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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

บทน�า
	 วิถีสังคมกับประเพณีของชาวพุทธ	 มีสิ่งที่ควรท�าความเข้าใจเพื่อให้รู้ความหมายเบื้องต้นดังนี้	 

วิถีสังคม	หมายถึง	ทางในการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย	ที่สืบสานวัฒนธรรมไทยเข้าไปในวิถีชีวิต

อย่างกลมกลนื	การสบืทอดและอนุรกัษ์สิง่ท่ีปฏิบตักินัมาจนเป็นวถิชีีวติสงัคมในยคุโลกาววิตัน์หรอืภวินัต์	

(globelization)		จนถงึทศวรรษที	่๒๑	หากหลายคนยงัเข้าใจผดิถงึความเป็นวถิชีวีติประเพณ	ีวฒันธรรม

ทางสงัคม	ว่าเป็นเพยีงการแต่งกาย	ค�าพดู	การไหว้	หรอืการกราบเพยีงเท่านัน้	แต่วถิชีวีติของสงัคมไทย

ได้น�าเอาสิ่งทั้งหลายเหลา่นั้นมาผสมกลมกลนืความเป็นไทยอย่างเปน็เนือ้เดยีวกนัเข้าไปในชวีิต	รวมทั้ง

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม	(Socialization)	สืบสานประเพณีและอนุรักษ์ของดี	ๆ	ไว้	และพร้อมที่

จะแสดงความเป็นไทยออกมาทกุอรยิาบถ		และพร้อมท่ีจะท�าในสิง่ท่ีดีเหล่านัน้ตลอดเวลา	ต้ังแต่ในจิตใจ

การกระท�า	การแสดงออก	และการร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานในเทศกาล	ประเพณี	พิธีกรรมที่ปรากฏ

ในรอบปีและวันส�าคัญต่าง	 ๆ	 ว่ามีความหมายและคุณค่าอย่างไร	 ค�าว่า	 “ประเพณี” (Tradition)  

ค�าว่า	“พิธีกรรม”	หรือค�าสอดคล้องกับประเพณีพิธีกรรม	เพราะพิธีกรรม	ความหมาย	คือการปฏิบัติ

สืบต่อกันมา	 บางอย่างกลายเป็นประเพณีไปก็มี	ประเพณี	 จึงเป็นแบบอย่างที่นิยมกัน	 เช่น	 การท�า 

ขวัญนาค	การแห่นาคในพิธีบวช	ประเพณีท�าบุญตานก๋วยสลาก	 (สลากภัต)	ประเพณีแห่เทียนพรรษา	

ประเพณีรดน�้า-ด�าหัว	ประเพณีจึงแยกเป็น	๓	อย่าง	คือ

	 		 ๑)		จารีตประเพณี	 หมายถึงประเพณีที่เป็นกฎ	 ระเบียบ	 ของสังคมรวมทั้งหลักของศีลธรรม

ของศาสนาด้วย

	 	 ๒)		ขนบประเพณี	หมายถึงแบบแผนของสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

	 	 ๓)		ธรรมเนียมประเพณี	หมายถึงที่ปฏิบัติกันมาไม่ได้เคร่งครัด	ถือว่าเป็นประเพณีธรรมดา

		 พธิกีรรม
1
	หมายถึงระเบียบแบบแผน,	แบบอย่าง,	ธรรมเนยีม,	การก�าหนดเพือ่ให้ประพฤติปฏบิติั

เป็นแนวเดยีวกัน	พธิกีรรมส่วนใหญ่เป็นพธิเีพือ่ความขลงัความศกัดิส์ทิธิ	์พธิกีรรม	เปรยีบเหมอืน	อาหาร	

 1
 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,	พิมพ์ครั้งที่	๖,	(กรุงเทพมหานคร:	

สิริวัฒนา	อินเตอร์ปริ้นท์,	๒๕๔๖),	หน้า	๗๘๘.
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อาหารแต่ละชนิด	ย่อมมีวิธีและเครื่องปรุงนั้น	ๆ	แต่ละคนในสังคมก็ย่อแตกต่างกัน	มีแบบแผนเครื่อง

ปรงุ	และวธิปีรงุ	ต่างกนัไป	ต้มย�ากุ้ง	กม็เีคร่ืองปรงุของต้มย�ากุง้	ก๋วยเต๋ียวก็ย่อมมเีครือ่งปรุงของก๋วยเตีย๋ว	

พธิกีรรมแต่ละพธิกีรรมกเ็หมอืนกันแต่ละสงัคมย่อมมแีบบแผนของตนเอง	ทีป่ฏบิติัต่างกนัไป	ขึน้อยูก่บั

พธิกีรรมนัน้ได้รบัถ่ายทอดมาจากไหน	จากใคร	ใครเป็นผูร้บั	เช่น	พธิสีะเดาะเคราะห์	สงัคมไทยกม็	ีสงัคม

กัมพูชาก็มี	 แม้ประเทศอินเดียก็มีพิธีกรรมเหล่าน้ีเหมือนกัน	 โดยมีการสืบทอดและไหลเลื่อนทาง

วัฒนธรรม	ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง	แต่ก็ยังรักษารูปแบบเดิมไว้	พิธีกรรม	เกิดจากการปฏิบัติ

ทางศาสนา	ซึ่งเรียกว่า	“พิธีกรรม”	 ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญของศาสนานั้น	มาจากพุทธบัญญัติ	 เช่น	

พิธีบวช	 ไม่นิยมเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 หรือถ้าหากคงไว้ก็ไม่ขัดต่อชีวิตประจ�าวันในสังคมปัจจุบัน	 ควรจะ

อนุรักษ์เอาไว้	ส่วนพิธีกรรมอื่น	ๆ	นอกจากนี้	ก็ควรพิจารณาเป็นเรื่อง	ๆ	ไป	

	 ในศาสนาแต่ละศาสนาย่อมมีเครื่องหมายแตกต่างกันไปโดยใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนสิ่งที่เป็น

นามธรรมหรือความหมายอันละเอียดลึกซึ้งโดยผ่านทางพิธีกรรมบ้าง	 ผ่านงานศิลปกรรมที่แสดงเป็น

ประติมากรรมบ้างสลักฝาผนังบ้างเมื่อพบสัญลักษณ์เหล่านี้ท�าให้เข้าใจทันทีว่านั้นเป็นเร่ืองของศาสนา

นั้น	 ๆ	 เช่น	 พบธรรมจักรหรือพิธีทอดกฐินหรือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ทราบทันทีว่านี่คือ

สัญลักษณ์ในพุทธศาสนา	หรือ	พบไม้กางเขนก็เข้าใจทันทีว่านั่นคือเครื่องหมายในศาสนาคริสต์	

พิธีกรรมในฐานะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง 
	 พิธีกรรมในฐานะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง	เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนา	ซึ่งอาจจะเป็น

พิธีกรรมที่ปฏิบัติเป็นส่วนบุคคล	 เช่น	 สวดมนต์หรือพิธีกรรมส่วนรวม	 เช่น	 การท�าพิธีอุปสมบทและ 

การบูชาในโบสถ์ในโอกาสต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะต้องมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย	พิธีกรรมจึงเป็น

สัญลักษณ์ศาสนาอย่างหนึ่งเพราะเป็นกรอบส�าหรับถนอมรักษาศาสนธรรมและเป็นเครื่องเสริมศรัทธา

ในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
2
	 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์กับความจริงในศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องหมาย

แสดงออกของศาสนาที่เห็นชัดเจนที่สุดเป็นรูปธรรมแบ่งออกได้หลายประเภทตามหลักการของศาสนา

นั้น	ๆ	เช่น	ด้านประติมากรรมสถาปัตยกรรมและจิตกรรมเป็นต้น	

	 พิธีกรรมเป็นทางน�าไปสู่การบรรลุสัจธรรมในแต่ละศาสนา	 เร่ิมจากพิธีกรรมการปฏิญาณตน 

เป็นศาสนิกชน	 คือการปฏิญาณตนนับถือศาสดาหรือค�าสอนของศาสดานั้น	 ๆ	 เช่น	 พิธีพุทธมามกะ	

เป็นการประกาศวาจาว่าตนขอนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งท่ีเคารพสูงสุดของตน	 เป็นต้น	 พิธีกรรม

เริ่มตั้งแต่พระศาสดาทรงพระชนม์ชีพเป็นพิธีกรรมรับสมาชิกเข้าสู ่สังคม	 เช่น	 พิธีการบวช	 หรือ	 

การบรรพชา	อุปสมบท	ในพระพุทธศาสนาเป็นการประกาศและรับรองการเข้าสู่สังคมสงฆ์ตามเงื่อนไข

 2
 สีมา	อนุรักษ์,	มรดกคนอีสาน,	(อุดรธานี:	พิมพ์ที่	หจก.	ซีแอนด์เอน,	๒๕๕๐),	หน้า	๒๒.
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และกตกิาของสงัคมน้ัน	ๆ 	ทุกศาสนาจะต้องมพีธิกีรรมเป็นของตนเองซ่ึงเป็นเครือ่งหมายหรือสัญลกัษณ์

ที่แตกต่างกันไปตามอุดมคติของแต่ละศาสนา	 พิธีกรรมในฐานะกิจกรรมทางโลกมีความหมายเป็น 

จุดนัดพบ	และเป็นจุดนัดหมาย
3
	 โดยเฉพาะส�าหรับชุมชนหรือในหมู่ชนนั้น	ๆ	ให้มองเห็นความส�าคัญ 

ทีจ่ะเร่ิมการใด	ๆ 	กนัอย่างจรงิจงั	เพราะการกระท�าทีส่�าคญัของชุมชนหรอืของส่วนรวมกต้็องมพีธิกีรรม	

ถ้าเกี่ยวกับศาสนาเรียกว่าศาสนพิธี	พิธีกรรมมีลักษณะและองค์ประกอบ	คือ

ลักษณะของพิธีกรรม
 ลักษณะ	ได้กล่าวถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเบื้องต้น	จึงแยกลักษณะของพิธีกรรม	คือ

  ๑.  เป็นส่ือสัญลักษณ์แสดงถงึความเป็นจรงิ	เช่น	การกราบ	การไหว้	การค�านบั	เป็นสญัลกัษณ์

ที่แสดงถึงความรู้สึกของผู้กระท�าว่า	มีความเคารพนับถือ	นอบน้อม	ย�าเกรง	เป็นต้น	

  ๒.  เน้นเรื่องจิตใจเป็นส�าคัญ	 คือ	 จุดมุ่งหมายใหญ่เพื่อให้เกิดความสบายใจ	 เกิดก�าลังใจ	 

สาเหตุที่ท�าเพราะเกิดความเชื่อในอ�านาจสิ่งเหนือธรรมชาติที่จะสัมผัสได้โดยทาง	หู	ตา	จมูก	ลิ้น	กาย	

สัมผัสได้	สิ่งนั้น	ได้แก่	ผีสาง	เทวดา	อ�านาจจิต	เป็นต้น

 องค์ประกอบพิธีกรรม กล่าวโดยภาพรวมแล้ว	แบ่งออกเป็น	๔	ประเภท 

   ๑.  คัมภีร์หรือหลักเกณฑ์ หมายถึงหลักการปฏิบัติ	 ของพิธีกรรม	 มีขั้นตอนอย่างไร	 

เพื่ออะไร		 

  ๒.  สถานที	่หมายถึงสถานที่ที่จะประกอบพิธีกรรม	ขึ้นอยู่กับว่าจะประกอบพิธีกรรมอะไร	

   ๓.  วัตถ	ุหมายถึงเครื่องประกอบการท�าพิธีกรรม	ต่าง	ๆ	ที่มีแบบแผนของพิธีกรรมนั้น	ๆ	

   ๔.  บุคคล	หมายถึงบุคคลที่ประกอบพิธีกรรมในพิธีกรรมนั้น	มีอยู่	๒	ลักษณะ	คือ

    ๑) ให้ผู้อื่นประกอบพิธีกรรมให	้เช่น	หมอผี	พราหมณ์	อาจารย์	ในพิธีกรรมนั้น	ๆ

    ๒) ประกอบพิธีกรรมด้วยตนเอง เช่น	 เชื่อเรื่อง	 โชค	ลาง	ฝันร้าย	แต่เขาก็มีวิธีแก้ด้วย

ตนเอง	เช่น	การบูชาเทียนไปท�าบุญ	เป็นต้น

พิธีกรรมที่มีในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในสังคมไทย 
	 ๑.		พิธีกรรมที่เป็นของพุทธล้วน	ๆ	เช่น	กฐิน,	อุโบสถกรรม

	 ๒.	 พิธีกรรมแบบผสม	 หมายถึง	 พิธีกรรมที่มีในศาสนาและผสมผสานกับพิธีกรรมท้องถิ่นและ

พิธีกรรมของศาสนาอื่น	ๆ	เช่น	สบืชะตา	ท�าบญุขึน้บ้านใหม่	เป็นต้น

 3
 พระธรรมปิฎก	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต),	 พิธีกรรมใครว่าไม่ส�าคัญ,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒,	 (กรุงเทพมหานคร:	 บริษัท 

เคล็ดไทย	จ�ากัด,	๒๕๓๗),	หน้า	๕.

10. ������������������� (������ 129-137).indd   131 24/11/2563   21:13:25



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓132

	 ดงันัน้	พธิกีรรมเป็นความเชือ่ของคนในสงัคม	เช่น	ความเชือ่	ความฝัน	การเกิด	การตัง้ชือ่	โชคลาง	

ฤกษ์ยาม
4
	เป็นความเชื่อและพิธีกรรมต่าง	ๆ 	มีคุณค่าต่อชีวิต	ต่อสังคม	ท�าให้เกิดความรัก	ความสามัคคี	

พิธีกรรม	 เป็นศูนย์รวมของสังคมและการด�ารงชีวิต	 มีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 สร้างความ 

ภาคภูมิ	 ความรัก	 ความผูกพันท้องถิ่น	 สิ่งเหล่านี้	 ได้เห็นได้ชัดเมื่อมีเทศกาลส�าคัญทางท้องถิ่นจะม ี

คนเดนิทางกลบัภูมลิ�าเนาของตน	เพือ่ไปร่วมประกอบพิธกีรรมต่าง	ๆ 	และร่วมท�าบญุกศุลตามประเพณ	ี

ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา	มีวิถีชีวิตร่วมกัน	มีความรู้สึกนึกคิด	ความเชื่อต่าง	ๆ	คล้ายคลึงกัน	เมืองไทย

เป็นเมืองพระพุทธศาสนา	 สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมาช้านาน	 ชนชาติไทย 

ร้อยละ	๙๐	นับถือพระพุทธศาสนาได้น�าเอาหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินชีวิต	วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตลอด	ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย	ชนชาติไทย

กับพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ทั้งในด้าน

ประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรม	

	 เมื่อกล่าวถึงเทศกาลงานนักขัตฤกษ์ต่าง	ๆ	ของสังคมไทย	มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เป็นส่วนใหญ่	เช่น	ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย
5
	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

  ๑.  ประเพณีเก่ียวกับครอบครัว ได้แก่	 เรื่องการท�าบุญเทศกาลต่าง	 ๆ	 งานบวชนาค	 

งานแต่งงาน	และเรื่องของความตาย	เป็นต้น

  ๒.  ประเพณีเกี่ยวกับส่วนรวมเนื่องด้วยเทศกาล	 ได้แก่	 เทศกาลตรุษสงกรานต์	 เทศกาล 

เข้าพรรษา	และออกพรรษา	ประเพณีสารทไทย	เทศกาลลอยกระทง	เป็นต้น

	 เป็นที่น่าเสียดาย	ประเพณี บางอย่างของท้องถิ่นก�าลังจะถูกลืม คือ	 ประเพณี ปอยข้าวสังฆ ์ 

ในล้านนา	หรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 ปอยข้าวสังฆ์ คือ งานท�าบุญอุทิศให้กับผู้ตายมีลัษณะงานรื่นเริงอยู่บ้างคือมีมหรสพฉลอง 

ได้แก่	 ซอพ้ืนเมืองมาสมโภชในวันแต่งดาหรือวันเตรียมถวายทานแก่พระสงฆ์
6
	 ประเพณีการท�าบุญ 

ปอยข้าวสังฆ์	ตั้งแต่โบราณมีจุดประสงค์เพื่ออุทิศให้แก่คนที่ตาย	 บิดา	 มารดา	 หรือ	 ญาติผู้ล่วงลับ 

คล้ายกับประเพณีบุญแจกข้าวของภาคอีสาน	ลูกหลานกลัวว่าวิญญาณจะไม่มีความสุข	ผู้ที่ยังอยู่	 เช่น	

 4
 อานนท์	 อาภาภิรม,	สังคม วัฒนธรรม ประเพณีไทย,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒,	 (กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักพิมพ์ 

โอเดียนสโตร์,	๒๕๒๕),	หน้า	๗๘.

 5
 พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์	ภูริปญฺโญ,	สถิต	ศิลปะชัย,		เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา,	พิมพ์ครั้ง

ที่	๒,	(กรุงเทพมหานคร:	จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,	๒๕๔๘),	หน้า	๑๐.

 6
 มณี	พยอมยงค์,	(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ), ประเพณี ๑๒ เดือน ล้านนาไทย,	(เชียงใหม่:	ส.ทรัพย์การพิมพ์,	

๒๕๓๘),	หน้า	๑๓๘.
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สามีหรือภรรยา	 และลูกหลานพี่น้อง	 มักจะเชิญวิญญาณของผู้ตายเข้าสิงขอนกระด้างหรือคนทรงเจ้า 

ที่มีอาชีพนี้โดยเฉพาะ	 เพื่อไต่ถามถึงความเป็นอยู่หลังจากที่เสียชีวิตแล้ว	 และถามถึงความต้องการ	 

เมือ่ทราบว่าวญิญาณต้องการสิง่ใดกจ็ะจดัส่งไปให้โดวธิจัีดถวายทาน	ท้ังนีไ้ม่จ�าเป็นว่าจะต้องท�าบญุอทิุศ

ให้ตรงกบัวนัตายกไ็ด้	แต่มกันยิมท�าครบรอบปีตายหรือมากกว่า	ปอยข้าวสังฆ์จะจัดท่ีบ้าน	เพราะคนตาย

สมัยอดีตจะต้องรีบน�าไปฝัง	 ไม่นิยมเผาเหมือนในปัจจุบัน	 และในขณะที่ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศลนั้นไม่ม ี

พิธีท�าบุญอุทิศถวายทานให้ผู้ตาย	 นอกจากพิธีสวดหรือแสดงพระธรรมเทศนา	 จะจัดพิธีทานทีหลัง 

เมื่อเจ้าภาพพร้อม	 ถ้าเทียบกับภาคกลาง	 ก็เช่นเดียวกับท�าบุญร้อยวันภาคกลาง	 ภาคอีสานท�าบุญ 

แจกข้าวให้ผูต้ายนัน่เอง ปอยข้าวสงัฆ์	ส่วนใหญ่นยิมท�าบญุเมือ่ลกูหลานมคีวามพร้อมหรอืหลงัจากการ

เก็บเกี่ยวประมาณเดือนสามภาคกลาง	 หรือเดือนห้าภาคเหนือ	 จนถึงก่อนเข้าพรรษา	 ปัจจุบันท้องถ่ิน

ล้านนาลูกหลานคนรุ่นใหม่เกือบจะไม่รู้จักค�าว่า “ปอยข้าวสังฆ์” รู้จักแต่ค�าว่าท�าบุญร้อยวันหลังจาก

การตายของญาติ	 ความหมายเหมือนกันแต่พิธีกรรมต่างกันบ้าง	 ภาคอีสานยังมีการใช้ค�าเดิมอยู่	 คือ 

บุญแจกข้าว

	 ในการแต่งดาเครื่องท�าบุญปอยข้าวสังฆ์	ญาติของผู้ตายจะสร้างบ้านเรือนคนล้านนาเรียกว่า 

เฮือนน้อยจ�าลองหลังเล็ก	ๆ 	ใส่สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกอย่าง	ถ้าคนตายเป็นผู้หญิงจะเพิ่มกระจก	

หวี	 แป้ง	 น�้าหอม	 เครื่องส�าอางอีกด้วย	 เพื่อประสงค์ให้ผู้ตายได้อยู่ได้ใช้ในสัมปรายภพ	 ชาวบ้าน 

บางหมู่บ้านจะสร้างเรือส�าเภาจ�าลองอีก	๑	ล�า	ใส่เครื่องมือจับปลาทุกชนิด	เพื่อให้วิญญาณของคนตาย

ได้ใช้เป็นพาหนะข้ามมหาสมุทร	คือ	โอฆสงสาร	และในระหว่างข้ามมหาสมุทรจะได้ใช้เครื่องมือนั้นจับ

ปลากินเป็นอาหาร

ตัวอย่างพิธีกรรมท�าบุญปอยข้าวสังฆ์

ตานเฮือนน้อย	(ปอยข้าวสังฆ์)				
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	 ช่วงเวลา	แล้วแต่เจ้าภาพผู้จัดงานจะก�าหนดวันดังต่อไปนี้	คือ	ท�าพิธีหลังจากผู้ตาย	ตายไปแล้ว	

๕๐	วัน	๑๐๐	วัน	หรือ	๑	ปี	โดยจะท�าพิธี	๑	วัน	ในตอนเช้า	หรือก่อนเพล	ถ้าหลังเพลไปแล้วคือช่วงบ่าย	

จะไม่นิยมประกอบพิธีเพราะพระสงฆ์มักจะไม่รับประเคนหลังเพล

พิธีกรรม
		 ตาน	หมายถึง	การถวายทาน	ตานเฮือนน้อยหรือปอยข้าวสังฆ์	หมายถึง	การท�าบุญอุทิศให้แก่ 

ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	โดยการสร้างบ้านจ�าลองหลังเล็ก	ๆ 	ไปให้	เป็นความเชื่อของคนไทยภาคเหนือกลัวว่า 

คนเมือ่ตายไปแล้วอาจจะตกทกุข์ได้ยาก	อดอยากหรือได้รับทกุข์เวทนา	ดังนัน้	ญาติพ่ีน้องหรือบดิามารดา	

จึงได้ท�าบุญโดยการตานเฮือนน้อยไปให้	 ถ้าไม่ตาน	 (ถวายทาน)	 เฮือนน้อยก็จะท�าบุญอุทิศให้โดยการ 

ตานขันข้าว	 คือ	 อาหารคาวหวาน	 ๑	 ส�ารับก็ได้	 องค์ประกอบของเฮือนน้อย	 ของใช้ท้ังหลายคิดว่า 

ผู้ล่วงลับ	 เคยใช้หรือน�าไปใช้	 เช่น	 จ�าเป็น	 ได้แก่	 เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม	 ถ้าท�าบุญถึงผู ้ชายก็จะมี 

เครือ่งแต่งกายของผูช้าย	ซึง่ตอนทีผู่ต้ายมชีีวติอยูน่ัน้เขาชอบสวมใส่	นอกจากนีก้ม็มีุง้	หมอน	เส่ือ	ผ้าห่ม	

รองเท้า	และของใช้ที่เกี่ยวกับครอบครัว	เช่น	ถ้วย	จาน	ช้อน	ขวดน�้า	กาต้มน�้า	กระติกน�้า	ฯลฯ	

	 วันท�าบุญ	เจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์จ�านวนตั้งแต่	๔	รูป	มาที่บ้าน	หรือ	บางคนก็ไปท�าบุญที่วัด	

เมื่อพร้อมแล้วมีการไหว้พระ	 สมาทานศีล	 จากนั้นอาจารย์วัดกล่าวค�าโอกาสถวายเรือนหรือเรือส�าเภา	

เมื่อจบแล้วถวาย	“ข้าวสังฆ์”	(สังฆทาน)	แด่พระสงฆ์	จึงเรียกรวมกันว่า	“ปอยข้าวสังฆ์

	 การจัดปอยข้าวสังฆ์	 เจ้าภาพจะจัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยทานตามกุศลเจตนาและความเชื่อ	 

ซึ่งนิยมท�าเป็นบ้านจ�าลอง	มีเครื่องใช้ครบถ้วนทั้งที่นอนหมอนมุ้งถ้วยชามเสื้อผ้ารองเท้ากระจกเงา	หวี	

และมีเคร่ืองบริโภค	 คือข้าว	 น�้า	 มีความเชื่อว่าผู้ล่วงลับจะไปสู่สุคติภพ	 และขณะเดียวกันเครื่องมือ 

จับสัตว์ก็ใช้ช่วยหากินในระหว่างเดินทางไปด้วย	

ล�าดับขั้นตอนของพิธีกรรมปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้
		 ๑.		เจ้าภาพอาจจะเชิญแขกและญาติพี่น้องที่คุ้นเคยให้มาร่วมบ�าเพ็ญกุศลด้วย	

	 ๒.		ก่อนถึงวันตาน	เจ้าภาพอาจจะนิมนต์พระไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย	๕	วัน	

	 ๓.		นิมนต์พระท่านเทศน์ธรรม	นิพพานสูตร	หรือเทศน์มหาวิบากก็ได้

		 ๔.		เมื่อถึงวันท�าพิธีจะมีอาจารย์(มัคนายก)	เป็นผู้น�าพิธี

		 ๕.		เมื่อท�าพิธีถวายทานเฮือนน้อยเสร็จแล้ว	 ของที่เป็นเครื่องทานทุกชนิดก็ถวายให้แก่พระสงฆ์

ที่มาเทศน์ทั้งหมด	 เมื่อมีการถวายทานเฮือนน้อยอาจจะจัดให้มีมหรสพตามฐานะของเจ้าภาพก็ได้หรือ

ไม่มีก็ได้	แล้วแต่จะเห็นสมควร
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 พิธีกรรม	 จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 อาราธนาศีล	 อาราธนาธรรมและฟังธรรม	 

เมื่อพระเทศน์จบแล้ว	อาจารย์จะท�าพิธีขมาครัวทาน	จบแล้วโอกาสเวนทาน	โดยเริ่มจากอัญเชิญเทวดา	

ยอคุณพระรัตนตรัย	 ปรารภเหตุในการร่วมท�าบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลโดยต้องระบุชื่อของบุคคลให้ 

ถกูต้องชดัเจน	จบลงด้วยการอวยพรแก่เจ้าภาพ	จากนัน้จึงถวายไทยทานแด่พระสงฆ์	พระสงฆ์อนโุมทนา

และให้พรเป็นอันจบพิธี	

	 การท�าบุญปอยข้าวสังฆ์	เจ้าภาพจะจัดหาดนตรีพ้ืนเมืองมาแสดงในตอนกลางวันหรือคืน	 และ

นิยมจ้างช่างซอมาแสดงตอนกลางวัน	 เพื่อต้อนรับชาวบ้านที่มาร่วมท�าบุญ	 เรียกว่า	“ปอย”	หมายถึง

การรื่นเริง

 

    

	 ในกรณีท่ีนิมนต์พระสงฆ์มาท�าพิธีท่ีบ้านนั้น	 เจ้าภาพก็บอกกบุญไปยังญาติพ่ีน้องและเพื่อน 

บ้านใกล้เรือนเคียงให้มาร่วมท�าบุญด้วยนิยมมีมหรสพท้องถ่ิน	 คือมีซอพ้ืนเมืองมาแสดงเพ่ือให้ความ

บันเทิงแก่ผู้มาร่วมงาน	 โดยจะจัดขึ้นเพียงวันเดียว	 โดยแสดงให้เห็นว่าการท�าบุญบอยข้าวสังฆ์มีคุณค่า

หลายด้าน

คุณค่าจากการท�าบุญปอยข้าวสังฆ ์
 ๑.  เป็นการรวมญาต	ิในการประกอบพธิกีรรมต่าง	ๆ 	คนมกัจะมาร่วมประกอบพธิกีรรมลูกหลาน

อยู่ที่ไหน	ก็มาร�าลึกถึงกันและกันเพื่อมิให้เหินห่างกัน	

 ๒.  สร้างความรัก เอื้อเฟื ้อ เผื่อแผ่ จากเพื่อนบ้าน	 เมื่อเพ่ือนบ้านมีการท�าบุญก็ได้มา 

ช่วยเหลือกัน	เป็นการฝึกเบื้องต้นของศีล

 ๓.  เป็นเคร่ืองน�าศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่จะพาให้เข้าถึงธรรมที่สูงข้ึนไป	 เมื่อบุคคล 

เข้าร่วมกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรม	 ย่อมสงบเยือกเย็น	 เกิดความซาบซึ้งใจ	 ใจสบาย	 ปัญญาย่อม 

เกิดขึ้น	
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 ๔.  การแสดงความกตญัญ ูเป็นโอกาสทกุคนได้สร้างความกตัญญตู่อญาติผู้ล่วงลับ	เมือ่มพิีธกีรรม

ทางศาสนาเกิดขึ้น	 ประโยชน์จ�านวนมากย่อมเกิดแก่ลูกหลานเกิดความสุขใจ	 ได้ท�าความดีตอบแทน 

แก่ผู้ล่วงลับ

 ๕.  พิธีกรรมเป็นรูปแบบที่จะสื่อธรรมะส�าหรับคนหมู่ใหญ่	 การรวมคนเป็นหมู่ใหญ่	 นอกจาก

การนัดหมายแล้ว	ก็มีพิธีกรรมที่จะดึงคนให้มารวมกันเป็นหมู่ใหญ่	และเป็นโอกาสที่จะสื่อธรรมะแก่คน

เหล่านั้นได้	

 ๖. เป็นการรกัษาประเพณทีีด่งีามของท้องถิน่และของชาต ิในการน�าไปสูว่ฒันธรรมใหม่มกัจะ

หลงลืมที่ไปที่มาของตนเอง	 พิธีกรรมท�าบุญปอยข้าวสังฆ์	 เป็นพิธีหนึ่งที่ท�าให้ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ของ

ตนเองและยังรักษาค�าสอนท่ีดีงามของบรรพบุรุษ	 ของพระพุทธศาสนาไว้ได้ระดับหนึ่ง	 หรือ	 หากเป็น

ศาสนา	อื่น	ๆ	ก็เป็นการแบ่งปันส่วนการกุศลหรือคุณงามความดีของตนให้แก่ผู้อื่นสนใจในการปฏิบัติ

สรุป 
	 ประเพณีวิถีสังคมของชาวพุทธเป็นข้อปฏิบัติท่ีชาวพุทธสืบทอดกันมาโดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

ลายลักษณ์อักษร	เพราะเป็นแนวที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมถึงปัจจุบัน
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