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บทน�ำ

วิถีสังคมกับประเพณีของชาวพุทธ มีสิ่งที่ควรท�ำความเข้าใจเพื่อให้รู้ความหมายเบื้องต้นดังนี้
วิถีสังคม หมายถึง ทางในการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย ที่สืบสานวัฒนธรรมไทยเข้าไปในวิถีชีวิต
อย่างกลมกลืน การสืบทอดและอนุรกั ษ์สงิ่ ทีป่ ฏิบตั กิ นั มาจนเป็นวิถชี วี ติ สังคมในยุคโลกาวิวตั น์หรือภิวนั ต์
(globelization)  จนถึงทศวรรษที่ ๒๑ หากหลายคนยังเข้าใจผิดถึงความเป็นวิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรม
ทางสังคม ว่าเป็นเพียงการแต่งกาย ค�ำพูด การไหว้ หรือการกราบเพียงเท่านัน้ แต่วถิ ชี วี ติ ของสังคมไทย
ได้น�ำเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาผสมกลมกลืนความเป็นไทยอย่างเป็นเนือ้ เดียวกันเข้าไปในชีวิต รวมทั้ง
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) สืบสานประเพณีและอนุรักษ์ของดี ๆ ไว้ และพร้อมที่
จะแสดงความเป็นไทยออกมาทุกอริยาบถ  และพร้อมทีจ่ ะท�ำในสิง่ ทีด่ เี หล่านัน้ ตลอดเวลา ตัง้ แต่ในจิตใจ
การกระท�ำ การแสดงออก และการร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานในเทศกาล ประเพณี พิธีกรรมที่ปรากฏ
ในรอบปีและวันส�ำคัญต่าง ๆ ว่ามีความหมายและคุณค่าอย่างไร ค�ำว่า “ประเพณี” (Tradition)
ค�ำว่า “พิธีกรรม” หรือค�ำสอดคล้องกับประเพณีพิธีกรรม เพราะพิธีกรรม ความหมาย คือการปฏิบัติ
สืบต่อกันมา บางอย่างกลายเป็นประเพณีไปก็มี ประเพณี จึงเป็นแบบอย่างที่นิยมกัน เช่น การท�ำ
ขวัญนาค การแห่นาคในพิธีบวช ประเพณีท�ำบุญตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีรดน�้ำ-ด�ำหัว ประเพณีจึงแยกเป็น ๓ อย่าง คือ
๑) จารีตประเพณี หมายถึงประเพณีที่เป็นกฎ ระเบียบ ของสังคมรวมทั้งหลักของศีลธรรม
ของศาสนาด้วย
๒) ขนบประเพณี หมายถึงแบบแผนของสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
๓) ธรรมเนียมประเพณี หมายถึงที่ปฏิบัติกันมาไม่ได้เคร่งครัด ถือว่าเป็นประเพณีธรรมดา
พิธกี รรม1 หมายถึงระเบียบแบบแผน, แบบอย่าง, ธรรมเนียม, การก�ำหนดเพือ่ ให้ประพฤติปฏิบตั ิ
เป็นแนวเดียวกัน พิธกี รรมส่วนใหญ่เป็นพิธเี พือ่ ความขลังความศักดิส์ ทิ ธิ์ พิธกี รรม เปรียบเหมือน อาหาร
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร:
สิริวัฒนา อินเตอร์ปริ้นท์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๘๘.
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อาหารแต่ละชนิด ย่อมมีวิธีและเครื่องปรุงนั้น ๆ แต่ละคนในสังคมก็ย่อแตกต่างกัน มีแบบแผนเครื่อง
ปรุง และวิธปี รุง ต่างกันไป ต้มย�ำกุง้ ก็มเี ครือ่ งปรุงของต้มย�ำกุง้ ก๋วยเตีย๋ วก็ยอ่ มมีเครือ่ งปรุงของก๋วยเตีย๋ ว
พิธกี รรมแต่ละพิธกี รรมก็เหมือนกันแต่ละสังคมย่อมมีแบบแผนของตนเอง ทีป่ ฏิบตั ติ า่ งกันไป ขึน้ อยูก่ บั
พิธกี รรมนัน้ ได้รบั ถ่ายทอดมาจากไหน จากใคร ใครเป็นผูร้ บั เช่น พิธสี ะเดาะเคราะห์ สังคมไทยก็มี สังคม
กัมพูชาก็มี แม้ประเทศอินเดียก็มีพิธีกรรมเหล่านี้เหมือนกัน โดยมีการสืบทอดและไหลเลื่อนทาง
วัฒนธรรม ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ก็ยังรักษารูปแบบเดิมไว้ พิธีกรรม เกิดจากการปฏิบัติ
ทางศาสนา ซึ่งเรียกว่า “พิธีกรรม” ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญของศาสนานั้น มาจากพุทธบัญญัติ เช่น
พิธีบวช ไม่นิยมเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถ้าหากคงไว้ก็ไม่ขัดต่อชีวิตประจ�ำวันในสังคมปัจจุบัน ควรจะ
อนุรักษ์เอาไว้ ส่วนพิธีกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ ก็ควรพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป
ในศาสนาแต่ละศาสนาย่อมมีเครื่องหมายแตกต่างกันไปโดยใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนสิ่งที่เป็น
นามธรรมหรือความหมายอันละเอียดลึกซึ้งโดยผ่านทางพิธีกรรมบ้าง ผ่านงานศิลปกรรมที่แสดงเป็น
ประติมากรรมบ้างสลักฝาผนังบ้างเมื่อพบสัญลักษณ์เหล่านี้ท�ำให้เข้าใจทันทีว่านั้นเป็นเรื่องของศาสนา
นั้น ๆ เช่น พบธรรมจักรหรือพิธีทอดกฐินหรือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ทราบทันทีว่านี่คือ
สัญลักษณ์ในพุทธศาสนา หรือ พบไม้กางเขนก็เข้าใจทันทีว่านั่นคือเครื่องหมายในศาสนาคริสต์

พิธีกรรมในฐานะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง

พิธีกรรมในฐานะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนา ซึ่งอาจจะเป็น
พิธีกรรมที่ปฏิบัติเป็นส่วนบุคคล เช่น สวดมนต์หรือพิธีกรรมส่วนรวม เช่น การท�ำพิธีอุปสมบทและ
การบูชาในโบสถ์ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย พิธีกรรมจึงเป็น
สัญลักษณ์ศาสนาอย่างหนึ่งเพราะเป็นกรอบส�ำหรับถนอมรักษาศาสนธรรมและเป็นเครื่องเสริมศรัทธา
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์2 ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์กับความจริงในศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องหมาย
แสดงออกของศาสนาที่เห็นชัดเจนที่สุดเป็นรูปธรรมแบ่งออกได้หลายประเภทตามหลักการของศาสนา
นั้น ๆ เช่น ด้านประติมากรรมสถาปัตยกรรมและจิตกรรมเป็นต้น
พิธีกรรมเป็นทางน�ำไปสู่การบรรลุสัจธรรมในแต่ละศาสนา เริ่มจากพิธีกรรมการปฏิญาณตน
เป็นศาสนิกชน คือการปฏิญาณตนนับถือศาสดาหรือค�ำสอนของศาสดานั้น ๆ เช่น พิธีพุทธมามกะ
เป็นการประกาศวาจาว่าตนขอนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพสูงสุดของตน เป็นต้น พิธีกรรม
เริ่มตั้งแต่พระศาสดาทรงพระชนม์ชีพเป็นพิธีกรรมรับสมาชิกเข้าสู่สังคม เช่น พิธีการบวช หรือ
การบรรพชา อุปสมบท ในพระพุทธศาสนาเป็นการประกาศและรับรองการเข้าสู่สังคมสงฆ์ตามเงื่อนไข
2

10.

สีมา อนุรักษ์, มรดกคนอีสาน, (อุดรธานี: พิมพ์ที่ หจก. ซีแอนด์เอน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒.
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และกติกาของสังคมนัน้ ๆ ทุกศาสนาจะต้องมีพธิ กี รรมเป็นของตนเองซึง่ เป็นเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์
ที่แตกต่างกันไปตามอุดมคติของแต่ละศาสนา พิธีกรรมในฐานะกิจกรรมทางโลกมีความหมายเป็น
จุดนัดพบ และเป็นจุดนัดหมาย3 โดยเฉพาะส�ำหรับชุมชนหรือในหมู่ชนนั้น ๆ ให้มองเห็นความส�ำคัญ
ทีจ่ ะเริม่ การใด ๆ กันอย่างจริงจัง เพราะการกระท�ำทีส่ ำ� คัญของชุมชนหรือของส่วนรวมก็ตอ้ งมีพธิ กี รรม
ถ้าเกี่ยวกับศาสนาเรียกว่าศาสนพิธี พิธีกรรมมีลักษณะและองค์ประกอบ คือ

ลักษณะของพิธีกรรม

ลักษณะ ได้กล่าวถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเบื้องต้น จึงแยกลักษณะของพิธีกรรม คือ
		
๑. เป็นสือ่ สัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นจริง เช่น การกราบ การไหว้ การค�ำนับ เป็นสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงความรู้สึกของผู้กระท�ำว่า มีความเคารพนับถือ นอบน้อม ย�ำเกรง เป็นต้น
		
๒. เน้นเรื่องจิตใจเป็นส�ำคัญ คือ จุดมุ่งหมายใหญ่เพื่อให้เกิดความสบายใจ เกิดก�ำลังใจ
สาเหตุที่ท�ำเพราะเกิดความเชื่อในอ�ำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติที่จะสัมผัสได้โดยทาง หู ตา จมูก ลิ้น กาย
สัมผัสได้ สิ่งนั้น ได้แก่ ผีสาง เทวดา อ�ำนาจจิต เป็นต้น
องค์ประกอบพิธีกรรม กล่าวโดยภาพรวมแล้ว แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท
		 ๑. คั ม ภี ร ์ ห รื อ หลั ก เกณฑ์ หมายถึ ง หลั ก การปฏิ บั ติ ของพิ ธี ก รรม มี ขั้ น ตอนอย่ า งไร
เพื่ออะไร
		 ๒. สถานที่ หมายถึงสถานที่ที่จะประกอบพิธีกรรม ขึ้นอยู่กับว่าจะประกอบพิธีกรรมอะไร
		 ๓. วัตถุ หมายถึงเครื่องประกอบการท�ำพิธีกรรม ต่าง ๆ ที่มีแบบแผนของพิธีกรรมนั้น ๆ
๔. บุคคล หมายถึงบุคคลที่ประกอบพิธีกรรมในพิธีกรรมนั้น มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
			 ๑) ให้ผู้อื่นประกอบพิธีกรรมให้ เช่น หมอผี พราหมณ์ อาจารย์ ในพิธีกรรมนั้น ๆ
			 ๒) ประกอบพิธีกรรมด้วยตนเอง เช่น เชื่อเรื่อง โชค ลาง ฝันร้าย แต่เขาก็มีวิธีแก้ด้วย
ตนเอง เช่น การบูชาเทียนไปท�ำบุญ เป็นต้น

พิธีกรรมที่มีในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติในสังคมไทย

๑. พิธีกรรมที่เป็นของพุทธล้วน ๆ เช่น กฐิน, อุโบสถกรรม
๒. พิธีกรรมแบบผสม หมายถึง พิธีกรรมที่มีในศาสนาและผสมผสานกับพิธีกรรมท้องถิ่นและ
พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ เช่น สืบชะตา ท�ำบุญขึน้ บ้านใหม่ เป็นต้น
3

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พิธีกรรมใครว่าไม่ส�ำคัญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
เคล็ดไทย จ�ำกัด, ๒๕๓๗), หน้า ๕.
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ดังนัน้ พิธกี รรมเป็นความเชือ่ ของคนในสังคม เช่น ความเชือ่ ความฝัน การเกิด การตัง้ ชือ่ โชคลาง
ฤกษ์ยาม4 เป็นความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ มีคุณค่าต่อชีวิต ต่อสังคม ท�ำให้เกิดความรัก ความสามัคคี
พิธีกรรม เป็นศูนย์รวมของสังคมและการด�ำรงชีวิต มีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความ
ภาคภูมิ ความรัก ความผูกพันท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ ได้เห็นได้ชัดเมื่อมีเทศกาลส�ำคัญทางท้องถิ่นจะมี
คนเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาของตน เพือ่ ไปร่วมประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ และร่วมท�ำบุญกุศลตามประเพณี
ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา มีวิถีชีวิตร่วมกัน มีความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน เมืองไทย
เป็นเมืองพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมาช้านาน ชนชาติไทย
ร้อยละ ๙๐ นับถือพระพุทธศาสนาได้น�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินชีวิต วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตลอด ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ชนชาติไทย
กับพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เมื่อกล่าวถึงเทศกาลงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ของสังคมไทย มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย5 แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
		 ๑. ประเพณีเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ เรื่องการท�ำบุญเทศกาลต่าง ๆ งานบวชนาค
งานแต่งงาน และเรื่องของความตาย เป็นต้น
		
๒. ประเพณีเกี่ยวกับส่วนรวมเนื่องด้วยเทศกาล ได้แก่ เทศกาลตรุษสงกรานต์ เทศกาล
เข้าพรรษา และออกพรรษา ประเพณีสารทไทย เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น
เป็นที่น่าเสียดาย ประเพณี บางอย่างของท้องถิ่นก�ำลังจะถูกลืม คือ ประเพณี ปอยข้าวสังฆ์
ในล้านนา หรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปอยข้าวสังฆ์ คือ งานท�ำบุญอุทิศให้กับผู้ตายมีลัษณะงานรื่นเริงอยู่บ้างคือมีมหรสพฉลอง
ได้แก่ ซอพื้นเมืองมาสมโภชในวันแต่งดาหรือวันเตรียมถวายทานแก่พระสงฆ์6 ประเพณีการท�ำบุญ
ปอยข้าวสังฆ์ ตั้งแต่โบราณมีจุดประสงค์เพื่ออุทิศให้แก่คนที่ตาย บิดา มารดา หรือ ญาติผู้ล่วงลับ
คล้ายกับประเพณีบุญแจกข้าวของภาคอีสาน ลูกหลานกลัวว่าวิญญาณจะไม่มีความสุข ผู้ที่ยังอยู่ เช่น
4

อานนท์ อาภาภิรม, สังคม วัฒนธรรม ประเพณีไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์
โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๗๘.
5
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ, 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
เมือ่ ทราบว่าวิญญาณต้องการสิง่ ใดก็จะจัดส่งไปให้โดวิธจี ดั ถวายทาน ทัง้ นีไ้ ม่จำ� เป็นว่าจะต้องท�ำบุญอุทศิ
ให้ตรงกับวันตายก็ได้ แต่มกั นิยมท�ำครบรอบปีตายหรือมากกว่า ปอยข้าวสังฆ์จะจัดทีบ่ า้ น เพราะคนตาย
สมัยอดีตจะต้องรีบน�ำไปฝัง ไม่นิยมเผาเหมือนในปัจจุบัน และในขณะที่ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศลนั้นไม่มี
พิธีท�ำบุญอุทิศถวายทานให้ผู้ตาย นอกจากพิธีสวดหรือแสดงพระธรรมเทศนา จะจัดพิธีทานทีหลัง
เมื่อเจ้าภาพพร้อม ถ้าเทียบกับภาคกลาง ก็เช่นเดียวกับท�ำบุญร้อยวันภาคกลาง ภาคอีสานท�ำบุญ
แจกข้าวให้ผตู้ ายนัน่ เอง ปอยข้าวสังฆ์ ส่วนใหญ่นยิ มท�ำบุญเมือ่ ลูกหลานมีความพร้อมหรือหลังจากการ
เก็บเกี่ยวประมาณเดือนสามภาคกลาง หรือเดือนห้าภาคเหนือ จนถึงก่อนเข้าพรรษา ปัจจุบันท้องถิ่น
ล้านนาลูกหลานคนรุ่นใหม่เกือบจะไม่รู้จักค�ำว่า “ปอยข้าวสังฆ์” รู้จักแต่ค�ำว่าท�ำบุญร้อยวันหลังจาก
การตายของญาติ ความหมายเหมือนกันแต่พิธีกรรมต่างกันบ้าง ภาคอีสานยังมีการใช้ค�ำเดิมอยู่ คือ
บุญแจกข้าว
ในการแต่งดาเครื่องท�ำบุญปอยข้าวสังฆ์ ญาติของผู้ตายจะสร้างบ้านเรือนคนล้านนาเรียกว่า
เฮือนน้อยจ�ำลองหลังเล็ก ๆ ใส่สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกอย่าง ถ้าคนตายเป็นผู้หญิงจะเพิ่มกระจก
หวี แป้ง น�้ำหอม เครื่องส�ำอางอีกด้วย เพื่อประสงค์ให้ผู้ตายได้อยู่ได้ใช้ในสัมปรายภพ ชาวบ้าน
บางหมู่บ้านจะสร้างเรือส�ำเภาจ�ำลองอีก ๑ ล�ำ ใส่เครื่องมือจับปลาทุกชนิด เพื่อให้วิญญาณของคนตาย
ได้ใช้เป็นพาหนะข้ามมหาสมุทร คือ โอฆสงสาร และในระหว่างข้ามมหาสมุทรจะได้ใช้เครื่องมือนั้นจับ
ปลากินเป็นอาหาร

ตัวอย่างพิธีกรรมท�ำบุญปอยข้าวสังฆ์
ตานเฮือนน้อย (ปอยข้าวสังฆ์)    
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ช่วงเวลา แล้วแต่เจ้าภาพผู้จัดงานจะก�ำหนดวันดังต่อไปนี้ คือ ท�ำพิธีหลังจากผู้ตาย ตายไปแล้ว
๕๐ วัน ๑๐๐ วัน หรือ ๑ ปี โดยจะท�ำพิธี ๑ วัน ในตอนเช้า หรือก่อนเพล ถ้าหลังเพลไปแล้วคือช่วงบ่าย
จะไม่นิยมประกอบพิธีเพราะพระสงฆ์มักจะไม่รับประเคนหลังเพล

พิธีกรรม

ตาน หมายถึง การถวายทาน ตานเฮือนน้อยหรือปอยข้าวสังฆ์ หมายถึง การท�ำบุญอุทิศให้แก่
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการสร้างบ้านจ�ำลองหลังเล็ก ๆ ไปให้ เป็นความเชื่อของคนไทยภาคเหนือกลัวว่า
คนเมือ่ ตายไปแล้วอาจจะตกทุกข์ได้ยาก อดอยากหรือได้รบั ทุกข์เวทนา ดังนัน้ ญาติพนี่ อ้ งหรือบิดามารดา
จึงได้ท�ำบุญโดยการตานเฮือนน้อยไปให้ ถ้าไม่ตาน (ถวายทาน) เฮือนน้อยก็จะท�ำบุญอุทิศให้โดยการ
ตานขันข้าว คือ อาหารคาวหวาน ๑ ส�ำรับก็ได้ องค์ประกอบของเฮือนน้อย ของใช้ทั้งหลายคิดว่า
ผู้ล่วงลับ เคยใช้หรือน�ำไปใช้ เช่น จ�ำเป็น ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ถ้าท�ำบุญถึงผู้ชายก็จะมี
เครือ่ งแต่งกายของผูช้ าย ซึง่ ตอนทีผ่ ตู้ ายมีชวี ติ อยูน่ นั้ เขาชอบสวมใส่ นอกจากนีก้ ม็ มี งุ้ หมอน เสือ่ ผ้าห่ม
รองเท้า และของใช้ที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน ขวดน�้ำ กาต้มน�้ำ กระติกน�้ำ ฯลฯ
วันท�ำบุญ เจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์จ�ำนวนตั้งแต่ ๔ รูป มาที่บ้าน หรือ บางคนก็ไปท�ำบุญที่วัด
เมื่อพร้อมแล้วมีการไหว้พระ สมาทานศีล จากนั้นอาจารย์วัดกล่าวค�ำโอกาสถวายเรือนหรือเรือส�ำเภา
เมื่อจบแล้วถวาย “ข้าวสังฆ์” (สังฆทาน) แด่พระสงฆ์ จึงเรียกรวมกันว่า “ปอยข้าวสังฆ์
การจัดปอยข้าวสังฆ์ เจ้าภาพจะจัดเตรียมเครื่องปัจจัยไทยทานตามกุศลเจตนาและความเชื่อ
ซึ่งนิยมท�ำเป็นบ้านจ�ำลอง มีเครื่องใช้ครบถ้วนทั้งที่นอนหมอนมุ้งถ้วยชามเสื้อผ้ารองเท้ากระจกเงา หวี
และมีเครื่องบริโภค คือข้าว น�้ำ  มีความเชื่อว่าผู้ล่วงลับจะไปสู่สุคติภพ และขณะเดียวกันเครื่องมือ
จับสัตว์ก็ใช้ช่วยหากินในระหว่างเดินทางไปด้วย

ล�ำดับขั้นตอนของพิธีกรรมปฏิบัติมีขั้นตอน ดังนี้

๑. เจ้าภาพอาจจะเชิญแขกและญาติพี่น้องที่คุ้นเคยให้มาร่วมบ�ำเพ็ญกุศลด้วย
๒. ก่อนถึงวันตาน เจ้าภาพอาจจะนิมนต์พระไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน
๓. นิมนต์พระท่านเทศน์ธรรม นิพพานสูตร หรือเทศน์มหาวิบากก็ได้
๔. เมื่อถึงวันท�ำพิธีจะมีอาจารย์(มัคนายก) เป็นผู้น�ำพิธี
๕. เมื่อท�ำพิธีถวายทานเฮือนน้อยเสร็จแล้ว ของที่เป็นเครื่องทานทุกชนิดก็ถวายให้แก่พระสงฆ์
ที่มาเทศน์ทั้งหมด เมื่อมีการถวายทานเฮือนน้อยอาจจะจัดให้มีมหรสพตามฐานะของเจ้าภาพก็ได้หรือ
ไม่มีก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร
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พิธีกรรม จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรมและฟังธรรม
เมื่อพระเทศน์จบแล้ว อาจารย์จะท�ำพิธีขมาครัวทาน จบแล้วโอกาสเวนทาน โดยเริ่มจากอัญเชิญเทวดา
ยอคุณพระรัตนตรัย ปรารภเหตุในการร่วมท�ำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลโดยต้องระบุชื่อของบุคคลให้
ถูกต้องชัดเจน จบลงด้วยการอวยพรแก่เจ้าภาพ จากนัน้ จึงถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
และให้พรเป็นอันจบพิธี
การท�ำบุญปอยข้าวสังฆ์ เจ้าภาพจะจัดหาดนตรีพื้นเมืองมาแสดงในตอนกลางวันหรือคืน และ
นิยมจ้างช่างซอมาแสดงตอนกลางวัน เพื่อต้อนรับชาวบ้านที่มาร่วมท�ำบุญ เรียกว่า “ปอย” หมายถึง
การรื่นเริง

 	  

ในกรณีที่นิมนต์พระสงฆ์มาท�ำพิธีท่ีบ้านนั้น เจ้าภาพก็บอกกบุญไปยังญาติพี่น้องและเพื่อน
บ้านใกล้เรือนเคียงให้มาร่วมท�ำบุญด้วยนิยมมีมหรสพท้องถิ่น คือมีซอพื้นเมืองมาแสดงเพื่อให้ความ
บันเทิงแก่ผู้มาร่วมงาน โดยจะจัดขึ้นเพียงวันเดียว โดยแสดงให้เห็นว่าการท�ำบุญบอยข้าวสังฆ์มีคุณค่า
หลายด้าน

คุณค่าจากการท�ำบุญปอยข้าวสังฆ์

๑. เป็นการรวมญาติ ในการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ คนมักจะมาร่วมประกอบพิธกี รรมลูกหลาน
อยู่ที่ไหน ก็มาร�ำลึกถึงกันและกันเพื่อมิให้เหินห่างกัน
๒. สร้ า งความรั ก เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ จากเพื่ อ นบ้ า น เมื่ อ เพื่ อ นบ้ า นมี ก ารท� ำ บุ ญ ก็ ไ ด้ ม า
ช่วยเหลือกัน เป็นการฝึกเบื้องต้นของศีล
๓. เป็นเครื่องน�ำศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่จะพาให้เข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไป เมื่อบุคคล
เข้าร่วมกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรม ย่อมสงบเยือกเย็น เกิดความซาบซึ้งใจ ใจสบาย ปัญญาย่อม
เกิดขึ้น
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๔. การแสดงความกตัญญู เป็นโอกาสทุกคนได้สร้างความกตัญญูตอ่ ญาติผลู้ ว่ งลับ เมือ่ มีพธิ กี รรม
ทางศาสนาเกิดขึ้น ประโยชน์จ�ำนวนมากย่อมเกิดแก่ลูกหลานเกิดความสุขใจ ได้ท�ำความดีตอบแทน
แก่ผู้ล่วงลับ
๕. พิธีกรรมเป็นรูปแบบที่จะสื่อธรรมะส�ำหรับคนหมู่ใหญ่ การรวมคนเป็นหมู่ใหญ่ นอกจาก
การนัดหมายแล้ว ก็มีพิธีกรรมที่จะดึงคนให้มารวมกันเป็นหมู่ใหญ่ และเป็นโอกาสที่จะสื่อธรรมะแก่คน
เหล่านั้นได้
๖. เป็นการรักษาประเพณีทดี่ งี ามของท้องถิน่ และของชาติ ในการน�ำไปสูว่ ฒ
ั นธรรมใหม่มกั จะ
หลงลืมที่ไปที่มาของตนเอง พิธีกรรมท�ำบุญปอยข้าวสังฆ์ เป็นพิธีหนึ่งที่ท�ำให้ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ของ
ตนเองและยังรักษาค�ำสอนที่ดีงามของบรรพบุรุษ ของพระพุทธศาสนาไว้ได้ระดับหนึ่ง หรือ หากเป็น
ศาสนา อื่น ๆ ก็เป็นการแบ่งปันส่วนการกุศลหรือคุณงามความดีของตนให้แก่ผู้อื่นสนใจในการปฏิบัติ

สรุป

ประเพณีวิถีสังคมของชาวพุทธเป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธสืบทอดกันมาโดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพราะเป็นแนวที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมถึงปัจจุบัน
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