถนเล็ก กระดาษ์เช็ด

มือ 

    ๒) คมัภีร์เทศน์พร้อพานรอง และพดัรองสาํหรับใหศ้ีล 

   ๓) โตะ๊วางเครืองกณัฑ์เทศน์พร้อมพาน โตก ตะลุ่ม 

   ๔) เชิงเทียนพร้อมเทียนส่องธรรม เครืองทองน้อยพร้อมเทียนและธูปไมร้ะกาํ ที

กรวดนาํพร้อมนาํ และโตะ๊วางดา้นหนา้ประธานพิธี  

   ๕) ไมโครโฟนสาํหรับพระเทศน์ และสาํหรับผูอ้าราธนา 

   ๖) นาํฉนัสําหรับพระเทศน์ (งานหลวงไม่ถวายนาํบนธรรมาสน์) 

  อุปกรณ์เฉพาะงานพธีิถวายพระกฐินพระราชทาน 

   ๑) พระบรมฉายาลกัษณ์ พร้อมโตะ๊หมู่สาํหรับประดิษฐาน 

   ๒) ตะลุมสาํหรับวางผา้กฐิน 

   ๓) เครืองราชสักกการะ (ธูปเทียนแพ กรวยดอกไม)้ 

   ๔) เทป หรือซีดีเพลงสรรเสริญพระบารมี 

   ๕) พานแวน่ฟ้าสาํหรับวางผา้พระกฐิน พานวางเทียนพระปาฏิโมกขพ์ร้อมโตะ๊รอง 

ตงัดา้นหนา้พระสงฆรู์ปที ๒ 

  แนวคิดและประวตัิความเป็นมาของการจัดโต๊ะหมู่บูชา 

  โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะทีใช้ตงัพระพุทธรูป หรือสิงอนัเป็นทีเคารพสักการะ 

เช่น พระบรมฉายาลกัษณ์ พระบรมสาทิสลกัษณ์หรือพระบรมรูปหล่อของพระมหากษตัริย ์พระ

ฉายาลกัษณ์ หรือพระสาทิสลกัษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือรูปของบรรพบุรุษ ประกอบดว้ย

เครืองบูชาอนัเป็นการแสดงออกซึงความเคารพอยา่งสูงของผูที้สักการะ และเป็นการแสดงถึงความ

กตญั ูทีพึงมีต่อผูม้ีอุปการคุณซึงเป็นวฒันธรรมอนัดีงามทีมีคุณค่ายงิของสังคมไทย 

  ความเป็นมาเกียวกบัโต๊ะหมู่บูชานัน สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดาํรงราชานุ

ภาพ ไดท้รงนิพนธ์ไวใ้นเรือง “อธิบายเครืองบูชา” ไดท้รงกล่าวถึงมา้หมู่ไวด้งันี 

  “เครืองบูชาชนิดนีเป็นอยา่งไทยแกมจีนนนั เพราะความคิดทีจดัเครืองบูชาเป็นความคิดไทย 

แต่กระบวนการทีจดัเอาอยา่งมาจากทีจีน เขาจดัตงัเครืองแต่งเรือน หรือเรียกอีกอย่างหนึงวา่ “ลาย

ฮ่อ” ซึงจีนชอบเขียนฉาก และเขียนเป็นลายแจกันและเครืองถ้วยชามอย่างอืน จีนเรียกว่า “ลาย

ปักโก๊” เป็นของทีไดเ้ห็นกนัมาในประเทศนีเห็นจะชา้นานแลว้ แต่ตามเรืองตาํนานปรากฏวา่ เมือใน



 

 

 

๒๙๔

รัชกาลที ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงสร้างสวนชวาทีในพระบรมมหาราชวงั 

(ตรงบริเวณสวนศิวาลยับดันี) ครังนนั ประจวบเวลาราชทูตไทยออกไปเมืองปักกิง ไปไดเ้ครืองตงั

แต่งเรือนอย่างจีนเขา้มาจดัแต่งพระตาํหนักทีในสวนชวา เป็นเหตุให้เกิดนิยมกนัขึนเป็นทีแรกว่า 

เป็นของงามน่าดูถึงไปผูกเป็นลายเขียนผนงัโบสถ์ แต่คิดดดัแปลงไปให้เป็นเครืองพุทธบูชา ยงัมี

ปรากฏอยู่ทุกวนันีทีพระอุโบสถ วดัราชโอรส ซึงพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงสร้าง

ตงัแต่ยงัดาํรงพระยศเป็นพระเจา้ลูกยาเธอ อยู่ในรัชกาลที ๒ แลว้ เจา้พระยานิกรบดินทร์ (โต ตน้

สกุล กลัยาณมิตร) เอาอย่างมาเขียนฝาผนงัพระอุโบสถวดักลัยาณมิตร ซึงสร้างเมือในรัชกาลที ๓ 

นนั เป็นตน้ สันนิษฐานวา่ แมใ้นชนันนัก็ยงัไม่เกิดเครืองบูชาอยา่งมา้หมู่ มาเมือพระบาทสมเด็จพระ

นงัเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระราชดาํริโดยอนุโลมตามลายฮ่อ ซึงเขียนผนงัโบสถ์ดังกล่าวมาแล้ว ให้

สร้างมา้หมู่ขึนสําหรับตงัเครืองบูชาหนา้พระประธานในพระอุโบสถวดัพระเชตุพน เป็นมา้หมู่ใหญ่ 

๑๑ ตวั และทรงพระราชดาํริให้สร้างมา้หมู่ขนาดน้อย มีมา้สําหรับตงัเครืองบูชาหมู่ละ ๔ ตวั ตงั

ประจําพระวิหารทิศสันนิษฐา นว่า  เค รืองบูชาอย่างม้าหมู่ เ กิดขึนด้วยพระราชดํา ริของ

พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือครังฉลองวดัพระเชตุพนเป็นเดิมแล้วผูอื้นนิยมก็เอา

แบบอยา่งทาํกนัต่อมาจนทุกวนันี 

  เครืองบูชาอย่างมา้หมู่ทีใช้เวลามีการงาน ใชเ้ป็นทีตงัพระพุทธรูปประกอบเครืองบูชา เช่น 

ในงานทาํบุญเรือนเป็นตน้ ก็มีใชแ้ต่เป็นอย่างเครืองประดบั เช่น ตงัทีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เมือ

งานระดูหนาวเป็นตน้ก็มีถา้ใช้ตงัพระพุทธรูปตอ้งถือว่า ทีตงัพระเป็นสําคญั คือ จะตงัอย่างไรให้

เป็นสง่างาม เหลือทีตงัพระเท่าใด จึงจัดเครืองบูชาเข้าประกอบ คือ เชิงเทียนวดัราชโอรส ซึ

พระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงสร้างตงัแต่ยงัดาํรงพระยศเป็นพระเจา้ลูกยาเธอ อยู่ใน

รัชกาลที ๒ แลว้ เจา้พระยานิกรบดินทร์ (โต ต้นสกุล กลัยาณมิตร) เอาอย่างมาเขียนฝาผนังพระ

อุโบสถวดักลัยาณมิตร ซึงสร้างเมือในรัชกาลที ๓ นนั เป็นตน้ สันนิษฐานวา่ แมใ้นชนันนัก็ยงัไม่

เกิดเครืองบูชาอย่างมา้หมู่ มาเมือพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชดาํริโดยอนุโลม

ตามลายฮ่อ ซึงเขียนผนังโบสถ์ดังกล่าวมาแล้ว ให้สร้างมา้หมู่ขึนสําหรับตงัเครืองบูชาหน้าพระ

ประธานในพระอุโบสถ วดัพระเชตุพน เป็นมา้หมูใ่หญ่ ๑๑ ตวั และทรงพระราชดาํริใหส้ร้างมา้หมู่ 

ขนาดนอ้ย มีมา้สําหรับตงัเครืองบูชาหมู่ละ ๔ ตวั ตงัประจาํพระวิหารทิศ สันนิษฐานวา่ เครืองบูชา

อย่างมา้หมู่เกิดขึนด้วยพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือครังฉลองวดั

พระเชตุพนเป็นเดิมแลว้ผูอื้นนิยมก็เอาแบบอยา่งทาํกนัต่อมาจนทุกวนันี 

  เครืองบูชาอย่างมา้หมู่ทีใช้เวลามีการงาน ใชเ้ป็นทีตงัพระพุทธรูปประกอบเครืองบูชา เช่น 



 

 

 

๒๙๕

ในงานทาํบุญเรือนเป็นตน้ ก็มีใชแ้ต่เป็นอยา่งเครืองประดบั เช่น ตงัทีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เมือ

งานระดูหนาวเป็นตน้ก็มี ถา้ใช้ตงัพระพุทธรูปตอ้งถือว่า ทีตงัพระเป็นสําคญั คือ จะตงัอย่างไรให้

เป็น สง่างาม เหลือทีตงัพระเท่าใด จึงจดัเครืองบูชาเขา้ประกอบ คือ เชิงเทียนและเครืองปักดอกไม้

เป็นตน้ ถา้ตงัมา้หมู่เครืองบูชาเป็นอยา่งเครืองประดบั โดยเฉพาะมีการประกวดกนั มีเครืองกาํหนด

สาํหรับการตดัสินวา่ ดีหรือเลว ดว้ยหลกัดงัอธิบายต่อไปนี  

 

  

 

  ๑. ความสะอาดเป็นขอ้สาํคญัอยา่งยงิ ถึงตวัมา้หมู่และเครืองตงัเครืองประดบัจะดีปานใด ถา้

ปล่อยใหเ้ปือนเปรอะสกกะปรก ก็อาจถูกตดัสินเป็นตกไม่ไดร้างวลั เพราะเป็นความผดิของเจา้ของ 

  ๒. ตวัมา้หมู่นนัควรใชข้องทาํประเทศนีถา้ยิงฝีมือทาํประณีต และความคิดประกอบมา้สูง

ตาํให้ได้ทรวดทรงงามเพียงใด ก็นับว่าดีขึนเพียงนนั มา้หมู่ทีทาํมาขายแต่เมืองจีนไม่นับเขา้องค์

สาํหรับตดัสินใหร้างวลั เพราะเป็นของมีขายในทอ้งตลาดดาษดืนนบัดว้ยร้อย หาวเิศษไม่ 

  ๓. เครืองบูชาทีตงับนมา้หมู่จะใช้เครืองแกว้หรือเครืองถว้ย เครืองโลหะหรือทาํดว้ยสิงอนั

ใดก็ไดก้าํหนดเลือกวา่ ดีนนั คือ เป็นของหายากสามารถหาของประเภทเดียวกนัไดห้มด ยกตวัอยา่ง 

ดงัเช่นวา่ ถา้ใช้เครืองแกว้เจียระไน หนามขนุน ก็ให้เป็นเครืองแกว้เจียระไน หนามขนุนทงัสิน หรือ

ใช้เครืองแกว้แดง ก็ให้เป็นเครืองแก้วแดงทงัสิน ดงันีเป็นตวัอย่างสิงของทีตงัไม่ขดักบัเครืองบูชา 

ยกตวัอยา่งขอ้หา้มดงัเอาชามอ่างสําหรับลา้งหนา้มาตงั หรือเอาคณฑีทีเขาทาํสาํหรับใส่สุรามาใชปั้ก

ดอกไม ้ดงันีเป็นตน้ นบัวา่ขดักบัเครืองบูชาอยา่งยงิ แต่กาํหนดเหล่านีมีการผนัผอ่นใหบ้า้ง เช่น บาง

ทีคุมของทีหายาก ยกตวัอยา่ง ดงัคุมเครืองแกว้เจียระไนอยา่งกะหลาป๋า หาเชิงเทียนแกว้อยา่งนนัไม่

มีจะใช้อย่างอืนแทนก็ไม่ติเตียน เพราะพน้วิสัยซึงจะหาไดถ้า้ว่าโดยย่อเครืองตงัมา้หมู่นนั ถา้เป็น

ของหายากและไดค้รบทงัชุดหรือโดยมากนบัวา่ดี 

  ๔. กระบวนจดัตงัของบนมา้หมู่เครืองบูชานนั ตอ้งจดัให้เห็นสง่างามแก่ตา คือ ไดช่้องไฟ

และแลเห็นของเล็กของใหญ่ไดถ้นดั แมใ้นเวลากลางคืนก็ให้แสงไฟเทียนทีจดัตงั อาจส่องกระจ่าง

ทวัทงัหมู่มา้ จึงนบัวา่ ดียงัของซึงจดัในเครืองบูชามีดอกไมเ้ป็นตน้ ยงิจดัให้ประณีตงดงามก็ยงิดี 

  ๕. สิงของสําหรับจดัตงัเครืองบูชามา้หมู่นนัของทีเป็นหลกัจะขาดไม่ได้ก็คือ เทียน ธูป 

ดอกไม๓้ อยา่งนี นอกนนัเห็นอนัใดเป็นของสมควร ดงัเช่นผลไมเ้ป็นตน้จะใชด้ว้ยก็ไดแ้ต่มีขอ้ห้าม



 

 

 

๒๙๖

ตามตาํราหลวงมิให้ใช้ดอกหรือผลไม้ซึงสาธุชนมกัรังเกียจกลิน ยกตวัอย่างดังเช่น ผลฝรัง ผล

มะม่วงผลจนัทน์ทีสุกงอมนนัเป็นตน้”๘ 

  จากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงอธิบาย

เกียวกบัเครืองบูชาดงักล่าว ทาํให้สันนิษฐานได้ว่า การจดัโต๊ะหมู่บูชา เริมมีมาแต่รัตนโกสินทร์

ตอนต้น สืบเนืองมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๓ ได้ทรงมี

พระราชดาํริให้จดัสร้างมา้หมู่ขึนสําหรับตงัเครืองบูชาหนา้พระประธานในพระอุโบสถ วดัพระเชตุ

พน ซึงเป็นมา้หมู่ขนาดใหญ่ และมา้หมู่ขนาดนอ้ย ทีตงัประจาํวิหารทิศ แต่ยงัไม่มีโต๊ะตวัล่างทีเป็น

ฐานรองรับมา้หมู่ ซึงเป็นการจดัแปลงโตะ๊เครืองบูชาอยา่งจีนมาเป็นอยา่งไทย และต่อมามีผูนิ้ยมจดั

โต๊ะเครืองบูชามา้หมู่เพือใช้เป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูป และมีโต๊ะประกอบเป็นทีตงัเครืองบูชา

ในการทาํบุญโอกาสต่าง ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ และของเจา้นายผูใ้หญ่ในสมยันัน ในช่วง

ระยะเวลาทีถือว่าได้มีการพฒันาเกียวกบัโต๊ะหมู่บูชามากทีสุดยุคหนึง ก็คือ ในการจดัพระราชพิธี

พระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที ๔ ทีไดท้รงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าภาษีนายอากร พ่อค้า จดัโต๊ะเครืองบูชาเข้าไปตงัเป็น

เครืองประดบั จาํนวน ๑๐๐ โต๊ะ ซึงเป็นปฐมเหตุทีให้มีความนิยมในการประกวดโต๊ะเครืองบูชา 

ดงันนั ในการบาํเพญ็กุศลคลา้ยวนัประสูติของพระบรมวงศานุวงศ ์เจา้นายผูใ้หญ่ หรืองานทาํบุญวนั

คลา้ยวนัเกิด ความคิดประกอบมา้สูงตาํให้ไดท้รวดทรงงดงาม ก็ยงิถือเป็นการทาํดว้ยการมีความคิด

ริเริมจดัแปลงให้สวยงามเหมาะสมไดส้ัดส่วน ผูเ้ป็นเจา้ของโต๊ะหมู่ชุดนนัก็เป็นผูส้มแก่รางวลั” ที

เป็นดงันีก็เพราะตอ้งการส่งเสริมให้ช่างไมไ้ทยไดมี้ความคิดในการจดัแปลงและสร้างมา้หมูอ่นัเป็น

การแสดงออกถึงศิลปะและฝีมือเชิงช่างของนายช่างไทยทีมีลกัษณะอนัอ่อนช้อยและสวยงามซึง

เป็นการแสดงให้เห็นวฒันธรรมทางดา้นศิลปะของสังคมไทย ซึงเป็นประเทศทีมีเอกลกัษณ์ในการ

คิดลวดลายเป็นแบบเฉพาะของตนเอง ซึงต่อมามีการจดัสร้างโต๊ะตวัล่างเพือเป็นฐานสําหรับรองรับ

มา้หมู่เพือให้มีความสะดวกในการจดัตงั เนืองจากเมือนาํมา้หมู่ไปจดัตงัในสถานทีทาํบุญบางแห่ง

ซึงมีพนืทีไม่เสมอกนั ก็จะตอ้งจดัหาวสัดุมารองรับทีฐานของมา้หมู่ แต่ละตวัเพอืให้มีความเสมอกนั

และสวยงามซึงทาํไดย้าก เมือมีโต๊ะตวัล่างสําหรับตงัเป็นฐานไวร้องรับกลุ่มโต๊ะหมู่หรือมา้หมู่แลว้ 

                                                      
๘ สมเด็จพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, อธิบายเครืองบูชา, อนุสรณ์พระราชทานเพลิง

ศพพระราชภทัราจาร (เปล่ง กุวโม), (กรุงเทพมหานคร : พิมพที์ บริษทั จี.เอ. กราฟิค จาํกดั, ๒๕๓๕), หนา้ ๒๓-

๒๕. 



 

 

 

๒๙๗

สามารถทาํให้ตงัโต๊ะหมู่ไดง่้าย เกิดความเด่นและมีความสวยงามเพิมขึน ซึงถือเป็นการพฒันาดา้น

ความคิดในการจดัสร้างโตะ๊หมู่ของนายช่างไมข้องไทย 

  การจดัโต๊ะหมู่บูชา ถือเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอนัสําคญัประการหนึงของสังคมไทย 

ซึงได้มีการปฏิบติัสืบทอดและสืบสานกันมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ตงัแต่บรรพบุรุษจนถึง

ปัจจุบนั ดังนนั พระราชประเพณีหรือพระราชพิธีต่างๆ ทีเกียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือ

ประเพณีต่างๆ ของสังคมไทย จึงได้มีการจดัโต๊ะหมู่บูชาในการประกอบพิธีต่างๆ อนัเป็นการ

แสดงออกถึงการบูชาต่อสิงอันเป็นทีเคารพสักการะอันสูงยิงตามทีบรรพบุรุษได้กระทาํเป็น

แบบอยา่งไวด้ว้ยความกตญั ูกตเวทีในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  

  และในงานพิธีต่างๆ อุปกรณ์สาํคญัอยา่งหนึงทีจะขาดเสียมิได ้คือโตะ๊หมู่บูชา งานพิธีต่างๆ 

ทีมีการจดัโต๊ะหมู่บูชา ศาสนพิธีกรจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัโต๊ะหมู่บูชา ไม่ว่าจะเป็น

หมู่ ๙ หมู่ ๗ หมู่ ๕ หรือหมู่อืนๆ ซึงมีขนาดแตกต่างกนัเป็น ๓ ขนาด คือ “ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก” ตลอดถึงสิงประกอบบนโต๊ะหมู่เหล่านนัก็มีขนาดต่างๆ กนั ในพิธีใดตอ้งจดัอย่างไร 

จะตอ้งใช้โต๊ะหมู่บูชาและสิงประกอบขนาดไหน ใช้เครืองประกอบอย่างไร ตอ้งดูความเหมาะสม

กบัสถานทีและพิธีทีจะจดั วิธีการจดัโตะ๊หมู่บูชาในพิธีทวัๆ ไป มี ๔ ประเภท ดงันี    

 ๑. การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพธีิสงฆ์  

  การจดัโต๊ะหมู่บูชาในพิธีสงฆ ์คือ ในงานพิธีมงคล หรืองานพิธีอวมงคลทีนิมนตพ์ระสงฆ์

มาสวดหรือเจริญพระพุทธมนต ์จดัแบบธรรมดา ทีจาํเป็นตอ้งมี คือ พระพุทธรูปขนาดพอเหมาะกบั

โตะ๊หมู่บูชา พระพุทธรูปนีใชไ้ดทุ้กปาง ทีนิยมกนัมาก คือปางมารวชิยั กบัปางสมาธิ ไม่นิยมนาํพระ

เครืองมาเป็นพระประธานทีโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูปประดิษฐานทีโต๊ะหมู่ตวักลางแถวบน จดัตงั

กระถางธูป เชิงเทียนบูชา ทีโตะ๊ตวักลางแถวล่าง แจกนัดอกไมป้ระดบั หรือพานพุ่มทีวางโต๊ะต่างๆ 

ตามความสวยงาม การจดัโต๊ะหมู่ในพิธีสงฆน์นันิยมจดัไวด้า้นขวามือพระสงฆ์ ไม่ประดบัธงชาติ

และพระบรมฉายาลกัษณ์   

   ๒. การจัดโต๊ะหมู่งานประชุมอบรมสัมมนา  

  การจดัโต๊ะหมู่ในงานประชุมอบรมสัมมนานี จดัเหมือนในพิธีสงฆ์ ต่างกนัแต่เพียงเพิงธง

ชาติไทยและพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลปัจจุบนั โดยจดัตงัธงชาติไว้

ดา้นขวา และตงัพระบรมฉายาลกัษณ์ไวด้้านซ้ายของพระพุทธรูป จดัให้ธงชาติและพระบรมฉายา

ลกัษณ์ตาํกวา่พระพุทธรูปเล็กนอ้ย และตงัไวท้างดา้นขวาของเวที 

  ๓. การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ รับเสด็จฯ งานกฐินพระราชทาน  



 

 

 

๒๙๘

    การจัดโต๊ะหมู่แบบทีสามนี ประดิษฐ์งานพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์แทน

พระพุทธรูป ตงัพานเครืองราชสักการะ (ธูปเทียนแพ กรวยดอกไมว้างบนพาน) แทนกระถางธูป เชิง

เทียนทีโต้ะหมู่ตวักลาง แถวล่าง โต๊ะอืนทีเหลือ วางแจกันดอกไม้ พานพุ่มตามความสวยงาม 

สําหรับพิธีงานถวายผา้พระกฐินพระราชทาน โต๊ะตวักลาง แถวบน ประดิษฐานพระบรมฉายา

ลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบนั วางตะลุ่มหรือพานผา้พระกฐินไวท้ีโต๊ะหมู่

ตวักลางแถวกลาง นอกนนัจดัเหมือนกนั ไม่นิยมประดบัธงใดๆ ติดกบัโต๊ะหมู่ เพราะลมอาจพดัธง

สะบดัถูกสิงของต่างๆ บนโต๊ะหมู่ตกหล่นเสียหาย ควรประดบัธงให้ห่างออกไปพอสมควร การจดั

โต๊ะหมู่ถวายราชสักการะนี หากถวายราชสักการะพระมหากษัติย์ทีสวรรคตแล้ว ให้ใช ้เครืองทอง

น้อย ตงัทีโตะ๊หมู่ตวักลางแถวล่างแทนพานธูปเทียนแพ กรวยดอกไม ้   

  อนึง กรวยดอกไมน้นั หากตงัถวายราชสักการะประจาํทีไม่มีพิธีเปิด เช่น การตงัในโอกาส

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา หนา้สถานทีราชการใหเ้ปิดฝากรวยไว ้แต่ถา้ตงัเพอืประกอบพิธีถวายพระ

พรชยัมงคลตอ้งปิดฝากรวยไวก่้อน ถึงเวลาประกอบพิธี ประธานพิธีจึงจะเปิด ในกรณีเครืองทอง

น้อยก็ปฏิบติัเช่นเดียวกนั ถา้ตงัถวายราชสักการะไม่มีพิธีอะไร ไม่ตอ้งจุดธูปเทีย ต่อเมือมีพิธี เช่น 

บาํเพญ็กุศลอุทิศถวาย จึงจุดธูปเทียนี  

 ๔. การจัดโต๊ะหมู่บูชาหน้างานศพ  

  การจดัโต๊ะหมู่บูชาหนา้งานศพ การจดัโต๊ะหมู่ในลกัษณะนีไม่มีรูปแบบทีแน่นอน เพียงแต่

จดัประดบัดอกไมใ้ห้สวยงาม ส่วนทีบูชาจะใช้เครืองทองน้อยหรือกระถางธูปเชิงเทียนก็ได้ งาน

ใหญ่ๆ โดยเฉพาะ สําหรับงานพระสงฆ์นิยมตงัเครืองทองน้อย ๒ ชุด กล่าวคือ สําหรับบูชาศพชุด

หนึง และสาํหรับศพบูชาธรรมอีกชุดหนึง ใชโ้ต๊ะหมู่ ๒ ตวั สูงตาํลดหลนักนัลงมา ตวัสูงวางดา้นใน 

ใช้เคร่องทองนอ้ยสําหรับศพบูชาธรรม ตวัตาํวางดา้นนอกสาํหรับเจา้ภาพบูชาศพ การตงัเครืองทอง

น้อยนันมีข้อสังเกตง่ายๆ ว่า จะบูชาสิงใด ให้หันดอกไม้ไปทางนัน ส่วนการจดัโต๊ะหมู่บูชาอฐิั 

รูปภาพ ป้ายชือ หรือรูปหล่อ ในการทาํบุญอุทิศใหจ้ดัลกัษณะเดียวกบัโตะ๊หมู่ถวายราชสักการะพระ

มหากษติัรยที์สวรรคตแลว้   

  อนึง ในงานศพทวัไป ทีบูชามกัจะมี ๒ ประเภท คือ (๑) ทีบูชาสาธารณะ (๒) ทีบูชาในพิธี

การ 

  ประเภทที ๑ สําหรับบุคคลทวัไปจุดบูชาศพ นิยมใช้กระถางธูปขนาดใหญ่ จุดบูชาได้

ตลอดเวลา  
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  ประเภทที ๒ ประธานพิธี หรือเจา้ภาพจะจุดเวลาจะมีพิธี เช่น ก่อนพระสวดพระอภิธรรม 

เป็นตน้ การจดัโตะ๊หมู่ทุกประเภทตอ้งสะอาด ไม่รกรุงรัง ไม่เก็บสิงของ เช่น ซองธูป กล่องเทียน ไว้

ใตห้รือดา้นหลงัโตะ๊หมู่  

 องค์ประกอบและรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ 

  นิยมใชว้างโต๊ะขนาดเล็กทีมีความสูงลดหลนักนัไปบนโต๊ะฐาน และบูชาพระดว้ยกระถาง

ธูป 1 กระถาง เชิงเทียนอยา่งนอ้ย 1 คู่ แจกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ และพานดอกไมห้รือพานพุ่มอยา่งนอ้ย 1 

พาน โดยรูปแบบโตะ๊หมู่บูชาพระทีนิยมจดัในบา้นมีดงันี 

  

 โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๓ 

  เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กแบบประยุกต์สําหรับบา้นทีมีพืนทีน้อย โดยประกอบด้วยโต๊ะ

ฐาน ๑ ตวั โตะ๊เล็ก ๓ ตวัสําหรับวางกระถางธูป เชิงเทียน พานดอกไม ้แจกนั และพระพุทธรูป 

  โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๔ 

  เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กทีประกอบดว้ยโต๊ะฐาน ๑ ตวั โต๊ะเล็ก ๔ ตวัสําหรับวางเหมือน

โตะ๊หมู่บูชาหมู่ ๓ แต่อาจใชพ้านดอกไมที้ใหญ่กวา่และวางกระทงเจิมดว้ยก็ได ้

  โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๕ 

  โต๊ะแบบนีเป็นขนาดกลางทีประกอบด้วยโต๊ะฐาน ๑ ตวั โต๊ะเล็ก ๕ ตวั โดยสิงทีเพิมจาก

โตะ๊หมู่บูชาหมู่ ๔ คือ พานพุม่ โดยอาจวางพานดอกไม ้๓ พาน และพานพุม่ ๒ หรือ ๔ พาน 

  โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๗ 

  โตะ๊แบบนีเป็นขนาดใหญ่สําหรับบา้น โดยประกอบดว้ยโตะ๊ฐาน ๑ ตวั โตะ๊เล็ก ๗ ตวั นิยม

วางพระพุทธรูป องคพ์ระสงฆ ์หรือสิงศกัดิสิทธิทีนบัถือ วางพานพุ่ม และ/หรือพานดอกไมเ้พิมเติม

จากโต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๕ 

  โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๙  

  โต๊ะแบบนีเป็นขนาดใหญ่ทีประกอบด้วยโต๊ะฐาน ๑ ตัว โต๊ะเล็ก ๙ ตัว โดยมักวาง

พระพุทธรูป องค์พระสงฆ์ หรือสิงศักดิสิทธิทีนับถือ เชิงเทียน พานพุ่ม และ/หรือพานดอกไม้

เพมิเติมจากโตะ๊หมู่บูชาหมู่ ๗ 

  ข้อควรปฏิบัติในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ 

  โต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ในห้องชนับนสุดของบา้น หากไม่มีชุดโต๊ะหมู่บูชาพระอย่างใน

ขา้งตน้ ก็สามารถใชโ้ตะ๊หรือตงัทีมีลกัษณะและขนาดทีเหมาะสมแทนได ้ควรจดัเครืองสักการะบูชา



 

 

 

๓๐๐

ให้ครบองคป์ระกอบ โดยใชว้สัดุอยา่งดี เช่น เครืองแกว้ เครืองกระเบือง เครืองโลหะ รวมทงัจดัให้

เป็นระเบียบ สะอาด และสวยงามต้องมีพระพุทธรูปเป็นพระประธาน ซึงเป็นตัวแทนของ

พระพุทธเจา้ และบูชาทีตาํแหน่งสูงสุดของโต๊ะหมู่บูชาพระควรจดัลาํดบัองค์พระอืนๆ ตามลาํดบั

บารมี คือ องคพ์ระอรหนัต ์เช่น พระสารีบุตร พระอานนท ์พระสิวลี ควรอยูสู่งกวา่องคพ์ระอริยสงฆ ์

เช่น หลวงปู่ ทวด หลวงปู่โต หากบูชาพระอริยสงฆ์หลายองค ์ควรจดัลาํดบัตามความอาวุโส ทงันี 

ใหว้างองคพ์ระลาํดบัจากซา้ยมายงัขวาของพระประธาน 

  หากบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ควรจดัพระบรมสารีริกธาตุให้อยู่ถดัจากหรืออยู่

ตาํแหน่งรองจากพระพุทธรูป สําหรับพระธาตุนัน ให้จดัตามลาํดบับารมีเช่นกนั โดยบูชาถดัจาก

หรืออยูต่าํแหน่งรองจากองคพ์ระของพระธาตุนนั เช่นวางพระธาตุพระสิวลีไวถ้ดัจากองคพ์ระสิวลี 

ห้ามวางพานดอกไม ้พานพุ่ม เชิงเทียน และกระถางธูปสูงกว่าองคพ์ระหากบา้นเป็นคอนโดหรืออ

พาร์ทเมนต ์ควรทาํฉากหรือผา้ม่านกนัมุมโตะ๊หมู่บูชาพระให้เป็นสัดส่วน 

 ๔. การเตรียมบุคลากร 

  การเตรียมบุคลากร (บุคคลสําคญัในงาน) เป็นการแสดงถึงความพร้อมของผูจ้ดังานพิธี

ต่างๆ เพือความสะดวกในการประสานงาน อนัเป็นการแบ่งหน้าทีรับผิดชอบในแต่ละส่วนของ

ผูป้ฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ว่านิมนต์พระสงฆ์หรือยงั นิมนต์จาํนวนเท่าใด ใครเป็น

ประธานใครรับภารกิจส่วนใด ใครเป็นพิธีกร ใครทาํหนา้ทีศาสนพิธีกร เป็นตน้ 

   บุคลากร ในทีนีคือบุคคลต่างๆ ทีเกียวขอ้งในงานอย่างชัดเจน ทีตอ้งปฏิบติัในพิธีหรือมี

ส่วนร่วมในพิธีนนั อนัไดแ้ก่ พระสงฆ ์ประธานพิธี ประชาสัมพนัธ์ ศาสนพิธีกร พิธีกรผูช่้วย ตลอด

ถึงผูที้จะเชิญมาร่วมงาน บุคลากรนนัจะตอ้งเตรียมการดงันี  

    ๑) พระสงฆ์ต้องนิมนต์ไว้ก่อน ตอ้งแจง้รายละเอียดวา่ เป็นงานอะไร แจง้วนัที เวลา 

และสถานทีจดังานด้วย ควรจดัทาํบญัชีพระสงฆ์ในพิธี ถ้ามีหลายพิธีให้แยกบญัชีเป็นชุดๆ เพือ

ความสะดวกในการจดัพระสงฆ์และถวายจตุปัจจยัไทยธรรม และควรใช่เบอร์โทรศพัท์ไวส้ําหรับ

ติดตอ่ดว้ย    

   พระสงฆก์ารนิมนต์พระสงฆ์ควรเขียนเป็นหนงัสือ หรือภาษาทางราชการ เรียกว่า 

“การวางฎีกานิมนต์พระสงฆ์” เพือถวายพระสงฆ์ไวเ้ป็นหลกัฐาน ซึงประกอบด้วยขอ้ความสําคญั 

เป็นการนมสัการให้พระสงฆท์ราบวา่ นิมนตง์านพิธีใด วนั เวลา และสถานทีในการประกอบพิธีอยู่

ทีไหนควรแจง้ใหช้ดัเจน สาํหรับจาํนวนพระสงฆใ์นแต่ละพิธีไม่ไดก้าํหนดจาํนวนมากไวเ้ท่าใด แต่

มีกาํหนดจาํนวนขา้งน้อยไวคื้อ ไม่ตาํกว่า ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป และ ๑๐ รูป เพือจะไดค้รบองค ์คณะ

สงฆส่์วนงานพระราชพิธีหรือพิธีของทางราชการนิยมนิมนตพ์ระสงฆ ์๑๐ รูป ทงังานมงคลและงาน
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อวมงคล แต่ถา้หากเป็นพิธีบาํเพญ็กุศลสวดพระอภิธรรมศพประจาํคืนนนั นิมนตพ์ระสงฆส์วดพระ

อภิธรรม จาํนวน ๔ รูป 

    ๒) ประธานพิธี คือ บุคคลทีเจา้ภาพเชิญมาเป็นเกียรติแก่งานพิธีเพือทาํหน้าทีเป็น

ประธานในพิธีซึงมีทงัแบบเป็นทางการ คือ มีการเชิญโดยแจง้ให้ผูที้เป็นประธานทราบล่วงหน้า

อยา่งเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ คือ การเชิญผูที้มาร่วมงานทาํหนา้ทีเป็นประธานโดยไม่มี

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึงถ้าไม่เป็นทางการก็ไม่สู้กระไรนัก แต่หากเป็นทางการควรมีการ

จดัเตรียมสถานทีให้เหมาะสมกบัฐานะของผูที้เชิญมาเป็นประธานในพิธี เช่น การจดัทีนังการ

ตอ้นรับ การจดัเตรียมเครืองรับรอง เป็นตน้ อนัเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผูที้รับเชิญมา

ทาํหนา้ทีเป็นประธานในพิธีนนัๆ ดว้ย และควรแจง้กาํหนดการของพิธีให้ผูท้าํหนา้ทีเป็นประธาน

ไดท้ราบ ตอ้งนดัวนั เวลา และแจง้ขนัตอนการปฏิบติัในพิธีใหท้ราบก่อน   

   ๓) ศาสนพิธีกร คือ ผูท้าํหนา้ทีเป็นผูด้าํเนินการพิธีทางศาสนา ซึงมีความรอบรู้ใน

ดา้นพิธีการต่างๆ ทาํหนา้ทีควบคุม ปฏิบติัการ จดัการ และประสานงานระหวา่งผูร่้วมปฏิบติังานพิธี

ตลอดจนถึงการให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษาในการดาํเนินกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนาไดอ้ย่าง

ชดัเจนและถูกตอ้งตามโบราณประเพณีทีได้มีการสืบทอดกนัมา และศาสนพิธีกร ตอ้งนดัหมายวนั 

เวลา สถานที การแต่งกาย รายละเอียดขนัตอนของานและมอบหมายหน้าทีของแต่ละคนให้

เรียบร้อย  

    ๔) ผู้ ร่วมงาน หรือผู้ทจีะเชิญมาร่วมงาน  คือ ผูที้เจา้ภาพเชิญมาร่วมเป็นเกียรติแก่

พิธีดาํเนินกิจกรรมในพิธีร่วมกนัเช่น ร่วมฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ 

เจา้ภาพควรประมาณจาํนวนผูที้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกบัสถานที ควรกาํหนดผูที้คอย

ตอ้นรับผูม้าร่วมงาน กาํหนดสถานทีนงัสําหรับผูเ้ป็นประธาน ของทีระลึก เป็นตน้ ถา้บุคคลทีเชิญ

เป็นผูใ้หญ่ เจา้ภาพควรกาํหนดให้ชัดเจนว่า ใครนังตรงไหน อย่างไร เนืองจากเมือผูรั้บเชิญนัง

เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเคลือนยา้ยทีนังในภายหลัง ผูรั้บเชิญจะเสียความรู้สึกทีดีในการเขา้ร่วม

กิจกรรม ตอ้งเชิญไวก่้อนงานพอสมควร  

   ๕) ประชาสัมพันธ์ ตอ้งประสานในรายละเอียดของงานและกาํหนดตวับุคคลให้

แน่นอน  

  ๕. การเตรียมเวลา  

   งานทีเป็นทางการ งานทีมีรูปแบบมีกาํหนดการ เรืองเวลาเป็นสิงสําคัญ ศาสนธิกรกร

จะตอ้งจดัลาํดับเวลาของพิธีนนัๆ ให้เหมาะสม เพราะบางรายงานเป็นเวลาบงัคบั เช่น เวลาฤกษ์ 

เวลาพระสงฆฉ์นัภตัราหาร เป็นตน้ และตอ้งคาํนึงวา่แต่ละขนัตอนจะตอ้งใชเ้วลาเท่าไร เพือสะดวก

ในการกาํหนดเวลาเริมตน้และเวลาสินสุด จุดใหญ่ๆ ของเวลาทีตอ้งเตรียมคือ 



 

 

 

๓๐๒

    -เวลาเริมตน้พิธี ผูร่้วมงานประชุมพร้อมกนั   

     -เวลาทีประธานจะเดินทางถึง จุดธูปเทียน เริมเขา้พิธี 

   -เวลาฤกษข์องพิธี เช่น เวลาวางศิลาฤกษ ์เปิดอาคาร 

   -เวลาทีพระสงฆฉ์นัภตัราหาร 

   -เวลาสินสุดงาน 

  การเตรียมเวลานี ตอ้งเผือเหลือ และเผอืขาดไวบ้า้ง เมือคาํนวณกาํหนดเวลาไดแ้ลว้ ให้เขียน

เวลาทีสาํคญัๆ ลงไวใ้นกาํหนดการ เช่น เวลาเริม เวลาบงัคบั เวลาสินสุด ไม่ควรใส่เวลาทุกขนัตอจน

ของพิธีในกาํหนดกาล ควรปล่อยให้ยืดหยุน่ไดต้ามสมควร   

 ๖. การเตรียมกาํหนดการ 

     การเตรียมกาํหนดการ เป็นสิงสําคญัประการหนึงในการดาํเนินพิธีต่างๆ เพราะกาํหนดการ

นนัจะเป็นเอกสารทีบอกลกัษณะของงาน บอกสถานที วนั เวลาในการจดังาน บอกลาํดบัขนัตอน 

บอกการแต่งกาย ตลอดถึงบอกวา่ใครเป็นเจา้ของงานนนัๆ เพอืให้ผูเ้กียวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกนั   

 กาํหนดการ (รายละเอียดและขนัตอนของงาน) คือ เอกสารทีจดัทาํขึนเพือบอกลกัษณะของ

งาน เป็นตน้ว่า งานอะไร ใครเป็นประธาน สถานที วนั เวลาในการจดังาน ลาํดบัขนัตอนของงาน 

การแต่งกาย เพือให้ผูที้ร่วมในพิธีๆ มีความเขา้ใจตรงกนัและทราบขนัตอนของพิธี  

  การจัดเตรียมกําหนดการนัน มี ๓ ขันตอน คือ การเขียนกาํหนดการ การประสานงาน และ

การประสานงาน 

    ๑) การเขียนกําหนดการ คือ การจดัทาํเอกสารแสดงลาํดบัขนัตอนทีจะตอ้งปฏิบติั

ในงานแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงต้น เขียนบอกชืองาน สถานที วนั เวลา ทีจะจดังาน ช่วงกลาง 

เขียนลาํดบัขนัตอนการปฏิบติังาน ตงัแต่เริมตน้จนถึงสุดทา้ยของงานนนั ช่วงท้าย เขียนบอกการ

แต่งกาย และเขียนบอกชือเจา้ของงานและบอกเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ จะแสดงตวัอย่างพอเป็นแนว

สังเขปดงันี 

กาํหนดการ 

     พิธี..................................................................................................... (ทาํอะไร) 

    ณ มณฑลพิธี....................................................................................... (ทีไหน) 

    วนัที ..........   เดือน............................... พ.ศ. ................    เวลา............(เมือไร) 

  เวลา............ น.  –ผูมี้เกียรติ.......................พร้อมกนั ณ สถานทีประกอบพิธี 

 เวลา............ น. –ประธานพิธีเดินทางถึงสถานทีประกอบพิธี 

      –จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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    –หากเป็นงานอวมงคล จุดธูปเทียนเครืองทองนอ้ยบูชาอฐิัดว้ย  

     -เจา้หนา้ทีอาราธนาศีล 

    -พระสงฆใ์ห้ศีล 

    -เจา้หนา้ทีอาราธนาพระปริตร 

    -พระสงฆเ์จริญ (สวด) พระพุทธมนต ์

เวลา ๑๑.๐๐ น.     -ถวายภตัตาหารเพลงแด่พระสงฆ ์

    -ถวายจตุปัจจยัไทยธรรม (ประธานและผูมี้เกียรติ ทอดผา้บงัสุกุล/ 

     พระสงฆพิ์จารณาผา้บงัสุกุล) 

     -พระสงฆอ์นุโมทนา 

    -ประธานกรวดนาํ รับพร 

    -พระสงฆพ์รมนาํพระพุทธมนต ์เป็นเสร็จพิธี 

เวลา ๑๒.๐๐ น.    -รับประทานอาหารร่วมกนั 

การแต่งกาย แบบสีกากีคอพบั       ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถมัภ ์

        ชุดสากล ชุดสุภาพ      กรมการศาสนา  

         โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๘   

 การเขียนกาํหนดการดงักล่าว หากมิใช่งานเสด็จฯ ไม่นิยมใส่ชือประธาน คงใช้เพียงว่า ทาํ

อะไร ทีไหน เมือไร เท่านนั ศาสนพิธีกรตอ้งศึกษาพิธีนนัๆ ก่อนว่า มีขนัตอนรูปแบบอยา่งไร จึงลง

มือเขียนไปตามลาํดบัขนัตอนของงานนนัๆ   

   ๒) การประสานกําหนดการ คือ การแจง้ให้ผูเ้กียวขอ้งทราบกาํหนดการก่อนงาน 

เช่น พระสงฆ ์ประธานพิธี ประชาสัมพนัธ์ (โฆษก) และศาสนพิธีกร เพอืทราบลกัษณะงานและแนว

ปฏิบติั 

   ๓) การปฏิบัติกําหนดการ คือ การปฏิบติัพิธีโดยยึดกาํหนดการเป็นหลัก ไม่ตัด

ทอนเพิมเติม หรือสลบัขนัตอน หากมีกรณีฉุกเฉิน ศาสนพิธีกรตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาทีเกิดขึนนนั 

และแจง้ผูเ้กียวขอ้งใหท้ราบทนัที 

 ส่วน กําหนดการ มี ๔ ประเภท คือ ๑. หมายกาํหนดการ ๒. หมายรับสัง ๓. พระราชกิจ ๔.  

กาํหนดการ 

  ก. หมายกาํหนดการ  

  หมายกาํหนดการ เป็นเอกสารแจง้กาํหนดขนัตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ ลกัษณะ

ของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือ ขึนต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรี หรือ

เลขาธิการพระราชวงั รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สังว่า...” เสมอไป และในทางปฏิบติั
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เจา้หนา้ทีจะตอ้งส่งตน้หมายกาํหนดการดงักล่าวนี เสนอนายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวงัลง

นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

  ขอ้สังเกต คือ เป็นกาํหนดการขนัตอนพระราชพิธีซึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีพระ

บรมราชโองการสังให้ทาํ และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัจะเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพระ

ราชพิธีนนัๆ หากพระองคไ์ม่ไดท้รงปฏิบติัเอง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้ผูแ้ทนพระองคซึ์ง

อาจจะเป็นเจา้นายหรือสามญัชนก็ได ้และในทางปฏิบติัเจา้หน้าทีจะตอ้งส่งตน้หมายกาํหนดการน้ี

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ใหล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพอืใหเ้ป็นพระบรมราชโองการ

ทีถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ เช่น หมายกาํหนดวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และวนัทีระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ ์

 ข. หมายรับสัง  

  หมายรับสัง เป็นเอกสารทีออกถึงผู ้มีตําแหน่งเข้าเฝ้าฯตามหมายกําหนดการ หรือ

กาํหนดการ ทงันีรวมถึงหมายรับสังเจา้หนา้ทีปฏิบติัการพระราชพิธีรัฐพิธีพิธีต่างๆ และผูที้ไดรั้บ

พระราชทานพระมหากรุณาในเรืองต่าง ๆ ตอนล่างสุดของหมายรับสังเขียนไวว้่า “ทังนีให้จัดการ

ตามหน้าทีและกาํหนดวันตามรับสังอย่าให้ขาดเหลือ ถ้าสงสัยให้ถามผู้ รับสังโดยหน้าทีราชการ” 

แลว้ลงชือผูรั้บรับสัง ผูส้ังก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ผูรั้บรับสัง คือ เลขาธิการพระราชวงั 

หมายรับสังทีมกัพบอยูเ่สมอ เช่น หมายรับสังในการพระราชทานเพลิงศพ 

  คาํวา่ “กาํหนดการ” และ “หมายกาํหนดการ” นีมกัจะใชก้นัผิดเสมอ หลายคนเขา้ใจผิดคิด

วา่คาํทงั ๒ คาํนี มีความหมายเหมือนกนั สามารถใช้แทนกนัได ้จึงมกัจะเห็นป้ายปิดประกาศงาน

ทวัๆ ไปทีจดัขึนใชค้าํวา่ “หมายกาํหนดการ”เพือบอกกาํหนดขนัตอนของงานทีจะทาํตามลาํดบั ซึง

ไม่ถูกตอ้ง พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใ้ห้ความหมายของคาํทงั ๒ คาํนีไว้

อยา่งชดัเจนเพอืจะไดน้าํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงันี 

          “กําหนดการ คือ ระเบียบการทีบอกถึงขันตอนของงานทีจะต้องทําตามลําดับ ส่วน 

“หมายกาํหนดการ คือ เอกสารแจง้กาํหนดขนัตอนของงานพระราชพิธีทีจะตอ้งอา้งพระบรมราช

โองการ คือขึนตน้ดว้ยขอ้ความวา่ ‘นายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวงั รับสนองพระบรมราช

โองการเหนือเกล้าฯ สังว่า’ เสมอไป”  ดังนัน คาํว่า “หมายกาํหนดการ” จึงใช้เป็นเอกสารแจ้ง

กาํหนดขันตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ  ลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราช

โองการ และในทางปฏิบติัเจา้หน้าทีจะตอ้งนาํหมายกาํหนดการดงักล่าวนีเสนอนายกรัฐมนตรีลง

นามรับสนองพระบรมราชโองการ เพือให้ถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ เช่น หมายกาํหนดการพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ หมายกาํหนดการวนัขึนปี

ใหม่ 



 

 

 

๓๐๕

  ส่วนคาํวา่ “กาํหนดการ” ใชเ้ป็นเอกสารแจง้กาํหนดขนัตอนของงานทวัๆ ไปทีทางราชการ

หรือส่วนเอกชนจดัขึนเอง แมว้า่งานนนัๆ จะเป็นงานทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จพระราช

ดาํเนิน แต่ถา้งานนนัมิไดเ้ป็นงานพระราชพิธีซึงกาํหนดขึนโดยพระบรมราชโองการแลว้ เรียกว่า 

กาํหนดการ ทงัสิน เช่น ขนัตอนของงานสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ก็ใช้ว่ากาํหนดการ

เพราะงานนีมิใช่งานพระราชพิธีทีมีพระบรมราชโองการใหจ้ดัทาํขึน หากแต่เป็นทางราชการทหาร

จดัขึนเพือแสดงความสวามิภกัดิต่อเบืองพระยคุลบาท 

  การกาํหนดความหมายและวธีิใชค้าํทงั ๒ คาํนี มีอยูใ่น “รวมเรืองและขอ้ปฏิบติัเกียวกบัราช

สาํนกั” ซึงสํานกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จดัพิมพเ์ผยแพร่ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ และสํานักพระราชวงัได้จดัพิมพ์ขึนอีกเมือ พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงสมควรอย่างยิงทีผูที้

ตอ้งการใชค้าํดงักล่าวจะไดศึ้กษาความหมายทีถูกตอ้งก่อนทีจะนาํไปใช ้ตวัอยา่งหมายรับสงั อาทิ 

 

หมายรับสัง 

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต วนัพฤหัสบดีที ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร วนัศุกร์ที ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระด้า

เนินไปยงัพระทีนังพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวงั ถวายน้าสรงพระบรมศพเสร็จแล้ว เจ้า

พนกังานเชิญพระบรมศพลงสู่หีบ ทหารมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองคเ์ชิญไปประดิษฐานหลงั

พระแท่นสุวรรณเบญจดล ประกอบพระโกศทองใหญ่ ภายใตเ้ศวตฉัตร ๙ ชนั แวดลอ้มดว้ยเครือง

สูงหกัทองขวาง มีชุมสายฉัตร ๕ ชนั บงัแทรก ฉัตร ๗ ชนั ตน้ไมท้องเงิน ณ มุมตะวนัตกพระทีนงั

ดุสิตมหาปราสาท เสร็จแล้ว สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลา 

ทรงจุดธูปเทียนเครืองราชสักการะกราบถวายบงัคมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครืองนมสัการพระพุทธรูปและทรงทอดผา้ไตร พระสงฆ ์๑๐๐ รูป

สดบัปกรณ์ ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนที

พระแท่นเตียงสวดพระอภิธรรมดา้นตะวนัออก และดา้นตะวนัตก เสด็จพระราชดา้เนินกลบั 

  การแต่งกาย  แต่งเครืองแบบเตม็ยศ ไวทุ้กข ์สายสะพายมหาจกัรีบรมราชวงศ ์ 

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจ้าทังกลางวนั 

กลางคืนรับพระราชทานฉนัเชา้วนัละ ๘ รูป เพลวนัละ ๘ รูป และประโคมยามกา้หนด ๑๐๐ วนั 

  การแต่งกาย แต่งเครืองแบบปกติขาว ไวทุ้กข ์

 



 

 

 

๓๐๖

 ค. พระราชกจิ  

  ราชกิจ หมายถึง ธุระของพระราชา ใชว้า่ พระราชกิจ  

    คาํวา่ งาน เมือเป็นราชาศพัท ์อาจใชค้าํวา่ พระราชกิจ  

  พระราชกรณียกิจ พระราชภาระ หรือพระราชภารกิจ ทุกคาํมีความหมายกวา้งๆ วา่ งานของ

พระเจา้แผน่ดิน แต่มีนยัความหมายต่างกนัเล็กนอ้ย 

          คาํวา่ พระราชกิจ หมายถึง ชินงานทีทรงทาํ กิจทีทรงกระทาํ เช่น พระราชกิจรายวนั บางครัง

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงปฏิบติัพระราชกิจแทน

พระองค.์ 

          คาํว่า พระราชกรณียกิจ แปลตามศพัท์วา่ กิจอนัพึงกระทาํของพระเจา้แผน่ดิน, มกัใชห้มายถึง

ผลงานโดยรวม เช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจหลายด้าน, ทรงปฏิบตัิ

พระราชกรณียกิจดว้ยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ, พระราชกรณียกิจทุกอยา่งจึงสําเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี 

          ส่วนคาํวา่ พระราชภาระ และ พระราชภารกิจ นนั ความหมายจะเน้นทีคาํว่า ภาระ หมายถึง 

งานทีทรงรับผดิชอบ งานหนกัทีทรงทาํเพราะทรงรับเป็นภาระ 

 คําศัพท์ทใีกล้เคียงกนั 

  ราชกิจจานุเบกษา คือ หนังสือของทางราชการทีออกเป็นรายสัปดาห์โดยสํานักงานราช

กิจจานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สําหรับลงประกาศเกียวกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ รวมทงัประกาศเกียวกบัการจดทะเบียน

ห้างหุน้ส่วน บริษทั 

  ราชครู คือ พราหมณ์ผูรั้บราชการเป็นหวัหนา้พิธีฝ่ายพราหมณ์ เรียกวา่พระราชครู เช่น พระ

ราชครูวามเทพมุนี (สันสกฤต เรียกวา่ ราชคุรุ) 

  ราชฐาน คือ ทีอยูป่ระจาํของพระเจา้แผน่ดิน ใช้ว่า พระราชฐาน เช่นเขตพระราชฐาน แปร

พระราชฐาน. 

  ราชทณัฑ์ คือ อาญาพระเจา้แผ่นดิน, โทษหลวง, เช่น ตอ้งราชทณัฑ์, เรียกกรมทีมีหน้าที

ลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํผิดตามตวับทกฎหมายควบคุมอบรมฝึกวิชาชีพให้แก่ผูก้ระทาํผิด พกัการ

ลงโทษและคุมประพฤติและขอพระราชทานอภยัโทษ ปลดปล่อยและสงเคราะห์ผูพ้น้โทษเป็นตน้ 

วา่ กรมราชทณัฑ ์

  ราชทินนาม คือ ชือบรรดาศกัดิหรือสมณศกัดิชนัสัญญาบตัรทีพระเจา้แผน่ดินพระราชทาน 

  ราชทูต คือ  ผูน้าํพระราชสาส์นไปประเทศอนื, ผูแ้ทนชาติในประเทศอืน,ตาํแหน่งผูแ้ทนรัฐ

ถดัจากอคัรราชทูต 



 

 

 

๓๐๗

  ราชโทรหะ คือ การทรยศต่อแผน่ดิน 

 

 

 

 

 ง.  กําหนดการ 

 ก ําหนดการ (Schidule, Itinerary, Program) ตาราง รายการ หรือหมายกําหนดการ คือ 

ระเบียบการทีบอกถึงขนัตอนของงานทีจะตอ้งทาํตามลาํดบั ตวัอย่างประโยค เลขานุการมีหน้าที

จดัทาํกาํหนดการเดินทางของเจา้นาย 

 กําหนดการ คือ ลาํดบัขนัตอนของงานโดยทวัไป ทีทางราชการหรือส่วนเอกชนจดัทาํชนั้

เอง แม่วา่งานนนัๆ จะเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์เช่น เป็นงาน

ทีเสด็จพระราชดาํเนิน แต่ถ้างานนันมิได้เป็นงานพระราชพิธี ซึงกาํหนดขึนโดยพระบรมราช

โองการแลว้ เรียกวา่ “กําหนดการ” เพราะไม่ใช่งานพระราชพิธีทีมีพระบรมราชโองการให้จดัขึน 

หากแต่เป็นงานทีทางราชการทหารจดัขุน้เพอืสดาํรงความสวามิภกัภิต่อเบืองพระยุคลบาท ตลอดจน

งานต่างๆ ของรัฐหรือเอกชนทีกราบงัคบทูลเชิญเจา้นายให้เสด็จพระราชดาํเนินหรือเสด็จไปทรง

เป็นประธาน หรือไปทรงเปิดงาน ขนัตอนต่างๆ ของงานทีจดัขึน ดงัคาํกล่าวใช้ว่า “กาํหนดการ” 

ไม่ใช่คาํวา่ “หมายกาํหนดการ”  

ตัวอย่างกาํหนดการเต็มรูปแบบ 

กาํหนดการ 

บําเพญ็กุศลเพือคามเป็นศิริมงคลททีํากระทรวงวฒันธรรมแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมกระทรง

วฒันธรรม ชัน ๑๙ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 

วนัท ี๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ขา้ราชการและผูมี้เกียรติพร้อมกนั ณ สถานทีประกอบพิธี 

เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ประธานพิธีเขา้สู่สถานทีประกอบพิธี 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารร่วมกนั 

หมายเหตุ แต่งชุดสากล หรือชุดสุภาพ      

ฝ่ายพธีิ กองศาสนูปถัมภ์ 

  กรมการศาสนา 



 

 

 

๓๐๘

  โทรศพัท ์๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๒-๘ 

  โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๐๖ 

 

 

กาํหนดการประจําวนัตลอด ๑๐๐ วนั หรือตามกาํหนดไว้ทุกข์ 

   เวลา ๐๖.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมยา่ยาม 

   เวลา ๐๗.๐๐ น. พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉนัเชา้ 

   เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมยา่ยาม 

   เวลา ๑๑.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉนัเพล 

   เวลา ๑๒.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมยา่ยาม 

   เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมยา่ยาม 

   เวลา ๑๙.๐๐ น. ประโคมยาํยาม 

   เวลา ๒๑.๐๐น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมยา่ยาม 

 

  การเตรียมการระยะกลาง 

  ส่วนทีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นการเตรียมระยะยาว ตอ้งเตรียมก่อนจะจดัการหลายๆ วนั แต่เมือ

ใกล้งานเข้ามา ศาสนพิธีกรต้องเตรียมการอีกช่วงหนึง เช่น การทาํความสะอาดสถานที จัด

อาสน์สงฆ์ จัดเก้าอีรับแขก ทําความสะอาดและจัดตังโต๊ะหมู่บูชา จัดวางสิงของเครืองใช้ 

ตวัอยา่งเช่น 

    -อญัเชิญพระพุทธรูป ประดิษฐานบนโตะ๊หมู่บูชา 

   -จดัดอกไม ้กระถางธูป เชิงเทียน พานพุม่ ประดบัโต๊ะหมู่บูชาใหส้วยงาม    

    -จดัปูอาสนะพระสงฆ ์วางเครืองรับรอง เช่น กระถาน กระดาษเช็ดมือ แกว้นาํ 

   -จดัทีตงัพดัรองให้ครบตามจาํนวนพระสงฆ์ โดยวางไวด้้านขามือของพระสงฆ์ 

(ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็น) 

   -วางสายสิญจน์เวียนขวาตามเขม็นาฬิกา รวมลงดา้นหลงัพระพุทธรูปแลว้วงทีฐาน

พระพุทธรูป เวียนขวา ๓ รอบ ให้เหลือกลุ่มสายสิญจน์สําหรับพระสงฆถื์อ ใส่พานวางไวด้า้นหนา้

ประธานสงฆ ์วางพานรองสายสิญจน์ไวท้า้ยพระสงฆด์ว้ย ในงานพระราชพิธี พระราชกุศลพิธี หรือ

งานเสด็จพระราชดาํเนิน ไม่วางสายสิญจน์ทีฐานพระพุทธรูป ใช้วงทีขอบโต๊ะหมู่ทีประดิษฐาน



 

 

 

๓๐๙

พระพุทธรูปแลว้ผกูยึดทีหลกัตงัพดัยศ พดัรอง เหลือกลุ่มสายสิญจน์สาํหรับพระสงฆถื์อใส่พานวาง

ไวด้า้นหนา้พระสงฆ ์ส่วนในมงคลอืนๆ จะวงเช่นเดียวกบังานหลวงก็ได ้ไม่มีขอ้หา้ม 

   -โยงสายโยง (หรือใชแ้ถบทอง) จากศพหรือฐิั ภาพถ่ายป้ายอุทิศ เดินสายชิดผาผนงั 

ผ่านด้านหลังโต๊ะหมู่บูชา ไม่ควรเกาะทีโต๊ะหมู่ ควรเดินสายโยงให้ตาํกว่าพระพุทธรูปไปออก

ระหว่างประธานสงฆ์กบัโต๊ะหมู่บูชา แลว้เชือมต่อทีพานภูษาโยง ซึงตงัอยู่ดา้นหน้าประธานสงฆ์ 

ภูษาโยงนนัตอ้งวดัความยาวทีจะใชล้าดในพิธีแลว้ผกูดว้ยเชือกหรือลวดเล็กๆ คนัส่วนทีเหลือไว ้

   การเตรียมการระยะสัน 

  การเตรียมการระยะสันนี เป็นการเตรียมการทีไม่อาจทาํไวก่้อนเป็นเวลานานๆ ได ้ดว้ยเหตุ

วา่ หากเตรียมไวน้าน สิงทีเตรียมการนนัจะใชไ้ม่ไดห้รือตอ้งเตรียมใหม่ เช่น  

   -หาเชือชนวนทีธูปเทียนบูชา เทียนทาํนาํมนต์ เทียนส่องธรรม ธูปเทียนทีเครือง

ทองน้อย เทียนชนวน เพือให้แน่ใจว่า จุดติดธูปทุกดอกและเทียนทุกเล่มได้โดยง่าย ควรทาํเชือ

ชนวนไวก่้อนพิธีไม่เกิน ๑ ชวัโมง หากทาไวน้านกว่านนั อาจจุดติดช้าหรือจุดไม่ติด เชือชนวน

สําหรับทาธูป-เทียนนนั มีวิธีทาํดงันี (๑) ใช้ขวดแกว้ ฝาโลหะขนาดพอสมควร ล้างเช็ดให้สะอาด 

(๒) ใช้เศษเทียนขีผงึ ตดัเป็นชินเล็กๆ ใส่ขวดพอประมาณ (๓) ใชน้าํมนัเบนซิน ใส่ในขาดให้ท่วม

เทียน ปิดผาทิงไว ้๑ คืน (๔) ใช้ไมค้นให้นาํมนักบัเทียนเขา้กนัเป็นเนือเดียว อย่าให้เหลวหรือขน้

เกินไป (๕) ปิดฝาเก็บไวใ้ชท้าธูปเทียน หากนาํมนัแห้ง เทียนแขง็เตินาํมนัใชไ้ดอี้ก  

   -ใส่นาํในภาชนะนาํมนต ์ภาชนะทีกรวดนาํ ก่อนจะใส่นาํควรตรวจทาํความสะอาด

ใหเ้รียบร้อย นาํทีใส่ควรเป็นนาํทีสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิน ทีกรวดนาํบางชนิดตอ้งกะประมาณนาํให้

พอดีกบัถว้ยทีรองรับนาํ โดยวธีิใชถ้ว้ยตวงนาํแลว้เทใส่เตา้นาํ 

   -จดัตงัโตะ๊ ตงัเทียนส่องธรรม เครืองทองนอ้ดา้นหนา้ประธานพิธี กรณีมีเทศน ์

   -จดัพานรองคมัภีร์เทศน์ จดัทีวางเทียนส่องธรรม จดัทีวางไมโครดฤนทีธรรมาสน์ 

   -จดัวางเครืองไทยธรรม เทียนชนวน ไฟแช็ก ทีกรวดนาํไวที้โตะ๊ทา้ยอาสน์สงฆ ์

   -จดัวางเครืองกณัฑ์เทศน์ใส่ตะลุ่ม พานให้เหมาะสม โดยจดัวางแจกนัดอกไม ้ผา้

ไตรไวด้า้นหนา้สิงของอืนๆ เรียงใหส้วยงาม นิยมตงัโตะ๊กณัฑเ์ทศน์หนา้ธรรมาสน ์

   -ในพิธีสวดพระอภิธรรม ตอ้งจดัตงัตูพ้ระอภิธรรม ตงัเครือทองนอ้ยหรือทีบูชา ติด

ธูปเทียนและทาเชือชนวนใหเ้รียบร้อย 

   -จดัหาใบปวารณา เขียนจาํนวนปัจจยัทีจะถวายและเขียนชือเจา้ภาพดว้ย 



 

 

 

๓๑๐

   -ในกรณีนิมนตพ์ระสงฆห์ลาวดั ก็ดี นิมนตพ์ระสงฆ์วดัเดียวแต่รับมาก่อน ก็ดี ควร

จดัหอ้งพกัพระสงห์ไวต้่างหาก เมือพร้อมจะเริมพิธีจึงนิมนตอ์อกไปพร้อมๆ กนั 

   -ศาสนพิธีกร หรือศาสนพิธีผูช่้วย ควรสํารวจตนเองว่า การแต่งกายเรียบร้อย

หรือไม่ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใชแ้ละใชไ้ดดี้หรือไม่ เช่น ไฟแช็ก เป็นตน้ 

   -ประสานงานการจดัขา้วบูชาพระพุทธ และการจดัอาหารถวายพระสงฆ์ เพือให้

พร้อมทีจะถวาย เมือพระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตจ์บ 

   -มอบหมายหน้าทีปฏิบติัพิธีให้ชัดเจน เช่น ใครเชิญเทียนชนวน ให้อาราธนาศีล 

ฯลฯ  

  การปฏิบัติการ 

  เมือถึงเวลาจะเริมปฏิบติัพิธี ศาสนพิธีกรจะตอ้งแบ่งงานใหแ้ต่ละคนปฏิบติัในพิธีต่างๆ ใคร

ทาํหนา้ทีอะไร จะตอ้งทาํหนา้ทีนนัตลอด เช่น เมือเชิญเทียนชนวนหรืออาราธนา จะเชิญเทียนชนวน

กีครัง หรืออาราธนากีหน นิยมใชศ้าสนพิธีกรคนเดิม ไม่นิยมเปลียนไปเปลียนมา 

 

๙.๖ การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาสําหรับศาสนพธีิกร 

ศาสนพิธีกร เป็นบุคคลผูท้ีมีความสําคญัในการกาํกบังานให้เกิดความเรียบร้อยดงัทีกล่าว

แล้ว ภาษา ก็เป็นสิงทีพิธีกร ควรทราบและใช้ให้ถูกต้อง ในแต่ละเรือง เพราะภาษามีทงัทีเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ ภาษาทีใชข้องพิธีกรมี ๕ ระดบั คือ  

๑.  ระดบักนัเอง ใชใ้นวงสนทนา ผูใ้กลชิ้ดมากๆ 

๒. ระดบัสนทนา ใชใ้นการสนทนาของบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ เช่น การปรึกษาหารือ 

เป็นตน้ 

๓.  ระดบักึงทางการ ใชใ้นการประชุมกลุ่มอภิปราย กลุ่มบรรยายในห้องเรียนการ

แสดงความคิดเห็นเชิงวชิาการ 

๔.  ระดบัทางการ ใชใ้นการบรรยาย อภิปราย การเสนอข่าวต่อสาธารณชนอยา่ง

เป็นทางการ  

การใช้ภาษาของพิธีการทวัไปจะอยู่ในระดับนี 

๕. ระดบัพิธีการ ใชใ้นทีประชุมจดัขึนอยา่งเป็นพิธี เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา 

การกล่าวปราศรัยของบุคคลสาํคญั 

ตัวอย่างภาษาทใีช้ต่างระดับในการพูดของพธีิกร 



 

 

 

๓๑๑

ระดับ ๑ – ๓  ระดับ ๔ – ๕ 

งานแต่งงาน   งานมงคลสมรส 

ถึงเวลาแลว้    ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ 

ประธานมาถึงแลว้  ประธานในพิธีไดเ้ดินทางมาถึงบริเวณงานแลว้ 

พระสงฆอ์งคเ์จา้  พระสงฆ ์

เผาศพ    ฌาปนกิจศพ 

นอกจาก บทบาท ดงักล่าวแลว้  พิธีกร ยงัมีการปรากฏตวั และการใชค้วามพูดในแต่ละครัง

ทีเหมาะสมกบัในแต่ละงาน ทีควรเพมิเติม ไม่วา่จะเป็นการกล่าวทกัทายในทีประชุมหรือทีชุมชน

ต่างๆ วา่เป็นหนา้ทีของพิธีกรหรือไม่ เช่น การทกัทายในทีประชุม ควรเป็นการทกัทายโดยทวัไป 

เช่น ท่านผูมี้เกียรติทีเคารพ ไม่ควรกล่าวเจาะจงเป็นตาํแหน่ง ซึงการทกัทายแบบนนั เป็นหนา้ทีของ

ผูที้ไปพูด ไม่ใช่หนา้ทีของพิธีกร 

พิธีกร ไม่ไดมี้บทบาท ในการเป็นผูใ้ห้ความรู้ แต่จะเป็นผูค้อยเชือมโยงกิจกรรมหนึงไปสู่

กิจกรรมหนึง สําหรับผูที้ให้ความรู้เรียกวา่ “วทิยากร” หรือ “พระนกัเทศน์” หรือบุคคลอืนทีถูกเชิญ

มิใช่พิธีกร 

บุคคลผูท้าํหนา้ทีพิธีกร ไม่ควร แนะนาํตวัเองก่อนปฏิบติัหน้าที  เพราะงานพิธีกรเป็นงานที

ส่งเสริมให้คนอืนเด่น มิใช่ตวัเองเด่น แต่ถา้เป็นคนเชิญเราออกชือให้ปฏิบติัหน้าทีพิธีกร ก็ดูดีขึน

กว่าการทีจะแนะนาํตวัเองและการจะตอ้งทกัทายในทีประชุมมีหลกัการทกัทาย คือ ควรทกัทายไม่

เกิน ๓ - ๔ ชือ หรือ ๓ - ๔ ตาํแหน่ง เรียงตามลาํดบัอาวุโส แลว้ตามดว้ยคาํว่า “และท่านผูมี้เกียรติ”  

เวลาทกัผูใ้ด ควรหนัหนา้ไปทางผูน้นั จนกระทงัสบตาหรือมองไปทีใบหนา้ของผูถู้กทกั ไม่ตอ้งมีคาํ

วา่ “กราบเรียน” “เรียน” “สวสัดี” 

ในกรณีมีพระสงฆ์ผูใ้หญ่อยูใ่นทีประชุมดว้ย ควรเริมดว้ยคาํว่า “นมสัการ” ตามดว้ยสมณ

ศกัดิของท่าน และก่อนจะทกัคฤหสัถ์ ซึงเป็นผูใ้หญ่ อยูใ่นทีนนั จะใชค้าํวา่ “เรียน” คนักลาง เพือให้

เห็นความแตกต่าง  แต่ถา้มีพระสงฆผ์ูใ้หญ่หลายรูป จะทกัพระสงฆที์เป็นประธานก่อน แลว้ตามดว้ยคาํวา่  

“พระเถรานุเถระ”  ต่อดว้ยความลงทา้ยวา่ ดว้ยความเคารพอยา่งสูง , ดว้ยความเคารพ  ตามสมณศกัดิ 

ของท่าน 

และเมือจะกล่าวขอบคุณ หลกัการทีพิธีกรควรกล่าวขอบคุณทีดี ควรปฏิบติั ตามแนวทาง 

๑) พิธีกรควรหนัไปทางทีผูรั้บกล่าวขอบคุณ 

๒) กล่าวทกัผูรั้บการขอบคุณ 



 

 

 

๓๑๒

๓) ถอ้ยคาํทีใชใ้ห้รู้สึกวา่กล่าวกบัผูรั้บการขอบคุณเท่านนั 

๔) กล่าวถึงความประทบัใจจากการฟัง การร่วมกิจกรรม 

๕) ลงทา้ยดว้ยขอ้ความวา่ “ในนาม.....................” 

๖) ลงทา้ยดว้ยขอ้ความทีมีพลงั เช่น คาํคม กลอน หรือถอ้ยคาํทีพูดแลว้รู้สึก

ประทบัใจกวา่ธรรมดาเพือเรียกร้องใหผู้ฟั้งปรบมือโดยอตัโนมติั 

ในการเชิญประธานขึนประกอบพิธี พิธีกรกล่าวนาํก่อนเชิญ คือ ถา้เป็นพิธีการทวัไป เช่น เปิด

ประชุมสัมมนาใชว้า่ “บดันีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้” 

ถา้เป็นพิธีการทีใหฤ้กษ ์เช่น เปิดป้าย(วางศิลาฤกษ ์ใชว้า่ “บดันี ไดเ้วลาอนัเป็น

มงคลฤกษแ์ลว้) 

ส่วนวธีิการเชิญประธานขึนประกอบพิธีมีวธีิปฏิบัติ ๓ ประการ คือ 

๑). พิธีการสาํคญัมาก ไม่ประกาศเชิญทางเครืองขยายเสียง แต่มีการเตรียมการ 

อยา่งดี ซกัซอ้มกนัอยา่งดี 

๒). ใชว้ธีิบรรยาย เช่น พูดวา่ บดันีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ท่านประธานในพิธีจะ

ได ้

ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย 

๓). ใชว้ธีิเชิญทางไมโครโฟน ซึงเป็นวธีิใชอ้ยูท่วัไป ใชใ้นงานทวั ๆ ไป 

คาํพูดทีพิธีกร ควรใช ้เช่นคาํวา่ “พระคุณท่าน” “พระคุณเจา้” และ “พระเดช

พระคุณ” 

“พระคุณท่าน” ใชก้บัพระสงฆท์วัไป จนถึงพระราชาคณะชนัธรรม 

“พระคุณเจา้” ใชก้บัพระสงฆ์สมณศกัดิ ชนัเจา้คณะรอง ชนัหิรัญบฏั หรือชนั

พรหม  

“พระเดชพระคุณ” ใชก้บัพระสงฆร์ะดบัพระราชาคณะ ขึนไป  

ขอ้ควรรู้ทวัไปในการเป็นศาสนพิธีกร 

 

๙.๗ ข้อควรรู้ทวัไปของศาสนพธีิกร 

 การเป็นศาสนพิธีกรทีดีควรมีการศึกษาเพิมเติมขอ้ควรรู้ในการปฏิบติับางพิธีจะมีลกัษณะที

แตกต่างกนัออกไปทงันี ศาสนพิธีกรจะต้องศึกษาระเบียบ ข้อปฏิบติัตามบริบทสังคมตลอดทงั

ทาํเนียมในการปฏิบติันนั ๆ ดว้ย ดงันนัการศึกษาขอ้ควรรู้จะเป็นแนวทางให้การปฏิบติัหนา้ทีศาสน



 

 

 

๓๑๓

พิธีกรมีความสมบูรณ์มากยงิขึนซึงไดเ้นน้เกียวกบัหลกัปฏิบติัศาสนพิธีกรทางพระพุทธศาสนาเป็น

หลกั ดงันี 

๑. การอาราธนาศีล พิธีกรบางคนยนื บางคนนงั มีวิธีถูกตอ้งอยา่งไร 

- ถา้พระสงฆ ์นงับนอาสน์สงฆ ์ผูร่้วมพิธีนงัเกา้อี พิธีกรยนืทา้ยอาสน์สงฆต์รงพระ

รูปที ๓ นบัจากทา้ยสุด 

- ถา้พระสงฆน์งัระดบัพืน ผูร่้วมพิธีนงัระดบัพนื พิธีกรควรนงัคุกเข่าหนา้ประธาน

สงฆ ์ประนมมือ  กราบ ๓ ครัง แลว้จึงกล่าวอาราธนาศีล 

- ถา้พระสงฆน์งับนอาสน์สงฆ ์ แต่ผูเ้ขา้ร่วมพิธีนงัพืน พิธีกรควรนงัคุกเข่าอาราธนาศีล 

เช่นกนั 

  ๒. คําว่า “สวดมนต์” “เจริญพระพุทธมนต์” “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ต่างกนั

อย่างไร 

สวดมนต์ ใชก้บักิจกรรมตา่ง ๆ เช่น นกัเรียนสวดมนต ์นายขาวสวดมนตก่์อนนอน  

เจริญพระพุทธมนต์ ใชใ้นพิธีการทวัไปทีเป็นงานมงคล / สวดพระพุทธมนต์ ใชก้บัพิธี

อวมงคล 

  ๓. คาํวา่ “พระอุโบสถ” กบั “อุโบสถ” หรือ “โบสถ์” ใช้ต่างกนัอยา่งไร 

พระอุโบสถ ให้ใชก้บัวดัทีเป็นพระอารามหลวง  / ส่วนวดัราษฎร์ให้เรียกวา่ อุโบสถหรือ 

โบสถ์ 

  ๔. คาํวา่ “หมายกาํหนดการ” กบั “กาํหนดการ” ใชต้่างกนัอยา่งไร 

หมายกําหนดการ  เป็นเอกสารแจง้กาํหนดขนัตอนของงานพระราชพิธี โดยเฉพาะลกัษณะของ

เอกสารจะตอ้งอา้งพระบรมราชโองการ คือขึนตน้ดว้ยขอ้ความวา่ “นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการพระราชวงั

รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สังว่า” เสมอไป และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าทีจะต้องส่งต้น

หมายกาํหนดการนี เสนอ นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

กําหนดการ  เป็นเอกสารแจง้กาํหนดขนัตอนของงานโดยทวัไปทีทางราชการ หรือส่วน

เอกชนจดัทาํขึนเอง แมว้า่งานนนั ๆ จะเป็นงานทีเกียวขอ้งถึงเบืองพระยุคลบาท เช่น เป็นงานทีเสด็จ

พระราชดาํเนิน แต่ถ้างานนันมิได้เป็นงานพระราชพิธีซึงกาํหนดโดยพระบรมราชโองการแล้ว 

เรียกวา่กาํหนดการทงัสิน  

๕. คาํวา่ “แขกผู้มีเกยีรติ” กบั “ท่านผู้มีเกียรติ” ใชต้่างกนัอยา่งไร 

ควรใชค้าํวา่ “ท่านผู้มีเกียรติ” เพราะเป็นคาํทีใชก้บัผูอ้ยูใ่นทีนนั หรือกลุ่มเดียวกนั แต่ไม ่ 

ควรใชค้าํวา่ “แขกผู้มีเกียรติ” 

๖. เวลา ๐๙.๓๐  น. พิธีกรควรอ่านวา่อยา่งไร 



 

 

 

๓๑๔

ควรอา่นวา่ “เวลาเก้านาฬิกา สามสิบนาท”ี ไม่ควรอ่านวา่ “เวลาเก้าจุดสามศูนย์นอ” 

๗. สิงของทีจะวายพระสงฆใ์นพิธีการทาํบุญ จะเรียกวา่ “ไทยทาน” หรือ “ไทยธรรม”ตอ้ง

ใชค้าํวา่ “ไทยธรรม” ซึงแปลวา่ ของทีถวายพระ ส่วน “ไทยทาน” นนั คือทานทีใหแ้ก่คน

ทวัไป 

 ๘. กราบเรียน ใชก้บับุคคล ๑๕ ท่าน คือ 

๑. ประธานองคมนตรี  

๒. นายกรัฐมนตรี  

๓. ประธานรัฐสภา  

๔. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  

๕. ประธานวฒิุสภา  

๖. ประธานศาลฎีกา  

๗. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

๘. ประธานศาลปกครองสูงสุด  

๙. ประธานกรรมการเลือกตงั  

๑๐. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๑๑. ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๑๒. ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

๑๓. ประธานผูต้รวจการแผน่ดินหรือผูต้รวจการแผน่ดิน  

๑๔. อยัการสูงสุด 

๑๕. รัฐบุรุษ  

นอกเหนือจาก ๑๕ ท่านข้างต้นนี ให้ใช้คําว่า "เรียน 

 ๙. การเกียวกบัการปฏิบติั การจุดธูปเทียน เครืองทองนอ้ย ชุดบน -ล่าง และเทียน

ส่องธรรม เนืองในงานศพทีมีการแสดงธรรมดว้ย ๔ กรณี 

- ศพพระ ประธานเป็นพระ 

- ศพพระ ประธานเป็นฆราวาส 

- ศพฆราวาส ประธานเป็นพระ 

- ศพฆราวาส ประธานเป็นฆราวาส 

แนวทางปฏิบติัของการจุด  ๔  กรณีนี ไม่เหมือนกนั แต่ทีเราเห็น คือ จุดเหมือนกนัหมด   

เช่น กรณีศพพระ ประธานพระ มีขนัตอนปฏิบติั ดงันี 



 

 

 

๓๑๕

๑. ประธานเป็นพระ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แลว้ ให้จุดเทียนส่องธรรม

ก่อน 

- เจา้หนา้ที อาราธนาศีล 

- ประธานพระ จุดเครืองทองนอ้ย ชุดหนา้ตวัเอง (เครืองใน) 

- ประธานพระ จุดเคริืองทองนอ้ย ชุดหนา้ศพ (เครืองนอก) 

- เจา้หนา้ที อาราธนาธรรม    เป็นตน้  

๒. อีก ๓ กรณี จุดอีกแบบ   ต่างกนัทงั ๔ กรณี  แต่ถา้ศพพระ ประธานฆราวาส แนว

ทางการปฏิบติัของประธาน หลงัจากจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  คือ  

  - ประธานจุดเทียนส่องธรรม 

  - จุดเคริืองทองนอ้ย ชุดหนา้ตวัเอง 

  - เจา้หนา้ที อาราธนาศีล  

  - จุดเครืองทองนอ้ย ชุดหนา้ศพ 

  - เจา้หนา้ที อาราธนาธรรม 

ตามทีกล่าวมา นนัคือบทบาทและหน้าทีของพิธีกร ทีมีบทบาททงัในการกาํกบั

พิธีกรรม ให้เป็นพิธีการ และให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ในการจดังานแต่ละครัง  พิธีกร จึงควร

หมนัศึกษาเพิมเติมความรู้ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ และพยายามพฒันาตนเอง เพือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการดาํเนินงานแต่ละครัง อนัจะเป็นความงดงามของพิธีกรรม พิธีการ ดงักล่าว  สมกบัทีเคยมีผูรู้้

กล่าวไวว้า่ การเป็นพิธีกร ทีเหมาะสม ควร มีการซกัซอ้ม ศึกษา ปฏิบตัิ เพอืให้เกิดความเรียบร้อย จึง

จะถือวา่เป็นพิธีกร ทีดี สมกบั คาํกล่าวถึงพิธีกร วา่ “ต้นตืนเต้น กลางกลมกลืน จบจับใจ” นนัเอง 

๑๐.สรุปผลการประชุมสัมมนา เครือข่ายศาสนพธีิกร ทคีวรทราบ  

การปฏิบติัพิธีการ ของเจา้หนา้ทีศาสนพิธีกร มีแนวทางการปฏิบติัทีควรทราบ จากการ

ประชุมสัมมนา เครือข่ายศาสนพิธีกร ณ หอ้งประชุมกรมการศาสนา ชนั ๒ กรมการศาสนา

กระทรวงวฒันธรรม เมือวนัที ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ มีรายละเอียดเบืองตน้ ดงันี 

 นายชวลิต  ศิริภิรมย ์ ทีปรึกษากรมการศาสนา ประธานการประชุม ไดแ้จง้เรืองให้ ที

ประชุมทราบดงันี 

 ๑. กรมการศาสนา มีหนังสือถึงมหาเถรสมาคม เพือขอให้กรรมการมหาเถรสมาคม   

เป็นกรรมการทีปรึกษาเครือข่ายศาสนพิธีกร 

 ๒. มติมหาเถรสมาคม ครังที ๒/๒๕๖๑ เรืองการจดัสถานทีและอุปกรณ์ในการจดัพิธี

กิจกรรมทางศาสนา ขอให้ปฏิบติัตามมติมหาเถรสมาคมดงักล่าว มติมหาเถรสมาคม ขอ้ ๒.๕  การ

เขา้ทีกรวดนาํ เจา้หนา้ทีควรทีจะเชิญทีกรวดนาํไปวางทีโต๊ะเคียง พึงหลีกเลียงถือทีกรวดนาํ     ให้ผู ้



 

 

 

๓๑๖

เป็นประธานทีเป็นคฤหัสถ์ กรณีนี ผูแ้ทนกองพระราชพิธี สํานักพระราชวงั ให้ขอ้สังเกตว่า พิธี

ราษฎร์และพิธีหลวงมีข้อปฏิบติัแตกต่างกัน ในเรืองนีสํานักพระราชวงัมีข้อปฏิบติัโดยเฉพาะ 

เพราะฉะนนั การปฏิบตัิอาจแตกต่างไปจากมติมหาเถรสมาคมดงักล่าว 

  เรืองทีเสนอเพอืพิจารณา 

 ๑. การใชค้าํวา่ “จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย” หรือ “จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย” 

ไดข้อ้สรุปวา่ ใหใ้ชค้าํวา่ “จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย” 

  การปฏิบติัแยกพิธีหลวง กบั พิธีราษฎร์  

  พิธีหลวง การจุดเครืองห้า (ธูป ๕ ดอก เทียน ๕ ดอก) จุดทีละคู่  จุดเทียน

แล้วจุดธูป ปฏิบติัอยา่งนีจนครบ ๕ คู่ (หรือตามพระราชอธัยาศยั) 

  การเขา้เทียนชนวนสําหรับพิธีกร  ตามปกติให้เดินจากทา้ยอาสน์สงฆ ์ส่งทางดา้น

ขวามือของประธาน (ยกเวน้สถานทีบงัคบั อาจเขา้ทางซ้ายมือของประธานก็ได)้ การส่งเทียนชนวน  

ควรนงัส่ง (ไม่วา่ประธานจะยนืหรือนงัก็ตาม) ส่งดว้ยมือขวา ให้หนัเทียนดา้นทีติดไฟหนัเขา้หาตวัผู ้

ส่ง หรือเอียงไปทางขวามือ เพือไม่ให้นาํตาเทียนหยดใส่ประธาน และในขณะประธานจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย ผูส่้งเทียนชนวนไม่ตอ้งประนมมือผูแ้ทนกองพระราชพิธี สาํนกัพระราชวงั ไดใ้ห้

ขอ้สังเกตเพมิเติมวา่ เมือส่งเทียนชนวนแลว้ควรถอย ๒ เข่า เพือไม่ให้ใกลป้ระธานเกินไป และเพือ

ไม่ให้ขวางทางกลอ้งช่างภาพ การส่งเทียนชนวนในทีกลางแจง้ ควรใชเ้ทียนชนวนทีมีไส้ใหญ่  หรือ

ใชว้ธีิการเพมิไส้เทียนเป็น ๙ เส้น หรือ ๑๐ เส้น  เพอืไม่ใหด้บัง่าย  

 ๒. การกราบพระรัตนตรัยในหอ้งประชุมซึงมีการประดบัธงชาติ และพระฉายาลกัษณ์ 

มีการปฏิบติั ๒ แนวทาง คือ 

  ๒.๑ ขา้ราชการทหาร ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงกลาโหม คือ กราบพระ ๓ ครัง 

แลว้ลุกขึนยืน หันหน้าไปทางธงชาติ แสดงการเคารพธงชาติ แลว้หันหนา้ไปทางพระฉายาลกัษณ์ 

ถวายความเคารพพระฉายาลกัษณ์  

  ๒.๒ ขา้ราชการพลเรือน ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัของศูนยว์ฒันธรรม คือ กราบพระ ๓ 

ครังแลว้ลุกขึนยืน ถอยหลงั ๒ กา้ว แสดงการเคารพ (คาํนบั) ตรงกลาง เป็นการแสดงออกถึงความ

เคารพตอ่สถาบนั ทงั ๓ 

 ๓. จุดยนืของพิธีกรในพิธีการ 

  ๓.๑ พิธีหลวง, พิธีทางราชการ : ยนืดา้นทา้ยอาสน์สงฆ ์

  ๓.๒ พิธีราษฎร์ : ผูร่้วมพิธีนงัเกา้อี / พิธีกร ยืนทา้ยอาสน์สงฆ ์

ผูร่้วมพิธีนงักบัพนื / พิธีกร นงัคุกเข่า (นงัในระยะใกลพ้ระสงฆพ์อสมควร) 

 ๔. จาํนวนพระสงฆใ์นพิธีการ 



 

 

 

๓๑๗

  พิธีหลวง : พระ ๑๐ รูป (ทรงครองแผน่ดินดว้ยทศพิธราชธรรม) 

  พิธีหลวงหลายพิธี : จาํนวนพระแลว้แต่พิธีนนัๆ เช่น พิธีฉัตรมงคล  พระ ๒๐ รูป  

(รัชทายาทผูจ้ะครองราชย ์ตอ้งมีพระชนมาย ุ๒๐ พรรษาขึนไป) 

  พิธีทางราชการ : พระ ๑๐ รูป (ราชการตอ้งมีทศพิธราชธรรมดว้ย) 

  พิธีราษฎร์ : พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ๙ รูป ๗ รูป ๕ รูป 

 ๕. พิธีสงฆ ์: ตงัโตะ๊หมู่บูชาพระอยา่งเดียว  ไม่ตงัธงชาติ และพระฉายาลกัษณ์   ยกเวน้

บางพิธีเช่น พิธีกระทาํสัตยป์ฏิญาณตนต่อธงชยัเฉลิมพลของทหาร ตงัทงัโตะ๊หมู่บูชาพระ,   ธงชาติ 

และพระฉายาลกัษณ์ 

 ๖. ผา้ภูษาโยง ในพิธีการทงัปวง ใชผ้า้ภูษาโยง เป็นการปฏิบติัดว้ยความเคารพ ไม่รีบ

ร้อน เป็นความงดงามของพิธีการ  ไม่ใชส้ายแถบ (ตามแบบทีหลายวดัใช)้ 

 ๗. พิธีสวดพระอภิธรรม  

  ๗.๑ พิธีทางราชการ ไม่ตอ้งอาราธนาธรรม เช่น วดัโสมนสัวหิาร 

  ๗.๒ พิธีชาวบา้นทวัไป ปฏิบติัตามธรรมเนียมการปฏิบติัของถินนนัๆ หรือกรณีที

ผูใ้หญ่ของส่วนราชการต่างๆ เป็นประธานในพิธี อาจประสานกบัทางวดั เพือปฏิบติัตามแบบพิธี

ทางราชการ หรือกรณีทีทางวดัให้ปฏิบติัตามธรรมเนียมการปฏิบติัของวดัก็ตอ้งปฏิบติัไปตามนนั 

โดยมุ่งประโยชน์คือความเรียบร้อยของพิธีการเป็นสําคญั 

 ๘. การใชค้าํวา่ “กาํหนดการ” และ “หมายกาํหนดการ” 

  ๘.๑ งานราชพิธี, รัฐพิธี ทีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใชค้าํวา่ “หมายกาํหนดการ” 

  ๘.๒ งานทวัไปทีมิได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั เป็นงานของส่วนราชการ, 

เอกชน หรือบุคคล ทูลเชิญเสด็จไปในพิธีการ ใชค้าํวา่ “กาํหนดการ”  

 ๙. การใชพ้ดัยศของพระสมศกัดิ 

  ๙.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ขึนไป : ใชพ้ดัยศ 

  ๙.๒ พระบรมวงศานุวงศช์นัเจา้ฟ้าลงมา : ใชพ้ดัรอง    

  ๙.๓ พิธีวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระ

นางเจา้สิริกิติ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระ

บรมราชินี (ทุกส่วนงานจดั) : ใชพ้ดัยศ (จดัตรงวนั) 

  ๙.๔ พิธีวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น พิธีวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙    

ทีมิไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏิบติั  ส่วนราชการปฏิบติัเอง : ไม่ใชพ้ดัยศ 



 

 

 

๓๑๘

  ๙.๕ ผูแ้ทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น

ผูแ้ทนพระองคใ์นพิธีการต่าง ๆ : ใชพ้ดัยศ 

  ข้อควรทราบ : พัดยศ ใช้กับพระมหากษัตริย์ผูย้ งัทรงพระชนม์อยู่  ไม่ใช้กับ

พระมหากษตัริยที์สวรรคตแลว้ 

 ๑๐. การแต่งกายของประธานในพิธี 

   ๑๐.๑ พิธีทีทาํขึนเพือถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั: ประธานในพิธี แต่ง

กายชุดปกติขาว 

   ๑๐.๒ กรณีจดัพิธีถวายราชสักการะ ในลาํดบัพิธีมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้

ถวายราช-สักการะ, กล่าวถวายราชสดุดี และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี : ประธานในพิธีแต่ง

กายชุดปกติขาว 

   ๑๐.๓ พิธีบรรพชาอุปสมบทเพือถวายพระราชกุศลฯ ในลาํดบัพิธีมีการเปิดกรวย

กระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ, กล่าวถวายราชสดุดี และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี : 

ประธานในพิธีแต่งกายชุดปกติขาว  

  ๑๐.๔ กรณีจดัเดิน-วงิ เทิดพระเกียรติฯ, ปันจกัรยาน เทิดพระเกียรติ ฯลฯ : ประธาน

จดังานแต่งกายตามรูปแบบของงานทีจดั (ไม่ตอ้งแต่งกายชุดปกติขาว) 

 ๑๑. เครืองทองนอ้ย 

   ๑๑.๑ พุ่มดอกไมห้นัเขา้ดา้นใน : ไหวบุ้คคลทีเราเคารพ 

   ๑๑.๒ พุ่มดอกไมห้นัออกดา้นนอก : .ใหศ้พไหวพ้ระ 

   ๑๑.๓ การจุด : ใหจุ้ดธูปก่อน แลว้จึงจุดเทียน 

   ๑๑.๔ ศพทวัไป : จุดเครืองทองนอ้ยก่อนเขา้สู่พิธีการ 

   ๑๑.๕ ศพพระ : สมาทานศีลแลว้ จึงจุด (เพราะพระท่านมีศีลอยูแ่ลว้) 

 ๑๒. พิธีทางราชการ เมือประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแลว้ ไม่มีการกล่าวคาํ

บูชาพระ,กราบพระ เริมดว้ยการอาราธนาศีล..และเมือประธานกราบพระรัตนตรัย เมือเสร็จสินพิธี ก็

ไม่มีการกล่าวนาํกราบพระ 

 ๑๓. การจดัวางพานพุม่ทอง-พุ่มเงิน ในการจดัโตะ๊หมู่ถวายราชสักการะ 

   ๑๓.๑ กรณีจดัโต๊ะหมู่ ๔ ตวั  ให้วางพานพุ่มทองไวบ้นโต๊ะหมู่ดา้นขวาของโต๊ะ

หมู่ วางพานพุม่เงินไวบ้นโตะ๊หมู่ดา้นซ้ายของโตะ๊หมู่ (ตามเขม็นาฬิกา) โต๊ะหมู่ตวักลาง ตงัธูปเทียน

แพกรวยกระทงดอกไม ้

   ๑๓.๒ กรณีจดัโต๊ะหมู่ ๗  ให้วางพานพุ่มทองไวบ้นโต๊ะหมู่ดา้นขวาของโต๊ะหมู่    

วางพานพุ่มเงินไวบ้นโต๊ะหมู่ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่ (ตามเข็มนาฬิกา) โต๊ะหมู่ตวัสูงสุดวางพาน



 

 

 

๓๑๙

ดอกไม ้(กรณีพระฉายาลกัษณ์ใหญต่งัแยกจากโตะ๊หมู่) โต๊ะหมู่ตวักลาง ตงัธูปเทียนแพกรวยกระทง

ดอกไม้ โต๊ะหมู่ด้านหน้าซ้าย – ขวา ตงัพานดอกไม้ (กรณีมีของพระราชทาน ให้ตังวางของ

พระราชทานบนโตะ๊หมู่ตวักลาง และวางพานธูปเทียนแพกรวยกระทงดอกไมบ้นโตะ๊หมู่ตวัล่างสุด) 

 ๑๔. การจดัขบวนแห่ศพเวียนเมรุ... 

 ๑๕. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ให้อ่านหมายรับสัง อ่านสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และประวติัผูต้าย ตามลาํดบั 

หมายเหตุ กรมเสมียนตรา สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม ไดจ้ดัสัมมนา เครือข่ายศาสน

พิธีกร ระหวา่งวนัที ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วดัชิโนรสาราม กรุงเทพ แต่ยงัไม่ไดข้อ้ยุติ ที

ชดัเจน จึงนาํเสนอ แนวทางนี เพอืเป็นขอ้ควรทราบในเบืองตน้ก่อน 

 

๑๑. ข้อควรรู้เกยีวกบังานมงคล  

               ๑๑. การจุดธูปเทียน การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหรืออืนใดก็ตาม จะต้องจุดเทียน

ก่อนเสมอ แล้วจึงจุดธูป เพราะถือว่าเทียนสูงกว่าธูป และอีกประการหนึง การจุดเทียนก่อน หาก

เทียนเกิดดบัขึนระหวา่งกลางคนั ก็จะไดต้่อติดกนัสะดวกยงิขึน 

                ๑๑.๑ การถือเชิงเทยีนชนวนสําหรับพธีิกร 

                     – ถือดว้ยมือขวา โดยหงายฝ่ามือ ใชนิ้วมือสีนิว (เวน้นิวหวัแม่มือ) รองรับฐานเชิงเทียน

ใชห้วัแม่มือกดฐานเชิงเทียนดา้นบนใหแ้น่นเขา้ไว ้

                     – ไม่นิยมจบักึงกลางเชิงเทียน เพราะจะทาํใหผู้ใ้หญ่รับไม่สะดวก 

                ๑๑.๒ การส่งเทียนชนวนให้ผู้ใหญ่สําหรับพธีิกร 

                     – ถึงเวลาประกอบพิธี จุดเทียนชนวน ถือดว้ยมือขวา เดินเขา้ไปหาประธานในพิธี ยืน

ตรงโคง้คาํนบั 

                     – เดินตามหลงัประธานในพิธีไปยงัทีบูชา 

                     – ถา้ประธานในพิธีหยุดยนืหนา้ทีบูชา พิธีกรนอ้มตวัลงเล็กนอ้ยส่งเทียนชนวน (ถา้

ประธานในพิธีนงัคุกเข่า พิธีกรก็นงัคุกเข่าตาม) แลว้ส่งเทียนชนวนดว้ยมือขวา มือซา้ยแนบชิดอยู่

ขา้งลาํตวั 

                     – ส่งเทียนชนวนแลว้ถอยหลงัออกมาห่างจากประธานในพิธีพอสมควร พร้อมกบัคอย

สังเกต ถา้เทียนชนวนดบั พึงรีบเขา้ไปจุดทนัที 

                     – เมือประธานในพิธีจุดธูปเทียนเสร็จแลว้ เขา้ไปรับเทียนชนวน โดยวธีิยนื มือขวาแบ

มือเขา้ไปรองรับ  ถอยหลงัห่างออกไปเล็กนอ้ย โคง้คาํนบัแลว้จึงกลบัหลงัหนัเดินออกมา 



 

 

 

๓๒๐

                ๑๑.๓ การจุดธูปเทยีนสําหรับประธานในพธีิ 

                     – เมือพิธีกรถือเทียนชนวนเขา้ไปเชิญประธานฯ  

  - ประธานฯ ลุกขึนจากทีนงั เดินไปทีหน้าโต๊ะหมู่บูชา  ถา้โต๊ะหมู่บูชาตงัอยู่สูง 

พึงยนื ถา้ 

ตงัอยูไ่ม่สูงนกั พอนงัคุกเข่าจุดถึง พึงนงัคุกเข่าลงแลว้รับเชิงเทียนชนวนจากพิธีกร 

                         – จุดเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปก่อน แลว้จุดเล่มซา้ยต่อไป แลว้จึงจุดธูปเช่นเดียวกบัเทียน 

                     – ถา้มีสายชนวนเชือมโยงจากธูปไปยงัเทียนทุกคู่ พึงจุดธูปเป็นอนัดบัแรก 

                     – ถา้ธูปมิไดจุ้่มนาํมนัชนวน พึงถอนธูปออกมาจุดกบัเทียนชนวน ส่งเทียนชนวนให้

พิธีกรแลว้ ปักธูปไวต้ามเดิม โดยปักเรียงหนึงเป็นแถวเดียวกนั หรือปักเป็นสามเส้าก็ได ้

                     – จุดธูปเทียนเสร็จแลว้ นงัคุกเข่าประนมมือ กล่าวคาํบูชาพระรัตนตรัย โดยวา่ นโม… 

๓ จบ แลว้วา่ อิมินา … (เพียงแต่นึกในใจ) แลว้กราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ ขณะกราบพึงระลึกถึง

พระรัตนตรัยดว้ย เสร็จแลว้กลบัเขา้ไปนงัประจาํที 

๑๑.๒ การอาราธนาสําหรับพิธีกร 

                     – เมือเจา้ภาพ หรือประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว้ พิธีกรเริม

กล่าวคาํอาราธนาศีล 

                     – ถา้อาสน์สงฆ์อยูร่ะดบัพนื ผูร่้วมพิธีทงัหมดนงักบัพนื พิธีกรพึงนงัคุกเข่าประนมมือ

กราบ ๓ ครัง แลว้จึงกล่าวคาํอาราธนา ถา้อาสน์สงฆย์กขึนสูงจากพนื แต่ผูร่้วมพิธีทงัหมดนงัอยูก่บั

พนืก็นงัคุกเข่าอาราธนาเช่นกนั 

                     – ถ้าอาสน์สงฆ์ยกสูง ผูร่้วมพิธีทังหมดนังเก้าอี พิธีกรพึงยืนทางท้ายอาสน์สงฆ์ 

ขา้งหนา้พระสงฆ์รูปที ๓ จากทา้ยแถวหรือทีอนัเหมาะสม ทาํความเคารพประธานในพิธี แลว้หัน

หน้าไปทางประธานสงฆ์ ประนมมือ กล่าวคาํอาราธนาศีล โดยหยุดทอดเสียงเป็นจงัหวะ ๆ ดงันี 

“มะยงั ภนัเต วิสุง   วิสุง รักขะณตัถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ, ทุติยมัปิ…ฯลฯ

, ตะติยมัปิ…ฯลฯ 

                     – เมือรับศีลเสร็จแลว้ พึงอาราธนาพระปริตรต่อไป จบแลว้ ถา้นงัคุกเข่า กราบ ๓ ครัง 

ถา้ยนืก็ยกมือไหว ้เสร็จแลว้ทาํความเคารพประธานในพิธีอีกครังหนึง 

๑๑.๓ การจุดเทยีนนํามนต์ 

                     – ประธานในพิธี หรือเจา้ภาพ จะตอ้งรอคอยจุดเทียนนาํมนตอี์กครังหนึง 



 

 

 

๓๒๑

                     – เมือพระเจริญพระพุทธมนตถึ์งบทมงคลสูตร (บท อะเสวะนา จะ พาลานงั …) พิธีกร

พึงจุดเทียนชนวนเขา้ไปเชิญประธานในพิธีหรือเจา้ภาพไปจุดเทียนนาํมนตย์กภาชนะนาํมนตถ์วาย

ประธานสงฆย์กมือไหว ้แลว้กลบัไปนงัทีเดิม 

๑๑.๔ การถวายข้าวบูชาพระพุทธ 

                     – เมือพระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตถึ์งบทถวายพรพระ พิธีกรยกสํารับคาวหวานไปตงั

ทีหนา้โตะ๊หมู่บูชาโดยตงับนโตะ๊ทีมีผา้ขาวปูรอง หรือทีพนืแต่มีผา้ขาวปูรอง 

                     – เชิญประธานในพิธีหรือเจา้ภาพทาํพิธีบูชา (พิธีกรไม่ควรจดัทาํเสียเอง) 

                     – ประธานในพิธี หรือเจา้ภาพ นงัคุกเข่า (พิธีราษฎร์จุดธูป ๓ ดอก ปักทีกระถางธูป) 

ประนมมือ กล่าวคาํบูชาขา้วพระพุทธจบแลว้กราบ ๓ ครัง 

                     – กรณียกสาํรับคาวหวานสาํหรับพระพุทธและสาํรับคาวหรือทงัคาวและหวานสําหรับ 

พระสงฆเ์ขา้ไปพร้อมกนั (หลงัจบบทถวายพรพระ) ประธานฯ หรือเจา้ภาพ นงัคุกเข่ากล่าวคาํบูชา

ขา้ว พระพุทธจบแล้ว จึงยกสํารับคาวหรือทงัคาวและหวานถวายพระสงฆ์เฉพาะรูปประธานฯ 

นอกนนัจะมอบให ้ผูร่้วมพิธีเขา้ร่วมถวาย ก็ชือวา่เป็นความสมบูรณ์แห่งพิธีการทีเหมาะสม 

                     – คาํถวายขา้วพระพุทธ “อิมงั สูปะพยญัชะนะ สัมปันนงั สาลีนงั โอทะนงั อุทะกงั วะ

รัง พุทธัสสะ ปูเชมิฯ” (ขา้พเจา้ขอบูชาดว้ยโภชนะขา้วสาลี พร้อมดว้ยแกงกบัและนาํอนัประเสริฐนี

แด่พระพุทธเจา้) 

๑๑.๕ การจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ 

                     – เวลาเชา้ จดัอาหารประเภทอาหารเบา เช่น ขา้วตม้ โจก๊ กาแฟ ขนมปัง เป็นตน้ 

                     – เวลาเพล จดัอาหารประเภทอาหารหนกั โดยมากจดัเป็นอาหารไทย และควรเป็น

อาหารพืนเมืองเป็นหลกั อาจมีอาหารพิเศษแทรกบา้งก็ได ้

๑๑.๖ การประเคนของพระ 

                     – ถา้เป็นชาย ยกส่งใหถึ้งมือพระภิกษุผูรั้บประเคน ถา้เป็นหญิง วางถวายบนผา้ที

พระสงฆท์อดรับประเคนและรอใหท้่านจบัทีผา้ทอดนนัก่อน จึงวางสิงของลงบนผา้นนั 

                     – ถา้พระสงฆน์งักบัพนื พึงนงัคุกเข่าประเคน ถา้พระสงฆน์งัเกา้อี พึงยนืประเคน 

                     – ยกภตัตาหารทีจะพึงฉนัพร้อมภาชนะอาหารถวายเท่านนั สิงของเครืองใชต้่าง ๆ ไม่

ตอ้งยกประเคนเพียงแต่วางมอบให้เท่านนัก็พอ 

                     – ภตัตาหารทุกชนิดทีประเคนแลว้ ห้ามคฤหสัถ์จบัตอ้งอีก ถา้เผลอไปจบัตอ้งเขา้ตอ้ง

ประเคนใหม่ 



 

 

 

๓๒๒

                     – ประเคนครบทุกอยา่งแลว้ ถา้นงัคุกเข่าประเคน ก็กราบ ๓ ครัง ถา้ยนืประเคนก็นอ้ม

ตวัลงยกมือไหว ้                           

                     – ลกัษณะการประเคนทีถูกตอ้ง ประกอบดว้ยองค ์๕ คือ 

                         ๑. สิงของทีจะประเคน ไม่ใหญ่โตหรือหนกัเกินไป ขนาดปานกลางคนเดียวยกไหว 

และยกสิงของนนัให้ขึนพน้จากพนืทีสิงของนนัตงัอยู ่

                         ๒. ผูป้ระเคนอยูห่่างจากพระภิกษุผูรั้บประเคนประมาณ ๑ ศอก (อยา่งมากไม่เกิน ๒ ศอก) 

                         ๓. ผูป้ระเคนนอ้มสิงของนนัเขา้ไปให้ดว้ยกิริยาอาการแสดงความเคารพออ่นนอ้ม 

                         ๔. กิริยาอาการทีนอ้มสิงของเขา้ไปใหน้นั จะส่งให้ดว้ยมือก็ได ้ดว้ยของเนืองดว้ย

กาย เช่นใชท้พัพีตกัถวาย ก็ได ้

                         ๕. พระภิกษุผูรั้บประเคนนนั จะรับดว้ยมือก็ได ้ดว้ยของเนืองดว้ยกาย เช่น จะใชผ้า้

ทอดรับ ใชบ้าตรรับ หรือใชภ้าชนะรับก็ได ้

๑๑.๗ การจัดเครืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 

                     – เครืองไทยธรรม คือวตัถุสิงของต่าง ๆ ทีสมควรถวายแก่พระสงฆ ์ไดแ้ก่ปัจจยั ๔ 

และสิงของทีนบัเนืองในปัจจยั ๔ 

                     – สิงของทีประเคนพระสงฆไ์ดใ้นเวลาเชา้ชวัเทียง ไดแ้ก่ ประเภทอาหารคาวหวานทุก

ชนิด ทงัอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารเครืองกระป๋องทุกประเภท หากนาํสิงของเหล่านีไปถวาย

ในเวลาหลงัเทียงวนัแลว้ เพียงแต่แจง้ให้ภิกษุรับทราบ แลว้มอบสิงของเหล่านนัแก่ศิษยข์องท่านให้

เก็บรักษาไวท้าํถวายในวนัต่อไปก็พอ 

                     – สิงของทีประเคนพระสงฆไ์ดต้ลอดเวลา ไดแ้ก่ประเภทเครืองดืม เครืองยาบาํบดัความเจ็บไข ้

และประเภทเภสัช เช่น นาํตาล นาํผงึ นาํออ้ย หมากพลู หรือประเภทสิงของทีไม่ใช่ของสาํหรับขบฉนั 

                      – สิงของทีไม่สมควรประเคนพระสงฆ ์ไดแ้ก่ เงิน และวตัถุสาํหรับใชแ้ทนเงิน เช่นธนบตัร เป็น

ตน้ (ในการถวาย ควรใชใ้บปวารณาแทนตวัเงิน ส่วนตวัเงินมอบไวก้บัไวยาวจักรของพระภิกษุนนั) 

               ๑๑.๘ การกรวดนํา เมือพระสงฆเ์ริมอนุโมทนา คือ รูปหวัหนา้วา่ “ยถา..” ก็ใหเ้จา้ภาพ

กรวดนาํทนัที พอจบ “ ยถา..” พระสงฆรู์ปทีสองขึนบทอนุโมทนา “สัพพี..” พระสงฆน์อกนนัสวด

รับต่อพร้อมกนั ก็ใหเ้จา้ภาพเทนาํใหห้มด แลว้นงัประนมมือฟังพระสงฆใ์ห้พรต่อไป จบแลว้กราบ 

๓ หน 

             การปฏิบัติในการกรวดนํา  

                     – กระทาํในงานทาํบุญทุกชนิด เพืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้ 



 

 

 

๓๒๓

                     – ใชน้าํทีใสสะอาดบริสุทธิ ไม่มีสิงอืนใดเจือปน 

                     – ใชภ้าชนะสาํหรับกรวดนาํโดยเฉพาะ ถา้ไม่มี ก็ใชแ้กว้นาํหรือขนันาํแทน โดย

จดัเตรียมไวก่้อนถึงเวลาใช ้

                     – กรวดนาํหลงัจากถวายเครืองไทยธรรมแลว้ 

                     – เมือประธานสงฆเ์ริมอนุโมทนา (ยถา…) ก็เริมหลงันาํอุทิศส่วนกุศล 

                     – ถา้นงัอยูก่บัพืน พึงนงัพบัเพียบจบัภาชนะ สาํหรับกรวดนาํดว้ยมือทงัสอง รินนาํให้

ไหลลงเป็นสาย 

                     – ถา้ภาชนะสาํหรับกรวดนาํปากกวา้ง เช่น ขนัหรือแกว้ ควรใชนิ้วมือขวารองรับ

สายนาํใหไ้หลลงไปตามนิวชีนนั ถา้ภาชนะปากแคบ ไม่ตอ้งใชนิ้วมือรองรับสายนาํ 

                     – ควรรินนาํให้ไหลลงเป็นสาย โดยไม่ขาดตอนเป็นระยะ ๆ พร้อมกนันนั ควรตงัจิต

อุทิศส่วนกุศลแก่ท่านผูล่้วงลบัไปแลว้ 

                     – เมืออุทิศเป็นส่วนรวมแลว้ ควรอุทิศระบุเฉพาะเจาะจงชือ นามสกุล ของผูล่้วงลบัไป

แลว้อยา่งชดัเจนอีกครังหนึง 

                     – เมือพระสงฆรู์ปที ๒ รับ และขึนอนุโมทนาวา่ สัพพีติโย….พึงเทนาํให้หมดภาชนะ 

แลว้ประนมมือรับพรต่อไป 

                     – ขณะทีพระสงฆก์าํลงัอนุโมทนา ไม่พึงลุกไปทาํธุรกิจอืน ๆ (หากไม่จาํเป็นจริง ๆ) 

                     – พระสงฆอ์นุโมทนาจบแลว้ พึงกราบหรือไหวต้ามสมควรแก่สถานทีนนั ๆ 

                     – นาํทีกรวดแลว้ พึงนาํไปเทลงทีพนืดิน โดยเทลงทีกลางแจง้ภายนอกตวัอาคาร

บา้นเรือน หา้มเทลงไปในกระโถน หรือในทีสกปรกเป็นอนัขาด 

               ๑๑.๙ การประพรมนําพระพุทธมนต์ ใหก้ระทาํหลงัจากพระสงฆอ์นุโมทนา (ยถา สัพพี) 

จบแลว้ จะนิมนตใ์หพ้ระสงฆป์ระพรมใครหรือทีใดก็นิมนตท์่านตามประสงค ์

               ๑๑.๑๐ ใบปวารณา ในการทาํบุญ มกัจะมีเงินถวายพระสงฆเ์สมอ เพือให้ท่านนาํไปใชจ่้าย 

แต่พระสงฆท์่านจบัตอ้งเงินไม่ได ้จึงใชใ้บปวารณาแทน และใชค้าํวา่จตุปัจจยั (ปัจจยั ๔ คือ 

เครืองนุ่งห่ม, อาหาร, ทีอยูอ่าศยั, ยารักษาโรค ) แทนคาํวา่ เงิน 

      ๑๑.๑๑ การลาข้าวพระพุทธ 

                     – เมือพระสงฆฉ์นัภตัตาหารเสร็จแลว้ เจา้ภาพหรือพิธีกร เขา้ไปนงัคุกเข่าประนมมือ 

กล่าวคาํลาขา้วพระพุทธจบแลว้กราบ ๓ ครัง แลว้ยกสาํรับไปได ้



 

 

 

๓๒๔

                     – คาํลาขา้วพระพุทธ “เสสัง มงัคะลงั ยาจามิฯ” (ขา้พเจา้ขอคืนเศษอนัเป็นมงคลนี 

ขา้พเจา้ขอภตัตท์ีเหลือทีเป็นมงคลดว้ยเถิด) 

 ๑๒.ข้อควรรู้เกยีวกบังานอวมงคล 

๑๒.๑ การตังตู้พระธรรมควรตังตรงไหน 

 ดงัทีสันนิษฐานว่า เดิมคงจะนิมนต์พระมา “อ่าน” พระอภิธรรมจึงตอ้งมีตูพ้ระธรรมตงัไวด้ว้ย  

อีกเหตุผลหนึง อาจจะถือคติว่า พระทีมาสวดพระอภิธรรมก็คือมา “เทศน์” พระอภิธรรมนนัเอง ดาํเนิน

ตามประวติัทีว่าพระพุทธองคท์รงแสดงพระอภิธรรม คือ “เทศน์พระอภิธรรม” โปรดพระพุทธมารดา เมือเป็น

การ”เทศน์”  ก็ตอ้งถือคมัภีร์ตามแบบแผน แต่พระ ๔ รูป จะถือคมัภีร์เล่มเดียวกนัก็ทาํไม่ได ้จะหา

คมัภีร์มาถึง ๔ ฉบบัก็ขดัขอ้ง จะถือแต่รูปเดียวก็กระไรอยู ่จึงแกไ้ขดว้ยการเอาคมัภีร์ตงัไวต้รงหน้า

ทงั ๔ รูป เป็นนิมิตวา่ไดส้วดหรือเทศน์ตามคมัภีร์นนัแล้ว ถา้หากเผอิญว่าพระยงัสวดไม่คล่องก็จะ

ไดอ้าศยัดูตามคมัภีร์ไปไดอี้กดว้ย เหตุผลทีตอ้งตงัตูพ้ระธรรมน่าจะเป็นดงัทีวา่มานี 

 ดงันัน เมือว่าตามธรรมเนียมแล้ว ตู้พระธรรมนันต้องตังหน้าพระสงฆ์ ไม่ใช่ตงัโดด ๆ 

ออกไป เช่นตงัถดัจากโต๊ะหมู่บูชา หรือทางหวัอาสน์สงฆ์ดงัทีบางแห่งปฏิบตัิ มิหนาํซาํยงัพลอยจดั

เขา้ชุดเป็น พระธรรม พระสงฆ ์แยกกนัคนละที ซึงในพิธีสวดพระอภิธรรมไม่มีธรรมเนียมทีจะตอ้ง

จดัชุดพระรัตนตรัยเช่นนนัแต่ประการใด 

๑๒.๒ ธูปเทยีนทีหน้าศพ ธูปกดีอก เทียนกเีล่ม 

 แต่เดิมนนั ศพสามญัชนทวัไป ทีหน้าศพจะมีเฉพาะจุดธูป ไม่มีเทียน แต่ศพเจา้นายจะตงั

เครืองบูชาทีเรียกวา่ เครืองทองน้อย ประกอบดว้ยเชิงเทียน ๑ เชิง เชิงธูป ๑ เชิง กรวยปักดอกไม ้๓ 

กรวย ตงัในพานปากเรียบ ต่อมาจึงมีผูใ้ช้เทียนจุดทีหน้าศพเป็นเครืองบูชาคู่กบัธูป แลว้เลยมีคาํถามว่า 

ใชธู้ปกีดอก เทียนกีเล่ม  

 คาํตอบ คือ ถา้จะอนุโลมตามศพเจา้นาย ก็ใชธู้ปดอกเดียว เทียนเล่มเดียว ให้ต่างจากเครือง

บูชาพระรัตนตรัย เวลานี เห็นศพสามญัชนก็มีเครืองบูชาจดัแบบเดียวกบัเครืองทองน้อย ซาํมีผู ้

เรียกวา่เครืองทองนอ้ยอีกดว้ย  ซึงอนัทีจริงเครืองบูชาหนา้ศพสามญัชน มีธูปดอกเดียวก็เหมาะสม

อยูแ่ลว้ เทียนก็ไม่จาํเป็นดว้ยซาํไป ยงิถา้จดัแบบเครืองทองนอ้ยดว้ยแลว้ตอ้งถือวา่เกินฐานะ ผดิแบบ

แผน ไม่บงัควรเป็นอยา่งยงิ 

ในพิธีสวดอภิธรรม เป็นการบาํเพญ็กุศล ตามประเพณี เพืออุทิศส่วนกุศล ทกัษิณานุ

ประทาน ใหก้บัผูว้ายชนม ์ซึงในพิธีการนนั สามารถดาํเนินการได ้ตามความเหมาะสมและความ



 

 

 

๓๒๕

สะดวกของเจา้ภาพ เช่น สวด ๓ วนั ๕ วนั หรือสวด ๗ วนั แลว้เก็บศพไว ้๑๐๐ วนั เพือรอประกอบ

พิธีฌาปนกิจ ต่อไป ก็ได ้ มีแนวทางในการดาํเนินการได ้ตามประเพณีทวัไป 

๑๒.๓ ข้อควรรู้ การทอดผ้าบังสุกุล - ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม  

 เมือสวดพระอภิธรรมเสร็จ จะเป็นขนัตอนทอดผา้บงัสุกุลและถวายจตุปัจจยัไทยธรรม  

ปัญหาทีถามกนัก็คือ ทอดผา้ก่อน หรือถวายของก่อน  

 ตอบตามธรรมเนียมเดิม คือทอดผา้ก่อน 

 เหตุผลก็คือ การถวายของเป็นขนัตอนสุดทา้ยของการบาํเพ็ญบุญก่อนทีพระจะอนุโมทนา 

หมายความวา่ ทาํกิจตามขนัตอนต่าง ๆ จบสินแลว้ พระสงฆก์็จะอนุโมทนา และตามธรรมเนียมนนั

พระจะอนุโมทนาหลงัจากญาติโยมถวายของ กล่าวอีกนยัหนึง เมือถวายจตุปัจจยัไทยธรรมแลว้ก็ไม่

ตอ้งทาํกิจพิธีอะไรอีกนอกจากอนุโมทนา หรือจะมองแบบง่าย ๆ ก็ได ้วา่จะใหพ้ระอนุโมทนาก็ตอ้ง

ถวายของแก่ท่านก่อน ถา้เทียบกบัมารยาทชาวบา้น แขกมาบา้นมางาน เจา้ของบา้นหรือเจา้ภาพก็มกั

มีของติดไมติ้ดมือ หรือ “ของแถมพก” ใหด้ว้ย ใหต้อนไหน ก็ตอ้งให้ตอนแขกจะกลบันนัเอง 

 เรานิมนต์พระมาในพิธี ก่อนพระจะกลบัก็ถวายของให้ท่านไปดว้ยเช่นเดียวกนั และธรรม

เนียมของพระ เมือโยมถวายของ ก็ต้องอนุโมทนา เพราะฉะนัน ถวายของกับอนุโมทนาจึงทาํ

ติดตอ่กนัไป คือถวายของแลว้อนุโมทนา ไม่ใช่ถวายของแลว้ทอดผา้ 

 เหตุทียา้ยเอาการทอดผา้ไปทาํก่อนอนุโมทนาก็เนืองมาจากเกิดความคิดวา่ ในการพิจารณา

ผา้พระตอ้งใชต้าลปัตร อนุโมทนาก็ตอ้งใชต้าลปัตร ถา้ทอดผา้ก่อนถวายของ เมือพิจารณาผา้เสร็จก็

ตอ้งวางตาลปัตรมารับของ รับเสร็จแลว้จะอนุโมทนาก็ตอ้งหยิบตาลปัตรอีก เพือไม่ให้พระต้อง 

หยิบ ๆ วาง ๆ ตาลปัตร จึงเอาการทอดผา้มาทาํทีหลงัถวายของ พิจารณาผา้เสร็จก็อนุโมทนาต่อไป

เลย ไม่ตอ้งวางตาลปัตร เหตุผลมีเพียงแค่นี  แต่เมือแกล้าํดบัขนัตอนแลว้ กลายเป็นเสียธรรมเนียม 

ธรรมดาทาํงานก่อนแลว้จึงไดผ้ลตอบแทน แต่กลายเป็นรับผลก่อนแลว้ค่อยยอ้นไปทาํงาน  หรืออีก

นยัหนึง ถวายของก่อนทอดผา้ ก็เปรียบเหมือนบอกลาแลว้ยงัพูดธุระต่อนนัเอง 

๑๒.๔ ตัวอย่างบทพธีิกร งานพระราชทานเพลงิศพ 

 

เกรินนํา / เข้าสู่พธีิการ ตามลําดับ 

-พิธีกร หรือเจ้าภาพ อ่านหมายรับสัง 

-ผู้แทนเจ้าภาพ อ่านสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

-พิธีกร / ผู้แทน นําเรียนประวตัิ และคําไว้อาลยั 



 

 

 

๓๒๖

๑. ชาติภูมิ  

เรียน.............................................................(ประธานพิธี และท่านผูมี้เกียรติทีเคารพทุก

ท่าน ก่อนทีจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ).............................. ใน

วนันี เพือเป็นการประกาศเกียรติคุณ และราํลึกถึงเป็นวาระสุดทา้ย กระผม (นาย, นาง, นางสาว,ยศ) 

พิธีกร....................ขอนาํประวตัิและคาํไวอ้าลยัของผูว้ายชนมม์าเรียนให้ผูม้ีเกียรติทุกท่านเพอืได้

ทราบ โดยสังเขป ดงันี  

(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..............เป็นบุตรของ..................... และนาง...................................

เกิดเมือวนัที...................เดือน...........................พ.ศ. ..................... บา้นเลขที..................ตาํบล

.............................อาํเภอ...........................จงัหวดั................................... มีพีน้องร่วมบิดามารดา 

รวม............................คน ๑. .........................๒. .........................................  

๒. การศึกษา 

(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...............สาํเร็จการศึกษา..................จากโรงเรียน.................................. 

การทํางาน / การรับราชการ เมือสาํเร็จการศึกษาแลว้ไดเ้ขา้ทาํงานเป็น .............................. 

๔. ครอบครัว(นาย,นาง,ยศ)......................ไดส้มรสกบั...............................(ซึงเป็นบุตร, 

บุตรี) ของ..........................................มีบุตร..............คน คือ ๑. ....................๒. ..................  

  ๕. เกยีรติคุณทคีวรยกย่อง / รางวลัทไีด้รับ / คุณงามความดีอืน ๆ 

ตาํแหน่งสุดทา้ย.................................. / เครืองราชอิสริยาภรณ์ (ถา้มี).................................. 

ตามประวติัการปฏิบติังาน (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................................เป็น ผูป้ฏิบตัิ

หน้าทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต เป็นผูม้ีความรับผิดชอบต่องานในหนา้ทีอย่างสูงยิง มีอธัยาศยั โอบ

ออ้มอารี รักหมู่คณะ รักพี รักน้อง รักผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป็นผูใ้ห้ความเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และเป็นผูมี้ความอ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ เป็นผูมี้นาํใจอนัประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานทีได้

ปฏิบัติ หน้าทีในความรับผิดชอบ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ทํางานเพือสร้าง

คุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาตินบัเป็นอเนกอนนัต ์ 

ในด้านศาสนาเป็นผู ้มีศรัทธาเลือมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บํารุง

พระพุทธศาสนา อยูเ่นืองนิตย ์ 



 

 

 

๓๒๗

ในดา้นครอบครัวไดป้ฏิบติัหน้าทีในฐานะเป็นผูน้าํครอบครัวอย่างดียิง เป็นคู่ชีวิตทีดีของ 

(สามี, ภรรยา) ใหค้วามห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทาํให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัว 

ทีมีความสุขเป็นอยา่งยงิ เนืองจากเป็นผูมี้อธัยาศยัร่าเริง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี  

๖. การเจ็บป่วย / การรักษา และการถึงแก่กรรม  

(นาย, นาง, นางสาว, ยศ)..............................ไดล้ม้ป่วยลงดว้ยโรค...................................... 

และเขา้รับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาล......................................................และถึงแก่กรรมดว้ย 

อาการอนัสงบ เมือวนัที...................เดือน............................พ.ศ. ..................เวลา...................นาฬิกา  

รวมสิริอายไุด.้................ปี  

๕. คําไว้อาลยั  

การจากไปของ (นาย, นาง, นางสาว,ยศ)............................................ในครังนี สร้างความ 

เศร้าโศกเสียใจแก่ (สามี, ภรรยา) บุตร - ธิดา และญาติมิตรเป็นอยา่งยงิ และมิใช่แต่เป็นความสูญเสีย 

บุคคลอนัเป็นทีรักยิงของครอบครัว (สกุล).......................................เท่านนั แต่นบัวา่เป็นการสูญเสีย 

ทรัพยากรบุคคลผูท้รงคุณค่าของประเทศชาติอีกดว้ย  

ท่านผูมี้เกียรติทีเคารพ ชีวิตและความตายเป็นของคู่กนั ทีใดมีเกิดทีนนัตอ้งมีตาย ชีวิตของ 

สัตวท์งัหลาย ถูกความเกิด ความเจ็บ ความแก่เบียดเบียน ยอ่มเสือมสินไปตามกาลเวลา ครังถึงกาล 

กาํหนดแลว้ ก็ยอ่มจะตอ้งแตกทาํลายไป พระพุทธศาสนาจึงสอนใหพุ้ทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่ 

ความดีเป็นนิตย์ เพือความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบัน และเป็นทีพึงพิงในโลกเบืองหน้าใน

สัมปรายภพ  

ด้วยอาํนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที (นาย, นาง, นางสาว, 

ยศ)........ทีไดป้ฏิบติับาํเพญ็มา ตลอดถึงบุญกุศลที (สามี, ภรรยา) บุตร ธิดา และญาติมิตร ไดร่้วม จิต

บาํเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครังนี จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ (นาย, นาง, นางสาว, 

ยศ)..............................ไดไ้ปสถิตเสวยอุดมสุข ในทิพยวมิานสุคติสถาน ในสัมปรายภพดว้ยเทอญ 

ในวาระสุดทา้ยนี ขอเรียนเชิญท่านผูเ้กียรติทุกท่านไดร่้วมจิตอธิษฐานเพืออุทิศส่วนกุศล ส่ง

ดวงวิญญาณของ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ)...................................ให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ดว้ย

การ ยืนไวอ้าลยัประมาณ ๑ นาที ดว้ยความพร้อมเพรียงกนั ขอเรียนเชิญครับ  

บัด นี  ได้ เว ล า อัน ส มค ว ร ข อ ง พิ ธี พ ระ รา ช ท า นเ พ ลิ ง ศพ  (นา ย , นา ง , นา ง สา ว , 

ยศ)........................ ในวนันี กระผมขอเรียนเชิญ (ประธานพิธี)............... ได้กรุณาทอดผา้บงัสุกุล 

และเป็นประธานในการประกอบพิธีจุดเพลิงพระราชทาน เป็นลาํดบัไป ขอเรียนเชิญครับ 

: หมายเหตุ พิธีกร พิจารณา ปรับตามความเหมาะสม 



 

 

 

๓๒๘

สรุปท้ายบท  

  ศาสนพิธี คือพิธีทางศาสนาหรือแบบแผนแนวทางการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนา พิ ธีกรรมเป็นสิงทีช่วยหล่อเลียงศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของ

พระพุทธศาสนาไว ้ดงันนัการกระท าศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา ควรที

จะต้องมีการแนะนําและให้ผูร่้วมพิธี ได้ศึกษาทาํความเข้าใจเกียวกับพิธีต่างๆ ให้ถ่องแท้ตาม

หลักการทางพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาเพือผูป้ฏิบัติ จะได้นาํไปปฏิบติัได้อย่างถูกต้องตาม

จุดมุ่งหมายในศาสนพิธีนนัๆ เนืองจากศาสนพิธีจดัเป็นวฒันธรรม และจารีตประเพณีของชาติทีมี

การสืบสานกนัมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน การปฏิบติัศาสนพิธีจะตอ้งทาํให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงามเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพือก่อให้เกิดความเลือมใสศรัทธา ในการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นพิธีกรรมของศาสนพิธี ซึงถือเป็นสิงสําคญัของพุทธศาสนิกชนและเป็นกา้วแรก ทีมี

ความเป็นรูปธรรมของการกา้วเขา้สู่หลกักาของพระพุทธศาสนาทีเป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางดา้น

จิตใจรวมทงัการธํารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและพุทธศาสนา ผู ้ทาํหน้าทีเป็นผู ้นําในการ

ปฏิบติังานศาสนพิธี จะตอ้งมีความรู้ความสามารถและความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง เนืองจากศาสนพิธี

เป็นการสร้างระเบียบแบบแผน แบบอย่างทีพึงปฏิบติัในศาสนานันๆ ตามหลกัการความเชือใน

ศาสนาทีตนนับถือ เมือนํามาใช้ในทางพระพุทธศาสนาย่อมหมายถึง ระเบียบ แบบแผน และ

แบบอยา่งทีพึงปฏิบติัในพระพุทธศาสนา ซึงบางท่านเรียกวา่ “พุทธศาสนพิธี” 

  ศาสนพิธี หมายถึงพิธีทางศาสนา จะต้องถือปฏิบัติให้ถ ํากต้องด้วยวตัถุประสงค์สอง

ประการ คือ หนึง เพอืใหเ้ขา้ถึงสาระของศาสนา และ สองเพอืรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทีมีมา

แต่โบราณกาล การทีจะปฏิบติัศาสนพิธีเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวมานันจาํเป็นจะตอ้งมี

คู่มือปฏิบติั หลกัการปฏิบติัเพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของเจา้หนา้ทีใชเ้ป็นคู่มือฝึกอบรมผูที้จะตอ้ง

ปฏิบติัหน้าทีเกียวกบัพิธีกรรมทางศาสนา ซึงเรียกวา่ “ศาสนพิธีกร” คือผูด้าํเนินการพิธีทางศาสนา 

ศาสนพิธีกรนีมีหน้าทีควบคุม ปฏิบติั จดัการ ตลอดถึงให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษาในการจดัพิธีการ

ทางศาสนา เนืองจากศาสนพิธีนนั มีทงัพิธีราษฎร์ และพิธีหลวง (ราชพิธี) ดงันนัผูป้ฏิบติัหน้าทีจึง

ตอ้งมีทงัความรู้และความสามารถทีตอ้งผา่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดีและสามารถปฏิบตัิหนา้ทีศา

สนพิธีกรได้อย่างถูกต้องและแม่นยาํเพือให้งานศาสนพิธีนนัๆ สําเร็จลุล่วงไปตามวตัถุประสงค์

กาํหนดไวด้ว้ยความเรียบร้อยดีงาม ดงันนั ศาสนพิธีกรทีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัหลายประการ เป็นตน้

วา่ มีความรอบรู้ในเรืองศาสนาพิธีอยา่งกวา้งขวางลึกซึง มีความสามารถในการปฏิบติังาน ไม่เคาะ

เขิน งนังง ตกประหม่า มีความรอบคอบ ละเอียดถีถว้นในเรืองอุปกรณ์และลาํดบัพิธี ไม่ประมาท มี

กิริยา วาจา มารยาทเรียบร้อย การแต่งกาย การวางตวัเหมาะสม และมีการตดัสินใจทีฉับไวและ

ถูกตอ้ง สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งทีเกิดขึนในพิธีไดท้นัการ 



 

 

 

๓๒๙

คาํถามท้ายบท 

ตอนท ี๑ ให้นิสิตตอบคําถามต่อไปนี 

 ๑. จงอธิบายความหมายและความสาํคญัของศาสนพิธีกร มาโดยสังเขป   

      ๒. จงอธิบาย คุณสมบติัของศาสนพิธีกรได ้มาโดยสังเขป   

     ๓. จงอธิบายจรรยาบรรณของศาสนพิธีกรและการเตรียมตวัของพิธีกรมาโดยสังเขป   

     ๔. จงอธิบาย การเตรียมการในพิธีทาํบุญมา ๑ ตวัอยา่ง  พร้อมทงัตวัอยา่งการจดัสถานทีมาดว้ย  

     ๕. จงอธิบายบทบาทและหนา้ทีของศาสนพิธีกร มาโดยสังเขป  

     ๖. จงอธิบาย ทกัษะภาษาสาํหรับศาสนพิธีกรมาโดยสังเขป  

      ๗. จงอธิบาย ขอ้ปฏิบตัิพิธีฌาปนกิจศพ มาโดยสังเขป    

      ๘. จงอธิบายหลกัเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ มาโดยสังเขป  

      ๙. จงอธิบายขอ้ปฏิบติัในการจดัโตะ๊ถวายราชสักการะ มาโดยสังเขป  

     ๑๐.จงอธิบาย ขอ้ควรทราบในการจดัธูปเทียนแพ การตงัเครืองทองน้อย วิธีการจุดเครืองทองน้อย  

และการใชเ้ครืองทองนอ้ยในการจดัขบวนแห่ศพเวียนเมรุ มาโดยสังเขป   

 

ตอนท ี๒ ให้นิสิตทาํเครืองหมาย X ทับข้อ ก ข ค หรือ ง ทถูีกต้องทสุีดเพยีงข้อเดยีว 

๑.ขอ้ใดใหค้วามหมายของ “ศาสนพิธีกร” ไดถู้กตอ้งทีสุด 

  ก.  ศาสนพิธีกรคือนกัพูด  ข. ศาสนพิธีกรคือนกัเทศน์ 

  ค. ศาสนพิธีกรคือปาฐกถา  ง. ศาสนพธีิกรคือผู้ดําเนินการพธีิทางศาสนา 

๒. ขอ้ใดใหค้วามหมายของ “กุศลพิธี” ไดถู้กตอ้งทีสุด 

 ก. พิธีทปีระกอบขึนเพอืความดี เพือสิริมงคลเฉพาะตน   

 ข. พิธีทีประกอบขึนเพือความดี เพอืแก่ตน ครองครัว และสังคม   

  ค. พิธีถวายสิงของต่างๆ ทงัทีเป็นการถวายแก่ส่วนรวม และถวายเฉพาะบุคคล  

  ง. พิธีเบ็ดเตล็ด เกียวกบัมารยาทและวธีิปฏิบติัศาสนพิธี 

๓. ขอ้ใดใหค้วามหมายของ “บุญพิธี” ไดถู้กตอ้งทีสุด 

 ก. พิธีทีประกอบขึนเพือความดี เพอืสิริมงคลเฉพาะตน   

 ข. พิธีทีประกอบขึนเพือความดี เพือแก่ตน ครอบครัว ญาติมิตร สถานทีหรือผู้ล่วงลับ

ไปแล้ว   

  ค. พิธีถวายสิงของต่างๆ ทงัทีเป็นการถวายแก่ส่วนรวม และถวายเฉพาะบุคคล  

  ง. พิธีเบ็ดเตล็ด เกียวกบัมารยาทและวธีิปฏิบติัศาสนพิธี 

 



 

 

 

๓๓๐

๔. ขอ้ใดใหค้วามหมายของ “ทานพิธี” ไดถู้กตอ้งทีสุด 

 ก. พิธีทีประกอบขึนเพือความดี เพอืสิริมงคลเฉพาะตน   

 ข. พิธีทีประกอบขึนเพอืความดี เพอืแก่ตน ครอบครัว ญาติมิตร สถานทีหรือผูล่้วงลบัไป

แลว้   

  ค. พธีิถวายสิงของต่างๆ ทงัทเีป็นการถวายแก่ส่วนรวม และถวายเฉพาะบุคคล  

  ง. พิธีเบ็ดเตล็ด เกียวกบัมารยาทและวธีิปฏิบติัศาสนพิธี 

๕. พิธีแบบชาวบา้น แบบทอ้งถิน หรือพิธีแบบทางการ มีขนัตอนใหญ่ๆ อยา่งไร  

  ก. ลาํดบัขนัตอน ปฏิบติัการ    

  ข. เตรียมการ ปฏิบัติการ สรุปงาน 

  ค. ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสัน 

  ง. ลาํดบัเหตุการณ์ ลาํดบัขนัตอน ลาํดบักระบวนการ และลาํดบัความสาํคญั 

๖. ขอ้ใดกล่าวถึงคาํวา่ “การเตรียมสถานที” ไดถู้กตอ้งทีสุด 

  ก. กว้างขวาง สะอาด ไม่มีสิงรบกวน ไม่สกปรก สะดวก และเหมาะสมกับงาน 

  ข. จดัหาอุปกรณ์ทวัไป และจดัหาอุปกรณ์เฉพาะพิธี 

   ค. จดัเตรียมสถานที จดัเตรียมนิมนตพ์ระสงฆ ์และจดัเตรียมขนัตอนต่างๆ  

  ง. วางแผนเตรียมงาน วางแผนบุคคล วางแผนสถานที และวางแผนเป้าหมาย 

๗. คาํวา่ “ฤกษย์าม” เกียวขอ้งกบัขนัตอนใด 

  ก. การเตรียมสถานที    ข. การเตรียมอุปกรณ์  

  ค. การเตรียมกาํหนดการ   ง. การเตรียมเวลา   

๗. คาํวา่ “การเขียนกาํหนดการ การประสานงาน และการปฏิบติัการ” เกียวขอ้งกบัขนัตอนใด 

  ก. การเตรียมสถานที    ข. การเตรียมอุปกรณ์  

  ค. การเตรียมกาํหนดการ   ง. การเตรียมเวลา  

๘. การจดัจดัทาํเอกสารแสดงลาํดบัขนัตอน ๓ ช่วง คือ ช่วงตน้ ช่วงกลาง และช่วงทา้ย จดัเป็น

ขนัตอนใด 

     ก. การเขียนกาํหนดการ    ข. การประสานงาน  

    ค. การปฏิบติัการ    ง. การดาํเนินการ  

๙. การแจง้ใหผู้เ้กียวขอ้งทราบกาํหนดการก่อนงาน เป็นกระบวนการขนัตอนใด 

     ก. การเขียนกาํหนดการ    ข. การประสานงาน  

    ค. การปฏิบติักาํหนดการ   ง. การดาํเนินการ  

 



 

 

 

๓๓๑

๑๐. การปฏิบัติการโดยยึดกําหนดการเป็นหลัก ไม่ตัดทอนเพิมเติมหรือสลับขันตอน เป็น

กระบวนการขนัตอนใด 

    ก. การเขียนกาํหนดการ     

     ข. การประสานงาน  

  ค. การปฏิบัติกาํหนดการ    

  ง. การดาํเนินการ  

 

 

  



 

 

 

๓๓๒

เอกสารอ้างองิประจาํบท 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม. การปฏิบัติศาสนพิธีเบืองต้น (ฉบับปรัปรุง). กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, ๒๕๕๙. 

กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม. ศาสนพิธีและมารยาทไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๖๐. 

กอศจ.ยศ.ทบ. รวมเรืองและข้อปฏิบัติเกยีวกบัราชสํานัก  : ทรีะลกึพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กองทัพบก  ณ วดัสามพระยา โดย กองทัพบก, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒. 

กอศจ.ยศ.ทบ.  คู่ มือการปฏิบัติศาสนพิธี :  ทีระลกึพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก  ณ 

วดัอาวุธวกิสิตาราม. กรุงเทพมหานคร : กองทพับก, ๒๕๕๘. 

กอศจ.ยศ.ทบ. คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี :  เอกสารเผยแผ่ธรรมะ ประจําปี ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร 

:  กองอนุศาสนาจารยก์รมยุทธศึกษากองทพับก , ๒๕๕๙. 
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