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บทคัดย่อ 

 
หัวข้อวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลี 
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ปีการศึกษา 2555 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเพณีเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลีและ
เปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลีว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 
อย่างไร ให้ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับเทศกาลงานบุญและการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทย
และชาวบาหลีที่เป็นประโยชนย์ิ่งต่อทัศนคติและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนผลการวิจัยพบว่าเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธมี 4 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ 
เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลสารท และเทศกาลออกพรรษา ส่วนเทศกาลงานบุญของชาวบาหลีฮินดูมี 
3 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลโอดาลันเทศกาลกาลูงัน และ เทศกาลเนปี ในการนี้เทศกาลงานบุญของ
ทั้งสองชนชาติที่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน ประกอบด้วย เทศกาลงานบุญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ ได้แก่เทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยพุทธและเทศกาลเนปีของชาวบาหลีฮินดู และเทศกาล
งานบุญเพื่อแสดงความกตัญญุตาต่อบรรพบุรุษ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลสารทของชาว
ไทยพุทธและเทศกาลกาลูงันของชาวบาหลีฮินดู ส าหรับการแต่งกายไปร่วมในเทศกาลงานบุญของ
ผู้ชายชาวไทยพุทธไม่สวมเครื่องประดับศีรษะ สวมเสื้อคอกลมและสวมกางเกงขาก๊วยหรือนุ่งโจง
กระเบน แตกต่างจากผู้ชายชาวบาหลีฮินดูที่โพกผ้าโพกศีรษะหรือคาดผ้าแถบรอบศีรษะสวมเสื้อคอ
ปกผ่าหน้า ติดกระดุม และ นุ่งโสร่ง ซึ่งการนุ่ง โสร่งของผู้ชายชาวบาหลีฮินดูนี้จะเหมือนกับการนุ่ง
ผ้านุ่งหรือนุ่งโสร่งของผู้ชายชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส าหรับการแต่ง
กายของผู้หญิงชาวไทยพุทธส่วนใหญ่นุ่งผ้านุ่งเหมือนผู้หญิงชาวบาหลีฮินดู แต่จะสวมเสื้อคอกลมติด
คอ ผ่าหน้า ติดกระดุม เป็นเสื้อตัวนอกเพียงชั้นเดียว ขณะที่ผู้หญิงชาวบาหลีฮินดูสวมเสื้อคอลึก ผ่า
หน้า ติดกระดุม เป็นเสื้อตัวใน แล้วสวมทับด้วยเสื้อแขนยาว ปกหุ้มรอบคอ ผ่าหน้า ไม่ติดกระดุมอีก
ชั้นหนึ่ง 

www.ssru.ac.th



 
Abstract 

 
Title  : A Comparative study of Thai and Balinese temple festival dress. 
Researcher  : Associate Professor JaruphanSupprung  
Faculty  : The Faculty of Fine and Applied Arts  
University  : SuanSunandhaRajabhatUniversity  
Year  : 2012  
 
 The purposes of this research wereto study on Thai temple festival and 
Balinese temple festival and the comparison ofThai temple festival dress and 
Balinese temple festival dress for creating the knowledge which can be useful for 
Thai attitudes and cultural perceptions, especially for Thai Youth and Thai 
children.The findings of the research disclosed that there are 4 temple festivals of 
Thai Buddhists such as Songkranfestival, Buddhist lent festival,Sartduen sib festival 
and End of Buddhist lent festival. While Hindu Balinese have 3 temple festivals 
such as Odalan festival, Galungan festival and Nyepi festival. Thai Songkran festival 
is the New Year Celebration like BalineseNyepi festival. AndThai Songkran festival 
and Sartduen sib festival have the same purpose as Balinese Galungan festival in 
practice of dedicating merit to the spirits of deceased relatives. In these temple 
festivals, Thai Buddhist men will wear round collarouterwear and wide leg 
trousers or loincloths but neverwear headdresses;while Balinese Hindu men wear 
turbans or fabric headbands, shirts and Sarong; as same as Sarong of Thai Buddhist 
men in central and northern part of Thailand. Most of Thai Buddhist women wear 
Sarong like Balinese Hindu women but wear only round collar outerwear, while 
Balinese Hindu women wear diamond neck camisole as inner wear and shawl 
collar as outerwear. 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรม ซ่ึงเชื่อมโยงไปถึงการ
ด าเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคม เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสร้างสรรค์ยังมีน้อย สื่อที่เป็น
ภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากข้ึน ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถ คัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ  สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาล้วนมีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
ศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอาจมีสาเหตุมาจากการที่เด็กและเยาวชนไทยรวมทั้งพ่อแมแ่ละ
ผู้ปกครองไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นที่วัดในพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาประจ าชาติซึ่งเป็นงานประเพณีอันดีงามของคนไทย ท าให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้พบเห็น
การแต่งกายอย่างงดงามตามประเพณีของชาวไทยในโอกาสเข้าร่วมเทศกาลงานบุญดังกล่าวรวมทั้งจะมอง
ไม่เห็นความส าคัญของเทศกาลงานบุญและวัฒนธรรมการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของคนไทย การเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับเทศกาลงานบุญและการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวเกาะ
บาหลีซึ่งเป็นเกาะ ๆ หนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่รวมกลุ่มอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN) เช่นเดียวกับประเทศไทย และมีความศรัทธายึดมั่นในสถาบันศาสนาเช่นเดียวกับคนไทย จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อทัศนะคติและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง“ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของ
ชาวไทยและชาวบาหลี” นี้ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษา ประเพณีเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหล ี
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลีว่ามีความเหมือน 

หรือแตกต่างกันอย่างไร 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

เป็นการศึกษาเทศกาลงานบุญที่ชาวไทยจัดขึ้นที่วัดพุทธทั่วประเทศและเทศกาลงานบุญทีช่าวบาหลีจัด
ขึ้นที่วัดฮินดูบนเกาะบาหลีและศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลี
จากหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติและสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) 
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ”ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหล”ี 
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(QualitativeResearch) จ าแนกวิธีการศึกษาวิจัยได้ดังนี้  
 1.4.1  การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและสิ่งพิมพ์
อ่ืน ๆ ที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติและสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูล
และศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูล
เชิงคุณลักษณะไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ ต้องใช้หลักตรรกศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้ง
ใช้ข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรในลักษณะการวิจัยเชิงธรรมชาติ  
 1.4.3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา 
(DescriptiveStudy)มาช่วยในการน าเสนอรายละเอียดทั้งด้านภาษาและภาพเก่ียวกับเทศกาลงานบุญและ
วัฒนธรรมการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลี 

1.5 ค านิยามศัพท์ 

การแต่งกายในเทศกาลงานบุญ (Temple festival dress) หมายถึง การจัดแต่งร่างกายด้วย
เสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกายอื่น ๆ เช่น  เครื่องประดับศีรษะ สร้อยคอ ตุ้มหู ก าไลข้อมือ แหวน 
เข็มขัดรองเท้า กระเป๋า ร่ม ฯลฯเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลส าคัญทางศาสนาที่ประชาชนจัดให้มีการท าบุญข้ึน
ในวัดอันเป็นที่เคารพนับถือกันในท้องถิ่นของตนซึ่งคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการแต่งกาย
ที่มีความสวยงามและเหมาะสมกับกาลเทศะ จึงนิยมแต่งกันสืบมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณี 

ชาวไทย (Thai) หมายถึง คนไทยที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจ าชาติไทย 

ชาวบาหลี (Balinese) หมายถึง ชนพื้นเมืองที่ตั้งถ่ินฐานอยูบ่นเกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้องค์ความรูเ้กี่ยวกับเทศกาลงานบุญและวัฒนธรรมการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของ
ชาวไทยและชาวบาหลีที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อทัศนคติและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 

1.6.2 เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเทศกาลงานบุญและการแต่งกายใน  
เทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลี อันเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งควรอนุรักษ์ไว้
ด้วยความรู้สึกหวงแหนให้เป็นสมบัติของชนในชาติสืบไป 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการแตํงกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและ
ชาวบาหลี” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑สําคัญประการแรก คือ เพ่ือศึกษาประเพณีเทศกาลงานบุญของ
ชาวไทยซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงชาวไทยพุทธซึ่งเป็นคนสํวนใหญํของประเทศ และประเพณี
เทศกาลงานบุญชาวบาหลฮิีนดูซึ่งตั้งถ่ินฐานอยูํบนเกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียและเกือบทั้งหมด
นับถือศาสนาฮินดผูู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องด๎วยตนเองแล๎ว ขอนําเสนอ
ผลการศึกษาใน 2 หัวข๎อดังนี้ 

1. เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธ 
2. เทศกาลงานบุญของชาวบาหลีฮินดู 

2.1 เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธ 

 โชติ จินตแสวง ( 2543) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ“ความสัมพันธ๑ระหวํางพระพุทธศาสนากับชาว
ไทย” สรุปได๎วํา ชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาตํอเนื่องมาตลอด วัดและพระสงฆ๑มีบทบาท
เกี่ยวข๎องกับความเป็นอยูํและในทุกระยะแหํงชีวิตของประชาชนตั้งแตํเกิดจนตาย นอกจากจะมี
ความสําคัญในด๎านการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกํ ประชาชนและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง  
ศาสนาแล๎ว วัดยังมีความสําคัญอ่ืน ๆอีกมากมาย เชํน เป็นหนํวยสนับสนุนด๎านการศึกษาของ
ประชาชน เป็นที่พักสําหรับคนเดินทาง นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาหํางไกล บุตรหลานของชาวบ๎านที่
ยากจนและผู๎สูงอายุที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง เป็นคลังพัสดุให๎ชาวบ๎านหยิบยืมไปใช๎งานที่บ๎าน เป็น
ตลาดนัดสินค๎าและลานจอดรถในบริเวณลานวัด เป็นศูนย๑กลางศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่นซึ่งชํวย ให๎
ท๎องถิ่นมีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากการทํองเที่ยว เป็นศูนย๑รวมจิตใจของชาวบ๎าน เป็นสโมสร ที่ชาวบ๎านมา
พบปะสังสรรค๑ หยํอนใจ หาความรู๎เพิ่มเติม รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลและมหรสพตําง ๆ  
 พระยาอนุมานราชธนได๎นําเสนอเก่ียวกับ“เทศกาลงานบุญที่สําคัญของชาวไทยพุทธ” ไว๎
ในหนังสือ “ประเพณีไทยเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต๑ ” ตีพิมพ๑ในปี พ.ศ.2500 และหนังสือ 
“ประเพณีไทยเก่ียวกับเทศกาลเข๎าพรรษา สารท ออกพรรษา”ตีพิมพ๑ในปี พ.ศ.2504 สรุปได๎ดังนี้ 

(1) เทศกาลสงกรานต๑ สงกรานต๑ตามปกติมี 3วัน คือ วันต๎นเป็นวันมหาสงกรานต๑ วันถัดมา
เป็นวันเนา และวันสุดท๎ายเป็นวันเถลิงศก วันมหาสงกรานต๑คือวันต๎นของปีใหมํจึงถือวําเป็นวันสําคัญ
และมีการทําบุญกันทั่วไปเป็นงานใหญํในวันนั้น วันเถลิงศกเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหมํก็ถือวําเป็น
วันสําคัญของวันปีใหมํได๎อีกวันหนึ่ง สํวนวันเนาซึ่งอยูํกลางของวันหัวท๎าย ไมํมี เรื่องอะไรที่สําคัญ
นอกจากเลํนนักขัตฤกษ๑สงกรานต๑สนุกสนาน จึงถือวําเป็นวันอยูํเฉย ๆ ไมํได๎ทําอะไร ที่ถือวําเป็นสิ่ง
สําคัญในวันเกี่ยวกับขึ้นปีใหม ํผิดกับวันมหาสงกรานต๑และวันเถลิงศก แตํเผอิญ สองวันนี้ไมํพ๎องเป็น
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วันเดียวกันหรือตํอเนื่องกันทําให๎ขาดระยะไป จึงเอาวันเนาเข๎ามาแทรกกลางเพ่ือเชื่อมให๎ตํอกันเป็น
งานเดียว กํอนวันสงกรานต๑หนึ่งวันคือในวันที่ 12 เมษายน ถือเป็น “วันจํายสงกรานต๑” คือเป็นวัน
เตรียมซื้อหาสิ่งของสําหรับทําบุญวันรุํงขึ้น เทศกาลสงกรานต๑จะจัดให๎มีขึ้นระหวํางวันที่ 13-15 เมษายน
โดยมีกิจกรรมสําคัญซึ่งต๎องทําท้ังที่วัดและที่บ๎าน ได๎แกํ การนํา อาหารไปทําบุญตักบาตรที่ศาลาวัด 
การกํอพระเจดีย๑ทรายในวัด การปลํอยนก การปลํอยปลาลงในแมํน้ําลําคลองใกล๎วัด การสรงน้ํา
พระพุทธรูปทั้งท่ีวัดและท่ีบ๎าน การรดน้ําดําหัวและขอพระปีใหมํจากผู๎ใหญํที่เคารพนับถือทั้งฆราวาส
และพระสงฆ๑ การรดน้ําเพ่ืออวยพรปีใหมํให๎แกํกันและกันและการละเลํนเพ่ือความรื่นเริงตําง ๆ ตาม
ประเพณีอันดีงามของคนไทย (พระยาอนุมานราชธน, 2500) 

(2) เทศกาลเข๎าพรรษา ซึ่งเริ่มต๎นตั้งแตํกลางเดือน 8 ไปสิ้นสุดลงในกลางเดือน 11 เป็น 
ระยะเวลา 3 เดือนพอดี ระหวํางนี้ฝนกําลังตกชุก เวลาอยํางนี้เป็นคราวไถ คราวหวํานและคราวดํา 
การทํานาจะได๎ผลอุดมสมบูรณ๑หรือขาดแคลนก็อยูํที่ขะมักเขม๎นกันในตอนนี้ ชาวบ๎านไมํวําหญิง ชาย 
เด็กหรือผู๎ใหญํ ต๎องมีหน๎าที่ระดมกันทํางานอยํางหนักทุกคน ไมํมีใครไปไหนมาไหนโดยไมํจําเป็น 
เพราะเสียงานเสียการทํามาหากิน และถนนหนทางก็เป็นโคลนเป็นหลํม บางแหํงน้ําทํวมสูงถึงบั้นเอว
ก็เคยมี เรื่องสนุกรื่นเริงนับตั้งแตํวันสิ้นสงกรานต๑แล๎วและตลอดไปในฤดูกาลเข๎าพรรษาจึงไมํมี จะมี
ก็แตํงานทําบุญเป็นครั้งคราวเทํานั้น เชํน หลํอเทียนเข๎าพรรษา ซึ่งใน บางท๎องถิ่นเชํนภาคอีสานมี
การแหํแหนประกวดประขันกันอยํางสนุกสนาน แตํก็เป็นงานชั่ววันเดียว กํอนเข๎าพรรษาประมาณ1 
เดือนคือในเดือน 7 ทายกของวัดในละแวกหมูํบ๎านจัดการเรี่ยไรขี้ผึ้งเมื่อได๎พอแล๎วชาวบ๎านก็ทําพิธี
หลํอเป็นเทียนที่ในบริเวณวัด หลํอเสร็จแล๎วชํวยกันตกแตํงประดับประดาเทียนให๎งดงาม ถึงวันเพ็ญ
เดือน 8 กํอนเข๎าพรรษาวันหนึ่งเวลากลางคืน นําเทียนมาตั้งในปะรําซึ่งปลูกขึ้น เป็นการเฉพาะใน
บริเวณวัด ทําการฉลองเทียน มีสวดมนต๑เย็นฉันเช๎ากันตามธรรมเนียม กลางคืนมีมหรสพแล๎วแตํ
จะหามา ถึงเที่ยงคืนเลิก รุํงเช๎าวันแรม  1 ค่ําเข๎าพรรษา เลี้ยงพระท่ีสวดมนต๑ตอนเย็นฉันเช๎าแล๎ว 
ชาวบ๎านก็เตรียมเทียนออกแหํ เอาบรรทุกข้ึนรถซึ่งใช๎ล๎อเกวียนแทนล๎อรถ มีแครํวางบนล๎อตํอเป็น
ราชรถ เครื่องตกแตํงแล๎วแตํความคิดของนายชําง เป็นบุษบกก็มี เป็นราชรถโถงก็มี เป็นรูปสัตว๑หิม
พานต๑หรือรูปนักษัตรก็มี บนรถนอกจากเทียนซึ่งตั้งอยูํกลาง มีเครื่องประกอบทําเป็นรูปหุํนหรือรูป
อ่ืน ๆ แล๎วแตํความคิดของชําง สํวนมากเป็นรูปเกี่ยวกับเรื่องในชาดก รถนี้ใช๎คนชักลากอยํางชัก
พระ เพราะถือวําได๎บุญมีดนตรี ปี่พาทย๑ หรืออยํางอ่ืน ๆ ครึกครื้นไปในขบวนแหํ การแหํเทียนนั้น 
ขบวนหนึ่ง ๆ ก็เป็นของหมูํบ๎านหนึ่ง ๆ เป็นแหํประกวดชิงรางวัลกัน แหํไปรวมกันที่สนามชุมนุม
ชนในที่ซึ่งแล๎วแตํจะนัดหมายกัน ถึงที่แล๎วมีกรรมการมาตัดสินให๎รางวัล ระหวํางนั้นมหรสพตําง ๆ 
ของใครมีไป ก็ไปเลํนฉลองท่ีหน๎าเทียนของตนอยูํจนถึงเวลา 13.  00  น. ตํางก็แยกย๎ายแหํกลับนํา
เทียนไปยังวัดของตน ถึงวัดแล๎วนําเทียนเข๎าไปในโบสถ๑ทีเดียว ตั้งไว๎หน๎าพระประธาน เป็นอันเสร็จ
พิธีในประเพณีแหํเทียนจํานําพรรษา ในวันแรกเข๎าพรรษามีประเพณีทําบุญและถวายของที่จําเป็น
แกํกิจประจําวันของพระสงฆ๑ โดยจัดถวายผ๎าจํานําพรรษาสําหรับให๎พระสงฆ๑มีผลัดเปลี่ยน และ
ถวายพุํมต๎นไม๎เป็นธูปเทียนดอกไม๎เครื่องบูชาที่เป็นของแห๎งอยูํได๎นาน ของถวายพระเข๎าพรรษามี
น้ําตาลและอาหารเครื่องขบฉันบางอยําง เพื่อให๎เป็นเสบียงกรังของทํานในระหวําง 3 เดือนเหตุนี้
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ชาวบ๎านในบางท๎องถิ่นจึงมีการถวายสิ่งของเชํนนี้ในวันเข๎าพรรษา มีข๎าวสาร พริก หอม กระเทียม 
และอ่ืน ๆ บรรจุลงในกระบุงนําไปถวาย(พระยาอนุมานราชธน, 2504)  

(3) เทศกาลสารท ถือวันสิ้นเดือน10 เป็นวันเทศกาลสารท ชาวบ๎านจะนําเอาโภชนาหาร 
พร๎อมทั้งกระยาสารทและกล๎วยไขํไปถวายพระที่วัด กระยาสารทคือข๎าวเมํา ข๎าวตอก ถั่วงาและมะพร๎าว 
กวนกับน้ําตาลให๎เหนียวหนืดเกาะติดกันเป็นปึก ชาวบ๎านที่มาทําบุญตักบาตรจะนําหํอกระยาสารท
ใสํลงไปในบาตรที่เขาวางเรียงกันไว๎เป็นแถวบนร๎านของวัด โดยมีลูกศิษย๑วัดคอยระวังดูอยูํ ถ๎าบาตร
ไหนเต็มแล๎วเป็นหน๎าที่ของใครดูแล คนนั้นก็คอยถํายลงกระบุงสุมรวม ๆ กัน ตักบาตรอยํางนี้เรียกวํา
“ตักบาตรธารณะ” สํวนข๎าวและสํารับคับค๎อน ชาวบ๎านมักเอาขึ้นไปถวายพระบนกุฏิเพราะถือวํา
ตักบาตรกระยาสารทไมํใชํตักบาตรข๎าว ชาวบ๎านตักบาตรเสร็จก็กรวดน้ําอุทิศให๎แกํบรรพบุรุษท่ีลํวงลับ
ไปแล๎ว ถือกันวําถ๎าไมํได๎ทําบุญตักบาตรกระยาสารท ผีปูุยําตายายที่ตายไปจะได๎รับความเดือดร๎อน
อด ๆ อยาก ๆ เทํากับลูกหลานที่อยูํข๎างหลังขาดกตัญ๒ูตํอบุรพการี(พระยาอนุมานราชธน, 2504) 

(4) เทศกาลออกพรรษาถือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา หลังจากออกพรรษา
แล๎วและตลอดไปจนถึงกลางเดือน 12 เป็นเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเป็นที่ยินดีปรีดาและรื่นเริงของ
ชาวบ๎าน ด๎วยจะได๎มีโอกาสทําบุญสุนทานควบกันไปกับความสนุกรําเริงบันเทิงใจ กํอนถึงวันทอดกฐิน
ชาวบ๎านมักไปเลือกหาวัดที่จะทอด หาได๎แล๎วก็ไปจองลํวงหน๎าไว๎ เพ่ือให๎วัดรู๎ตัวและมีเวลาเตรียม
รับรองในวันทอด เมื่อถึงวันทอดกฐิน ชาวบ๎านตระเตรียมผ๎ากฐินและเครื่องไทยธรรมของถวายพระ
พร๎อมแล๎ว ก็เคลื่อนกระบวนออกเดินทางไปสูํวัดที่จะทอด กะเวลาให๎ถึงวัดทันเลี้ยงพระเพล โดยมี
กระบวนแหํไปยังวัดที่จะทอด สิ่งหนึ่งในงานแหํกฐินจะขาดเสียมิได๎คือกลอง มีคนหามคนตามเดินตีไป 
ตีตูม ๆ ไปตลอดทาง ถ๎ามีปี่มีฆ๎องก็เปุาปี่ตีฆ๎องไปด๎วย นอกจากนี้ใครจะร๎องรําทําเพลงอยํางไรก็
แล๎วแตํสมัครใจ การเปุาปี่ตีฆ๎องกลองเทํากับประกาศบอกให๎รู๎วํามีแหํกฐินผํานมา ชาวบ๎านร๎านถิ่น
ตามระยะทางที่กระบวนผํานไปเม่ือได๎ยินก็ออกมาแสดงความยินดีโมทนานั่งลงพนมมือไหว๎องค๑กฐิน
อยูํหน๎าบ๎าน แม๎คนเดินสวนทางมาก็นั่งลงยกมือไหว๎โมทนาเชํนเดียวกัน เป็นเรื่องทางใจแสดงไมตรีจิต
พลอยยินดีในสิ่งที่ควรยินดี ผู๎ที่เข๎ากระบวนถ๎าเป็นผู๎หญิงสาว ๆ กจ็ะแตํงตัวสวย ๆ ตามท๎องถิ่นหาก
ขาดผู๎หญิงแล๎วการบุญการกุศลกจ็ะรู๎สึกกรํอยไป ถึงวัดได๎เวลาก็จัดเลี้ยงเพลพระและเลี้ยงตลอดถึง
พวกแหํกฐินด๎วย ชาวบ๎านที่นั่นเป็นเจ๎าภาพจัดเลี้ยงทั้งสิ้น เพราะเป็นวัดของเขา เสร็จเลี้ยงเพลแล๎วก็
จะได๎เวลาทอดกฐินหลังจากท่ีพระสงฆ๑ลงโบสถ๑ชุมนุมกันพร๎อมแล๎ว เสร็จทอดกฐินแล๎วก็จะเลํนสนุก
รื่นเริงกันที่ลานวัด พอได๎เวลาตามสมควรก็เลิก กลับบ๎านไปอยํางเงียบ ๆ ไมํมีการแหํแหนเหมือน
ตอนเมื่อขาไป(พระยาอนุมานราชธน, 2504) 
 กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร๑ (2525) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลงานบุญ
ที่สําคัญของชาวไทยพุทธ” ไว๎ในหนังสือ “ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร๑” 
ตีพิมพ๑เมื่อปี พ.ศ.2525 สรุปได๎ดังนี้ 

(1) เทศกาลสงกรานต๑ วันเวลาที่พระอาทิตย๑โคจรจากราศีหนึ่งไปสูํอีกราศีหนึ่ง ซึ่งกินเวลา
ประมาณ 1 เดือนนั้น เรียกวํา “สงกรานต๑เดือน” แตํในวันและเวลาที่พระอาทิตย๑โคจรเข๎าสูํราศีเมษ
คือ ในเดือนเมษายน ทํานเรียกเป็นพิเศษวํา “มหาสงกรานต๑” เพราะถือเป็นวันและเวลาที่ตั้งต๎นปีใหมํ 
ที่โบราณถือเอาวันสงกรานต๑เป็นวันสิ้นปีเกําและขึ้นปีใหมํ ซึ่งสอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของ
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คนไทยที่สํวนใหญํมีอาชีพในทางกสิกรรม กําลังวํางจากการทําไรไถนา จึงถือเอาวันสงกรานต๑เป็น
วันทําบุญใหญํ แล๎วเลํนสนุกกัน โดยปรกติเทศกาลสงกรานต๑จัดแบํงเป็น 3 วัน คือ วันที่ 13 
เมษายน เป็น “วันมหาสงกรานต๑” ถือเป็นวันต๎นของปีใหมํ วันที่ 14 เมษายน เป็น “วันเนา” ซ่ึง
เป็นวันที่ผู๎คนจะพักผํอนอยูํกับบ๎านไมํไปไหน และวันที่ 15 เมษายน เรียกวํา “วันเถลิงศก” เพราะ
เป็นวันเปลี่ยนศักราชใหมํ ชาวไทยพุทธมีกิจกรรมตามประเพณีเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต๑ดังนี้  

(1.1) วันจํายสงกรานต๑ นิยมทําขนมกวนกันแทบทุกบ๎าน โดยมากเป็นข๎าวเหนียวแดง 
กะละแม ซึ่งเก็บไว๎รับประทานได๎นานวัน สําหรับไปทําบุญ ถวายพระ และแจกเพ่ือนบ๎าน เป็นการ
แสดงไมตรีจิตในวันขึ้นปีใหมํ นับเป็นอัธยาศัยอันดีงามของคนไทย 

(1.2) ทําบุญตักบาตร ในภาคกลางจะมีการทําบุญตักบาตรตลอด 3 วัน ทั้งนี้ในวัน
มหาสงกรานต๑ 13 เมษายน จะนําอาหารที่เตรียมไว๎ไปทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระท่ีวัดประจําหมูํบ๎าน 
หลังจากทําบุญแล๎ว จะชํวยกันทําความสะอาดบ๎านเรือนเพ่ือต๎อนรับปีใหมแํละในวันเถลิงศกวันที่ 15 
เมษายนจะนําสํารับคาวหวาน ผลไม๎ ไปถวายพระที่วัด เพ่ืออุทิศผลบุญให๎แกํผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว  

(1.3) บังสุกุลอัฐิหรือกระดูกของผู๎ตาย โดยจะนิมนต๑พระมาบังสุกุลอัฐิที่เก็บรักษาไว๎
ที่บ๎าน หรือจะนําอัฐิไปทําที่วัดพร๎อม ๆ กับเพ่ือนบ๎านก็ได๎แล๎วแตํสะดวก หากไมํมีอัฐิผู๎ตายก็เขียน
ชื่อผู๎ตายลงในแผํนกระดาษ แล๎วบังสุกุลได๎เชํนเดียวกัน 

(1.4) สรงน้ํา รดน้ํา สาดน้ําเมื่อกํอนนี้ชาวบ๎านนิยมประดิษฐานพระพุทธรูปไว๎ที่วัด
มากกวําจะเอาไว๎บูชาในบ๎านที่ตนอยูํ ด๎วยนับถือวําเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นของสูง เมื่อถึงวัน
สงกรานต๑จึงพากันนําดอกไม๎ธูปเทียนไปบูชาประพรมพระพุทธรูปด๎วยน้ําอบ เรียกวํา “สรงน้ําพระ”
และอธิษฐานขอพรเพื่อความสุขสวัสดีปีใหมํ จากนั้นก็มีการสรงน้ําพระสงฆ๑โดยมากเป็นสมภารเจ๎าวัด 
หรือพระท่ีมีลูกศิษย๑นับหน๎าถือตามากมาย ก็ต๎องนัดหมายกําหนดวันและเวลาเพ่ือไปชุมนุมสรงน้ํา
ให๎ทํานโดยพร๎อมเพรียงกัน แล๎วทํานจะข้ึนธรรมาสน๑เทศน๑อํานวยพรปีใหมํแกํผู๎ที่ไปรดน้ํา เมื่อหมด
ภารกิจทางศาสนาแล๎ว สํวนมากนิยมไปรดน้ําผู๎ใหญํที่ตนเคารพนับถือเพ่ือขอศีลขอพรจากทํานตาม
ประเพณีการรดน้ําสมัยกํอนเป็นการรดอาบให๎ทีเดียว อาบแล๎วผู๎รดนําผ๎าใหมํมาให๎ผลัด มีผ๎านุํงผ๎าหํม
ชุดหนึ่งพร๎อมทั้งดอกไม๎ ธูปเทียน จึงเป็นประเพณีท่ีต๎องจัดหาผ๎านุํงผ๎าหํมไปในงานรดน้ําผู๎ใหญํสืบ
ตํอกันมา ป๓จจุบันนี้ทําพอเป็นสังเขป คือ เทรดลงที่มือทํานด๎วยน้ําอบ น้ําหอม และท่ีสุดหนุํม ๆ 
สาว ๆ ก็สาดน้ํากันเอง เป็นการเลํนสนุกของชาวบ๎านสมัยกํอนตามสภาพของท๎องถิ่นและสังคม  

(1.5) กํอพระเจดีย๑ทราย ไมํกําหนดแนํนอนวําจะต๎องกํอในวันสงกรานต๑ วันอื่น ๆ ที่
ใกล๎เคียงก็มีกํอกัน และไมํจําเป็นจะต๎องกํอในบริเวณวัด อาจกํอที่ริมทางเดิน กลางลานบ๎าน หรือที่
หาดทรายก็ได๎ การขนทรายมากํอพระเจดีย๑นั้นนอกจากจะเป็นกุศลได๎บุญแรงแล๎ว ยังเป็นสํวนหนึ่ง
ของการพัฒนาท๎องถิ่นอีกด๎วย เพราะชาววัดชาวบ๎านจะสามารถนําทรายนั้นไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑  

(1.6) ปลํอยนกปลํอยปลาและ 
(1.7) รํวมการละเลํนเพ่ือความรื่นเริงตอนเย็น ๆ พอแดดรํมลมตกก็จะมีการเลํนตําง 

ๆ เชํน สะบ๎า โยนชิงช๎า เพลงชาวไรํ มอญซํอนผ๎า ชํวงชิง ตี่จับ การละเลํนพื้นบ๎าน ฯลฯ ซึ่งนานที
ปีหน ญาติผู๎ใหญํหรือบิดามารดาจะปลํอยให๎ลูกหลานวํางจากงานมาเลํนสนุกกันเชํนนี้ 
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(2) เทศกาลเข๎าพรรษา“เข๎าพรรษา” แปลวํา “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ๑ต๎องอยูํ
ประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวํางฤดูฝน ตั้งแตํวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 รวม 
3 เดือนเต็ม ชาวบ๎านผู๎ใจบุญได๎ถวายผ๎าจํานําพรรษาหรือผ๎าอาบน้ําฝนสําหรับให๎ทํานได๎ผลัดเปลี่ยน 
และถวายของที่จําเป็นแกํกิจประจําวันของทํานเป็นพิเศษในวันเข๎าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีทําบุญ
เนื่องในวันเข๎าพรรษาสืบมา การที่พระสงฆ๑ทํานโปรดสัตว๑อยูํประจําเป็นที่เชํนนี้ เป็นการดีสําหรับ
สาธุชนหลายประการ กลําวคือ ผู๎ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระ  สํวนผู๎ที่
อายุไมํครบบวช ผู๎ปกครองก็นําไปฝากพระ โดยบวชเป็นเณรบ๎าง ถวายเป็นลูกศิษย๑รับใช๎ทํานบ๎าง 
ทํานก็สั่งสอนธรรมะและความรู๎ให๎ และโดยทั่ว ๆ ไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทําบุญที่
วัด รับฟ๓งอุโบสถศีล ฟ๓งธรรมในวันพระ ตามความสมัครใจ เพื่อเป็นการขัดเกลาและตัดความกังวล
ทั้งหลายที่มีอยูํให๎เบาบางลง ป๓จจุบันยังมีเพ่ิมเติมจากนั้นอีกบางประการ เชํน งดดื่มเหล๎า หรือของ
เสพติดให๎โทษ นับวําเป็นประโยชน๑แกํสังคมและแกํตนเองที่ชํวยสํงเสริมจิตใจของคนให๎ตั้งมั่นอยูํใน
ความดี จึงสมควรแล๎วที่เราจะได๎ประพฤติปฏิบัติสืบตํอกันมา 

(3) เทศกาลสารท สารทเป็นการทําบุญกลางปีของไทยตรงกับวันสิ้นเดือน 10 หรือวัน
แรม 15 ค่ํา เดือน 10 ของที่ทําถวายพระสงฆ๑ในเทศกาลสารทนี้เรียกวํา “กระยาสารท” แปลวํา 
“อาหารที่ทําในฤดูสารท” สํวนผสมของกระยาสารทมีข๎าวตอก ข๎าวเมํา ถั่วลิสง งา คั่วให๎สุก
เสียกํอน แล๎วนํามากวนกับน้ําอ๎อย กวนให๎เหนียวกรอบเกาะกันเป็นปึก จะทํากรอบเป็นก๎อนหรือ
ตัดเป็นชิ้น ๆ หํอด๎วยใบตองแห๎งใสํไว๎ในโหลหรือปีบเก็บไว๎ได๎นาน ถ๎ากวนไมํดีจะรํวน ไมํเหนียว กิน
ไมํอรํอย กระยาสารทเป็นของหวานจัดโดยมากจะกินกับกล๎วยไขํ แตํกํอนชาวบ๎านมักจะกวนกันเอง 
นอกจากทําถวายพระแล๎ว ยังเอาไปแจกเพ่ือนบ๎าน ตํางฝุายตํางแจก แลกเปลี่ยนฝีมือกัน เดี๋ยวนี้มี
คนทําขายสะดวกดี เลยกวนกันไมํเป็น นอกจากนี้ยังมีการทําบุญเนื่องในเทศกาลสารทอีกอยํางหนึ่ง 
คือ การถวายสิ่งของ 5 อยําง มีเนยใส เนยข๎น น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําอ๎อย ซึ่งเป็นทั้งยาและอาหาร 
และไมํให๎เป็นอาหารหยาบ ซึ่งพระพุทธเจ๎าอนุญาตให๎พระสงฆ๑ฉันได๎ตั้งแตํเท่ียงวันไปแล๎วเพื่อบํารุง
รํางกาย ของ 5 อยํางนี้เป็นของที่มีในอินเดีย ในเมืองไทยใช๎เป็นยาไมํได๎ทุกอยําง ใช๎เป็นยาได๎แตํน้ําผึ้ง 
จึงพากันถวายน้ําผึ้งอยํางเดียวเรียกวํา “ตักบาตรน้ําผึ้ง” บางทีมีน้ําอ๎อย น้ําตาลกรวดด๎วย สมัยนี้
ไมํใครํมีการตักบาตรน้ําผึ้ง คงจะเป็นเพราะใช๎ประโยชน๑ได๎น๎อย จึงเปลี่ยนเป็นตักบาตรข๎าวสาร พิธี
สารทแตกตํางกันไปในแตํละภูมิภาคดังนี้ 
  (3.1) ประเพณีสารททางป๓กษ๑ใต๎ทําบุญเดือนสิบเป็น 2 ระยะ คือ วันขึ้นค่ําเดือน 10 
เป็นวันรับตายาย คือ วันเชิญตายายที่ตายไปแล๎วมากินเลี้ยงเนื่องด๎วยเก็บเก่ียวผลแรกได๎ ถ๎าเป็น
ชาวนาก็เลี้ยงด๎วยข๎าวใหมํ และเป็นวันบูชาข๎าวบิณฑ๑ ข๎าวบิณฑ๑นั้นคือก๎อนขาวงานเริ่มแตํเวลา
กลางคืนของวันสิ้นเดือน 9 พระสงฆ๑จะทําพิธีสวดพระสูตรที่เนื่องด๎วยเรื่องของเปรต คือ ผู๎ที่ตาย
ลํวงหน๎าไปกํอนแล๎ว รุํงขึ้นเม่ือชาวบ๎านนําข๎าวไปทําบุญ พระสงฆ๑จะสวดมนต๑ตํอ สวดจบแล๎วมีงาน
ทําบุญเลี้ยงพระ พระสงฆ๑ฉันภัตตาหารเสร็จแล๎วมีพิธีบังสุกุลอัฐิเป็นสํวนรวม เป็นอันเสร็จพิธีในวันนั้น 
แล๎วทําซ้ําอีกในวันรุํงขึ้น และวันถัดไปรวม 3 วัน เป็นเสร็จพิธีรับตายายและบูชาข๎าวบิณฑ๑อีกระยะ
หนึ่ง คือ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งเป็นเทศกาลสารท มีพิธีสํงตายายและวันชิงเปรต ในวันนี้เริ่ม
แตํตอนเช๎ามีการทําบุญเลี้ยงพระ แล๎วนําอาหารแห๎งที่เก็บไว๎ได๎นานเป็นของสํงตายายเมื่อจะ
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กลับไปยังเปตโลก ไปวางไว๎ตามโคนต๎นไม๎หรือกอหญ๎าสุดแท๎แตํใครจะหยิบไป นอกจากนี้ทําพิธี
ชนิดหนึ่งเรียกวํา “ตั้งเปรต” คือ เอาไม๎ไผํมาผูกโครงเป็นร๎านยกพ้ืนสูง แล๎วนําขนม อาหาร ผลไม๎ 
ตลอดจนเสื้อผ๎าวางไว๎ข๎างบน อุทิศเป็นเปรตพลี คนมาแยํงไปกินไปใช๎เรียกวํา “ชิงเปรต” ภายหลัง
ใช๎วิธีทิ้งสลาก เมื่อแยํงได๎ก็มาขึ้นรับเอาของตามสลาก ถือกันวําผู๎ที่มีรํางกายอํอนแอ หากได๎แยํง
เปรตกินเชํนนี้จะกลับเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง 
  (3.2) พิธีสารททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีประเพณีบุญข๎าวประดับดิน
และบุญข๎าวสาก  “ข๎าวประดับดิน” คือ การนําข๎าว อาหารคาวหวาน หมากพลู และบุหรี่ซึ่งหํอด๎วย
ใบตองไปแขวนไว๎ตามกิ่งไม๎หรือวางไว๎บนพื้นดินตามทางแยกสามแพรํงหรือสี่แพรํงหรือในบริเวณวัด
ตั้งแตํเวลาประมาณตีสี่ของวันทําพิธี ซึ่งประเพณีทําบุญข๎าวประดับดินจะทําในวันสิ้นเดือน 9 หรือ
แรม 14 ค่ํา เดือน 9 เป็นบุญที่ทําเพ่ืออุทิศให๎แกํเปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล๎ว สํวนประเพณีบุญ
ข๎าวสากจัดทําในกลางเดือน 10 หรือขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ใช๎หํอข๎าวและเครื่องอาหารคาวหวาน
ทํานองเดียวกับข๎าวประดับดิน แตํถวายพระสงฆ๑โดยวิธีจับสลากเป็นทํานองสลากภัต เขียนชื่อของ
เจ๎าของใสํลงไปในบาตรให๎พระเณรจับ ถ๎าพระเณรจับสลากถูกชื่อเจ๎าของคนใด คนนั้นก็นําของ
ทําบุญของตนถวายพระเณรรูปนั้น ป๓จจุบันประเพณีหํอข๎าวน๎อยใหญํหายไปบ๎างแล๎ว มักจะจัด
สํารับถวายพระเลย เรื่องทําบุญข๎าวสากนี้มีมูลเหตุทํานองเดียวกับบุญข๎าวประดับดิน คือ ทําบุญ
อุทิศให๎แกํญาติที่ตายไปแล๎ว 

(4) เทศกาลออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 คําวํา “ออกพรรษา” คือ ออกจาก
การอยูํประจําที่ในฤดูฝน หลังจากท่ีพระภิกษุจําพรรษาตลอดเวลา 3 เดือนแล๎ว วันรุํงขึ้นก็จะจาริก
ไปที่อ่ืนได๎ บุญกุศลที่จะทําในวันออกพรรษามีหลายอยําง เชํน ทําบุญ ตักบาตร จัดเครื่องสักการะ 
คือ ดอกไม๎ ธูป เทียน ไปบูชาพระท่ีวัด รับศีล และฟ๓งพระธรรมเทศนา เป็นการอบรมกาย วาจา ใจ
ให๎เกิดความสงบ ความบริสุทธิ์ขึ้นในตน นอกจากนี้ยังมีกุศลกรรมพิเศษอยํางหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนพึง
ปฏิบัติ คือ “ตักบาตรเทโว” การตักบาตรเทโวนี้บางวัดทําในวันออกพรรษา คือ วันขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 11 บางวัดก็ทําในวันรุํงขึ้น คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ทั้งนี้แล๎วแตํความตกลงรํวมใจทั้งทาง
วัดและทางบ๎าน ในการทําพิธีตักบาตรเทโวนั้นทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบน
บุษบกซึ่งตั้งบนล๎อเลื่อน มีบาตรใบใหญํใบหนึ่งตั้งไว๎หน๎าพระพุทธรูป มีคนลากล๎อเลื่อนไปช๎า ๆ นําหน๎า
พระสงฆ๑ พระภิกษุสามเณรถือบาตรเดินตามโดยลําดับ พุทธศาสนิกชนตํางนําอาหารมาเรียงราย
กันอยูํเป็นแถวตามแนวทางท่ีรถบุษบกจะผําน เพ่ือตักบาตร ของที่นิยมใช๎ตักบาตรนอกจากข๎าวปลา
อาหารธรรมดาแล๎ว ก็มีข๎าวต๎มมัดไต๎และข๎าวต๎มลูกโยนเป็นพื้น บางทีก็อาจจะเป็นข๎าวต๎มมัดอยํางที่
ทําขาย ทํารับประทานกันอยูํก็ได๎ การตักบาตรเทโวโดยมากทํากันในบริเวณพระอุโบสถ แตํบางวัด
ทําในบริเวณวัดก็มี ทั้งนี้แล๎วแตํความเหมาะสม ถัดจากวันออกพรรษา คือ ระหวํางวันแรม 1 ค่ํา 
เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 จะมีประเพณีทําบุญอีกอยํางหนึ่งของคนไทยที่เก่ียวเนื่องกับ
เทศกาลออกพรรษา คือ “การทอดกฐิน” ซึ่งกํอนจะไปทอดกฐินวัดใดจําเป็นจะต๎องไปแสดงความ
จํานงให๎ทางวัดทราบเป็นการลํวงหน๎ากํอน เรียกวํา “การจองกฐิน” ซึ่งจองได๎เฉพาะวัดราษฎร๑
เทํานั้น สําหรับวัดหลวงจะต๎องขอพระราชทานผํานกรมการศาสนา การจองกฐินนี้เพื่อให๎ทางวัด
และชาวบ๎านในละแวกนั้นเตรียมการต๎อนรับทั้งในเรื่องความสะดวกสบายและอาหารการกิน เมื่อถึง
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วันกําหนดจะต๎องนําผ๎าซึ่งจะทําไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งอาจเป็นผ๎าขาวยังไมํได๎ย๎อมหรือย๎อมแล๎วก็ได๎ 
เรียกวํา “องค๑กฐิน” และ “บริวารกฐิน” ได๎แกํ พวกจตุป๓จจัยไทยธรรมตําง ๆ ซึ่งไมํได๎กําหนด
ตายตัววําจะต๎องมีมากน๎อยแคํไหน นอกจากนี้มักจะมีผ๎าหํมพระประธานในโบสถ๑อยํางน๎อยหนึ่งผืน 
เทียนสําหรับจุดในการสวดพระปาติโมกข๑ 24 เลํม นําไปยังวัดที่จะทอด จะมีการสมโภชองค๑กฐิน
กํอนก็ได๎ ในขณะนําไปทอดอาจมีการแหํกฐิน จะแหํไปทางน้ําหรือทางบกข้ึนอยูํกับการคมนาคม
ทางไหนจะสะดวกกวํากัน หรือจะไปอยํางเงียบ ๆ ก็ได๎ และเมื่อทอดกฐินเสร็จแล๎ว จะฉลองตํออีก
ก็ได๎ขึ้นอยูํกับกําลังทรัพย๑ของเจ๎าภาพ 
 เกษม บุญศรี (2544) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลงานบุญที่สําคัญของชาวไทยพุทธ” ไว๎ใน
หนังสือ “ประเพณีทําบุญเนื่องในพระพุทธศาสนา” ตีพิมพ๑เมื่อปี พ.ศ.2544 สรุปได๎ดังนี้ 

(1) เทศกาลสงกรานต๑ แตํกํอนนั้นงานสงกรานต๑เป็นงานเอิกเกริกประจําปีของประชาชน
ชาวไทย จัดเป็นงานประจําชาติครั้งยิ่งใหญํของปี เพราะประชาชนไมํมีมหรสพดูฟุุมเฟือยเหมือนใน
ป๓จจุบัน ประเพณีทําบุญสงกรานต๑ที่แท๎แล๎วคือประเพณีทําบุญสํงปีเกํารับปีใหมํ ปรกติทําบุญกัน 3 วัน 
คือ วันที่ 13 เมษายนของปีซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต๑ รุํงขึ้นวันที่ 14 เมษายนซึ่งเป็นวันเนา และวันที่ 
15 เมษายนซึ่งเป็นวันเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหมํกํอนถึงวันสงกรานต๑ชาวไทยตํางก็ตระเตรียมกัน สิ่งที่
ประกวดประขันกันมาก คือ การทําความสะอาดบ๎านเรือนและเครื่องใช๎ไม๎สอยที่จะต๎องใสํสิ่งของไป
ทําบุญ รวมทั้งตํางก็เตรียมของทําบุญ เชํน ทําขนมจีนน้ํายาหรือขนมจีนน้ําพริกแล๎วแตํถนัด และทํา
ของหวานอยํางหนึ่งที่เรียกกันในบางถิ่นวําขนมกวนหรือกะละแมซึ่งเป็นของขาดไมํได๎ในเทศกาลสงกรานต๑ 
ตามปรกติฝุายชายไมํต๎องยุํงกับการเตรียมของทําบุญ แตํต๎องป๓กกวาดบ๎านเรือนให๎สะอาด ทําความ
สะอาดโต๏ะบูชาพระให๎สะอาดเรียบร๎อย จัดเครื่องบูชาพระท่ีบ๎าน ป๓ดกวาดเช็ดถูบ๎าน ป๓ดกวาด
บริเวณบ๎านทั้งภายในรั้วและนอกรั้ว ถนน หนทางบํอน้ําทํอน้ํา ให๎เสร็จกํอนวันสงกรานต๑ พอถึงวัน
สงกรานต๑ก็พากันไปทําบุญที่วัด ไหว๎พระเลี้ยงพระ ในการตักของถวายพระนั้น เด็กวัดจะนําโอใสํ
ตะลุํมมาตั้งสําหรับใสํของคาวหวาน ตั้งตะลุํมไว๎ทางหนึ่ง ตั้งบาตรไว๎ทางหนึ่ง ฝุายหญิงเป็นผู๎ตัก
ของคาวหวาน ฝุายชายเป็นผู๎ตักบาตรเมื่อได๎เวลา ทายกตีระฆัง พระทั้งวัดจะลงมาประชุมที่ศาลา
หรืออาสนสงฆ๑ซึ่งจัดไว๎โดยเฉพาะ ชาวบ๎านรับศีล ฟ๓งพระสวดถวายพรพระ พอถึงบทพาหุง ชาว
บาตรก็ตักบาตรพอจบก็เสร็จพอดี เด็กวัดก็ยกบาตรยกตะลุํมไปถวายพระ พระฉันจังหันแล๎วฟ๓ง
อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีในตอนเช๎า ฝุายพวกหนุํม ๆ สาว ๆ ก็ผลัดเครื่องแตํงตัวใหมํมาเลํน
นักขัตฤกษ๑สงกรานต๑กัน เชํน ชํวงชัย สะบ๎า พวงมาลัย เป็นต๎น ตามท่ีนิยมกันในถ่ินนั้น ๆ เป็นการ
สนุกสนานรื่นเริง กลางคืนมีเลํนตีเกราะเคาะไม๎ ทรงเจ๎าเข๎าผี เข๎าแมํศรีบ๎าง เข๎านางโด๎งบ๎าง ตาม
ถนัดที่นิยมกันในถิ่นนั้น ๆ แตํป๓จจุบันนี้หันไปเลํนรําวงกันมากแล๎ว อยํางอ่ืนก็หายไป รุํงเช๎าก็ไปทําบุญ
กันอีก ในวันสุดท๎ายของวันสงกรานต๑ซึ่งต๎องนัดกัน ในวันนั้นบางถิ่นมักเลี้ยงข๎าวแชํพระภิกษุสามเณร
ทั้งวัด บางทีก็นิมนต๑พระตํางวัดมาด๎วยเมื่อทําไปพร๎อมกันเสร็จแล๎วมีเทศน๑บังสุกุลกระดูก อุทิศ
สํวนกุศลแกํบุรพชนที่ลํวงลับไปตลอดถึงญาติมิตรและครู อุป๓ชฌายะ อาจารย๑ และผู๎ที่มีพระคุณแกํ
บ๎านเมือง เชํน พระเจ๎าอยูํหัวที่เสด็จสวรรคตไปแล๎ว แผํสํวนกุศลแกํสัตว๑นิกายทั้งหลายถ๎วนหน๎าแล๎ว 
สรงน้ําพระ แหํพระ ชักพระ กํอพระเจดีย๑ทราย ค้ําต๎นโพธิ์ รดน้ําผู๎ใหญํ รับศีลรับพรจากทํานผู๎ใหญํ 
ปลํอยนกปลํอยปลา จากนั้นก็เลํนสาดน้ํากันเป็นที่สนุกสนาน 
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(2) เทศกาลเข๎าพรรษา เมื่อถึงฤดูฝน ชาวไทยพุทธมีประเพณีอยํางหนึ่งเนื่องในต๎นฤดูฝน
นี้ คือ ประเพณีทําบุญเข๎าพรรษา คําวํา “เข๎าพรรษา” แปลวํา “พักฝน” หมายความวําหยุดพักใน
ฤดูฝน โดยพระพุทธเจ๎าทรงตั้งระเบียบการจําพรรษาข้ึน ให๎พระสงฆ๑หยุดพักในฤดูฝน กําหนด
ตั้งแตํวันค๎นฤดูฝน คือ ตั้งแตํวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 เป็นต๎นไป ถึงวันเพ็ญเดือน 11 มีกําหนดเวลา 
3 เดือนเต็ม ในระหวํางนั้นให๎ภิกษุสงฆ๑พุทธสาวกอธิษฐานจิตหยุดพักอยูํ ณ ที่วัดใด วัดหนึ่ง ไมํไป
แรมคืน ณ ที่แหํงอ่ืน หากมีเหตุจําเป็น ทรงอนุญาตให๎ไปแรมคืนได๎คราวหนึ่งไมํเกิน  7 คืน เกิน
กําหนดนี้พรรษาขาด ไมํได๎รับประโยชน๑แหํงการจําพรรษา หากมีเจตนาจะให๎ขาดหรือ ไมํรู๎ ต๎องถูก
ปรับโทษด๎วย เนื่องในเทศกาลเข๎าพรรษานี้ ชาวไทยพุทธจะถือโอกาสประกอบการบุญการกุศลตําง ๆ 
ตามสมัครใจและตามความสามารถของตน เชํน คนที่มีอายุครบบวชตํางก็เตรียมตัว บวช หากมี
ลูกหลานหรือญาติมิตรที่มีอายุครบบวช เราก็เตรียมการบวชให๎และจัดการให๎ได๎บวชกํอนถึงวัน
เข๎าพรรษา ในเทศกาลเข๎าพรรษามีประเพณีท่ีทํากันเป็นปรกติและเป็นการประจําดังนี้  

(2.1) การถวายผ๎าอาบน้ําฝน ซึ่งแตํเดิมมักจะทําขึ้นกํอนวันเข๎าพรรษาในวันขึ้น 8 ค่ํา 
เดือน 8 เพราะวันนั้นเป็นวันกํอนถึงฤดูฝน 7 วันบัดนี้สํวนมากได๎พากันไปรวมถวายเสียในวันเดียวกับ
วันเข๎าพรรษาคือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 นอกจากผ๎าอาบน้ําฝนแล๎ว ยังมีเครื่องสักการะอยํางอ่ืนอีก เชํน 
รํมกันฝน ดอกไม๎ธูปเทียน และของอยํางอ่ืนอันควรแกํพระอันนับเข๎าเป็นเครื่องสักการะเข๎าพรรษา 
ซึ่งถือโอกาสถวายในวันนั้นด๎วยเพื่อให๎เสร็จในคราวเดียว วิธีถวายนั้นใช๎วิธีถวายด๎วยสลากเห็นวําเหมาะ
ที่สุด เพราะเครื่องไทยธรรมไมํเสมอกัน เมื่อได๎ถวายวิธีนี้ก็เป็นอันถูกต๎องตามธรรมเนียมที่พระพุทธเจ๎า
ทรงอนุญาตไว๎ 
  (2.2) การทําบุญตักบาตรข๎าวสาร หลังจากป๓กดําเสร็จแล๎ว มีเวลาพักเพ่ือเตรียมตัว
สําหรับจัดเตรียมเครื่องใช๎ตําง ๆ เนื่องในการเก็บเก่ียวตํอไป พอมีเวลาเข๎าเชํนนี้ชาวไทยพุทธตําง ก็
หาโอกาสบําเพ็ญบุญกันตามความสามารถ บําเพ็ญกันจนเป็นประเพณีจนถึงป๓จจุบัน คือ ประเพณี
ทําบุญตักบาตรข๎าวสาร ประเพณียังมีผู๎ทําอยูํทั่วไปทั้งในถิ่นที่กันดารและไมํกันดาร ซึ่งตามปรกติ
นําจะทําเฉพาะในถิ่นกันดารเทํานั้น หรือมิฉะนั้นก็ในวัดที่มิได๎มีการทําบุญประจํา หรือในวัดที่มีพระ
เณรอยูํศึกษาเลําเรียนมาก เชํน วัดในกรุงเทพฯ หรือวัดในบริเวณท่ีตั้งจังหวัดเป็นต๎น เพราะวัดเชํนนี้
ตามปรกติต๎องมีโรงครัวเลี้ยงพระแทบทุกวัด เพราะไมํสามารถอยูํได๎ด๎วยการเที่ยวบิณฑบาต เทํานั้น 
จําต๎องอาศัยจังหันจากโรงครัวเข๎าชํวย จึงจะพอยังชีพตามอัตภาพได๎ นี่คือต๎นเหตุแหํง ประเพณี
ทําบุญตักบาตรข๎าวสาร เมื่อวัดใดมีพระสงฆ๑อยูํมาก ทั้งลําบากด๎วยการขบฉัน ทั้งวัดนั้นมี โรงครัว
ประจํา คนทั้งหลายผู๎ศรัทธาปรารถนาจะบูชาพระสงฆ๑และประกอบบุญกุศล จึงชักชวนกัน เรี่ยไร
ข๎าวสารและของอันเป็นกัปปิยอยํางอ่ืน โดยวิธีเรียกกันวําตักบาตรข๎าวสาร และทํากันสืบตํอมาจนเป็น
ประเพณี ซึ่งมักทํากันในเวลามีฝนชุก พ้ืนดินฉ่ําแฉะเป็นหลํมเป็นโคลน หรือมีน้ํานองพ้ืนดิน สมัย
เชํนนั้นจึงตกมาอยูํในระหวํางเดือน 10 ถึงเดือน 12 
 (3) เทศกาลสารท การทําบุญสารทเป็นประเพณีท่ีตกทอดกันมานานแล๎ว ตามปรกติพอยําง
เข๎าเดือน 10 ฟูาฝนก็ตกบริบูรณ๑ ที่ราบลุํมน้ําก็ไหลบําเข๎าทํุง พืชพันธุ๑ธัญญาหารก็เขียวสด จะแลไป
ทางไหนพื้นนาที่หลํอน้ําก็ดูเขียวสดเย็นตาไปท้ังนั้น ทําให๎เกิดความเบิกบานชุํมชื่นในจิตใจเมื่อได๎เห็น 
พอลํวงเวลาเดือน 10 ปลาย เจ๎าของนาก็เก่ียวเก็บเล็มเอามาทําเป็นข๎าวเมํา ประกอบกับกล๎วยไขํก็สุก
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งามพอดี ได๎เอามาผสมกับข๎าวเมํา คลุกเคล๎ากันทันทําบุญสารท พอเวลาตกมาถึงระยะเดือน 10 
แรมเชํนนี้ ก็มีการตระเตรียมสิ่งของสําหรับจะทําบุญในวันสารทไว๎จนครบถ๎วน พอถึงวันกํอนหน๎า 
2-3 วัน ก็ทําของเหลํานั้น เชํน กวนขนมประจําเทศกาลชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันวํา “กระยาสารท” ให๎
มากพอที่จะทําบุญและเหลือไว๎แจกกันในหมูํญาติมิตร ถึงวันสุกดิบก็ทําขนมจีน รุํงขึ้นจากวันนั้นก็
พากันจัดสิ่งของเหลํานั้นทั้งคาวทั้งหวานพร๎อมทั้งดอกไม๎ธูปเทียนชักชวนลูกหลานพากันไปทําบุญยัง
วัดทีต่นประสงค๑จะไปหรือที่วัดประจําหมูํบ๎านเมื่อได๎ทําบุญเลี้ยงพระแล๎วก็แจกกระยาสารทกัน แจก
ขนมจีนน้ําพริก แจกของอ่ืนที่ตนได๎ตระเตรียมไปนั้น แจกกันไปแจกกันมาในหมูํญาติมิตรทั้งใกล๎ชิด
และหํางไกล แล๎วเลี้ยงดูกัน รํวมกันประกอบบุญจริยา คือ สมาทานศีล ฟ๓งเทศน๑ มอบตัวถวายพระ
เป็นพิเศษในเทศกาลสารทนี้เสียคราวหนึ่ง เมื่อลํวงวันแล๎ว ก็ตั้งต๎นประกอบการงานไปใหมํอีก นี้เป็น
ธรรมเนียมการทําบุญครึ่งปี คําวํา “สารท” นั้น มีเสียงพ๎องกับคําวํา “ศารทธ” อันเป็นพิธีทําบุญให๎
ผู๎ตาย ซึ่งเป็นที่เคารพของตน เชํน พํอแมํครูอาจารย๑ เป็นต๎น รูปคําทั้งสองพ๎องเสียงกันใน
ภาษาไทย หากถือพิธีเป็นหลักก็เป็นอันวําเป็นการทําบุญให๎คนตายในระยะเวลาครึ่งปี ประเพณี
ทําบุญเนื่องด๎วยเทศกาลสารทในเดือนนี้แตกตํางกันไปในแตํละภาค เชํน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรียกวํา “ประเพณีทําบุญข๎าวสารท” กําหนดเอาวันสิ้นเดือน 10 คือ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 เป็น
เกณฑ๑ประจวบกับวันสิ้นเดือน 10 เป็นวันพระ ซึ่งถือวําเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด๎วย เมื่อถึง
วันกํอนสิ้นเดือน 1 วัน ที่เรียกกันวํา “วันโกน” ได๎แกํ วันแรม 14 ค่ํา เดือน 10 คนทั้งหลายตํางก็
พากันตระเตรียมการตระเตรียมสิ่งของสําหรับทําบุญ เชํน ทําขนมกระยาสารทซึ่งเป็นของหวาน
ประจําเทศกาลสารท หรืออาจเป็นของทําบุญในพิธีศราทธซึ่งเป็นคําพ๎องเสียง หมายถึง เครื่องบูชา
บุรพชนต๎นตระกูลหรือบรรพบุรุษของตน ถ๎าผู๎ทําเป็นคนมีทรัพย๑มากหรือเป็นคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญํ
ก็ทําชนิดที่เรียกกันวํา “ข๎าวทิพย๑” อันเป็นอาหารพิเศษ มักทําในเทศกาลสารทนี ้
 (4) เทศกาลออกพรรษา วันออกพรรษาตามเกณฑ๑ของพระ คือ วันเพ็ญข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11
ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 เดือนที่พระทํานจําพรรษามา วันนี้แตํเดิมไมํมีความสําคัญอะไรนัก ตํอมาถือเป็น
วันสําคัญพิเศษ เพราะเหตุวันนี้เป็นวันมหาปวารณา ปวารณาคือกริยาที่พระทุกรูปไมํวําผู๎ใหญํหรือ
ผู๎น๎อยตํางฝุายตํางยอมให๎กันและกัน ตักเตือนกัน คือ พระผู๎ใหญํให๎พระผู๎น๎อยตักเตือนได๎ ยอมรับ
ความคิดเห็นของพระผู๎น๎อยด๎วยดี พระผู๎น๎อยก็ยอมฟ๓งพระผู๎ใหญํ หรือตํางฝุายตํางยอมให๎กันและ
กัน วํากลําวตักเตือนกันได๎ เมื่อเห็นความบกพรํองของกันและกัน ปวารณานี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดใน
วันออกพรรษา ปกติประเพณีทําบุญเนื่องในวันออกพรรษาคือการไปวัดมอบตัวถวายพระวันหนึ่ง
คืนหนึ่ง นอกจากนี้ชาวไทยพุทธยังมีประเพณีอีกอยํางหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาแตํวันทําบุญออกพรรษา 
เรียกวํา “ประเพณีตักบาตรเทโว” ตามปรกติจะจัดให๎มีขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 แตํในบาง
ท๎องถิ่นทําในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 พร๎อมกับวันออกพรรษาก็มี ในถิ่นที่แยกออกเป็น 2 วัน 
ถือเอาวันเพ็ญเป็นวันทําบุญออกพรรษา และได๎เริ่มทํามาตั้งแตํวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 หรือที่เรียก
กันทั่วไปวํา “วันโกน” เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 จึงทําอีกวันหนึ่ง แตํในวันแรม 1 ค่ํานี้
เรียกวํา “ทําบุญตักบาตรเทโว” จัดเป็นพิธีพิเศษขึ้นแปลกกวําปรกติ ประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันเทโวอันเป็นวันที่พระพุทธเจ๎าเสด็จลงจากเทวโลกการทําบุญมากวันหรือน๎อยวันนี้ ถือเอาความ
พอใจเลื่อมใสของผู๎ทําเป็นที่ตั้ง และถือมั่นวําทํามากได๎มาก เมื่อทําบุญมากก็ได๎บุญมาก ผู๎ที่พอใจ
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ในบุญจึงไมํคํอยกลัวบุญกันนัก ดูเหมือนจะรู๎สึกวํายิ่งมากยิ่งดีตามปรกติการทําบุญไมํวําเทศกาลใด  ๆ
พวกเราชาวพุทธก็ได๎จัดหาของทําบุญกันเต็มสติกําลัง เมื่อเตรียมเสร็จแล๎วถ๎าเป็นการพิเศษก็นิมนต๑
พระมาที่บ๎าน แตํถ๎าเป็นการปรกติหรือเทศกาลก็พากันนําไปถึงวัด พากันไปรวมที่วัดซึ่งตั้งอยูํใกล๎
บ๎านหรือในที่ตนปรารถนาจะไป แตํในการทําบุญตักบาตรเทโวนั้น แม๎ในวัดเดียวกับท่ีเคยไปตาม
ปรกติอยูํแล๎ว ก็ต๎องนิมนต๑ให๎พระออกมารับบาตรเป็นพิธี แม๎ในวัดที่ไมํมีการทําบุญประจําเชํนวัดใน
กรุงเทพฯ แตํเมื่อถึงคราวตักบาตรเทโวชาวบ๎านก็จัดให๎มีข้ึนเป็นพิเศษ ยิ่งถ๎ามีวัดตั้งอยูํบนยอดเขา
ด๎วยแล๎ว ชาวบ๎านก็ยิ่งเห็นเป็นการเหมาะได๎นิมนต๑พระหลาย ๆ วัดมารวมกัน และขอให๎พระทําน
สงเคราะห๑ข้ึนไปบนภูเขากํอน แล๎วอ๎ุมบาตรหรือสะพายบาตรลงจากภูเขาเป็นทํานองลงจากดาวดึงส๑ 
ชาวบ๎านหลาย ๆ หมูํบ๎านก็มาคอยตักบาตรอยูํที่เชิงเขา นอกจากนี้ยังได๎จัดรถ วอ หรือคานหาม
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอ๎ุมบาตรนําหน๎าพระสงฆ๑เป็นการพิเศษเฉพาะการตักบาตรเทโวนี้เทํานั้น 
ของทําบุญในโอกาสนี้มีแปลกอยูํอยํางหนึ่ง คือ ต๎องมีข๎าวต๎มผัด ข๎าวต๎มมัด หรือข๎าวต๎มลูกโยน 
ถวายพระพร๎อมกับผลไม๎ตําง ๆ เชํน กล๎วยสุก ถั่วดํา ถั่วลิสง เป็นต๎น ตํอมานับแตํวันออกพรรษา 
คือ ตั้งแตํวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12 จะเป็นเทศกาลทอดกฐิน  
 แปลก สนธิรักษ๑ (2531) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ“เทศกาลสงกรานต๑” ไว๎ในหนังสือ “เทศกาล
สงกรานต๑” ตีพิมพ๑ในปี พ.ศ.2531 สรุปได๎วํา เรามักจะเรียก “ตรุษสงกรานต๑” รวมกันวํา “วันตรุษ
วันสงกรานต๑” บ๎าง “ตรุษสงกรานต๑” บ๎าง ความจริงตรุษสงกรานต๑ แบํงเป็น 2 ระยะ ตรุษระยะ
หนึ่ง สงกรานต๑ระยะหนึ่ง ตรุษ (อํานวํา ตรุษะ หรือ ตรุด) แปลวํา ตัดหรือขาด คือ ตัดปี ขาดปี 
หรือสิ้นปี เป็นนักขัตฤกษ๑ เมื่อเวลาสิ้นปี กําหนดเวลาตาม จันทรคติ คือ วันแรม 14 ค่ํา 15 ค่ํา 
เดือน 4 เป็นวันสิ้นปีเกํา พิธีตรุษเป็นพิธีแสดงความยินดีที่ได๎มี ชีวิตผํานพ๎นมาด๎วยความสวัสดีใน
รอบปีหนึ่ง ๆ เรียกวํา “สํงปีเกํา” พิธีตรุษนี้เริ่มต๎นจากชาวพุทธ ในลังกาทวีป เมื่อถึงวันตรุษชาว
ลังกาก็จัดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นนักขัตฤกษ๑ใหญํ นิมนต๑พระสงฆ๑มาสวด 3 วัน คือ วัน
แรม 14 ค่ํา 15 ค่ํา เดือน 4 และข้ึน 1 ค่ํา เดือน 5 เพ่ือขอ พรพระให๎บ๎านเมืองอยูํเย็นเป็นสุข คํา
สวดทั้งหมดเป็นภาษาลังกา ไทยได๎ตําราตรุษจากชาวลังกามาทําตาม พิธี ตรุษจึงมามีขึ้นในเมืองไทย 
พูดถึงพิธีตําง ๆ ที่เนื่องด๎วยพระพุทธศาสนาแล๎ว พิธีตรุษคํอนข๎างจะเรื่องมากกวําทุกพิธี เชํน นิมนต๑
พระสงฆ๑มาสวดอาฏานาฏิยสูตรตลอดคืนยันรุํงในพระบรมมหาราชวัง และผู๎ที่อยูํในพิธีต๎องสวมมงคล
พิสมร (เครื่องรางชนิดหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมร๎อยสายสําหรับปูองกันอันตราย)และถือกระบองเพชร (ใบตาลที่
ขมวดปลายลงอักขระสําหรับใช๎ในพิธีตรุษและโกนจุก)การที่ให๎มีสวดอาฏานาฏิยสูตรเนื่องจาก
ประสงค๑จะให๎เป็นการระงับภัยอันตรายแกํมนุษย๑ทั่วราชอาณาเขตตามพระบรมพุทธานุญาต การที่ให๎
สวมมงคลพิสมรและถือกระบองเพชรนั้น เพื่อใหท๎ราบวําผู๎นั้นเข๎ามาอยูํในพิธี หรือให๎แลเห็นวําสิ่งอัน
เป็นมงคลซึ่งเกิดขึ้นด๎วยคุณพระปริตรที่พระสงฆ๑สวดนั้นตั้งอยูํในตัวผู๎นั้นแล๎ว แตํกลับมีผู๎เข๎าใจกันไป
วํา การที่พระสวดอาฏานาฏิยสูตรหรือภาณยักษ๑ภาณพระนั้นเป็นการขูํตวาดให๎ผีตกใจกลัว แล๎วยิง
ปืนกระหน่ําให๎ผีวิ่ง การสวมมงคลพิสมรก็กลับไปถือกันไปวํา ถ๎าไมํสวม ผีจะวิ่งมาโดนหกล๎ม หรือมา
หลอกหลอนเอา จะทําให๎ปุวยไข๎ไปตําง ๆ ถือกันมาจนถึงอยํางนี้ แตํเดี๋ยวนี้เรื่องมากอยํางนั้นไมํมีแล๎ว 
จะมากอยูํแตํการทําบุญ การสนุกสนานรื่นเริง การพักผํอนหยํอนใจ ซึ่งยังนิยมกันอยูํตามชนบท 
แตํในตัวเมืองชักจะเลือน ๆ หรือหายไปเลยเพราะไปสนใจอยูํแตํตรุษจีน ตรุษฝรั่ง ตรุษไทยเราไมํ
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คํอยสนใจทั้ง ๆ ที่ตรุษไทยเรามีความสําคัญเก่ียวกับการพินิจพิจารณาชีวิตของเราที่ได๎ลํวงผํานพ๎นมา
ในรอบปีหรือผํานมา 365 วัน ประเพณีท่ีปฏิบัติเนื่องในวันสงกรานต๑มีอยูํหลายอยํางแล๎วแตํท๎องถิ่น
ไหนจะปฏิบัติกันอยํางไร แตํก็ไมํพ๎นที่จะปฏิบัติดังตํอไปนี้  
 (1) การทําบุญตักบาตร กํอนจะถึงวันสงกรานต๑ก็เตรียมของทําบุญ เชํน กวนขนมหรือ
กวนกะละแม ถ๎าในวันตรุษก็กวนข๎าวเหนียวแดง เมื่อกวนเสร็จก็แจกจํายกันตามเพ่ือบ๎านใกล๎เรือน
เคียง รุํงขึ้นจะถึงวันสงกรานต๑ก็ตื่นแตํเช๎า นําอาหาร ข๎าว แกงไปทําบุญตักบาตรและเลี้ยงพระท่ีวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 การทําบุญตักบาตร 

ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า 25 

 (2) การกํอพระเจดีย๑ทราย เป็นประเพณีท่ีสืบมาตั้งแตํสมัยพุทธกาล ซึ่งมีการนําทรายมา
กํอพระเจดีย๑ทรายเป็นพุทธบูชา กํอนกํอพระเจดีย๑ทรายต๎องปราบดินให๎เรียบ แล๎วขนทรายมาตาม
ความต๎องการ เททรายลงในพื้นท่ีที่ปราบไว๎ดีแล๎ว เริ่มตกแตํงกองทรายให๎เป็นรูปเจดีย๑ใหญํบ๎างเล็ก
บ๎างตามความต๎องการ เสร็จแล๎วก็มีธงประดับ ความจริงเอาทรายไปกํอตามวัดก็จะได๎ประโยชน๑
ทางวัด เพราะทรายที่นําไปกํอนั้นเมื่อเสร็จแล๎วก็ทลายลงเองถมที่ไปในตัว  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 การกํอพระเจดีย๑ทราย 

ที่มา:แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า 35 
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 (3) การปลํอยนกปลํอยปลา ถือเป็นกุศลอยํางหนึ่งของคนไทย เหตุที่ปลํอยเฉพาะนกกับ
ปลา ไมํปลํอยสัตว๑อ่ืน เห็นจะเป็นเพราะนกเป็นสัตว๑บินได๎ ปลาเป็นสัตว๑วํายน้ําได๎ เมื่อปลํอย นกก็
บินไปในอากาศ ปลาก็วํายลงไปในน้ํา เมื่อปลํอยทั้งนกท้ังปลาก็หายไปเลย การปลํอยปลาในบาง
ท๎องถิ่นมีขบวนแหํกันอยํางสนุกสนาน มีหญิงสาวแตํงตัวสวยเข๎าขบวนแหํ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การปลํอยนก (ซ๎าย) ปลํอยปลา(ขวา) 
ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า37 

 (4) การบังสุกุลอัฐิ คนไทยเป็นผู๎ที่มีความกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ แม๎ทํานจะลํวงลับ
ไปแล๎ว ก็ยังนึกถึงทํานอยูํ จึงหาโอกาสที่จะทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎ทําน เรียกวํา “บําเพ็ญกุศล
ทักษิณานุสรณ๑” คือ ทําบุญอุทิศให๎ผู๎ตาย เมื่อถึงวันในเทศกาลสงกรานต๑ซึ่งมักจะเป็นวันท๎ายของ
เทศกาลสงกรานต๑ ชาวบ๎านที่มีกระดูกของบรรพบุรุษใสํโกศไว๎ ก็นํามาตั้งบนศาลาภายในวัด 
เรียกวํา “ตั้งกระดูก หรือตั้งโกศ” ถ๎าไมํมีกระดูกเก็บไว๎ ก็เขียนชื่อใสํพานนํามาตั้งก็ได๎ เมื่อตั้ง
เรียบร๎อยแล๎ว ก็นิมนต๑พระมาสวดและบังสุกุล บางทีก็มีเทศน๑ด๎วย บางรายก็ไปทําตามท่ีที่ได๎บรรจุ
กระดูกของบรรพบุรุษไว๎ เชํน ใต๎ฐานเจดีย๑ ใต๎ฐานพระพุทธรูป เป็นต๎น เสร็จแล๎วก็ทําพิธีสรงน้ําพระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.4 การบังสุกุลอัฐิ 

ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า39 
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 (5) การสรงน้ําพระตามปกติทุกบ๎านจะมีพระพุทธรูปไวส๎ําหรับบูชา เมื่อถึงวันสงกรานต๑ก็จะ
นําพระพุทธรูปมาตั้งไว๎พร๎อมด๎วยเครื่องสักการบูชาตามสมควร แล๎วให๎คนในบ๎านทั้งหมดมาสรงน้ํา
พระ นอกจากนี้ชาวบ๎านจะพากันไปสรงน้ําพระพุทธรูปกันที่วัดในวันสงกรานต๑ เป็นการแสดงความ
สามัคคีในหมูํบ๎านของตน เมื่อจะไปสรงน้ําพระพุทธรูปก็มีดอกไม๎ธูปเทียนไปบูชา แล๎วเอาน้ําหอม
ประพรมที่องค๑พระพุทธรูปเป็นการแสดงความเคารพบูชาและสรงน้ําในวันสงกรานต๑ซึ่งเป็นวันปีใหมํ 
นอกจากนี้ยังมีการสรงน้ําพระสงฆ๑ ชาวบ๎านกําหนดวันกันกํอนวําจะสรงน้ําพระวันไหน แตํโดยมาก
มักจะนัดหมายสรงน้ําพระกันในวันท๎ายสงกรานต๑ เมื่อสรงน้ําเสร็จแล๎ว พระก็ให๎ศีลให๎พร จากนั้นก็
เลํนสาดน้ํากันอยํางสนุกสนาน เปียกปอนกลับบ๎านด๎วยสีหน๎าอิ่มเอิบในบุญกุศลและสนุกไปด๎วย  

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 2.5 การสรงน้ําพระ 

ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า41 

 (6) การรดน้ําดําหัว การรดน้ําผู๎ใหญํที่เคารพนับถือในวันสงกรานต๑เพื่อขอศีลขอพรจาก
ทําน โดยเชิญผู๎ใหญํนั่งบนตั่ง เตียง หรือเก๎าอ้ี ลูกหลานก็เอาน้ํารดเอาน้ําหอมพรม ทํานก็ให๎ศีลให๎
พร เสร็จแล๎วก็จัดผ๎านุํงผ๎าหํมให๎ทํานเปลี่ยน การรดน้ําผู๎ใหญํมักต๎องเตรียมผ๎าใหมํมาให๎ผลัด บางที
ก็ไปรดน้ําทํานที่บ๎านของทําน สํวนดําหัวเป็นประเพณีทางภาคเหนือ ทํากันในวันปีใหมํ เพื่อเป็น
การแสดงความเคารพนับถือและรักใครํ วิธีดําหัว เอาสิ่งของและน้ําท่ีใสํเครื่องหอม เชํน น้ําอบไทย 
ไปให๎แกํผู๎ที่เคารพนับถือและขอให๎ทํานรดน้ําใสํหัวของตนและให๎ศีลให๎พรเหื่อให๎อยูํเย็นเป็นสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 การรดน้ําดําหัว 
ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า43 
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 (7) การสาดน้ํา ประเพณีการสาดน้ําในวันสงกรานต๑เห็นจะต๎องการสาดน้ําใสํกันเพ่ือให๎
หายร๎อน ตํางฝุายตํางสาดกัน วิธีสาดน้ําก็คือเอาน้ําใสํขันแล๎วสาดออกไปให๎ถึงตัวผู๎ที่เราจะสาด แตํ
เวลานี้ดูเหมือนจะใช๎วิธีรดน้ําแทนการสาดน้ํา ซึ่งทําอยํางนี้สุภาพเรียบร๎อยดี 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.7 การสาดน้ํา 

ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า44 

 (8) การเลํนรื่นเริง การเลํนรื่นเริงในวันสงกรานต๑ก็มีการเลํนสะบ๎า ชํวงชัย มอญซํอนผ๎า 
และอ่ืน ๆ ทุกอยํางเลํนเพ่ือความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเลํนสะบ๎า    การเลํนชํวงชัย                      การเลํนมอญซํอนผ๎า 

ภาพที่ 2.8การเลํนรื่นเริงในวันสงกรานต๑ 
ที่มา :แปลก สนธิรักษ๑, 2535, หน๎า46 
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 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกรํางแบบอยํางในการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนไทย สํานักงาน- 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ (2528,หน๎า 3-6) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลสารท” ไว๎ใน
วารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกันยายน 2528 สรุปได๎วํา การทําบุญวันสารท
ของไทยกําหนดเอาวันสิ้นเดือน 10 เป็นหลัก ในการทําบุญเทศกาลสารทนี้เป็นที่นิยมทํากันทั่วไป 
แตํบางท๎องถิ่นอาจจะเรียกชื่อและมีวิธีปฏิบัติผิดแผกแตกตํางกันออกไปบ๎าง เชํน ในภาคใต๎เรียกวํา 
"ชิงเปรต" สํวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณี “บุญข๎าวสาก” เป็นต๎น การทําบุญเทศกาล
สารทนี้มีวัตถุประสงค๑หลายประการ ได๎แกํ เพื่อแสดงความยินดีที่จะประสบความสําเร็จในการเพาะปลูก
มีผลแรกได๎จากพืชพันธุ๑ธัญญาหารของตน เพื่อแสดงความกตัญ๒ูกตเวทิตาธรรม โดยอุทิศสํวนกุศล
ให๎แกํบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับไปแล๎ว เพื่อทําบุญเป็นสิริมงคลแกํเรือกสวนไรํนา แกํครอบครัว และแกํตนเอง
ที่มีอายุลํวงมาได๎หนึ่งปีโดยสวัสดี เพ่ือบํารุงพระพุทธศาสนาด๎วยการถวายพืชผลแรกได๎หรือขนมตาม
ฤดูกาลแดํพระสงฆ๑ เพื่อทําทานในเทศกาลสารท อุทิศสํวนกุศลเป็นบุพเปตพลีให๎แกํผู๎ลํวงลับไปแล๎ว
โดยทั่วไป และเพ่ือปลูกฝ๓งคุณธรรมโดยยึดสังคหวัตถุในแนวปฏิบัติ เชํน แสดงความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผํ
พืชผลและขนมตามฤดูกาลแกํเพ่ือนบ๎าน กํอให๎เกิดความสามัคคีในหมูํคณะ โดยจําแนกวิธีปฏิบัติใน
การทําบุญเทศกาลสารทได๎ดังนี้ 
 (1) การเตรียม ในสมัยกํอน เมื่อใกล๎วันสารท ชาวบ๎านนิยมกวนขนม “กระยาสารท” กัน
แทบทุกบ๎าน ป๓จจุบันทํากันในบางท๎องถิ่นเทํานั้น ผู๎ที่ไมํได๎ทําก็มักเตรียมจัดซื้อขนมดังกลําวไว๎ ซึ่ง
จะมีขายโดยทั่วไปเมื่อใกล๎ถึงเทศกาลสารท กระยาสารท คือ ของหวานชนิดหนึ่งทําด๎วยข๎าวเมํา 
ข๎าวตอก ถั่ว งา กวนกับน้ําตาล สามารถเก็บไว๎ได๎นาน เมื่อกวนหรือหาซื้อมาแล๎ว ก็จัดแบํงเป็น
สํวน ๆ หํอด๎วยใบตองเป็นจํานวนมากน๎อยตามต๎องการ เพ่ือนําไปตักบาตร และเนื่องจากกระยาสารท
เป็นขนมที่มีรสหวานจัด หากรับประทานกล๎วยไขํรํวมกับกระยาสารทจะทําให๎รับประทานกระยาสารท 
ได๎มากขึ้น ผู๎ทําบุญจึงนิยมนํากล๎วยไขํไปตักบาตรคูํกับกระยาสารท นอกจากนั้นผู๎ทําบุญก็จะเตรียม
อาหารอยํางอ่ืนด๎วยตามกําลังศรัทธา 
 (2) การตักบาตร ในวันสารทชาวบ๎านบางแหํงจะตักบาตรเฉพาะกระยาสารทเทํานั้น สถานที่
ตักบาตรของวัดมักจะสร๎างเป็นร๎าน มีศิษย๑วัดคอยดูแลและถํายขนมใสกํระบุงรวมไว๎เมื่อขนมเต็มบาตร 
สํวนข๎าวและอาหารอื่น ๆ จะนําข้ึนไปถวายบนศาลาหรือกุฏิพระ แตํที่ปฏิบัติแพรํหลายในป๓จจุบัน 
คือ ตักบาตรข๎าวและตักบาตรกระยาสารทรวมกัน ใสํอาหารอยํางอ่ืนในสํารับที่ทางวัดเตรียมไว๎  
 (3) การอุทิศสํวนกุศล วัตถุประสงค๑ของการตักบาตรในวันนี้ คือ เพื่ออุทิศสํวนกุศลให๎ผู๎ที่
ลํวงลับไปแล๎วไมํวําจะเป็นบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น๎อง หรือบุคคลอื่นแม๎ไมํรู๎จักค๎ุนเคยก็ตาม ดังนั้น
เมื่อตักบาตรเสร็จแล๎วก็ควรกรวดน้ําแผํสํวนบุญกุศลไปให๎ 
 (4) การแบํงป๓นกระยาสารท ในเทศกาลนี้ผู๎กวนกระยาสารทจะกวนไว๎จํานวนมาก เพราะ
นอกจากจะนําไปทําบุญแล๎ว ยังนิยมนํากระยาสารทที่ตนกวนเองไปให๎เพื่อนบ๎านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
รสฝีมือกัน หรือนําไปฝากญาตพ่ีิน๎องและเพ่ือนบ๎านที่ไมํมีโอกาสทําขนมดังกลําว เป็นการแสดงไมตรีจิต 
และความระลึกถึงกันในเทศกาลสารทนี้ด๎วย 
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 จังหวัดนครนายก (2555, File: Nakhon-NayokPage2.html) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “ประเพณี
ทําบุญสารทไทย” ไว๎ในเว็บเพจ ( Web page) ชื่อ “ประเพณีสารทไทยและแขํงเรือ จังหวัด
นครนายก” สืบค๎นเมื่อวันที่ 4 มี่นาคม 2555 สรุปได๎วํา คําวํา “สารทไทย” หมายถึงเทศกาลทําบุญ
สิ้นเดือนสิบของไทย จะตรงกับวันแรม15 ค่ํา เดือน 10ของทุกปี ซึ่งมักจะตกราว ๆ ปลายเดือน
กันยายนถึงเดือนตุลาคม วันสารทไทยก็คือประเพณีทําบุญกลางปีเพ่ือให๎เกิดความเป็นสิริมงคลแกํตนเอง
ที่มีชีวิตผํานพ๎นเวลามาได๎ถึงครึ่งปีในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํบรรพชนเพ่ือ
แสดงความกตัญ๒ูรู๎คุณไปด๎วย โดยขนมท่ีนิยมใช๎ทําบุญในชํวงนี้คือ กระยาสารท ตามความเชื่อ
ที่วําหากไมํได๎ทําบุญตักบาตรกระยาสารท ผีปูุยําตายายจะได๎รับความเดือนร๎อนอดๆอยากๆ ซ่ึงจะ
เทํากับลูกหลานไมํกตัญ๒ู นอกจากนี้ ระยะเวลาดังกลําว ยังเป็น ชํวงกล๎วยไขํสุกพอดีจึงมักถวายไป
พร๎อม ๆ กัน การทําบุญเดือนสิบนี้มีในหลายภูมิภาค เชํน ทางอีสานเรียกวํา บุญข๎าวสาก หรือ
สลากภัต เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองอันเป็นการทําบุญอุทิศให๎ผู๎ตายหรือเปรต โดยข๎าวสากจะทําด๎วย
ข๎าวเมํา ข๎าวพองข๎าวตอกคลุกเข๎ากันผสมกับน้ําตาล น้ําอ๎อย ถั่ว งา มะพร๎าวคล๎ายๆกระยาสารทของ
ภาคกลาง โดยมักจะทําราวกลางเดือo 10หํางจากการทําบุญข๎าวประดับดินที่ทําในชํวงสิ้นเดือน 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การกวนกระยาสารท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตักบาตรกระยาสารท                         การถวายภัตตาหารและอื่น ๆ บนศาลา 

ภาพที่ 2.9 ประเพณีทําบุญสารทไทยจังหวัดนครนายก 
ที่มา : จังหวัดนครนายก, 2555, File: Nakhon-NayokPage2.html 

 

  

www.ssru.ac.th



19 
 
 ดิเรก พรตตะเสน (2528,หน๎า  7-12) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “ประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบ 
เมืองนครศรีธรรมราช” ไว๎ในวารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกันยายน 2528 
สรุปได๎วํา การทําบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีท่ีชาวเมืองนครศรีธรรมราชถือปฏิบัติด๎วยศรัทธา
มาแตํดึกดําบรรพ๑ โดยถือเป็นคติวํา ปลายเดือนสิบของแตํละปี เป็นระยะที่พืชพันธุ๑ธัญญาหารใน
ท๎องถิ่นออกผลสุกงอมเต็มที่เก็บกินเก็บขายได๎ เป็นชํวงที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งล๎วนยังชีพด๎วย
การเป็นเกษตรกรชื่นชมยินดีอยํางยิ่งชํวงหนึ่ง ในระยะเดียวกันซึ่งเรียกวําฤดู “สารท” คัมภีร๑
พระพุทธศาสนากลําววํา “ปรทัตตูปชีวีเปรต” จะถูกปลํอยให๎ขึ้นจากนรกมาร๎องขอสํวนบุญตํอ
ลูกหลานญาติพี่น๎อง ณ โลกมนุษย๑ การแสดงออกซ่ึงความชื่นชมยินดีและแผํสํวนบุญให๎บรรพบุรุษ
ที่ตกยากอยูํในนรกของเกษตรกร คือ การเก็บเอาพืชผลแรกออกถวายพระสงฆ๑เพ่ือให๎เห็นสิริมงคล
แกํตน จะได๎ปราศจากโรคภัยพิบัติและเพ่ือเป็นสิริมงคลแกํเรือกสวนไรํนาของตน จะได๎ให๎ผลิตผล
อุดมสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น ในคราวเดียวกันก็บังสุกุลตามพิธีทางพระพุทธศาสนา อุทิศสํวนกุศลไปให๎พํอแมํ  
ปูุยํา ตายาย พ่ีน๎องและลูกหลานที่ลํวงลับไปแล๎ว และเพ่ือให๎เป็นที่มั่นใจจะจัดอาหารคาวหวาน วาง
เซํนที่เรียกกันวํา “ตั้งเปรต”ตามพิธีไสยเวทอีกทางหนึ่งด๎วย ในป๓จจุบันมีประเพณีการ “ชิงเปรต”
เพ่ิมเติมขึ้น กลําวคือ เด็กวัดและเด็กบ๎านใกล๎วัดที่มีฐานะยากจนจะเข๎ามาเก็บอาหารและขนมตั้งเปรต
เดือนสิบ โดยวิธีใครดีใครได๎ เนื่องจากเด็กมีจํานวนมากเลยเกิดการแยํงชิงกัน ชิงจากเปรตทีหนึ่งแล๎ว
คนตํอคนยังชิงกันด๎วย จึงเกิดเป็นธรรมเนียมและถือเป็นประเพณีซึ่งดูจะไมํคํอยเป็นศรีแกํตัวผู๎ชิงนัก
อนึ่งปลายเดือนสิบเป็นระยะเริ่มฤดูฝน การอังคาสภิกษุสงฆ๑ด๎วยพืชผลที่ยังไมํได๎ปรุงแปรเป็นอาหาร
คาวหวานสําหรับขบฉันในทันทีที่รับประเคนนั้น ชาวเมืองมุํงหมายจะให๎เป็นเสบียงเลี้ยงสงฆ๑ในฤดูกาล
อันยากตํอการออกบิณฑบาต และเพ่ือมิให๎ฉันทาคติบังเกิดแกํท้ังสองฝุาย คือ สงฆ๑และทายกทายิกา
ผู๎ศรัทธาถวายพืชผักสด ๆ ดังกลําวแกํสงฆ๑ จึงใช๎วิธี “สลากภัต” โดยใช๎ภาชนะตกแตํงเป็นที่ท่ี
เรียกวํา “สํารับ” ที่หนึ่งก็เรียกสํารับหนึ่ง ชาวนครเรียกวํา “หฺมรับ” ภาชนะจัด “หฺมรับ” คน
โบราณใช๎กระบุงเตี้ย ๆ สานด๎วยไม๎ไผํ เล็กใหญํแล๎วแตํฐานะวําจะจัดหาพืชผักได๎มากได๎น๎อยเพียงไร
ถ๎าภิกษุใดจับสลากได๎ก็จะถวายกระบุงไม๎ไผํที่จัดใสํเป็น “หฺมรับ” นี้ไปด๎วยเลย ในการจัด “หฺมรับ” 
ขั้นแรกจะใสํข๎าวสารรองก๎นกระบุง แล๎วใสํหอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ําตาล ฯลฯ บรรดา
เครื่องปรุงอาหารที่จําเป็นครบหมด ตํอไปก็จัดจําพวกอาหารแห๎ง เชํน ปลาเค็ม เนื้อเค็มและผลผัก
สําหรับประกอบอาหารคาวหวานที่เก็บไว๎เป็นเสบียงได๎นานเป็นพิเศษ เชํน มะพร๎าว ฟ๓ก กล๎วยที่ยัง
ไมํทันสุกงอม อ๎อย ข๎าวโพด ตะไคร๎ และพืชผักอ่ืนบรรดามีในฤดูกาลนั้น ของใช๎จําเป็นประจําครัว 
ของใช๎ในกิจประจําวัน เชํน น้ํามันพืชไม๎ขีดไฟ หม๎อ ถ๎วยชาม เข็ม ด๎าย เครื่องในเชี่ยนหมาก ได๎แกํ 
หมาก พลู กานพลู การบูร พิมเสน สีเสียด ปูน ยาเส๎น บุหรี่ ยาสามัญประจําบ๎าน ธูป เทียน 
เหลํานี้เป็นต๎น ถัดขึ้นมาก็ใสํสิ่งอันเป็นหัวใจของ “หฺมรับ” คือ ขนม 5 อยํางอันเป็นเอกลักษณ๑บุญ
สารทเดือนสิบของชาวเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะ ได๎แกํ ขนมพอง เป็นแพฟุองลอย มุํงหมายจะ
อุทิศสํงให๎สําหรับบุรพชนใช๎ลํองข๎ามห๎วงมหรรณพตามคติพระพุทธศาสนา ขนมลาเป็นแพรพรรณ
สําหรับนุํงหํมขนมกงหรือขนมไขํปลาเป็นเครื่องประดับ ขนมดีซําเป็นเงินเบี้ยสําหรับใช๎สอย ขนมบ๎า
เป็นลูกสะบ๎าสําหรับบุรพชนใช๎เลํนต๎อนรับสงกรานต๑ ขนมเหลํานี้เป็นขนมที่เก็บไว๎ได๎นานไมํบูดเสียงําย
เหมาะจะใช๎เป็นเสบียงเลี้ยงสงฆ๑ไปได๎ตลอดฤดูฝน นอกจากนี้ใน “หฺมรับ” จะใสํขนมอะไรอีกก็ได๎ แตํ
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ต๎องเป็นชนิดที่ไมํบูดเสียงํายเชํนเดียวกัน ที่นิยมกันก็มีกะละแม ทองหยิบ ฝอยทอง กล๎วยหรือมัน
ฉาบน้ําตาล มะพร๎าวแก๎ว และกระยาสารทซึ่งเพ่ิงจะได๎ตัวอยํางไปจากกรุงเทพฯ เสบียงกรังเหลํานี้
พระทํานได๎เป็นสิทธิ์โดยจับสลาก แตํก็ไมํรับประเคน ศิษย๑วัด ทายกทายิกาหรือโยมอุป๓ฏฐาก
จะต๎องรับไปเก็บไว๎เอง แล๎วคํอยประกอบเป็นอาหารคาวหวานประเคนให๎ขบฉันเป็นมื้อ ๆ ไป จึง
ไมํถือวําเป็นการสะสมอาหาร ใสํขนมเสร็จก็ใช๎ไม๎ขวางปากกระบุงเสียทีหนึ่ง บนไม๎ขวางตั้งกระทงเย็บ
ด๎วยใบตองเป็นรูปกลมใสํข๎าวสุกแล๎วเจียนใบตองให๎กลมขนาดเดียวกันปิด บนใบตองปิดตั้งกระทง
เล็กบรรจุกับข๎าว จากนั้นเจียนใบตองให๎กลมขนาดเดียวกันปิด บนใบตองปิดตั้งกระทงเล็กบรรจุ
ของหวานอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาหารคาวหวานในกระทงท้ัง 3 ชั้นนี้ภิกษุขบฉันได๎ในทันทีท่ีรับประเคน 
ถัดมาเย็บใบตองเป็นรูปฝาชีทรงสูงพองามครอบ บนยอดป๓กธูปเทียนและธงผ๎าหรือธงกระดาษเล็ก ๆ
หลากสี กระทงอาหารคาวหวานสําเร็จรูปนี้แหละประเคนพระฉันได๎ทันทีในมื้อที่ถวาย “หฺมรับ” โดย
“สลากภัต” นั้น กระทงใบตองบรรจุอาหารคาวหวานนี้เองท่ีเรียกวํา “ยอดหฺมรับ” แตํที่กลําวมาแล๎ว
เป็นคํานิยมของสมัยกํอน เมื่อตั้ง “ยอดหฺมรับ” เรียบร๎อยแล๎วก็ตกแตํงเอาตามแตํจะเห็นสวยงาม 
เชํน คาดกระดาษเกรียบสีตําง ๆ ป๓กดอกไม๎สดดอกไม๎ประดิษฐ๑ด๎วยกระดาษหรือผ๎า ตุ๏กตารูปละครรํา
และรูปสัตว๑ตําง ๆ ซึ่งประดิษฐ๑ขึ้นจากไส๎หญ๎าปล๎อง ไม๎เถ๊ียะ ไม๎ระกํา หรือไม๎พาเข สอดขัดด๎วย
กระดาษ ใบลาน หรือป๓้นด๎วยดิน จนเป็นที่พอใจ ตุ๏กตาที่ติด “ยอดหฺมรับ” นั้น ถ๎าจะให๎ได๎อานิสงส๑
แรง ต๎องจัดให๎ถูกกับนิสัยชอบของบุรพชนที่จะอุทิศให๎ เชํน บุรพชนชอบดูละคร ชอบกัดปลา เลํน
ไกํชน ชอบชนวัว เลํนนกเขา ก็จัดตุ๏กตารูปนั้น ๆ ติด “ยอดหฺมรับ” ไป  สําหรับ “ยอดหฺมรับ” ใน
ป๓จจุบัน (พ.ศ.2528) ได๎เปลี่ยนเป็นธนบัตรติดก๎านป๓กเป็นธงไปเสียแล๎ว สํวนอาหารคาวหวานที่จะ
จัดตั้งเปรตตามพิธีไสยเวทจัดชนิดที่บุรพชนชอบอยํางละนิดละหนํอย และควรจะจัดขนมเอกลักษณ๑
ทั้ง 5 อยํางไปอีกที่หนึ่งตํางหาก เนื่องจากของใช๎ใสํ “หฺมรับ” มีมากมายซึ่งหาใชํสิ่งที่พึงกระทําได๎ใน
ทุกบ๎านเรือนไมํ จึงเกิด “วันจําย” เพ่ือจับจํายซื้อขายสิ่งของสําหรับใสํ “หฺมรับ”สมัยกํอนวันจําย
คือวันแรม 13 ค่ํา รุํงขึ้นแรม 14 ค่ําประดับตกแตํง “หฺมรับ” แรม 15 ค่ํายกไปวัด ตั้งเปรต และ
บังสุกุลถึงบรรพบุรุษ ตกมาถึงป๓จจุบัน (พ.ศ.2528) วันแรม 13 ค่ํายังเป็น “วันจําย” คงเดิม แตํบาง
ท๎องถิ่นบางวัดก็กําหนดให๎ยก “หฺมรับ” ไปวัดและตั้งเปรตในวันแรม 14 ค่ํา และในวันแรม 15 ค่ํา 
สงฆ๑สวดอนุโมทนาและบังสุกุลอุทิศสํวนกุศลให๎บุรพชน ทั้งนี้เพ่ือตัดพิธีกรรมสําหรับทายกทายิกา
ออกเสียบ๎าง เพราะในวันแรม 15 ค่ําอันเป็นวันสิ้นเดือนสิบ สงฆ๑ก็มีกิจของสงฆ๑ซึ่งละเว๎นไมํได๎อยูํไมํ
น๎อยเหมือนกัน 
 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2555 , File: view31441.html)ได๎นําเสนอเก่ียวกับ 
“ประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช” ไว๎ในเว็บเพจชื่อ “งานประเพณีบุญเดือนสิบ
เมืองนคร 2555” สืบค๎นเมื่อวันที่ 4 มี่นาคม 2555 สรุปได๎วํา ประเพณีบุญเดือนสิบเกิดข้ึนจากความเชื่อ
ในขนบธรรมเนียมประเพณนีิยมสืบทอดแนวคิดจากอินเดียที่วํา บรรพบุรุษท่ีลํวงลับไปแล๎วยังต๎องใช๎
เวรกรรมอยูํในยมโลก จะกลับมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัวของตนในชํวงแรม 1 ค่ํา เดือน 10 ถึง 
แรม 15 ค่ํา ซึ่งทําให๎เกิดมีการทําบุญทําทานอุทิศสํวนกุศล ให๎แกํบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎วซึ่ง
ประเพณีบุญเดือนสิบไมํได๎มีข้ึนเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัดในทางภาคใต๎เทํานั้น 
แตํยังมีทํากันในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานอีกด๎วย และจะมีชื่อเรียกตํางกัน ในภาคอีสาน
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จะเรียกวํา "งานบุญข๎าวสาก"  และ "งานบุญ ตานก๐วยสลาก"ในวันงานจะถือเป็นเสมือนวันรวมญาติท่ี
จะทยอยกันมารํวมกันทําบุญ "รับตายาย"ตั้งแตํวันแรม 1 ค่ําเดือน 10 ไปจนถึงวันแรม 15 ค่ํา ซึ่ง
ถือเป็นวันสุดท๎ายแล๎วที่บรรพบุรุษของครอบครัวตนจะต๎องกลับยมโลก และจะรํวมกันทําบุญครั้ง
สุดท๎ายที่เรียกวํา"สํงตายาย"ซึ่งถือเป็นวันสําคัญท่ีสุดสํวนสํารับอาหารที่จัดไปทําบุญมักจะเป็นชุด
ทองเหลืองหรือถาด โดยจะจัดของที่ใสํไว๎เป็นชั้นหรือเป็นชุด โดยชั้นลํางสุดจะใสํข๎าวสาร 
อาหารแห๎ง หอม กระเทียม ชั้นถัดไปเป็นผลไม๎และของใช๎ประจําวัน สํวนชั้นบนสุดใสํขนมที่เป็น
เอกลักษณ๑ของงานบุญเดือน 10 ซึ่งขาดไมํได๎มีอยูํ 5 ชนิด ซึ่งขนมทั้ง 5 ชนิดนี้จะมีความหมาย
แตกตํางกัน คือ “ขนมลา” เปรียบเสมือนเสื้อผ๎าเพ่ือให๎ผู๎ตายสวมใสํในนรกภูมิ “ขนมพอง”
เปรียบเสมือนแพให๎ผู๎ตายใช๎เป็นพาหนะข๎ามห๎วยแหํงทุกข๑และบาป หรือเวรกรรมตําง ๆ“ขนมบ๎า ” 
เปรียบเสมือน การละเลํนที่ให๎ผู๎ตายเลํน เชํน สะบ๎า  “ ขนมดีซํา”เปรียบเสมือนเบี้ยหรือเงินที่ให๎
ผู๎ตายใช๎ในระหวํางใช๎เวรกรรมในนรกภูมิและ “ขนมกง”เปรียบเสมือนเครื่องทรงหรือเครื่องประดับ
เพ่ือให๎ดูภูมิฐานและสวยงามสํวนอาหารคาวหวานอยํางอ่ืนที่จะมีเพ่ิมเติมลงไปนั้น ก็แล๎วแตํจะ
พิจารณาวําญาติพ่ีน๎องที่ลํวงลับไปแล๎วของตน จะชอบอาหารหรือขนมใด นอกจากอาหารแล๎วยังนิยม
ใสํเครื่องใช๎ไม๎สอย อาทิ ด๎าย เข็ม และเงินเหรียญ (ธนบัตรก็ได๎ )ลงไปในสํารับ ที่เรียกวํา “หมรับ” 
ด๎วย สํารับอาหารที่จัดไว๎สํวนใหญํจะจัดเป็น 2 ชุด ชุดหนึ่งเตรียมไว๎เพ่ือบําเพ็ญกุศลแกํบรรพบุรุษ
ที่ลํวงลับไปแล๎วซึ่งจะนําไปบําเพ็ญที่ศาลาวัดและอีกชุดหนึ่งจะจัดเตรียมไว๎สําหรับผู๎เสียชีวิตที่ไมํมี
ญาติ หรือไมํมีใครทําบุญไปให๎โดยจะตั้งกํอนทางเข๎าวัด ซึ่งจะเรียกวํา "ตั้งเปรต"หลังจากการบําเพ็ญ
กุศลเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ที่เข๎ารํวมพิธีก็จะเข๎าแยํงอาหารที่เหลือจากการบําเพ็ญกุศล โดยมีความเชื่อวํา
ของที่เหลือจากการเซํนไหว๎เปรตนี้เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ กินแล๎วจะได๎กุศลแรง และจะเป็นศิริมงคล
แกํตนและครอบครัว พิธีนี้ชาวนครศรีธรรมราชจะเรียกวํา "ชิงเปรต"หรือการแยํงอาหารจากเปรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ประเพณีทําบุญสารทเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช 
ที่มา : การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2555, File: view31441.html 
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 ศิวะ แสงมณี (2541,หน๎า70-76) ผู๎วําราชการจังหวัดอุบลราชธานีขณะนั้น ได๎นําเสนอ
เกี่ยวกับ“ประเพณีแหํเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข๎าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี” ไว๎ใน
วารสารกินรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 2541 สรุปได๎วํา ตามประเพณีไทยเมื่อถึงวัน
แรม 11 ค่ํา เดือน 8 คือ วันเข๎าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ๑อยูํประจําวัดในชํวงฤดูฝนตลอด 3 เดือนตาม
พุทธบัญญัต ิเพื่อ ไมํให๎พระสงฆ๑ต๎องเดินทางและไปเหยียบย่ําข๎าวกล๎าในนาให๎เสียหาย ชํวงเทศกาล
เข๎าพรรษานี้ชาวพุทธจะนําเทียนไปถวายที่วัดเพื่อให๎พระสงฆ๑จุดตลอดชํวงที่จําพรรษาอยูํ เรียกวํา 
“เทียนพรรษา” ชาวอุบลราชธานีนั้นยึดมั่นในหลักธรรมทางพุทธศาสนามีวิถีชีวิตความเป็นอยูํใน
สังคมเกษตรกรรม งานประเพณีแหํเทียนพรรษาเป็นงานบุญเข๎าพรรษา การ หลํอเทียนพรรษาเพ่ือ
บูชาพระรัตนตรัยถือวําเป็นบุญกุศลแกํตนเอง นอกจากความเชื่อถือตามหลักพระพุทธศาสนาแล๎ว 
สํวนหนึ่งยังมีความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาพราหมณ๑ฮินดู จึงกําหนดให๎เทียนพรรษาท่ีทํา
ขึ้นมาเก่ียวข๎องกับวิถีชีวิตในเรื่องความเป็นสิริมงคลในโอกาสประกอบพิธีกรรมตําง ๆเรียกวํา “เทียน
มงคล” ซึ่งเทียนพรรษาจัดวําเป็นเทียนมงคลอยํางหนึ่งที่ชาวอุบลฯคิดประดิษฐ๑ขึ้นเป็นเวลาอันยาวนาน
จนกลายเป็นประเพณแีหํเทียนพรรษาอุบลราชธานีอันยิ่งใหญํในโอกาสตํอมา การแหํเทียนพรรษา
ของอุบลราชธานีมาจากประเพณีถวายเทียนพรรษาชองชาวอุบลฯ แตํเดิมที่มักทําไปพร๎อมกับ
ถวายสิ่งของอ่ืน ๆ เชํน ผ๎า อาบน้ําฝน และเครื่องใช๎ที่จําเป็นแกํพระสงฆ๑ในชํวงเข๎าพรรษา ทุก
ครัวเรือน ทุกครัวเรือนจะทําเทียน ยาวเวียนรอบศีรษะของทุกคนในครอบครัว แล๎วนําไปถวาย
พระสงฆ๑ในวัดใกล๎หมูํบ๎าน เชํนเดียวกับ เจ๎านายที่ปกครองบ๎านเมืองในสมัยนั้นที่มีการถวายเทียนใน
เทศกาลเข๎าพรรษาเชํนกัน ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล๎าฯ ให๎พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค๑ เสด็จขึ้นมาเป็นข๎าหลวง ตํางพระองค๑ประทับที่เมืองอุบลฯ ทรงเห็นการถวายเทียนเป็น
ลักษณะตํางคนตํางทํา จึงทรงให๎มีการแหํเทียนขึ้นเป็นครั้งแรกโดยให๎กรมการเมืองแตํละทํานทําต๎น
เทียนมารวมกันที่วัดของพระองค๑ จัดให๎มีมหรสพสมโภชตลอดคืน นําไปถวายคุ๎มวัดตําง ๆ ใน
วันรุํงขึ้นพร๎อมกับให๎มีการทําบุญตักบาตร ในปี พ.ศ.2444 เมืองอุบลฯ จัดงานบุญบั้งไฟแหํบั้งไฟไป
รอบเมือง แล๎วจุดขึ้นไปบนท๎องฟูา และได๎เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยบั้งไฟตกลงมาถูกชาวบ๎านตาย ในงาน
มีเหตุวิวาทกัน กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค๑จึงสั่งให๎งดเว๎นการจัดงานบุญบั้งไฟในเขตเมืองอุบลฯ 
และให๎จัดงานประเพณีแหํเทียนพรรษาแทน งานแหํเทียนพรรษาสมัยแรก ๆ เป็นการรวมตัวกัน
ของชาวบ๎านจากคุ๎มวัดตําง ๆ รํวมมือกันจัดงาน ประเพณีนี้ ไมํมีขบวนแหํและการประกวดต๎นเทียน
พรรษา แตํถือเป็นประเพณีสืบตํอเนื่องกันมาไมํขาด จนถึงเม่ือปี พ.ศ.2470 มีการจัดทําต๎นเทียน
พรรษาอยํางสวยงาม ซึ่งการจัดทําต๎นเทียนพรรษามีวิวัฒนาการมาเป็นลําดับ กลําวคือ จากการนํา
รังผึ้งมาต๎มเอาขี้ผึ้งไปฟ๓่นเป็นเทียน การนําเทียนเลํมเล็ก ๆ หลาย ๆ เลํมมามัดรวมกันเป็นลําต๎น 
แล๎วนําไปติดตั้งกับฐาน การมัดรวมเทียนแบบนี้เป็นต๎นแบบของต๎นเทียนพรรษาประเภท “มัดรวม
ติดลาย” ซึ่งเป็นต๎นแบบเกําแกํของเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ตํอมาได๎เกิดความคิดทําให๎เป็นตน
เทียนต๎นเดียวเพ่ือให๎จุดไฟได๎นานวันและสะดวกในการประดับตกแตํง จึงใช๎ลําไม๎ไผํทะลุปล๎องเป็น
ตัวแบบสําหรับหลํอเทียน แล๎วนํามาติดตั้งกับฐาน ประดับตกแตํงตามต๎นเทียนและฐานเทียนให๎
สวยงามด๎วยกระดาษสีทําเป็นลวดลายไทย เทียนลักษณะนี้เรียกวํา “ประเภทติดพิมพ๑” จากนั้นมีการ
จัดขบวนแหํเทียน การประกวดเทียน การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง การแสดง เชํน การฟูอนรําใน
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ขบวนแหํ รวมทั้งเปลี่ยนจากการใช๎คนหามเทียนมาใช๎พาหนะบรรทุก เชํน เกวียน รถลาก มีการ
ประกวดเทียนอยํางเต็มรูปแบบเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2495 จากนั้นนับตั้งแตํปี พ.ศ.2502 เป็นต๎นมาเป็น
ยุคทองของการทําเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ชํางรุํนใหมํ ได๎ริเริ่มหลํอเทียนให๎มีขนาดใหญํโตและสูง
กวําเดิม มีการแกะสลักลวดลายประดับโอบต๎นเทียนให๎มี ความวิจิตรพิสดารมากยิ่งข้ึน ทําให๎การ
ประกอบและการแหํเทียนพรรษาเป็นที่เลื่องลือกันทั่วประเทศ การแหํเทียนพรรษาเป็นประเพณี
อันสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีที่แสดงให๎เห็นคุณคําของวัฒนธรรมหลายประการ เชํน คุณคําทาง
จริยธรรม บุญกุศลตามความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนา การฟ้ืนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท๎องถิ่นและของชาติ นอกจากนี้ยังสะท๎อนให๎เห็นถึงองค๑ประกอบ ของงานศิลปหัตถกรรมท่ี
สมบูรณ๑แบบในทุกด๎าน คือ วิจิตรศิลป์ ในงานสถาป๓ตยกรรม คือ การ ออกแบบต๎นเทียนและ
สํวนประกอบตําง ๆ ในงานจิตรกรรม คือ การวาดภาพลายเส๎นลงบนต๎นเทียนกํอนแกะสลัก และงาน
ประติมากรรม คือ การป๓้นหุํนองค๑ประกอบ ฯลฯ รวมทั้งเกิดภูมิป๓ญญา ท๎องถิ่นใหมํ ๆ ในด๎านดนตรี 
นาฏศิลป์ และเกิดชํางฝีมือรุํนใหมํ ๆ สืบทอดชํางรุํนเกําไว๎เป็นจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 ประเพณีแหํเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มา :ศิวะ แสงมณ,ี 2541, หน๎า74 

 AmazingThailand (2555, File: blog-post_17.html) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “ประเพณี
ตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี” ไว๎ในเว็บเพจ ชื่อ “งานประเพณี
ตักบาตรเทโว” สืบค๎นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 สรุปได๎วํา ประเพณีตักบาตรเทโวมีปรากฏอยูํใน
พุทธตํานาน เรื่อง “เทโวโรหณสูตร” ประเพณีตักบาตรเทโว มาจากคําวํา  “เทโวโรหณะ” การ
เสด็จลงจากสวรรค๑ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า โดยในแรม 1 ค่ําเดือน 11 ของทุกปี เป็นวัน
คล๎ายวันที่พระพุทธเจ๎าเสด็จลงสูํมนุษย๑โลกจากพุทธตํานานดังกลําว พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุทัยธานี
จึงได๎รํวมกันจัดงานเป็นประเพณีสืบตํอกันมาช๎านาน โดยจะมีพระภิกษุสงฆ๑จากทุกอําเภอในจังหวัด
อุทัยธานีจะมาชุมนุมกัน ณ ยอดเขาสะแกกรัง แล๎วลงมาตามบันไดจํานวน 449 ขั้นเพ่ือลงมารับ
บาตรจากพุทธศาสนิกชนณ วัดสังกัสรัตนคีรี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

 

www.ssru.ac.th



24 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี 
ที่มา :AmazingThailand, 2555, File: blog-post_17.html 

  
 จึงอาจสรุปได๎วํา เทศกาลงานบุญที่ชาวไทยพุทธทั่วประเทศรํวมกันจัดให๎มีขึ้นเป็นประจํา
ทุกปีเพื่อบําเพ็ญกุศลและเพ่ือความรื่นเริงบันเทิงใจ ณ วัดในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพ
ศรัทธาของคนในท๎องถิ่นนั้น ๆ มีอยูํด๎วยกัน 4 เทศกาลงานบุญ ได๎แกํ 

(1) เทศกาลสงกรานต๑ ระหวํางวันที่ 13-15 เมษายนมีกิจกรรมสําคัญเนื่องในเทศกาล
สงกรานต๑ คือ การทําบุญตักบาตรการทําบุญเลี้ยงพระ การบังสุกุลอัฐิของผู๎วายชนม๑ การสรงน้ํา
พระพุทธรูป การสรงน้ําพระสงฆ๑ การรดน้ําผู๎ใหญํที่เคารพนับถือ การสาดน้ําเพื่อความสนุกสนาน 
การกํอพระเจดีย๑ทราย การปลํอยนกปลํอยปลา และการละเลํนเพ่ือการรื่นเริงตําง ๆ  

(2) เทศกาลเข๎าพรรษา ตั้งแตํวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 รวม 3 เดือน
เต็มมีกิจกรรมสําคัญเนื่องในเทศกาลเข๎าพรรษา คือ การถวายผ๎าจํานําพรรษาหรือผ๎าอาบน้ําฝน 
การถวายเทียนพรรษา และการบวชเป็นพระภิกษุและจําพรรษาครบทั้งพรรษา  

(3) เทศกาลสารท ถือเอาวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10เป็นวันเทศกาล
สารทมกีิจกรรมสําคัญเนื่องในเทศกาลสารท คือ ชาวบ๎านจะนํากระยาสารทพร๎อมกล๎วยไขํและ
อาหารอื่น ๆ มาถวายพระ โดยจะทําพิธีตักบาตร เฉพาะกระยาสารทตักบาตรเสร็จแล๎วก็กรวดน้ํา
อุทิศสํวนกุศลให๎แกํบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว ถือกันวําถ๎าไมํได๎ทําบุญตักบาตรกระยาสารท ผีปูุยํา
ตายายที่ตายไปแล๎วจะได๎รับความเดือดร๎อนอด ๆ อยาก ๆ เทํากับลูกหลานที่อยูํข๎างหลังขาดความ
กตัญ๒ู เทศกาลสารทในภาคใต๎และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการเรียกชื่อและจัดทํากิจกรรม
แตกตํางกันออกไปในรายละเอียดแตํมีจุดรํวมเหมือนกัน คือ เป็นการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํ
บรรพบุรุษที่ลํวงลับและผู๎ที่ตายไปแล๎ว 

(4) เทศกาลออกพรรษา วันออกพรรษาตามเกณฑ๑ของพระคือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 
ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 เดือนที่จําพรรษา วันรุํงขึ้นพระสงฆ๑สามารถจาริกไปเผยแผํพระธรรมยังที่อ่ืน  ๆ
ได๎ตามต๎องการ มีกิจกรรมสําคัญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา คือ ประเพณีตักบาตรเทโวในวันแรม 
1 ค่ํา เดือน 11 และประเพณีทอดกฐินเริ่มตั้งแตํวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 
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2.2 เทศกาลงานบุญของชาวบาหลีฮินดู 

 2. 2.1  การนับถือศาสนาฮินดูของชาวบาหล ี
 นันทวัน เพ็ชรวัฒนา(2532) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “การนับถือศาสนาฮินดูของชาว
บาหลี” สรุปได๎วําบาหลีเป็นเกาะเล็ก ๆ อยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของเกาะชวา พื้นที่สํวนใหญํเป็น
ภูเขาไฟ มีเนื้อท่ีมากกวํา 2,000 ตารางไมล๑ (5,623 ตารางกิโลเมตร) มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งใน  27 
จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย เป็นดินแดนแหํงการทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีวัด ดนตรี และ
การฟูอนรําที่งดงาม มีภูมิประเทศและหาดทรายสวยงาม มีจํานวนประชากรมากกวําสองล๎านคนชาว
บาหลีสํวนใหญํนับถือศาสนาฮินดูซึ่งนําเข๎ามาเผยแพรํจากอินเดียซึ่งเคยปกครองบาหลีมาเม่ือกวํา 
1,800 ปีมาแล๎ว บ๎านเมืองจึงเต็มไปด๎วยเทวสถานหรือวัดของฮินดู บาหลีเป็นเกาะแหํงเดียวในโลกที่
ชาวบ๎านปลูกบ๎านเรือนหันหลังให๎ทะเล และหันหน๎าบ๎านเข๎าหาภูเขา เพราะเชื่อกันวําภูเขาเป็นที่ประทับ
ของเทพเจ๎า สํวนท๎องทะเลเป็นที่อยูํของภูตผีปีศาจ เนื่องจาก ชาวบาหลีนิยมลอยอังคารของผู๎ตายใน
ท๎องทะเล จึงกลัวกันวําดวงวิญญาณของผู๎ตายซึ่งสิงสูํอยูํตามชายฝ๓่งอาจจะอาละวาดเอาได๎ ด๎วยเหตุนี้
จึงไมํสร๎างที่อยูํกันตามชายหาด แตํจะสร๎างวัดเพ่ือบูชา เทพเจ๎าแหํงท๎องทะเล “บารูนา” ไว๎แทน และ
วัดเหลํานี้เป็นสัญลักษณ๑เพียงอยํางเดียวเทํานั้นที่แสดงวํามนุษย๑ลงมาทําอะไรไว๎ที่ชายหาด ชาวบาหลี
มีความเชื่อในเรื่องภูติผีปีศาจและกลัวผีกันมาก ในเวลานอนตอนกลางคืนต๎องปิดหน๎าตํางให๎มิดชิด 
และคงเป็นเพราะความเชื่ออันนี้เองจึงทําให๎การสร๎างบ๎านเรือนของชาวบาหลีไมํนิยมมีหน๎าตํางมากนัก 
เพ่ือสะดวกในการปูองกันผี ศาสนาฮินดูในบาหลีแตกตํางจากที่อ่ืน ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย เพราะ
ความเชื่อและความศรัทธาของคนบาหลฮิีนดูเกี่ยวข๎องและผูกพันอยํางแนํนแฟูนอยูํกับเทพเจ๎า ภูตผี
ปีศาจ เวทมนต๑คาถา คุณไสย และพํอมดหมอผี ตลอดจนมนต๑ดําตําง ๆ ฯลฯ พิธีกรรมตําง ๆ เป็นไป
เพ่ือการเซํนสรวงบูชาเทพเจ๎าและปูองกันภูตผีร๎าย บรรพบุรุษดั้งเดิมของบาหลีเรียกวํา “บาหลี อาก๎า” 
สถิตอยูํที่เทือกเขาสลับซับซ๎อนทางด๎านตะวันออกของตัวเกาะ และเป็นผู๎ปกป๓กรักษาอนุชนรุํนหลัง
ให๎อยูํเย็นเป็นสุข เชื่อกันวํา ศาสนาฮินด-ูพุทธได๎เข๎ามาเผยแพรํอยูํในบาหลีเมื่อ 2,000 ปีมาแล๎ว และ
ตํอมากลายเป็นฮินดู-บาหลแีทน ชาวบาหลีศรัทธาในองค๑ “มหาเทพ” ผู๎ยิ่งใหญํซึ่งภาษาบาหลีเรียกวํา 
“อิด๎า ซาง หยางวิดิวาสา” พระองค๑แปลงกายได๎ 3 เพศ คือ ชาย หญิง และไมํมีเพศ ซึ่งความเชื่อนี้
สอดคล๎องกับความเชื่อในศาสนาฮินดูซึ่งมีเทพถึง 3 องค๑ คือ พระพรหม-พระผู๎สร๎างโลก พระวิษณุ-พระ
ผู๎รักษาโลก และพระศิวะ-พระผู๎ทําลายโลก รวมทั้งหมายถึงไฟ น้ํา และอากาศ แตํเทพเจ๎าทั้ง 3 องค๑นี้
มิได๎ปรากฏเป็นรูปป๓้นอยูํในวิหารหรือวัดของชาวบาหลีฮินดู คงใช๎แตํสีเป็นสัญลักษณ๑แทนเทํานั้น คือ 
สีแดงแทนองค๑พระพรหม  สีดําแทนองค๑พระวิษณุ และสีขาวแทนองค๑พระศิวะ คําสอนในศาสนาฮินดู
บาหลีเน๎นเรื่องความดีและความชั่วมาก ความดีหรือสิ่งที่เป็นมงคลจะแสดงออกในรูปภูเขาศักดิ์สิทธิ์
พระอาทิตย๑ขึ้น กลางวัน ด๎านขวามือ และชีวิต สํวนความเลว ความชั่วหรือสิ่งอัปมงคล ปรากฏอยูํใน
รูปของทะเล กลางคืน ด๎านซ๎ายมือ และวิญญาณชั่วร๎าย ความเชื่อเหลํานี้ดูเป็น เรื่องงําย ๆ มีเกิด
ขึ้นอยูํแล๎วตามธรรมชาติ และพบเห็นได๎ในชีวิตประจําวัน ชีวิตของมนุษย๑ยืนอยูํบนจุดสูงสุดของของ 2 
สิ่งคือ ยอดเขาสูงสุด และท๎องทะเลสํวนลึกท่ีสุด การตํอสู๎กันระหวํางความดีและความชั่วปรากฏให๎
เห็นในพิธีกรรมและการแสดงในพิธีศักดิ์สิทธิ์ การบูชาเทพเจ๎าหรือบูชาสวรรค๑จึงเป็นไปเพ่ือ ขอให๎
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ปกป๓กรักษาชีวิตมนุษย๑ให๎พบแตํสิ่งที่ดี ฉะนั้นเครื่องบูชาทั้งหลายที่จะบูชาเทพเจ๎าจึงตั้งไว๎บนที่สูง เชํน 
เนินดินสูง ๆ สํวนเครื่องเซํนเพ่ือป๓ดปูองภูตผีร๎ายจะตั้งไว๎ที่พ้ืนดิน  
 ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ๑ (บก.)(2541) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “การนับถือศาสนาฮินดูของ
ชาวบาหลี” สรุปได๎วํา บาหลีเป็นเกาะทางตะวันตกสุดของหมูํเกาะซุนดาน๎อย (Lesser Sundas) มี
พ้ืนที่ทั้งหมดราว 5,600 ตารางกิโลเมตร (2,021 ตารางไมล๑) จึงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กที่สุดของ
หมูํเกาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นหมูํเกาะที่ใหญํที่สุดในโลก เกาะน๎อยใหญํ 13,677 เกาะของอินโดนีเซีย
วางตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย และตั้งขนาบแนวเหนือใต๎ของเส๎นศูนย๑สูตร
ระหวํางแหลมมลายูและนิวกินี (New Guinea) ประชากรราวสามล๎านคนของบาหลีสืบเชื้อสายมา
จากชนกลุํมตําง ๆ หลายกลุํมซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต๎เมื่อ 2,500 ถึง 1,500 ปีกํอนคริสตกาล 
ป๓จจุบันชาวบาหลีนับถือศาสนาอะกะมาฮินดูธรรมา (Agama Hindu Dharma)พิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็นสิ่งที่ชี้นําการดําเนินชีวิตของชาวบาหลีตั้งแตํเกิดจนตาย และตํอไปจนถึงโลกหลังความตาย
กิจกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยงสมาชิกของครอบครัวและชุมชนเข๎าไว๎ด๎วยกัน ศาสนาเป็นตัวกําหนด
ผังเมือง ระเบียบในครัวเรือนและกฎเกณฑ๑ทางจริยธรรมของผู๎คน วันหยุด ความบันเทิงและการ
พบปะสังสรรค๑จะถูกกําหนดด๎วยปฏิทินภายใต๎ระเบียบแบบแผนทางศาสนา ศาสนาอะกะมาฮินดู
ธรรมาของชาวบาหลีเป็นป๓จจัยสําคัญของเอกลักษณ๑ของชนชาติและการดําเนินชีวิตของชาวบาหลี  
และปรากฏอยูํในทุกหนแหํง เป็นเครื่องคํ้าจุนความสงบและสันติสุขในชีวิตของผู๎คน วิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์(เทพเจ๎าและบรรพบุรุษ) ได๎รับการสักการบูชาโดยการกราบไหว๎และการอุทิศสํวนกุศล 
การรังควานของวิญญาณชั่วร๎าย (ปีศาจ แมํมด และผีสาง) ถูกปูองกันโดยการประกอบพิธีล๎าง
มลทินความชั่วร๎ายและพิธีไลํผีการประกอบพิธีทั้งสองเป็นกิจกรรมที่ไมํอาจละเลยเนื่องจาก
ความสุขและความพอใจในชีวิตจะเกิดขึ้นกับผู๎ที่คํานึงถึงความสําคัญของพลังทั้งสองนี้เทํานั้น ใน
ลําดับชั้นที่เหนือข้ึนไปจากความดีและความชั่ว ชีวิตและความตาย คือ ความเป็นเอกภาพของ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นบํอเกิดและความสมบูรณ๑ของสรรพสิ่ง ความเป็นเอกภาพนี้ คือ ซังห๑ยางวิดีวะซา 
(SanghyangWidiWasa) พระเจ๎าสูงสุดของชาวบาหลี เทพเจ๎าองค๑อ่ืน ๆ และวิญญาณบรรพบุรุษ 
ล๎วนแตํเป็นสํวนหนึ่งซึ่งสูงสํงของเทพแหํงจักรวาลองค๑นี้ การบวงสรวงเซํนไหว๎ทุกอยํางมี
จุดมุํงหมายเพ่ือสักการะซังห๑ยางวิดีวะซา ถึงแม๎วําในทางทฤษฎี อะกะมาฮินดูธรรมาเป็นศาสนา
เอกเทพ การประกอบพิธีตําง ๆ กลับมิได๎ปฏิบัติในนามของซังห๑ยางวิดีวะซาโดยตรง มีวัดและศาล
เพียงไมํก่ีแหํงที่อุทิศให๎กับเทพแหํงจักรวาลองค๑นี้ สํวนใหญํแล๎วจะเป็นวัดที่อุทิศให๎กับอวตารตําง ๆ 
ของเทพองค๑นี้ มีคํากลําววํา “ชาวบาหลีรู๎จักพระเจ๎าเพียงองค๑เดียว แตํทําการสักการบูชาเทพและ
บรรพบุรุษมากมาย” เนื่องจากการมีอวตารของพระเจ๎า ซังห๑ยางวิดีวะซาเป็นพระเจ๎าองค๑เดียว แตํมี
พลังสร๎างสรรค๑ของพระองค๑คือพระพรหม พลังรักษาของพระองค๑คือพระวิษณุ และพลังทําลายล๎าง
ของพระองค๑คือพระศิวะ ซึ่งชาวบาหลีเรียกกันวํา “ตรีมูรติ” ( Timurti)หรือ “ตรีเทพ” ตามวัด
ขนาดใหญํของบาหลีจึงขาดแทํนบูชาเทพทั้งสามองค๑นี้ไมํได๎ และเมื่อใดก็ตามท่ีจะมีการประกอบ
พิธีกรรม คนเฝูาวัดจะตกแตํงประดับแทํนดังกลําวด๎วยผ๎าสามสีกํอนเริ่มพิธีผ๎าสีแดงสําหรับพระพรหม 
สีขาวสําหรับพระศิวะ และสีดําสําหรับพระวิษณุ ตรีเทพเป็นเทพที่อยูํรองลงมาจากซังห๑ยางวิดีวะซา 
แตํอยูํสูงกวําเทพองค๑อ่ืน ๆ ที่เรียกวํา “เดวา” ( Dewa หรือเทพ) และ “เดวี” ( Dewiหรือเทวี) ซ่ึง
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เป็นอวตารของซังห๑ยางวิดีวะซา เชํน พระเจ๎าในอวตารของเดวาบะรุนา (Baruna) เป็นเทพแหํงท๎องทะเล 
อวตารของเดวีซรี ( Sri) เป็นเทวีแหํงความอุดมสมบูรณ๑ จุดเดํนของศาสนาอะกะมาฮินดูธรรมาคือ
ความยืดหยุํนในการปรับแนวทางปฏิบัติให๎เข๎ากับกาลเทศะที่เปลี่ยนไป ชํวยชี้แนวทางการดําเนินชีวิต
ให๎กับชุมชนทางด๎านกฎธรรมเนียมประเพณีเดิม พิธีกรรมที่พลเมืองพึงปฏิบัติ ศาสตร๑ ไสยศาสตร๑ 
การงาน และความบันเทิง ชาวบาหลีทําบุญและประกอบศาสนกิจภายใต๎คําแนะนําของนักบวชผู๎
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให๎ผลของการกระทํานั้นถูกสํงไปสูํที่พึงประสงค๑ งานพิธีที่มีความเก่ียวข๎องกับคน
ทั่วไป เชํน งานแตํงงาน หรือการให๎พรเด็กแรกเกิด มีนักบวชเป็นผู๎ดําเนินการตามประเพณี หรือ
แม๎แตํการสร๎างบ๎านใหมํ เมื่อกํอสร๎างเสร็จลง นักบวชจะได๎รับการนิมนต๑เพื่อมาทําพิธีขึ้นบ๎านใหมํ
กํอนที่ครอบครัวนั้นจะเข๎าอยูํอาศัย  
 มัลลิกา พงศ๑ปริตร  (บก.) (254 8)ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “การนับถือศาสนาฮินดูของ
ชาวบาหลี” สรุปได๎วํา เกาะบาหลีเป็นหนึ่งใน 17,508 เกาะของหมูํเกาะอินโดนีเซีย มีเนื้อที่เพียง
หนึ่งในสามของร๎อยละหนึ่งของผืนดินทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูํสุดปลายด๎านตะวันตก
ของหมูํเกาะซุนดาน๎อย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของแนวเกาะภูเขาไฟที่เป็นสันหลังของประเทศ ตั้งอยูํใต๎
เส๎นศูนย๑สูตรเพียง 8 องศา อยูํทางตะวันออกของเกาะชวา คั่นด๎วยชํองแคบบาหลีที่แยกเกาะทั้ง
สองออกจากกันซึ่งกว๎างไมํถึง 3 กิโลเมตร (2 ไมล๑) และลึกเพียง 60 เมตร (200 ฟุต) เกาะบาหลี
แบํงครึ่งด๎วยภูเขาไฟซึ่งทอดตัวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทางใต๎ของภูเขาไฟเป็นถิ่นปลูก
ข๎าวที่มีชุมชนหนาแนํนและเป็นแหลํงวัฒนธรรมมากมาย เชํนเดียวกับชาวอินโดนีเซียสํวนมาก ชาว
บาหลีเป็นญาติหําง ๆ ของชาวมาเลย๑และชาวโพลีเนเชียน ในยุคหลังชาวบาหลีมีบรรพบุรุษเป็น
ชาวชวาตอนกลางและตะวันออก รวมทั้งยังผสมผสานเชื้อสายชาวตํางชาติมากมายที่เข๎ามาในหลาย
ศตวรรษท่ีผํานมา ซึ่งสํวนใหญํเป็นชาวจีน ตามด๎วยชาวอินเดียและอาหรับ ชาวอินเดียนําศาสนาพุทธ
และศาสนาฮินดูเข๎ามาภายหลังซึ่งกลายเป็นความเชื่อหลักในบาหลี อันเป็นที่มั่นเดียวของศาสนาฮินดู
ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศอิสลามท่ีใหญํที่สุดในโลกตราบจนทุกวันนี้ ศาสนาฮินดูและ
ความเชื่อเรื่องวรรณะได๎ผสมผสานกับศาสนาพุทธและคติผีสางเทวดาดั้งเดิมของชาวบาหลี ศาสนาที่
ชาวบาหลีนับถือกันทุกวันนี้มีชื่ออยํางเป็นทางการวํา “อากามา ฮินดู ธรรมะ” หรืออีกชื่อท่ีนิยม
เรียกกัน คือ “อากามา ตีร๑ตา” (ศาสนาแหํงน้ําศักดิ์สิทธิ์) ด๎วยน้ํามนต๑เป็นสิ่งสําคัญในพิธีกรรมตําง  ๆ
มากมาย คติฮินดูที่มองจักรวาลเป็นระเบียบระบบนั้นลงตัวเหมาะเจาะกับความเชื่อท๎องถิ่นดั้งเดิม
ของชาวบาหลีที่วําจักรวาลเป็นองค๑รวมของทุกสิ่ง ทั้งปวงเทพ ผู๎คน และปีศาจล๎วนเป็นสํวนหนึ่งของ
จักรวาล เทพเจ๎าอันประเสริฐ ผู๎สร๎างและธํารงชีวิต (เทวะ และ บาตารา) ทรงสถิตบนขุนเขา สํวน
ปีศาจและสัตว๑นรก (ภูตา และ กาลา) ที่เป็นมารร๎ายนั้นอาศัยอยูํใต๎ท๎องทะเล บาหลีจึงเป็นหนึ่งใน
สํวนน๎อยของวัฒนธรรมชาวเกาะที่ให๎ความเคารพตํอท๎องทะเลอยูํเพียงหําง ๆ ความเชื่อเชํนนี้สะท๎อน
ถึงทวิภาวะในธรรมชาติทั้งปวง เชํน สูง-ต่ํา ซ๎าย-ขวา มืด-สวําง บริสุทธิ์-แปดเปื้อน ดี-เลว เกิด-ดับ 
สองกระแสที่มนุษย๑ต๎องเวียนวํายอยูทํํามกลาง สังคมบาหลีถือเทพเจ๎าเป็นตัวแทนแหํงศานติสุข ขณะที่ 
มารคือตัวแทนความป๓่นปุวน เทพยดาและบรรพชนเป็นดั่งเทพประสาทพรแกํมนุษย๑ในทางตรงกันข๎าม
ปีศาจมุํงทําลายมนุษยชาติ ศาสนาฮินดูจึงมุํงแสวงหาความสมดุลระหวํางพลังสองฝุายนี้ เทพจะต๎อง
ได๎รับการถวายเครื่องบูชาอยํางสม่ําเสมอ เพื่อแสดงความระลึกถึงกรุณาธิคุณของเทพที่มีตํอมนุษย๑ 
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หากละเลยเผําพันธุ๑มนุษย๑จะถูกลงโทษด๎วยการระเบิดของภูเขาไฟ แผํนดินไหว และโรคระบาด เพื่อ
สั่งสอนให๎สํานึกถึงสิ่งทีเทพได๎ประทานให๎และหน๎าที่ของชาวบาหลีตํอเทพ ปีศาจและแมํมดก็ต๎อง
ได๎รับเครื่องสักการะเชํนกัน เพื่อปูองกันมิให๎มนุษย๑ถูกรังควาน ทั้งนี้เครื่องบูชาสําหรับเทพเจ๎าซึ่งชาว
บาหลีจะนํามาบริโภคตํอหลังจากท่ีเทพได๎โปรดแล๎วนั้น จะประดิดประดอยอยํางวิจิตรบรรจง ในขณะที่
เครื่องสักการะปีศาจจะวางอยูํตามพ้ืน และจะถูกนําไปท้ิงหรือปลํอยให๎สุนัขคุ๎ยกินเป็นอาหาร เทพ
ชั้นสูงของชาวบาหลี คือ เทพฮินดูในปางอวตารตําง ๆ ของซังห๑ยัง วีดีวาซา องค๑เทพสูงสุดหนึ่งเดียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.13 ภาพลายเส๎นรูปองค๑เทพซังห๑ยัง วีดี วาซา 

ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า 79 

ซึ่งแม๎จะทรงเป็นองค๑เอกเทพ แตํทวํามีฤทธิ์เป็นพระผู๎สร๎างคือพระพรหม เป็นพระผู๎รักษาคือพระวิษณุ 
และเป็นพระผู๎ทําลายคือพระศิวะ ดังนั้นหลักใหญํของการบูชาของชาวบาหลีคือพระศิวะ เนื่องด๎วย
ทรงเก่ียวข๎องโดยตรงตํอชีวิตชาวบาหลี ด๎วยการเป็นทั้งพระผู๎ทําลาย และพระผู๎อํานวยพรให๎เกิด
ใหมํ บํอยครั้งจะทรงอยูํในปางสูรยะหรือเทพแหํงอาทิตย๑ นอกจากนี้ยังมกีารบูชาเทพอีก 2 องค๑ของ
ไตรเทพฮินดูคือพระพรหมและพระวิษณุด๎วย รวมทั้งยังบูชาสิ่งอื่นด๎วย อาทิ เทพยดาแหํงความอุดม
สมบูรณ๑ และเทพท๎องถิ่น ได๎แกํ เทพารักษ๑ประจําสิ่งตําง ๆ ในธรรมชาติ เชํน เทพารักษ๑ประจําภูเขา 
ทะเลสาบ ต๎นไม๎ และแมํน้ําเชํนเดียวกับบรรพบุรุษท่ีได๎รับความ เคารพดั่งเทพ อยํางไรก็ตามเหนือ
ทุกสิ่งคือความเชื่อในการรวมเป็นหนึ่งของพลังเหนือธรรมชาติทั้งปวงไว๎ในองค๑ซังห๑ยัง วีดี วาซา เทพ
เจ๎าสูงสุดผู๎เป็นเอกในจักรวาล ผู๎อวตารเป็นเทวะและเทวีปางตําง ๆ ที่ชาวบาหลีบูชา องค๑เทพสูงสุด
ในปางเทวีศรีเป็นพระแมํแหํงความอุดมสมบูรณ๑ ผู๎สร๎างต๎นข๎าว ในปาง เทวา บารูนาเป็นเทพแหํง
ทะเล เมื่อชาวบาหลีบูชาเทพปางตําง ๆ หรือบรรพบุรุษ ก็เป็นการบูชาองค๑ ซังห๑ยัง วีดี วาซาเชํนกัน 
ศาสนาฮินดูเข๎ามาเข๎มแข็งในบาหลีในคริสต๑ศตวรรษที่ 15 เมื่อนักบวชพราหมณ๑กลุํมใหญํย๎ายถิ่นฐานมา
จากชวาเพ่ือหลบหลีกการคืบคลานของอิสลาม นักบวชเหลํานี้เองที่เป็นผู๎นําระบบวรรณะมาสูํชีวิต
ของชาวบาหล ีโดยได๎ตั้งตนไว๎สูงสุดในลําดับวรรณะ นักบวชบาหลีมีเกียรติสูงสํง ระดับสูงคือ
นักบวชพราหมณ๑ที่เรียกวํา “ปดันดา” ผู๎สามารถใช๎วิชาเทววิทยาฮินดูที่มีอยูํรับพลังจากเทพ เพื่อ
กระทําการหนึ่งในหน๎าที่หลักของตน คือ การเสกน้ํามนต๑ประเภทที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและแจกจํายไป
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ใช๎ในพิธีกรรมตําง ๆ สํวน “ปมังกู” เป็นนักบวชประจําเทวสถาน โดยปกติมีวรรณะต่ํากวํา และมัก
มีบทบาทใกล๎ชิดในพิธีตามเทวสถาน เป็นผู๎เสกน้ํามนต๑ประเภทอื่น ๆ ถวายเครื่องบูชาและดูแล
พิธีกรรมตําง ๆ โดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปดันดาขณะรวบรวมจิต               ปมังกูหญิงขณะทรงเจ๎า 

ภาพที่ 2.14 นักบวชในศาสนาฮินดูของชาวบาหลี 
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า78 

 
 2. 2.2  วัดของชาวบาหลีฮินด ู
 นันทวัน เพ็ชรวัฒนา(2532) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “วัดของชาวบาหลีฮินดู” สรุปได๎วํา
วัดคือสถานที่สําคัญของชาวบาหลี หน๎าประตูทางเข๎ามีภาพหินแกะสลักสวยงาม ปกติวัดคํอนข๎าง
จะเงียบเหงา แตํเวลามีงานหรือเทศกาลประจําปี ผู๎คนจะไปชุมนุมกันอยูํอยํางเนืองแนํน พร๎อมทั้ง
เครื่องเซํนสรวงบูชาสารพัดที่จัดอยํางสวยงาม พอหลังจากบูชาองค๑เทพเจ๎าเสร็จแล๎ว ก็ “ลา” เอาของ
เหลํานั้นไปกินได๎ ลักษณะวัดสํวนใหญํประกอบด๎วยลานวัด กําแพงล๎อมรอบ ตรงกลางมีแทํนบูชา
องค๑เทพเจ๎า ในบริเวณลานวัดมีศาลาอยูํหลายหลังและมีทวารบาลทําด๎วยหินอยูํด๎วย วัดสําคัญ ๆ 
ในบาหลีจะมีบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ทุก ๆ บ๎านของชาวบาหลีมีวัดประจําครอบครัว เป็นวัดซึ่งมีท่ีบูชาเล็ก 
ๆ สําหรับเทพเจ๎าและบรรพบุรุษ ถ๎าเป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางที่บูชาจะเป็นแบบธรรมดา
สร๎างด๎วยไม๎หรือไม๎ไผํ หลังคามุงแฝกหรือจาก สําหรับครอบครัวมีอันจะกิน ที่บูชาจะกํอสร๎างให๎มี
ลักษณะสวยงามข้ึน อาจสร๎างด๎วยอิฐหรือหินสลัก มีลวดลายประดับประดา สีสวยงดงาม แตํก็ด๎วย
วัตถุประสงค๑เดียวกัน ดูเหมือนวําทุกหนแหํงในบาหลี จะมีสถาป๓ตยกรรมที่โดดเดํนเฉพาะตัวอยูํที่วัด 
 ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ๑ (บก.)(2541) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “ วัดของชาวบาหลีฮินดู” 
สรุปได๎วําสถานที่สักการบูชาของชาวบาหลีคือวัด ไมํวําจะเป็นวัดใหญํหรือเล็ก เรียบ ๆ หรือวิจิตร
ตระการตา ปรากฏอยูํท่ัวทุกหนทุกแหํง ด๎วยลักษณะที่ไมํใหญํทึบ วัดบาหลีจึงเป็นพื้นที่โลํงกว๎าง
ภายในแนวกําแพง ทางด๎านในของตัววัดมีบรรยากาศราวกับวําอยูํไกลจากการจราจรอันเรํงรีบ
และพํอค๎าแมํขายสองข๎างถนนภายนอกวัด ในชํวงนอกเทศกาล วัดที่ไร๎การตกแตํงประดับประดา 
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ปราศจากฝูงชน คณะรําละคร และแผงอาหาร จึงเป็นที่เต็มไปด๎วยความสงบเงียบและเร๎นลับ หิน
สลักรูปปีศาจที่ถูกวัชพืชและมอสที่ขึ้นบดบัง โผลํมาจากกําแพงทุกด๎าน และหันหน๎าเข๎าหาลานวัด 
รอบ ๆลานเป็นที่ตั้งของศาลาหลังคามุงจากหลายหลัง บ๎างเป็นศาลาประชุมของเจ๎าหน๎าที่หมูํบ๎าน 
บางทกี็เป็นปะรําสําหรับวง “กะเมลัน” บ๎างเป็นครัวเพ่ือตระเตรียมอาหารเซํนไหว๎ และบางครั้งก็
เป็นที่ชนไกํ ลานชั้นนอกเป็นสถานที่จัดและเตรียมงานชุมชน ประตูทางเข๎าชั้นที่สองมียักษ๑หน๎าตาดุ
ร๎ายสองตนเป็นผู๎พิทักษ๑ และเป็นประตูเข๎าสูํลานชั้นในซึ่งเป็นตัววัด ที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลที่นั่ง ของ
เทพในยามที่เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค๑  ซึ่งเรียงเป็นแถวในทิศทางที่อยูํใกล๎กับภูเขามากท่ีสุด ที่นี่
เป็นที่ซึ่งนักบวชถวายเครื่องเซํนไหว๎และป๓ดกวาดเศษใบไม๎เพ่ือทําความสะอาด ทางด๎าน ลานชั้นใน
เป็นที่ตั้งของศาลเก็บรักษามรดกของวัด เชํน หินสลักรูปเทพฮินดู อัญมณี จารึกโบราณ  และหิน
ศักดิ์สิทธิ์ วัตถุเหลํานี้ถือวําเป็นของกํานัลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให๎แกํผู๎คน เนื่องจากมี อายุเกําแกํ
หรือถูกค๎นพบในสถานการณ๑ท่ีผิดธรรมดา สําหรับชาวบาหลี รูปสลักไมํใชํสิ่งสักการะ เพียงเพราะวํา
เป็นเทวรูปแทนของสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนหรือสิ่งของนั้นจะควรคําแกํการสักการะก็ตํอเมื่อมีวิญญาณอยูํ
ภายในเทํานั้น เกาะบาหลีจึงไมํมีเทวรูปซึ่งทําขึ้นมาเพ่ือบูชา วัดมีบทบาทที่สําคัญเป็นอยํางมากใน
ชีวิตชาวบาหลี เนื่องจากเป็นที่ทําพิธีติดตํอกับโลกวิญญาณโดยการถวาย เครื่องบูชาเซํนไหว๎และการ
สวดมนต๑ หากพิธีเหลํานี้ถูกละเลย ความสมดุลกลมกลืนของธรรมชาตจิะถูกรบกวน และเป็นเหตุให๎
ผู๎คนมีความเสี่ยงตํออุบัติเหตุและอันตราย นอกจากวันบางวันจะถูกกําหนดวําเป็นวันสวดมนต๑พิเศษ 
บางวันเป็นวันประกอบพิธีชําระล๎างมลทิน และบางวันเป็นวันบูชาเซํนไหว๎วิญญาณระดับลํางแล๎ว 
บาหลียังมีเทศกาลนักขัตฤกษ๑ซึ่งเป็นวันหยุดและมีการเฉลิมฉลองในวัดบาหลีทุกแหํงโดยปกติวัดจะ
เป็นที่ปลอดคน แตํในชํวงวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเทพและวิญญาณบรรพบุรุษเดินทางมาจากสวรรค๑ วัดจะ
เนืองแนํนไปด๎วยผู๎คนและเต็มไปด๎วยชีวิตชีวาจากกิจกรรมตําง ๆ ทุกคนที่มาวัดจะแตํงกายอยําง
งดงาม ถวายอาหาร ประโคมดนตรี ตลอดจนมีเครื่องบูชาให๎กับเทพและวิญญาณบรรพบุรุษ โดย
ปกติเทพและวิญญาณบรรพบุรุษจะเดินทางกลับสวรรค๑หลังจากมาได๎ 1-3 วัน และวัดก็จะวํางอีก
ครั้งจนกวําจะถึงวันเทศกาลครั้งตํอไป เนื่องจากวัด เป็นสถานที่ติดตํอกับสิ่งศักดิ์สิทธิว์ัดจึงเป็นศูนย๑
รวมของศิลปะและวัฒนธรรมบาหลจีะมีวัดไมํวําจะเป็นวัดใหญํหรือเล็ก เรียบ ๆ หรือวิจิตรตระการตา
ปรากฏอยูํทั่วทุกหนแหํงบนเกาะบาหลี นอกเหนือไปจากศาลในทุกครัวเรือนแล๎ว หมูํบ๎านสํวนใหญมีํ
วัดสําคัญสามแหํง ได๎แกํ ปุราปุเซห๑ ( Purapuseh) ปุราเดอซา ( Puradesa) และปุราดะเลม 
(puradalem)  สํวนวัดอ่ืน ๆ ที่เหลือได๎แกํวัดชลประทานแหํงซูบัค ( Subak) วัดประจําตระกูล 
และวัดประจําบันจาร๑ ( Banjar)สํวนศาลบริเวณท่ีอาบน้ําสาธารณะเป็นศาลที่อุทิศให๎กับเจ๎าที่ของ
แมํน้ําและบํอน้ําพุ วัดมีบทบาทที่สําคัญเป็นอยํางมากในชีวิตชาวบาหลี เนื่องจากเป็นที่ทําพิธีติดตํอ
กับโลกวิญญาณโดยการถวายเครื่องบูชาเซํนไหว๎และการสวดมนต๑ หากพิธีเหลํานี้ถูกละเลย ความ
สมดุลกลมกลืนของธรรมชาติจะถูกรบกวน และเป็นเหตุให๎ผู๎คนมีความเสี่ยงตํออุบัติเหตุและอันตราย
ชาวบาหลีมีธรรมเนียมปฏิบัติวํา เมื่อตั้งหมูํบ๎านใหมํขึ้นจะต๎องสร๎างวัดแหํงการกําเนิดหรือ “ปุราปุเซห๑” 
ขึ้นกํอนเพื่อเป็นที่กราบไหว๎บูชา “ซังห๑ยางวิตีวะซา” ( SanghyangWidiWasa) ซึ่งเป็นพระเจ๎า
สูงสุดของชาวบาหลีโดยตรง และเม่ือการสร๎างวัดและแทํนบูชาอ่ืน ๆ เสร็จแล๎วผู๎คนจึงบูชาเทพองค๑
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อ่ืน ๆ แทน กาลเวลาผํานไป คนหลายรุํนได๎ถือกําเนิดข้ึน วิญญาณของผู๎กํอตั้งหมูํบ๎านได๎รับการทํา
ให๎บริสุทธิ์จนเข๎าสูํสภาวะศักดิ์สิทธิ์ คนในหมูํบ๎านจะเริ่มเซํนไหว๎วิญญาณบรรพบุรุษท่ี “ปุราปุเซห๑” 
 มัลลิกา พงศ๑ปริตร  (บก.) (2548)ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “วัดของชาวบาหลีฮินด”ู สรุป
ได๎วําชาวบาหลีสํวนใหญํยังคงใช๎ชีวิตอยูํในหมูํบ๎าน ซึ่งมักตั้งรายล๎อมวัด 3 วัด คือ วัดแหํงการเกิด 
เรียกวํา “ปูรา ปูเซะห๑”อุทิศแดํพระพรหมผู๎สร๎าง วัดประจําหมูํบ๎านและศาลาประชาคมเรียกวํา 
“ปูรา ดชา” หรือ “ปูรา บาเล อากุง”สําหรับองค๑วิษณุผู๎คุ๎มครองชีวิต และวัดของผู๎มรณะ เรียกวํา 
“ปูรา ดาเล็ม” ถวายตํอพระศิวะและพระมเหสีทุรคาเทพแหํงความตายแ ละการเกิดใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.15ปูรา ตานะห๑โลต หนึ่งในวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลีฮินด ู
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า108 

 
นอกจากวัดสํวนรวมซึ่งเป็นวัดที่มิได๎อยูํในบริเวณของครอบครัวใดดังกลําวแล๎ว บาหลียังมีวัดสําหรับ
สิ่งตําง ๆอาทิ วัดประจําตระกูล ที่เรียกวํา “ปูรา ดาดียา” หรือ “ปูรา ป๓นตี” วัดแหํงบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์
ที่เรียกวํา “ปูรา บจี” วัดแหํงการป๓นน้ํา ที่เรียกวํา “ปูรา ซูบะก๑” หรือ “ปูรา มัสจตี” การที่ชาว
บาหลีบูชาไตรเทพฮินดูคือพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ทําให๎วัดประจําเขตบางแหํงในบาหลี
จะมีแทํนบูชา 3 บัลลังก๑สําหรับทั้ง 3 องค๑ เมื่อมีงานพิธี แทํนบูชานี้จะได๎รับการตกแตํงด๎วยผ๎าสี
ตําง ๆ ประกอบด๎วย ผ๎าสีแดงสําหรับพระพรหม ผ๎าสีดําสําหรับพระวิษณุ และผ๎าสีขาวสําหรับพระศวิะ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.16 วิหารน้ํา (ซ๎าย) และหินสกัดเป็นแทํนบูชาที่ปูรา ตีร๑ตา กูนง กาวี(ขวา) 
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า178 
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วัดของชาวบาหลีสร๎างตามหลักการจัดตําแหนํงในมิติจักรวาลอยํางเครํงครัดเนื่องด๎วยเป็นราชฐานของ 
เทพ กลําวคือ ด๎าน “กาจา” (ภูเขา) และ “กางิน” (ตะวันออก) นั้นศักดิ์สิทธิ์ที่สุด โบราณสถานทรง
ขั้นบันไดยังคงหาดูได๎จากวัดที่ตั้งอยูํริมเนินเขาเชํนปูรา บซากิห๑ ปูรา ซามูวันตีกาปูรา บาตูเกาเป็นต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.17นักทํองเที่ยวที่ปูรา บซากิห๑โบราณสถานทรงขั้นบันได 
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า231 

และแม๎วัดบนที่ราบก็จะยกระดับลานชั้นในขึ้นให๎เหมือนเป็นที่สูง วัดบนเกาะบาหลีจะประกอบด๎วย
ลานวัดชั้นนอก ลานวัดชั้นกลางและลานวัดชั้นในซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิโ์ดยมากลานวัดชั้นนอกจะ
เป็นที่โลํงสาธารณะหน๎าทางเข๎าวัด มีศาลาใหญํไมํมีผนังใช๎จัดการแสดงที่มุมกําแพงชั้นนอกซึ่งโอบ
ล๎อมลานอื่น ๆ ของวัด อาจสร๎างเป็นหอคอยซึ่งมีทํอนไม๎กลวงแขวนไว๎ใช๎ตีสํงสัญญาณการ มาถึง
และจากไปของทวยเทพ เมื่อเดินทางผํานประตูที่ด๎านหนึ่งของกําแพง จะเข๎าสูํลานวัดชั้นกลาง ที่
ล๎อมรอบด๎วยกําแพงซึ่งมีจํานวนสิ่งปลูกสร๎างมากกวําลานวัดชั้นนอก อาทิ “บาเล โกง” สําหรับ 
“วงดนตรีกาเมลัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.18“วงดนตรีกาเมลัน” บรรเลงบน “บาเล โกง” 
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า196 
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และอาคารอ่ืนสําหรับเตรียมเครื่องบูชาและจัดแสดงหุํนเงา สําหรับลานวัดชั้นในมีซุ๎มทางเข๎าใหญํโต
ที่มีข้ันบันไดทั้งสองข๎าง  เหนือชํองประตูเป็นพักตร๑นําสะพรึงกลัวและหัตถ๑ของเทพโบมา สัญลักษณ๑
แหํงการไมํสามารถให๎กําเนิดโอรสของพระวิษณุและพระนางอีบู เปรตีวี (พระแมํธรณี) โบมาทรงปราบ
มารเชํนเดียวกับอสูรกายหินที่เฝูาทั้งสองด๎านของประตูซ่ึงมีท่ีบูชาเล็ก ๆ อยูํข๎าง ๆ ไว๎วางเครื่องสักการะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.19 ลักษณะทั่วไปของประตูวัดบนเกาะบาหล ี

ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า108 และ 104 

ภายในลานวัดชั้นในอันศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะมีหลาย ๆ หอบูชาสูงหลายชั้นซึ่งเป็นเลขค่ีเสมอตั้งแตํ 
3 ถึง 11 ชั้น ถ๎าเป็นหอบูชาของเทพสําคัญ ๆ จะยิ่งมีมากชั้น และโรงเก็บของแล๎ว จะมีแทํนบูชา
ซึ่งสํวนใหญํเป็นชํองไม๎ทึบเล็ก ๆ บนฐานอิฐและหินที่กํอสูง มีหลังคามุงด๎วยหญ๎าแฝกหรือใยตาล 
เรียงเป็นแถวตามแนวกาจา (ภูเขา) และกางิน (ตะวันออก) บริเวณศาสนพิธีของบาหลีแตกตํางจาก
วัดฮินดูอื่น ๆ ในหมูํเกาะชวาตรงที่ไมํมีหอสวด แตํจัดอาสนะไว๎บนพื้นเพ่ือสวดหน๎าแทํนบูชา ไมํวํา
ในยามฝนโปรยหรือฟูาใส ทิวาหรือราตรี แทํนบูชาที่สําคัญท่ีสุดในวัด คือ “บัลลังก๑ดอกบัว” ของ
อัครเทพซังห๑ยัง วีดี วาซา ตั้งอยูํในมุมกาจา-กางินอันเป็นตําแหนํงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลานวัดชั้นใน แตํ
บทสวดสํวนมากไมํได๎สวดถึงองค๑ซังห๑ยัง วีดี วาซาทวําสวดถึงปางอ่ืน ๆ มากมายของพระองค๑ผู๎อวตารมา
เยือนวัด 
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ภาพมุมกว๎างของลานวัดช้ันใน                  บัลลังก๑ดอกบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอบูชาสูงหลายชั้นและแทํนบูชาหลังคามุงด๎วยหญ๎าแฝก 
ที่ปูรา บซากิห๑ “มารดรแหํงปวงวิหาร” ของชาวบาหลี 

ภาพที่ 2.20 ภายในลานวัดชั้นในอันศักดิ์สิทธิ ์
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า240, 240,109 และ 230 
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 2.3.3  เทศกาลงานบุญของชาวบาหลีฮินดู  
 นันทวัน เพ็ชรวัฒนา(2532) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลงานบุญของชาวบาหลี
ฮินดู” สรุปได๎วํามีเทศกาลงานบุญที่สําคัญของชาวบาหลีฮินดู3 เทศกาลดังนี้ 
 (1) เทศกาลโอดาลันซึ่งเป็นงานประจําปีของวัด ในงานมีการละเลํน เชํน ตีไกํอยูํ
ด๎วย นอกจากนี้มีขบวนแหํเครื่องบูชาอันสวยงาม และสวดมนต๑ขอพรตํอองค๑เทพเจ๎า ตกตอนค่ํามี
การกินเลี้ยงรํวมกัน มีละเม็งละครมาเลํนให๎ชมกันที่ลานวัด ซึ่งแออัดไปด๎วยผู๎คน ร๎านรวงขาย
อาหารและของสารพัดชนิด เป็นการเฉลิมฉลองอยํางสนุกครึกครื้น มีการเข๎าทรงด๎วยใกล๎รุํงอรุณมีพิธี
ต๎อนรับดวงสุริยา งานประจําปีของวัดหรือพิธีโอดาลันนี้จัดขึ้นในทุกวัด นักบวชจะเป็นผู๎เชิญองค๑เทพ
เจ๎าเข๎าสถิตในไมท๎ี่แกะสลักและทาสีสวยงามทําเป็นรูปผู๎ชายและผู๎หญิงถือเป็น 
สัญลักษณ๑แทนองค๑เทพเจ๎า แหํแหนพร๎อมเครื่องบูชามีดนตรีประโคม ไปยังทะเลหรือแมํน้ํา นํา
สัญลักษณ๑เทพเจ๎าไปสรงน้ํา จากนั้นแหํกลับไปยังหมูํบ๎าน นําไปให๎นักบวชเก็บรักษา  
 (2) เทศกาลกาลังกัน เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกวันหนึ่งของชาวบาหลีฮินดู นับเป็น
วันที่พระเจ๎าสร๎างโลกและเกาะบาหลีขึ้นมา และเป็นวันที่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจําตระกูล จะ
เดินทางกลับมายังบ๎านเดิมซึ่งตนเคยอยูํและมาเยี่ยมเยียนลูกหลานเป็นประจําทุกปี เทศกาลนี้จะจัดขึ้น
หลังเลี้ยงเซํนสรวงดวงวิญญาณทุกดวง คือ งาน “คูนิงกัน” เป็นเวลา 16 วัน เทศกาลกาลังกัน เป็น
งานที่ครึกครื้นอีกงานหนึ่ง พิธีการหลักยังคงเหมือนเดิม คือ มีขบวนแหํแหนอาหาร เครื่องคาวหวาน
ไปเซํนสรวงที่วัด ดนตรีประโคม เหมือนงานประจําปีของวัดทั่ว ๆ ไป ตามถนนหนทางและบ๎านเรือน
ตกแตํงด๎วย “ลามัค” และ “เพ็นจอร๑ส” ทําด๎วยใบปาล๑มย๎อมสีและไม๎ไผํ มีการเต๎น “บารง” และ
ฉากสําคัญฉากหนึ่ง คือ การเชิดสิงโต คล๎ายกับของจีน ใช๎คนเชิด 2 คนอยูํตรงสํวนหัว และสํวนหาง
ของสิงโต ในพิธี “คูนิงกัน” จะมีการอาบน้ําแรํศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชําระมลทินออกจากรํางกาย อาบกัน
ที่อํางน้ําศักดิ์สิทธิ์ ใกล๎เมืองทัมป๓กไซริง ในวันรุํงขึ้นมีงานเฉลิมฉลองใหญํโตมโหฬารที่วัดซาเกนัน
บนเกาะเตํา 
 (3) เทศกาลปีใหมํ “นเจบิ” เป็นงานที่ยิ่งใหญํอีกงานหนึ่ง วันปีใหมํนับตามสุริยคติจะ
เป็นวัน “สปริง อีควิน็อกซ๑” คือ วันที่มีกลางวันและกลางคืนเทํากัน และอยูํในชํวงต๎นฤดูใบไม๎ผลิ
กับปลายหน๎าฝน ถือเป็นพิธีสําคัญ ฝนที่ตกครั้งหลังสุดนี้จะชําระล๎างเกาะให๎สะอาด ขับไลํสิ่งชั่วร๎าย 
และยังเป็นวันที่พญายม คือ “เทพเฮดีส” (เจ๎าแหํงนรก) ปลดปลํอยดวงวิญญาณออกจากขุมนรก 
วันนี้จะเป็นวันพิเศษท่ีผู๎คนพักผํอน ละเว๎นจากกิจการทั้งปวง ไมํมีการทํางาน ไมํจุดไฟ ไมํทําอาหาร
งดเว๎นการรํวมรักกันระหวํางหนุํมสาวและสามีภริยา ฯลฯ ฉะนั้นพิธีการตําง ๆ ต๎องเตรียมให๎เสร็จสิ้น
กํอนวัน “นเจบ”ิ 1 วัน และวันนี้ซึ่งอาจจะเรียกวํา “วันสุกดิบ” ก็คงจะได๎ นอกจากจะมีการแหํแหน
ตามแบบปฏิบัติในพิธีการทางศาสนาทั่วไปของบาหลีแล๎ว ยังมีการตีไกํ เลือดไกํท่ีสาดกระเซ็นถือเป็น
เครื่องบัดพลี ขับไลํดวงวิญญาณร๎าย และขอให๎ดวงวิญญาณบรรพบุรุษปกป๓กรักษาผู๎คนและผืนดิน
ของเกาะ กํอนพระอาทิตย๑ตกดิน เชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องเซํน “เมคารุ” ซึ่งจัดไว๎อยํางสวยงาม
บนแทํนบูชา มีอาหารนานาชนิด สุรา เงิน เครื่องใช๎จิปาถะ พันธุ๑พืชและผลไม๎หัวหมู ฯลฯ สิ่งของ
เหลํานี้จัดเป็นรูปดาวแปดแฉก ตามทิศทางท่ีนักบวชเป็นผู๎กําหนดให๎ พราหมณ๑-นักบวชสวดมนต๑
เสียงดังกระหึ่ม ระหวํางนั้นระฆังจากหอระฆังจะถูกตีดังหงํางเหงํงให๎บรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และ
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ประทับใจมาก ในบทสวดมนต๑มีอยูํตอนหนึ่งเป็นคําสาปแชํงดวงวิญญาณ หากเป็นดวงวิญญาณร๎าย 
ชํวงนี้เสียงระฆัง ปี่ ฆ๎อง กลอง เกราะ กระป๋อง ฯลฯ จะดังระงมข้ึน พร๎อมกับเสียงโหํร๎องตะโกน
ของผู๎คน เพื่อขับไลํวิญญาณร๎ายไปให๎พ๎นเกาะ และพอถึงวันรุํงขึ้นซึ่งเป็นวัน “นเจบิ” ทุกอยํางใน
หมูํบ๎านจะหยุดหมด ผู๎คนพักผํอนอยูํแตํในบ๎านเรือน ไมํมีการสัญจรไปมาในหมูํบ๎าน 
 ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ๑ (บก.) (2541) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลงานบุญของชาว
บาหลีฮินดู” สรุปได๎วํา มีเทศกาลงานบุญที่สําคัญของชาวบาหลีฮินดู 3 เทศกาลดังนี้ 

(1) เทศกาลโอดะลัน เป็นเทศกาลงานบุญที่จัดขึ้นในวันครบรอบปีของวันสร๎างวัด
วัดแตํละแหํงมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบการกํอตั้งวัดกันทั้งสิ้น สําหรับชาวบ๎านแล๎วเทศกาลนี้
คือการเฉลิมฉลองตลอดวันตลอดคืน เป็นวันที่ผู๎คนในหมูํบ๎านตั้งตาคอยเป็นวันของการสวดมนต๑
บูชา การเลี้ยงข๎าวปลาอาหาร และความรื่นเริงบันเทิงใจที่มีจนถึงดึกดื่น งานเริ่มตั้งแตํรุํงอรุณ 
นักบวชเริ่มให๎พรและรับของถวายจากชาวบ๎านที่เป็นสตรี ในตอนเช๎าของวันโอดะลัน ผู๎ชายทั้งหมด
รวมตัวกันที่ “วันติลัน” ซึ่งเป็นศาลาโลํงสําหรับชนไกํ ในอดีตการชนไกํเป็นกิจกรรมที่จําเป็นสําหรับ
การเตรียมอาหารจัดเลี้ยง เลือดไกํท่ีเกิดจากการตํอสู๎เป็นสิ่งบูชายัญวิญญาณชั่วร๎าย เพ่ือวําวิญญาณ
เหลํานี้ไมํมาแทรกแซงในพิธีดําเนินการทางศาสนาที่จะเกิดข้ึน ป๓จจุบันพิธีกรรมได๎กลายเป็นกิจกรรม
ทางโลกและเป็นกีฬายอดนิยมอยํางหนึ่งของชาวบาหลี ในปี ค.ศ.1981 มีข๎อห๎ามการชนไกํนอก
เทศกาลทางศาสนาเพ่ือจํากัดการพนันในการชนไกํ แตํการชนไกํยังคงเกิดขึ้นในวัดและเป็นกิจกรรมที่
มีแนวโน๎มวําจะยังคงอยูํกับวิถีชีวิตชาวบาหลีสืบตํอไปการชนไกํเป็นกีฬาของผู๎ชาย จึงแทบไมํปรากฏ
ผู๎หญิงเป็นผู๎ชม แตํผู๎หญิงจะอยูํในบริเวณเดียวกัน บ๎างเป็นแมํค๎าขายขนมขบเคี้ยวตามแผงอาหาร
รอบ ๆ หรือไมํก็กําลังประกอบพิธีบูชาเซํนไหว๎ ในชํวงเทศกาลโอดะลันนี้ จะมีการนําผลไม๎วางเรียง
รายเป็นกรวยตํอกันเป็นชั้น ๆ ที่เรียกกันวํา “เกอโบกัน”ขนมและดอกไม๎นานาชนิดมายังวัดบางครั้ง
มาเป็นขบวนสีสันสดใส เครื่องบวงสรวงเป็นของกํานัลที่มอบให๎แกํสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับการบนบาน
และการขอความเจริญรุํงเรืองมาสูํชุมชนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการขอมิใหว๎ิญญาณร๎ายนําสิ่งไมํ
ดีมาสูํชุมชน ดังนั้นการบวงสรวงเซํนไหว๎จึงแบํงออกได๎เป็น สองอยําง อยํางแรกเป็นการเซํนไหว๎
สําหรับวิญญาณร๎ายซึ่งเครื่องบวงสรวงจะถูกวางไว๎บนพื้นดินสํวนเครื่องบวงสรวงเทพจะได๎รับการ
ประดิดประดอยและวางไว๎บนแทํนสูงใกล๎ ๆ กับแทํนวาง ของบูชา ไม๎หอมและธูปถูกจุดข้ึนเพื่อให๎
นําพาความหมายและแกํนแท๎ของการบวงสรวงขึ้นไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพิธีเสร็จ ของที่ใช๎ในการ
ประกอบพิธีถูกนํากลับบ๎าน ทั้งเทพและผู๎เซํนไหว๎จึงได๎รับประทานอาหารมื้อนี้รํวมกัน ในจังหวะที่
ของเซํนไหว๎ถูกนําเข๎ามาเรื่อย ๆ นักบวชจะรํายบทสวดอัญเชิญเทพให๎เสด็จลงมาสูํศาลที่พักบนโลก 
บางครั้งมีการวางหุํนขนาดเล็กซึ่งทําจากทองสัมฤทธิ์หรือไม๎ เพื่อเป็นตัวแทนของเทพองค๑ตําง ๆ 
หุํนนี้เรียกกันวํา “ประติมา” เทพจะถูกอัญเชิญเข๎ารํางประติมา เชํนเดียวกับศาลเจ๎าหรือหิ้งบูชา 
หุํนประติมาเหลํานี้ไมํใชํสิ่งที่มีอํานาจใด ๆ เพราะเป็นเพียงแตํรํางทรงของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ศาล
ทุกศาลเต็มไปด๎วยเครื่องบวงสรวง และมีภาพวาดแบบดั้งเดิมและผ๎ายกดอกเงินหรือทองประดับ
อยูํ ประติมาประดิษฐานอยูํบนศาลและแทํนบูชาพร๎อมดอกไม๎ ใกล๎ ๆ กันนั้นนักบวช นั่งอยูํทางด๎าน
หน๎าของกระถางธูปและคนโท ให๎พรผู๎คนที่เข๎ามาถวายเครื่องบวงสรวง ทุกคนปฏิบัติ 
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หน๎าที่ของตนอยํางเครํงครัด แตํถึงกระนั้นเทศกาลโอดะลันไมํใชํชํวงเวลาของความคร่ําเครํง หากเป็น
ชํวงเวลาของความมีชีวิตชีวา ตํอมาวงดนตรี “กะเมลัน” ประจําวัดจะบรรเลงจังหวะเป็นสัญญาณ
เริ่มขบวนพิธีนําเทพไปยังแมํน้ําหรือทะเลที่อยูํใกล๎วัดที่สุด เพ่ือทําพิธีอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขบวน
เคลื่อนถึงแมํน้ําหรือทะเลแล๎ว เทพจะได๎รับความบันเทิงในรูปของดนตรี การรํายรํา การร๎องเพลง
สรรเสริญ และได๎รับเครื่องบวงสรวงอีกครั้งกํอนถูกนํากลับไปยังวัด ถึงตอนกลางคืน ลานชั้นนอก
ของวัดเป็นที่จัดงานวัด นอกเขตประตูมีตลาดนัดพร๎อมแผงขายอาหาร ขนมขบเคี้ยว ของเลํน 
ลูกโปุง เสื้อผ๎าลดราคา เกมส๑ ยาครอบจักรวาล และท่ีขาดไมํได๎คือการแสดงละครซึ่งเริ่มประมาณ
เที่ยงคืนและมีตํอไปจนถึงเช๎า ทุกคนสวมใสํเสื้อผ๎าและแตํงตัวให๎ดีที่สุด โดยเฉพาะสาว ๆ ที่เป็น
แมํค๎าอาหารตามแผงอาหาร ชาวบาหลีมีธรรมเนียมอยํางหนึ่งวํา หญิงที่อยูํในวัยแตํงงานต๎องมีแผง
ขายอาหารเป็นของตนเอง เพราะจะได๎พบปะเพศตรงข๎ามและมีการเกี้ยวพาราสีเกิดขึ้น หนุํมที่ต๎องตา
ต๎องใจของสาวจะจํายคําอาหารน๎อยกวําคนอื่น และกิจกรรมมองสาวก็เป็นกิจกรรมยอดนิยมของบรรดา 
หนุํมโสด สํวนพื้นที่ทางตอนในของวัด พิธีกรรมยังคง ให๎ความเป็นทางการและให๎ความรู๎สึกลี้ลับ 
นักบวชยังคงรํายเพลงสรรเสริญหน๎าศาลซึ่งอยูํในมํานหมอกของควันธูป ผู๎หญิงกลุํมหนึ่งลุกข้ึนรํา 
“เปนเดต” และบูชาเทพในศาลแตํละศาลด๎วยธูป เครื่องบวงสรวง และบทสวด ในเวลาปกติผู๎หญิง
เหลํานี้อาจดูธรรมดาทํามกลางชาวบ๎านคนอ่ืน ๆ ทวําในขณะนั้นกลับโดดเดํนขึ้นมาด๎วยทํวงทําท่ี
ชดช๎อยสงํางาม นางรําเหลํานี้ไมํแตํงเติมใบหน๎าด๎วยเครื่องสําอางใด ๆ การรํายรําคือการบูชาเทพ 
จิตวิญญาณของการบูชาเทพของชาวบาหลีอยูํในความงามของทํวงทํา เนื้อเพลงและดนตรี การ
เข๎าทรงเป็นประสบการณ๑ทางศาสนา เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดตํอกับโลกวิญญาณ ชายและหญิง
บางคนจากหมูํบ๎านทํางานถวายเทพในฐานะรํางทรงประจําเทศกาลทางศาสนา วัดแตํละแหํงมีรํางทรง
เฉพาะ ผู๎ที่เป็นรํางทรงจะต๎องเข๎ารํวมพิธีกรรมทุกอยํางที่มีข้ึนในวัดนั้น ๆ และรํางทรงติดตํอได๎เฉพาะ
กับเทพเฉพาะองค๑เทํานั้น พิธีเข๎าทรงอาจทําให๎เทพดลบันดาลให๎คําภาวนาเป็นจริงหรือให๎คําแนะนํา
เกี่ยวกับคําภาวนาการที่รํางทรงพูดในขณะเข๎าทรงหมายถึงคําภาวนาเข๎าถึงเทพและเทพได๎รับ
เครื่องบวงสรวงแล๎ว เมื่อนักบวชทราบวําเทพรับรู๎ นักบวชก็จะปลุกรํางทรงด๎วยบทสวดและการ
กรวดน้ํา รํางทรงท่ีฟ้ืนกลับมาจะรู๎สึกหมดแรง มึนงง และจําไมํได๎วําพูดอะไรไปบ๎าง เทศกาลโอดะ
ลันจบลงแบบเดียวกับละครที่ถึงตอนไคลแมกซ๑ นักบวชเริ่มรํายบทสวดขอให๎เทพกลับสวรรค๑อยําง
พึงพอใจที่ได๎รับการต๎อนรับอยํางดีตลอดเวลาที่อยูํบนโลก 

(2) เทศกาลกาลังกันเป็นเทศกาลที่ศักดิ์สิทธิ์อีกเทศกาลหนึ่ง ทุก ๆ วันที่ 210ตาม 
ปฏิทินวุคู ชาวบาหลีจะจัดงานเลี้ยงขนาดใหญํขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสที่ผู๎คนมีชัยเหนือกษัตริย๑
ปีศาจมะยะดะนะวา ( Mayadanawa) ตํานานกลําวไว๎วํากษัตริย๑ผู๎นี้ได๎สั่งห๎ามมิให๎ผู๎คนทําการบูชา
บรรพบุรุษและเทพทั้งหลายทั้งปวงประชาชนจึงได๎ทําการกบฏโดยได๎รับความชํวยเหลือจากเทพ
อินดราและเทพองค๑อ่ืน ๆ ในสงครามใหญํครั้งนั้นประชาชนมีชัยชนะเหนือกษัตริย๑ปีศาจ ทําให๎
กลับมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนได๎อีกครั้งหนึ่ง ตามความเชื่อที่วําในวันกาลังกัน เทพ
สูงสุดหรือซังห๑ยาง วิดี วะซา เทพองค๑อ่ืน ๆและวิญญาณบรรพบุรุษจะลงมาจากสรวงสวรรค๑สูํวัด
เพ่ือรํวมงานเลี้ยงอาหารมื้อสําคัญนี้ การเซํนบูชา และการประกอบพิธี พร๎อมดนตรีและการรํายรํา  
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จะมีการจัดงานนี้ติดตํอกันไปเป็นเวลา 10 วัน ผู๎แสดง “บะรอง” ตํางเดินขบวน จากวัดไปยัง
หมูํบ๎านตําง ๆ และจะหยุดตามรายทางเพ่ือเปิดการแสดง วันที่ 10 หรือวัน “คูนิงกัน”  เป็นวัน
สุดท๎ายที่เทพเริ่มกลับสูํทิพย๑วิมาน 
 (3) เทศกาลปีใหมํ “นเยปิ” วันปีใหมํของบาหลีนับตามปฏิทินระบบซะคา ได๎แกํ 
วันหลังจากคืนเดือนมืดของเดือนเก๎า ซึ่งตกอยูํในชํวงเดือนมีนาคม ชาวบาหลีถือวําวันปีใหมํคือวัน
แหํงความสงบนิ่งหรือ “นเยปิ” ซึ่งจะไมํมีการจุดไฟใด ๆ ไมํมีการขับขี่ยวดยานพาหนะ และไมํมี
การทํางาน วันกํอนวันนเยปิคือวันสิ้นปีหรือ “เปนเกรุป๓ก” ( Pengerupak) และเป็นสัญญาณบอก
การสิ้นสุดของฤดูฝน พิธีเพื่อล๎างมลทินจากอาถรรพ๑ของวิญญาณในทุกหมูํบ๎านเกิดข้ึนในวันนี้ ทุกสี่
แยกของหมูํบ๎านจะมีของเซํนไหว๎ซึ่งประกอบด๎วยเหล๎า เนื้อสัตว๑ปุาและสัตว๑เลี้ยง ของเซํนไหว๎เหลํานี้
เป็นของสําหรับวิญญาณท่ีสิงสถิตอยูํตามพ้ืนดิน จากนั้นนักบวชที่มีสมณศักดิ์สูงยืนอยูํบนแทํน
เหนือพ้ืนรํายมนต๑ขับวิญญาณเหลํานี้ให๎ออกไป คืนสิ้นปีหรือ “เปนเกรุป๓ก” เป็นคืนที่ทุกคนใน
หมูํบ๎านออกมารวมกันที่ถนนพร๎อมฆ๎อง ฉิ่ง ฉาบ และวัสดุทุกอยํางที่ทําให๎เกิดเสียงดังเพ่ือขับไลํ
วิญญาณร๎ายให๎ออกไป ในเดนปะซาร๑มีขบวนพาเหรดขนาดใหญํซึ่งเรียกกันวํา “โอโกห๑โอโกห๑” 
(Ogoh-ogoh) มีการนําหุํนกระดาษรูปสัตว๑ประหลาดแหํไปตามถนน เมื่อสิ้นสุด การแหํ รูปสัตว๑
เหลํานี้บางตัวก็ถูกนําไปเผา ถึงแม๎วําขบวนพาเหรดนี้มีวัตถุประสงค๑เดิมเพ่ือขับไลํ วิญญาณร๎าย แตํ
ป๓จจุบันกลับกลายเป็นการประชันกันระหวํางหมูํบ๎านวําใครจะเป็นผู๎ทําโอโกห๑โอโกห๑ได๎เยี่ยมที่สุด 
 มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.) (2548)ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลงานบุญของชาวบาหลี
ฮินดู” สรุปได๎วํา มีเทศกาลงานบุญที่สําคัญของชาวบาหลีฮินดู  เทศกาลดังนี้ 
 (1) เทศกาลโอดาลัน ชาวบาหลีไมํไปวัดเป็นประจํา แตํจะไปในวันศักดิ์สิทธิ์ที่กําหนด
ไว๎และในชํวงเทศกาลโอดาลันหรือพิธีเฉลิมฉลองครบรอบการอุทิศวัดแดํพระศาสนาซึ่งจะจัดให๎มี
ขึ้นทุก ๆ 12 เดือนตามปฏิทินจันทรคติ-สุริยคติ โดยอาจเป็นพิธีสั้นเพียง 1 คืน หรือตํอเนื่อง 3 วัน  
หรือนานถึง 11 วัน หรือกวํานั้นสําหรับเทศกาลยิ่งใหญํ ณ วัดสําคัญ ๆ เมื่อใกล๎พิธีโอดาลัน วัดจะ
คึกคักด๎วยชาวบ๎านที่พากันทําความสะอาดลานวัด คลี่แถบผ๎าและธงทิว และประดับประดาแทํนบูชา
และรูปป๓้นด๎วยภูษาและเครื่องตกแตํง พวกผู๎หญิงตระเตรียมเครื่องบูชาจากดอกไม๎ ใบไม๎ และวัสดุ
จากพืชที่กินได๎ พวกผู๎ชายตั้งแทํนบูชาและโครงสร๎างทําด๎วยไม๎ ไม๎ไผํ และมุงด๎วยใยพืช ทั้งปรุงอาหาร
สํวนใหญํซึ่งเป็นงานที่ผู๎ชายแทบไมํได๎ทําเม่ืออยูํบ๎าน โดยเฉพาะจานประเภทเนื้อเพ่ือเลี้ยงดูผู๎ที่มาชํวย
เตรียมงาน รูปเคารพศักดิ์สิทธิ์จะถูกนําออกมาให๎นักบวชประดับประดาด๎วยดอกไม๎ เครื่องตกแตํง
และผืนผ๎า ท๎ายสุดเทพจะเสด็จมาสถิตในรูปเคารพ และมีการบูชา ถวายเครื่องสักการะและความ
สําราญ วงกาเมลันประโคมดนตรี มีการขับขานลํานําศักดิ์สิทธิ์ อํานบทกวี และอาจมีมหรสพหุํนเงา 
และฟูอนรําในตอนท๎ายของพิธีโอดาลัน นักบวชจะอัญเชิญเทพผู๎มาเยือนให๎เสด็จกลับ รูปเคารพ
คืนสูํสภาพไร๎อาภรณ๑ ผืนผ๎าถูกปลดจากแทํนบูชา รํมถูกหุบลง อีกหลายวันตํอมา ชาวบ๎านจํานวน
หนึ่งจึงจะกลับมาทําความสะอาดลานวัด 
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การตกแตํงรูปเคารพในวัดหรือเทวสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎หญิงชาวบาหลีนํา            ชาวบาหลีฮินดูทั้งชายและหญิง 
เครื่องบูชาไปรํวมพิธีท่ีวัด        นําเครื่องบูชาไปรํวมพิธีท่ีวัดบนเขาสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องบูชาถูกจัดวางอยูํใต๎เงารํมสีสดใสในพิธีโอดาลัน 

ภาพที่ 2.21กิจกรรมตําง ๆ ในเทศกาลโอดาลัน 
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า79, 80,80, 241 และ 126-127 
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 (2) เทศกาลกาลูงัน ซึ่งฉลองกันทั่วทั้งเกาะ ทุก ๆ 210 วันในวันกาลูงันดวงวิญญาณ
บรรพชนผู๎สูงสํงจะเดินทางจากสรวงสวรรค๑มาสูํวัดประจําตระกูลเพื่อให๎ลูกหลานได๎กราบไหว๎และ
จัดหาอาหารให๎ รวมทั้งให๎ความสําราญ โดยจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา 5 วัน ริมถนนเรียงรายด๎วยเสา
ไม๎ไผํประดับประดาด๎วยเครื่องบูชาและเครื่องตกแตํงทําจากใบมะพร๎าวเหลําขบวน “บาโรง” 
(หน๎ากากรูปสัตว๑และมนุษย๑ที่คอยปกป๓กคุ๎มภัย) แหํจากวัดไปตามหมูํบ๎าน และมักหยุดรํายรําริม
ถนน อีก 5 วันตํอมา เป็นวันกูนีงันซึ่งจะมีพิธีให๎พรแกํครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตั้งเสา “เป็นโจร๑” ขึ้นริมถนนหน๎าบ๎านสําหรับวันกาลูงันอันศักดิ์สิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแตํงกายในการเต๎น “บาโรง” 

ภาพที่ 2.22กิจกรรมตําง ๆ ในเทศกาลกาลูงัน 
ที่มา :มัลลิกา พงศ๑ปริตร (บก.), 2548, หน๎า203, 85และ 168 
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 (3) เทศกาลญปี หรือเทศกาลเฉลิมฉลองวันปีใหมํตามปฏิทินซากาตรงกับวันถัดจาก
วันขึ้น 1 ค่ําของเดือนที่ 9 ทางจันทรคติ ซึ่งมักตรงกับเดือนมีนาคมหรือเมษายน ผู๎คนจะเฉลิม
ฉลองด๎วยความสงบนิ่ง คือ ไมํจุดไฟ ไมํทํางาน และไมํเดินทาง สนามบินนานาชาติงูระห๑ ไร จะปิด
ทําการเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยในวันสุดท๎ายของปีเกํา ทุกหมูํบ๎านถวายเครื่องบูชาเพ่ือยับยั้งพลัง
ร๎ายในตอนเย็น ผู๎คนตีฆ๎อง ฉิ่ง หม๎อ กระทะ ลําไม๎ไผํ และสิ่งของอ่ืน ๆ ให๎มีเสียงดังเพ่ือไลํผี ขบวน
โอโกะห๑-โอโกะห๑ (รูปอสูรกายขนาดใหญํ) ถูกแหํแหนไปทั่วพร๎อมเสียงอันดัง และสุดท๎ายถูกนําไป
ตั้งที่ศาลาประชาคมหรือเผาที่สุสาน 
 ภาณุ มณีวัฒนกุล (2536 ,หน๎า136-137) ได๎นําเสนอเก่ียวกับ “เทศกาลปีใหมํของ
ชาวบาหลีฮินดู” สรุปได๎วํา เทศกาลปีใหมํหรือเทศกาลเนปี (Nyepi) เป็นสัญญาณบอกการมาเยือน
ของฤดูใบไม๎ผลิซึ่งเป็นวาระสิ้นสุดฤดูฝน ในแงํของศาสนาถือวําเทพแหํงขุมนรกนามวํา “ยามา” 
(Yama) ได๎ชําระความชั่วร๎ายบนเกาะ ทําให๎เกาะบาหลีบริสุทธิ์ จึงมีการเฉลิมฉลองกันด๎วยความ
สนุกสนาน มีการสร๎างศาล ตระเตรียมอาหารเพื่อถวายและเพ่ือกินกันในครัวเรือน เป็นวันที่รัฐบาล
ออกประกาศยอมให๎การชนไกํซ่ึงปกติผิดกฎหมาย สามารถกระทําได๎โดยไมํถือวําเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
เฉพาะในวันนี้ เนื่องจากได๎พิจารณาวําการชนไกํในวันนี้เป็นการพลีชีวิตสัตว๑เพ่ือสังเวย เป็นสํวนหนึ่ง
ของการบูชายัญ ไกํชนนับร๎อยจึงถูกบูชายัญหลังจากแพ๎บนสังเวียน และหลายตัวถูกนําไปปรุงเป็น
อาหารสําหรับวันขึ้นปีใหมํ มีการตั้งศาลที่เรียกวํา “Lamak” และลําไม๎ไผํยาวสูงนับสิบเมตร เรียกวํา
“Penyor” อยูํริมถนนหนทาง ศาลทั้งสองนี้เป็นสํวนหนึ่งของการถวายของแดํเทพ นอกเหนือไปจาก
ของถวายที่ทํากันขึ้นจากผลไม๎ขนมหวานและสํารับอาหารคาว เชํน หมู ไกํ พอถึงเวลาสําคัญใน
การประกอบพิธี ของถวายเหลํานี้ถูกนําไปท่ีวัด วางเรียงในศาลาที่ถูกจัดเอาไว๎สําหรับของถวายโดย
จําเพาะ บางหมูํบ๎านบางวัดของถวายเป็นไม๎แกะสลักของเทพทั้ง หญิงชาย บ๎างเป็นโค ม๎า ยักษ๑ 
เรียกวํา “บารอง” ของถวายเหลํานี้เป็นของเกําแกํ มิใชํเห็นกันงําย ๆ  เป็นสมบัติของตระกูล ชาว
บาหลีเชื่อวําเทพเจ๎าเสด็จลงมาบริโภคของถวายที่เป็นอาหาร สํวนที่ เหลือจะเหลือแตํของไมํดีให๎
เป็นอาหารคนจรและสุนัขข๎างถนนตํอไป รุํงขึ้นจากวันเนปีเป็นวันถือ คือ วันที่ความเงียบครอบคลุม
ไปทั่วทั้งเกาะบาหลี ชาวเกาะไมํกระทําการใด ๆ ทั้งสิ้น ไมํจุดไฟ หุงหาอาหาร ไมํใช๎ไฟฟูา ไมํมีการ
รํวมเพศ การทํางานทุกอยํางถูกห๎ามหมดสิ้น แม๎แตํสายการบิน ยังต๎องยกเลิก หมดจากวันถือก็เป็น
วันแหํงความสนุกสนานรื่นเริง โดยเฉพาะในตอนกลางคืน คนในหมูํบ๎านสร๎างหุํนตระเตรียมเอาไว๎
ลํวงหน๎า หุํนยักษ๑หรือสัตว๑ใด ๆ ก็แล๎วแตํจะคิดประดิษฐ๑กันขึ้น ฐานเป็นไผํลําใหญํ มีด๎ามยาวยื่น
ออกมาสําหรับหามแบกบนไหลํ หุํนเหลํานี้ถูกแหํแหนไปรอบ ๆ ชุมชน กลุํมคน แบกหุํนไมํได๎แบก
เดินไปเฉย ๆ มีการแหกปากตะโกนไมํได๎ศัพท๑ หมุนตัวเหวี่ยงไปทางซ๎ายขวา บางที ก็เป็นวงกลม 
เคลื่อนไปเรื่อย มีการจุดประทัดทั่วสนั่นเมือง พอหมดจากวันคืนแหํงความสนุกสนานบาหลีก็
กลับคืนสูํภาวะปกติ มีแตํรํองรอยความสนุกสนานเกลื่อนกลํนไปทุกที่  
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รํวมกันสร๎างหุํนตัวใหญํไว๎แหํแหนในค่ําคืนปีใหม ํ
 

 

 

 

 
 
 
ของถวายทําด๎วยไม๎ รูปสัตว๑บ๎างเทพบ๎างขบวนแหํเคลื่อนผํานสองข๎างทาง 
ชุมนุมกันกํอนเคลื่อนขบวน              ประดับประดาด๎วย Lamakและ Penyor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ของถวายที่เป็นผลไม๎และขนมขบวนแหํแหน 
เรียงจัดสวยงามในวัด                      ตอนกลางคืนวันปีใหมํ 

ภาพที่ 2.23 กิจกรรมในเทศกาลปีใหมํหรือเทศกาลเนปี 
ที่มา :ภาณุ มณีวัฒนกุล, 2536,หน๎า136 
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 จึงอาจสรุปได๎วํา ศาสนาฮินดูที่ชาวบาหลีสํวนใหญนํับถือกันทุกวันนี้มีชื่ออยํางเป็นทางการวํา 
“อากามา ฮินดู ธรรมะ” หรือ “อากามา ตีร๑ตา” (ศาสนาแหํงน้ําศักดิ์สิทธิ์) ด๎วยน้ํามนต๑เป็นสิ่งสําคัญ
ในพิธีกรรมตําง ๆ  มากมาย โดยมีนักบวชพราหมณ๑เป็นผู๎ทําพิธีเสกน้ํามนต๑ ถวายเครื่องบูชาและ
ดูแลพิธีกรรมตําง ๆ โดยรวม ชาวบาหลีฮินดูนับถือองค๑เอกอัครเทพ “ซังห๑ยาง วิดี วะซา” เทพองค๑
อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปางอวตารของ “ซังห๑ยาง วิดี วะซา ” เชํน พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ และ
วิญญาณบรรพบุรุษที่อยูํบนสรวงสวรรค๑ ทุกครั้งที่มีเทศกาลงานบุญขึ้นที่วัดหรือเทวสถานในศาสนา
ฮินดู พวกเขาจะเข๎ารํวมการทําบุญที่วัดด๎วยความเต็มใจอยํางพร๎อมเพรียงกัน เนื่องจากมีความเชื่อวํา 
หากไมํถวายเครื่องสักการบูชาแดํสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจดลบันดาลให๎ภูเขาไฟใน
พ้ืนที่ระเบิดข้ึน หรือดลบันดาลให๎เกิดความเดือดร๎อนตําง ๆ นานาขึ้นซึ่งจะสํงผลร๎ายตํอการดําเนิน
ชีวิตของพวกเขา จนไมํอาจดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางสงบสุขอีกตํอไป เทศกาลงานบุญซึ่งเป็นงานสํวนรวม
ที่ชาวบาหลีฮินดูทั้งเกาะบาหลีจะต๎องเข๎ารํวมโดยพร๎อมเพรียงกัน มีอยูํ 3 เทศกาล คือ (1) เทศกาล
โอดาลัน หรือพิธีเฉลิมฉลองครบรอบการอุทิศวัดแดํพระศาสนา ซึ่งจะจัดให๎มีข้ึนทุก ๆ 12 เดือน 
โดยอาจเป็นพิธีสั้น ๆ เพียง 1 คืน หรือตํอเนื่อง 3 วัน หรือนานถึง 11 วัน หรือมากกวํานั้นสําหรับ
เทศกาลยิ่งใหญํของวัดสําคัญ ๆ (2) เทศกาลกาลูงัน ซึ่งฉลองกันทั่วทั้งเกาะ ทุก ๆ 210 วัน ในวัน
กาลูงันดวงวิญญาณบรรพชนผู๎สูงสํงจะเดินทางจากสรวงสวรรค๑มาสูํวัดประจําตระกูล เพ่ือให๎ลูกหลาน
ได๎กราบไหว๎จัดหาอาหารให๎ รวมทั้งให๎ความสําราญ โดยจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา 5 วัน(3) เทศกาลปี
ใหมํหรือเทศกาลเนปี เป็นสัญญาณบอกการมาเยือนของฤดูใบไม๎ผลิซึ่งเป็นวาระสิ้นสุดฤดูฝนในแงํ
ของศาสนาถือวําเทพแหํงขุมนรกนามวํา “ยามา” ได๎ชําระความชั่วร๎ายบนเกาะ ทําให๎เกาะบาหลี
บริสุทธิ์ จึงมีการเฉลิมฉลองกันด๎วยความสนุกสนาน มีการสร๎างศาล ตระเตรียมอาหารเพื่อถวาย
และเพ่ือกินกันในครัวเรือนชาวบาหลีเชื่อวําเทพเจ๎าเสด็จลงมาบริโภคของถวายที่เป็นอาหาร สํวนที่
เหลือจะเหลือแตํของไมํดีให๎เป็นอาหารคนจรและสุนัขข๎างถนนตํอไป 
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บทท่ี 3 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยจากหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ซึ่ง
เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติและสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ แล้วน าเสนอไว้ในบทนี้ตามล าดับดังนี ้

1. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคเหนือ 
2. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคกลาง 
4. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคใต้ 
5. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวบาหลฮิีนดู 

3.1 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคเหนือ 

 เครื่องแต่งกายที่นิยมแต่ในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคเหนือมี 2 แบบใหญ่ ๆ 
ดังนี้คือ 

- แบบที่ 1 ผู้ชาย จะนุ่งกางเกง “เตี่ยวสะดอ”หรือกางเกงขาก๊วยท าจากผ้าฝ้าย ส่วนเสื้อก็
นิยมสวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลม แขนสั้น ผ่า หน้า กระดุม 5 เม็ด เรียกว่า เสื้อม่อฮ่อม เคียนเอวด้วย
ผ้าขาวม้าส าหรับผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น(ผ้าถุง)ยาวกรอมเท้า นิยมนุ่งทั้งสาวและคนแก่ ผ้าถุงจะมีความ
ประณีต งดงาม ตีนซิ่นจะมีลวดลายงดงาม  อาจเป็นซิ่นลายขวางหรือซิ่นที่ทอด้วยลวดลายวิจิตร
งดงามส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายตัวสั้น คอกลม แขนยาว ผ่าหน้า ห่มสไบทับปัจจุบันการแต่งกาย
พ้ืนเมืองยังเป็นที่นิยมทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญ งานประเพณี และงานเลี่ยงขันโตก เป็นต้น  

- แบบที่ 2 ผู้ชายยังคงนุ่งกางเกงขาก๊วย สวมเสื้อปิดคอ แขนยาว แบบผ่าอก กระดุม 5 เม็ด 
ส่วนผู้หญิงยังคงนุ่งซิ่น ใช้ผ้าแถบคาดอกแทนการสวมเสื้อ 
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การแต่งกายแบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายแบบท่ี 2 

ภาพที่ 3.1 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคเหนือ 
ที่มา :Info For Thai, 2555,File: 17351และ 

Thaijoy.com, 2555, File: read.php?tid-3438.html 
  
3.2การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 
ผู้ชายจะนุ่งผ้านุ่งท าจากผ้าไหมหรือกางเกงขาก๊วยท าจากผ้าฝ้าย ส่วนเสื้อก็นิยมสวมเสื้อผ้าคอกลม 
แขนสั้น แบบผ่าอก กระดุม 5 เม็ด เคียนเอวด้วยผ้าขาวม้า ส าหรับผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงท าจากผ้าไหม
ยาวถึงตาตุ่ม  ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายตัวสั้นคอกลม แขนสั้นหรือแขนยาว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.2 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่มา :Esanclick, 2555, File: newses_art.php?No=16402 

และ Doo-teepak.com, 2555, File: ?name=news; 
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 แต่ในบางพ้ืนที่ อาทิ ในแถบอีสานใต้ การแต่งกายของผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันไป เช่น
ผู้หญิงชาวผู้ไทจะสวมเสื้อแขนสามส่วน ห่มสไบทับ ผู้หญิงชาวไทยเชื้อสายเขมรจะสวมเสื้อแขน
ยาวมีผ้าคล้องคอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชาวผู้ไท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ชาวไทยเชื้อสายเขมร 

ภาพที่ 3.3 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในแถบอีสานใต้  
ที่มา :BlogGang.com, 2555, File: mainblog.php?id=dada 

&month=23-04-2012&group=1&gblog=331และ 
บรรณาลัย, 2555, File: print.php?id=132310 
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3.3การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคกลาง 

 การแต่งกาย พ้ืนเมืองของชาวไทยพุทธในภาคกลางผู้ชายจะนุ่งโจงกระเบนหรือนุ่งกางเกง
ขาก๊วย สวม เสื้อผ้าฝ้ายคอกลม แขนสั้น หรือแขนยาว แบบผ่าอก กระดุม 5 เม็ดเคียนเอวด้วย
ผ้าขาวม้า ส าหรับผูห้ญิงจะนุ่งผ้าถุงยาวถึงตาตุ่ม  ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายตัวสั้น คอกลม แขนสามส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคกลาง  
ที่มา :ตลาดบ้านที่ดิน.com, 2555, File:80----2554.html 

 นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายมอญซ่ึงนับถือศาสนาพุทธได้ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปใน
หลายจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่าง ซึ่งพวกเขายังคงรักษา
วัฒนธรรมของตนโดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกายในเทศกาลงานบุญไว้อย่างเข้มแข็ง ผู้ชายชาว
ไทยเชื้อสายมอญนิยมสวมเสื้อคอกลมลายดอก แขนสั้น พาดผ้าขาวม้าผืนงาม หรือสวมเสื้อคอปิด
แขนยาว มีผ้าลายคล้องไหล่ นุ่งโสร่งหรือนุ่งผ้าลอยชาย ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายคล้ายคลึงกับผู้อ่ืนใน
ภาคกลางโดยทั่วไป แต่นิยมใช้ผ้าผืนยาวคล้องคอ พาดบ่า หรือห่มแบบสไบเฉียง 
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ภาพที่ 3.5 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธเชื้อสายมอญในภาคกลาง  
ที่มา : Monstudies.com, 2555, File: show_content.php? 

topic_id=336&main_menu_id=11 
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3.4การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคใต้ 

 การแต่งกาย ในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคใต้จะคล้ายคลึงกับชาวไทยพุทธใน
ภาคกลางผู้ชายจะนุ่งโจงกระเบนหรือกางเกงขาก๊วยที่เรียกว่า “กางเกงชาวเล” สวม เสื้อผ้าฝ้ายคอ
กลมแขนยาวหรือแขนสั้น แบบผ่าอก กระดุม 5 เม็ดมีผ้าขาวม้าเคียนเอวหรือพาดบ่าเวลาไปงานพิธี 
ส าหรับผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงหรือโจงกระเบนตัดเย็บจากผ้ายกอันสวยงาม ใส่เสื้อคอกลม แขน ยาวห่ม
ทับด้วยสไบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธในภาคใต้  
ที่มา :Blogspot.com, 2555, File: index.html; Trekkingthai.com, 2555, 
File: show.php?forum_id=75&topic_no=233778&topic_id=236879; 

Oknation.net, 2555, File:entry-1#topและ 
Nakhontoday.com, 2555, File: view.php?No=2187 
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นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดริมฝั่งทะเลอันดามันจะมีชาวไทยพุทธที่เรียกชื่อว่า “ยะหยา” ซึ่งสืบ เชื้อ
สายมาจากกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่มาสมรสกับชนพื้นเมืองเชื้อสายมาลายู ชาวยะหยาจึงมีการแต่ง
กายท่ีผสมผสานรูปแบบของชาวจีนและมาลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงาม โดยฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อฉลุ
ลายดอกไม้ รอบคอเอว และปลายแขนอย่างงดงาม นิยมนุ่งผ้าซิ่นปาเต๊ะ ส่วนฝ่ายชายยังคงแต่งกาย
คล้ายรูปแบบจีนดั้งเดิมอยู่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาว“ยะหยา” 
ที่มา : Truck2hand.com, 2555, File: index.php?module 

=Dizkus&func=viewtopic&topic=1090และ  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2555, File: 3677--2010-03-12-08-49-10 
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3.5การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวบาหลีฮินด ู

 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวบาหลีฮินดูจ าแนกได้ดังนี้ 
 3.5.1 ผู้ชายชาวบาหลีฮินดูสวมเสื้อคอปก แขนสั้นหรือแขนยาว ผ่าหน้า ใช้ผ้าคาดเอว นุ่ง
โสร่ง โพกผ้าโพกศีรษะหรือคาดแถบผ้ารอบศีรษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของผู้ชายชาวบาหลีฮินดู 
ที่มา : มัลลิกา พงศ์ปริตร (บก.), 2548, หน้า 81, 83 และ 127 
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  3.5.2 ผู้หญิงชาวบาหลีฮินดูสวมเสื้อตัวในเป็นเสื้อคอลึก ไม่มีแขน ผ่าหน้าติดกระดุม สวมทับ
ด้วยเสื้อแขนยาว มีปก ผ่าหน้าตลอด ไม่ติดกระดุม ปล่อยชาย ตัวยาวคลุมสะโพก ใช้ผ้าคาดเอว นุ่ง
ผ้าปาเต๊ะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.9 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของผู้หญิงชาวบาหลีฮินดู 
ที่มา : มัลลิกา พงศ์ปริตร (บก.), 2548, หน้า 204-205, 80 และ 84 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาว
บาหลี” มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาประเพณีเทศกาลงานบุญของชาวไทยและ
ชาวบาหล ีและ เพ่ือเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลีว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทท่ี 2 และ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยในบทที่ 3 ด้วยตนเอง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ใน
ลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

1. เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดู 
2. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดู 

4.1 เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินด ู

 เทศกาลงานบุญที่ชาวไทยพุทธทั่วประเทศร่วมกันจัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อบ าเพ็ญ
กุศลและเพ่ือความรื่นเริงบันเทิงใจ ณ วัดในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ มีอยู่ด้วยกัน 4 เทศกาลงานบุญ ได้แก่ 

(1) เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนมีกิจกรรมส าคัญเนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ คือ การท าบุญตักบาตรการท าบุญเลี้ยงพระ การบังสุกุลอัฐิของผู้วายชนม์ การสรงน้ า
พระพุทธรูป การสรงน้ าพระสงฆ์ การรดน้ าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การสาดน้ าเพื่อความสนุกสนาน 
การก่อพระเจดีย์ทราย การปล่อยนกปล่อยปลา และการละเล่นเพ่ือการรื่นเริงต่าง ๆ  

(2) เทศกาลเข้าพรรษา ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 รวม 3 เดือน
เต็มมีกิจกรรมส าคัญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คือ การถวายผ้าจ าน าพรรษาหรือผ้าอาบน้ าฝน 
การถวายเทียนพรรษา และการบวชเป็นพระภิกษุและจ าพรรษาครบทั้งพรรษา  

(3) เทศกาลสารท ถือเอาวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ า เดือน 10เป็นวันเทศกาล
สารทมกีิจกรรมส าคัญเนื่องในเทศกาลสารท คือ ชาวบ้านจะน ากระยาสารทพร้อมกล้วยไข่และ
อาหารอื่น ๆ มาถวายพระ โดยจะท าพิธีตักบาตร เฉพาะกระยาสารทตักบาตรเสร็จแล้วก็กรวดน้ า
อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ถือกันว่าถ้าไม่ได้ท าบุญตักบาตรกระยาสารท ผีปู่ย่า
ตายายที่ตายไปแล้วจะได้รับความเดือดร้อนอด ๆ อยาก ๆ เท่ากับลูกหลานที่อยู่ข้างหลังขาดความ
กตัญญู เทศกาลสารทในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการเรียกชื่อและจัดท ากิจกรรม
แตกต่างกันออกไปในรายละเอียดแต่มีจุดร่วมเหมือนกัน คือ เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษที่ล่วงลับและผู้ที่ตายไปแล้ว 
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(4) เทศกาลออกพรรษา วันออกพรรษาตามเกณฑ์ของพระคือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 
ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 เดือนที่จ าพรรษา วันรุ่งขึ้นพระสงฆ์สามารถจาริกไปเผยแผ่พระธรรมยังที่อ่ืน  ๆ
ได้ตามต้องการ มีกิจกรรมส าคัญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา คือ ประเพณีตักบาตรเทโวในวันแรม 
1 ค่ า เดือน 11 และประเพณีทอดกฐินเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 
 ส่วนเทศกาลงานบุญซึ่งเป็นงานส่วนรวมที่ชาวบาหลีฮินดูทั้งเกาะบาหลีจะต้องเข้าร่วมโดย
พร้อมเพรียงกัน มีอยู่ 3 เทศกาล คือ (1) เทศกาลโอดาลัน หรือพิธีเฉลิมฉลองครบรอบการอุทิศวัด
แด่พระศาสนา ซึ่งจะจัดให้มีข้ึนทุก ๆ 12 เดือน โดยอาจเป็นพิธีสั้น ๆ เพียง 1 คืน หรือต่อเนื่อง 3 วัน 
หรือนานถึง 11 วัน หรือมากกว่านั้นส าหรับเทศกาลยิ่งใหญ่ของวัดส าคัญ ๆ (2) เทศกาลกาลูงัน ซึ่ง
ฉลองกันทั่วทั้งเกาะ ทุก ๆ 210 วัน ในวัน กาลูงันดวงวิญญาณบรรพชนผู้สูงส่งจะเดินทางจากสรวง
สวรรค์มาสู่วัดประจ าตระกูล เพ่ือให้ลูกหลาน ได้กราบไหว้จัดหาอาหารให้ รวมทั้งให้ความส าราญ 
โดยจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา 5 วัน (3) เทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลเนปี เป็นสัญญาณบอกการมา
เยือนของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นวาระสิ้นสุดฤดูฝนในแง่ของศาสนาถือว่าเทพแห่งขุมนรกนามว่า “ยา
มา” ได้ช าระความชั่วร้ายบนเกาะ ท าให้เกาะบาหลีบริสุทธิ์ จึงมีการเฉลิมฉลองกันด้วยความ
สนุกสนาน มีการสร้างศาล ตระเตรียมอาหารเพื่อถวายและเพ่ือกินกันในครัวเรือนชาวบาหลีเชื่อว่า
เทพเจ้าเสด็จลงมาบริโภคของถวายที่เป็นอาหาร ส่วนที่เหลือจะเหลือแต่ของไม่ดีให้เป็นอาหารคน
จรและสุนัขข้างถนนต่อไป 
 กิจกรรมทางศาสนาของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดูซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท าบุญ
และการรื่นเริงที่วัดในท้องถิ่นที่ตนเองเคารพนับถือเหมือน ๆ กันมีดังนี้  

(1) กิจกรรมท าบุญและสนุกสนานรื่นเริงที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คือ เทศกาลสงกรานต์
ของชาวไทยพุทธและเทศกาลเนปีของชาวบาหลีฮินดู 

(2) กิจกรรมท าบุญและสนุกสนานรื่นเริงเพ่ือแสดงความกตัญญุตาต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
ในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลสารทของชาวไทยพุทธและเทศกาลกาลูงันของชาวบาหลีฮินดู  

4.2 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินด ู

 การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดูมีความเหมือนและความ
แตกต่างดังนี้ 
 4.2.1 การแต่งกายของผู้ชาย  
  (1)  ผู้ชายชาวไทยพุทธไม่นิยมสวมเครื่องประดับศีรษะ ในขณะที่ผู้ชายชาวบาหลี
ฮินดูโพกผ้าโพกศีรษะหรือคาดผ้าแถบรอบศีรษะ 
  (2)   ผู้ชายชาวไทยพุทธนิยมสวมเสื้อคอกลมและกางเกงขาก๊วยหรือนุ่งโจงกระเบน 
ในขณะที่ชาวบาหลีฮินดูสวมเสื้อคอปกและนุ่งโสร่ง และ 
 (3)  รูปแบบการแต่งกายของผู้ชายชาวไทยพุทธที่เหมือนกันกับ “การนุ่งโสร่ง” ของ
ผู้ชายชาวบาหลีฮินดู คือ การนุ่งผ้านุ่งของ ผู้ชายชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการนุ่ง
โสร่งของผู้ชายชาวไทยพุทธเชื้อสายมอญในภาคกลางดังที่น ามาแสดงเปรียบเทียบไว้ในภาพที่ 4.1 
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การนุ่งผ้านุ่งของผู้ชายชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การนุ่งโสร่งของผู้ชายชาวบาหลีฮินด ู

ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบการผ้านุ่งของผู้ชายชาวไทยพุทธกับการนุ่งโสร่งของผู้ชายชาวบาหลีฮินดู 
ที่มา : ภาพที่ 3.2 และภาพท่ี 3.8 
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 4.2.2 การแต่งกายของผู้หญิง  
 (1)  ผู้หญิงชาวไทยพุทธส่วนใหญ่นุ่งผ้านุ่งเหมือนกับผู้หญิงชาวบาหลีฮินดู และ 
 (2)  ผู้หญิงชาวไทยพุทธส่วนใหญ่สวมเสื้อคอกลมติดคอเป็นเสื้อตัวนอกเพียงชั้นเดียว
อาจจะมีการห่มสไบเฉียงหรือมีผ้าคล้องคอบ้างในบางโอกาส ขณะที่ผู้หญิงชาวบาหลี ฮินดูสวมเสื้อ
คอลึกเป็นเสื้อตัวใน แล้วสวมทับด้วยเสื้อแขนยาวอีกทีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้หญิงชาวไทยพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้หญิงชาวบาหลีฮินด ู

ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบการนุ่งผ้านุ่งของผู้หญิงชาวไทยพุทธและผู้หญิงชาวบาหลีฮินดู 
ที่มา : ภาพที่ 3.5 และภาพท่ี 3.9 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาว
บาหลี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาประเพณีเทศกาลงานบุญของชาวไทย
และชาวบาหล ีและ เพ่ือเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวบาหลีว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้ว
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนาไปแล้วในบทที่ 4 ดังนั้นในบทนี้
ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนาดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดู 
 ผลการศึกษาภาคเอกสารพบว่า กิจกรรมท าบุญทางศาสนาและสนุกสนานรื่นเริงที่
วัดในท้องถิ่นของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดูมีความเหมือนกันใน  2 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรม
ท าบุญและสนุกสนานรื่นเริงที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คือ เทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยพุทธและ
เทศกาลเนปีของชาวบาหลีฮินดูและกิจกรรมท าบุญและสนุกสนานรื่นเริงเพ่ือแสดงความกตัญญุตา
ต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลสารทของชาวไทยพุทธและเทศกาลกาลูงัน
ของชาวบาหลีฮินดู 
 5.1.2  การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวบาหลีฮินดู 
  ผลการศึกษาภาคเอกสารพบว่า ผู้ชายชาวไทยพุทธไม่นิยมสวมเครื่องประดับศีรษะ 
นิยมสวมเสื้อคอกลมและกางเกงขาก๊วยหรือนุ่งโจงกระเบน แตกต่างจากผู้ชายชาวบาหลีฮินดูที่โพก
ผ้าโพกศีรษะหรือคาดผ้าแถบรอบศีรษะสวมเสื้อคอปกและนุ่งโสร่ง ซึ่งการนุ่งโสร่งของผู้ชายชาว
บาหลีฮินดูนี้จะเหมือนกับการนุ่งผ้านุ่งหรือนุ่งโสร่งของผู้ชายชาวไทยพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง ส าหรับการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทยพุทธ ส่วนใหญ่นิยมนุ่งผ้านุ่งเหมือนกับผู้หญิง
ชาวบาหลีฮินดู แต่ผู้หญิงชาวไทยพุทธส่วนใหญ่จะนิยมสวมเสื้อคอกลมติดคอเป็นเสื้อตัวนอกเพียง
ชั้นเดียวอาจจะมีการห่มสไบเฉียงหรือมีผ้าคล้องคอบ้างในบางโอกาส ขณะที่ผู้หญิงชาวบาหลี ฮินดู
สวมเสื้อคอลึกเป็นเสื้อตัวใน แล้วสวมทับด้วยเสื้อแขนยาวอีกชั้นหนึ่ง 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ควร ให้การสนับสนุนเงินทุนในการศึกษาภาคสนาม ณ สถานที่ที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับการวิจัย เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัย 
 5.2.2 ควรเผยแพร่ผลการวิจัยให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนไทยทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และ 
 5.2.3 ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงาน
บุญของชาวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ 
ในทวีปเอเซีย 
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