ศึกษาหลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
A STUDY OF BUDDHADHAMMA IN YI PENG
TRADITION OF LANNA

พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๖๑

ศึกษาหลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา

พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

A Study of Buddhadhamma in Yi Peng
Tradition of Lanna

Phrakhru Sathitthammaphinan (Chan Kallayãnadhammo)
.

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of
Master of Arts
(Buddhist Studies)

Graduate School
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
C.E. 2018
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

ก

ชื่อวิทยานิพนธ์
: ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
ผู้วิจัย
: พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม)
ปริญญา
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
: พระครูสิริสุตานุยต, ผศ. ดร., ป.ธ. ๕, พธ.บ. (บริหาร
การศึกษา), กศ.ม (บริหารการศึกษา), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
: ผศ. (พิเศษ) ดร.ปกรณ์ มหากันธา, ศศ.บ. (รัฐศาสตร์),
รป.ม. (การปกครองส่วนท้องถิ่น), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
วันสาเร็จการศึกษา
: ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

บทคัดย่อ
วิท ยานิ พ นธ์เ รื่ อ งนี้ มี วัต ถุป ระสงค์ ๓ ประการ ได้ แก่ (๑) ศึก ษาประวัติ ความเป็น มา
ประเพณียี่เป็งของล้านนา (๒) ศึกษารูปแบบและพิธีกรรมประเพณียี่เป็งของล้านนา (๓) ศึกษาหลัก
พุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพระไตรปิฎก เอกสารงานวิจัยและจากการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการ
และผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จ านวน ๑๐ รู ป /คน โดยมี เครื่อ งมือ การสั ม ภาษณ์แ บบมี โ ครงสร้าง และน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอในรูปแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
ประเพณียี่เป็งในล้านนา เป็นวันเพ็ญเดือนยี่ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง
การนับเดือนของล้านนานั้น เร็วกว่าภาคกลาง ๒ เดือนอันเนื่องมาจากการนับเดือนของชาวล้านนา
เป็นการนับทางจันทรคติ ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา ที่จัดทาขึ้นใน
วันเพ็ญเดือน ๒ โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวีวงศ์ มีบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นใน
แคว้นหริ ภุญไชย ทาให้ช าวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดี นานถึง ๖ ปี จึงเดินทางกลั บมายัง
บ้านเมืองเดิม เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านเมืองไปจึงได้มีการนาเครื่องสักการบูชา ธูป เทียนนา
ปล่อยลงในน้าเพื่อแสดงถึงความคิดถึงกัน แสงไฟกระทบกับน้า เกิดเป็นเงาแสงเสมือนแสงพะเนียงไฟ
เป็นระยะดูเหมือน ผีโขมด ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ชาวล้านนาจึงเรียกตามตานานโยนกและจาม
เทวีวงศ์ว่า “ประเพณีลอยโขมด”
รูปแบบประเพณียี่เป็งในล้านนามีการจัดเตรียมงานในวันขึ้น ๑๓ ค่า เรียกว่า “วันเตรียม”
วันขึ้น ๑๔ ค่า เรียกว่า “วันดา” วันขึ้น ๑๕ ค่า เรียกว่า “วันฟังธรรม” ซึ่งมีพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอด
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กันมา คือ การทาบุญตักบาตร (ตานขันข้าว) แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี การปล่อยว่าว
ควันหรือว่าวไฟแสดงถึง การบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีและพลังความสามัคคีของคนในชุมชนการฟัง
เทศน์มหาชาติแสดงถึง การรู้จักฟังสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตและการได้พบกัลยาณมิตรที่ดี การจุดประทีป
โคมไฟ และการฟังธรรมอานิสงส์ผางประทีป แสดงถึง การบูชาสิ่งที่ควรบูชาตามความเชื่อและความ
ศรัทธา การจุดบอกไฟดอกแสดงถึง จุดเป็นพุทธบูชาประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ การลอยโขมดแสดง
ถึงการขอขมาต่อแม่น้าคงคาและการส่งความระลึกถึงญาติพี่น้อง
หลักพุทธธรรมในประเพณียี่เป็งของล้านนา ที่ปรากฏได้แก่ หลักบูชา หลักศรัทธาธรรม
หลักกัลยาณมิตรธรรม หลักสามัคคีธรรม หลักความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีคุณค่าและความสาคัญของ
ต่อชุมชน วิถีชีวิต และจิตใจ หลักพุทธธรรมเหล่านี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปั จจุบัน เพื่อความสงบสุขและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนให้มี กิจกรรมที่
สร้างสรรค์ อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นสืบไป
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Abstract
This thesis entitled “A Study of Buddhadhamma in Yi Peng Tradition of
Lanna” has three objectives: (1) to study the history of Yi Peng tradition of Lanna,
2) to study the ritual pattern of Yi Peng tradition of Lanna, and 3) to study the principle
of Buddhadhamma in Yi Peng tradition of Lanna. This study is qualitative research
methodology by using the methods of data collection from Tipitaka, research papers
and interviews from 10 Sangha administrations and experts with using structured
interview and analyzed data by content analysis in descriptive presentation.
The results of this research found that
Yi Peng festival in Lanna is the twelfth lunar month that is on the full-moon
day of the twelfth Lunar month of the central region. Counting the month of Lanna is
faster than two months the central region due to the month of Lanna people is to count
the lunar calendar. Yi Peng tradition is Loi Krathong festival according to Lanna
tradition that arrange on the full-moon day of the twelfth lunar month in the the
chronicles of Yonok and Chamdeviwong. There was a record that had caused the
cholera in the Hariphunchai region, the townspeople had to migrate in Hongsawadee
for up to six years, therefore returning to the same country. When the time returned to
the date that leaved then bring the offerings, incenses, and candles into the water in
order to show the nostalgia each other, light hits the water it was a shadow of the light
like the spark and it seemed Phi Khamod that liked to eat at night. Therefore, Lanna
people called according to the legend of Yonok and Chamdeviwong that “Loi Khamod
Tradtion”
The pattern of Yi Peng in Lanna has preparatory work on the 13th day of
waxing moon called “Preparation Day”, on 14th day of waxing moon called "Wan Da",
and on the 15th day of waxing moon called “Dhamma Day by having a ritual that

ง
practiced and inherited, including to give alms to the monks (Tan Khan Khao) for
showing gratitude to the parents, to release the smoking kites for showing the worship
of Phra Ket Kaeo Chulamani and the harmony power of the community people, to listen
to the Vessantara Jataka for showing how to listen to what is auspiciousness to life and
to meet the good friends, lighting the lamp and listening to Dhamma that virtues show
to the worship of what should be worshiped by belief and faith, lighting fireworks
indicates to worship the Buddha combined with the ceremony of the Vessantara Jataka,
and Loi Khamod shows apologizing to the Ganges River and the remembrance of
relatives.
Buddhadhamma principle of Yi Peng tradition in Lanna appeared the
principles of Pujã, Saddhãdhamma, Kallayãnamitaradhamma, Sãmaggîdhamma and
gratitude that has value and importance to community, life way and mental. These
Buddhist principles can apply properly to the current social conditions for peace and
maintaining a good cultural traditions, support to do creative activities that will make
knowledge and pride in the local community continually.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สาเร็จได้ด้วยอาศัยความอนุเคราะห์ เมตตาช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก
พระครูสิริสุตานุยุต , ผศ. ดร. ประธานกรรมการและ ผศ. (พิเศษ) ดร.ปกรณ์ มหากันธา กรรมการ
ควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ ก รุ ณ าเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าแนะน าชี้ แ นะตรวจแก้ ไ ขจนท าให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลงอย่างสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีก
ทั้งให้คาแนะนาในการแก้ไขจนทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้จบลงอย่างสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบ
วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยพร้อมทั้งคาแนะนาเพิ่ มเติมที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยที่ได้
ช่วยตรวจแก้ไขที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัด ให้กระจ่างชัดจนสามารถทางานบรรลุเป้าหมาย
ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลาพูน พระครู
ไพศาลธรรมมานุสิฐ รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ลาพูน พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวั ดธาตุคา
พระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอาเภอหางดง พระปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ เจ้าอาวาสวัดกู่ระมัก
ผศ.ดร. เขียน วันทนียะตระกูล ข้าราชการบานาญ นายพงษ์เทพ มนัสตรง มัคนายก วัดพระธาตุหริภุญชัย สท.อนั น ต์ วุ ฒิ โ รธง ประธานสภาวัฒ นธรรม ผอ.สมเพชร บูร ณพงษ์ ข้าราชการบานาญ
นายเมธาวัฒน์ ทรัพย์ภรากร นักสันทนาการ ชานาญการ ที่ได้ช่วยให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
จนได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นครั้ ง นี้ และผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ ส าคั ญ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการทาวิทยานิพนธ์ในคราวครั้งนี้ ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ผลส าเร็ จ และคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากการทางานวิจัยนี้ ผู้ ศึ กษาขอมอบแด่บิด า
มารดาผู้ให้ชีวิต สติปัญญา เพื่อนสหธรรมิกนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะพุทธศาสาตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลาพูนทุกคนที่ให้กาลังใจเสมอมา คณาจารย์ที่ประสาทวิชา
ท่านเจ้าของตาราที่ผู้วิจัยใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าทุกท่าน แต่หากว่ามีข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดจากการ
วิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ กลฺยาณธมฺโม)
๘ มีนาคม ๒๕๖๒
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๓.๑.๑ วันขึ้น ๑๓ ค่า วันเตรียม
๓.๑.๒. วันขึ้น ๑๔ ค่า วันดา
๓.๑.๓ วันขึ้น ๑๕ ค่า วันฟังธรรม

๔๖
๔๖
๔๖
๔๙
๕๒

ช

๓.๒ พิธีกรรมประเพณียี่เป็งในล้านนา
๓.๒.๑. พิธีการทาบุญตักบาตร (ตานขันข้าว)
๓.๒.๒. การปล่อยว่าวควันหรือว่าวไฟ
๓.๒.๓. การฟังเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง)
๓.๒.๔ การจุดผางประทีปและอานิสงส์ผางประทีป
๓.๒.๕ การจุดบอกไฟดอก
๓.๒.๖ การล่องสะเปาหรือลอยโขมด

๕๔
๕๔
๕๖
๕๘
๖๔
๖๕
๖๖

บทที่ ๔ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
๔.๑ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
๔.๑.๑ หลักบูชา
๔.๑.๒ หลักศรัทธาธรรม
๔.๑.๓ หลักกัลยาณมิตรธรรม
๔.๑.๔ หลักสามัคคีธรรม
๔.๑.๕ หลักความกตัญญูกตเวทิตา
๔.๒ คุณค่าและความสาคัญของประเพณียี่เป็งในล้านนา
๔.๒.๑ คุณค่าและความสาคัญต่อชุมชน
๔.๒.๒ คุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต
๔.๒.๓ คุณค่าและความสาคัญต่อจิตใจ
๔.๓ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
๔.๓.๑ หลักบูชา
๔.๓.๒ หลักศรัทธาธรรม
๔.๓.๓ หลักกัลยาณมิตรธรรม
๔.๓.๔ หลักสามัคคีธรรม
๔.๓.๕ หลักความกตัญญูกตเวทิตา

๖๘
๖๙
๖๙
๗๗
๘๐
๘๒
๙๐
๙๓
๙๓
๙๕
๙๗
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๑๐๐
๑๐๐

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

๑๐๑
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๓

ซ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์
ภาคผนวก ข เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
ภาคผนวก ง รูปผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์
ประวัติผู้วิจัย

๑๐๔
๑๐๘
๑๐๙
๑๒๐
๑๒๓
๑๒๙

ฌ

คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก
และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถา
บาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘ หมายถึง ฑีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาลาลี เล่ม ๙ ข้อ
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖
หน้า ๘๔ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/
๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุ มงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖
หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺกา ตามลาดับดังนี้
๑. คาอธิบายคาย่อในภาษาไทย
ก. คาย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก
ชื่อคัมภีร์
= วินัยปิฎก จูฬวรรค

ภาษา
ภาษาไทย

คาย่อ
วิ.ม.อ. (ไทย)

อรรถกถาพระวินัยปิฎก
ชื่อคัมภีร์
= วินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา มหาวรรคอรรถกถา

ภาษา
ภาษาไทย

คาย่อ
ขุ.วิ. (ไทย)
ส.สฬา. (ไทย)
ขุ.ขุ. (ไทย)

พระสุตตันตปิฎก
ชื่อคัมภีร์
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ

ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ที.ปา. (ไทย)
องฺ.ทุก. (ไทย)

= สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต

ภาษาไทย
ภาษาไทย

วิ.จู.

คาย่อ
(ไทย)

ญ

ที.ม. (ไทย)
ส.ส. (ไทย)
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)
ขุ.ขุ. (ไทย)
องฺ.ปญฺจก.(ไทย)
ขุ.ธ. (ไทย)
องฺ.ติก. (ไทย)
ขุ.ม. (ไทย)
ม.มู. (ไทย)
ม.อุ. (ไทย)
ขุ.อิติ. (ไทย)
ส.ม. (ไทย)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก
สุตตันตปิฎก

ทีฆนิกาย
สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย
มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมนิกาย
ขุททกนิกาย
สังยุตตนิกาย

คาย่อ
อภิ.วิ. (ไทย)
อภิ.ก. (บาลี)

พระอภิธรรมปิฎก
ชื่อคัมภีร์
= อภิธรรมปิฎก วิภังค์
= อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ

มหาวรรค
สคาถวรรค
จตุกกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ปัญจกนิบาต
ธรรมบท
ติกนิบาต
มหานิเทส
มูลปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
อิติวุตตกะ
มหาวารวรรค

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาบาลี

ข. คาย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา
อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก
คาย่อ
ชื่อคัมภีร์
ภาษา
ขุ.ธ.อ. (ไทย)
= ขุททกนิกาย ธรรมบท
อรรถกถา
ภาษาไทย
ขุ.ขุ.อ. (ไทย)
= ขุททกนิกาย ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐอรรถกถา
ภาษาไทย
ขุ.ขุ.อ. (บาลี)
= ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐอฏฺฺ กถา
ภาษาบาลี
องฺ.สตฺตก.อ.(ไทย)
= อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สัตตกนิบาตอรรถกถา ภาษาไทย

๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ตามปฏิทินจันทรคติเมื่อวัฏจักรแห่งวันเวลาวนเวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่่าเดือน ๑๒ คืนนั้น
พระจันทร์จะสุกสกาวเป็น ที่สุด ผู้คนในหลายประเทศแถบเอเชียซึ่ง มี ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับประเพณี
ความเชื่อ ศาสนา และธรรมชาติจะจัดงานเฉลิมฉลองตามจารีตเก่าแก่ ในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีคติความ
เชื่อและพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามแบบแผนความสัมพันธ์ในท้องถิ่นของตน๑ ส่วนในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ค่่าคืนนี้จะเป็นคืนที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเยือนเพื่อหวังร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในประเพณีใต้แสงจันทร์เต็มดวงที่เรียกกันว่า “ประเพณีเดือนยี่”๒ หรือ “ประเพณียี่เป็ง”
มีต่านานของประเพณียี่เป็งที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กับมิติของชุมชนตามหลักฐานใน
พุทธศักราช ๑๔๙๐ จุลศักราช ๓๐๙ เกิดขึ้นที่อาณาจักรหริภุญไชย๓ ตามต่านานเมืองล่าพูน ฉบับใบ
ลานผูกของวัดบ้านโฮ่งหลวง จังหวัด ล่าพูน มีบันทึกไว้ว่า “เมื่อครั้งล่าพูนเกิดอหิวาตกโรค ชาวล่าพูน
จึงอพยพหนีโรคระบาดไปพ่านักที่หงสาวดีซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของคนเชื้อสายมอญด้วยกัน เมืองล่าพูน
รกร้างกว่า ๖ ปี เมื่อครั้ งโรคระบาดหายไป ชาวล่า พูนก็นึกคิดถึงบ้านเกิ ดเมืองนอนจึงได้เดินทาง
กลับมาตั้งรกรากที่เมืองล่าพูนอีกครั้ง ต่อมาชาวล่าพูนเกิดความคิดถึงญาติพี่น้องและครอบครัวที่ยังอยู่
เมืองหงสาวดี จึงได้น่าข้าวของ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเงินทอง ใส่แพไหลไปตามล่าน้่ากวง ล่าน้่าแม่
ทา ล่าน้่ าปิง เพื่อหวังว่าจะส่ งไปถึงญาติพี่น้องที่อยู่หงสาวดีซึ่งต่านานดังกล่ าวนี้ก็ยังปรากฏอยู่ใน
๑

อรุโณทัย วรรณถาวร, ประเพณียี่เป็ง: พิธีกรรม ควำมหมำยที่หำยไป, (เชียงใหม่: สงวนการพิมพ์
,๒๕๕๘), หน้า ๑.
๒

เดือนยี่ คือเดือนที่ ๒ ที่นับต่อท้ายจากเดือนอ้าย โดยคนล้านนาโบราณนิยมเรียกสิ่งที่มาก่อนว่าอ้าย
เดือนยี่เป็นเดือนตามปฏิทินจันทรคติของล้านนาที่ยึดเอาวิธีการนับเดือนตามแบบของจีน ท่าให้การนับเดือนของ
ล้านนาเร็วกว่าการนับเดือนของธรรมเนียมไทยภาคกลางไปสองเดือน เดือนยี่ของล้านนาจึงเท่ากั บเดือนสิบสองของ
ภาคกลาง
๓

มณี พยอมยงค์ , ประเพณี สิบ สองเดื อ น ล้ ำนนำไทย, พิม พ์ ครั้ งที่ ๕, (เชี ย งใหม่ : ส.ทรั พย์ การ,
๒๕๔๘), หน้า ๒๓๕.

๒

หนั ง สื อชิ น กาลมาลี ป กรณ์ ฉบั บ แปลของกรมศิล ปากร โดยกล่ า วว่า ต่านานนี้ เป็นมู ล เหตุให้ เกิ ด
ประเพณียี่เป็งขึ้น”๔ และยังตรงกับต่านานพงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร๕
ต่านานดังกล่ าว ยั งตรงกับที่ปรากฏในหนังสื อจามเทวีว งศ์ของพระโพธิรังสี เถระชาว
เชียงใหม่ที่ได้จารึกไว้เป็นอักษรล้านนาในภาษาบาลี บันทึกนี้ได้พิมพ์แปลครั้ งแรกในงานศพ เจ้าทิพ
เนตรอินทรวโรรสสุริยวงศ์ มารดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งได้เรียกประเพณีนี้ว่า “การลอย
ข้าวโภชนาอาหาร”๖ ซึ่งการลอยข้าวโภชนาอาหารนี้ไม่ได้เป็นกระทงประดับไฟ แต่สร้างเป็นเหมือน
สะเปา (ส่าเภา) หรือเรือขนาดใหญ่ที่บรรจุสิ่งของ เสื้อผ้า อาหาร ของใช้ เงินทอง และประดับตกแต่ง
ด้วยไฟก่อนจะปล่อยให้ไหลไปตามสายน้่า ด้วยแสงของไฟที่กระทบกับผิวน้่าเกิดเป็นแสงวับแวมคล้าย
ผีโขมดตามความเชื่อของล้านนา ชาวบ้านบางท้องที่จึงเรียกประเพณีนี้ว่า “ประเพณีลอยโขมด” มาถึง
ปัจจุบัน๗
ประเพณียี่ เป็ ง ที่ถูกบั นทึกไว้ในยุคสมัยหริภุญชัยมีสัญลั กษณ์ห มายถึง การส่ งข้าวของ
เครื่องใช้ให้ ญาติพี่น้องที่อยู่ห่ างไกล สะท้อนให้เห็ นความสั มพันธ์อันแน่นแฟ้ นของคนในชุมชนที่
ร่วมมือ ร่วมแรงกันท่าเรือขนาดใหญ่ เป็นประจ่าทุกปี ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นการกระท่าเพื่อบูชาและ
ร่าลึกถึงบรรพชนที่ล่วงลับไป อันสะท้อนความเชื่อเรื่องการนับถือผีของชาวล้านนา ในขณะที่บาง
ท้องถิ่นคือ เป็นการลอยเอาเคราะห์ร้ายให้พ้นไปจากชุมชน เป็นพิธีกรรมที่ท่าร่วมกันในชุมชนเพื่อให้
คนในชุมชนมีความสุขปราศจากเภทภัย
ต่อมาเมื่ออาณาจักรล้านนาได้รวมกันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นพุทธศาสนา กลายเป็นศาสนา
กระแสหลักของราชส่านักที่มาแทนที่การนับถือผีของชนพื้นเมืองดั้ งเดิมราชส่านั ก เชียงใหม่ได้ใช้
ศาสนาพุทธและวัดเป็นกลไกส่าคัญในการผนวกรวมและกลืนกินชาติพันธุ์ต่างๆ ในล้านนาเข้าด้วยกันมี
การ สอดใส่ความหมายทางพุทธศาสนาเข้าไปในพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเพณียี่เป็ง ให้พิธีกรรม
เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความเชื่อทางศาสนา ผ่านการสร้างความขึงขัง ยิ่งใหญ่ สง่างาม
แบบแผนปฏิบัติส่าคัญในประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาคือ มีการฟังเทศน์มหาชาติ หรือที่ชาวล้านนา

๔

รัตนปัญญาเถระ, ชินกำลมำลีปกรณ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๔๙๙), หน้า ๙๖-๙๗.

๕

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้ำนนำไทย, หน้า ๒๔๖.

๖

ทองทวี ยศพิมสาร, ฮีตคนเมืองฉบับสัปป๊ะเมืองล้ำนนำ, (ล่าพูน: ณัฐพลการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า

๑๖๙-๑๗๑.
๗

ศรีเลา เกษพรหม, ล่องสะเพำ, ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๕๘๕.

๓

เรี ย กกัน ว่า การตั้งธัมม์ห ลวง ๘ ตามหลั กฐานปรากฏในกาพย์ล่ าดับกัณฑ์มหาชาติฉบับสมดุข่อย
ซึ่งได้กล่าวถึงเดือนยี่เป็งไว้ตอนหนึ่งว่า “เวสสันดรปริปุณณัง มาเถิงนครกัณฑ์ สุดซอยหล้าเดือนยี่เป็ง
พระจันทร์เพ็งเปล่งผ้ามณฑลทั่วหล้า สุกไสยวาด ย่ายวา บัดนี้ข้าจักได้ล่าดับกัณฑ์มหาชาติแก้วหื้อเป็น
ที่แล้วแห่งนิคมธรรม ฯลฯ”๙ ความนิยมฟังเทศน์มหาชาติของชาวล้านนาสามารถพิสูจน์ได้จากการที่
ล้านนามีส่านวนกัณฑ์เทศน์มากถึง ๑๕๐ ส่านวน โดยผู้เขียนมักตั้งชื่อนามปากกาตามชื่อวัดชื่อหมู่บ้าน
ที่ตนสังกัดอยู่๑๐ ชาดกพระเวสสันดรนี้มีนัยยะเพื่อกล่อมเกลาอารมณ์ความรู้สึกร่วมของคนในท้องที่
ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว มีความรักใคร่กลมเกลียว เสียสละ อ่อนน้อมถ่อมตน ดังเช่นภาพแผ่นดินในอุดม
คติของพระเวสสันดร ด้วยเหตุนี้องค์ประกอบในประเพณียี่ เป็ง ล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา ที่มาจากพระเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น เช่น มีการจัดท่าซุ้มประตูป่ าเพื่อเป็น สัญลักษณ์
แทนประตู เ ข้ า สู่ ป่ า หิ ม พานต์ และมี ก ารสร้ า งเขาวงกตซึ่ ง เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องหุ บ เขาวงกตที่ พ ระ
เวสสั น ดรเดิ น ทาง ไปบ่ า เพ็ ญ เพี ย ร เมื่ อ ประชาชนเดิ น เข้ า ไปในเขาวงกตจ่ า ลองก็ จ ะได้ พ บกั บ
พระพุทธรูปซึ่งเท่ากับได้อานิสงค์เทียบเท่าการได้ พบพระเวสสันดร นอกจากนี้ยัง มีการท่ารั้วราชวัตร
สร้างขอบเขตของงานประเพณี ตัวรั้วนี้ท่าด้วยไม้ไผ่สานและประดับ ตกแต่งด้วยหน่อกล้วย หน่ออ่อน
อันเป็นสัญลักษณ์แทนแนวรั้วของป่าหิมพานต์ ฯลฯ๑๑
ชาวล้านนานิยมฟังเทศน์มหาชาติในวันยี่เป็ง ตามความเชื่อเรื่องพระศรีอริยะเมตรไตยซึ่ง
ปรากฏอยู่ ในคัมภีร์ เตภูมิ กถามาลั ยสู ตร และชิน กาลมาลี ปกรณ์ ซึ่งได้ก ล่ าวถึงพระมาลั ยเถระที่
เดินทางไปบูชาพระเกศแก้วมณีที่สวรรค์ดาวดึงส์ จนได้พบกับแผ่นดินในพุทธสมัยของพระศรีอริยะ
เมตรไตย ชาวล้านนามีความเชื่ อว่า หากฟังธรรมเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ ในคืนยี่เป็งภายใน
๑ คืน ก็จะได้มาเกิดในแผ่นดินของพระศรีอริยะเมตรไตย ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาแบบพระ
ศรีอาริย์ในล้านนา จะมีจุดเน้นที่การหลอมรวมผู้สละทางโลกกับผู้ปกครองเข้าด้วยกั นซึ่ง หมายถึง
การเกิดขึ้น ของพระพุทธเจ้า ผู้ โปรดสั ตว์ พร้อมกับการเกิดขึ้นของผู้ ปกครองโดยธรรม ๑๒ นัยยะนี้
อนุมานได้ว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบเจ้าของล้านนา นอกจากนี้ในประเพณียี่เป็งยังมี
๘

อุ ด ม รุ่ ง เรื อ งศรี , อำนิ ส งส์ ป ระที ส /ประที ป , สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทย ภาคเหนื อ เล่ ม ๕,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๔๐-๒๓๕๐.
๙

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้ำนนำไทย, หน้า ๒๓๕.

๑๐

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๘-๒๕๙.

๑๑

อ้างแล้ว, หน้า ๗๔-๘๐.

๑๒

ชิเกฮารุ ทานาเบ, ข้อคิดเห็นเรื่อง ตนบุญ ลัทธิพระศรีอำริย์ และลัทธิฟื้นฟูศำสนำในล้ำนนำ, ชิเก
ฮารุ ทานาเบ, พิธี กรรมและปฏิบัติก ารในสังคมชาวนาภาคเหนือของประเทศไทย แปลโดย ขวัญชีวา บัวแดง ,
(เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์เละการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๕.

๔

การจุดผางประทีปตีนกาและจุดโคมค้าง โคมแขวน โคมผัด โคมหูกระต่าย อีกด้วย ซึ่งการจุดประทีป
และโคมไฟนี้มีการสอดใส่ค วามหมายทางพุทธศาสนาลงไปดังปรากฏในคัมภี ร์ทางพุทธศาสนาของ
ล้านนาคือ คัมภีร์อานิสงค์ยี่เป็ง-ลอยประทีปโคมไฟ๑๓
ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ใช้เทศนาในวันยี่เป็ง ประกอบไปด้วย คัมภีร์อานิสงส์ยี่เป็ง ลอยประทีป โคม
ไฟ, คัมภีร์อานิสงส์ประทีป, คัมภีร์อานิสงส์ผางประทีปหรือธรรมกาเผือก ซึ่งแต่ละคัมภีร์ล้วนบอกเล่า
อานิ ส งค์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการจุ ด ประที ป , จุ ด ผางประที ป , จุ ด โคมไฟ, ลอยประที ป ลงแม่ น้่ า ว่ า
เปรียบเสมือนการได้บูชารอยพระพุทธบาตรริมฝั่งแม่น้่า เมืองนาคราชบาดาลจะได้บุญกุศลอย่างมาก
และยังถือเป็นบูชาประทีปถือเป็นการบูช าพระรัตนตรัย รวมถึงเป็นการบูชาตามต่านานพระเจ้า ห้า
พระองค์ที่จะมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีกด้วย๑๔
ในวันยี่เป็งนี้ภิกษุจะปัดกวาดลานวัดวาอาราม ท่าประตูป่า ท่า โคมค้าง โคมแขวน โคมหู
กระต่าย โคมผัด โคม เวียนเพื่ออานิสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว และมีการท่าว่าวรมควันและว่าวไฟ๑๕ โดย
ว่าวรมควันจะปล่อยในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนจะเป็นว่าวไฟ ใช้ท่อนไม้ฟั่นด้ายให้เป็นก้อนกลมๆ
ชุบน้่ามันยาง น้่ามันขี้โล้จนชุ่ม และแขวนติดปากโคม เมื่อรมควันได้ที่ก็จะจุดไฟท่อนผ้าแล้วปล่อยสู่
อากาศ ปรากฏว่าอันตราย ไหม้บ้านเรือน เกิดไฟป่า จึง ขาดความนิยมไป ว่าวของชาวล้านนา หรือที่
รู้ จั ก ในนามของ “โคมลอย” เป็ น การจุ ด เพื่ อ ถวายแด่ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข อง พระพุ ท ธเจ้ า ที่
ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ส์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่พระอินทร์ได้น่า พระ
เกศธาตุ หรือมวยผมของเจ้าชายสิทธัต ถะไปเก็บรักษาไว้ ชาวล้านนาเลื่อมใสในพระเกศธาตุจุฬามณี
อย่างมาก ดังปรากฏในโคลง นิราศหริภุญไชยซึ่งได้อุปมาอุปไมยผ่านองค์พระมหาชินธาตุเจ้าหริภุญ
ไชยว่า “อร่ามเรืองไปด้วยทอง มีความงามเลิศ ลักษณ์ยิ่งนัก จักเป็นรองก็เพียงแต่เจดีย์จุฬามณีบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น ” ด้วยเหตุนี้ชาวล้านนาจึงมีประเพณีปล่อยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระ
ธาตุเกศแก้วจุฬามณี โดยหากคนใดท่าว่าวท่า โคม จะมีอานิสงค์ ๑ กากนึก (ทรัพย์ที่มีค่า เท่ากับค่า
แห่งชิ้นเนื้อที่กาพอน่าไปได้ เป็นชื่อเงินตราอย่างต่่าที่สุด)๑๖

๑๓

อานันท์ จันทร์ประสาท, ตำนำนอำนิสงค์ยี่เพ็ง ลอยประทีปโคมไฟ, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๗), หน้า ๗๘๙๑.
๑๔

อุดม รุ่งเรืองศรี , อำนิสงส์ประทีส/ประทีป , ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๕,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๗๘๙๐.
๑๕

สมพล ไวโย และอุดม รุ่งเรืองศรี, ว่ำว/ว่ำวลม, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๕๒), หน้า ๖๒๖๓-๖๒๖๔.
๑๖

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้ำนนำไทย, หน้า ๒๓๙.

๕

ความสั มพันธ์ของประเพณียี่เป็งกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าชาวล้ านนาจะถูกกล่ อมเกลาให้
ผูกพันความเชื่อในพุทธศาสนา แต่ความเชื่อเรื่องผีอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมก็ยังอยู่ ในวิถีชีวิตของชาว
ล้านนา ความเชื่อเรื่องพุทธและผีของชาวล้านนาผูกพันกันอย่างแยกไม่ออก แม้กระทั่งในประเพณียี่
เป็งที่ถูกยึดโยงให้เป็นประเพณี ส่าคัญทางพุทธศาสนา ก็ยังมีปฏิบัติการทางพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อเรื่องผี เช่น แม้ชาวล้านนาจะจุดประทีปเพื่ อบูชาพุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็มีการบูชา
ผางประทีป ในจุด ที่เห็นว่าควรบูชา อันเป็ นจุดที่เชื่อว่ามีผีสิ งสถิตอยู่ อาทิ บ่อน้่า ครัวไฟ หม้อน้่า
ประตู บ้ า น การบู ช าผี ข องชาวล้ า นนานั้ น สะท้ อ นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ธรรมชาติ หากกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาคือศาสนาในราชส่านัก การนับถือผีคือ วิถีชีวิตของชาวบ้านอัน
เนื่องมาจากวิถีแบบเกษตรกรรมของชาวบ้าน ล้านนานั้นต้องพึ่งพิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มากในช่วงเดือนยี่เป็นช่ว งที่ ข้าวกล้าเริ่มออกรวง ด้วยเหตุนี้ ประเพณียี่เป็งจึง ถือเป็นโอกาสที่ ชาว
ล้านนาจะได้แสดงความรู้สึกส่านึก ในบุญคุณของธรรมชาติที่ เชื่อกันว่ามี ผี มีจิต วิญญาณสิงสถิตอยู่
ความกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมของชาวล้านนาปรากฏอยู่ใ นการลอยไฟลงแม่น้่า ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พุทธบูชาแล้ว ยังเป็นการแสดงความขอบคุณแม่น้่าที่ได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต ท่าให้เกิดความอุด มสมบูรณ์
และเป็นการขอขมาต่อแม่น้่าที่ได้ปล่อยของเสียลงไป สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อัน แน่น
แฟ้น ระหว่างชาวล้านนากับแม่น้่า นอกจากนี้ยังรวม ไปถึงธรรมเนียมการจุดผางประทีปบูชาตามจุ ด
ต่าง ๆ ในบ้านที่เชื่อว่ามีผีสิงสถิตอยู่ สามารถอนุมานได้ว่าเป็นการขอบคุณ วิญญาณภูตผีทั้งปวงที่สิง
สถิตตามที่ต่าง ๆ ที่ได้ปกปักรักษาและคุ้มครองผู้คนที่อยู่ในบ้าน โครงสร้างอารมณ์ความรู้สึก เช่นนี้
หล่อหลอมชาวล้านนาให้ เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูและรู้ จักใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า
นั่นเอง
พิธีกรรมที่ชาวล้านนานิยมกระท่าในประเพณียี่เป็ง ที่เป็นรูปแบบที่โดดเด่น คือ การจุด
ผางประทีปและโคมไฟบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ การปล่อยว่าว จุดบอกไฟชนิดต่าง ๆ การท่าซุ้มประตู
ป่า เพื่อประดับ ตกแต่งบริเวณหน้ าบ้านหรือวัด การไปท่าบุญที่ วัดในวันยี่เป็ง การฟังเทศน์ใหญ่ ที่
เรียกว่า เทศมหาชาติ หรือ ตั้งธรรมหลวง กิจกรรมเหล่านี้ ท่าให้เกิดการฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและ
เกิดภูมิปัญญาในการจัดท่าเครื่องสักการะบูชา เพื่อใช้ในการบูชาตามความเชื่อของชาวล้านนาใน
ประเพณียี่เป็ง กิจกรรมที่ด่าเนินตั้งแต่เช้าถึงเย็น ท่าให้ชุมชนมาร่วมกันประกอบกิจกรรมด้วยความ
สามัคคี ท่าให้เกิดความสามัคคีในระดับชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมที่จะได้น้อมน่ามาปฏิบัติ
ตามเพื่อสร้างสันติสุขโดยมีเบญจศีลเป็นกฎหมายส่าคัญทางพระพุทธศาสนา หรือเป็นวินัยของชาว
พุ ท ธที่ ค วรปฏิ บั ติ โ ดยเว้ น จากการเบี ย ดเบี ย นต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เราต้องอาศัยอยู่ให้เกิดความสมดุลให้ระหว่างกัน แต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะ
ประกอบพิธีกรรมใดทางศาสนา ต้องค่านึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งน่าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนสู่สังคมที่ได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืน

๖

๑.๒ คำถำมวิจัย
๑.๒.๑ ประวัติความเป็นมา ประเพณียี่เป็งของล้านนา มีความเป็นมาอย่างไร
๑.๒.๒ รูปแบบพิธีกรรม ประเพณียี่เป็งของล้านนา เป็นอย่างไร
๑.๒.๓ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา มีอะไรบ้าง

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณียี่เป็งของล้านนา
๑.๓.๒ เพื่อศึกษารูปแบบและพิธีกรรมประเพณียี่เป็งของล้านนา
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณียี่เป็ง รูปแบบพิธีกรรมการ
วิเคราะห์หลักพุทธธรรมในประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ ในสมัย อาณาจักรหริภุญชัย โดยเป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจั ยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์ กับพระสั งฆาธิการผู้ ให้ ข้อมูล ส่ าคัญ
จ่านวน ๑๐ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา แล้วน่าเสนอในรู ปแบบพรรณนาที่น่ามาสอดแทรกในพิธีกรรมล้ านนาเป็นแนวทางในการ
ด่าเนินชีวิตของชุมชน เพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อบุพ การีชน ในการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้ง
ด้านการสร้างความสามัคคี วัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของล้านนาไทย

๗

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลัก
ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับพระสังฆาธิการผู้ให้
ข้อมูลส่าคัญด้านในการท่าวิจัยจ่านวน ๑๐ รูป/คน ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. พระเทพรัตนนายก (จ่ารัส ทตฺตสิริ) เจ้าคณะจังหวัดล่าพูน
๒. พระครูอาทร

เจ้าคณะอ่าเภอหางดง

๓. พระครูอดุลสีลกิตติ์

เจ้าอาวาสวัดธาตุค่า

๔. พระครูไพศาลธรรมมานุสิฐ

รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยสงฆ์

๕. พระครูสมุห์ชาติชาย

เจ้าอาวาสวัดกู่ระมัก

๖. รศ.ดร.เขียน วันทนียะตระกูล

ข้าราชการบ่านาญ

๗. นายพงษ์เทพ มนัสตรง

ข้าราชการบ่านาญ

๘. ผอ.สมเพชร บูรณพงษ์

ข้าราชการบ่านาญ

๙. สท.อนันต์ วุฒิโรธง

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลต้นธง

๑๐. นายเมธาวัฒน์ ทรัพย์พลากร

นักสันทนาการเทศบาลต่าบลต้นธง

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ด่าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม
เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย
๑.๕.๑ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักค่าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้
เพื่อน่ามาสั่งสอนและถ่ายทอดแก่ชาวพุทธ ในงานวิจัย การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณี
ยี่เป็งของชุมชนล้านนา คือ หลักบูชา หลักกัลยาณมิตรธรรม หลักสามัคคีธรรม หลักศรัทธาธรรม หลัก
ความกตัญญูกตเวที เป็นต้น
๑.๕.๒ ประเพณียี่เป็ง หมายถึง ประเพณีเดือนยี่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนทางจันทรคติของ
ล้านนา อาจจะเร็วกว่าภาคกลาง สองเดือน ตรงกับเดือนสิบสองของภาคกลาง ประเพณีนี้มาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรหริภุญชัย

๘

๑.๕.๓ ชุมชนล้ำนนำ หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคม อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล่าพูน ล่าปาง เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

๑.๖ เอกสำรและรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้รายละเอียดในหนังสือ “ลอยกระทง”
ได้อธิบายไว้ว่า “ลอยกระทง เป็นประเพณีที่ส่าคัญเก่าแก่ของไทยตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่่าเดือน ๑๒
ซึ่งอยู่ในช่วงน้่าหลากมีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น่้า” ซึ่งเป็นปัจจัยส่าคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคน
ไทยถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน ” ๑๗ แต่ความหมายที่
เหมือนกันของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญู” รู้จักส่านึกถึงคุณของน้่านับเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่ งของไทย เพื่อเผยแพร่ ความหมาย คุณค่า สาระ แนว
ปฏิ บั ติ และองค์ ค วามรู้ ป ระเพณี ล อยกระทงของท้อ งถิ่ น ทั้ง ๔ ภาคของ ประเทศไทย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องดงามของประเพณี ลอยกระทง ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ โดย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน สามารถน่าไปใช้เป็นแบบ อย่างที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้เพื่อให้การ “ลอยกระทง” เป็นประเพณีแห่งความรื่นเริงในคืนวันเพ็ญโดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสืบต่อไป
ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ ได้ให้รายละเอียดในบทความวิชาการ ประเพณีท้องถิ่ นไทย
“ยี่เป็ง” ได้อธิบายไว้ว่า “ยี่เป็งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ในสมัยอาณาจักรล้านนา เทศกาลเดือนยี่เป็งเป็น
ประเพณีใหญ่ที่ประชาชนและพระมหากษัตริย์ต่างพากันนมัสการบูชาพระในอารามทั้งหลายคติความ
เชื่อเกี่ยวกับประเพณียี่เป็งมีหลายอย่าง คือ เชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคาที่ประทานน้่ามาให้เพื่อ
การเพาะปลูก เป็นการบูชารอยพระพุ ทธบาทริมฝั่งน้่านัมมทานทีในคติทางพุทธศาสนา ส่วนชาวบ้าน
มักเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ปล่อยเสนียดจัญไรต่าง ๆ”๑๘ นอกจากนี้ยังมีคติความเชื่อจากต่านาน
เรื่องกาเผือก อันเป็ นที่มาของเหตุแห่งการจุดประทีปว่า สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทั้ง ๕
พระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสัปปะ พระโคตมะ และพระศรีอาริยเมตไตร ยัง
๑๗

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม, เรื่อง “ลอยกระทง”, (กรุงเทพมหานคร: ส่านักงาน
กิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๗), หน้า ๑.
๑๘

ศรีศักร วัลลิโภดมและคณะ, โครงกำรวิจัยเรื่องประเพณีสิบสองเดือน: พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป,
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร, ๒๕๕๙), หน้า ๑๔.

๙

บ่าเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ ได้พากันไปบวชเป็นฤษี และได้จุดประทีประลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่ คือ
แม่กาเผือกได้ออกไข่มา ๕ ฟอง เกิดพายุพัดไข่ทั้ง ๕ ฟองตกน้่าไป มีแม่ไก่ แม่โค แม่เต่า แม่งู และ
หญิงซักผ้าไหมเก็บไปเลี้ยงจนไข่แตกออกมาเป็นคนและเติบโตเป็นหนุ่มได้บวชเป็นฤษีจนมาพบกัน
และรู้ว่าต่างเป็นลูกแม่กาเผือก แม่ซึ่งไปเกิดเป็นผกาพรหมจึงน่าฝ้ายมาเป็นไส้ประทีปซึ่ งมีลักษณะ
คล้ายตีนกาให้ฤษีทั้ง ๕ จุดบูชา จึงถือเป็นจารีตสืบต่อมาในการจุดโคมหรือประทีปบูชาในเดือนนี้
สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้ให้รายละเอียดในหนังสือ “ลอยกระทง ขอขมาธรรมชาติ ” ได้อธิบาย
ไว้ว่า “ลอยกระทงเป็นพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชน ทั้งสุวรรณภูมิ หรือภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่มีมาแต่ยุคดึกด่าบรรพ์ เพื่อขอขมาต่อธรรมชาติอันมีดินและน้่าที่หล่อเลี้ยง ตลอดจนพืชและ
สัตว์ที่เกื้อกูลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ”๑๙ มนุษย์จึงมีชีวิตเจริญเติบโตขึ้นได้ ไม่มีหลักฐาน
ยืนยันแน่นอนว่า ลอยกระทงเริ่มมีมาแต่เ มื่อไรแต่พิธีกรรมเกี่ยวกับ “ผี” ผู้มีอ่านาจเหนือธรรมชาติ มี
อยู่กับผู้คนในชุมชนสุวรรณภูมิไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนรับศาสนาพุทธ-พราหมณ์จาก
อินเดีย ผีส่าคัญยุคแรก ๆ คือ ผีน้่า และ ผีดิน ซึ่ง ต่อมาเรียกชื่อด้วยค่ายกย่องว่า “แม่พระคงคา”
กับ “แม่พระธรณี” มีค่าพื้นเมืองน่าหน้าว่า “แม่” ที่หมายถึงผู้เป็นใหญ่
สำมำรถ จันทร์สูรย์ และกรรณี อัญชุลี ได้ให้รายละเอียดในหนังสือ “ประเพณีไทยใน
ปัจจุบัน” ได้อธิบายไว้ว่า “ต่านานการลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี ”๒๐ กล่าวว่า เมื่อเจ้าชาย
สิทธัตถะ เสด็จออกจากนครกบิลพัสดุ์ในเวลากลางคืนด้วยม้ากัณฐกะ พร้อมนายฉันนะมหาดเล็ก ครั้น
รุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้่าอโนมานที เจ้าชายทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่น้่าไปได้โดยสวัสดี จากนั้น
เสด็จลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาด ตรัสให้นายฉันนะน่าเครื่องประดับและม้ากัณฐกะกลับ
เมืองกบิลพัสดุ์ ทรงตั้งพระทัยปรารถนาจะบรรพชา โดยเปล่งวาจา “สาธุ โข ปพฺพชฺชา” แล้วทรงจับ
พระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระหั ตถ์ขวาทรงพระขรรค์ตัดพระเมาลี แล้วโยนขึ้นไปบนอากาศ พระ
อินทร์ได้น่าผอบทองมารองรับพระเมาลีไว้และน่าไปบรรจุในพระจุฬามณีเจดียสถานในเทวะโลก พระ
เจดีย สถานจุ ฬามณีนั้น ตามปกติมีเทวดาและพระศรีอริย ะเมตรไตรเทวะพระโพธิสัตว์มาบูช าเป็น
ประจ่า ตามต่านานนี้การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณีจึงถือเป็นการไหว้บูชาพระศรีอริยะเมตรไตร
ด้วย

๑๙

สุจิตต์ วงษ์เทศ, ลอยกระทง ขอขมำธรรมชำติ , (กรุงเทพมหานคร: ส่านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๗), หน้า ๗๒.
๒๐

สามารถ จันทร์สูรย์ และกรรณี อัญชุลี, ประเพณีไทยในปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัททิชชิ่ง
เอ็ท จ่ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔.

๑๐

พระยำอนุมำนรำชธน ได้ให้ความหมายของค่าว่าประเพณีไว้ในหนังสือสารานุกรมเสรีว่า
“ประเพณี คือ ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และ
สืบต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี ”๒๑ กล่าว
โดยสรุป ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่ก่าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนในสังคม
ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนั้นๆฝ่าฝืนมักถูกต่าหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคม
ระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิดแปลกกันไปบ้างตามความนิยม
เฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเฉพาะส่วน
ปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น ส่าหรับประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์มาแต่โบราณ
กล่ำวโดยสรุป ด้วยประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีลอยกระทง
หรือประเพณียี่เป็งของชาวล้านนานั้น เป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นว่า ประเพณีนี้มีความผูกพันเป็นความเชื่อ
กับวิถีชีวิตของชาวไทยมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทุกวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่่าเดือน ๑๒ เป็นช่วงเวลาที่
พระจันทร์เต็มดวง ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้่าจะเห็นภาพที่ประชาชนต่างพากันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอสิ่งที่
มุ่งหวัง และขอขมาแม่น้่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตลอดทั้งปี กับกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติ
เช่น ต้นกล้วย ดอกไม้ ธูป เทียน นานาพันธุ์ ที่ชื่นชอบ เมื่อแสงเทียนกระทบกระทงนับร้อยที่ลอยบน
ผิวน้่า เหมือนจะแข่งความสว่างไสวกับแสงจันทร์วันเพ็ญ สวยงามของค่่าคืนแห่งประเพณีลอยกระทง
เป็นที่โจษจันไปทั่วโลกและดึงดูดให้นัก ท่องเที่ยวมาร่วมชื่นชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีอัน
งดงามของไทยเราคนไทย จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่หากคือผู้ที่จะธ่ารงรักษาสาระคุณ
ค่าที่แท้จริง ของประเพณีลอยกระทง ที่แสดงถึงความกตัญญูต่อสายน้่าให้คงอยู่สืบไป
ข. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นพรัตน์ ขำวทุ่ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระราชประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์
รั ช กาลที่ ๙” ผลการศึ ก ษาพบว่ า “ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมไทยเป็ น รากเหง้ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อ ความศรัทธาของประเพณีไทยเสมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แก่ผู้คนมา
เป็นเวลาช้านานในสมัยสุโขทัย ทั้งคติความเชื่อของผู้ คนในสมัยก่อนที่ส่านึกบุญคุณของสายน้่าอันเป็น
สิ่งหล่ อเลี้ ย งสรรพชีวิต ”๒๒ ซึ่งก่อให้ เกิดจารีตประเพณีที่ดีงามดังกล่ าว จ่าเป็นต้องมีส ถาบันหรือ

๒๑

พระยาอนุมานราชธน, วัฒนธรรมและประเพณีต่ำงๆของไทย, (พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๔),

หน้า ๓๗.
๒๒

นพรัตน์ ขาวทุ่ง, “พระราชประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙”, วิยำนิพนธ์
ปริญญำศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), หน้า ๘๐.

๑๑

พระมหากษัตริย์เป็นผู้น่า สืบทอดการปฏิบัติประเพณีด้วยเหตุและผลทางด้านความคิดวิเคราะห์ผ่าน
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ จึงเป็นผลงานศิลปะไทยประเพณีร่วมสมัยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมสืบไป
ดนัย ไชโยธำ ได้ให้ร ายละเอียดไว้ ในหนังสื อชื่อ “สั งคมวัฒ นธรรมและประเพณี ”ผล
การศึกษาพบว่า “คนไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีประจ่าชาติยึดถือปฏิบัติสื บเนื่องกันมาเป็นตั้งแต่
โบราณและคนไทยมีความเคารพบรรพบุรุษ มีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ”๒๓ ประเพณีเป็นสิ่งทีนิยม
ประพฤติป ฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมและประเพณี ถูกแบ่งเป็น ๔ คือ ๑)
ประเพณีในครอบครัว เช่น ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ๒) ประเพณี
ส่วนรวม ตามเทศกาล เป็นประเพณีที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติร่วมกัน เช่น ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีลอยกระทงตามเทศกาล ๓) ประเพณีเกี่ยวกับการแต่งกายแต่ละภาคมีการแต่งของตนประจ่า
ท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ๔) ประเพณีเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพเป็นของ
แต่ละท้องถิ่น และสืบสานกัน แบบประเพณีอย่าง ยาวนาน ๕) ประเพณีการเล่ นในวันนักขั ต ฤกษ์
ภาคเหนือในงานเทศกาลสงกรานต์ มีการเล่น สาดน้่า การแห่ครัว แอ่วชอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการเล่นหมอแคน หมอล่า ภาคกลางมี เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงอีแซว ๖) ประเพณีการท่าบุญ
ในวันส่าคัญต่าง ๆ ๗) ประเพณีการ รับประทานอาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ให้รายละเอียดไว้ในหนังสือชื่อ “วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจั งหวัดสกลนคร” ผลการศึกษาพบว่า “ความเชื่อ” และ
พิธีกรรม เป็นสิ่งที่มีความหมายสัมพัน ธ์กันอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากความเชื่ อเป็นเรื่องของสภาวะ
ทางด้านความคิดที่ประกอบด้วย สิ่งที่เป็นตัวแทนความคิด ส่วนพิธีกรรม เป็นเรื่องของแบบพิธีการใน
การกระท่าต่างๆ ตามแนวความเชื่ อ”๒๔ ซึ่งเป็นกลวิธีน่าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ คือจะได้ม าซึ่งสิ่งที
เราต้องการ จากทีเ่ ราจะต้องกระท่าและในการกระท่านั้นกับเรื่องนั้นสิ่งอันเป็นตัวแทนแห่งความเชื่อก็
ย่อมจะดลบัน ดาลหรือช่ว ยให้ บรรลุ ผลตามความเชื่ อหรือตามความต้องการอันที่ส่ง ผลท่าให้ เกิด
ความสุขความสบายใจ

๒๓

ดนัย ไชโยธา, “สังคม วัฒนธรรม และประเพณี ”, (กรุงเทพมหานคร: ส่านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
๒๕๔๖), หน้า ๑๑๖–๑๒๒.
๒๔

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร, “วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ
จังหวัดสกลนคร”, (สกลนคร: สกลนครการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๐-๗๑.

๑๒

วิญญู ผลสวัสดิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยทางวัฒนธรรม” ผลการวิจัยพบว่า
“ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับ การยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ ทั้งที่มีตัวตนหรือไม่มี
ตัว ตนก็ ตาม” ๒๕ เป็ น การยอมรั บ ว่ าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง เป็ น ความจริง หรื อ มีก ารด่ ารงอยู่ จริ ง โดยอาศั ย
ประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมาน หรืออาจเกิดอยู่ในจิตส่านึกของมนุษย์ต่อพลังอ่านาจ
เหนื อธรรมชาติ ที่เป็น ผลดีห รื อผลร้ายต่อมนุษย์ ในสั งคมมนุษย์ แม้ว่าพลั งอ่านาจเหนือธรรมชาติ
เหล่านั้น ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพ
เกรงกลัวสิ่งเหล่านี้
วิ จิ ต รำ อำจวิ ชั ย ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การพัฒ นาแผนบู ร ณาการและหนั ง สื อ เรี ย น
ภาษาไทยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่ องลอยกระทงชั้นประถมศึกษาปีที
๒” ผลการศึกษาพบว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนบูรณาการเพื่ อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่องลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที ๒ ท่าให้นั กเรี ย นได้ฝึ กการปฏิบัติ กิจกรรมอย่างหลากหลาย จนเกิดความช่านาญใน การใช้
ภาษา”๒๖ และยังส่งผลท่าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา มีจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น่าและกิจกรรมได้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อน
ๆ อีกด้วย
จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวมานับได้ว่า ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ โดยเฉพาะประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของไทยที่มีมาแต่สมั ยโบราณ
มีเรื่องราวที่น่าสนใจศึกษา เพื่อให้รู้ถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ควรแก่
การรักษาไว้สืบทอดพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป

๒๕

วิญญู ผลสวัสดิ์, “กำรวิจัยทำงวัฒนธรรม”, (มหาสารคาม: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๗), หน้า ๑๘๘.
๒๖

วิจิตรา อาจวิชัย, “การพัฒนาแผนบูรณาการและหนังสือเรียน ภาษาไทยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เรื่องลอยกระทงชั้นประถมศึกษาปีที ๒”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำหลักสูตรกำรสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๗), หน้า ๒.

๑๓

๑.๗ วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารและเชิงคุณภาพ โดยการด่าเนินการ ดังนี้
๑.๗.๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของล้านนา
๑.๗.๒ รวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและเอกสารงานวิชาการและการ
สัมภาษณ์น่ามาวิเคราะห์ให้เห็นรูปแบบประเพณียี่เป็งของล้านนา
๑.๗.๓ ลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ รูป/คน
๑.๗.๔ สรุปผลการศึกษาและน่าเสนอข้อมูล ประวัติความเป็นมา รูปแบบพิธีกรรมและ
หลักพุทธธรรมในประเพณียี่เป็งของล้านนา

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
๑.๘.๑ ท่าให้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณียี่เป็งล้านนา
๑.๘.๒ ท่าให้ทราบรูปแบบพิธีกรรมของประเพณียี่เป็งล้านนา
๑.๘.๓ ท่าให้ทราบหลักพุทธธรรมในประเพณียี่เป็งล้านนา

๑๔

บทที่ ๒
ประวัติความเป็นมาของประเพณียี่เป็งในล้านนา
ชาวบ้านจะท้ากระทงและน้าไปลอยตามแม่น้าล้าคลอง หนองบึง ใกล้ๆบ้านของตนท้ากัน
เป็นส่ วนตัว และครอบครั วนิย มลอยกันในวันเดือนยี่ขึน ๑๔–๑๕ ค่้า ส่วนกระทงใหญ่ที่จัดกันเป็น
ส่วนรวมแห่เป็นขบวนนัน นิยมลอยกันในวันแรม ๑ ค่้า เนื่องจากอุบาสกอุบาสิกาต้องไปท้าบุญ ฟัง
เทศน์ทุกวัด ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีส้าคัญอย่างหนึ่ง กลายเป็นประเพณีและมีวัฒนธรรมที่
สืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ควรรักษาไว้

๒.๑ ความหมายของประเพณียี่เป็ง (วันเพ็ญ เดือน ๑๒)
ประเพณียี่เป็ง หมายถึง ภาษาค้าเมืองในภาคเหนือ ค้าว่า “ยี่” แปลว่า สอง ค้าว่า เป็ง
ตรงกับค้าว่า “เพ็ญ” หมายถึง คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง ดังนัน ยี่เป็ง จึงหมายถึง วันเพ็ญเดือนยี่ซึ่ง
ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง การนับเดือนของล้า นนานัน เร็วกว่าภาคกลาง ๒ เดือนอัน
เนื่ อ งมาจากการนั บ เดื อ นของชาวล้ า นนา เป็ นการนั บทางจัน ทรคติแ บบจี น ประเพณี ยี่ เป็ ง เป็ น
ประเพณี ล อยกระทงตามประเพณีล้ านนาที่จั ดท้า ขึนในวัน เพ็ญ เดือ น ๒ ของชาวล้ า นนา โดยใน
พงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบันทึกว่าครังหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึนในแคว้นหริภุญไชย ท้าให้
ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดี นานถึง ๖ ปี จึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้เมื่อเวลา
เวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไป จึงได้มีการท้ากระถางใส่เครื่องสักการบูชา ธูปเทียนลอย ลอย
ตามน้าเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป เรียกว่า “การลอยโขมด”
เป็นประเพณีที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวล้านนาในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว ท้องทุ่งข้าว
ออกรวงเหลืองอร่าม บางแห่งอยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยว ท้องฟ้ าปลอดโปร่งแจ่มใส ในช่วงฤดูนี เด็กๆจึง
พากันเล่นว่าวกันอย่างสนุกสนานตามท้องทุ่ง และยิ่งเข้าใกล้วันเพ็ญสิบห้าค่้า เดือนยี่ มักจะได้ยินเสียง
การจุดประทัด ที่ช าวล้ านนาจุดเล่นดังอยู่ทั่วไป พระและเณรช่วยกันท้าว่าวลม (โคมลอย) ว่าวไฟ
(โคมไฟ) และปล่อยขึนสู่ท้องฟ้า กิจกรรมเหล่านี บ่งบอกว่าใกล้จะเข้าสู่เดือนยี่เป็ง ทุกวันเพ็ญเดือนยี่
ของล้านนา ภาพโคมนับร้อย ๆ ดวงค่อย ๆ ลอยละลิ่วส่องแสงสว่างเจิดจ้าอยู่ บนท้องฟ้าเหนือจังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์ของ “ประเพณียี่เป็ง” หรือประเพณีเดือนยี่ หรือประเพณีลอยกระทง
แบบล้านนาซึ่งประเพณีนีงดงามจนใครที่อยากไปสัมผัสกับความตระการตาเหล่านีสักครัง

๑๕

๒.๒ ความเป็นมาของประเพณียี่เป็งในพุทธศาสนา
ประเพณีลอยกระทงมีประวัติความเป็นมาที่สื บทอดกันมาช้านาน แม้จะไม่ได้ปรากฏ
ชัดเจนว่าเกิดขึนตังแต่เมื่อไร แต่ในศาสนาพุทธประเพณีการลอยกระทงนีมีต้นก้าเนิดมาจากศาสนา
พุทธ มีเรื่องราวความเป็นมา มีหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อประมาณ ๒๕๐๐ ปี ก่อนที่พระพุทธองค์
ทรงส้าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทับอยู่ใต้ต้นอสันตพฤกษ์โพธิ์ใบใกล้ฝั่งแม่น้าเนรัญชาวัน
หนึ่ ง นางสุช าดาอุบ าสิ กาผู้ ใจบุญได้ให้ ส าวใช้น้าข้าวปายาสจ้านวน ๔๙ ก้อนใส่ ถาดทองไปถวาย
พระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เสวยแล้วพระองค์ทรงสัตยาธิษฐานว่า ถ้าหากวันใดที่พระองค์ส้าเร็จเป็น
พระพุทธเจ้า ขอให้ถาดนีลอยทวนน้า และก็จะเป็นด้วยบุญญาภินิหารหรือสัตยานิฐานก็เหลือที่จะ
ทราบได้ ถาดนันได้ลอยทวนน้าท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของสาวใช้ของนางสุชาดา เมื่ อถาดนันลอย
ทวนน้าไปจนถึงสะดือทะเล และจมดิ่งลงไปถูกหางพระยานาคผู้รักษาบาดาลซึ่งก้าลังนอนอย่างสบาย
ครันถาดนันได้ถูกหางพระยานาคก็ตกใจตื่น เมื่อเห็นว่าเป็นอะไรแล้ว จึงประกาศก้องในท้องสมุทรว่า
บัดนี ได้มีพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าอุบัติขึนในโลกอีกองค์นึ่งแล้ว บรรดาเทพรักษ์ทังหลายในโลกครัน
ทราบเรื่องต่างก็พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ ส่วนพระยานาคก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์เช่นกัน พร้อมกันนัน
ได้ทูลขอร้องให้พระองค์ประทับรอยพระบาทไว้บนฝั่งแม่น้าเนรัญชาเพื่อเขาจะได้มาถวายความเคารพ
ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้กระท้าตาม ฝ่ายสาวใช้นางสุชาดาก็ได้น้าความไปแจ้งให้นายของตนทราบ ครันถึง
วันนันของทุก ๆ ปี นางสุชาดาก็จะน้าเอาเครื่องหอมและดอกไม้ใส่ถาดไปลอยน้าเพื่อนมัสการรอยพระ
พุทธบาท เป็นประจ้าเสมอ จนกระทั่งได้กลายเป็นประเพณี แพร่หลายเข้ามาในต่างประเทศต่าง ๆ
ซึ่งได้ได้มรการดัดแปลงแก้ไขให้ เหมาะสมตามกาลสมั ย จึงเป็นเรื่องของชาดกที่สันนิษฐานว่าเป็น
ประเพณีการลอยกระทงมีประวัติเป็นมาดังกล่าว”๑
ในศาสนาพรามหมณ์ถือได้ว่าเป็นการบูชาแม่คงคา ซึ่งให้ความเยือกเย็นเป็ นสุขให้ดื่มอาบ
และใช้ จึงถือว่าท้าพิธีเพื่อระลึกถึงพระคงคา จึงได้จัดให้มีการลอยกระทง และเรียกพิธีนีว่า “พิธีลอย
บาป” มีผู้สันนิษฐานอีกทางหนึ่งว่า การลอยกระทงน่าจะเป็นคติของผู้ที่มีอาชีพทางกสิกรรมหรือการ
เพาะปลูกซึ่งอาศัยน้าเป็นหลักใหญ่และเชื่อกันว่ามีเทพเจ้าปกครองอยู่ คือ เจ้าแม่คงคา หลังจากการ
เก็บ เกี่ย วพืช ผลทังหลายแล้ ว ก็รู้ สึ กชื่นชมยินดีและเข้าใจว่าเป็น ความเมตตากรุ ณาของเทพเจ้า ที่
ประทานพืชผลให้แก่ตน ฉะนันเมื่อถึงคราวที่น้านองจึงได้หาหนทางแสดงความขอบคุณหรือแสดงออก
ซึ่งความกตัญญูกตเวทีเจ้าแม่คงคา จึงได้ท้าพิธีปฏิบัติกันในหมู่ที่ท้าการกสิกรรม๒

๑

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, (เชียงใหม่: ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๒.

๒

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, หน้า ๒๒.

๑๖

ประเพณียี่เป็งตามที่มีในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ของพระพุ ทธเจ้าที่ไป
ปรากฏอยู่ริมฝั่งแม่น้านัมมทานที คือ ในครังหนึ่งพญานาคทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เสด็จ
ไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ พญานาคทูลขออนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้บูชา
พระพุทธองค์จึ งทรงประดิษฐานรอบพระพุทธบาทไว้ที่ห าดทราย ริมฝั่ งแม่น้านัมมทานที เพื่อให้
บรรดานาคทังหลายได้สักการะบูชา การลอยกระทงที่มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเพื่อ
ต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวะโลก ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้
บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลังจากเผยพระธรรมค้าสั่งสอนแก่สาธุ ชนโดยทั่วไปได้
ระยะหนึ่ง จึงเสด็จไปจ้าพรรษาอยู่บนสวรรค์ชันดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา
ครังจ้าพรรษาจนครบ ๓ เดือน พระองค์จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์ เมื่อท้าวสักกเทวราชทราบพุทธ
ประสงค์ จึงเนรมิตบันไดทิพย์ขึน อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้ว ทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัส
สนคร บันไดแก้วนันเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลง บันไดทองเป็นที่ส้าหรับเทพยดาทังหลาย
ตามส่งเสด็จ บันไดเงินส้าหรับพรหมทังหลายส่งเสด็จในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครังนี เหล่าทวยเทพ
และประชาชนทังหลาย ได้พร้อมใจกันท้า การสักการบูชาด้ วยทิพย์บุปผามาลัย การลอยกระทงตาม
คตินี จึงเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาวดึงส์พิภพ”๓
มีต้านานการลอยกระทงเพื่ อบูชาพระจุฬามณี ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อครังที่เจ้าชายสิทธัตถะ
เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลากลางคืนด้วยม้ากัณฐกะ พร้อมนายฉันทะมหาดเล็กผู้ตามเสด็จ
ครันรุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้าอโนมานที เจ้าชายทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่น้าไปโดยสวัสดี เมื่อทรง
ทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาดตรัส
ให้นายฉันทะน้าเครื่องประดับและม้ากัณฐกะกลับพระนคร ทรงตังพระทัยปรารภจะบรรพชาโดยเปล่ง
วาจา “สาธุ โข ปพฺพชฺชา” แล้วจึงทรงจับพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ตัด
พระเมาลี แล้วโยนขึนไปบนอากาศ พระอินทร์ได้น้าผอบทองมารองรับพระเมาลีไว้ และน้าไปบรรจุยั ง
พระจุฬามณีเจดียสถานในเทวะโลก พระจุฬามณีตามปกติมีเทวดาเหาะมาบูชาเป็นประจ้าแม้พระศรี
อริยะเมตไตรยเทวะโพธิสัตว์ซึ่งในอนาคต จะมาจุติบนโลกและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ยัง
เสด็จมาไหว้ การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี จึงถือเป็นการไหว้บูชาพระศรีอริยะไตรยด้วย
ในการลอยกระทงเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ได้กล่าวไว้ว่า ยังมีพิธีการลอยกระทง
ตามคติพราหมณ์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระท้าเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ที่บรรทมสินธุ์อยู่ ใน
๓

กิตติ ธนิกกุล, ประเพณี พิธีมงคลและวันสาคัญของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ปีรามิดการพิมพ์,
๒๕๓๙), หน้า ๑๙๕.

๑๗

มหาสมุทร นิยมท้ากันในวันขึน ๑๕ ค่้าเดือน ๑๑ หรือ วันขึน ๑๕ ค่้าเดือน ๑๒ เป็น ๒ ระยะจะท้าใน
ก้าหนดใดก็ได้
ยังมีต้านานการลอยกระทงเพื่อบูชาท้าวพกาพรหม ได้กล่าวไว้ว่า “นิทานต้นเหตุเกี่ยวกับ
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นนิทานชาวบ้าน กล่าวถึงเมื่อครังดึกด้าบรรพ์ มีกาเผือกสองตัวผัวเมียท้ารัง
อยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานต์ใกล้ฝั่งแม่น้า วันหนึ่งกาตัวผู้ออกไปกากินแล้วหลงทานกลับรังไม่ได้ ปล่ อย
ให้นางกาตัวเมียซึ่งกกไข่อยู่ ๕ ฟองรอด้วยความกระวนกระวายใจ จนมีพายุใหญ่พัดรังกระจัดกระจาย
ฟองไข่ตกลงน้า แม่กาถูกลมพัดไปทางหนึ่ง เมื่อแม่กาย้อนกลับมามีรังไม่พบฟองไข่ จึงร้องไห้จนขาด
ใจตาย ไปเกิดเป็นท้าวพกาพรหมอยู่ในพรหมโลก ฟองไข่ทัง ๕ นันลอยน้าไปในสถานที่ต่างๆ บรรดา
แม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โคและแม่ราชสีห์ มาพบเข้า จึงน้าไปรักษาไว้ตัวละ ๑ ฟอง ครังถึงก้าหนดฟัก
กลับกลายเป็นมนุษย์ทังหมดไม่มีฟองไหนเกิดมาเป็นลู กกาตามชาติก้าเนิดเลย กุมารทัง ๕ ต่างเห็น
โทษภัยในการเป็นฆราวาสและเห็นอานิสงส์ในการบรรพชา จึงลามารดาเลียงไปบวชเป็นฤษีทัง ๕ ได้มี
โอกาสพบปะกันและถามถึงนามวงศ์และมารดาของกันและกัน จึง ทราบว่าเป็นพี่น้องกัน ฤษีทัง ๕ มี
นามดังนี คนแรก ชื่อ กกุสันโธ (วงศ์ไก่) คนที่สอง ชื่อ โกนาคมโน (วงศ์นาค) คนที่สาม ชื่อ กัสสโป
(วงศ์เต่า) คนที่สี่ ชื่อ โคตโม (วงศ์โค) คนที่ห้า ชื่อ เมตเตยโย (วงศ์ราชสีห์) ต่างตังจิตอธิษฐาน ว่าถ้า
ต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ขอให้ร้อนไปถึงมารดา ด้วยแรงอธิษฐาน ท้าวพกาพรหมจึงเสด็จมา
จากเทวะโลก จ้าแลงองค์เป็นกาเผือก แล้วเล่าเรื่องราวแต่ทนหลังให้ฟัง พร้อมบอกว่าถ้าคิดถึงมารดา
เมื่อถึงเพ็ญเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ ให้เอาด้ายดิบผูกไม้ตีน กา ปักธูปเทียนบูชาลอยกระทงในแม่น้า ท้า
อย่างนีเรียกว่าคิดถึงมารดา แล้วท้าวพกาพรหมก็ลากลับไป ตังแต่นันมา จึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชา
ท้าวพกาพรหม แล้วเพื่อบูชารอยพระบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้านัมมทานที ส่วนฤาษี ทัง ๕
ต่อ มาได้ ต รั ส รู้ เ ป็ น พระพุ ทธเจ้ า ดัง นี ฤษี องค์ แรก กกุสั น โธ ได้ แ ก่ พระพุ ทธเจ้า ทรงพระนามว่ า
พระกกุสันโธ ฤษีองค์ที่สอง โกนาคมโนได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระโกนาคมน์ ฤษีองค์ที่
สาม กัสสโป ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระกัสสปะ ฤษีองค์ที่สี่ โคตโม ได้แก่ พระพุทธเจ้า
ทรงพระนามว่า พระสมณะโคดม ฤษี องค์ ที่ห้ า เมตรเตยโย ได้แ ก่ พระพุ ทธเจ้า ทรงพระนามว่ า
พระศรีอาริยะเมตรไตรพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์แรก ได้มาบังเกิดบนโลกแล้วในอดีตกาล พระพุทธเจ้า
องค์ที่ ๔ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ คือ พระพุทธเจ้าที่จะมาบังเกิด
บนโลกในอนาคต ได้แก่ พระศรีอาริยะเมตรไตรย”๔

๔

กิตติ ธนิกกุล, ประเพณี พิธีมงคลและวันสำคัญของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ปีรามิดการพิมพ์,
๒๕๓๙), หน้า ๑๙๖.

๑๘

ที่ ป รากฏต้ า นานการลอยกระทงเพื่ อ บู ช าพระอุ ป คุ ต ต์ การลอยกระทงเพื่ อ บุ ช า
พระอุปคุตต์นี เป็นประเพณีของชาวเหนือและชาวพม่า พระอุปคุตต์เป็นพระอรหันต์เถระหลังสมัย
พุทธกาล โดยมีต้านานความเป็นมาได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์และพุทธวิหารขึนทั่วชมพูทวีป มหาวิ หารที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดคือ “อโศการาม” ซึ่งตังอยู่ในเขตแคว้นมคธ หลังจากที่สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์
ส้าเร็จแล้ว พระเจ้าอโศกทรงมีพระราชประสงค์จะน้าพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป
บรรจุในในพระสถูปต่าง ๆ และบรรจุในพระมหาสถูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึนใหม่มีความสูงประมาณครึ่ง
โยชน์ และประดับประดาด้วยแก้วต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้าคงคาให้ปาฎลีบุตร อีกทังต้องการ
ให้มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นเวลา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน แต่ด้วยเกรงว่าพญามารจะมาท้าลายพิธีฉลอง
มีเพียงพระอุปคุตต์ที่ไปจ้าศีลอยู่ในสะดือทะเลเพียงท่านเดียวเท่านัน ที่จะสามารถปราบพญามารได้
เมื่อพระอุปคุตต์ปราบพญามารจนส้านึกตัวหันมายึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้ว พระอุปคุตต์จึงลง
ไปจ้าศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิม พระอุปคุตต์นีไทยเรียกว่า พระบัวเข็ม ชาวไทยเหนือหรือชาวอีสาน
และชาวพม่านับถือพระอุปคุตต์มาก ชาวพม่าไม่ว่าจะมีงานอะไรเป็นต้องนิมนต์มาเช้าพิธีด้วยเสมอ
ไทยเราใช้บูชาในพิธีขอฝนหรือพิธีมงคล ฯลฯ”๕
ประเพณีลอยกระทงในภาคเหนือ หรือที่เรียกตามหนังสือต้านานโยนกและจามเทวีวงศ์ว่า
“ประเพณีลอยโขมด” หรือลอยไฟนัน เป็นประเพณีที่สนุกสนานครึกครืนมาก แม้ว่าจะไม่เป็นการ
ใหญ่โตเหมือนปัจจุบัน คือ ก่อนจะถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ใต้ ก็จัดการปัดกวาดแผ้วถางบ้านเรือนสถานที่
ให้สะอาดเรียบร้อย ประดับประดาด้วยธงชาติ จัดเปลี่ยนดอกไม้ในแจกันหิงพระบูชาพระ จัดเตรียม
ประทีปหรือเทียนขีผึงไว้ส้าหรับจุดบูชาพระ ที่ประตูบ้านก็จะหาต้นกล้วย ต้นอ้อย ก้านมะพร้าว หรือ
ไม้อื่น ๆ มาประดิษฐ์ท้าเป็นซุ้มประตูป่าแบบต่าง ๆ ให้เป็นที่สวยงาม บ้างก็จัดหาดอกบานไม่รู้โรยหรือ
ที่เมืองเหนือเรียกว่า “ดอกตะล่อม” มาร้อยเป็นอุบะห้อยไว้ตามขอบประตู ประตูเรือน หรือประตูห้อง
หรือหิงบูชาพระ ผู้ที่มีใจศรัทธาแรงกล้าถึงกับท้ามาก ๆ แล้วน้าไปประดับประดาตามวัดเป็นพุทธบูชา
หรือเมื่อประดับประดาดอกไม้เรียบร้อยแล้ว ก็หาโคมญี่ปุ่นหรือประทีปมาเตรียมไว้ เพื่อจะได้ใช้ตาม
ไฟในงาน๖
ส่วนต้าราพราหมณ์คณาจารย์ กล่าวว่า พิธีลอยประทีป หรือตามประทีปนี เป็นพิธีทาง
ศาสนาพราหมณ์ เรีย กว่า “ประเพณีจองเปรียง” ท้าขึนเพื่อเป็นการบูชาพระเป็นเจ้าทังสามของ
พราหมณ์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม เป็นประเภทคู่กันกับลอยกระทง ก่อนจะมีการ
๕

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๗.

๖

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, (เชียงใหม่: ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๗.

๑๙

ลอยก็ต้องมีการตามประทีปเสียก่อน ซึ่งพิธีตามประทีปนีตามคัมภีร์ของอินเดีย เรียกว่า “ทีปปาวลี”
ก้าหนดตามโหราศาสตร์ว่ า เมื่อพระอาทิตย์ถึงราศีพิจิก พระจันทร์อยู่ราศีพฤกษ์เมื่อใด เมื่อนันเป็น
เวลาตามประทีป แต่ไทยเรามักถือเอาเดือน ๑๒ หรือเดือนยี่เป็งเป็นเกณฑ์ เวลาก็คลาดเคลื่อนกันบ้าง
ต่อมาทางการได้สนับสนุนประเพณีนีขึน เพราะชาวไทยส่วนมากนับถือพุทธศาสนา เมื่อเห็นว่าเป็น
ประเพณีที่ดีงาม ก็เลยเอามาแปลงเป็นพิธีทางศาสนา โดยถือว่าเป็นการบูชาพระเจ้าและบูชารอยพระ
พุทธบาทที่ปรากฏ ณ หาดทรายแม่น้านัมมทานที ๗
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมี ค วามเป็ น มาของประเพณี ยี่ เ ป็ ง ตามที่ มี ใ น
พระพุ ท ธศาสนานั น ประเทศไทยเป็ น ประเทศเอกราชที่ มี ค วามเจริ ญรุ่ ง เรื องมาอย่ างยาวนานมี
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้อย่างมีแ บบแผนและงดงาม มีการถ่ายทอด
สืบทอดกันมา แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยภูมิปั ญญาและความเป็น
ชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่มาช้านานจนกลายเป็นรากฐานขององค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นประเพณีของชาวล้านนา ที่แสดง
ถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ กตัญญูต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงออกด้วยความเคารพที่
น้ อมน้ อม เป็ น ความเชื่อ ที่ท้าให้ ผู้ คนรู้จักเลื อกปฏิบัติและเลื อกที่จะด้ารงชีวิตอยู่ด้ว ยความดี เพื่ อ
ความสุขของครอบครัว มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีสังคมที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม

๗

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙.

๒๐

๒.๓ ความเป็นมาของประเพณียี่เป็งในประเทศไทย
การลอยกระทงนีไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศไทยเราเท่านัน ยังนิยมท้ากันอยู่ในอีกหลาย
ประประเทศที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยด้วย เช่น จีน อินเดีย พม่า และปัญหาก็มีอยู่ว่า เราลอย
กระทงกันเพื่ออะไร การตอบปัญหาของเราข้อนีต้องสืบสาวไปถึงมูลเหตุเดิมที่มีการลอยกระทงด้วย
มูลเหตุที่ลอยกระทงของแต่ละประเทศนันแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน๘ ดังจะกล่าวต่อไปนี
ในประเทศจีน ชาวจีนเชื่อว่าเมื่อสมัยกว่า ๒๐๐๐ ปีมาแล้วมีขุนนางผู้หนึ่ง เป็นคนซื่อสัตย์
แต่จะแนะน้าอะไรต่อพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้รับความสนพระทัย ขุนนางผู้นันมีความเสียใจมากจึงไป
กระโดนน้าตายแต่ราษฎรมีความรักใคร่ในขุนนางมาก ดังนันในเวลาต่อมา เมื่อถึงวันตายของขุนนางผู้
นันทุก ๆ ปีราษฎรจะท้ากระทงใส่อาหารไปลอยเพื่อเซ่นวิญญาณเป็นประเพณีสืบมา ความเชื่อถือนัน
ต่าง ๆ นอกจากจะมีการเชื่อถือตามชนชาติแล้ว ยังมีการเชื่อถือทางศาสนาอีกด้วย๙
ในประเทศพม่า การลอยกระทงของชาวเหนือ นิยมท้ากันในเดือนยี่เป็ง (คือเดือนยี่หรือ
เดือนสอง เพราะนับวันเร็วกว่าของเรา ๒ เดือน) เพื่อบูชาพระอุปคุต ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบ้าเพ็ญบริกรรม
คาถาอยู่ในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล ตรงกับคติ ของชาวพม่า๑๐ กล่าวว่า การลอยกระทงนีท้าเพื่อ
ขอบคุณพระยานาคเมืองบาดาล ที่เคยช่วยเหลือมนุษย์กล่าวคือ ครังหนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างเจดีย์ให้ครบ ๘๔,๐๐๐ องค์ แต่ถูกพระยามารคอยขัดขวางเสมอ
พระองค์จึงทรงขอให้พระอรหันต์องค์หนึ่งช่วยเหลือ พระอรหันต์องค์นันคือ พระอุปคุต ได้ไปขอร้อง
พระยานาคเมืองบาดาลให้ช่วยเหลือ พระยานาคจึงรับมาปราบพระยามารจนส้าเร็จพระเจ้าอโศก
มหาราชจึงทรงสร้างเจดีย์ส้าเร็จสมปะสงค์ตามจ้านวนนัน ตังแต่นันมาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ผู้คน
ทังหลายจะนึกถึงบุญคุณของพระยานาคจึงได้ท้าพิธีลอยกระทง เป็นการบูชาคุณเป็นที่เชื่อถือของชาว
พม่าทั่วไป๑๑
ในหนังสือโบราณล้านนาหลายฉบับกล่าวถึงเดือนยี่เป็ง เช่น ค้ากาพย์ล้าดับกัณฑ์มหาชาติ
กล่าวถึงเดือนยี่เป็ง ตอนหนึ่งว่า เวสสันดรปริปุณัง มาเถิงนครกัณฑ์ สุดซ้อยหล้ายี่เป็ง พระจันทร์เปล่ง
ฟ้ามณฑาทั่วฟ้า สุกใสยวาดย้ายวา บัดนีข้าจักได้ล้าดับล้าดากัณฑ์มหาชาติแก้ว หือเป็นที่แล้วแห่งนิคม
๘

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, (เชียงใหม่: ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๐.

๙

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๒.

๑๐

กิตติ ธนิกกุล, ประเพณี พิธีม งคล และวันส าคัญของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ปี รามิดการพิมพ์ ,
๒๕๓๙), หน้า ๑๙๗.
๑๑

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, หน้า ๒๑.

๒๑

ธรรม ฯลฯ๑๒ สมัยอาณาจักรล้ านนาไทย ระยะพุทธศักราช ๒๐๖๑ รัชกาลพระเจ้าดิลกปนัดดาธิราช
(พระเมืองแก้ว ) เทศกาลเดือนยี่ เป็งเป็นประเพณีใหญ่ ประชาชนพลเมืองทั่ว ไปมีมหากษัตริย์ เป็น
ประมุข ต่างพากันไปนมัสการบู ชาพระในอารามทังหลาย คลาคล่้าไปด้วยผู้คนหนุ่มสาว สนุ กสนานมี
ความสุข เพราะได้ชมมหรสพที่เล่นกันเป็นที่พึงพอใจ๑๓
ฤดูกาลอันงดงามและอากาศดี เดือนยี่ เดือนเกี๋ยงเป็นท้ายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว เป็นเดือนที่
ข้าวกล้าในในท้องทุ่งก้าลังตังท้อง หรือก้าลังมาน พันธ์ข้าวเบาหรือข้าวดอ จะเริ่มออกรรวง พันธุ์ข้าวปี
หรือข้าวหนักก้าลังมาน คือท้องแก่จวนจะออกรวงแล้ว ยามเช้ าหากมองไปในท้องทุ่งอันใหญ่กว้างจะ
เห็นต้นข้าวเขียวสดดุจมรกตอ้าไพ ลมอ่อนพัดโชยเอากลิ่นดอกข้าวมากระทบนาสิกได้กลิ่นหอมชื่นใจ
นัก๑๔
อีกบทหนึ่ง มีทังนกเอียงค้า เอียงด่าง เอียงด่าง เอียงโก้ง ที่ช่างมากินแมงบ้ง เมื่อเดือนยี่
เดือนเกี๋ยง อ้ายอยู่บ้านนอก คิดเทิงหาในเวียง เดือนยี่เดือนเกี๋ยง ในเวียงม่วนล้า” จิ่มแลนา มีนกเอียง
สีด้า นกเอียงสีด่าง นกกลิงโคลง ชอบมาจับตัวหนอน ฤดูเดือนยี่ เดือนเจี๋ยง ตัวพี่อยู่บ้านนอกคิดถึงคน
ในเมืองว่าเมื่อถึงเดือนยี่มีความสนุกสนานมากเหลือเกิน
จะสังเกตเห็นว่าประเพณี หรือพิธีกรรมการลอยกระทงนี มีมาพร้อมกับการเข้ามาของ
พระพุทธศาสนาในเมืองไทย โดยเฉพาะในรัชสมัยของพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช โดยพระองค์นันเป็น
ผู้ ว างรากฐานให้ พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ้ า ชาติ ข องอาณาจั ก รไทย พร้ อ มทั งน้ า
พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท แบบลัง กาจาก เมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานยังอาณาจักร
สุ โ ขทั ย ทรงท้ า นุ บ้ า รุ งให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งและยั ง ได้ เผยแผ่ ต่ อ ไปยัง อาณาจั กรใกล้ เ คี ย ง ทรงเจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับประเทศลังกาและได้อัญเชิญพระพุทธรูปทีส้าคัญ คือ พระพุทธสิหิงค์มาไว้ที่สุโขทัย
ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา อย่างแน่วแน่มั่ นคง รวมทังพสกนิกรของพระองค์ด้วยดังมี
ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ว่า “คนเมืองสุโขทัยนีมักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามค้าแหง
เจ้า เมืองสุโขทัยนี มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมือพรรษาทุกคนเมื่อออกพรรษาเดือนหนึ่งจึง
แล้ว กลางเมืองสุโขทัยนีมีวิหาร มีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารส”๑๕

๗๔.

๑๒

กาพย์ลาดับกัณฑ์มหาชาติ, ฉบับสมุดข่อยของ นายไชย พยอมยงค์, ห้องสมุดของ มณี พยอมยงค์.

๑๓

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, หน้า ๗.

๑๔

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘.

๑๕

เจริญ ไชยชนะ, พ่อขุนรามคาแหงมหาราช, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์ไชยวัฒน์, ๒๕๓๙), หน้า

๒๒

จะเห็นได้ว่า การที่ ประชาชนเมืองสุโขทัยสมัยนัน ชอบการท้าบุญท้ากุศลและการรักษา
ศีลก็เนื่องด้วยผู้ปกครองประเทศนัน เป็นผู้มีความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัย แบบอย่างที่ดีส้าหรับ
อาณาประชาราษฎร์ เ พื่ อ สื บ ทอดปฏิ บั ติ ต าม ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ก รรมในทาง
พระพุทธศาสนาด้วย เพราะผลดีอันเกิดจากการประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะ ประเพณีการลอยกระทง
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว สิ่งที่เห็น ได้รูปธรรมในเชิงของการ
ปฏิบัติหรือได้ปฏิบัติตาม คือได้ด้าเนินวิถีชีวิตตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือมีความสามัค คี
รักใคร่ปรองดองกัน ซึ่งจะมีกล่าวรายละเอียดไว้ในบทต่อไป
เทศกาลลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๒ หรือราวเดือนพฤศจิกายนเป็น
ประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งมีมาตังแต่ก่อนสมัย กรุงสุโขทัย๑๖ การลอยกระทงในเมืองไทยมีมาตังแต่
ครังกรุงสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือลอยโคมเป็นงานนักขัตฤกษ์ รื่นเริงของประชาชน
ทั่วไป ต่อมานางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอก ของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูป
กระทงดอกบัว แทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคม ในสมัยนางนพมาศกระท้าเพื่อการ
สักการะรอยพระพุทธบาทที่ แม่น้ านัมมทานที ซึ่งเป็น แม่น้าสายหนึ่ง อยู่ในแคว้นทักขิณาบถของ
ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้าเนรพุททา๑๗
ในหนังสือ ต้ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้กล่าวถึง พิธีจองเปรียญเทศกาลลอยกระทงของ
สุโขทัยในสมัยโบราณไว้ดังนี พอถึงการพระราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นนักขัตฤกษ์ชัก
โคมลอยบรรดาประชาชนชายหญิง ต่างตกแต่งโคมชักโคมแขวนลอย ทุกตระกูลทั่วทังพระนครแล้ว
ชวนกั น เล่ น มหรสพสิ น สามราตรี เ ป็ น เยี่ ย งอย่ า ง แต่ บ รรดาข้ า เฝ้ า ฝ่ า ยราชบุ รุ ษ นั น ต่ า งท้ า โคม
ประเทียบบริวารวิจิตร ด้วยลวดลายวาดเขียน เป็นรูปสัณฐานต่าง ๆ ประกวดกันมาชักมาแขวนเป็น
ระเบียบเรียบราบตามแนวโคมชัย เสาระหง ตรงหน้าพระที่นั่งชลพิมาน ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้
ทรงพระราชอุทิศ สักการพระมหาเกศธาตุจุฬามณี ในชันดาวดึงส์ ฝ่ายพระสนมก้านัล ก็ท้าโคมลอย
ร้อยด้วยบุปผชาติเป็นรูปต่าง ๆ ประกวดกันถวายให้ทรงอุทิศบูชาพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานยัง นัม
นทีแลข้าน้อย (นางนพมาศ) ก็กระท้าโคมลอยคิดตกแต่ง ให้งามประหลาด กว่าโคมพระสนม ก้านัลทัง
ปวง ครันเพลาพลบค่้า สมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จลงพระที่นั่งชลพิมานพร้อมด้วยอัครชายา พระบรมวงศ์
และพระสนมก้านัล นางท้าวชาวชะแม่ทังปวง พราหมณ์ก็ถวายเสียงสังข์อันเป็นมงคลชาวพนักงานก็
ชักสายโคมชัย โคมประเทียบ บริวาร ขึนพร้อมกันเพื่อจะให้ทรงพระราชอุทิศสักการบูชาพระจุฬามณี
๑๖

กิตติ ธนิกกุล, ประเพณี พิธีมงคลและวันสาคัญของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ปีรามิดการพิมพ์,
๒๕๓๙), หน้า ๑๙๓.
๑๗

อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๔.

๒๓

ฝ่ายนางท้าวชาวชะแม่ก็ลอยโคมพระราชเทพี พระวงศานุวงศ์ โคมพระสนมก้า นัลเป็นล้าดับกันลงมา
ถวายให้ทอดพระเนตรและทรงพระราชอุทิศ๑๘ ครันถึงโคมรูปดอกกระมุทของข้าน้อย สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตร พลางทางตรัสชมว่าโคมลอยอย่างนี งามประหลาดยังหาเคยมีไม่เป็นโคม
ของผู้ใดคิดกระท้า ท้าวศรีราชศักดิโสภา ก็กราบบังคมทูลว่าโคมของนพมาศ ธิดาพระศรีมโหสถครัน
สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงสดับ ก็ด้ารัสว่า“ข้าน้อยนีมีปัญญาฉลาดสมกับที่เกิดในตระกูลปราชญ์ จึงมีพระ
ราชบริหารบ้าหยัดสาปสรรว่าแต่นีสืบไปเบืองหน้าโดยล้าดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงการก้าหนด
นักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน ๑๒ พระราชพิธีจองเปรียงแล้ว ก็ให้กระท้าโคมลอยเป็นรูปดอกกระมุท อุทิศ
สักการบูชาพระพุทธบาท นัมมทานที ตราบเท่ากัลปาวสานก็ปรากฏมาจนเท่าทุกวันนี๑๙
ในหนังสือประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทยได้กล่าวถึง การลอยกระทงในสมัยสุโขทัย
พระราชพิธีนีกล่าวกันว่า แต่เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ที่ประกอบที่ประกอบพิธีขึนเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
ครันต่อมาพิธีนีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับลัทธิทางพระพุทธศาสนา คือ การยกโคมนัน
เพื่อแสดงถึงการบูชาพระสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในชันดาวดึง ส์ ส่วนโคมลอยนันแสดงถึงการบูชา
พระพุทธศาสนาซึ่งประดิษฐ์อยู่ริมหาดทราย แม่น้านัม มทานที๒๐ พระราชพิธีลอยกระทงพระประทีป
เมื่อครังกรุงสุ โขทัยเป็น ราชธานี ได้รับการดัดแปลงขึนใหม่ เมื่อนางนพมาศพระสนมเอกเข้ามารับ
ราชการในสมัยพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัยคือ พระร่วง จึงคิดท้ากระทงถวายพระเจ้า
แผ่นดินเป็นรูปดอกบัวและรูปต่าง ๆ ให้ทรงลอยตามสายน้าไหลและคิดขับร้องพระเนตรการลอย
กระทง และพระเจ้าแผ่นดินทรงพอพระทัยโปรดปรานการลอยกระทงตามแบบอย่างของนางนพมาศ
มาก ให้เป็นแบบอย่างของกษัตริย์ไทย ทรงปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างต่อมาดังปรากฏในต้านานท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์ ซึ่งเป็นพระด้ารัสของพระร่วงว่า “แต่นีสืบไปเบืองหน้าโดยล้าดับ กษัตริย์สยามประเทศถึง
ก้าหนดนักขัตฤกษ์ วันเพ็ญเดือน ๑๒ ให้ท้าโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศบูชา พระพุทธบาทนัม มทาน
ที ตราบเท่ากัลปาวสาน” ด้วยเหตุนีพระราชพิธีลอยกระทง ซึ่งปรากฏต่อมาจนถึงทุกวันนี แต่ต่อมา
เรียกใหม่ว่า “พระราชพิธีลอยพระประทีป” ในสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ
เรื อ พระที่ นั่ ง ไปถวายดอกไม้ เ พลิ ง บู ช าพระรั ต นตรั ย ทุ ก อารามหลวงที่ อ ยู่ ริ ม น้ า รอบกรุ ง และ
ทอดพระเนตรการขับร้องที่สนุกสนานของประชาชนทังชายหญิงตลอดยามราตรี เป็นที่ส้าราญพระ

๑๘

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, หน้า ๑๙๙.

๑๙

พระมหาบุ ญ ไทย ปุ ญฺ ญมโน, วั น เพ็ ญเดื อ นสิ บ สองน้ า ก็ น องเต็ ม ตลิ่ ง , [ออนไลน์ ],
แหล่งที่มา:http://www.mbu.ac.th) [๑๖ ตุลาคม, ๒๕๖๐].
๒๐

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, หน้า ๒๓.

๒๔

ราชหฤทัยยิ่งนัก เมื่อเสด็จอารามใดพนักงานก็จะจุดดอกไม้เพลิงพุ่มพะเนียง พลุ ถวาย ท้าให้เกิดแสง
สว่างไสวยาวพุ่งจับหลังคาโบสถ์วิหารเป็นที่น่าชื่นชมโถมนาการ๒๑
ดังนัน ประเพณีการจุดประทีปโคมลอยขึนเหนือท้องฟ้า หรือการลอยกระทงในแม่น้า
ล้าคลองต่าง ๆ ก็ยังมีการลอยกระทงไปพร้อม ๆ กันด้วยโดยเฉพาะการจุดประทีปโคมไฟนันไม่ได้มี
เฉพาะพิธีจองเปรียงเท่านันยังในเทศกาลอื่น ๆ เช่น “ถึงวันวิสาขะนักขัตฤกษ์ครังใด ก็สว่างไปด้วยแสง
ประทีป เทียน ดอกไม้เพลิงและสร้างด้วยธงชายไสวไปด้วยพู่พวงดอกไม้ร้อยกรองห้อยแขวนหอมตลบ
ไปด้วยกลิ่นสุคนธรส รวยรื่น เสนาะส้าเนียง พิณพาทย์ ซ้องกลองทังทิวาราตรีมหาชน ชายหญิงพากัน
กระท้ากองการกุศล”๒๒
กล่ าวโดยสรุป จากข้อมูลทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึนในอดีตล้ว นแล้ว แต่เป็นความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทงหรือการลอยโคมไฟนัน ย่อมมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในแต่ละ
ท้องถิ่นตามที่ได้ก้าหนดขึนมาเองแต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อบูชารอยพระบาทที่ประดิษฐ์ ณ
หาดทรายแม่น้านัมมทา อันเป็นการเจริญพุทธานุสติร้าลึกถึงคุณค่าพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับที่ผู้นับถือ
ศาสนาพราหมณ์บูชาพระผู้เป็นเจ้าของเขา ยังแสดงถึงความส้านึกคุณของน้าในแหล่งน้าต่าง ๆ อัน
เป็นสิ่งจ้าเป็นของชีวิต ซึ่งสมมุติเป็นแม่พระคงคา” และขอขมาลาโทษที่อาจท้าการใด ๆ อันเป็นเหตุ
ให้แหล่งน้านัน ๆ ไม่สะอาด การส้านึกคุณและขออภัยถือเป็นวั ฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่งของไทย
เพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจและสังสรรค์กันระหว่างผู้ไปร่วมงาน เพราะเดือน ๑๒ เป็นฤดูกาล ที่น้าเต็ม
ฝั่งเมื่อถึงวันพระจันทร์ เพ็ญจะแลดูงดงามมาก จึงมีลอยกระทงซึ่งท้าให้เกิดแสงสว่างชวนให้ชื่นชมใน
การลอยกระทงนันบางคนก็จะอธิฐ านขอสิ่ งที่ตนปรารถนาหรือเสี่ยงทายเกี่ยวกับชีวิตของตนตาม
อัธยาศัย ส่งเสริมงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง กาบกล้วยหรือวัสดุพืนบ้านต่างๆ
มีการประกวดกระทงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ
แหล่งน้าให้ปราศจากมลภาวะ โดยตักเตือนกันมิให้มักง่ายทิงสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้า และธ้ารงส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ารายได้มาสู่ประเทศ
การลอยกระทงในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยานี ได้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ เนื่ อ งมาจากสมั ย สุ โ ขทั ย คื อ
สมัยพระร่วง ดังกล่าวมาแล้วนันเอง ในสมัยกรุงศรอยุธยาแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ทรง

๒๑
๒๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓.

เปลือง ณ นคร และปราณี บุญชุ่ม, ประวัติวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์อักษรเจริญ
ทัศน์, ๒๕๒๓), หน้า ๓๑.

๒๕

ประกอบพระราชพิธีลอยกระทงหรือลอยประทีปครึกครืนมาก ๒๓ ตามความในพระราชนิพนธ์ ต้ารับ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เกี่ยวกับการลอยประทีป เนือความเข้ากับเรื่องนางนพมาศ ซึ่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์
เป็นพระสนมเอกแต่ครังพระเจ้าอรุณราช คือพระร่วงเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามตังแต่กรุงตังอยู่ ณ
เมืองสุโขทัย ได้กล่าวไว้ว่า
“ในเวลาฤดูเดือนสิบสอง เป็นเวลาเสด็จประพาสในล้าน้าตามพระราชพิธีใน เวลากลางคืน
พระอัครมเหสี และพระสนมฝ่ายในตามเสด็จในเรือพระที่ นั่ง ทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ์ ซึงราษฎร
เล่ น ในแม่น้ าตามก้า หนดปี เมื่อนางนพมาศได้มารับราชการจึงได้ คิดอ่านท้ากระทงถวายพระเจ้า
แผ่นดินเป็น รูปดอกบัวและรูปต่าง ๆ ให้ทรงลอยตามสายน้าไหล มีข้อความที่พิสดาร ยืดยาวเนือความ
ก็คล้ายคลึงกัน กับจดหมายถ้อยค้า ขุนหลวงหาวัด ซึ่งได้ กล่าวว่า พระเจ้าแผ่นดินกรุงเก่า หรือพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศนันเอง”๒๔ ดังนัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
ไว้ว่า แผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ พระเจ้าแผ่นดินลังกาได้ส่งราชทูตที่เข้ามาก็ได้ชมพิธี
ลอยกระทง ตามจดหมายราชทูตลังกาว่า ก่อนอรุณ มีข้าราชการไทยสองคนลงมาบอกราชทูตานุทูตว่า
ในค่้าวันนี จะมีกระบวนแห่สมเด็จพระราชด้าเนินตามชลมารคในการพระราชพิธีฝ่ายศาสนากระบวน
เสด็จ ผ่านที่พักราชทูตมา กระบวนพิธีมรามุตานุทูต ดังนี
ตามบรรดาริมน้าทังสองฟากทุกวัด ต่างปักไม้ไผ่ล้ายาวขึนเป็นเสาโน้มไม้ลงมา ผูกเชือกชัก
โคมต่าง ๆ ครันได้เวลาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จโดยกระบวนเรือ พร้อมด้วยกรม พระราชวังบวร
สถานมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และเจ้ามหาพระยามหาอุปราช เรือที่เสด็จล้วน ปิดทอง มีกันยา
ดาดสีและผูกม่านในล้าเรือปักเชิงทองซองเงิน มีเทียนจุดตลอดล้า มีเรือข้าราชการ ล้วนแต่งประทีป
น้าเสด็จด้วยเป็นอันมาก ในการพระราชพิธีนียังมีกระดาษท้าเป็ นรูปดอกบัวสีแดง บ้าง สีขาวบ้างมี
เทียนจุดอยู่ในนันปล่อยลอยตามน้าลงมาเป็นอันมาก และมีระบ้าดนตรีเล่นมาใน เรือนันด้วย๒๕

๒๓

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย, หน้า ๒๓.

๒๔

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธี ๑๒ เดือน, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา,
๒๕๑๔), หน้า ๒๒–๒๓.
๒๕

อุดม รุ่งเรืองศรี, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๕.

๒๖

จากหลักฐานแสดงว่า กรุงศรีอยุธยานันเป็นราชธานีเก่าแก่ของไทยมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗
ปี และมีกษัตริย์ครองราชย์ ๓๔ พระองค์๒๖ การบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ถูกท้าลายอย่างมากจาก
การศึกสงครามในอดีต ด้วยเหตุนี เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงจึงมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม
การลอยกระทงเป็นชื่อเรียกพิธีอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้กระทงที่มีธูปเทียน จุดไฟลอยน้านิยมท้าในกลางเดือน
๑๒ โดยลั ก ษณะของกระทงนั น เป็ น ภาชนะที่ เ ย็ บ ด้ ว ยใบตองยกขอบสู ง ขึ นเพื่ อ ให้ ลอยน้ า ได้
โดยเฉพาะกระทงที่ใช้ลอยใน เทศกาลเดือน ๑๒ โดยมีการท้าเป็นกระทงเจิม คือ ท้ากระทงด้วยใบตอง
เย็บเป็น ๖ มุม หรือมากกว่านันมอบปากกระทง แล้วเจิมปากกระทงด้วยใบตอง พับเป็นมุมแหลม
สลับกันรอบ ๆ กระทงใช้กาบพลับ พลึงหรือใบตองมาเจียนให้เป็นวงกลมเท่า ของกระทง ปิดปาก
กระทงให้เรียบร้อยใช้เทียนเล่มเล็กเสียบด้วยไม้ก้านธูปปักไว้ก ลางกระทงมีธูป ปัก ๔ มุม หรือตามแต่
จะเห็นงาม นอกจากกระทงเจิมแล้วประชาชนทั่วๆ ไปยังใช้กาบกล้วยท้าเป็นรูปเรือบ้าง ใช้ไม้ระก้ามา
ต่อเป็นแพเล็กบ้างเรือใช้วัสดุอื่น ๆ ทีเหมาะสมแทนก็ได้แต่นิยมว่าเป็น ของดีเหมาะสมก็คือใบตองและ
กาบกล้วย เพราะประดิษฐ์และตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย๒๗
ดังนัน ประเพณีพิธีลอยกระทงในสมัย กรุงศรีอยุธยา มีคติความเชื่อด้านพระพุทธศาสนา
ด้วย โดยการน้ากระทงที่ประดิษฐ์ด้วยใบตอง หรือด้วยดอกไม้ และด้วยโคมในกระทงจะปักธูป ๓ ดอก
เทียนขนาดย่อมสีเหลือง ๑ ดอก ก่อนจะลอยกระทงลงน้าจะต้องจุดธูปเทียนให้ติดเสียก่อน แล้วตังจิต
อธิฐ านอย่ างหนึ่ งอย่ างใดลงไป บางรายก็ใ ส่ เศษสตางค์ ย่อยลงไปในกระทง เพื่ อเป็น การท้า บุ ญ
สะเดาะเคราะห์ลงในแม่น้าคงคา การอธิษฐานนั น ส่วนมากเพื่อให้ตนเองมีความสุขความสบาย มีโชค
มีลาภ กับให้สิงที่ไม่ดีเลวร้ายติดตัวเราก็ขอให้ไหลไปตามแม่น้า ซึ่งถือกันว่าเป็นการสเดาะเคราะห์บาง
กลุ่มก็ขอคารวะโทษแด่แม่คงคา ที่มนุษย์เราท้าสิ่งสกปรกต่างๆ ลงไปในน้าเมือ่ ท้าพิธีนี แล้วตนเองก็จะ
ได้อยู่เย็นเป็นสุข จิตใจสงบ เยือกเย็นเหมือนพระคงคาเมื่อตังจิตแน่วแน่ดีแล้วก็ลอย กระทงไปตามน้า
ก็เป็นอันเสร็จพิธีลอยกระทง๒๘

๒๖

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ประวัติพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครังที่ ๔,
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘๘.
๒๗

อุดม รุ่งเรือ งศรี, สารานุ กรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนื อ, (กรุงเทพมหานคร: มูล นิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๔๗.
๒๘

เปลือง ณ นคร และปราณี บุญชุ่ม, ประวัติวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์อักษรเจริญ
ทัศน์, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕.

๒๗

กล่าวโดยสรุป ประเพณีลอยกระทง สมัยกรุงศรีอยุธยานัน ได้รับแบบอย่างจากกรุงสุโขทัย
และมีการกระท้าอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน แต่สิ่งทีเ่ ราสังเกตเห็นได้ชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยานัน คือ
พระมหากษัตริย์ทรงครองราชย์สมบัติทุกพระองค์ล้วนสนับสนุนส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา ให้มี
ความเจริญรุ่งเรือง ดังจะเห็นได้จาก การสร้างวัดอาราม ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ พิธีกรรม และงาน
ฉลอง งานนมัสการ เช่น ไหว้พระบรมธาตุและพระพุทธบาท เป็นต้น ทังหมดนีล้ว นเกีย่ วข้อง ด้วยงาน
กุศลทังสิน อาทิ ประเพณีการบวชเรียน ในรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ ได้เป็นแบบอย่าง ของการบวช
เรียนของชายไทยจนกระทั่งปัจจุบัน
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานันมิได้ สืบทอดต่อจากกรุง
ธนบุรี เพราะเป็นเมืองหลวงทีมีช่วงเวลาสัน เพราะต้องท้าศึกสงครามมาตลอด ด้วยเหตุนี การฟื้นฟู
ประเพณี และวัฒนธรรมทีส้าคัญ ๆ จึงสืบต่อมาจากอยุธยาเป็นส่วนมาก บางส่วนของประเพณีก็ไม่ได้
สืบต่ออย่างเป็นระบบ เพียงแต่รักษาพระพุทธศาสนาไว้เท่านัน และ สถาบัน พระพุทธศาสนาก็สืบ
ต่อมาจากกรุงศรีอยุธยาเป็นส่วนใหญ่๒๙
ดังนัน ประเพณีพิธีลอยกระทงในสมัย รัตนโกสินทร์มีความนิยมท้ากันเป็นการใหญ่ ซ่ึงมี
หลักฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ โดยพระเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข้า บุนนาค)
ได้กล่าวไว้ว่า “ครันมาถึงเดือน ๑๒ ขึน ๑๕ ค่้าแรมหนึ่ง พิธีจองเปรียง นันเดิมได้โปรดให้พระบรม
วงศานุวงศ์ ฝ่ายหน้าใน และข้าราชการที่มีก้าลังพาหนะมากท้ากระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต้องเป็นถังบ้าง
เป็นบ้างกว้างแปดศอกบ้าง เก้าศอกบ้า ง กระทงสูงตลอด ๑๐ ศอก ๑๑ ศอก ท้าประกวดประชันกัน
ต่าง ๆ ท้าอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทัง ๔ บ้าง และท้าเป็นกระจาดชัน ๆ บ้างวิจิตรไปด้วยเครื่องสดคน
ท้าก็นับร้อยคิดในการลงทุนกระทงทังค่าเลียงคนและพระช่างเบ็ด เสร็จก็ถึง ๒๐ ชั่ง ย่อมกว่า ๒๐ ชั่ง
บ้าง กระทงนัน วัน๑๔ ค่้า เครือ่ งเขียว ๑๕ ค่้า เครื่องขาว วันแรมค่้าหนึ่ง เครื่องแดง ดอกไม้สดก็เลือก
ตามสีกระทงและมีจักรกลไกลต่างกันทุกกระทง มีมโหรีขับร้องอยู่ในกระทงนันก็มีบ้างเหลือ
พรรณนาว่ากระทงนั น ผู้นันท้าอย่างนัน คิดดูการประกวดประชันจะเอาชนะกันคงวิเศษต่าง ๆ กัน
เรือมาดูกระทงตังแต่บ่าย ๔ โมง เรือชักลากกระทงขึนไปเข้าที่ตังแต่บ่าย ๔ โมง เรือเบียดเสียดสับสน
กันหลีกไม่ค่อยไหวเป็นอัศจรรย์เรือข้าราชการและราษฎร มาดูกันเต็มไปทั่งแม่น้า เวลาค่้าเสด็จพระ
ต้าหนัก น้าทรงลอยประที ปการท้ากระทงใหญ่ในลักษณะดังกล่าวนี น่าจะมาแต่ รัชกาลที่ ๑ จนถึง
รัชกาลที่ ๓ ครังมาถึงรัชกาลที่ ๔ ทรงเห็นว่าเป็นการสิ นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิก เสี ยและโปรดให้
๒๙

พระครูพิสณฑ์กิจจาทร (เทิดทูน เชือเงินเดือน), “ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของประเพณีลอยกระทง”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓.

๒๘

พระบรมวงศานุวงศ์ ท้าเรือลอยประทีป แทนกระทงใหญ่ถวายองค์ละล้า เรียกว่า “เรือลอยประทีป”
ต่อมาในรัชกาลที ๕ และรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนีอีก”๓๐
จากหลักฐานที่ทรงคุณค่าดังกล่าวข้างต้น ท้าให้ขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง
ได้เป็นส่วนส้าคัญหนึ่งของชาวไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนในทุกระดับ และองค์ก รต่าง ๆ คือ
เมื่อคราวมาถึงหรือตรงกับวันขึน ๑๕ ค่้า เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติ
ล้านนา ซึ่งมักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริ ยะคติ ประเพณีการลอยกระทงก้าหนด
ขึนเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลัก ฐานเชื่ อว่าเป็นการบูชารอย
พระพุทธบาทที่ริมฝังแม่น้านัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือ
พระมหาสาวก เป็นต้น
ส้ า หรั บ ประเพณี ก ารลอยกระทงในกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ ได้ถู ก ก้า หนดจัด ในทุ กพื นที่ ทั่ ว
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณที่ ติดกับแม่น้า ล้าคลอง หรือแหล่งน้า ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพืนที่ก็จะมี
เอกลั กษณ์ที่ น่ าสนใจแตกต่างกัน ไป โดยในวันลอยกระทง ผู้ คนจะพากันท้า “กระทง” จากวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัด เล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญ
กษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วน้าไปลอยในสายน้า โดยเชื่อกันว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี ยัง
เชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย๓๑
ส้าหรับประเพณีการลอยกระทงในปัจจุบัน หรือการลอยประทีปของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงกระท้าเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย แต่พิธีของชาวบ้านยังท้ากันอยู่เป็น
ประจ้าทุก ๆ ปี และทุกพืนที่ในประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลัก ของการลอยกระทง คือ ตามความเชื่อ
ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตังแต่ครังโบราณ สรุปได้ ๓ ประการ คือ ๑) เชื่อว่าเป็นการบูชาสมเด็จ
พระสั มมาสั มพุทธเจ้าวิธีหนึ่งโดยใช้น้าที่ไหลไป เป็นพาหนะน้ากระทงดอกไม้ธูปเทียนไปสัก การะ
พระองค์ท่านโดยจินตนาการประกอบกับเป็นช่วงฤดูน้าหลากพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญเป็น
บรรยากาศที่ท้าให้คนในสมัยก่อนซึ่งยึดมั่นในพระพุท ธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น เกิดความสุขสงบเป็น
พิเศษจึงได้จัดพิธีบูชาพระพุทธคุณ ด้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับงานรื่นเริงอื่น ๆ ๒) เชื่อว่าเป็น
การลอยความทุกข์โศกของตนที่มีอยู่ให้ออกไปจากตั วกับสายน้าที่ไหลไปนันพร้อมกับตังจิตอธิษฐาน
ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตนและครอบครัวได้รับแต่สิ่งที่ดี ๓) เชื่อว่าเป็นการขอขมาต่อน้าโดยเฉพาะ
๓๐

พระบริหารเทพธานี, ประวัติชาติไทย เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปะบรรณาคาร, ๒๕๔๑), หน้า

๓๑

พระครูพิสณฑ์กิจจาทร (เทิดทูน เชือเงินเดือน), “ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของประเพณีลอยกระทง”,

๔๑.
, หน้า ๒๔.

๒๙

แม่น้าล้าคลองซึ่งมีคุณอย่างอเนกอนันต์ต่อคนสมัยก่อน ทังเรื่องใช้อาบชะล้ างสิ่งต่าง ๆ ประจ้าวัน
รวมทังการเพาะปลูกการคมนาคมถือว่าเป็นการกระท้าล่วงเกินให้น้าสกปรกจึงได้ท้าพิธีขอขมาอย่าง
เป็นพิธีการอย่างน้อยปีละครัง๓๒
กล่าวโดยสรุป ประเพณียี่เป็งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มมีมาตังแต่ การสถาปนากรุง
เพีย งแต่ ในช่ว งแรกอาจมี พิ ธีกรรมและรูปแบบที่ แตกต่างจากยุคสมัยแห่ งกรุงสุ โ ขทัยและอยุธ ยา
เนื่องจากกาลเวลาและสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปบริบทของสังคม แต่ส่วนใหญ่แล้วยัง รักษาไว้ซึ่ง
สาระและคติความเชื่อตลอดถึงความส้าคัญของประเพณีไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะคติความเชื่อตาม
หลักพระพุทธศาสนา ที่ มุ่งเน้นให้คนในชาติรักใคร่ปรองดองกันและปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาที่
ชาวไทยควรตระหนักรู้ และให้ความส้าคัญเท่ากับชีวิต เพราะการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั นถือเป็นการเชิด
ชูป ระเทศชาติให้ ได้รั บความเจริ ญรุ่งเรือง นอกจากนีแล้ ว ในปัจจุบัน ประเพณีลอยกระทง ถือเป็น
เทศกาลหนึ่งซึง่ ได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน ธุรกิจการท่องเที่ยวในหลายพืนทีด่ ้วยเหตุผลนีประเพณีลอย
กระทงจึ ง มี ค วามส้ า คั ญ จ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ประชาชนชาวไทยต้ อ งช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ค วบคู่ ไ ปกั บ
พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป

๓๒

ปัณ ณวัฒ น์ (นามแฝง), ปฏิ ทิน ๑๐๐ ปี พุท ธศั กราช ๒๔๖๘-๒๕๖๘ คั มภีร์พยากรณ์คู่บ้ าน,
(กรุงเทพมหานคร: ไพลิน, ๒๕๕๐), หน้า ๔๗.

๓๐

๒.๔ ความเป็นมาของประเพณียี่เป็งในล้านนา
สมัยอาณาจักรโยนกเชียงแสน๓๓ เกิดขึนในพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๙ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง

เชียงแสน อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เรื่องราวของอาณาจักรโยนกเชียงแสน ปรากฏอยู่ใน
ต้านานสิงหนวัติกุมารและต้านานลวจังกราช กล่าวถึงเจ้าชายสิงหนวัติกุมาร ผู้สืบเชือสายเจ้านายไท
จากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีน ได้อพยพผู้คนลงมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มาก่อตังเมือง
ที่เชียงแสน ชื่ออาณาจักรโยนกเชียงแสน ต่อมาพวกขอมเข้ายึดครองอาณาจักรโยนกเชียงแสนและขับ
ไล่ผู้ปกครองเดิมออกไป พระเจ้าพรหมกุมารเชือสายของกษัตริย์โยนกเชียงแสนสามารถกอบกู้เอกราช
และสร้างเมืองใหม่ขึนที่เวียงชัยปราการ แต่หลังพระเจ้าพรหม พวกขอมที่เมืองสะเทินในพม่ายกทัพ
มารุกราน พระเจ้าไชยสิริโอรสของพระเจ้าพรหมจึงพาผู้คนอพยพหนีมาสร้างเมืองใหม่ที่ก้าแพงเพชร
จนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อาณาจักรโยนกเชียงแสนจึงถูกรวมเป็นส่ วนหนึ่งของอาณาจักร
ล้านนา
ในต้านานสิงหนวัติ ได้กล่าวถึง อาณาจักรโยนกว่า พระเจ้าสิงหนวัติ ได้อพยพผู้คนเดินทาง
ลงมาจากทางตอนใต้ของจีน และมาสร้างเมืองชื่อ นาคพันธุ์สิงหนวัตินคร ขึนในที่ซึ่งเป็นอ้าเภอเชียง
แสนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันนี มีเมืองเชียงแสนเป็นราชธานี ต่อมากลายเป็นอาณาจักรใหญ่รอบคลุม
ดินแดนกว้างขวาง ทางทิศตะวันออกตังแต่แคว้นตังเกี๋ยของเวียดนามปัจจุบันไปจดแม่น้าสาละวินเขต
รัฐฉานในประเทศพม่าทางเหนือจากบริเวณเมืองหนองแส มณฑลยูนนานของจีนลงมาถึงที่ราบลุ่ ม
แม่น้าเจ้าพระยาตอนบน ถึงสมัย พระเจ้าพังคราช อาณาจักรโยนกเชียงแสนถูกขอมรุกรานจนต้อง
อพยพราษฎรไปสร้างเมืองใหม่ที่เวียงสีทอง ริมฝั่งแม่น้าแม่สาย ต่อมา เจ้าชายพรหมกุมารราชโอรสขับ
ไล่ขอมได้ส้าเร็จ จึงเชิญเสด็จพระเจ้าพังคราชกลับไปครองเชียงแสนตามเดิม ส่วนพระองค์ได้พาผู้คน
ไปสร้างเมืองไชยปราการทางใต้ของเชียงแสน เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันขอมกับมาขึนไปรุกราน
ส่วนกองทัพมอญ หลังจากรุกรานเมืองชัยปราการแล้ว ก็ได้ยกล่วงเลยตลอดไปถึงเมือง
อื่น ๆ ในแคว้นโยนกเชียงแสน จึงท้าให้พระญาติของพระเจ้าชัยศิริซึ่งครองเมืองชัยบุรี ต้องอพยพ
หลบหนีข้าศึกเช่นกัน ปรากฏว่าเมืองชัยบุรีนันเกิดน้าท่วม บรรดาเมืองในแคว้นโยนกต่ างก็ถูกท้าลาย
ลงหมด พวกมอญเห็นว่าหากเข้าไปตังอยู่ก็อาจเสียแรง เสียเวลา และทรัพย์สินเงินทอง เพื่อที่จะ
สถาปนาขึนมาใหม่ พวกมอญจึงยกทัพกลับ เป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสนขาดผู้ปกครองอยู่ระยะ
หนึ่ง

๓๓

วิ กิ พี เ ดี ย สารานุ ก รมเสรี , แคว้ น โยนก อาณาจั ก รโยนกเชี ย งแสน, [ออนไลน์ ], แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.photoontour.com/thai_history/YoNok_Kingdom.htm. [๑๕ มกราคม ๒๕๖๑].

๓๑

ในระยะที่ฝ่ายไทยก้าลังระส่้าระสายอยู่นี เป็นโอกาสให้ขอมซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เมืองละโว้
ถือสิทธิ์เข้าครอบครองแคว้นโยนกเชียงแสน แล้วบังคับให้คนไทยที่ตกค้างอยู่นันให้ส่งส่วยแก่ขอม
ความเสื่อมสลายของอาณาจักรโยนกเชียงแสนครังนี ท้าให้ชาวไทยต้องอพยพย้ายกันลงมาเป็นสอง
สายคือ สายของพระเจ้าชัยศิริ อพยพลงมาทางใต้ และได้อาศั ยอยู่ชั่วคราวที่เมือง ส่วนสายของพระ
เจ้าชัยบุรีได้แยกออกไปทางตะวันออกของสุโขทัย จนมาถึงเมืองนครไทย จึงได้เข้าไปตังรกรากอยู่
ณ เมืองนันด้วยเห็นว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะเป็นเมืองใหญ่ และตังอยู่สุดเขตของขอม
ทางเหนือ ผู้คนในเมืองนันส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่เข้าไปตังเมืองอยู่นันก็ต้อง
ยอมอ่อนน้อมต่อขอม ซึ่งขณะนันยังคงเรืองอ้านาจอยู่
ในเวลาต่อมาเมื่อคนไทยอพยพลงมาจากน่านเจ้าเป็นจ้านวนมาก ท้าให้นครไทยมีก้าลัง
ผู้คนมากขึน ข้างฝ่ายอาณาจักรโยนกเชียงแสนนัน เมื่อพระเจ้าชัยศิริทิงเมืองลงมาทางใต้ ก็เป็นเหตุให้
ดินแดนแถบนันว่างผู้ปกครอง และระยะต่อมาชาวไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้
รวมตัวกันตังเมืองขึนหลายแห่งตังเป็นอิสระแก่กัน บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึนในครังนันนับว่ามีอยู่
สามเมืองด้วยกัน คือ นครเงินยาง อยู่ทางเหนือ นครพะเยา อยู่ตอนกลาง และเมืองหริภุญไชย อยู่ทาง
ใต้ส่วนเมืองนครไทยนันด้วยเหตุที่ว่ามีที่ตังอยู่ปลายทางการอพยพ และอาศัยที่มีราชวงศ์เชือสายโยนก
อพยพมาอยู่ที่เมืองนี จึงเป็นทีนิยมของชาวไทยมากกว่า
เมื่อบรรดาชาวไทยเกิดความคิดที่จะสลัดแอกจากขอมครังนี บุคคลส้าคัญในการนี คือ
พ่อขุนบางกลางท่าว ซึ่งเป็นเจ้าเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองตราด ได้ร่วมก้าลังกัน ยกขึน
ไปโจมตีขอม จนได้เมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองหน้าด่านของขอมไว้ได้ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ในครังนีนับว่า
เป็นนิมิตหมายเบืองต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทย และเป็นลางร้ายแห่งความเสื่อมโทรม
ของขอม เพราะนั บ แต่นั นเป็ น ต้นมาอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมอ้านาจลง จนสิ นสุดอ้านาจไปจาก
บริเวณนี
ต่อมาเมืองโยนกเชียงแสนเกิดน้าท่วม บรรดาเมืองในแคว้นโยนกเชียงแสนต่าง ๆ ก็ถูก
ท้าลายลงหมด พวกมอญเห็นว่าหากจะเข้าไปบูรณะซ่ อมแซม ปฏิสังขรณ์เมืองใหม่ จะสินเปลืองเงิน
ทองจ้านวนมาก จึงได้พากันยกทัพกลับ เป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสนขาดกษัตริย์ปกครอง ท้าให้
อ้านาจและอารยธรรมเริ่มเสื่อมลง ชนชาติไทยในโยนกเชียงแสนจึงได้พากันอพยพลงมาทางตอนใต้
แล้วได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึนคือ อาณาจักรล้านนา ซึ่งต่อมาได้เจริญเติบโตขึนเป็นอาณาจักร
ในต้านานล้านนาพงศาวดารล้านนา เล่าว่าราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มีพวก ลัวะ หรือ
ละว้า ตังบ้ านเรื อนอยู่บ ริเวณใกล้ ดอยตุง มีปู่เจ้าลาวจกหรือลวจั กราชเป็นหั วหน้า ต่อมาได้สร้าง
บ้านเมืองในทุ่งราบเรียกชื่อว่า “หิรัญนครเงินยางเชียงแสน” ลูกหลานของปู่เจ้าลาวจกหรือลวจักราช

๓๒

ได้ขึนครองเมืองต่อเนื่องกัน มาหลายสิบคน และได้มีการสร้างเมืองใหม่เรียกว่า “ภูกามยาวหรือ
พะเยา” มี ผู้ ค รองเมื อ งต่ อ มาหลายคนจนถึ ง ขุ นเจื อ ง ในพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๗ และพญาง้ า เมื อ ง
อาณาจักรหิรัญนครเงินยางเชียงแสนหรืออาณาจักรเงินยางนีประกอบด้วย เมืองเงินยาง เมืองไชย
นารายณ์ เมืองล้านช้าง และเมืองเชียงรุ้งในสิบสองพันนา
พงศาวดารโยนก ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๘ นันในพงศาวดารโยนก ได้กล่าวไว้ว่า ได้เกิด
ชุมชนนครสุวรรณโคมค้า เมืองโยนกนาคนคร เชียงแสน และอาณาจักรล้านนาไทยขึน บริเวณลุ่ม
แม่น้าโขง แม่น้ากก แม่น้าอิง และแม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม แม่น้าน่าน ตังแต่สิบสองปันนาลงมา
จนถึงเมืองหริภุญชัย นันได้มีเจ้าผู้ครองนครคนส้าคัญ คือ พญาสิงหนวัติ พระเจ้า พังคราช พระเจ้า
พรหม และพระเจ้ามังรายมหาราช ครองราชย์ที่เมืองเงินยางเมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๔
อาณาจักรโยนกนาคนครนีมีพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ เช่น พระเจ้าพังคราช พระเจ้า
พรหม พระเจ้าชัยศิริ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๒ อาณาจักรโยนกนาคนครได้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
เนื่องมาจากพนังกันน้าหรือเขื่อนเหนือน้าพังทลายลง จนท้าให้ ที่ตังเมืองกลายเป็นหนองน้าใหญ่ จน
เป็นเหตุให้บรรดาราชวงศ์กษัตริย์และขุนนางของโยนกนาคนครเสียชีวิตด้วยเหตุน้าท่วมเมืองทังหมด
พวกชาวบ้านที่เหลือรอดชีวิตได้ประชุมปรึกษากันเลือกตังให้คนกลุ่มหนึ่งที่มิใช่เชือสายราชวงศ์ขึนดูแล
พวกตน เรียกว่า “ขุนแต่งเมือง” และเรียกชุมชนแห่งนันว่า “เวียงปรึกษา”เป็นเวลาต่อไปอีก ๙๔ ปี
อาณาจักรโยนกนาคนครจึงสินสุดลงเพราะเกิดแผ่นดินไหว ในสมัยพระมหาชัย
กล่าวโดยสรุป ในพงศาวดารโยนก ในช่วงปลายศาสนาของพระพุทธโกนาคมะนัน ได้เกิด
โรคระบาด ราชบุตรแห่งเมืองปาตลีบุตรจึงพาผู้คนอพยพไปตังอยู่ในเขตโพธิสารหลวง ต่อมาราชบุตร
ชื่อกุรุวงษากุมารได้สร้างเป็นเมืองขึนมา พอพระเจ้าโพธิสารหลวงทราบข่าวก็ไปรบหลายครังแต่ก็พ่าย
แพ้ จนพระองค์ต้องยกราชสมบัติให้แก่กุรุวงษากุมาร ต่อมาได้เรียกชื่อแคว้นนันว่ากุรุรัฐและเรียก
ประชาชนว่า “กล๋อม” ยังมีนางกุมารีผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมืองได้อพยพหนีโรคร้ายไปอยู่ในป่า
และพาบริวารปลูกข้าวอยู่ที่ขอบหนองแห่งหนึ่ง และได้สร้างเมืองชื่อ “อินทปฐาน” ต่อมาเจ้ากุรุวงษา
กุมารได้นางนันเป็นชายาจึงรวมสองเมืองเข้าด้วยกันให้ชื่อว่า “อินทปัตถมหานคร” จากนันก็มีกษัตริย์
สืบมาถึง ๔๔,๘๐๐ องค์ จนถึงสมัยพญาศรีวงษาได้ครองเมืองโพธิสารหลวง พระองค์มีราชบุตรสอง
องค์คือ “อินทรวงษา” และองค์น้องชื่อ “ไอยกุมาร” ซึ่งอินทรวงษาก็ได้ขึนครองเมืองสืบจากพระ
บิดาและมีไอยกุมารเป็นอุปราช ต่อมาราชบุตรของพญาอินทรวงษาชื่ออินทรปฐมได้อภิเษกกับธิดา
ของไอยอุปราช มีราชบุตรรวมห้าพระองค์อยู่ครองเมืองโพธิสารหลวง ต่อมาไอยอุปราชได้ลาจาก
ต้าแหน่งอุปราช และพาบริวารลงเรือขึนไปแม่น้าโขง จนไปถึงเขตดอนทรายกลางน้า

๓๓

แม่โขงเยืองปากน้าแม่กก จึงตังเมืองอยู่ในที่นัน หลังจากนางอุรสา ราชเทวีของพญา
อินทรปฐมคลอดราชบุตรออกทางปากมีชื่อ “สุวัณณมุกขทวาร” เมื่ออายุ ๗ เดือนก็มีอภินิหารแรงกล้า
พาหิรพราหมณ์ปุโรหิตจึงไปทูลยุยงให้ลอยแพพระกุมารและพระเทวีไปเสีย มิฉะนันจะเกิดอุบาทว์แก่
เมือง ฝ่ายไอยมหาอุปราช ทราบว่าพระเทวีและพระกุมารถูกลอยแพก็รีบกลั บเมื องแล้ วให้จัดพิธี
บวงสรวงพญานาคและปักเสาประทีปโคมทองทุกท่าน้า ครังนันพญานาคชื่อ พญาศรีสัตตนาคก็พา
บริวารน้าหินไปท้าฝาย ปิดทางต้นน้าแม่โขงไว้มิให้ไ หลลงสู่สมุทร ทุกวันนีเรียกว่า “ฝายนาค” หรือ
“ลี่ผี” เมื่อน้าท้นขึนเต็มฝั่งแล้ว แพของพระเทวีและพระกุมารก็ย้อนไปถึงท่าโคมฅ้า ไอยมหาอุปราชจึง
รับธิดาและนัดดาไว้ แล้วต่อมาก็ให้สร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่า “สุวัณณะโคมฅ้า” ฝ่ายเมืองโพธิสารหลวง
เมื่อลอยแพพระกุมารและพระเทวีไปแล้วก็เกิดโรคระบาด คนหนีออกจากเมืองไปสมทบกับเมืองสุ
วัณณะโคมฅ้าเป็นอันมาก ต่อมาพระอินทร์ต้องการให้พระราชบิดาและราชบุตรได้พบกัน จึงบันดาล
ให้มีม้าอัศดรไปยังเมืองโพธิสาร ซึ่งผู้จับขี่ได้คือราชกุมาร ชื่อเทวินทรบวรและม้านันก็พาไปพบไอย
อุป ราชและทุ กท่ านในเมื องสุ วั ณณะโคมฅ้า เมื่อ พระบิ ดาได้ ทราบข่า วแล้ ว ก็เ ชิญ ให้ พระเทวี และ
พระโอรสกลับเมือง แต่นางไม่ยอมกลับ พญาอินทรปฐมและไอยอุ ปราชจึงอภิเษกสุวัณณมุกขทวาร
ราชกุมารขึนเป็นพญาในเมืองสุวัณณะโคมฅ้า องค์เทวินทรบวรราชกุมารจึงได้ครองเมืองโพธิสาร สืบ
จากพระราชบิดา และได้เนรเทศพาหิรพราหมณ์เสีย พาหิรพราหมณ์จึงพาบริวารไปตังอยู่ที่เชิงเขา
ปลายแม่น้ากกเบืองตะวันตก ไกลจากเมืองสุวัณณะโคมฅ้าชั่วระยะ ๓ คืน เนื่องจากที่อยู่นันเป็นถ้า
ใหญ่ ต่อมาจึงตังชื่อว่าเมือง “อุมงคเสลานคร” กษัตริย์ในเมืองสุวัณณะโคมฅ้าสืบต่อจากพญาสุวัณณ
มุกขทวารมีถึง ๘๔,๕๕๐ องค์ จึงสินสุดลง และเชือสายฝ่ายพาหิรพราหมณ์ เมืองอุมงคเสลานครได้
เป็นใหญ่ในสุวัณณะโคมฅ้า และได้ข่มเหงไพร่เมืองให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก ยังมีชายเข็ญใจ
คนหนึ่ง ท้าไร่อยู่ริมแม่น้าโขง ระหว่างเมืองสุวัณณะโคมฅ้าและเมืองโพธิสารหลวง มีนางนาคธิดา ๓
นางไปกินข้าวไร่ของปลูกในไร่ของชายนัน เมื่อพญาศรีสัตตนาคได้รับแจ้งจากชายเข็ญใจว่า ธิดาของ
ตนไปลักกินพืชผลดังกล่าว จึงให้ธิดาทังสามแปลงเป็นคนไปรับใช้มานพนัน ต่อมา นางทังสามแนะให้
ชายหนุ่มไปค้าขายที่เมืองสุวัณณะโคมฅ้า แต่ก็ถูกชาวเมืองท้าอุบายใส่ความแล้วริบสินค้า ภายหลังนาง
นาคธิดาจึงไปกับเรือค้านันด้วย เมื่อพญาขอมในเมืองนันท้าอุบายมาพนันเพื่อจะริบเอาสินค้ า นางก็
บันดาลให้พญาขอมแพ้ แต่พญาขอมไม่ยอมให้สินพนันตามสัญญาและยังหาเหตุไล่ออกจากเมืองด้วย
นางจึงไปทูลพญานาคผู้บิดา พญานาคจึงพาบริวารไปขุดฝั่งน้า “ขลนที-ขรนที” คือ น้าโขง ท้าให้เมือง
ล่มลงในเวลาราตรี พญาขอมเจ้าเมืองและชาวเมืองจมน้าตายไปมาก ที่เหลือแตกกระจายกันไป และมี
จ้านวนมากที่ไปสมทบอยู่กับชายเข็ญใจพ่อค้าผู้นันจนกลายเป็นเมืองใหญ่ขึนมา เมืองสุวัณณะโคมฅ้าก็
ร้างกลายเป็นท่าหลวงได้ชื่อว่า “ท่าโคมฅ้า”

๓๔

สมัยอาณาจักรหริภุญชัย๓๔ เกิดขึนในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๙ ในต้านานจามเทวีโบราณ
ได้บันทึกไว้ว่า ฤษีวาสุเทพ เป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัยขึนในปี พ.ศ. ๑๒๐๔ แล้วต่อมาได้อัญเชิญพระ
นางจามเทวี ซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมจากเมืองละโว้ขึนไปครองเมืองหริภุญชัย ในครังนัน
พระนางจามเทวี ได้น้าพระสงฆ์ นักปราชญ์ และช่างศิล ปะต่าง ๆ ขึนไปด้วยเป็นจ้านวนมากราวหมื่น
คน พระนางได้ท้านุบ้า รุงและก่อสร้างบ้านเมือง ท้าให้เมืองหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน นันเป็นแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ต่อมาพระนางได้สร้างเขลางค์นคร จังหวัดล้าปาง ขึนอีกเมืองหนึ่งให้
เป็นเมืองส้าคัญ สมัยนันปรากฏมีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกของหริภุญชัย มีหนังสือหมานซู
ของจีนสมัยราชวงศ์ถัง กล่าวถึงนครหริภุญไชยไว้ว่า เป็น อาณาจักรกษัตริย์หญิง นู หวาง โก่ว ต่อมา
พ.ศ. ๑๘๒๔ พระเจ้าเม็งรายมหาราช กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา ได้ยกกองทัพเข้ายึดเอา
เมืองหริภุญชัยจากพระยายีบาได้ใน ต่อจากนันอาณาจักรหริภุญชัยจึ งสินสุดลงหลังจากรุ่ งเรืองมา
๖๑๘ ปี มีกษัตริย์ครองเมือง ๔๙ พระองค์ ปัจจุบันโบราณสถานส้าคัญของอาณาจักรหริภุญชัยนันก็
คือ พระธาตุหริภุญไชย ที่จังหวัดล้าพูน และยังมีเมืองโบราณเวียงมโน ต้าบลหนองตอง อ้าเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ โบราณสถานที่เวียงเกาะ บ้านสองแคว อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และเวียงท่า
กาน ที่ต้าบลบ้านกลาง ต.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บางหมู่บ้านของจังหวัดล้าพูนนันพบว่า ยังมีคน
พูดภาษามอญโบราณและอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญโบราณอยู่
อาณาจักรหริภุญไชย คือ อาณาจักรที่แตกหน่อออกมาจากอาณาจักรทวาราวดี แห่งเมือง
ละโว้ และคงมีคนเชือชาติต่างๆอาศัยอยู่เพราะค้าว่า “จาม” ซึ่งเป็นชื่อของพระนางจามเทวีนัน น่าจะ
มีความหมายว่า พระนางเป็นคนเชือชาติ จามที่อยู่ในละโว้ในสมัยทวาราวดี “เทวี” มีความหมายว่า
พระนางที่เป็นหม้ายซึ่งพระสวามีถึง แก่กรรมไปแล้ว เนื่องจากพระสวามีของพระนางคือเจ้าราม หรือ
กษัตริย์แห่งเมืองราม ได้ถึงแก่กรรมก่อนพระนางจะขึนมาล้าพูน
ดังนัน พระนางจามเทวี จึงน่าจะเป็นคนเชือชาติจามที่อยู่ในดินแดนทวาราวดีทางตอนใต้
ของล้าพูนซึ่งก็คือ เมืองละโว้ มีบางต้านานกล่าวว่า พระนางเป็นธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้ เมื่อพระ
นางสร้างเมืองหริภุญไชย ศิลปะที่ ปรากฏจึงมักเป็นศิลปะ ของทวาราวดี พระนางจามเทวีจากเมือง
ละโว้ หรือ ทวาราวดี ขึนมาครองเมืองล้าพูนเป็นคนแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๓๑๑–๑๓๑๘ ตามค้า
เชิญของฤษีวาสุเทพและฤษีสุกันตะ ขณะที่เสด็จขึนมานัน พระนางทรงพระครรภ์ได้ ๓ เดือน และได้
สร้างเมืองต่าง ๆ ตามรายทางไว้มากมาย เมื่อคลอดโอรสออกมาแล้ว ปรากฏว่าเป็นโอรสแฝด องค์พี่

๓๔

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, แคว้นโยนก อาณาจักรโยนกเชียงแสน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
http://www.photoontour.com/thai_history/YoNok_Kingdom.htm. [๑๕ มกราคม ๒๕๖๑].
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ชื่อ เจ้ามหันตยศ องค์น้องชื่อ เจ้าอนันตยศ ซึ่งพระนางก็ได้มอบเมืองล้าพูน ให้องค์พี่ และสร้างเมือง
ล้าปางให้องค์น้อง
ประมาณ ปี พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๘๓๕ เป็นช่วงเวลาก่อนที่พระยาเม็งรายจะสถาปนาอาณาจักร
ล้านนา และเป็นยุคทองของหริภุญไชย ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชได้สร้างพระธาตุหริภุญไชยขึนเป็น
ครังแรกสูง ๖ ม. สามารถมองเห็นพระธาตุที่บรรจุอยู่ภายในได้ สมัยพระยาสวาธิสิทธิได้สร้างเสริมขึน
ไปจนสูง ๑๒ เมตร พร้อมทังสร้างวัดมหาวันและบูรณะวัดมหาพล มีบันทึกว่ามีพระสงฆ์จากลังกา
เดินทางมาหริภุญไชยในสมัยนี ปี พ.ศ. ๑๘๓๕ พระยาเม็งรายยกกองทัพเข้ามาโจมตีหริภุญไชยและยึด
เมืองได้ในอีก ๔ ปีต่อมา อาณาจักรหริภุญไชยที่ถือก้าเนิดมาตังแต่ราว ปี พ.ศ. ๑๓๑๑ ก็ต้องสูญเสีย
อ้านาจให้กับ พระยาเม็งราย รวมเวลาเป็นอาณาจักร ๕๒๘ ปี
ชุมชนโบราณในเขตเมืองล้ าพูนในยุคล้ านนา เวียงลี ตังอยู่ บนเนินเขาในเขตต้าบลลี
อ้าเภอลี ตัวเวียงยังมีร่องรอยคูเมืองปรากฏอยู่ ส่วนแนวก้าแพงเมืองเห็นไม่ชัดเจนนัก ตัวเวียงหันหน้า
ออกสู่ที่ราบทุ่งหลวงลี อันเป็นบริเวณที่ห้วยแม่แวน และห้วยแม่แต๊ะกับแม่น้าลีไหลมาบรรจบกันตาม
ต้านานพืนเมืองที่เล่าต่อกันมาถึงการตังเมืองนีว่า มีพระนางจามรี น้าผู้คนหนีภัยโรคระบาดจากเมือง
หลวงพระบาง หรืออีกส้านวนหนึ่งว่า จากเมืองตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่ เมื่อมาถึงเนินเขาลูกหนึ่ง
เห็นว่าเป็นชัยภูมิดีจึงได้สร้างเวียงขึน และได้มีเจ้าเมืองปกครองต่อมาอีกสามองค์จนถึงสมัยเจ้านิวงาม
ได้ถูกข้าศึกจากสุโขทัยมาตีเมืองได้ และกวาดต้อนผู้คนไปเมืองสุโขทัย
เวียงหนองล่อง ตังอยู่ในเขตต้าบลวังผาง กิ่งอ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน ตัวเวียง
ตังอยู่ไม่ไกลจากแม่น้าลีนัก ผังเวียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ยังปรากฏร่องรอยของคูเวียงและคันดินบางส่วน
จากต้านานพืนเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงพญาจ่าบ้าน เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่ได้ขับไล่อิทธิพลพม่าออกไป
จากเชียงใหม่ จากการช่วยเหลือของพระเจ้ากรุงธนบุรี และพญากาวิละ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ฝ่ายพม่าได้
ยกก้าลังมาตีเมืองเชียงใหม่คืน พญาจ่าบ้านจึงน้าผู้คนมาตังมั่นที่เวียงหนองล่อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๐
เวียงสะแกง ตังอยู่ในเขตต้าบลหนองล่อง กิ่งอ้าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้าพูน ตังอยู่
ใกล้กับบริเวณที่แม่น้าลีไหลมาบรรจบแม่น้าปิง เป็นสถานที่ตังมั่น เพื่อต่อสู้กับพม่าของพญาจ่าบ้าน
เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๒ ต่อมาพญากาวิละ ได้รวบรวมผู้คนเพื่อตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่า ได้รวบรวมผู้คน
ของพญาจ่าบ้านที่เวียงสะแกงได้ ๗๐๐ คน แล้วไปตังมั่นที่เวียงป่าซางต่อไป
เวียงหวาย ตังอยู่ในเขตต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน อยู่ทางทิศตะวันตก
ของวัดพระเจ้าสะเลียมหวาน มีพระพุทธรูปพระเจ้าสะเลียมหวาน เป็นพระพุทธรูปไม้สะเดาหวาน
ปางอุ้มบาตร สูง ๒.๔๐ เมตร ประดิษฐานอยู่ ตามต้านานพระเจ้าสะเลียมหวาน แสดงว่ามีเจ้าเมือง

๓๖

ปกครองสืบต่อกันมา ยังปรากฏศาลเจ้าเมืองพญาจันทร์ตังอยู่ เวียงหวาย กลายเป็นเมืองร้างไปพร้อม
กับอาณาจักรล้านนา
เวียงป่าซาง ตังอยู่ในเขตต้าบลป่าซาง อ้าเภอป่าซาง ในครังที่พระเจ้ากาวิละแห่งเมือง
ล้าปางรวบรวมผู้คนเพื่อฟื่นฟูเมืองเชียงใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๕ โดยน้าก้าลังพล ๓๐๐ คน
จากเมืองล้าปางมาสมทบกับก้าลังของพญาจ่าบ้านที่เวียงสะแกง ได้มาตังมั่นอยู่ที่เวียงป่าซางเป็นฐาน
ในการเข้าไปฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ใน ปี พ.ศ. ๒๓๓๙ เวียงป่าซาง ตังอยู่บนสองฝั่งของแม่น้าทา ตัวเวียง
ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร มีป้อมปราการแข็งแรง มีร่องรอยของป้อมปราการที่เหลื ออยู่สี่ ป้อม
ภายในเวียงมีวัดอยู่สองแห่ง
เมืองล้าพูนได้รับการจัดตังขึนใหม่ ภายหลังจากที่คนยอง ที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่ล้าพูนในปี
พ.ศ. ๒๓๔๘ มีพระยาบุรีรัตน์ (ค้าฝั้น) อนุชาพระเจ้ากาวิละมาครองเมืองเป็นคนแรก มีเจ้าบุญมาน้อง
คนสุดท้ายของตระกูลเจ้าเจ็ดตน เป็นพระยาอุปราช เมืองล้าพูนมีความส้าคัญรองลงมาจากเมือง
เชีย งใหม่ และเมืองล้ า ปางตามล้ าดั บ คาดว่า คนเมือ งยองถู กกวาดต้อ นมาอยู่ ที่ล้ าพู น ประมาณ
๑๐,๐๐๐ คน การแบ่งไพร่พลยอง ที่ตังถิ่นฐานอยู่ที่เมืองล้าพูน ให้พระยามหยังคบุรีเจ้ าเมืองยองและ
น้องอีกสามคน ตังถิ่นฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ากวง ตรงข้ามกับเมืองล้าพูน ที่บ้านเวียงยอง ให้ผู้คนที่ อพยพ
จากเมืองยู้ เมืองหลวย ไปตังถิ่น ฐานอยู่นอกก้าแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ ชุมชน
เหล่านีทอผ้าให้กับเจ้าเมืองล้าพูน นอกจากนันการตังถิ่นฐานของชาวยองจะขยายตัวไปตามแนวล้าน้า
หมู่บ้านหลักในขณะนันในเขตลุ่มแม่น้ากวง มีบ้านเวียงยอง บ้านยู้ บ้านหลวย บ้านตอง บ้านหลิ่วห้า
(ศรีบุญยืน) บ้านปิงห่าง (หนองหมู) ตามลุ่มแม่สาร มี บ้านป่าขาม บ้านสันป่าสัก บ้า นสัมคะยอม ใน
เขตลุ่มแม่น้าปิง มีบ้านริมปิง บ้านประตูป่า บ้านหลุก บ้านบั ว บ้านบาน ในเขตลุ่มน้าแม่ทา มีบ้านป่า
ซาง บ้านสบทา บ้านฉางข้าวน้อย บ้านแซม บ้านสะปุ๋ง บ้ านหวาย อีกส่วนหนึ่งได้ขยายตัวจากที่ราบ
ป่าซางเข้าสู่เขตอ้าเภอบ้านโฮ่ง และอ้าเภอลี ในลุ่มแม่น้าลี มีชาวไตเขินจากเชียงตุง มาตังถิ่นฐานที่
บ้านสันดอนรอม นอกเขตก้าแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่บ้านแป้น ต้าบลบ้านแป้น และ
ก่อนการเข้ามาตังถิ่นฐานของชาวยอง ได้มี การกวาดต้อนชาวไตใหญ่จากเมืองปุ เมืองปั่น เมืองสาด
เมืองนาย เมืองขวาด เมืองแหน และกลุ่มคนที่เรียกว่า ยางค้างหัวตาด ยาวหัวด่าน มาไว้ที่เวียงป่าซาง
ภายหลั ง ที่ ตั งเป็ น เมื อ งล้ า พู น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๓๔๘ ในฐานะเป็ น หั ว เมื อ งประเทศราชขึ นกั บ
ราชอาณาจักรสยามแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๓๕๑ พระเจ้ากาวิละได้เกณฑ์ก้าลังพลชาวเมืองล้าพูน ประมาณ
๑,๐๐๐ คนรวมกับก้าลังจากเชียงใหม่ และล้าปาง เข้าตีเมืองยาง ที่ถูกพม่ายึดไว้แต่ไม่ส้าเร็จ จึงเทครัว
อพยพชาวเมืองยองลงมาอยู่ที่เชียงแสน
กล่าวโดยสรุปคือ ในครังนันล้าพูนมีสงครามกับลพบุรี ในสมัยอยู่ใต้อิทธิพลของเขมรเป็น
ช่วงเวลาที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเหนือลพบุรี กษัตริย์ลพบุรีที่กล่าวถึงในต้านานนันเป็นกษัตริย์หรือแม่
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ทัพเขมร การที่ชาวล้าพูนต้องรบกับลพบุรีนัน เป็นการเข้าไปช่วยละโว้ หรือลพบุรี ซึ่งเป็นคนเชือชาติ
เดียวกันรบกับเขมรเมื่อทัพจากลพบุรี ซึ่งมีนายทัพเป็นเขมร ยกขึนมาตีล้าพูนก็ไม่เคยตีได้ อาจเป็น
เพราะว่าทหารเมืองล้าพูนและทหารเมืองลพบุรีเป็นคนเชือชาติเดียวกัน แต่ผู้ที่คุมทัพลพบุรี คือ เขมร
ดังนันคงจะเกิดการบังคับให้พวกลพบุรีขึนมารบกับล้าพูนโดยไม่เต็มใจ เขมรจึงไม่เคยรบชนะหริภุญ
ไชยได้เลยตลอดประวัติศาสตร์ ซึง่ ในต้านานเมืองเหนือยังกล่าวไว้ด้วยว่า ในการยกทัพมาตีเมืองล้าพูน
๒ ครังหลัง ทหารเมืองลพบุรีเกิดหลงทาง หาทางเข้าเมืองล้าพูนไม่ถูกทัง ๒ ครัง ทัพลพบุรีจึงต้องยก
กลับ อาจเป็นได้ว่าทหารลพบุรีคงจะแกล้งน้าทางให้หลง ท้าให้ไม่สามารถเข้าตีล้าพูนได้ปี พ.ศ. ๑๕๙๐
เกิดอหิวา ระบาดขึนในเมืองล้าพูน ท้าให้ประชาชนต้องหนีเข้าไปในพม่า และอาศัยอยู่ที่เมืองหงสาวดี
ถึง ๖ ปี ซึ่งขณะนันหงสาวดียังเป็นเมืองของพวกมอญอยู่ ชาวล้าพูนจึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากชาวเมืองหงสาวดี เพราะชาวเมืองล้าพูนและหงสาวดีต่างก็เป็นคนที่เกือบจะมีเชือชาติเดียวกัน
และพูดภาษาเดียวกัน จนเมื่อสถานการณ์โรคระบาดดีขึน ชาวล้าพูนจึงได้กลับมายังบ้านเมืองของตน
เมื่อกลับมาแล้วคงจะเกิดความคิดถึงชาวเมืองหงสาวดีที่ได้เคยไปอาศัยพักพิง จึงพากันน้าอาหารใส่
ภาชนะแล้วลอยไปในแม่น้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นสายน้าที่ไหลไปถึงเมืองหงสาวดีและสันนิษฐานว่าการ
ลอยภาชนะใส่อาหารลงในแม่น้านันคงเป็น ต้นก้าเนิดของประเพณีลอยกระทงที่มีสืบทอดกันมาจนถึง
ทุกวันนี
ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัย ประเพณียี่เป็งเป็นประพณีเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติกันมาตังแต่พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๔ ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัยได้มีประเพณีเดือนยี่และท้าพิธีลอยโขมดแล้ว ๓๕ ในเวลาค่้า
คืนของวันเพ็ญเดือนยี่ มีการจัดแต่งเครื่องสักการบูชาใส่กระทง จุดธูปเทียนและน้าปล่อยลงในน้าแสง
ไฟจะกระทบกับน้า เกิดเป็นเงาขึนวับๆ แวม ๆ มองเห็นเป็นเสมือนแสงพะเนียงไฟผีโขมด ซึ่งผีโขมดนี
เป็น ชื่อเรี ยกผีป่ า ที่ออกหากินในเวลากลางคืน มีพะเนีย งไฟมองเห็นเป็นระยะอย่างผีกระสือ ชาว
ล้านนาจึงเรียกว่า “ลอยโขมด”๓๖
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญกล่าวไว้ว่า “....พ.ศ. ๑๔๙๐ พระยาจุเลราชได้ครองราชสมบัติต่อ
จากกระมลราชในล้าพูน สมัยนันล้าพูนได้เกิดโรคระบาด หรือที่ต้านานว่า “โรคหิว” หรือ “โรคห่า”
หรือ “อหิวาตกโรค” ท้าให้ผู้คนล้มตายเป็นอันมาก พวกที่ยังไม่ตายเห็นว่าถ้าอยู่ในเมืองล้าพูนต่อไปก็

๓๕

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, หน้า ๒๓๕.

๓๖

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๕.

๓๘

ต้องตายแน่ จึงพากันอพยพไปอาศัยอยู่ยังเมือง “สุธรรมวดี” คือเมืองสะเทิม ประเทศรามัญ หรือ
มอญ”๓๗
จากค้ า กล่ า วนี สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สมั ย นั นล้ า พู น ได้ เ กิ ด โรคระบาด หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“อหิวาตกโรค” ท้าให้ผู้คนล้มตาย จึงพากันอพยพไปอาศัยอยู่ยังเมือง “สุธรรมวดี ” หรือที่เรียกว่า
“ชาวมอญ” เพราะชาติไทยเราสมัยนันลงมาตังอยู่แต่เมืองเชียงแสนเท่านัน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมู ล ที่ส้ าคัญ พบว่ า สมัย พระเจ้าพุ กามกษัต ริ ย์ พ ม่าตี ได้เ มือ ง
สะเทิม และได้เก็บเอาบุตรธิดาของชาวเมืองไปเป็นบาทบริจาริกาเป็นอันมาก เมื่อเบื่อหน้าก็ทอดทิง
เสีย พวกชาวเมืองหริภุญชัยก็อพยพหลบหนีไปอาศัยอยู่กับพระเจ้าหงสาวดี ซึ่งทรงอนุเคราะห์เป็น
อย่างดี ไปอยู่นานถึง ๖ ปี ครันทราบว่าโรคระบาดสงบลงแล้ว ก็คิดถึงบ้านเมืองเดิมของตัว ก็พากัน
กลับมายังล้าพูนอีก ครันถึงวัน เดือน ปี ครบรอบที่ได้จากพี่น้อง ทางเมืองหงสาวดีมา ก็จัดแต่งธูป
เทียน เครื่องสักการะบูชาใส่ในกระทงลอยไปตามแม่น้าเป็นการส่ง เสริมความคิดถึงไปยังญาติพี่น้องที่
อยู่เมืองหงสาวดีนัน เรียกวันว่าลอยโขมด หรือลอยไฟ และถือเป็นประเพณีสืบมา
ต้านานประเพณียี่เป็งที่พบในคัมภีร์ใบลานที่ใช้เทศนาธัมม์ตามวัดต่าง ๆ ในล้านนา เช่น
คัมภีร์อานิสงส์ประทีป คัมภีร์อานิสงส์ผางประทีป และคัมภีร์อานิสงส์ยี่เป็ง ลอยประทีปโคมไฟเป็น
คัมภีร์ที่มักใช้เทศนาธรรมในช่วงประเพณียี่เป็ง ในคัมภีร์เหล่านี ได้กล่าวถึงต้านานหรือมูลเหตุแห่งการ
บูชาและอานิสงส์ที่เกิดจากการบูชาผางประทีป
ดัง ที่ผู้ ให้ ข้อ มู ล ที่ ส้ า คัญ กล่ า วไว้ว่ า “....ในประเพณียี่ เ ป็ง ชาวล้ า นนามี ความเชื่อ เรื่ อ ง
อานิสงส์ผางประทีป หรือที่เรียกว่า พระเจ้าห้าพระองค์....”๓๘
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญพบว่า ในคัมภีร์ อานิสงส์ประทีป ได้กล่าวว่าหลังจาก
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วได้ประทับอยู่เมืองสาวัตถี และเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชัน
ดาวดึงส์ และเสด็จกลับลงมาโปรดพระพุทธบิดา เมื่อถึงเดือนยี่เป็ง มีเทวบุตรตนหนึ่ง ชื่อ สยามาเทว
บุตร พร้อมด้วยบริวารต้องการสักการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยประทีป จึงแปลงกายเป็นนก ใช้ปากและ
เท้าถือผางประทีปบินไปพร้อมนกแปลง ซึ่งเป็นบริวาร ประทักษิณรอบพระพุทธเจ้า ๓ รอบ ได้เกิด
อัศจรรย์แสงประทีปสว่างไสวไปทั่วชมพูทวีป คนทังหลายเห็นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนัก จึงได้พากันมาทูล
ถามพระพุ ท ธเจ้ า พระพุ ท ธองค์ จึ ง เทศนาธรรมถึ ง อานิ ส งส์ ก ารจุ ด ประที ป เป็ น พุ ท ธบู ช าว่ า การ
สักการบูชาประทีปในเดือนยี่เป็ง ถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัย
๓๗

สัมภาษณ์ พระเทพรัตนนายก, เจ้าคณะจังหวัดล้าพูน, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๓๘

สัมภาษณ์ พระครูไพศาลธรรมมานุสิฐ, รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยสงฆ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.

๓๙

จากค้ากล่าวนีสะท้อนให้เห็นว่า ชาวล้านนามีความเชื่อเรื่อง อานิสงส์การบูชาประทีป
ส่งผลท้าให้ผู้ถวายทานมีรูปร่างและผิวพรรณงดงามไปทุกๆ ชาติเป็นที่รักแก่คนและเทวดาทังหลายใน
อานิ ส งส์ ผ างประที ป กล่ า วไว้ ว่ า “พระเจ้ า ห้ า พระองค์ ได้ แ ก่ พระกกุ สั น ธะ พระโกนาคมนะ
พระกัสสปะ พระโคตม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) พระศรีอริยะเมตไตร ที่ทังห้าพระองค์ได้ก้าเนิดจาก
แม่กาเผือกเป็นไข่ห้าฟอง และวันหนึ่งขณะที่แม่กาออกไปหาอาหารได้เกิดพายุ ท้าให้ไข่ทังไข่ฟองพัด
ตกจากรังไหลไปตามแม่น้า และมีแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์เก็บไปเลียง เมื่อไข่ทังห้า
ฟองฟักออกมาเป็นมนุษย์เพศชายและได้บวชเป็นฤษีทังห้า”๓๙ ยังมีความเชื่อที่สอดคล้องกันเชื่อกันว่า
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญกล่าวไว้ว่า “....ชาวล้นนายังมีความเชื่อเรื่อง อานิสงส์ยี่เป็ง ลอย
ประทีปโคมไฟ หากได้บูชาในวันเดือนยี่เป็ง จะได้ผลานิสงส์ผิวพรรณงดงาม ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
และได้ไปเกิดบนสรวงสวรรค์....”๔๐
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญพบว่า เมื่อครังพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวนาราม
พระองค์ได้เ ทศนาชาดกเรื่ อง อานิส งส์ ยี่เป็ง ลอยประทีป โคมไฟ ของพระพุทธเจ้าชื่ อโกนาคมนะ
ครังหนึ่งพระสาวกชื่อ อุตตระ ได้เข้านิโรธสมาบัติในถ้าสุตคูหาในดอยสิริทัตกะ และเมื่อออกจากนิโรธ
สมาบัติได้เกิดนิมิตว่า หากผู้ใดได้ถวายทานแก่พระองค์ในวันพรุ่งนีจะได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก และได้
เล็งเห็นด้วยญาณว่า มีชายทุกข์ไร้เข็ญใจผู้หนึ่งจะรอถวายทานแก่พระองค์ รุ่งเช้าพระองค์จึงได้อุ้ม
บาตรไปโปรดยังบ้านชายผู้นัน ชายผู้นันเกิดปีติศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ถวายข้าวกั บแคบหมู
แก่พระองค์ และอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตไตร ที่จะมาบังเกิดใน
ภายภาคหน้า เมื่อพระอุตตระได้กล่าวอนุโมทนาแล้ว ก็เสด็จกลับน้าเอาแคบหมูมาบีบเป็นน้ามันลงใน
ผางประทีป และจุดบูชาพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ ซึ่งวันนันเป็นวันเดือนยี่เป็งพอดี พอจุดประทีปบูชา
แล้ ว นั น แผ่ น ดิ น ที่ ห นาได้ส องแสนสี่ ห มื่ น โยชน์ ก็ ไหวเป็น ที่ อั ศจรรย์ พญาโสกราชาจึง ได้ ทูล ถาม
พระพุทธเจ้า ว่าเป็นเพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มีชายทุกข์ไร้เข็ญใจได้ถวายแคบหมูใส่บาตร
แก่พระอุตตระเถรเจ้า และพระอุตตระเถรเจ้าได้น้ามาใส่ผางประทีปจุดเป็นพุทธบูชา เมื่อจุดบูชาในวัน
เดือนยี่เป็งจะมีผลานิสงส์มากนัก พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรม
จากค้ ากล่ าวนี สะท้ อนให้ เห็ นว่า อานิส งส์ เดื อนยี่ เป็ง ลอยประทีปโคมไฟ หากได้บูช า
ประทีปโคมไฟในวันเดือนยี่เป็ง จะได้ผลานิสงส์เป็นที่รักแก่คนและเทวดา ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนและ

๓๙

อุ ด ม รุ่ งเรื อ งศรี , อานิ ส งส์ ป ระที ส /ประที ป , สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทย ภาคเหนื อ เล่ ม ๑๕,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๗๘๙๐.
๔๐

สัมภาษณ์ พระครูอาทร เจ้าคณะอ้าเภอหางดง, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๔๐

ได้ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ ในเดือนยี่เป็งบุคคลใดที่ท้าประทีปโคมไฟ ไปลอยในแม่น้าน้อยใหญ่ หนองวัง
และโบกขรณี เพื่อบูชารอยพระพุทธบาตรริมฝั่งแม่น้าเมืองนาคราชบาดาลก็ดี เมื่อเกิดมาในชาตินี จะ
ได้เป็นพญาใหญ่โต ในแผ่นดิน ผิวพรรณงดงามดั่งพระจันทร์วันเพ็ญ มีฤทธิ์ปราบได้ทวีปทั งสี่ เป็นที่
เกรงขาม มีปัญญาหลักแหลม มีทรัพย์สมบัติ ช้าง ม้า วัว ควาย ข้าคน และได้เกิดบนสรวงสวรรค์ชัน
ฟ้า
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญกล่าวไว้ว่า “....ทุกวัดก็จะมีการท้าบุญทางศาสนา ในตอนเช้าของ
วันเพ็ญและมีการฟังเทศน์มหาชาติ แบบพืนเมือง ซึ่งการฟังเทศน์พระธรรมกถึกผู้เทศน์จะต้องใช้เคล็ด
ในการเทศน์ให้ฟังกันอย่างสนุกสนาน และได้เนือหาทางศีลธรรม....”๔๑
จากค้ากล่าวนีสะท้อนให้เห็นว่า วัดวาอารามหรือสถานที่ส้าคัญได้ จัดสถานที่ให้สวยงาม
เป็นพิเศษ ที่ซุ้มประตูของวัด และในพระวิหารก็จัดตกแต่งด้วยดอกไม้ โคมไฟสวยงาม และบ้างก็
ประดิษฐ์โคมไฟชนิดหนึ่งรอบ ๆ จะมีรูปสัตว์ต่าง ๆ อยู่ภายในโคม แขวนหรือตังไว้ในวัดเมื่อจุดไฟแล้ว
จะมองเห็นภาพต่างๆ ในโคมไฟนี ตามภาษาพืนเมือง เรียกว่า “โคมผัด” ในงานวันนันรอบ ๆ บริเวณ
ก็จะจุดไฟด้วยเทียน หรือตังประทีปไว้รอบ ๆ เพื่อเป็นการบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้า
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญพบว่า มีการประดับประดาโคมไฟ ทุกวัด จะมีการ
ท้าบุญทางศาสนา ในตอนเช้าของวันเพ็ญและมีการฟังเทศน์มหาชาติ แบบพืนเมือง ซึ่งการฟังเทศน์
พระธรรมกถึกผู้เทศน์จะต้องใช้เคล็ดในการเทศน์ให้ฟังกันอย่างสนุกสนาน และได้เนือหาทางศีลธรรม
พร้อม ๆ กันไป ซึ่งก็มักจะนิยมให้ท่านเทศน์กัณฑ์มัทรี ชูชก กัณฑ์กุมาร มหาราช และนครกัณฑ์ ซึ่ง
บางแห่งก็มีการเทศน์ทังหมด ๑๓ กัณฑ์
กล่าวโดยสรุปคือ ความเชื่อเป็นการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการด้ารง
อยู่จริง กับค้าสอนที่ว่า “ควรบูชาสิ่งที่ควรบูชา” การที่ชาวล้านนาแสดงความเคารพ กราบไหว้ ให้
ความเชื่อต่อประเพณียี่เป็งนัน เป็น อามิสบูชา คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะที่เป็นวัตถุสิ่งของ เช่น
การถวายดอกไม้ธูปเทียน เป็นเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย การถวายเครื่องไทยธรรมหรือปัจจัย ๔
เป็นการอุปถัมภ์บ้ารุงพระภิกษุ สงฆ์ ธรรมบูชา คือการบูชาด้วยการปฏิบัติ เรียกว่า ปฏิบัติบูชา คือ
การประพฤติธรรมด้วยความตระหนักเอือเฟื้อในพระสัทธรรมค้าสอนและน้ามาปรับใช้ในการด้ารงชีวิต

๔๑

สัมภาษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดธาตุค้า ปราชญ์ล้านนา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๔๑

สมัยอาณาจักรล้านนา ๔๒ เกิดขึนในพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๕ มีศูนย์อยู่ที่เมืองนพบุรีศรี
นครพิงค์เชียงใหม่ หรือจังหวัดชียงใหม่ ผู้ก่อตังอาณาจักรล้านนา คือ พระยามังรายมหาราช ระหว่าง
พ.ศ. ๑๘๐๔-๑๘๕๔ ซึ่งเดิมปกครองเมืองเชียงแสน ขณะนันในภาคเหนือมีอาณาจักรน้อยใหญ่หลาย
แห่ง เช่น หริกุญชัย เขลางค์ (ล้าปาง) โยนกเชียงแสน พระยามังรายมหาราชสามารถปราบปรามและ
รวบรวมแว่นแค้วนต่าง ๆ ในภาคเหนือเข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรล้านนาและตังราชธานีแห่งใหม่ขึนที่
เวียงกุมกาม แต่ประทับอยู่ไม่นานก็ย้ายเมืองอยู่ที่เชียงใหม่ใน พ.ศ. ๑๘๓๙ อาณาจักรล้านนามีความ
เจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่ตังอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ตลอดจนสิบสองปันนา เช่น เมืองเชียงรุ่ง (จิ่งหง) มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของพม่า
ฝั่งตะวันออกของแม่น้าสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่งตะวันตกแม่น้าสาละวิน มีเมืองนาย
เป็นเมืองเอก และ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรม และประเพณีเป็นของ
ตนเอง ต่อมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของอาณาจักรตองอู อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักร
อังวะ จนสินฐานะอาณาจักร กลายเป็นเมืองส่วนหนึ่งของอาณาจักรอังวะในราชวงศ์ยองยาน
ชื่ออาณาจักรล้านนา ล้านนา หมายถึง ดินแดนที่มีนานับล้าน หรือมีที่นาเป็นจ้านวนมาก
คู่กับล้านช้าง คือ ดินแดนที่มีช้างนับล้านตัว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ค้าว่า “ล้านนา” กับ “ลานนา”
เป็ น หัว ข้อโต้เถียงกั น ซึ่งคณะกรรมการช้าระประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมี ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็น
ประธาน ได้ให้ข้อยุติว่า “ล้านนา” เป็นค้าที่ถูกต้อง และเป็นค้าที่ใช้กันในวงวิชาการ ปัญหาที่น้าไปสู่
การโตเถียงกันนัน สืบเนื่องมาจากในอดีตการเขียนมักไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องวรรณยุกต์ แต่ก็เป็นที่
เข้าใจกันว่า แม้จะเขียนโดยไม่มีรูปวรรณยุกต์โทก้ากับ แต่ให้อ่านเหมือนมีวรรณยุกต์โท ส้าหรับค้า
“ลานนา” น่าจะมาจากพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ลาน
นา หมายถึง ท้าเลท้านา” ซึ่งท้าให้ค้าว่าลานนาใช้กันมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ “ล้านนา” ใน
ศิลาจารึกที่วัดเชียงสา ซึ่งเขียนขึนในปี พ.ศ. ๒๐๙๖
มีอาณาเขตหลั กฐานทางประวัติศาสตร์กล่ าวไว้ว่า ดินแดนล้านนา หมายถึง ดินแดน
บางส่วนของอาณาเขตบริเวณ ลุ่มน้าแม่โขง ลุ่มน้าสาละวิน แม่น้าเจ้าพระยา ตลอดจนเมืองที่ตังตาม
ลุ่มน้าสาขาเช่นแม่น้ากก แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม แม่น้าน่าน แม่น้าปาย แม่น้าแตง แม่น้างัด ฯลฯ
โดยมีอาณาเขตทางทิศใต้จดเมืองตาก และจดเขตดิ นแดนด้านเหนือของอาณาจักรสุโขทัยทิศตะวันตก
เลยลึกเข้าไปในฝั่งตะวันตกของแม่น้าสาละวิน ทิศตะวันออกจดฝั่งตะวันตกของแม่น้าโขง ทิศเหนือจด
๔๒

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, แคว้นโยนก อาณาจักรโยนกเชียงแสน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
http://www.photoontour.com/thai_history/YoNok_Kingdom.htm. [๑๕ มราคม ๒๕๖๑].

๔๒

เมืองเชียงรุ่ง (หรือคนจีนเรียกในปัจจุบันว่า เมืองจิ่งหง) เนื่องจากคนจีนออกเสียงภาษา “ไทยลือ” ไม่
ชัดจาก “เจียงฮุ่ง” จึงกลายเป็น “จิ่งหง” Jinghong ซึ่งบริเวณชายขอบของล้านนา อาทิ เมืองเชียงตุง
เชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองปุ เมืองสาด เมืองนาย เป็นบริเวณที่รัฐล้า นนาแผ่อิทธิพล ไปถึงในเมืองนันๆใน
สมัยโบราณได้กล่ าวถึงเมืองขึนกั บดินแดนล้ านนามี ๕๗ เมือง ดังปรากฏในต้า นาน พืนเมืองของ
เชียงใหม่ว่า ในสัตตปัญญาสล้านนา ๕๗ หัวเมือง แต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามีเมืองใดบ้าง ปัจจุบันมีหลักฐานที่
พม่าน้าไปจากเชียงใหม่ในสมัยที่พม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ และได้แปลเป็นภาษาพม่า
อาณาเขตของล้ า นนาในรั ช กาลพญามั ง รายนั น ทางเหนื อ ถึ ง เชี ย งรุ่ ง และเชี ย งตุ ง ,
ตะวัน ออกถึ งน้ าโขง แต่ ไม่ ร วมเมือ งพะเยา เมื องน่า น และเมื องแพร่ , ทิ ศใต้ ถึง นครเขลางค์ แ ละ
ตะวันตกถึงอาณาจักรพุกาม การปกครอง ในการปกครองบ้านเมือง พญามังรายทรงอาศัยประมวล
กฎหมายที่เรียก “วินิจฉัยมังราย” หรือ “มังรายศาสตร์” ซึ่งเป็นราชศาสตร์ อันกลั่นกรองมาจากค้า
วินิจฉัยที่พระมหากษัตริย์มีไว้ แล้วประมวลเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่ ในรัชกาลพญามังราย วินิจฉัยมังราย
มีเพียงยี่สิบสองมาตรา ประกอบด้วย เรื่องการหนีศึก ความชอบในสงคราม หน้าที่ของไพร่ในอันที่
จะต้องเข้าเวรมาท้างานหลวงสิบวัน กลับบ้านไปท้าไรไถ่นาสิบวัน สลับกันไป
พระประวัติ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา มีพระนามเดิมว่า “เจ้าดารารัศมี ” พระนาม
ล้าลองเรียกกันในหมู่พระประยูรญาติว่า “เจ้าอึ่ง” ประสูติเมื่อวันอังคาร ขึน ๔ ค่้า เดือน ๘ ปีระกา
หรือตรงกับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๖ เมื่อเวลา ๐๐.๓๐ น. เศษ ณ คุ้มหลวงกลางเวียง นคร
เชียงใหม่ เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์กับเจ้าทิพเกสร เป็นพระราชธิดาในพระเจ้ากา
วิโลรสสุริยวงศ์ และเจ้าอุษา พระมหาเทวี เจ้าดารารัศมีมีพระเชษฐภคินีร่วมพระโสทรหนึ่งพระองค์
คื อ เจ้ า จั น ทรโสภา เมื่ อ ทรงพระเยาว์ เจ้ า ดารารั ศ มี ท รงพระอั ก ษรทั งฝ่ า ยล้ า นนา สยามและ
ภาษาอังกฤษ จนแตกฉาน ทังยังได้ทรงศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ จนนับได้ว่าทรงเป็นผู้
รอบรู้ในด้านขนบประเพณีอันเก่าแก่เหล่านัน ดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียว ในด้านการกีฬานันเล่า ก็โปรดการ
ทรงม้าเป็นอย่างยิ่ง
เหตุ แ ห่ งการเสด็ จ เข้ า วัง หลวง ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร ได้อัญเชิญพระ
กุณฑลและพระธ้ามรงค์เพชร ไปพระราชทานเป็นของเฉลิ มพระขวัญแก่เจ้าหญิงดารารัศมี นัยว่าเป็น
ของทรงหมันนั่นเอง รวมทัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีโสกันต์ฯ พระราชทานเจ้า
หญิงดารารัศมีตามแบบอย่างเจ้านายใน “ราชวงศ์จักรี” เป็นกรณีพิเศษในปี ๒๔๒๙ นัน พระเจ้าอิน
ทวิชยานนท์ได้เสด็จลงมายังกรุงเทพฯ เพื่อร่วมในพระราชพิธีลงสรง และสถาปนาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าหญิงดารารัศมีได้โดยเสด็จพระราชบิดาลง

๔๓

มากรุ ง เทพฯ ในครั งนี ด้ ว ยและได้ รั บ ราชการฝ่ า ยในเป็ น เจ้ า จอม ต้ า แหน่ ง พระสนมเอกใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เลยประทับอยู่ ณ กรุงเทพพระมหานครนับแต่นันมา
เหตุแห่งการเมื องไปสู่ความรักระหว่างสองพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาประทับใน
พระบรมมหาราชวัง พระราชบิดาได้พระราชทานเงินค่าตอไม้ เพื่อสร้างพระต้าหนักขนาดใหญ่ขึนใหม่
ในเขตพระราชฐานชันใน ในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นที่ประทับของ เจ้ าจอมดารารัศมี และข้าราช
บริพารในพระองค์ ในระหว่างที่ประทับอยู่ใน พระบรมมหาราชวัง ทรงด้ารงพระองค์อย่างเรียบง่าย
มิได้สนพระทัยต่อการถูกมองพระองค์ว่าเป็น “เจ้าหญิงเมืองลาว” แต่ประการใด ทรงให้ข้าราชบริพาร
ในพระต้ าหนั ก แต่ ง กายด้ว ยผ้ าซิ่ น แบบล้ า นนา เหมื อ นเมื่ อ ครั งที่ยั ง ประทั บอยู่ ณ คุ้ มหลวงนคร
เชียงใหม่ทุกประการ รวมทังโปรดให้ให้ศึกษาศิลปะดนตรีไทย ดนตรีสากล การขับร้อง และการฟ้อน
ร้า ทังนี เจ้าจอมดารารัศมีสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิด แต่ที่โปรดและทรงได้ถนัดที่สุด
คื อ จะเข้ เจ้ า จอมดารารั ศ มี ยั ง ทรงสนพระทั ย ในการถ่ า ยรู ป ซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งใหม่ ใ นสมั ย นั น
นอกเหนือไปจากพระปรีชาสามารถด้านการทรงม้า ขณะนันยังทรงเป็นเพียงเจ้าจอมพระสนม ยังไม่ได้
รับการสถาปนาให้เป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรี จนกระทั่งปี ๒๔๕๑ ที่เจ้าจอมมารดาดารารัศมีมีพระ
ประสงค์จะเสด็จกลั บไปเยือนนครเชียงใหม่ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้า
จอมมารดาดารารัศมี ขึนเป็นพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่ง ด้ารงพระอิสริยยศ “พระราชชายา” และ
ด้ารงฐานันดรศักดิ์เจ้านายแห่งพระราชวงศ์จักรีนับแต่ นัน ถึงแม้จะทรงศักดิ์เป็นพระมเหสีในต้าแหน่ง
พระราชชายา แต่กระบวนเสด็จพระราชด้าเนินคืนสู่นครเชียงใหม่ครังนัน รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้จัดการพระราชทานอย่างเต็มตามโบราณราชประเพณีเสมอด้วยทรงครองพระอิสริยยศ
พระมเหสีในต้าแหน่ง “พระอัครชายาเธอ” เลยทีเดียว ดังปรากฏความตามส้าเนาพระราชหัตถเลขาที่
พระราชทานไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดกระบวนเสด็จครังนันอย่างชัดเจน ด้วยการด้ารงพระองค์อย่าง
เรียบง่าย หากแต่แฝงไว้ด้วยพระปรีชาญาณ ความมุ่งมั่น และความเชื่อมั่นในพระองค์ กอปรกับความ
จงรั กภัก ดีที่ท รงมีต่อ พระราชสวามี จึง เป็นที่ โ ปรดปรานฯ ใน พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ในที่สุดเจ้าดารารัศมี ซึ่งขณะนันยังทรงด้ารงต้าแหน่ง “เจ้าจอมดารารัศมี” ก็ทรงพระครรภ์
และมีพระประสูติกาลพระราชธิดา
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๕ การสินพระชนม์ของพระราชธิดาในคราวนีนัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระทัยยิ่งนัก ทรงมีรับสั่งกับสมเด็จกรมพระยา
ด้ารงราชานุภาพ กล่าวโทษพระองค์เองว่า “ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก ที่ทรงมิได้สถาปนาพระยศพระราช
ธิดาให้เป็น “เจ้าฟ้า” ตามศักดิ์แห่งพระมารดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงพระราชธิดาในพระเจ้าประเทศราช เป็น
เหตุให้พระธิดาสินพระชนม์” แต่ส้าหรับเจ้าจอมมารดาดารารัศมีแล้วนัน ทรงเสียพระทัยอย่างที่สุด
ไม่สามารถรับสั่งเป็นค้าพูดได้ ทรงฉีกท้าลายพระฉายาลักษณ์ที่ “พระราชสวามี” ประทับร่วมอยู่กับ

๔๔

“พระองค์” และ “พระราชธิดา” เสียจนหมดสิน อย่างไรก็ตาม หลังจากทรงได้รับลายพระหัตถเลขา
จากพระราชบิดาที่ส่งมาประทานแล้ว ท้าให้ทรงมีก้าลังพระทัยดีขึนโดยล้าดับ ต่อมาภายหลัง เจ้าจอม
มารดาดารารั ศ มี มิ ไ ด้ มี พ ระประสู ติ ก าลอี ก เลย ทั งที่ โ ดยความจริ ง แล้ ว นั นพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตังพระทัยเอาไว้ก็ตาม ไม่ว่าจะอย่างไร เจ้าจอมมารดาดารารัศมี ก็ยังทรง
มุ่งมั่นรับใช้เบืองพระยุคลบาท และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชสวามีอย่างหาที่สุด
ไม่ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึนเป็น “เจ้าดารารัศมี พระราชชายา”
ประเพณียี่เป็ง ในอาณาจักรล้ านนา ในหนังสื อสารานุกรมวัฒ นธรรมไทยภาคเหนือ ได้
ประมวลเกี่ ย วกั บ การเข้ า มาของประเพณี ล อยกระทงไว้ ดั ง นี ลอยกระทงเป็ น ประเพณี เ ก่ า แก่
สันนิษฐานกันว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพิธีตามประทีปหรือทีปาวลี ของอินเดีย ซึ่งจะมีการลอย
กระทงเพื่อบูชาเทพเจ้าทังสามของศาสนาพราหมณ์ คือพระพรหม พระอิศวร และพระนารายณ์และ
ประเทศไทยได้รับเอาคติความเชื่อนี เข้ามาปรับกับความเชื่อของท้องถิ่น เกิดเป็นประเพณีการลอย
กระทง เพื่อขอขมาลาโทษ พระแม่คงคาขึน ทังนีเพราะชาวไทยสมัยก่อนประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การ
กสิกรรมซึ่งจะต้องอาศัยน้าเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร ต่อมาการลอยกระทงได้
กลายเป็นประเพณีที่ชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคถือปฏิบัติกันทั่วไป จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกและ
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคต่างก็มีประเพณีปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของท้องถิ่นนัน กระทงที่น้ามาลอยส่วนใหญ่มักจะประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวบานอย่างสวยงาม
ด้วยวัสดุซึ่งหาได้ในท้องถิ่น เมื่อถึงเวลาพลบค่้าบรรดาผู้คนต่างน้ากระทงที่เตรียมไว้มาปักดอกไม้ จุด
ธูป เทียน แล้วปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแสน้า บางคนก็ตัดผมและเล็บใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เคราะห์
ต่าง ๆ ลอยไปพร้อมกับกระทง บางคนก็ใส่เงิ นลงไปในกระทงเพื่อเป็ นการให้ทานอธิษฐานขอพรให้
สมหวังในความรัก
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญกล่าวไว้ว่า “....พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ที่ริเริ่มการลอยกระทง
ที่เชียงใหม่เป็นคนแรก โดยจุดเทียนบนกาบมะพร้าวท้าเป็นรูปเรือเล็ก หรือรูปหงส์ และใช้ท่อนไม้ปอ
ท้าเป็นรูปเรือ....”๔๓
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญพบว่า พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ที่ริเริ่มการลอย
กระทงที่เชียงใหม่เป็นคนแรก ในช่วง พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๗๐ โดยจุดเทียนบนกาบมะพร้าวท้าเป็นรูปเรือ
เล็ก หรือรูปหงส์ และใช้ท่อนไม้ปอท้าเป็นรูปเรือ แต่ยังไม่เป็นที่นิยม เพราะชาวบ้านทั่วไปนิย มการ
ประดับตกแต่งโคมตามบ้านเรือน ท้าซุ้มประตูป่า และจัดเทศน์มหาชาติ หรือตังธรรมหลวงมากกว่า

๔๓

สัมภาษณ์, พระครูปลัดชาติชาย, เจ้าอาวาสวัดกู่ระมัก, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.

๔๕

ลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพิธีตามประทีปหรือทีปาวลี
ของอินเดีย
จากค้ากล่าวนี สะท้อนให้ เห็ นว่า การลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้าทังสามของศาสนา
พราหมณ์ และประเทศไทยได้รับ เอาคติความเชื่อนี เข้ามาปรับกับความเชื่อของท้องถิ่น เกิดเป็น
ประเพณีการลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษ พระแม่คงคาขึน ทังนีเพราะชาวไทยสมัยก่อนประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับ การกสิกรรมซึ่งจะต้องอาศัยน้าเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร
กล่าวโดยสรุปคือ ประเพณีลอยกระทง เชื่อว่าได้สืบต่อกันมาตังแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัย
พ่อขุน รามค้าแหง มีน างนพมาศหรือท้ าวศรีจุฬาลั กษณ์ เป็นผู้ ประดิ ษฐ์ กระทงขึนครังแรก เรีย ก
ประเพณีลอยกระทงนีว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป ” ถ้าเป็นพิธีของชาวบ้าน
ราษฎรทั่วไปเรี ยกว่า “ลอยกระทง” ในหลั กฐานจากศิล าจารึกหลักที่ ๑ เรียกว่า “งานเผาเทียน
เล่นไฟ” ในพระพุทธศาสนา ให้มีการลอยกระทง และเรียกพิธีนีว่า “พิธีลอยบาป” กรุงศรีอยุธยานัน
เป็นราชธานีเก่าแก่ของไทยมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี และมีกษัตริย์ครองราชย์ ๓๔ พระองค์ การ
บันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ถูกท้าลายอย่างมากจากการศึกสงครามในอดีต ด้วยเหตุนีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทงจึงมีน้อยมาก แต่ปฏิบัติต่อเนื่องมาจากสมัยสุโขทัย ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัย
ถือ ปฏิ บั ติ กัน มาตังแต่พุ ทธศตวรรษที่ ๑๔ ในเวลาค่้า คืน ของวัน เพ็ ญเดือ นยี่ มีก ารจัด แต่ งเครื่ อ ง
สักการบูชาใส่กระทง จุดธูปเทียนและน้าปล่อยลงในน้า แสงไฟจะกระทบกับน้า เกิดเป็นเงาขึนวับ ๆ
แวม ๆ มองเห็นเป็นเสมือนแสงพะเนียงไฟผีโขมด ซึ่งผีโขมดนี เป็นชื่อเรียกผีป่า ที่ออกหากินในเวลา
กลางคืน มีพะเนียงไฟมองเห็นเป็นระยะอย่างผีกระสือ ชาวล้านนาจึงเรียกว่า “ลอยโขมด”

๔๖

บทที่ ๓
รูปแบบและพิธีกรรมประเพณียี่เป็งในล้านนา
“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้้ำนองเต็มตลิ่ง เรำทั้งหลำยชำยหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมำร้ำวง ร้ำวงวันลอย
กระทง ร้ำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เรำสุขใจ บุญจะส่งให้เรำสุขใจ” เพลงวันลอยกระทงเป็นเพลง
ที่คนไทยและคนต่ำงชำติร้องได้และจ้ำขึ้นใจ จนเป็นคติของชนชำติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งต้องมีน้ำ
เป็ น ปั จ จั ย ส้ ำคัญ เมื่ อพื ช พัน ธุ์ธั ญ ญำหำรเจริ ญงอกงำมอุ ดมสมบู รณ์ จึง มีกำรลอยกระทงไปตำม
กระแสน้้ำ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคำ เป็นกำรแสดงควำมคำรวะขออภัยที่ได้ลงอำบ หรือปล่อยสิ่ง
ปฏิกูลลงน้้ำ ไม่ว่ำจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งเป็นกำรบูชำเทพเจ้ำตลอดจนรอยพระพุทธบำท
พระเจดี ย์ จุ ฬ ำมณี ต ำมคติ ค วำมเชื่ อ หลั ง จำกท้ ำ พิ ธี ล อยกระทงแล้ ว ก็ จั ด ให้ มี ก ำรละเล่ น รื่ น เริ ง
สนุกสนำน เช่น กำรละเล่นพื้นเมือง อันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำแต่ครั้งโบรำณ

๓.๑ รูปแบบประเพณียี่เป็งในล้านนา
รูปแบบประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น ๑๓ ค่้ำ เป็นกำรเตรียมงำนบริเวณภำยในวัด
กำรท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ (ตำนหำคนต๋ำย) กำรทำนธรรมชำตำวันเกิด ในวันขึ้น ๑๔ ค่้ำ
ชำวบ้ำนไปถวำยภัคตำหำรเช้ำ คณะศรัทธำชำวบ้ำนจะมำฟังเทศน์คำถำพัน คือเรื่องรำวของเวสสันดร
ชำดก ที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้เป็นภำษำบำลี รวมทั้งหมดมี ๑,๐๐๐ พระคำถำและกำรเทศน์ คัมภีร์
มำลัยต้น มำลัยปลำย อำนิสงส์เวสสันตระและธัมม์ไขวิบำกเวสสันตระ ในวันขึ้น ๑๕ ค่้ำ เป็นวันฟัง
ธรรมเทศนำมหำชำติชำดก เริ่มตั้งแต่เช้ำตรู่
๓.๑.๑ วันขึ้น ๑๓ ค่่า เรียกว่ำ “วันเตรียม” หมำยถึง กำรเตรียมงำนบริเวณภำยในวัด
ที่เรียกว่ำ “กำรขัดรำชวัตร” คือ กำรน้ำไม้ไผ่มำประสำนเป็นรั้วรอบหน้ำวิหำร เตรียมจัดตกแต่งประตู
บ้ำนและประตูวัด ด้วยซุ้มประตูป่ำ โดยน้ำต้นกล้วย ใบมะพร้ำว ต้นอ้อย ต้นข่ำ โคมหูกระต่ ำยโคม
เงี้ย วหรื อโคมชนิ ดต่ำ ง ๆ ดอกบำนไม่รู้โ รย ดอกดำวเรื อง ตกแต่ งเป็น ซุ้มประตูป่ ำอย่ ำงงดงำมมี
จุดมุ่งหมำย เพื่อเป็นเครื่องสักกำระถวำยกำรต้อนรับพระเวสสันดรในวันยี่เป็ง สื่อถึงครั้งเสด็จออกจำก
ป่ำเข้ำสู่เมือง ซึ่งปรำกฏในเวสสันดรชำดก อันเป็นชำติสุดท้ำยของพระโพธิสัต ว์ก่อนจะประสูติเป็น
พระพุทธเจ้ำ กำรสร้ำงซุ้มประตูป่ำ นอกจำกมีคติควำมเชื่อ ในเรื่องกำรต้อนรับกำรเสด็จกลับจำกป่ำ

๔๗

ของพระเวสสันดรแล้ว ยังเป็นซุ้มที่ใช้จุดผำงประทีป เพื่อบูชำพระเจ้ำห้ำพระองค์ โดยจุดไว้ในโคมหู
กระต่ำยหรือโคมชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรประดับตกแต่ง๑ ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำว
ไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรจัดเตรียมสถำนที่ส้ำหรับกำรลอยกระทง กำร
ขุดลอกคลอง กำรช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำล้ำคลอง ชำวบ้ำนจะออกมำช่วยกันอย่ำงแข็งขัน....”๒
จำกกำรสั ม ภำษณ์ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ ส้ ำคั ญ พบว่ำ ผู้ น้ ำด้ ำนศำสนำ ผู้ น้ ำ ชุม ชน ทุก ฝ่ ำยได้
วำงแผนในกำรจัดเตรียมงำนในวันลอยกระทงแบบนี้ทุกปี ได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนเป็นอย่ำงดี
ท้ำให้กำรจัดเตรียมสถำนที่ส้ำเร็จไปได้ด้วยดี เพรำะพลังควำมสำมัคคีของพี่น้องในหมู่บ้ำนทุกคน
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรจัดเตรียมสถำนที่ลอยกระทงได้สื่อถึง ควำมสำมัคคี
เป็นน้้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นคุณธรรมที่ส้ำคัญในกำรอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะให้มีควำมสุข เป็นสิ่งส้ำคัญ
ที่สุด ในกำรที่จะท้ำให้ชุมชนมีควำมมั่นคงและปลอดภัย ทุกคนต่ำงมีควำมเข้มแข็ง พร้อมที่จะเสียสละ
และควำมสำมัคคีของหมู่คณะจึงน้ำสุขมำให้คนในชุมชนของเรำเอง
กล่ำวโดยสรุปคือ กำรเริ่มเตรียมงำนตั้งแต่วันแรก คือ กิจกรรมท้ำควำมสะอำดแม่น้ำล้ำ
คลองแสดงออกถึง ควำมสำมัคคีและควำมเสียสละของคนในชุมชน สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรรักษำและ
เห็นคุณค่ำของแม่น้ำ เป็นกำรปฏิบัติสืบทอดประเพณีอันดีงำมที่เรำควรอนุรักษ์ไว้เป็นแบบอย่ำงต่อไป
กำรท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เป็นกำรท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับถือว่ำเป็นหน้ำที่หนึ่ง
ของคนที่ยังเป็นอยู่และกำรท้ำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ต้องท้ำกับผู้รับที่มีศีลมีธรรมเท่ำนั้น เช่น พระภิกษุ
สำมเณร อุบำสก อุบำสิกำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่เข้ำถึงพระรัตนตรัย ตำมภูมิตำมก้ำเนิดที่สำมำรถรับ
ผลบุญที่อุทิศให้ ผู้ที่จะรับฟังธรรมนี้ได้จัดเตรียมสิ่งที่จะน้ำ ถวำย เช่น ข้ำวปลำอำหำร ที่ผู้ล่วงลับชอบ
ทำนในครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ น้้ำหนึ่งขวดเพรำะมีควำมเชื่อว่ำเมื่อทำนข้ำวเสร็จต้องได้ดื่มน้้ำ ถวำย
เสื้อผ้ำ เพรำะมีควำมเชื่อว่ำผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้สวมใส่ และกำรถวำยคิลำนะเภสัช หรือยำรักษำโรค
กรวยดอกไม้ธูปเทียนเพรำะมีควำมเชื่อว่ำจะได้ท้ำบุญกับพระศรีอริย เมตตรัย จำกนั้นเป็นพิธีกำรฟัง
ธรรมมำลัยโผดโลก และกำรฟังธรรมอำนิสงส์ตำนหำคนต๋ำย ยังมีควำมสอดคล้ องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่ำวไว้ว่ำ

๑

สัมภำษณ์ พระครูอำทร เจ้ำคณะอ้ำเภอหำงดง, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๒

สัมภำษณ์ นำยเมธำวัฒน์ ทรัพย์พลำกร, นักสันทนำกำรเทศบำลต้ำบลต้นธง, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๔๘

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรตำนหำคนต๋ำย หรือตำนหำผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
นั้นเป็นควำมเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำ เป็นกำรแสดงถึงควำมกตัญญูต่อบุพกำรี และเป็นแบบอย่ำงที่
ดีเพื่อให้ลูกหลำนได้ดูเป็นตัวอย่ำง....”๓
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ กำรท้ำบุญอุทิศหำผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น เป็นสิ่ง
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำอย่ำงมีแบบแผนตำมควำมเชื่อ ของคนในแต่ละท้องถิ่น กำรจัดเตรียมข้ำวปลำ
อำหำร สิ่งของเครื่องใช้ ดอกไม้ธูปเทียน หรือสิ่งต่ำง ๆ ที่ผู้ล่วงลับชอบกิน ชอบใส่ ชอบใช้ ผู้อุทิศบุญ
หำผู้ล่วงลับจะจัดเตรียมตำมควำมเชื่อที่มีแต่โบรำณ
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ ำ ผลแห่งทำนตำมอำกำรแห่งกำรให้ กำรทำนด้วยควำม
เลื่อมใส จะมีผลอำนิสงส์ท้ำให้ได้รับควำมเคำรพนับถือจำกผู้คนรอบข้ำง ชีวิตมีควำมสุข จิตใจผ่องใส
เบิกบำน กำรทำนด้วยกำรเคำรพนับถือต่อผู้รับ จะได้รับควำมยกย่องนับถือตอบ และมีฐำนะควำม
เป็นอยู่ที่มั่นคง ผู้คนชื่นชมสรรเสริ ญ ไม่มีใครกล้ำนินทำว่ำร้ำยให้เสื่อมเสีย หำกมีบริวำรก็จะเชื่อฟัง
อบรมสั่งสอนได้ง่ำยไม่ต้องเป็นทุกข์ทำงกำยและใจ
กล่ ำ วโดยสรุ ป คือ จำกควำมเชื่ อในกำรถวำยข้ ำวสำร หรือ อำหำรทำนทั้ง หลำยทุ ก
รูปแบบล้วนมีอำนิสงส์จะท้ำให้มีกินมีใช้ไม่ขำดแคลนในทุก ภพ ทุกชำติ แม้จะตำยลงไปก็จะไม่อด
อยำกจะได้พบกับอำหำรทำนที่ได้เคยถวำยเคยให้นั้นอยู่ตลอดกินไม่รู้จักหมด แม้เกิดมำเป็นมนุษย์ก็จะ
เกิดมำอยู่ในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์และ อำหำร ชีวิตมีควำมสุข
กำรทำนธรรมชำตำวันเกิด เป็นกิจกรรมอีกอย่ำงหนึ่งในประเพณียี่เ ป็ง เป็นกำรสร้ำง
ธรรมประจ้ำวัน เดือน ปีเกิด เพื่อหวังอำนิสงส์ควำมเป็นมงคล เสริมดวงชะตำชีวิต เกิดปัญญำรู้แจ้ง
ขึ้น กับ ตัว เอง และกำรได้สื บ พระพุ ทธศำสนำตรำบห้ ำ พันวั ส สำ ดัง ปรำชญ์ล้ ำนนำได้ก ล่ ำวไว้ว่ ำ
“บุคคลใดก็ตำม ถ้ำริบรอมทรัพย์สมบัติใดไม่ขึ้น เก็บเงินไม่อยู่มักท้ำให้สิ้นไปหมดไป ให้ทำนธรรม
ชำตำของตนเสีย แล้วจะวุฒิจ้ำเริญ” กำรทำนธรรมชำตำในสมัยโบรำณ ผู้ที่จะสร้ำงธรรมถวำย จะต้อง
ไปว่ำจ้ำงให้น้อย (ผู้บวชเป็นเณรแล้วลำสิกขำ) หนำน (ผู้บวชเป็นพระแล้วลำสิกขำ) เป็นผู้จำร (เขียน)
เป็นตัวอักษรล้ำนนำ (ตัวธรรม) ลงในใบลำนเป็นผูก น้ำเขม่ำที่ติดหม้อมำลูบ แล้วเช็ดจนปรำกฏเป็น
ตัวอักษร และร้อยเชือกด้วยฝ้ำย (เรียกว่ำ สำยสยอง) เมื่อถึงประเพณีเข้ำพรรษำ ประเพณีสิบสองเป็ง
และประเพณียี่เป็ง ผู้ที่ถวำยจะน้ำธรรมใบลำนที่สร้ำงขึ้นมำห่อในผ้ำห่อคัมภีร์และน้ำไปถวำยไว้ที่วัด
กำรสร้ำงธรรมชำตำ เป็นทำนที่กล่ำวไว้ตำมจำรีตโบรำณ ๔ ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่ำวไว้ว่ำ
๓

สัมภำษณ์ สท.อนันต์ วุฒิโรธง, สมำชิกสภำเทศบำลต้ำบลต้นธง, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๔

สัมภำษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ์, เจ้ำอำวำสวัดธำตุค้ำ, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๔๙

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรเตรียมกัณฑ์ธรรม หรือกัณฑ์เทศน์ส้ำหรับจะ
น้ำไปฟังเทศน์ ตำมคัมภีร์ธรรมชะตำวัน ชะตำเดือน และชะตำปี ที่นิยมกันมำแต่โบรำณกำล เกี่ยวกับ
ธรรมชะตำนี้ ผู้ถวำยจะต้องไปจ้ำงให้คนจำรลงในใบลำนเป็นผูกๆ แต่ละเรื่อง....”๕
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ กำรทำนธรรมชำตำวันเกิด เป็นกิจกรรมอีก
อย่ำงหนึ่งในประเพณียี่เป็ ง เป็นกำรสร้ำงธรรมประจ้ำวัดเกิด เดือนเกิด และปีเกิด เพื่อหวังอำนิสงส์
ควำมเป็นมงคล เสริมดวงชะตำชีวิต เกิดปัญญำรู้แจ้งขึ้นกับตัวเอง และกำรได้สืบพระพุทธศำสนำ
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ ประเพณีกำรทำนธรรมชะตำนี้ ชำวล้ำนนำในอดีตนิยม
สร้ำงธรรมถวำยกันมำก ดังจะเห็นได้ว่ำในหอไตรของวัดต่ำงๆ ในภำคเหนือ มีกำรเก็บรักษำพระธรรม
คัมภีร์ที่จำรบันทึกด้วยอักษรธรรมล้ำนนำไว้เป็นจ้ำนวนมำก และในท้ำยธรรมแต่ละผูก มีกำรจำร
บันทึกชื่อผู้ถวำยไว้
กล่ำวโดยสรุปคือ ผลแห่งกำรท้ำบุญในวันเกิ ด มีควำมเชื่อว่ำ “ผู้ให้อำหำร” มีควำมเชื่อ
ว่ำคือ “ให้ก้ำลัง” “ผู้ให้ผ้ำ” มีควำมเชื่อว่ำ “ให้ผิวพรรณ” “ผู้ให้ทำน” มีควำมเชื่อว่ำ “ให้ควำมสุข”
“ผู้ให้ประทีป” มีควำมเชื่อว่ำ “ให้ดวงตำ” “ผู้ให้สิ่งที่น่ำพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่ำพอใจ” “ผู้ให้สิ่งที่เลิศ
ย่อมได้สิ่งที่เลิศ” “ผู้ให้สิ่งประเสริฐย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ” “ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐสุดย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ
สุด” ผลบุญแห่งกำรท้ำควำมดี เกิดจำกควำมเชื่อในเรื่อง กำรท้ำดีย่อมได้ดีจึงน้ำไปสู่กำรประพฤติ ตน
ด้ำรงตนด้วยหลักพุทธธรรมจึงท้ำให้ชีวิตประสบควำมสุขกำย สุขใจ อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๓.๑.๒. วันขึ้น ๑๔ ค่่า เรียกว่ำ “วันดา” หมำยถึง วันที่ชำวบ้ำนไปถวำยภัคตำหำรเช้ำ
(ตำนขันข้ำวหำคนต๋ำย) ในกำรเทศน์ นิยมเทศน์ในวันเดือนยี่เหนือในวันขึ้น ๑๔ ค่้ำ เวลำประมำณ
๑๕.๐๐ น ศรัทธำชำวบ้ำนจะมำฟังเทศน์คำถำพัน คือเรื่องรำวของเวสสันดรชำดกที่พระพุทธเจ้ำทรง
แสดงไว้เป็นภำษำบำลี รวมทั้งหมดมี ๑,๐๐๐ พระคำถำ และเทศน์คัมภีร์ต่อไปอีก คือ คัมภีร์มำลัยต้น
มำลัยปลำย อำนิสงส์เวสสันตระและธัมม์ไขวิบำกเวสสันตระ ในตอนเย็นมีกำรก่อเจดีย์ทรำย ๖ ยังมี
ควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....ช่วงเย็นชำวบ้ำนจะเตรียมท้ำอำหำรคำว หวำน
ดอกไม้ธูป เทียน ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ผักสด ผลไม้ ปลอดสำรพิษ มำท้ำบุญที่วัดตั้งแต่เช้ำ....”๗

๕

สัมภำษณ์ พระครูไพศำลธรรมมำนุสิฐ, รองผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๖

สัมภำษณ์ ผศ.ดร.เขียน วันทนียตระกูล, ข้ำรำชกำรบ้ำนำญ, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๗

สัมภำษณ์ พระครูปลัดชำติชำย, เจ้ำอำวำสวัดกู่ระมัก, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๐

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ ำ ในกำรท้ำบุญให้ทำนของชำวบ้ำนนั้น ส่วน
ใหญ่จะลงมือปรุงอำหำรคำว หวำน ด้วยตนเอง ส่วนผักและผลไม้ ส่วนใหญ่ปลูกกันเอง ไม่มีสำรเคมี
ดอกไม้ธูปเทียน ท้ำกรวยดอกไม้จำกใบตองวัสดุธรรมชำติที่มีอยู่ในชุมชน
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ เมื่อถึงวันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ หรือ วันประเพณี
ยี่เป็ งชำวบ้ ำนจะนิ ย มท้ำบุ ญตักบำตร นับว่ำเป็นประเพณีกำรท้ำบุญที่สื บทอดต่อกันมำเป็นเวลำ
ยำวนำน ส้ำหรับอำหำรที่ใช้ตักบำตร หรือถวำยพระนั้นจะประกอบไปด้วย อำหำรคำว หวำนเป็นหลัก
และควำมเชื่อในอำนิสงส์ของกำรท้ำบุญ กำรเลือกดอกไม้ถ วำยพระควรถวำยดอกไม้ที่มีสี สวยสดมี
กลิ่นหอม ไม่เหี่ยวเฉำ จะส่งผลให้ผู้ที่ถวำยเกิดชำติหน้ำจะมีรูปร่ำงหน้ำตำดี กำรท้ำบุญเป็นกำรสร้ำง
ควำมปรองดองให้กับชำวพุทธ เป็นควำมศรัทธำ เพรำะถ้ำชำวพุทธทุกบ้ำนพร้อมเพรียงกันท้ำบุญ จะ
เกิดเป็นพลังแห่งควำมสำมัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสงบสุข
กล่ำวโดยสรุปคือ กิจกรรมกำรท้ำบุญให้ทำน กำรปฏิบัติธรรม กำรฟังเทศน์ ตำมประเพณี
ซึ่งเกิดจำกควำมเชื่อศรัทธำในทำงพระพุทธศำสนำมี ๔ ประกำรคือ ๑) กัมมสัทธำ เชื่อในกฎแห่งกรรม
๒) วิป ำกสั ทธำ เชื่อในผลของกรรม ๓) กัมมัส สกตำสั ทธำ เชื่อในควำมที่สั ตว์มีกรรมเป็นของตน
๔) ตถำคตโพธิสัทธำ เชื่อควำมตรัส รู้ ของพระพุทธเจ้ำ ว่ำเป็นพระสั มมำสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง
๙ ประกำร ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น้ำทำงที่แสดงให้เห็นว่ำ มนุษย์ คือเรำทุกคนนี้
หำกฝึกตนด้วยดีก็สำมำรถเข้ำถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้น ได้ ดังที่พระองค์ทรงบ้ำเพ็ญไว้ ยังมี
ควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดัง ที่ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ที่ส้ ำ คัญ กล่ ำ วไว้ ว่ำ “....กำรฟัง เทศน์ ค ำถำพัน จะสวดก่อ นกำรเทศน์
มหำชำติ กำรบูชำกัณฑ์ก็ถือว่ำ ต้องใช้เครื่องบูชำเท่ำจ้ำนวนคำถำ....”๘
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ กำรเทศน์คำถำพัน คือ ชื่อเรียกกำรสวดพระ
คำถำเวสสั น ดรชำดกเป็ น ภำษำบำลี ของพระสงฆ์ ซึ่งมี ทั้งหมด ๑,๐๐๐ พระคำถำ ซึ่ง มักจะสวด
“คำถำพัน” ก่อนกำรเทศน์มหำชำติ เพียงแต่ในกำรเทศน์ฯ นั้นผู้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำใจได้โดยง่ำยไม่มี
ควำมรู้ด้ำนภำษำบำลี ก็สำมำรถฟังและอนุโมทนำตำมพระชำติต่ำงๆ ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในกำร
บ้ำเพ็ญทศบำรมีได้ยังควำมปีติยินดีมำสู่ผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่ำงมำก เป็นธรรมเนียมถือกันมำแต่โบรำณ
ว่ำ กำรเทศน์คำถำพันต้องระวัง ไม่ให้ผิดพลำดหรือตกหล่น จะเป็นบำปหนัก กำรบูชำกัณฑ์ก็ถื อว่ำ
ต้องใช้เครื่องบูชำเท่ำจ้ำนวนคำถำ เครื่องบูช ำกัณฑ์นิยมใช้ ธง ๕ สี ธูป เทียน ดอกบัว ทุกอย่ำง
จ้ำนวนอย่ำงละ ๑,๐๐๐ ในบำงครั้งมีกำร เทศน์คำถำหมื่น คือ นิมนต์พระ ๑๐ รูป เทศน์คำถำพัน

๘

สัมภำษณ์ พระเทพรัตนนำยก, เจ้ำคณะจังหวัดล้ำพูน, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๑

พร้อมกัน และถ้ำนิมนต์พระ ๑๐๐ รูป เทศน์คำถำพัน ก็เรียกว่ำ เทศน์คำถำแสน ซึ่งเป็นค้ำบำลีที่แต่ง
ด้วยฉันทลักษณ์ต่ำงๆ กล่ำวเรื่องย่อของพระเวสสันดรตั้งแต่ต้นจนจบ
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ ชำวบ้ำนมีกำรเตรียมอำหำร จัดเตรียมเครื่องสักกำระบูชำ
ให้พร้อมส้ำหรับกำรท้ำบุญฟังเทศน์อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะประเพณียี่เป็ง เป็นวันที่ชำวบ้ำนได้ถือโอกำส
มำฟังธรรมและร่วมท้ำบุญแบบครอบครัวใหญ่ สื่อถึง กำรจัดเตรียมเครื่องสักกำรต่ำงๆ เป็นกำรบูชำที่
เรีนยกว่ำ “อำมิสบูชำ” และกำรแสดงด้วยควำมเคำรพอย่ำงอ่อนโยน เรียกว่ำ “ปฏิบัติบูชำ”
กล่ำวโดยสรุ ปคือ ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีที่ มีแฝงด้ว ยหลั กพุทธธรรม ผู้ที่มีโอกำส
มำร่วมงำนในประเพณียี่เป็ง จะได้รับทั้งควำมรู้ทำงธรรม สำมำรถน้ำมำปรับใช้ในกำรด้ำเนินชีวิต ได้
พบปะญำติพี่น้องและเพื่อนๆ ถือว่ำได้มำพบกัลยำณมิตรทำงธรรมและแสดงถึงควำมตัญญูกตเวทีที่
บุคคลดีๆ ควรน้ำมำปฏิบัติเพื่อควำมเป็นมงคลต่อชีวิตของตนเอง ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
หลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....หลังจำกกำรฟังเทศน์คำถำพันแล้ว ชำวบ้ำนจะ
เตรียมฟังกำรเทศน์คัมภีร์มำลัยต้น (เก๊ำ) เทศน์คัมภีร์มำลัยปลำย กำรฟังธรรมอำนิสงส์เวสสันตระและ
ธรรมไขวิบำกเวสสันตระ....”๙
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ ใจควำมส้ำคัญในกำรเทศน์คัมภีร์มำลัยต้น
(เก๊ำ) ได้กล่ำวถึง พระมำลัยเถระ เดินทำงไปเยี่ยมนรก ได้พบพญำยมรำชและเห็นสัตว์นรกจ้ำนวนมำก
พญำยมรำชบอกกับพระมำลัยว่ำ กำรท้ำบุญท้ำทำน กำรฟังเทศน์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตำยนั้น
อำจท้ำให้ ผู้ที่อยู่ในนรกพ้นจำกควำมทุกข์ได้ ใจควำมส้ำคัญ กำรเทศน์คัมภีร์มำลัยปลำย ได้กล่ำวถึง
พระมำลัยเดินทำงไปสวรรค์ ได้พบพระอริยะเมตไตรเทวบุตร ผู้ซึ่งจะมำตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำองค์
ต่อไป พระมำลัยถำมว่ำ ท้ำอย่ำงไรจะได้ร่วมศำสนำกับพระศรีอริยะเมตไตร ได้ค้ำตอบว่ำ ผู้ที่ได้สดับ
ฟังกำรเทศมหำชำติตั้งแต่ต้นจนจบจะได้พบกับศำสนำพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้ำ และใจควำมส้ำคัญ
กำรฟังธรรมอำนิสงส์เวสสันตระและธรรมไขวิบำกเวสสันตระ ได้กล่ำวถึง อำนิสงส์ต่ำง ๆ ของกำรฟัง
เทศน์มหำชำติ รวมถึงกำรได้อยู่ร่วมพระศำสนำของพระศรีอริยะเมตไตร และชำติต่ำ ง ๆ ของพระ
เวสสันดร นำงมัทรี กัณหำ ชำลี ชูชก จึงท้ำให้เกิดเป็นเรื่องรำวพระเวสสันดรชำดกชำติสุดท้ำยก่อน
เกิดเป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในยุคปัจจุบัน
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ นักปรำชญ์ล้ำนนำในสมัยก่อน มีกุศโลบำยอันฉลำดที่จะ
ดึงให้ชำวบ้ำนรู้จั กท้ำบุญ ฟังเทศน์คัมภีร์มำลัยต้น (เก๊ำ) คัมภีร์มำลั ยปลำย กำรฟังธรรมอำนิสงส์
เวสสันตระและธรรมไขวิบำกเวสสันตระ ท้ำให้ผู้ที่ได้รับฟังธรรมแล้วนั้นจะเกิดควำมรู้สึกเกรงกลัวต่อ
๙

สัมภำษณ์ พระครูอำทร เจ้ำคณะอ้ำเภอหำงดง, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๒

บำปในสมัยโบรำณท่ำนได้ก้ำหนดชำดกธรรมประจ้ำปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด ของคนทั้งหลำยไว้ พร้อม
กับบอกไว้ว่ำ “บุคคลใดที่เก็บออมเงินทรัพย์สมบัติใดไม่ขึ้น เก็บเงินไม่อยู่ ให้ท้ำทำนธรรมชำตำของตน
เสีย แล้วเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป” ปรำกฏว่ำคนทั้งหลำยต่ำงพำกันมำท้ำบุญด้วยควำมเชื่อและควำมศรัทธำ
อย่ำงแรงกล้ำ
กล่ำวโดยสรุปคือ พิธีกรรมในประเพณียี่เป็ง มีคุณค่ำต่อคนในสังคมช่วยสร้ำงพลั งควำม
สำมั ค คี สร้ ำ งกั ล ยำณมิ ต รที่ ดี ใ นชุ ม ชน และสร้ ำ งควำมรั ก ของคนในครอบครั ว อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข
แสดงออกถึงกำรรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ รู้จักกตัญญูต่อ บรรพบุรุษ มีควำมในกำรสร้ำงบุญ
กลับบำป มีกำรแสดงควำมเคำรพอย่ำงนอบน้อมและอ่อนโยน พิจำรณำได้ในสิ่งที่ควรบูชำหรือไม่ควร
บูชำ เรำจึงควรรักษำประเพณียี่เป็งนี้ไว้ต่อไป
๓.๑.๓ วันขึ้น ๑๕ ค่่า เรียกว่ำ “วันฟังธรรม” หมำยถึง วันเดือนยี่เหนือเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่้ำ
เวลำเช้ำตรู่จะเริ่มฟังกัณฑ์ทศพรและกัณฑ์ต่อ ๆ มำตำมล้ำดับ มีเวลำพักตักบำตรตอนเช้ำและฉันเพล
จำกนั้นเทศน์ติดต่อกัน กำรฟังเทศน์และเป็นเจ้ำภำพกัณฑ์ เทศน์ สำมำรถเป็นเจ้ำภำพร่วมกัน เมื่อ
เทศน์กัณฑ์ใด ให้เจ้ำภำพของกัณฑ์จุดธูปเทียน (ผำงประทีป) เท่ำจ้ำนวนพระคำถำ เพื่อบูชำคำถำของ
กัณฑ์นั้น เป็นกำรฟังพระธรรมเทศนำ อันเป็นพระชำติสุดท้ำยของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้มำประสูติ
และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำในชำติต่อมำ มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ และมีกำรปล่อยว่ำวลมบูชำเกศจุฬำมณี
และในช่วงเย็นมีกำรฟังธรรมอำนิสงฆ์ผำงประทีป๑๐ ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....วันฟังธรรม บำงวัดถึงขั้นปิดวิหำรฟังธรรมไม่ให้ใคร
ออกไป เพรำะเขำมีควำมเชื่อว่ำกำรฟังธรรมเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ จะได้คำถำพรรณ ได้รับอำนิสงส์ที่
ยิ่งใหญ่ ครั้นตำยจำกโลกนี้จะได้พบกับพระศรีอริยะเมตไตย....”๑๑
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ กำรฟังธรรม เปรียบเหมือนกำรสร้ำงถ้้ำให้แก่
จิตใจ แต่บำงท่ำนไม่สนใจฟังธรรม ถ้ำท่ำนสร้ำงถ้้ำไว้ในจิตใจอยู่ด้วยควำมสงบ ฟังไปก็เกิดควำมรู้
ควำมดี มีพลังและปัญญำ แต่บำงคนก็ไม่อยำกฟัง มันใกล้ชิดกันเกินไป เหมือนสัปเหร่ออยู่ใกล้ผี ชีอยู่
ใกล้พระ ใกล้เกลือกินด่ำง
จำกค้ำกล่ ำวนี้ สะท้อนให้ เห็นว่ำ อำนิส งส์ หรือผลดีอันเกิดจำกกำรฟังนั้น มีประโยชน์
มำกมำยท้ำให้ได้ฟังเรื่องใหม่ ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมำก่อน ได้ใส่ใจในเรื่องเก่ำ ทบทวน
หวนคิดถึงอดีตชีวิตที่ผ่ำนมำ ศรัทธำฟัง สนใจฟัง ทบทวน จดหัวข้อ ปฏิบัติทันที่อย่ำรอรีแต่ประกำรใด

๑๐

สัมภำษณ์ พระเทพรัตนนำยก, เจ้ำคณะจังหวัดล้ำพูน, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๑๑

สัมภำษณ์ พระครูอำทร เจ้ำคณะอ้ำเภอหำงดง, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๓

บรรเทำควำมกังขำ ปิดประตูควำมกังวลสงสัยเสียได้ เป็นสัมมำทิฏฐิ ไม่เข้ำใจสิ่งใดในทำงที่ผิดมีสติ
มั่นคง มีสติดี จริตไม่แปรปรวน
กล่ำวโดยสรุป คือ ชำวล้ำนนำมีควำมเชื่อในเรื่อง บำป บุญ ดี ชั่ว กำรได้ไปวัดท้ำบุญฟัง
ธรรมนั้น เป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมเชื่อเรื่องกำรได้บุญ คือ กำรไปวัดของชำวล้ำนนำ ไม่เพียงแต่ไป
ท้ำบุญเท่ำนั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์แฝงในกำรไปวัด คือ กำรไปพบปะพูดคุยกัลป์บุคคลอื่นที่ร่วมกันใน
สังคม ดังนั้น ค้ำสอน ข้อคิด ระเบียบกำรประพฤติของสังคม จริยธรรม ควำมดีที่ควรปฏิบัติตำมหลัก
พุทธศำสนำ ได้ถ่ำยทอดและเรียนรู้จำกกระบวนกำรทำงสังคม ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรฟังเทศน์เวสสันดรชำดก นิยมฟังในประเพณีตั้ง
ธรรมหลวง เป็นกำรเทศน์แบบประจ้ำปี คือ สมำชิกในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้ำภำพถวำยกัณฑ์เทศน์ และ
สำมเณรเป็นผู้เทศน์แบบสืบชะตำอำยุ....”๑๒
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ ธรรมชำตำวันเกิด คนเกิดวันอำทิตย์ สร้ำง
ธรรม สังคินี คนเกิดวันจันทร์ สร้ำงธรรม วิภังคะ คนเกิดวันอังคำร สร้ำงธรรม ธำตุกถำ คนเกิดวัน
พุทธ สร้ำงธรรมปุคคลปัญญัตติ คนเกิดวันพฤหัสบดี สร้ำงธรรม กถำวัตถุ คนเกิดวันศุกร์ สร้ำงธรรม
ยมกะ คนเกิดวันเสำร์ สร้ำงธรรม มหำปัฏฐำน
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ ชำวล้ำนนำมีควำมเชื่อว่ำ ปีเกิดมีควำมส้ำคัญ ดังนั้น
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปีเกิดกับเรื่องโชคชะตำ จึงเกี่ยวข้องกันในประเพณีสืบชะตำ ซึ่งผู้ เกิดใน
ปีต่ำงๆ เป็นเจ้ำภำพถวำยกัณฑ์เทศน์ และฟังเทศน์กัณฑ์นั้น ๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
คนเกิดปีใจ้ ปีหนู

สร้ำงธรรม

เตมิยะ

คนเกิดปีเป้ำ ปีวัว

สร้ำงธรรม

เวสสันตระ

คนเกิดปียี

สร้ำงธรรม

สุทธนู

คนเกิดปีเหม้ำ ปีกระต่ำย

สร้ำงธรรม

เนมิรำช

คนเกิดปีสี

ปีงูใหญ่

สร้ำงธรรม

สมภมิตร

คนเกิดปีใ์ส้ ปีงูเล็ก

สร้ำงธรรม

ภูริทัต

คนเกิดปีสะง้ำ ปีม้ำ

สร้ำงธรรม

สุธน

คนเกิดปีเม็ด ปีแพะ

สร้ำงธรรม

ช้ำงฉัททันต์

๑๒

ปีเสือ

สัมภำษณ์ พระครูไพศำลธรรมมำนุสิฐ, รองผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๔

คนเกิดปีสัน ปีวอก

สร้ำงธรรม

มโหสถ

คนเกิดปีเร้ำ ปีไก่

สร้ำงธรรม

สิทธำตถ์

คนเกิดปีเส็ด ปีหมำ

สร้ำงธรรม

กุสรำช

คนเกิดปีไค้ ปีช้ำง

สร้ำงธรรม

สุตตโสม

ทำงล้ำนนำนับปีหมูนักษัตรตัวที่ ๑๒ เป็นปีช้ำง
กล่ำวโดยสรุป คือ จำกควำมเชื่อเรื่อง กำรเกิดร่วมยุคแล้วชำวล้ำนำยังน้ำพิธีกรรมกำรสืบ
ชะตำอันเป็นไชยมงคลตำมแบบพื้นเมือง ร่วมกับกำรฟังเทศน์ตั้งธรรมหลวง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ที่น้ำไปสู่ควำมศรัทธำ กำรท้ำบุญและกำรบริจำคทำนให้กับวัด รวมถึงกำรได้เป็นเจ้ำภำพกัณฑ์เทศน์
จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีควำมส้ำคัญในกำรท้ำนุบ้ำรุงพระศำสนำ

๓.๒ พิธีกรรมประเพณียี่เป็งในล้านนา
พิธีกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม คนในสังคมที่เจริญแล้วต่ำงก็มี
ประเพณีและพิธีกรรมที่ มีกำรปฏิบัติเฉพำะท้องถิ่น พิธีกรรมเป็นเครื่องชี้ถึงควำมสำมัคคีควำมกลม
เกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม พิธีกรรมส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของศำสนำ
เช่น กำรท้ำบุญตักบำตร กำรไหว้พระสวดมนต์ กำรท้ำบุญในเทศกำลต่ำง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมเชื่อของ
แต่ละท้องถิ่น
๓.๒.๑. พิธีการท่าบุญตักบาตร (ตานขันข้าว)
พิธีกำรท้ำบุญตักบำตร (ตำนขันข้ำว) คือ ประเพณีกำรท้ำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้
วำยชนม์ไปแล้ ว เป็ นวัฒ นธรรมที่แสดงถึงควำมกตัญญู อีกแบบหนึ่งของชำวล้ ำนนำ โดยน้ำส้ำรับ
กับข้ำวไปถวำยวัดในวันเทศกำลส้ำคัญ เช่น งำนสงกรำนต์ งำนเข้ำพรรษำและออกพรรษำ หรือท้ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลในโอกำสส้ำคัญอื่นๆ ในกำรที่นี้จะกล่ำวถึงกำรท้ำบุญตักบำตรในวันประเพณียี่เป็งของ
ชำวล้ำนนำ
รุ่งขึ้นในตอนเช้ำเป็นวันท้ำบุญ เวลำประมำณ ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ชำวบ้ำนจะเตรียมขัน
ข้ำวมี ผลไม้ ข้ำวสุก เนื้อทอด ห่อนึ้ง (ห่อหมก) ข้ำวต้ม ขนมสอดไส้ กรวยดอกไม้สดพร้อมกับเขียนชื่อ
ผู้ที่เรำต้องกำรอุทิศให้ ใส่ในส้ำหรับถวำยพร้อมน้้ำหยำด (กำรกรวดน้้ำ) เมื่อชำวบ้ำนมำกันโดยพร้อม
เพียงพระสงฆ์ก็จะมีโวหำรกล่ำวน้ำกำรท้ำบุญ จำกนั้นเป็นพิธีกำรฟังธรรมมำลัยโผดโลก และกำรฟัง
ธรรมอำนิสงส์ตำนหำคนต๋ำย ซึ่งชำวล้ำนนำได้ปฏิบัติสืบทอดกันมำ ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
หลักกล่ำวไว้ว่ำ

๕๕

ดังที่ ผู้ ใ ห้ ข้ อมูล ที่ส้ ำคั ญกล่ ำวไว้ ว่ำ “....หลั ง จำกท้ ำบุญ กรวดน้้ำให้ ผู้ ล่ ว งลั บ เสร็จ แล้ ว
ชำวบ้ำนจะนั่งฟังธรรมมำลัยโผดโลก เป็นพระธรรมเทศนำที่พระนิยมใช้เทศน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่
ตำยไปแล้ว เพื่อใช้เป็นกุศโลบำยให้ผู้ที่ได้รับฟังหมั่นรักษำศีล กระท้ำแต่ควำมดีงำม....”๑๓
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ มีพระภิกษุผู้มีศีลธรรมอันดีงำมรูปหนึ่ง ชื่อ
พระเทพมำลัย ได้ลงไปยังเมืองนรก ได้เห็นควำมน่ำเวทนำของสัตว์นรกก็มีควำมปรำรถนำจะโปรดสัตว์
ทั้งหลำยให้พ้นจำกทุกข์ทรมำน ก่อนที่พระเทพมำลัยจะกลับเมืองมนุษย์โลกนั้น พระยำยมรำชได้ฝำก
พระเทพมำลัยว่ำ ให้มนุษย์ด้ำรงชีวิตอยู่ด้วยควำมไม่ประมำท จงหมั่นรักษำศีลท้ำแต่ควำมดี เพื่อที่จะ
ได้ไปเกิดบนสวรรค์ เมื่อพระเทพมำลัยกลับมำถึงบ้ำนเมืองก็ออกบิณฑบำตในหมู่บ้ำน และบอกให้
ชำวบ้ำนได้รู้ว่ำญำติพี่น้องที่อยู่ในนรก ขอให้รักษำศีลธรรมและท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อที่จะได้พ้นจำก
นรก เมื่อญำติพี่น้องรู้ข่ำวจำกพระเทพมำลัย ก็พำกันตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมค้ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ
และต่ำงพำกันท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์นรก ตำมค้ำบอกเล่ำของพระเทพมำลัย
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรด้ำเนินชีวิตอยู่หำกรู้จักกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในกำรด้ำรงชีวิต จะน้ำพำมำซึ่งควำมสงบสุข กำรรู้จักปล่อยวำง ให้อภัยและรู้จัก เผื่อแผ่ ท้ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลตำมกำลเวลำที่เหมำะสม นอกจำกจะเป็นกำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกำรท้ำบุญ
แล้ว ยังเป็นกำรสืบทอดในเรื่องควำมกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยไม่ต้องใช้วิธีอบรมสั่งสอน แต่เป็นวิธีที่
ผู้ใหญ่ได้ปฏิบัติตนให้ลูกหลำนได้เห็นเป็นตัวอย่ำง ซึ่งเป็นวิธีกำรถ่ำยทอดแทนกำรสอนที่ดีที่สุด
กล่ ำวโดยสรุ ป คือ กำรท้ ำบุญ ตักบำตร เป็น กำรปฏิบัติ ที่สื บ ทอดกันมำในล้ ำนนำตำม
ประเพณีวัฒนธรรมและค่ำนิยมของคนในชุมชน ที่แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบุพกำรีและ
ควำมสำมัคคีของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม กำรปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่ำงที่ดี มีค่ำยิ่งกว่ำค้ำสอน
ใด ๆ กำรท้ำบุญตักบำตรยังท้ำให้เรำได้พบกัลยำณมิตรทำงธรรม ที่มีควำมศรัทธำในหลักกำรท้ำบุญ
เนื่องโอกำสต่ำง ๆ ตำมประเพณีและวัฒนธรรมทำงศำสนำ ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....หลังจำกฟังฟังธรรมมำลัยโผดโลกแล้ว ต้องฟัง
ธรรมอำนิสงส์ตำนหำคนตำย เพื่อเป็นกำรท้ำบุญตักบำตรที่สมบูรณ์และเป็นสิริมงคลต่อตนเอง....”๑๔
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ พระเจ้ำพิมพิสำรถวำยมหำทำนพระพุทธเจ้ำ
แล้ว ไม่ได้ทรงอุทิศทำนให้แก่ใคร ครั้นถึงเวลำกลำงคืน พวกเปรตที่ สิ้นหวังจำกอุทิศทำนพำกันออกมำ
ท้ำเสียงต่ำง ๆ ทั่วรำชนิเวศน์ ถึงรุ่งเช้ำพระเจ้ำพิมพิสำร ทรงกรำบทูลพระพุทธเจ้ำว่ำ เสียงนั้นเป็น
๑๓

สัมภำษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ์, เจ้ำอำวำสวัดธำตุค้ำ, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๑๔

สัมภำษณ์ พระครูไพศำลธรรมมำนุสิฐ, รองผู้อ้ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๖

เพรำะเหตุใด จะเกิดอะไรขึ้นแก่พระองค์ พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำเป็นเสียงของพระญำติของพระเจ้ำพิม
พิสำรที่เกิดเป็นเปรต หวังว่ำเมื่อพระองค์ถวำยมหำทำนแด่พระพุทธเจ้ำแล้วจะอุทิศส่วนกุศลแก่ญำติ
เปรตทั้งหลำยนั้น พระเจ้ำพิมพิสำรไม่ได้อุทิศส่วนกุศลแก่ญำติเปรตทั้งหลำยนั้น พวกเขำพำกันสิ้นหวัง
จึ ง ได้ ส่ ง เสี ย งเช่ น นั้ น วั น รุ่ ง ขึ้ น พระพุ ท ธเจ้ ำ เสด็ จ เข้ ำ ไปภำยในรำชนิ เ วศน์ พ ร้ อ มด้ ว ยภิ ก ษุ ส งฆ์
พระพุทธเจ้ำได้ท้ำให้อำกำรของเปรตทั้งหลำยนั้นปรำกฏเฉพำะหน้ำพระเจ้ำพิมพิสำร พระเจ้ำพิม
พิสำรถวำยน้้ำทักษิโณทกแล้วกล่ำวว่ำ “ขอทำนนี้จงมีแก่พวกท่ำน” ในขณะนั้นก็บังเกิดสระโบกขรณี
ขึ้น พวกเปรตพำกันช้ำระตน ดื่มน้้ำนั้นก็ระงับจำกควำมล้ำ บำกหิวกระหำย มีผิวพรรณงำมดุจทองทุก
ครั้งเมื่อพระเจ้ำพิมพิสำรถวำยข้ำวยำคู ของเคี้ยวของกินแล้วทรงอุทิศส่วนกุศล โภชนำหำรทั้งหลำย
อันเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้น เปรตพวกนั้นพำกันบริโภคของทิพย์นั้น ท้ำให้มีอินทรีย์บริบูร ณ์ ถัดมำทรง
ถวำยผ้ำ เสนำสนะต่ำง ๆ แล้วอุทิศ ของเหล่ำนั้นอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรต แต่นั้นพระพุทธเจ้ำ
เสวยภัตตำหำรเสร็จแล้ว ตรัสอนุโมทนำสรรเสริญถึงคุณของกำรท้ำทักษิโณทกของพระเจ้ำพิมพิสำร
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตำยนั้นต้องประกอบด้วย
บุพเจตนำ มุญจนเจตนำ และอปรภำคเจตนำ ตั้งใจท้ำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง คนตำยจะได้ไม่กังวล
แล้วกรวดน้้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตำย บุญที่ได้อุทิศไปนั้น แม้ไม่ถึงผู้ตำย ก็จะเป็นผลบุญต่อผู้ที่ท้ำนั้นติด
ตัวไปในภำยภำคหน้ำ มีชีวิตอยู่อย่ำได้ประมำท ให้คบนักปรำชญ์ รักษำศีล ท้ำบุญ ขอให้ได้พบพระศรี
อริยเมตไตรย บุญทั้งหลำยนั้นจะส่งผลให้ได้พบสุข ๓ ประกำร มีนิพพำนเป็นที่สุด
กล่ำวโดยสรุปคือ กำรฟังธรรมอำนิสงส์ตำนหำคนตำย ท้ำให้รู้ว่ำกำรท้ำบุญตักบำตรทุก
ครั้งควรมีกำรแผ่เมตตำและกรวดน้้ำ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ำกรรมนำยเวร กรวดน้้ำแผ่ส่วนบุญด้วยวิธี
หลั่งน้้ำ เป็นกำรท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นทำนนั้นได้รับผลอำนิสงส์เป็นอันมำก
๓.๒.๒. การปล่อยว่าวควันหรือว่าวไฟ
ในควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรปล่อยว่ำวฮม ซึ่งโคมลอยกลำงวัน เรียกว่ำ “ว่ำวโฮม-ว่ำวควัน”
ส่วนโคมลอยกลำงคืน เรียกว่ำ “ว่ำวไฟ” ชำวล้ำนนำเชื่อว่ำ พระธำตุประจ้ำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเส็ด
หรือ ปีหมำ คือ พระเกศแก้วจุฬำมณีที่ประดิษฐำนอยู่บนสวรรค์ กำรปล่อยว่ำวฮมหรือว่ำวไฟ พร้อม
กับบูชำด้วยสวยดอกไม้ธูปเทียน โดยน้ำผูกติดกับตัวว่ำวขึ้นไป หรือบุคคลทั่วไปก็สำมำรถบูชำว่ำวฮม
ว่ำวไฟ เพื่อสักกำระพระเกศแก้วจุฬำมณีได้เช่นกัน
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรปล่อยว่ำวฮม โดยใช้ควันไฟที่มีควำมร้อนอัดเข้ำ
ไปในตัวว่ำว เรียกว่ำ ฮมควัน ควันไฟที่อัดเข้ำไป ท้ำให้ภำยในตัวว่ำวมีควำมร้อนที่จะให้พยุงตัวว่ำวให้

๕๗

ลอยขึ้น เนื่องจำกอำกำศภำยนอกในช่วงเดือนยี่ ซึ่งอำกำศเย็นลงบ้ำงแล้ว ดังนั้น กำรปล่อยโคมนิยม
ปล่อยกันในช่วงก่อนเที่ยง เพรำะอำกำศก้ำลังดีส้ำหรับกำรปล่อยว่ำว ต้องท้ำในที่โล่งกลำงแจ้ง....”๑๕
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคั ญพบว่ำ จำกนั้นน้ำเอำสะตวงใส่ข้ำวตอกดอกไม้ ข้ำว
ปลำอำหำร และอำจมีจ ดหมำยใส่ ล งไปด้ว ย ผู ก ติดไว้ตรงกลำงปำกว่ำว พอว่ำวลู่ มือมำกขึ้น คื อ
สำมำรถลอยขึ้นได้แล้วให้ฮ่ม คือ กำรโยกว่ำวขึ้นลงสองสำมครั้งแล้วจึงปล่ อยมือ พอว่ำวลอยขึ้นไปได้
สักระยะเสีย งประทัดจะดังขึ้น ประดับประดำด้วยลู กเล่ นต่ำง ๆ พอว่ำวลอยสูงขึ้นจนติดลมบนจะ
สำมำรถลอยไปได้ไกลมำก
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรบูชำพระเกศแก้วจุฬำมณีที่ประดิษฐำนอยู่บนสวรรค์
แสดงออกถึงควำมเคำรพสักกำรบูชำของมนุษย์ เพื่อให้ได้สมหวังตำมที่ตนปรำรถนำไว้ และจ้ำเป็นต้อง
บูชำบุคคลที่ควรบูชำเป็นตัวอย่ำงในกำรด้ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง บุคคลที่มีธรรมและวัตถุที่สื่อถึงบุคคลผู้มี
ธรรมและสื่อถึงหลักธรรม จึงเป็นสิ่งที่ควรบูชำ
กล่ำวโดยสรุปคือ กำรรมควันว่ำวลมจะแบ่งหน้ำที่กัน กลุ่มหนึ่งช่วยกันพัดเอำลมเข้ำปำก
ว่ำว สมัยก่อนใช้กระด้ง ปัจจุบันนิยมใช้พัดลม เพรำะสะดวกและมีลมแรง มีคนหนึ่งท้ำหน้ำที่ใช้ ไม้
ประคองให้ยกขึ้น เพื่อไม่ให้ว่ำวกองกับพื้น และอีกกลุ่มหนึ่งเตรียมในส่ว นรมควันไฟ โดยมำกใช้ไม้ไผ่
พันด้วยผ้ำแล้วชุบด้วยน้้ำมัน ใช้ไม้ไผ่มำท้ำเป็นกระบอกสูบ น้ำไม้ไผ่ที่พันด้วยผ้ำชุบน้้ำ มันสอดเข้ำไป
ในกระบอกเพื่อให้ไฟลุก หรือใช้กำบกล้วยท้ำเป็นกรวยสวมไว้ เพื่อกันมิให้ไฟลุกมำกจนไหม้กระดำษ
ว่ำว กระบอกไม้ไผ่นี้เพื่อเพิ่มควันควำมร้อนเข้ำไปในตัวว่ำว ในขณะที่รมควันไฟ ให้ส้ำรวจรอยรั่วถ้ำพบ
รอยรั่ว ให้น้ำกระดำษติดกำวปะทันที เมื่อรมควันไปได้ระยะหนึ่ ง ในตัวว่ำวจะมีควำมร้อนเพียงพอที่
ท้ำให้ตัวว่ำวสำมำรถลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ำได้ ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ ว่ำ “....กำรท้ำว่ำวไฟ ที่ใช้ปล่อยในตอนกลำงคืน อำศัย
ควำมร้อนจำกลูกไฟที่ผูกติดกับแกนกลำง ท้ำให้ว่ำวไฟลอยขึ้นสู่อำกำศ ลูกไฟที่ผูกติดแกนกลำงของตัว
ว่ำวไฟ ในอดีตนั้น ใช้ขี้ย้ำหล่อเป็นแท่ง ปัจจุบันนิยมใช้กระดำษช้ำระชุบขี้ผึ้งเทียนพรรษำ....”๑๖
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ ช่ำงที่ท้ำว่ำวไฟ จะไปบูชำเศษเทียนพรรษำที่
เหลือจำกกำรจุดและเทียนพรรษำที่ยังไม่ได้ใช้จ้ำนวนมำก น้ำมำต้มให้ละลำยแล้วน้ำกระดำษช้ำระ
๑ ม้วน ตัดออกเป็น ๒-๓ ส่วน น้ำมำชุบขี้ผึ้งไว้เป็นลูกไฟ บ้ำงชุบด้วยน้้ำมันก๊ำดหรือน้้ำมันพืช แต่ชุบ
ขี้ผึ้งให้คุณภำพดีกว่ำ เพรำะน้้ำขี้ผึ้งเมื่อถูกควำมร้อนไม่หยดมำกระหว่ำงที่ลอย และให้แสงสว่ำงที่นำน
กว่ำน้้ำมันก๊ำซและน้้ำมันพืช
๑๕

สัมภำษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ์, เจ้ำอำวำสวัดธำตุค้ำ, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๑๖

สัมภำษณ์ ผอ.สมเพชร บูรณพงษ์, ข้ำรำชกำรบ้ำนำญ, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๕๘

จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรปล่อยว่ำวไฟ ต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของชำวบ้ำน
อย่ำงน้อย ๒–๔ คน เนื่องจำกต้องระมัดระวังมิให้ลูก ไฟไหม้กระดำษ ซึ่งกำรปล่อยว่ำวไฟ ต้องมีคน
ช่วยกันจับประคองตัวโคมไม่ให้แกว่ง เริ่มจำกกำรจับตัวว่ำวไฟขึ้นมำโดยให้ปำกว่ำวอยู่ด้ำนล่ำง ก้นว่ำว
อยู่ด้ำนบน น้ำลูกไฟมัดติดตรงแกนลวดกึ่งกลำงปำกโคม ดึงตัวโคมให้ด้ำนในกลวงเป็นช่องทรงกลม
โล่ง ๆ อำจจะจับแกว่งไปแกว่งมำให้อำกำศเข้ำไปพองตัวว่ำว ให้ตัวว่ำวเป็นรูปทรงกระบอก จำกนั้นจุด
ลูกไฟแกนกลำง ควำมร้อนจะดันตัวโคมให้พองตัว สักครู่ว่ำวไฟจะขยับลอยขึ้น ให้จับว่ำวให้แน่น และ
ตั้งจิตอธิษฐำนให้พบกับแสงสว่ำง ปล่อยทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บ หรือกล่ำวค้ำบูชำพระเกศแก้วจุฬำมณี
กล่ำวโดยสรุปคือ กำรปล่อยว่ำวฮมในตอนกลำงวันและกำรปล่อยว่ำวไฟในตอนกลำงคืน
นั้นมีจุดประสงค์ในกำรบูชำเช่นเดียวกัน คือ กำรบูชำพระเกศแก้วจุฬำมณี โดยมีควำมเชื่อเพื่อสะเดำะ
เครำะห์ ให้หมดทุกข์หมดโศก มีสุขภำพแข็งแรง และยังสื่อได้ถึง พลังแห่งควำมสำมัคคีของคนใน
ชุมชนเพรำะกำรปล่อยว่ำวฮมและว่ำวไฟ ต้องใช้ก้ำลังคนอย่ำงน้อย ๒–๔ คน ต่อลูก ดังนั้นผู้ที่ต้องมำ
ช่วยเหลือในกำรปล่อยว่ำวต้องมีควำมสำมัคคีและเข้ำใจกันถึงจะสำมำรถปล่อยว่ำวขึ้นสู่ฟ้ำได้ส้ำเร็จ
เมื่อประเทศ สังคม ชุมชนใด มีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ย่อมน้ำพำมำซึ่งควำมสันติสุขและควำมส้ำเร็จ
ทุกเป้ำหมำยทุกกิจกรรม
๓.๒.๓. การฟังเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง)
พิธีกรรมประเพณียี่เป็งในล้ำนนำ ในวันขึ้น ๑๕ ค่้ำ หมำยถึง “วันฟังธรรม” เป็นวันที่สอง
ในกำรเทศน์มหำชำติในวัฒนธรรมล้ำนนำ มีลักษณะบทบำทในกำรฟังเทศน์ที่มุ่งเน้นบทบำทส้ำคัญ คือ
กำรให้ธรรมะ เพื่อควำมซำบซึ้งในรสพระธรรม ให้ควำมเพลิดเพลิน ได้มีโอกำสอยู่ร่วมพบปะในกำร
ร่วมฟังกำรแสดงธรรม เวลำเช้ำตรู่จะเริ่มฟังกัณฑ์ทศพรและกัณฑ์ต่อ ๆ มำตำมล้ำดับ มีเวลำพักตัก
บำตรตอนเช้ำและฉันเพล จำกนั้นจะเทศน์ติดต่อกัน กำรฟังเทศน์และเป็นเจ้ำภำพกัณฑ์เทศน์ สำมำรถ
เป็นเจ้ำภำพร่วมกันหรือฟังแบบสืบชำตำต่ออำยุ ตำมปีเกิดของแต่ละคน เมื่อเทศน์กัณฑ์ใด ให้เจ้ำภำพ
ของกัณฑ์จุดธูปเทียนผำงประทีป เท่ำจ้ำนวนพระคำถำ เพื่อบูชำคำถำของกัณฑ์นั้นจนครบคำถำ
ดังที่ผู้ ให้ข้อมูล ที่ส้ำคัญกล่ ำวไว้ว่ำ “.....อำนิส งส์ ในกำรฟังเทศน์มหำชำติแต่ล ะกัณฑ์
ชำวบ้ำนชื่นชอบ มีควำมศรัทธำไม่เหมือนกัน ใครชอบกัณฑ์ไหนจะมีกำรปักยอดกัณฑ์เทศน์ มำกน้อย
ไม่เท่ำกัน แต่ชำวบ้ำนก้อจะนั่งฟังธรรมจนจบทั้ง ๑๓ กัณฑ์.....”๑๗
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ ชำวบ้ำนมำฟังธรรมด้วยควำมพร้อมเพียงกัน
ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑-๑๓ กัณฑ์ ดังนี้ กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร มี ๑๙ พระคำถำ กัณฑ์นี้ เทศน์แบบธรรมดำ ไม่ได้

๑๗

สัมภำษณ์ พระเทพรัตนนำยก, เจ้ำคณะจังหวัดล้ำพูน, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.
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เทศน์ท้ำนองระบ้ำ กัณฑ์นี้พรรณนำถึงกำรที่พระนำงผุสดีทรงขอพรจำกพระอินทร์ ๑๐ ประกำรก่อนที่
จะจุติในมนุษย์โลกเป็นพระมำรดำของพระเวสสันดร เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ สำธุกำร ทศพร
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรำรถนำถ้ำเป็นสตรีจะได้
สำมีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจบุรุษจะได้ภรรยำเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกันจะได้บุตรหญิงชำยเป็น
คนว่ำนอนสอนง่ำยมีรูปกำยงดงำมมีควำมประพฤติดีกิริยำเรียบร้อยทุกประกำร
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ กำรท้ำบุญจักให้ส้ำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐำนจิตตั้งเป้ำหมำยชีวิตที่
ตนปรำรถนำไว้ ควำมปรำรถนำที่จะส้ำเร็จสมดังตั้งใจผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่ำวคือ ต้องกระท้ำ
ควำมดีรักษำควำมดีนั้นไว้ และหมั่นเพิ่มพูนควำมดีให้มำกยิ่งขึ้น
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ มี ๑๓๔ พระคำถำ กัณฑ์นี้เทศน์แบบธรรมดำ ไม่ได้เทศน์ท้ำนอง
ระบ้ำ กัณฑ์นี้พรรณนำถึงจุติปฏิสนธิของพระนำงผุสดีและพระเวสสันดร ตลอดถึงทรงอภิเษกสมรสกับ
พระนำงมัทรี พระธิดำแห่งกษัตริย์แคว้นมัทรำชจนกระทั่งถึงถูกเนรเทศออกจำกเมืองสู่ป่ำ พรรณนำถึง
ป่ำหิมพำนต์ เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ ตวงพระธำตุ หิมพำนต์
อานิสงส์ ผู้ ใดบู ช ำกัณฑ์หิ มพำนต์ย่อมได้สิ่ งปรำรถนำทุกประกำรครั้นตำยแล้ ว ได้ไป
บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันมโหฬำรมีบริวำรแวดล้อมบ้ำรุงบ้ำเรออยู่เป็นนิตย์จุติจำก
สวรรค์แล้วจะลงมำเกิดในตระกูลขัตติยะมหำศำล หรือตระกูลพรำหมณ์มหำศำลอันบริบูรณ์ด้ว ย
ทรั พย์ ศ ฤงคำร บริ ว ำรมำกมำยนำนำประกำร เช่น โค กระบือ ช้ำง ม้ำ รถยำนพำหนะจะนับจะ
ประมำณมิได้ประกอบด้วยสุขกำยสบำยใจทุกอิริยำบถ
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ คนดีเกิดมำน้ำพำโลกให้ร่มเย็น โลกต้องกำรผู้เสียสละมิฉะนั้นหำยนะ
จะบังเกิด กำรท้ำดีย่อมมีอุปสรรค “มำรไม่มีบำรมีไม่มำมำรยิ่งมำบำรมียิ่งแก่กล้ำ” จุดหมำยแห่งกำร
เสียสละอยู่ที่พระโพธิญำณมิหวั่นไหวแม้จะได้รับทุกข์
กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ มี ๒๐๙ พระคำถำ กัณฑ์นี้ เทศน์แบบธรรมดำ ไม่ได้เทศน์ท้ำนอง
ระบ้ำ กัณฑ์นี้พรรณนำถึงกำรที่พระนำงผุสดี ไปทูลขอโทษ ไม่ทรงโปรดตลอดถึงกำรพรรณนำสัตตสด
กมหำทำน จนถึงพระเวสสันดรสั่งเมืองและกำรให้ทำนรถเทียมด้วยม้ำกับผู้ที่มำขอทูล เพลงประจ้ำ
กัณฑ์ คือ พญำโศก ทำนกัณฑ์
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์ทำนกัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทำส ทำสี และสัตว์
สองเท้ำสี่เท้ำครั้นตำยแล้วจะได้ไปเกิดในฉกำมำพจรสวรรค์ มีนำงเทพอัปสรแวดล้อมมำกมำยเสวยสุข
อยู่ในปรำสำทสร้ำงด้วยแก้ว ๗ ประกำร
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ ควำมรักของแม่ ควำมห่วงของเมีย โทษทัณฑ์ของกำรเป็นหม้ำย คือ
ถูกประนำมหยำมหมิ่นอำจถึงจบชีวิตด้วยกำรก่อกองไฟให้รุ่งโรจน์แล้วโดดฆ่ำตัวตำย เพื่อประโยชน์
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สุขของส่วนรวม พึงยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว ยำมบุญมีเขำก็ยกยำมตกต่้ำเขำก็หยำม ชีวิตมี
ทั้งชื่นบำนและขื่นขม
กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์ มี ๕๗ พระคำถำ กัณฑ์นี้ เทศน์แบบธรรมดำ พรรณนำถึงสี่กษัตริย์
เสด็ จ จำกกรุ ง เชตุ ดรถึ ง นครมำตุ ล รำช พระยำเจตรำฐซึ่ งเป็ น เจ้ ำ เมื อ ง ทู ล ขอให้ ค รองสมบั ติ แ ต่
พระเวสสันดรไม่ทรงรับ พระยำเจตรำฐจึงพรรณนำหนทำงไปเขำวงกฎ และป่ำหิมพำนต์ เพลงประจ้ำ
กัณฑ์ คือ พญำเดิน วนปเวศน์
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์เทศน์วนประเวศน์จะได้รับควำมสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ำ จะได้
เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชำ เฉลียวฉลำด สำมำรถปรำบอริรำชศัตรูให้ย่อยยับไป
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ ยำมเห็นใจ ยำมจน ยำมเจ็บ ยำมจำกเป็นยำมที่ควรจะได้รับควำม
เหลียวแลผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยำมเพื่อนทุกข์ ช่วยอุ้มชูยำมเพื่อนอ่อนล้ำ ช่วยฉุดดึงยำม
เพื่อนตกต่้ำน้้ำใจของคนดี หำกรู้ชัดว่ำปกติสุขของคนส่วนมำกจะตั้งอยู่ได้ เพรำะกำรเสียสละของตน ก็
สมัครสลัดโอกำสและโชคลำภอันจะพึงได้ ด้วยควำมชื่นชม
กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก มี ๗๙ พระคำถำ เทศน์แบบลีลำเสียงที่ดีท้ำนองระบ้ำติดตลกนิด ๆ
ตำมเนื้อเรื่องพรรณนำถึงพรำหมณ์ชูชก ขอทำนจนได้นำงอมิตตดำลูกสำวเพื่อนเป็นเมีย เมียต้องกำร
คนใช้ให้พรำหมณ์ชูชกไปขอกัณหำ ชำลี มำเป็นคนใช้ พรำหมณ์ก็ออกเดินทำงไปสู่ทำงไปสู่เขำวงกฎ
เจอพรำนเจตบุตรผู้รักป่ำไม้ เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ เซ่นเหล้ำ ชูชก
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์ชูชกจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงำม
กว่ำชนทั้งหลำยจะเจรจำปรำศรัยก็ไพเรำะเสนำะโสต แม้จะได้สำมีภรรยำและบุตรธิดำก็ล้วนแต่มี
รูปทรงงดงำมสอนง่ำย
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ ของที่รักและหวงแหน ที่โบรำณห้ำมฝำกผู้อื่นไว้คือ เงิน ม้ำ เมีย ยิ่ง
น้องเมียห้ำมฝำกเด็ดขำด อันตรำยมำก ภรรยำที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้ำที่ ข้ำวด้ำ น้้ำตัก ฟืนตอหัก
หำ น้้ำร้อน น้้ำชำเตรียมไว้เสร็จ ของไม่คู่ควรย่อมมีปั ญหำ ต้ำรำหิโตปเทศกล่ำวว่ำ “ควำมรู้เป็นพิษ
เพรำะเหตุที่ไม่ใช้ อำหำรเป็นพิษเพรำะเหตุไฟธำตุไม่ย่อย เมียสำวเป็นพิษเพรำะผัวแก”
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน มี ๓๕ พระคำถำ กัณฑ์นี้ เทศน์แบบธรรมดำ ไม่ได้เทศน์ท้ำนองระบ้ำ
กัณฑ์นี้พรรณนำถึงพรำนเจตบุตรจะฆ่ำพรำหมณ์ชูชก หลอกพรำนเจตบุ ตรจึงบอกหนทำงไปสู่เขำวง
กฎ ว่ำเป็นป่ำไม้ขุนเขำล้ำเนำไพร เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ คุกพำทย์ จุลพน
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติ
บริวำร จะมีอุทยำนอันดำรดำษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชำติ
ครัน้ ตำยไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้ำสืบไป
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ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ มีอ้ำนำจหำกขำดปัญญำย่อมถูกหลอกได้ง่ำย คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อ
ของคนฉลำด ไว้ใจทำง วำงใจคน จะจนใจตัว
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน มี ๘๐ พระคำถำ กัณฑ์นี้ เทศน์แบบธรรมดำ ไม่ได้เทศน์ท้ำนอง
ระบ้ำ กัณฑ์นี้พรรณนำถึงพรำหมณ์ชูชก พบอจุตฤษี ก็ชี้ทำงไปสู่เขำวงกฎและพรรณนำป่ำเขำล้ำเนำ
ไพรตลอดรุกชำติป่ำไม้น้อยใหญ่ในบริเวณสระมุจลินท์ ชูชกก็เดินทำงต่อไป เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ เชิด
กล้อง มหำพน
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์มหำพน จะได้เสวยสมบัติในดำวดึงส์เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมำ
เกิดเป็นกษัตริย์มหำศำล มีทรัพย์ศฤงคำรบริวำรมำก มีอุทยำนและสนระโบกขรณีเป็นที่ประพำส เป็น
ผู้บริบูรณ์ด้วยศักดำนุภำพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอำหำรทิพย์เป็นนิจนิรันดร
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ ฉลำดแต่ขำดเฉลียว มีปัญญำแต่ขำดสติก็เสียทีพลำดท่ำได้ สงสำรฉิบ
หำย เชื่อง่ำยเป็นทุกข์ คบคนให้ดูหน้ำ ซื้อผ้ำให้ดูเนื้อ ซื้อเสื่อให้ดูลำย
กัณ ฑ์ที่ ๘ กุมำรหรื อกุมำรบรรพ์ มี ๑๐๑ พระคำถำ กัณฑ์นี้นิยมเทศน์เสี ยงดี ลี ล ำ
ท้ำนองไพเรำะใช้เสียงดี มีแหล่กำพย์เป็นกัณฑ์ที่มีลีลำเศร้ำโศก พรรณนำถึงกำรที่พรำหมณ์ชูชก ไปถึง
เขำวงกฎขอกัณหำ ชำลี สองกุมำร หลบลงไปในสระน้้ำ จนพระเวสสั นดรเรียกขึ้นมำมอบให้ กับ
พรำหมณ์ชูชก ก็ทุบตีฉุดกระชำกลำกถูไปต่อหน้ำ เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ โอดเชิดฉิ่ง กัณฑ์กุมำร
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์กุมำร ย่อมประสบควำมส้ำเร็จในสิ่งที่ปรำรถนำ ครั้นตำยไปได้เกิด
ในฉกำมำพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอำริยเมตไตรยมำอุบัติ ก็จะได้พบศำสนำของพระองค์จะได้ถือ
ปฏิสนธิในตระกูลกษั ตริย์ตลอดจนได้ส ดับฟังพระสัทธรรมเทศนำของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหัน
พร้อมปฏิสัมภิทำทั้ง ๔ ด้วยบุญรำศีที่ได้อบรมไว้
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ ควำมเป็นผู้รู้จักกำลเทศะ ไม่ผลีผลำมเข้ำไปขอรอจนพระมัทรีเข้ำป่ำ
จึงเข้ำเฝ้ำ เพื่อของสองกุมำร เป็นเหตุให้ชูชกประสบผลส้ำเร็จใจสิ่งที่ตนปรำรถนำ ดังภำษิตโบรำณว่ำ
“ช้ำ ๆ จะได้พร้ำเล่มงำม ด่วนได้สำมผลำมมักพลิกแพลง” ช้ำเป็นกำรนำนเป็นคุณ ผู้รู้จักโอกำส มี
มำรยำท กล้ำหำญ ใจเย็น เป็นส้ำเร็จ พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ำกัน ห่วงหญิง
มำกกว่ำห่วงชำย เพรำะท่ำนเปรียบไว้ว่ำ “ลูกหญิงเหมือนข้ำวสำร ลูกชำยเหมือนข้ำวเปลือก” สติ
เตสัง นิวำรณัง สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรำยทั้งปวงได้ ขันติ สำหสวำรณำ ขันติป้องกันควำมหุนหัน
พลันแล่นได้ เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหำรชูชกด้วยพระขรรค์ เมื่อถูกชู ชกประณำม วิสัยหญิง
นั้น แม้จะมำกอยู่ด้วยเมตตำกรุณำ ชอบปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงอยู่ แต่เว้นอย่ำงเดียว ที่ผู้หญิง
นั้นไม่มีวันจะสละสิ่งนั้น คือ “ลูก”
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กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี มี ๙๐ พระคำถำ กัณฑ์นี้นิยมเทศน์เสี ยงดี เล็กแหลม ท้ำนองระบ้ำ
จังหวะลีลำเศร้ำโศกเทศน์ยำวนำนพอสมควรพรรณนำถึงพระนำงมัทรี เดินกลับจำกหำผลไม้ในป่ำพบ
สัตว์สำมตัวนอนขวำงทำงพอมำถึงไม่พบลูกทั้ง ๒ พอทรำบควำมจริงก็เป็นลมล้มสลบลง เพลงประจ้ำ
กัณฑ์ คือ ทยอยโอด กัณฑ์มัทรี
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้ำจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็น
ผู้มีอำยุยืนยำว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงำมกว่ำคนทั้งหลำยจะไปในที่แห่งใดก็จะมีแต่ควำมสุขควำม
เจริญทุกหนแห่ง
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ ลูกคือแก้วตำดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่ "ลูกดีเป็นที่ ชื่นใจของพ่อแม่ลูก
แย่พ่อแม่ช้ำใจ" รักใครเล่ำจะเท่ำพ่อแม่รัก ห่วงใดเล่ำจะเท่ำพ่อแม่ห่วง หวงใดเล่ำจะเท่ำพ่อแม่หวง ให้
ใครเล่ำจะเท่ำพ่อแม่ให้ เพรำะฉะนั้นพึงเป็นลูกแก้ว ลู กขวัญ ลู กกตัญญู ที่ชำวโลกชื่นชม พรหมก็
สรรเสริญ
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ์ มี ๓๖ พระคำถำ กัณฑ์นี้ เทศน์แบบธรรมดำ ไม่ได้เทศน์ท้ำนอง
แบบระบ้ำแต่โบรำณก็เทศน์เล่นเสียงดีเหมือนกัน พรรณนำถึงพระอินทร์แปลงกำยมำทูลขอพระนำง
มัทรีจำกพระเวสสันดรแล้วก็คืนให้พระเวสสันดร ก็ทูลขอพร ๘ ประกำรจำกพระอินทร์ เพลงประจ้ำ
กัณฑ์ คือ กลม สักกบรรพ์
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์สักกบรรพ์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลำภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง
๔ คือ อำยุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกำล
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ กำรท้ำดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นควำมดีอยู่วันยังค่้ำ ดุจทองค้ำแม้จะอยู่
ในตู้โชว์ หรือในก้ำปั่นก็เป็นทองค้ำอยู่นั่นเอง เข้ำลักษณะว่ำ ควำมดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร้
เจ้ำของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้อุด ถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชู กำรท้ำ ควำมดีแม้ไม่มีคนเห็น
แต่เทพยดำอำรักษ์เบื้องบนท่ำนย่อมรู้
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช มี ๖๙ พระคำถำ กัณฑ์นี้นิยมเทศน์เสียงดี เสียงใหญ่จังหวะลีลำ
โลดโผนแกมตลก มีกำพย์กลอนด้วย พรรณนำถึงพรำหมณ์ชูชกได้พำ ๒ กุมำรหลงทำงเข้ำสู่เมืองสีพี
พระเจ้ำสัญชัยทรงไถ่เอำ ๒ กุมำร คืนด้วยสิ่งของอย่ำงละ ๑๐๐ พรำหมณ์ชูชกรับประทำนอำหำรจน
ตำย พระเจ้ำสัญชัยเตรียมไปรับพระเวสสันดรและพระนำงมัทรี เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ กรำวนอก
มหำรำช
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์มหำรำชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพำนสมบัติเมื่อ
เกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็น พระรำชำ เมื่ อจำกโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกำมำพจร
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สวรรค์ มีนำงเทพอัปสรเป็นบริวำร ครั้นบำรมีแก่กล้ำก็จะได้นิพพำนสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชำติ ชรำ
พยำธิ มรณะ พ้นจำกโอฆะทั้งสำมมีกำโมฆะเป็นต้น
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ คนดีตกน้้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับควำมปกป้องคุ้ม ครองภัย
ในที่ทุกสถำน
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ หรือสักติ มี ๓๖ พระคำถำ กัณฑ์นี้นิยมเทศน์เสียงดี เสียงเล็ก
แหลมนิยมให้สำมเณรองค์น้อย ๆ เทศน์มีกำพย์ –กลอน กัณฑ์นี้พรรณนำถึงหกกษัตริย์พบกัน เกิด
ควำมยินดีจนเศร้ำโศกจนสลบลง ร้อนถึงพระอินทร์ต้องดลบันดำลฝนโบกขรพรรษ ตกลงมำประพรม
จนฟื้นคืนสติขึ้นทั้งหมดเพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ ตระนอน ฉกษัตริย์
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประกำร คือ อำยุ วรรณะ
สุขะ พละ ทุก ๆ ชำติแล
ข้อคิดประจ้ำกัณฑ์ พรำกมีวันพบ จำกมีวันเจอ จำกกันยำมเป็นได้เห็นน้้ำใจจำกกันยำม
ตำยได้เห็นน้้ำตำ กำรให้อภัยเป็นเพรำะได้ส้ำนึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้ำวฉำนบันดำลสันติสุขแก่ส่วนรวม
สี่เท้ำยังรู้พลำด นักปรำชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ควำมผิดพลำดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่กำรให้
อภัยเป็นวิสัยของเทวดำ
กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคำถำ กัณฑ์สุดท้ำย ถือเป็นกัณฑ์ชัยมงคล นิยมแบบ
เสียงดีเสียงใหญ่มีกำพย์กลอน เทศน์แบบเรียบ ๆ พรรณนำถึงพระเวศสันดรพระนำงมัทรีลำจำกเพศ
พรตฤษีนิวัติคืนสู่พระนครครอบครองบ้ำนเมืองสีพี ห่ำฝนสัตตรตนะธำรำ ก็ตกทั้งภูมิมณฑล โปรด
ประชำชีท้ำบุญท้ำทำนจนสิ้นพระชนม์ เพลงประจ้ำกัณฑ์ คือ กลองโยน นครกัณฑ์ ๑๘
อานิสงส์ ผู้ใดบูชำกัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศำคณำญำติ ข้ำทำสชำย
หญิง ธิดำสำมี หรือบิดำมำรดำเป็นต้น อยู่พร้อมหน้ำกันโดยควำมผำสุก ปรำศจำกโรคำพำธทั้งปวงจะ
ท้ำกำรใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังกำรงำนนั้น ๆ ให้ส้ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ข้อคิดประจ่ากัณฑ์ กำรท้ำควำมดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน กำรใช้ธรรมะในกำรปกครอง
ย่อมท้ำให้เกิดควำมสงบร่มเย็น
จำกค้ำกล่ำวนี้ สะท้อนให้เห็ นว่ำ กำรได้รับฟังเทศน์มหำชำติซึ่งเป็นเรื่องรำวของกำร
บ้ำเพ็ญกุศลของพระโพธิสัตว์ในชำติที่ส้ำคัญ ก่อนที่จะเสด็จลงมำเสวยชำติเป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ในชำตินี้นั้น ท้ำให้สำมำรถเกิดร่วมสมัยพระศรีอริยเมตไตรยคือ ในยุคที่มีควำมสมบูรณ์พูนสุขเชื่อว่ำ
ผู้ใดก็ตำมที่ได้อยู่ร่วมสมัยกับพระศรีอริยเมตไตรยคิดสิ่งใดจะสมปรำรถนำ ในกำรเทศน์แต่ละกัณฑ์มี
๑๘

มณี พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, (เชียงใหม่: ทรัพย์กำรพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้ำ ๓๔.
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กำรใช้สัญลักษณ์ สิ่งของ รวมถึงวิธีกำรฟังกำรสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับเนื้อหำแต่ละกัณฑ์ รวมถึงจ้ำนวน
สิ่งของและประทีปเครื่องบูชำสักกำระ ล้วนมีควำมเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น
กล่ำวโดยสรุป คือ พิธีกรรมกำรตั้งธรรมหลวง แสดงออกถึงควำมสำมัคคีของคนในชุมชน
ที่ให้ควำมร่วมมือ ในกำรจัดเตรียมเครื่องสักกำรบูชำ จัดเตรียมสถำนที่ก่อนถึงวันงำน อีกทั้ง ร่วมกัน
บริจำคเพื่อนิมนต์พระสงฆ์จำกต่ำงวัดมำเพื่อแสดงธรรมเป็นสิ่งส้ำคัญที่คนในชุมชนต้องร่วมกัน
๓.๒.๔ การจุดผางประทีปและอานิสงส์ผางประทีป
กำรบูชำผำงประทีป และกำรท้ำผำงประทีป เป็นเครื่องสักกำรบูชำในพระพุทธศำสนำ
ค้ำว่ำ “ผำง” คือ ภำชนะดินเผำคล้ ำยถ้ว ยเล็ กๆ ใช้เป็นถ้ว ยส้ ำหรับใส่ ขี้ผึ้งหรือน้้ำมันและไส้ ของ
ประทีปที่ท้ำมำจำกเส้นฝ้ำย ส่วนค้ำว่ำ “ประทีป” คือ แสงสว่ำง ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล
หลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรบูชำผำงประทีปของชำวล้ำนนำ กำรจุดผำง
ประทีป เพื่อเป็นพุทธบูชำพระเจ้ำห้ำพระองค์ตำมต้ำนำนแม่กำเผือก และจุดบูชำเพื่อตอบแทนบุญคุณ
ผู้มีพระคุณ ชำวล้ำนนำจึงนิยมจุดผำงประทีป บูชำ เพื่อสักกำระต่อสิ่งต่ำง ๆ ที่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น
ประตูบ้ำน บ่อน้้ำ ยุ้งข้ำว เตำไฟ บันได หน้ำต่ำง....”๑๙
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ ชำวล้ำนนำนิยมจุดผำงประทีปเป็นพุทธบูชำ
สืบเนื่องมำจำกต้ำนำนพระพุทธเจ้ำห้ำพระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนำคมนะ พระกัสสปะ
พระโคตม (พระพุทธเจ้ำองค์ปัจจุบัน) พระศรีอริยะเมตไตร พระพุทธเจ้ำทั้งห้ำพระองค์ได้ถือก้ำเนิด
จำกแม่กำเผือก และวันหนึ่งขณะที่แม่กำออกไปหำอำหำรได้เกิดพำยุท้ำให้ไข่ทั้งห้ำฟองของแม่กำเผือก
ถูกพัดตกจำกรังไหลไปตำมแม่น้ำ มีแม่ไก่ แม่นำค แม่เต่ำ แม่โค และแม่รำชสีห์เก็บไปเลี้ยง เมื่อไข่ทั้ง
ห้ำฟองฟักออกมำเป็นมนุษย์เป็นเพศชำย และได้บวชเป็นฤๅษีทั้งห้ำองค์ เมื่อฤๅษีทั้ งห้ำได้พบกัน จึงไต่
ถำมถึงมำรดำของแต่ละองค์ แต่ละองค์ก็ตอบว่ำ แม่ไก่เก็บมำเลี้ยง แม่นำคเก็บมำเลี้ยง แม่เต่ำเก็บมำ
เลี้ยง แม่โคเก็บมำเลี้ยง และแม่รำชสีห์เก็บมำเลี้ยง ฤๅษีทั้งห้ำองค์จึงสงสัยว่ำ แม่ที่แท้จริงของตนเป็น
ใคร จึงพำกันอธิษฐำนขอให้ได้พบแม่ ด้วยค้ำอธิษฐำน จึงท้ำให้พกำพรหมผู้เป็นแม่ได้แปลงกำยเป็นกำ
เผือกบินลงมำเล่ำเรื่องในอดีตให้ฤๅษีทั้งห้ำฟัง และได้บอกว่ำหำกคิดถึงแม่ ให้น้ำด้ำยดิบมำฟั่นเป็น
ตีนกำจุดเป็นประทีปบูชำในวันยี่เป็ง ด้วยอำนิสงส์แห่งกำรถวำยประทีปตีนกำ จึงท้ำให้ได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้ำทั้งห้ำพระองค์

๑๙

สัมภำษณ์ พระปลัดชำติชำย, เจ้ำอำวำสวัดกู่ระมัก, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒.

๖๕

จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรบูชำแสงสว่ำง เชื่อว่ำจะท้ำให้มีสติปัญญำเฉลียว
ฉลำด มีแสงสว่ำงน้ำทำงชีวิตให้โ ชติช่วงชัชวำลดั่งแสงจำกผำงประทีป ด้วยเหตุนี้ช่วงประเพณียี่เป็งจึง
สว่ำงไสวเต็มไปด้วยแสงผำงประทีปซึ่งเกิดจำกควำมเชื่อควำมศรัทธำที่ปฏิบัติกันมำ
กล่ำวโดยสรุป คือ กำรบูชำผำงประทีป ชำวล้ำนนำนั้น จะกระท้ำเมื่อถึงเวลำประมำณ
๑๘.๐๐ น. ศรัทธำจะแห่ผำงประทีปรอบพระวิหำร แล้วน้ำเข้ำมำภำยในบริเวณวิหำรจำกนั้นฟังธรรม
อำนิสงฆ์ผำงประทีป และจุดเทียนในโคมหูกระต่ำยเพื่อบูชำพระพุทธเจ้ำห้ำพระองค์ และชำวบ้ำนจะ
จุดผำงประทีปที่รั้วหน้ำบ้ำน บ่อน้้ำ ยุ้งข้ำว เตำไฟ บันได ตำมหลักควำมศรัทธำในเรื่องของควำมเชื่อ
ในกำรกระท้ำดี ย่อมได้ดี เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นมีจริง
๓.๒.๕ การจุดบอกไฟดอก
ในช่วงเทศกำลประเพณียี่เป็ง สล่ำบอกไฟจะมีกำรจัดเตรียมท้ำบอกไฟชนิดต่ำง ๆ เพื่อใช้
จุดเป็นพุทธบูชำ บูชำพระเกศแก้วจุฬำมณี จุดบูชำประกอบพิ ธีเทศน์มหำชำติหรือตั้งธรรมหลวงและ
เป็นเครื่องเล่นของเด็ก ๆ ล้ำนนำ ท้ำให้บรรยำกำศแห่งยี่เป็งเต็มไปด้วยสีสันที่สนุกสนำน บอกไฟ
ล้ำนนำ หรือดอกไม้ไฟที่ท้ำขึ้นมีหลำยชนิด เช่น บอกไฟดอก บอกไฟยิง บอกไฟข้ำวต้ม บอกไฟน้้ำต้น
ส่วนเด็กๆ จะเล่นประทัด เพื่อให้เกิดเสียงดัง เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่ำประเพณียี่เป็งมำถึงแล้ว ยังมี
ควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....กำรท้ำบอกไฟดอกของสล่ำนั้น จะมีสูตรกำรท้ำ
บอกไฟไม่เหมือนกัน แต่ในล้ำนนำจะนิยมท้ำกันทุกวัด เพรำะมันมีแสงสีที่สวยงำมสว่ำง....”๒๐
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ กำรท้ำบอกไฟดอกนั้นไม่ค่อยมีอันตรำยทุกวัด
เลยนิยมท้ำบอกไปดอกกัน แต่ละวัดจะมีสล่ำท้ำบอกไฟซึ่งจะมีสูตรลับที่แตกต่ำงกันไปบอกไฟดอกมี
๒ ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทสวยงำม และประเภทโลดโผน บอกไฟดอกประเภทสวยงำม จะใช้วัสดุ
น้อยกว่ำ เน้นดอกไฟสวยงำม และพุ่มกว้ำง กำรจุดจะฝังกระบอกลงไปที่พื้นดิน และอัดดินรอบๆให้
แน่น ให้ปำกกระบอกโผล่พ้นดิน เพื่อใส่สำยชนวนจุดไฟแล้วลงรูปำกกระบอก ส่วนบอกไฟประเภท
โลดโผน ใช้ส่วนผสมของเฝ่ำที่แรงกว่ำประเภทสวยงำม ท้ำให้เสียงของกำรพวยพุ่งดัง เป็นพุ่มสูงและ
กว้ำงกว่ำประเภทสวยงำม กำรจุดใช้วิธีขุดดินฝัง จุดสำยชนวนหย่อนลงรูปำกบอกไฟ
จำกค้ำกล่ำวนี้ สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรท้ำบอกไฟแต่ละชนิดนั้น จะมีสูตรลับที่ ต่ำงกันไป
เปรียบเสมือนกำรด้ำรงชีวิตของแต่ละครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่มีวิถีชีวิต มีวัฒนธรรมประเพณี
และควำมเชื่อ มีควำมเจริญทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันไป

๒๐

สัมภำษณ์ ผอ.สมเพชร บูรณพงษ์, ข้ำรำชกำรบ้ำนำญ, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒.

๖๖

กล่ำวโดยสรุปคือ กำรอำศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่ำงมีควำมสุขได้นั้น ย่อมเกิดจำกกำรมี
ควำมเชื่อมีแรงศรัทธำที่เหมือนกันจึงจะสำมำรถผนึกก้ำลังกันด้วยควำมสำมัคคี สำมำรถปฏิบัติตำม
จำรีตประเพณีและกำรรักษำวัฒนธรรมที่ดี ให้คงอยู่กับชำวล้ำนนำอย่ำงน่ำภูมิใจ
๓.๒.๖ การล่องสะเปาหรือลอยโขมด
พิธีกำรล่องสะเปำหรือลอยโขมดที่จัดขึ้น ในประเพณียี่เป็งในล้ำนนำ ในช่วงหัวค่้ำของ
วัน ยี่ เป็ ง ชำวบ้ ำนช่ว ยกัน ท้ำสะเปำเป็นรูปเรือล้ ำใหญ่ วำงบนแพไม้ไผ่ และน้ำสะตวงหรือเครื่ อง
สักกำระ พร้อมด้วยข้ำวของต่ำง ๆ เสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภคต่ำงๆ ใส่ลงไปในสะเปำ
เมื่อได้เวลำมัคนำยกวัด จะเป็นน้ำไหว้พระรับศีลฟังเทศน์แบบล้ำนนำชื่ออำนิสงส์ ประทีปแล้ว กล่ำว
ถวำยเครื่องสักกำรบูชำ แด่องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพร้อมกับกำรขอขมำลำโทษต่อพระแม่
คงคำ อัน มีพระคุณต่อสิ่ งมี ชีวิตทั้งหลำย ต่อจำกนั้นจะน้ำสะเปำนั้นแห่ ไปลอยที่แม่น้ำ บำงคนก็มี
กระทงเล็ก ไปลอยด้วยกัน ส่วนหนึ่งถือเป็นกำรลอยทุกข์โศก โรคภัย เสนียดจัญไรต่ำง ๆ เพื่อควำมสุข
ควำมเจริญแก่ตัวเองและครอบครัว ลอยไปตำมกระแสน้้ำในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว
นี้บำงท้องถิ่นเรียกว่ำ “ลอยโขมด" ยังมีควำมสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลักกล่ำวไว้ว่ำ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญกล่ำวไว้ว่ำ “....โดยชำวบ้ำนช่วยกันท้ำสะเปำเป็นรูปเรือล้ำใหญ่
พร้อมเครื่องสักกำระ และท้ำพิธีเวนทำนที่ท่ำน้้ำก่อนปล่อยสะเปำลอยลงไป....”๒๑
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส้ำคัญพบว่ำ ในวันเพ็ญเดือนยี่ชำวบ้ำนจะช่วยกันท้ำสะเปำ
เป็นรูปร่ำงคล้ำยเรือใหญ่ จัดเตรียมเครื่องสักกำระตำมควำมเชื่อในท้องถิ่นของตน สะเปำท้ำมำจำก
วัสดุธรรมชำติ ซึ่งไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ไม้ไผ่ ตกแต่งประดับประดำด้วยดอกไม้
สด กระดำษสี ในสะเปำจะใส่เครื่องนุ่งห่ม อำหำรคำวหวำน ยำสูบ หมำก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน ล่อง
สะเปำ เป็นประเพณีที่มำจำกควำมเชื่อว่ำเป็นกำรน้ำสิ่งของเดินทำงไปด้วยเรือสะเปำ เพื่อเตรียมไว้ใช้
ส้ำหรับภพหน้ำ และยังถือว่ำเป็นกำรฝำกกุศลไปหำดวงวิญญำณผู้ล่วงลับ นอกจำกนั้นยังถือเป็นกำร
ลอยทุกข์โศก เป็นกำรบูชำและขอขมำแม่น้ำ
จำกค้ำกล่ำวนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ ในล้ำนนำนั้นมี ควำมเชื่อและควำมศรัทธำในกำรลอย
สะเปำหรือลอยโขมด นี้มีมำนำนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔ ในสมัยหริภุญไชย เพื่อแสดงถึงกำรระลึกถึง
ญำติพี่น้องที่อยู่ห่ำงไกลกัน หรือเป็นกำรท้ำบุญบริจำคทำน กำรอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
กล่ำวโดยสรุปคือ พิธีกรรมที่จัดขึ้นในประเพณียี่เป็ง ได้แสดงถึง ควำมกตัญญูระลึกถึงผู้มี
พระคุณ เช่น พระพุทธเจ้ำ เทพเจ้ำ พระแม่คงคำ และบรรพชน แสดงควำมกตเวที ด้วยกำรเคำรพ
บูชำด้วยเครื่องสักกำระ โดยเฉพำะกำรบูชำพระพุทธเจ้ำหรือรอยพระพุทธบำท ถือได้ว่ำเป็นคติธรรม
๒๑

สัมภำษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ์, เจ้ำอำวำสวัดธำตุค้ำ, ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒.

๖๗

อย่ ำ งหนึ่ ง ที่ บ อกเป็ น นั ย ให้ พุ ท ธศำสนิ ก ชนได้ เ จริ ญรอยตำมพระบำทของพระพุ ท ธองค์ ซึ่ ง เป็ น
สัญลักษณ์แห่งควำมดีงำมทั้งปวง และเป็นประเพณีที่มีคุณค่ำต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศำสนำ
ด้วย เช่น ท้ำให้สมำชิกในครอบครัวได้ใช้เวลำร่วมกัน ท้ำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงำน หรือใน
บำงท้องที่ที่มีกำรท้ำบุญก็ถือว่ำมีส่วนช่วยสืบทอดพระศำสนำ และในหลำยๆแห่งก็ถือเป็นโอกำสดีใน
กำรรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำล้ำคลอง

๖๘

บทที่ ๔
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
ประเพณียี่เป็งและวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความเชื่อของคนไทย ความเชื่อของมนุษย์ส่วน
ใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ทุกคน เพราะเหตุที่ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมที่มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคมซึ่งได้อาศัย
อยู่บนโลกใบนี้ล้วนมีความเชื่อมีแนวคิด มี ความเคยชินที่ถ่ายทอดกันเป็นความรู้สึกให้กันและกัน จน
กลายมาเป็นประเพณีสืบทอดกันต่อ ๆ มาโดยมนุษย์ทุกคนล้วนมีสัญชาตญาณในการกลัวภัย กลัว
อันตรายที่จะเกิดแก่ตนเองแก่ทรัพย์สินของตน ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต จึงเป็นเหตุให้เกิด
ความเชื่อในผีสางเทวดา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทาให้เกิดการบูชาอ้อน
วอนเพื่อหวังให้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมาปกป้องคุ้มครองรักษา
ให้เกิดความปลอดภัยกับตนเอง ครอบครัว ทรัพย์สิน และตลอดถึงสังคมโดยรวม
ด้วยเหตุนี้ การที่มนุษย์นั้นอ้อนวอนบูชาเจ้าป่ าเจ้าเขาโดยเชื่อกันว่ามีเทวดาอยู่ทั่วไปเพื่อ
ปกป้องรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ จึงมีการบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เข้าใจว่ามี
อานาจเหนือตนให้ดลบันดาลสิ่งที่ตัวเองปรารถนาบ้าง การบูชาจึ งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ จน
ก่อให้เกิดความเชื่อและศาสนาขึ้ นที่ใครไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นจึงบังเกิดมีในสังคม และเป็นมรดก ทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญด้วย นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้ การบูชากราบไหว้นั้นก็เป็นมงคลอย่างหนึ่ง ตามคติ
นิยมในทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระพุทธพจน์ทรงตรัสยืนยันถึงเรื่องของการบูชาไว้ว่า “ปูชา จ ปู
ชนียาน เอตมฺมงฺคลมุตฺตม คือ การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุด”๑
จากใจความสาคัญดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ข้างต้น หลักของการบูชาในประเพณีลอย
กระทงนั้น นอกจากจะพูดถึงการบูชาเพื่อราลึกถึงพระคุณขององค์ สมเด็จพระพุทธเจ้าแล้ว การบูชา
สักการะอื่น ๆ เป็น ต้น ว่าบู ชาพระแม่คงคาซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ และความเชื่อของ
ประชาชนในแต่ละภูมิภาคว่า การบูชาสักการะนั้นได้มีการนาเอาคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เนื่องด้วยประเพณี
ลอยกระทงซึ่งจะมีคาอธิบายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
๑

ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙/๘.

๖๙

๔.๑ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
หลักพุทธธรรม เป็นคาสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และนามาเผยแผ่สั่งสอนบุคคลทั่วไปพุทธ
ธรรมในพระพุทธศาสนามีเป็นจานวนมากครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานในการดาเนินชีวิตจนกระทั่งถึง
เรื่องสูงสุดที่เป็นจุดหมายของพุทธศาสนา คือ นิพพาน พุทธธรรมทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าต่อชีวิตและ
สังคมทั้งสิ้นเช่นทาให้เกิดความสุข ความเจริญ และหลักพุทธธรรมยังมีสอดแทรกอยู่ในทุก ๆ ประเพณี
สาคัญของไทย ในแต่ละท้องถิ่น เช่น ประเพณียี่เป็ง
๔.๑.๑ หลักบูชา
คตินิยมเรื่องการบูชานั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลและก่อนยุคพระเวทซึ่งเป็นยุคที่ศาสนา
พราหมณ์ฮินดูเกิดขึ้นในอินเดีย โดยที่แนวความคิดในยุคนั้นมีลั กษณะเป็นวิญญาณนิยม ถือว่ามี
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิ่งที่ตนนับ ถือ มนุษย์จึงต้องบูชา เซ่นสรวงเพื่อเอาอกเอาใจไม่ให้วิญ ญาณ
บันดาลโทษหรือภัยพิบัติแก่ตน ซึ่งต่อมาวิญญาณก็ได้รับยกย่องเป็นเทพเจ้า ๒ และแนวความคิดแบบ
วิญญาณนิยมก็ได้พัฒนาไปเป็นพหุเทวนิยม หมายถึง ความเชื่อที่มีเทพเจ้าหลายองค์ ซึ่งถือเป็นการ
เริ่มต้นของยุคพระเวทและเป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้น ๓ จากนั้นการบูชาเทพเจ้าก็พัฒนาเป็น
ระเบียบพิธีมากขึ้นและถูกเผยแผ่ไปสู่ชนชาติต่างๆ ด้วยโดยเฉพาะชนชาติไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลทาง
ศาสนามาจากอินเดียตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญขึ้นท่ามกลางวิถีปฏิบัติตามแนวของวิญญาณนิยมนั้น
พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิวัติแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมเสียหลายประการ ดังเช่นเรื่องการบูชาเทพเจ้าด้วยการ
ฆ่าสัตว์เซ่นสรวงสังเวยหรือการบูชายัญ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ดังที่พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเชื่อในอานาจดลบันดาลของเทพเจ้า
ทั้งหลายที่แสดงออก ด้วยการอ้อนวอนบูชายัญนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง พระองค์จึงได้สอนชาวอินเดีย
ใหม่ว่า ท่านทั้งหลายจงดูซิ ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยู่ ความจริงนี้ก็คือกฎธรรมชาติ แห่งความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย คือ การที่ผลเกิดจากเหตุ เหตุทาให้เกิดผล สิ่งทั้งหลายที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยของมัน อย่าไปมัวมองดูว่าเป็นฤทธิ์ดลบันดาลของเทพเจ้า ความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไป
ตามเหตุปัจจัยนั้นเราเรียกว่า ธรรม”๔

๒

สุจิตรา อ่อนค้อม, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก
จากัด, 2542), หน้า 13.
๓
๔

เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สถานการณ์พุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัท สหธรรมิก จากัด, 2539), หน้า 14.

๗๐

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญกับธรรมเป็นเรื่องหลัก แม้ในเรื่องการบูชาที่จากเดิมมีการ
บูชาเทพกันนั้น พระองค์ก็ทรงเน้นให้บูชาธรรมและบุคคลผู้มีคุณธรรมเป็นสาคัญ ซึ่งพระองค์เองก็ทรง
บูชาสักการะหรือเคารพธรรมดังข้อความที่ปรากฏใน ปฐมอุรุเวลาสูตร ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อครั้งแรกตรัสรู้ เราพักอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ แทบฝั่งแม่น้าเนรัญ
ชราตาบลอุรุเวลา เมื่อเราเร้นอยู่ในที่สงัด เกิดปริวิตกขึ้นว่า คนไม่มีที่เคารพ ไม่มีที่ยาเกรงอยู่เป็นทุกข์
เราจะพึงสักการะ เคารพ พึ่งพิงสมณะหรือพราหมณ์ผู้ ใด อยู่เล่ าหนอ เราตรองเห็นว่า เราจะพึง
สักการะเคารพพึ่งพิงสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่ ก็เพื่อทาสีละขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์
ของเราที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ ก็แต่ว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ
ปัญญา วิมุตติยิ่งกว่าตนในโลกทั้งเทวะโลก ทั้งมารโลก ทั้งพรหมโลก ในหมู่สัตว์ทั้งเทวดา มนุษย์ ทั้ง
สมณะพราหมณ์ ซึ่งเราจะพึงสักการะเคารพพึ่งพิงอยู่ได้ดังนี้แล้ว เราตกลงใจว่า อย่ากระนั้นเลย ธรรม
ใดที่เราตรัสรู้นี้ เราพึงสักการะเคารพพึ่งพิงธรรมนั้นอยู่เถิด”๕
จากข้ อ ความนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง พระพุ ท ธจริ ย วั ต รที่ เ ป็ น แบบอย่ า งได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
หลักการเรื่องการเคารพสักการะหรือบูชาในทางพระพุทธศาสนานั้น ถือเรื่องธรรมเป็นสาคัญ แต่มิได้
หมายความว่ า พระพุ ท ธศาสนาปฏิ เ สธการเคารพบู ช าบุ ค คล การเคารพบู ช าบุ ค คลก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่
พระพุทธศาสนาส่งเสริมเหมือนกัน ทั้งยังสอนให้ตระหนักว่า การอยู่อย่างไม่มีความเคารพยาเกรงกัน
นั้นเป็นทุกข์ ดังพระพุทธพจน์ข้างต้นเป็นตัวอย่าง เพียงแต่ว่าการบูชาบุคคลนั้น ต้องคานึง ถึงความมี
ธรรมของบุคคลเป็นหลักดัง เช่น ในตอนท้ายของปฐมอุรุเวลาสูตรนี้ แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังแสดงให้
เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธการเคารพบูชาบุคคล
ดังที่ตรัสว่า แม้พระองค์จะเคารพสักการะธรรมอยู่ แต่เมื่อสงฆ์ถึงพร้อมด้วยความเป็นใหญ่
เมื่อไร พระองค์ก็ทรงให้ความเคารพสงฆ์ด้วย
โดยนัยนี้ สงฆ์คือสัญลักษณ์หรือรูปแบบของบุคคลผู้มีธรรมในทางพระพุทธศาสนา ผู้เป็น
ที่ตั้งแห่งความเคารพสักการะนั่นเอง ซึ่งนอกจากสงฆ์แล้ว บิดามารดา ครูอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณธรรม
ทั้งหลายก็เป็นบุคคลที่เรียกว่า “ปูชนียบุคคล” หรือบุคคลที่ควรบูชาเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม
เมื่อสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเกิดความขัดแย้งกันในทางการปฏิบัติระหว่างกลุ่ม
บุคคลสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งถือตามพระไตรปิฎกเป็นหลัก ยึดธรรมเป็นเรื่องสาคัญ มีเป้าหมายสูงสุด
คือ การพัฒนาตนสู่พระนิพพานหรือการพ้นทุกข์ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถือตามลัทธิประเพณีและค่านิยม
ดั้งเดิม ผสมผสานกับวิธีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาบางส่วน แต่ก็โอนเอียงไปทางวิญญาณนิยมและ
ไสยศาสตร์เสียมากกว่า ดังที่การนับถือบูชาพระพุทธเจ้าก็มีลั กษณะยกย่องพระพุทธเจ้าในฐานะเทพที่
๕

ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุ. ๒๑/๒๑/๒๕-๒๖.

๗๑

มีอานาจดลบันดาล ตลอดถึงความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตซึ่งควบคู่ไปกับเรื่องกฎแห่งกรรม แต่จะหนักไป
ในทางความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตโดยมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เพียงผิวเผิน บางคนนึกถึงเรื่องกฎ
แห่งกรรมเพียงเมื่อตนประสบกับความทุกข์หรื อเคราะห์ต่าง ๆ แล้วใช้ปลงใจว่าคงเป็นเพราะเคยทา
กรรมมาอย่างนี้ก็ต้องรับกรรมอย่างนี้ กรรมจึงดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ดีที่บุคคลได้รับไป ความเข้าใจเรื่อง
กรรมจึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมไทยเช่นกัน นอกจากนี้แม้แต่เรื่องที่เป็นพระพุทธศาสนาโดยตรง
ก็ยังมีการผสมผสานกัน ระหว่างฝ่ายอาจริยวาทและเถรวาท ๖ เป้าหมายของการปฏิบัติตามลักษณะ
ความเชื่อที่ว่ามานี้โดยส่วนมากอยู่ที่การได้มาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขหรือสิ่งที่น่าปรารถนาด้านวัตถุ
มากกว่าการสร้างเสริมคุณธรรมในลักษณะพัฒนาตนสู่การบรรลุธรรมขั้นสูง
สถานการณ์เช่นนี้ ทาให้มีการประณามพฤติกรรมการนับถือพระพุทธศาสนาตามแนวทาง
ของกลุ่มหลังจากผู้ยึ ดถือพระไตรปิฎกเป็นหลัก แต่การจะถือว่าบุคคลกลุ่มที่ถือปฏิบัติอย่างนี้มิใช่ชาว
พุทธไปเสียเลยก็ไม่ได้ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น พระพุทธศาสนาก็จะกลายเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยใน
ประเทศไป ดังนั้นจึงมีการจัดกลุ่มชาวพุทธหรือพระพุทธศาสนาออกเป็น ๒ กลุ่ม๗ ได้แก่
๑) พระพุทธศาสนาแนวจารีต ซึ่งถือการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นหลัก
๒) พระพุทธศาสนาแนวประชานิยม ซึ่งเป็นวิถีความเชื่อ และการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
ที่ถือตนว่าเป็นชาวพุทธ ลักษณะเป็นวิญญาณนิยม คือ เชื่อในเรื่องอานาจเหนือธรรมชาติ ภูตผีปีศาจ
วิญญาณและอานาจศักดิ์สิทธิ์
๑) ความหมายของการบูชา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า การบูชา คือการแสดงความ
เคารพต่อบุคคล ด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ การ
ยกย่องเทิดทูลด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชา ความรู้บูชา
ฝีมือ๘
พระอริ ย านุวั ต ร เขมจารี เ ถระ ได้ให้ ค วามหมาย คาว่า “บูช า” ที่เ ป็นค าที่เรี ยกใน
ภาษาไทย ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า “ปูชา” แปลว่า การบูชา ซึ่งการบูชานี้มีนักวิชาการหลาย

๖

ดนัย ไชยโยธา, ลัทธิศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น, หน้า ๒๑๑.

๗

ภัทรพร สิริกาญจน, “ปัญหาเรื่องความหมายของธรรมในพุทธศาสนาแนวประชานิยมของไทย”,
(งานวิจัยเสริมหลักสูตรเสนอต่อฝ่ายวิจัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๘-๒๙.
๘

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕ ), หน้า ๖๓๔.

๗๒

ท่านได้ให้ทัศนะแตกต่างกัน การบูชา คือ ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต เมื่อมีอันตรายน่าสะพรึงกลัว
เกิดขึ้น๙
เสถียร โกเศส ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบูชา คือ การบูชาพระเจ้าผู้ซึ่งมีทิพย์อานาจอยู่
เหนือธรรมชาติด้วยความเคารพเกรงกลัว ซึ่งแสดงออกมาด้วยกิริยาอาการของผู้เลื่อมใสว่ามีความ
เคารพเกรงกลัวต่อพระเจ้าหรือสิ่งที่มีอานาจอยู่เหนือโลก ซึ่งบอกให้ผู้เชื่อรู้ได้ด้ วยปัญญาความรู้สึก
เกิดขึ้นเองด้วยสหัชชาปัญญา (Intuition) ว่าต้องมีอยู่เป็นรูปร่า งอย่างหนึ่ง และต้องเป็นผู้สร้างและ
เป็นผู้กาหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ให้มีอยู่เป็นอยู่”๑๐
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคา) ได้ให้ความหมายว่า การบูชา คือการสวดขับกล่อม
สรรเสริญเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานและช่วยเหลือตน เท่ากับเป็นการอ้อนวอนขอความเห็นใจ หรือขอ
พรจากพระเจ้า๑๑
กล่าวโดยสรุป การบูชา หมายถึง การแสดงออกถึงความเคารพสักการบูชาของมนุษย์
เพื่อให้ได้สมหวังตามที่ตนปรารถนาไว้ และจาเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นตัวอย่างในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้อง การบูชาในพระพุทธศาสนามีความ แตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิม โดยเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้า
ทรงเป็ น นั ก ปฏิ รู ป และปฏิ วั ติ ค ติ นิ ย มดั้ ง เดิ ม ให้ เป็ น การบู ช าที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตามหลั ก
พระพุทธศาสนา คือปฏิเสธการบูชาเพื่อการอ้อนวอน หวังผลดลบันดาลของอานาจเหนือธรรมชาติ
ทั้งหลาย แต่เน้นที่การบูชาพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่นา เหล่าสัตว์ให้บรรลุถึงความสมบูรณ์สูงสุด และหลุด
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ทั้งนี้พระพุทธศาสนามิได้ปฏิเสธการบูชาบุคคลหรือวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ แต่
ให้บูชาโดยปรารภถึงธรรมเป็นที่ตั้ง บุคคลที่มีธรรมและวัตถุที่สื่อถึงบุคคลผู้มีธรรมและสื่อถึงหลักธรรม
จึงเป็นสิ่งที่ควรบูชา

๙

พระอริ ย านุ วั ต ร เขมจารี เ ถระ, คติ ค วามเชื่ อ ของชาวอี ส าน, (กรุ ง เทพมหานคร: ส านั ก พิ ม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๕.
๑๐
๑๑

เสถียร โกเศส, ลัทธิศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บรรณคาร, ๒๕๑๖), หน้า ๕.

พระอุ ด รคณาธิ ก าร (ชวิ น ทร์ สระค า), ประวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๔๕–๔๖.

๗๓

๒) ประเภทของการบูชา
ในส่ วนลั กษณะของการบูช านั้น ตามหลั กพระพุ ทธศาสนาสามารถกระทาได้ด้ว ยการ
แสดงออกซึ่งสิ่งที่ดีงาม เช่น การกราบไหว้ ลุกรับ ให้การยกย่องนอบน้อม ตลอดถึงการบูชาด้วยวัตถุ
สิ่งของต่าง ๆ โดยจาแนกการบูชาออกเป็น ๒ ประเภท๑๒ ได้แก่
๑) อามิสบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบูชา ด้วยวัตถุสิ่ง ของต่าง ๆ มีการบูชา
ด้วยปัจจัย ๔ และการบูชาเครื่องสักการะ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัยสี่หรือวัตถุอื่น ๆ โดย
บุคคลที่ควรบูชา เรียกว่า ปูชนียบุคคล หรือบุคคลที่ควรบูชา ได้แก่ บุคคล ต่อไปนี้
(๑) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เป็นปูชนียบุคคลของพุทธบริษัท ในฐานะทรงถึงพร้อม
ด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณและทรงตั้งพระศาสนาประกาศ สัจธรรมให้
มวลมนุษยชาติทั่วโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดแสงสว่างทางปัญญาเว้นจากความชั่ว กระทาแต่
คุณงามความดีและทาใจให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้
(๒) พระอริยสงฆ์สาวก พระสงฆ์เป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติสมควร เป็นเนื้อนาบุญของปวงชนชาวโลก เป็นผู้มีคุณูปการต่อ
ศาสนาและประกาศพระศาสนาสืบต่อกันมา
(๓) บิดามารดาเป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดา ในฐานะเป็นผู้ให้กาเนิดและเลี้ยงดู มาตั้งแต่
ถือกาเนิดเกิดออกมาจนเติบใหญ่ เป็นพระพรหมและบุรพาจารย์ของบุตรธิดาชายหญิง
(๔) ครูอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย์ ในฐานะเป็นผู้อบรมสั่งสอน ประสาธน์
ศิลปวิทยาแนะนาดี ให้เรียนดีไม่ปิดบังอาพราง ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูงและทาความปกป้ องใน
ทิศทั้งปวง
(๕) พระมหากษัตริย์เป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร ในฐานะทรงเป็นพระประมุข ของชาติ
และทรงทศพิธราชธรรมบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร๑๓
๒) ปฏิบัติบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบูชาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรม เช่น
การไหว้ กราบ การแสดงความนับถือ นอบน้อมและการปฏิบัติตามคาสอนของบุคคลที่เป็นที่เคารพ
บูชา หรือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมตามกาลังศรัทธา ตามเพศภูมิของตน เช่น การรักษาเบญจศีล
การปฏิบัติเบญจธรรม และการบาเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ และนอกจาก ปฏิบัติบูชาในกุศลกรรมบถ

๑๒

ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๔๐๑/๑๑๗.

๑๓

ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๑๖๕.

๗๔

แล้วสิ่งที่ควรบูชาสูงสุดนั้น หรือทีเรียกว่ า ปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถาน ในทางพระพุทธศาสนาซึ่ง
ประมวลลงในพุทธเจดีย์ ๔ ประเภท ดังมีพระพุทธพจน์ กล่าวไว้ดังนี้
ธาตุเจดีย์ เจดีย์ คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระสาวกบริโภค เจดีย์ เจดีย์
คือ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่
ปรินิพพาน ตลอดจนถึงพุทธบริขาร และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ธรรมเจดีย์ เจดีย์ คือ พระไตรปิฎกอัน
ได้แก่ พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ตลอดจนถึงคาสอนที่จารึกลงในแผ่น
ศิลา และใบลานอุทเทสิกเจดีย์ เจดีย์ คือ พระพุทธรูปรอย พระพุทธบาท และรูปพระสงฆ์สาวกการ
บูชานี้เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต และข้อสาคัญอยู่ที่รู้จักเลือกบูชาบุคคล
หรือ วัตถุที่ควรบูชา พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง
จะเห็ นว่า พุทธเจดีย์ ทั้ง ๔ ประเภท ล้ ว นเป็นสิ่งส าคัญที่ช าวพุทธต้องให้ความเคารพ
ศรัทธา และปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเฉพาะธรรมเจดีย์ คือ พระไตรปิฎก อันเป็นคัมภีร์ที่สาคัญสูงสุดที่
บรรจุคาสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้ค้นพบ และสั่งสอนตลอดพระ
ชนมพรรษา เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้ศึกษาปฏิบัติให้มีความแตกฉาน มีความสารวมในอินทรีย์และเพื่อ
ประกาศ เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป ดังนั้น ลักษณะของการบูชาข้างต้น มีความสอดคล้อง
กับหลักการบูชาที่ปรากฏใน มงคลสูตร ซึ่งได้แสดงลักษณะการบูชาไว้ ๔ ประการ และมีใจความพอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. สักการะ หมายถึง กิริยาและวัตถุ ถ้าแปลสั กการะว่า “การทาดี” ก็หมายเอาเพื่อบูชา
บุคคล และวัตถุควรบู ช า ถ้าแปลสั กการะว่า “วัตถุที่จัดดี ” ก็ห มายเอาเครื่องสั กการะที่จัดดีเป็น
ระเบียบ มีดอกไม้ธูป เทียนและเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสาคัญเพื่อบูชาบุคคลและวัตถุควรบูชา
๒. ครุ การะ หมายถึง “ทาความรัก ความห่วงใย” บุตรธิดาชายหญิงมีความรักความ
ห่วงใยในบิดามารดา พยายามรักษาน้าใจท่านทาตนให้เป็นที่เบาใจแก่ท่าน สานุศิษย์มีความเคารพรัก
ในครูอาจารย์ ประพฤติตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย จึงได้ชื่อว่า บุคคลที่ควรบูชาแบบครุการะ
๓. มานนา หมายถึง “ความนับถือ” การกาหนดความดีของบุคคลว่า เขามีดีอย่างนั้นมีดี
อย่างนี้ และถือว่าผู้มีดีนั้นเป็นคนควรเชื่อถือยึดมั่นยกย่องเชิดชูให้เป็นที่นับหน้าถือตานี้คือความนับถือ
ลักษณะของการนับถือนั้นอยู่ที่การมีกิริยาวาจาดีงามต่อกัน ประพฤติตนสม่าเสมอต่อกันยก ย่องเชิดชู
กันและเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันเป็นสาคัญ

๗๕

๔. วันทนา หมายถึง การกราบไหว้และชมเชย ส่วนอภิวาทนะ เป็นลักษณะของความ
เคารพ การชมเชยนี้ คือ การยกย่องสรรเสริญจัดเป็นมงคล๑๔
ประเภทของการบูชา เป็นสิ่งสาคัญที่สุดของการบูชา คือ การเคารพเทิดทูลด้วยความ
บริสุทธิ์ใจที่ได้แสดงออกทั้งทางกายวาจาและใจ โดยถือว่าการบูชาเป็นเอกลักษณ์ของบัณฑิต ยอมรับ
นับถือเชื่อถือในคุณงามความดี ยอมรับนับถือคนดี การบูชาจึงบ่งบอกถึงความเป็นคนดีทั้ง สองฝ่าย
คือ ผู้ทาการบูชาและผู้รับการบูชา
ในประเพณีลอยกระทงหลักที่เด่นชัดประการแรกคือ การบูชาในพระพุ ทธเจ้าบูชาพระ
อุปคุต บูชาแม่คงคา หรือเทพเจ้าแห่งน้าจัดเป็นอามิสบูชาเสียเป็น ส่วนใหญ่ ปฏิบัติบูชานั้นยังเป็นส่วน
น้อยไม่ค่อยชัดเจนมากนัก
ทั้ ง นี้ เป้ า หมายของการบู ช านั้ น อยู่ ที่ ก ารได้ ป ระกอบกุ ศ ลกรรม หรื อ การสร้ า งเสริ ม
คุณธรรมในตนเองเป็นสาคัญ มิใช่การอ้อนวอนเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งปรารถนาต่าง ๆ เพราะการจะได้มา
ซึ่งสิ่งปรารถนานั้นก็ขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติ คือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง การสรรเสริญเทพเจ้า การอ้อน
วอนร้องขอให้ดลบันดาลจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถช่วยได้หากไม่ได้ปฏิบัติตนสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ปรารถนาหรือไม่สร้างเหตุให้สมกับผลที่ต้องการ
ทัศนะดังกล่าวนี้ มีกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพวกพราหมณ์ชาว
ปัจฉาภูมิ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่าสามารถปลุกชีวิตที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพได้และสามารถชักจูงวิญญาณ
ของสัตว์ที่ตายแล้วให้สู่สรวงสวรรค์ได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่า
“บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ และไม่สามารถ
ช่ว ยให้ขึ้น สวรรค์ได้ด้ว ยการสวดอ้อนวอนสรรเสริญคุณเทพเจ้าเพื่อขออานาจดลบันดาล เปรียบ
เหมือนหิน ที่จมน้า ไม่ส ามารถลอยขึ้นเหนือน้าได้ด้วยเหตุแห่งการสวดอ้อนวอน ในทางกลับกันผู้
ประกอบกุศลกรรมบถเท่านั้นที่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีการสวดอ้อนวอน เปรียบ
เหมือนเนยใสหรือน้ามันที่ถูกเทลงในน้า ย่อมสามารถลอยขึ้นเหนือน้าได้เอง”๑๕ การจะได้ดีมีสุขหรือมี
ภพหน้าที่ดีจึงเป็นเรื่องของกรรมคือการกระทาเป็นสาคัญ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสวดอ้อนวอนร้องขอแต่
อย่างใด

๑๔

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, หลักพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวัชรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕), หน้า

๑๕

ดูรายละเอียดใน ส.ส. (ไทย) ๑๘/๕๙๙-๖๐๐/๓๕๘-๓๙๖.

๑๖๙–๑๗๐.

๗๖

จากหลั ก การข้ า งต้ น นี้ สรุ ป ได้ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาแห่ ง การปฏิ บั ติ ที่ มุ่ ง
ปลดปล่อยบุคคลจากการพึ่งพาอานาจภายนอกเป็นการพึ่งตนเอง โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกฝน
พัฒนาตนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด และเมื่อกล่าวเชื่อมโยงถึงหลักการบูชาในพระพุทธศาสนาจึง
สามารถสรุปได้ว่า หลักการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความเป็นพิเศษในตัวเอง ไม่เหมือนกับลัทธิอื่น
เพราะเป็นการแสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคลเพื่อเคารพต่อธรรมที่มีในบุคคลอื่นเป็นสาคัญ แก่นของ
การบูชาในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของธรรมไปโดยปริยาย เพราะทั้งบุคคลที่บูชา บุคคลที่ถูกบูชาและ
พฤติกรรมที่แสดงออก รวมทั้งเป้าหมายของการบูช าล้ว นมีธ รรมเป็นหลั กใหญ่ การบูชาตามหลั ก
พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสาคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าในฐานะผู้บันดาลความสุขให้เลย
กล่าวโดยสรุป คือ หากพิจารณาโดยสภาพความเป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะสังคมไทย
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสังคมพระพุทธศาสนาจะพบว่า แนวคิดแบบวิญญาณนิยมที่กล่าวในตอนต้นยังปรากฏ
อยู่ในสังคมพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนมากมาย วิถีปฏิบัติในการบูชาสิ่งต่าง ๆ ของชาวพุทธดูเหมื อน
จะไม่ได้ให้ความสาคัญที่ธรรมหรือมีเป้าหมายที่ธรรมเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามนัยใน
พระไตรปิฎก ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถายังคงมีปรากฏในสังคมไทยมากมาย การเชื่อ
ในอานาจเครื่องรางของขลังและอานาจของเทพเจ้า พระภูมิเจ้าที่ต่างๆ จนเกิดเป็นพิธี กรรม เช่น การ
ปลุกเสกพระเครื่อง การบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และการบวงสรวงเทพเจ้า ตลอดถึงการบนบานต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งชาวพุทธในสังคมไทยกระทากันอยู่โดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผิด แม้จะมีบาง
คนบางกลุ่มจะตาหนิว่าเป็นเรื่องงมงายก็ตาม แต่คนส่วนมากก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อของตนอยู่
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญกล่าวไว้ว่า “....การบูชาตามหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประเภท
คือ อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน ส่วนปฏิบัติบูชา คือ การกราบไหว้ การทา
ความเคารพอย่างนอบน้อม....”๑๖
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลที่สาคัญพบว่า หลักการบูชามี ๒ ประเภท ได้แก่ อามิสบูชา
เป็นการแสดงความเคารพบูชา ด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ มีการบูชาด้วยปัจจัย ๔ และการบูชาเครื่อง
สักการะ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัยสี่หรือวัตถุอื่น ๆ โดยบุคคลที่ควรบูชา เรียกว่า ปูชนีย
บุคคล หรือบุคคลที่ควรบูชา และปฏิบัติบูชา เป็นการแสดงความเคารพบูชาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็น
ธรรม เช่น การไหว้ กราบ การแสดงความนับถือ นอบน้อมและการปฏิบัติตามคาสอนของบุคคลที่เป็น
ที่เคารพบูชา
จากค ากล่ า วนี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาแห่ ง การปฏิ บั ติ ที่ มุ่ ง
ปลดปล่อยบุคคลจากการพึ่ งพาอานาจภายนอกเป็นการพึ่งตนเอง โดยมีหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกฝน
๑๖

สัมภาษณ์ พระครูไพศาลธรรมมานุสิฐ, รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.

๗๗

พัฒนาตนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด ดังนั้นหลักการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความเป็นพิเศษ
ในตัวเอง เพราะเป็นการแสดงออกถึงธรรมในตัวบุคคลเพื่อ เคารพต่อธรรมที่มีในบุคคลอื่น เพราะทั้ง
บุคคลที่บูชา บุคคลที่ถูกบูชาและพฤติกรรมที่แสดงออก
กล่าวโดยสรุปคือ หลักการบูชาในประเพณียี่เป็ง ที่เกิดจากความเชื่อนั้น อามิสบูชาต่อ
แม่น้าคงคา เช่น การถวายผ้ าแพร ๓ สี, ข้าวตอก, น้านม, ดอกไม้สีเหลืองหรือส้ม , พวงมาลัยดอก
ดาวเรือง,ขนมหวาน ๗ ชนิด, ผลไม้รสหวาน ๕ ชนิด เป็นต้น อามิสบูชาขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละ
ท้องถิ่น ส่วนการปฏิบัติบูชา เช่น การกราบไหว้ การราถวาย การแสดงออกด้วยความสุภาพอ่อนโยน
ล้วนเป็นการบูชาในประเพณียี่เป็งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นประเพณีที่สามารถเชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชมประเพณีและรูปแบบพิธีกรรมที่มีความงดงามและล้าค่า
๔.๑.๒ หลักศรัทธาธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ศรัทธา (สันสกฤต: ศฺรทฺธา) หรือสัทธา (บาลี: สทฺธา) หมายถึง
ความเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล๑๗
๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม, เชื่อกฎแห่งกรรม, เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อทาอะไร
โดยมีเจตนา คือ จงใจทาทั้งรู้ ย่ อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว ความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัย
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทาไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสาเร็จได้ด้วย
การกระทา มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค
๒. วิปากสัทธา เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่
ทาแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว
๓. กัมมัสสกตาสัทธา๑๘ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน, เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน
๔. ตถาคตโพธิสัทธา๑๙ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรง
เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นาทางที่
แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้น
ได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง
๑๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์ครั้งที่ ๗,
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๐–๔๑.
๑๘

ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๒๒/๔๔๓.

๑๙

ดูรายละเอียดใน องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔/๓.

๗๘

ในศรัทธา ๔ ในอรรกถามี ๒ ชนิด คือ กัมมผลสัทธา นี้เป็นโลกียสัทธา และตถาคตโพธิ
สัทธา (รตนัตตยสัทธา) นี้เป็นโลกุตตรสัทธาตามมติของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ศรัทธา หรือ สัทธา
เป็นองค์ประกอบในหลาย ๆ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
๑) พละ ๕ และ อินทรีย์ ๕ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)
๒) สมชีวิธรรม ๔ (สมสัทธา สมสีลา สมจาคา สมปัญญา)
๓) เวสารัชชกรณธรรม ๕ (ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปัญญา)
๔) อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฑฒิ ๕ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา)
๕) อริยทรัพย์ ๗ (ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา)
๖) สัปปุริสธรรม ข้อแรก คือ สัทธัมมสมันนาคโต ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการอันได้แก่
มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ เป็นพหูสูต มีความเพียรอันปรารภแล้ว มีสติมั่นคง มีปัญญาจะเห็นว่าส่วน
ใหญ่ จะขึ้นด้วยศรัทธา และมีปัญญากากับอยู่ด้วย
ในคัมภีร์พระอภิธรรม มีการกล่าวถึงสัทธา ในลักษณะที่เป็นเจตสิก (คือ ธรรมชาติที่อาศัย
จิตเกิด) เรียกว่า สัทธาเจตสิก มีลักษณะดังนี้ คือ
๑) มีความเชื่อในกุศลธรรม เป็นลักษณะ
๒) มีความเลื่อมใส เป็นกิจ
๓) มีความไม่ขุ่นมัว เป็นผล
๔) มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ เป็นเหตุใกล้
สัทธานี้จัดเป็นธรรมเบื้องต้น ในอันที่จะทาให้บุคคล ได้ประกอบคุณงามความดี เป็นบุญ
กุ ศ ลขึ้ น มา และสั ท ธาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น ย่ อ มต้ อ งอาศั ย วั ต ถุ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความเชื่ อ ได้ แ ก่
พระรัตนตรัย ผลของกรรม เป็นต้น สัทธานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมทาให้เกิดความผ่องใส ไม่ขุ่นมัว สามารถ
ดาเนินไปจนเข้าถึงปีติได้ เหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ได้แก่
๑) รูปปฺปมาณ เลื่อมใสศรัทธาเพราะเห็นรูปสมบัติสวยงาม
๒) ลูขปฺปมาณ เลื่อมใสศรัทธาเพราะเห็นความประพฤติเรียบร้อยเคร่งในธรรมวินัย
๓) โฆสฺปปมาณ เลื่อมใสศรัทธาเพราะได้ฟังเสียงอันไพเราะ
๔) ธมฺมปฺปมาณ เลื่อมใสศรัทธาเพราะได้สดับฟังธรรมของผู้ที่ฉลาดในการแสดง๒๐
๒๐

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๑.

๗๙

กล่าวโดยสรุป คือ ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาจึงชื่อว่า ญาณสัมปยุตคือ ความเชื่อที่
ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีศรัทธาแต่มีปัญญามาประกอบการพิจารณาอยู่ด้วย ศรัทธาในทางพระพุทธ
ศาสนาจึงเอื้อให้เกิดการพัฒนาปัญญาเพื่อไต่เต้าเข้าไปสู่ความรู้แจ้งในเบื้องต้นจะต้องมีศรัทธาเป็น
แกนนาก่อน มาด้วยความสงสัย อาจจะกลับไปด้วยความฟุ้งซ่าน มาด้วยศรัทธาจะกลับไปด้วยปัญญา
เพราะไม่มาเชื่ออย่างเดียว แต่มาประพฤติปฏิบัติด้วย
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญกล่าวไว้ว่า “....การเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม นั้นมีอยู่จริง และเชื่อ
ในวิบาก เชื่อในผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง....”๒๑
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ พบว่ า ประเพณี ยี่ เ ป็ ง มี รู ป แบบโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์และเป็นมรดกสืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากความศรัทธาแห่งสายน้า แต่ล ะ
ท้องถิ่นต่างก็มีประเพณีปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรม และความเชื่อ ความศรัทธาของท้องถิ่นนั้นๆ กระทงที่
นามาลอยส่วน ใหญ่มักจะประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวบานอย่างสวยงามด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เมื่อถึง
เวลาผู้คนต่างนากระทงที่เตรียมไว้มาปักดอกไม้ จุดธูป เทียน บางคนก็ตัดผม และเล็บใส่ลงไปด้วย
เพื่อให้เคราะห์ต่าง ๆ ลอยไปพร้อมกับกระทง และอธิษฐานขอพรให้สมปรารถนา
จากคากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความศรัทธา ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา เป็นความ
เชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล เป็นความเชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วจากปัญญา
กล่าวโดยสรุปคือ ความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามี ๔ ประการ คือ ๑) กัมมสัทธา
เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง ๒) วิปากสัทธา เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรม
มีจริง ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้อง
เป็นไปตามกรรมของตน ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เราทุกคนนี้หากฝึกตน
ด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ทรงบาเพ็ญไว้มั่นใจใน
องค์
พระตถาคต

๒๑

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เขียน วันทนียตระกูล, ข้าราชการบานาญ, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๘๐

๔.๑.๓ หลักกัลยาณมิตรธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมาย กัลยาณมิตรธรรม ๗ องค์คุณของ
กัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือ ท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดี
งามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเป็นสาคัญ
๑. ปิโย น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม
๒. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็ นที่พึ่งใจ
และปลอดภัย
๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้ง
เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทาให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ
๔. วตฺตาจ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนกฺข โม อดทนต่อ ถ้ อยคา คื อ พร้อ มที่ จะรั บฟั งค าปรึ กษาซั กถามค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
๖. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา แถลงเรื่องล้าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อ น ให้เข้าใจ
และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนาในอธิฐาน คือ ไม่แนะนาในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย๒๒
ในอภิธรรมวิภังค์ปรากฏความไววา “ความรักใคร กิริยาที่รักใคร ภาวะที่รักใคร่ใน สัตว์
ทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นี้เรียกว่า เมตตา”๒๓ และอีกแห่งหนึ่งคือ ในขุททกนิกาย มหานิเทส ได้
ขยายความหมายของเมตตาไว้ ว่า “เมตตา ได้แก่ ความรัก กิริยาที่รัก ภาวะที่รัก ความเอ็นดู กิริยาที่
เอ็นดู ภาวะที่เอ็นดู ความปรารถนาเกื้อกูลกัน ความอนุเคราะห์ ความไม่ พยาบาท ความไม่ปอง
ร้าย”๒๔
จากความหมายตามที่กล่าวมาจะเห็นว่า “กัลยาณมิตร ตามรูปศัพท์นั้นหมายถึง เพื่อนที่
ดี” เพื่อนที่งามหรือเพื่อนที่รักใครคุ้นเคยที่ดี เพื่อนรักใคร คุ้นเคยที่งาม เพื่อนผู้มีความเยื่อใย มีน้าใจ
๒๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๗๘.

๒๓

ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๔๓/๔๒๗.

๒๔

ดูรายละเอียดใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๒/๕๙๐.

๘๑

เอื้อเฟื้อที่ดีงาม บุคคลผู้มีจิตที่หวังดี มีความรักใคร เป็นผู้หวังประโยชนเกื้อกูลต่อตนเอง และผู้อื่น
ความหมายตามศัพท์จะเห็นว่าท่านมุ่งเอามิตรดีที่เป็นบุคคลโดยเฉพาะ
สมเด็ จพระญาณสังวร ๒๕ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เพื่อนมิตรทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ ทรงปัญญา
สามารถ ที่จะให้คาแนะนาอบรมอันถูกต้องได้ก็เรียกว่า กัลยาณมิตร”
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ความหมาย มิตรและสหายไวว่า...เพื่อน ใน
ภาษาไทยตรงกับคาในภาษาบาลีว่า “มิตรและสหาย ทั้งสองคามีความหมายไม่เหมือนกัน บางคนเป็น
มิตรแต่ไม่ ได้เป็น สหาย บางคนเป็ นสหายแต่ไม่ได้ เป็นมิตร ดังนั้น มิตร หมายถึง คนที่คบกันด้ว ย
ความชอบพอรักใคร มาจากศัพท์ว่า เมตตา สวนคาว่า สหาย หมายถึง มาด้วยกันไปด้วยกัน สหาย
เป็นลักษณะของคนร่วมทากิจกรรม” เพื่อนร่วมงานก็เรียกว่า สหาย บางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกัน เช่น
เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องแต่ไม่ได้เป็นมิตรกัน พวกเขาเป็นสหายโดยความจาใจ คอยแต่คิดว่าเมือ่ ไร อีก
ฝ่ายหนึ่งจะไปเสียที ไม่ มีความเป็นมิตรเพราะขาดน้าใจที่ ดีต่อกัน ฉะนั้น สหายจึงอาจจะไม่ ใช่มิตร
บางคนเป็นมิตรชอบพอกันแต่ต้องอยูไกลไม่อาจจะทากิจกรรมร่วมกันจึงไม่ได้เป็นสหาย๒๖
กล่าวโดยสรุป คือ กัลยาณมิตร ที่มีอุปการะคอยช่วยเหลือ มิตร ร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตร
แนะนาแต่สิ่งดี มิตร มีความรักใคร่ เป็นมิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่าง
จริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดี ๆ ให้กันด้วยความจริงใจ
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญกล่าวไว้ว่า “....การฟังธรรมเทศนาในวันประเพณียี่เป็ง เป็นการ
สร้างกัลยาณมิตรทั้งทางโลกและทางธรรม การบาเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร จะต้องใช้ทั้งสติปัญญาและ
จะต้องมีความประพฤติดี คิดดี ทาดี ชักชวนในทางที่ดี....”๒๗
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญพบว่า การฟังธรรมเทศนาในวันประเพณียี่เป็ง เป็น
การบอกบุญสร้างบุญร่วมกันการทาความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน การใช้ธรรมะในการครองเรือน
และการครองใจผู้อื่น ย่อมทาให้เกิดความสงบร่มเย็น และสั่งสอนให้คนเราเพียรประกอบคุณงามความ
ดีโดยไม่ย่อท้อ หากรู้จักสละทรัพย์เพื่อบริจาค ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ ก็จะเป็นที่สรรเสริญทั่วไป คนโลภ
คนจิตบาปหยาบร้ายก็ต้องได้แพ้ภัยเพราะตัวเอง

๒๕

พระญาณสั ง วร (สุ วั ฑ ฒนมหาเถระ), สั ม มาทิ ฏ ฐิ ต ามเถราธิ บ ายของท านพระสารี บุ ต ร,
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๔ .
๒๖

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เพื่อน, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๔๑), หนา ๒๓.
๒๗

สัมภาษณ์ พระเทพรัตนนายก, เจ้าคณะจังหวัดลาพูน, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๘๒

จากคากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า การสร้างบุญของชาวบ้าน คือ การสร้างกัลยาณมิตรใน
ชุมชน มีการชักชวนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรรมต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถ แนะนาเพื่อนในทางที่ดี
และแสดงออกด้วยจิตที่บริสุทธิ์ คิดดี ทาดี ต่อคนในสังคม
กล่าวโดยสรุปคือ กัลยาณมิตรในทางโลก คือ การเป็นมิตรที่ดี การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคอย
ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ หรือสามารถเป็นที่พึ่งได้ในเรื่องทั่วไป อาจจะให้การช่วยเหลือหรือแนะนาโดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทางานในชุมชน หรือแนวทางการการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ความรู้ดังกล่าว
เรียกว่า วิทยาทาน กัลยาณมิตรในทางธรรม คือ มิตรที่คอยให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตที่ดีงามด้ว ยการน าธรรมะมาใช้มุ่งเน้นเพื่อยกระดับจิตใจของผู้ ได้รับคาแนะนาให้ สู งขึ้น เช่น
แนะนาให้รู้จักการทาทาน การรักษาศีล และการทาสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งความรู้ที่นามาแนะนานี้
เรียกว่า ธรรมทาน
๔.๑.๔ หลักสามัคคีธรรม
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณเพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามให้ ค งอยู่ สื บ ไป และเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ ห้ กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นธรรมเนียมในการสร้างความกลมเกลียวของคนในชุมชน ซึ่งความเจริญ
และความเสื่อมของสังคมมนุษย์นั้น พิจารณาไดจากการร่วมแรงกายใจกัน ของผู้คนในสังคมนั้นๆ
กล่าวคือ ตองพิจารณาถึงความสามัคคีของผู้คนในสังคมนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร มีความสามัคคีเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกันแคไหน เป็นต้น โดยศึกษาให้เข้าใจถึงความหมาย ของคาว่าสามัคคี ดังนี้
ความหมายในพระไตรปิฎ ก ในพระวินัย ปิฎ ก พระพุท ธเจ้ าตรั ส ถึง สั งฆราชี สั ง ฆเภท
และสังฆ สามัคคีของพระภิกษุสงฆ์ไว ดังนี้
พระอุบาลีเถระทูลถามพระพุทธเจ้าถึงสั งฆราชี สังฆเภท และสังฆสามัคคี พระพุทธเจ้า
ตรัสบอกโดยสรุปใจความแห่งพุทธพจน์ไดวา “สังฆราชี หมายถึง ความร้าวฉานของหมู คณะหรือสงฆ์
ภิกษุกลุ่มหนึ่งเมื่อแบงออก แล้วได้ฝ่ายละไม่ถึง ๔ รูป หรือถึง ๔ รูปเพียงฝ่ายเดียว อีกฝ่ายมีเพียง ๒-๓
รูปเท่านั้นรูปหนึ่งเสนอ ให้จับสลากโดยอ้างว่าเป็นธรรมเป็นวินัย เป็นคาสอนของพระพุทธเจา ขอให้
ชอบใจการจับสลากนั้น ถ้ามีการจับสลาก การแตกแยกเกิดขึ้น” การทาเช่นนี้เรียกว่า “สังฆราชี แต่ไม่
เป็ น สั ง ฆเภทและผู้ ที่ จะท าสั ง ฆราชี ไ ด มี เ พี ย งพระภิ ก ษุ จ าพวกเดี ย วเท่ า นั้ น คนอื่ น ท าไม่ ไ ด้ ” ๒๘
สังฆเภท : ความแตกกันของ หมู คณะหรือสงฆ์ได้แก่ ยังสงฆ์ให้แตกกัน คือ ทาลายพระสงฆ์ผู้พรอม
เพรียงกัน ในสีมา เดียวกันในวั ดใดวัดหนึ่งให้แตกเป็นก๊กจนถึงไม่ ร่วมอุโบสถสังฆกรรม ตองแยกออก
ทาอุโบสถ สังฆกรรมหรื อปวารณากรรมหรือสั งฆกรรมอื่น ๆ เป็น ๒ หมู “ถ้ามีพระภิกษุจานวน
๒๘

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๔/๑๓๗-๑๓๘.

๘๓

มากกว่า ๔ รูปขึ้นไปรูปหนึ่งนาเรื่องธรรม เรื่องวินัย พุทธภาษิต พุทธจริยา พุทธบัญญัติ อาบัติต่างๆ
มาเสนอให้จับสลากด้วยเรื่องดังกลว จนสงฆ์ ๒ ฝ่ายแตกกันไม่ร่วมอุโบสถ ปวารณา สังฆกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน” การกระทาเช่นนี้ เรียกว่า “สังฆเภท คือ การทาสงฆ์ให้แตกกัน เป็นอนันตริยกรรม”๒๙
พระพุทธเจ้าตรัส สังฆเภท ไว้ว่ า “ภิกษุทาลายสงฆ์ ตองเกิดในอบายตกนรกอยู่ชั่ว กัป
ภิกษุผู้ยินดีในการแตกพวก ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ยอมเสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุทาลาย สงฆ์
ผู้พรอมเพรียงกันแลว ยอมไหม้ในนรกตลอดกัป”๓๐
ส่วนสังฆสามัคคี ได้แก่ ความสามัคคีปรองดองกัน ความพรอมเพรียงกันของหมูคณะหรือ
สงฆ์การกระทาที่เรียกว่า “สังฆสามัคคี” คือ การนาเอาธรรมวินัย เป็นต้น มากล่าวตามความเป็นจริง
ช่วยให้เกิดความสมานฉันท์กันในหมู คณะหรือสงฆ์ มีการพรอมเพรียงกันทาสังฆกรรมต่าง ๆ การ
กระทาเช่นนี้เรียกว่า “สังฆสามัคคี”๓๑
สาหรับสามัคคีธรรมนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความพรอมเพรียงของหมู เป็นเหตุแห่งสุข
และการสนับสนุนผู้พรอมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผู้ยินดีในความพรอมเพรียงตั้งอยู่ในธรรม
ยอมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุสมานสงฆ์ให้พรอมเพรียงกันแลว ยอมบันเทิงในสรวง
สวรรค์ตลอดไป”๓๒
จากใจความแห่งพระวินัยปิฎกที่ได้ กล่าวถึง สังฆราชี สังฆเภท และสามัคคีธรรม สรุปได้
ว่าทั้งสังฆราชี และสังฆเภท จัดเป็นการกระทาที่ไม่ ดีต่อตนเองและคนอื่นในส่วนรวม มีผลเป็นความ
ทุกข์ทั้งในชาตินี้และชาติหนา ส่วนสังฆสามัคคีจัดเป็นการกระทาที่ดีมีประโยชนทั้งแก่ตน และคนอื่น
ในหมู่ คณะ มีผลเป็น ความสุ ขกายสบายใจ ไร้ปัญหาแตกแยก ไร้ ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต
ร่วมกันในโลกปัจจุบันและโลกหนา
ฉะนั้น สังคมใดต้องการความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ก็พึงพยายามอบรม
สั่งสอนให้ผู้คนในสังคมของตนมีความสามัคคีกัน มีความเมตตารักใคร ช่วยเหลือกันในเรื่องต่าง ๆ
เพราะความสมมาดปรารถนาในสิ่งที่สังคมต้องการก็ย่อมเกิดจากความสามัคคีของผู้คนในสังคม

๒๙

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๕/๑๓๘-๑๓๙.

๓๐

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๘/๑๔๐.

๓๑

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๖/๑๓๙.

๓๒

ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๑๐/๑๔๑.

๘๔

อย่างไรก็ตาม พระวินัยปิฎกนี้มีการ กล่าวถึง การกระทาที่ดีว่าควรประพฤติปฏิบัติ การ
กระทาที่ไมดีเป็น พฤติกรรมที่ควรหลี กเลี่ยงเสียไมควรกระทาซึ่งทั้งหมดก็คือ แนวทางแห่งการอยู่
ร่วมกันอย่างสามัคคีธรรมมีความสุขนั่นเอง
เมื่อศึกษาเกี่ยวกับความสามัคคีที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ได้พบว่า คาอธิบายเกี่ยวกับ
ความสามัคคี ในพระสุตตันตปิฎกนี้มีอยู่มากแห่งด้วยกัน เช่น จูฬโคสิงคสาลสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งความ
สามัคคี หมายเอาการตั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในมิตร สหายและคน
ทั้งหลายในสังคมโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสาเหตุของ สังฆสามัคคีว่า พระอนุรุทธเถระ พระนันทิยเถระ
และพระกิมพิลเถระ พักอยู่ในป่าโคสิงคสาวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปหาพระเถระ เหล่านั้นแล้วตรัส
ถามว่า “ก็พวกเธอ ยังพรอมเพรียงกัน ชื่นบานต่อกัน ไม่ วิวาทกันยังเป็น เหมือนน้านมกับน้าแลดูกัน
และกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือ ” พระเถระทั้งสามกราบทูลว่า “ยังเป็นอยู่ขอรับ” พระพุทธเจ้า
ตรัส ถามต่อไปว่า “พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหตุอย่างไร” พระเถระ ทั้งสามต่างกราบทูลในทานอง
เดียวกันว่า
พระพุทธเจ้าข้า ขอประทานพระวโรกาส ข้า พระองค์มีความดาริอย่างนี้ว่า “เป็นลาภของ
เราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ” ที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เห็นปานนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้ มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้ว ย
เมตตา เข้ าไปตั้ งมโนกรรมประกอบด้ว ย เมตตาในท่ านผู้ มี อายุเ หล่ านี้ ทั้ง ต่อ หน้ าและลั บ หลั ง ข้ า
พระองค์ มีความดาริอย่างนี้ว่า ไฉนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสีย แล้วประพฤติตามอานาจจิตของ
ท่านผู้มีอายุเหล่านี้ แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสีย ประพฤติอยู่ตามอานาจจิตของท่านผู้มีอายุ
เหล่านี้ กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแล แต่ว่าจิตดูเหมือ นเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าพวก
ข้าพระองค์ยังพรอมเพรียงกันชื่นบานต่อ กันไม่วิวาทกัน ยังเป็นเหมือนน้านมกับน้าแลดูกันและกัน
ด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่ ๓๓
ในตอนท้ายของพระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัส สรรเสริญพระเถระทั้งสามว่าเป็นผู้ปฏิบัติตน
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ในพระสูตรเดียวกันได้ กล่าวถึง การที่พระอานนท์ ตอบปัญหาของวัสสการพราหมณ์ว่า
วัสสการพราหมณ์ ถามว่า พระอานนท์ผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งบ้างไหมเล่า อันสงฆ์ที่ภิกษุผู้เป็น เถระ
มากรูปด้วยกันสมมติแลว แต่งตั้งไว้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้ ว ภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่ง
อาศัย ของเราทั้งหลาย ซึ่งพระคุณเจาทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ ในบัดนี้ฯ พระอานนท ตอบว่ า
พราหมณ์ไมมีเลยแม้สักรูปหนึ่ง อันสงฆที่ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปด้วยกันสมมติแล้ว แต่งตั้งไว้ว่าเมื่อ
๓๓

ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๑-๓๖๘/๒๗๒-๒๗๙.

๘๕

พระผู้ มี พระภาคเสด็ จ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว ภิก ษุรูป นี้จั กเป็นที่ พึ่ง อาศัยของเราทั้ง หลาย ซึ่ ง อาตมภาพ
ทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ วัสสการพราหมณ์ ถามต่อว่า พระอานนท์ ผู้เจริญ ก็เมื่อไม่มีที่พึ่ง
อาศัยอย่างนี้ อะไรเล่าจะเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมฯ พระอานนท์ ตอบว่า ดูกร พราหมณ์
อาตมภาพทั้งหลายมิใช่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลย พวกอาตมภาพมีที่พึ่งอาศัย คือ มีธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยฯ๓๔
จากใจความแห่งพระสูตร ได้ แสดงถึงความสามัคคีของคณะสงฆ์ ว่าหลังจากเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คณะสงฆ์ถือเอาพระธรรมและพระวินัยเป็นใหญ่
ได้แก่ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจา พระสงฆ์ทุกรูปต้องเคารพพระธรรมวินัย เอาพระธรรมวินั ยนั่น
แหละเป็นที่พึ่งในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และในการตัดสินวินิจฉัยคดีความต่าง ๆ และความ
สามัคคีนั้นต้องปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และทางใจอย่างสม่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยไมถือว่า
ตนเป็นใหญ่กว่าคนอื่นให้เกียรติ ให้ความสาคัญต่อผู้ อื่นด้วยจึงจะถือว่าได้ บาเพ็ญสามัคคี ธรรมใน
ทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีผลมากต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สวนรวม
พระอภิธรรมปิฎก ในพระอภิธรรมปิฎกมีข้อความที่กล่าวถึงความสามัคคีไว้ตอนหนึ่ง เป็น
ลักษณะของการถาม-ตอบถึงปัญหาต่างๆ วาถามว่า “ไม่พึงกล่าวว่า ความรูในอนาคตมีอยู่ หรือ” ตอบ
ว่า “ถูกแล้ว” ถามว่า “พระผู้มีพระภาคไดตรัสไว้ว่า ดูก่อนอานนท์ อันตราย ๓ อย่าง จักเกิดแกเมือง
ปาฏลีบุตร คือ จากไฟ หรือจากน้า หรือจากการแตกความสามัคคี ดังนี้ เป็นสูตรมีอยู่ จริง มิใช่หรือ”
ตอบว่า “ถูกแล้ว”๓๕
จากการถาม-ตอบในกถาวัตถุปกรณแห่งพระอภิธรรมปิฎกนี้ กล่าวถึงอันตรายที่สามารถ
เกิดขึ้นแกเมืองปาฏลีบุตรได้นั้นมีอยู่ ๓ อย่างเท่านั้น และอาจอนุโลมถึงประเทศไทย และประเทศ
อื่นๆ ในโลกนี้ได้ว่าเหตุแห่งการล่มสลายนั้นเกิดไดด้วยเหตุ ๓ อย่าง กล่าวคือ ไฟไหมตามธรรมชาติ
(อัคคีภัย) และไฟภายในมนุษย์ คือ กิเลส ๓ กอง ไดแก่
๑) ราคัคคิ ไฟราคะ ความอยาก
๒) โทสัคคิ ไฟโทสะ ความพยาบาทอาฆาต
๓) โมหัคคิ ไฟแหง ความหลงงมงาย๓๖
สวนน้าก็มีน้าท่วมตามธรรมชาติ (อุทกภัย) แต่น้าหรือหวงน้าที่สามารถท่วมเหล่าสัตว์ได
จากภายในนั้นก็คือ โอฆะ ๔ อย่าง ไดแก่
๓๔

ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙๐/๗๐.

๓๕

ดูรายละเอียดใน อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๑๐๗๒/๔๒๗.

๓๖

ดูรายละเอียดใน ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๗๓/๒๓๕-๒๓๖.

๘๖

๑) กาโมฆะ หวงน้าแหง กาม ความอยากรักใคร
๒) ภโวฆะ หวงน้าแหง การเกิด ความยึดมัน่ ถือมั่นในความมีความเป็นของตน
๓) ทิฏโฐฆะ หวงน้าแหง ความคิดที่ผิด
๔) อวิชโชฆะ หวงน้าแห่ง ความลุ่มหลง๓๗
หวงน้าทั้ง ๔ นี้ พึงพิจารณาได้ว่า ควรทาเกาะกล่าวคือ ที่พึ่งของตนให้เป็นตาบลที่ห้วง
น้าจะท่วมไม่ได้ ด้วยความหมั่นเป็นเหตุลุกขึ้นทาการงานไม่อยู่เฉย ด้วยความไม่ เลินเล่อ ด้วยความ
ระวังและด้วยความปราบปรามฯ”๓๘
พระพุทธพจน์นี้ ให้ได้ความสันนิษฐานลงโดย ๒ นัย คือ โดยพยัญชนะและโดยอรรถ โดย
พยัญชนะ ว่าเกาะหรือดินแดนที่ตั้งเป็นประเทศบ้านเมืองอันเป็นถิ่นฐานของตน ได้ ชื่อว่าเกาะ เกาะนี้
ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของชนผู้เกิดผู้อยู่ในที่นั้นด้วยความเป็นเจ้าของเพราะเป็นที่พานักอาศัย อันตรายภายใน
ภายนอกที่จะพึ่งเกิดขึ้นแกถิ่นฐาน ชื่อว่า ห้วงน้า เกาะในสมุทรถล่มตามลาพังตนเอง เพราะเหตุบ้าน
ดาลเป็น เช่น ภูเขาไฟประทุ หวงน้าก็จะท่วมทาให้เป็นสมุทร มิฉะนั้น เกาะนั้นตั้งอยู่ ปริ่มน้า เมื่อเกิด
พายุใหญ่ทาให้สาครกาเริบห้วงน้าก็จะท่วมทันทาให้เกิดอุทกภัยแกประชาชนในที่นั้น ข้อนี้ฉันใด
อันตรายที่จะเกิดขึ้นแกถิ่นฐานก็เป็นฉันนั้น ยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุภายใน มีแตกสามัคคีกันก็มี ย่อม
เกิดขึ้นเพราะเหตุภายนอก มีปัจจามิตรย่ายีเป็นต้นก็มี อันตรายเหล่านี้ ยอมทาถิ่นฐานไม่ให้เป็นที่พึ่ง
พานักของผู้เป็นเจ้าของทานองเดียวกับห้วงน้าทาเกาะให้กลายเป็นสมุทร
ฉะนั้น สมเด็จพระโลกนาถเจ้ า ประทานพระบรมพุทธโอวาทโดยนัย ให้นรชาติเอาใจใส่
ปองกันรักษาทานุบารุงเกาะ คือ ถิ่นฐานที่ พานักของตน อย่าปล่อยให้ห้วงน้า คือ อันตรายท่วมทับได้
เช่นนั้น ด้วยองค์สมบัติ ๔ ประการ คือ
(๑) ด้วยความหมั่นเอาใจใส่
(๒) ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ
(๓) ด้วยความระวัง
(๔) ด้วยความปราบปราม ถ้าเจาของถิ่นเกียจคร้านเลินเล่อ ไม่คอยระวังและระงับความ
เสียหายอันตรายก็ได้ ช่องเกิดขึ้น ถ้าเจ้าของตั้งอยู่ในองค์สมบัติ ๔ ประการ คือ มีเพียรเพื่อจะจัดจะทา
กิจที่ยังไม่ได้จัด ไม่ได้ทา และเพื่อจะรักษาธุระที่ได้จัดได้ ทาขึ้นแล้วให้เป็นไปโดยสม่าเสมอ เอาใจใส่ไม่
๓๗

ดูรายละเอียดใน ส.ม. (ไทย) ๑๙/๓๓๓/๘๗.

๓๘

ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๒/๑๓.

๘๗

เพิกเฉย ปล่อยให้เสื่อมทราม คอยระวังกีดกันความเสียหายอันยังไม่ มีมา มุ่งบาบัดความเสียหายที่
เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป อันตรายก็ไม่ได้ช่องที่จะเกิดเหมือนประชาชนที่อยู่ในเกาะ หรือก่อทานบกั้นห้วง
น้าอันจะท่วมถึง และคอยระวังรักษาแก้ไขด้วยความไม่ประมาท
ฉะนั้น ดังนี้ได้ ชื่อว่าทาเกาะไม่ ให้ห้วงน้าท่วมได้ ในพระพุทธภาษิตนี้โดยพยัญชนะโดย
อรรถนั้น กุศลธรรมได้ ชื่อว่าเกาะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้ตกอยู่ในสงสารสาคร สังกิเลสธรรมอันจะทา
อันตรายแก่บุคคล ชื่อว่าห้วงน้า สัตว์เหล่านั้นได้ อาศัยกุศลความดีความงามเป็นที่พานัก ยอมทรงตน
อยู่ได้ใน สังสารวัฏ ไม่จมลงในบาดาล กล่าวคือ ยังตนให้ตั้งขึ้นได้ในสมบัตินั้น ๆ เป็นต้น ว่าโภคทรัพย์
และอิสริยยศ มีความสามารถจะนาอัตภาพไปโดยสวัสดี ไม่ต้ องประพฤติทุจริตอันจะทาให้ตกต่า
ลาบากเพราะชีวิโ ตบายเป็ น เหตุ ถ้าปล่ อยให้ สั งกิเลสครอบงา ก็จะทาอันตรายแก่กุศลสุ จริตที่ ได้
ประพฤติมา ยังบุคคลให้ตกต่าลงไปเหมือนคนเรือแตกขึ้นฝั่งเกาะได้แล้ว ถูกห้วงน้าท่วมพากัน กลับไป
ตกในสาคร
ฉะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ตรัสสอนให้ทาเกาะอย่าให้ห้วงน้าท่วมทับ ได้ เช่นนั้น
ด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการที่กล่าวแลว เป็นไปในอันเพียรทากุศลความดีที่ยังไม่ได้ทาเอา ใจใส่รักษา
ความดีที่ได้ทาแล้ว คอยระวังไม่ให้ช่องแกอกุศลความชั่วที่ยังไม่ได้ทาเป็นธุระ ปราบปรามใจตนให้ละ
ทิ้งความชั่วที่เคยทาแลว ดังนี้ชื่อว่าทาเกาะไม่ให้ห้วงน้าท่วมได้๓๙
ความหมายของความสามัคคีตามอรรถ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้ให้ ความหมายของคาว่า ความสามัคคี และคาอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ ายคลึ งกันไว้ ดังนี้ ความ
สามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียงกัน ความปรองดองกัน กิริยาที่พรอมเพรียง กันทาร่วมมือร่วมใจ
กันทา เช่น กฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี๔๐
สมัครสมาน หมายถึง เชื่อมสามัคคี เช่น จะทาการงานอะไรขอให้สมัครสมานกัน๔๑
ปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วย ความ
ไกลเกลี่ย ตกลงกันด้วยไมตรีจิต๔๒

๓๙

มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระมงคลวิเสสกถา, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๖-๑๐๘.
๔๐

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
นานมีบุ๊คส์ จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๗๘.
๔๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๒๙.

๔๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๕๒.

๘๘

สมาน หมายถึง เสมอกัน เท่ากัน สมานกิจ หมายถึง การดาเนินอย่างเดียวกัน การมี
ความเห็นพ้องต้องกัน
สมานฉันท์ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน เช่น มีความเห็นเป็น
สมานฉันท์๔๓
ร่วม หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ด้วยกัน เช่น ร่วมกิน ร่วมนอน มีส่ วนรวมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เช่น ร่วมใจ ร่วมสามัคคี มีส่วนร่วมในที่แห่งเดียวกัน เช่น ร่วมโรงเรียน ร่วมบ้าน ร่วมห้อง
ร่วมหอ มีส่วนร่วมในภาวะหรือสถานะเดียวกัน เช่น เพื่อนร่วมชาติ มีศัตรูร่วมกัน ทาบุญร่วมญาติร่วม
เป็นร่วมตาย ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมชะจากรรม
ร่วมใจ หมายถึง มีความนึกคิดอย่างเดียวกัน เช่น เพื่อนร่วมใจร่วมมือ หมายถึง พรอมใจ
ช่วยกัน๔๔
ฉะนั้น ความหมายของคาว่า สามัคคีตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงหมายถึง สภาวะทางกาย วาจาและใจของหมู ชนในสังคมนั้นมีเอกภาพ คือ เป็นหนึ่งเดียวในการ
ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับ และละเว้นข้อที่ห้ามเพื่อนามาซึ่งสันติสุข ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคาว่า “สามัคคี” ไว้ว่า “สามัคคี
หมายถึง ความพรอมเพรียงกันมีน้าหนึ่งใจเดียวกัน สมานฉันท์ หมายถึง มีความพอใจร่วมกัน พรอมใจ
กัน”๔๕
กล่าวโดยสรุป ความสามัคคี หมายถึง ความสามารถที่จะทางานเพื่อส่วนรวม หรือความ
พร้ อ มที่ จ ะให้ ความร่ ว มมื อกั น และกั น เพื่ อเอื้อ ประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่ งความสามั คคี แบ่ งออกเป็ น
๒ ประเภท คื อ ความสามั ค คี ข องวิ ช าการ และความสามั ค คี ใ นจิ ต ใจ ความสามั ค คี วิ ช าการคื อ
การประสานความรู้ และทักษะของผู้ที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มากมายเพื่อส่งผล
สาเร็จในด้านต่าง ๆ มาสู่ประเทศ ส่วนความสามัคคีในจิตใจเป็นลักษณะของการปรองดองกัน โดยเกิด
จากความเมตตากรุณากันและกัน มีจิตใจผูกพันที่จะช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้ งานนั้น ๆ บรรลุ
เป้าหมาย ดังเช่น การจัดงานประเพณียี่เป็งของชุมชนในล้านนานั้น สาเร็จได้ตามเป้าหมายเพราะ
ความร่วมแรงสามัคคีปรองดองทั้งสิ้นและยังคงเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังสืบไป

๔๓

อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๓๐.

๔๔

อ้างแล้ว, หน้า ๙๒๖.

๔๕

พระธรรมปิ ฎ ก(ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พท์ , พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๑๐,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้งแมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕๔.

๘๙

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญกล่าวไว้ว่า “....หมู่บ้านใด องค์กรใด ที่สามารถจัดงานประเพณียี่
เป็งได้นั้นบ่งบอกถึงความพร้อมเพรียง เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของผู้นา และเป็นการแสดงออก
ถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว....”๔๖
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญพบว่า การจัดเตรียมงานประเพณียี่เป็งนั้น มีการ
จัดเตรียมงาน ประชุม วางแผน แบ่งหน้าที่ กาหนดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับคนในท้องถิ่น
ตามความเชื่อ ความศรัทธาที่มีมาแต่โบราณ การสืบทอดทางวัฒนธรรมถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
จากคากล่าวนี้สะท้อนให้เห็น ว่า ความสามัคคีทางกาย เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการ
ทางาน ความสามัคคีทางใจ เป็นการร่วมมือร่วมใจปรึกษาหารือหาทางแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ความสามัคคีจึงเป็นเรื่องสาคัญ สิ่งที่ จะนาความเจริญมาสู่สถาบันต่างๆ คือ ความรัก ความสามัคคี ที่
อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความเข้าใจ รู้จักรักษาน้าใจซึ่งกันและกัน มีความเคารพต่อกัน ยอมรับฟังกัน
รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ทุกคนก็งดเว้นจากการเบียดเบียนกันได้ ด้วยการ
ยอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของกันและกัน ก็สามารถเป็นสิ่งรับประกันการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุขในชุมชนได้
กล่าวโดยสรุปคือ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็ง ล้วนเป็นหลักธรรมคาสอนเพื่อ
ใช้ดารงชีวิตให้มีความสุ ข เช่น หลักสามัคคีสร้างชุมชนให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน หลักบูชา ๒ คือ
อามิสบูชา เป็นการแสดงความเคารพบูชา ด้วยปัจจัย ๔ และการบูชาเครื่องสักการะ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป
เทียน ส่วนปฏิบัติบูชา เป็นการแสดงความเคารพบูชาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรม เช่น การกราบ
การไหว้ การแสดงความนับถือ หลักกัลยาณมิตรธรรม การมีมิตรแนะนาสิ่งที่ดี หลักศรัทธาธรรม
เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง และหลักสามัคคีธรรม คนในชุมชนมีน้าหนึ่งใจเดียวกัน

๔๖

สัมภาษณ์ นายพงษ์เทพ มนัสตรง, ข้าราชการบานาญ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒.

๙๐

๔.๑.๕ หลักความกตัญญูกตเวทิตา
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสานาทา
ให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทาให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องที่ที่มี
การทาบุญก็ถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนา และในหลาย ๆ แห่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้าลาคลอง และยังเป็นประเพณีที่มีคุณค่าในเรื่องการแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาซึ่งเป็นแหล่งน้าให้มนุษย์ได้ใช้ ประโยชน์ต่าง ๆ
รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ก็จะทาเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อ
สะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่าง ๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ กตัญญูไว้ว่า “การรูอุปการะ
ที่ท่านทาให้, (ผู้) รู คุณท่าน เป็นคาคู กันกับ กตเวที และได้ ให้ความหมายของคาว่า กตเวที วา (ผู้)
สนองคุณท่าน, เป็นคาคูกันกับ กตัญญู”๔๗
พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของ กตัญญูไว้ว่ า “ความรู และยอมรับรู ในบุญคุณของ
ผู้อื่นที่มีอยู่เหนือตนเรี ย กว่า กตัญญุตา (กตัญ ญู) การพยายามทาตอบแทนบุญคุณนั้น ๆ เรียกว่า
กตเวทิตา (กตเวที) คนที่รู บุญคุณ เรียกว่า คนกตัญญู คนที่ทาตอบแทน เรียกว่า คนกตเวที กตัญญู
กตเวทิตา หมายถึง ความรู บุญคุณท่านแล้วทาตอบให้ปรากฏ นี้เป็นธรรม ประคองโลกให้เป็นอยู่ได้
และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข”๔๘
พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ ได้ให้ความหมาย “ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึง
ความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ รู้ อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทาแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทา
คุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย สิ่งที่ควร
แก่ความกตัญญูแบ่งได้เป็น ๕ ประการ” ได้แก่
๑) กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร จะต้อง
กตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้
โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรม จะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก ให้ปฏิบัติตัวให้เป็น

๔๗

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร: อักษร
เจริญทัศน์, ๒๕๓๙), หนา ๕.
๔๘

๒๕๓๖), หนา ๒.

พุ ท ธทาสภิ กขุ , “กตั ญ ญู ก ตเวที เป็ น ร่ ม โพธิ์ ร่ม ไทรของโลก”, (กรุ งเทพมหานคร: ธรรมสภา,

๙๑

ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นพุทธมามกะ
สมชื่อ
๑) กตัญญูต่อสัตว์ คือ สัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้งาน จะต้องใช้ด้วย
ความกรุณาปรานี ไม่เฆี่ยนตีมันจนเหลือเกิน
๒) กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่นหนังสือ ธรรมะ หนังสือเรียน
สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ
๓) กตั ญ ญู ต่ อ บุ ญ คื อ รู้ว่ า คนเราเกิด มามี อ ายุ ยืน ยาว ร่ า งกายแข็ ง แรง ผิ ว พรรณดี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เนื่องมาจากผล
ของบุญ จะไปสวรรค์หรือกระทั่งไปพระนิพพานได้ก็ด้วยบุญ กล่าวได้ว่า ทุกอย่างสาเร็จได้ด้วยบุญ
ทั้งบุญเก่าที่ได้สะสมมาดีแล้ว และบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกัน จึงมีความรู้คุณของบุญ มีความ
อ่อนน้อมในตัว ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่น และไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๔) กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สาคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ใน
การทาความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเองต่อ ไป
จึงทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทาลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพย์ติด๔๙
ความกตัญญู เป็นการกระทาความดีอย่างหนึ่งที่พึงปรารถนาของทุกคน ผู้ที่มีความกตัญญู
ย่อมจะทาตนเองให้มีความสุขและทาผู้อื่นให้มีความสุขด้วย จากการศึกษา พบว่าพระพุทธศาสนา
กล่าวยกย่องบุคคลที่มีความกตัญญูและให้ความสาคัญต่อบุคคลผู้มี ความกตัญญูว่าเป็นบุค คลที่หาได
ยากในโลก พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลที่หาไดยากมี ๒ จาพวก๕๐ ได้แก่
๑. บุพพการี ผู้ทาอุปการะก่อน
๒. กตัญญูกตเวที ผู้รูอุปการะที่เขาทาแล้วและตอบแทน บุพการีบุคคลกับกตัญญูกตเวที
บุคคล คือบุคคลที่มาคู่กันเสมอ เพราะมีผู้ทาอุปการะก่อน ๕๑ จึงมีผู้รูอุปการะที่ท่านทาแล้วและตอบ

๔๙

พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับ “ทางก้าวหน้า”, (กรุงเทพมหานคร: ชมรมพุทธศาสตร์
สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๒๖.
๕๐
ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๑๔.
๕๑
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺ โ ต), พจนานุ กรมพุท ธศาสน์ ฉบั บประมวลศั พท์ , (กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๙.

๙๒

แทน และเป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะว่าหมูสัตว์ส่วนใหญ่ถูกอวิชชาครอบงา ยากที่จะมองเห็นคุณค่า
ของบุคคลอื่นได้๕๒
คัมภีรอรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้กล่าวถึง ความหมายของความกตัญญูไว้ว่า “ความรู้
จักอุปการคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งทามาแล้วไม่ว่ามากหรือน้อย โดยการระลึกถึงเนื่อง ๆ ชื่อว่า กตัญญุตา”๕๓
กล่าวโดยสรุป คือ ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทาไว้ เป็นคุณธรรมคู่กับความ
กตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นทาไว้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกันแต่
หมายถึงการราลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง เมื่อรู้พระคุณแล้วก็ตอบ
แทนพระคุณท่าน มีความคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาโอกาสทาหน้าที่ตอบแทน
บุญคุณท่านอย่างไม่รู้ลืม ซึ่งเสน่ห์ของประเพณีลอยกระทงของไทยเรายังคงเป็นมนต์ขลังมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถทาร่วมกันได้ทั้งครอบครัว ทั้งเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญู รู้จักสานึกถึงคุณค่าของน้า ที่ใช้อุปโภคบริโภคทุกวัน นับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ ดีงาม
อย่ างหนึ่ งของไทย มุมมองของประเพณีลอยกระทงที่บรรพบุรุษของไทยเราได้สื บต่อกันมาอย่ าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคุณค่าความเป็นไทย
เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถทาร่วมกันได้ทั้งครอบครัว ทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู รู้จัก
สานึกถึงคุณค่าของน้า ที่ใช้อุปโภคบริโภคทุกวัน รวมถึงความงดงามในค่าคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและ
ความสนุกสนานในวิถีไทย จึงเป็นเสน่ห์ที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบวัน
ลอยกระทง ดังนั้น ชาวไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ร่วมกันสืบทอดประเพณี ให้ถูกต้องตามวิถีไทย เพื่อคง
คุณค่าสาระอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป จึงจะเป็นพลังสร้างสรรค์ของมวลชนที่แข็งแกร่งต้าน
กระแสความเบี่ยงเบนที่จะทาให้คุณค่าและความงดงามของวันลอยกระทงเปลี่ยนแปลงไป
ดังที่ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญกล่าวไว้ว่า “....ประเพณียี่เป็ง ที่ชาวมอญ เรียกว่า การลอยโขมด
นั้นเป็นการแสดงออกถึงความรักความคิดถึงที่มีต่อญาติพี่น้องที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน เป็นการแสดงออก
ถึงการความกตัญญูต่อแม่น้าคงคา ที่ใช้น้าในการอุปโภค บริโภคและการทาเกษตรกรรมของชาวนา
ชาวสวน....”๕๔
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ที่สาคัญพบว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นวัฒ นธรรมที่ดีงาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้สอดแทรกความกตัญญูกตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง เช่น
การทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
๕๒
๕๓
๕๔

ดูรายละเอียดใน มงฺคล. (บาลี) ๒/๓๖๓/๒๗๖.
ดูรายละเอียดใน ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๒๐๒/๒๐๓.
สัมภาษณ์ พระครูปลัดชาติชาย, เจ้าอาวาสวัดกู่ระมัก, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.

๙๓

จากคากล่าวนี้สะท้ อนให้เห็นว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกทาลาย
คนมี ค วามกตั ญ ญู ย่ อ มระลึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของป่ า ไม้ ทุ่ ง นา แม่ น้ า ล าธาร ถนนหนทาง และสิ่ ง
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ บารุง รักษา ให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่าง
สมดุลและกลมกลืน ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
กล่าวโดยสรุปคือ ความกตัญญูทาให้สถาบันครอบครัวและสังคมมีความมั่นคง นับว่าเป็น
หลั ก ธรรมพื้ น ฐานที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ รู้ จั ก การท าหน้ า ที่ อั น เหมาะสมของตนเอง โดยเริ่ ม จากมี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อสถาบันครอบครัว โดยพ่อแม่ทาหน้าที่ เป็นบุพการี และลูก
ปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อแม่ในฐานะผู้มีความกตัญญู ซึ่งจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป สภาวะ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจ ะไม่ถูกทาลาย เพราะคนมีความกตัญญูย่อมระลึ กถึงบุญคุณของป่าไม้
ทุ่งนา แม่น้า ลาธาร และสิ่งสาธารณประโยชน์ อื่นๆ ดังนั้น เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ บารุง รักษาให้สิ่ง
เหล่านั้นคงอยู่อย่างสมดุล ความกตัญญูทาให้คนในสังคมรู้จักช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยอยู่กันด้วยดี มี
ความร่มเย็นเป็นสุข

๔.๒ คุณค่าและความสาคัญของประเพณียี่เป็งในล้านนา
ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณี่ที่สาคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ซึ่งมีการปฏิบัติตามความ
เชื่อของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าและความสาคัญต่อชุมชน ทาให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
มีคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต ทาให้มีความเอื้ออาทรต่อกันและกันและเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม
มีคุณค่าและความสาคัญต่อจิตใจ เป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการสร้างบุญ
๔.๒.๑ คุณค่าและความสาคัญต่อชุมชน
การปฏิบัติในประเพณียี่เป็ง โดยใช้หลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาเป็นแนวทางพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านความคิด สติปัญญา และการดารงชีวิต ที่มีหลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นดั่งเข็มทิศ นาทางชีวิตสู่ความเจริญที่ยั่งยืน ซึ่งได้นามาปฏิบัติดังนี้
๑) หลักบูชา คือ เรื่องการบูช านั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ในส่ วนการบูช าตามหลั ก
พระพุทธศาสนาสามารถกระทาได้ด้วยการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ดีงาม เช่น อามิสบูชา หมายถึง การแสดง
ความเคารพบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ มีการบูชาด้วยปัจจัย ๔ และการบูชาเครื่องสักการะ ได้แก่
ดอกไม้ ธูป เทียนและปฏิบัติบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบูชาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรม
เช่น การไหว้ กราบ การแสดงความนับถืออย่างนอบน้อมและการปฏิบัติตามคาสอนของบุคคลที่เป็นที่
เคารพบูชา ดังนั้น ในประเพณียี่เป็งเมื่อนาหลักการบูชาเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาแนวคิดของชุมชน
ได้ คือ ในการจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย ในคืนวันยี่เป็ง ทาให้ชุมชนสามารถพิจารณา

๙๔

ได้ในหลักการบูชาที่ถูกต้อง กรวยดอกไม้ทามาจากใบตอง ดอกบัวมีความเชื่อว่า พบแต่ความสาเร็จ
เป็นไม้มงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ พลังสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มี
ความนิยมมากที่สุด ดอกดาวเรือง เชื่อกันว่า พบแต่ความรุ่งเรืองเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีเงินมี
ทอง เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถืออย่างสูงต่อบุคคลหรือสิ่งที่ควรเคารพนับถือ เป็นการ
กระทาที่ชอบ และสิ่งที่เรียกว่าเครื่องสักการะนั้นนิยมจัดแต่งอย่างดีพร้อม
๒) หลั ก ศรั ท ธาธรรม คื อ หลั ก ศรั ท ธาธรรมในประเพณี ยี่ เ ป็ ง ความศรั ท ธาในทาง
พระพุทธศาสนามี ๔ ประการ คือ ๑) กัมมสัทธา มีความเชื่อในกฎแห่งกรรม มีความเชื่อว่ากรรมนั้นมี
อยู่จริง เมื่อคนในชุมชนได้ฟังการเทศน์ต่างๆ จึงทาให้เกิดความศรัทธาในการประกอบแต่คุณงามความ
ดี ๒) วิปากสัทธา เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง เมื่อคนในชุมชนได้เข้าใจและ
เชื่อในผลของกรรมเขาจึงไม่คิดที่จะทาชั่ว ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่ สัตว์มีกรรมเป็นของตน
เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้อง เป็นไปตามกรรมของตน เมื่อสามารถพิจารณาได้ว่า ผลกรรมจาก
การกระทาเกิดจากอะไร ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เราทุกคนนี้ หากฝึกตน
ด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดัง ที่พระองค์ทรงบาเพ็ญไว้มั่นใจในองค์พระ
ตถาคต เช่น ในการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ตั้งแต่ วันเตรียม วันดา และวันฟังธรรม ทาใช้คนใน
ชุมชนรู้จักที่จะเรียนรู้การดารงชีวิตอยู่อย่างมีแบบแผน มีความศรัทธาในความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
จะนาพามาซึ่งความสงบสุข ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๓) หลักกัลยาณมิตรธรรม คือ การมีมิตรที่ดี การเป็นเพื่อนบ้านที่ดี คอยให้คาแนะนา
ช่วยเหลือเช่น การฟังเทศน์มหาชาดก การได้ไปฟังธรรมนั้นเป็นกระบวนการสร้างความเชื่อในเรื่อง
บาป บุญ การเข้าวัดฟังธรรมนั้นเป็นโอกาสดีคือ การได้พบประกับผู้อื่นในสังคม การสนทนาธรรมเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระทุกข์ ถามไถ่ความความสุข ความทุกข์วัดเป็นศูนย์กลางในการเป็นที่พึ่งทาง
ใจ คาสอนต่างๆ แฝงมาในบทสวด คาสอนทางพระพุทธศาสนาถูกแฝงไว้ในเรื่องเล่าได้ถ่ายทอดเพื่อให้
เกิดความจรรโลงใจ การฟั งเทศน์ จึงเป็น การสร้างกัล ยาณมิตรในสั ง คมได้เป็นอย่ า งดีใช้เป็น แนว
ทางการการพัฒนาชุมชนและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้ ดียิ่งขึ้น กัลยาณมิตรในทาง
ธรรม คือ การมีมิตรที่คอยให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่ดีงามด้วยการนาธรรมะมาใช้
มุ่งเน้นเพื่อยกระดับจิตใจของผู้ได้รับคาแนะนาให้สูงขึ้น เช่น การแนะนาให้รู้จักการทาทาน การรักษา
ศีล และการทาสมาธิภาวนา
๔) หลักสามัคคี คือ หลักที่ใช้ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ได้วางเอาไว้โดยการกาหนดเป้าหมายของกิจกรรมในประเพณียี่เป็ง เช่น ในวันขึ้น ๑๓ ค่า เรียกว่า
“วันเตรียม” ต้องเตรียมสถานที่ในการลอยยี่เป็ง การขัดราชวัตร การเตรียมอาหารสาหรับทาบุญตัก
บาตร เครื่ องอุปโภค บริโ ภคที่ใหม่ สด สะอาด เน้นเป็นสิ่ งที่ได้มาจากธรรมชาติ เพื่อรักษาสภาพ
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สิ่งแวดล้อม สามารถทาและพัฒนาได้ด้วยการใช้ความสามัคคี ในการสร้างชุมชน ดังนั้นความสามัคคี
ทางกาย เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทางาน ความสามัคคีทางใจ เป็นการร่วมมือร่วมใจปรึกษาหารือ
หาทางแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ความสามัคคีจึงเป็นเรื่องสาคัญ สิ่งที่จะนาความเจริญมาสู่ชุมชน
คือ ความรัก ความสามัคคี ที่อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความเข้าใจ รู้จักรักษาน้าใจซึ่งกันและกัน มีความ
เคารพต่อกัน ยอมรับฟังกัน รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๕) หลักความกตัญญูกตเวทิตา หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทาแล้วและทาตอบ
แทนคุณท่าน “ความกตัญญู” เป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตสานึกของคนในล้านนา เป็นรากของวัฒนธรรม
ไทยตลอดมาเพราะเชื่อและเห็นคุณค่าของ “ความกตัญญู” ในประเพณียี่เป็งของล้านนา เป็นการสื่อ
ถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่แสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตา ในการจัดพิธีลอยยี่เป็งเพื่อเป็นการ
สักการะบู ช าคุณ พระแม่คงคา ที่แม่น้ามีคุณต่อ การดารงชีวิต ของคน สั ตว์ และสิ่งมีชีวิต เป็นการ
ปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความกตัญญูให้เกิดขึ้นในใจของทุกคน การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีความเมตตากรุณา มีศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนตรัย รู้จัก
เลี้ยงชีพและแสวงหาทรัพย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียว รักใคร่กลม
เกลี ย วกั น เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ซึ่ ง กั น และกั น มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รไม่ ท้ อ ถอย รั ก ษาและหวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัด
กล่าวโดยสรุป คือ คนในชุมชนมีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ถึงหลักการบูชา “บุคคลที่ควรบูชา” สามารถพิจารณาได้ ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสืบ
ทอดพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่คู่บ้านเมือง การมีกัลยาณมิตรที่ดีย่อมนาพามาซึ่งความสุขใจ คน
ชุมชนมีความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนโดยมีเป้าหมายเดี ยวกันย่อมนาพามาซึ่งความเจริญทั้งด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชนยังมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี บรรพบุรุษ ต่อแม่น้า ต่อตนเอง
แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
๔.๒.๒ คุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต
ด้านวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็น
ชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน โดยมีศูนย์กลางของ
ชุมชน คือ ศาสนสถาน, วัด, ใจบ้าน, พระ, ผู้ใหญ่หรือผู้นาในชุมชน ที่ได้รับการนับถือและเป็นผู้ตัดสิน
ความขัดแย้งในชุมชน มีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และความเชื่ออันเนื่องมาจากการเป็น
สังคมเกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีสางเทวดา เมื่อเวลา
ผ่านไป สังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ
๑) หลักบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพ โดยการกราบไหว้ การยกย่องนับถือบุคคล
ที่ควรเคารพนับถือ เช่น พระพุทธรูป พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ถือเป็นเหตุนา
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ความสุข ความเจริญ และความก้าวหน้าในชีวิตมาให้แก่ผู้ทา เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นในประเพณียี่เป็ง
จากความเชื่อในเรื่องของการบูชา ชาวล้านนาใช้ผางประทีป และข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องประกอบ
พิธีบูชาโคมยี่เป็ง เวลาที่นิยมจุดบูชาคือช่วงหัวค่า หลังจากได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงส์ผาง
ประทีปที่วัดเป็นที่เรียบร้อย ความเชื่อเกี่ยวกับการปล่อยว่าวฮม ชาวล้านนาเชื่อว่าพระธาตุประจาปี
เกิดของผู้ที่เกิดปีเส็ด (ปีหมา) คือ พระเกศแก้วจุฬามณี ซึ่งประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ ดังนั้น
การ
สักการะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี คือ การปล่อยว่าวฮมหรือว่าวไฟ ความเชื่อในการบูชาผางประทีป
ชาวล้านนาจุดผางประทีป เพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตามตานานแม่กาเผือกและจุดบูชา
เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ ชาวล้านนาจึงนิยมจุดผางประทีปบูชา เพื่อสักการะต่อสิ่งต่างๆที่ได้ใช้
ประโยชน์ ดังนั้น การบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นการปลูกฝัง
วิธีการปฏิบัติ วิธีการบูชาที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
๒) หลักศรัทธาธรรม คือ ความเลื่อมใส ศรัทธาในความดี เช่น ในการฟังเทศน์มหาชาติ
เป็นการเทศน์ที่ชาวบ้านนิยมฟังด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์แล้ว จะได้
พบกับพระศรีอาริยเมตตรัย ดังนั้น เมื่อชาวบ้านมีความศรัทธาในความดี การทาความดี ย่อมได้รับ
ผลดีตอบแทน การสั่งสอนให้คนเรามีความเพียรประกอบคุณงามความดีโดยไม่ ย่อท้อ รู้จักการทาบุญ
แบ่งปันผู้ให้ก็เป็นสุข ผู้ได้รับมีความสุขเช่นกัน การใช้ธรรมะในการปกครองชุมชนย่อมทาให้เกิดความ
สงบร่มเย็น เป็นการปลูกฝังให้ศรัทธาในความดียึดมั่นในความถูกต้อง
๓) หลักกัลยาณมิตรธรรม หมายถึง เพื่อนแท้ที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรมความดี
งามในการพั ฒ นาศั ก ยภาพชี วิ ต ตั้ ง ตนอยู่ อ ย่ า งเหมาะสมแห่ ง การเคารพ การรู้ จั ก คิ ด นั้ น เป็ น
องค์ประกอบภายในใจของเราเองส่วน การมีมิตรที่ดี นั้นเป็นองค์ประกอบภายนอก รวมทั้งยังเป็นผู้
สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และคุณธรรมความดีงามให้แก่เพื่อนหรือคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ จนเป็น
แรงเหนี่ยวนาให้เพื่อนหรือคนรอบข้างเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การชักชวนเพื่อนไปทาบุญ ตักบาตร
การฟั ง เทศน์ การสนทนาหั ว ข้ อ ธรรม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท างความคิ ด และการพั ฒ นาไปสู่
ประโยชน์ และความสุขในระดับต่าง ๆ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนยินดีในการช่วยเหลื อ
เกื้อกูล ส่งเสริม และการพัฒนาชีวิตผู้อื่น ดังนี้จึงเรียกว่า กัลยาณมิตร
๔) หลักสามัคคี สามัคคี คือ ความร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงาน
การอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ
ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิด
ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อ
การรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้
มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อ
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อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เช่น การเตรียมอาหารไปทาบุญตักบาตร ในครอบครัวจะช่วยกันทาอาหารและ
ไปทาบุญพร้อมกันที่วัดเพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการปลูกฝังความ
สามัคคีในครอบครัวและชุมชน
๕) หลักความกตัญญูกตเวทิตา หมายถึง การตอบแทนคุณ ผู้มีคุณแก่ตน และบุคคลที่มี
คุณ ที่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมาย แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในที่นี้จะกล่าวถึง แม่น้าใน
ประเพณยี่เป็ง ที่มีการได้รับเอาคติความเชื่อนี้ เข้ามาปรับกับความเชื่อของท้องถิ่น เกิดเป็นประเพณี
การยี่เป็ง เพื่อขอขมาลาโทษ พระแม่คงคา ทั้งนี้เพราะชาวไทยสมัยก่อนประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การ
กสิกรรมซึ่งจะต้องอาศัยน้าเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นประเพณีปฏิบัติ
ตามวิถีวัฒนธรรม มีความเป็นเอกลักษณ์ แต่ละภูมิภาคต่างก็มีความเชื่อตามท้องถิ่นของตน เป็นการ
ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณียี่เป็งสืบไป
กล่าวโดยสรุปคือ เป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักแสดงออก
ด้วยความเคารพอย่างนอบน้อม ให้เกียรติกันในสังคม กระทาแต่ความดีเพราะมีความเชื่อในกฎแห่ง
กรรมนั้นยุติธรรมเสมอ รู้จักการสร้างมิตรที่ดีและการรักษามิตรภาพให้ยาวนานและแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
๔.๒.๓ คุณค่าและความสาคัญต่อจิตใจ
๑) หลักบูชา หมายถึง การปฏิบัติและการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา เช่น การบูชาผางประทีป
ซึ่งเป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา ชาวล้านนาจุดผางประทีป เพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้า
พระองค์ตามตานานแม่กาเผือก และจุดบูชาเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ ชาวล้านนาจึงนิยมจุด
ผางประทีปบูชา เพื่อสักการะต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ประตูบ้าน บ่อน้า ยุ้งข้าว เตาไฟ บันได
หน้าต่าง นอกจากนี้ ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทาให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนา
ทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาลดั่งแสงจากผางประทีป ด้วยเหตุนี้ช่วงประเพณียี่เป็งจึ งสว่างไสวเต็มไปด้วย
แสงผางประทีปซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจ จึงน้อมนามาปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
๒) หลักศรั ทธาธรรม หมายถึง เชื่อในกฎแห่งกรรมและผลแห่งการกระทา สั งคมใน
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เวลาเปลี่ยน คนและสังคมย่อมเปลี่ยนไป แต่สิ่งเคยปลูกฝังที่ยังมี
ความศรัทธาและความสาคัญต่อจิตใจนั้น ย่อมมีความเชื่อและความศรัทธา เช่น ประเพณียี่ในพิธีกรรม
บูชาผางประทีป การทาบุญตักบาตร การปล่อยว่าวควันหรือว่าวไฟ และการฟังเทศน์ ในล้านนาเชื่อว่า
เป็นประเพณีอันทรงคุณค่าตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
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๓) หลักกัลยาณมิตรธรรม หมายถึง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มการจะ
เลือกคบเพื่อน ควรที่จะเลือกคบคนที่เป็นมิตรแท้ คอยช่ว ยเหลือซึ่งกันและกัน และพากันไปในทาง
แห่งความสุขความสาเร็จ ในที่นี้จะกล่าวถึง เพื่อนที่พาเราไปพบกับความสาเร็จ
๔) หลักสามัคคี หมายถึง ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสาคัญประการหนึ่ง ซึ่ง ชุมชนอยู่
รวมกันจาเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและต้องนามาใช้อยู่สม่าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทางาน
ด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สาเร็จ
สมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง เช่น ในการจัดประเพณียี่เป็ง ในการปล่อยว่าวฮมตอนกลางวัน
และการปล่อยว่าวไฟในตอนกลางคืน เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่ อจิตใจของคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
เพราะต้องใช้คนประมาณ ๒-๔ คน ถึงจะสามารถปล่อยว่าวลอยขึ้นสู่ฟ้าได้ ดังนั้น ต้องมีการแบ่ง
หน้าที่กันให้ชัดเจน ต้องมีการวางแผนและต้องปล่อยว่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อเกิดความเข้าใจกัน
ทุกอย่างจึงสาเร็จได้ตามเป้าหมาย
๕) หลักความกตั ญญูกตเวทิตา หมายถึง การรู้สึ กส านึกในคุณ ด้ว ยการแสดงความ
เคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือ เช่น มีการถวายข้าวมธุปายาส โดยนาไปถวายหน้าพระประธาน
การทานขันข้าว อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ตาย บรรพบุรุษ การนาดอกไม้ธูปเทียนใส่ในขันแก้วทั้งสาม
เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบนวิหาร ไหว้พระรับศีล ที่สอดแทรกด้วยหลักธรรม ในการดารงชีวิต การกระทาเช่นนี้
ย่อมน ามาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิ ริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็น
เครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู ความ
ตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
กล่าวโดยสรุปคือ หลักพุทธธรรมนั้นมีคุณค่าต่อจิตใจของคนในชุมชมเสมอ การสร้าง
ความเข้าใจในชุมชนจะน้อมนามาซึ่งการปฏิบัติที่มีแบบแผนเดียวกัน การเข้าใจหลักบูชาทาให้ชุมชนมี
การเตรี ย มงานได้ตรงตามวัตถุป ระสงค์ของแต่ ล ะประเพณี การมีเพื่อ นชักชวนให้ ห มั่นสร้างบุ ญ
สนทนาธรรมนั่นคือ กัลยาณมิตรธรรม ที่ควรถนอมรักษาไว้ให้ดี ผู้มีความเจริญทางด้านความคิดจะ
เป็นผู้ที่แสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีคุณทั้งสิ้น
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๔.๓ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
หลั ก ธรรมค าสอนของพระพุ ท ธศาสนา มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทุ ก คน
เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในฐานะศาสดาของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักคา
สอนของพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการนาหลักธรรมมาใช้ ในการดาเนินชีวิตจริง คือ ฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม
๔.๓.๑ หลักบูชา คือ คาสอนที่ว่า “ควรบูชาสิ่งที่ควรบูชา” การที่พุทธศาสนิกชนแสดง
ความเคารพ กราบไหว้ ให้ความยาเกรงต่อองค์พระบรมศาสดาผู้ก่อตั้งประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ต่อพระธรรมคาทรงสอนอันประเสริฐ และต่อพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เรียกว่า “การบูชา
พระรัตนตรัย” การบูชาบุคคลที่ควรบูชา สามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้ซึ่ง เป็นการแสดง
ความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลนั้น ซึ่งการบูชาแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ
๑. อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ เช่น การเยี่ยมพ่อกับแม่โดยการซื้ออาหาร นม ขนม
ผลไม้ ยา ของใช้ส่วนตัวไปเยี่ยม หรือ การให้เงินพ่อกับแม่ไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น การทากรวยดอกไม้ ธูป
เทียนไปบูชาพระ ถือเป็นอามิสบูชา
๒. ปฏิ บั ติ บู ช า คื อ การกราบพระรัต นตรั ย การไหว้พ่ อ แม่ ก่อ นไปโรงเรี ย น การไหว้
ผู้สูงอายุ การไหว้ครูบาอาจารย์ การสวดมนต์ก่อนนอน การนั่งสมาธิการฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่าน
๔.๓.๒ หลักศรัทธาธรรม คือ เชื่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริง เช่น การสอนให้รู้จักสวดมนต์
ก่อนนอนจะทาให้สงบจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่านและหลับพักผ่อนได้เพียงพอ การสอนให้เด็ก ๆ รู้จักวางแผนใน
การใช้เงินอย่างประหยัดรู้จักออมเงินไว้ใช้ในอนาคต การสอนให้เด็กตั้งใจเรียนเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดี
การสอนให้เด็กรู้จักการทาบุญ บริจาคทานเพื่อการสร้างกุศลให้แก่ตัวเขาเอง
๔.๓.๓ หลักกัลยาณมิตรธรรม คือ บุคคลที่นาพาเราไปในทางที่ดี มีความประพฤติดี
สามารถพิจารณาในการเลือกคบได้ เช่น ชักนาในทางที่ถูก ชักนาให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เลิกเล่น
การพนัน เลิกเสพยาเสพย์ติด ชักนาให้สวดมนต์ก่อนนอน ให้รักษาศีล ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้ทามา
หากินในทางสุจริต เร่งรีบทาการงานในหน้าที่ของตนให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้าง
และไม่ก้าวก่ายงานในหน้าที่ของคนอื่น ชอบทาแต่สิ่งที่ถูกที่ควร เช่น ชอบพูดและทาตรงไปตรงมา
ชอบสนทนาธรรม รังเกียจการนินทาว่าร้าย ชอบบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
เมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธ มีนิสัยถือเอาความถูกความดี และความมีประโยชน์เป็น
ที่ตั้ง พยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคาแนะนา รักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของชุมชน
เพราะวินัยจะช่วยชุมชนให้เจริญ สงบเรียบร้อยทาให้เกิดความผาสุก
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๔.๓.๔ หลักสามัคคีธรรม คือ หลักการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น การจัดเตรียมสถานที่ในวันลอยกระทง การเตรียมอาหารคาว
หวานสาหรับทาบุญตักบาตร ดอกไม้ธูปเทียนสาหรับบูชาพระรัตนตรัย ว่าวฮม ว่าวไฟ โคมยี่เป็ง ผาง
ประทีป เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ การเตรียมงานและสิ่งของเหล่าจะสาเร็จไปไม่ได้หากขาดความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกอย่างสาเร็จตามเป้าหมายได้เพราะความสามัคคี
๔.๓.๕ หลักความกตัญญูกตเวทิตา คือ การรู้จักบุญคุณ อะไรก็ตามที่เป็นบุญหรือมีคุณ
ต่อตนแล้ว ก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย ความกตัญญูสามารถพิจารณาได้ดังนี้
๑. กตัญญูต่อบุคคล เช่น พิธีการทาบุญตักบาตร (ตานขันข้าว) เป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแสดงถึงความกตัญญูที่ลูก หลาน มีต่อ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
๒. กตัญญู ต่อสั ตว์ เช่น ช้า ง ม้า วั ว ควาย ที่ใช้งาน จะต้อ งใช้ด้ว ยความกรุ ณาปรานี
ขณะเดียวกันต้องเลี้ยงดูให้อาหารอย่างดี ให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลา
๓. กตัญญูต่อสิ่งของ เช่น การลอยกระทงเป็นการบูชาพระแม่คงคา
๔. กตัญญูต่อบุ ญ เช่ น การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นั้นแสดงว่าเราคือ ผู้ มีบุญมาเกิด
เราต้องดูแลสุขภาพของเราให้สมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุข
ความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เนื่องมาจากผลของบุญ กล่าวได้ว่า ทุกอย่างสาเร็จ
ได้ด้วยบุญ ทั้งบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว และบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกัน จึงมีความรู้คุณของ
บุญ มีความอ่อนน้อมในตัว ไม่ดูถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่น และไม่ประมาทในการสร้าง
บุญใหม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๕. กตัญญูต่อตนเอง เข่น การพาตัวเองเข้าวัดทาบุญ การสวดมนต์ การฝึกเจริญวิปัสสนา
ร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สาคัญที่เราจะใช้อาศัยในการทาความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศล
เพื่อ
ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง จึงทะนุถนอมดูแลร่างกาย รักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทาลายด้วย
เสพสิ่งเสพย์ติด เที่ยวเตร่ และไม่นาร่างกายนี้ไปประกอบความชั่ว เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เจ้าชู้ อัน
เป็นการทาลายตนเอง
กล่าวโดยสรุปคือ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็ง ประกอบด้วย หลักบูชา เป็น
หลักการบูชาบุคคลที่ควรบูชา พิจารณาได้ในสิ่งที่ควรบูชา หลักศรัทธาธรรม เป็น หลักที่ว่าด้วยความ
เชื่อในกฎแห่งการกระทา เชื่อว่าทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว กฎแห่งกรรมมีความยุติธรรมเสมอ หลักสามัคคี
ธรรมเป็นหลักพัฒนาและสร้างสังคมให้มีความปรองดอง การผูกมิตร หลักความกตัญญูเป็นหลัก การ
รู้จักตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน การปลูกฝังจิตใต้สานึกให้สังคมเป็นผู้รู้จักการตอบแทนบุญคุณ
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บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ศึ ก ษาหลั ก พุ ท ธธรรมที่ ป รากฏในประเพณี ยี่ เ ป็ ง ของล้ า นนา ”
มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) ศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณียี่เป็งของล้านนา ๒) ศึกษา
รูปแบบพิธีกรรมประเพณียี่เป็งของล้านนา ๓) หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสั มภาษณ์ กับพระสังฆาธิการผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ จานวน ๑๐ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนาเสนอในรูปแบบพรรณนา
๕.๑. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณียี่เป็งของล้านนา พบว่า ประเพณียี่เป็ง หมายถึง
ภาษาคาเมืองในภาคเหนือ คาว่า “ยี่” แปลว่า สอง คาว่า เป็ง ตรงกับคาว่า “เพ็ญ” หมายถึง คืนที่มี
พระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น ยี่เป็ง จึงหมายถึง วันเพ็ญเดือนยี่ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาค
กลาง การนับเดือนของล้านนานั้น เร็วกว่าภาคกลาง ๒ เดือนอันเนื่องมาจากการนับเดือนของชาว
ล้านนา เป็นการนับทางจันทรคติแบบจีน ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีลอยกระทงตามประเพณีล้านนา
ที่จัดทาขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๒ ของชาวล้านนา โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบันทึกว่าครั้งหนึ่ง
ได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว้นหริภุญไชย ทาให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดี นานถึง ๖ ปี
จึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้ เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไป จึงได้มีการทา
กระถางใส่เครื่องสักการบูชา ธูปเทียนลอย ลอยตามน้าเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ ล่วงลับไป เรียกว่า
“การลอยโขมด”
การศึกษารูปแบบพิธีกรรมประเพณียี่เป็งของล้านนา พบว่า รูปแบบประเพณียี่เป็งใน
ล้านนามีการจัดเตรียมงานในวันขึ้น ๑๓ ค่า เรียกว่า “วันเตรียม” วันขึ้น ๑๔ ค่า เรียกว่า “วันดา” วัน
ขึ้น ๑๕ ค่า เรียกว่า “วันฟังธรรม” ซึ่งมีพิธีกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ การทาบุญตักบาตร (ตาน
ขันข้าว) แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี การปล่อยว่าวควันหรือว่าวไฟ แสดงถึง การบูชาพระ
เกศแก้วจุฬามณีและพลังความสามัคคีของคนในชุมชนการฟังเทศน์มหาชาติ แสดงถึง การรู้จักฟังสิ่งที่
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เป็นมงคลต่อชีวิตและการได้พบกัลยาณมิตรที่ดี การจุดประทีปโคมไฟ และการฟังธรรมอานิสงส์ผาง
ประทีป แสดงถึง การบูชาสิ่งที่ควรบูชาตามความเชื่อและความศรัทธา การจุดบอกไฟดอก แสดงถึง
จุดเป็นพุทธบูชาประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ การลอยโขมด แสดงถึง การขอขมาต่อแม่น้าคงคาและการ
ส่งความระลึกถึงญาติพี่น้อง
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา พบว่า หลักพุทธธรรมในประเพณี
ยี่เป็งของล้านนา ที่ปรากฏได้แก่ หลักบูชา หลักศรัทธาธรรม หลักกัลยาณมิตรธรรม หลักสามัคคีธรรม
หลักความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีคุณค่าและความสาคัญของต่อชุมชน วิถีชีวิต และจิตใจ หลักพุทธธรรม
เหล่านี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อความสงบสุขและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจใน
ชุมชนท้องถิ่นสืบไป
๕.๒. ข้อเสนอแนะ
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑) ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๒) การเผยแพร่ แ ลกเปลี่ ย น โดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเผยแพร่ แ ละ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
๓) การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดาเนินงาน
ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีไทยของ
เราสื บสานให้ คงอยู่ ต่อไป โดยการให้ คนรุ่นใหม่เข้ ามามีส่ว นร่วมอย่างสร้างสรรค์ เช่น การจัดให้
เยาวชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วม กับกิจกรรมที่ดี ๆ แล้วพวกเขาเหล่านั้น เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้มี
ส่วนร่วม อาจจะเป็นกิจกรรมหารายได้สร้างวัด หรือมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้มาแสดงความสามารถ เช่น
อาจจะมีเวทีดนตรี กิจกรรมกีฬา ที่สอดแทรกอยู่ในงานประเพณีของท้องถิ่น ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา โดย
ใช้สิ่งที่เขาสนใจ แล้ว เขารู้ สึกภูมิใจที่ได้มีส่ วนร่ว มในการอนุรักษ์ประเพณี ที่สาคัญที่สุ ดคือ ความ
ต่อเนื่องของการทากิจกรรมที่จะทาให้เขารู้สึกอยากมีส่วนร่วม
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๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยประเด็นเกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทงในสังคมไทย ยัง มีเรืองน่าสนใจใน
การที่จะศึกษาวิเคราะห์ต่อไปอีกหลายประเด็น โดยผู้วิจัยมีข้ อเสนอแนะประเด็นสาหรับศึกษาวิจัย ใน
ครั้งต่อไป ดังนี้
๑. การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่ น จั ง หวัด ภูมิภ าค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ งภูมิ ปัญญาที่เป็ นภูมิปั ญญาของท้ องถิ่ น
มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน
๒. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมสร้าง
จิตสานึกของความเป็นคนท้องถิ่น
๓. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กาลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้ วมาทาให้มี
คุณค่าและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยม
๔. การพัฒนาควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ
ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. การถ่ายทอด โดยการนาภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้ว ไปถ่ายทอดให้คนในสั งคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า
คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบั นครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
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สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖.
ทวี เขื่อนแก้ว. ประเพณีเดิม. ลําปาง: เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๑.
ทองทวี ยศพิมสาร. ฮีตคนเมืองฉบับสัปป๊ะเมืองล้านนา. ลําพูน: ณัฐพลการพิมพ์, ๒๕๕๖.
ปัญญานันทภิกขุ (ปั่น ปญฺญานนฺโท). หน้าที่ของคน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๑.

๑๐๕

ปัณณวัฒน์ (นามแฝง). ปฏิทิน ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๔๖๘-๒๕๖๘ คัมภีร์พยากรณ์คู่บ้าน.
กรุงเทพมหานคร: ไพลิน, ๒๕๕๐.
ปันแก้ว นภากาศ และแก้วมา สองแคว. ช่างซอเอกของเชียงใหม่–ลาพูน, ๒๔๖๐–๒๔๙๐.
เปลื้อง ณ นคร และปราณี บุญชุ่ม. ประวัติวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อักษรเจริญ
ทัศน์, ๒๕๒๓.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระราชพิธี ๑๒ เดือน. กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา,
๒๕๑๔.
พระบริหารเทพธานี. ประวัติชาติไทย เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: ศิลปะบรรณาคาร, ๒๕๔๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.
กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จํากัด. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, ๒๕๕๑.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). เพื่อน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๔๑.
พระมหาสมชาย ฐานฺวุฑโฺ ฒ. มงคลชีวิต ฉบับ “ทางก้าวหน้า”. กรุงเทพฯ: ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ๒๕๔๗.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). สถานการณ์พุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒
กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๙.
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทป ฺโญ). ทศพิธราชธรรม. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙.
พระยาอนุมานราชธน. วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของไทย. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๔.
พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ. คติความเชื่อของชาวอีสาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคํา). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
พุทธทาสภิกขุ. บริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, มปป. มหามกุฎราชวิทยาลัย.
พระมงคลวิเสสกถา. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย ,
๒๕๓๘.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, ๒๕๔๖.
รัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๔๙๙.

๑๐๖

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร. “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
จังหวัดสกลนคร”. สกลนคร: สกลนครการพิมพ์, ๒๕๔๒.
ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. โครงการวิจัยเรื่องประเพณีสิบสองเดือน: พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร, ๒๕๕๙.
ศรีเลา เกษมพรหม. ล่องสะเพา. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ. เล่ม ๑๑. กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
สงวน โชติสุขรัตน์. ประเพณีไทย ภาคเหนือ. เชียงใหม่: สงวนการพิมพ์, ๒๕๑๑.
สมพล ไวโย และอุดม รุ่งเรืองศรี. ว่าว/ว่าวลม. ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๒
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๕๒.
สามารถ จันทร์สูรย์ และกรรณี อัญชุลี. ประเพณีไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: บริษัททิชชิ่งเอ็ท
จํากัด, ๒๕๔๓.
สุจิตรา อ่อนค้อม. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก
จํากัด, ๒๕๔๒.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. ลอยกระทง ขอขมาธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๗.
เสถียร โกเศส. ลัทธิศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บรรณคาร, ๒๕๑๖.
อานันท์ จันทร์ประสาท. ตานานอานิสงค์ยี่เพ็ง ลอยประทีปโคมไฟ. ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย์,
๒๕๔๒.
อรุโณทัย วรรณถาวร. ประเพณียี่เป็ง: พิธีกรรมความหมายที่หายไป. เชียงใหม่: สงวนการพิมพ์
,๒๕๕๘.
อุดม รุ่งเรืองศรี. อานิสงส์ประทีส/ประทีป. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๑๕.
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.

๑๐๗

(๒) วิทยานิพนธ์ :
นพรัตน์ ขาวทุ่ง. “พระราชประเพณีเดือนสิบสองกับพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙”.วิยานิพนธ์
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: ศาสตร์มหาบัณฑิต, ๒๕๕๖.
พระครูพิสณฑ์กิจจาทร (เทิดทูน เชื้อเงินเดือน). “ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของประเพณีลอยกระทง”.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ภัทรพร สิริกาญจน. “ปัญหาเรื่องความหมายของธรรมในพุทธศาสนาแนวประชานิยมของไทย”.
งานวิจัยเสริมหลักสูตรเสนอต่อ ฝ่ายวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
๒๔๓๐.
วิญญู ผลสวัสดิ์. “การวิจัยทางวัฒนธรรม” มหาสารคาม: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๗.
วิจิตรา อาจวิชัย. “การพัฒนาแผนบูรณาการและหนังสือเรียน ภาษาไทยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมุ่งประสบการณ์ภ าษา เรื่องลอยกระทงชั้นประถมศึก ษาปี ที ๒”. วิ ทยานิพ นธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๗.
(๓) สัมภาษณ์
๑. สัมภาษณ์ พระเทพรัตนนายก, เจ้าคณะจังหวัดลําพูน, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.
๒. สัมภาษณ์ พระครูอาทร, เจ้าคณะอําเภอหางดง, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.
๓. สัมภาษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ,์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคํา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.
๔. สัมภาษณ์ พระครูไพศาลธรรมมานุสิฐ, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.
๕. สัมภาษณ์ พระครูปลัดชาติชาย, เจ้าอาวาสวัดกู่ระมัก, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.
๖. สัมภาษณ์ รศ.ดร. เขียน วันทนียะตระกูล, ข้าราชการบํานาญ, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.
๗. สัมภาษณ์ นายพงษ์เทพ มนัสตรง, ข้าราชการบํานาญ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒.
๘. สัมภาษณ์ ผอ.สมเพชร บูรณพงษ์, ข้าราชการบํานาญ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.
๙. สัมภาษณ์ สท.อนันต์ วุฒิโรธง, สมาชิกสภาเทศบาลตําบลต้นธง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.
๑๐. นายเมธาวัฒน์ ทรัพย์พลากร, นักสันทนาการเทศบาลตําบลต้นธง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.

๑๐๘

ภาคผนวก

๑๐๙

ภาคผนวก ก
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

ภาคผนวก ข
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย

๑๒๑

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย
เรื่อง ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
๑. ชื่อ-สกุล
(ฉายา)............................................................................................................................
๒. ตาแหน่งหน้าที่
......................................................................................................................................................
๓. อายุ....................ปี
๔. ที่อยู่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑. ประวัติความเป็นมาของประเพณียี่เป็งของล้านนา
๑.๑ ประเพณียี่เป็ง ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัย มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑.๒ ประเพณียี่เป็ง ในสมัยอาณาจักรล้านนา มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
๑.๓ การลอยโขมด มีประวัติความเป็นมาและเกี่ยวข้องกับประเพณียี่เป็งล้านนา อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................

๑๒๒

๒ รูปแบบและพิธีกรรมในประเพณียี่เป็งของล้านนา
๒.๑ รูปแบบประเพณียี่เป็งในล้านนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒.๒ พิธีกรรมประเพณียี่เป็งในล้านนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
๓.๑ หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๒ คุณค่าและความสําคัญของประเพณียี่เป็งของล้านนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๓.๓ การประยุกต์ใช้หักพุทธธรรมที่ปรากฏในประเพณียี่เป็งของล้านนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............

๑๒๓

ภาคผนวก ง
รูปผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์

๑๒๔

รูปผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์

รูปภาพที่ ๑ สัมภาษณ์ พระเทพรัตนนายก, เจ้าคณะจังหวัดลําพูน, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

รูปภาพที่ ๒ สัมภาษณ์ พระครูอาทร, เจ้าคณะอําเภอหางดง, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๑๒๕

รูปภาพที่ ๓ สัมภาษณ์ พระครูอดุลสีลกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดธาตุคํา, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

รูปภาพที่ ๔ สัมภาษณ์ พระครูไพศาลธรรมมานุสิฐ , รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ , ๑๒ มกราคม
๒๕๖๒.

๑๒๖

รูปภาพที่ ๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดชาติชาย. เจ้าอาวาสวัดกู่ระมัก, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒.

รูปภาพที่ ๖ สัมภาษณ์ รศ.ดร. เขียน วันทนียะตระกูล, ข้าราชการบํานาญ, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.

๑๒๗

รูปภาพที่ ๗ สัมภาษณ์ นายพงษ์เทพ มนัสตรง, ข้าราชการบํานาญ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒.

รูปภาพที่ ๘ สัมภาษณ์ ผอ.สมเพชร บูรณพงษ์, ข้าราชการบํานาญ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.

๑๒๘

รูปภาพที่ ๙ สัมภาษณ์ สท.อนันต์ วุฒิโรธง, สมาชิกสภาเทศบาลตําบลต้นธง, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.

รูปภาพที่ ๑๐ นายเมธาวัฒน์ ทรัพย์พลากร, นักสันทนาการเทศบาลตําบลต้นธง, ๑๒ มกราคม
๒๕๖๒.

๑๒๙

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา
ประสบการณ์การทางาน

อุปสมบท

สังกัด
หน้าที่
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

: พระครูสถิตธรรมาภินันท์ ฉายา กลฺยาณธมฺโม
: วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑
: ณ ที่บ้านแม่ข่อง หมูท่ ี่ ๙ ตําบลแม่ก๊า อําเภอ สันป่าตอง
จังหวัด เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
: พ.ศ. ๒๕๑๒ สําเร็จ น.ธ.เอก คณะจังหวัดลําพูน
พ.ศ. ๒๕๔๖ สําเร็จ พธ.บ. วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน
: ๑. งานด้านการปกครอง
- พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดอินทวิชัย
- พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ ตําบลแม่ก๊า เขต๑
- พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะตําบลแม่ก๊า เขต ๑
- พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นพระอุปัชฌาย์
๒. งานการเผยแผ่
- พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นพระธรรมทูตประจํา อําเภอสันป่าตอง
- พ.ศ. ๒๕๔๙ บรรยายธรรมทางวิทยุ
: วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
ณ วัดอินทวิชัย ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
พระอุปัชฌาย์ พระครูพิบูลวิหารการ วัดเวฬุนาราม
ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
: วัดอินทวิชัย ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๒๐
: ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง รองเจ้าคณะอําเภอสันป่าตอง
: พ.ศ. ๒๕๖๐
: พ.ศ. ๒๕๖๒
: วัดอินทวิชัย ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๓๗๖๔๑ , ๐๘๑ – ๓๖๖๕๕๐๙

