
ห น้ า  | ๑ 

 

ประเพณีล้านนา ๒ 

๑.ประเพณเีดอืน ๗ เหนือ เดอืน ๕ ภาคกลาง ตรงกบัเดอืนเมษายน 

๑.๑ประเพณรีดน า้ด าหัว๑  
 เป็นพธีิต่อเน่ืองจากวนัสงกรานตห์รือวนัขึ้นปีใหม่ของ

ไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบนอ้มต่อบดิามารดา 
ผูใ้หญ่ หรือผูมี้พระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญํูกตเวที 
ของผูน้อ้ยและขอขมาลาโทษที่ผูน้อ้ยอาจเคยล่วงเกินผูใ้หญ่ อีกทั้ง
เป็นการขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วนั
แรกของการเร่ิมประ เพณีสงกรานต ์จนถึงวนัสุดทา้ยของสงกรานต ์

 คาํวา่ รดนํ้ าดาํหวั เป็นคาํพดูของชาวเหนือที่จะไปรดนํ้ าขอขมา (ขอโทษ) ผูใ้หญ่และขอพร
จากผูใ้หญ่ที่ตนเคารพนบัถือ ซ่ึงจะมีการอาบนํ้ าจริง ๆ คืออาบทั้งตวัและดาํหวัคือสระผมดว้ยส่ิงที่ใช้
สระผมก็จะเป็นนํ้ าสม้ป่อยหรือนํ้ ามะกรูด 
 ๒การดาํหวั ในความหมายทัว่ไปของชาวลา้นนาไทยนั้นหมายถึงการ “สระผม” แต่ใน
พธีิกรรม โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานตข์องทุก ๆ ปี หมายถึง การชาํระสะสาง ส่ิงอนัเป็นอปัมงคล
ในชีวติใหว้ปิลาสปราดไป ดว้ยการใชน้ํ้ าสม้ป่อยเป็นเคร่ืองชาํระจึงใชค้าํวา่ ดาํหวั มาต่อทา้ยคาํวา่ รด
นํ้ า ซ่ึงมีความหมายคลา้ยกนักลายเป็นคาํซอ้น คาํวา่ “รดนํ้ าดาํหวั” ประเพณีรดนํ้าดาํหัวถือวา่เป็น
ประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหน่ึง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบติัสืเวลาที่ยาวนาน ซ่ึงการรดนํ้ าดาํหวั
ผูสู้งอาย ุหรือญาติผูใ้หญ่ บุคคลผูท้ี่ตนใหค้วามเคารพนบัถือ การรดนํ้ าดาํหวันั้นจะเป็นการขอโทษขอ
อภยั ซ่ึงกนัและกนั ที่เคยล่วงเกินกนัในปีที่ผา่นมา ไม่วา่จะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจา
หรือวา่การล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ต ั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจ ต่อหนา้หรือวา่ลบัหลงัก็ตาม ประเพณีรดนาํดาํ
หวั หรือบางคร้ังก็เรียกวา่ ประเพณีปีใหม่เมืองจะมีในระหวา่ง วนัที่ ๑๓ - ๑๕ เดือนเมษายนของทุกปี 
หรือวนัสงกรานตน์ัน่เอง 
 ประเพณีรดนํ้ าดาํหวัผูใ้หญ่ ส่วนใหญ่จะกระทาํกนัในวนัสุดทา้ยของเทศกาลสงกรานต ์ เพยีง
วนัเดียวหรือวนัเถลิงศกนัน่เอง แต่การรดนํ้ าดาํหัวพระสงฆน์ั้นจะ มีลกัษณะคลา้ยๆ กนัแต่พธีิการรด
นํ้ าดาํหวัพระสงฆจ์ะมีพธีิการมากกวา่ คือก่อนทีจ่ะรดนํ้ าพระสงคจ์ะตอ้งรดนํ้ าพระพทุธรูปก่อน แลว้
จึงค่อยรดนํ้ าดาํหวัพระภิกษุสงฆ ์ จากนั้น ก็รับพรจากพระภิกษุสงฆ ์ พอเสร็จพธีิก็จะมีการเล่นนํ้ ากนั
อยา่งสนุกสนาน และการรดนํ้ าดาํหวัพระภิกษุนั้นจะทาํทุกวนั 

                                                             

 ๑ มณี พยอมยงค,์ประเพณีสิบสองเดือนลา้นนาไทย, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๓. 
 ๒ ประเพณีรดนํ้ าดาํหัว. (ออนไลน์) http://www.baanmaha.com/community/thread19935.html /. สืบคน้เม่ือ  ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๘.  

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
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 ประเพณีรดนํ้ าดาํหวั เป็นส่ิงที่ทาํต่อเน่ืองกนัมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความ
เคารพและความกตญัํูต่อบิดามารดา ผูใ้หญ่ และผูมี้พระคุณ ดว้ยความเช่ือที่วา่ เป็นการขอขมาลา
โทษ พร้อมทั้งรับคาํอวยพรเพือ่สิริมงคลของชีวติ และประเพณีน้ียงัทรงคุณค่ามาจนทุกวนัน้ี 
 

๑.๒พธีิกรรมในการด าหัวในเทศกาลสงกรานต์ล้านนา ม ี๓ กรณ ีคอื 
 กรณแีรก ดาํหวัตนเอง คือทาํพธีิเสกนํ้ าสม้ป่อยดว้ยคาํที่เป็นศิริมงคล เช่น "สพัพทุกขา สพัพ
ภยา สพัพ    โรคาวนิาสนัตุ" แลว้ใชน้ํ้ าสม้ป่อยลูบศีรษะ 
 กรณทีี่สอง ดาํหวัผูน้อ้ย เช่น ภรรยา บุตร หลาน อนัเป็น พธีิกรรมต่อเน่ืองจากกรณีแรก คือ 
ใชน้ํ้ าสม้ป่อยลูกศีรษะภรรยา บุตร หลาน หลงัจากดาํหวัตนเอง หรือการที่ตนเองรับนํ้ าสม้ป่อย (ใน
กรณีที่สาม) มาลูบศีรษะตนเองเสร็จแลว้สลดัใส่ศีรษะ หรือลูบศีรษะผูท้ี่มาดาํหวัตนเอง 
 กรณทีี่สาม ดาํหวัผูใ้หญ่ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ พระเถระ ผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้ กรณีน้ี
อาจไปดาํหวัดว้ยตนเอง บางคร้ังอาจพาญาติพีน่้องไปเป็นกลุ่ม หรือไปเป็นคณะโดยเฉพาะผูใ้หญ่ที่
เป็นที่เคารพนบัถือของชุมชน 
 การดาํหวัในกรณีที่สามน้ี ถือเป็นประเพณีที่สาํคญัยิง่ ถือไดว้า่เป็นประเพณีที่สามารถจรรโลง
ความสนัติสุขใหก้บัสงัคม ไดเ้ป็นอยา่งดี การดาํหวัผูใ้หญ่ดว้ยตนเองอาจจะไม่มีพธีิรีตองมากนกั แต่
การดาํหวัผูใ้หญ่ที่ตอ้งไปเป็นหมู่คณะ ยอ่มมีกิจกรรมที่ซบัซอ้นมากขึ้น 
 

 ๑.๓  คุณค่าทีไ่ม่ควรมองข้ามในประเพณรีดน า้ด าหัว 
 พอ่แม่หลายคนอาจจะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการรดนํ้ าดาํหวัเท่าที่ควร มองวา่เป็นเพียง
ประเพณีหน่ึงที่อยูใ่นวนัสงกรานต ์ และมกัใชเ้วลาไปกบัการเดินหา้งสรรพสินคา้ แต่หากมองใหดี้ 
การรดนํ้ าดาํหวัลว้นใหคุ้ณค่ากบัเด็กเล็กมากมาย 
 ๑. ความสมัพนัธใ์นครอบครัว ขอ้น้ีคุณแม่หลายคนคงเดาถูก เพราะวา่การที่เด็กๆ ไดไ้ปพบ
ญาติผูใ้หญ่ ถือเป็นโอกาสอนัดีที่ทาํใหเ้ด็กไดพ้บกบัญาติๆ ที่นอกจากจะสนุกและยงัอบอุ่นแลว้ ยงั
ปลูกฝังใหเ้ด็กมีความเคารพและมีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 
 ๒. พฒันาการของเด็ก อนัน้ีคุณแม่คงเดาไม่ออกวา่ การที่ลูกไดร้ดนํ้ าดาํหวัปู่ ยา่ตายาย จะ
ส่งเสริมพฒันาการดา้นใดบา้ง 
 - ดา้นอารมณ์ การที่เด็กไดอ้ยูก่บัครอบครัว และไดร้ดนํ้ าผูใ้หญ่พร้อมๆ กบัคุณพอ่คุณแม่ จะ
ทาํใหเ้ด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ใจเยน็ มีสมาธิขึ้น 
 - ดา้นสงัคม การเขา้สงัคมสามารถเร่ิมไดจ้ากสงัคมเล็กๆ อยา่งครอบครัว และพฒันาไป
เร่ือยๆถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเขา้สงัคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป 

http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html
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 - ดา้นจิตใจ เด็กจะไดเ้รียนรู้ถึงประเพณีอนัดีงามและควรสืบสาน ทั้งยงัช่วยใหลู้กเห็น
ความสาํคญัของคาํวา่ครอบครัวที่มีมากกวา่พอ่แม่ลูกดว้ย 
 - ดา้นร่างกาย หลงัการรดนํ้ าดาํหวัแลว้ หากมีการชวนกนัไปทาํบุญที่วดัก็มกัมีการก่อเจดีย์
ทราย ถือเป็นการเล่นตามประเพณีไทยอยา่งหน่ึง ที่ไดอ้อกกาํลงักลา้มเน้ือมือ แขน และขาไปในตวั 
 

๑.๔ เทคนิคการชวนลกูหลานรดน า้ด าหัว 
 ๑. ใหลู้กมีส่วนร่วม ในการเตรียมดอกไม ้ นํ้ าหอม นํ้ าปรุง แลว้เม่ือทาํซํ้ าๆ ทุกปี ช่วงเวลา
แบบน้ีจะเป็นช่วงที่เด็กๆรอคอยและรู้สึกวา่ตวัเองมีความสาํคญักบัเร่ืองน้ี 
 ๒. ทาํใหลู้กเห็น เพราะตอ้งอธิบายใหลู้กเขา้ใจก่อน วา่การรดนํ้ าดาํหวันั้นคอือะไร และเราทาํ
ไปทาํไม ถือเป็นการปูพื้นความรู้ขั้นตน้ใหก้บัเด็ก แถมยงัเป็นตวัอยา่งที่ดีอีกดว้ย 
 ๓. ช้ีชวนใหลู้กทาํ ขณะที่รดนํ้ า แลว้บอกวา่ “คุณแม่กาํลงัรดนํ้ าคุณตานะ เด๋ียวคุณตาจะอวย
พรใหแ้ม่แขง็แรง อยูก่บัลูกไปนานๆ ไงล่ะคะ” พอคุณแม่รดนํ้าเสร็จแลว้ก็ใหลู้กลองไดร้ดนํ้ าดาํหวั
บา้ง พร้อมกบัคอยแนะนาํอยูใ่กล้ๆ  
 ขอ้สาํคญัที่สุดคอื...คุณพอ่คุณแม่ตอ้งเป็นตวัอยา่งที่ดีใหก้บัลูก หาเวลาไปพบปะญาติผูใ้หญ่
บ่อยๆ และรดนํ้ าดาํหวัอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี เพือ่เป็นการเนน้ย ํ้าวา่ครอบครัวของเราใหค้วามสาํคาํกบั
ประเพณีที่ดีงามแบบน้ีมากแคไ่หน แลว้ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกปลูกฝังไปในตวัลูกโดยปริยาย 
  

๑.๕ ส่ิงทีต้่องน าไปใช้ในการรดน า้ด าหัว 
 ๑. นํ้ าอบไทยหรือนํ้ าหอม นํ้ าสม้ป่อย 
 ๒. ดอกมะลิและดอกกุหลาบ หรือดอกไมอ่ื้นๆ ทีป่ลูกอยูใ่นบา้นกไ็ด ้
 ๓. ขนัเงินหรือขนัทองเหลือง พานขา้วตอก ดอกไม ้และธูปเทียน 
 ๔. ผา้ตดัเส้ือ ผา้นุ่ง ผา้ห่ม หรือของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ เพือ่มอบใหแ้ก่ผูใ้หญ่ 
 หมายเหตุ: ส่ิงที่ตอ้งเตรียมเหล่าน้ีถา้ไม่มีเวลาเตรียมครบทุกอยา่งก็อนุโลมได ้ เพราะหากทาํ
ดว้ยใจแลว้จะเตรียมการไดดี้มากนอ้ยแค่ไหนไม่ใช่เร่ืองใหญ่แลว้ล่ะ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
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๒.ประเพณเีดอืน ๘ เหนือ เดอืน  ๖ ภาคกลาง  ตรงกบัเดอืนพฤษภาคม 

๒.๑ งานประเพณแีห่เทยีนพรรษา๓ 
  ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น 
เน่ืองจากสมยัก่อนพระภิกษุสงฆไ์ม่มี
ไฟฟ้าใช ้ ชาวบา้นจึงหล่อเทียนตน้ใหญ่
ขึ้น เพือ่ถวายพระภิกษุสงฆจุ์ดใหแ้สง
สวา่งในการปฏิบติักิจวตัรต่างๆ เป็น
พทุธบูชาตลอดเวลา ๓ เดือน การนาํ
เทียนไปถวายชาวบา้นมกัจดัขบวนแห่
กนัอยา่งเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบตัิ
สืบทอดกนัมาจนกลายเป็นประเพณี  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความ
ผกูพนัของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมตั้งแต่การที่ชาวบา้นร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่ม
ใหญ่เล่มเดียวกนั เป็นการแสดงออกถึงความสามคัคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตวั การสรรหาภูมิ
ปัญญาชาวบา้น ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชาํนาญในเร่ือง การทาํลวดลายไทย การแกะสลกั
ลวดลายลงบน ตน้เทียน การทาํเทียนใหเ้ป็นลายไทย แลว้นาํไปติดบนตน้เทียน การประดบัดว้ยผา้ฝ้าย 
ผา้ไหม ดอกไมส้ด ลว้นแลว้แต่เป็นฝีมือของช่างในทอ้งถ่ิน ส่วนการจดัขวนแห่ก็ลว้นแต่ใชข้อง
พื้นเมือง เช่น เคร่ืองแต่งกายขอขบวนฟ้อน จะใชผ้า้พื้นเมืองเป็นหลกั การฟ้อนราํจะใชท้่าราํที่
ดดัแปลงมาจาก วถีิชีวติ การทาํมาหากินของชาวบา้น เป็นท่าราํในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรี
ประกอบก็เป็น เคร่ืองดนตรีประจาํถ่ิน ผสมเขา้กบัการขบัร้องที่สนุกสนานเร้าใจ ทาํให้งานประเพณีน้ี
ยิง่ใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอย 
 ศิลปะการฟ้อนราํที่นิยมนาํมาประกอบการแสดงในขบวนแห่ คือ การราํเซ้ิงต่างๆ เช่น เซ้ิง
กระลอ เซ้ิงกระติบ เซ้ิงสวิง เซ้ิงแหยไ่ข่มดแดง ซ่ึงดดัแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวถีิชีวติ 
ประจาํวนัทั้งส้ิน 
 งานแห่เทียนพรรษา เป็นงานที่ทาํใหค้นวยัรุ่น หนุ่มสาว ไดมี้โอกาสไดใ้กลชิ้ดและสมัผสั กบั
ศิลปวฒันธรรมอยา่งใกลชิ้ด นบัตั้งแต่การเขา้เป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ เป็นลูกมือช่างของทางวดั ใน
การแกะสลกัทาํลวดลายตน้เทียน คน้ควา้หาวธีิการทาํเพยีรพรรษาใหว้ิจิตรพิศดาร งดงาม แต่ประหยดั
การเขา้ร่วมในขบวนแห่จะเป็นการผสมผสานระหวา่งคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ เช่น การเล่นดนตรี
พื้นบา้น โปงลาง หรือเป่าแคน จะมีทั้งผูสู้งอายแุละคนหนุ่มสาว ส่วนขบวนฟ้อนราํ จะใชเ้ด็กๆ รุ่น
เยาว ์ ถึงวยัหนุ่มสาวมากกวา่คนสูงวยั ซ่ึงคาดหวงัไดว้า่ ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จะสืบทอดต่อไป
อีกยาวไกล 

                                                             

 ๓   ประเพณีแห่เทียนพรรษา. (ออนไลน์) http://www.prapayneethai.com/. สืบคน้เม่ือ  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘. 
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๒.๒ ประวตัิความเป็นมาของประเพณแีห่เทยีนพรรษา 
 ก่อนสมยัพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ เป็นผูส้าํเร็จราชการเมืองอุบล 
ชาวอุบลไม่มีการหล่อเทียนแห่เทียนเช่นปัจจุบนั ชาวบา้นจะฟ่ันเทียนยาวรอบศีรษะไปถวายพระเพือ่
จุดบูชาจาํพรรษา คร้ันในสมยักรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ ไดเ้ป็นผูส้าํเร็จราชการที่   เมืองอุบล 
คราวหน่ึงมีการแห่บั้งไฟที่วดักลาง มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกนัในขบวนแห่จนถึงแก่
ความตาย เสด็จในกรมเห็นวา่ไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปล่ียนเป็นการแห่เทียนแทน 
 การแห่เทียนแต่เดิมไม่ไดจ้ดัใหญ่โตเช่นปัจจุบนั เพียงแต่ชาวบา้นร่วมกนับริจาคเทียน แลว้
นาํเทียนมาติดกบัลาํไมไ้ผท่ี่เตรียมไว ้ ตามรอยต่อหากระดาษจงัโก (กระดาษสีเงินสีทอง) ตดัเป็นลาย
ฟันปลาปิดรอยต่อ เสร็จแลว้นาํตน้เทียนไปมดัติดกบัป๊ิปนํ้ ามนัก๊าด ฐานของตน้เทียนใชไ้มตี้เป็นแผน่
เรียบ หรือทาํสูงขึ้นเป้นชั้นๆ ติดกระดาษ เสร็จแลว้มีการแห่นาํไปถวายวดั พาหนะที่ใชนิ้ยมใชเ้กวยีน 
หรือลอ้เล่ือนที่ใชว้วัหรือคนลากจูง การแห่ของชาวบา้นก็จะมีฆอ้ง กลอง กรับ และการฟ้อนราํดว้ย
ความสนุกสนาน 
 ในระยะเวลาประมาณ พ.ศ.๒๔๘๐ การทาํตน้เทียนไดพ้ฒันาขึ้น ถึงขั้นใชก้ารหล่อออกจาก
เบา้พมิพท์ี่เป็นลายง่ายๆ เช่น ประจาํยาม กระจงั ตาออ้ย บวัคว ํ่า บวัหงาย กา้มปู ฯลฯ แลว้นาํไปติดที่
ลาํตน้เทียน ช่างผูมี้ช่ือเสียงในทางน้ีคือ นายโพธ์ิ ส่งศรี ลายที่พอ่ใหญ่โพธ์ิทาํขึ้นเป็นลายง่ายๆ เช่น 
ลายประจาํยาม กระจงัตาออ้ย ใบเทศ บวัคว ํ่าบวัหงาย พอ่ใหญ่โพธ์ิเป็นช่างทาํตน้เทียน ใหก้บัวดัทุ่งศรี
เมือง ต่อมา นายสวน คูณผล ไดน้าํวธีิการดงักล่าวมาประยกุตใ์ช ้และประดบัฐานตน้เทียนดว้ยรูปป้ัน
สตัวแ์ละลายไมฉ้ลุทาํใหดู้สวยงามมากขึ้น ผลงานทาํตน้เทียน ของนายสวน คูณผล จึงมกัจะไดร้างวลั
ชนะเลิศอยูเ่ป็นประจาํ 
 

๒.๓ ประวตัิความเป็นมาของประเพณแีห่เทยีนพรรษา 
 ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๔ ประชาชนเร่ิมใหค้วามสนใจและเห็นความสาํคญั ในการทาํและแห่
เทียนพรรษามากขึ้น เม่ือทางจงัหวดัไดส่้งเสริมใหง้านเขา้พรรษาเป็นงานประเพณีประจาํปี แต่ตน้
เทียนในขณะนั้นยงัมีการจดัทาํอยูเ่พยีง ๒ ประเภท คือ ประเภทมดัเทียนรวมกนัแลว้ติดกระดาษสีและ
ประเภทพมิพล์ายติดลาํตน้ 
 ใน พ.ศ.๒๔๙๕ ไดมี้การฟ้ืนฟูศิลปะการทาํตน้เทียน และการแห่เทียนพรรษาของ จงัหวดั
อุบลราชธานี มีการประกวดเทียนพรรษา  ๒  ประเภท คือ ประเภทมดัรวมติดลาย และประเภท ติด
พมิพ ์ คร้ัน พ.ศ.๒๔๙๗ ช่างฝีมือรุ่นเยาว ์ อนัไดแ้ก่ นายอารีย ์ สินสวสัด์ิ นายประดบั กอ้นแกว้ ได้
พฒันาวธีิทาํขึ้นใหม่ โดยใชปู้นพลาสเตอร์แกะเป็นแม่พมิพล์ายต่างๆ แลว้หล่อดว้ยเทียนออกมาเป็น
ดอกๆ ผึ้งที่ใชห้ล่อดอกไมค้นละสีกบัลาํตน้ จึงทาํใหม้องเห็นเป็นส่วนลึกของลายอยา่งชดัเจน  นาย

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84
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ประดบักอ้นแกว้ ไดท้าํตน้เทียนติดพมิพ ์ และตกแต่งขบวนตน้เทียนของวดัมหาวนารามไดอ้ยา่ง
สวยงามจนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีการจดังานก่ึงพทุธกาลทัว่ประเทศ งานดา้นศาสนาจึงเฟ่ืองฟูมาก 
การแห่เทียนพรรษาของจงัหวดัอุบลราชธานี ไดรั้บการสนบัสนุนใหย้ิง่ใหญ่มากขึ้น ทั้งดา้นการจดั
ขบวนแห่และการจดัหาสาวงามสาํหรับตน้เทียน 
  พ.ศ.๒๕๐๒ นายคาํหมา แสงงาม ช่างสูงอายคุนหน่ึงไดค้ิดและแกะสลกัตน้เทียนโดยไม่ตอ้ง
พมิพด์อกมาติด เหมือนเช่นที่ช่างรุ่นก่อนทาํมา  ทาํใหต้น้เทียนแกะสลกัที่นายคาํหมาทาํใหก้บับา้นกุด
เป่ง อาํเภอวารินชาํราบ มีความแปลกใหม่สวยงาม ดงันั้น ในปีต่อมา จึงไดมี้การเสนอใหจ้ดัประกวด
ตน้เทียน ๓ ประเภท คือ ประเภทมดัรวมติดลาย ประเภทติดพมิพ ์ และประเภทแกะสลกั ระยะต่อมา 
จึงตดัตน้เทียนประเภทมดัรวมติดลายที่เป็นตน้เทียนแบบเก่า ออกจากการประกวด ช่างแกะสลกัตน้
เทียนที่มีฝีมือในรุ่นต่อมา  ไดแ้ก่ นายอุตส่าห์ จนัทรวจิิตร และนายสมยัจนัทรวิจิตร ซ่ึงเป็นพีน่อ้งกนั 
 

๒.๔ ความส าคญั 
 วนัเขา้พรรษา ตามประเพณีทางศาสนาแต่เดิม ประชาชนนาํเทียนที่หล่อและแกะสลกั
สวยงามถวายพระสงฆ ์ เพือ่จุดบูชาระหวา่งเขา้พรรษา ต่อมาจดัให้มีการประกวดตน้เทียนพรรษา
โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทไดแ้ก่ ประเภทมดัรวมติดลาย ประเภทติดพิมพ ์ และประเภทแกะสลกั ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจดัเป็นงานประจาํปีและงานระดบัชาติ โดยเพิ่ม
กิจกรรมและระยะเวลาการจดังาน เช่น มีการสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน จดังานพาแลง แสดง
ศิลปวฒันธรรมพื้นเมือง และการประกวดธิดาเทียน 
 
๒.๕ พธีิกรรมและการปฏบิัติ 
 ๑. ชาวบา้นแต่ละคุม้จดัวสัดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียน จดัทาํตน้เทียนทั้งแกะสลกัและติด
พิมพ ์
 ๒. รวมเทียนที่ตกแต่งแลว้ ก่อนพิธีเปิดงานแห่เทียน ๑ วนั 
 ๓. จดัประกวดโดยแบ่งเป็นประเภท 
 ๔. ถวายตน้เทียนพรรษาแก่วดั และเก็บรักษาไวจ้ดัในปีต่อไป 
 วนัขึ้น  ๑๕ คํ่า  เดือน ๘ รุ่งเชา้ของวนัสาํคญัวนัน้ีก็มาถึง  ทุกคนในชุมชนชาวคุม้วดัต่างๆรีบ
ต่ืนแต่เชา้หุ่งหาอาหารในครอบครัวใหเ้สร็จภาระกิจ  จากนั้นรีบอาบนํ้ าแต่งตวัเพือ่รอชมขบวนแห่
เทียนพรรษาซ่ึงทุกคนในทอ้งถ่ินต่างรอคอยวนัสาํคญัวนัน้ีอยา่งใจจดจ่อตอ้งการใหถึ้งวนัน้ีเร็วๆ  บาง
คนรีบทาํภาระกิจของครอบครัวใหแ้ลว้เสร็จเพือ่ตวัเองจะไดแ้ต่งเน้ือแต่งตวัเขา้ร่วมขบวนแห่....รีบหา
ขา้วหาปลาใหลู้กกินเพือ่จะไดพ้าลูกๆไปแต่งเน้ือแต่งตวัเพือ่ร่วมขบวนแห่....บางคนรีบจดัเตรียม
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ส่ิงของใหค้นที่บา้นเอาไวใ้ชเ้ขา้ร่วมขบวนแห่....อีกหลายๆครอบครัวรีบแต่งเน้ือแต่งตวัเพือ่ไปรอชม
ขบวนแห่ที่จะผา่นมาดว้ยใจที่จดจ่อ.....น่ีเป็นวธีิชีวติของคนที่ไดแ้สดงความสามคัคีร่วมกนัในการเขา้
ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของคนในทอ้งถ่ิน  ที่สืบสานประเพณีกนัมายาวนาน  แต่ละคุม้วดัจะจดั
ขบวนขึ้นมาเพือ่มาประกวดประชนักนัอยา่งยิง่ใหญ่ และแฝงไวด้ว้ยพทุธประวติั และคติธรรม 
ตลอดจนสอดแทรกงานประเพณีใน 12 เดือนหรือ ฮีตสิบสองนัน่เอง พร้อมดว้ยมุกตลกหรรษา ที่
นาํมาจดัแสดงในขบวนแห่ดว้ยซ่ึงสร้างความสนุกสนานคร้ืนเครงใหก้บัผูช้มอยา่น่าทึ่ง......ซ่ึงปีน้ีฟ้า
เป็นใจประทานฝนโปรยปลายมาใหค้ลายร้อนกน้ทัว่หนา้ขณะที่แต่ละขบวนแห่เร่ิมตั้งขบวนแห่เทียน
จนกระทัง่แห่เทียนเสร็จ ที่น่าทึ่งมากคืองานน้ีทั้งผูร่้วมขบวน ทั้งผูช้มไม่มีใครหนีกลบับา้นสกัคน ทุก
คนตั้งหนา้ตั้งตาร่วมดู...ร่วมชม...ร่วมแสดงกนัอยา่งน่าชมเชย...จนขบวนแห่ขบวนสุดทา้ยผา่นไป 
ผูช้มทุกคนจึงแยกยา้ยกบับา้น บางคนยงัตามไปดูเขาประกวดตน้เทียน และนางเทียน (นางเทียนคือ 
สาวงามที่แต่ละคุม้วดัคดัมาวา่สวยที่สุดขึ้นนัง่ขา้งตน้เทียนในขบวนแห่นัน่เอง) ในขบวนแห่จะตอ้งมี
สาวงามประจาํตน้เทียนทุกขบวน งานน้ีลูกสาวใครสวยก็จะถูกจองใหม้านัง่ประจาํตน้เทียน  ซ่ึงแต่ละ
ปีก็จะใชส้าวงามประจาํตน้เทียนไม่เท่ากนั ถามจากคนเฒ่าคนแก่บอกวา่ ใหถื้อตามนางสงกรานตใ์นปี
นั้นๆวา่มีก่ีองคก์็จะใชน้างงามประจาํตน้เทียนจาํนวนเท่านั้น ดงันั้นนางงามประจาํตน้เทียนในแต่ละปี
จึงไม่เท่ากนั ผูเ้ขียนก็สงสัยวา่..เพราะอะไร....ก็ไดค้าํตอบวา่ เป็นการขอฝนใหต้กไดน้ํ้ าสาํหรับทาํนา
ปลูกขา้วเพือ่ใหไ้ดผ้ลิตผลที่สมบูรณ์นัน่เอง ทุกคนภาคภูมิใจมากกบัการตั้งหนา้...ตั้งตา...ตั้งใจ...รอวนั
สาํคญัวนัน้ีจริง....แมฝ้นจะตกลงมาทุกคนก็ไม่ยอมถอย......ทั้งคนดู......ทั้งคนร่วมขบวน.......... 
ทุกคนมีความสุขสนุกสนานกนัทัว่หนา้ ใหค้วามร่วมมือกนัตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่  ซ่ึงมีทุกเพศ    ทุก
วยั    ที่มาร่วมขบวนแห่  และยงัหอบลูกจูงหลานมาชมกนัทั้งหมู่บา้น บางครอบครัวก็มารอชมขบวน
แห่ บางคนก็มารอดูและใหก้าํลงัใจคนในครอบครัวของคนเองที่เขา้ร่วมขบวนแห่ บางคนก็แต่งตวัรอ
เขา้ขบวนแห่  นบัวา่เป็นความสามคัคีของผูค้นในชุมชนและทอ้งถ่ินที่ยงัหาดูไดใ้นชนบทของไทยใน
ปัจจุบนั 
 

๒.๖ วสัดุและอปุกรณ์ในการหล่อต้นเทยีน 
 ๑. ขี้ผึ้งถว้ย (ขี้ผึ้งนํ้ ามนั) เป็นขี้ผึ้งคุณภาพพอใชไ้ด ้หนกัประมาณ  ๑๐๐-๒๐๐  กิโลกรัม ทั้งน้ี
แลว้แต่ขนาดของตน้ เทียนที่ตอ้งการ 
 ๒. เตาอั้งโล่ ๒ – ๔ เตา พร้อมถ่านไม,้ฟืน 
 ๓. ชามอ่างขนาดใหญ่  ๒  ใบ ขนาดกลาง ๔ ใบ ขนาดเล็ก ๖ใบ 
 ๔. ป๊ิบ  ๒ – ๔ ใบ 
 ๕. โอ่งมงักร หรือถงันํ้ ามนัเปล่าขนาด  ๒๐๐  ลิตร  ๒  ใบ   
 ๖. ภาชนะที่ใชต้กัเทียน เช่น กระบวนตกันํ้ าหรือขนัโลหะ หรือขนัพลาสติกที่ทนความร้อน  
 ๗. ผา้กรอง ใชผ้า้มุง้เน้ือดีละเอียด ยาว  ๒  เมตร 
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 ๘. สงักะสีชนิดเรียบแบบหนา ขนาดกวา้ง  ๘๐ – ๑๒๐  เซนติเมตร ยาว ๗ ฟุต จาํนวน ๑ 
แผน่ สาํหรับหล่อตน้เทียน และขนาดกวา้ง ๘๐ – ๑๒๐ เซนติดเมตร ยาว ๓ ฟุต จาํนวน ๑ แผน่ 
สาํหรับหล่อยอดตน้เทียน ขนาดของสงักะสี อาจเพิม่หรือลดไดต้ามความเหมาะสมหรือความตอ้งการ
ที่จะหล่อตน้เทียนและยอด 
 ๙. ผา้ขี้ ร้ิวที่สะอาด ๔ – ๕ ผนื         
 ๑๐. ท่อนไม ้(เสาไม)้ เสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๖ – ๘ น้ิว ยาว ๒.๕๐ เมตร ๑ ท่อนสาํหรับทาํแกนลาํ
ตน้และยาว ๑ เมตร ๑ ท่อน สาํหรับทาํแกนตน้เทียน  
 ๑๑. ถงัตกันํ้ า ๑ ใบ 
 ๑๒. ไมข้นาด  ๓ – ๔  น้ิว ยาว ๑.๕๐ เมตร จาํนวน ๒ ตน้ สาํหรับทาํเสา 
  ๑๓. ไมไ้ผห่รือไมเ้บญจพรรณ ขนาด ๑ x  ๒๕  ผา่คร่ึงยาว  ๑  เมตร ใชท้ั้ง  ๒  ซีก จาํนวน ๒ 
ท่อน สาํหรับเป็นไมข้นาบ  
 ๑๔.  เสียม จอบ   
 

วธีิการหล่อต้นเทยีน 
 การหล่อตน้เทียนประเภทติดพมิพ ์ มีขั้นตอนดงัน้ี การเตรียมไมท้าํแกนลาํตน้ น าท่อนไม ้
(เสาชนิดกลม) ขนาดเสน้ผา่นาศูนยก์ลาง ๓ น้ิว ยาว ๒.๕๐ เมตร มาแต่ง ปลายดา้นหน่ึงใหเ้ป็นรูป
ส่ีเหล่ียมยาว ๕๐ เซนติเมตร กวา้งดา้นละ ๑๐ เซนติเมตร เป็นเดือยสาํหรับสวมใส่กบัส่วนฐาน ของ
ตน้เทียน ในปัจจุบนัใชแ้กนเป็นเหลกกกลวงขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ๑๐ เซนติเมตร แลว้พนัโอบดว้ย
เชือกมะนิลาอีก คร้ัง เพือ่ใหแ้กนตน้เทียนใหญ่ขึ้น เป็นการประหยดัขี้ผึ้งดว้ย หรือใชไ้มอ้ดัหนา ๑๐ 
เซนติเมตร มาทาํเป็นตน้ทรง ส่ีเหล่ียม แปดเหล่ียม หรือยอ่มุม แลว้ทาํดว้ยสีนํ้ าพลาสติก สีสม้หรือแดง
รองพื้น 
 

๒.๗ ช่วงเวลาในการกระท าประเพณแีห่เทยีนพรรษา 

 วนัแรมหน่ึงคํ่าเดือน๘  ถึงวนัขึ้นสิบหา้ค ํ่าเดือน ๑๑ 
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๓.ประเพณเีดอืน ๙  เหนือ เดอืน ๗ ภาคกลาง  ตรงกบัเดอืน มถิุนายน  

๓.๑ประเพณไีทย ประเพณใีห้ทานไฟ 

 ประเพณีไทย ประเพณีใหท้านไฟ  การให้ทานไฟ  เป็นประเพณีตน้แบบเฉพาะของ

พทุธศาสนิกชนชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่

ประเพณีการใหท้านไฟน้ีอาจจะไม่คุน้หูหรือเป็นที่รู้จกัของผูท้ี่ไม่สนัทดักบัประเพณีทางถ่ินใตอ้าจจะ

คิดวา่เป็นการให ้ “ไฟ” เป็น ทาน หรือ ถวายไฟร้อน ๆ แก่พระภิกษุสงฆเ์คยมีผูเ้ขา้ใจวา่ “ถวายถ่าน

ไฟ” เพราะภาษาถ่ินใต ้ออกสาํเนียง “ทาน” เป็น“ถ่าน” จึงเขา้ใจไปอยา่งนั้น การใหท้านไฟน้ี เป็นการ

ถวายอาหารร้อน ๆแก่พระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเยน็ของชาวนครศรีธรรมราช

ประเพณีน้ีเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้นที่มีความเช่ือในพระพทุธศาสนาตอ้งการทาํบุญกบัพระภิกษุ

สามเณร โดยการถวายอาหารบิณฑบาตภายในวดัเพราะเม่ืออากาศหนาวเยน็ พระภิกษุสามเณรไม่

สะดวกที่จะออกไปบิณฑบาตนอกวดัจึงกลายเป็นประเพณีใหทัานไฟในปัจจุบนั  ”ประเพณีไทย 

ประเพณีใหท้านไฟ ”การใหท้านไฟ เป็นประเพณีตน้แบบเฉพาะของพทุธศาสนิกชนชาวจงัหวดันคร 

ศรีธรรมราชที่ไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ประเพณีการใหท้านไฟน้ีอาจจะไม่

คุน้หูหรือเป็นที่รู้จกัของผูท้ี่ไม่สนัทดักบัประเพณีทางถ่ินใตอ้าจจะคิดวา่เป็นการให ้ “ไฟ” เป็น ทาน 

หรือ ถวายไฟร้อน ๆ แก่พระภิกษุสงฆเ์คยมีผูเ้ขา้ใจวา่ “ถวายถ่านไฟ” เพราะภาษาถ่ินใต ้ออกสาํเนียง 

“ทาน” เป็น“ถ่าน” จึงเขา้ใจไปอยา่งนั้น การใหท้านไฟน้ี เป็นการถวายอาหารร้อน ๆแก่พระภิกษุ

สามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเยน็ของชาวนครศรีธรรมราชประเพณีน้ีเป็นภูมิปัญญาของ

ชาวบา้นที่มีความเช่ือในพระพทุธศาสนาตอ้งการทาํบุญกบัพระภิกษุสามเณร โดยการถวายอาหาร

บิณฑบาตภายในวดัเพราะเม่ืออากาศหนาวเยน็ พระภิกษุสามเณรไม่สะดวกที่จะออกไปบิณฑบาต

นอกวดัจึงกลายเป็นประเพณีใหทัานไฟในปัจจุบนัประเพณีใหท้านไฟ 

 

๓.๑ความหมายการให้ทานไฟ 

 หมายถึง การถวายความอบอุ่นแก่พระภิกษุสงฆด์ว้ยไฟในฤดูหนาว ซ่ึงเป็นการทาํบุญอยา่ง

หน่ึงที่มีมาแต่สมยัพทุธกาลและนิยมทาํกนัจนกลายเป็นประเพณีทอ้งถ่ินของจงัหวดันครศรีธรรมราช     
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การใหท้านไฟ  คือ การก่อกองไฟใหเ้กิดความอบอุ่นแก่พระสงฆใ์นฤดูหนาวและใหพ้ระสงฆไ์ดฉ้นั

อาหารร้อน ๆ ไปพร้อมกนัดว้ย การใหท้านไฟเป็นการทาํบุญเพือ่ใหพ้ระภิกษุสงฆเ์กิดความอบอุ่นใน

ตอนเชา้มืดของคืนทีมี่อากาศหนาวเยน็ โดยใชล้านวดัเป็นที่ก่อไฟแลว้ทาํขนมถวายพระ     กล่าวโดย

สรุป  การให้ทานไฟ  เป็นประเพณีเฉพาะถ่ินของพทุธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชที่มีศรัทธาใน

พระพทุธศาสนาก่อไฟใหค้วามอบอุ่นและปรุงอาหารร้อน ๆถวายแก่พระภิกษุสามเณรตอนเชา้มืดที่

อากาศหนาวเยน็จนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา 

 

๓.๒ ประวตัิความเป็นมา 

 ประวติัความเป็นมาของประเพณีการใหท้านไฟน้ี  สนันิษฐานวา่ มีเร่ืองราวความเป็นมา

ตั้งแต่สมยัพทุธกาล โดยมีความเห็นเป็น ๒ นยัดงัน้ี      

 นยัที่  ๑  เร่ืองโกสิยเศรษฐีผูมี้ความตระหน่ี  มีเร่ืองเล่าวา่ ในเมืองราชคฤห์ มีเศรษฐีคนหน่ึง

ช่ือ “โกสิยะ” มีทรัพยสิ์น๘๐ โกฏิ แต่เป็นคนตระหน่ี ไม่ใหท้าน ไม่บริจาค ไม่อาํนวยประโยชน์แก่

ผูใ้ดเลยแมแ้ต่ภรรยาและบุตรของตน ต่อมา เศรษฐีตอ้งการกินขนมเบื้อง (ขนมกุมมาส)จึงใหภ้รรยา

ไปแอบทาํขนมบนปราสาทเพราะเกรงวา่ผูอ่ื้นจะรู้เห็นแลว้จะมาขอแบ่งขนมกินดว้ย ความน้ีไดท้ราบ

ถึงพระพทุธเจา้เพือ่จะโปรดเศรษฐีใหมี้ใจนอ้มไปในการบริจาคทานจึงไดม้อบหมายพระโมคคลัลาน

เถระ  อคัรสาวกเบื้องซา้ยไปโปรดโกสิยเศรษฐีผูมี้ความตระหน่ีคนน้ีเม่ือพระเถระรับพทุธบญัชาแลว้

ก็ไปแสดงอิทธิฤทธ์ิทรมานเศรษฐีดว้ยวธีิการต่างๆ จนเศรษฐีคลายความพยศ ไดถ้วายขนมเบื้องแก่

พระเถระเพราะกลวัไฟจะไหมป้ราสาทของตนดว้ยอิทธิฤทธ์ิของพระเถระเม่ือเศรษฐีถวายขนมเบื้อง

แลว้ พระเถระไดแ้สดงพระธรรมโดยพรรณนาคุณพระรัตนตรัย และแสดงอานิสงส์การใหท้านจน

เศรษฐีมีจิตเล่ือมใส ไดน้าํขนมเบื้องและวตัถุทานอ่ืน ๆมาถวายแก่พระพทุธเจา้ พร้อมดว้ยพระภิกษุ 

๕๐๐ รูป ณ วดัเชตวนัมหาวหิารดว้ยพทุธานุภาพขนมเบื้องที่เศรษฐีนาํมาถวายพระ มีเหลือมากมายแม้

จะแจกจ่ายแก่ชาวบา้น คนยากจนขอทาน ขนมกย็งัลน้เหลือ จนถึงกบันาํไปเททิ้งที่ใกลซุ้ม้ประตูวดัเช

ตวนั ปัจจุบนัสถานที่เทขนมเบื้องทั้งนั้น เรียกว่าเง้ือมขนมเบื้อง กาลต่อมา โกสิยเศรษฐี กลายเป็น

เศรษฐีใจบุญชอบใหท้าน และไดบ้ริจาคทรัพยจ์าํนวนมากเพือ่ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา   ดว้ยมูลเหตุ

ดงักล่าวจึงเป็นที่มาของ ประเพณีการใหท้านไฟในปัจจุบนั 
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 นัยที่ ๒ นายเจริญ ตันมหาพรหม ไดใ้หท้ศันะความเป็นมาของประเพณีการใหท้านไฟไวว้า่ 

การใหท้านไฟน้ีปรากฏอยูใ่นคร้ังพทุธกาล ณ เมืองสาวตัถี นครหลวงแห่งแควน้โกศลที่ปกครองโดย

พระเจา้ปเสนทิโกศล ซ่ึงเป็นกษตัริยท์ี่เป็นพุทธมามกะและเป็นศาสนูปถมัภก อีกทั้งเป็นเมืองที่

พระพทุธเจา้เสด็จมาประทบัจาํพรรษามากที่สุด คือรวมทั้งหมด ๒๕ พรรษาคร้ังหน่ึงพระเจา้ปเสนทิ

โกศลประทบัอยูบ่นปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปทางถนนในพระนครเห็นพระภิกษุจาํนวนนบั

ร้อยนบัพนัไปยงับา้นของท่านอนาถปัณฑิกเศรษฐีบา้งบา้นของนางวสิาขาบา้ง และบา้นของคนอ่ืนๆ 

บา้ง เพือ่รับบิณฑบาตบา้งเพือ่ฉนัภตัตาหารบา้ง พอเห็นดงันั้น พระเจา้ปเสนทิโกศลจึงโปรดฯใหจ้ดั

ภตัตาหารอนัประณีตเพือ่พระภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปแต่ปรากฏวา่ไม่มีพระมารับสกัรูป คงมีแต่พระ

อานนทเ์พยีงรูปเดียวเท่านั้นพอพระอานนทก์ลบัไปแลว้ จึงตรัสถามมหาดเล็กไดรั้บคาํกราบบงัคมทูล

วา่ไม่มีพระมาคงมีแต่พระอานนทรู์ปเดียว เท่านั้นพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงกร้ิวภิกษุทั้งหลายจึงเสด็จ

ไปเฝ้าพระพทุธเจา้และกราบทูลวา่ ไดใ้หห้อ้งเคร่ืองจดัภตัตาหารตั้งไวถ้วายพระประมาณ ๕๐๐ รูป 

ไม่ปรากฏมีพระมารับกนัเลยของที่จดัไวเ้หลือเดนอยูอ่ยา่งนั้นเหตุใดพระภิกษุไม่เห็นความสาํคญัใน

พระราชวงัเลยน่ีเร่ืองอะไรกนัพระพทุธเจา้ไดท้รงฟังพระดาํรัสดงันั้นก็เขา้พระทยัตลอด ไม่ตรัสตาํหนิ

โทษพระภิกษุทั้งหลาย และถวายพระพรว่า“สาวกของอาตมภาพไม่มีความคุน้เคยกบัมหาบพติร  

เพราะเหตุที่ไม่มีความคุน้เคยนัน่เองจึงไม่พากนัไป ต่อจากนั้น  พระพทุธองคท์รงประกาศเหตุที่ภิกษุ

ไม่ควรเขา้ไปในตระกูลประกอบดว้ยองค ์๙ คือ 

 ๑ .  ไม่ตอ้นรับดว้ยความเตม็ใจ  

 ๒ .  ไม่ไหวด้ว้ยความเตม็ใจ  

 ๓  .  ไม่ใหอ้าสนะ (นิมนตน์ัง่) ดว้ยความเตม็ใจ  

 ๔ .  ซ่อนเร้นของที่มีอยู ่ 

 ๕ .  ของที่มีมากแบ่งใหนิ้ดหน่อย  

 ๖ .  มีของประณีต แต่ใหข้องเศร้าหมอง 

 ๗  . ใหโ้ดยไม่เคารพ ไม่ให้โดยเคารพ 

 ๘ .  ไม่นัง่ฟังธรรม 

 ๙  .  ไม่สนใจต่อถอ้ยคาํของกนัและกนั 

 องคป์ระกอบทีก่ล่าวมาทั้ง ๙ ประการน้ี ถา้ภิกษุยงัไม่เขา้ไป ก็ไม่ควรเขา้ไป เขา้ไปแลว้ ก็ไม่

ควรนัง่ใกลเ้ม่ือเร่ืองน้ีผา่นไปแลว้พระเจา้ปเสนทิโกศลทรงครุ่นคิดอยูว่า่พระพทุธองคต์รัสแต่วา่สาวก

ของพระองคไ์ม่มีความคุน้เคยในราชสาํนกั ทรงดาํริต่อไปวา่ถา้ภิกษุสามเณรมีความคุน้เคย ในราช
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สาํนกัแลว้ ก็คงจะพากนัเขา้มาวนัละมากๆรูป เหมือนพากนัไปในบา้นของนางวสิาขาและ บา้นของ

อนาถปัณฑิกเศรษฐีทรงคิดอยูว่า่ “ทาํอยา่งไรพระเณรจะมีความคุน้เคยกบัเราได”้พระองคท์รง

พจิารณาถึงสภาพในฤดูหนาวในเมืองสาวตัถี พระภิกษุสามเณรคงหนาวเยน็กวา่ฆราวาสผูอ้ยูค่รอง

เรือนทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามออกบิณบาตในตอนเชา้ตรู้ ความหนาวเยน็คงเป็นอุปสรรคมาก 

เพราะพระภิกษุสงฆเ์ป็นผูค้รองผา้กาสาวพสัตร์เพยีง ๓ ผนืนอกจากน้ี ยงัทาํใหพ้ระภิกษุที่ทาํหนา้ที่

เผยแผพ่ระพทุธศาสนาอยูต่ามวดัและสถานที่ต่าง ๆ บางรูปร่างกาย อ่อนแอถึงกบัอาพาธไดพ้ระเจา้ป

เสนทิโกศลจึงเกิดความเวทนาและก่อไฟถวายพระใหไ้ดผ้งิในยาม ใกลรุ่้งต่อมา  ชาวเมืองเห็นวา่  การ

ใหท้านไฟในตอนใกลรุ่้ง อีกไม่นานฟ้าก็จะสวา่ง  จึงได ้ เสาะหาหวัเผอืก หวัมนัมาเผาและนาํแป้งมา

ปรุงเป็นภตัตาหารถวายพระภิกษุสามเณร เป็นการทาํบุญจะไดอ้านิสงส์มากขึ้นเม่ือพระพทุธศาสนา

เผยแผ?มาทางภาคใตข้องไทย โดยเฉพาะที่จงัหวดันครศรีธรรมราชประเพณีใหท้านไฟพลอยตกทอด

มาถึงพทุธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชดว้ย ถึงแมค้วามเห็นทั้ง ๒ นยัน้ี จะไม่กล่าวถึงการใหท้าน

ไฟโดยตรงแต่ก็มีเคา้มูลหรือสาเหตุ ใหส้นันิษฐานไดว้า่  

 ประเพณีการใหท้านไฟมีประวติัความเป็นมาดงัที่กล่าวมาแลว้  แทจ้ริงการใหท้านในทาง

พระพทุธศาสนามีเร่ืองราวที่น่าสนใจและมีสาระธรรมจาํนวนมากที่พทุธบริษทัจะนาํมาศึกษา

เทียบเคียง เพือ่เสาะหาตน้ตอหรือสาเหตุของประเพณีต่าง ๆที่ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัประเพณีการให้

ทานไฟดว้ยการถวายขนมเบื้องในฤดูหนาวแก่พระภิกษุสงฆน้ี์ พระมหากษตัริยไ์ทยสมยักรุงศรีอยธุยา

ตอนปลายและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ก็ทรงถือเป็น 

 พระราชประเพณีที่จะตอ้งทรงบาํเพญ็ทานบารมีเป็นประจาํทุกปีมีหลกัฐานปรากฏในพระ

ราชนิพนธพ์ระราชพิธีสิบสองเดือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ความวา่“…..

กาํหนดเล้ียงขนมเบื้องน้ีวา่เม่ือพระอาทิตยอ์อกสุดทางใหต้กนิจเป็นวนัหยดุจะกลบั ขึ้นเหนืออยูใ่น

 องศา ๘ ราศีธนู เป็นกาํหนดเล้ียงขนมเบื้องไม่กาํหนดแน่วา่ ก่ีค ํ่า วนัใดการเล้ียงขนมเบื้องน้ี 

ไม่ไดมี้การสวดมนตก่์อนอยา่งพระราชพธีิอนัใดกาํหนดพระสงฆต์ั้งแต่เจา้ พระราชาคณะ ๘๐ รูปฉนั

ในพระที่นัง่อมัรินทร์วนิิจฉยั ขนมเบื้องนั้น เกณฑพ์ระบรมวงศานุวงศฝ่์ายใน ทา้วนางเจา้จอมมารดา 

เถา้แก่พนกังานคาดปะราํตั้งเตาละเลงขา้งทอ้งพระโรง” 

 

๓.๓ เวลา และสถานทีใ่ห้ทานไฟ 

 ประเพณีการใหท้านไฟ  นิยมประกอบพธีิกนัในเดือนอา้ย  หรือ  เดือนยีข่องทุกๆ  ปี 

(ประมาณปลายเดือนธนัวาคมถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ)์ ซ่ึงเป็นช่วงหรือฤดูที่อากาศหนาวเยน็ใน ภาคใต้
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ปัจจุบนันิยมทาํกนัในวนัเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมเพราะตรงกบัวนัเด็กแห่งชาติ ทางสถานศึกษา

ไดน้าํเด็ก ครูและผูป้กครองมาประกอบพธีิใหท้านไฟในบริเวณวดัที่ใกลโ้รงเรียน นบัเป็นกิจกรรม

เสริมหลกัสูตรของเด็กที่เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาดว้ย ทั้งน้ีจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่การน้ีตั้งแต่

ตอนรุ่งหรือเชา้ตรู้ประมาณเวลา ๐๕.๐๐  น.  แต่โดยทัว่ไปก็ไม่ไดก้าํหนดวนัที่ แน่นอนสุดแต่ความ

สะดวกของชาวบา้นหรือโรงเรียนในละแวกวดัจะกาํหนดขึ้นเอง 

 สาํหรับสถานที่ประกอบพธีิหรือการถวายไฟนั้น  จะกระทาํกนัในบริเวณวดัหรือในศาลาวดัก็

ได ้ ในปัจจุบนัประเพณีการใหท้านไฟน้ีจะทาํกนัเฉพาะบางวดัในเขตอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เท่านั้น  เช่น  วดัหัวอิฐ  วดัมุมป้อม  วดัศรีทว ี วดัสระเรียง วดัหน่าพระบรมธาตุ วดัธาราวดีหรือบาง

จงัหวดัที่ผูค้นชาวนครศรีธรรมราชไปอาศยัอยู ่ เช่น จงัหวดัพงังา จงัหวดั สุราษฎร์ธานี ก็มีประเพณี

การใหท้านไฟเช่นเดียวกนัแต่ก็มีจาํนวนนอ้ยมาก นอกจากน้ี สถาบนั การศึกษาบางสถาบนัได้

ประกอบพธีิการใหท้านไฟภายในสถาบนัของตน เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีจะสงัเกตไดว้า่ ประเพณีการใหท้านไฟนอกจากจะประกอบพธีิภายในวดัแลว้

ยงัไดข้ยายฐานประเพณีไปยงัสถานศึกษาที่แสดงบทบาทในการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาดว้ยแต่ถา้

จะมอง กนัอีกมุมหน่ึงจะเห็นไดว้า่วดัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนเป็นสถานที่บาํเพญ็บุญกุศล หรือ

เป็นบุญเขตไม่อาจตอบสนองบทบาทตามฐานะของตนได ้ เพราะในปัจจุบนัเหลือวดัจาํนวนนอ้ยมาก 

ที่จะอนุรักษห์รือสืบสานประเพณีการให้ทานไฟน้ีไวไ้ด ้

 

๓.๔ พธีิกรรม 

 ในตอนรุ่งหรือเชา้ตรู้ในวนันดัหมายที่จะใหท้านไฟชาวบา้นพทุธศาสนิกชนในละแวก นั้น

จะพร้อมใจมากนัที่วดัโดยจดัแจงเตรียมอุปกรณ์ เช่น ถ่าน ไมฟื้น เตาไฟ พร้อมดว้ยเคร่ืองปรุงอาหาร

หรือเคร่ืองทาํขนมไปดว้ยเม่ือถึงบริเวณวดัก็ช่วยกนัก่อกองไฟและปรุงอาหารทาํขนมกนัทนัทกีองไฟ

จะก่อก่ีกองก็ไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนของพระภิกษุสามเณรภายในวดัหรือที่นิมนตม์า จากวดัอ่ืน เม่ือก่อ

กองไฟเสร็จแลว้ก็นิมนตพ์ระมาผงิไฟเพือ่ใหร่้างกายอบอุ่น อาหารและขนมที่ ปรุงสุกแลว้ยงัร้อน ๆ 

อยูก่็ถวายประเคนพระภิกษุสามเณรใหฉ้นัไดท้นัที ไม่ตอ้งเจริญพระพทุธมนตห์รือกล่าวคาํถวาย

สงัฆทานเหมือนกบัพธีิทาํบุญในโอกาสอ่ืนขณะที่ทาํขนมกนัไปพระสงฆ ์ก็ฉนัไปพร้อม ๆ กนัจะหยดุ

ปรุงขนมก็ต่อเม่ือเคร่ืองปรุงที่เตรียมมาหมด ขณะเดียวกนั ชาวบา้นจะจดัเตรียมถุงหรือภาชนะเพื่อให้

พระภิกษุสามเณรบรรจุอาหารนาํไปฉนัในตอนเพลเพราะตอน เชา้ไม่ไดอ้อกรับบิณฑบาตตามปกติ

เหมือนทุกวนั เม่ือฉนัเสร็จแลว้อาจจะอาราธนาใหป้ระธานสงฆห์รือพระเณรที่ประธานมอบหมาย
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กล่าวสมัโมทนียกถาก็ไดเ้สร็จแลว้ประธานสงฆจ์ะใหพ้ร อุบาสกอุบาสิกากรวดนํ้ ารับพรพระสงฆ์

กลบัวดัไปปฏิบติัศาสนกิจของสงฆต่์อไป ส่วนชาวบา้นที่มาร่วมในพธีิก็จะรับประทานอาหารและ

ขนมที่เหลือและช่วยกนัทาํความสะอาดขนของกลบับา้น เป็นอนัเสร็จพธีิประเพณีการใหท้านไฟ 

 อาหารและขนมในพธีิ อาหารที่จะถวายพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ปรุงง่าย

เป็นอาหารพื้นบา้น ที่ยงัรอนอยู ่ เช่น ขา้วตม้ขา้วผดั ขา้วหมกไก่ ขา้วยาํ ขา้วเหนียวป้ิง ขา้วเหนียว

หลาม หม่ีผดั หรือเป็นอาหารอ่ืน ๆ ก็ไดท้ี่สมควรแก่สมณบริโภค ในปัจจุบนัจะมีอาหารเชา้ประเภท

อาหารฝร่ัง เช่น หมูแฮม ไข่ดาว แซนดว์ชิ ไสก้รอกลูกช้ิน ไก่ทอด หรือเป็นอาหารทางภาคอีสานก็มี 

เช่น สม้ตาํ ลาบส่วนขนมก็จะเป็นขนมทางถ่ินใต ้  ขนมพื้นบา้นอะไรก็ได ้แต่ส่วนใหญ่จะนิยมขนมที่ 

สามารถปรุงเสร็จในเวลาอนัรวดเร็วขนมส่วนมากจะปรุงโดยใชไ้ฟแรง เช่น ขนมเบื้อง ขนมครก 

ขนมโค ขนมพมิพ ์ ขนมจากขนมจูจุ้น มีความเช่ือกนัวา่ ขนมเบื้องของโกสิยเศรษฐี ที่ทาํถวายแก่

พระสงฆ ์ ณ วดัเชตวนัมหาวหิาร สืบทอดมาเป็น “ขนมกรอก”ที่ชาวพทุธเมืองนครศรีธรรมราช ทาํ

ถวายพระสงฆใ์นประเพณีใหท้านไฟขนมกรอกมีส่วนผสมและวธีิทาํง่าย ๆ คือ ใชข้า้วสารเจา้แช่นํ้ า

กรอกบดดว้ยหินเคร่ืองโม่ที่ชาวนครศรีธรรมราช เรียกวา่ “หินบด” หรือ “ครกบด”โดยบดอยา่ใหข้น้

หรือเหลวจนเกินไปแลว้คั้นกะทิติดไฟเคี่ยวใหแ้ตกมนัผสมลงไปในแป้งพร้อมนํ้าตาล พอใหอ้อกรส

หวานตอกไข่ใส่ตามส่วน ซอยหอมใหล้ะเอียดโรยแลว้ตีไข่ใหเ้ขา้กนั ต่อจากนั้นก็เอากะทิตั้งไฟให้

ร้อน ใชน้ํ้ ามนัพชืผสมไข่แดงเช็ดทากระทะใหเ้ป็นมนัล่ืนเพือ่ไม่ใหแ้ป้งติดผวิกระทะ เม่ือหยอดแป้ง

ละเลงใหเ้ป็นแผน่ตอ้งระวงัไม่ใหแ้ผน่ขนมกรอกบางเหมือนขนมเบื้องทัว่ไป เพราะจะไม่นุ่มและขาด

รสชาติ พอสุกก็ตลบพบัตกัรับประทานทั้งร้อน ๆปัจจุบนัขนมกรอกดงักล่าวน้ี ไม่นิยมทาํกนั แต่นิยม

ทาํขนมพื้นเมืองอ่ืน ๆ เช่นขนมครก ขนมผกับวั (เรียกตามภาษาพื้นเมือง วา่ ขนมจูจุ้น) นอกจากน้ี 

ดิเรกพรตตะเสน ไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่ การทาํขนมกรอก นอกจากอินเดียลงักาเจา้ตาํรับเดิมแลว้ใน

ประเทศไทยยงัเอาขา้วเหนียวน่ึงสุกแลว้ป้ันเป็นกอ้นขนาดผลมะตูม ใชน้ํ้ าตาลปึกเป็นไสใ้นเสียมไม้

คลุกไข่ แลว้ยา่งไฟจนสุกกรอบแลว้ถึงถวายพระ 

 อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัขนมและอาหารในประเพณีใหท้านไฟเพิม่ขึ้นจาํนวนมากมายตาม

ความสะดวกและศรัทธาของชาวบา้น มีทั้งอาหารพื้นเมือง อาหารประจาํภาคต่าง ๆในประเทศ ไทย 

และอาหารฝร่ัง พร้อมทั้งผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืม เช่น นํ้ าเตา้หูก้าแฟ นํ้ าชา เป็นจาํนวนมาก 
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๓.๕ สาระประโยชน์ทีไ่ด้จากประเพณี๔ 

 ประเพณีการใหท้านไฟของพทุธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช มีสาระประโยชน์ที่มี 

คุณค่าแก่ปัจเจกชนและสงัคมโดยส่วนรวม ดงัน้     

 ๑ .  ไดเ้ปิดโอกาสใหช้าวบา้นมาพบกนั พดูคุยกนัและร่วมมือกนัประกอบพธีิกรรมภาย ในวดั

พร้อมกนัน้ีชาวบา้นกบัพระสงฆไ์ดว้สิาสะสร้างความคุน้เคยตามหลกัสาราณียธรรมโดย อาศยั

ประเพณีการใหท้านไฟน้ี 

 ๒ . พทุธศาสนิกชนไดป้รารภความเพียร  มีความขยนั  โดยการต่ืนนอนแต่เชา้ตรู่เพือ่เตรียม

อุปกรณ์ปรุงอาหารขนมถวายพระ ทาํใหมี้สุขภาพพลานามยัดี แขง็แรงเพราะการต่ืนนอน ตอนเชา้ตรู่ 

ไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิทาํใหมี้ความสดช่ืนเบิกบาน แจ่มใส 

 ๓. เป็นโอกาสหน่ึงที่ไดน้ดัหมายพร้อมกนัในตอนเชา้มืด  เพือ่ร่วมทาํบุญเล้ียงพระ

รับประทานอาหารพร้อมกนั เป็นการสร้างความสามคัคีใหเ้กิดขึ้นในหมู่คณะและสร้างความเป็น 

ปึกแผน่ใหเ้กิดขึ้นในสงัคม 

 ๔ . ไดท้าํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา โดยการถวายความอุปถมัภใ์หก้าํลงัแก่พระภิกษุสามเณรซ่ึง

เป็นผูรั้กษาสืบอายพุระพทุธศาสนา ใหเ้จริญรุ่งเรืองวฒันาสืบไป 

 ๕ .  ไดบ้าํเพญ็บุญบารมีดว้ยการถวายทานเป็นการสัง่สมความสุขและความดีไวก้บัตนอนั

เป็นเกาะคือที่พึ่งในปรโลกเบื้องหนา้ ตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

  ๖ .  ไดอ้นุรักษแ์ละสืบสานประเพณีการใหท้านไฟเป็นการรักษามรดกทางวฒันธรรมของ

พทุธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่อนุชนรุ่นหลงั ต่อไป 

 ๗  . ไดส่้งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยอาศยั

ประเพณีน้ียอ่มทาํใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสงัคมมากมาย 

 

๓.๖ สรุปประเพณกีารให้ทานไฟ  

 เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเช่ือ  ความเล่ือมใสในพระรัตนตรัยของพทุธศาสนิกชนชาว

นครศรีธรรมราชที่มีความปรารถนาใหพ้ระภิกษุสามเณรคลาย หนาวโดยการถวายอาหารร้อน ๆซ่ึง

คลา้ยกบัพระราชพธีิเล้ียงพระภิกษุสงฆด์ว้ยขนมเบื้อง แต่ การใหท้านไฟเป็นพธีิของชาวบา้น และทาํ

กนัเฉพาะถ่ินของชาวนครศรีธรรมราช คลา้ย ๆ กบัประเพณีบุญขา้วจ่ี (ขา้วเหนียวป้ิง) ทางภาคอีสาน 

                                                             

 
๔

 ประเพณีให้ทานไฟ.(ออนไลน์) http://www.mcu.ac.th/. สืบคน้เม่ือวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘. 

http://www.mcu.ac.th/.%20สืบค้น
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ในปัจจุบนัมีจาํนวนนอ้ยวดัที่ยงัอนุรักษแ์ละ สืบสานประเพณีน้ีอยู ่ ดงันั้นจึงสมควรไดรั้บการ

สนบัสนุนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนงานอ่ืน ๆ ในการจดัประเพณีการใหท้านไฟ เพือ่

อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีที่มีคุณค่าน้ีไวแ้ก่ อนุชนรุ่นหลงัต่อไป 

 

๔.ประเพณเีดอืน  ๑๐ เหนือ เดอืน ๘ ภาคกลาง ตรงกบัเดอืนกรกฏาคม 

๔.๑ ความเป็นมา ประเพณแีฮกนา – หว่านกล้า – ไถนา 

 ประชาชนชาวไทยมีอาชีพทางเกษตรกรรมมาแต่โบราณกาล อาหารที่สาํคญั คือ ขา้ว เป็นทั้ง

แป้งและนํ้ าตาล เป็นอาหารหลกัที่ขาดไม่ได ้ ดงันั้นการผลิตขา้วจึงเป็นงานสาํคญั ในวถีิชีวติของคน

ไทยทั้งมวล การแสวงหาเน้ือที่ปลูกขา้วโดยการหาแหล่งนํ้ าและเน้ือที่ราบเป็นที่ปลูกขา้ว เรียกกนัวา่ 

“ทุ่งนา” จึงทาํมาชา้นาน เน้ือที่ส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นที่ราบของประเทศไวส้าํหรับเป็นที่ปลูกขา้วมากมาย 

ในพระราชพธีิสิบสิบสองเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระราชนิพนธ์

เก่ียวกบัพระราชพิธีแรกนาไวว้า่ “การแรกนาซ่ึงตอ้งเป็นธุระของผูซ่ึ้งเป็นใหญ่ในแผน่ดินเป็นธรรม

เนียมมีมาแต่ โบราณ เช่น ในเมืองจีน ส่ีพนัปีมาแลว้ พระเจา้แผน่ดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรก 

พระมเหสีเล้ียงตวัไหม ส่วนจดหมายเหตุเร่ืองราวอนัใดในประเทศสยามน้ี ที่ปรากฎอยูใ่นการแรกน้ีมี

อยูเ่สมอเป็นนิจไม่มีเวลาเวน้วา่ง ดว้ยการซ่ึงผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดินลงมือทาํเองเช่นน้ี ก็เพือ่จะใหเ้ป็น

ตวัอยา่งราษฎร์ ชกันาํใหมี้ใจหมัน่ในการที่จะทาํนา เพราะถือเป็นส่ิงสาํคญัที่จะไดอ้าศยัเล้ียงชีวิตทัว่

หนา้ 

 

๔.๒ ความหมาย 

 ในประเทศอินเดียโบราณ พระมหากษตัริยเ์ป็นหัวหนา้แห่งการเกษตรจึงมีพระนามวา่กษตัริย ์

ซ่ึงมีความ หมายวา่ “ผูป้ระกอบกสิกรรม” พระราชโอรสของกษตัริยศ์ากยะก็ทรงไดรั้บ ราชทินนาม

วา่ “ขา้สุก” อาทิ พระเจา้สุทโธนะมหาราช พระเจา้ฆนิโตทนะ พระเจา้โธโตธทนะมีคาํวา่”โอทนะ” 

ต่อทา้ยพระนาม ยอ่มแสดงใหเ้ห็นความสาํคญัของการเกษตรที่มีต่อชุมชนมนุษยท์ี่อาศยัอยูบ่นทวปี 

เอเชียน้ีมาชา้นาน 

 ในลา้นนาไทย ประเพณีแรกนาหรือแฮกนามีมาแต่โบราณเช่นเดียวกนั มีปรากฎอยูใ่นตาํรา

โบราณหลายฉบบัที่เก่ียวกบัการทาํพธีิกรรมสงัเวยของราษฎร์ แต่ในราชสาํนกัไม่ปรากฏชดั คง

เน่ืองมาจากการส้ินสุดของกษตัริยใ์นราชวงศม์งัราย นบัแต่ พ.ศ. ๒๑๑๐ ต่อมาสมยัเจา้ผูค้รองนครก็
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ไม่ไดจ้ดัพธีิน้ีเป็นแบบอยา่ง จึงทาํกนัในกลุ่มราษฎร์ที่มีความเช่ือถือศรัทธาต่อแม่โพสพ หรือ โพสก

เทพธิดา ผูป้ระทานธญัญาหารใหแ้ก่มนุษย ์ไดจ้ดัทาํกนัต่อมาจนตราบทุกวนัน้ี 

 การแฮกนา ของชาวลา้นนาไทยกบัการแรกนาของภาคกลาง เป็นอนัเดียวกนัต่างแต่ลา้นนา

ประชาชนออกเสียงเป็นแฮกนา เป็นอยา่งเดียวกบัจรดพระนงัคลั คือ การไถนา หรือ พระราชพธีิแรก

นาขวญั ซ่ึงเป็นพระราชพธีิของแผน่ดิน สมยัโบราณเป็นพระราชภาระของพระมหากษตัราธิราชเจา้

ทรงกระทาํ ปัจจุบนัน้ีรัฐบาลไดถื้อเป็นงานพระราชพธีิซ่ึงดาํเนินงานโดยกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ร่วมกบัสาํนกัพระราชวงั ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดเ้สด็จทรงประกอบพระราชพธีิ 

ณ สนามหลวงทุกปี ถือวา่เป็นมหามงคลแก่ราษฎร์ทัว่ประเทศเลยทีเดียว 

ไถ่ต๋ากล้าและหว่านกล้า 

 เดือน ๙ – ๑๐ เหนือ เป็นระยะ ๗ – ๘ ใต ้ราวเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นระยะที่ชาวนาจะ

เตรียมพนัธุข์า้ว หวา่นกลา้ ทางเมืองเหนือเรียกพนัธุข์า้วน้ีวา่ “ขา้วเช้ือ” ชาวนาจะเอาววัควายไปไถเน้ือ

ที่นาแปลงเล็ก ๆ พื้นที่ประมาณ 1 งาน แลว้จะคราดเฝือจนดินร่วน พาเอาครอบครัวของตนไปเหยยีบ

ย ํา่ดินใหร่้วนที่สุด แลว้ยกร่องทาํเป็นแปลง ๆ ไว ้ ทางเหนือเรียก “แป๋งเต๊ิก” เตรียมไวเ้พือ่จะเอาพนัธุ์

ขา้วมาหวา่นต่อไป 

 การเก็บขา้วเช้ือ หรือพนัธุข์า้วของคนโบราณลา้นนาไทยนั้น เม่ือชาวนาตอ้งการขา้วพนัธุ์

อะไร เขาจะออกไปดูตามนาของของคนอ่ืน ถา้ติดใจอยากไดก้็จะไปตกลงขอขา้วเช้ือ โดยขอเก็บเอา

รวงขา้วที่มีเมล็ดและนํ้ าหนกัที่ดีที่สุด ทีละรวง จนกวา่จะครบต๋าง หรือตวง แมแ้ต่เจา้ของนาเองก็

เหมือนกนั พอขา้วในนาสุก็จะมาเก็บเอาขา้วเช้ือหรือพนัธุข์า้วทีละรวง จนเพียงพอแก่ความตอ้งการ

นาํไปเก็บไวใ้นกระบุง หรือบุ่งขา้วสาํหรับใชเ้ป็นพนัธุห์วา่นในปีต่อไป 

 การหวา่นกลา้ นาํเอาขา้เปลือกที่ใชท้าํพนัธุล์งไปแช่นํ้ าไว ้ ๑ คืน จากนั้นเอาขึ้นมาหมกัไว ้ ๒ 

วนั ขา้จะเร่ิมแตกงอก เม่ือเร่ิมเตรียมแปลงสาํหรับหวา่นเรียบร้อยแลว้ จะนาํขา้วเอาไปโปรยในแปลง

นั้นจนทัว่ ต่อมาประมาณ ๓ – ๔ วนั ขา้วกลา้จะงอกเตม็แปลง เรียกกนัอยา่งเมืองเหนือวา่ “ขา้ววอกถา้

กลา้ต๋ากลา้” ชาวนาจะตอ้งดูแลใหน้ํ้ าหล่อเล้ียงตลอดจนอายคุรบเดือน ๑ พอดี เท่าที่ไดพ้สูิจน์กนัมาถา้

กลา้อายอุ่อนกวา่ ๑ เดือนจะตายพราย หรือไม่ใหห้น่อ หากกลา้เกินกวา่ ๑ เดือน จะทาํใหข้า้วไม่งอก

งาม ไม่ใหห้น่อเท่าที่ควร ดงันั้นชาวนาจะตอ้งจดจาํกาํหนดที่หวา่นไวใ้หดี้ 

การแฮกนาและการไถ 

  การแฮกนา ก็คือ การลงถือไถคร้ังแรกของชาวนา แต่ละครอบครัว ประเพณีที่ถือปฏิบติัแต่

เดิมนั้น ชาวนาจะคาํนึงถึงพญานาคใหน้ํ้ าในวนัปีใหม่สงกรานตว์า่ ปีน้ีนาคที่ใหห้นัหนา้ไปทางทิศ
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ไหน การเร่ิมไถแฮกนาจะไถตั้งหวันาคไปหาหางนาค จะเวน้จากการไถเสาะเกล็ดนาค คือ ทวนเกล็ด

พญานาค  ๑  และไถคา้งทอ้งนาค ๑ หมายถึงการไถที่ตระกายทอ้งนาค ซ่ึงการไถ ๒ แบบน้ีไม่เป็น

มงคลการไถนั้นจะเร่ิมตน้ดว้ยการ “ผา่ฮ้ิว” คือไถแบ่งตอน แลว้จะไถ “พดัซา้ย” หมายถึง การไถ

ดา้นซา้ยใหก้อ้นขี้ไถผลกัมาทางขวา แลว้ต่อไปให ้“พดัขวา” คือ การไถดา้นขวา ผลกัขี้ไถมาดา้นซา้ย

และไถเร่ือยไปจนกวา่จะหมดเน้ือที่ในนานั้น 

 

เคร่ืองพลีกรรมวันแฮกนา 

 การแฮกนานั้น ถา้ถือตามประเพณีที่ไดม้าจากอินเดียโบราณเก่ียวกบัพระราชพิธีแรกนาขวญั

นั้น เป็นพธีิที่นาํมาประยกุตใ์นราชสาํนกัของพระมหากษตัริยต์ะวนัออก หลายชาติ เช่น ไทย พม่า 

เขมร ลาว เป็นตน้ แต่ประเพณีแรกนาขวญั ที่ยงัปฏิบติักนัอยูเ่วลาน้ีอยูใ่นราชสาํนกัไทยเท่านั้น ซ่ึงจะมี

พธีิแรกนาขวญั โดยถือเป็นราชพิธีมีรัฐบาลดาํเนินการทุก ๆ ปี ทั้งน้ีก็เพือ่ใหเ้ป็นกาํลงัใจแก่พลเมือง

สร้างกาํลงัขวญัแก่เกษตรกร ซ่ึงเป็นกระดูกสนัหลงัของชาติ 

 

๔.๓ ขั้นตอน 

การไถ 

 หลงัจากแฮกนาแลว้ ชาวนาจะออกไปไถนา ตอนเชา้เร่ิมตั้งแต่ 6 โมงไปจนถึง ๗-๘ โมง ก็

พกัรับประทานขา้ว ปล่อยควายใหกิ้นหญา้ ตอนบ่ายเวลาบ่าย ๓ โมงไปจนถึง ๔-๕ โมง ก็จะหยดุพกั

ปล่อยใหค้วายกินหญา้ และพกัผอ่นใกลค้ ํ่า นาํควายมาผกูไวท้ี่ผามควาย หรือหา้งควาย นิยมนาํไปผกู

ไวบ้นโคกขา้ง ๆ นา เมืองเหนือเรียกวา่ดอนนา ทางอีสานเรียก เถียงนา ตามปกติชาวนาจะนาํควายไป

พกัที่หา้งนาเลยทีเดียว เพราะใกลท้ี่ไถนาไม่ตอ้งเดินทางไปมา ระหวา่งนาและบา้น ซ่ึงลาํบากและ

เสียเวลา 

การเฝือ 

 การเฝือ ก็คือการคราดขี้ไถในนา การเฝือหรือคราดน้ีมี ๒ วิธีคือ “การคา้วขี้บกั ละการเฟ้ือขี้

บกัการคา้วขี้บกันั้น ไดแ้ก่การนาํคราดครูดเอาขี้ไถไปกองไวเ้ป็นตอน ๆ เพือ่กาํจดัหญา้วชัพชืทั้งหลาย 

พอการคราดเฝือเอาขี้บกัไวท้ัว่แลว้ ชาวนาจะพลิกขี้ไถอีกเป็นหนที่ ๒ เพือ่ใหห้ญา้เน่าจะเป็นปุ๋ ยใน

การปลูกขา้วต่อไป 
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การฮาย 

 การฮายคือการเกล่ีย ไดแ้ก่การนาํเฝือหรือคราดเกล่ียขี้บกั ใหก้ระจายออกทาํใหเ้น้ือที่นาเรียบ

ดียิง่ขึ้นเพือ่จะเตรียมปลูกขา้วต่อไป การที่ชาวนาใชเ้ฝือหรือคราดกระจายขี้ไถออกไปทัว่ บางคร้ังก็ใช้

เฝือหรือคราดครูดดินส่วนที่สูงไปหาที่ต ํ่า ทาํใหเ้น้ือที่นาเสมอกนัและเตรียมดินสาํหรับทาํขา้วกลา้

ต่อไป 

การเต็กเปียง 

 การเตก็เปียง คาํวา่ เตก็ คือการกด ใหร้าบเรียบเปียงคือการทาํใหร้าบเรียงเสมอกนั เช่น การ

ฉาบปูนเป็นตน้ แต่ในกรณีเป๋ียงของชาวนาน้ี เป็นไมไ้ผเ่อาเจาะรูสาํหรับสอดซ่ีเฝือ หรือคาดใช้

สาํหรับกดเน้ือดินในนาใหร้าบเรียบ การปักดาํจะไดส้ะดวก และง่ายขึ้นดงักล่าว 

การหลกกล้า 

 การหลกกลา้ คือ การถอนกลา้จากที่หวา่นเตรียมไว ้ ทางลา้นนาเรียนกวา่ ต๋ากลา้ มีวถีอน ๒ 

แบบ คือ 

 ๑. การหลกเพือ่จะนาํไปจ่อมหรือจาํกลา้ ใชส้าํหรับชาวนาที่ทาํนาในที่ลุ่มหรือนานํ้ ามาก (นา

โฮง้) ซ่ึงจะเอากลา้ที่อ่อนอยูไ่ปปลูกนํ้าจะท่วมตายง่าย เกษตรกรจึงใชว้ีเอากลา้อ่อนไปจ่อมหรือจาํไว้

ก่อน พอตน้ขา้วโตขึ้น จึงจะถอนอออกไปปลูกในแปลงนาขา้วที่ลุ่มต่อไป แบบน้ีไดผ้ลทางขา้วกลา้

ไม่ตาย แต่ไม่คอ่ยมีหน่อมากเหมือนขา้วกลา้ที่นาํไปปักดาํเลย 

 ๒. การหลกกลา้อีกวธีิหน่ึง ก็คือ การถอนแลว้นาํไปปลูกไดท้นัที วกีารน้ีใชต้อกมดัไว ้

ประมาณ ๑ กาํมือ เอามีดตดัปลายกลา้ แลว้นาํไปใส่กระชุ หรือก๋วย หาบไปยงับริเวณที่จะปักดาํต่อไป 

การปลูกนาหรือด านา 

 ภาคเหนือใชก้ารปลูกกลา้ขา้ววา่ “การปลูกนา” ตรงกบัคาํภาคกลางวา่ ดาํนา วธีิปลูกนานั้น

มกัจะมีคนนาํปลูกไปก่อน จะมีคนปลูกตามไปคนละ ๒ กองหรือ ๒ แถว ๓ แถว แลว้แต่จะถนดั ปลูก

ไปจรดคนันาอีกดา้นหน่ึง (โดยการปลูกวธีิถอยหลงั) 

 การปลูกนั้นนิยมทาํกนั ๒ แบบ คือ การช่วยกนัปลูกดว้ยการเอาม้ือ หรือโดยวธีิการปลูก โดย

จา้การปลูกโดยวธีิเอาม้ือ คือ ชาวบา้นจะมาช่วยกนัปลูกเป็นวนั ๆ ไป ถา้บานนายมา นางแกว้ มาช่วย

บา้นนายอินทร์ วนัน้ี ๒ คน เรียกวา่มา 2 แรง หากนายมานางแกว้จะปลูกวนัต่อไปนายอินทร์ตอ้งไป

ช่วย 2 แรง เช่นเดียวกนั หากในบา้นไม่มีคนเพยีงพอ ก็ตอ้งจา้งคนอ่ืนไปช่วยจนครบ การเอาม้ือ การ

ทาํแบบน้ีนิยมมาตั้งแต่โบราณเป็นลกัษณะสงัคมนิยม คือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ตอ้งจา้ง แต่มี

ธรรมเนียนมอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ เจา้ของนาตอ้งเล้ียงดูผูม้าช่วยนาดว้ยการเล้ียงขา้วกลางวนัอาหารก็เป็น
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แบบพื้นบา้น เช่น แกงหยวกใส่ไก่ แกงฟักใส่ไก่ นํ้ าพริกปลา หรือแกงแค ขา้วเป็นขา้วเหนียวน่ึง บาง

แห่งเล้ียงมือเยน็ดว้ย ถา้หากงานปลูกนายงัไม่เสร็จ หรือทาํไปจนคํ่า เจา้ของบา้นเชิญแขกที่มาช่วย

รับประทานอาหารอีกม้ือหน่ึง การปลูกวธีิการจา้ง สมยัต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนั เหตุการณ์ทางสงัคม

เปล่ียนแปลงจากสภาพแหงการอยูอ่ยา่งพีน่อ้งช่วยกนัทาํงานต่าง ๆ คนที่ตอ้งการเร่ง หรือคนที่มีเงินจะ

จา้งคนปลูกโดยเหมาะปลูกเป็นป้ัน หรือแปลงเลยทีเดียวไม่ตอ้งเล้ียงดูอะไร เพยีงแต่จ่ายค่าแรงให้

เท่านั้น วธีิการน้ีเป็นวิธีของนาทุนที่ตอ้งการทุ่นเวลา เพือ่จะไปหาเงินหรือทาํงานอ่ืนอีกต่อไป การจา้ง

จึงเป็นส่ิงสาํคญัในเศรษฐกิจปัจจุบนัแต่เป็นผลเสียในดา้นวฒันธรรมทาํใหก้ารช่วยเหลือกนัฉนัพีน่อ้ง

หมดไป 

การลิมนาและหลกหญ้า 

 หลงัจากการปลูกนาหรือดาํนาไประยะหน่ึง ประมาณ ๑๐-๑๕ วนั ขา้วจะ “ถอดทางแล” คือ

การผลิใบออกเป็นพวงประดุจหางนกแลหรือนกแกว้ ชาวบา้นเรียกสั้น ๆ จากหางนกแล เป็นหางแล 

คือปลายขา้วมีสภาพดงัหางนกแกว้ หากมีเน้ือที่ทีน่าบางแห่งไม่มีขา้วกลา้ เพราะอาจถูกปูหรือปลา เต่า

กดักินเสีย ชาวนาจะตอ้งทาํการซ่อม คือเอากลา้มาดาํปลูกเพิม่เติมใหม่การทาํแบบน้ีภาคเหนือเรียน

กวา่ “การลิมนา” ชาวนาจะตอ้งตรวจดูทุกแปลงถา้ตรงไหนวา่ง ก็จะทาํการลิมใหเ้ตม็หมด หลกัจาก

ปลูกไดป้ระมาณ ๑ เดือน นั้น หญา้หรือวชัพืชอ่ืน ๆ จะขึ้นในนาเป็นอนัมากคราวน้ีชาวนาจะตอ้ง

ระดมกนัถอนหญา้ หรือหลกหญา้เป็นการใหญ่ เขาจะนาํไปกองไวต้ามคน้นาบางคนเอาใส่ไวใ้น “ส้

อหลอ้” คือไมไ้ผส่านเสียบไวต้ามในนา  บางแห่งชาวนาจะเหยบีหญา้ให้จมเขา้ไปในโคลนเลย ต่อมา

หญา้จะเน่ากลายเป็นปุ๋ ยต่อไป 

 

๔.๔ อปุกรณ์ทีใ่ช้ 

เคร่ืองบวงสรวง (เคร่ืองบน)วันแฮกนา 

 การแฮกนานั้น ถา้จะถือตามประเพณีที่ไดม้าจากอินเดียโบราณเก่ียวกบัพระราชพิธีแรกนา

ขวญันั้นเป็นพธีิที่นาํมาประยกุตใ์นราชสาํนกัของพระมหากษตัริยต์ะวนัออกหลายชาติ เช่น ไทย พม่า 

เขมร ลาว เป็นตน้ แต่ประเพณีแรกนาขวญั ที่ยงัปฏิบติักนัอยูเ่วลาน้ีอยูใ่นราชสาํนกัไทยเท่านั้น ซ่ึงจะมี

พธีิแรกนาขวญั โดยถือเป็นราช พิธีมีรัฐบาลาํเนินการทุก ๆ ปี ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้ป็นกาํลงัใจแก่พลเมือง

สร้างกาํลงขวญัแก่เกษตรกร ซ่ึงเป็นกระดูกสนัหลงัของชาติ 
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สาํหรับภาคเหนือ มีประเพณีแฮกระดบัชาวบา้นทั้งหลาย ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองบน (เคร่ืองบวงสรวง) 

 – ตัง่ขา้วแฮก คือ ตัง่เล็กสาํหรับไวเ้คร่ืองสงัเวย 

 – ไมไ้ผร่วก หรือไมฮ้วก ตดัแต่โคนถึงก่ิงกา้นทั้งหมด 

 – ตาแสง หรือตะแหลว สานเป็นรูปกลม มีหลายแบบ 

 – ไมว้อ้ง คือไมไ้ผท่ี่เอาตอกมาสานเป็นรูปวงกลมเล็ก เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๗-๘ น้ิว 

เก่ียวกนัเป็นห่วงโซ่ลงมาจากปลายไมไ้ผ ่

 – ทาํเป็นรูปปลาหอ้ยลงมา เป็นเคร่ืองหมายใหรู้้ว่า ในนามีปลาชุกชุม 

 – มีแท่นทา้วทั้ง 4 หมายถึง ทา้ยจตุโลกบาล ลา้นนาเรียกวา่ “ทา้วทั้งส่ี” ไดแ้ก่ ทา้ววธตรฐ วิ

รุฬก วรูิปักษเ์วสสุวรรณ ซ่ึงมีหนา้ที่รักษาทิศทั้ง ๔ ในโลกน้ี 

 – สอ้หลอ้ จาํนวน ๕ อนั คาํวา่ “สอ้หลอ้” เป็นช่ือของไมไ้ผท่ี่นาํมาผา่เป็นซีกคร่ึงท่อนแลว้เอา

ไมไ้ผส่านตามซ่ีเป็นวงกลมถ่างออกทาํใหป้ากขยายออก สอ้หลอ้เหล่าน้ี จะนาํไปปักไวท้ี่บริเวณตัง่

แฮกขา้ว สาํหรับใส่เคร่ืองบวงสรวง ที่นาํไปถวายแดพระธรณีและแก่แม่โพสพ หรือทางลา้นนา

เรียกวา่ แม่โพสก 

 – กรวยดอกไมห้รือสวยดอก ใส่รูป เทียนและดอกไมจ้าํวน ๕ ชุด 

 – ควกัหรือกระทงใส่เคร่ืองพลีกรรมสงัเวยพระแม่ธรณี 

กรรมวิธีในการบวงสรวง๕ 

 พอ่นาคือเจา้ของนา หรือหวัหนา้ครอบครัว พร้อมดว้ยภรรยาและบุตร พาเอาเคร่ืองบวงสรวง 

วางบนแท่นทา้วทั้งส่ี ส่วนหน่ึงเอาวางบนสอ้หลอ้ สาํหรับแม่โพสพ และแม่พระธรณี ส่วนหน่ึง จุด

ธูปเทียนขึ้น ถา้พอ่นาเป็นคนมีความรู้ในการบน มีโวหารจะทาํพธีิเองถา้ไม่สามารถก็ไปขอคาม

ร่วมมือจากปู่ อาจารยป์ระจาํหมู่บา้นมาช่วยทาํพธีิบวงสรวง ให้โดยจะกล่าวคาํสงัเวยทา้วทั้งส่ีก่อนจบ

แลว้กล่าวคาํสงัเวยแม่โพสพตามลาํดบั 

ตัวอย่างค าสังเวยท้าวทั้งส่ี 

 สุณันโต โภนโต จตุโลกปาลราชาโน ขา้แต่พระยาธตรฐะ ตนเป็นผูใ้หญ่แกหมู่คนัธพัพะ

ทั้งหลาย มีลูกได ้ ๑๐๐ คน มีช่ือวา่ อินตา ชุตน ฯลฯ ขอเจา้กูจุ่งมาขมุขาง ฮกัษายงัฐานะที่น้ี ห้ือพน้

                                                             

 ๕ประเพณีแฮกนา หวา่นกลา้ ไถนา. (ออนไลน์) http://www.at-chiangmai.com/culture/.  สืบคน้เม่ือวนัที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๕๘. 

http://www.at-chiangmai.com/culture/.%20%20สืบค้น
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จากภวะวงัวลอนัตรายภยั อุปัทวะตงัมวล แลว้ห้ือผูข่า้ทั้งหลายจาํเริญดว้ยสรรพะสวสัดี นั้นจุ่งจกัมี

เตี่ยงแตดี้หลี 

 

ตัวอย่างค าสังเวยแม่โพสพ 

 ขา้แต่พระแม่โพสก อนัเป็นเจา้แห่งธญัญะขา้วกลา้ทั้งหลาย นทีฆากาละบดัน้ี (ช่ือเจา้ของ) ได

นาํมายงัเคร่ืองขียาบูชา มาไวท้สัสะก๋อง ส่องหนา้วา่ฉนัน้ีดีหลี ขอพระแม่จโพสก จุ่งมีเมตตา การุณา 

แก่… ห้ือขา้วกลา้ในไฮ่นาไดป้ล่อยพน้จากภยัทั้งหลาย เป็นตน้วา่ แมงบง้ ปู หอย ขออยา่เบียดเบียน 

ห้ือธญัญาหารขา้วกลา้ในไฮ่นาจุ่งวฒิุจาํเริยแก่ผูข้า้เที่ยงแทดี้หลีแด่เตอะ 

 

๕.ประเพณเีดอืน ๑๑ เหนือ เดอืน ๙ ภาคกลาง ตรงกบัเดอืนสิงหาคม 

๕.๑ ความหมาย ประเพณสู่ีขวญัควาย 

 พธีิกรรมทาํขวญัควายซ่ึงเป็นการระลึกถึงบุญคุณของควายที่ช่วยมนุษยท์าํนา รวมไปถึงการ

ขอขมาทีไ่ดด่้าวา่ เฆ่ียนตี ในระหวา่งการใชง้าน ทางภาคเหนือเรียกวา่ ฮอ้งขวญัควาย เรียกขวญัควาย 

หรือ เอาขวญัควาย ภาคอีสานเรียก สู่ขวญัควาย ชาวไทยเขมรสุรินทร์ เรียก ฮาวปลึงกระไบพธีิทาํขวญั

ควายจดัขึ้นหลงัจากไดป้ลูกขา้วดาํนาเรียบร้อยแลว้ดว้ยความสาํนึกในบุญคุณ เจา้ของจะทาํพธีิบายศรี

สู่ขวญัควายใหค้วายกินหญา้อ่อน และนาํควายไปอาบนํ้ าขดัสีฉววีรรณ เอาอกเอาใจ เอาดอกไมธู้ป

เทียนไปขอขมา เน้ือหาของบททาํขวญัควายสะทอ้นทศันคติและลกัษณะนิสยัของคนไทย ดงัน้ี 

 ประการที่ ๑ ความกตญัํูรู้คุณ คนไทยถือวา่ควายเป็นสตัวใ์หญ่ และมีบุญคุณแก่ตน เพราะ

ช่วยในการไถ การทาํไร่นา 

 ประการที่ ๒ ความเมตตากรุณา บททาํขวญัควายสะทอ้นความรู้สึกเมตตากรุณาต่อควาย ใน

คาํสู่ขวญัควาย กล่าวถึงการเอาหญา้อ่อน หวานอร่อยมาใหค้วายเคี้ยวกิน เป็นการใหร้างวลัแก่ควาย 

 ประการที่ ๓ ความสาํนึกผดิที่เคยรุนแรงต่อควาย ในบททาํขวญัควายไดก้ล่าวถึงวา่ ขณะที่มี

การไถนาอยูน่ั้น บางคร้ังควายเดินชา้ มวักินหญา้ตามขา้งทาง คนอาจจะตีฟาดดว้ยเชือกกระแทกดว้ย

ปฏกั ควายไดรั้บความเจบ็ปวดทรมานแสนสาหสัก็อดทนกลํ้ากลืนไว ้ เพราะพดูไม่ได ้ ชาวนารู้สึก

สาํนึกผดิ จึงทาํพธีิบายศรีสู่ขวญัขอขมาววัควาย นบัเป็นคุณธรรมอนัประเสริฐในหัวใจของชาวนา ใน

แง่น้ีพธีิสู่ขวญัควายจึงเป็นพิธีที่มนุษยข์อขมาโทษ และปลอบขวญัควายซ่ึงเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน 
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พธีิสู่ขวญัควาย เป็นพิธีที่สะทอ้นความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัควาย ที่เป็นไปดว้ยความอ่อนโยน 

เอ้ืออาทรและรู้สึกสาํนึกในบุญคุณควาย ประเพณีสู่ขวญัควาย จึงเป็นประเพณีที่สมควรจะอนุรักษ์

เพือ่ใหอ้นุชนรุ่นหลงั ไดเ้ห็นภูมิปัญญาและจิตวญิญาณของบรรพชนไทย ในปัจจุบนัวถีิการทาํนาได้

เปล่ียนแปลงไปควายมีบทบาทนอ้ยลงอยา่งมาก มีเทคโนโลยอียา่งอ่ืนเขา้มาแทนที่ควาย พธีิทาํขวญั

ควายรวมถึงบทสู่ขวญัควาย จึงเส่ียงต่อการสูญหายและการสืบทอดในอนาคต 

 

๕.๒ ความเป็นมา 

 การใชค้วายเป็นสตัวล์ากไถคราด สาํหรับทาํนาจะมีมาแต่คร้ังใดนั้น ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่

ชดั แต่ในคมัภีร์กฎหมายลา้นนาไทยหลายฉบบั เช่น มงัรายศาสตร์ คมัภีร์แต่งถอ้ยชนคาํ และกฎหมาย

ชลประทานราษฎร์ของอาณาจกัรลา้นนาไทย ไดพ้ดูถึงลกัษณะการเช่าควายไปทาํนาไวม้ากแห่งดว้ย 

โดยวางอตัราไวถึ้งค่าเช่าและเวลาถูกขโมยตอ้งเสียค่าปรับไหม เป็นตน้ 

 ตามขอ้ความในกฎหมาย มงัรายศาสตร์ซ่ึงมีอาย ุ ๗๐๐ กวา่ปี เป็นกฎหมายที่พญามงัรายทรง

เรียบเรียงและตราไวต้ามลกัษณะพระธรรมศาสตร์ของมอญ โบราณแลว้ จะเห็นไดว้า่ประเทศในใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ใชว้วัควายเป็นพาหนะสาํหรับการทาํไร่นา และลากเกวยีนมาชา้นานแลว้ ถา้

จะนบัมอญโบราณในอาณาจกัรสุธรรมวดี ทวารดีแลว้ การใชค้วายไถนาก็มีอายตุั้ง ๒-๓ พนัปีทีเดียว 

 อาศยัเหตุที่คนไทยสมยัโบราณเราใชค้วายเป็นสัตวล์ากไถ ลากคราด (เฝือ) จึงถือเป็นสตัว์

ใหญ่มีค่ามาก เป็นค่านิยมของคนโบราณทีเดียววา่ ไม่นิยมรับประทานเน้ือควาย เน้ือววั ชาวบา้นให้

ความเมตตาสงสารมนัวา่เคยไถนาให ้ กินเน้ือมนัไม่ลง โดยมากจะเล้ียงมนัจนเฒ่าแก่และตายไปเอง 

ชาวบา้นจึงจะพากนัแล่เน้ือ เอาหนงัเอาเขาไปใชป้ระโยชน์ ส่วนเน้ือก็แกงกนักินในหมู่บา้น เขา

เรียกวา่ “ตกปุ้ น” คือ แบ่งส่วนเจา้ของววัควายได ้๑ ใน ๓ รวมทั้งหนงัและเขาดว้ย 

 

๕.๓ ขั้นตอนพธีิการวิธีท าขวญัควาย 

 นาํเอาเคร่ืองพธีิมาวางบนเส่ือที่ปูไวใ้นแหล่งหรือคอกควาย เจา้ของนาํควายไปอาบนํ้ า ขดัสี

ฉววีรรณจนหมดจดสะอาด แลว้จูงควายมาผกูไวก้บัเสาหรือหลกัในคอก จากนั้นกไ็ปเชิญพธีิกร หรือ 

ปู่ อาจารยม์าทาํพธีิปัดเคราะห์ เรียกขวญั จนเสร็จแลว้เอาดา้ยผกูกรวยดอกไมติ้ดกบัเขาควาย บางราย

เอาดา้ยสายสิญจน์ผกูคนไวด้ว้ย แลว้เอานํ้ าขม้ินสม้ป่อยประพรมเพือ่ใหค้วายอยูสุ่ขสบาย พอทาํพธีิ

เสร็จ เจา้ของยกเคร่ืองขา้วขวญัออกไป และนาํเอาหญา้อ่อนมาใหค้วายกินเป็นเสร็จพิธีทาํขวญัควาย 
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สาํหรับเจา้ของยงัไม่เสร็จเพราะยงัจะชวนพธีิกรมากินไก่และด่ืมเหลา้จากไหนั้น สนุกสนานตลอดวนั 

ถือวา่งานปักดาํไดผ้า่นพน้ไปแลว้ เป็นการฉลองความเหน่ือยยากจากการไถนาและดาํนาอีกส่วนหน่ึง

ดว้ย 

 

๕.๔ อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท า 

เคร่ืองท าพธีิสู่ขวัญควาย๖ 

 ๑.ทาํบายศรีนมแมว หรือบายศรีปากขาม อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ๒.ทาํกรวยดอกไมแ้ละดา้ยสาํหรับผกูเขาควายเวลาสู่ขวญั 

 ๓.หญา้อ่อน ๑ หาบ สาํหรับเป็นรางวลัแก่ควาย 

 ๔.ขา้วเหนียวสุก ๑ กล่อง 

 ๕.ไก่ตม้หน่ึงคู่ 

 ๖.เหลา้ไหหน่ึง 

 ๗.ขนมบางอยา่ง เช่น ขนมตม้ขาว ขนมตม้แดง หรือขา้วตม้มดั 

 ๘.นํ้ าขม้ินสม้ป่อยใส่ขนัเงิน สาํหรับประพรมควาย 

ค าสู่ขวัญควาย 

 อชัชสุ อชัชโส อชัชไชยโย อชัชมงัคโล อชัชในวนัน้ีก็เป็นวนัดี เป็นวนันงัคละศรีอนั

ประเสริฐเป็นการอนัเกิดกบัโลกโลกา เป็นการอนัไถนาและปลูกขา้วสืบมาแต่เซ่นพระยาสมมุติราช

เจา้ หากแต่งไวดี้หลี หากเป็นปเวณีกบัโลก ห้ือคนทั้งหลายไดบ้ริโภคกินทาน หากเป็นบรมโบราณ

จารีต ไผปรีดมา้งเสียได ้ตราบต่อเทา้มาเถิงพระหน่อไท ้ช่ือศากยะมุนี ขวบไหนก็มีที ปีไหกมี็เทื่อ เถิง

ฤดูขวบปีเม่ือเดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑๑ และเดือน ๑๒ ฝนตกนองละลุ่มแผน่ดินจุ่มเป็นตม ฝนตกลง

ห่าใหญ่ แปงนํ้ าใส่เตม็นา เอาไถมาก่อแรก วางแอกไวเ้หนือคอ ผกูเชือกปอห้ือหมั้นไถ เลียบขอบชั้น

ไปมาเกิดเป็นนาหวา่นขา้ว ไถเม่ือเชา้เม่ือแลง ทา่นก็อิด(เหน่ือย) เหลือแรงลาํบากชุวนั ชุวนั (ทุก ๆ 

วนั) ท่านก็อุตสาหะกระทาํการอนัฉบัพลนัก็แลว้ 

 ส่วนอชัชในวนัน้ี ขา้จกัปล่อยเสีย ยงัมหิสาแกว้พ่อมงคล ตวัเคา้ชุตัว๋ บ่อห้ือเมามวัทุกขย์าก บ่

ห้ือกั้นห้ือหยาก ดว้ยทางกินและทาน เจา้กระทาํการไถแผน่ดิน อิดหิวลาํบาก ขา้ก็จกัแกเ้ชือก ๒ เสน้ 

อนัผกูไวก้บัเฝือ (คราด) และไถขา้ก็จกัแกเ้สียยงัแอกลูกใหญ่เหนือหนอก และคอขา้จกัแกเ้สียยงัเชือก

                                                             

 ๖ ประเพณีสู่ขวญัควาย.(ออนไลน์) http://www.lanna-arch.net/society/.   สืบคน้เม่ือวนัที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘. 

http://www.lanna-arch.net/society/
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ปอออ้มแอกอนัเป็นปอกแบกสูบ (สวม) คอ ขา้จกัแกเ้สียยงัเชือกเสน้หนอ้ยและเสน้ใหญ่ ขา้จกัไวแ้ต่

ขอบกบัเขาบดัน้ีขา้ก็นาํเอามายงันํ้ าขม้ินสม้ป่อย หอมอะห่อยเหลืองใจเพือ่จกัห้ือท่านดาํหวั สระสรง

ตวัห้ือละมลทิน ธุลีเหมยหมอก กบัทั้งขา้วตอกดอกไมแ้ละเทียนงามคาํเคียดแก่สะหาวหา คาํอดคาํยาว

บ่ไดเ้ป็นคาํแสบไหมแ้กนหูแห่งท่าน ตูขา้ทั้งหลายหากมีอินดูก็ขอสูมา ขอแก่การยกยอ่งห้ือความ

เมตตากรุณาซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในหวัใจของชาวนา ที่ไดรั้บอบรมมาจากพทุธศาสนา ตั้งแต่บรรพบุรุษมา

จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี ห้ือท่านลาโทษ ปลอดเสียโทสนโทษ ขอยา่เอาคาํกร้ิวโกรธไวใ้นใจ ขออยา่ห้ือ

เป็นกรรมเวรกบัแก่กนัไปภายหนา้ พระเจา้หน่อฟ้า ตนโปรดโลก หากเทศนาไวว้า่บ่ควรแทดี้หลี 

ส่วนอชัชในวนัน้ีก็เป็นวนัดีลํ้ายิง่ บดัน้ี จึงเชิญขวญัควายกอ้นแกว้ม่ิงมูลเฮือน (เรือน) เถิงฤดูปีเดือนมา

ใคร่ ตูขา้ทั้งหลายก็มาแบ่งขา้วนํ้ าใส่ไวชุ้ประการ โภชนาการมีหลายเยือ่ง อนัเป็นเคร่ืองรับรองขวญั 

ช้ินก็มนัตม้ใส่ขา้วน่ึงใหม่ขาวงาม หมากพลูตามพรํ่าพร้อม กลว้ยออ้ยนอ้มนาํมา แปงเส่ือดาไวถ้า้ห้ือ

ขวญัควายพอ่ขา้ทั้งหมดจุ่งชกัชวนกนัมาพรํ่าพร้อม ห้ือมาอยูแ่วดลอ้มคู่ดากนิของเชียงซินชิดซ่อน 

จกัเกือจกัป้อน ห้ือขวญัควายพอ่อ่ิมเตม็ใจ แมน้ไปอยูไ่กลแดนซอก (ขอบ) ก็ห้ือมา แมน้ไปอยูเ่ร้ือแรม

ดงก็ห้ือมา แมน้ไปอยูพ่งป่าไผก่็ห้ือมา แมน้ไปอยูท่ี่แม่นํ้ าใหญ่ก็ห้ือมา แมไ้ปอยูเ่กาะดอนทรายกห้ื็อมา 

ขา้บ่ห้ือขวญัสูเจา้ไปชะเรชะรายแตกมา้ง ขา้ก็ไดแ้ต่งหา้งเรียกร้องขวญัควายพอ่มากินห้ือเล้ียง คู่ขา้วคู่

ขวญั (ทุกขา้วทุกขวญั) คู่ตวัเถิก ตวัรี คู่พีคู่่นอ้ง ทอ้งควายก็ห้ืออยูก่บัทอ้งควายดงัเก่าทอ้งคนเล่า ก็ห้ือ

กบัทอ้งคนเหล่าดีหลี ฝนตกหวัปีมาอยา่หวงัหญา้ ฟ้าร้องอยา่หวงัภยั อยา่ไปเดินดงไกลเหมยหมอก

อยา่ไปภายนอกดงหนา ตกป่าแขมเลาคา ห้ือเจา้คึดหาคอกและถุน ห้ือหอเรือนมูล ขึ้นมาเหลือกวา่เก่า 

ห้ือมีลูกเตา้เล่าหลวงหลาย ห้ือมีลูกนกั เหมือนดงัแมงมาย ห้ือมีลูกหลายเหมือนดงัแมงเม่า ห้ือตวัดีงาม

เหลือกวา่เก่า ห้ือมีลูกเตา้ตามกนั อยา่ห้ืออยา่ใหพ้ลาด แมมี้ลูกมา กอ็ยา่ห้ือลน้ห้ือหาย ห้ืออยูสุ่ขสบลาย

เที่ยงแท ้ตราบต่อเทา้ ร้อยชาวขวบขา้วสา เล้ียงชุตนชุตวั เที่ยงแทดี้หลีแต่เทอะ 

 อ ตฺถิ อุณฺหสส วชิโย ธมฺโม โลเก อนุตฺตโร สพฺพสตฺตา หิ ตถาย ต ตว คณฺหาหิ เต ปริวชฺโร 

ราชทณฺเฑ อนมุสฺสาคินาปกฺเข พยคฺเฆ นาเค วเสถูเต อกาลมรเณน จ สพฺพสฺมา มรณามุตฺโค กาละ

มารตฺ ตเสวา อานุภาวเน โหตุ เทโว โหตุ เทโว สุขี สทา สุขี สทา สุทฺธสีส สมาทาน ธมฺม สุจริต ตเสวา 

อนุภา เวน โหตุ เทโวสุขี สทา ลิขิตฺติ จินฺติติ ปูช ธารณ กรุปเรส เทสนฺ สุตฺวา ตสฺสฺ อนุปวาทีติ กา

ยกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อสณฺจิจโท ส สพฺพ โทส ขมนัตุโน ฯ 
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๖.ประเพณเีดอืน ๑๒ เหนือ เดอืน ๑๐ ภาคกลาง ตรงกบัเดอืน กนัยายน  

๖.๑ ป๋าเวณจีาคะข้าว คนเฒ่าจ าศีล  

๖.๑.๑ ความหมาย๗ 

การจาคะ คือ การเสียสละบริจาคขา้วของตนใหเ้ป็นทานแก่ผูอ่ื้น จาคะขา้ว คือการถวายขา้ว

เปล่า อาหารแดพระสงฆ ์คนเฒ่าจาํศีล คือ อุบาสกอุบาสิกาผูมี้อายหุมดภาระหนา้ที่ทางบา้นจึงพากนั

เขา้สู่พระศาสนาประพฤติปฏิบติัภาวนาสัง่สมบุญกุศล 

             ประเพณีจาคะขา้วคนเฒ่าจาํศีลนั้นไดท้าํกนัมาชา้นานในภาคเหนือนิยมทาํกนัในเดือน ๑๒

เหนือทั้งน้ี เน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการคือ 

             ๑. เป็นฤดูกาลฝนตกชุก พระสงฆไ์ปไหนมาไหนไม่สะดวกการทาํบุญเป็นการถวายความ

สะดวก สบายแก่ท่าน 

             ๒. เป็นช่วงเวลาที่ขา้วเปลือกหายาก คนผูมี้อนัจะกินถือโอกาสช่วยเหลือคนจน 

             ๓. เป็นช่วงเวลาที่มีผูอ้ายทุั้งหลาย ถืออุโบสถศีลเป็นจาํนวนมาก หาไดท้าํทานแก่ท่านเหล่าน้ี 

ถือวา่บุญกุศลมาก และถือเป็นการสงเคราะห์ดว้ย 

             ๔. เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวอยูก่นัพร้อมหนา้ เน่ืองจากเป็นฤดูฝน การทาํกิจกรรมจาคะ

ขา้วจะไดช่้วยกนัทาํ 

             ๕. การทาํบุญเดือน ๑๒ ถือวา่จะมีความสมบูรณ์พนูสุข เพราะการอ่อนของนํ้ าฉนัใด ถือวา่จะ

มีกุศลมากอยา่งนั้น 

บุคคลผู้ท าจาคะทาน 

             ทานาธิบดีผูจ้ะบริจาคทานจาคะขา้วน้ี ตอ้งเป็นผูฐ้านะดีพอสมควร มีเคหสถานกวา้งขวาง 

พอจะรับรองแขกเหร่ือไดส้ะดวก มีขา้วของเคร่ืองใชม้ากพอจะรับรองรับตน้แขกผูม้าร่วมงานไดอ้ยา่ง

สบาย มีมิตรสหายมาช่วยทาํงานในดา้นต่าง ๆ เช่น การทาํครัว ตกแต่งสถานที่ เป็นตน้ และสถานที่

สาํคญัที่สุดคือ เป็นผูมี้ใจเสียสละหวงับุญกุศลอยา่งแทจ้ริง 

การเตรียมการจาคะข้าว 

             เจา้ภาพจะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาที่จะทาํบุญ นบัตั้งแต่เดือน ๑๒ เหนือ ขึ้น ๑ คํ่าไป จนถึงแรม 

๑๔,๑๕ คํ่า วนัใดวนัหน่ึงแลว้แต่เจา้ภาพจะเตรียมตวัทนั โดยส่วนใหญ่จะทาํวนัขึ้น ๙ คํ่า หรือแรม ๑ 

คํ่า วนั ๙ คํ่า ทั้งขึ้นและแรม เน่ืองมาจากวนัพระทั้ง ๔ วนั วนัขึ้นแรม ๘ คํ่า วนัเพญ็เดือนระดบั เป็นวนั

                                                             

 ๗ มณี พยอมยงค,์ประเพณีสิบสองเดือนลา้นนาไทย, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๓.หน้า ๑๙๕. 
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อุบาสกอุบาสิกามานอนวดั รักษาอุโบสถศีล วนัรุ่งขึ้นหากไดท้าํบุญเล้ียงท่านเหล่าน้ี รวมทั้งพระสงฆ์

ดว้ยถือเป็นบุญกุศลอนัยิง่ใหญ่ 

             เม่ือเจา้ภาพตกลงจะทาํบุญจาคะขา้ววนัใดแลว้ สมยัโบราณตอ้งไปขอหนุ่มสาวชาวบา้น

ใกลเ้คียงกนัมาช่วยงานตาํขา้วไวห้ลายกระสอบ เพือ่ใชน่ึ้งเล้ียงผูม้าร่วมงาน ตอ้งเตรียม ตาํขา้วสะสม

ไวเ้ป็นเดือน แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมโรงสีมีมาก ทุกหมู่บา้น การตาํขา้วไดเ้ปล่ียนมาเป็นการสีขา้ว

ซ่ึงทาํกนัสะดวกมากขึ้น แต่ขาดความสามคัคีระหวา่งหนุ่มสาวไป เน่ืองจากไม่ไดช่้วยเหลือกนัแลว้

เตรียมเคร่ืองครัวเช่น พริก หอม เกลือ ปลาร้า ถัว่เน่า ไวใ้หพ้ร้อมรวมทั้งฟักเขียวฟักทองดว้ย เพื่อแม่

ครัวจะทาํอาหารไดส้ะดวก 

             ในวนัแต่งดาคือ วตัถุดิบหรือวนัเตรียมการนั้น พีน่อ้งญาติมิตรบา้นใกลเ้คียงจะพากนัมาช่วย

เตรียมสถานที่ทาํอาหารสาํหรับถวายพระและเล้ียงคนเฒ่าจาํศีล เจา้ภาพจะเตรียมเคร่ืองไทยธรรม

ถวายสงฆ ์ กณัฑเ์ทศน์ และมีของทาํบุญแก่คนเฒ่าจาํศีลวสัดุที่ใชท้าํบุญจาคะนั้นประกอบดว้ย 

             ๑. เคร่ืองกณัฑเ์ทศน์ หรือภาคเหนือเรียกวา่ กณัฑธ์รรม หรือมายถึงเคร่ืองไทยธรรมสาํหรับ

พระธรรมกถึกเทศน์ จึงนิยมเรียกวา่ “กณัฑธ์รรม” บางรายใชถ้งันํ้ าใส่วตัถุไทยธรรมประเภทของแหง้ 

เคร่ืองกระป๋องและวสัดุดิบ เช่น ผลไม ้มะพร้าวอ่อน พริก เกลือ เป็นตน้ ใส่เตม็ถงันํ้ า บางรายใชถ้าด

หรือกะละมงัแลว้แต่ศรัทธา 

             ๒. เคร่ืองไทยธรรมถวายพระสงฆ ์ ขึ้นอยูก่บัศรัทธาของเจา้ภาพ บางคร้ังใชผ้า้จีวรหรือสบง 

บางรายกณัฑถ์วายอยา่งกณัฑเ์ทศน์เตรียมไวเ้พยีงพอกบัพระสงฆท์ี่นิมนตม์า 

             ๓. ของที่ทาํบุญแก่คนเฒ่าจาํศีลโดยมากจะใชผ้า้เช็ดตวับา้ง ผา้ขาวสาํหรับผูช้ายหรือของใช ้

เช่น ไฟฉายหรือไมข้ีดไฟ แลว้แต่กาํลงัทรัพยจ์ะหาไดเ้ตรียมไวใ้หค้รบ จาํนวนคนเฒ่าจาํศีลที่เชิญมา 

การเช้ือเชิญผูม้าร่วมงาน 

             เจา้ภาพสมยัก่อนใชว้ธีิเดินไปบอกคนที่รู้จกัมกัคุน้กนั ในสมยัปัจจุบนัการแจกบตัรเชิญ ส่วน

คนเฒ่าจาํศีลนั้น เจา้ภาพจะนาํสวย (กรวย) ดอกไมไ้ปเช้ือเชิญคนเฒ่าแต่ละคน ๆ หน่ึงต่อหน่ึงสวย

(กรวย) ถือวา่เป็นเคร่ืองสกัการะที่ปฏิบติักนัมาเป็นประเพณี 

อาหารในการท าบุญจาคะข้าว 

             อาหารที่นิยมถวายในงานทาํบุญจาคะขา้ว ประเภทของคาว คือ 

                ๑. ขา้วเหนียวน่ึงหรือขา้วเจา้ 

                ๒. แกงอ่อม 

                ๓. แกงฮงัเล 
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                ๔. นํ้ าพริกปลาร้ากบัผกัน่ิง 

                ๕. จ้ินลาบ 

                ๖. จ้ินฮุ่มหรือหมูเคม็ 

             ประเภทของหวาน 

                ๒. ขนมจอ๊ก (ขนมเทียน) 

                ๓. ขนมปาด (ศิลาอ่อน) 

                ๔. ขนมลอดช่อง 

 

๖.๑.๒ ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรม 

เจา้ภาพจะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาที่จะทาํบุญ นบัตั้งแต่เดือน ๑๒ เหนือ ขึ้น ๑ คํ่าไป จนถึงแรม 

๑๔,๑๕ คํ่า วนัใดวนัหน่ึงแลว้แต่เจา้ภาพจะเตรียมตวัทนั โดยส่วนใหญ่จะทาํวนัขึ้น ๙ คํ่า หรือแรม ๑ 

คํ่า วนั ๙ คํ่า ทั้งขึ้นและแรม เน่ืองมาจากวนัพระทั้ง ๔ วนั วนัขึ้นแรม ๘ คํ่า วนัเพญ็เดือนระดบั เป็นวนั

อุบาสกอุบาสิกามานอนวดั รักษาอุโบสถศีล วนัรุ่งขึ้นหากไดท้าํบุญเล้ียงท่านเหล่าน้ี รวมทั้งพระสงฆ์

ดว้ย ถือเป็นบุญกุศลอนัยิง่ใหญ่ 

 

๖.๑.๓พิธีกรรม 

             เจา้ภาพจะนิมนตพ์ระสงฆเ์จริญพระพทุธมนตเ์ป็นที่บา้น และมีกณัฑธ์รรมดว้ย พระคมัภีร์ที่

นิยมเอามาเทศน์ในวนันั้นมีหลายผกูแลว้แต่จะเอาคมัภีร์ใดเช่น 

             ๑.ธรรมมงัคละสูตร 

             ๒.ธรรมโลกวฒิุ 

             ๓.ธรรมสงัคหะโลก 

             ๔.ธรรมสารากริ 

             ๕.ธรรมไชยนอ้ย 

             พระคมัภีร์เหล่าน้ีเป็นคมัภีร์ที่มีแต่โบราณกาล ใชเ้ทศน์ในงานมงคล เช่น การทาํบุญบา้น 

ทาํบุญอาย ุ งานจาคะขา้ถือวา่เป็นงานมงคล เจา้ภาพจะนิมนตพ์ระสงฆใ์หเ้ทศก ์ กณัฑใ์ดกณัฑเ์ป็นสิริ

มงคลแก่บา้น แก่ตนเองและถือวา่เป็นงานมงคล บางแห่งนิมนตพ์ระสงฆท์ี่เป็นนกัเทศน์มหาชาติ มี

กณัฑม์ทัรีบา้งนครกณัฑบ์า้งมาเทศน์เพือ่เป็นที่สนุกสนานและเสริมศรัทธาดว้ย 

             วนัรุ่งขึ้นเม่ือพระสงฆ ์ และคนเฒ่าจาํศีลมาถึงแลว้เจา้ภาพจะเชิญปู่ อาจารยม์าเป็นผูป้ระกอบ
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พธีิซ่ึงประกอบดว้ย 

                 -พธีิขึ้นทา้วทั้งส่ีคือสงัเวยทา้วจตุโลกบาล 

                 -การไหวพ้ระรับศีล 

                 -พระสงฆเ์จริญพระพทุธมนตสื์บชะตาผกูขอ้มือเจา้ภาพ 

                 -ปู่ อาจารยเ์วนทาน 

                 -ถวายอาหารบิณฑบาตและไทยทานแด่พระสงฆ ์

                 -ทานของแก่คนเฒ่าจาํศีล 

                 -พระสงฆอ์นุโมทนา 

                 -คนเฒ่าจาํศีลใหพ้รแก่เจา้ภาพ 

                 -สวดแผกุ่ศลกรวดนํ้ าแก่บรรพชนและเทพยดา 

 ประเพณีจาคะขา้ว ก็คือ การทาํบุญเสียสละวตัถุขา้วของแก่พระสงฆแ์ละอุบาสกอุบาสิกา

ผูรั้กษาอุโบสถศีลนั้นเอง บางแห่งเรียกวา่ทาํบุญบา้น หรือทาํมงัคละสืบชะตา เพือ่ใหเ้กิดความสุข

สวสัดีแก่เจา้ภาพลูกหลานในครอบครัวของตน ประเพณีนิยมทาํกนัเสมอในชนชั้นสูงและชั้นกลาง

ทัว่ไป 

 

๖.๒ ป๋าเวณตีานเปรตพล(ีอทุศิส่วนบุญหาผู้ตาย) 

ประเพณีอุทิศหาผูต้าย บางทีเรียกวา่ ประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง ประชาชนในภาคเหนือ นิยม

อุทศิส่วนบุญส่วนกุศลไปใหบ้รรพบุรุษของตน คือ พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุงป้า ญาติพีน่อ้งทีล่่วงลบัไป

แลว้ ประเพณีน้ีเรียกกนัแต่ละทอ้งถ่ิน ก็มีช่ือแตกต่างกนัไป บางจงัหวดัในภาคเหนือเรียกประเพณี

อุทิศหาผูต้ายวา่ ประเพณีเดือนสิบสองบา้ง ประเพณีปล่อยผปีล่อยเปรตบา้ง ตรงกบัภาคกลางวา่ “ตรุษ

สารท” ปักษใ์ตเ้รียกวา่ประเพณีเดือนชิงเปรต และทางภาคอีสานก็คอื ประเพณีบุญขา้วประดบัดิน 

ประเพณีที่กล่าวมาน้ี โดยความหมายและจุดประสงคเ์ป็นอนัเดียวกนัต่างกนัดว้ยวธีิการทาํตามจารีต

ประเพณีที่เคยทาํมาในทอ้งถ่ินของตน 

             สาํหรับการอุทิศหาผูต้ายของภาคเหนือ มีประเพณีสืบต่อกนัมาเน่ืองในการอุทิศกุศลแก่ญาติพี่

นอ้งที่ตายไปแลว้ถือกนัวา่ในเดือน ๑๒ เหนือขึ้น ๑ ค ํ่าถึงเดือนแรม ๑๔ คํ่านั้น พระยายมราชไดป้ล่อย

วญิญาณสตัวผ์ูต้ายกลบัมาสู่เมืองมนุษย ์ เพือ่ขอรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพีน่อ้งลูกหลานจะได้

พน้จากภาวะแห่งเปรตอสูรกายทั้งหลาย ดงันั้นการปฏิบติัต่อประเพณีก็ดว้ยการกตญัํู ตอ้งการให้
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บุคคลผูเ้ป็นที่รักพบกบัความสุขในปรโลกจึงไดท้าํสืบต่อกนัมา 

             

๖.๒.๑ความเป็นมาเร่ืองเปรตพลี๘ 

             ในกลัปที่ ๙๒ นบัแต่ภรักลัป์ปขึ้นไปถึงวพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพระนามวา่ “ปุสสะ” พระ

พทุธบิดาทรงพรนามวา่ “พระเจา้ชยเสนะ” พระพทุธมารดามีพระนามวา่ “ศิริมา” พระเจา้ชยเสนะยงัมี

พระราชบุตรอีก 3 พระองค ์ต่างพระมารดาและเป็นพระกนิษฐาภาดาของพระปุสสะพระพทุธเจา้ ราช

บุตรทั้ง ๓ น้ี มีเจา้พนกังานรักษาคลงัหน่ึงเก็บส่วยในชนบท กาลต่อมาพระราชบุตรทั้งสามมีพระราช

ประสงคจ์ะบาํเพญ็กุศลบาํรุงพระศาสนา ผูเ้ป็นพระเชษฐภาดา ตลอดไตรมาส จึงขอทูลอนุญาตแก่

พระบิดา เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ พระราชบุตรทั้งสามจึงตรัสสัง่เจา้พนกังานผูเ้ก็บส่วย ในชนบทของ

พระองคใ์หส้ร้างวิหาร คร้ังสร้างเสร็จแลว้พระราชบุตรทั้งสามจึงนาํเสด็จพระพทุธเจา้ไปที่วหิารและ

ทูลถวายวหิารแก่พระศาสดาแลว้สัง่เจา้พนกังานรักษาพระคลงัและพนกังานเก็บส่วยวา่เจา้จงดูแล 

และจดัของเคี้ยวของฉนัถวายพระผูมี้พระภาคเจา้พร้อมดว้ยภิกษุ ๙๐,๐๐๐ องคท์ี่เป็นพทุธบริวาร และ

ตวัเราทั้งสามกบับริวารทุก ๆ วนั ตลอดจนไตรมาสดว้ย ตั้งแต่วนัน้ีไปเราจกัไม่พดูอะไร ตรัสแลว้ก็พา

บริวาร ๑,๐๐๐ องค ์ สมาทานศีล 10 แลว้ ประทบัอยูใ่นวิหารตลอดไตรมาส 

             เจา้พนกังานรักษาพระคลงั และเจา้พนกังานเก็บส่วย ผลดักนัดูแลทานวตัตต์ามความประสงค์

ของพระราชบุตรทั้งสามดว้ยความเคารพ คร้ังนั้นชาวชนบทบางพวกจาํนวน ๘๔,๐๐๐ คน ไดท้าํ

อนัตรายต่อทานวตัตข์องพระราชบุตรทั้งสาม มีกินไทยธรรมเสียเองบา้งใหแ้ก่บุตรเสียบา้ง เผาโรง

ครัวเสียชนเหล่านั้นคร้ังทาํลายาขนัธแ์ลว้จึงไปบงัเกิดในนรก 

             กาลล่วงไปถึง ๙๒ กลัป จนถึงกลัปน้ี ในพระพทุธศาสนาพระกลัสสะปะสมัมาสมั

พระพทุธเจา้ ชนเหล่าน้ีมีจิตอนัอกุศลเบียดเบียนแลว้นั้น ไดม้าบงัเกิดในหมู่เปรต คร้ังนั้นมนุษยท์าํบุญ

ใหท้่านอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติที่เป็นเปรตของตน เปรตเหล่านั้นก็ไดซ่ึ้งทิพยส์มบติันานาประการ 

แต่หมู่เปรตผูท้าํลายเคร่ืองไทยธรรมพระราชบุตรทั้งสามนั้นหาไดรั้บส่วนกุศลไม่เปรตเหล่านั้นจึงทูล

ถามทพระกสัสปะพทุธเจา้วา่ ขา้พระพทุธเจา้น้ี พงึไดส้มบติัอยา่งน้ี บา้งหรือไม่พระพทุธเจา้จึงตรัสวา่

ท่านทั้งหลายยงัไม่ไดส้มบติั บดัน้ี ต่อไปภายหนา้พทุธกาลแห่งพระโคดมพระพทุธเจา้ญาติของท่าน

ทั้งหลายจกัไดเ้ป็นพระราชา ทรงพระนามวา่ “พมิพสิาร” และจกัไดถ้วายทาน แด่พระพทุธเจา้

พระองคน์ั้นแลว้อุทิศส่วนบุญถึงท่านทั้งหลายเม่ือนัน่แหละท่านจะไดส้มบติัดงัน้ี 

                                                             

 ๘ เล่มเดียวกนั.หน้า ๑๙๙. 
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             การล่วงมาไดพ้ทุธนัดรหน่ึงถึงพระพทุธศาสนาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราน้ีเจา้พนกังานาผู ้

เก็บส่วยของพระราชบุตรทั้งสามไดม้าบงัเกิดเป็นพระเจา้พมิพสิาร เม่ือพระเจา้พมิพสิารไดฟั้งเทศนา

ของพระพทุธเจา้ก็ไดต้ั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลและไดถ้วายไทยธรรมแก่พระพทุธเจา้ แต่หาไดอุ้ทิศส่วน

กุศลใหแ้ก่เปรตที่เป็นญาติไม่เปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นมาคอยรับส่วนกุศลอยู ่ เม่ือมิไดรั้บส่วนกุศลตาม

ความปรารถนาก็เสียใจ พอถึงเวลาตีหน่ึงก็ส่งเสียงร้องประหลาดน่าสะพรึงกลวั คร้ันรุ่งสางขึ้น พระ

เจา้พมิพสิารทรงทราบ พระเจา้พมิพสิารจึงอาราธนาพระพทุธเจา้ให้เขา้ไปรับเคร่ืองไทยธรรมในพระ

ราชนิเวศน์ แลว้พระราชาทรงกระทาํทกัษิโณทก ทรงอุทิศวา่ทานน้ีจงถึงหมู่ญาติของเรา 

             ขณะนั้นฝงูเปรตที่มีความกระวนกระวาย และร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลวัก็สูญหายไป กลบัมี

ผวิพรรณงามผอ่งใสดัง่ทอง แลว้พระราชาถวายยาคูและของเคี้ยวอุทิศถึงญาติอีก ยาคูและของเคี้ยวอนั

เป็นทิพยก์็เกิดขึ้นในสาํเร็จประโยชน์แก่ฝงูเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้น แลว้พระราชาถวายผา้และ

เสนาสนะทรงอุทิศถึงญาติอีก ผา้และเคร่ืองเสนาอาสนะปราสาทลว้นแต่เป็นทิพยาให้สาํเร็จ

ประโยชน์แก่ฝงูเปรตเหล่านั้นไดป้ระสบความสุข พระจเพมิพสิารก็ทรงโสมนสัยิง่นกั 

             ในคร้ังนั้น เร่ืองสืบมาวา่ พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงธรรมเทศนาติโรกณัฑสูตร ทรงสรรเสริญ

ทานที่ทายกอุทิศบริจาคแก่ญาติที่ตายไปแลว้อีกหลายวนั แลว้กล่าวคาํอุทิศถึงญาติวา่ “อิท ํ โน ญาติน ํ

โหตุ สุขิตา ญาตโยฯ” ทานน้ีจงถึงญาติทั้งหลาย (ที่เกิดในเปรตวสิยั) ขอญาติเหล่านั้นจงมีความสุข(คือ

ไดเ้สวยผลแห่งทานดว้ยความสาํรวม) 

             อน่ึงผูท้ี่บริจาคทานนั้นก็หาไร้ผลไม่ เป็นการสร้างสมบุญกุศลใหเ้พิม่ยิง่ขึ้น กลบัมีบุญกุศล

ยิง่ใหญ่ใหผู้อ่ื้นไดอ้นุโมทนาอีก การร้องไหเ้ศร้าโศกปริเวทนา หาผูท้ี่ตายไปไม่เป็นประโยชน์อยา่งไร

แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้ มีแต่การทาํบุญอุทิศกุศลเท่านั้นจะไดผ้ลแก่เขาในปรภพแล 

 

๖.๒.๒ช่วงเวลาในการประกอบพิธี 

             ในวนัเดือน ๑๒ เหนือ ขึ้น ๑๔ คํ่า จะเป็นวนัแต่งดาเตรียมขา้วปลาอาหาร ขนมหวาน ผลไม้

ไวพ้ร้อมสรรพ รุ่งขึ้นซ่ึงเป็นวนัเดือน ๑๒ เพญ็ ชาวบา้นจะนาํเอาอาหารใส่ถาดไปวดัและจะถวายแด่

พระภิกษุเรียกวา่ “ทานขนัขา้ว” มีการหยดนํ้ าอุทศิบุญกุศลดว้ย โดยใหพ้ระเป็นผูก้รวดนํ้ าใหเ้พราะถือ

วา่ท่านเป็นผูท้รงศีล บุญกุศลจะถึงแก่ผูต้ายไดง่้าย 

การท าบุญอุทิศกศุลน้ันมกีารท า๒แบบคอื 

                ๑.อุทิศแก่ผูต้ายธรรมดา 

                ๒.อุทิศแก่ผูต้ายโดยอุบติัเหตุพวกผตีายโหง อุทิศแก่ ผูต้ายธรรมดา ญาติจะเอาอาหารไป
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ถวายที่วดัถือวา่ วญิญาณผูต้ายธรรมดาเขา้ ออกวดัไดโ้ดยสะดวก ส่วนผตีายโหงนั้น เขา้วดัไม่ได้

เพราะอาํนาจแห่งเวรกรรมญาติตอ้งถวายอาหารพระนอกวดั คือนิมนตพ์ระมานอกกาํแพงวดัแลว้

ถวายเช่นเดียวกบับุญขา้วประดบัดินของอีสาน การทาํบุญอุทิศถึงผูต้ายน้ี ถา้มีญาติหลายคนที่ตายไป

แลว้จะตอ้งอุทิศใหค้นละขนัหรือคนละถาดกล่าวคือ จะตอ้งถวายตามจาํนวนคน แต่บางรายก็จะจด

รายช่ือใหพ้ระ เวลาพระใหพ้รจะไดอ้อกช่ือผูต้ายตวัอยา่งคาํ ใหพ้ระอุทิศแก่ผูต้ายดงัน้ี “ดีและอชัชะ

ในวนัน้ีก็หากเป็นวนัดี สะหรีอนัประเสริฐลํ้าเลิศกวา่วนัตงัหลาย บดัน้ีหมายมีมูลศรัทธา (ช่ือผูถ้วาย) 

ไดส้ระหนงขงขวายตกแต่งแป๋งพร้อมนอ้มนาํมา ยงัมธุบุปผาลาชน ดวลดอกขา้วตอกไมล้าํเทียน ขา้ว

นํ้ าภาชนะ อาหารมาถวายเป็นทานเพือ่จะอุทิศผละหนา้บุญ ผูอ้นัจุติตาย มีนามกรวา่ “ผูต้าย” หากวา่

ไดว้างอารมณ์อาลยั มรณะจิตใจไปบ่ช่าง ไปตกทอ้งหวา่งจตุราบาย ร้อนบ่ไดอ้าบ อยากบ่ไดก๋ิ้น ดงัอัน๋

ก็ดี ขอผละหนา้บุญอนัน้ีไปอุม้ปกยกออก จากทีร้่ายกลายมาสู่ที่ดี ห้ือไดเ้กิดเป็นเทวบุตร เทวดา อินทา

พรหมตนประเสริฐดัง่อั้นก็ดี ขอผละหนา้บุญอนัน้ีไปเต่ือมแถม ยงัสหร่ีสมัปติยิง่กวา่เก่า สุขร้อยเท่า

พนัปูนผละหนา้บุญน้ีชกันาํรอดเถิงเวยีงแกว้ยอกเนรพานั้นจุ่งจกัมีเที่ยงแทดี้หลี 

             ศรัทธาประชาชนบางคนนอกจากทานขนัขา้วอุทิศส่วนกุศลแลว้ ยงันิมนตพ์ระมาเทศน์ทีบ่า้น

อุทิศกุศลแก่ผูต้ายดว้ย บางรายก็ไปนิมนตพ์ระเทศน์ที่วดัพร้อมกบัการถวายอาหาร ทานขนัขา้ว 

พระคมัภีร์ที่นิยมเทศน์ในวันดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 

                ๑. ธรรมเปรตพลี 

                ๒. ธรรมาลยัโผดโลก 

                ๓. ธรรมมูลนิพพาน 

                ๔. ธรรมมหามูลนิพพาน 

                ๕. ธรรมตาํนานดอนเตา้ 

                ๖. ธรรมตาํนานพระยาอินทร์ 

              คมัภีร์เหล่าน้ีมกัใชเ้ทศน์อุทิศส่วนกุศล เจา้อาจบูชาเอาผกูใดผกูหน่ึง คือ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เทศน์ใหฟั้งเป็นอานิสงฆแ์ห่งการฟังธรรมอุทิศเป็นปุพพเปรตพลี 

ประโยชน์ของการอุทิศส่วนบุญส่วนกศุลให้ผู้ตาย 

                ๑. เป็นการสร้างความกตญัํูกตเวทีต่อบรรพชน 

                ๒. เป็นการสงัคหะช่วยเหลือผูต้ายและถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆจ์าํนวนมากซ่ึงจาํ

พรรษาอยู ่

                ๓. เป็นการสร้างความสามคัคียดึเหน่ียวนํ้ าใจคนขา้งเคียงมิตรสหาย 
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                ๔. เป็นการสร้างความสุขใหแ้ก่ผูก้ระทาํ 

                ๕. เป็นการอบรมลูกหลานใหเ้ขา้ใจในระเบียบประเพณี 

                ๖. เป็นการอนุรักษม์รดกบรรพบุรุษไวน้านเท่านาน 

ดงันั้นประเพณีอุทิศหาผูต้ายในวนัเพญ็เดือนสิบสอง จึงเป็นประเพณีที่ดีงาม ควรแก่การอนุรักษไ์วใ้ห้

เจริญและคงอยูก่บัลูกหลานสืบไป 

 

๖.๓. ป๋าเวณตีานก๋วยสลาก 

๖.๓.๑ความหมาย๙ 

  ประเพณีตานสลาก คอื การทาํบญุสลากภตัในภาคเหนือ มีเรียกช่ือแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน

บางแห่งวา่ “ก๋ินก๋วยสลาก” บางแห่ง “ก๋ินสลาก” บางแห่งวา่ “ตานก๋วนสลาก” ในความหมายเป็น

อยา่งเดียวกนัสาํหรับวธีิการทาํบุญมีแตกต่างกนัไปตามความนิยมในทอ้งถ่ินของตน 

              ประเพณีกินก๋วยสลาก หรือทานสลากน้ีเป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในพระพทุธศาสนา

ตั้งแต่พทุธสมยัที่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ปรากฎในพระธรรมบทขทุทกนิกายวา่พระ

พทุธองคท์รงสรรเสริญพระสาวก อรหนัตข์องพระองค ์ คือ พระโกณฑธานเถระ ซ่ึงเป็นผูโ้ชคดีใน

การจบัสลากไดท้ี่หน่ึงทุกคร้ัง แมพ้ระพทุธเจา้ก็สูท้่านไม่ไดพ้ระสาวกทั้งหลายมีความสงสยัวา่ ทาํไม

ท่านจึงมีโชคดีเช่นนั้น พระพทุธเจา้ตรัสรับบอกแก่ภิกษุสงฆท์ั้งมวลวา่ โกณฑธานปรารถนาวา่ถา้

เลือกอะไร แข่งขนัอะไร ขอใหไ้ดท้ี่หน่ึงเสมอ ดงันั้น ในชาติน้ีโกณฑธานจึงเป็นคนโชคดี 

๖.๓.๒ประวัติความเป็นมาของสลากภัต 

              ในสมยัพทุธกาล ขณะที่พระพทุธเจา้ประทบั ณ พระเชตะวนัมหาวหิารนั้น วนัหน่ึงนางกุมารี

ผูห้น่ึงไดอุ้ม้ลูกชายวิง่หนีนางยกัขินี ผูมี้เวรต่อกนัหลายชาติแลว้ ติดตามมาจะทาํร้ายลูกของนาง นาง

เห็นจวนตวัจะวิง่หนีไปที่อ่ืนไม่ได ้ จึงพาลูกวิง่เขา้ไปในพระเชตะวนัมหาวหิาร ขณะที่พระพทุธเจา้

ทรงแสดงธรรมอยูน่างเอาลูกนอ้งนอ้ยวางแทบพระบาทแลว้ กราบทูลวา่ “ขา้แด่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอ

ทรงโปรดเป็นที่พึ่งแก่ลูกชายของหม่อมฉนัเถิดพระเจา้ขา้” พระพทุธเจา้ไดห้ยดุพฤติกรรมที่จองเวร

ของนางกุมาริกาและยกัขนีิดว้ยการตรัสคาํสอนวา่ “เวรยอ่มไม่ระงบัดว้ยเวร เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่

จองเวร” ธรรมน้ีเป็นของโบราณ แลว้ทรงใหน้างทั้งสองเห็นผดิชอบชัว่ดี นางยกัขินีรับศีล 5 แลว้นาง

ก็ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน กราบทลูพระพทุธเจา้วา่ นางไม่รู้จะไปทาํมาหากินอยา่งไรเพราะรักษาศีลเสีย

                                                             

 
๙

 เล่มเดียวกนั.หน้า ๒๐๔. 
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แลว้ นางกุมาริกาจึงรับอาสา จะพานางไปอยูด่ว้ย นางไดรั้บอุปการะจากนางกุมาริกาหลายประการ 

นึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็นผูพ้ยากรณ์บอกกล่าวเร่ือง อุตุนิยมวทิยา คือ บอกให้

นางกุมาริกาทาํนาบนที่ดอนในปีฝนมาก ทาํนาในที่ลุ่มเวลา ฝนแลง้ นางกุมาริกาไดป้ฏิบติัตาม ทาํให้

ฐานะรํ่ารวยยิง่ขึ้นกวา่คนอ่ืน ๆ ในละแวกนั้น คนทั้งหลายมีความสงสยั จึงมาถามนางกุมาริกาวา่เป็น

อยา่งไร ไดรับคาํตอบวา่นางยกัขินีเป็นผูบ้อกกล่าวใหค้นทั้งหลายจึงพากนัไปหานาง ขอใหบ้อกอยา่ง

เดียวกบันางกุมาริกา คนทั้งหลายไดรั้บอุปการะจากนางยกัขินี จนมีฐานะรํ่ารวยไปตาม ๆ กนัดว้ย

ความสาํนึกในบุญคุณ จึงพากนันาํเอาเคร่ืองอุปโภคบริโภคอาหารการกินเคร่ืองใชม้าสงัเวยอยูเ่ป็นอนั

มาก ขา้วของที่สาํนกันางยกัขินีจึงมีมากเหลือกินเหลือใช ้ นางจึงนาํมาทาํเป็นสลากภตั โดยให้

พระสงฆไ์ดท้าํการจบัตามเบอร์ดว้ยหลกัของ อุปโลกนุกรรม คือ ของที่ถวายมีทั้งของมีราคามาก ราคา

นอ้ย พระสงฆอ์งคใ์ดไดข้องมีค่านอ้ยก็อยา่เสียใจ ใหถื้อวา่เป็นโชคของตนดีหรือไม่ดีการถวายแบบ

จบัสลากของนางยกัขินีน้ี นบัเป็นคร้ังแรกแห่งประเพณีทาํบุญสลากภตั หรือทานสลากใน

พระพทุธศาสนา 

ค่านิยมในการกนิสลาก 

              การทาํบุญตามสลากภตันบัเป็นประเพณีที่สาํคญัของภาคเหนือประการหน่ึง เน่ืองมาจา

ค่านิยมที่สืบทอดทาํมาแต่โบราณจนกลายเป็นประเพณีสืบมาชา้นานคอื 

              ๑.ประชาชนวา่งจากภาระกิจการทาํนา 

              ๒.ผลไมเ้ช่นสม้โอสม้เขียวหวานสม้เกล้ียงกาํลงัสุก 

              ๓.ประชาชนหยดุพกัไม่เดนิทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน 

              ๔.พระสงฆจ์าํพรรษาอยูอ่ยา่งพรักพร้อม 

              ๕.ไดโ้อกาสสงเคราะห์คนยากจนเป็นสงัคหทาน 

              ๖.ถือวา่มีอานิสงส์แรงคนทาํบุญสลากมกัจะมีโชคลอยมา 

              ๗.มีโอกาสหาเงินและวสัดุบาํรุงวดั 

              ดว้ยเหตุผล ๗ ประการ น้ี ประชาชนชาวไทยในภาคเหนือจึงนิยมทาํบุญสลากภตักนัเกือบทุก

วดั มีแต่วา่หากวดัใดมีงานตั้งธรรมหลวง (ฟังเทศน์มหาชาติ) วดันั้นจะเวน้จากการทาํบุญสลากภตั 

              ประเพณีถวายสลากภตั หรือประเพณีถวายขา้วสลาก หรือ กินก๋วยสลากนั้น ทาํกนัมาตั้งแต่

เดือน ๑๒ เหนือเป็ง เร่ือยมาจนถึงเดือนยีเ่หนือ คือ ช่วงเดือน ๑๑-๑๒ ของภาคกลาง ชาวบา้นจะนาํ

พชืผลมาถวายเป็นก๋วยสลากนิมนตพ์ระสงฆจ์ากวดัใกลเ้คียงมารับไทยธรรมสลาก ซ่ึงศรัทธา

ประชาชนร่วมกนัถวายสลากภัตของทางเมืองเหนือประกอบด้วย 
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              ๑.สลากหนอ้ยคือสลากกระชุเล็ก 

              ๒.สลากก๋วยใหญ่หรือสลากโชค 

              สลากก๋วยเล็ก ใชถ้วายอุทิศแด่ผูต้าย หรือทาํบุญเพือ่เป็นกุศลในภายหนา้ ส่วนสลากก๋วยใหญ่

ใชถ้วายเป็นมหากุศลสาํหรับบุคคลผูมี้กาํลงัศรัทธา และรํ่ารวยเงินทอง ทาํถวายเป็นพลวปัจจยั ใหมี้

บุญกุศลมากขึ้น  

๖.๓.๓ช่วงเวลาของประเพณถีวายสลากภัตร 

ในเร่ืองของรายละเอียดถา้เป็นภาษาไทยกลางเรียกวา่ "สลากภตั" ประเพณี "ตานก๋วย

สลาก" หรือ "สลากภตั" ของชาวลา้นนานิยมปฏบิติักนัตั้งแต่เดือน ๑๒ เหนือถึงเดือนยีเ่หนือหรือ

ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี สาเหตุที่ถือปฏิบติักนัเช่นน้ีก็เพราะวา่ เป็นช่วงที่

ชาวบา้นไดท้าํนากนัเสร็จแลว้ หยดุพกัผอ่น พระสงฆก์็จาํพรรษาอยูว่ดัไม่ไดไ้ปไหนและบวกกบัใน

ช่วงเวลาน้ีก็มีผลไมสุ้ก เช่น ลาํไย มะไฟ สมโอ เป็นตน้เม่ือตน้ขา้วในนาเร่ิมเขียวขจีชาวนาที่มีฐานะ

ไม่คอ่ยดีการดาํรงชีวติก็เร่ิมขดัสนเม่ือขา้วในยุง้ก็หมดก่อนฤดูกาล เก็บเก่ียวจะมาถึง ดงันั้นการ

ตานก๋วยสลากในช่วงน้ีจึงเท่ากบัวา่ไดส้งเคราะห์คนยากคนจนเป็นสงัฆทานไดกุ้ศลแรง ก่อนจะถึงวนั

ตานก๋วยสลาก ๑ วนัเขาเรียก "วนัดา" หรือ "วนัสุกดิบ" 

 

๖.๓.๔พิธีถวายสลากภัตที่นิยมมี๓ประเภทคอื 

              ๑.สลากเอาเสน้ซ่ึงประชาชนจบัสลากแลว้นาํไทยธรรมไปถวาย 

              ๒.สลากที่พระสงฆจ์บัสลากเอง 

              ๓. สลากยอ้ม นิยมทาํกนัในกลุ่มไทยยอง ซ่ึงหญิงสาวภายในหมู่บา้นจดัถวายเป็นประเพณี 

              ประเพณีสลากภตัที่ทาํกนัในภาคเหนือปัจจุบนัน้ี นิยมใหพ้ระสงฆจ์บัสลากเองเป็นส่วนมาก 

เพราะง่ายและทุนเวลา ประเพณีการ “ทานขา้วสลาก” หรือการ “ก๋ินก๋วยสลาก” ตามสาํเนียงพดูของ

เมืองเหนือน้ี หมายถึง ประเพณีทานสลากภตั เป็นประเพณีที่ชาวเหนือถือสืบเน่ืองมานมนานแลว้ การ

ทานก๋วยสลากจะเร่ิมในราว เดือน ๑๒ เหนือ (คือเดือน ๑๐ ใต ้เดือนกนัยายน) และส้ินสุดเอาในเดือน

เก๋ียงดบั (เดือน ๑๑ ใต)้ การทานก๋วยสลาก (หรือบางแห่งเรียกวา่ ตานขา้วสลาก)ที่จงัหวดัลาํปางก็จะ

เร่ิมที่วดัปงยางคก ซ่ึงเป็นวดัตน้ตระกูลของเจา้เจด็ตน คือ พอ่เจา้ทิพยช์า้ง ปัจจุบนัจะทาํกนัตาม

สะดวก 

              ก่อนวนัทาํพธีิ “ทานก๋วยสลาก” ๑ วนั เรียกวา่ “วนัดา” คือเป็นวนัจดัเตรียมส่ิงของเคร่ืองไทย

ธรรมพวกผูช้ายก็จะจดัการจกัตอกสาน “ก๋วย” (ตะกร้า) ไวห้ลาย ๆ ใบ บางครอบครัวอาจจะทาํหลาย
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สิบลูก แลว้แต่ศรัทธาและกาํลงัทรัพยจ์ะอาํนวยให ้ ทางฝ่ายผูห้ญิงก็จะจดัเตรียมห่อของกระจุกกระจิก 

เช่น ขา้วสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ ปลาร้า ขนมขา้วตม้ และอาหาร เช่น ห่อหมก (ทางเหนือ

เรียก ห่อน่ึง) ช้ินป้ิง (เน้ือยา่ง) เน้ือเคม็ หมาก เม่ียง บุหร่ี ไมข้ีดไฟ เทียนไข สียอ้มผา้ ผลไมต่้าง ๆ 

เคร่ืองใชส้อยต่าง ๆ ตามแต่ศรัทธาและฐานะ ส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ี จะบรรจุลงในก๋วยซ่ึงกรุดว้ย

ใบตองหรือกระดาษสีต่าง ๆ เม่ือจดัการบรรจุส่ิงของต่าง ๆ ลงในก๋วยเรียบร้อยแลว้ ก็จะเอา “ยอด” คือ

สตางค ์หรือธนบตัร ผกูติดไมเ้รียวเสียบไว ้ “ยอด” ที่ใส่นั้นไม่จาํกดัวา่เท่าใด แลว้แต่กาํลงัทรัพย ์และ

ศรัทธาจะอาํนวยให้ เม่ือเตรียมส่ิงของดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ เชา้วนัรุ่งขึ้นในวนัทานสลาก เขาก็

จะใชเ้ด็ก ลูกหลานเอาเส่ือไปปูที่ลานวดั หรือตามศาลาบาตรและเอา “ก๋วยสลาก” ไปวางเรียงไวเ้ป็น

แถว ๆ ส่วนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ก็จะจดัเตรียมขนั (พาน) ขา้วตอกดอกไม ้ธูปเทียน ถือขนั(พาน) ไปวดักนัเป็น

หมู่ ๆ บา้งก็จูงมือลูกหลานไปดว้ย ส่วนพวกหนุ่ม ๆ สาว ๆก็ไปเหมือนกนั ส่วนมากไปกนัเกือบหมด

ทั้งครอบครัว เพราะถือวา่การทานสลากภตัน้ีมีอานิสงส์มาก และจะไดช่้วยกนัเอา “ก๋วยสลาก” ไป

ถวายพระในเวลามีการเรียน“เสน้สลาก”  

              “เสน้สลาก” ที่กล่าวน้ี ผูเ้ป็นเจา้ของ “ก๋วยสลาก” จะตอ้งเอาใบลานหรือกระดาษมาตดัเป็น

แผน่ยาว ๆ จารึกช่ือเจา้ของไว ้ และบอกดว้ยวา่อุทิศส่วนกุศลนั้นใหใ้ครบา้ง คาํจารึกในเสน้สลากนั้น

มกัจะเขียนดงัน้ี “สลากขา้วของน้ีหมายมีผูข้า้ นายเมือง นางดี ขอทานไวก้บัตนตวัภายหนา้” คือ

หมายถึงวา่ถวายทานไวอุ้ทิศส่วนกุศลไวส้าํหรับตวัเองเม่ือล่วงลบัไปแลว้ จะไดรั้บเอาของไทยธรรม

นั้นในปรโลก ซ่ึงเป็นความเช่ือของพทุธศาสนิกชนทัว่ไปวา่ เม่ือทาํบุญถวายทานไวใ้นพระศาสนา

แลว้ เม่ือล่วงลบัดบัขนัธไ์ปแลว้ ก็จะไดเ้สวยอานิสงส์ผลบุญนั้นในโลกหนา้ และจะมีการอุทิศส่วน

กุศลนั้นใหญ้าติพีน่อ้งผูล่้วงลบัไปแลว้ เช่น “ผูข้า้หนานเสนา นางบุ บา้นใตว้ดั ขอทานไปถึงนางจนัตา 

ผูเ้ป็นแม่ที่ล่วงลบัไปแลว้ขอห้ือไปรอดไปถึงจ่ิมเตอ๊ะ”ดงัน้ีเป็นอยา่ง 

              “เสน้สลาก” ที่กล่าวน้ี จะตอ้งเขียนไวใ้หค้รบจาํนวนก๋วยสลากเม่ือชาวบา้นนาํเอาก๋วยสลาก

ไปที่วดัแลว้ก็จะเอาสลากไปรวมกนัไดท้ี่หนา้พระประธานในวหิาร ซ่ึงผูร้วบรวมสลากมกัจะเป็น

มคันายกหรือที่เรียกกนัวา่ “อาจารย”์ รวบรมไดเ้ท่าไร ก็จะเอาจาํนวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนตม์าจาก

หวัวดัต่าง ๆ นั้นหารจาํนวนสลาก และหกัเหลือไวส่้วนหน่ึงเป็นส่วนของ “พระเจา้” น้ี เม่ือเสร็จจากา

กรทาํบุญแลว้ ก็จะแบ่งปันใหพ้ระภิกษุสามเณรและเด็กวดั (ทางเมืองเหนือเรียกวา่ ขะโยมวดั) โดย

ทัว่ถึงกนั และอาจารย ์ หรือมคันายกก็จะไดส่้วนหน่ึง แต่เงินยอดก๋วยสลากนั้น ส่วนของ “พระเจา้” 

จะตอ้งเป็นเงินกองกลางของวดัสาํหรับใชจ่้ายในกิจการของวดัต่อไป 

              การแบ่ง “เสน้สลาก” ในแบบฉบบัของ “ชาวบ่ะเก่า” (คนโบราณ) นั้น ในสมยัที่พวก
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ชาวบา้นยงัไม่รู้หนงัสือไม่รู้จกัคิดเลขอยูน่ั้น การแบ่ง “ก๋วยสลาก” จะตอ้งตก “เสน้สลาก” เป็นกอง ๆ 

รวม 3 กองกองหน่ึงของ “พระเจา้” (คือของวดั) ส่วนอีก 2 กองนั้น เฉล่ียออกไปตามจาํนวนพระภิกษุ

สามเณรที่นิมนตม์าร่วมในงานทาํบุญหากมีเศษเหลือก็มกัจะปัดเป็นของพระเจา้ 

              “เสน้สลาก” ที่แบ่งปันใหพ้ระภิกษุสามเณรที่นิมนตม์าจากวดัต่าง ๆ นั้น เม่ือพระภิกษุ

สามเณรไดรั้บส่วนแบ่งแลว้ก็จะไปยดึเอาชยัภูมิแห่งหน่ึงในวดัและจดัการออกสลาก คือ อ่านช่ือใน 

เสน้สลากดงั ๆ หรือใหลู้กศิษย ์(ขะโยม) ที่ไปดว้ยนั้นตะโกนตามขอ้ความที่เขียนไวใ้นเสน้สลาก หรือ

เปล่ียนเป็นคาํสั้ง ๆ เช่น ศรัทธานายเมือง บา้นใตว้ดัมีไหนเหอ” เม่ือผูเ้ป็นเจา้ของไดย้นิ หรือมีเพือ่น

บา้นใกลเ้คียงไดย้นิก็จะไปบอกใหเ้จา้ของ “ก๋วยสลาก” ซ่ึงบางรายก็จะห้ิว “ก๋วย” ไปตามหาเสน้สลาก

ตามลานวดั การเที่ยวหาเสน้สลากน้ีเป็นที่น่าสนุกสนานมาก พวกหนุ่ม ๆ สาว ๆ เฒ่าชะแรแก่ชรา ไม่

วา่เด็กนอ้ยหรือหนุ่มใหญ่จะห้ิว “ก๋วยสลาก” ออกตามหาเสน้กนัขวกัไขว ่ ทุกคนจะมีใบหนา้แช่มช่ืน

ผอ่งใส เพราะนานปีถึงจะมีการ “ก๋ินก๋วยสลาก” สกัคร้ัง บางวดั 3 ปี จะมีการทานสลากน้ีสกัคร้ังหน่ึง 

พวกหนุ่ม ๆ ก็จะถือโอกาส ช่วยสาว ๆ หาเสน้สลากเป็นการผกูไมตรีไปดว้ย เม่ือพบเสน้สลากของตน

แลว้ ก็จะเอา "ก๋วยสลาก” ไปถวายพระ พระก็จะอ่านขอ้ความในเสน้สลากใหฟั้งอีกคร้ังหน่ึง แลว้รับ

เอา “ก๋วยสลาก” และกล่าวอนุโมทนาใหพ้ร แลว้ก็คืนเสน้ลากนั้น ใหเ้จา้ของสลากไป เจา้ของก็นาํเอา

เสน้สลกานั้นไปรวมไวใ้นวหิารเม่ือเสร็จแลว้ “แก่วดั” หรือมคันายกก็จะเอาเสน้สลากนั้นไปเผาไฟ

หรือทิ้งเสีย     

 การตานก๋วยสลากน้ี นอกจากจะมี “ก๋วยเล็ก” แลว้ ผูมี้ฐานะดี การเงินไม่ขดัสน ก็จะจดัเป็น

พเิศษเรียกวา่ “สลากโชค” สลากโชคน้ี ทาํเป็นพเิศษกวา่สลากธรรมดาและในสมยัก่อนมกัจะทาํเป็น

รูปเรือนหลงัเล็ก ๆ มีขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น หมอ้ขา้ว หมอ้แกง ถว้ยชาม เคร่ืองนอน หมอน มุง้ 

เส่ืออ่อน ไมก้วาด เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารสาํเร็จรูป 1 สาํรับและรอบ ๆ เรือนหลงัเล็กนั้น จะมีตน้กลว้ย

ตน้ออ้ยผกูติดไวแ้ละยงัมี “ยอด” เงินหลายสิบบาท หรือปัจจุบนัก็เป็นร้อย ๆ บาทผกูติดไว ้สลากโชค

น้ีบางคนก็อุทิศส่วนกุศลใหบ้ิดามารดาหรือญาติผูใ้หญ่ที่ล่วงลบัไปแลว้ 

              สลากโชคน้ี เจา้องจะตกแต่งประณีตสวยงามมากกวา่สลากธรรมดา บางรายเจา้ของก็จะเอา

เคร่ืองประดบัมีค่า เช่น สร้อยคอทองคาํ สร้อยขอ้มือ หรือเขม็ขดันาค เขม็ขดัเงิน ใส่ลงไปดว้ยแต่

ไม่ได ้ “ทาน” ไปจริง ๆ เม่ือถวายสลากแลว้ก็มกัจะขอ “บูชา” คน้การเอาของมีค่าใส่ลงไปเช่นน้ี ผู ้

ถวายมกัจะอุทิศกุศลนั้นใหต้นเอง เพราะเช่ือวา่เม่ือตายไปแลว้หากไปเกิดในภพอ่ืน ก็จะไดรั้บส่ิงของ

ที่ตนถวายอุทิศไวอี้ก สลากโชคน้ี มกัจะมีไม่ก่ีราย เพราะตอ้งใชจ่้ายเงินทองมากและเม่ือ จะยกเอา

สลากโชคไปวดัก็จะมีการตีฆอ้งกลางแห่แหนไป เม่ือถึงวดัก็จะนาํเอาเสน้สลากไปรวมกนัดงักล่าว
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มาแลว้ 

 การ “ตานก๋วยสลาก” น้ีมิไดจ้ดัทาํเฉพาะหมู่บา้นใดหมู่บา้นหน่ึงเท่านั้น บางทีหลาย ๆ 

หมู่บา้นจะรวมกนัทาํที่วดัใดหน่ึงในตาํบลนั้น แต่ตอ้งเป็นวดัใหญ่และเป็นวดัเก่าแก่เพราะถือกนัอยูว่า่

วดัที่สร้างขึ้นใหม่จะมีงานตานก๋วยสลากก่อนวดัเก่าไม่ไดแ้ละวดัเล็ก ๆ ก็มกัจะไปทาํรวมกบัวดัใหญ่

เพือ่ตดัความยุง่ยากในการจดังานและการเตรียมอาหารถวายพระสงฆส์ามเณรที่มาร่วมในงานดว้ย 
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