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1
ประเพณีลอย

กระทง

“ลอยกระทงบาราย” หนึ่งในกิจกรรมประจําปท่ีพลาดไมไดของชุมชนบานโคกเมือง มีการออกบูท
โดยชาวบาน มีการออกรานขายของทั่วบริเวณปราสาทหินเมืองต่ํา ทั้งการประดับประดาไฟแสงสี
สวยงาม การแสดงแสง สี เสียง พิธีกรรม การบูชาและพิธีสมาน้ํา ทักษิณาวัตรเพื่อขอขมาน้ํา 
ปราสาทเมืองต่ํา นอมนําบูชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเลนพื้นบาน สาธิตการทํากระทง
 การประกวดกระทง ชมการแสดง สาธิต และจําหนายสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ทําบุญตัก
บาตร ณ บริเวณถนนดานหนาปราสาทเมืองต่ํา การแสดงดนตรีพื้นบาน ชม ชิม ชอป แชะ แชร 
ตลาดอารยธรรมขอมโบราณ การแสดงกันตรึม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานประเพณี การแตงกายผาไทย ในเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณ
ปราสาทหินเมืองต่ํา กิจกรรมอันดีงามเพื่อสงเสริมพื้นฟู สืบสาน อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมอัน
งดงามของชาวไทยใหคงอยูสืบไป

2
บุญคูณขาว หรือ

 บุญคูณลาน

“บุญคูณขาว หรือ บุญคูณลาน” (เดือนยี่) เปนบุญท่ีทําขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ในปจจัยยังชีพ
ของคน คือ ขาวที่สรางความภาคภูมิใจใหกับลูกหลานในการที่จะไดขาวมานั้นยากลําบากและถือวา
ปใดบุญลานมีขาวเยอะแสดงวาปนั้นมีความอุดมสมบูรณดีและเปนการทําใหเกิดสิริมงคลแก
ชาวบานและขอบคุณส่ิงศักดิ์สิทธิท้ังหลาย ประทานขาวมาอยางอุดมสมบูรณ เมื่อชาวบานทราบ
อานิสงสจากการทําบุญนี้จึงนิยมทําบุญคูณลานตอ ๆ กันมา บงบอกวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับฮี
ตสิบสองของชุมชนบานโคกเมืองที่นาคนหา

3
บุญขาวสาก หรือ
 บุญขาวประดับ

ดิน

“บุญขาวสาก หรือ บุญขาวประดับดิน” (บุญเดือนสิบ) เปนบุญท่ีทําเพื่ออุทิศใหแกผูตายหรือเปรต 
โดยมีเวลาหางจากบุญขาวประดับดินเพียง 15 วันเปนเวลาที่เปรตตองกลับไปอยูที่ของตน ซึ่งทั้ง 
สองบุญนี้จะมีลักษณะคลายๆ กันคือการหอขาวสงใหเปรต รวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่นองของผู
ทําบุญดวยและเปรตไมมีญาติดวย และทุคนใหความสําคัญ กับบุญนี้มาก เพราเชื่อวาผีบรรพบุรุษ
จะมีความหิว กําลังรอสวนบุญจากงานนี้เมื่อถึงงานบุญจึงทํากันอยางศรัทธา ชาวอีสานจึงถือเปนปะ
เพณีสืบมา บงบอกวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับฮีตสิบสองของชุมชนบานโคกเมืองที่นาคนหา

4 “บุญเขาพรรษา”

“บุญเขาพรรษา” (บุญเดือนแปด) เปนชวงที่พระตองจําพรรษา เพื่อศึกษาธรรมไมตองเดินทางไป
คางคืนที่ไหน และเชื่อวาการทําบุญชวงนี้จะไดกุศลมากเหมือนบุญออกพรรษา เพราะเปนชวงที่
พระมีเจตนาสรางบุญ สะสมบารมีจิตแนวแนในคําสอน ซึ่งการทําบุญกับพระที่มีเจตนาดีจึงถือวาได
อานิสงสมาก ชาวอีสานจึงใหความสําคัญชาวบานจะมีการเตรียมเทียนเพื่อไปถวายวัด รวมทั้ง
เครื่องปจจัยไททายตางๆโดยเฉพาะเครื่องสําหรับใหแสงสวาง แมปจจุบันจะเจริญแลวแตยังรักษา
ฮีตเดิมโดยการนําเทียน ตระเกียงน้ํามัน ธูปเทียนไปถวายเชนเดิม บงบอกวัฒนธรรมประเพณี
เกี่ยวกับฮีตสิบสองของชุมชนบานโคกเมืองที่นาคนหา

5
หมอนขิด หมอน

แหงศรัทธา

การทอผาซ่ึงเปนงานหัตถกรรมที่สําคัญของชาวอีสานที่มีความผูกพันกับคติความเชื่อของชาวอีสาน
มาชานาน เปนหัตถกรรมสําคัญผูกพันกับคติความเชื่อของชาวอีสานสงตอจากรุนสูรุน ผาขิด เปน
ผาที่ทอดวยมือ ซึ่งตองมีความละเอียดมาก กวาที่จะไดลายที่งดงามของผาแตละผืน โดยสวนใหญ
มักจะมีสีแดงและสีชมพูเปนพื้น และทอลายดวยสีตาง ๆ ตามความถนัดของผูทอ ซึ่งเปนผาฝายที่มี
ลวดลายสวยงาม คนอีสานจะนําผาขิดไปใชในงานบุญประเพณีตาง ๆ เชน งานบุญบั้งไฟ งานบุญ
เขาพรรษา งานแตงงาน งานบวชนาค ใชในงานมงคล หรือใชเปนผาผูกเอวตอนรับแขกผูมีเกียรติ 
และเปนของฝากนักทองเที่ยวที่ นิยมซื้อกลับไปฝากคนที่บาน หรือใชเปนของขวัญของฝากสําหรับ
แขกผูมาเยือน บงบอกวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบานโคกเมืองที่นาคนหา

6
แตงขัน 5 กราบ
ไหวบูชา ขอขมา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขัน ๕ เปนหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาแบบอีสานโบราณ คือ การนําเทียนและดอกไม จํานวน ๕ คู
มาวางบนภาชนะ เชน ขัน จาน หรือพาน ที่พบเห็นบอยใชจะเพื่อกราบไหวบูชา สื่อถึงความเคารพ
 ความนอบนอม ดอกไมที่ใชทําขัน ๕ นิยมใชดอกไมสีขาวอันแสดงถึงความบริสุทธิ์ ขอขมาตอ
เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย ถานําไปบูชาพระนิยมใชดอกพุด ถานําขัน ๕ ไปใช
ในการสูขอนิยมใชดอกรักสีขาว ในสมัยกอนคนที่จะไปร่ําเรียนวิชา หรือวาไปขอฝากตัวเปนศิษยกับ
ผูใดตองมีขัน ๕ ไปดวยถาทานรับขัน ๕ ไวแสดงวาทานยินดีรับเปนศิษย ในวันสําคัญจะมีการยกขัน
 ๕ ไปวางไวบนหิ้งบูชาหรือหองที่มีของรักษา เพื่อใหผีบรรพบุรุษ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดปกปกรักษา
คุมครองดูแลลูกหลานคนในครอบครัว บงบอกวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบานโคกเมืองที่นา

ทะเบียนประเพณีและวัฒนธรรม ตําบลจรเขมาก



7 “ฮีตสิบสอง”

“ฮีตสิบสอง” คือ ประเพณีคนภาคอีสานปฏิบัติสืบตอกันมาในโอกาสตางๆ ทั้งสิบสองเดือนของแตละป เปนการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
เรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เขากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งทุกๆ ประเพณีเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเปนอยูของชุมชน เชน เพื่อเปนสิริ
มงคลกับครอบครัว ลูกหลาน รักใครสามัคคีปรองดองกัน ไมทะเลาะเบาะแวงกัน ไมมีเหตุเภทภัยอันตรายใดๆ เกิดขึ้นในชุมชน ใหขจัดปดเปา
ออกไป เปนตน 
โดยที่ฮีตสิบสองจะอางอิงตามปฏิทินจันทรคติไทย ดังนี้
1. เดือนอาย จะมีการทํา “บุญเขากรรม” โดยนิมนตพระสงฆมาเขาปริวาสกรรมหรือเขากรรม เพื่อฝกสํานึกความผิดหรือความบกพรองของตน
และ มุงประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัยตอไป ในดานฆราวาสจําทําพิธีเลี้ยงผีแถนผีตางๆ (ผีบรรพบุรุษ) โดยชาวบานตักบาตรรวมกัน
ที่ ศาลาประชาคม กลางหมูบานทั้ง 4 หมู
2. เดือนย่ี จะมีการทํา “บุญคูณขาว” หรือ “บุญคูณลาน” โดยนิมนตพระสงฆสวดมนตเย็นและฉันภัตตาหารเชาเพื่อเปนสิริมงคลแกขาวเปลือก
เมื่อพระฉัน อาหารเชาเสร็จก็ทําพิธีสูขวัญขาวตอไป รวมถึงพิธีบวงสรวงองคพระศิวะ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ใน “ปราสาทเมืองต่ํา” และ งานเดอะมิวสิคัล 
แสง สี เสียง อันย่ิงใหญตระการตา ตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ
3. เดือนสาม จะมีการทํา “บุญขาวจี่” และ “บุญมาฆบูชา” เริ่มพิธีทําบุญขาวจี่ในตอนเขาโดยใชขาวเหนียวปนหุมน้ําออยนําไปยางไฟหรือจี่พอ
เกรียมแลวชุบ ดวยไขนําไปยางไฟจนสุกแลวใสภาชนะเพื่อนําไปถวายพระสงฆพรอมกับอาหารอื่น ๆ ขาวจี่ที่เหลือจากพระฉันแลว ชาวบานจะ
แบงกันรับประทานถือวาผูรับประทาน จะเปนมงคลแกตัวเอง 
4. เดือนสี่  จะมีการทํา “บุญเผวส” “บุญพระเวส’ หรือ “บุญมหาชาติ” มีการฟงเทศนมหาชาติ ถือกันวาตองฟงใหจบทุกกัณฑในวันเดียวจึงจะ
ไดกุศล งานบุญนี้มีผูนําของมาถวายพระเรียกวา “กันฑหลอน” 
5. เดือนหา จะมีการทํา “บุญสงกรานต” โดยมีการแหพระ แหตาปู รอบหมูบานเพื่อใหชาวบานทําการสรงน้ําพระพุทธรูปและพระสงฆ ซึ่ง
ชาวบานจะไปเก็บดอกไมมาบูชาพระ 
6. เดือนหก จะมีการทํา “บุญบั้งไฟ” สําหรับบุญบั้งไฟก็เปนพิธีเพื่อ ขอฝนจากเทวดา (แถน)   และ “บุญวิสาขบูชา” จะมีการฟงเทศน เวียนเทียน
7. เดือนเจ็ด จะมีการทํา “บุญเบิกบาน” เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน และมีกิจกรรมดํานา
8. เดือนแปด จะมีการทํา “บุญเขาพรรษา” มีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ ถวายภัตตาหาร  แดพระสงฆ ทําตนเทียนหรือนําขี้ผึ้งมาหลอเปน
เทียนพรรษา เพื่อถวายเปนพุทธบูชา 
9. เดือนเกา จะมีการทํา “บุญขาวประดับดิน” โดยจัดอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ สุราแลวนําไปวางไวใตตนไมหรือที่ใดที่หนึ่งพรอมทั้งเชิญ
วิญญาณบรรพบุรุษและญาติที่ลวงลักไปแลวใหมารับเอาอาหารไป 
10. เดือนสิบ จะมีการทํา “บุญขาวสาก” เปนการอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย เชนเดียวกับทําบุญขาวประดับดิน
11. เดือนสิบเอ็ด จะมีการทํา “บุญออกพรรษา” ชาวบานจะรวมทําบุญตักบาตร รับศีล ฟงเทศน ถวายผาจํานําพรรษา และ มีประเพณีลอย
กระทง
12. เดือนสิบสอง จะมีการทํา “บุญกฐิน” และ กิจกรรมเกี่ยวขาว
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ประเพณี
ทองเที่ยว

ปราสาทเมืองต่ํา

“ประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอยอารยธรรมขอม” จะจัดเปนประจําทุกปเปนกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งวันที่จัดงานก็จะประกาศใหทราบลวงหนา เพื่อสืบสาน
วิถีชีวิตพื้นบาน และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม แหลงโบราณสถานอันล้ําค่ําของชุมชน ชมการ
แสดงแสง สี เสียง อันยิ่งใหญตระการตา บอกเลาเรื่องราวตํานานพื้นบานพรอมทั้งรับประทาน
อาหารเย็น "โฮบบายละเงียจ” ในรูปแบบโตกอาหารพื้นบาน และการจําหนายผลิตภัณฑทาง
วัฒนธรรม "ตลาดโบราณ” หลังจากนั้นก็จะใหนักทองเที่ยวไดชมตลาดชุมชน ใหซื้อของไปนั่ง
รับประทานบริเวณดานหนาเวลา เพื่อรับชมการแสดง แสง สี เสียง มีการประกวดนางอัปสราภูผา
ไหม สวนวันที่สองมีการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง “ทาวปาจิตกับนางอรพิม ซึ่งเปนการบอกเลา
เรื่องราวตํานานพื้นบาน ซึ่งเปนการแสดงแบบละครเวที ซึ่งมีฉากหลังเปนปราสาทเมืองต่ํา ซ่ึงมี
ความงดงามเปนอยางมาก การจัดงานนี้เปนการรวมมือของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ “งาน
ประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ําตามรอยอารายธรรมขอม” เปนประเพณีที่ทางหนวยงานทาง
จังหวัดบุรีรัมยใหความสําคัญในการสงเสริมดานการทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักปราสาท
เมืองต่ํา และทําใหคนในชุมชนรูสึกถึงความภาคภูมิใจในบานของตนเอง
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ตักบาตร ณ 

ชุมชนบานโคก
เมือง

ตักบาตร ณ ชุมชนบานโคกเมือง 
“นุงซิ่น นั่งสาด ใสบาตรขาวเหนียว”
การตักบาตร ณ ชุมชนบานโคกเมืองชวงเชาตรู โดยจะอยูในชวงเวลาประมาณ 06.00 – 07.00 น. ของทุกวัน จะ
มีพระออกมาบิณฑบาต จํานวน 2 วัด เดินทางไปในเสนทางภายในชุมชน จํานวน 2 เสนทาง ดังนี้ 
1. วัดเขาปลายบัด แบงออกเปน 2 เสนทาง (อดีตมี 3 เสนทาง) มีเสนทางออกบิณฑบาต ดังนี้ 
    เสนทางที่ 1 ซอยปมน้ํา หมูที่ 9 ของชุมชนบานโคกเมือง
เสนทางที่ 2 ซอยตลาดเชา
2. วัดปราสาทบูรพาราม เดินออกบิณฑบาตทุกวัน ตั้งแตปราสาทเมืองต่ํา หมูที่ 6 หมู 18 หมู 15 ของชุมชนบาน
โคกเมือง

เตรียมความพรอมกอนตักบาตร 
1. เตรียมขาวและกับขาว สามารถจัดเตรียมเอง หรือซื้อไดที่ตลาดเชาบานโคกเมือง โดยการตักบาตรที่ชุมชนบาน
โคกเมือง จะตักบาตรดวยขาวเหนียว และกับขาว  
2. เตรียมกระติบสําหรับใสขาวเหนียวและกับขาวที่นํามาใสบาตร โดยกระติบขาวของชุมชนบานโคกเมืองนั้น เปน
งานหัตถกรรมอันทรงคุณคามากดวยภูมิปญญาทองถิ่น  
3. การแตงกาย เปนเอกลักษณของคนในชุมชนที่ยังคงรักษาความดั้งเดิมของตัวเองไว โดยผูหญิงจะนุงซ่ิน 
ชุมชนบานโคกเมือง ตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เปนชุมชนเกาแก มีความโดดเดนเชิง
วัฒนธรรมที่ยังคงความดั้งเดิม  ขอปฏิบัติสําหรับการใสบาตร จะตองแตงกายใหเกียรติสถานที่ และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 
ตักบาตร ณ ชุมชนบานโคกเมือง 
“นุงซิ่น นั่งสาด ใสบาตรขาวเหนียว”
การตักบาตร ณ ชุมชนบานโคกเมืองชวงเชาตรู โดยจะอยูในชวงเวลาประมาณ 06.00 – 07.00 น. ของทุกวัน จะ
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พิธีบายศรีสูขวัญ บานโคกเมือง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย การจัดพิธีบายศรีสูขวัญ เปนพิธีกรรมอีกอยาง
หนึ่งที่แสดงออกถึงความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจเหนือธรรมชาติ ที่แปรผานสัญลักษณของพิธีกรรม การบายศรี
สูขวัญ เคร่ืองเชิญขวัญ หรือ รับขวัญ ทําดวยใบตอง รูปคลายกระทง เปนชั้น ๆ มีขนาดใหญ และ ขนาดเล็กสอด
ขึ้นไปตามลําดับ เปน 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้นหรือ 9 ชั้น องคประกอบในการประกอบพิธีกรรมสูขวัญ มีอยู 6 อยาง 
ไดแก หมอสูตร ผูถูกเรียกขวัญ วัสดุ สิ่งของหรือเคร่ืองสังเวย บทสูขวัญ เวลา และสถานที่ เนื่องจากการทําพิธีสู
ขวัญ เปนการกระทําเพื่อกอใหเกิดสิริมงคล ดังนั้นการจัดองคประกอบตาง ๆ ชาวบานจะเลือกจัดแตสิ่งที่เปนมงคล
 ตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ และความเชื่อเร่ือง ภูติผีวิญญาณของชาวบาน โดยเฉพาะเคร่ืองสังเวยที่จัดไว
สําหรับเปนเครื่องเซน และ สักการบูชาสําหรับเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบาน การจัด
องคประกอบตาง ๆ ที่ถูกตอง เชื่อวาทําใหเกิดผลในทางดีตาง ๆ มีเสาปกตรงกลางเปนแกน มีเครื่องสังเวยอยูใน
บายศรีที่เกิดขึ้น อยางเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ความเคารพที่มีตอสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายของชุมชน 
วิถีชีวิตของชุมชนบานโคกเมืองจึงผูกพันกับความเชื่อดั้งเดิม ซ่ึงมักเกี่ยวของกับผีและวิญญาณความเชื่อของ
พราหมณและความเชื่อทางพุทธศาสนา เชน เชื่อวาในธรรมชาติมีเทพจาและภูมิผีดูแลอยู จึงใหความเคารพ ยํา
เกรงและยอมรับในสิ่งที่ธรรมชาติใหมารูจักรอคอยอยางอดทน เปนการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เกิดความ
มั่นใจในการประกอบพิธีกรรมเกิดจากการบูชา รูจักตอบแทนคุณของสิ่งศักดิ์ คุณของบิดา มารดาและผูมีพระคุณ 
พิธีกรรม เปนประเพณีที่สมาชิกของแตละสังคมตองยึดถือสืบเนื่องตอกันมา เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิด
ทั้งหลายที่ตนเองเชื่อ พิธีกรรมเก่ียวกับบายศรีสูขวัญ
 
การทําพิธีบายศรีสูขวัญที่บานโคกเมืองซึ่งจัดตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวและพักแรมที่บานโคกเมือง ที่หมูบาน
จะจัดเปนโฮมสเตย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดพักคางคืนโดยจะมีผูเฒาผูแกมารวมงานบายศรีสูขวัญและเลี้ยงขันโตก
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวและพักคางคืนที่บานโคกเมือง การทําพิธีบายศรีสูขวัญ จะใหผูเฒาผูแกในหมูบานผูกขอมือ
ดวยดายสายสิญจน เปนการเชิญขวัญที่หายไปจากการเดินทางไกล ใหกลับมาเขาตัว เพื่อใหมีสติและไมประมาท
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ทําบุญปราสาท
เมืองต่ําและ

ทําบุญอโรคยา
ศาล

ชาวบานโคกเมืองรวมกันประกอบพิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณลานดานหนาปราสาทเมืองต่ํา บานโคกเมือง 
ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อความเปนสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
กอใหเกิดความรัก ความผูกพัน ความศรัทธาที่มีตอโบราณสถานมรดกศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 
การตักบาตร คือประเพณีอยางหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแตสมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาต
เพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมูบานในเวลาเชา ผูคนที่ออกมาตักบาตรจะนําของทําทานตางๆ เชน ขาว 
อาหารแหง มาถวายพระ เปนตน การทําบุญตักบาตร หากจะยึดตามหลักพุทธศาสนาก็จะเขาเกณฑหนึ่งในการ
ทําบุญที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ 10 (แปละวา สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงการทําบุญ 10 ประการ) การทําบุญตักบาตร จะ
ตรงกับขอแรกนั่นก็คือ ทานมัย ที่แปลวาการใหทาน การเสียสละ แบงปนสิ่งที่ตนมีใหกับผูอื่น การทําบุญตักบาตร
ไมเพียงแตจะเปนการทําตามคําสอนในเร่ืองดังกลาวแลว การตักบาตรยังเปนการหลอเลี้ยงพุทธศาสนาใหดําเนิน
ตอไปไดอีกรูปแบบหนึ่งกลาวคือ พระสงฆจะมีขอหามเรื่องการเก็บอาหารคางคืน นั่นทําใหพระสงฆจะตองออก
บิณฑบาตทุกเชา เพื่อหาอาหารมายังชีพและดําเนินกิจกรรมทางศาสนาตอไป หากเราไมทําบุญตักบาตรพระสงฆ 
ทานก็ดําเนินกิจกรรมตอไปไมได (ไมมีอาหารฉัน)
การทําบุญตักบาตรนั้น มีองคประกอบดวยกัน 3 อยางก็คือ หนึ่งผูตักบาตร(เรา) จะตองทําบุญตักบาตรดวยจิตใจ
อันเปนบริสุทธิ์ มีจิตใจตั้งมั่นที่ดี ที่ตองการจะใสบาตร อยากจะให อยากจะทําบุญอยางแทจริง ตองมีจิตใจตั้งแต
กอนให ขณะใหและ หลังใหบริสุทธิ์ ถึงจะทําใหการทําบุญสัมฤทธิ์ผล สองวัตถุที่นํามาทําบุญตักบาตรนั้นจะตอง
เปนสิ่งที่ไดมาอยางบริสุทธิ์ ไมไปลักขโมยเขามา และสิ่งนั้นจะตองไมใชสิ่งของที่ทําใหพระผิดศีลไดอยางเชน เหลา
 ยา บุหรี่เปนตน สวนอาหารที่จะเอามาตักบาตรนั้นแบงออกเปนสองอยางคือ อาหารสด พวกขาวเหนียว ขาวสวย
หุงสุก กับขาว ของหวาน ผลไม(ที่ปอกแลว) สวนอีกอยางก็คืออาหารแหงอยางขาวสาร ผลไมกระปอง อาหาร
กระปอง เปนตน  อีกเร่ืองเก่ียวกับอาหารใสบาตร ที่เราอยากจะขอเปลี่ยนกันหนอยก็คือ บางคร้ังการใสอาหารจะ
เนนไปที่อาหารพวกแปง น้ําตาล ของหวาน นั่นทําใหเวลาพระฉัน อาจจะทําใหเกิดโรคแทรกซอน อยาง เบาหวาน 
ในระยะยาวได สามพระสงฆที่รับบาตรของเรานั้น จะตองเปนพระที่มีศีลบริสุทธิ์
วิธีปฏิบัติในการตักบาตรนเพื่อใหเกิดความสุข และถูกขั้นตอน ควรจะมีวิธีการปฏิบัติตนใหเหมาะสมดวย จะไดไม
ทําใหเกิดการผิดศีลตอพระได วิธีปฏิบัติในการตักบาตรมีดังนี้ หนึ่งจัดเตรียมอาหารใสบาตรใหถูกสุขลักษณะ 
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วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ นับเปนวันท่ีสําคัญในประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา คือ วันท่ีพระพุทธองคทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู เปนครั้งแรกแกเบญจวัคคียท้ัง ๕ ณ 

มฤคทายวัน ตําบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปจจุบันตั้งอยูในประเทศอินเดีย ดวยพระพุทธองคทรงเปรียบดังผูทรงเปนธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังลอแหงธรรมใหหมุน

รุดหนา เริ่มตนแผขยายอาณาจักรแหงธรรม นําความรมเย็นและความสงบสุขมาใหแกหมูประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงไดชื่อวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตรแหงการหมุน

วงลอธรรม หรือพระสูตรแหงการแผขยายธรรมจักร กลาวคือดินแดนแหงธรรม

เมื่อ ๒๕๐๐ กวาปมาแลวนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ กําลังยางเขาสูยุคใหมแหงความเจริญกาวหนา รุงเรืองเฟองฟูทุกดานและมีคนหลายประเภททั้งชนผูมั่งคั่งร่ํารวย นักบวชที่พัฒนาความเชื่อและ ขอ

ปฏิบัติทางศาสนา เพื่อใหผูร่ํารวยไดประกอบพิธกรรมแกตนเต็มที่ ผูเบื่อหนายชีวิตท่ีวนเวียน ในอํานาจและโภคสมบัติที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาคําตอบท่ีเปนทางรอกพนดวยการคิดปรัชญาตาง ๆ 

เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไมอาจพิสูจนไดบาง พระพุทธเจาจึงทรงอุบัติในสภาพเชนนี้ และดําเนินชีพเชนนี้ดวยแตเมื่อทรงพบวาสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแกนสาน ไมเปนประโยชนอยางแทจริง แก

ตนเองและผูอื่น จึงทรงคิดหาวิธีแกไขดวยการทดลองตาง ๆ โดยละทิ้งราชสมบัติ และอิสริยศแลวออกผนวช บําเพ็ญตนนานถึง ๖ ป ก็ไมอาจพบทางแกได ตอมาจึงไดทางคนพบ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทาง

สายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ไดคนพบสัจธรรมที่นําคุณคา แทจริงมาสูชีวิต อันเรียกวา อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญเดือน ๖ กอนพุทธศก ๔๔ ป ที่เรียกวา การตรัสรูเปนพระพุทธเจา จากนั้น

ทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดําริหาทางที่ไดผลดีและรวดเร็ว คือ เริ่มสอนแกผูมีพื้นฐานภูมิปญญาดีที่รูแจงคําสอนไดอยางรวดเร็วและสามารถนําไปชี้แจงอธิบาย ใหผูอื่นเขามาไดอยางกวางขวาง จึงมุง

ไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย และไดแสดงธรรม เทศนาเปนครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน ๘

ใจความสําคัญของปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา ในการแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมสําคัญ ๒ ประการคือ

ก. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เปนขอปฏิบัติที่เปนกลาง ๆ ถูกตองและเหมาะสมที่จะใหบรรลุถึงจุดหมายได มิใชการดําเนินชีวิตท่ีเอียงสุด ๒ อยาง หรืออยางหนึ่งอยางใด คือ

๑. การหมกหมุนในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกวา เปนการหลงเพลิดเพลินหมกหมุนในกามสุข หรือ กามสุขัลลิกานุโยค

๒. การสรางความลําบากแกตนดําเนินชีวิตอยางเลื่อนลอย เชน บําเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนตน การดําเนินชีวิตแบบท่ีกอความทุกขใหตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรง

ความคิด รวมเรียกวา อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้นเพื่อละเวนหางจากการปฏิบัติทางสุดเหลานี้ ตองใชทางสายกลาง ซึ่งเปนการดําเนินชีวิตดวยปญญา โดยมีหลักปฏิบัติเปนองคประกอบ ๘ ประการ เรียกวา อริยอัฏฐังคิกมัคค หรือ มรรคมีองค ๘ 

ไดแก

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รูเขาใจถูกตอง เห็นตามท่ีเปนจริง

๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทําสิ่งที่ดีงาม

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลาวคําสุจริต

๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สุจริต

๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพท่ีสุจริต

๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละช่ัวบําเพ็ญดี

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทําการดวยจิตสํานึกเสมอ ไมเผลอพลาด

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตใหแนวแนมั่นคงไมฟุงซาน

ข. อริยสัจ ๔ แปลวา ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลท่ีหางไกลจากกิเลส ไดแก

๑. ทุกข ไดแก ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย บุคคลตองกําหนดรูใหเทาทันตามความเปนจริงวามันคืออะไร ตองยอมรับรูกลาสูหนาปญหา กลาเผชิญความจริง ตองเขาใจในสภาวะโลกวาทุกสิ่งไมเที่ยง

 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอื่น ไมยึดติด

๒. สมุทัย ไดแก เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ตัวการสําคัญของทุกข คือ ตัณหาหรือเสนเชือกแหงความอยากซึ่งสัมพันธกับปจจัยอื่น ๆ

๓. นิโรธ ไดแก ความดับทุกข เริ่มดวยชีวิตท่ีอิสระ อยูอยางรูเทาทันโลกและชีวิต ดําเนินชีวิตดวยการใชปญญา

๔. มรรค ไดแก กระบวนวิธีแหงการแกปญหา อันไดแก มรรคมีองค ๘ ประการดังกลาวขางตน

ผลจากการแสดงปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแลว ปรากฏวาโกณฑัญญะผูเปนหัวหนาเบญจวัคคียไดเกิดเขาใจธรรม เรียกวา เกิดดวงตาแหงธรรมหรือธรรมจักษุ บรรลุ

เปนโสดาบัน จึงทูลขอบรรพชาและถือเปนพระภิกษุสาวก รูปแรกในพระพุทธศาสนา มีช่ือวา อัญญาโกณฑัญญะ



13 บุญขาวจี่

“บุญขาวจี่” (บุญเดือนสาม) ขาวจี่เปนขาวเหนี่ยวปนเทาไขเปดทาเกลือแลวเสียบไมยางไฟดวยถาน
 ที่สุกเหลืองพอดีทาไขแลวยางอีกครั้งบางแหงนิยมใสน้ําออยดังคําโบราณวา เดือน สามคอยเจาหัว
คอยปนขาวจี่ ขาวจี่บมีน้ําออยจัวนอยเช็ดน้ําตา ซึ่งการทําบุญขาวจี่ในเดือนสามเปนชวงที่ชาวนา
หมดภาระในการทํานาแลวขาวขึ้นยุงฉางใหมจึงอยากรวมทําบุญถวายพระ โดยมีเรื่องเลาวา มีนาง
ปุณทาสี ทําขนมปงจี่ถวายองคสัมมาสัมพุทธเจาและพระอานนทและคิดวาพระองคไมเสวยเอาให
สัตวตางๆกินเมื่อพระองคทราบจึงไดเสวยทําใหนางปลื้ม ปรีติยิน และไดฟงเทศนาท่ีพระพุทธเจา
สอนก็บรรลุโสดาปตติผลดวยอานิสงสถวายขนมปงจี่ ทําใหชาวอีสานเชื่อแลวทําขาวจี่ถวายพระสงฆ
 โดยสถาน ที่ทําพิธีแตแหงอาจไมเหมือนกันซึ่งพอถึงเวลาชาวบานก็จะจัดทําขางจี่ตั้งแตเชามืดจาก
บานแลวนําไปรวมกันเพื่อถวายพระสงฆ แตบางแหงก็รวมกัน นําขาวและฟนไปรวมกัน ทําขาวจี่
อยูที่วัดเพราะถือวารวมกันทําบุญและสามัคคีมากขึ้น และนิยมนิมนตพระ 7 - 9 รูป หรือตามความ
เหมาะสม ซึ่งการ นัดทําบุญขาวจี่เปนวันใดก็ไดในเดือนสาม ในหมูบานจะมีการจัดเตรียมขาวจี่แต
ย่ํารุงวันนั้นเพื่อใหสุกทันใสบาตร ปกติจะใส 7 – 9 กอนตอครอบครัวนอก จากนี้ก็อาจนําขาว
เกรียบยางไฟพองไปถวายพรอมอาหารคาวหวานซึ่งถึงเวลาถวายจะมีการกลาวคําถวายขาวจี่ เพื่อ
นําไปถวายพระสงฆพรอมกับอาหารอื่น ๆ ขาวจี่ที่เหลือจากพระฉันแลว ชาวบานจะแบงกัน

14
บุญกฐิน ชุมชน
บานโคกเมือง

“บุญกฐิน” (บุญเดือนสิบสอง) กฐิน คือไมสะดึง ที่ใชสําหรับขึงผาเวลาจะเย็บผาจีวรพระในการเย็บใหสะดวกขึ้น 
จึงเปนที่มาของผากฐิน คือ ผาจีวร สบงหรือผานุงหมที่ จะนําไปถวายพระนั่นเองบุญกฐินจึงคือบุญที่ตองนําเขาไป
ถวายพระเปนสําคัญ บุญกฐินเปนบุญฮีตสุดทายของอีตเดือนสิบสองของชาวอีสานชาวอีสานจึง รูดีวาชวงนี้เปน
ชวงที่ตองนําจีวรไปถวายในชวงนี้ซึ่งมีกาลเวลา ที่เรียกวาเทศกาลกฐิน ที่กลายเปนประเพณีขึ้น ซึ่งมีความสําคัญ
ตอชาวอีสานมากที่ถือวา เปนใหอานิสงสแกผูทําบุญอยางมากเพราะจะไดถวายจีวรใหแกภิกษุที่ครบไตรมาส 
เทานั้นและเปนบุญที่อยูในชวงขาวใหมปลามัน ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุชาวเมือง ปาฐาจํานวน 30 รูป
เดินทางไปเฝาพระพุทธเจาซึ่งประทับอยูพระเชตุวันมหาวิหารเนื่องจากการเดินทางใกลวัน เขาพรรษาและหนทาง
ระยะไกลและไมสามารถไปถึงพระเชตวันมหาวิหารไดจนถึงกําหนดเขาพรรษากอนจึงหยุดจําพรรษาที่เมืองสาเกต
 พอออกพรรจึงรีบเขาเฝาพระพุทธเจาแตระยะทางไกลพรอมกับชวงฤดูฝนจีวรจึงเปยก จนถึงพระเชตะวันมหา
วิหารกพากันเขาเฝาพระพุทธเจาทันที พอพระองค เห็นพระทั้งหลายเปยกจึงมีพุทธบัญญัติใหภิกษุแสวงหาผาและ
รับผากฐินได มีกําหนด `1 เดือน นับแตแรม 1 ค่ําเดือน 11 ถึงวันเพ็ญเดือน 12 จึงมีประเพณีทอดกฐินตอๆ กันมา 
ในการทอดกฐินนั้น มีกฐิน 3 ประเภท
ก. จุลกฐิน (กฐินแลน) คือ กฐินที่มีการเตรียมและการทอดกฐินเสร็จภายใจ 24 ชั่วโมง
ข. มหากฐิน
ค. กฐินตกคาง คําวา "กฐินตกคาง" คือวัดซึ่งพระสงฆจําพรรษาและปวารณาแลว ไมมีใครจองกฐิน
พิธีทําบุญทอดกฐิน เจาภาพจะมีการจองวัดและกําหนดวันทอดลวงหนา เตรียมผาไตร จีวร พรอมอัฐบริขาร 
ตลอดบริวารอ่ืน ๆ และเคร่ืองไทยทาน กอนนํากฐินไปทอดมักมีการคบงัน วันรุงขึ้นก็เคลื่อนขบวนไปสูวัดที่ทอด 
เม่ือนําองคกฐินไปถึงวัดจะมีการแหเวียนประทักษิณรอบวัดหรือรอบพระอุโบสถสามรอบ จึงนําผากฐินและเครื่อง
ประกอบอื่น ๆ ไปถวายพระสงฆที่โบสถหรือศาลาการเปรียญ เม่ือทําพิธีถวายผากฐินและบริวารแดพระสงฆ 
พระสงฆทําพิธีรับแลวเปนเสร็จพิธีสามัคคี


