ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตำบลเสริมซ้ำย

จัดทำโดย

งำนพัฒนำกำรศึกษำ เทศบำลตำบลเสริมซ้ำย
อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นประเพณีที่สังคมร่วมกันกำหนดขึ้นว่ำควรจะปฏิบัติให้เป็นแบบแผน
เช่นใด เมื่อใด ที่ไหน และอย่ำงไร ได้แก่ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับ
กำรทำมำหำกิน
ประเพณีเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณีเนื่องในเทศกำล เป็นต้น
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ได้แก่ ประเพณีกำรเกิด กำรตำย กำรแต่งงำน ขึ้นบ้ำนใหม่ สืบชะตำ เป็น
ต้น
ประเพณี เกี่ยวกับกำรทำมำหำกิน เช่น ประเพณี กำรแรกนำ กำรเอำมื้อเอำแรง ทำนำทำสวน
กำรหล้องเหมืองตีฝำย (ขุดลอกลำเหมืองซ่อมแซมฝำย) เลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นต้น
ประเพณีเกี่ยวกับศำสนำ เช่น ประเพณีปอยน้อย (บรรพชำ) ปอยเป๊กข์ (อุปสมบท)
ปอย
หลวง (ทำบุญฉลองเสนำสนะ) ขึ้นพระธำตุหรือไหว้พระธำตุ (สรงน้ำพระธำตุ) ทำนสลำกภัตต์ ตั้งธัมม์หลวง
(ฟังเทศน์มหำชำติ) เข้ำพรรษำ ออกพรรษำ ทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ เป็นต้น
ประเพณีตำมเทศกำล เช่น ประเพณีปีใหม่เมือง-ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีเดือนยี่เป็ง (วันเพ็ญ
เดือน ๑๒) เป็นต้น
ประเพณี เกี่ยวกับครอบครัว บ้ำนเมือง เช่น ประเพณีเลี้ยงผี ปู่ย่ำ ประเพณีสืบชะตำบ้ำนชะตำ
เมือง ประเพณี เข้ำอิน ทขิน (บู ชำเสำหลั กเมือง) ประเพณี แปลงบ้ ำนหรือไหว้ผี เสื้ อบ้ำน (ไหว้ผีห มู่บ้ำน)
ประเพณีกำรทำบุญถึงผู้ตำย เป็นต้น

ประเพณีไม้คำโพธิ์
ประเพณีไม้ค้ำศรีหรือไม้ค้ำโพธิ์ ที่มำจำกควำมเชื่อว่ำในเทศกำลปีใหม่ (สงกรำนต์) ทุกคนควรทำ
พิธีทำบุญสืบชะตำรำศีของตน เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองให้ได้มีชีวิตอย่ำงมีควำมสุขผ่ำนไป อีกปีหนึ่ง จึงได้มี
กำรเตรียมไม้ไปค้ำต้นโพธิ์
อุปกรณ์ที่ใช้คือ ไม้ง่ำม (ไม้ยำวประมำณ ๓- ๔ เมตร ด้ำนปลำยไม้แตกกิ่งเป็น ๒ กิ่ง) ขนำดต่ำงๆ
เป็นไม้ที่ตัดมำใหม่ๆ แล้วนำไปเข้ำพิธีสืบชะตำ เสร็จแล้วนำไปตั้งค้ำต้นโพธิ์ที่อยู่ใกล้บ้ำน ส่วนมำกนิยมนำไป
ค้ำต้นโพธิ์ใหญ่ที่มีอำยุซึ่งอยู่ตำมวัดต่ำงๆ ควำมเชื่อเกี่ยวกับไม้ค้ำโพธิ์ดังกล่ำว มีดังนี้
๑. เป็นกำรค้ำจุนชีวิตของตนให้ยั่งยืนนำน มีควำมร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับต้นโพธิ์ที่แผ่
กิ่งก้ำนสำขำมีใบสีเขียวปกคลุมไปทั่ว ทำให้เกิดควำมร่มเย็นแก่ผู้เข้ำไปพักพิงร่มโพธิ์นั้น
๒. เป็นกำรช่วยค้ำจุนพระบวรพุทธศำสนำให้เจริญก้ำวหน้ำอยู่คู่กับโลกต่อไปให้นำนและ
แสนนำนเพรำะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ใต้ร่มไม้โพธิ์
นอกจำกประเพณีไม้ค้ำโพธิ์จะมีอำนิสงส์ดังกล่ำวแล้ว กำรประกอบพิธีอื่นก็มีมิติของควำม
เชื่อเป็นองค์ประกอบอีกด้วย ได้แก่ กำรตำนตุงหรือธงนั้นเชื่อว่ำ คนที่ตกนรกจะเกำะหำงธงขึ้นมำให้พ้น
ทุกข์ได้
ชำวตำบลเสริมซ้ำยจะนำไม้ไปค้ำต้นโพธิ์ในวันที่ ๑๕ เมษำยน หรือ วันพญำวัน

ประเพณีสืบชะตำ
กำรสืบชะตำหรือสืบชำตำ หมำยถึง ต้องกำรให้เป็นมงคล มีชีวิตอยู่อย่ำงสุขสบำยปรำศจำกโรคภัย
ทั้งหลำย ทำให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสืบไป ควำมเชื่อในกำรสืบชะตำนี้มีตำนำนปรำกฏใน ธรรมเทศนำสืบ
ชะตำ กล่ำวว่ำ “พระสำรีบุตรเถระ ซึ่งเป็นอัครสำวกของพระพุทธเจ้ำมีส ำมเณร องค์หนึ่งชื่อ ติสสะ อำยุ
๗ ปี มำบวชเพื่อศึกษำเล่ำเรียนกับท่ำนเป็นระยะเวลำหนึ่งปี วันหนึ่ง พระสำรีบุตรสังเกตเห็นลักษณะ
ของสำมเณร ว่ำจะมีอำยุได้อีก ๗ วัน เท่ำนั้น ก็จะถึงแก่มรณภำพ ท่ำนพระสำรีบุตรจึงเรียกสำมเณรมำบอก
ถึงควำมจริงให้ทรำบ ตำมตำรำหมอดูและตำรำดูลักษณะเธอจะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน ๗ วัน ดั้งนั้น ให้เธอกลับไป
บ้ำนล่ำลำ โยมพ่อ แม่ และญำติเสีย สำมเณรมีควำมโศกเศร้ำเสียใจมำกร้องไห้ร่ำไรน่ำสงสำร นมัสกำรลำ
อำจำรย์แล้ว เดินทำงกลับบ้ำนด้วย ดวงหน้ำอันหม่นหมอง
ระหว่ำงทำงที่สำมเณรผ่ำนไปนั้น ได้พบปลำน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขิน เมื่อสำมเณรไปถึง
ปลำกำลังดิ้นทุรนทุรำยเพรำะน้ำไม่เพียงพอ สำมเณรจึงรำพึงว่ำ เออ! เรำนี้จะตำยภำยใน ๗ วัน ปลำนี้หำก
ไม่มีน้ำจะต้องตำยวันนี้แล้ว อย่ำกระนั้นเลยถึงเรำจะตำยก็ควรจะโปรดสัตว์ คือ ปลำเหล่ำนี้ให้พ้นจำกควำม
ตำยเถิด สำมเณรจึ งช้ อนปลำน้ อยใหญ่ ทั้งหมดไว้ในภำชนะ คือ บำตรของตน นำไปปล่ อยที่แม่น้ำใหญ่
ระหว่ำงทำงพบอีเก้งถูกแร้วของนำยพรำน สำมเณรก็ปล่อยอีเก้งอีก เมื่อเดินทำงไปถึงบ้ำนบอกเรื่องที่ตนจะ
ตำยแก่ญ ำติ มีบิ ดำ มำรดำ เป็ น ต้น ต่ำงก็ร่ำไห้ สงสำรสำมเณรยิ่งนัก ทุกคนต่ำงคอยเวลำที่สำมเณรจะ
มรณภำพด้วยดวงใจที่แสนเศร้ำ จนล่วงเลยกำหนดไป ๗ วัน สำมเณรก็ยังไม่ตำยกับมีผิวพรรณผ่องใสยิ่งขึ้น
ญำติจึงบอกให้สำมเณรกลับไปหำพระสำรีบุตรเถระ สำมเณรเดินทำงไปถึงพระสำรีบุตรมีควำมประหลำดใจ
ถึงกับจะเผำตำรำทิ้ง สำมเณรติสสะ จึงกรำบเรียนให้ทรำบเกี่ยวกับกำรนำปลำไปปล่อยในน้ำและปล่อย
อีเก้งจำกแร้วนำยพรำน กำรกระทำเพื่อยืดชีวิตสัตว์ทั้งหลำยเหล่ำนี้จึงเป็นบุญกรรมที่เป็นพลังให้พ้นจำก
ควำมตำยได้ ด้วยตำนำนนี้เองทำให้ชำวบ้ำนล้ำนนำไทยทั้งหลำยจึงนิยมชมชอบกำรสืบชะตำจนกลำยมำ
เป็นประเพณีสืบมำจนทุกวันนี้
กำรสืบชะตำ ชำวตำบลเสริมซ้ำย มักจะทำกันในหลำยโอกำส เช่น เนื่องในวันเกิด ส่วนใหญ่จะ
นิยมทำในวันขึ้นบ้ำนใหม่ บำงครั้งเกิดกำรเจ็บป่วย หมอเมื่อ(หมอดู) ทักว่ำชะตำไม่ดี ชะตำขำดก็จะนิยมทำ
พิธีสะเดำะเครำะห์ และสืบชะตำ ต่ออำยุจะทำให้คลำดแคล้วจำกโรคภัยและอยู่ด้วยควำมสวัสดี
วิธีกำรจัดทำพิธี
นิมนต์พระสงฆ์ที่ตนเคำรพนับถือมำ ๑-๙ รูป หรือมำกกว่ำนั้น พร้อมแล้วเจ้ำภำพจุดธูปเทียนบูชำ
พระรัตนตรัยปู่อำจำรย์นำไหว้พระ อำรำธนำศีล พระสงฆ์ผู้เป็นประธำนให้ศีล ปู่อำจำรย์อำรำธนำพระปริตร
พระสงฆ์รูปที่ ๓ ชุมนุมเทวดำแล้วประธำนนำสวดมนต์สืบชะตำ มีคำสวดโดยเฉพำะหลำยบทและคำสวด
ทั่วไป ขณะที่พระสวดนั้นผู้สืบชะตำและลูกหลำนจะเข้ำนั่งในซุ้มเครื่องสืบชะตำซึ่งตั้งไว้หน้ำพระสงฆ์ เอำ
ด้ำยสำยสิญจน์เวียนรอบศีรษะของผู้เข้ำพิธีสืบชะตำ นั่งประนมมือฟังพระเจริญพระพุทธมนต์จนจบ ตอนถึง
“อเสวนำจะพำลำนัง” ผู้สืบชะตำจะต้อง
จุดเทียนชัยหรือเทียนน้ำมนต์ด้วยขณะที่สวด จะต้องเอำด้ำย
ค่ำคิง และเทียนสืบชะตำจุดด้วย หลังจำกสวดจบเจ้ำภำพจะจัดให้มีเทศน์ ๑ กันฑ์ เช่น ธรรมเทศนำสำรำ
กิร ธรรมเทศนำโลกวุฒิ เป็นต้น หลังจำกเทศน์จบจะมีกำรผูกมือให้ผู้สืบชะตำ พระสงฆ์จะประพรมน้ำมนต์
ให้ จำกนั้นเจ้ำภำพถวำยภัตตำหำรและไทยทำนที่เตรียมไว้แด่พระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

ประเพณีสืบชะตำบ้ำน
บ้ำนที่อยู่อำศัยของประชำชนชำวล้ำนนำนั้น เกิดขึ้นจำกกำรตั้งของชุมชนมีอำยุเท่ำนั้นเท่ำนี้ แต่
ควำมเชื่ อของคนส่ ว นมำกคิ ดว่ำบ้ ำนที่ตั้ งมำตำมฤกษ์ ยำมวัน ดีวันเสี ยนั้น มี เวลำที่ รำหู มฤตยูเข้ำมำทั บ
เบียดเบียน ทำให้ชะตำบ้ำน ขำดลง เป็นเหตุให้ประชำชนที่อยู่อำศัยในบ้ำนนั้นประสบควำมเดือดร้อน
เจ็บป่วยกันไปทั่วบ้ำน ในกรณีที่มีคนตำยติดกันในบ้ำนเกิดกว่ำ ๓ คนขึ้นไปในเวลำไล่เลี่ยกันนั้นชำวบ้ำนถือ
ว่ำเป็นอุบำทว์ ตกลงสู่บ้ำน หรือชำวบ้ำนจะทำเรื่อง “ขึดบ้ำนขึดเมือง” ชำวบ้ำนจะร่วมกันทำพิธีขจัดปัด
เป่ำ เรียกว่ำ สืบชะตำบ้ำน และเมื่อปีใหม่สงกรำนต์ล่วงไประยะวันปำกปี ปำกเดือน ปำกวัน ได้แก่ วันที่
๑๖, ๑๗, ๑๘ เมษำยน ชำวบ้ำนจะกำหนดเอำวันใดวันหนึ่งสืบชะตำบ้ำน เพื่อให้เกิดควำมสวัสดีแก่ทุกคนใน
บ้ำนของตนเอง
ของสืบชะตำ
หน่อกล้วย, หน่ออ้อย, ข้ำวเปลือก, ข้ำวสำร, มะพร้ำว, เกลือ, หมำก, ปลู ๙ คำ, หนวดเงิน, หนวด
คำ, เทียน, หง่ำมเล็กเท่ำอำยุ, หง่ำมใหญ่ ๓ หง่ำม, ไม้ขัว, ขัน, หมำก ๘, ปลู ๘, สวย ๘, บอกน้ำ ๑ บอก,
บอกทรำย ๑ บอก
ประเพณีสืบชะตำห้วย
ประเพณีสืบชะตำห้วยนี้ในหมู่บ้ำนสบแม่ทำได้ทำทุกปี เพื่อเป็นกำรถวำยทำนถึงแม่น้ำที่ให้
ประโยชน์แก่ชำวบ้ำน และเพื่อเป็นกำรขอฝนอีกทำงหนึ่ง

ทำบุญสะเดำะเครำะห์บ้ำน
งำนทำบุญสะเดำะเครำะห์บ้ำน เป็นประเพณีที่บ้ำนน้ำหลง หมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมซ้ำยได้ปฏิบัติสืบ
ทอดมำจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลำที่จัดงำนประเพณี เดือนเมษำยน ของทุกปี
ควำมเป็นมำและวิธีกำรจัดงำนประเพณี
เสำอินทขิน สร้ำงเมื่อประมำณปี พ.ศ.๒๔๘๙ ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ ขณะนั้นรำษฎรใน
หมู่บ้ำนป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนที่กันดำรห่ำงไกลควำมเจริญและแพทย์ ชำวบ้ำนได้ไป
ปรึกษำพระภิกษุที่จำวัด พระได้แนะนำให้ตั้งเสำอินทขินไว้บริเวณกลำงหมู่บ้ำน เพื่อทำพิธีสะเดำะเครำะห์
ปัดเป่ำสิ่งชั่วร้ำย โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งปรำกฏว่ำเมื่อตั้งเสำอินทขินแล้ว ชำวบ้ำนหำยป่วยจำกโรคภัยไข้เจ็บ
ชำวบ้ำนจึงทำพิธีบวงสรวงเรื่อยมำในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี
งำนพิธีทำบุญเริ่มเวลำ ๙.๐๐ น. มีพิธีกรรมทำงสงฆ์ และชำวบ้ำนแต่ละบ้ำนได้นำทรำย ดินมำ
รวมกันที่บริเวณเสำอินทขิน โดยดิน ที่ได้นำมำรวมกันแล้วจะหำมไปทิ้งบริเวณนอกหมู่บ้ำนเสมือนนำควำม
ชั่วร้ำยไปจำกหมู่บ้ำน ส่วนทรำยและน้ำมนต์มีกำรปลุกเสกแล้วนำไปพรมแต่ละบ้ำน พร้อมผูกสำยสิญจน์ไว้
ที่ประตูหน้ำบ้ำนแต่ละหลังเพื่อควำมเป็นศิริมงคล ปัดเป่ำสิ่งชั่วร้ำยให้หมดไปจำกหมู่บ้ำน หลังจำกนั้นก็เป็น
กำรรดน้ำดำหัวผู้เฒ่ำ ผู้แก่และจัดงำนรื่นเริง ซึ่งชำวบ้ำนได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีจิบอกไฟ
(ประเพณีจุดบังไฟ)
“จิบอกไฟ” เป็นประเพณีที่มีมำแต่โบรำณ ตั้งแต่ก่อนสมัย “ขุนบรม” (พระเจ้ำพีบ่อโก๊ะ) สถำปนำ
อำณำจักรโยนกเชียงแสน นับเป็นเวลำนำนกว่ำพันปี เป็นกำรจุดเพื่อควำมรื่นเริงเพื่อเป็นพุทธบูชำ ใช้ในงำน
ศพ งำนเทศกำล นมัสกำรพระขึ้นพระธำตุ งำนสงกรำนต์ เป็นงำนที่สนุกสนำนมำกเพรำะมีกำรประกวด
ประชันชิงรำงวัล แต่ละแห่งที่จัดขึ้นจะจัดเป็นงำนใหญ่ทุกปี
กำรแห่บอกไฟ เป็นกำรเล่นที่สนุกสนำนมีกำรประกวดขบวนแห่ด้วย โดยมีกลองยำว ฉิ่ง ฉำบ ฆ้อง
ชนิดต่ำงๆ ที่ประสำนกันอย่ำงสนุกสนำน พร้อมทั้งมีกำรร่ำยรำ มีกำรจ๊อยฮ่ำบอกไฟด้วยเนื้อร้องและทำนอง
ที่ไพเรำะเพรำะพริ้ง เสียงหวำนๆ เย็นๆ
กำรฮ่ำบอกไฟ เป็ น กำรร้ องด้ว ยท ำนองเสนำะส ำเนียงเมืองเหนือ ด้วยกล่ ำวถึงเรื่องรำว ควำม
เป็นมำของบอกไฟ มีกำรโอ้อวดต่ำงๆ รวมถึงผู้ที่มีฝีมือในกำรทำบอกไฟชนะกำรประกวดมำแล้ว
กำรจิบอกไฟหรือจุดบั้งไฟ มีวิธีจุดอยู่ ๒ วิธี คือ จุดทำงหัวลง (เผำไหม้ทำงหั วลง) และ จุดท้ำย
ขึ้น (เผำไหม้จำกท้ำยบั้งไฟขึ้น) บอกไฟนั้นมีอยู่หลำยชนิด เช่น บอกไฟยิง บอกไฟข้ำวต้ม บอกไฟท้องต้น
บอกไฟขึ้น บอกไฟหมื่น เป็นต้น
ก๊ำงบอกไฟ คือ สถำนที่นัดหมำยสำหรับจิบอกไฟ ซึ่งสร้ำงเป็นร้ำนสูงหลำยชั้นรำว ๘-๑๐ เมตร
บำงแห่งจะอำศัยต้นไม้ที่มีกิ่งก้ำนสำขำมำกๆ จิบอกไฟ
กติกำกำรตัดสินจิบอกไฟ
๑. ขึ้นสวย สูง ขึ้นตรง
๒. โหว้ ดุ้ง
๓. จุดเพียงครั้งเดียว (เกินครั้งปรับเป็นแพ้)

ต่ำฮำบอกไฟ
ต่ำฮำหนึ่งนั้น
ต่ำฮำบ้ำนเหนือ
แจ้งยิงกว่ำไฟ
หวังแข่งชนะ
ปรำบมำหลำยงำน
ขบวนบอกไฟ
สนุกบนฟ้ำ
ไพเรำะสำเนียง
เป็นประเพณี
บอกไฟมีนัก
เพื่อขอฟ้ำฝน
เป็นประเพณี
หมู่เฮำชำวพุทธ
กุศลผลบุญ

ค่ำวฮ่ำบอกไฟ
มีหลำยคณะ
ที่ไดแต่งหย้อง
เป็นจดบัตรถำ
บอกชื่อต่ำฮำ
สูงเหลือฟ้ำนั้น
ติเสียฟ้ำมัน
ใสยิ่งกว่ำน้ำ
ต่ำฮำบ้ำนใต้
ขึ้นสุดเจ่นต๋ำ
บ่กลัวต่ำฮำ
ใช่หนำนขี้อู้
เชิญท่ำนกอยดู
แห่ไปกั๋นเยอะ
ตกเหนือออกใต้
มีก้ำสวรรค์
สนุกม่วนงัน
เสียงดังหว้องหว้อง
เสียงแหทิงมอง
ที่ได้ฟูฟื้น
ทำงวัดเปิ้นได้
บักหมำยเป็นตร๋ำ
จี๋เพื่อปู่จำ
ตกลงใส่ข้ำว
ขอเทพเทวำ
มีทุกเทศต้อง
ทุกหนแห่งท้อง
ยึดศำสนำ
ไตรรัตนำ
นำหนุนเตื่อมแถ้ง บ่มีดำแดง
ชั่

กั๋นมำ
ฟ้ำต่ำกว่ำอั้น
ตื่นล้ำ
แป๋งมำ
ฟ้ำต่ำขอสู้
ถี่เต๊อะ
เนืองนัน
บอกไฟโหว้ก้อง
ครึกครื้น
เชิญมำ
พุทธำเกำเหง้ำ
เรียกร้อง
ล้ำนนำ
ล้ำเลิศเจิดแจ้ง

ประเพณีเจ้ำเข้ำทรง
(ผีเจ้ำนำย)
ประเพณีเรื่องผีเจ้ำเข้ำทรง (ผีเจ้ำนำยลง) เป็นของคู่บ้ำนคู่เมืองเสริมและคู่วัดหลวงนำงอยหรือวัด
นำงอย เท่ำนั้น ว่ำมีควำมเป็นมำอย่ำงไร สำคัญต่อวัดเพรำะเหตุใด
ในปี พ.ศ. ๒๒๐๐ เจ้ำแม่เศรษฐีนำงอย (ชื่อว่ำเจ้ำแม่งอย) เป็นเชื้อสำยลั๊วะ หรือลื้อดอยจง ได้สร้ำง
วัดนำงอยขึ้น พอสร้ำงเสร็จแล้วแม่เศรษฐีก็ได้ปรึกษำหำรือคณะศรัทธำประชำชน ได้ช่วยกันพิจำรณำว่ำจะ
เอำอะไรมำปกป้องคุ้มครองวัดนำงอยและมำเป็นที่พึ่งทำงใจของประชำชนในสมัยนั้น สมัยก่อนคนมีควำม
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณต้องเอำผีปู่ ผีย่ำ หรือ ผีเจ้ำ ผีนำย เชิญมำปกป้ องคุ้มครองวัดและประชำชนที่เป็น
ศรัทธำวัด
ดังนั้นจึงได้อัญเชิญ เจ้ำจันต๊ะบุรี ที่เคยเป็นเจ้ำนำยในอดีตที่รักษำขุนน้ำห้วยแม่แฮด, แม่ต๋ำ, ดอย
จงมำเข้ำร่ำงทรง (ม้ำขี่) นับตั้งแต่นั้นมำ แล้วได้สร้ำงหอผีหรือโรงผีเจ้ำนำน ขึ้นที่กลำงหมู่บ้ำนนำงอย เมื่อ
พ.ศ.๒๒๐๐ สร้ำงพร้อมกันกับวัดนำงอย และได้กำหนดเอำวันเจ้ำเข้ำทรง ตรงกับ
วันสังขำรล่อง ตรง
กับวันทำบุญปี๋ใหม่เมืองของทุกปี ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันจนตรำบเท่ำทุกวันนี้
ผีเจ้ำเข้ำทรงนี้เป็นเจ้ำนำย ชำวบ้ำนเรียกติดปำกว่ำผีเจ้ำนำย เพรำะมีเชื้อสำยเป็นเจ้ำ เชื่อว่ำ เจ้ำ
จัน ต๊ะบุ รี มำสร้ำงบ้ ำนสร้ำงเมืองอยู่ ที่ดอยจงและเสี ยชีวิตที่ นั่น กำรที่ จะเจิญ ลงเข้ำ ทรงต้องมีพิ ธีรีต อง
(พิ ธีกรรม) ไม่เหมือนผี อื่น ชำวบ้ ำนได้กำหนดแต่งตั้งกำรรมกำรขึ้นชุดหนึ่งประมำณ ๖-๗ คน มีห น้ำที่
ประจำดังนี้ คือ
๑. คนทรง
๑ คน (เรียกว่ำม้ำขี่)
๒. ตั้งเข้ำ
๒ คน (เป็นคนกล่ำวอัญเจิญผีเจ้ำเข้ำทรง)
๓. คนถือกันวี
๑ คน (เวลำผีเจ้ำเข้ำทรง ต้องพัดวีให้)
๔. คนหุงเหล้ำเก๊ำ ๒ คน (เวลำผีลงมำเข้ำทรงม้ำขี่ต้องเอำเหล้ำอย่ำงดีไปถวำยเพื่อให้ผีเจ้ำนำยกิ๋
นดื่ม)
คนที่ได้รับแต่งตั้ง พอถึงวันที่ ๑๓ เมษำยน ตรงกับวันสังขำรล่อง กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งต้องไปทำ
ควำมสะอำดโรงเจ้ำนำยหรือหอผี เพื่อจะได้เชิญ ลงเวลำตอนบ่ำยๆ เวลำผี เข้ำทรงกรรมกำรทุกคนต้อง
ปฏิบัติอยู่ใกล้ตลอดจนผีออกจำกร่ำงทรง
ประโยชน์ของกำรเจิญเจ้ำนำยลง
๑. เพื่อมำปกป้องคุ้มครองรักษำวัดหลวงนำงอยในเวลำมีงำนต่ำงๆ
๒. ไว้เป็นที่พึ่งทำงใจของศรัทธำประชำชนที่มำทำบุญที่วัด
๓. เพื่อเป็นกำรรวมหัววัดต่ำงๆ ในตำบลได้มำทำบุญ ร่วมกับวัดหลวงนำงอยซึ่งเป็น วัดเก๊ำ (วัด
แห่งแรกในตำบลเสริมซ้ำย)
๔. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและเป็นเอกลักษณ์คู่วัด คู่เมืองเสริม ตำมควำมบอกเล่ำของ
พ่อแก้ว เมธำ ที่อำศัยอยู่บ้ำนนำงอย ได้เล่ำว่ำ ผู้เฒ่ำ ผู้แก่ ได้เล่ำสืบกันมำเป็นทอดๆว่ำ เมื่อสมั ยก่อน เมือง
เสริมแห่งนี้ ได้มีชนชำติหนึ่ง เรียกตัวเองว่ำ ลั๊ วะ หรือลื้อ มำตั้งบ้ำนเรือนอยู่ถิ่นนี้มำก่อน ส่วนบ้ำนนำงอยก็
ย้ำยถอยจำกดอยจงลงมำตำมลำน้ำแม่แฮดมำตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี้ ก่อนที่จะมำตั้งบ้ำน
ขอย้อนกล่ำวถึงควำมเป็นมำสักเล็กน้อยว่ำฐำนที่มั่นดอยจงได้มี เจ้ำเมืองชื่อว่ำ เจ้ำจันต๊ะบุรีคงเป็น
เชื้อสำยลั๊ วะ ได้อพยพมำจำกจังหวัดเลย ในเขตพื้นที่ภำคอีสำน เพรำะถูกพวก คนไต หรือ คนไทย ได้
อพยพจำกแคว้นหนองแส ได้แก่ เมืองยู เมืองยอง ตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งได้ถูกพวกจีนรุกรำน ก็ถอยร่ น
ลงมำ ส่วนเจ้ำจันต๊ะบุรีที่อยู่ในเขตจังหวัดเลย ก็ได้พำพวกลั๊วะ หรือ ลื้อ ถอยมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่ดอยจง มำตั้ง
เมืองอยู่ที่นั้นนำนเท่ำใดก็มิทรำบได้ ในขณะนี้หลักฐำนต่ำงๆ ยังเหลือไว้ให้ดูหลำยอย่ำง เช่น กำแพงวัดก่อ

ด้วยหินเรียกว่ำ หม่อนวัด, เสำหินที่ทำเป็นหลักเมือง เรียกว่ำหม่อนเวียง, หม่อนที่เอำคำไปฝังไว้ เรียกว่ำ
หม่อนคำเหลือง, หม่อนเต๋ำเหล้ำ, หม่อนนำยพำนกุมพัณฑ์อ้ำย, และหม่อนโอ, แล้วเจ้ำจันต๊ะบุรีได้เสียชีวิต
ณ หม่อนเวียงนั้นเอง เจ้ำข้อมือเหล็กเป็นลู กก็สืบรำชสมบัติแทน แต่กำรปกครองไม่รำบรื่นทำให้บ้ำนเมือง
แตกควำมสำมัคคี สถำนที่นั้น เรียกว่ำ “บ้ำนยุ้ง” และได้ย้ำยจำกบ้ำนยุ้งลงมำตั้งบ้ำนอยู่ที่บ้ำนนำน้อย อยู่
ที่นี้คงนำนมำกเพรำะมีหลักฐำนเกี่ยวกับเตำเผำถ้วยชำมอยู่ ๒-๓ เตำ ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ ได้ย้ำยจำกนำ
น้อยมำตั้งที่ บ้ำนบ่อและย้ำยจำกบ้ำนบ่อ โดยเจ้ำแม่เศรษฐีนำงอยก็ขนข้ำวของเงินทองใส่เรือข้ำมห้วย
แม่แฮด แต่เรือขนทองคำบำงล ำถูกน้ ำพัดแรงเรือก็ล้ มที่ตรงนั้นชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ต๊ะทำนเฮือ ” เจ้ำแม่
เศรษฐีก็ได้นำผู้คนซึ่งเป็นเชื้อสำยลั๊ วะดอยจงมำตั้งบ้ำนเรือนอยู่ที่บ้ำนนำงอย จนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อ พ.ศ.
๒๒๐๐ พร้อมกันนั้นก็ได้สร้ำงวัดหลวงนำงอยขึ้น
ดังนั้น ผีเจ้ำจันต๊ะบุรี เป็นเก๊ำ (คนแรก) เป็นประธำนต้นตระกูลของผีที่อยู่บนดอยจง และ ผีที่อยู่
บนดอยก็มีหลำยตนหลำยองค์ด้วยกัน เช่น เจ้ำพ่อ มือเหล็ก เจ้ำพ่อมือคำ เจ้ำพยำลม เจ้ำฝนแสนห่ำ เจ้ำ
หลวงลังก๊ะ เจ้ำอินต๊ะปัญญำ เจ้ำพยำหมอใหม่ ผีเจ้ำต่ำงๆที่ได้กล่ำวมำนี้เป็นลูกเป็นหลำนของเจ้ำพ่อจันต๊ะ
บุรี ที่เจ้ำแม่เศรษฐีนำงอยได้อัญเชิญมำปกป้องคุ้มครองวัดและศรัทธำของวัดทุกคน ในเมื่อทำงวัดได้จัดงำน
ต่ำงๆ ขึ้นภำยในวัด อำจำรย์ของวัดเวนตำนต้องขึ้นต้นด้วย เจ้ำจันต๊ะบุรี เป็นเก๊ำเป็นประธำน ติดตำมด้วย
ผีตัวอื่นๆ ส่วนวันขึ้นปีใหม่ในวันสังขำรล่อง ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษำยน เวลำตอนบ่ำยๆ กรรมกำรที่ได้แต่งตั้ง
ต้องไปจัดเตรีย มสถำนที่ที่ห อผี จ ะเข้ำทรง เพื่อจะได้ไต่ถำมทุกข์สุ ข กำรท ำไร่ ท ำนำ ในปีนั้น จะได้ผ ลดี
หรือไม่ กำรอัญเชิญผีต้องเชิญขึ้นต้นด้วยเจ้ำพ่อจันต๊ะบุรีก่อนทุกครั้ง ว่ำจะสั่ง ให้ผีตนไหนลงมำเข้ำทรงม้ำขี่
ฉะนั้น ประเพณีผีเจ้ำเข้ำทรงถือเป็นประเพณีและวัฒ นธรรมอันเก่ำแก่ที่อยู่คู่กับวัดหลวงนำงอยตลอดไป
นำนเท่ำนำน
บทขอเชิญเจ้ำนำยลง
เปิ่นว่ำเจ้ำจั๋นต๊ะบุรีเป็นเก๊ำ ติดต่อลูกเต้ำบริวำรเหมือนกั๋น มีแผวข้อมือเหล็ก มีแผวข้อมือคำ เจ้ำ
พยำลม เจ้ำฝนแสนห่ำ เจ้ำหลวงลังก๊ะอินต๊ะปัญญำ พยำหมอใหม่ เฮำจะเจิญมำเหมือนกั๋น ทุกต๋
นทุกองค์
มีนี้ พร่ำพร้อม มีแผวครัวนุ่งครัวย้องตี้เจ้ำจ่ำงเกยมำโทง
และมีนี้พร่ำพร้อม มีตั้งลำดอ่อนหมอนผำ มีแผวตั้งเหล้ำ มีแผวตั้งยำ อันนั้นแล้วกำ มำกปวง หลวง
หลำย หมู่ตั้งเข้ำก็มำนั่งเรืองยำย ตึ้งญิง ตึ้งจำย หนั่งเซำะ หนั่งซ้อง

ทำบุญผีปันนำ
อ่ำงเก็บนำแม่ตำ
ชื่องำนประเพณี ทำบุญเลี้ยงผีปันน้ำ อ่ำงเก็บน้ำแม่ต๋ำ ช่วงเวลำที่จัดงำนประเพณี เดือนพฤษภำคม
ของทุกปี
ควำมเป็นมำและวิธีกำรจัดงำนประเพณี
อ่ำงเก็บน้ำแม่ต๋ำ สร้ำงเมื่อประมำณ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเนื้อที่ประมำณ ๖๐ ไร่ มีอำณำบริเวณ ติดต่อ
๖ หมู่บ้ำน คือ บ้ำนท่ำโป่ง, บ้ำนนำไผ่, บ้ำนนำสันติสุข, บ้ำนนำงอย, บ้ำนนำเดำ, และบ้ำนน้ำหลง เป็นอ่ำง
เก็บน้ ำแหล่งที่สำคัญ ในกำรดำรงชีพของชำวบ้ำนและชุมชน ใช้เป็นแหล่ งน้ำเพื่อกำรเกษตร และเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ทุกปีช่วงเดือนพฤษภำคม ชำวบ้ำนจะมีกำรทำบุญเลี้ยงพระ และทำบุญเลี้ยงผีปันน้ำแม่ต๋ำ
เพื่ อ เป็ น ศิ ริ ม งคลแก่ ชุ ม ชน และขอให้ ฝ นตกตำมฤดู ก ำล ให้ มี น้ ำ อุ ด มสมบู รณ์ เพื่ อ ประโยชน์ ในด้ ำ น
กำรเกษตร ในงำนมีกำรแข่งขันจุดบอกไฟ งำนรื่นเริง เช่น รำวงมำตรฐำนโดยได้รับงบประมำณสนับสนุน
จำกเทศบำลตำบลเสริมซ้ำยเป็นประจำทุกปี

ประเพณีเลียงผี ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
กำรเลี้ยงผี ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หมำยถึง ผีประจำตระกูล หรือที่เรียกกันว่ำผีบรรพบุรุษ กล่ำวคือ ถ้ำปู่
ย่ำ ตำ ยำย ล่วงลับไปแล้วพวกลูกหลำนก็จะสร้ำงหอไว้ทำงเบื้องทิศหัวนอน หรือในสถำนที่เห็นสมควร บน
หอจะมีหิ้งวำงเครื่องบูชำ เช่น พำนดอกไม้ ธูปเทียน น้ำต้น (คนโท) วำงเอำไว้ ในปัจจุบันคำว่ำ “ผี ปู่ ย่ำ ตำ
ยำย” กร่อนมำเหลือเพียงคำว่ำ “ผีปู่ย่ำ” เพื่อเป็นกำรสะดวกในกำรพูด
กำรนับถือผี ปู่ ย่ำ ตำ ยำย มีเรื่องเล่ำสืบต่อกันมำว่ำเวลำพ่อ แม่ ตำยลงไป ในสมัยก่อนลูกหลำน
ไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดังเช่นสมัยนี้ สำเหตุเพรำะว่ำอำจจะไม่มีวัดหรือไม่ก็อยู่ห่ำงไกลวัด ลูกหลำนมี
ควำมรักเอ็นดูห่วงใยพ่อแม่ จึงสร้ำงศำลสูงเพียงตำขึ้น แล้วมีดอกไม้ ธูปเทียน อำหำรคำวหวำน ลูกส้มของ
หวำน บวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญำณของพ่อแม่ให้มำอยู่ในศำล เพื่อพิทั กษ์รักษำลูกหลำนตลอดจนเครือ
ญำติจะต้องถือผี ปู่ ย่ำ ตำ ยำย อันเดียวกัน แล้วก็ห้ำมแต่งงำนในวงศ์ที่ถือผีอันเดียวกัน
ผี ปู่ ย่ำ ตำ ยำย จะอยู่กับลูกผู้หญิงโดยมำกจะอยู่กับผู้หญิงคนหัวปี (คนแรก) และจะต้องทำศำล
ให้ ถ้ำลูกคนปีตำยหรือหนีไปอยู่ที่อื่น ก็จะอยู่กับลูกหญิงคนถัดไปในเครือญำติที่เป็นปึกแผ่น ในสมัยก่อนนั้น
จะมีกำรส่งอำหำรให้ทุกมื้อ ต่อมำลำบำกต่อลูกหลำนซึ่งต้องทำมำหำกิน ของส่ง วันละครั้ง เดือนละครั้ง ใน
ปัจจุบันเป็นปีละครั้ง

ประโยชน์ของกำรเลียงผี ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
๑. เป็นที่พึ่งทำงใจ เพรำะตำมธรรมเนียมแล้วคนทำงเหนื อชอบนับถือยกย่องญำติผู้ใหญ่มำก เมื่อ
ญำติผู้ใหญ่ล่วงลับไปแล้วก็สร้ำงศำลเอำไว้เป็นตัวแทน เมื่อตนประสบปัญหำก็ไป
กรำบไหว้บอกกล่ำว
ให้ช่วยเหลือ
๒. เป็นกำรรวมญำติที่อยู่ห่ำงไกลได้มำพบปะซักถำมสำรทุกข์สุกดิบต่อกัน
๓. เป็นกำรแนะนำผู้ที่มำเป็นเขยให้รู้จักญำติพี่น้องของฝ่ำยหญิง
กำรกำหนดระยะเวลำในกำรเลียง
๑. เมื่อครบกำหนดปี เดือน วันที่สมควรทำพิธี เช่น วันสงกรำนต์ หรือกำหนดวันเลี้ยงผี ซึ่งมักจะ
เลี้ยงกันระหว่ำงเดือน ๗,๘,๙ (เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน)
๒. ในงำนมงคลต่ำงๆ เช่น กำรแต่งงำน ขึ้นบ้ำนใหม่ บวชพระ
๓. มีคนในตระกูลเจ็บป่วยและได้บนบำนเอำไว้ เมื่อหำยจำกเจ็บป่วยก็ทำพิธีแก้บน

กำรเลียงผี
กำรเลี้ยงผีตำมประเพณีจะเลี้ยงปีละครั้ง ของเลี้ยงเซ่นบวงสรวงจะเป็นอะไรนั้นแล้วแต่ผีจะกิน บำง
ผีกินหมู บำงผีก็กินเป็ดกินไก่ บำงผีก็กินวัวกินควำย บำงผีก็กินวุ้นเส้น ปลำแห้ง สุรำตั้งแต่หนึ่งขวดถึงห้ำ
ขวด เวลำบนบำนโดยมำกจะเป็นหมู วัวหรือควำย ถ้ำเลี้ยงตำมปกติประเพณีก็เลี้ยงไก่ หัวหมูกับสุรำเท่ำนั้น
เวลำจะเลี้ยงผีรำวเดือนธันวำคมถึงเดือนมิถุนำยนแล้วแต่จะกำหนดวัน ประเพณีนั้นก่อนจะเลี้ยง
หรือถึงกำหนดเลี้ยง บำงผีก็กำหนดตำยตัวไปเลยเพื่อคนร่วมเครือญำติที่อยู่ห่ำงไกลกันจะได้เดินทำงมำร่วม
ด้วยเป็นกำรชุมนุมพวกญำติให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่เครือญำติ
พิธีกำรเลี้ยงผี ปู่ ย่ำ จะทำกันในเฉพำะในวงศ์ญำติที่ใกล้เคียงกันเท่ำนั้น ที่อยู่ออกไปต่ำงบ้ำน ต่ำงเมืองก็ไม่มี
โอกำสมำร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้บำงคนทอดทิ้งไปเลย แต่หำกเป็นเทศกำลสงกรำนต์บำงคนก็อำจ
เลี้ยงผีในวันสงกรำนต์หรือปีใหม่แบบพื้นเมือง ถือว่ำเป็นกำรดำหัวผี ปู่ ย่ำ ด้วย เครื่องสังเวย เช่น มะพร้ำว
กล้วย อ้อย มำร่วมกันและช่วยกันออกเงินค่ำหัวหมูอีกด้วย
กำรนับผี ปู่ ย่ำ ปัจจุบันมิได้นับถือกันทุกคนหรื อทุกครอบครัว ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธ อย่ำงแท้จริง
โดยไม่มีกำรถือผี เขำก็ไม่นับถือ แต่ก็ยังมีกำรถือผีกันเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมำกก็จะเป็นกำรนับถือศำสนำ
พุทธปนกันกับไสยศำสตร์ เพรำะพิธีกรรรมทำงไสยศำสตร์มักจะมี ศำสนำพุทธเข้ำไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอยำก
ที่จะแยกจำกกันได้
ชำวตำบลเสริมซ้ำย จะมีกำรเลี้ยงผีในช่วงเดือนมิถุนำยนของแต่ละปี ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งสำคัญ

ประเพณีเข้ำพรรษำ
วันเข้ำพรรษำเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทำงพระพุทธศำสนำ มีธรรมเนียมของสงฆ์ว่ำ พระสงฆ์ทุกรูป
ที่บ วชใหม่ และบวชมำนำนมีพ รรษำมำก จะอยู่ในแห่ งหนต ำบลใดก็ต ำมเมื่ อถึงวัน นี้ แล้ ว จะต้อ งท ำพิ ธี
อธิษฐำนพรรษำ กล่ำวคือ อธิษฐำนเพื่ออยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทำพิธีอธิษฐำนนั้นตลอดเวลำ ๓ เดือน
ในฤดูฝน สำเหตุที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษำนี้กล่ำวว่ำ
ประเพณีในมัชฌิมประเทศสมัยโบรำณ คือ อินเดียตอนเหนือชนที่เที่ยวไปมำอยู่เสมอนั้น จำกเมือง
โน้ นไปเมืองนี้ จำกเมืองนี้ ไปเมืองนั้น คือ คนที่เป็นพ่อค้ำเที่ยวค้ำขำยก็ดี ผู้ประพฤติตนเป็นนักบวชไม่มี
ห่วงใยเที่ยวไปมำอยู่ เช่น พวกเดียรถี ย์ และปริพำชกต่ำงๆ ก็ดี เมื่อถึงฤดูฝนก็หยุดพักแรมอยู่ ณ เมืองใด
เมืองหนึ่ ง เมื่อสิ้ น ฤดูฝ นแล้ วจึงเดิน ทำงต่อไป แม้พระพุทธเจ้ำซึ่งเสด็จไปมำอยู่ในเมืองต่ำงๆ ทั่วมัช ฌิ ม
ประเทศ มิได้ประทับอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นประจำ แต่เมื่อถึงฤดูฝนพระองค์ก็หยุดประทับอยู่ในเมืองใด
เมืองหนึ่งเหมือนเช่นคนอื่นๆ พระสงฆ์ทั้งหลำยเมื่อยังมีน้อยและดำรงอยู่ในโลกุตรคุณ รู้จักกำรอันสมควร
และไม่สมควรต่ำงก็หยุดพักเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ำ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีควำมจำเป็นอันใดที่พระพุทธเจ้ำ
จะต้องบัญญัติวินัยให้พระสงฆ์จำพรรษำ เหตุกำรณ์ก็เรียบร้อยตลอดมำ จนกระทั่งมีพระภิกษุมำกขึ้น วัน
หนึ่งพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ที่เวฬุวันมหำวิหำร เมืองรำชคฤห์ มีพระสงฆ์พวกหนึ่งเรียกว่ำ “ฉัพพัคคีย์” คือมี
๖ รูปด้วยกันเที่ยวไปเที่ย วมำทุกฤดูกำลไม่หยุดพักเลย แม้ในฤดูฝนก็ยังเดินทำงเที่ ยวเหยียบย่ำข้ำว หญ้ำ
และสัตว์เล็กๆ ตำยด้วยฝีเท้ำ คนทั้งหลำยพำกันติเตียนว่ำแม้พวกเดียรถีร์และปริพำชกเขำก็ยังหยุด ที่สุดจน
นกก็ยังรู้จักทำรังบนยอดไม้เพื่อหลบฝน แต่พระสมณศำกยบุตรทำไมจึงยังเที่ยวอยู่ทั้ง ๓ ฤดู เหยียบย่ำข้ำว
กล้ำ และต้นไม้ที่เป็ นของมีชีวิตอยู่ และทำสัตว์ให้ตำยเป็นอันมำก ควำมทรำบถึงพระพุทธเจ้ำพระองค์จึง
ทรงอนุญำตให้พระสงฆ์จำพรรษำด้วยเหตุดังกล่ำวนี้ พระสงฆ์จึงต้องจำพรรษำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ และมี
วันเข้ำพรรษำต่อกันมำจนถึงทุกวันนี้
กำลที่นิยมเรียกว่ำ ฤดูฝนนั้น มีกำหนด ๔ เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ จนถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือ น ๑๒ กำรจ ำพรรษำของพระสงฆ์ จึงมี กำหนด ๓ เดือ น โดยแบ่ งออกเป็ น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก
เรียกว่ำ ปุริมพรรษำ แปลว่ำ พรรษำแรกหรือ พรรษำต้น ระยะหลังเรียกว่ำ ปัจฉิมพรรษำ แปลว่ำ พรรษำ
หลัง เริ่มตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถ้ำปีใดอธิกมำส คือเดือน ๘ สองหน ในปี
นั้นให้ถือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลังเป็นวันปุริมพรรษำ
กำรที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตวันเข้ำพรรษำไว้ ๒ วัน คือ วันปุริมพรรษำ และวันปัจฉิมพรรษำนั้น
เพื่อว่ำถ้ำพรสงฆ์จะจำพรรษำในวันเข้ำปุริมพรรษำไม่ทันด้วยเหตุจำเป็นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะได้มีโอกำส
เลื่อนไปจำพรรษำในวันปัจฉิมพรรษำได้ วันเข้ำพรรษำถึงแม้จะมีเป็น ๒ ระยะก็จริง แต่ที่ถือว่ำสำคัญและ
ปฏิ บั ติ เป็ น ธรรมเนี ย มโดยทั่ ว กั น นั้ น นิ ย มวั น เข้ ำปุ ริ ม พรรษำ ซึ่ งเป็ น วั น แรม ๑ ค่ ำ เดื อ น ๘ เป็ น วั น
เข้ำพรรษำไปครบ ๓ เดือน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็น
วันออกพรรษำ
สถำนที่ที่พระสงฆ์จำพรรษำนั้น พระพุทธเจ้ำทรงห้ำมไม่ให้จำพรรษำในกลำงแจ้งใน โพรงไม้
และในตุ่ม ซึ่งไม่ใช่เสนำสนะ คือ ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย ทรงอนุญำตให้จำพรรษำที่มีกุฏิบัง มีหลังคำและฝำรอบ
ขอบชิด และต้องอยู่ให้ครบ ๓ เดือน หำกอยู่ไม่ครบ ๓ เดือนหลีกไปเสียพรรษำขำด ต้องอำบัติคือโทษขนำด
เบำ เรียกว่ำ อำบัติทุกกฎ ถ้ำมีภัยอันตรำยเกิดขึ้นจะอยู่ในที่นั้นไม่ได้ เช่น น้ำท่วม หรือชำวบ้ำนถิ่นนั้นต้อง
อพยพไปอยู่เสียที่อื่นๆ เป็นต้น ก็ทรงให้ไประหง่ำงพรรษำได้ไม่เป็นอำบัติ หรือมีกิจจำเป็นจะต้องไปแรมคืน
ที่อื่น เช่น กิจนิมนต์ กิจเกี่ยวกับพระศำสนำตลอดจนพระอุปัชฌำย์อำจำรย์อำพำธ เป็นต้น ทรงอนุญำตให้
ไปด้วยสัตตำหสันนิวัติ คือ ไปแล้วกลับมำภำยใน ๗ วันพรรษำไม่ขำด

พิธีอธิษฐำนพรรษำ เมื่อถึงวันเขห้ำพรรษำพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโรงพระอุโบสถ์ ทำวัตรสวด
มนต์เสร็จแล้ว เปล่งวำจำอธิษฐำนพร้อมกันว่ำ อิมสมิ อำวำเส อิมเตมำส วสส อุเปมิ (ว่ำ ๓ หน) แปลว่ำ ข้ำ
เจ้ำจำพรรษำในกุฏินี้ตลอด ๓ เดือน ดังนี้
ยังมีพิธีสำคัญอีกพิ ธีหนึ่ง ซึ่งเป็นพิธีเกี่ยวกับกำรเข้ำพรรษำคือ พิธีขอขมำโทษ วิธีปฏิบัติคือ พระ
ผู้น้อยนำดอกไม้ธูปเทียนเข้ำไปหำพระผู้ใหญ่ กล่ำวคำขอขมำโทษเป็นใจควำมว่ำ “ขอขมำโทษที่ล่วงเกิน
ทำงกำย วำจำ ใจ เพรำะควำมประมำท” แล้วพระผู้ใหญ่ก็กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำยกโทษให้” เป็นอันว่ำต่ำงฝ่ำย
ต่ำงก็ยกโทษให้แก่กันและกัน เป็นวิธีสมำนสำมัคคีได้ ดีอย่ำงยิ่ง พิธีขอขมำโทษนี้ทำภำยหลัง จำกอธิษฐำน
พรรษำแล้ว
กำรเข้ำพรรษำของชำวบ้ำน
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรเข้ำพรรษำ นอกจำกจะเป็นกิจที่พระสงฆ์ได้ทำกันมำจนเป็นประเพณี แล้ ว
ชำวบ้ำนที่นับถือพุทธศำสนำก็ถือกำรเข้ำและออกพรรษำเป็นงำนสำคัญของตน ด้วยในฐำนะเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัท ๔ ของพระพุทธเจ้ำอันได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ โดย พฤตินัยชำวบ้ำนที่
ประพฤติตนเป็นอุบำสก อุบำสิกำ จะต้องมีพิธีที่เข้ำพรรษำด้วยเหตุผลดังนี้
๑. กำรหยุดเดินทำงไปในหน้ำฝน
๒. กำรทำนำ
๓. กำรหยุดทำในสิ่งไม่ดี
๔. กำรหยุดเพื่อบำเพ็ญแต่ควำมดี
๕. โอกำสสั่งสอนบุตรหลำน
ดังนั้น เมื่อถึงวันเข้ำพรรษำพุทธศำสนิกชนย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มำก เพรำะถือว่ำเป็นโอกำสอันดี
ที่จะได้บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษกล่ำวคือ เมื่อใกล้จะถึงวันเข้ำพรรษำต่ำงก็ช่วยกันซ่อมแซมตกแต่ง
เสนำสนะ เพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษำด้วยควำมสุข บ้ำงก็ส่งลูกหลำนเข้ำรับกำรอุปสมบทเป็นภิกษุใน
พุทธศำสนำ เพื่อสืบต่ออำยุพระพทุธศำสนำต่อไป พอถึง
วันเข้ำพรรษำต่ำงก็ชักชวนกันไปประชุม
ตำมวัดที่อยู่ใกล้บ้ำน ถวำยผ้ำอำบน้ำฝนและจตุ ปัจจัยแก่ภิกษุสำมเณร บำงพวกก็อธิษฐำนว่ำจะรักษำอุ
โบสถ์ ถือศีลตลอด ๓ เดือน บำงพวกก็มีใจหนักแน่นก็อธิษฐำนใจเว้ นจำกสิ่งที่ควรเว้น บำเพ็ญแต่สิ่ งที่ควร
บำเพ็ญ เช่น พวกที่ดื่มเหล้ำบำงคนจะอธิษฐำนว่ำ จะงดเว้นจำกกำรดื่มเหล้ำ ๓ เดือน หรือพวกที่เล่นกำร
พนัน บำงคนอธิษฐำนว่ำภำยใน ๓ เดือนนี้จะไม่เล่นกำรพนันชนิดต่ำงๆ อย่ำงเด็ดขำด บำงคนก็อธิษฐำนใจ
ด้วยตนเองบำงคนปฏิญำณต่อหน้ำพระสงฆ์เป็นพยำน แล้วก็ จะปฏิบัติตำมคำอธิษฐำนหรือคำปฏิญ ำณนั้น
ตลอด ๓ เดือน
ชำวตำบลเสริมซ้ำยจะทำบุญเข้ำวัดในวันเข้ำพรรษำ เป็นประจำทุกปี โดยประกอบพิธีแต่ละวัดที่
ตนศรัทธำอยู่

ประเพณีถวำยผ้ำอำบนำฝน
ผ้ำอำบน้ำฝนที่เรียกว่ำ “วัสสิกพัตร” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ชำวพุทธในล้ำนนำไทยนิยมถวำยแด่พระสงฆ์
ในเทศกำลเข้ำพรรษำ เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่พระสงฆ์ที่เข้ำประจำอยู่ในวัด พระยำอนุมำนรำช
ธนได้เขียนไว้ในเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมของชำวพุทธอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำ คือ กำรถวำยผ้ำ
อำบน้ำฝนแก่ภิกษุสงฆ์ เดิมทีพระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้ภิกษุใช้ผ้ำ ๓ ผืน ซึ่งรวมเรียกว่ำ ไตรจีวร คือ สบง
ได้แก่ ผ้ำนุ่ง ๑ จีวร ได้แก่ ผ้ำห่ม ๑ สังฆำฏิ ได้แก่ ผ้ำพำดบ่ำ ยังไม่ได้ทรงอนุญำตให้ใช้ ผ้ำอำบน้ำฝน ครั้ง
เวลำฝนตก ภิกษุที่จะอำบน้ำฝนก็ไม่มีผ้ำจะนุ่งอำบ จะต้องเปลือยกำยอำบน้ำฝน
วันหนึ่งนำงวิสำขำใช้หญิงคนใช้ให้เข้ำไปในวัดขณะฝนตก หญิงคนใช้เห็นภิกษุเปลือยกำยอำบน้ำฝน
เข้ำใจว่ำเป็นพวกเดียรถีย์ จึงกลับไปบอกนำงวิสำขำ นำงวิสำขำจึงได้กรำบทูลพระพุทธเจ้ำ เพื่อขอพระบรม
พุทธำนุญำตถวำยผ้ำอำบน้ำฝนแด่ภิกษุ ขอให้ภิกษุรับเอำผ้ำอำบน้ำฝนที่มีคนมำถวำยได้ พระพุทธเจ้ำจึงได้
ทรงอนุญำตภิกษุใช้ผ้ำอำบน้ำฝนตั้งแต่บัดนั้นมำ และได้กลำยเป็นประเพณีถวำยผ้ำอำบน้ำฝนจนบัดนี้
ผ้ำอำบน้ำฝนมีกำหนดไว้ตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำต คือ กว้ ำงศอกคืบ ๑๔ นิ้ว ๑ กระเบียดกับ
๒ อนุกระเบียด ยำว ๔ ศอก กับ ๓ กระเบียด ทำยำวหรือกว้ำงกว่ำนี้ใช้ไม่ได้ เป็นโทษแก่ภิกษุ เวลำที่จะ
ถวำยผ้ำอำบน้ำฝนนั้น มีพระพุทธบัญญัติไว้ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นเวลำก่อน
เข้ำพรรษำ ๑ เดือน เวลำนี้เป็นระยะเวลำที่ภิกษุจะแสวงหำผ้ำอำบน้ำฝนได้ ผู้ประสงค์จะบำเพ็ญกุศลที่
ถูกต้องตำมพระพุทธำนุญำตจึงหำผ้ำอำบน้ำฝนมำถวำยในระยะนี้
ที่ปฏิบัติกันทั่วไป นิยมถวำยใน
วัน ขึ้น ๑๕ ค่ ำ เดื อ น ๘ ก่อ นเข้ ำพรรษำ ๑ วัน เพรำะวัน นี้ เป็ น
วัน ธรรมสวนะ และเป็ น วั น
อำสำฬหบูชำด้วย พุทธศำสนิกชนไปประชุมกันที่วัดเป็นปกติอยู่แล้ว จึงถือโอกำสถวำยผ้ำอำบน้ำฝนในวัน
นั้น
หน้ำที่ของชำวพุทธ เมื่อถึงวันเข้ำพรรษำนอกจำกจะจัดดอกไม้ธูปเทียนและของใช้ประจำอื่นๆ เช่น
สบู่ แปรงสีฟัน สีย้อมผ้ำและยำรักษำโรค เป็นต้น ไปถวำยพระเถระอุปัชฌำย์อำจำรย์ที่ตนเคำรพนับถือแล้ว
พึงทำจิตใจของตนให้สะอำด ปรำศจำกควำมอิจฉำริษยำ พยำบำท ให้อภัยในควำมผิดพลำดหรือสิ่งที่ได้
ล่วงเกินซึ่งกันและกัน ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ไม่ถือเป็นสำเหตุโกรธเคืองกัน ปลูกควำมสำมัคคีให้มีต่อกัน
เพื่อเป็นกำลังในกำรบำรุงส่งเสริมพระพุทธศำสนำให้เจริญถำวรก้ำวหน้ำ เป็นพุทธบูชำ และตั้งจิตอธิษฐำน
ว่ำ จะงดเว้นจำกควำมชั่วทั้งปวง ประกอบแต่คุณงำมควำมดีตลอดเวลำ ๓ เดือนในพรรษำนี้ ก็จะเป็นบุญ
กุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะบันดำลให้ได้รับควำมสุขทำงจิตใจ อันสืบเนื่องมำจำกไม่มีควำมอิจฉำพยำบำทอยู่ใน
จิตใจ และผลแห่งกำรบำเพ็ญคุณงำมควำมดีตำมที่ได้อธิษฐำนใจไว้ตำมควรแก่อัตภำพ
ชำวตำบลเสริมซ้ำยจะมีกำรถวำยผ้ำอำบน้ำฝนตำมวัดของตนเองเป็นประจำทุกๆ ปี
ประเพณีถวำยเทียนเข้ำพรรษำ
กำรถวำยเทียนเข้ำพรรษำ ของประชำชนชำวล้ำนนำไทยนิยมทำกันมำช้ำนำนแล้ว เรียกว่ำ ถวำย
“ผะตี๊ดเทียนไฟ” แต่ทำถวำยกันเป็นส่วนตัว พอถึงเวลำก็พำลูกหลำนภำยในครอบครัวไปถวำย ไม่ได้ทำกัน
เอิกเกริกเป็นส่วนรวม ดังเช่นที่ทำกันในภำคเหนือ ภำคอีสำนปัจจุบันนี้
ค่ำนิยมของกำรถวำยเทียนเข้ำพรรษำ มีดังนี
๑. เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ ในระหว่ำงพรรษำ
๒. เพื่อให้ควำมสว่ำงเวลำมีพิธีกรรมทำงศำสนำในเวลำกลำงคืน เช่น กำรสวดมนต์และ กำรเทศน์
ซึ่งต้องอ่ำนจำกคัมภีร์ธรรม
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องส่องสว่ำง เวลำพระ สำมเณรในวัดศึกษำท่องพระธรรมวินัย ในเวลำกลำงคืน

๔. เพื่ อควำมสุ ขจำกบุ ญ กุศลที่ ได้ท ำบุ ญ ถวำยเทีย น ซึ่งมุ่งหวังให้ มีปั ญ ญำสว่ ำงไสว ชีวิตจะได้
รุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่ำง
๕. เพื่อให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
เทียนเข้ำพรรษำ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
๑. เที ย นหลวง หมำยถึ ง เที ย นที่ ท ำขนำดใหญ่ มี ค วำมสู ง ตั้ ง แต่ ๑ เมตรขึ้ น ไป ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงอย่ำงน้อยก็ ๘ นิ้ว
๒. เทียนหน้อย หมำยถึง เทียนเล็ก คือ ขนำดโตกว่ำเทียนไขธรรมดำเล็กน้อยแต่ก็จัดว่ำมีขนำด
ใหญ่กว่ำธรรมดำแล้ว
วิธีทำเทียน
เทียนหน้อย สำหรับถวำยเข้ำพรรษำ ใช้ด้ำยดิบซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับด้ำยสำยสิญจน์ ขนำดของ
ด้ำยมำกน้อยแล้วแต่ขนำดควำมใหญ่และควำมสูงของเทียนไม่ได้กำหนดไว้ตำยตัว จะนับเส้นเท่ำอำยุก็ได้
นำขี้ผึ้งอย่ำงดี คือ ขี้ผึ้งแท้ ขี้ผึ้งที่ขำยตำมท้องตลำดเรียกว่ำ ขี้ผึ้งไม่แท้ เพรำะเจือปนกับสิ่งอื่น เช่น ไขวัว ควำย เพื่อต้องกำรให้รำคำถูกลง และคุณภำพก็คงจะเลวลงด้วย ถ้ำเป็น ขี้ผึ้งดีแล้ว เมื่อดมดูจะมีกลิ่นหอม
เวลำจุดเทียนก็จะค่อยๆ ไหม้ลำมไปทีละน้อยไม่มีน้ำตำเทียนมำกด้วย เมื่อได้ ขี้ผึ้งดีมำแล้วเอำมำหั่นเป็น
แผ่นบำงๆ ใส่ในภำชนะ เช่น ถำดเคลือบ หรือจำนสังกะสี นำไปไว้กลำงแดดเพื่อให้ ขี้ผึ้งอ่อนตัวลง แล้วจึง
น ำมำแผ่ เป็ น แผ่ น บำงๆ ประกบรอบๆ ใส่ เทียนที่เตรียมไว้เหลื อตรงปลำยให้ ไส้ เทียนโผล่ ขึ้น มำจะได้ใช้
สำหรับจุด แล้วนำไปคลึงบนแผ่นกระดำนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นรำบ เพื่อให้เทียนกลมกลึงสวยงำม ก็จะ
ได้เทียนสำหรับถวำยเข้ำพรรษำตำมต้องกำร
เทียนหลวง หรือเทียนขนำดใหญ่ ในกำรทำจะต้องจัดเป็นพิธีเรียกว่ำ พิธีหล่อเทียนเข้ำพรรษำ ซึ่ง
จะมีอุปกรณ์และวิธีทำดังต่อไปนี้
อุปกรณ์ในกำรทำ
๑. ขี้ผึ้ง ส่วนมำกใช้ ขี้ผึ้งดี แต่เนื่องจำกต้องใช้จำนวนมำก จึงเอำ ขี้ผึ้งแผ่นบ้ำงก็ได้ แต่ถ้ำใช้ ขี้ผึ้ง
แผ่นมำไปลำเทียนก็จะไม่แข็งแรง คือ จะอ่อนตัว และโน้มลงมำได้ง่ำยถ้ำถูกควำมร้อนเพียงเล็กน้อย ดังนั้น
เขำจึงนิยมใช้ ขี้ผึ้งดีเป็นส่วนใหญ่ บำงแห่งก็ผสมเทียนไขลงไปด้วย เพื่อให้เกิด ควำมแข็งแรง
๒. ด้ำยดิบ สำหรับทำไส้เทียน ถ้ำเทียนใหญ่ก็ต้องใช้ไส้เทียนใหญ่ตำมไปด้วย
๓. เบ้ำเทียน เบ้ำเทียน หมำยถึง ภำชนะที่จะนำ ขี้ผึ้งเหลวใส่ลงไป เมื่อเย็นลง ขี้ผึ้งจะแข็งตัว และ
มีลักษณะรูปร่ำงเช่นเดียวกับเบ้ำเทียน เบ้ำเทียนทำจำกวัสดุต่ำงๆ กันดังนี้
- ทำจำกต้นมะละกอ นำต้นมะละกอขนำดใหญ่ ตำมต้องกำรมำตัด หัวท้ำย ตำมขนำดควำมสูงของ
ลำเทียน ใช้มีดผ่ำตำมยำวเป็น ๒ ซีก ขูดไส้ในทิ้งให้หมด ตอนที่ขูดจะต้องตกแต่งบริเวณภำยในให้เรียบแล้ว
จึงนำมำประกบติดกัน ผูกด้วยเชือก ใช้ดินเหนี ยวประกบตรงรอยต่อเพื่อ เชื่อมไม่ให้ ขี้ผึ้งเหลวไหล
ออกมำได้เวลำหล่อ
- ใช้ไม้แผ่นยำวๆ ประกอบกันเป็นรูปแปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม
-ใช้ไม้ไผ่ซำงทะลุปล้องให้กลวง ชนิดนี้เวลำหล่อจะต้องตั้งบนพื้นดิน จะได้ไม่รั่ว
- ใช้สังกะสีหรือเหล็กทำเป็นรูปทรงกลมบ้ำง หกเหลี่ยมบ้ ำง แปดเหลี่ยมบ้ำงตำมต้องกำร แบบนี้
รู้สึกจะสะดวกกว่ำแบบอื่นๆ และรูปทรงงดงำมกว่ำด้วย กระบอกรูปทรงต่ำงๆ นี้จะต้องทำเป็น ๒ ซีกหรือ
มำกกว่ำประกบกันอยู่ เพรำะจะได้แกะออกได้เมื่อขี้ผึ้งแข็งตัวแล้ว

๔. แท่นสำหรับรองรับเทียน (เชิงเทียน) เนื่องจำกเทียนเล่มใหญ่มีน้ำหนักมำก ดังนั้นแท่นรองรั บ
ต้องแข็งแรงแน่นหนำและเหมำะสมกับขนำดลำเทียนด้วย
๕. ภำชนะที่ใช้เคี่ยว ขี้ผึ้ง จะใช้กระทะทองหรือปี๊บก็ได้
๖. เตำอั้งโล่ ใช้ก่อไฟสำหรับต้ม
ในกำรหล่อเทียนเข้ำพรรษำใหญ่นี้ จะทำโดยเจ้ำภำพร่วมกันจัดทำหลำยๆ คน หรือทำเป็นหมู่คณะ
เช่น เทียนของโรงเรียน เทียนของคณะศรัทธำวัด เป็นต้น
ปัจจุบันไม่นิยมที่จะหล่อเทียนส่ วนมำกจะซื้อจำกร้ำนค้ำ แล้วนำมำถวำยพระตำมวัดที่ตนศรัทธำ
ในตำบลเสริมซ้ำยทำงโรงเรียน คณะศรัทธำ และเทศบำลตำบลเสริมซ้ำยจะนำเทียนไปถวำยตำมวัดใน
ตำบลเสริมซ้ำยจนครบทุกวัด ซึ่งเป็นประเพณีแสดงถึงควำมสำมัคคีของชำวตำบลเสริมซ้ำย

ประเพณีทำนขันข้ำว
กำรทำนขันข้ำว (ตำนกั้วะข้ำว) เป็นประเพณีชำวล้ำนนำอีกแบบหนึ่ง ที่นิยมทำกันในวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ ไปแล้ว โดยจะเตรียมจัดอำหำรคำวหวำนที่จะทำนไปหำ
ผู้ตำยเป็ นชุด (กั้วะ) จะทำ ๑ ชุด ต่อผู้ตำย ๑ คน ใน ๑ ชุด (๑ กั้วะ) จะประกอบด้วยข้ำวเหนียว ๑ห่ อ
อำหำรคำว ๑ อย่ำง ขนม ๑ อย่ำง ผลไม้ เมี่ยง บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ๑ กลัก สวย (กรวย) ดอกไม้ ธูปเทียนแล้ว
เขียนชื่อผู้ที่จะ (ผู้อุทิศ) และชื่อผู้ตำยใส่ลงไปในขันข้ำว เพื่อให้พระที่หยำดน้ำกั้วะข้ำว (กรวดน้ำเพื่อแผ่กุศล
ไปหำผู้ตำย) ได้อ่ำนชื่อผู้ที่จะตำน (ผู้อุทิศ) และชื่อผู้ตำยซึ่งจะเป็นวิญญำณที่จะรับส่วนบุญและให้พรแก่ผู้
ตำนด้วย
ตัวอย่ำงกำรเขียนใบก้ำนตำน (บัญชีรำยชื่อกำรถวำยทำน)
ขันข้ำวสำรับนี้หมำยมี นำงสำวบัวบำน ทะสัน เป็นเก๊ำพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องญำติทุกคน จักถวำย
ตำนไปหำปู่คนหนึ่งชื่อว่ำ ปู่นอน ทะสัน ว่ำฉันนั้นแก้ดีหลี”
ในกำรทำนขันข้ำวนั้นชำวบ้ำนต้องรีบไปวัดตั้งแต่เช้ำมืด เนื่องจำกจะมีคนไปทำนขันข้ำวกันเป็น
จำนวนมำก นิยมทำพิธีกันในกุฏิ หลังจำกทำนขันข้ำวเสร็จแล้วจึงไปตักบำตรร่วมกันในวิหำร เพื่อรับศีล ฟัง
ธรรม ถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุสงฆ์ สำมเณรรับพร กรำบพระ ลำพระ
ชำวตำบลเสริมซ้ำยจะทำบุญทำนขันข้ำวส่วนมำกในวันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ ฯลฯ
ประเพณีทำนไปหำคนตำย (อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตำย)
ประเพณีอุทิศหำผู้ตำยบำงทีเรียกว่ำ ประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
ประชำชนในล้ำนนำไทยนิยมทำบุญ อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของตน คือ พ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย ลุงป้ำ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีนี้เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นแตกต่ำงกันไป บำงจังหวัดในล้ำนนำเรียก
ประเพณีอุทิศหำผีตำยบ้ำง เรียกประเวณี เดือนสิบสองบ้ำง เรียกประเวณีปล่อยผีเปรต ตรงกับของภำค
กลำงว่ำ “ตรุษสำรท” ปักษ์ใต้เรียกว่ำ ประเพณีเดือนสิบชิงเปรตและทำงภำคอีสำนเรียกประเพณีบุญข้ำว
ประดับดิน ประเพณีที่กล่ำวมำนี้โดย ควำมหมำยและจุดประสงค์เป็นอันเดียวกัน ต่ำงกันด้วยวิธีกำรทำตำม
จำรีต ประเพณีที่เคยทำมำในท้องถิ่นของตน
กำรอุทิศหำผู้ตำยของล้ำนนำไทย มีประเพณีสืบต่อกันมำเนื่องในกำรอุทิศกุศลแก่
ญำติพี่น้ องผู้ที่ตำยไปแล้ว ถือกัน ว่ำในวันเดือน ๑๒ เหนือ ขึ้น ๑๔ ค่ำ จะเป็นวันแต่งดำเตรียมข้ำวปลำ
อำหำร ขนมหว่ำน ผลไม้ไว้พร้อมสรรพ รุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเดือน ๑๒ เป็ง ชำวบ้ำนจะนำเอำอำหำรใส่ถำดไปวัด
และจะถวำยแด่พระภิกษุเรียกว่ำ “ทำนขันข้ำว” มีกำรหยำดน้ำอุทิศส่วนกุศลด้วย โดยให้พระเป็นผู้กรวดให้
เพรำะถือว่ำท่ำนเป็นผู้ทรงศีล บุญกุศลจะถึงแก่ผู้ตำยได้ง่ำย
กำรทำบุญอุทิศกุศลนั้น มีกำรทำ ๒ แบบ คือ อุทิศแก่ผู้ตำยธรรมดำ และอุทิศแก่
ผู้ตำยโดยอุบัติเหตุ พวกผีตำยโหง อุทิศแก่ผู้ตำยธรรมดำญำติจะนำอำหำรไปถวำยที่วัดถือว่ำวิญญำณผู้ตำย
ธรรมดำจะเข้ำออกวัดได้โดยสะดวก ส่วนผีตำยโหงนั้นเข้ำวัดไม่ได้เพรำะอำนำจแห่งเวรกรรม ญำติต้องถวำย
อำหำรพระนอกวัด คือ นิมนต์พระมำนอกกำแพงวัดแล้วถวำย เช่นเดียวกับบุญข้ำวประดับดินของอีสำน
กำรทำบุญอุทิศถึงผู้ตำยนี้ ถ้ำมีญำติหลำยคนที่ตำยไปแล้วจะต้องอุทิศให้คนละขัน
หรือคนละถำด กล่ำวคือ จะต้องถวำยหลำยครั้งตำมจำนวนคน แต่บำงรำยก็เขียนรำยชื่ อให้พระ เวลำพระ
ให้พรจะได้พูดถึงผู้ตำย ศรัทธำประชำชนบำงคนนอกจำกทำนขันข้ำ วอุทิศส่วนกุศลแล้ว ยังนิมนต์พระมำ
เทศน์ที่บ้ำนอุทิศกุศลแก่ผู้ตำยด้วย บำงรำยก็ไปนิมนต์พระเทศน์ที่วัดพร้อมกับ
กำรถวำยอำหำร ทำน
ขันข้ำว ธรรมเทศนำที่นิยมเทศน์ในวันดังกล่ำวประกอบด้วย

๑. ธรรมเปตพลี
๒. ธรรมมำลัยโผด
๓. ธรรมมูลนิพพำน
๔. ธรรมมหำมูลนิพพำน
๕. ธรรมตำนำนดอนเต้ำ
๖. ธรรมตำนำนพระอินทร์
เจ้ำภำพอำจจะบูชำเอำกัณฑ์ (ผูก) ใดกัณฑ์ (ผูก) หนึ่ง คือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทศน์ให้
ฟังเป็นอำนิสงส์แห่งกำรฟังธรรมอุทิศเป็นบุพพเปตพลี กำรทำบุญอุทิศหำผู้ตำหำกจะพิจำรณำถึงประโยชน์
แล้วได้สิ่งที่เป็นสำระหลำยประกำร ดังนี้
๑. เป็นกำรสร้ำงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน
๒. เป็นกำรสังคหะช่วยเหลือผู้ตำยอื่นๆ และถวำยอำหำรแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมำก ซึ่งจำพรรษำ
อยู่
๓. เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคียึดเหนี่ยวน้ำใจคนข้ำงเคียงมิตรสหำย
๔. เป็นกำรสร้ำงควำมสุขใจให้แก่ผู้กระทำ
๕. เป็นกำรอนุรักษ์มรดกของบรรพบุรุษไว้นำนเท่ำนำน
ชำวตำบลเสริมซ้ำยมีกำรทำบุญที่วัดทุกวัดในตำบลเสริมซ้ำย ซึ่งเป็นประเพณีอุทิ ศส่วนกุศลผู้ตำย
ในวันเดือนสิบสองเป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของภำคกลำง) จึงเป็นประเพณีที่ดีงำม ควรแก่กำรอนุรักษ์ไว้
ให้เจริญและคงอยู่กับลูกหลำนสืบไป

ประเพณีทอดกฐิน
ประเพณีตำนกฐิน (ทอดกฐิน) มีมำในแต่สมัยในครั้งพุทธกำลและสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน กฐิน
แปลว่ำ ไม้สะดึง คือ กรอบไม้ชนิดหนึ่งใช้สำหรับขึงผ้ำเพื่อให้สะดวกแก่กำรตัดเย็บใน
สมัยโบรำณ
ประวัติควำมเป็นมำที่เกิดกำรทอดกฐินในพระวินัยปิฏก พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้ภิกษุรับผ้ำกฐิน
โดยนัยว่ำ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ ณ เขตวันมหำวิหำร ครั้งนั้นภิกษุชำวเมืองปำไฐยยะ (ตะวันตำ
แคว้นโกศล) เดิน ทำงมำเพื่อหวังเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำแต่ไม่ทัน เพรำะใกล้
ฤดูเข้ำพรรษำจึงต้องจำ
พรรษำในเมืองสำเกตุ แต่ก็ลำบำกในฐำนอำคันตุ กะ ต่ำงมีจิตใจคิดถึงพระพุทธเจ้ำตลอดเวลำ ครั้นออก
พรรษำก็รีบเดินทำงมำเมืองสำวัตถีระหว่ำงทำงพื้นดินยังเป็นหลุม เป็นโคลน ภิกษุทั้งหลำยเดินผ่ำนก็เปื้อน
จีวรและร่ำงกำย จีวรก็อุ้มน้ำไว้หนักอึ้งลำบำกแก่ร่ำงกำยยิ่ง ครั้งเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำพระองค์ก็ทรงตรัสถำม
ควำมเป็นมำ ตรัสธรรมมิกถำภิกษุเหล่ำนั้นได้สำเร็จพระอรหันต์ ลำดับนั้นพระพุทธองค์ทรงดำริถึงควำม
ลำบำกของภิกษุเหล่ำนั้นเห็นว่ำ “กฐินตถำโร จ นำเมโส สพิพพุทเรหิ อนุญำโต” แปลว่ำ กำรกรำนกฐินนั้น
พระพุทธเจ้ำทุกพระองค์ทรงอนุ ญ ำต ดังนั้น จึงประชุมสงฆ์อนุญำตให้พระภิกษุรับผ้ำกฐิ นได้ในฤดูออก
พรรษำ
มหำวิสำขำ มหำอุบำสิกำ ได้เห็นควำมลำบำกของพระภิกษุสงฆ์ ๓๐ รูปที่เดินทำงมำจำกเมืองป่ำ
เหล่ำนั้น มีควำมประสงค์จะถวำยผ้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ำ “ผ้ำกฐิน” ได้เข้ำกรำบทูลขอพระบรม
พุทธำนุญำตจำกพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ซึ่งก็ทรงอนุญำตให้นำงวิสำขำจัดถวำย นับเป็นคนแรกที่ถวำยกฐินใน
พระพุทธศำสนำ นับแต่นั้นมำพุทธบริษัทก็เริ่มพิธีทำบุญทอดกฐิน จนกลำยมำเป็นประเพณีตรำบเท่ำทุก
วันนี้
กำรทอดกฐิ น ส ำหรั บ ล้ ำ นนำไทย ในสมั ย โบรำณไม่ ค่ อ ยนิ ย มทอดกฐิ น กั น อย่ ำ งไรในปั จ จุ บั น
เนื่องจำกกำรถวำยกฐินเป็นงำนใหญ่ ต้องตระเตรียมมำก แต่ก็ได้แพร่หลำยกันมำและนิยมกันมำกขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งถือกันว่ำผู้ใดได้ตำนกฐินหรือทอดกฐินก็จะทำให้ได้บุญมำก จึงถือ
ว่ำเป็นประเพณีทำบุญที่สำคัญมำก นิยมทำกันทุกหนทุกแห่งในครำบเทศกำลหลังออกพรรษำแล้ว
ในกำรทอดกฐินได้กำหนดเขตช่วงเวลำในกำรทอดอยู่เพียงระยะเวลำ ๑ เดือน เท่ำนั้น คือนับตั้งแต่
แรม ๑ ค่ำ เดือนเกี๋ยง (เดือน ๑๑) ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (เดือน ๑๒) ดังนั้น ถ้ำใครจะทอดกฐินจะต้อง
ทอดในระยะนี้ จะทอดก่อนหรือหลังไม่ได้ และวัดหนึ่งจะทอดได้ครั้งเดียวใน ๑ ปี

ประเพณีทอดผ้ำป่ำ
เมื่อเดือนยี่มำถึงคนไทยล้ำนนำนิยมทอดผ้ำป่ำ หรือ “ทำนทอด” กันเกือบทั่วไป นับแต่โบรำณมำ
บำงคนทำกำรถวำยกฐินแล้ว เอำผ้ำป่ำไปทอดอีก เป็นผ้ำป่ำหำงกฐิน บำงคนจัดต้นผ้ำป่ำขึ้นมำเป็นกำร
เฉพำะ มีลักษณะผ้ำบังสุกุลจีวรตำมแนวป่ำและเดินเข้ำไปในป่ำช้ำหวังใจว่ำจะพบ ผ้ำสักผืนหนึ่ง ขณะที่
พระอนุรุทธรำพึงเช่นนั้นเทพธิดำนำงหนึ่งซึ่งชำติก่อนเคยเป็นภรรยำของ พระอนุรุทธ มีศรัทธำอยำกจะ
ถวำยผ้ำบังสุกุลแก่ท่ำนจึงนำเอำผ้ำทิพย์ลงมำพำดไว้ที่ต้นไม้เตี้ยๆ ต้นหนึ่ง ระหว่ำงทำงที่พระเถระเดินผ่ำน
ไป เมื่อพบเหตุเช่นนั้นจึงแสดงควำมประหลำดใจเมื่อถำมถึงเจ้ำของไม่มี ท่ำนจึงอธิษฐำนเป็นผ้ำบังสุกุล กำร
ทอดผ้ำป่ำสมัยต่อมำถึงปัจจุบัน
กำรทอดผ้ำป่ำปัจจุบัน เจ้ำภำพจะนำเอำกิ่งไม้ที่เหมำะแก่ต้นผ้ำป่ำมำใช้แทนต้นไม้ หรือ พุ่มไม้
โดยมำกใช้กิ่งมะขำม เพรำะมีกิ่งมำกและเหนียวด้วย นำมำปักติดกับต้นกัณฑ์สังเคต หรือหม้อไหภำชนะ
แล้วแต่ศรัทธำ ภำยในภำชนะดังกล่ำวจะใส่เครื่องอุปโภค บริโภคของกินของใช้ เช่น ข้ำวสำร ฟักแฟง ปลำ
ย่ำง ปลำแห้ง ผลไม้ต่ำงๆ และของใช้ภำยในครัว ส่วนต้นผ้ำป่ำก็จะแขวนวัตถุที่ค่อนข้ำงเบำ มีหมำกพลู
บุ ห รี่ ไม้ขีด เทีย นไข สมุด ดิน สอ เป็ น ต้น แล้ วมีผ้ ำจีวร หรื อสบงที่ ใช้เป็นผ้ ำแขวน หรือพำดไว้ผื นหนึ่ ง
สำหรับให้พระสงฆ์มำพิจำรณำชักบังสุกุล สิ่งที่นิยมทำกันเป็นประจำคือ กำรนำเอำผ้ำจนหนูมำทำเป็นรูป
ชะนีเล็กๆ แขวนไว้ด้วย
มูลเหตุที่มีผ้ำป่ำ
เกิดที่ประเทศอินเดีย คือ สมัยพุทธกำลครั้งที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำมิได้ทรงอนุญำตให้ภิ กษุทั้งหลำย
รับจีวรจำกชำวบ้ำน ภิกษุจำต้องเที่ยวเก็บผ้ำที่เจ้ำของเขำทิ้งแล้ว คือ ผ้ำเปรอะเปื้อนที่ชำวบ้ำนทิ้ง หรือผ้ำ
ห่อศพตำมป่ำช้ำหรือตำมป่ำ (บังสุกุล คือ ผ้ำเปื้อนฝุ่น) เป็นผ้ำชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย ครั้นได้มำแล้วก็เอำมำซัก
หรือปะติดประต่อกัน ทำเย็บ ย้อม เป็นจีว รหรือสบง หรือสังฆำฏิผืนใดผืนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้กำรทำจีวรของ
ภิกษุในครั้งโน้นต้องช่วยกันทำหลำยรูป และแม้จีวรของภิกษุที่ทรงอนุญำตให้ตัดเป็นขันธ์อย่ำงกระทงนำ
ของชำวมคธ ก็เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเอำผ้ำชิ้นเล็กชิ้นน้อยมำปะติดปะต่อกันนี้เอง ครั้งต่อมำ
ชำวบ้ำนเห็นควำมลำบำกของภิกษุ จะนำผ้ำไปถวำยโดยตรงก็ ยังไม่มีพุทธำนุญำต จึงนำผ้ำไปทิ้ งไว้ตำมที่
ต่ำงๆ เช่น ในป่ำช้ำ หรือในป่ำ เมื่อภิกษุไปพบเข้ำก็นำเอำมำทำจีวรตำมประสงค์
แต่กำรทอดผ้ำป่ำเยี่ยงสมัยโบรำณนี้ ดูจะบำงตำมำกเสียแล้ว กำรทอดผ้ำป่ำมักจะมีสบง จีวร หรือ
ไตรจีวร และอื่นๆ เช่น อ้อย ข้ำวสำร ปลำแห้ง ปลำกรอบ บรรจุลงในกระเช้ำ กระบุง บ้ำง และปิดกระดำษ
อย่ำงสวยงำม ภำชนะเหล่ำนี้ส่วนมำกมีขนำด ๑ ศอกบ้ำง ๒ ศอกบ้ำง เอำกิ่งไม้ปักตั้งลงไป แล้วแขวนตำม
กิ่งไม้ด้วยของใช้ต่ำงๆ ถ้ำจะให้สนุกสนำนตื่นเต้นและพิสดำร จะใช้ไม้ไผ่สำนเป็นรูปผีเปรต แล้วเอำกระดำษ
มำปะให้ดูน่ำกลัว ภำยในท้องบรรจุเครื่องใช้ต่ำงๆ แล้วยกไปไว้ตำมสุมทุมพุ่มไม้ ถ้ำพระภิกษุองค์ใดไปพบ
แล้วตกใจก็จะผ่ำนไป แต่ถ้ำองค์ไหนไม่ตกใจจะเก็บเอำผ้ำไป ก็คล้ำยกับว่ำช่วยให้ผีเปรตนั้นไปผุดไปเกิด
เมืองไทยมีก ำรรื้อฟื้ น ขึ้น มำในสมัย รัช กำลที่ ๔ ทรงพระประสงค์ เพื่ อจะรัก ษำขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีในทำงศำสนำ
ควำมนิยมในระยะกำล
ในสมัย พุท ธกำลไม่นิ ย มกำหนดระยะกำลทอดผ้ ำป่ำ สุ ดแต่ว่ำทำยก ทำยิกำมีใจศรัท ธำใคร่จะ
ทำบุญก็นำเอำผ้ำนั้นไปไว้ตำมป่ำ หรือสถำนที่ไปมำของภิกษุ เมื่อภิกษุไปพบก็จะเก็บเอำไปทำผ้ำไตรจีวร
ต่อไป
สมัยปัจจุบันนิยมทอดกันโดยมำกในระยะเวลำกำหนด คือ ระหว่ำงเดือน ๑๒ ถึงเดือน ๔ เหนือ แม้
ในทำงรำชกำรก็ปรำกฏว่ำมีในระหว่ำงเดือน ๑๒ พร้อมกับพิธีลอยพระประทีป

ประเภทของผ้ำป่ำ
๑. ผ้ำป่ ำหำงกฐิน หรือแถมกฐิน โดยมำกเจ้ำภำพผู้ทอดจัดให้ มีขึ้น คือ เมื่อทอดกฐินแล้วก็เลย
ทอดผ้ำป่ำตำมไปด้วย
๒. ผ้ำป่ำโยง เป็นผ้ำป่ำเจ้ำภำพเดียวหรือหลำยเจ้ำภำพบ้ำง จัดทำรวมกันหลำยกอง
๓. ผ้ ำป่ ำสำมัคคี โดยมำกแจกฎีกำบอกบุญไปตำมที่ต่ำงๆ รับกันน้อยบ้ำงมำกบ้ำงตำมแต่จะมี
ศรัทธำจัดรวมกันเป็นจำนวนมำก บำงทีอำจมีถึง ๕๐๐ กอง หรือมำกกว่ำนี้ก็มีได้ ผ้ำป่ำชนิดนี้มีงำนฉลองกัน
เป็นกำรครึกครื้น โดยมำกจัดทำขึ้นเพื่อรวมทุนทรัพย์ก่อสร้ำงหรือจัดทำวัตถุถำวรในวัด ผ้ำป่ำชนิดนี้บำงที ก็
ไม่มีผ้ำ มักจะเป็นสิ่งของอื่นๆ เช่น ข้ำว หนังสือ ตำมสะดวกแก่วัตถุที่หำมำได้ ถึงกระนั้นก็ยังเรียกว่ำผ้ำป่ำ
พอให้สมกับคำที่เรียกกว่ำผ้ำป่ำ ด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกผ้ำป่ำชนิดนี้ว่ำ “ผ้ำป่ำสำมัคคี”
๔. ทำนทอด (ทิ้งทำน) ประเพณีชำวเหนืออีกประกำรหนึ่ง คือ ทำนทอด ชำวล้ำนนำถือว่ำหำกใคร
ได้ทำทำนทอดจะเป็นคนมีบุญมำก เพรำะได้สงเครำะห์คนอื่น และมักจะพบกับโชคลำภ โดยไม่คำดฝัน ไป
ไหนมำไหนผู้คนรักใคร่ชอบพอ จึงนิยมกันมำช้ำนำน นับเป็นส่ วนหนึ่งของผ้ำป่ำ แต่เรำนิยมเรียกว่ำ “ตำน
ต้อด” คือ ทำนทอดทิ้งไว้นั่นเอง
สำหรับกำรทำบุญอีกประเภทหนึ่ง คือ กำรทำนทอด ซึ่งภำคกลำงเรียกว่ำ ทิ้งทำน เจตนำของทำน
ยกผู้จะถวำยแก่พระสงฆ์ก็ดี หรืออยำกจะทำบุญสงเครำะห์แก่คนยำกไร้เข็ญใจผู้ใดก็ดี เขำจะนำเอำวัตถุที่
จะถวำยหรือที่จะให้ไปวำงไว้ใกล้ๆ กับสถำนที่อยู่ของภิกษุ เช่น บริเวณหน้ำกุฏิของท่ำน ถ้ำเป็นชำวบ้ำนก็ใช้
บริเวณหน้ำบ้ำนของเขำ หลังจำกวำงของแล้ว จะทำกำรจุดประทัด เพื่อเป็นสัญญำณว่ำมีคนเขำเอำของมำ
ถวำยหรือเอำมำให้ บำงรำยจะแอบดูจนผู้รับมำเก็บเข้ำไปก่อนจึงจะกลับ บำงรำยก็กลับบ้ำนเลย ไม่สนใจว่ำ
จะมำรับหรือไม่ ให้สมกับเจตนำทำนทอดหรือทิ้งทำนจริงๆ กำรทอดผ้ำป่ำจึงทำสอบลักษณะ คือ ทอดด้วย
กำรกล่ำวคำถวำยแล้วพระสงฆ์อนุโมทนำอย่ำงหนึ่ง กับวำงของแบบทำนทอดหรือทิ้งทำนโดยไม่ต้องกำรรับ
พรอนุโมทนำอีกอย่ำงหนึ่ง
ข้อสำคัญของกำรทอดผ้ำป่ำมี ๓ ประกำร คือ
๑. ควรมีผ้ำ
๒. ควรมีกิ่งไม้ปักไว้ด้วย
๓. อุทิศถวำยไม่เจำะจงพระรูปไหน
- กำรมีผ้ำและกิ่งไม้ก็เพื่อให้สมกับคำว่ำ ผ้ำป่ำ คือ ผ้ำที่ชำวบ้ำนเขำทิ้งไว้ในป่ำ
- กำรไม่เจำะจงพระรูปใด ก็เพรำะผ้ำป่ำที่ทอดสำหรับภิกษุผู้ต้องกำรด้วยผ้ำสุกุลจีวร

ประเพณีสลำกภัตหรือทำนก๋วยสลำก
ประเพณีทำนสลำก คือ กำรทำบุญ สลำกภัตในล้ำนนำไทย มีเรียกชื่อแตกต่ำงกันไปตำมท้องถิ่น
บำงแห่งเรียกว่ำ “กิ๋นก๋วยสลำก” บำงแห่งว่ำ “กิ๋นสลำก” บำงแห่งว่ำ “ตำนก๋วยสลำก” ในควำมหมำยเป็น
อย่ำงเดียวกัน สำหรับวิธีกำรทำบุญมีแตกต่ำงกันไปตำมควำมนิยมในท้องถิ่นของตน
ประเพณีกินก๋วยสลำก หรือทำนสลำกเป็นประเพณีเก่ำแก่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศำสนำ ตั้งแต่พุทธ
สมัยที่พระสัมมำสมัพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์อยู่ ปรำกฏในพระธรรมบทขุททกนิกำยว่ำ “พระพุทธองค์ ”
ทรงสรรเสริญพระสำวกอรหันต์ของพระองค์คือ พระโกณฑธำรเถระ ซึ่งเป็นผู้มี โชคดีในกำรจับสลำกได้ที่
หนึ่งทุกครั้ง แม้พระพุทธเจ้ำก็สู้ท่ำนไม่ได้
พระสำวกทั้งหลำยมีควำมสงสัยว่ำทำไมท่ำนจึงมีโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้ำตรัสรับบอกแก่ภิกษุสงฆ์
ทั้งมวลว่ำ โกณฑธำรปรำรถนำว่ำถ้ำเลือกอะไร แข่งขันอะไรขอให้ได้ที่หนึ่งเสมอ ดังนั้นในชำตินี้โกณฑธำรจึง
เป็นคนโชคดี
ประวัติควำมเป็นมำของสลำกภัต
ในสมัยพุทธกำล ขณะที่พระพุทธเจ้ำได้ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหำวิหำรนั้น วันหนึ่งได้มีนำงกุมำ
ริกำผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชำยวิ่งหนีนำงยักขินีผู้มีเวรต่อกันหลำยชำติแล้ว ติดตำมมำจะทำร้ำยลูกของนำง นำงเห็น
จวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นไม่ ได้ จึงพำลูกวิ่งเข้ำไปในพระเชตวัน เข้ำไปในพระวิหำรขณะที่พระพุทธเจ้ำทรง
แสดงธรรมอยู่ นำงเอำลูกน้อยวำงแทบพระบำทแล้วกรำบทูลว่ำ “ข้ำแด่พระองค์ผู้เจริญ ขอทรงโปรดเป็นที่
พึ่งแก่ลูกชำยของหม่อมฉันเถิดพระเจ้ำข้ำ ” พระพุทธเจ้ำได้หยุดพฤติกรรมที่จองเวรของนำงกุมำริกำ และ
นำงยักขินีด้วยกำรตรัสคำสอนว่ำ “เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร เวรย่อมระงับด้วยกำรไม่จองเวร ธรรมนี้เป็น
ของโบรำณ” แล้วทรงให้นำงทั้งสองเห็นผิดชอบชั่วดี นำงยักขินีรับศีล ๕ แล้วนำงก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น กรำบ
ทูลพระพุทธเจ้ำว่ำนำงไม่รู้จะไปทำมำหำกินอย่ำงไรเพรำะรักษำศีลเสียแล้ว นำงกุมำริกำจึงรับอำสำจะพำ
นำงไปอยู่ด้วยนำงได้รับอุปกำระจำกนำงกุมำริกำหลำยประกำร นึกถึงอุปกำระอยำกจะตอบแทนบุญคุณ จึง
เป็นผู้พยำกรณ์บอกกล่ำวเรื่องอุตุนิยมวิทยำ คือ บอกให้นำงกุมำริกำทำนำในที่ดินในปีฝนมำก ทำนำในที่ลุ่ม
เวลำฝนแล้ง นำงกุมำริกำได้ปฏิบัติตำมทำให้ฐำนะร่ำรวยขึ้นยิ่งกว่ำคนอื่นๆ ในละแวกนั้นคนทั้งหลำยมีควำม
สงสัยจึงมำถำมนำงกุมำริกำว่ำเป็นอย่ำงไร ได้รับคำตอบว่ำ นำงยักขินีเป็นผู้บอกกล่ำวให้ คนทั้งหลำยจึงพำ
กันไปหำนำงขอบอกให้อย่ำงเดียวกับนำงกุมำริกำ คนทั้งหลำยได้รับอุปกำระจำกนำงยักขินีจนมีฐำนะร่ำรวย
ไปตำมๆ กัน ด้วยควำมสำนึกในบุญคุณ จึงพำกันนำเอำเครื่องอุปโภค บริโภค อำหำรกำรกิน เครื่องใช้มำ
สังเวยอยู่เป็นอันมำก ข้ำวของที่สำนักนำงยักขินีจึงมีมำกเหลือกินเหลือใช้ นำงจึงนำมำทำเป็น สลำกภัต โดย
ให้พระสงฆ์ได้ทำกำรจับตำมเบอร์ด้วยหลักของอุปโลกน์นกรรม คือ ของที่ถวำยมีทั้งของมีรำคำมำก รำคำ
น้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ ของมีค่ำน้อยก็อย่ำเสียใจ ให้ถือว่ำเป็นโชคของตนดีห รือไม่ดี กำรถวำยแบบจับ
สลำกของนำงยักขินีนี้ นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญสลำกภัตหรือทำนสลำกในพระพุทธศำสนำ
ค่ำนิยมในกำรกินสลำก
กำรทำบุญทำนสลำกภัต นับเป็นประเพณีที่สำคัญของล้ำนนำไทย เนื่องมำจำกค่ำนิยมที่สืบทอดทำ
มำแต่โบรำณจนกลำยเป็นประเพณีสืบมำช้ำนำน คือ
๑. ประชำชนว่ำงจำกภำระกิจกำรทำนำ
๒. ผลไม้ เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวำน ส้มเลี้ยง กำลังสุก
๓. ประชำชนหยุดพักไม่เดินทำงไกลเพรำะเป็นฤดูฝน
๔. พระสงฆ์จำพรรษำอยู่อย่ำงพรักพร้อม
๕. ได้โอกำสสงเครำะห์คนยำกจนเป็นสังฆทำน
๖. ถือว่ำมีอำนิสงค์แรง คนทำบุญสลำกภัต มักจะมี

โชคลอยมำ
๗. มีโอกำสหำเงินและวัสดุบำรุงวัด
สลำกภัตของทำงเมืองเหนือประกอบด้วย
๑. สลำกหน้อย คือ สลำกกระชุเล็กๆ สลำกก๋วยเล็กใช้ถวำยอุทิศแด่ผู้ตำยหรือทำบุญเพื่อเป็นกุศล
ในภำยหน้ำ
๒. สลำกก๋วยใหญ่ หรือสลำกโชค ใช้ถวำยเป็นมหำกุศลสำหรับบุคคลผู้มีกำลังศรัทธำ และร่ำรวย
เงินทอง ทำถวำยเพื่อเป็นพลวปัจจัยให้มีบุญกุศลมำกขึ้น พิธีถวำยสลำกภัตที่นิยมมี ๓ ประเภท คือ
๑. สลำกเอำเส้น ซึ่งประชำชนจับสลำกแล้วนำไทยทำนไปถวำย
๒. สลำกที่พระสงฆ์จับสลำกเอง
๓. สลำกย้อม ซึ่งนิยมทำกันในกลุ่มไทยยอง
ประเพณี ก ำรทำนข้ ำวสลำก หรือกำรกิ๋ น ก๋ว ยสลำก ตำมส ำเนี ยงพู ด ของเมือ งเหนื อนี้ ห มำยถึ ง
ประเพณีทำนสลำกภัต เป็นประเพณีที่ชำวเหนือถือสืบเนื่องนำนมำแล้ว กำรทำนก๋วยสลำกจะเริ่มในรำว
เดือน ๑๒ เหนือ (เดือน ๑๐ ใต้ เดือนกันยำยน) และสิ้นสุดเอำในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน ๑๑ ใต้) กำรตำนข้ำว
สลำกที่ลำปำงจะเริ่มที่วัดปงยำงคก ซึ่งเป็นวัดต้น ตระกูลของเจ้ำเจ็ดตน คือ ทิพย์ช้ำง ปัจจุบันมักจะทำกัน
ตำมสะดวก
ก่ อ นวั น ท ำพิ ธี ป ระเพณี ท ำนก๋ ว ยสลำก ๑ วั น เรีย กว่ำ “วัน ดำ” คื อ เป็ น วั น จั ด เตรี ย มสิ่ งของ
เครื่ องไทยทำน พวกผู้ ช ำยก็จ ะจัดกำรจั กตอกสำน “ก๋ว ย” (ตะกร้ำ) ไว้ห ลำยๆ ใบ ทำงฝ่ ำยผู้ ห ญิ งก็จะ
จัดเตรียมห่อของกระจุกกระจิก เช่น ข้ำวสำร พริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ ปลำร้ำ ขนมข้ำวต้ม และ
อำหำร เช่น ห่อหมก (ทำงเหนือเรียกห่อนึ่ง) ชิ้นปิ้ง (เนื้อ,หมูย่ำง) เนื้อเค็ม หมำก เมี่ยง บุหรี่ ไม้ขีดไฟ
เทียนไฟ สีย้อมผ้ำ ผลไม้ต่ำงๆ เครื่องใช้สอยต่ำงๆ ตำมแต่ศรัทธำและฐำนะ สิ่งของต่ำงๆ เหล่ำนี้จะบรรจุลง
ในก๋วยซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ ที่คนทำงภำคกลำง เค้ำเรียกว่ำ “ตระกร้ำ” ในก๋วยกรุด้วยใบตอง หรือไม่กรุก็ได้ เมื่อ
จัดกำรบรรจุสิ่งของต่ำงๆ ลงในก๋วยเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอำยอด คือสตำงค์หรือธนบัตรผู กติดไม้เรียบเสียบไว้
ยอดที่ใส่นั้นไม่จำกัดว่ำจำนวนเท่ำใดแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคน เช้ำวันรุ่งขึ้นในวันทำนสลำกจะใช้
ลูกหลำนเอำเสื่อไปปูที่ลำนวัด หรือตำมศำลำบำตรและเอำ “ก๋วยสลำก” ไปวำงเรียงไว้เป็นแถวๆ ส่วนผู้
เฒ่ำผู้แก่ก็จะจัดเตรียมขัน (พำน) ข้ำวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน คือขัน (พำน) ไปวัดกันเป็นหมู่ๆ ส่วนพวก
หนุ่มสำวก็ไปเหมือนกัน ส่วนมำกไปเกือบหมดทั้งครอบครัว เพรำะถือว่ำกำรทำนสลำกภัตนี้มีอำนิสงส์ มำก
และจะได้ช่วยกันเอำก๋วยสลำกไป ถวำยพระในเวลำมีกำรเรียกเส้นสลำก
เส้นสลำกผู้เป็นเจ้ำของก๋วยสลำก จะต้องเอำใบลำนหรือกระดำษมำตัดเป็นเส้นยำวๆ เขียนชื่อ
ผู้ที่จะทำนก๋วยไปหำผู้ตำย บ้ำนเลขที่ พร้อมกับเขียนชื่อผู้ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปหำ โดยที่จะใช้ใบตำน ๑ ใบ
ต่อ ๑ ก๋วยสลำก เส้นสลำกต้องเขียนให้ครบทุกก๋วยสลำก เมื่อชำวบ้ำนนำเอำ
ก๋วยสลำกไปที่วัดแล้ว
จะเอำเส้นสลำกไปรวมกันไว้ที่หน้ำพระประธำนในวิหำร ซึ่งผู้รวบรวมเส้นสลำกมักจะเป็นมัคนำยก หรือ
เรียกกันว่ำ “อำจำรย์” รวบรวมได้เท่ำใด ก็จะเอำจำนวนภิกษุสำมเณรที่นิมนต์มำจำกหัววัดต่ำงๆ นั้นหำร
จ ำนวนสลำกและหั ก เหลื อ ไว้ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ส่ ว นของ “พระเจ้ ำ ” (ค ำว่ ำ พระเจ้ ำ เมื อ งเหนื อ หมำยถึ ง
พระพุทธรูป) ในที่นี้หมำยถึงเป็นส่วนพิเศษของวัดที่จัดทำ
พิธีทำนก๋วยสลำก สลำกของพระเจ้ำเมื่อ
เสร็จ จำกกำรทำบุ ญ แล้ วก็จ ะแบ่ งปั น ให้ พระภิกษุส ำมเณรและเด็กกวัดโดยทั่วถึงกัน และอำจำรย์ หรือ
มัคนำยกก็จะได้ส่วนหนึ่ง แต่เงินยอดก๋วยสลำกนั้น ส่วนของพระเจ้ำจะต้องเป็นเงินกองกลำงของวัดสำหรับ
ใช้จ่ำยในกิจของวัดต่อไป
กำรแบ่งเส้นสลำกในแบบฉบับของชำวบ่ะเก่ำ (คนโบรำณ) เพื่อให้เป็นที่เข้ำใจของผู้ที่ได้ศึกษำ มี
วิธีกำรแบ่งเส้นสลำกดังนี้ ในสมัยที่พวกชำวบ้ำนยังไม่รู้หนังสือ ไม่รู้จักคิดเลขอยู่นั้น
กำร
แบ่งก๋วยสลำกจะต้องตกเส้นสลำกเป็นกองๆ รวม ๓ กอง กองหนึ่งคือ ของพระเจ้ำ(คือของวัด) ส่วนอีก ๒

กองนั้น เฉลี่ยออกไปตำมจำนวนพระภิกษุสำมเณรที่นิมนต์มำร่วมในงำนทำบุญ หำก มีเศษเหลือก็มักจะ
ปัดเป็นของพระเจ้ำเสีย
เส้นสลำกที่แบ่งปันให้พระภิกษุสำมเณรที่นิมนต์มำจำกวัดต่ำงๆ นั้น เมื่อพระภิกษุสำมเณรได้รับ
ส่วนแบ่งแล้ว ก็จะไปยึดเอำชัยภูมิแห่งหนึ่งในวัดและจัดกำรออกสลำก คือ ให้ลูกศิษย์
(ขะโยม) ที่ไป
ด้วยนั้นตะโกนอ่ำนชื่อในเส้นสลำกหรือบ้ำนเลขที่ดังๆ หรือเปลี่ยนเป็นคำสั้นๆ เช่น “ศรัทธำหนำนใจยวงศ์
บ้ำนเหนือวัดมีไหนเหอ” เมื่อผู้เป็นเจ้ำของได้ยินหรือมีเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงได้ยินก็จะไปบอกให้เจ้ำของ “ก๋วย
สลำก” ซึ่งบำงรำยก็ จ ะหิ้ ว “ก๋ ว ย” ไปตำมหำเส้ น สลำกตำมลำนวัด กำรเที่ ยวหำเส้ น สลำกนี้ เป็ น ที่ น่ ำ
สนุกสนำนมำก พวกหนุ่มๆ สำวๆ เฒ่ำชะแรแก่ชรำไม่ว่ำเด็กน้อยหรือหนุ่มใหญ่ก็จะหิ้ว “ก๋วยสลำก” ออก
ตำมเส้นกันขวักไขว่ ทุกคนจะมีใบหน้ำแช่มชื่นผ่องใส เพรำะนำนปีถึงจะมีกำร “ก๋วยสลำก” สักครั้ง บำงวัด
๓ ปีจ ะมีกำรทำนสลำกครั้งหนึ่ ง เมื่อพบ
เส้นสลำกของตนแล้ วก็จะเอำ “ก๋วยสลำก” และกล่ ำว
อนุโมทนำให้พร แล้วก็คืนเส้นสลำกนั้นให้เจ้ำของสลำกไป เจ้ำของสลำกก็นำเอำเส้นสลำกนั้นไปรวมไว้ใน
วิหำร เมื่อเสร็จแล้วอำจำรย์วัดก็จะเอำเส้นสลำกนั้นไปเผำไฟหรือทิ้งเสีย
กำรทำนก๋วยสลำกนี้นอกจำกจะมี “ก๋วยเล็ก” แล้วผู้มีฐำนะดี กำรเงินไม่ขัดสนก็จะจัดเป็นพิเศษ
เรียกว่ำ “ก๋วยโชค” หรือ “สลำกโชค” สลำกโชคนี้ทำเป็นพิเศษกว่ำสลำกธรรมดำ และ
ในสมัยก่อน
มักจะทำเป็ น รูป เรือนหลังเล็ กๆ มีข้ำวของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น หม้อข้ำว หม้อแกง ถ้วยชำม เครื่องนอน
หมอนมุ้ง เสื่ออ่อน ไม้กวำด เครื่องนุ่งห่ม อำหำรสำเร็จรูปแล้ว ๑ สำรับและรอบๆ เรือนหลังเล็กนั้นจะมีต้น
กล้วยต้นอ้อยผูกติดไว้ และยังมี “ยอด” เงินหลำยสิบหรือปัจจุบันก็เป็น ร้อยบำทผูกติดไว้ สลำกโชคนี้บำง
คนก็อุทิศส่วนกุศลให้บิดำมำรดำหรือญำติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว
สลำกโชคนี้เจ้ำของจะตกแต่งประณีตสวยงำมมำกกว่ำธรรมดำ บำงรำยเจ้ำของก็จะ
เอำ
เครื่องประดับอันมีค่ำ เช่น สร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือ หรือเข็มขัดนำค เข็มขัดเงินใส่ลงไปด้วย แต่ไม่ได้
ทำนไปจริงๆ เมื่อถวำยสลำกแล้วก็มักจะขอบูชำคืนกำรเอำชองมีค่ำใส่ลงไปเช่นนี้ ผู้ถวำยมักจะอุทิศส่วน
กุศลนั้นให้ตนเอง เพรำะเชื่อว่ ำเมื่อตำยไปแล้ว หำกไปเกิดในภพอื่น ก็จะได้รับสิ่งของที่ตนถวำยอุทิศไว้อีก
สลำกโชคนี้มักจะมีไม่กี่รำย เพรำดะต้องใช้จ่ำยเงินทองมำก และเมื่อ จะยกเอำสลำกโชคไปวัดก็จะมีกำรตี
ฆ้องกลองแห่แหนไป เมื่อถึงวัดก็จะนำเอำเส้นสลำกไปรวมกันดังกล่ำวมำแล้ว
กำรทำนก๋วยสลำกนี้มิได้ทำเฉพำะหมู่บ้ำนใดบ้ำนหนึ่งเท่ำนั้น บำงทีหลำยๆ หมู่บ้ำนจะรวมกันทำที่
วัดหนึ่ งในตำบลนั้ น แต่ต้ องเป็ น วัดใหญ่ และเป็น วัด เก่ำแก่ เพรำะถือกันว่ำ วัดที่ส ร้ำง ขึ้นใหม่จะมีงำน
ทำนก๋วยสลำกก่อนวัดเก่ำไม่ได้ และวัดเล็กๆ ก็มักจะไปทำรวมกับวัดใหญ่ เพื่อ ตัดควำมยุ่งยำกในกำรจัด
งำนและกำรเตรียมอำหำรเลี้ยงพระสงฆ์สำมเณรที่มำร่วมในงำนด้วย
ในตำบลเสริมซ้ำยมีกำรทำนก๋วยสลำก คือวัดนำเดำ, วัดดอยเงิน, วัดแม่ต๋ำ, และวัดม่วงชุม
ทุกๆ วัดจะมีกำรกิ๋นก๋วยสลำกที่ถือเป็นงำนใหญ่ของหมู่บ้ำน

ประเพณีล่องสะเปำหรือประเพณีลอยกระทง
ประเพณียี่เป็งหรือประเพณีเพ็ญเดือนยี่ (ตรงกับเดือน ๑๒ ของภำคกลำง) นับว่ำเป็นประเพณีที่
สนุกสนำนที่สุดประเพณีหนึ่งของล้ำนนำไทย ประเพณียี่เป็งนี้โดยทั่วไปจะมีพิธี
สองอย่ำงซึ่งปฏิบัติ
ควบคู่กันสืบทอดมำแต่โบรำณ คือ
ป๋ำเวณีล่องสะเปำ หรือประเพณีลอยกระทงในล้ำนนำไทยหรือที่เรียกกันว่ำ ประเพณี ล่องสะ
เปำเดื อ นยี่ เป็ งนี้ เป็ น ประเพณี ที่ สื บ เนื่ อ งมำจำกประเพณี ล อยโขมดหรือ ลอยไฟ ดังปรำกฏในหนั งสื อ
พงศำวดำรโยนกและหนังสือจำมเทวีวงศ์ว่ำ เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐ พระยำจุเลรำชได้ครองรำชย์สมบัติอยู่ในนคร
หริภุญชัย ในสมัยนั้นได้เกิดโรคระบำด ทำให้ ผู้คนตำยเป็นจำนวนมำก
พวกชำวเมืองที่ยังไม่ตำย
จึงอพยพไปอำศัยอยู่ยังเมืองสุธรรมวดี หรือเมืองสะเทิม ซึ่งในเวลำนั้นเป็นอำณำเขตประเทศมอญ ต่อมำ
ภำยหลังชำวเมืองหริภุญชัยเหล่ำนั้น ได้ถูกรบกวนจำกพระเจ้ำพุกำม กษัตริย์พม่ำจึงได้พำกันอพยพอีกครั้ง
หนึ่งไปอำศัยอยู่กับพระเจ้ำหงสำวดีซึ่งเป็ นชำวเมืองมอญด้วยกัน ต่อมำเมื่อทรำบว่ำโรคระบำดในเมืองหริ
ภุญชัยลำพูนสงบลง จึงพำกันอพยพกลับมำยัง นครลำพูนอีกครั้ง
ครั้นถึงวันเดือนปีครบรอบที่ได้จำกญำติพี่น้องทำงเมืองหงสำวดี ก็จัดแต่งวัตถุข้ำวของเครื่องใช้
ต่ำงๆ ขึ้นแพลอยน้ำไปตำมแม่น้ำปิง แม่น้ำกวงและแม่น้ำทำ โดยตั้งควำมปรำรถนำว่ำ สิ่งของเหล่ำนั้นจะ
ล่องลอยไปถึงญำติพี่น้องของตนที่ตกค้ำงอยู่ในเมืองหงสำวดี พิธีนี้ได้ปฏิบัติ สืบต่อกันมำทั่วภำคเหนือ
ภำยหลังเรียกว่ำลอยโขมด หรือลอยไฟและยึดถือเป็นประเพณีสืบกันมำต่อๆ มำ
ในระยะหลังได้วิวัฒนำกำรขึ้นจำกกำรทำแพด้วยหยวกกล้วย โดยมีกำรปรับเปลี่ยนให้สวยงำมขึ้น
เป็นรูปเรือขนำดใหญ่ในลักษณะเรือสำเภำ เรียกเป็นภำษำพื้นเมืองว่ำ “สะเปำ” และเรียกชื่อพิธีนี้ว่ำ พิธี
ล่องสะเปำ หรือป๋ำเวณีล่องสะเปำ (ประเพณีล่องสะเปำ)
ก่อนจะถึงวันงำนชำวบ้ำนจะช่วยกันสร้ำงเรือจำลองประดับตกแต่งด้ว ยกระดำษสีให้สวยงำมแล้ว
นำเอำธูปเทียน ข้ำวตอกดอกไม้ของกินของใช้ใส่ข้ำงในเรือจำลองหรือสะเปำนั้น แล้วจึงประดับตกแต่งให้
สวยงำม สว่ำงไสวด้วยผำงประทีป โคมไฟ เทียนไขแล้วจึงแห่สะเปำไปยังวัดประดิษฐำนไว้กลำงลำนวัด
ต่อจำกนั้นมีกำรสมำทำนศีล นิมนต์ พระสงฆ์แสดงธรรม แล้วจึงทำ พิธีถวำยสะเปำ กล่ำวคำสักกำรบูชำ
รอยพระพุทธบำทประดิษฐำนบนพื้นทรำยริมฝั่งแม่น้ำ
นัมมทำนที กล่ำวคำบูชำพระอุปคุตอรหันต์
ซึ่งจำศีลอยู่ ณ สะดือทะเลพร้อมกล่ำวคำบูชำคุณของแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์แก่คนทั้งหลำยแล้วจึงแห่สะ
เปำไปลอยในแม่น้ำ หนุ่มสำงและเด็กๆ นั้นก็จะนำเอำสะเปำเล็กหรือเรือจำลองลำเล็กๆ ทีท่ ำด้วยโครงไม้ไผ่
ปะกระดำษสี น ำธูป เทียน
ใส่ ผำงประทีป ข้ำวตอก ดอกไม้และเศษเงินลงในสะเปำเล็ ก
พร้อมทั้งอธิษฐำนจิตเพื่อตั้งใจบูชำ
รอยพระพุทธบำท พระอุปคุตรวมทั้งถือว่ำเป็นกำรลอยเครำะห์ลอยบำป โชคร้ำยทั้งปวงไปพร้อม
กับสะเปำนั้นไปตำมสำยน้ำ
ประเพณีลอยสะเปำเดือนยี่เป็ง ลอยสะเปำหรือกระทง โดยมีควำมหมำยดังนี
๑. เป็นกำรลอยเครำะห์บำปชั่วทั้งปวง
๒. เป็นกำรลอยเพื่อส่งสิ่งของสงเครำะห์ให้แก่ผู้ยำกไร้ทำงปลำยแม่น้ำ
๓. เป็นกำรลอยเพื่อบูชำพระอรหันต์อุปคุต ณ สะดือทะเล
๔. เป็นกำรลอยเพื่อบูชำรอยพระพุทธบำทบนหำดทรำยแม่น้ำนัมมทำนที

ประเพณีเข้ำกรรม
ในล้ ำนนำไทยมีประเพณี สำคัญอย่ำงหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ และศรัทธำประชำชนได้ร่วมกันจัดทำใน
ระหว่ำงเดือน ๓-๔-๕ เหนือ คือ ช่วงเดือนทำงสุริยคติ ธันวำคม มกรำคม และกุมภำพันธ์ นิยมให้พระสงฆ์
ตำมวัดต่ำงๆ ออกไปเข้ำโสสำนหรือเข้ำรุกขมูล หรือเข้ำโสสำนกรรมในป่ำช้ำ กิจกรรมเหล่ำนี้ทำขึ้นจนเป็น
ประเพณีสืบต่อมำจนถึงปัจจุบัน
กำรเข้ำโสสำนมีเหตุผลอย่ำงไร
ประเพณีของล้ำนนำต้องกำรให้ พระสงฆ์ทั้งหลำยได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนที่ท่ำน
อำศัยอยู่ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ หำกจะประมวลออกเป็นเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
๑. เพื่อให้พระสงฆ์ไม่ติดที่อยู่จนเกินไป ควรจะออกไปทำกำรพัฒนำชุมชนบ้ำง
๒. เพื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วยกำรเป็นผู้นำในกำรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
๓. เพื่อพระสงฆ์จะได้ฝึกตนให้รู้จักควำมยำกลำบำก เพรำะต้องไปนอนตำกน้ำค้ำงหนำวเย็น
๔. ต้องกำรให้ประชำชนมีควำมสำมัคคีกันในกำรทำงำนเพื่อสำธำรณสุข
๕. ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน เช่น กำรทำที่เผำศพ ศำลำป่ำช้ำ ที่อำบน้ำศพ เป็นต้น
๖. เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในกำรแผ้วถำงทำควำมสะอำดป่ำช้ำ จะให้ประชำชนทำเองไม่ได้ เพรำะ
กลัวภูตผีปีศำจ
๗. เป็นโอกำสแห่งกำรเทศนำสั่งสอน เพรำะที่ป่ำช้ำมีทัศนูปกรณ์ให้เห็น คือ คนที่ตำยแล้วต้องมำ
อยู่กันทุกคน สอนให้นึกถึงมรณัสติ และเร่งทำควำมดี
๘. พระสงฆ์ ได้ บ ำเพ็ ญ ธุ ด งควั ต ร โสสำนิ กั ง คะ เอกำสนิ กั งคะ คื อ กำรบ ำเพ็ ญ ตนเป็ น สั จ จะ
อย่ำงเคร่งครัดอยู่ป่ำเป็นวัตร และฉันมื้อเดียวเป็นวัตร
ผู้เข้ำบำเพ็ญโสสำนกรรม กำรเตรียมก่อนเข้ำโสสำนกรรม
เจ้ำอำวำสวัดเจ้ำของป่ำช้ำจึงออกนิมนต์พระสงฆ์ตำมวัดข้ำงเคียงให้มำร่วมเข้ำโสสำนกรรมด้ วย
โดยกำหนด ๕ วัน หรือ ๗ วัน โดยมำกพระสงฆ์ทุกวัดมักไม่ขัดข้อง ด้วยเหตุผล คือ ตัวท่ำนเองอยำกจะออก
บำเพ็ญธุดงควัตรอยู่ด้วย และเป็นกำรช่วยเหลือวัดพี่วัดน้องซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน โดยปีนี้เรำไปช่วยเขำ ปีหน้ำ
หำกจัดพิธีที่ป่ำช้ำบ้ำนเรำเขำก็จะมำช่วยเหลือ ซึ่งเป็นวิ ธีกำรแห่งกำรร่วมแรงศรัทธำ และพลังของชำวบ้ำน
ในชนบทของล้ำนนำไทย

ศรัทธำประชำชนหนุ่มสำวเตรียมงำม
ด้ำนศรัทธำประชำชนหนุ่ มสำวในหมู่บ้ำนนั้นจะพำกัน ประชุมกันเตรียมไปตักบำตรในตอนเช้ำ
เตรียมตัวไปฟังเทศน์และเตรียมเครื่องกัณฑ์เทศน์ นำไปอุทิศส่วนกุศลในป่ำช้ำ โดยนิมนต์พระสงฆ์เทศน์แล้ว
ก็เก็บกัณฑ์เทศน์ไว้นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำงมำทำสั่งที่จำเป็นสำหรับป่ำช้ำ ที่ศำลำ ที่เผำศพ เป็น
ต้น
นอกจำกกำรเตรียมเครื่องไทยทำนและอำหำรเล่ำนี้แล้ว ในวันที่พระสงฆ์เข้ำโสสำนกรรม หนุ่มสำว
ในหมู่บ้ำนจะพำกันไปตักน้ำถวำยพระสงฆ์สำหรับให้ท่ ำนได้อำบได้ใช้ ถือเป็นบุญกุศลอันสูงยิ่ง ชำวบ้ำนนำ
ไทยมีควำมเชื่อว่ำ กำรกระทำดังกล่ำวจะมีอำนิสงส์มำก โดยหวังว่ำเกิดใน ภพหน้ำไปที่ไหนมำที่ใดจะมี
ผู้ให้ควำมสนใจและรักใคร่ เป็นคนมีเสน่ห์ ใครเห็นใครรัก เพรำะอำนิสงส์ที่ตนได้ตักน้ำถวำยพระสงฆ์เข้ำโส
สำนกรรม

พิธีกรรมสำหรับพระสงฆ์
พระภิกษุผู้เป็นหัวหน้ำประธำนสงฆ์เรียกว่ำ “ตนเค้ำ” จะนำพระสงฆ์ “ลูกตูบ” ของตนทำกิจกรรม
ต่อไปนี้คือ
๑. กำรไหว้พระ
๒. กำรสูตร หรือสวดมนต์
๓. กำรเทศนำสั่งสอน
๔. กำรนั่งภำวนำบนกองฟอน (นั่งสมำธิบนพื้นที่ปูด้วยฟำงข้ำว)
๕. กำรบังสุกุลและแผ่เมตตำ
๖. กำรเดิน “จมขม” หรือ “จงกรม” (กำรทำสมำธิแบบเดินจงกรม)
๗. กำรภำวนำในตูบ (กำรทำสมำธิในกระท่อมของสงฆ์ที่ทำด้วยฟำงข้ำวหรือใบไม้แห้ง
๘. กำรรับทำนขันข้ำว (กำรรับถวำยอำหำรที่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตำย)
๙. กำรเป็นผู้นำในกำรก่อสร้ำง
๑๐. กำรเป็นประชำสัมพันธ์
กำรไหว้พระนั้ นจะมำรวมกัน ที่ “ผำม” หรือ “ปะรำใหญ่ ” ซึ่งศรัทธำช่วยกันสร้ำงไว้ส ำหรับให้
ประชำชนมำนั่งฟังเทศน์ ฟังปำฐกถำ โดยจะทำที่วำงโต๊ะหมู่บูชำ และอำสนะพระสงฆ์ไว้เป็นเอกเทศแห่ง
หนึ่ง พระสงฆ์ทั้งหลำยจะมำรวมกันตำมระฆังสัญญำณที่ตีเรียกในเวลำค่ำ และยำมเช้ำ เมื่อพระสงฆ์ม ำ
พร้ อ มกัน แล้ ว ผู้ เป็ น ประธำนจะ “โยงดอกไม้ ” คื อ กล่ ำวคำบู ช ำด้ ว ยดอกไม้ บู ช ำพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ ครูบำอำจำรย์ และสมถกัมมัฏฐำน วิปัสสนำกัมมัฏฐำน เรียก ขันแก้ว ๕ โกฐำก ซึ่งหมำยถึง ๕
ส่วน คำกล่ำวบูชำเป็นคำร่ำยยำวพอประมำณ ขณะที่ผู้เป็นประธำนกล่ำวคำนี้ พระสงฆ์สำมเณรและศรัทธำ
ต้องประณมมือไว้จ นตลอด เมื่อกล่ ำวคำบูชำแก้ว ๕ โกฐำกแล้ ว พระภิกษุองค์ใดองค์ห นึ่งจะนำเอำขัน
ข้ำวตอก คือ พำนดอกไม้เข้ำประเคนที่โต๊ะหมู่บูชำเป็นกำรประเคนพระพุทธรูป หรือพระรัตนตรัยจำกนั้น
ประธำนสงฆ์ จ ะจุ ด ธูป เที ย นบู ช ำพระรั ต นตรัย พระสงฆ์ ทั้ งหลำยประณมมื อ ไหว้ และกรำบพร้อ มกั น
ต่อจำกนั้นประธำนนำไหว้พระสวดมนต์ ตอนท้ำยสวดกัมมัฏฐำนรวมทั้ งหวัดติงสำกำร ลงท้ำยด้วยกำรขอ
ขมำพระรัตนตรัย และ
คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่เทวดำและบรรพชนทั้งหลำย
กำรเทศนำสั่งสอน
กำรเทศนำสั่งสอนพระสงฆ์จะทำ ๒ เวลำ คือ เวลำกลำงคืน และเวลำเช้ำ เวลำกลำงคืนนับแต่
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ประมำณ ๒ ทุ่ม นัคนำยก หรือปู่อำจำรย์จะนำศรัทธำประชำชนไหว้พระ
รับศีลและอำรำธนำธรรม ฟังเทศน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. กำรเทศน์ตำมคัมภีร์
๒. กำรเทศน์ปฏิภำณโวหำร
๓. กำรเทศน์ปุจฉำ – วิสัชนำ
๔. กำรเทศน์เสียงดี หรือเทศน์มหำชำติ

สรุป
กำรเข้ำกรรม คือ กำรไปทำพิธีในสุสำนป่ำช้ำ
กำรอยู่รุกขมูล คือ กำรนั่งหรือนอนโคนไม้ของพระผู้บำเพ็ญภำวนำ
กำรถือธุดงควัตร คือ กำรปฏิญำณตนให้ดำรงมั่นอยู่ในวัตรอันเคร่งครัด เข้มงวด ซึ่งเป็น กุศโล
บำยคลำยกิเลสตัณหำ ทำให้เป็นคนสันโดษ มักน้อย
กรรมวิธีเหล่ำนี้เป็นกิจกรรมบุญกุศลที่พระสงฆ์มุ่งทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและแก่สังคม เมื่อทำ
บ่อยๆ และพุทธบริษัทพึงพอใจ จึงกลำยเป็นประเพณีเข้ำโสสำนกรรม หรือประเพณี
เข้ำกรรมมำ
ตรำบจนทุกวันนี้
ชำวตำบลเสริมซ้ำยจะมีกำรเข้ำกรรม หรือเข้ำโสสำนกรรม เป็นบำงปีเท่ำนั้นไม้ได้ทำเป็นประจำทุก
ปี ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมในปีนั้นๆ

ประเพณีตังธรรมหลวง (เทศน์มหำชำติ)
ประเพณี ตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหำชำติ ตั้งธรรมหลวง หมำยถึง กำรฟังเทศน์มหำชำติครั้ง
ยิ่งใหญ่ให้จบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียวกัน ซึ่งถือกันว่ำจะมีอำนิสงส์อันยิ่งใหญ่ ผู้ใดได้ฟังหรือได้บูชำกัณฑ์
เทศน์แม้กัณฑ์หนึ่ง เชื่อว่ำเมื่อตำยไปแล้วจะได้กลับมำเกิดเป็นพุทธศำสนิกชนพบกับพระพุทธเจ้ำองค์ที่ ชื่อ
ศรีอำรย์ หรือ ศรีอริยเมตไตร ซึ่งจะมำจุติต่อจำกพระพุทธเจ้ำ ที่ชื่อ โคดม ในปัจจุบัน
วัน เวลำ นิยมเทศน์ในวันเดือนยี่เป็ง ตรงกับเพ็ญเดือน ๑๒ ของภำคกลำง หรือบำงวัด อำจ
กำหนดวันเวลำหลังยี่เป็งก็ได้ เมื่อมีกำรเทศน์มหำชำติที่มีลักษณะกำรหำรำยได้บำรุงวัด ซึ่งมีกำรก่อสร้ำง
ถำวรวัตถุของวัดคั่งค้ำงอยู่เป็นต้น
กำหนดวันเทศน์ จะแบ่งออกเป็น ๒ วัน วันแรกจะเทศน์ “ธรรมวัตร” คือ ธรรมจำก
คัมภีร์
ธรรมดำสอนเรื่องทั่วๆ ไป จบเป็นเรื่องๆ ส่วนมำกเจ้ำของกัณฑ์เทศน์จะอุทิศกุศลให้ผู้ตำย ซึ่งเป็นญำติมีบิดำ
มำรดำ เป็นต้น เป็นกำรถวำยทำนไว้ภำยหน้ำก่อนเสร็จสิ้นกำรเทศน์วันนี้ ทำงวัดจะ
เทศน์ธรรม ๔ ผูก
หรือกัณฑ์ต่อไปนี้ปิดท้ำยซึ่งเป็นกำรเริ่มต้นของกำรเทศน์มหำชำติ
ส่วนวันที่สอง ซึ่งเป็นวันเดือน “ยี่เป็ง” (วันเพ็ญเดือน ๑๒) จะเริ่มด้วยกำรเทศน์
กัณฑ์
“ทศพร” ตั้งแต่เวลำประมำณ ๕ โมงเช้ำ หรือ ติ๊นฟ้ำยก” เป็นกำรเริ่มฟังธรรม ศรัทธำญำติโยมจะมำกันแต่
เช้ำมืด บำงคนจะมำนอนวัดรอฟั งธรรมตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ ค่ำ ฟังธรรมตำมล ำดับกัณ ฑ์ จนเสร็จสิ้ นกัณ ฑ์
“นคร” เวลำก็ตกรำวตี ๑-๒ ของวันใหม่เป็นอันเสร็จพิธีกำรฟังธรรมมหำชำติ
ลักษณะของกำรเทศน์ มหำชำติกัณฑ์ ชูชก กุมำร มัทรี กษัตริย์ และมหำรำช จะเทศน์เป็นทำนอง
เมืองเหนือ ๓ ทำนอง คือ โก่งเฮียวบง พร้ำวไกวใบ และวิงวอนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือสลับกันไป และนิยมมี
กำรว่ ำ “ล ำน ำ” หรื อ “ใส่ ก ำพย์ ” ต้ น และปลำย จำกพระผู้ เทศน์ ด้ ว ย
ส่ ว นกั ณ ฑ์ อื่ น
นอกเหนือจำกนี้ นิยมเทศน์ ทำนองธรรมดำ โดยเฉพำะกัณฑ์ “มหำรำช” พระผู้เทศน์จะมีเสี ยงใหญ่ต้อง
กังวำนหนักแน่น นอกจำกนี้ใช้เสียงเล็ก
เจ้ำของกัณฑ์เทศน์(ผู้ที่มำฟังเทศน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตำย) ต้องเตรียมเครื่องบูชำกัณฑ์เทศน์
หรือ “กัณฑ์ธรรม” ตำมกำลังศรัทธำเพื่อถวำยตอนพระเทศน์จบ พอพระเริ่มเทศน์เจ้ำของกัณฑ์ต้องจุดธูป
เทียน ประทีป (ดวงผะตีด) บูชำพระเท่ำกับจำนวนคำถำในกัณฑ์นั้นๆ หรือจะไม่ครบตำมจำนวนก็อนุโลมได้

องค์ ป ระกอบกำรตั งธรรม ทำงวัดจะจั ดเตรียมสถำนที่ คื อ วิห ำร ปั ดกวำด สะอำดเรียบร้อ ย
ประดับด้วยโคมแขวน โคมรำว โคมหูกระต่ำย โคมผัดทั้งในและนอกวิหำร ธงทิวรูปช้ำงม้ำ
กำรปลูก
ต้นกล้วย อ้อย กำสะลองตรงบันได และรอบๆ วิหำร เพื่อทำบรรยำกำศให้เป็นเหมือนป่ำหิมพำนต์ในเนื้อ
เรื่อง ธรรมมหำชำติ
คุณ ค่ำ ประเพณี ฟั งธรรมมหำชำติ หรือตั้งธรรมหลวงนี้ ถือเป็ นกำรท ำบุ ญ ครั้งยิ่งใหญ่ ส่ งท้ำย
ฤดูกำลฟังธรรมระหว่ำงพรรษำและเป็นกำรเปลี่ยนวิธีกำร เรื่องของธรรมที่ฟังเป็นกำรโน้มน้ำวคนให้นิยมเข้ำ
วัดฟังธรรมได้วิธีหนึ่งที่ควรสนับสนุนและรักษำให้มีอยู่คู่ล้ำนนำไทยสืบไป

ประเพณีทำนข้ำวจี่ข้ำวหลำม
ที่มำของประเพณีตำนข้ำวจี่ข้ำวหลำม (ประเพณีทำนข้ำวจี่ข้ำวหลำม)
๑. เกิดจำกควำมเชื่อที่ว่ำบรรพบุรุษเป็นผู้มีพระคุณ จึงมีกำรทำข้ำวจี่ข้ำวหลำม ซึ่งข้ำวที่นำมำทำ
ได้มำจำกข้ำวที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆ ไปผ่ำนโรงสีข้ำวจนได้ข้ำวสำร ส่วนใหญ่จะเป็นข้ำวเหนียว ถวำยเป็นทำนให้
ผู้ล่วงลับไป
๒. เกิดจำกกำรถวำยทำนเพื่อเป็นบุญกุศลกับตนเอง เพื่อทำบุญไว้เสวยชำติหน้ำ
๓. เพื่อสืบทอดประเพณีทำนข้ำวใหม่ (ตำนข้ำวจี่ข้ำวหลำม) ให้อนุชนรุ่นหลัง
ส่วนประกอบข้ำวจี่
นำเอำข้ำวใหม่ที่เก็บเกี่ยวได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้ำวเหนียวไปนึ่ง แล้วนำไปทำเป็นแผ่นๆ หรือทำให้
สวยงำมน่ำรับประทำน แล้วนำไปปิ้งไฟที่ร้อนๆ ใครชอบรับประทำนแบบเหลืองอ่อนๆ หรือไม่ก็สุดแท้แต่ละ
บุคคล แล้วนำข้ำวที่จี่ได้ไปถวำยพระ ส่วนมำกจะถวำยคู่กับข้ำวหลำม
ส่วนประกอบข้ำวหลำม
นำข้ำวใหม่ที่เก็บเกี่ยวได้ ซึ่งส่วนมำกเป็นข้ำวเหนียวนำไปใส่กระบอกไม้ไผ่สีสุก ไม้ไผ่หลำม หรือไม้
ไผ่ป่ำแช่ด้วยน้ำไว้ประมำณ ๖- ๑๒ ชั่วโมง ถ้ำใครชอบรับประทำนแบบหวำนมันก็ใส่กะทิมะพร้ำว น้ำตำล
ถั่วดำ ถั่วแปบ นำข้ำวที่แช่ในกระบอกดังกล่ำวไปเผำไฟแล้วปอกเปลือก แล้วนำข้ำวหลำมที่เผำแล้วไปถวำย
พระ พร้อมกับทำนข้ำวกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนมำกจะนิยมทำกันตำมบ้ำนทั่วไป
คุณค่ำที่ได้รับจำกประเพณีตำนข้ำวจี่ข้ำวหลำม
๑. เป็นกำรบำรุงพระพุทธศำสนำให้คงอยู่ตลอดไป
๒. เพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่ลูกหลำนและเยำวชนสืบทอดต่อไป
๓. เพื่อเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณและเทพยดำ
๔. เป็นกำรปฏิบัติตำมจำรีตประเพณี
๕. เพื่อทำให้มีควำมสุข จิตใจเบิกบำนที่ได้ทำบุญ
ชำวตำบลเสริมซ้ำยได้สืบทอดประเพณีทำนข้ำวจี่ข้ำวหลำมมำโดยตลอด

ประเพณีวันมำฆบูชำ
วันมำฆบูชำ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลำงเดือน ๓ หรือประมำณรำวเดือนกุมภำพันธ์ แต่หำกเป็นปี
อธิกมำส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมำฆบูชำจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำกลำงเดือน ๔ หรือประมำณ
เดือน มีนำคม
วันมำฆบูชำ ย่อมำจำกคำว่ำ “มำฆปุรณมีบูชำ” แปลว่ำ “กำรบูชำพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น
วันจำตุรงคสันนิบำต แปลว่ำ กำรประชุมกันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน
ในสมัยพุทธกำล คือ
๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจำริกไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำในสถำนที่ต่ำงๆ เดินทำงมำเฝ้ำ
พระพุทธเจ้ำ ณ เวฬุวันมหำวิหำร กรุงรำชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป เหล่ำนี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับกำรบวชจำกพระพุทธเจ้ำ
โดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทำ
๓. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่ำงมำประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีกำรนัดหมำย
๔. วันที่มำประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมำฆ (วันเพ็ญกลำงเดือน ๓) เป็นวันที่พระพุทธเจ้ำได้ทรง
แสดงพระธรรมเทศนำ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำ คือ โอวำทปำฏิโมกข์
โอวำทปำฏิโมกข์
โอวำทปำฏิโมกข์ คือ ข้อธรรมย่อมอันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศำสนำ ๓ ประกำร
ได้แก่
๑. ไม่ทำควำมชั่วทั้งปวง
๒. ทำควำมดีให้ถึงพร้อม
๓. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
กำรปลงมำยุสังขำร
หลังจำกที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ได้ ตรัสรู้และสั่งสอนพระธรรมมำเป็นระยะเวลำ ๔๕ ปี พระองค์
ทรงปลงมำยุสังขำร คือตั้งพระทัยว่ำ “ต่อแต่นี้ไปอีก ๓ เดือน เรำเสด็จดับขันธปรินิพพำน” กำรปลงอำยุ
สังขำร ตรงกับวันมำฆบูชำ ในปีที่พระพุทธองค์มีพระชนมำยุ ๘๐ พระชันษำ
ด้วยเหตุนี้ ในวันมำฆบูชำ ชำวพุทธจึงถือว่ำเป็นวันที่มีควำมสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ำรวม ๒
ประกำร คือ เป็นวันที่แสดงโอวำทปำฏิโมกข์ และเป็นวันปลงอำยุสังขำร
ในวันมำฆบูชำ ชำวตำบลเสริมซ้ำยจะประกอบพิธีทำบุญในตอนเช้ ำ และในตอนกลำงคืนจะมีกำร
เวียนเทียนกันทุกวัด

ประเพณีบรรพชำ – อุปสมบท
ประเพณี ป อยน้ อย หรื อปอยบวช ได้แก่ ประเพณี กำรบรรพชำ อุป สมบทของชำวล้ ำนนำเป็ น
ประเพณีสำคัญทำงพุทธศำสนำ จัดขึ้นเป็นกำรภำยในเฉพำะวงศ์ญำติและมิตรสหำยเท่ำนั้น มิได้เป็นงำน
ส่วนรวมหรือสำธำรณะอย่ำงปอยหลวง จึงเรียกว่ำ “ปอยน้อย”
กำรบวชนี้ถือกันมำแต่โบรำณแล้วว่ำ เมื่อลูกผู้ชำยคนใดบวชแล้ว พ่อแม่จะได้บุญเมื่อตำยไปแล้วจะ
ได้ขึ้นสวรรค์ หรือที่ชำวเหนือเชื่อกันว่ำ “บวชเณร” ได้แทนคุณแม่ บวชพระได้แทนคุณพ่อ
ปอยบวช เป็ นงำนบรรพชำสำมเณร ต้องมีอำยุตั้งแต่ ๘ ปีขึ้นไป สำมเณรเมื่อลำสิ กขำบทออก
มำแล้ว ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “หน้อย” หรือ “ทิด”
ปอยเป๊กซ์ เป็นงำนอุปสมบทพระภิกษุ ผู้ที่จะบวชได้ต้องมีอำยุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป พระภิกษุเมื่อลำ
สิกขำบทออกมำแล้ว ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “หนำน” แต่คนที่ไม่ได้บวชเรียกว่ำ “คนดิบ”
กำรบวชนี้มีจุดประสงค์ที่ถือกันมำแต่โบรำณแล้วว่ำ ลูกผู้ชำยทุกคนที่เกิดมำและนับถือศำสนำพุทธ
จะต้ องได้ บ วชเรี ย นทุ ก คน แต่ ส มั ย นี้ ป ระเพณี นี้ ได้ มีก ำรเปลี่ ยนแปลงไปบ้ ำงแล้ ว กำรที่ ให้ ลู กได้ บ วชก็
เพื่อที่จะให้พ่อ-แม่พ้นทุกข์ และเมื่อตำยไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ และมีควำมเชื่ออีกว่ำถ้ ำลูกชำยคนใดบวช
เรียนเป็นสำมเณรแล้วลำสิกขำบท บุญกุศลนี้จะตกแต่แม่แต่ เพียงผู้เดียวเท่ำนั้น พ่อไม่ได้บุญกุศลนี้เลย แต่
ถ้ำบวชเป็นพระภิกษุเมื่อลำสิกขำบทแล้วบุญกุศลนั้นจะตกทั้งพ่อและแม่
คนที่จะบวชได้จะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ ไม่ติดยำเสพติดหรือของมึนเมำ จะต้องเป็น คนที่มีอำกำรครบ
ทั้ง ๓๒ ส่วน และเป็นคนที่บุคคลอื่นยกย่องว่ำเป็นคนดี ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
จะบวชเณรได้เมื่อ
๑. มีอำยุอย่ำงน้อย ๘ ปี
๒. ได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครอง มีบิดำ มำรดำ เป็นต้น
๓. เจ้ำอำวำสที่จะไปอยู่อำศัยอนุญำต เจ้ำคณะอำเภออนุมัติให้ทำกำรบวชได้
จะบวชพระได้เมื่อ
๑. มีอำยุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. ได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครอง มีบิดำ มำรดำ เป็นต้น
๓. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๔. ไม่มีคดีติดตัว
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
๖. เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยประกำรทั้งปวง
กำรเตรียมกำรบวช
เมื่อทรำบกำหนดแน่น อนแล้ว เจ้ำภำพ คือ พ่อแม่จะเตรียมเครื่องบวช หรือเครื่องบริขำรต่ำงๆ
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
- จองหรือเตียงสำหรับนอน
- ผ้ำปูที่นอน
- หมอน
- มุ้ง
- ผ้ำห่ม

- อัฏฐบริขำร ครบ ๘ อย่ำง (อัฏฐ ๘)
กำรจัดปอยน้อยนี้มักจะมีกัน ๒ วัน วันแรกเรียกว่ำ “วันแต่งกำย” คือ วันเตรีย มงำน ซึ่งไทยภำคกลำง
เรียกว่ำ “วันสุกดิบ” วันนี้ทำงเจ้ำภำพจะเอำเครื่องบริขำรพระใหม่ไปตั้งไว้ ขอคนเฒ่ำคนแก่ที่มีโวหำรดีให้
พร ได้มำนั่งเฝ้ำอยู่ใกล้ๆ เตียงนั้น เรียกว่ำ “เจ้ำพร” คือ คอยให้พรชำวบ้ำนที่ร่วมทำบุญเป็นครั้งแรกก่อน
จะรับจำกพระสงฆ์ หรือสำมเณรต่อไป ผู้ที่มำร่วมทำบุญเรียกว่ำ “ฮอมครัว”
พิธีบวช
พอถึ ง วั น ที่ ๒ คื อ วั น บวช จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยกำรแห่ น ำค หรื อ “ลู ก แก้ ว ” ไปที่ วั ด เมื่ อ ถึ ง แล้ ว
“ลูกแก้ว” จะเปลี่ยนเครื่องทรงเป็น “นำค” นุ่งขำวห่มขำวเข้ำสู่พิธีกลำงวิหำร (อุโบสถ) กรำบพ่อแม่แล้วรับ
ธูปเทียนถวำยพระอุปัชฌำย์อำจำรย์ กล่ำวคำ “ขอบวช” พระอุปัชฌำย์ให้โอวำท

ประวัติย่อของอำเภอเสริมงำม
ภูมิประเทศ
เมืองเสริมเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในสมัยโบรำณ และได้กลำยมำเป็นชื่ออำเภอ “เสริมงำม” ซึ่ง
เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปำง อยู่ทำงภำคเหนือของประเทศไทยเรียกว่ำ “ล้ำนนำ” ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำปำง เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเกำะคำ มี
อำณำเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตอำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน และอำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตอำเภอสบปรำบและอำเภอเถิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอเกำะคำ และอำเภอสบปรำบ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตอำเภอทุ่งหัวช้ำงจังหวัดลำพูน
พื้นที่เป็นที่รำบเล็กน้อย มีเนื้อที่ ๖๓๑,๗๒๗ ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๓๙๔,๘๒๙ ไร่ ส่วน
ใหญ่เป็นป่ำหรือภูเขำและดินดอนเนินดินตำมไหล่ของภู เขำ แม่น้ำสำยเล็กๆ ไหลผ่ำน ๔ สำยได้แก่ น้ำแม่
เสริม น้ำแม่เลียง น้ำแม่ลำ และน้ำแม่ต๋ำ ประชำชนก็ได้ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ตำมพื้นที่รำบบนฝั่งน้ำ ๔ สำยตลอด
ทุกสำย นอกจำกนี้พื้นที่รำบก็ได้ทำเป็นไร่ เป็นนำ ทำเป็นสวนผลไม้ เต็มพื้นที่ไปหมดแล้ว ทุกๆหมู่บ้ำนมี
กำรชลประทำนขนำดเล็ก เช่น ทำฝำย ทำลำเหมืองทดน้ำเข้ำทำนำทุกหมู่บ้ำน นอกจำกนี้ยังมีกำรสูบน้ำ
ด้ ว ยไฟฟ้ ำหลำยแห่ ง แต่ เป็ น ที่ น่ ำ แปลกอยู่ อ ย่ ำงหนึ่ งคื อ เมื อ งเสริม เป็ น ชื่ อ เมื อ งแต่ ไม่ มี โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุที่นับว่ำสำคัญปรำกฏไว้ให้เห็น พอที่จะนำมำประกอบกำรศึกษำสันนิษฐำนประมำณถึงอำยุและ
ควำมเป็นมำของอำเภอเสริมงำมได้ มีแต่เพียงได้ทรำบจำกคนรุ่นก่อนๆ เล่ำสืบต่อๆกันมำเท่ำนั้น ข้อมูลที่
ได้จำกกำรบอกเล่ำของพ่อหลวงใจ๋ เทพก๋อง กับ พ่อขัย สร้อยข่ำย บ้ำนดอนแก้ว (ปัจจุบันท่ำนทั้งสองได้ถึง
แก่กรรมไปนำนแล้ว) ท่ำนได้เล่ำให้พ่อแก้ว สัตตรัตนขจรฟังเมื่ อก่อน ๕๐ ปีผ่ำนมำแล้วได้เป็นผู้บันทึกไว้ว่ำ
เมื่อสมัยโบรำณเมืองเสริมแห่งนี้ได้มีชนชำติหนึ่งเรียกว่ำ “ลั๊วะ” ได้ตั้งถิ่นฐำนอยู่ในเมืองเสริมแห่งนี้มำก่อน
ตำมคำบอกเล่ำ ที่บ้ำนยุ้งเขตแม่ปรำบต่อกับดอยจง มีจำนวนประชำกรไม่มำกนัก แต่บ ำงกระแสก็บอกว่ำ
ควำมจริงในเมืองเสริมแห่งนี้ได้มีพวกชำวยองหรือ ชำวลื้อ ได้ตั้งถิ่นฐำนในดินแดนแห่งนี้มำก่อน (จึงไม่ทรำบ
แน่ชัดว่ำคนสองพวกนี้ใครอยู่ก่อนกันแน่) ต่อมำได้มี “คนไต” หรือ “คนไทย” ได้อพยพมำจำกแคว้นหนอง
แสร์ ได้แก่ เมืองยู เมืองยอตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งถูกพวกจีนรุกรำนได้อพยพถอยร่นมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ใน
เขตเมืองเสริมแห่งนี้เพิ่มมำกขึ้นและมำกขึ้นตำมลำดับ จนกลืนผู้อำศัยอยู่ก่อน คือ พวกชนชำติลั๊วะ และชำว
ยองหำยสำบสูญไปในที่สุด เมื่อมีพลเมืองเพิ่มมำกขึ้นจึงได้เกิดมีผู้นำในกำรปกครองตำมมำ ประชำชนจึงได้
ร่วมกันคัดเลือกผู้มีควำมสำมำรถสูงเป็นผู้นำ เป็นเจ้ำพระยำปกครองเมือง เมื่อมีเจ้ำเมืองปกครองแล้วจึงได้
ช่วยกันสร้ำงเมืองเล็กๆ ขึ้นเมืองหนึ่ง เรียกตัวเองว่ำ “เมืองเสริม” ตำมสภำพแวดล้อมของภูมิประเทศที่
ตั้ ง อยู่ บ นแม่ น้ ำเสริ ม นั่ น เอง พระยำเจ้ ำ เมื อ งท่ ำ นแรกชื่ อ ย่ ำ งไรไม่ ป รำกฏ อ ำเภอเสริ ม งำมปั จ จุ บั น
ประกอบด้วย ๔ ตำบล คือ ตำบลทุ่งงำม ตำบลเสริมซ้ำย ตำบลเสริมกลำง และตำบลเสริมขวำ
คำขวัญอำเภอเสริมงำม
“ศูนย์ศิลปำชีพแม่ต๋ำ
เลิศล้ำถ้ำผำกำน
คู่บ้ำนวัดนำงอย
งำมชดช้อยผ้ำทอ
เพียงพอเกษตรกรรม
น้ำใจงำมคนเมืองเสริม”

ปัจจุบันได้มีคำขวัญประจำตำบลเสริมซ้ำย คือ
วัดหลวงนำงอยงำมล้ำ
กลุ่มงำนฝีมือหลำกหลำย
กิ๋นลำเห็ดถอบดอย
สืบสำนงำนประเพณี

ศูนย์ศิลปำชีพแม่ต๋ำเลื่องลือ
มำกมำยเกษตรกรรม
หินงอกย้อยถ้ำผำกำนต์
ถิ่นคนดีศรีเสริมซ้ำย
ประวัติของตำบลเสริมซ้ำย

ตำบลเสริมซ้ำย แต่เดิมคือ หมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่บนฝั่ง น้ำแม่เสริม น้ำแม่ต๋ำ และน้ำแม่ลำ เริ่มตั้งแต่บ้ำน
สบเสริมขึ้นไปตำมลำน้ำแม่เสริม น้ำแม่ต๋ำ และน้ำแม่ลำ ตลอดสำย รวมทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้ำน ในสมัยนั้น
เป็นตำบลหนึ่งเรียกว่ำ ตำบลเสริมซ้ำย นับว่ำเป็นตำบลที่ใหญ่ เมืองเสริมอยู่ในควำมปกครองของอำเภอ
เกำะคำ จังหวัดลำปำง จะเห็นว่ำ กำรแบ่งเขตตำบลในเมืองเสริม สมัยนั้นจะถือเอำบ้ำนทุ่งงำมหลวงเป็น
ศูนย์กลำง และยึดเอำลำน้ำแม่เสริมเป็นหลักเกณฑ์ในกำรแบ่งเขตตำบล โดยให้เอำทำงฝั่งขวำของลำน้ำ
เสริมเป็นชื่อของตำบลเสริมขวำ ส่วนทำงฝั่งซ้ำยของน้ำ
แม่เสริมเป็นชื่อของตำบลเสริมซ้ำย ส่วนตรง
ส่วนกลำงให้เป็น ชื่อของตำบลทุ่งงำม คำว่ำ “ทุ่งงำม” ที่มำของคำๆ นี้ไม่ทรำบแน่ชัดว่ำมำจำกแหล่งใด แต่
พอจะทรำบอย่ ำ งคร่ ำวๆ ว่ำเดิ ม นั้ น เรี ย กว่ ำ “บ้ ำนทุ่ งงำ” (คื อ บ้ ำนเรือ นอยู่ ก ลำงท้ อ งนำ หรือ ท้ อ งนำ
ครอบงำบ้ำนเรือนนั่นเอง) ต่อมำได้เรียกเพี้ยนกันมำเป็น “บ้ำนทุ่งงำม”
ต่อมำเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ทำงรำชกำรมีควำมประสงค์ให้อำเภอต่ำงๆ ที่มีท้องที่กว้ำงขวำงและมีเขต
ตำบลที่อยู่ห่ำงไกลจำกที่ตั้งของอำเภอ หำทำงขยับขยำยตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น ประกอบกับเมืองเสริมมีอัตรำ
กำรเพิ่มของประชำกรมำกขึ้น รำยได้ของประชำชนเพิ่มมำกขึ้น เพื่อควำมสะดวกในกำรปกครองจึงเห็นควร
ให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นใหม่ได้
ดังนั้นทำงคณะข้ำรำชกำรอำเภอเกำะคำ โดยมีนำยพงเดช จงกลเป็นนำยอำเภอเกำะคำสมัยนั้น ได้
นำคณะกรรมกำรอำเภอออกมำประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ข้ำรำชกำรครูในพื้นที่ ณ ตำบล ทุ่งงำมและได้
แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่เมืองเสริมแห่งนี้ สร้ำงควำมปิติยินดีมำกมำยให้กับสมำชิกที่เข้ำ
ร่วมประชุมในวันนั้น แล้วให้มีกำรกำหนดชื่อกิ่งอำเภอ โดยสมำชิกในที่ประชุมได้เสนอชื่อกิ่งอำเภอเพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกหลำยชื่อในที่ประชุมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่ำให้
นำเอำคำว่ำ “เสริม” ซึ่งเป็นคำนำหน้ำชื่อตำบลเสริมซ้ำย และตำบลเสริมขวำ มำรวมกับคำว่ำ “งำม” ที่
เป็นคำลงท้ำยของตำบลทุ่งงำม เป็นชื่อ “กิ่งอำเภอเสริมงำม” เมื่อได้ชื่อกิ่งอำเภอแล้วก็ได้พิจำรณำเลือก
สถำนที่ตั้งกิ่งอำเภอต่อเนื่องกันในเวลำนั้นเลย ได้มีผู้เสนอสถำนที่จะจัดตั้งกิ่งหลำยแห่งด้วยกัน ในที่สุดมีมติ
ที่ประชุมออกมำให้ เลือกเอำสถำนที่ที่เป็ นศูนย์กลำงของพื้นที่สำมตำบล ซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งสถำนีอนำมัย
ตำบลทุ่งงำม และสถำนีตำรวจตำบลเป็นสถำนที่ตั้งที่ว่ำกำรกิ่งอำเภอเสริมงำม ก็คือที่ตั้ง ที่ว่ำกำรอำเภอ
เสริมงำมตั้งอยู่ปัจจุบันนั่นเอง
ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ทำงรำชกำรอำเภอเสริมงำมเห็น ว่ำตำบลเสริมซ้ำยเป็นตำบลใหญ่ มีหมู่บ้ำนถึง
๑๕ หมู่บ้ำน มีพื้นที่กว้ำงขวำงไม่สะดวกต่อกำรบริหำรจึงได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล ใน
เขตตำบลเสริมซ้ำยมำประชุมปรึกษำหำรือกันเพื่อแยกตำบลเสริมซ้ำยออกเป็น ๒ ตำบล เพื่อควำมสะดวก
ต่อกำรปกครอง และที่สุดที่ประชุมก็ได้มีมติตกลงตำมนโยบำยของทำงรำชกำรอำเภอเสริมงำม คือ
หมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำต๋ำ เริ่มตั้งแต่บ้ำนน้ำหลงหมู่ที่ ๗ ขึ้นไปตลอดสำยน้ำ และหมู่บ้ำน
ที่ตั้งอยู่บนฝั่งน้ำแม่ลำตลอดสำย รวมเป็นตำบลหนึ่งเรียกว่ำ ตำบลเสริมซ้ำยคงเดิม ประกอบด้วยหมู่บ้ำน ๙

หมู่บ้ำน ต่อมำในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้แยกหมู่บ้ำนเพิ่มอีกหมู่บ้ำนคือ บ้ำนนำงอย ซึ่งแยกจำกบ้ำนท่ำโป่งรวม
เป็น ๑๐ หมู่บ้ำนในปัจจุบัน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้ำนแม่ต๋ำ
หมู่ที่ ๒ บ้ำนสบแม่ทำ
หมู่ที่ ๓ บ้ำนนำจะลำ
หมู่ที่ ๔ บ้ำนนำไผ่
หมู่ที่ ๕ บ้ำนท่ำโป่ง
หมู่ที่ ๖ บ้ำนนำเดำ
หมู่ที่ ๗ บ้ำนน้ำหลง
หมู่ที่ ๘ บ้ำนนำสันติสุข
หมู่ที่ ๙ บ้ำนดงหนองจอก หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนนำงอย
หมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่เสริม เริ่มตั้งแต่บ้ำนสบเสริม คือ บริเวณแม่น้ำเสริมไหลมำบรรจบ
กับน้ำแม่ต๋ำตำมลำน้ำ
เสริมตลอดสำยถึงบ้ำนโป่งน้ำร้อนแม่เสริม บ้ำนของชำวไทยภูเขำเป็นตำบลใหม่เรียกว่ำ “ตำบล
เสริมกลำง” ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้ำนคือ บ้ำนโป่งน้ำร้อน, บ้ำนกิ่งห้วยเบิก, บ้ำนสันโป่ง, บ้ำนเหล่ำยำว,
บ้ำนศรีลังกำ, บ้ำนฮ่องฮี, บ้ำนนำเอี้ยง, บ้ำนทุ่งต๋ำ, บ้ำนสบเสริม
บ้ำนแม่ตำ หมู่ที่ ๑
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๔๙๒ หรือประมำณ ๕๔ ปีที่ผ่ำนมำ แต่เดิมเป็นที่อยู่รวมกันของ ๕ ชุมชน คือ
หย่อมบ้ำนดง, ไม้ฮ้ำง, หย่อมบ้ำนนำล่ำม, หย่อมบ้ำนตีนดอย, หย่อมบ้ำนแม่อำง
จำนวนประชำกร ๖๕๘ คน ชำย ๓๔๑ คน หญิง ๓๑๗ คน จำนวนครัวเรือน ๑๙๘ หลังคำ
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
วัดแม่ตำ
วัดแม่ต๋ำ สร้ำงเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ โดยท่ำนพระครูบำวงศ์ เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งถูกไฟป่ำไหม้เสียหำยจน
หมด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ กำรบูรณะวัดสร้ำงขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยกระทรวงวิทยำศำสตร์ ได้รับ
หนังสือจัดตั้งเป็นวัดจำกกรมศำสนำ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๓๕
โรงเรียนบ้ำนแม่ตำ
โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๑ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๑๔ โดยประชำชนในหมู่บ้ำนร่วมกัน
สร้ำง ทำกำรสอนระดับประถมศึกษำปี ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ที่ดินสร้ำงโรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน
พื้นที่ ๙ ไร่เศษ อำคำรเรียนขนำดกว้ำง ๗ เมตร ยำว ๑๒ เมตร
ผลิตภัณฑ์ที่น่ำสนใจในหมู่ที่ ๑ บ้ำนแม่ตำ
กำรเขียนรูปอิสระ ประธำนกลุ่มคือ นำยกิจศรินทร์ เรือนแก้ว
ผลิตผลจำกโครงกำรเกษตรบ้ำนแม่ต๋ำ ได้แก่ ผัก ผลไม้ตำมฤดูกำล เห็ด ฯลฯ

บ้ำนสบแม่ทำ หมู่ที่ ๒
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๔๐๐ หรือประมำณ ๑๔๗ ปีที่ผ่ำนมำ แต่เดิมเป็นชุมชนเล็กประมำณ ๑๐
ครัวเรือน ต่อมำตั้งเป็นหมู่บ้ำนชื่อ สบแม่ทำ เนื่องจำกแม่น้ำสองสำยคือ บ,ห้วยแม่ลำ มำบรรจบกันที่นี่ จึง
เรียกว่ำ “บ้ำนสบแม่ทำ” นอกจำกนี้ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้มีกำรค้นพบซำกไดโนเสำร์ในเขตบริเวณบ้ำนสบแม่
ทำ ดงหนองจอกอีกด้วย แต่ทุกอย่ำงก็เหมือนคลื่ นกระทบฝั่งไม่ทรำบแน่ชัดว่ำซำกไดโนเสำร์ที่พบนั้นเป็น
อย่ำงไรกันแน่
จำนวนประชำกร ๖๑๔ คน ประชำกรชำย ๓๐๘ คน หญิง ๓๐๖ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
วัดม่วงชุม
วัดม่วงชุม เดิมชื่อวัดแพะม่ว งชุม สร้ำงเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙ ตั้งอยู่บ้ำนสบแม่ทำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสริม
ซ้ำย อ.เสริมงำม จ.ลำปำง สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งำน ๔๐ ตำรำงวำ ที่ธรณี
สงฆ์ จ ำนวน ๒ แปลง เนื้ อ ที่ ๙ ไร่ ๒ งำน ๒๗ ตำรำงวำ เสนำสนะ ประกอบด้ ว ย อุ โ บสถ และกุ ฏิ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้คัดเลือกเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำงในปี ๒๕๔๐ และในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับคัดเลือกให้
เป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำงที่มีผลงำนดีเด่นประจำจังหวัดลำปำง
โรงเรียนวัดสบแม่ทำ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๕๐๐ แต่เดิมชื่อโรงเรียนวัดม่วงชุม ต่อมำเมื่อประมำณ พ.ศ.๒๕๒๕ ได้มีมติขอ
เปลี่ยนชื่อจำกโรงเรียนวัดม่วงชุมมำเป็นโรงเรียนวัดสบแม่ทำ
สินค้ำที่ผลิตในหมู่บ้ำนสบแม่ทำ คือ ผ้ำทอด้วยกี่กระตุก

บ้ำนนำจะลำ หมู่ที่ ๓
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๓๔๕ หรือประมำณ ๒๐๐ ปีที่ผ่ำน แต่เดิมเป็นชุมชนเล็กขึ้นอยู่กับอำเภอเกำะ
คำ ซึ่งแยกจำกบ้ ำนนำไผ่ กำรตั้งชื่ อหมู่ บ้ ำน เนื่ อ งมำจำกบริเวณหมู่ บ้ ำนมี แ ม่น้ ำไหลผ่ ำนชื่ อ น้ ำแม่ ล ำ
ประกอบกับในอดีตมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อนำงลำมำก่อตั้งรวมกลุ่มผู้คนเพื่อสร้ำงหมู่บ้ำน จึงใช้ชื่อหมู่บ้ำน “นำ
จะลำ” จนถึง ปัจจุบัน
จำนวนประชำกร ๑,๓๗๓ คน ประชำกรชำย ๖๗๘ คน หญิง ๖๙๕ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
วัดนำศำลำ
วัดนำศำลำ ตั้งอยู่ในหมู่บ้ำนนำจะลำ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสริมซ้ำย อ.เสริมงำม จ.ลำปำง วั ดนี้เป็นวัด
เก่ำแก่วัดหนึ่งในตำบลเสริมซ้ำย ตั้งขึ้นประมำณ พ.ศ.๒๔๗๘ แต่วัดเก่ำนั้นได้ถูกไฟไหม้หมด ต่อมำประมำณ
อีก ๑๕ ปี ชำวบ้ำนได้สร้ำงวัดขึ้นห่ ำงจำกที่เดิมประมำณ ๔๐๐ เมตร และต่อมำในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ชำวบ้ำน
ได้ตกลงกันย้ำยวัดกลับคืนไปตั้งที่เดิม แล้วได้ตั้งชื่อ วัดนำศำลำเหมือนเดิม เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่ำวัดนำศำลำนั้น
เป็นเพรำะวัดนี้ได้ตั้งอยู่บนฝั่งห้วยน้ำแม่ลำ และห้วยอื่นๆ มีทุ่งนำล้อมรอบทั้ง ๓ ด้ำน ชำวบ้ำนจึงขนำนนำม
ว่ำวัดบ้ำนนำศำลำ และด้วยเหตุประกำรหนึ่งมีประวัติเล่ำว่ำได้มีเศรษฐีนำงลำได้มำสร้ำงศำลำพักร้อนขึ้น
และเป็นคนแรกที่ริเริ่มสร้ำงวัดจึงได้นำมว่ำวัดนำศำลำจนถึงทุกวันนี้
โรงเรียนบ้ำนนำจะลำ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๐๗ โดยนำยอรรค กล้ำผจญ อดีตศึกษำธิกำรอำเภอเกำะคำ
ให้ควำมเห็นชอบและได้รับกำรสนับสนุนจำกรำษฎรบ้ำนนำจะลำ
สินค้ำประจำหมู่บ้ำน คือ ถั่วสมุนไพรของกลุ่มแปรรูปถั่ว ลิสงค์ซึ่งเป็นพืชหมุนเวียนตำมฤดูกำล โดยมีนำง
จอมจิรำ สมศักดิ์ เป็นหัวหน้ำกลุ่ม

บ้ำนนำไผ่ หมู่ที่ ๔
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๓๙๖ หรือประมำณ ๑๕๐ ปีที่ผ่ำนมำ แต่เดิมเป็นชุมชนเล็กอยู่บน ดอยจง
ต่อมำอพยพลงมำรวมกลุ่มตั้งอยู่บ้ำนนำงอย แล้วขยำยมำตั้งเป็นหมู่บ้ำนนำไผ่จนถึงปัจจุบัน
จำนวนประชำกร ๑,๒๑๖ คน ประชำกรชำย ๕๘๑ คน หญิง ๖๓๕ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
โรงเรียนนำไผ่วิทยำ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๔๘๑ แต่เดิมชื่อโรงเรียนวัดนำงอย ระยะแรกอำศัยตำมศำลำ
วัดนำงอยเป็นสถำนที่เล่ำเรียน วันที่ ๑๐ มีนำคม พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ย้ำยมำตั้ง ณ บ้ำนนำไผ่ และต่อมำทำง
รำชกำรได้ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำนที่และอำคำรเรียนไม่พอ จึงได้
ย้ำยมำทำกำรเรียนกำรสอน ณ สถำนที่โรงเรียนบ้ำนปำกเหมืองเดิมของตำบล เสริมซ้ำยปัจจุบันได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงเรียนเสริมซ้ำยวิทยำ สอนในระดับชั้นอนุบำล จนถึงชั้นมัธยมศีกษำปีที่ ๓
สินค้ำประจำหมู่บ้ำน ได้แก่
กลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูและน้ำยำล้ำงจำน ประธำนกลุ่ม คือ นำงบุษบำ กำริยำ
กลุ่มถนอมอำหำรและทำขนม ประธำนกลุ่มคือ นำงสวำท หล้ำมณี
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร ประธำนกลุ่มคือ นำงพรศรี ปัทมแก้ว
กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ ประธำนกลุ่มคือ นำงอ่อน ชุ่มธิ

บ้ำนท่ำโป่ง หมู่ที่ ๕
บ้ำนท่ำโป่ง เป็นบ้ำนที่มีท่ำน้ำเหมืองนำเดำไหลผ่ำน และหมู่บ้ำนตั้งอยู่ในบริเวณหนอง ทุ่งโป่ง
ชำวบ้ำนจึงเรียกชื่อว่ำ “บ้ำนท่ำโป่ง” เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๔๐๐ หรือประมำณ ๑๔๕ ปี
ที่ผ่ำนมำ ชื่อ
เดิมชื่อบ้ ำนนำงอย ขณะนั้ น ยั งไม่มีผู้ใหญ่ บ้ำนปกครองกันแบบนับ ถือเชื่อฟังผู้ เฒ่ ำผู้ แก่ ต่อมำเมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๐ ได้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก ชื่อนำยนนท์ เสำร์เทพ และได้เปลี่ยนชื่อ บ้ำนนำงอย เป็นชื่อบ้ำน
ท่ำโป่ง เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ในสมัยของผู้ใหญ่ปั๋นแก้ว เขื่อนสอน กำรปกครอง แบ่งเป็น ๔ ชุมชน คือ บ้ำนแพะ
หัวแต บ้ำนท่ำโป่ง บ้ำนนำงอย และบ้ำนแพะม่อน
ต่อมำในสมัย ของ นำยสุ ริน ทร์ ปงกำวงค์ เป็นผู้ ใหญ่ บ้ำนได้ ทำเรื่องแยกหมู่บ้ ำนใหม่ เมื่อพ.ศ.
๒๕๔๒ ได้ชื่อว่ำ บ้ำนนำงอย หมู่ที่ ๑๐ โดยแยกชุมชนบ้ำนนำงอย และบ้ำนแพะม่อนเป็นอีกหมู่บ้ำนหนึ่ง
จำนวนประชำกร ๗๔๐ คน ประชำกรชำย ๓๗๘ คน หญิง ๓๖๒ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
วัดดอยเงิน (วัดล่ำง)
วัดดอยเงิน สร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ตั้งอยู่บ้ำนท่ำโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม จ.
ล ำปำง สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หำนิ ก ำย เดิ ม วั ด ดอยเงิ น ตั้ ง อยู่ บ นดอย ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐำนของวั ด หลงเหลื อ อยู่
สันนิษฐำนว่ำ แต่เดิมวัดอยู่บนดอยเงิน แต่เนื่องจำกทำงขึ้นลงลำบำก และคงจะมีปัญหำเรื่องน้ำหรือปัจจัย
อื่น ๆ จึงได้ย้ำยมำในที่รำบ ที่ตั้งวัดดอยเงินปัจจุบันในเนื้อที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งำน ๑๐ ตำรำงวำ
อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย วิหำร กุฏิ ศำลำเอนกประสงค์ ศำลำบำเพ็ญกุศล และศำลำพั กร้อน ปูชนีย
วัตถุมีพระพุทธรูปโลหะ
วัดพระธำตุดอยเงิน (วัดบน)
วัดพระธำตุดอยเงิน ถูกบูรณะขึ้นใหม่ โดยพระครูบำคำปัน วัดนำแส่ง ซึ่งปัจจุบันได้มรณะภำพไป
แล้ว ปัจจุบัน พระครูบำสำมได้รับช่วงต่อในกำรดูแลวัด
โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยประชำชนในหมู่บ้ำน ร่วมกันสร้ำงอำคำรไม้ชั่วครำว
ขึ้นในพื้นที่โรงเรียนเก่ำ ซึ่งตั้งอยู่กลำงหมู่บ้ำน เปิดทำกำรสอนระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๔ มีนำยผัด ศรีพรหม เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ รำษฎรในหมู่บ้ำนร่วมกันสร้ำงอำคำรไม้ชั้น
เดียวขนำด ๔ ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง คิดเป็นมูลค่ำ ๙๐,๒๕๔ บำท โดยไม่ใช้งบประมำณจำกทำงรำชกำร
ต่อมำปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ต่อมำรำษฎรได้บริจำคเงินซื้อที่ดินสร้ำงโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน พื้นที่ ๙ ไร่ ๒ งำน ๔๐ ตำรำงวำ และได้รับงบประมำณก่อสร้ ำงอำคำรเรียนแบบ ป๑ก.
และอำคำรแบบเรียน ๑๐๕ /๐๖ ตลอดถึงอำคำรประกอบอื่นๆ ตำมลำดับ
สินค้ำประจำหมู่บ้ำน
กลุ่มทำข้ำวเกรียบฟักทอง ข้ำวเกรียบสมุนไพร หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงจันทมณี ปวงคำ

บ้ำนนำเดำ หมู่ที่ ๖
ควำมหมำยของคำว่ำ “เครือเดำ” เรียกตำมภำษำพื้น เมืองของคนเหนื อ เป็น พัน ธุ์ไม้ที่ ห ำยำก
หลังจำกที่ “เครือเดำ” ตำยลงไปนำนเข้ำรำกโคนต้นก็ผุกร่อนที่ดินรอบๆ ก็ยุบตัว กลำยเป็นหนองน้ำขนำด
ใหญ่คนเรียกว่ำ “หนองเครือเดำ” นำนๆเข้ำคำว่ำ “หนองเครือเดำ” ก็กลำยชื่อมำเป็น “หนองเดำ” ต่อมำ
มีชำวบ้ำนมำทำกำรเพำะปลูกและปรับพื้นที่เป็นที่นำรอบๆ หนองนี้ว่ำ “นำเดำ” เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๔๐๐
หรือประมำณ ๑๔๕ ปีที่ผ่ำนมำ
ประวัติหมู่บ้ำนนำเดำแห่งนี้ได้รับกำรบอกเล่ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่รุ่นก่อนๆ เล่ำสืบต่อกันมำว่ำ กำรตั้งชื่อ
หมู่บ้ำนตั้งชื่อตำมสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับหมู่บ้ำนอื่นๆ ในสมัยก่อนบ้ำนเมืองยั งไม่เจริญท่ำนได้เล่ำว่ำ ที่
กลำงทุ่งนำห่ ำงจำกวัดไปทำงทิศตะวันออกประมำณ ๓๒๐ เมตร มีเครือเถำขนำดใหญ่ อยู่เครือหนึ่งวัด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงได้ประมำณ ๓ เมตร เครือเดำนี้เป็นพันธุ์ไม้ประเภทเถำวัลย์และเป็นสมุนไพรใช้ในกำร
รักษำโรคของสมัยโบรำณด้วย หมอแผนโบรำณนำมำทำยำรักษำโรคต่ำงๆของคนเรำได้เป็นอย่ำงดี ต่อมำ
เมื่อเครือเดำตำยลงไปนำนเข้ำรำกโคนต้นก็ผุกร่อนที่ดินรอบๆ ก็ยุบตัว กลำยเป็นหนองน้ำขนำดใหญ่คน
เรี ย กว่ำ “หนองเครื อเดำ” นำนๆเข้ำค ำว่ำ “หนองเครือ เดำ” ก็ก ลำยชื่อ มำเป็ น “หนองเดำ” ต่ อมำมี
ชำวบ้ำนมำทำกำรเพำะปลูกและปรับพื้นที่เป็นที่ นำรอบๆ หนองนี้ว่ำ “นำเดำ” เมื่อมีรำษฎรอพยพมำตั้ง
บ้ำนเรือนอยู่ใกล้กับนำมำกขึ้นจนในที่สุด ก็รวมกันเป็นหมู่บ้ำนและมีกำรเรียกชื่อหมู่บ้ำนว่ำ “บ้ำนนำเดำ”
ตั้งแต่นั้นมำจนถึงทุกวันนี้
จำนวนประชำกร ๑,๒๓๒ คน ประชำกรชำย ๖๓๒ คน หญิง ๖๐๐ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
วัดนำเดำ
วัดนำเดำสร้ำงเมื่อ พ.ศ.๑๓๔๐ สมัยท้ำวอนันตยศพระโอรสของพระนำงจำมเทวี เจ้ำเมืองหริภุญ
ไชยได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำวันที่ ๘ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๑๔ สังกัดคณะสงฆ์นิกำยมหำยำน อำคำร
เสนำสนะ ประกบด้วย อุโบสถ ศำลำกำรเปรียญ และกุฏิ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทองสำริด พระสิงห์สำม
ศิลปะเชียงแสน พระครูโสภณ คณำรักษ์ อดีตเจ้ำอำวำสวัดนำเดำได้รวบรวมพระภิกษุและชำวบ้ำนผู้มีจิต
ศรัทธำจัดงำนทำงำนบุญสรงน้ำพระธำตุเพื่อเป็นสิริมงคล และสะเดำเครำะห์ ให้แก่หมู่บ้ำนเป็นประจำทุกปี
ชำวบ้ำนจึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๐๐ ทำงรำชกำรได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนประจำหมู่บ้ำนขึ้นที
วัดนำเดำใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนวัดนำเดำ” มีนำยแก้ว สัตตรัตนขจร เป็นครูใหญ่ ต่อมำมูลนิธิห นังสือพิมพ์
ไทยรัฐได้เข้ำมำช่วยเหลือก่อสร้ำงอำคำรเรียนและตั้งชื่อมูลนิธิขึ้น “โรงเรียนวัดนำเดำ” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๔๗
สินค้ำประจำหมู่บ้ำน
กลุ่มทอผ้ำบ้ำนนำเดำ หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงบุญปั๋น ยอดปนัน
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงจิตติยำ ต๊ะสุภำ
กลุ่มทำสุรำเสรี หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงน้อย แก้วมำ
กลุ่มกล้วยอบเนย หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงอำพร หน่อใหม่

บ้ำนนำหลง หมู่ที่ ๗
ชื่อหมู่บ้ำนน้ำหลง เนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำนที่มีสำยน้ำไหลผ่ำนสองสำยไหลวนเวียนกันอยู่ภำยในใน
หมู่บ้ำน ชำวบ้ำนจึงเรียกกันว่ำ “บ้ำนน้ำหลง” เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.๒๔๕๐ หรือประมำณ ๙๖ ปีที่ผ่ำนมำ
ประวัติอำชีพเกษตรกรรม ทำนำ อำชีพเสริมคือกำรจักสำน กำรแปรรูปสินค้ำ ทำงกำรเกษตร จำนวน
ประชำกร ๕๑๓ คน ประชำกรชำย ๒๔๒ คน หญิง ๒๗๑ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
วัดนทีวังกำรำม
ประวัติควำมเป็นมำ วัดนทีวังกำรำมตั้งอยู่บ้ำนน้ำหลง หมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม
จังหวัดลำปำง ก่อสร้ำงเมื่อพ.ศ.๒๔๘๐ แต่เดิมชื่อ “วัดน้ำหลง” ต่อมำเมื่อพ.ศ.๒๕๐๖ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดนที
วังกำรำม เนื่องจำกชำวบ้ำนเห็นว่ำชื่อวัดไม่เป็นศิริมงคล สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่
๒ งำน อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศำลำกำรเปรียญ และกุฏิ
สินค้ำประจำหมู่บ้ำนได้แก่
กลุ่มจักสำน หัวหน้ำกลุ่มคือ นำยอ้ำย ทำอำสำ
กลุ่มทำหน่อไม้อัดปิ๊บ หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงฟองแก้ว แก้วคำน้อย

บ้ำนนำสันติสุข หมู่ที่ ๘
กำรตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนำ ทำกำรเพำะปลูก และเนื่องจำกเป็นหมู่บ้ำน
ที่แยกมำจำกบ้ำนนำไผ่ หมู่ ๔ เมื่อพ.ศ.๒๕๓๙ จึงคงคำนำหน้ำชื่อว่ำ “นำ” ส่วนคำว่ำ สันติสุข หมำยถึง
ควำมสงบสุขร่มเย็นของคนในหมู่บ้ำน เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.๒๕๓๙ หรือประมำณ ๗ ปีที่ผ่ำนมำ
ประวัติหมู่บ้ำนนำสันติสุข เป็นหมู่ บ้ำนที่แยกมำจำกหมู่บ้ำนนำไผ่ หมู่ ๔ เมื่อพ.ศ.๒๕๓๙ เป็นที่
รวมของชุมชน ๒ แห่ง คือ บ้ำนหัวฝำย, บ้ำนปำกเหมือง ซึ่งอดีตบ้ำนปำกเหมืองเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ และมี
ศิลปินประจำหมู่บ้ำนในกำรซอพื้นเมือง เป็นที่รู้จักแพร่หลำยไปถึงต่ำงอำเภอและต่ำงจังหวัดในเรื่อง “ซอ”
และมีกำรเดินทำงไปแสดงซอในที่ต่ำงๆ เสมอ หำกมีงำนทำบุญบ้ำนใหม่ งำนบวช งำนฉลองใหญ่ๆ ของวัด
จะมีซอของบ้ำนปำกเหมือง สมัยนั้นก็คือ นำงคำฝำย ซึ่งเป็นเจ้ำของคณะซอ
จำนวนประชำกร ๖๘๗ คน ประชำกรชำย ๓๕๐ คน หญิง ๓๓๗ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
สินค้ำประจำหมู่บ้ำน คือ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงสุมำลี ปงกำวงค์

บ้ำนดงหนองจอก หมู่ที่ ๙
เดิมเป็นที่อำศัยของชุมชน ๓ ชุมชน คือ ๑ ป๊อกดงห้วยไร่ ๒ ป๊อกสบจอก ๓ ป๊อก
บ้ำน
หนอง (ป๊อก คือชุมชนเล็กๆ) เมื่อก่อตั้งเป็นหมู่บ้ำนจึงใช้ชื่อว่ำ “บ้ำนดงหนองจอก” จนถึงปัจจุบัน ก่อตั้ง
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๒ โดยแยกออกจำกบ้ำนสบแม่ทำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง
จำนวนประชำกร ๗๕๘ คน ประชำกรชำย ๓๘๖ คน หญิง ๓๗๒ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
สินค้ำประจำหมู่บ้ำน คือ
กลุ่มอำชีพ กลุ่มทอผ้ำกี่กระตุก

บ้ำนนำงอย หมู่ที่ ๑๐
กำรตั้งชื่อหมู่บ้ำนตำมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนำ ทำกำรเพำะปลูกและตั้งตำมชื่อวัด ซึ่งแต่เดิม
เศรษฐีน ำงงอยเป็น ผู้รวบรวมศรัทธำสร้ำงวัด ต่อมำชำวบ้ำนเรียกเพี้ยนจำก “นำงงอย” เป็น “นำงอย”
เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน แยกตัวออกเป็นหมู่บ้ำนในพ.ศ.๒๕๔๒ หรือประมำณ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ เป็นหมู่บ้ำนที่
แยกมำจำกหมู่บ้ำนท่ำโป่ง หมู่ที่ ๕ ห่ำงจำกตัวจังหวัด ๔๒ กิโลเมตร
จำนวนประชำกร ๔๘๗ คน ประชำกรชำย ๒๔๔ คน หญิง ๒๔๓ คน
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ พฤษภำคม ๒๕๕๔
ประวัติวัดหลวงนำงอย
วัดนำงอย หรือวัดหลวงนำงอย ตั้งอยู่บนเนินกลำงทุ่งนำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเสริมซ้ำย อำเภอเสริม
งำม จังหวัดลำปำง อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอเสริมงำม ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมำณ ๑๐ กิโลเมตร
ตำมถนนเสริมงำม-ลี้ มีทำงแยกเข้ำวัดอีก ๑ กิโลเมตร จำกคำบอกเล่ำต่อกันมำ ชื่อเดิมของวัดมีหลำยชื่อ
เช่น วัดนำงงอย วัดนำงอย วัดหลวงนำงอย วัดดอนแก้วทรำยมูล และวัดกอดแกด สำเหตุที่ชื่อวัดมีหลำยชื่อ
เล่ำว่ำในสมัยครูบำก๋ำวีละ เป็นเจ้ำอำวำสมีควำมกลัวพวกทำงใต้ หมำยถึง พวกที่มำจำกกรุงเทพฯ จะขึ้นมำ
เอำทรัพย์สินอันมีค่ำของทำงวัดไปจึงป้องกันไว้ไม่รู้จัก วัดแล้วก็ได้มำใช้ชื่อเดิมชื่อ “วัดนำงอย” ซึ่งเพี้ยนมำ
จำก “วัดนำงอย” ตำมชื่อของเจ้ำแม่เศรษฐีนำงงอย หรือนำงงอยที่เป็นผู้สร้ำงวัด โดยมีครูบำโน เป็นเจ้ำ
อำวำสองค์แรก วัดนำงอยแห่งนี้ได้สร้ำงขึ้นรำว พ.ศ.๒๒๐๐ อำยุรำว ๓๔๖ ปี ตรงกับสมัยอยุธยำตอนปลำย
นับว่ำเป็นวัดที่เก่ำแก่ที่สุดในอำเภอเสริมงำม
ตำมหลักฐำนที่พบเมื่อบูรณะซ่อมแซมวิห ำรเมื่อพ.ศ.๒๕๑๕ ได้พบรอยจำรึกที่ขื่อวิห ำรว่ำ จ.ศ.
๑๐๑๙ และสมุดข่อยปั๊บสำของวัดนำเดำ ม.๖ ต.เสริมซ้ำย อ.เสริมงำม จ.ลำปำง เขียนไว้ว่ำแม่เจ้ำเศรษฐี
นำงงยอ เป็นผู้สร้ำงวัด ข้ออ้ำงอิงอีกอย่ำง คือ ตำมตำนำนของวัดไหล่หินว่ำเจ้ำมหำปู่ผู้สร้ำงวัดไหล่หินเมื่อ
พ.ศ.๒๒๒๖ ได้มำดูรูปแบบกำรก่อสร้ำงวิหำรจำกวัดนำงงอย และวัดพระธำตุลำปำงหลวง ถึงแม้ว่ำวัดหลวง
นำงอยจะเป็ น วัดอัน เก่ำแก่ แต่นั กโบรำณคดีไม่ค่อยรู้จักเท่ำที่ควร ตำมผู้เฒ่ ำผู้ แก่ได้เล่ำสื บต่อกันมำว่ำ
บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มหนึ่งเรียกว่ำ ลั๊วะดอยจง” หรือ “ละว้ำดอยจง” ได้ตั้งหลัก
แหล่งในบริเวณดอยจงแล้วได้เคลื่อนย้ำยลงมำในลุ่มน้ำแม่ต๋ำ แม่ลำ ก่อนที่จะมีอำณำจักรล้ำนนำเกิดขึ้น
เจ้ำแม่เศรษฐีนำงงอยผู้สืบเชื้อสำยมำจำกลั๊วะดอยจงร่วมกับ ท้ำวนำมะวงค์ ผู้นำหมู่บ้ำนได้สร้ำงวัดนำงอย
ตำมศิล ปะล้ ำนนำผสมพม่ ำ เพรำะได้รั บ เอำศิ ล ปะ
กำรก่อสร้ำงมำจำกพม่ำที่ เคยเข้ำมำปกครอง
อำณำจักรล้ำนนำรำว พ.ศ.๒๑๐๑ - ๒๓๑๗
ในอดีตแต่โบรำณกำลที่ผ่ำนมำ เมื่อถึงครำวเทศกำลงำนทำบุญในท้องถิ่นนี้ ถ้ำมีกำรแห่ครัวทำนวัด
อื่นๆ จะต้องรอขบวนแห่ครัวทำนของวัดนำงอยเข้ำเป็นขบวนแรก ครัวทำนของวัดอื่นจะเข้ำก่อนไม่ได้ แม้
จะมำถึงก่อนก็ตำม จึงได้ชื่อว่ำ “วัดหลวงนำงอย”
สินค้ำประจำหมู่บ้ำนได้แก่
กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำน้ำพริกลำบ หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงวิรัตติกำล ไชยเมืองชื่น
กลุ่มหมอนดิ้นทอง หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงแสงเดือน ไชยเมืองชื่น
กลุ่มทำขนม (ข้ำวแคบสมุนไพร) หัวหน้ำกลุ่มคือ นำงเสำร์วณี ไชยเมืองชื่น

ศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนแม่ตำ
ประวัติกำรก่อตังโครงกำร
ก่อตั้งเมื่อวัน ที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๒๘ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พร้อมด้ว ย
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จเยี่ยมรำษฎรบ้ำนเหล่ำยำว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสริม
กลำง อำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำง ซึ่งในโอกำสนั้นได้ทรงทรำบจำกพระครูโสภณคณำรักษ์ เจ้ำคณะ
อำเภอเสริมงำมว่ำยังมีอีกหมู่บ้ำนหนึ่งคือ หมู่บ้ำนแม่ต๋ำ ซึ่งรำษฎรยำกจนมำก ไม่มีอำชีพที่แน่นอน ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นภูเขำที่พื้นที่ทำกินน้อย ซึ่งรำษฎรในหมู่บ้ำนดำรงชีพด้วยกำรรับจ้ำงตัดไม้ เลื่อยไม้ ล่ำสัตว์
และหำของป่ำออกขำย สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถทรงทรำบจึงได้เสด็จทอดพระเนตรสภำพ
หมู่บ้ำน และทรงเยี่ยมรำษฎรบ้ำนแม่ต๋ำในวันนั้นโดยไม่มีหมำยกำหนดกำรมำก่อน หลังจำกนั้นด้วยพระ
มหำกรุ ณ ำธิคุ ณ อั น ล้ น พ้ น ต่ อ รำษฎรบ้ ำ นแม่ ต๋ ำ ทรงรั บ สั่ งให้ ท่ ำนผู้ ห ญิ งสุ ป ระภำดำ เกษมสั น ต์ รำช
เลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถดำเนินกำรตรวจสภำพพื้นที่อย่ำงละเอียด
และทรงโปรดให้นำโครงกำรศิลปำชีพพิเศษมำช่วยเหลือรำษฎรบ้ำนแม่ต๋ำ เพื่อเป็นกำรเสริมรำยได้ และ
อำชีพที่สุจริตให้แก่รำษฎร โดยมีกิจกรรมเริ่มต้นดังต่อไปนี้
กำรผลิตเครื่องปั้นดินเผำ
กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กำรทอผ้ำ
กำรจักสำน
กำรแกะสลัก
หลังจำกนั้นได้ก่อสร้ำงอำคำรอันเป็นที่ตั้งโรงฝึกงำน โดยกองทัพทหำรช่ำงที่ ๔ (ห้วงระยะเวลำ
ตั้งแต่ ๒๒ ก.พ.-๒๕ มี.ค.๒๕๒๗) และกองทัพ ภำค๓, กองทำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๓
มณฑลทหำรบกที่ ๗ ขณะนั้น เข้ำมำรับผิดชอบ ซึ่งสถำนที่ครั้งแรกมีกำรก่อสร้ำงได้แก่
โรงทอผ้ำขนำดใหญ่ ๗ × ๑๖ เมตร หลังคำมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ไม่มีฝำผนังพื้นลำดด้วยซีเมนต์
ถังเก็บน้ำฝนจำนวน ๒ แห่ง ขนำด ๘ ลบ.ม.
ยุ้งข้ำว (ธนำคำรข้ำว ขนำดจุ ๑๐ เกวียน)
ต่อมำทำงสถำบั น วิจั ยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย กระทรวงวิทยำศำสตร์ได้
ร่วมกับรำษฎรสร้ำงอำคำรโรงฝึกงำนเครื่องปั้นดินเผำเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๒๗ ซึ่งแล้วเสร็จประมำณ
กลำงเดือนสิงหำคม ๒๕๒๗ และโรงแกะสลักไม้ (ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงประมำณ ๓ เดือน)
ซึ่งสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำม
บรมรำชกุมำรีเสด็จแทนพระองค์เพื่อทรงรับมอบอำคำร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๒๗
ต่อมำเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๒ กองทัพภำค ๓ กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
ภำค ๓ สั่งให้กรมทหำรรำบที่ ๗ เป็นหน่วยรับผิดชอบแทนมณฑลทหำรบก ที่ ๓๒ เนื่องจำกพันเอก
วิโรจน์ ทองมิตร รองผู้บังคับบัญชำกำรกรมทหำรรำบที่ ๗ ในขณะนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็ นนำยทหำรดูแล
ศู น ย์ ศิ ล ปำชี พ ภำคเหนื อ ทั้ งหมด และเมื่ อ วัน ที่ ๒๕ ธัน วำคม ๒๕๓๒ สั่ งกำรให้ ก รมทหำรรำบที่ ๑๗
รับผิดชอบแทนกรมทหำรรำบที่ ๗ หลังจำกนั้นตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมำได้สั่งกำรให้มณฑลทหำรบกที่
๓๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำบ้ำนแม่ต๋ำ ซึ่งปัจจุบัน พล.ต.วีรวัฒน์ ตั นสุหัส
ผู้บังคับบัญชำกำรกรมทหำรรำบที่ ๓๒ เป็นผู้อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำบ้ำนแม่ต๋ำ
อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้กำรจัดตั้ง โครงกำรศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนแม่ต๋ำในขณะนั้น จะได้ดำเนินกำรตำม
พระรำชประสงค์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สำมำรถขจัดปัญหำในภำพรวมทุกด้ำนให้หมดไป จึงจำเป็นอย่ำงยิ่ ง
ที่จะต้องพัฒนำในด้ำนอื่นๆ ควบคู่กันไปมิฉะนั้นรำษฎรบ้ำนแม่ต๋ำก็จะขยำยพื้นที่ทำกินด้วยกำรบุกรุกเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติอันอุดมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรทำลำยสภำพป่ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง

ดังนั้นกองศิลปำชีพจึงได้จัดตั้งโครงกำรพัฒนำขึ้นโดยใช้ชื่อว่ำ “โครงกำรพัฒนำบ้ ำนแม่ต๋ำ” เมื่อ
วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๑ โดยประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน ได้แก่ กองทัพภำค
ที่ ๓ จังหวัดลำปำง,กรมป่ำไม้,มูลนิธิแอมบำสเดอร์,คณะกรรมกำรประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ (กปร.) และกองศิล ปำชีพเพื่อกำรดำเนินงำนตำมพระรำชปณิ ธำนอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริม
พัฒนำอำชีพให้รำษฎรสำมำรถดำรงชีพอยู่ได้และมีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้รำษฎรมีควำม
รับผิดชอบในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะช่วยกันดูและรักษำทรัพยำกรป่ำไม้อันมีค่ำ

