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บทคัดยอ 

 การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “พิธีกวนขาวทิพย ประเพณีประดิษฐ ณ วัดพันธศรี หมูบานนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1.) ศึกษาประวัติของประเพณีกวนขาวทิพยและความ

เปนมาของประเพณีกวนขาวทิพยในหมูบานนาดี 2.) ศึกษากระบวนการกอตัวของประเพณีประดิษฐ 

ประเพณีกวนขาวทิพย ณ หมูบานนาดี โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ สังเกตการณอยางมีสวนรวม

และสัมภาษณเชิงลึก และวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) 

เพ่ือศึกษาพิธีกวนขาวทิพย ณ หมูบานนาดี  

 ผลการศึกษาพบวา พิธีกวนขาวทิพย นอกจากจะมีความศักดิ์สิทธิ์และความสําคัญในทางพุทธ

ศาสนาแลว การท่ีจัดงานประเพณีติดตอกันเปนระยะเวลายาวนานถึง 11 ป ทําใหชาวบานเกิดการ

ยอมรับและใหความสําคัญเปนประเพณีท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์และความสําคัญประจําหมูบาน อีกท้ังพิธี

กวนขาวทิพยยังมีผลตอความเชื่อของชาวบานหมูบานนาดีดวย โดยมีความเชื่อวาการรวมงาน

ประเพณีจะเปนบุญกุศลท่ียิ่งใหญแกชีวิตรวมถึงขาวทิพยท่ีทําใหสมปรารถนา เปนผลใหเกิดการ

สืบเนื่องความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีกวนขาวทิพยโดยเริ่มจากภายในหมูบานสูคนภายนอก นอกจากนี้

พิธีกวนขาวทิพยยังมีสวนชวยใหสังคมมีความสงบสุขมากข้ึน เปนพ้ืนท่ีในการผอนคลายจากงานหนัก

และปญหา อีกท้ังยังชวยลดความขัดแยงในหมูบานนาดี  
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บทท่ี 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  อาหารเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีสรางสรรคข้ึนโดยมนุษย ซ่ึงมีความแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอมและลักษณะของสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

มนุษยและธรรมชาติ อาทิ การใชประโยชนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสะทอนใหเห็น

ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งเหนือธรรมชาติผานประเพณี พิธีกรรม การเซนสรวงบูชา และ

ความเชื่อเก่ียวกับการบริโภคอาหาร นอกจากนี้อาหารอาจเปนสิ่งท่ีแสดงถึงอัตลักษณของสังคมหนึ่ง ๆ 

ไดเชนกัน ยกตัวอยาง เม่ือพูดถึงพาสตาหรือพิซซา คนก็จะนึกถึงอิตาลี (จักษุมาลย วงษทาว, 2554: 

1-2) 

 ในประเทศไทยก็เชนกัน อาหารถือเปนวัฒนธรรมสําคัญท่ีเปนอัตลักษณหนึ่งของไทย มีความ

หลากหลายและมีรสชาติ วัตถุดิบ วิธีปรุงท่ีเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน นอกจากการบริโภคแลว 

อาหารยังมีบทบาทในประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อดวย ซ่ึงอาหารแตละชนิดมีบทบาทท่ีแตกตาง

กันไปและถึงแมวาจะเปนอาหารชนิดเดียวกัน แตก็มีบทบาทไดหลากหลายเชนกัน ยกตัวอยาง ขาว

เหนียว ท่ีในภาคอีสานรับประทานเปนหลักแทนขาวเจาเปนชีวิตประจําวัน กลับกันในพิธีกรรมฟอนผี

ของภาคเหนือ ขาวเหนียวเปนสวนประกอบสําคัญในการทําขนมท่ีใชประกอบพิธีกรรม เชน ขาวตม

กนเหลี้ยม ขนมท่ีเปนเอกลักษณในการฟอนผีปานและฟอนผีมด ทําจากขาวสารเหนียวแชน้ําจนนิ่ม 

หอดวยใบตองเปนกรวยและใชตอกไมไผมัดใหแนน จากนั้นนําไปตมคูกับใบตองเปลาท่ีขดคลายกับ

ขาวตม ซ่ึงในพิธีฟอนผีปานจะใชขนมนี้จํานวนมากในการแขวนรอบปะรําฟอนฝเพ่ือเปนเครื่องสังเวย

และแจกจายแกผูเขารวมพิธี รับประทานกับมะพราวขูดหรือน้ําตาลถือวาเปนขนมมงคล บันดาลให

เกิดโชคลาภ เปนตน (สุนทร คํายอด, 2561: 59-61) 

 จากท่ีกลาวขางตนเห็นไดวา อาหารมีหลายประเภท หลากหลายรสชาติ มากบทบาทและ

ความหมาย ท้ังหมดนี้ข้ึนอยูกับกลุมคนในแตละพ้ืนท่ีนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องอาหารกับ

ประเพณีและพิธีกรรม ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นความเชื่อและความหมายของอาหารไดและทําใหเห็น

ถึงความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสภาพแวดลอมดวย  

 ขาวทิพย เปนชื่อของอาหารประเภทหนึ่งท่ีมีชื่อเรยีกหลากหลายตางกันไปตามความเชื่อของ

แตละทองท่ี แตละคน เชน ขาวมธุปายาส ขาวกระยาทิพย ขาวยาคู ขาวยาโค มธุปายาสสาคู เปนตน 

ขาวทิพยมีประวัติความเปนมาท่ีมีความเก่ียวของในทางพุทธศาสนา และอาจแตกตางไปตามแตละ

ทองท่ี (กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส อางใน พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ, 2552: 78-84)  

 

 ความเปนมาแรกเปนท่ีรูจักกันมาก เนื่องจากปรากฏในพุทธประวัติ กลาววา ในชวงเวลากอน

การตรัสรูของพระพุทธเจา ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย เปนอาหารท่ีนางสุชาดาทําเพ่ือถวายแดเทวดา 
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เนื่องจากนางสมปรารถนาในคําอธิษฐานของตน แตนางเขาใจวาพระโพธิสัตว(พระพุทธเจา) เปน

เทวดา นางจึงถวายขาวมธุปายาสโดยการปนเปนกอนใสถาดทองแดพระโพธิสัตวท่ีประทับอยูใตตน

นิโครธในวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 และกลาววา “ขอมโนรถของทานจงสําเร็จเหมือนมโนรถของดิฉัน

ท่ีสําเร็จแลวเถิด” จากนั้นนางก็ไป หลังจากนั้นพระองคก็เสวยและนําถาดทองไปลอยท่ีริมแมน้ําเนรัญ

ชราและทรงอธิษฐานวา หากพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขอใหถาดลอยทวนกระแสน้ํา 

จากนั้นถาดก็ลอยทวนกระแสน้ํา จากนั้นพระองคทรงไดสําเร็จและตรัสรูอริยสัจ 4 ดังนั้นพระองคจึง

ถือวาภัตตาหารม้ือนี้มีสวนทําใหพระองคตรัสรู (พระเทพดิลก, 2550: 47) 

 และอีกหนึ่งความเปนมาท่ีปรากฏในพระธรรมบทตอนหนึ่งกลาววา ในยุคของพระพุทธเจา

พระนามวา วิปสสี มีสองพ่ีนองชื่อ มหากาลและจุลกาล ไดนําขาวสาลีท่ีเพ่ิงออกรวงตั้งทองเปนน้ํานม

ไปตมดวยน้ํานมสด ผสมเนย น้ําตาล น้ําผึ้ง แลวนําไปถวายแดพระพุทธองคและสาวก พรอมท้ัง

อธิษฐานใหตนบรรลุธรรมกอนคนท้ังปวง จากนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรยท่ีขาวท่ีถูกเก็บรวงไปแลวงอกงาม

อีกครั้ง จุลกาลจึงนําขาวไปทําบุญตอรวมท้ังสิ้น 9 ครั้ง ผลบุญครานั้นสงผลในยุคของพระพุทธเจาองค

ปจจุบัน ทําใหจุลกาลไดเปนอรหันตสาวกองคแรกของโลก รูจักกันในนามวา พราหมณอัญญาโกณ

ฑัญญะ (พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม อางใน พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ, 2552: 81-82) 

 จากความเปนมาดังขางตน ทําใหขาวทิพยมีความหมายและความสําคัญในทางพุทธศาสนา 

และสื่อถึงความเชื่อเก่ียวกับขาวทิพยวา ขาวทิพยเปนอาหารท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ เม่ือรับประทานพรอม

อธิษฐานจะสมดั่งปรารถนา ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาเปนหลักจึงใหความสําคัญ

และนํามาซ่ึงประเพณีกวนขาวทิพย โดยมีบันทึกวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนพระราชพิธีท่ีทําใน

เดือน 10 ถือเปนหนึ่งในประเพณีโบราณของหลวงท่ีปฏิบัติและมีมาชานานตั้งแตสมัยสุโขทัยและกรุง

ศรีอยุธยาเปนราชธานี จากนั้นในรัชกาลท่ี 1 ไดมีการฟนฟูครั้งใหญ แตมาละเวนไปในสมัยรัชกาลท่ี 2 

และรัชกาลท่ี 3 ทายท่ีสุดในรัชกาลท่ี 4 จึงไดฟนฟูประเพณีกวนขาวทิพยข้ึนมาอีกครั้งและปฏิบัติสืบ

มาจนทุกวันนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2556: 515-518)  

 ประเพณีกวนขาวทิพยมิใชเพียงแตเปนประเพณีของหลวงเทานั้น ในหมูชนผูนับถือและ

ศรัทธาในพุทธศาสนาก็ปฏิบัติสืบทอดประเพณีกวนขาวทิพยเชนกัน แมประเทศไทยจะมีการจัด

ประเพณีนี้นอยลงในปจจุบันก็ตามที เหตุของการท่ีจัดประเพณีนี้นอยลงเพราะวาการจัดการและ

ดําเนินการมีข้ันตอนท่ีหลากหลาย ซับซอน ตองการความพิถีพิถันและประณีต รวมถึงความรวมแรง

รวมใจของคนในพ้ืนท่ี หากขาดสิ่งใดไปยอมทําใหประเพณีไมอาจสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

 อยางไรก็ตามยังคงสามารถพบพ้ืนท่ีท่ียังคงจัดงานประเพณีกวนขาวทิพยไดอยู ยกตัวอยาง 

จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน ประเพณีกวนขาวทิพยท่ีจัดโดยคน

ท่ัวไปสวนมากจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความสะดวกและความเหมาะสมของชุมชน เชน วันจัดงานอาจ

ไมใชเดือนสิบตามแบบพิธีของหลวง อาทิ วัดพิชยญาติการามหรือวัดพิชัยญาติ ท่ีอยูเขตคลองสาน 
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะจัดประเพณีข้ึนในชวงวันวิสาขบูชา เปนตน (“กวนขาวทิพย วัดพิชัยญาติ 

ประเพณีในวันวิสาขบูชา”, 2561.: ออนไลน)  

 นอกจากขางตนแลว หมูบานนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เปนอีกหนึ่งท่ีท่ียังคงมีการปฏิบัติ

ประเพณีกวนขาวทิพยอยูโดยจัดท่ีวัดพันธศรี หมูบานนาดีเปนหมูบานขนาดกลาง ทําการเกษตรเปน

อาชีพหลัก คนในหมูบานมีความสัมพันธท่ีแนนแฟนและพ่ึงพากัน ตอมาภายหลังเม่ือความเจริญ

แพรกระจายเขาสูหมูบาน คนวัยหนุมสาวในหมูบานก็เริ่มออกไปทํางานโรงงานและรับจางท่ัวไป

มากกวาทําการเกษตรเนื่องจากมีทางเลือกทางอาชีพมากข้ึน และเม่ือประมาณป พ.ศ. 2530 มี

มิชชันนารีเขามาเผยแผคริสตศาสนาและชักจูงใหคนในหมูบานเปลี่ยนศาสนาเพ่ือไปนับถือศาสนา

คริสต ซ่ึงเหตุการณนี้ถือเปนความแปลกใหมท่ีเขามาอยางรวดเร็วสงผลใหชาวบานมีความรูสึกไม

ม่ันคงทางจิตใจ อีกท้ังไมสามารถทําความเขาใจในจุดประสงคและคําสอนท่ีมิชชันนารีตองการเผยแพร 

ชาวบานจึงเลือกท่ีจะตอตานคนแปลกหนาท่ีเขามาในหมูบาน แตในทางกลับกันก็มีชาวบานจํานวนไม

นอยท่ีคลอยตามและแสดงตนวา ตนเองไดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต จึงกลาวไดวา ในหมูบานนาดี

มีท้ังฝายตอตานศาสนาคริสตและฝายคลอยตาม โดยฝายผูตอตานท่ีไมสามารถยอมรับไดก็พยายามกีด

กันผูท่ีนับถือศาสนาคริสต อีกท้ังยังปฏิเสธไมใหความชวยเหลือรวมถึงปฏิสัมพันธตอคนท่ีนับถือศาสนา

คริสตดวยเชนกัน จึงเกิดเปนความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางคนใน ผูท่ีนับถือคริสตจึงไมไดแสดงตน

มาก  

 อยางไรก็ตาม เม่ือผานไปประมาณ 3-4 ป ก็เกิดเหตุการณท่ีทําใหปญหาความขัดแยงทาง

ศาสนาบางเบา จากเหตุการณนั้นทําใหชาวคริสตในหมูบานมีศรัทธาตอศาสนาคริสตนอยลง บางก็หัน

กลับไปนับถือศาสนาพุทธเชนเดิม อีกท้ังยังทําใหชาวบานไดพูดคุยกันมากข้ึน ซ่ึงความรุนแรงของ

ปญหาไดคอย ๆ เบาบางลงตามกาลเวลา นอกจากนี้ในสภาพสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากใน

ปจจุบันก็มีสวนท่ีชวยใหชาวบานชาวพุทธและชาวคริสตไดมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน เชน การต้ังกลุม

เศรษฐกิจเล็ก ๆ ของผูหญิงในหมูบานเปนรายเสริม กระนั้นปญหาก็ยังคงอยู แตไมไดปรากฏใหเห็น

ชัดเจนนักเม่ือเทียบกับอดีต 

 พระครูสุนทรสารคุณ เจาอาวาสวัดพันธศรีซ่ึงเปนวัดประจําหมูบานนาดีกลาววา ประเพณี

กวนขาวทิพยในหมูบานนาดีมีมานานมากแลว แตกอนหนานี้ประมาณ 40 กวาปประเพณีนี้เลิกจัดไป

เนื่องจากมีประสบปญหาในการดําเนินพิธี ถัดมาเม่ือป พ.ศ. 2550 พระครูสุนทรสารคุณไดทําการรื้อ

ฟนประเพณีกวนขาวทิพยข้ึนมาอีกครั้ง โดยทานกลาววาทานตองการสืบสานประเพณีกวนขาวทิพย

และเห็นถึงความสําคัญของขาวทิพยในเชิงพุทธศาสนาซ่ึงเปนอาหารม้ือสําคัญกอนการตรัสรูของ

พระพุทธเจา (พระครูสุนทรสารคุณ, 2561 : สัมภาษณ) 

 ประเพณีกวนขาวทิพยแหงหมูบานนาดีถูกรื้อฟนข้ึนใน พ.ศ. 2550 โดยพระครูสุนทรสารคุณ

และการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนโดยใชวัตถุดิบและระเบียบวิธีการเหมือนกับอําเภอประจันต

คามท้ังสิ้น จัดงานทุกวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป ภายหลังใน พ.ศ. 2554 วัตถุดิบบางอยางถูก
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ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมและสะดวกในการเฟนหามากข้ึน นอกจากนี้ในตอนกลางคืนยังมีงานวัดซ่ึง

ประกอบไปดวย การสอยดาวการกุศลและรําวงยอนยุค รวมถึงการสวดมนตขามปดวยซ่ึงเปนงาน

เฉลิมฉลองปใหมท่ีมีมานานกอนการรื้อฟนประเพณีกวนขาวทิพยแลว ท้ังนี้ไมใชเฉพาะคนในหมูบาน

นาดีเทานั้นท่ีเขารวมพิธี ยังมีการกระจายขาวไปยังชุมชนใกลเคียง จึงทําใหมีผูคนมารวมงานประเพณี

มากข้ึน บางก็มาชวยจัดเตรียมวัตถุดิบและสถานท่ี ผูเขารวมเชื่อวาจะไดบุญมาก และนอกจากจะ

เรียกวา ขาวทิพย แลว บางคนก็เรียกขาวทิพยวา ขาวสมปรารถนา เพราะเชื่อวาหากอธิษฐานแลว

ทานจะสมปรารถนาทุกอยาง ท้ังนี้ภายหลังประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรี ไดถูกกําหนดใหเปน 

“ประเพณีประจําอําเภอนาดี” โดยหลวงพอเจาคณะอําเภอนาดี 

 โดยในป พ.ศ. 2550 เปนชวงท่ีชาวบานในหมูบานนาดีคอนขางหางศาสนามาก ทุกคนตางมุง

ทํางานเพ่ือปลดหนี้จากการทําเกษตรกรรมท่ีเกินตัวเนื่องจากพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการเกษตรมากไป 

รวมถึงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมากมักไปทํางานในตัวเมืองหรือจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทําใหไมมี

โอกาสทํากิจกรรมทางศาสนานัก ในหมูบานเหลือเพียงผูสูงอายุและเด็กอายุไมเกิน 15 ปเสียสวนใหญ 

อีกท้ังความสัมพันธของคนในหมูบานก็หางเหินมากข้ึนเชนกัน ในเทศกาลสําคัญอยางวันสงกรานตก็มี

คนเขารวมนอยลงเนื่องจากคนสวนมากไมกลับบาน บางก็เลือกไปเท่ียวท่ีอ่ืน ฉะนั้นการรื้อฟนประเพณี

กวนขาวทิพยสงผลใหชาวบานในหมูบานมีโอกาสพัฒนาและเพ่ิมพูนความสัมพันธตอไปกัน ดวยความ

ท่ีประเพณีกวนขาวทิพยตองใชแรงคนจํานวนมากจึงทําใหชาวบานไดมีสวนรวมในการจัดเตรียมและ

ประกอบพิธีรวมกันเชน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหชาวคริสตในหมูบานไดมีสวนรวมดวย เชน การ

จัดซ้ือ จัดเตรียมวัตถุดิบ แมจะไมสามารถเขารวมชวงพิธีการ แตก็สามารถชวยในข้ันตอนกอนเริ่มพิธี

ได ชาวบานทุกคนตางรวมดวยชวยกัน ท้ังนี้กลาวไดวา ประเพณีกวนขาวทิพยสงผลใหชาวบานแหง

หมูบานนาดีแหงนี้ไดใชเวลารวมกัน มีปฏิสัมพันธ เพ่ิมพูนความสามัคคี สรางความผอนคลาย และยัง

ใกลชิดศาสนามากข้ึนจากกิจกรรมตาง ๆ ในงานพิธี เชน การทําบุญในรูปแบบตาง ๆ ท่ีทางวัดจัดข้ึน 

เปนตน 

 ดังท่ีกลาวมาจึงทําใหผูศึกษามุงศึกษาประเพณีกวนขาวทิพยของหมูบานนาดี โดยใชแนวคิด

ประเพณีประดิษฐ (Invented Traditional) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีสรางข้ึนจากการอางอิงถึง

ความเชื่อของคนในชุมชนท่ีเปนท่ีนับถือ เปนกระบวนการท่ีสรางข้ึนเพ่ือจุดมุงหมายรวมบางอยางของ

ชุมชนโดยอางอิงจากทรัพยากรเดิมท่ีมีอยูในชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้คือความเชื่อและนับถือในพุทธศาสนา 

(Hobsbawm and Ranger, 2010) และนํามาสูประเด็นท่ีวา เหตุใดจึงเกิดกระบวนการสรางประเพณี

กวนขาวทิพยใหเปนประเพณีประดิษฐ ท้ังนี้ทางวัดพันธศรีมีจุงมุงหมายอยางไรในการรื้อฟนประเพณี

กวนขาวทิพยและกําหนดใหวันท่ี 31 ธันวาคม เปนวันประเพณีกวนขาวทิพย ซ่ึงเปนชวงวันหยุดยาวท่ี

คนท่ีไปทํางานในท่ีอ่ืน ๆ กลับมารวมประเพณี และประเพณีกวนขาวทิพยมีบทบาทตอชุมชนอยางไร 

รวมถึงประเพณีกวนขาวทิพยสะทอนใหเห็นถึงสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจไดหรือไม  
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วัตถุประสงคของการศึกษา  

 1. ศึกษาประวัติของประเพณีกวนขาวทิพยและความเปนมาของประเพณีกวนขาวทิพยใน

หมูบานนาดี 

 2. ศึกษากระบวนการกอตัวของประเพณีประดิษฐ ประเพณีกวนขาวทิพย ณ หมูบานนาดี 

 

คําถามของการศึกษา  

 1. ประเพณีกวนขาวทิพยมีบทบาทและความสําคัญตอหมูบานนาดีอยางไร 

 2. ประเพณีกวนขาวทิพยถูกทําใหเปนประเพณีประดิษฐอยางไร และประเพณีประดิษฐกวน

ขาวทิพยมีบทบาทอยางไรตอหมูบานนาดี 

 3. ประเพณีกวนขาวทิพยสะทอนใหเห็นถึงสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจไดหรือไม 

อยางไร  

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อทางพุทธศาสนาของชุมชน 

นอกจากนี้ประเพณีกวนขาวทิพยยังเปนประเพณีประดิษฐโดยเปนเครื่องมือหนึ่งในการชวยใหเกิด

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน และเปนการสืบทอดความเชื่อทางพุทธศาสนา ท้ังนี้ประเพณี

กวนขาวทิพยยังสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม และรวมถึงปญหาและความขัดแยงในชุมชน 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 ขอบเขตเนื้อหา 

     ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของขาวทิพยหรือขาวมธุปายาส ความเชื่อเก่ียวกับขาว

ทิพย ตลอดจนรูปแบบการผลิตหรือการดําเนินการของประเพณีกวนขาวทิพย จากบทความ หนังสือ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ี คือ หมูบานนาดีและวัดพันธศรี รวมถึงการ

สังเกตการณอยางมีสวนรวมโดยการเขารวมประเพณีกวนขาวทิพย 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และประชากร 

     การศึกษานี้กําหนดขอบเขตท่ีหมูบานนาดี หมู 1 ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

และวัดพันธศรีซ่ึงเปนสถานท่ีจัดประเพณีกวนขาวทิพย โดยจะสัมภาษณบุคลากรในวัด คือ เจาอาวาส 
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และมัคนายก ตลอดจนคนในหมูบานนาดี คือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ชาวบานท่ีมีอายุ 30 ปข้ึน

ไป ซ่ึงเปนท้ังผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานประเพณีและผูท่ีไมไดเขารวมงานประเพณี 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา  

 ในการศึกษานี้  ผู ศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา โดยแบงเปน หนึ่ง การ

สังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม สอง การสัมภาษณเชิงลึก และสาม การศึกษาเอกสาร

และวิเคราะหขอมูลท่ีมีความเก่ียวของกับชิ้นงาน โดยแตละข้ันตอน ดังนี้ 

 

1. การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 

 ในข้ันตอนนี้ ผูศึกษาไดทําความเขาใจถึงสภาพแวดลอมท่ัวไปของหมูบานนาดี วิถีชีวิตความ

เปนอยูของคนในหมูบาน ตลอดจนวิธีคิด ความคิดเห็นของคนในหมูบานท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ  

 ท้ังนี้ การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ผูศึกษาสืบคนขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับหมูบานนาดี

จากทางอําเภอนาดีบางสวน และจากผูชวยผูใหญบานบางสวน เชน ลักษณะหมูบาน ศาสนา สภาพ

เศรษฐกิจ อาชีพ เปนตน นอกจากนี้แลว ผูศึกษาไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีบริเวณหมูบานดวยเพ่ือใหทราบ

ถึงรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับหมูบาน  

 ในสวนของการสังเกตการณแบบมีสวนรวม คือ การชวยจัดเตรียมวัตถุดิบและของอ่ืน ๆ ใน

งานประเพณีกวนขาวทิพย และการเขารวมงานประเพณีกวนขาวทิพย ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 31 ธันวาคม 

ซ่ึงจากสวนนี้จะทราบถึงข้ันตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบในการทําขาวทิพย และองคประกอบตาง ๆ ท่ีใช

ในการจัดสถานท่ีดําเนินงาน นอกจากนี้ยังทราบถึงลําดับการดําเนินงานประเพณีกวนขาวทิพยเชนกัน 

2. การสัมภาษณเชิงลึก 

 ในข้ันตอนนี้ ผูศึกษามุงเนนไปท่ีความคิด ความเชื่อของคนในหมูบานนาดีท่ีมีตอประเพณีกวน

ขาวทิพย โดยผูศึกษาเลือกสัมภาษณ ดังนี้ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และคนในหมูบานนาดีท่ีเขา

รวมงานประเพณีกวนขาวทิพย นอกจากนี้ยังรวมถึงจุดประสงคของการจัดประเพณีกวนขาวทิพยใน

หมูบานนาดีดวย โดยจะสัมภาษณพระครูสุนทรสารคุณ เจาอาวาสวัดพันธศรี และมัคนายก อยางไรก็

ตาม การพูดคุยอาจสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของคนในหมูบานดวย 

3. การศึกษาเอกสารและวิเคราะหขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับช้ินงาน 

 การศึกษานี้ ใชกรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ โดย Eric Hobsbomw (1983) ในการ

วิเคราะหเนื้อหาเปนหลัก ฉะนั้นผูศึกษาจึงศึกษา เรียบเรียง วิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ หนังสือ 

บทความวารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับแนวคิดประเพณีประดิษฐ เพ่ือทําความเขาใจ
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แนวคิดมากข้ึน นอกจากนี้ ผูศึกษาไดคนควาเก่ียวกับอาหาร ขาวทิพย ประเพณีกวนขาวทิพยเชนกัน 

ซ่ึงขอมูลนี้จะนํามาประกอบการทําความเขาใจและวิเคราะหรวมกับขอมูลท่ีไดจากภาคสนามนั้นเอง 

 

สถานท่ีในการศึกษา    

 หมูบานนาดี หมู 1 ตําบลนาดี อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 25220 และวัดพันธศรี ซ่ึงเปน

สถานท่ีจัดประเพณีกวนขาวทิพย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับประวัติและความเปนมาประเพณีกวนขาวทิพย ตลอดจน

ทราบถึงรายละเอียดและข้ันตอนของการจัดประเพณีกวนขาวทิพยในหมูบานนาดี 

 2. เขาใจกระบวนการกอตัวของประเพณีประดิษฐ ประเพณีกวนขาวทิพย หมูบานนาดี 

 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน  

 การศึกษาใชระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2561 จนถึง

เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562 โดยแบงออกเปน 

 

สิงหาคม 2561 – พฤศจกิายน 2561 ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสาร ท้ังหนังสือ 
บทความ และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหได
ขอมูลเบื้องตนกอนลงพ้ืนท่ีภาคสนาม และสํารวจ
พ้ืนท่ีชุมชนเบื้องตนเพ่ือเขาใจถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 

ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 ศึกษาพ้ืนท่ีชุมชน พูดคุยสัมภาษณเชิงลึกกับคนใน
ชุมชน และสังเกตการณอยางมีสวนรวมในประเพณี
กวนขาวทิพย 

มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 นําขอมูลท่ีไดจากท้ังเอกสารและพ้ืนท่ีมารวบรวม
เพ่ือตีความและวิเคราะห 

เมษายน 2562  สรุป ตรวจทาน แกไข และจัดทํารูปเลม 
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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่อง “ประเพณีกวนขาวทิพย : ประเพณีประดิษฐ ณ วัดพันธศรี หมูบานนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี” เปนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสราง ประเพณีกวนขาวทิพย ภายใตแนวคิด

ประเพณีประดิษฐ และศึกษาบทบาท ความสําคัญของประเพณีกวนขาวทิพยตอหมูบานนาดี จึง

จําตองทําความเขาใจแนวคิดประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) เพ่ือนําไปวิเคราะหประกอบ

กับขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมในแงมุมตาง ๆ รวมถึงขอมูลจากภาคสนาม  

 

แนวคิดประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition)  

 Invented Tradition หรือ ประเพณีประดิษฐ ถูกใชอยางกวางขวางในชวงปลายศตวรรษท่ี 

19 และศตวรรษท่ี 20 โดยมีความหมายไมชัดเจนนัก ในมุมมองของ Eric Hobsbawn ประเพณี

ประดิษฐเปนปรากฏการณทางสังคมหนึ่ง (Hobsbawm, 1983) 

 Eric Hobsbawm กลาววา ประเพณีประดิษฐ คือ ชุดปฏิบัติ (set of practices) ท่ีถูกปฏิบัติ

ซํ้า ๆ สงตอจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง (Repetition) และไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในสังคมนั้น ๆ 

กระท่ังกลายเปนพิธีการหนึ่งในสังคม (Ritualization) ในอีกทางหนึ่ง Hobsbawm คิดวา ประเพณี

ประดิษฐไมไดเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แตเกิดจากการอางอิงถึง อดีตหรือทุน ท่ีมีในสังคม เชน ความ

เชื่อ พิธีกรรม เรื่องเลา ตํานาน ประวัติศาสตร หรือเรียกอีกอยางวา วัตถุดิบเกาแก (Ancient 

Materials) รวมถึงสิ่งท่ีมีอยูในสังคม มาปรับใชใหเขากับบริบทและสถานการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจากอดีต ผสมผสาน ประยุกตกันจนเกิดเปนสิ่งใหม และบางอาจกลาวอางอิงความโบราณมาสราง

เปนประเพณีประดิษฐ ท้ังนี้ยังตองสามารถปรับใหตอรองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง ณ ขณะนั้นไดดวย ซ่ึงประเพณีประดิษฐถูกสรางโดยผูมีอํานาจมากกวาเกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ 

 ขณะเดียวกัน Hobsbawm ยังกลาววา บางประเพณี สวนประกอบท่ีจะถูกนํามาสรางเปน

ประเพณีประดิษฐก็ไมไดมีสวนเก่ียวของ อางอิงกับอดีตแตอยางใด ซ่ึงประเพณีเหลานี้เปนเพียงการ

ประดิษฐทางวัฒนธรรม เปนปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันเพ่ือตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเชนเดียวกับจากท่ีกลาวมาขางตน นอกจากนี้ บางครั้งประเพณีประดิษฐก็อาจ

เปนสิ่งท่ีไมไดถูกสรางโดยสังคม และเปนไปไดท่ีจะเกิดข้ึนมาจากคน ๆ เดียวหรือไมสามารถหาผูสราง

ได วาเกิดประเพณีนี้ข้ึนเม่ือใด เชน ตํานานกําเนิดลูกเสือ (Boy Scouts) โดยการริเริ่มของ Baden 

Powell ท่ีปจจุบันกลายเปนสิ่งท่ีคนมีความรูสึกรวมกัน เปนตน 
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 นอกจากท่ีกลาวในขางตน “ประเพณีประดิษฐ” ไมใชแคเพียงประเพณี แตยังรวมถึงการ

กระทํา กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดการผลิตซํ้า และสรางข้ึนใหม ซ่ึงมักจะสรางเรื่องราวใหกิจกรรมหรือการ

กระทํานั้น ๆ เพ่ือใหเชื่อมโยงกับอดีตหรือการอางอิงไปยังอดีต ใหมีการนํามาปฏิบัติจนไดรับความ

นิยม อาจยาวนานหรือไมก็ข้ึนอยูกับบริบทท่ีเก่ียวของนั้นๆ (เมธาวี ศิริวงศ, 2556 : 13) 

 จากขางตน Hobsbawm กลาวถึงประเพณีเกา ๆ ในสังคมตาง ๆ วา หากสังคมมีประเพณี

เกาของจริงอยู (Genuine Tradition) ประเพณีประดิษฐก็ไมจําเปน เพราะนั่นแสดงถึงวา ประเพณี

ดั้งเดิมท่ีมีอยูยังคงมีบทบาทและหนาท่ี รวมถึงศักยภาพในการรับมือกับสภาวะสังคมท่ีเปนอยูได ซ่ึง

แนนอนวา หากเวลาผานไปแลวประเพณีนั้นไมสามารถแสดงศักยภาพไดเต็มท่ี ยอมเกิดประเพณี

ประดิษฐข้ึนมาเพ่ือรับมือกับสภาวการณสังคมท่ีเปนไปในขณะนั้น 

  กลาวไดวา “ประเพณีประดิษฐ” เปนปรากฏการณทางสังคมหนึ่งท่ีกอตัวข้ึนจากการอางอิง

อดีตท่ีมีสัมพันธกับสังคมหนึ่ง ๆ มาตีความใหม ดัดแปลง และแตงเติมข้ึนใหมเพ่ือรับมือกับสภาวการณ

สังคมท่ีมีความไมแนนอน หรืออาจรวมถึงความขัดแยง ท้ังในแงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

(Hobsbawm อางใน เอกรินทร พ่ึงประชา, 2545)   

 จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) โดย Eric 

Hobsbawm ผูศึกษาไดทําความเขาใจกระบวนการการสรางประเพณีประดิษฐ ตลอดจนปจจัย และ

จุดประสงคมากข้ึน ซ่ึงผูศึกษาสามารถนําสวนนี้ประกอบการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษานี้ได 

อีกท้ังยังชวยเปดมุมมองใหผูศึกษากระจางในมุมมองท่ีคาดไมถึงในพ้ืนท่ีและขอมูลดวยเชนกัน 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

 จากการสืบคนหนังสือ วิทยานิพนธ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษา

ขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับประเด็น “ประเพณีกวนขาวทิพย : ประเพณีประดิษฐ ณ วัดพันธศรี 

หมูบานนาดี จังหวัดปราจีนบุรี” แบงไดเปน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรก วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ

อาหาร ประเด็นท่ีสอง วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับขาวทิพย และประเด็นท่ีสาม วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

กับแนวคิดประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition)  

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับอาหาร 

อาหารในทางมานุษยวิทยา 

 จากงานวิจัยเรื่อง อาหาร: ความเขาใจในเพศสภาพ ชนชั้น และอํานาจ โดยอรุษยา ผูพัฒน 

(2547) กลาววา อาหารไมเพียงแตเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได แตอาหารยังเปน
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เครื่องมือหนึ่งทางวัฒนธรรมท่ีถูกใชสงผานการครอบงําและการกดข่ีตาง ๆ โดยอาหารเกิดข้ึนจากการ

ประดิษฐคิดคนของมนุษยและสืบทอดตอจากรุนสูรุน มีความแตกตางไปข้ึนกับพ้ืนฐานของ

สภาพแวดลอมและสภาพสังคม  ท้ังนี้อาหารสามารถสะทอนใหเห็นถึงเรื่องทางสังคมไดหลายแง ไมวา

จะความรูสึกนึกคิด สถานภาพ ความเชื่อ หรือความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางมนุษยในสังคมนั้น ๆ  ใน

สังคมหนึ่ง อาหารเหลานี้เองลวนเกิดข้ึนจากการประกอบสรางทางสังคม และเปนเครื่องมือทาง

วัฒนธรรมท่ีคอยครอบงําความเชื่อทางสังคม  

 เชนเดียวกับในบทความ การตอรองเชิงอํานาจและการเปลี่ยนแปลงความหมายของผัดไทย: 

จากเมนูชาตินิยมสูอาหารไทยยอดนิยม โดยพูนผล โควิบูลยชัย (2556) ท่ีกลาวถึงอาหารในแงเดียวกัน

และมีการเพ่ิมเติมวา อาหารกับวัฒนธรรมเปนเรื่องของความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีมีการเขามาปะทะ

ตอรองในเรื่องของความหมายอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เนื่องจากการบริโภคอาหารของมนุษยไมไดเปนเพราะ

เหตุผลทางชีวภาพหรือการกินเพ่ือดํารงอยูอยางเดียว แตเปนกิจกรรมท่ีมีความหมายเชิงวัฒนธรรม

ซอนอยู เพราะถูกกําหนดวาควรทานตอนไหน ทานอยางไร ในโอกาสใด 

 ในทางกลับกัน อาหาร จากหนังสือเรื่อง มนุษยกับวัฒนธรรม โดยยศ สันตสมบัติ (2548) 

และจากงานวิจัยเรื่อง อาหารทองถ่ินในสังคมปจจุบัน: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบานหนองรังกา ต.โคก

กรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยจักษุมาลย วงษทาว (2554) กลาวถึงในแงเดียวกันกลาววา อาหารมี

ความสําคัญตอมนุษยมากเพราะถือเปนการอยูรอดของมนุษยท่ีตองหาอาหารเพ่ือทานและดํารงชีวิต 

ฉะนั้นกระบวนการผลิตอาหารและการทานอาหารหนึ่ง ๆ จึงมีผลกระทบตอพัฒนาการทางวัฒนธรรม

รวมไปถึงทางรางกายของมนุษย  

 สวนในบทความ อาหารไทย: การนําเสนออัตลักษณอุดมการณความเปนไทย และวาทกรรม

เชิงอํานาจ โดยพิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ (2556)  กลาววา อาหารเปนหนึ่งในสิ่งท่ีแสดงถึงอัตลักษณของ

สังคม วัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารไมวาจะวัตถุดิบ วิธีการปรุงหรือวิธีการรับประทาน ลวนเปนสิ่งท่ีแสดง

ใหเห็นถึงวัฒนธรรม คานิยม ระบบความคิด หรือสิ่งท่ีสืบทอดกันมาในสังคม เชน พูดถึงอาหารไทย 

นึกถึง ตมยํากุงหรือสมตํา เปนตน 

 นอกจากนี้ Sidney Mintz ท่ีถูกอางในบทความของพูนผล โควิบูลยชัย กลาววา อาหารไม

เพียงมีบทบาททางชีวภาพในแงการใหประโยชนทางสารอาหารแกมนุษยเทานั้น แตอาหารยังมี

บทบาทอ่ืน ๆ ดวย โดยอาหารมักถูกกําหนดความหมายซ่ึงถือเปนการกําหนดสัญลักษณเชิงวัฒนธรรม 

อาทิ อาหารท่ีบงบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ (sacred food) เชน อาหารเซนไหว อาหารท่ีบงบอกถึง

สถานภาพ ชนชั้น เชน อาหารชาววัง และอาหารชนิดเดียวกันก็อาจใหความหมายตางกัน เชน ขาว

กลองชีวจิตกับขาวกลองซ่ึงเปนขาวแดงอาหารของนักโทษ ท่ีมีความหมายแตกตางกัน (Mintz อางใน 

พูนผล โควิบูลยชัย, 2556)   
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 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับอาหาร ไดความวา อาหารมีความสําคัญและจําเปน

สําหรับมนุษย ไมเพียงแตในบทบาทท่ีใหประโยชนในดานชีวภาพ แตอาหารยังมีบทบาทท่ีแตกตางไป

ตามสถานการณและพ้ืนท่ี เชน อาหารชนิดเดียวกันท่ีอยูในพิธีกรรมและทานเปนชีวิตประจําวันอาจ

ถูกใหความหมายตางกัน เปนตน นอกจากนี้อาหารสามารถเปนตัวชี้วัดสถานภาพทางสังคม หรือชน

ชั้นได และสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร สภาพสังคม ตลอดจนความเชื่อ 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขาวทิพย 

 จากหนังสือ เทศนมหาชาติและขาวทิพย โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณและคณะ (2552) 

กลาววา ขาวทิพยมีชื่อเรียกท่ีหลากหลาย อาทิ ขาวมธุปายาส ขาวกระยาทิพย ขาวยาคู ขาวยาโค 

มธุปายาสสาคู ฯลฯ เรียกแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีและความเชื่อเก่ียวกับขาวทิพยในสังคมนั้น ๆ 

และนอกจากนี้หนังสือ เทศนมหาชาติและขาวทิพยยังกลาวถึงประวัติความเปนมาของขาวทิพยท่ีไมได

มีเพียงหนึ่งเดียว เนื่องจากหนังสือเลมไดไดมีการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับขาวทิพยในพ้ืนท่ีตาง 

ๆ โดยประวัติความเปนมาของขาวทิพยมีดังนี้ 

 ประวัติความเปนมาแรก คือ ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย ไดรับการกลาวขานวาเปนอาหาร

ม้ือสุดทายท่ีพระพุทธเจาเสวยกอนตรัสรูในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ซ่ึงถวายโดยนางสุชาดา บุตรีแหง

เสนกุฎมพี ณ หมูบานเสนานิคม บริเวณจังหวัดอุรุเวลา เนื่องจากนางเคยอธิษฐานตอรุกขเทวดา

ประจําตนไทรวา หากนางไดคูครองท่ีมีชาติตระกูลเสมอกัน และไดลูกชายหัวป นางจะทําพลีกรรม

ถวายขาวมธุปายาสแกเทวดา จากนั้นไมนานนางก็สมหวังดังปรารถนาทุกประการ นางจึงใหหญิงรับใช

ไปทําความสะอาดบริเวณตนไทร เม่ือหญิงรับใชไปถึงก็พบกับพระสมณโคดม หรือพระพุทธเจาซ่ึง

ขณะนั้นยังไมตรัสรู ดวยรูปโฉมท่ีงดงาม หญิงรับใชจึงเขาใจไปวาทานคือเทวดา เม่ือทําความสะอาด

เสร็จ นางก็รีบกลับไปแจงใหนางสุชาดาทราบทันที เม่ือนางสุชาดาทราบดังนั้น นางจึงทําขาว

มธุปายาสเพ่ือจะนําไปถวาย โดยวิธีการทํามีความซับซอน ยุงยาก และเต็มไปดวยความพิถีพิถัน เม่ือ

ทําเสร็จนางก็ปนเปนกอนพรอมนําใสถาดไปถวาย เม่ือพระองคทรงรับและเสวยหมด ก็นําถาดไปลอย

ท่ีริมแมน้ําเนรัญชราแลวอธิษฐานวา หากพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขอใหถาดลอยทวน

กระแสน้ํา จากนั้นถาดก็ลอยทวนกระแสน้ําไปกวา ๘๐ ศอก แลวจมดิ่งลงไปยังภพของพระกาฬ

นาคราชกระทบกับถาดของอดีตพระพุทธเจา ๓ พระองค จากนั้นเม่ือถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ 

พระองคก็ทรงตรัสรู  

 เชนเดียวกับในบทความ “พิธีกวนขาวทิพยท่ีวัดเสาธง” โดยกรีสุดา เฑียรทอง บทความ 

“กวนขาวทิพยคุมวัดกลาง อานิสงสและความอ่ิมเอม” โดยพัทธนันท โอษฐเจษฎา และในงานวิจัย

เรื่อง “ประเพณีกวนขาวมธุปายาส ภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจังหวัด
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นครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาวัดพระธาตุวรมหาวิหาร” โดยวัลยา สุวรรณบัณฑิตย (2558) ซ่ึงอางอิง

ถึงประวัติความเปนมาของขาวทิพยในแบบเดียวกัน 

 ประวัติความเปนมาแบบท่ีสองเปนความเชื่อของชาวภาคใต เขียนโดย พระมหาธรรมรัต  

อริยธฺมโม กลาววา ในพระธรรมบทตอนหนึ่งมีความวา ในยุคท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปส

สี อุบัติข้ึนในโลก มีกระฏมพีสองพ่ีนอง คนพ่ีชื่อมหากาล คนนองชื่อจุลกาล ไดรวมกันปลูกขาวสาลีใน

ท่ีนาแปลงเดียวกันเพ่ือเลี้ยงชีพมาเปนเวลาหลายป ปหนึ่งเม่ือขาวสาลีออกรวงผลิเมล็ดเนื้อในพอเปน

น้ํานม จุลกาลจึงเก็บมาลองกินแลวรูสึกวามีรสชาติดี ตอมามีความคิดวาจะเก็บไปถวายพระภิกษุ แต

มหากาลไมเห็นดวยเพราะไมเคยมีใครนําของเชนนี้ถวายมากอน โดยจุลกาลไดรบเราผูเปนพ่ีจนโมโห

และตัดสินใจแบงนาขาวสาลีสวนหนึ่งใหนองชาย จากนั้นจุลกาลจึงวานใหชาวบานชวยกันเก็บเก่ียว

พรอมท้ังนําขาวท่ีไดไปผาและตมดวยนมสด ผสมเนย น้ําผึ้ง น้ําตาล แลวนําไปถวายแดพระพุทธองค

และสาวก ขณะถวายอธิษฐานวา ขอใหผลทานนี้บันดาลใหตนบรรลุธรรมวิเศษกอนคนท้ังปวง ซ่ึง

ตอจากนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย ขาวสาลีท่ีถูกเก็บไปแลวกลับมาออกรวงงามอีกครั้ง หลังจากนั้นจุลกาล

ไดเก็บขาวสาลีและนําไปปรุงถวายเพ่ือทําบุญรวมอีก 9 ครั้ง ดวยอานิสงคดังกลาว ในยุคของ

พระพุทธเจาองคปจจุบัน จุลกาลจึงเกิดเปนพราหมณอัญญาโกณฑัญญะ และกลายเปนอรหันตสาวก

องคแรกในโลก (พระมหาธรรมรต อริยธฺมโม อางใน พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณและคณะ, 2552) 

 ท้ังนี้จากการคนควาบทความ วารสารตาง ๆ พบวา ประวัติความเปนมาแบบแรกคอนขาง

รูจักกันท่ัวไป และเปนความเชื่อท่ีบอกเลากันจากรุนสูรุนรวมถึงมีกลาวถึงในพระพุทธประวัติ 

(พระเทพดิลก, 2550: 47) จึงทําใหคนสวนมากนับถือและเชื่อในเรื่องเลานี้ กลับกันในประวัติความ

เปนมาอีกแบบท่ีรูจักเฉพาะพ้ืนท่ี 

 จากประวัติความเปนมาในขางตน เปนความเชื่อท่ีนับถือโดยชาวพุทธ จึงนํามาสูประเพณีกวน

ขาวทิพย หรือประเพณีกวนขาวมธุปายาส ซ่ึงเปนการสืบทอดความเชื่อและประเพณี ท้ังนี้ประเพณี

กวนขาวทิพยยังผสมผสานระหวางพิธีพราหมณและพิธีพุทธ จากหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน 

พระราชนิพนธโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2556) กลาววา ประเพณีกวนขาวทิพย

เปนพระราชพิธีท่ีทําในเดือน 10 ถือเปนหนึ่งในประเพณีโบราณของหลวงท่ีปฏิบัติและมีมาชานาน

ตั้งแตสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี จากนั้นในรัชกาลท่ี 1 ไดมีการฟนฟูครั้งใหญ แตมาละ

เวนไปในสมัยรัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 3 ทายท่ีสุดในรัชกาลท่ี 4 จึงไดฟนฟูประเพณีกวนขาวทิพย

ข้ึนมาอีกครั้งและปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้  

 และจากงานวิจัยของวัลยา สุวรรณบัณฑิตย (2558) เรื่อง “ประเพณีกวนขาวมธุปายาส ภาพ

สะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาวัดพระธาตุ

วรมหาวิหาร” ไดกลาวไปในทางเดียวกัน ไดความเพ่ิมเติมวา ประเพณีกวนขาวทิพยมีมาแตสมัย

พุทธกาลและจะประกอบพิธีข้ึนในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 แตท่ีพบในประเทศไทยนั้น ในเรื่องของวัน

เวลาในการจัดงานประเพณีจะแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน ข้ึนอยูกับฤดูการทํานาเนื่องจาก
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สวนประกอบสําคัญคือ ขาวท่ีตั้งทองจนเปนน้ํานม ฉะนั้นกลาวไดวาการทํานาปหรือนาปรังเปน

องคประกอบสําคัญในการเลือกวันจัดประเพณีกวนขาวทิพย และนอกจากนี้ในสวนของวัตถุดิบอาจมี

ความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ีอาจใสวัตถุดิบอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรสชาติหรือรูปลักษณท่ีดีข้ึน เชน 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชนิยมใสโอวัลตินเพ่ือใหขาวทิพยมีสีสันนา

รับประทานมากข้ึน 

 ในหนังสือพระราชพิธีสิบเดือน กลาวถึงข้ันตอนของการประกอบพิธีอยางละเอียด มีความ

ซับซอนและตองใชกําลังคนจํานวนมาก ในดานของวัตถุดิบมีมากกวา 60 ชนิด แบงเปน 5 ประเภทคือ 

ประเภทถ่ัว ประเภทขาว พืชเปนหัว เมล็ดธัญพืช ประเภทน้ําตาล และประเภทผลไม การจัดประเพณี

ครั้งหนึ่งจึงตองเตรียมการลวงหนาหลายสิบวันและตองการการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน ท้ังนี้

จากหนังสือ ตํารา ดูลักษณะแมว กวนขาวทิพย-พิธีพิรุณศาสตรของวัดอนงคาราม เขียนโดยแจม ดี

ประวัติ (2500) พบวา ประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดอนงคารามแหงนี้ไดปฏิบัติตามรูปแบบของพิธีของ

หลวง สวนในการจัดประเพณีกวนขาวทิพยของทองถ่ินพบวามีการลดทอนวัตถุดิบบางอยางลง และ

บางข้ันตอนถูกปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากข้ึน ดังปรากฏในบทความ พิธีกวนขาวทิพยท่ีวัด

เสาธง โดยกรีสุดา เฑียรทอง (2539) และบทความ กวนขาวทิพยคุมวัดกลาง อานิสงสและความอ่ิม

เอม โดยพัทธนันท โอษฐเจษฎา (มปป.) ท่ีใชวัตถุดิบสําคัญและจําเปนเทานั้น เชน น้ํานมขาว ถ่ัวลิสง 

งา น้ําผึ้ง เผือก มัน น้ําตาลทราย เปนตน  

 นอกจากนี้พบวา ในหนังสือ เทศนมหาชาติและขาวทิพย มีการกลาวถึง ประเพณีตางขาวพระ

เจาหลวง หรือประเพณีตางซอมตอโหลง ซ่ึงเปนประเพณีของชาวไทใหญท่ีมีจุดประสงคของประเพณี

คือ การถวายขาวแดพระพุทธเจาเพ่ือเปนพุทธบูชา และสืบทอดความเชื่อในเรื่องประวัติความเปนมา

เชนเดียวกับประเพณีกวนขาวทิพย แตในสวนของข้ันตอนการจัดประเพณียังคงมีความแตกตาง เชน 

วันและเวลาท่ีมีการจัดพิธี 2 วัน ตางกับพิธีของหลวงท่ีจัด 3 วันและพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีจัดเพียง 1 วัน แมจะมี

การเตรียมวัตถุดิบหลายวันก็ตาม 

 จากการศึกษาเก่ียวกับขาวทิพย ทําใหรูและเขาใจในประเพณีกวนขาวทิพยมากข้ึนในแงตาง 

ๆ ท้ังชื่อท่ีหลากหลาย ประวัติความเปนมา รวมถึงรูปแบบการจัดงานประเพณีท่ีแตกตาง และทําให

เขาใจไดวาในสภาพแวดลอม ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีตางกันจะทําใหรูปแบบ วัตถุดิบ หรือการกําหนดวันและ

เวลาของประเพณีมีความแตกตางกัน ฉะนั้นอาจทําใหเขาใจประเพณีกวนขาวทิพยในหมูบานนาดีมาก

ข้ึน 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) 

 จากวิทยานิพนธเรื่อง พระราหู : “ประเพณีประดิษฐ” แหงวัดศีรษะทอง โดยเอกรินทร พ่ึง

ประชา (2545) ไดนําแนวคิดเรื่องประเพณีประดิษฐมาใชศึกษา ประเพณี/พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนอัน
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เนื่องมาจากความเชื่อเรื่อง “พระราหู” แหงวัดศีรษะทอง ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีคูกับชาวลาวเวียงท่ีอพยพ

มาจากเวียงจันทน มีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดย “ความศักดิ์สิทธิ์” ไดถูกโยงเขากับปรากฏการณทาง

ธรรมชาติท่ีมีผลตอความคิดและจิตใจผูคนมาโดยตลอด ซ่ึงในงานวิจัยไดเห็นถึงการใชความศักดิ์สิทธิ์

ของพระราหูตางกันไปตามเง่ือนไขทางสังคมของแตละชวงเวลาจึงทําใหความหมายของพระราหูมีลื่น

ไหลไปตามยุคสมัยท่ีสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

แสดงบทบาทตางๆ ซ่ึงท่ีปรากฏชัดเจนในประวัติศาสตรของชุมชนบานศีรษะทอง 3 ยุคสมัย คือ 

 ยุคปฐมบทของการกอตั้งชุมชน ความเชื่อพระราหูถูกอางอิงเปนเครื่องรางในฐานะรูปเคารพ

บูชาของชุมชนลาวเวียงศีรษะทอง มีบทบาททําใหเกิดการรวมกลุม สรางความสมานฉันท และชวย

บรรเทา แกไขปญหาชีวิตท่ีมาจากแรงกดดันทางสังคม เชน ศึกสงครามระหวางไทย-ลาวสมัยกรุง

ธนบุรีตอตนรัตนโกสินทร ตอมาคือ ยุครื้อฟนการสรางเครื่องราง พระราหูถูกใชในการโฆษณาชวนเชื่อ

เพ่ือมุงหวังใหเศรษฐกิจของวัดเจริญรุงเรือง เนื่องจากวัดตกอยูในสภาพทรุดโทรมมาหลายสิบปอีกท้ัง

ยังไดรับแรงกดดันจากนโยบายของรัฐในรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงตองการใหวัดสรางโรงเรียน ขณะเดียวกันก็เปน

การสรางวัตถุมงคลเพ่ือตอบสนองตอผูคน บางกลุม เชน ขาราชการ พอคา และชาวบานท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีผันแปรในสมัยรัชกาลท่ี 6-8 

 จากนั้นคือ ยุคโลกาภิวัตน ท่ีประเพณีประดิษฐกอใหเกิดวาทกรรมในสังคมวา เปนการสราง 

เพ่ืออนุรักษความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือเปนพุทธพาณิชย เห็นไดจากการท่ีตํานานพระราหูถูกนํามาอาง 

อิงใหสัมพันธกับความเชื่อของบรรพบุรุษลาวเวียงศีรษะทอง และพิธีกรรมไหวบูชาพระราหูดวย 

เครื่องเซนของดํา 8 อยาง เปนตน ซ่ึง “ประเพณีประดิษฐ” ยุคนี้มีผลทําใหความเชื่อพระราหูวัดศีรษะ

ทองเปนท่ียอมรับของผูศรัทธาตอพระราหูบางกลุมวาเปนตนตํารับพระราหูในบริบทสังคมไทยและ

เปนดั่งเครื่องมือท่ีใชตอรองกับวิกฤติการณความทันสมัยของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนจากกระแสบริโภคนิยม

และขอมูลขาวสาร ท่ีไดเขาไปมีบทบาทอยางมากในวิถีชีวิตของผูคนดวย  

 ตอมาวิทยานิพนธเรื่อง ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ จังหวัดสุรินทร: การประกอบ

สรางและบทบาทของประเพณีประดิษฐ โดยสารภี ขาวดี (2559) กลาวถึง งานบุญแซนโฎนตาท่ี

ประกอบสรางจนเปนประเพณีประดิษฐเพ่ือตอบสนองบริบทสังคมปจจุบันรวมถึงบทบาทของ

ประเพณีท่ีมีตอชาวสุรินทร ซ่ึงแตเดิมเปนความเชื่อและถือกําเนิดจากกลุมชาวไทยเชื้อสายเขมร ท่ีจัด

พิธีปละ 1 ครั้งในวันแรม 1 คํ่า เดือน 10 โดยมีความเชื่อวาเปนวันท่ีเทวดาหรือพญายมจะอนุญาตให

วิญญาณบรรพบุรุษเดินทางมาเยี่ยมโลกมนุษยและลูกหลานเพ่ือรับสวนบุญ ในวันนั้นจะมีการจัดพิธี

เซนไหวตอนรับอยางยิ่งใหญ งานบุญนี้จะใชเวลาประกอบกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังสิ้น 17 วัน เริ่มตั้งแต

วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 ถึงวันข้ึน 1 คํ่า เดือน 11 ซ่ึงตลอดงานบุญนี้มิไดเก่ียวของเฉพาะผีบรรพบุรุษ 

แตยังมีพิธีและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพุทธศาสนาและญาติผูใหญท่ียังมีชีวิตดวย มีท้ังสิ้น 9 กิจกรรม 

ไดแก วันเตรียมงาน พิธีโซดดาร เบ็ณฑตูจ พิธีกันซ็อง พิธีแซนโฎนตา พิธีจูนโฎนตา พิธีแห-โซด-จะกัน

เจอโฎนตา และพิธีจูนโฎนตาหลบสรุก (สารภี ขาวดี, 2559: 1-5) 
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 กิจกรรมท่ีกลาวมาขางตนพบวายังคงปฏิบัติกันอยู แตมีบางสวนท่ีมีการปรับประยุกตเพ่ือให

เหมาะสมกับสภาพสังคม และประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษท่ีเกิดข้ึนใหมในจังหวัดสุรินทรพบวา

มีลักษณะการผลิตซํ้าประเพณีและมีการนําเสนอใหม โดยมีแนวคิดการออกแบบประเพณี 3 ประการ 

คือ หนึ่ง เพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการอนุรักษแบบปรับประยุกตงานบุญดั้งเดิมของจังหวัด ท่ีเห็นไดจากการ

เรียกวา “ประเพณี” แทนคําวา “งานบุญ” เพ่ือใหประเพณีนี้มีสถานภาพความศักด์ิสิทธิ์เทากับ

เทศกาลทางวัฒนธรรมตาง ๆ  มีการเลือก “พิธีจูน แซด โซด จะ” ท่ีมีความเก่ียวของกับมนุษย พุทธ

ศาสนา และดวงวิญญาณ มาปรับใหเขากับบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนไป  

 สอง เปนพ้ืนท่ีในการหลอมรวมชาวสุรินทร สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (solidarity) 

ความสามัคคี พยายามสลายความหลากหลายในสังคมท่ีมีท้ังชาวเขมร สวย ลาว จีน ไมยึดวาประเพณี

แซนโฎนตาเปนของชาวเขมรเทานั้น แตยังเปนประเพณีรวมของคนในจังหวัด โดยใชความกตัญูตอ

บรรพบุรุษของคนแตละกลุมมาชวยในการขับเคลื่อนประเพณี และสาม ใชประเพณีแซนโฎนตาเปน

พ้ืนท่ีในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นําเสนอเปนอัตลักษณของจังหวัด (สารภี ขาวดี, 2559: 313-

316) 

 กลาวไดวา สารภี ขาวดี (2559) นําแนวคิดประเพณีประดิษฐมาใชเพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึง

บทบาทของประเพณีแซนโฎนตาและยังสะทอนใหเห็นถึงความเปนไปในสังคม รวมไปถึงจุดประสงค

ของการสรางประเพณีแซนโฎนตาใหเปนประเพณีประดิษฐท่ียังคงรากฐานดั้งเดิมของงานบุญเพ่ือให

คนรูสึกคุนเคย งายตอการหลอมรวมคนใหมีความคิดเชนเดียวกัน รวมถึงทําใหสามารถขับเคลื่อน

ประเพณีแซนโฎนตาใหสืบทอดจากรุนสูรุน ท้ังยังเปนการยกระดับประเพณีใหมีลักษณะทางการและ

นําไปสูการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท่ีสุด  

 เชนเดียวกับวิทยานิพนธเรื่อง ประเพณีประดิษฐและอัตลักษณชุมชนคลองแห โดย 

ยุทธการ ดิสกุล (2553) ท่ีศึกษากระบวนการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ินในการพัฒนาตลาดน้ําคลองแห

และการชวงชิงความหมายของตลาดน้ําจากกลุมคนท่ีเก่ียวของในทองถ่ิน ภายใตแนวคิดประเพณี

ประดิษฐ ซ่ึงแนวคิดประเพณีประดิษฐไดสะทอนใหเห็นถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ินผานการอนุรักษ

คลองแห ละครเวที อาหาร และงานหัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีการรื้อฟนประวัติความเปนมาของ

ชุมชนผานความสัมพันธกับตํานานพระบรมธาตุ ซ่ึงเปนกระบวนการสรางอัตลักษณแกชุมชน โดย

เรื่องราว กระบวนการตาง ๆ ถูกเลือกสรรจากกลุมคนท่ีมีอํานาจในพ้ืนท่ี เชน กลุมเทศบาลเมืองคลอง

แห กลุมคณะกรรมการวัดคลองแห เปนตน หรือกลาวไดวากระบวนการเหลานั้นไดสรางอัตลักษณแก

ตลาดน้ําคลองแห ดึงดูดนักทองเท่ียว และตลาดน้ําคลองแหยังเปนพ้ืนท่ีในการตอรองและนิยาม

ความหมายเก่ียวกับอัตลักษณของชุมชนอีกดวย 

 จากการศึกษา ทําใหเห็นกระบวนการของประเพณีประดิษฐชัดเจนข้ึน ประเพณีประดิษฐมิใช

เพียงกระบวนการท่ีสรางข้ึนเพ่ือตอรองกับภาวะวิกฤติทางสังคม แตยังเปนกระบวนการท่ีปรับเปลี่ยน

ฐานทรัพยากรท่ีมีคาในสังคม เชน ความเชื่อ อัตลักษณ ประเพณี ใหสามารถคงอยูในสังคมท่ีมีการ
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เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ท้ังแสดงใหเห็นถึงปจจัยของกระบวนการสรางท่ีมีอิทธิพลตอสังคม 

ชุมชน ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีวิตของผูคน อยางไรก็ตาม กลาวโดยสรุปไดวา “ประเพณีประดิษฐ” ถือ

เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชุมชนใชตอรองกับสภาวะวิกฤติท่ีเกิดในสังคมและมีสวนใหคนในสังคมดําเนินชีวิต

ตอไปไดอยางราบรื่น ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้ทําใหผูศึกษาเขาใจแนวคิดประเพณีประดิษฐ

มากข้ึน และสามารถนํามาประยุกตใชในงานของผูศึกษาใหมองเห็นกระบวนการสรางประเพณีกวน

ขาวทิพยในหมูบานนาดีได 
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บทท่ี 3 

หมูบานนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อดีต ปจจุบัน และความเปล่ียนแปลง 

 บทนี้วาดวยขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหมูบานนาดีและวัดพันธศรี ซ่ึงเปนสถานท่ีในการจัดงาน

ประเพณีกวนขาวทิพย โดยจะกลาวถึงประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปของชุมชนในดานตาง ๆ ท้ัง

ลักษณะทางกายภาพของชุมชน วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อในชุมชน รวม

ไปถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏในชุมชน อันรวบรวมมาจากขอมูลเอกสาร การสํารวจพ้ืนท่ี รวมถึง

การพูดคุยกับคนในหมูบานนาดีเพ่ือทํารูจักและเขาใจถึงความเปนชุมชนในดานตาง ๆ โดยขอมูลสวน

นี้จะนํามาประกอบการวิเคราะหเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ กวนขาวทิพย 

 

ประวัติหมูบานนาดีโดยสังเขป  

 ประวัติความเปนมาของหมูบานนาดีไมมีการบันทึกอยางแนชัดถึงท่ีมาท่ีไป ในงานวิจัยชิ้นนี้

เปนเพียงการรวบรวมจากคําบอกเลาของคนในชุมชนเทานั้น 

 แตเดิมหมูบานนาดีชื่อ บานบาก และไมไดตั้งรกรากอาศัยอยู ณ บริเวณปจจุบัน อีกท้ังไมมี

ท่ีมาแนชัด บางก็บอกวามาจากแถบโคราช บางมาจากลาว โดยชาวบานอพยพมาพรอมกับพระภิกษุ 

3 รูปมาสรางวัดและตั้งถ่ินฐานในบริเวณปจจุบัน จากนั้นประมาณ 5 ป พระภิกษุท้ัง 3 ก็ลาสิกขาไป 

ทําใหกลายเปนวัดรางไป ตอมาไมนานนักชาวบานนิมนตพระอาจารยพันธมาเปนเจาอาวาสรูปแรก 

เปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดบานบาก เปนวัดพันธศรี และจากบานบาก เปน บานนาดี  

 

สภาพแวดลอมของหมูบานนาดี 

 หมูบานนาดีตั้งอยูในตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงแตเดิมตําบลนาดีข้ึนตรงกับ

อําเภอกบินทรบุรี ตอมาป พ.ศ. 2517 ไดรับการยกฐานะใหเปนอําเภอนาดีตามมติของคณะรัฐมนตรี 

โดยในปจจุบันหมูบานท่ีอยูในเขตพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาดี หมูบานนาดีมีพ้ืนท่ี

ประมาณ 3.722 ไร และมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  บานหนองตาด   ตําบลนาดี  อําเภอนาดี    จังหวัดปราจีนบุรี 

 ทิศใต   บานสําพันตา   ตําบลสําพันตา  อําเภอนาดี    จังหวัดปราจีนบุรี 

 ทิศตะวันออก   บานแดง   ตําบลนาดี  อําเภอนาดี    จังหวัดปราจีนบุรี 

 ทิศตะวันตก บานโคกกระจง   ตําบลสําพันตา  อําเภอนาดี    จังหวัดปราจีนบุรี 
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ภาพท่ี 1 แสดง ภาพถายทางอากาศหมูบานนาดี 

(ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps/place/@14.1180063,101.7777375,1517m 

เขาถึงเม่ือ 2 พฤศจิกายน 2561) 

 

 ลักษณะทางภูมิศาสตรของหมูบานนาดีเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแหลงน้ําท่ีหลอเลี้ยงคนในชุมชนอยู

ทางทิศเหนือของหมูบานคือ คลองยาง และบริเวณทิศตะวันตกของหมูบาน คือ ฝายทาเกวียน ท่ีเปน

เสนทางน้ําของคลองยาง ดวยเหตุนี้ หมูบานนาดีจึงเหมาะแกการทําเกษตรกรรมอยางมาก  
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ภาพท่ี 2 แสดง ฝายทาเกวียน 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 5 ตุลาคม 2561) 

 

 หมูบานนาดี ประกอบไปดวย 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีลักษณะภูมิอากาศ

รอนและแลงสลับกันตลอดป โดยพ้ืนท่ีบริเวณนี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมี

อากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนฝนจะตกเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึง

เดือนตุลาคม และจะมีฝนตกเฉลี่ยมากท่ีสุดและในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 

 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

 จากแบบสํารวจขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนาหมูบาน ประจําป 2561 พบวา หมูบานนาดีมี

ประชากรท้ังสิ้น 1423 คน แบงเปน 299 ครัวเรือน เปนชาย 623 คน เปนหญิง 800 คน หมูบานแบง

ออกเปน 2 คุมหลัก ๆ คือ บานเหนือและบานใต สวนผูนําชุมชนคนปจจุบัน คือ นายพินิจ พุทธา ซ่ึง

เพ่ิงรับตําแหนงในป พ.ศ. 2561 และมี นายสนิท เอ่ียมสอน เปนผูชวยผูใหญบาน ดํารงตําแหนงมา  

7 ป  

 หมูบานนาดีเปนสังคมท่ีมีความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกัน เห็นไดจากการทําเกษตรกรรม 

เม่ือถึงเวลาหวานกลา ดํานา หรือเก็บเก่ียว ทุกคนจะเอาแรงกัน (ชวยเหลือ) สวนใหญจะชวยกันทุก

บาน และเม่ือทํางานเสร็จทุกคนก็จะทานขาวดวยกัน พูดคุยกัน กิจกรรมเหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีชวยทํา

ใหความสัมพันธของคนในชุมชนแนนแฟน สามัคคีมากข้ึน  
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 “เม่ือกอนใครจะทําอะไรก็ชวย ๆ กัน พอทํางานเสร็จก็มานั่งลอมวงกินขาว สบาย ๆ ไมตอง

เสียเงินเสียทองไปจางคนอ่ืน” 

(คุณยา, 2561: สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้หมูบานนาดีคอนขางใหความสําคัญกับความเปนเครือญาติและระบบอาวุโส 

ลูกหลานจะชวยดูแล ปรนนิบัติผูสูงอายุ หากเม่ือมีปญหาใด ๆ เชน การทะเลาะเบาะแวง หรือการ

ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ผูสูงอายุจะเปนผูคอยชวยเหลือ ในบางสถานการณก็จะตัดสินใจใหวาควรจะทํา

อยางไรตอไป และยังเห็นไดอีกวา ความสัมพันธในครอบครัวก็คอนขางใกลชิดสนิทสนม ทุกคนจะ

ชวยกันดูแลเด็กเล็ก ชวยกันทํางาน เชน ทํานา ทําประมง หรือในงานบุญสําคัญ ๆ นอกจากจะมีคนใน

ครัวเรือนแลว บานใกลเรือนเคียงรวมถึงคนในชุมชนคนอ่ืน ๆ พรอมท่ีจะชวยกันจัดงานตาง ๆ เชนกัน 

ยกตัวอยาง หากบานไหนมีงานบวช บานอ่ืน ๆ ก็พรอมท่ีจะมาชวยทําอาหาร จัดเตรียมสถานท่ีและ

อุปกรณตาง ๆ  

  ท้ังนี้ ดวยสภาพสังคมปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความเปนเมืองมากข้ึนจากอิทธิพลความ

เจริญภายนอก ท้ังเทคโนโลยี การคมนาคมท่ีกาวหนา ดังนั้น คนในหมูบานจํานวนไมนอยท่ีเลิกทํานา

แลวหันไปทําอาชีพอ่ืน เชน รับจางท่ัวไป หรือทํางานโรงงาน ฉะนั้นจึงเอาแรงกันนอยลง เกิดการตอง

พ่ึงพาคนนอก ตองจางผูอ่ืนมาชวยดํานาหรือเก็บเก่ียว ความสัมพันธของคนในหมูบานหางเหินกันมาก

ข้ึน กลาวไดวา ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหมูบานสงผลกระทบตอวิถีชีวิตคนในหมูบานไมนอยเลย

ทีเดียว ในอีกดานหนึ่งท่ีสะทอนชัดเจนคือ ความเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว พบวา ปจจุบัน

เปนสังคมท่ีมีผูสูงอายุเปนสวนมาก กลาวไดวา คนในชุมชนเปนผูสูงอายุหรือผูมีอายุ 40 ปข้ึนไปและ

เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 16 ปเสียสวนใหญ รองลงมาคือวัยกลางคน แตก็ไมมากนัก เนื่องมาจากวัยกลางคน 

วัยหนุมสาวและวัยรุนหรือผู ท่ี มีอายุ 16 ป ข้ึนมักเลือกท่ีจะไปหางานทําในเมืองหรือจังหวัด

กรุงเทพมหานคร บางก็ยายไปอยูกับญาติหรือพอ แมท่ีทํางานในเมืองเพ่ือเรียนตอ ซ่ึงสวนมากเม่ือ

ออกไปทํางานนอกหมูบานแลวก็มักจะแตงงานกับคนนอกดวยเชนกัน ตางจากในอดีตท่ีพบแตคน

ภายในหมูบานจึงแตงงานกันเอง บางคนเม่ือมีลูกก็ใหพอ แมของตนดูแล เลี้ยงดูลูกใหและสงเงินมาให

แทน โดยมักจะกลับบานในชวงวันหยุดยาว เชน วันสงกรานต วันปใหม เปนตน 

 

 “เหนื่อยนะ ตอนนั้นตองจายคาท่ี คาปุย ตองจางเขามาชวยดวย ทําคนเดียวไมไหว ก็ไมไหว

เลยคิดวารับของมาขายนาจะดีกวา ก็เลยเลิกทํานา” 

(คุณยา, 2561: สัมภาษณ) 
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 “ตอนนี้ลูกก็ยายไปอยูกรุงเทพกันหมด ทํางานโรงงาน เราก็ชวยดูแลลูกมัน มันก็สงเงินมาให 

สงสารก็แตลูกมัน คิดถึงพอแม” 

(คุณนี, 2561: สัมภาษณ) 

 

 ในดานสถานภาพเศรษฐกิจ แตเดิมอาชีพหลักของคนในชุมชนคือ การทํานา โดยจะทํานาป

เทานั้น ไมวาจะเปนผืนนาของใคร ทุกคนตางพรอมใจชวยเหลือเอาแรงกัน ไมมีการเก่ียงงานหรือไม

ชวยเหลือกัน ผูท่ีมีวัวหรือควายจะนําวัวหรือควายของตนมาชวยในการทํานาของคนอ่ืนเชนกัน โดย

การชวยเหลือกันนี้เปนการประหยัดเวลาอยางมาก อีกท้ังยังพัฒนาความสัมพันธและความสามัคคีของ

คนในหมูบานดวย กลับกันในปจจุบันท่ีคอนขางมีความหลากหลายทางอาชีพมาก คนในหมูบานทํา

เกษตรกรรมกันหลายรูปแบบ ไมไดทํานาปเพียงอยางเดียวอีกตอไป มีท้ังการทํานาปรังท่ีคนในหมูบาน

นิยมทํากันอยางแพรหลาย รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอยางมันสําปะหลังและออย 

นอกจากนี้ยังมีการทําปศุสัตว การคาขาย การประมง การรับจางท่ัวไป และทํางานโรงงาน 

 อยางไรก็ตาม แมจะเห็นไดวาคนในหมูบานทําการเกษตรหลายแบบซ่ึงมีการทําท้ังนาปและ

นาปรัง หรือการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวตาง ๆ มีความหลากหลายมากกวาในอดีตท่ีทําเพียงนาปรัง

แตกลับพบวายิ่งนานไปคนยิ่งทําเกษตรกันนอยลง ไมวาจะเปนการทํานา หรือไรออย ไรมันสําปะหลงั

ก็ตาม โดยเปนผลมาจากการท่ีมีรายรับไมสอดคลองกับรายจายอยางยิ่งดวยเหตุจากความเจริญของ

สังคมภายนอกท่ีเริ่มกระจายเขาสูหมูบานนาดีและการพัฒนาการดานเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมากข้ึน 

อีกท้ังยังพบวา เดิมสวนใหญจะทําการเพาะปลูกบนผืนนาหรือพ้ืนท่ีของตนเอง บางคนท่ีไมมีก็สามารถ

ยืมท่ีนาของผูอ่ืนไดโดยไมเสยีคาใชจายแตตอบแทนดวยผลผลิตบางสวนแทน ตอมาบางคนท่ีมีพ้ืนท่ีไร

นาไดสงตอสูรุนลูกแตไมมีใครสนใจทํานาหรือเพาะปลูก ท้ังยังขายท่ีนั้นไปและเอาเงินมาแบงกัน บาง

ขายใหคนในหมูบานกันเอง แตบางก็ขายใหนายหนา ซ่ึงมักเอาเงินสวนนี้ไปปรับปรุงบาน ทําเปนบาน

ปูน และซ้ือรถกระบะ หรือบางอาจประสบปญหาเกิดหนี้สะสมจากการทํานาดวยเทคโนโลยีการเกษตร

ใหม ๆ จึงเลือกขายท่ีนาเพ่ือลดทอนหนี้หรือปลดหนี้แลวหันไปทําอาชีพอ่ืนแทน ฉะนั้นจึงกลาวไดวา 

ปจจุบันคนในหมูบานสวนใหญไมไดเพาะปลูกบนท่ีของตนเอง ตองเชาท่ีนาท่ีเคยเปนของตนในการ

เพาะปลูกเพ่ือดํารงชีพ (ฉวีวรรณ แซสื่อ, 2561 : สัมภาษณ) 

 จากคําบอกเลาของคนในชุมชนพบวา การทําเกษตรกรรมในหมูบานนาดี ชาวบานคอนขาง

พ่ึงพาเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกและใหผลผลิตรวดเร็ว อาทิ รถไถ ปุยเคมี จึงทําให

รายไดท่ีเม่ือถูกหักลบกับคาใชจายสิ่งเหลานั้นก็แทบไมไดกําไรเลย บางก็ไมสามารถแมแตจะถอนทุน

คืนได บางคนตองกูหนี้ยืมสินเพ่ือเทคโนโลยีทางการเกษตร จึงเปนผลใหอาชีพเกษตรกรรมในหมูบาน

นาดีมีรายไดท่ีไมดีนัก นอกจากนี้ การท่ีคนวัยหนุมสาวออกจากหมูบานไปทํางานโรงงานหรือรับจาง
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ท่ัวไปสงผลใหมีแรงงานในการชวยกันทํานาลดลง และตองจางคนนอกมาชวยเก็บเก่ียว บางก็ใช

บริการรถเก่ียวขาว ในอัตรา 500 บาท ตอพ้ืนท่ี 1 งาน 

 “แรก ๆ ก็คิดวาลงทุนไปกอน เพราะเขาวาใสปุยตัวนั้นดี ใสยาตัวนั้นดี ก็เลยใส แตไป ๆ มาๆ 

คารถ คาเครื่องก็ตองเสีย คายา คาปุยก็แพง พอทําเสร็จก็ไดผลดีแหละ แตวาคาเครื่อง คายามันแพง

กวา ทบไปทบมาเปนหนี้กอนโต ตองขายท่ี ตอนนี้ก็ทําประมงแทน ก็มีบางท่ีรับงานเย็บผา” 

(คุณฉวีวรรณ แซสื่อ, 2561: สัมภาษณ) 

 จากการใหสัมภาษณจากคุณฉวีวรรณ แซสื่อ เห็นไดวา มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีการเกษตร

คอนขางมาก และการกระทําเชนนี้ก็เปนสาเหตุหลักของการเปลี่ยนอาชีพ อีกท้ังตองเปลี่ยนการ

ดําเนินชีวิต ซ่ึงนอกจากนี้คุณฉวีวรรณยังกลาวถึงอีกหลายคนในหมูบานท่ีประสบปญหาเชนเดียวกัน 

โดยบางคนก็เปลี่ยนไปทําอยางอ่ืน ขายท่ีนา เลิกเชาท่ีนา บางก็ทํานาตอจนกลายเปนวัฏจักรหนี้ไม

สิ้นสุด  

 

 “นูน ตาสาแกยังทําอยูเลย อายุเยอะทําไมคอยไหวก็ตองจางเขาเยอะ บานยายนุชก็ดีหนอย 

เลิกเชาท่ีเขา ตอนนี้ขายของอยูตลาด ไดไมเยอะหรอกแตก็ดีกวาเพ่ิมหนี้ทุกวัน ๆ แตบางคนก็ขายท่ี

เหมือนฉัน เสียดายแหละ แตทําไงได”  

(คุณฉวีวรรณ แซสื่อ, 2561: สัมภาษณ) 

 

 ในอีกทางหนึ่ง แมการขยายตัวของโรงงานจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงใน

ดานอาชีพท่ีเปลี่ยนจากการทําเกษตรเปนการทํางานในโรงงานและยายออกจากหมูบาน แตก็มีขอดี

คือเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหคนท่ียายไปหางานทําในเมืองหรือจังหวัดกรุงเทพมหานครกลับมาอยูใน

หมูบานเหมือนเดิมเชนกัน โดยปจจุบันไดมีโรงงานมาเปดท่ีโรงงานท่ีอําเภอใกลเคียงพรอมมีรถรับสง 

ทําใหการเดินทางสะดวกสบายมากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีคนจํานวนไมนอยท่ียายกลับมาอยูท่ี

หมูบานนาดีเชนเดิม  

 

 “ท่ีไหนก็ไมดีทําบานเรา ไปอยูในเมืองมันก็อันตราย จะหยิบจะจับอะไรก็ตองใชเงิน อะไร ๆ 

ก็แพงไปหมด ดีแลวท่ีมีท่ีทํางานใกล ๆ”  

(ฉลอง พรทองคํา, 2561: สัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 3 แสดง นาปรัง 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 5 ตุลาคม 2561) 

 

 สําหรับการทําปศุสัตว ชาวบานบางคนเลี้ยงไวจําหนาย บางคนก็เลี้ยงไวเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน สวนมากชาวบานจะเลี้ยงวัว ไก และเปด บางบานก็เลี้ยงควายซ่ึงเปนมรดกท่ีตกทอดกันมา

เนื่องจากแตเดิมชาวบานใชวัวและควายในการทํานา หากแตปจจุบันเม่ือมีความกาวหนาเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการเกษตรมากข้ึนจึงทําใหไมตองใชวัวและควายอีกตอไป อีกอาชีพ คือ การประมง หลาย

ครัวเรือนหลังจากเลิกทํานา เพาะปลูก หรือขายท่ีไปเพราะไมสามารถปลดหนี้ไดเลือกท่ีจะทําประมง

แทน โดยไปจับปลาท่ีอางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา โครงการในพระราชดําริในในหลวงรัชกาลท่ี 9 

นอกจากจะนําไปขายเปนรายไดแลว ปลาท่ีไดสวนยังเปนอาหารบริโภคในครัวเรือนเชนกัน 

 อาชีพรับจางท่ัวไปเปนอีกอาชีพท่ีคอนขางไดรับความนิยมในชุมชน เนื่องจากไดรายไดรวดเร็ว

อีกท้ังยังไมตองลงทุนมากมายเม่ือเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกหรือการทํานา โดยสวนมากมักจะเปน

คนนอกท่ีเขามาจางงาน หรือบางก็เปนหนวยงานรัฐท่ีตองการเพ่ิมรายไดใหแกผูสูงอายุในชุมชน อีกท้ัง

งานรับจางท่ัวไปคอนขางมีความหลากหลาย ทําใหคนในชุมชนเลือกท่ีจะรับงานได เชน เย็บผา ถาง

หญา รับของมาขาย เปนตน งานสวนมากมักอยูในบริเวณหมูบานหรือเปนงานท่ีทําท่ีบานมากกวางาน

นอกพ้ืนท่ี โดยรายไดตอวันจะอยูท่ี 300 – 600 บาท ตอวัน ซ่ึงอาจมีรายไดมากกวานี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ลักษณะของงาน   

 สําหรับอาชีพคาขาย ปจจุบันในหมูบานมีคนทําอาชีพคาขายเยอะเชนกัน บางคนเลือกท่ีจะ

เปดรานขายของชํา ซ่ึงในอดีตมีเพียง 1-2 รานเทานั้น แตปจจุบันพบวามี 5-6 รานเลยทีเดียว บางคน
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ก็ปลูกผักสวนครัวและนํามาขายท่ีตลาดตอนเชาและเย็น บางคนก็รับของมาขาย อาทิ เครื่องสําอาง 

เสื้อผา รองเทา (ฉลอง พรทองคํา, 2561 : สัมภาษณ)  

 นอกจากดานอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของคนในหมูบานก็เปลี่ยนเชนกัน ผูคนยึดติดกับ

วัตถุมากข้ึน แตเดิมท่ีบานเปนบานก็พยายามปรับเปลี่ยนใหเปนบานปูน บางคนก็กูเงินซ้ือรถ สวนมาก

จะเปนมอเตอรไซคและรถกระบะท่ีคอนขางเปนท่ีนิยม ซ่ึงปจจุบันมีมอเตอรไซคกันทุกบานเลยทีเดียว 

นอกจากนี้ยังรวมถึงโทรทัศน ตูเย็น และเครื่องปรับอากาศ โดยสิ่งเหลานี้ก็ไมตางกับเครื่องหมายท่ีบง

บอกถึงความมีฐานะ เปนการแสดงสถานภาพทางสังคมอยางหนึ่ง ชาวบานจึงตองการวัตถุเหลานี้เพ่ือ

ตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดับสถานภาพในชุมชนนั่นเอง 

 ท้ังนี้ ความเจริญท่ีเขามาในหมูบานนาดีใชวาจะสงผลกระทบใหเห็นเพียงผลเสียเทานั้น การท่ี

ความเจริญกาวหนาเขามาก็ทําใหเกิดความหลากหลายทางอาชีพท่ีเพ่ิมมากข้ึนและทําใหคนในหมูบาน

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดดํารงชีพมากข้ึน กลาวไดวาการรับจางท่ัวไปสามารถ

เปนอาชีพรองเพ่ือเสริมรายไดจากอาชีพหลักแกคนในหมูบานไดเชนกัน ในอีกทางหนึ่งกลาวไดวา การ

ท่ีมีความหลากหลายทางอาชีพก็ถือวาเปนการตอบสนองตอความตองการทางวัตถุของคนในหมูบาน

ดวย การท่ีชาวบานสามารถเลือกทําไดหลายอาชีพนั้นยอมสงผลใหมีรายไดมากข้ึน บางคนก็ท้ังทํานา 

ทําการเกษตร และมีอาชีพรองโดยการรับจางท่ัวไปดวย ซ่ึงรายไดเสริมสามารถนํามาสงเสริมการ

เพาะปลูกได เชน ปุย หรือจางคนมาเก่ียวขาว ดวยความท่ีสภาพสังคมมีลักษณะท่ีตองพ่ึงพาตนเอง

มากข้ึนตางกับในอดีตท่ีเปนสังคมท่ีพ่ึงพากัน แมความเจริญจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใน

หมูบาน แตในอีกทางหนึ่ง ความเจริญก็สงเสริมโอกาสคนในชุมชนในการทําสิ่งใหม ๆ เชนกัน 

 

 “เม่ือกอนทํานาเหนื่อยมาก ยิ่งหลัง ๆ ไมมีคนชวย ลูกหลานก็ไมอยู จะจางคนอ่ืนบางทีมันก็

จายไมไหวเนอะ พอไดรับจางทํานูนนี่ก็มีรายไดเสริม ก็ดีแหละ”  

(ฉลอง พรทองคํา, 2561: สัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 4 แสดง อาชีพคาขาย 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 6 ตุลาคม 2561) 

 

ศาสนา 

 ในหมูบานนาดีนับถือศาสนาพุทธเปนหลัก มีวัดพันธศรีเปนวัดประจําหมูบาน วัดพันธศรีเปน

วัดราษฎรประจําหมูบานนาดี สังกัดมหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆภาค 12 ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 118 หมูท่ี 

1 บานนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปจจุบันมีพระครูสุนทรสารคุณ เจาคณะตําบลนาดี เปนเจา

อาวาส กรมศาสนาไดรับรองสภาพวัดดวยกฎหมายเม่ือ พ.ศ. 2429 และไดรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2476  

 ความเปนมาแตเดิม วัดพันธศรี เปนวัดท่ีมีความเกาแกมากวารอยปแลว ไมปรากฏหลักฐานผู

กอสรางวัด แตจากคําบอกเลาของบรรพบุรุษท่ีสืบตอกันมากลาววา เดิมมีพระภิกษุ 3 รูป โดยมีพระ

อาจารยกันหาเปนพระอาจารย พระภิกษุนา พระภิกษุเทพ ไดนําพาญาติโยมบานบาก (ชื่อเดิมของ

หมูบานนาดี) มาสรางวัดท่ีหมูบานนาดีแหงนี้เรียกกันวา วัดบานบาก และพํานักอยู 5 พรรษา จากนั้น

ก็ตางลาสิกขาไป สงผลใหวัดนี้กลายเปนวัดรางไปชั่วขณะ ตอมาชาวบานไดนิมนตพระอาจารยพันธ 

หรือ พระใบฎีกาพันธ ท่ีวัดหลวงบดินทรเดชามาจําพรรษาเปนเจาอาวาสรูปแรก ทานจึงเปลี่ยนชื่อวดั

มาเปนชื่อ วัดพันธศรี ตั้งแตนั้นมาจนปจจุบัน ซ่ึงพระอาจารยพันธไดบูรณปฏิสังขรณใหวัดมีความ

เจริญมากข้ึนจนเปนสํานักเรียนปริยัติธรรม และทานก็ไดรับแตงตั้งเปนพระใบฎีกาพันธ เปนเจาคณะ

หมวด ปกครองในเขตตําบลนาดีและตําบลสําพันตา  
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 ตอมามีสามเณรทองคําเปนลูกศิษย และเม่ือสามเณรทองคําครบ 20 พรรษา อุปสมบทเปน

พระภิกษุ ฉายา สุวรรณโชติ พระอาจารยพันธก็ไดลาสิกขาไปใน พ.ศ. 2483 และแตงตั้งพระอาจารย

ทองคํา สุวรรณโชติ เปนเจาอาวาสรูปท่ีสอง ซ่ึงปจจุบันรูจักกันในชื่อ หลวงปูทองคํา ทานเปน

ผูเชี่ยวชาญในดานวิชาอาคม และน้ํามัน เชื่อวาทานสามารถรักษาความเจ็บปวยไดท้ังรางกายและ

จิตใจ โดยในวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2532 หลวงปูทองคําไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครู

สัญญาบัตรชั้นโท กระท่ังวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 หลวงปูทองคําอายุลวงเขาปท่ี 89 ทานก็

มรณภาพดวยโรคชรา จากนั้นในวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2539 จึงไดมีการแตงต้ังพระสมุหสมศรี 

สิริปฺโญ เปนเจาอาวาส ท้ังนี้พระสมุหสมศรี สิริปฺโญดํารงตําแหนงเปน 4 ปเทานั้น จากนั้นใน พ.ศ. 

2539 จึงแตงตั้งพระครูสุนทรสารคุณ หรือเจาอาวาสวัดพันธศรีคนปจจุบัน รับตําแหนงตั้งแตบัดนั้น

จวบจนปจจบุัน 

 ตั้งแตกอตั้งวัดกระท่ังปจจุบัน วัดพันธศรีมีเจาอาวาสมาแลวท้ังสิ้น 4 คน ทุกรูปลวนแลวแต

บูรณะวัดแหงนี้และเปนท่ีพ่ึงใหแกชาวหมูบานนาดีเสมอ นอกจากพระอาจารยทองคํา สุวรรณโชติท่ีมี

ชื่อเสียงดานการปลุกเสกของแลว พระครูสุนทรสารคุณเปนอีกรูปหนึ่งท่ีไดทําสิ่งตาง ๆ มากมายในการ

ทํานุบํารุงและบูรณะวัด เชน สรางศาลากลางแหงใหม ทํานุบํารุงศาลาเดิม สรางโบสถ เปนตน โดย

ลวนแลวแตเปนพ้ืนท่ีประกอบกิจทางศาสนาและพ้ืนท่ีทํากิจกรรมของชาวบาน เม่ือชาวบานหรือคน

นอกมาก็ลวนสะดวกสบาย ผอนคลาย ซ่ึงปจจุบันแมพระครูสุนทรสารคุณจะไดรับการแตงตั้งเปนเจา

คณะตําบลนาดี แตทานก็ยังคงดูแลและเปนท่ีพ่ึงแกชาวบานเสมอ 

 ในอดีต ชาวบานเขาวัด ถวายอาหารเชาและกลางวันเปนกิจวัตร แตในปจจุบันชาวบาน

คอนขางหางวัด นอยคนท่ียังคงเขาวัดทําบุญ สวนมากมักจะมาในวัดงานเทศกาลสําคัญหรือมาเพ่ือ

ทําบุญวันเกิด นอกจากนี้ทุกวันชาวบานจะแบงเวรเปนวันจันทรถึงวันอาทิตย และผลัดกันมาถวายเพล 

ซ่ึงเปนชาวบานจากเขตพ้ืนท่ียอยในหมูบานนาดี เชน วันจันทรเปนเวรของเขต 1 คนในเขตก็จะ

ทําอาหารมาถวายเพล เปนตน ท้ังนี้ผูท่ีมาสวนใหญเปนผูสูงอายุ สวนเด็ก ๆ มักเลือกท่ีจะอยูบานหรือ

ไปทํากิจกรรมอ่ืนกับเพ่ือนมากกวา 

 นอกจากวัดพันธศรีจะเปนพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาแลว ยังเปนพ้ืนท่ีในการเขาสังคม

ดวย ซ่ึงเวลามาทําบุญก็เปนชวงเวลาท่ีชาวบานไดสานสัมพันธ พูดคุยกัน นอกจากนี้หากมีงานเทศกาล 

งานบุญใหญ ๆ ชาวบานก็จะมาชวยกันจัดงาน และทําอาหารแจกจายเปนคาแรง บางครั้งทานเจา

อาวาสก็จะใหคาตอบแทนประมาณ 300 บาทแกผูท่ีมาชวยในงานบุญใหญประจําปเชนกัน ดวยเหตุนี้

จึงเห็นไดวา ชาวบานคอนขางหางเหินจากศาสนา อีกท้ังในดานการชวยจัดงานทางศาสนาก็มีนอยคน

นักท่ีจะมาชวยดวยความเต็มใจและเลือกท่ีจะไปทํางานอาชีพของตนตามปกติมากกวา  

 “คนมาชวยก็กลุมเดิม ๆ คุนหนาคุนตากันดีนี่แหละ คนอ่ืนเขาก็ไปทํางานของตัวเองกัน”  

(ฉว,ี 2561: สัมภาษณ) 
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 “งานนี้พระอาจารยให 300 ไปชวนกันมาชวยกันทําเยอะ ๆ ไดเยอะกวาท่ีไปรับจางกันอีก”  

(ฉลอง พรทองคํา, 2561) 

 

 ในอีกทางหนึ่งพบวา มีผูนับถือศาสนาคริสตในหมูบานเชนกัน โดยศาสนาคริสตเขามาภาย

หลังจากการมาเผยแผศาสนาของมิชชันนารีประมาณ พ.ศ. 2530 ซ่ึงไดมีการชักจูงใหคนในหมูบาน

เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต ขณะนั้นมีคนในหมูบานจํานวนไมนอยท่ีคลอยตาม ทําใหมีผูเปลี่ยนจาก

นับถือศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาคริสตเกือบ 100 คน ทีเดียว ท้ังนี้ฝงผูนับถือศาสนาพุทธในหมูบาน

นาดีไดทําการตอตานการเขามาเผยแผศาสนาคริสตของมิชชันนารีอยางมาก รวมถึงผูท่ีเปลี่ยนไปนับ

ถือศาสนาคริสตดวย จากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท่ีเกิดข้ึน สรางความไมม่ันคงทางจิตใจแก

ชาวบาน ความแปลกใหมและความไมคุนเคยทําใหชาวบานตอตานอยางรุนแรง ฉะนั้นสถานการณ

ตอนนั้นจึงเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึน ท้ังยังมีการแบงฝงแบงฝาย บางก็พูดจากระทบกระเทียบกัน 

(นภาพร ตันตินิยมกุล, 2561 : สัมภาษณ)  

 ชาวบานท่ีเปลี่ยนไปนับถือคริสตเชื่อในพระเจามาก เม่ือมีปญหาอะไรก็เรียกหาและออนวอน

ตอพระเจา แตวันหนึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งถูกงูกัด จากนั้นก็รองใหพระเจาชวย เม่ือผานไประยะหนึ่งก็

พบวาการเรียกพระเจาไมไดผล กลับมีคุณลุงอีกคนหนึ่งมาชวยแทนพรอมกับกลาววา ตนตองพ่ึงตน 

พระเจาชวยอะไรไมไดหรอก โดยหลังจากผานเหตุการณนั้นมาพบวา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบ

ตอความเชื่อของชาวบานท่ีนับถือพระเจาและศาสนาคริสต ทําใหชาวบานบางสวนตัดสินใจเลิกนับถือ

คริสต บางคนก็เลือกท่ีจะเชื่อม่ันตอไป ท้ังนี้เม่ือผานไปประมาณ 3-4 ป ปญหาก็บางเบาลง คนใน

หมูบานเริ่มไมสนใจปญหาดังกลาว คุนชินมากข้ึน สวนผูท่ียังนับถือคริสตอยูก็มักไปรวมตัวกับท่ีบาน 

“กลุมคริสเตียนแบบติสตนาดี” เปนบานหลังหนึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับวัดพันธศรี 

 ท้ังนี้ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากทําใหชาวบานสนใจในปญหาท่ีตนตอง

เผชิญมากกวา เชน การทํามาหากินใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต การปลดหนี้ เปนตน นอกจากนี้ความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวยังสงผลใหชาวบานชาวพุทธและชาวคริสตไดมีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน เชน การตั้ง

กลุมเศรษฐกิจเล็ก ๆ ของผูหญิงในหมูบานเปนรายเสริม โดยปจจุบันมีกลุม สานกระเปาจากซองกาแฟ

สําเร็จรูป โดยทุกคนจะไปท่ีบานของคนใดคนหนึ่งในกลุมเพ่ือเรียนรูการทํากระเปา บางก็รวมทํา

กระเปาไปพรอมกัน ทําไปคุยไป เปนตน 

 จากขางตน แตเดิมท่ีมีคนนับถือศาสนาคริสตกวาเกือบ 100 คน ปจจุบันพบไดวามีเพียง 20-

30 คนเทานั้นท่ียังคงนับถือศาสนาคริสตอยู โดยคนกลุมท่ีนับถือศาสนาคริสตนี้นอกจากจะไมสุงสิงกับ

ผูอ่ืนมากนักแลว พวกเขายังไมเขารวมกิจกรรมหรืองานเทศกาลใด ๆ ท่ีทางวัดจัดข้ึน ซ่ึงแมจะไมสาน

สัมพันธกับผูอ่ืนมากนักแตผูท่ีนับถือศาสนาคริสตก็มีการรวมทํากลุมเศรษฐกิจเล็ก ๆ รวมกับคนอ่ืน ๆ 

ในหมูบานท่ีนับถือศาสนาพุทธ เชน การสานตะกราดวยถุงกาแฟ กลาวไดวา กลุมเศรษฐกิจถือเปนตัว
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ชวยในการสานสัมพันธระหวางคนท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสตดวย นอกจากนี้แมไมไดเขา

รวมงานบุญหรืองานเทศกาลของวัด แตบางครั้งก็สงของหรือวัตถุดิบท่ีจําเปนมอบใหแดทางวัด (สนิท 

เอ่ียมสอน, 2561 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตาม กลับมีอยู 1 คนท่ีนับถือศาสนาคริสตแตกลับไปเขารวมพิธีหรืองานเก่ียวกับ

พุทธศาสนา บุคคลนั้นคือ ผูชวยผูใหญบานของหมูบานนาดี คุณสนิท เอ่ียมสอน ผูดํารงตําแหนงผูชวย

ผูใหญบานมาอยางยาวนานถึง 7 ป โดยการเขารวมกิจกรรมถือเปนเรื่องจําเปนท่ีจะตองเขารวม ดวย

ตําแหนงของคุณสนิทจึงไมสามารถปฏิเสธไดวาจะเขารวมหรือไมนอกจากจะเจ็บปวยจริง ๆ 

 

 “กวนขาวทิพยเหรอ เขาแคชวงตองไปเปดพิธี เสร็จนูนนี่ก็กลับ”  

(สนิท เอ่ียมสอน, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดง บานกลุมคริสเตียนแบบติสตนาดี 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 5 ตุลาคม 2561) 
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ประเพณีและความเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดง แผนภาพประเพณีและพิธีกรรมของหมูบานนาดี 

(ท่ีมา นางสาวนฤมล ตันตินิยมกุล, 10 มกราคม 2562) 

 

 หมูบานนาดีมีประเพณีและความเชื่อมากมาย จากแผนภาพในขางตนจะเห็นไดวา ชาวบาน

ในหมูบานนาดีมีความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา และความเชื่อเก่ียวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือ

ความเชื่อเก่ียวกับผี โดยความเชื่อเหลานี้สงผลใหเกิดประเพณีและพิธีกรรม และพฤติกรรม ลักษณะ

การปฏิบัติตนของคนในหมูบาน อีกท้ังความเชื่อดังกลาวยังสามารถสะทอนรูปแบบวิถีชีวิตของคนใน

หมูบานไดเชนกัน ซ่ึงพิธีกรรมและประเพณีแบงออกเปนสองประเภทดังนี้ 

 

ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต 

 ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชวงวัยและ

สถานภาพตาง ๆ ของคนในหมูบานตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย โดยประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิต

นี้จะถูกจัดข้ึนโดยคนในครอบครัว และอาจรวมดวยกลุมญาติพ่ีนองและคนอ่ืน ๆ ในหมูบาน ซ่ึงพบวา

ในหมูบานนาดีมีประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิตท้ังหมด 4 ประเพณี ไดแก พิธีกรรมการเกิด พิธี

การบวช พิธีการแตงงาน และพิธีกรรมการตาย 
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 พิธีกรรมการเกิด 

 พิธีกรรมการเกิด มีลักษณะท่ีคลายคลึงกับท่ีอ่ืน ๆ เม่ือผูเปนแมคลอดเด็กเสร็จแลวตองอยูไฟ

ทันทีโดยมีความเชื่อวาเปนการทําใหรางกายสะอาดมากข้ึน ชะลางกลิ่นไอความตาย อีกท้ังจะทําให

รางกายฟนตัวไดดีข้ึน ท้ังนี้การอยูไฟของผูเปนแมตองอยูคนเดียว อยูในสถานท่ีท่ีมีความสงบเงียบ 

และจะมีหมอตําแยชวยเหลือ ดูแลอยูเพียงคนเดียว สวนเด็กท่ีเพ่ิงคลอดผูสูงอายุในบานจะเปนผูดูแล 

การอยูไฟของแตละคนไมมีเวลาท่ีแนนอน ท้ังนี้ข้ึนกับสุขภาพของแตละคน เม่ืออาการหรือสีหนาดีข้ึน

ถึงจะเลิกอยูไฟได  

 แมในปจจุบันจะมีความเจริญทางการแพทยแลว แตการอยูไฟยังคงมีอยู และอาจจะลดความ

เครงครัดบางอยางลงเชน ไมจําเปนตองอยูในท่ีเงียบสงบ หรือคนอ่ืน ๆ ก็สามารถมาชวยเหลือผูท่ีอยู

ไฟได ไมจําเปนตองเปนหมอตําแย อีกท้ังปจจุบันยังไมมีหมอตําแยหรือผูท่ีเคยเปนหมอตําแยหลงเหลือ

อยูในหมูบานนาดีแลวเชนกัน เนื่องจากคนในหมูบานเลือกท่ีจะไปโรงพยาบาลเพ่ือความสะดวกสบาย

และมีความปลอดภัยมากกวาในอดีตท่ีท้ังแมและเด็กมีโอกาสเสี่ยงสูงท่ีอาจจะเสียชีวิตระหวางการทํา

คลอด (ฉลอง พรทองคํา, 2561 : สัมภาษณ)  

 

 พิธีการบวช 

 แตเดิม พิธีการบวชของคนในหมูบานนาดีจะกําหนดและบังคับใหผูชายท่ีมีอายุ 20 ปบริบูรณ

ใหบวช ชาวบานมีความเชื่อวา หากลูกชายบวชถือเปนบุญกุศลท่ียิ่งใหญ ซ่ึงการบวชเปนพระยังเปน

บุญกุศลท่ีทําใหพอ แมไดข้ึนสวรรคในโลกหลังความตายหรือเรียกวา “เกาะชายผาเหลือง” โดยคําพูด

นี้มาจากการทําพิธีแหนาครอบโบสถ พอและแมตองจับชายชุดของนาคเปนดั่งการทําบุญรวมกัน 

รวมถึงหลังพิธีการบวชเปนพระ พอและแมจะจับชายผาเหลืองของพระ รับศีลรับพร และใสปจจัยใน

ยามพระ  

 สวนมากชาวบานจะใหลูกหลานบวชกันในชวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน โดยจะรวบรวมผู

ท่ีมีอายุรุนราวคราวเดียวเพ่ือบวชพรอมกัน เปนการประหยัดคาใชจายเนื่องจากพอและแมของผูท่ีจะ

บวชจะชวยกันจัดการคาใชจายในการจัดเตรียมและดําเนินพิธีการบวช ในอดีตผูบวชจะบวชอยางนอย 

1 พรรษา แตปจจุบันไดมีการผอนปรนความเครงครัดลงหลายสวนเพราะผูครบกําหนดอายุตองบวช

มักทํางานอยูในเมืองหรือนอกหมูบานจึงทําใหลาชาจากกําหนด โดยจะเลือกจากวัน เวลาท่ีสะดวก

และเปนฤกษยามงามดีเชนกัน ในสวนการสึก ผูบวชมักจะสึกหลังบวชไปแลว 15-20 วัน เนื่องมาจาก

มีภาระทางหนาท่ีการงานท่ีตองรับผิดชอบจึงไมสามารถบวชเปนระยะเวลานาน ๆ เหมือนในอดีต ซ่ึง

กอนบวชผูท่ีจะบวชตองอาศัยอยูท่ีวัดอยางนอย 3-5 วันเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมและเรียนรู

เก่ียวกับการปฏิบัติตนในการดําเนินพิธีกรรม อาทิ คําขอบวช บทสวดมนต การแตงกาย การถือศีล

แปด ท้ังนี้การจัดพิธีบวชมีท้ังหมด 2 แบบ คือ  
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 1. การบวชเต็มรูปแบบ มีท้ังการทําขวัญนาค งานเลี้ยงซ่ึงในอดีตเปนการท่ีญาติพ่ีนองชวยกัน

ทําอาหารเลี้ยงผูท่ีมารวมงานบวช แตในปจจุบันสวนมากเลือกท่ีจะจัดงานเลี้ยงแบบโตะจีน 

 2. การบวชตามสะดวก การบวชรูปแบบนี้จะไมมีการทําขวัญนาคและการจัดงานเลี้ยง ซ่ึงการ

บวชแบบนี้สวนมากผู ท่ีไมมีเงินทุนมากนักจะเลือกบวชรูปแบบนี้ เนื่องจากการบวชครั้งหนึ่ง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการบวชเต็มรูปแบบตองใชเงินอยางนอย 50,000 บาท จึงจะไดองคประกอบท่ีครบ

ครัน 

 ท้ังนี้ การบวชเต็มรูปแบบไดรับความนิยมมากกวา โดยจะเริ่มจากการติดตอกับทางวัดหรือ

เจาอาวาสเพ่ือสอบถามถึงฤกษยามท่ีเหมาะสมกับการบวชและการดําเนินพิธีกรรม จากนั้นเม่ือไดฤกษ

ยามท่ีเหมาะสมก็เปนข้ันตอนของการเตรียมงาน ท้ังสถานท่ีและอุปกรณในการบวช สวนผูท่ีจะบวช

ตองเตรียมตัวเพ่ือมาอยูวัด ซ่ึงในการจัดเตรียมสถานท่ีและอ่ืน ๆ นอกจากจะมีเหลาญาติพ่ีนองมา

ชวยกันแลว ชาวบานคนอ่ืน ๆ ก็มาชวยเชนกันเนื่องจากมีความเชื่อวา งานบวชเปนงานบุญท่ียิ่งใหญ 

หากชวยหรือลงแรงเทาไรก็ยิ่งไดบุญมาก ซ่ึงในปจจุบันเนื่องจากความหางเหินของความสัมพันธของ

คนในหมูบานท่ีมากข้ึน บางครั้งก็ตองจางคนในหมูบานมาชวยแทน บางก็ตองจางคนนอกมาชวย ทํา

ใหคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนไปอีก 

 ในสวนของการทําขวัญนาค บางก็ทําคนละวันกับการบวชเปนพระ บางก็ตอนเชาทําขวัญนาค 

จากนั้นก็ตอดวยพิธีการบวชเปนพระเลย โดยเริ่มจากการนิมนตเจาอาวาสหรือรองเจาอาวาสเพ่ือทํา

พิธีสมโภชผาไตรและเจริญพระพุทธมนต ทําพิธีขอขมาบิดา มารดา เพ่ือขอลาบวช จากนั้นจึงทําขวัญ

นาค ในข้ันตอนการปลงผมนั้นจะปลงผมใสใบบัว เริ่มจากใหพระปลงกอนแลวจากนั้น พอ แม จึงปลง

ผมได ถัดไปก็เรียงจากญาติผูใหญท่ีมีอายุมากท่ีสุดกอน ญาติพ่ีนองจึงจะปลงได ขณะปลงผมนอกจาก

ญาติของนาคแลวยังมีคนในหมูบานคนอ่ืน ๆ ดวย อาจจะรูจักหรือไมรูจักก็ได เนื่องจากชาวบานท่ีมา

รวมถือวานี่เปนงานบุญ การมารวมเปนการไดบุญ เม่ือปลงผมเสร็จจะตองไปอาบน้ําชะลางความ

สกปรกออกจากรางกายและสวมชุดนาค พรอมถือกรวยใบตองท่ีใสดอกไม ธูป เทียน และหมากพลู 

ข้ันตอนตอไปตองไปไหวศาลเจาพอกัณหา ศาลเกาแกท่ีอยูในวัด จากนั้นก็ทองบทคําขอบวช เม่ือเสร็จ

พิธีตรงนี้ ตอไปตองไปไหวศาลปูตาประจําหมูบานเปนการบอกกลาวแกทานวาตนจะบวชจึงจะเสร็จ

พิธีทําขวัญนาค 

 หลังพิธีทําขวัญนาคตองแหนาครอบโบสถ 3 รอบ ซ่ึงแตเดิมมีการแบกนาคหามใหเทาแตะพ้ืน

เพ่ือปองกันใหนาคอยูในสถานภาพท่ีสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก แตในปจจุบันขอปฏิบัตินี้ไดรับ

การยกเวนไปแลว การแหนาคจะมีขบวนของแหและเครื่องโปรยทานนําหนา และมีผูรําหนานาค ขณะ

แหนางจะมีรถเครื่องเสียงท่ีญาตินาคจางมาเพ่ือความรื่นเริงและเพ่ือบรรยากาศท่ีคึกคัก ในระหวางแห

รอบโบสถแตละรอบจะมีการโปรยทาน 1 ครั้ง จากนั้นเม่ือครบ 3 รอบจึงมีการโปรยทานอีกครั้ง ตอมา

เปนการทําพิธีในโบสถโดยจะนําเครื่องสักการบูชาถวายแดพระสงฆ นาคจะทองคําขอบวชและสวด

เจริญพุทธมนต แลวจึงเปนพิธีการสวมจีวรแกพระใหม เม่ือเสร็จพิธีจะเดินออกจากโบสถและโปรย
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ทานอีกครั้ง สุดทายเปนการบิณฑบาตเพ่ือใหญาติและผูท่ีมารวมงานใสปจจัยในบาตรหรือถุงยามจึง

เสร็จพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7-10 แสดง พิธีการบวช 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 16 มีนาคม 2562) 

 

 พิธีการแตงงาน 

 พิธีการแตงงานเริ่มจากการชอบพอกันระหวางชายหญิง หลังจากการตกลงปลงใจกัน 

ครอบครัวฝายชายจึงเปนฝายไปสูขอฝายหญิงกับครอบครัวของฝายหญิงท่ีบาน เม่ือตกลงเรื่องสินสอด

กันเสร็จจึงจะจัดพิธีแตงงานได โดยสวนมากจะทําพิธีหม้ันตอนเชาและทําพิธีแตงงานในตอนเย็นวัน

เดียวกัน เม่ือเสร็จพิธีแตงงานจะตองยายไปอยูท่ีบานของฝายใดฝายหนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตกลงกัน
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ของสามี ภรรยา แตหากฝายหญิงตองไปนอนบานของฝายชาย ฝายชายจะตองมานอนบานของฝาย

หญิงกอนเปนระยะเวลา 3 วันหลังจากแตงงานแลวจึงจะยายไปอยูบานฝายชายได ซ่ึงข้ันตอนนี้ทําเพ่ือ

เปนการใหฝายชายทําความรูจัก คุนเคยกับครอบครัวของฝายหญิงรวมถึงเปนการเคารพบรรพบุรุษ

ฝายหญิงดวย (นภาพร ตันตินิยมกุล, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 พิธีกรรมการตาย 

 เม่ือมีคนในหมูบานเสียชีวิต คนในครอบครัวผูเสียชีวิตจะนํารางของผูเสียชีวิตมาท่ีวัดพรอม

โลง จากนั้นจึงทําพิธีทําความสะอาดรางกายใหผูเสียชีวิตโดยใชน้ํามะพราว โดยสมาชิกในครอบครัว

ของผูเสียชีวิตจะเปนจัดสถานท่ีและงานพิธีท้ังหมด จากนั้นจึงไปแจงกับทางวัดและทําการนิมนตพระ

ไปทําพิธีเรียกวิญญาณของผูเสียชีวิตในท่ีท่ีเสียชีวิตจากนั้นจึงทําพิธีสวดอภิธรรมศพท่ีวัด สวนมากจะ

ทําพิธีสวดกัน 3-7 วัน แลวแตสถานภาพทางดานเศรษฐกิจของครอบครัวนั้น ๆ บางกก็สวดวันเดียว

แลวเผาเลย นอกจากนี้ผูท่ีมางานจะชวยใสซองแกครอบครัวของผูเสียชีวิตดวย โดยทุก ๆ เย็นเจาภาพ

ท่ีจัดพิธีจะจัดเตรียมอาหารไวใหแกผูมารวมงานเปนการขอบคุณท่ีมารวมงาน เม่ือครบกําหนดจึงทํา

การเคลื่อนยายศพไปท่ีเมรุเพ่ือเผา เม่ือเสร็จสิ้นพิธีญาติผูเสียชีวิตจะเก็บอัฐิสวนหนึ่งใสโกฐไวแลวสราง

เจดียในบริเวณวัดเพ่ือเก็บโกฐ อัฐิบางสวนก็นําไปโปรยในแมน้ํา 

 

พิธีกรรมในรอบป  

 ประเพณีและวัฒนธรรมสวนใหญของหมูบานนาดีคลายคลึงกับประเพณีและวัฒนธรรมของ

ภาคกลางท่ัว ๆ ไป แตนอกจากนี้ยังมีบางประเพณีท่ีคอนขางเปนเอกลักษณของหมูบานนาดี ท้ังยังถูก

จัดเปนประเพณีประจําอําเภอโดยเจาคณะสงฆประจําอําเภอ โดยในงานวิจัยนี้ผูศึกษาพบวาประเพณี 

พิธีกรรมในหมูบานนาดีมีหลัก ๆ ดังนี้ 

 

ประเพณีตักบาตรขาวสาร 

 ประเพณีตักบาตรขาวสาร เปนงานทําบุญใหญหนึ่งในรอบป จะจัดงานทุกวันท่ี 1 มกราคม 

ตอนเท่ียงวันของทุกป ชาวบานจํานวนมากรวมถึงหมูบานใกลเคียงจะมารวมตัวกันท่ีวัดโดยเตรียม

ขาวสารและอาหารแหงเพ่ือมาใสบาตร โดยชาวบานจะมารวมกันประมาณ 10-11 นาฬิกาเพ่ือเตรียม

ตัวและจัดแถว เม่ือถึงเวลาพระสงฆจํานวนหลายรูปท่ีมาจากวัดใกลเคียงจะบิณฑบาตอบ ๆ พ้ืนท่ีท่ี

จัดเตรียมไว เม่ือใสบาตรครบทุกคนท่ีมารวมกันก็เปนอันเสร็จสิ้น ซ่ึงประเพณีคอนขางมีผูมารวมงาน

เยอะมากเนื่องจากยังคงเปนวันหยุดปใหม อีกท้ังเปนชวงเวลาท่ีคนท่ีออกไปทํางานในเมืองกลับบาน

เชนกันทําใหบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน  
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ประเพณีสงกรานต 

 ประเพณีสงกรานต จัดในวันท่ี 13-15 เมษายนของทุกป โดยในแตละวันจะมีกิจกรรม

แตกตางกันไป เนื่องจากวันสงกรานตเปนวันหยุดยาวจึงทําใหคนท่ีไปทํางานในเมืองกลับบานกัน

จํานวนมาก ซ่ึงมากกวาในชวงวันหยุดปใหม โดยกิจกรรมใน 3 วัน มีดังนี้ 

  วันท่ี 13 เมษายน จะมีพิธีบวชสามเณรฤดูรอน ซ่ึงเนื่องจากเปนชวงท่ีเด็ก ๆ อยูในชวงปด

เทอมใหญพอดี ผูปกครองจึงใหลูกหลานมาบวชฤดูรอน การบวชนี้นอกจากจะเปนการบวชเณรแลวยัง

มีการสอนหนังสือเรียนวิชาตาง ๆ จากทางวัดดวย นอกจากการบวชสามเณรฤดูรอน ยังมีพิธีสรงน้ํา

พระและผูสูงอายุดวย โดยจะจัดเปนท่ีนั่งติดตอกันเรียงตามความอาวุโส เริ่มจากเจาอาวาส รองเจา

อาวาส พระองคอ่ืน ๆ ท่ีเรียงตามพรรษาท่ีบวช ตอมาจึงเปนผูสูงอายุท่ีอาวุโสท่ีสุดในหมูบานเรียงไป

เรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทาย จากนั้นจึงเปนการสรงน้ําพอ แม ทายท่ีสุดก็เปนการเลนน้ํากันของคนใน

หมูบาน โดยมีทางวัดเปนผูจางรถดับเพลิงมาฉีดน้ําใหคนในหมูบานเลนสนุกกัน 

 วันท่ี 14 เมษายน เปนวันท่ีระลึกถึงบรรพบุรุษ มีการสรงน้ํากระดูกแคบรรพบุรุษหรือญาติท่ี

ลวงลับไปแลว ซ่ึงในวันนี้ถือเปนการรวมญาติท่ียิ่งใหญ เนื่องจากไมวาใครจะยายไปอยูท่ีอ่ืนก็จะ

กลับมารวมตัวกันในวันนี้เพ่ือสรงน้ํากระดูกบรรพบุรุษ โดยตองนิมนตพระมาสวดดวย หลังจากนั้น

ญาติ ๆ ก็จะชวยกันทําความสะอาดเจดียใหแกผูท่ีลวงลับ ท้ังนี้นอกจากจะมีการเลนน้ํากันเหมือนเดิม

แลว ในตอนกลางคืนยังมีงานวัดดวย มีท้ังรําวงยอนยุค คอนเสิรตหมอลํา ซุมปาโปง ซุมยิงตุกตา และ

รถเข็นขายของทานเลนมากมาย  

 และในสวนของวันสุดทาย วันท่ี 15 เมษายน เปนวันแหงการพักผอน วันนี้จะเปนวันท่ีคน

สวนใหญจะอยูบาน นั่งเลน พูดคุยกัน บางก็ทําอาหารและรับประทานอาหารดวยกัน เปนชวงเวลา

แหงการใชเวลารวมกันกอนท่ีจะจากกันอีกครั้งเนื่องจากคนสวนใหญมักทํางานท่ีอ่ืนมากกวาบริเวณ

หมูบาน ฉะนั้นจึงเปนชวงเวลาท่ีมีคา 

 “หยุดยาว กลับบานเราดีท่ีสุด ยิ่งชวงสงกรานตยิ่งดีนะ ไดกลับมาไหวพอ ไหวแม ไดเจอเพ่ือน

เกา ๆ บางคนอยูเมืองนอกเมืองนายังกลับมาเลย”  

(ก๊ิบ, 2561 : สัมภาษณ) 

 

ประเพณีทําบุญกลางบาน หรือตักบาตรกลางบาน 

 ประเพณีทําบุญกลางบาน หรือตักบาตรกลางบาน เปนหนึ่งประเพณีโบราณของหมูบานนาดี 

ซ่ึงทุกคนในหมูบานจะมีสวนรวมกันในการจัดงานนี้ โดยประมาณ 1 สัปดาหกอนวันงาน คนในหมูบาน

จะมาประชุมและพูดคุยกันเก่ียวกับการจัดเตรียมงาน ท้ังสถานท่ี อาหาร และองคประกอบอ่ืน ๆ เชน 

ใครเตรียมอาหารคาว ใครเตรียมของหวาน ผลไม และขาว เปนตน ท้ังนี้ยังตองติดตอทางวัดและ
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นิมนตพระเพ่ือมาทําพิธีดวย เม่ือถึงวันงานประเพณีทําบุญกลางบาน ตอนเชาจะตองนําอาหารและ

ของท้ังหมดท่ีเตรียมไวไปไหวศาลตาปูประจําหมูบาน พรอมนิมนตพระมาทําพิธี นอกจากนี้ยังมีการ

ไหวผีฟาดวย เนื่องจากชาวบานเชื่อวา ผีฟาก็คือผีบรรพบุรุษท่ีเคารพนับถือ เม่ือเสร็จสิ้นงาน ชาวบาน

จะแจกจายอาหาร ผลไมตาง ๆ ท่ีถวายกับทุกคน โดยเชื่อวาหากทานของท่ีไหวจะไดบุญและมีสุขภาพ

ท่ีดี (ฉลอง พรทองคํา, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดง ศาลปูตาประจําหมูบาน 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 7 ตุลาคม 2561) 

 

ประเพณียายขาวประดับดิน 

 ประเพณียายขาวประดับดิน เปนอีกประเพณีโบราณของหมูบานนาดีท่ีจะจัดในชวงวันออก

พรรษา ประมาณระหวางไมเกินกอนหรือหลังวันออกพรรษา 1 สัปดาห ประเพณียายขาวประดับดิน

เปนประเพณีท่ีจัดข้ึนเพ่ือทําบุญแกบรรพบุรุษหรือบุคคลท่ีลวงลับไปแลว โดยจะทําอาหารท่ีบุคคล

เหลานั้นชื่นชอบใสลงในกระทงใบตอง นอกจากนี้ยังตองใสหมากพลู ยาสูบ และขนมหวานดวย 

หลังจากนั้นก็จะนําไปวางหนาเจดียท่ีใสโกฐของบรรพบุรุษไว (ฉลอง พรทองคํา, 2561 : สัมภาษณ) 

 

ประเพณีกวนขาวทิพย 

 ประเพณีกวนขาวทิพย จัดข้ึนในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป เปนประเพณีโบราณท่ีมีความ

เก่ียวของกับพุทธศาสนา และบันทึกไวในพุทธประวัติวา ในตอนกอนท่ีพระพุทธเจาจะตรัสรู นาง
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สุชาดาไดนําขาวทิพยมาถวายแดพระพุทธเจา ขาวทิพยมีบทบาทสําคัญกับพระพุทธเจาโดยเปนอาหาร

ท่ีพระพุทธเจาเสวยกอนตรัสรู ดวยเหตุนี้ประเพณีกวนขาวทิพยจึงเปนท่ีเคารพของคนในหมูบาน โดย

ประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีท่ีทานเจาอาวาสวัดพันธศรีเพ่ิงรื้อฟนข้ึนมาตอนป พ.ศ. 2550 และ

ยังเปนงานประเพณีและงานบุญท่ียิ่งใหญท่ีสุดในรอบปอีกดวย ฉะนั้นจึงมีผูมารวมงานจํานวนมาก ไม

วาจะเปนคนภายในหมูบานนาดี คนท่ีกลับมาเยี่ยมบานหลังจากไปทํางานในเมือง หรือผูท่ีมาจาก

จังหวัดอ่ืน พ้ืนท่ีอ่ืนก็มีเชนกัน  

 อยางไรก็ตาม ประเพณีกวนขาวทิพยคอนขางมีความยุงยากและซับซอนในการจัดเตรียม 

ฉะนั้นจึงตองเตรียมกันลวงหนาอยางนอย 2 เดือน ในระยะสองเดือนกอนวันงานนั้น เปนชวงท่ีทุกคน

ในหมูบานและทางวัดตองชวยกันจัดหาวัตถุดิบ สวนผสมจํานวนมากท่ีตองใชในการกวนขาวทิพย โดย

ทางวัดจะแจงวัตถุดิบท่ีตองการไวท่ีศาลาในวัด จากนั้นชาวบานก็จะบอกตอ ๆ กันไป ใครมีวัตถุดิบ

อะไรก็สงมาท่ีวัด ซ่ึงเม่ือวัตถุดิบครบ ประมาณ 1 สัปดาหกอนถึงวันงานประเพณี ชาวบานจะมา

ชวยกันจัดเตรียมวัตถุดิบ เชน ค่ัวถ่ัว ค่ัวงา นึ่งเผือก ค้ันน้ํานมขาว เปนตน  

 เม่ือถึงวันงาน ไมเพียงแตมีการกวนขาวทิพย แตยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในกลางวันมี

การแสดงหมอลํา ใหความบันเทิงแกผูมางานและทําใหบรรยากาศครึกครื้นมากข้ึน สวนในชวง

กลางคืนหลังจากกวนขาวทิพยกันเสร็จแลว ท่ีวัดมีการจัดงานวดั มีท้ังงานสอยดาวการกุศล รําวงยอน

ยุค ซุมปาโปง คอนเสิรตลูกทุง และสวดมนตขามป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 แสดง การกวนขาวทิพย 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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ปฏิทินการเพาะปลูก 

 แตเดิมหมูบานนาดีลวนทํานากันทุกคน โดยจะทํานาปเปนหลัก นอกจากนั้นบางคนก็ปลูก

พืชผักสวนครัวเปนรายไดเสริม บางก็เก็บของปา หรือดักสัตวเล็ก ๆ เปนการดํารงชีพ กลับกันใน

ปจจุบัน แมคนในหมูบานจะทํานากันนอยลงแตก็ทําการเพาะปลูกอยางหลากหลาย อีกท้ังยังมักจะทํา

กันตามสะดวก เนื่องจากสามารถสูบน้ําจากคลองยางหรือฝายเขานาของตนไดอยางสะดวกสบาย ไม

ตองคํานึงถึงฤดูกาลเทาใดนัก ฉะนั้นจึงไมมีเวลาท่ีแนนอนวาเม่ือใดจะปลูกอะไร จากตารางขางลาง

ผูวิจัยไดรวบรวมมาจากกิจกรรมท่ีคนสวนมากทําการเพาะปลูกในปหนึ่ง ๆ  

 

เดือน กิจกรรม 

มกราคม - ปลูกขาวนาปรัง 

- ปลูกขาวโพด 

- ปลูกออย 

- เก็บถ่ัวลิสง ถ่ัวฝกยาว 

กุมภาพันธ  

มีนาคม - เก่ียวขาวนาปรัง 

เมษายน - ปลูกขาวนาปรัง 

- ปลูกมันสําปะหลัง 

- เก็บเก่ียวขาวโพด 

- เก็บเก่ียวออย 

พฤษภาคม - เตรียมดินปลูกขาวนาป 

- เก่ียวขาวนาปรัง 

มิถุนายน - หวานเพาะกลา 

กรกฎาคม - ถอนกลา แลวดํานาป 

สิงหาคม - ปลูกพืชผักสวนครัว 

กันยายน - ปลูกพืชผักสวนครัว 
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ตุลาคม - เก่ียวขาวนาป 

- ปลูกถ่ัวลิสง ถ่ัวฝกยาว 

พฤศจกิายน - ปลูกพืชผักสวนครัว 

ธันวาคม  
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บทท่ี 4 

ประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรี หมูบานนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 ในบทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับประเพณีกวนขาวทิพยซ่ึงจะกลาวตั้งแตประวัติความเปนมาของ

ประเพณีกวนขาวทิพยและลักษณะของประเพณีจากพุทธประวัติ ประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธี

สิบสองเดือน ตลอดจนรายละเอียดของประเพณีกวนขาวทิพยท่ีพ้ืนท่ีศึกษา ณ หมูบานนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี ซ่ึงเปนการทําใหเห็นถึงลกัษณะความเหมือนและความแตกตางของประเพณีกวนขาวทิพย

ในแตละบริบท รวมไปถึงบทบาทหรือความเชื่อเก่ียวกับขาวทิพย นอกจากนี้ยังสะทอนถึงความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและทัศนคติของคนในหมูบานท่ีมีตอประเพณีกวนขาวทิพย 

 

4.1 ขาวทิพยจากพุทธประวัติ  

 ขาวมธุปายาสหรือขาวทิพย ไดรับการกลาวขานวาเปนอาหารม้ือสุดทายท่ีพระพุทธเจาเสวย

กอนตรัสรูในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ถวายโดยนางสุชาดา บุตรีแหงเสนกุฎมพี ณ หมูบานเสนานิคม 

บริเวณจังหวัดอุรุเวลา เนื่องจากนางเคยอธิษฐานตอรุกขเทวดาประจําตนไทรวา หากนางไดคูครองท่ีมี

ชาติตระกูลเสมอกัน และไดลูกชายหัวป นางจะทําพลีกรรมถวายขาวมธุปายาสแกเทวดา จากนั้นไม

นานนางก็สมหวังดังปรารถนาทุกประการ นางจึงใหหญิงรับใชไปทําความสะอาดบริเวณตนไทร เม่ือ

หญิงรับใชไปถึงก็พบกับพระสมณโคดม หรือพระพุทธเจาซ่ึงขณะนั้นยังไมตรัสรู ดวยรูปโฉมท่ีงดงาม 

หญิงรับใชจึงเขาใจไปวาทานคือเทวดา เม่ือทําความสะอาดเสร็จ นางก็รีบกลับไปแจงใหนางสุชาดา

ทราบทันที เม่ือนางสุชาดาทราบดังนั้น นางจึงทําขาวมธุปายาสเพ่ือจะนําไปถวาย (โอม รัชเวทย, 

2549: 42) โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 กอนท่ีจะถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือนหก นางสุชาดาก็ใชใหคนรับใชเอาฝูงแมโคจํานวน ๑๐๐๐ ตัว

ไปเลี้ยงในปาชะเอมเครือ เพ่ือใหแมโคท้ังหมดไดบริโภคเครือชะเอม อันจะทําใหน้ํานมมีรสหวานหอม  

แลวแบงโคนม ออกเปน ๒ พวก พวกละ ๕๐๐ ตัว เพ่ือรีดเอาน้ํานมจากแมโค ๕๐๐ ตัวในกลุมแรกมา

ใหแมโคอีก ๕๐๐ ตัวในกลุมหลังบริโภค ครั้นแลวก็แบงแมโคในกลุมหลังจํานวน ๕๐๐ ตัว ออกเปน ๒ 

พวก พวกละ ๒๕๐ ตัว แลวรีดเอาน้ํานมแมโค ๒๕๐ ตัวจากกลุมแรกมาใหแมโคอีก ๒๕๐ ตัว ในกลุม

หลังบริโภค กระทําการแบงก่ึงกันเชนนี้ลงมาทุกชั้นๆ จนเหลือ ๑๖ ตัว แลวแบงออกเปน ๒ พวก พวก

ละ ๘ ตัว นําน้ํานมของแมโค ๘ ตัวแรกมาใหอีก ๘ ตัวสุดทายบริโภค ทําเชนนี้เพ่ือจะใหน้ํานมของแม

โค ๘ ตัวท่ีเหลือมีรสหวานอันเลิศจนกระท่ังเหลือแมโคท่ีจัดไวใช ๘ ตัว  

         ในคืนกอนวันเพ็ญเดือน ๖ หนึ่งวัน นางจึงนําภาชนะมารองเพ่ือเตรียมจะรีดน้ํานมใสลง 

ขณะนั้นน้ํานมก็ไหลออกมาเองจนเต็มภาชนะเปนมหัศจรรยปรากฏ นางสุชาดาเห็นดังนั้น ก็รูสึกดีใจ
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ใชมือตนเปนภาชนะรองน้ํานมแลวนํามาเทลงในภาชนะใหมแลวใสลงในกระทะนําข้ึนตั้งบนเตา ใสฟน

เตรียมกอเพลิงดวยตนเอง เวลานั้นสมเด็จอัมรินทราธิราชก็เสด็จลงจุดไฟใหโชติชวงข้ึน  ทาว

มหาพรหมทรงนําทิพยเศวตฉัตร มากางก้ันเบื้องบนภาชนะท่ีหุงมธุปายาสนั้น ทาวจตุโลกบาลท้ัง ๔ 

ไดมาประทับยืนรักษาเตาไฟท้ัง ๔ ทิศ  เหลาเทพยดาท่ัวท้ังหม่ืนโลกธาตุ ตางพากันนําเอาโภชนาหาร

อันเปนทิพยมาโปรย ใสลงในกระทะดวย  เม่ือน้ํานมเดือดก็ปรากฏเปนฟองใหญไหลเวียนขวาท้ังสิ้น 

จะกระเซ็นตกลงพ้ืนแผนดินแมนสักหยดหนึ่งก็ไมมี (สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, มปป.: 161-

162)  

 จากนั้นนางก็ปนเปนกอนพรอมนําใสถาดไปถวาย เม่ือทานทรงรับ ทานก็นําไปทานริมแมน้ํา

เนรัญชราแลวอธิษฐานวา หากพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขอใหถาดลอยทวนกระแสน้ํา 

จากนั้นถาดก็ลอยทวนกระแสน้ําไปกวา ๘๐ ศอก แลวจมดิ่งลงไปยังภพของพระกาฬนาคราชกระทบ

กับถาดของอดีตพระพุทธเจา ๓ พระองค จากนั้นเม่ือถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ พระองคก็ทรงตรัสรู 

(พระเทพดิลก, 2550: 47) 

  

4.2 ประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือน 

 พิธีกวนขาวทิพยเปนพิธีท่ีสืบเนื่องมาอยางชานาน นับวาเปนหนึ่งในพิธีโบราณเลยก็วาได ใน

ประเทศไทยปจจุบัน พิธีกวนขาวทิพยเริ่มจะสูญหายไปตามกาลเวลาแลว เนื่องมาจากความซับซอน

และความยุงยากของทุกข้ันตอน ตั้งแตการตระเตรียมวัตถุดิบท่ีตองใชในการกวนขาวทิพย อุปกรณ

การประกอบพิธี หรือแตละข้ันตอนของการประกอบพิธีลวนแตตองใชความใสใจและความพิถีพิถัน 

ฉะนั้นไมเพียงแตมีอุปกรณครบถวน แตผูรวมพิธีตองมีความประณีตและตั้งใจทุกข้ันตอนเชนกัน 

 ในปจจุบันการกวนขาวมธุปายาส นิยมทํากันในวันข้ึน 13 และ 14 คํ่า เดือน 3 ซ่ึงเปน

ระยะเวลาท่ีขาวในนากําลังออกรวงเปนน้ํานมขาว เพราะน้ํานมขาวเปนเครื่องปรุงสําคัญ ผสมกับ

เครื่องปรุงนานาชนิดท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน ผลไมชนิดตางๆ น้ําผึ้ง น้ําตาลทราย กะทิ พืชสมุนไพร 

เผือก มัน เปนตน มาผสมคลุกเคลาใหเขากัน จากนั้นนําไปใสในกระทะใบบัวท่ีวางอยูบนเตาไฟ ซ่ึงใช

ไมฟนเปนเชื้อเพลิง แลวชวยกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกวนซ่ึงใชเวลา 6-8 ชั่วโมง จนเหนียว เทใส

ภาชนะสําหรับรับประทานเพ่ือความเปนสิริมงคล  

 ตามประเพณีโบราณ การกวนขาวทิพยลวนมีองคประกอบและข้ันตอนท่ีหลากหลาย 

โดยเฉพาะการกําหนดใหคนกวน ตองเปนสาวพรหมจรรย 3 คน ท่ีเปนลูกคนหัวป คนกลาง และคน

สุดทอง ขณะท่ีภายในมณฑลพิธี ยังมีขอหามอีกหลายประการ อาทิ หามดื่มสุรา หามรับประทาน

อาหาร หามสวมรองเทา หามผูมีโรคสังคมรังเกียจ หามผูหญิงมีประจําเดือนหรือมีครรภเขาไปอยาง

เด็ดขาดและตลอดชวงเวลาของการทําพิธี จะตองมีการบวงสรวงลงเลขยันตทุกข้ันตอน สวนพิธีกวน

ขาวทิพย ตองมีการเตรียมขาวของตางๆ จํานวนมาก อาทิ นม เนย ขาวตอก น้ํานม น้ําออย น้ําผึ้ง 
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มะพราว งา ถ่ัวตาง ๆ ดวยข้ันตอนมากมายท่ีตองใชท้ังความใสใจและตั้งใจเหลานี้นี่เอง จึงทําใหพิธี

กวนขาวทิพยท่ีเต็มไปดวยความศักดิ์สิทธิ์เริ่มท่ีจะจางหายไปตามกาลเวลา 

ระเบียบการพิธีกวนขาวทิพย 

        1. การจัดตั้งท่ีสักการบูชา จัดสองท่ี ดังตอไปนี้ 

              ก. ท่ีพระพุทธรูป ประกอบดวยโตะหมูใหญ 1 หมู มีเครื่องสักการบูชา แจกัน พาน

ดอกไมสด เชิงเทียน กระถางธูป ท่ีน้ํามนต เทียนน้ํามนต เครื่องหอมสําหรับจุณเจิม พระพุทธรูปท่ีจะ

ตั้งบนโตะบูชา จะเปนปางใดก็ไดดล ดูขนาดพอสมควร ถาไดพระพุทธรูปโบราณดวยยิ่งดีมาก 

            ข. ท่ีเทวรูป ประกอบดวยโตะหมูและเครื่องสักกาทํานองเดียวกัน ตั้งไวอีกดานหนึ่ง

ตางหาก หามตั้งรวมกับพระพุทธรูป โตะนี้ตั้งเทวรูปชนิดตางๆ เทาท่ีจะหาได มีอเทวรูปพระพรหม 

พระอิศวร พระนารายณ เปนตน ลดเครื่องสักการะใหนอยกวาพระพุทธรูป เพ่ือเวนโอกาสไวตั้งเทวรู

ปตามชั้นโตะท้ังลางบน (หมอน้ํามนตไมตองตั้ง) 

  2. การโยงดายสายสิญจน เริ่มโยงจากโตะพระพุทธรูปมาท่ีโตะเทวรูปแลวแยกเปน 2 สาย นํา

กลับไปไวท่ีโตะพระพุทธรูปสําหรับพระสงฆถือเวลาสวยพระพุทธมนตสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งออกจาก

โตะเทวรูปแบงเปน 9 สาย สําหรับแยกลงท่ีนั่งโหรสายหนึ่ง ลงท่ีเทวดาท้ัง 4 สี่สาย ลงท่ีนางสาว

พรหมจารีท้ัง 4 อีก 4 สาย กอนท่ีจะมาเขาโตะพระพุทธรูป  ใหวงรอบโรงพิธีท่ีตั้งกระทะและเตากวน

ขาวทิพยเสียกอน แลวจึงโยงมาเขาโตะพระพุทธรูปแลวไปโตะเทวรูปดังกลาว หามเอาสายสิญจน

ผูกมัดท่ีองคพระและเทวรูป ใหวงท่ีขอบโตะท่ีบูชา ถาโตะหมูท่ีบูชามีฐานรอง ใหวงผูกกับขอบโตะ

ฐานรอง 

  3. การจัดอาสนะท่ีนั่ง ใหตั้งอาสนะสงฆท่ีสวดพระพุทธมนตติดตอจากโตะพุทธบูชา ดานซาย

พระพุทธรูป เทาจํานวนท่ีพระจะสวดพระพุทธมนต ก่ีรูปก็แลวแตไมกําหนด แตไมควรต่ํากวา 9 รูป

เปนอยางนอย ใหจัดอาสนะสําหรับโหรนั่ง 3 ท่ี ตรงหนาโตะเทวรูปออกมาหางจากโตะเทวรูป 

ประมาณ 1 วา หันหนาไปทางโตะเทวรูป แลวจัดท่ีนั่งเทวดา 4 ท่ีถัดจากท่ีนั่งโหรออกมา เขาแถวเรียง

หนากระดานบายหนาไปทางโตะเทวรูปดุจกัน ตองมีหมอนสําหรับหมอบกราบ สําหรับโหร เทวดา 

และนางสาวพรหมจารีคนละ 1 ใบ วางไวขางหนาอาสนะท่ีนั่งของแตละคน เวลาพระเจริญพระพุทธ

มนต ทุกคนตองนั่งพับเพียบถือสายสิญจนประณมมือฟงดวยความสงบ เริ่มแตรับศีลเปนตนไป จนกวา

จะสวดมนตจบจึงลุกเคลื่อนท่ีได กับใหปูผาขาวไวสําหรับพระสงฆจะยืนอานประกาศอัญเชิญเทวดาท่ี

หนาโตะเทวรูป 1 ท่ี (ผาขาวนี้ใชผาใหมเสร็จแลวถวายแกพระผูประกาศ) 

  4. การแตงกาย โหรแตงขาวท้ังชุด คือ นุงผาขาวโจงกระเบน สวมเสื้อในเสื้อนอกคอบีบขัด

กระดุมทุกเม็ด มีผาขาวสไบเฉียงทับเสื้อนอก ถามีเสื้อครุยใหสวมเสื้อครุยแทนผาสไบเฉียง แตตองใส

แขนขางซายขางเดียว แขนเสื้อครุยขางขวาใหตลบพาดบาซายแทนสไบเฉียง เทวดาท้ัง 4 นั้น (ผานุง

เทวดาเขามีไวสําหรับแตง มีตัวอยางท่ีกรมศิลปากร หรือท่ีท่ีเขามีใหเชา) นุงโจงกระเบน สวมเสื้อใน
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เสื้อนอกคอบีบขัดกระดุมทุกเม็ด ท้ังเสื้อในและนอกตองเปนสีขาว หามใชสีอ่ืน สวมเสื้อคลุมสไบเฉียง

แบบเดียวกับโหรดังท่ีกลาวมาแลว เทวดาทุกคนตองสวมตระลอมพอกบนศีรษะ สวมเฉพาะเวลาไป

กวนขาวทิพย เวลาฟงพระเจริญพระพุทธมนตไมตองสวม ใหเอาตระลอมพอกวางไวบนหมอนตรงหนา

ทุกคน เวลาเชาพราหมณจะทําพิธีสวมใหเอง นางสาวพรหมจารีควรใชสตรีรุนสาวหนาตาหมดจดท่ียัง

ไมเคยมีสามีและยังไมเคยตองประเวณีจากผูชายเลย ตองเลือกท่ีบริสุทธิ์จริงๆ แตงกายเครื่องขาวท้ัง

ชุด แตไมตองโจงกระเบน มีรัดเกลาสวมศีรษะทุกคน แตยังไมสวมเวลาเย็น วางไวบนหมอน

เชนเดียวกับเทวดา เวลาเชาพราหมณจะทําพิธีสวมใหเชนกัน ไมวาโหรหรือเทวดา ถาจะใชสมมุติแตง

ใหเลือกคนท่ีมีศีลธรรมและมารยาทอันงาม ไมใชคนข้ีเหลาข้ียา หรือคนเกเร ถึงจะเปนมงคลแกพิธีการ 

(คําวารัดเกลาหมายถึง มงคลยนท่ีสวมศีรษะเด็กเวลาโกนจุก) 

 5. เครื่องท่ีจะใชในพิธี ใหปลูกโรงพิธีข้ึน 1 หลัง เปนโรงโถงกอเตาตั้งกระทะขนาดใหญไว

ภายในโรงพิธี 2 กระทะ 4 กระทะ 6 กระทะ 8 กระทะ แลวแตความตองการจะกวนมากหรือนอย 

พายสําหรับกวนปลายเหล็กดามไมกระทะละ 4 เลม ฟนใชไมชัยพฤกษ ราชพฤกษ กัมปพฤกษ ไม

พุทรา อยางละสามทอน ทุกเตาแกมกับฟนธรรมดา โรงพิธีตองประดับธง ฉัตรราชวัติท้ัง 4 มุมหอง 

แลวยกศาลเพียงตาข้ึนไวในทิศท่ีเปนศรีของวันท่ีจะกวนขาวทิพย เพ่ือตั้งเครื่องสังเวยบายศรี หัวหมู 

เปด ไก ขนมตมแดงขาว มะพราวออน กลวยน้ํา จะยกไวในโรงพิธีหรือนอกโรงพิธีก็ได (เครื่องสังเวยใช

เวลาเชาของวันท่ีจะกวน) 

 6. บทพระพุทธมนตท่ีจะใชสวดในพิธีกวนขาวทิพย ตองสวดหมดทุกบทและทุกสูตรโดยไมตัด

ลัดแมแตวรรคเดียว คือ 1) สิบสองตํานานตั้งแตตนจนจบ 2) ธัมมจักกัปวัตตนสูตรท้ังสูตร 3) มหาสมัย

สูตรท้ังสูตรหามตัดลัดเด็ดขาด ท้ังนี้ตองสวดติดตอกันไปในเวลาเดียว 

 7. เครื่องประโคม ใหมีปพาทยสําหรับประโคมกอนพระสวดมนตและตอนสวดมนตจบ 

รวมถึงขณะทําพิธีกวนขาวทิพยดวย นอกจากนี้ยังมีฆองใหญสําหรับตีรับคําประกาศเทวดาและรับพระ

สวดมนตเปนบท ๆ ไป บทละ 3 ครั้งจนกวาจะจบ และตีเพ่ือเปนฤกษเวลาจะลงมือกวนขาวทิพย  

  8. บุคคลสําคัญในพิธี ฝายพระสงฆตองมีพระมหาเถระผูทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ โดยเปน

ประธาน ๑ รูป ท้ังนี้จะเปนเจาอาวาสวัดนั้นหรืออาราธนามาจากท่ีอ่ืนก็ได และตองมีพระอนุเถระท่ี

เสียงไพเราะสําหรับอานคําประกาศเชิญเทวดาและขัดตํานาน 1 รูป ฝายคฤหัสถ มีโหร 1 เทวดา 4 

นางสาวพรหมจารี 4 พราหมณ 3 (ตองใชพราหมณแท ๆ จะสมมุติไมได) นอกจากนี้ตองมีคนงานท่ี

แข็งแรงสําหรับกวนขาวทิพยประจํากระทะ กระทะละ 2 คนเปนอยางนอย เพราะการกวนจะตองออก

แรงไมแพกวนกะละแมกระทะใหญ ๆ รวมถึงตองมีคนเขาใจวิธีประสมเครื่องและการกวนท่ีชํานาญ

ท่ีสุด ไมเชนนั้นขาวทิพยจะไมไดรสนาทาน ชวนบริโภค หรืออาจจะไหม ดิบ หรือมีรสแปรงปราไมนา

กิน  
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 วัตถุดิบท่ีจะใชในการกวนขาวทิพยตองจัดเตรียมลวงหนาไวแตเนิ่น ๆ จะนํามาใสลงในกระทะ

ในวันกวนเลยไมไดเพราะจะทําใหเสียรส ดวยวัตถุดิบบางอยางจะตองตระเตรียมอยางดี เชน ตํา บด 

ปอก ค้ัน กะเทาะเปลือกกอนอยางจําพวก ถ่ัวลิสง เมล็ดบัว เปนตน สวนท่ีควรโขลก บีบ ค้ัน อยาง

ออยและสมตาง ๆ เปนตน ซ่ึงเม่ือทําตองกะสวนใหพอเหมาะกับปริมาณท่ีจะใชแลวแยกเก็บใสไวเปน

อยาง ๆ แลวนําเขาพิธีสวดมนตเย็น โดยตองบนเตียงใหญภายในบริเวณสายสิญจนทุก ๆ อยาง เม่ือ

พระสวดมนตจบแลวจึงจะขนวัตถุดิบเหลานี้ไปตั้งไวในโรงพิธีได สวนฟนและพายท่ีจะใชกวนก็ตอง

นํามาเขาพิธีเชนกัน สําหรับฟนใหนําเขาพิธีเพียงไมราชพฤกษ ไมราชพฤกษ ไมกัมปพฤกษ และไม

พุทราเทานั้น ฟนไมอ่ืนไมตองนําเขาพิธี 

  9. สิ่งของท่ีตองใชในการกวน รวมท้ังหมด 61 สิ่ง ดังนี้ ถ่ัวดํา ถ่ัวขาว ถ่ัวแมตาย ถ่ัวราชมาษ 

ถ่ัวเหลือง ถ่ัวทอง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง เมล็ดงา ลูกเดือย สาคูวิลาด สาคูลาน เมล็ดแตงโม ขาวโพด ขาว

ฟาง ขาวเมา เผือก มัน กระจับสด แหวไทย ขาวสารหอม ผลไมแดง เมล็ดบัว ผลมะกล่ําใหญ น้ํานม

โค เนย น้ําผึ้ง น้ําออย มะพราวออน มะพราวหาว ชะเอมเทศ น้ําตาลกรวด น้ําตาลทราย น้ําตาลหมอ 

ขาวตอก ขนมปงจืด ผลทับทิมสด ผลนอยหนา ผลเงาะ ผลลางสาด ผลละมุด ผลพลับสด ผลสาลี่ แหว

จีน กลวยหอม กลวยไข สมเขียวหวาน ทุเรียนกวน สัปปะรดกวน ขาวท่ียังเปนน้ํานม ออยแดง

อินทผลัม ผลสะทอน ผลลิ้นจี่แหง ลําไย พุทรา สมมะแปน สมซา สมเกลี้ยง สมตรังกานู ผลพลับแหง 

  

กําหนดการพิธีกวนขาวทิพย  

               ชวงพิธีการตอนเย็น (กอนวันพิธี) 

  1. เม่ือถึงกําหนดเวลาเจริญพระพุทธมนต พระสงฆเถรานุเถระท่ีจะทําการเจริญพระ

พุทธมนตลงประชุมพรอมกัน เม่ือโหร เทวดา นางสาวพรหมจารีแตงกายและเขาประจําท่ีนั่งพรอมกัน

แลว ผูท่ีเปนหัวหนาฝายทายกทายิกาตองจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โหรจุดธูปเทียนบูชาเทวรูป 

เม่ือเสร็จแลว โหรจึงอาราธนาศีล และพระใหศีล 

  2. เม่ือรับศีลเสร็จแลว พระมหาเถระผูเปนประธานกลาวคําปราศรัยกับทายกทายิกา

เก่ียวกับเรื่องประเพณีกวนขาวทิพย และอํานวยพรเปนการเปดพิธี จากนั้นพระอนุเถระจะอานคํา

ประกาศอัญเชิญเทวดา ทําความเคารพพระมหาเถระแลวลุกออกไปยืนบนผาขาวท่ีปูไวตรงหนาโตะ

เทวรูป บายหนาไปทางเทสรูปแลวอานคําประกาศเทวดาเปนทํานองราย เม่ือจบลง พนักงานลั่นฆอง

ชัย 3 ครั้ง ปพาทยทําเพลงสาธุการรับเสด็จเทพยดา สวนพระอนุเถระกลับเขาท่ีนั่ง 

  3. โหรลุกข้ึนยืนบายหนาไปทางสงฆสันนิบาต ทําความเคารพแลวอานคําประกาศ

เผดียงสงฆ เม่ือจบใหอาราธนาพระปริตต พระสงฆขัดตํานาน เริ่มเจริญพระพุทธมนต สิบสองตํานาน 

ธัมมจักกัปวัตตนสูตร มหาสมัยสูตร ตามลําดับ สวนพนักงานฆองคอยลั่นฆองตามบทจนกวาจะจบ 
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เม่ือพระสงฆสวดมนตจบ ปพาทยจึงประโคมอีกครั้ง จากนั้นโหร เทวดา นางสาวพรหมจารีกราบพระ

แลวลุกจากท่ีไปได เปนการหมดพิธีตอนเย็น 

 

      พิธีการตอนเชา (วันท่ีจะลงมือกวนขาวทิพย) 

  1. พิธีการชวงนี้ตองใชพราหมณ จึงตองเตรียมท่ีนั่งสําหรับพวกพราหมณไวท่ีหนึ่ง

ตรงหนาโตะเทวรูป ปูดวยพรมหรือเสื่อไวใหพอนั่งได 3 คนเปนอยางนอย จากนั้นเตรียมพานใส

ขาวตอกดอกไมไวดวย กอนถึงเวลาปฐมฤกษใหจัดเครื่องสังเวยไปตั้งกระทะเตรียมยกสิ่งของท่ีจะกวน

ไปต้ังไวท่ีโรงพิธีใหพรอมสรรพและติดไฟรุมไวอยางเพ่ิงเรงไฟ สวนในกระทะควรใสน้ํากะทิหลอกน

กระทะไวตามสมควร ทําเชนเดียวกันทุกเตาและกระทะท่ีจะกวน 

  2. กอนเวลากอนปฐมฤกษประมาณ 10 นาที เม่ือพระสงฆ พราหมณ โหร เทวดา 

นางสาวพรหมจารีเขานั่งประจําท่ีพรอมกันแลว หัวหนาทายกทายิกาจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย 

พราหมณจุดธูปเทียนบูชาเทวรูป โหรอาราธนาศีล พระใหศีลแลวสวดถวายพรพระ จากนั้นโหรทําพิธี

สังเวยเทวดา ตอไปพราหมณทําพิธีเจิมโหร เจิมเทวดา เจิมนางสางพรหมจารี เจิมเทวรูป จากนั้นทํา

การสวมตระลอมพอกใหเทวดาและสวมมงคลรัดเกลาใหนางสาวพรหมจารี และแจกใบมะตูมใหทัดหู 

ประพรมน้ําพระพุทธมนตตามไสยศาสตรพิธีการ ทายสุดพระสวดถวายพระพร 

  3. โหรอาราธนาพระมหาเถระผูเปนประธานไปยังโรงพิธีท่ีจะกวนขาวทิพย โหร

นําหนาพระมหาเถระ เทวดาเดินตามหลังพระมหาเถระ นางสาวพรหมจารีเดินตามหลังเทวดา 

ตอจากนั้นเปนพวกพราหมณ เม่ือถึงโรงพิธีแลว พระมหาเถระจะโปรยขาวตอกดอกไมแลวเจิมพายท่ี

จะใชกวนขาวทิพยทุกเลม ประพรมน้ํามนตตามเตาทุกเตา และพรมเจาหนาท่ีผูจะทําการกวนทุกคน

ดวย เม่ือเสร็จแลวและไดปฐมฤกษ พนักงานลั่นฆองชัย 3 ครั้ง พราหมณเปาสังข แกวงบัณเฑาะว ป

พาทยเริ่มประโคมเพลงมหาฤกษมหาชัย พระสงฆสวดชัยมงคลคาถา เจาหนาท่ีเทวัตถุดิบท่ีจะใชกวน

ลงในทุกกระทะ เทวดาและนางสาวพรหมจารีจะถือพายคนละเลมประจําท้ัง 4 เตา จากนั้นก็ลงมือ

กวนพรอมกันพอเปนฤกษงาม จากนั้นเจาหนาท่ีผูชํานาญการกวนจะรับพายจากเทวดาและนางสาว

พรหมจารีไปแลวทําการกวนตอไปจนเสร็จ ทายสุด พระมหาเถระ พราหมณ โหร เทวดา นางสาว

พรหมจารีก็กลับไปได ในดานการกวน พนักงานจะทําหนาท่ีกวนตอไปจนสุกเสร็จทุก ๆ กระทะ เปน

อันเสร็จพิธีกวนขาวทิพย 

  ในสวนของขาวทิพยท่ีกวนแลวจะจัดใสกระทงเล็ก ๆ ขนาดยอมเทาถวยหูน้ําชาและ

ปดทองคําเปลวท่ีหนากระทงละ ๓ แผน สําหรับถวายพระและแจกแกบุคคลผูใหญท่ีควรแจก นอกนั้น

ใหปนเปนกอนขนาดเทาผลพุทรา หอดวยใบตองสําหรับแจกแกคนท่ัวไป  (พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2552 : 345-360) 

 



45 

4.3 ประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรี 

 4.3.1 ความเปนมาของประเพณีกวนขาวทิพย หมูบานนาดี 

 ประเพณีกวนขาวทิพย เปนประเพณีโบราณเกาแกท่ีแทบไมพบในปจจุบันแลว แตบางจังหวัด

ยังคงมีการจัดประเพณีนี้อยู เชน จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน วัดพันธศรีเปนหนึ่งใน

วัดจํานวนไมมากท่ีคงไวซ่ึงประเพณีโบราณนี้โดยมีพระครูสุนทรสารคุณหรือเจาอาวาสของวัดพันธศรี

ในปจจุบันท่ีใหความสําคัญเก่ียวกับพุทธศาสนาเปนผูรื้อฟนประเพณีกวนขาวทิพยข้ึนในหมูบานนาดี  

 พระครูสุนทรสารคุณเลาวา แตเดิมในตอนท่ีทานยังเด็ก ๆ ท่ีหมูบานนาดีเคยจัดประเพณีกวน

ขาวทิพยมากอน ทานไมเคยเขารวม แตแมของทานเคยนํามาใหทาน ตอมาชวงป พ.ศ. 2550 มีคนใน

หมูบานท่ีสนิทกัน กลาววาคิดถึงประเพณีเกา ๆ ของหมูบาน จากนั้นก็มีการพูดคุยกันถึงประเพณีกวน

ขาวทิพย ซ่ึงทานเจาอาวาสมีความคิดวาควรรื้อฟนประเพณีกวนขาวทิพยข้ึนเพ่ือประโยชนทางพุทธ

ศาสนา เปนการรําลึกถึงพระพุทธเจาและใหคนในหมูบานเห็นความสําคัญของพุทธศาสนาดวย  

 แรกเริ่มของการรื้อฟนประเพณีกวนขาวทิพย ทานเจาอาวาสไดแจงแกคนในหมูบานวา 

ปลายปจะมีงานบุญใหญ คือ ประเพณีกวนขาวทิพย จากนั้นทานก็ไดเลาถึงเรื่องราวความเปนมาและ

ความสําคัญของขาวทิพยใหชาวบานฟง และเชิญชวนทุกคนมาชวยกันจัดงานและเขารวมงาน

ประเพณี แตอยางไรก็ตามทานเจาอาวาสไมรูรายละเอียดของข้ันตอนการจัดและดําเนินงานประเพณี

มากนัก ทานเคยแตศึกษาผานพุทธประวัติและตําราทางพุทธศาสนาตาง ๆ เทานั้น ทานจึงไปสอบถาม

จากคนเกาคนแกภายในหมูบาน กระนั้นก็ไมไดขอมูลอะไรเนื่องจากคนสวนใหญลืมเลือนไปหมดแลว  

หลังจากการสอบถามผูสูงอายุในหมูบานและไมไดผลลัพธดังท่ีหวัง ไมก่ีวันถัดจากนั้นมีหญิงสาวใน

หมูบานคนหนึ่งมาบอกเจาอาวาสวา ญาติของตนท่ีแตงงานกับชายหนุมอําเภอขาง ๆ หรืออําเภอ

ประจันตคามมาบอกวา ท่ีอําเภอประจันตคามมีการจัดประเพณีกวนขาวทิพยทุกปเปนประจํา

ติดตอกันหลายปแลว แนะนําใหไปสอบถามกับวัดท่ีอําเภอประจันตคาม ซ่ึงจากการบอกกลาวของ

ชาวบานทําใหทานเจาอาวาสไดเดินทางไปวัดแหงนั้นและพูดคุยถึงการจัดประเพณีกวนขาวทิพยจีง

ไดมาซ่ึงบันทึกวิธีการจัดและดําเนินงานประเพณีกวนขาวทิพยรวมถึงวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีตองใช โดยเจา

อาวาสของวัด ณ อําเภอประจันตคามบอกวา บันทึกนี้ตนคัดลอกมาจากวัดอ่ืนดั้งเดิมมีการจัดประเพณี

นี้เชนกัน ไมมีท่ีมาท่ีแนชัด  

 เม่ือทราบถึงวิธีการจัดงานแลว ทานเจาอาวาสไดมีการหารือกับชาวบานถึงการจัดหาวัตถุดิบ 

การจัดสถานท่ี และการดําเนินงานข้ันตอนตาง ๆ โดยท้ังทางวัดและคนในหมูบานจะชวยกันประกาศ

เก่ียวกับวัตถุดิบท่ีตองใชรวมถึงชวยกันจัดหาดวย จากนั้นก็มีการแบงหนาท่ีในเรื่องสถานท่ี และมีการ

เสนอใหตอนกลางคืนจัดงานวัดดวยซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย โดยในปแรก พ.ศ. 2550 เจาอาวาสไดจัดให

มีการกวนท้ังหมด 3 กระทะ แตตอมาพบวาการกวน 3 กระทะตองใชเวลานานและกําลังคนเยอะ

เกินไป ปตอ ๆ มาจึงกวนขาวทิพยเพียง 2 กระทะเทานั้น สวนงานตอนกลางคืนมีกิจกรรมท่ีสราง
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ความบันเทิงและความผอนคลายแกผูมารวมงาน เชน การสอยดาวการกุศล รําวงยอนยุค คอนเสิรต

ลูกทุง ปาโปง ยิงตุกตา เปนตน นอกจากนี้ยังมีซุมอาหาร ขนม ของเลน เชนกัน ทายท่ีสุดแลว งาน

ประเพณีกวนขาวทิพยในปแรกก็ผานไปอยางราบรื่น อีกท้ังยังมีผูเขารวมงานมากมาย ท้ังคนใน

หมูบานและคนนอกท่ีมาจากท่ีอ่ืน ๆ (พระครูสุนทรสารคุณ, 2561: สัมภาษณ) 

 

 “ประเพณีกวนขาวทิพยนี่ไมไดทํากันงาย ๆ นะ ไมใชวาใครจะทําก็ทําได จะทําท่ีไหนก็ได มัน

ไมใช กวนขาวทิพยมีข้ันตอนเยอะ วัตถุดิบสวนผสมก็เยอะ คอนขางยุงยาก ตองใชคนจํานวนมาก ๆ 

ชวยกันดวย ปนั้น (พ.ศ. 2550) มีคนมาเยอะมาก รูสึกดีท่ีชาวบานใหความสําคัญ ชวยกันก็เพ่ิมความ

สามัคคีในบานเรา” 

(พระครูสุนทรสารคุณ, 2561: สัมภาษณ) 

 

 4.3.2 ประเพณีกวนขาวทิพย วัดพันธศรี 

 ข้ันตอนการดําเนินประเพณีกวนขาวทิพยของวัดพันธศรีคอนขางมีความเรียบงายกวา

ประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยข้ันตอนการจัดประเพณีกวนขาวทิพยแบง

ออกเปน 4 สวน คือ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การจัดเตรียมสถานท่ี การดําเนินพิธีการในงานประเพณี

กวนขาวทิพย และการจัดการขาวทิพยหลังพิธีกรรม 

 การจัดเตรียมวัตถุดิบ 

 ในสวนของการจัดเตรียมวัตถุดิบ ทางวัดและชาวบานจะชวยกันจัดเตรียมและนําวัตถุดิบท่ี

ไดมาเก็บรวบรวมไวท่ีวัด โดยเจาอาวาสจะเปนผูติดประกาศใบรายการวัตถุดิบท่ีตองการไวท่ีศาลาใน

วัดและแจกจายใบรายการแกผูท่ีตองการนําไปแจงแกผูอ่ืน เชน คนนอกหมูบาน เชนกัน ท้ังนี้วัตถุดิบ

ท่ีใชในการกวนมีท้ังหมด 2 สูตร เนื่องจากในป พ.ศ. 2554 เปนตนไป วัตถุดิบและสัดสวนของวัตถุดิบ

บางอยางไดถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยวัตถุดิบท่ีใชในการกวนขาวทิพยดั้งเดิมท่ีไดสูตร

มาจากอําเภอประจันตคามซ่ึงเปนสูตรตอหนึ่งกระทะ มีดังนี้ 

1. มะพราว  40 กิโลกรัม 

2. ถ่ัวลิสง  8 กิโลกรัม 

3. งาดํา   8 กิโลกรัม 

4. มัน   8 กิโลกรัม 

5. เผือก   8 กิโลกรัม 
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6. น้ําตาลปป  8 กิโลกรัม 

7. แปงขาวเหนียว 8 กิโลกรัม 

8. กลวยน้ําหวา  8 กิโลกรัม 

9. โอวัลติน  3 กิโลกรัม 

10. แปงมัน  3 กิโลกรัม 

11. นมขนหวาน  4 กิโลกรัม 

12. น้ําผึ้ง  4-5 ขวด 

13. สมเขียวหวาน 1 กิโลกรัม 

14. มะนาว  20 ลูก 

15. แปงหอม  7 หอ 

16. ถ่ัวเขียว  8 กิโลกรัม 

17. น้ําออย  กะใสพอประมาณ โดยข้ึนอยูกับปริมาณวัตถุดิบในแตละป 

18. น้ํานมขาว  กะใสพอประมาณ โดยข้ึนอยูกับปริมาณวัตถุดิบในแตละป 

19. มันสาคู  กะใสพอประมาณ โดยข้ึนอยูกับปริมาณวัตถุดิบในแตละป 

20. น้ําตาลทราย  15 กิโลกรัม 

21. แบะแซร  กะใสในปริมาณท่ีเหมาะสมพอใหขาวทิพยมีลักษณะท่ีไมเหนียวเกินไป 

 ในสวนของวัตถุท่ีถูกเปลี่ยนหลังจาก พ.ศ. 2560 ก็คือ งาดํา ซ่ึงเปลี่ยนไปใชเปนงาขาวแทน 

โดยเชื่อวาการใชงาขาวจะทําใหเม่ือกวนขาวทิพยเสร็จ ขาวทิพยจะมีความหอมและมีสีสันท่ีดูดีกวา

การใชงาดํา  

 

 “งาขาวมันหอมกวานะ เวลาค่ัวมันเห็นไดชัดกวาดวยวามันสุก แตงาดําเรามองไมเห็น บางทีก็

สุกไมท่ัวถึง นี่นะ พอใชเปลี่ยนมาใชงาขาวพอกวนเสร็จสีมันนวล ๆ ข้ึนนิดนึงดวย” 

(ฉว,ี 2561 : สัมภาษณ) 
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ภาพท่ี 13 แสดง การค่ัวงาขาว 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 27 ธันวาคม 2561) 

 

 เม่ือรวบรวมวัตถุดิบครบถวนแลว ชาวบานก็จะมาชวยกันจัดการวัตถุดิบ ซ่ึงคนมาชวยทุก ๆ 

ปเปนประจําก็คือกลุมของคุณฉวี หรือคุณหวี อายุ 52 ป อีกสถานะหนึ่งคือเปนนองสาวของทานเจา

อาวาส โดยกลุมท่ีมาชวยจัดการวัตถุดิบมีประมาณ 12-15 คน โดยจะแบงหนาท่ีกันทํา คือ ฝายปอก

มะพราวและค้ันกะทิ ฝายเค่ียวกะทิ ฝายค่ัวถ่ัวและงา ฝายนึ่งเผือกและมัน ฝายค้ันน้ํานมขาว ฝายปอก

กลวย จากนั้นเม่ือค่ัวถ่ัวและงาเสร็จแลว ตองนําถ่ัวและงาท่ีค่ัวจนสุกมาบดรวมเขาดวยกัน เชนเดียวกับ

เผือก มัน กลวย ลวนแตตองบดเพ่ือใหละเอียดและนํากากใย เม่ือนําไปกวนจะไดเขาเปนเนื้อเดียวกัน 

เนียน นุม ไมหยาบกระดาง หลังจากบดเสร็จตองนําวัตถุดิบท่ีบดแลวแตละชนิดแยกใสถุงเก็บไว ซ่ึง

เนื่องจากวัตถุดิบมีจํานวนมากทําใหตองใชเวลา 2-3 วันในการเตรียมการ และหากมันปไมมีแรงงาน

มาชวยมากพอจะทําใหข้ันตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบเหลานี้ลาชาไปอีก 1-2 วันทีเดียว ฉะนั้นจึงเห็นได

วา ทุกวันนี้เม่ือทางวัดจะจัดงานใหญมักจะมีการใหคาตอบแทนแกผูท่ีมาชวยเสมอในอัตราคาแรงข้ัน

ต่ํา คือ 300 บาท  

 

 “มาลงชื่อกันดวย ฝากไปบอกคนท่ีมาชวยแตยังไมลงชื่อใหมาเขียนดวยนะ พระอาจารยจะให

ตอบแทนท่ีมาชวย ๆ กัน” 

(ฉว,ี 2561 : สังเกตการณ) 
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ภาพท่ี 14-17 แสดง การจัดเตรียมวัตถุดิบ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 27-28 ธันวาคม 2561) 
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ภาพท่ี 18-21 แสดง การจัดเตรียมวัตถุดิบ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 29 ธันวาคม 2561) 

 

 หลังจากวัตถุดิบท้ังหมดถูกจัดเตรียมเรียบรอยแลวก็จะถูกเก็บไวกอน จนกระท่ังถึงวันงาน 

หรือวันท่ี 31 ธันวาคม กลุมคุณฉวีก็จะมาท่ีวัดแตเชามืดเพ่ือมาผสมวัตถุดิบท่ีจัดเตรียมไปแลวกอน

หนานี้กับวัตถุดิบอ่ืน ๆ โดยเริ่มจากนําหัวกะทิท่ีเค่ียวไวเทลงเครื่องผสมกอน จากนั้นก็ตามดวยถ่ัวและ

งาบด มันบด เผือกบด กลวยบด ตามลําดับ เม่ือผสมเขากันพอประมาณก็ใสน้ําตาลทราย แปงมัน 

แปงขาวเหนียว แปงหอม โอวัลตินลงไป ตามดวยการใสของเหลวลงไป ดังนี้ นมขนหวาน มะนาว 

น้ําออย น้ํานมขาว และแบะแซร รอจนผสมคลุกเคลาเปนเนื้อเดียว จากนั้นจึงเทใสหมอไวแลวนําไป

แยกสิ่งสกปรก หรือเศษดํา ๆ ท่ีติดมาจากวัตถุดิบอ่ืนออก ทายท่ีสุดเม่ือถึงฤกษในการนําสวนผสมลง

กระทะเพ่ือกวน ตองนําสวนผสมท้ังหมดท่ีถูกผสมเขากันแลวไปเทใสกระทะแลวกวนจนกวาจะไดท่ี

กลายเปนขาวทิพยท่ีมีรสชาติหอม หวาน มัน 
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ภาพท่ี 22 แสดง การผสมวัตถุดิบ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดง การแยกสิ่งสกปรกออกจากวัตถุดิบ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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 การจัดเตรียมสถานท่ี 

 การจัดเตรียมสถานท่ีรับหนาท่ีโดยผูชายในหมูบานและพระบางรูปก็มาชวยกันทํา โดย

สถานท่ีในการประกอบพิธีกวนขางทิพยจะถูกลอมรอบดวยรั้วไมไผ ทุกมุมจะมีตนกลวยถูกผูกประกบ

อยูดวย ในสวนภายในพ้ืนท่ีการกวนขาวทิพย ตองทําการขุดหลุมสําหรับไวใสฟน และตองกอเตาแลว

นํากระทะเหล็กท่ีใชกวนขาวทิพยวางขางบนฐานท่ีกอเปนเตาข้ึนมาอีกที นอกจากนี้ยังมีทอดูดควันท่ี

ตอจากใตกระทะไวสําหรับดูดควันจากการเผาฟนออกจากบริเวณกวนขาวทิพยดวย  

 ในสวนอ่ืน ๆ คือการจัดทางสําหรับเขาและออกบริเวณพ้ืนท่ีประกอบพิธีกวนขาวทิพย และ

ปายแสดงขอหามสําหรับการแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมในบริเวณพิธีดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24-27  แสดง การจัดเตรียมสถานท่ี 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 28 ธันวาคม 2561) 
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 การดําเนินพิธีการในงานประเพณีกวนขาวทิพย  

 ข้ันตอนการดําเนินงานพิธีกวนขาวทิพยท่ีหมูบานนาดี วัดพันธศรี มีความเรียบงายกวาพิธี

กวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือน แตอยางไรก็ตามยังคงมีข้ันตอนมากมายเชนเดิมเพียงลดทอน

บางอยางลง กลาวไดวา พิธีกวนขาวทิพยท่ีหมูบานนาดีมีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสังคมท่ีมี

ความเปนเมืองคอนขางมาก กลุมคนในชวงอายุวัยรุนและกลางคนสวนมากไปทํางานในเมืองหรือ

โรงงานในอําเภอใกลเคียง ในหมูบานจึงมีเพียงผูสูงอายุหรือคนท่ีอายุ 40 กวา ๆ ข้ึนไปและเด็ก ๆ 

ในชวงไมเกิน 16-17 ป และแมคนเหลานี้จะกลับบานชวงปใหมแตก็ไมคอยมารวมงานพิธีเทาไรนัก 

บางมารวมแตมักจะมาและปฏิบัติพอเปนพิธี สวนผูท่ีลงมือทําจริง ๆ มักเปนผูสูงอายุเสียมากกวา ดวย

เหตุนี้จึงทําใหขอบังคับบางอยางท่ีเครงครัดไดรับการผอนปรนลง โดยประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัด

พันธศรี มีข้ันตอนดังนี้ 

 ในตอนเชามืดวันท่ี 31 ธันวาคม จะจัดเตรียมของเพ่ือทําพิธีพราหมณ  โดยจัดพิธี ท่ีบริ เวณ

โบสถ เบื้องหนาพระอินทร มีองคประกอบดังตอไปนี้  

 การจัดเตรียมท่ีสักการบูชาในพิธีพราหมณ จัดตั้งโตะสูง 2 โตะ โดยโตะหนึ่งตองสูงกวาอีกโตะ

ประมาณคืบหนึ่ง แตโตะท้ังสองตองไมสูงจนบังองคพระอินทร จากนั้นปูดวยผาขาวท้ังสองโตะและตั้ง

ฉัตร 7 ชั้นไวท้ัง 4 มุมโตะสักการบูชาพรอมลอมสายสิญจนรอบยอดฉัตร 7 ชั้นท้ัง 4 ตอมานํากระถาง

ธูปวางไวตรงกลางตรงโตะท่ีเล็กกวา กะใหก่ึงกลางกับองคพระอินทรแลววางแจกันดอกไมขนาบขาง

กระถางธูป ดานหลังกระถางธูปจัดเรียงน้ําหวาน 4 ขวด ทางฝงซายของกระถางธูปจัดวางดวยผลไม

มงคล 9 ชนิดและขนมแดง ซ่ึงขนมแดงคือ ขนมตมแดง ซ่ึงมีสีแดงเนื่องจากในข้ันตอนการทําแปงจะ

ใสน้ําแดงเขาไปดวยจึงทําใหขนมออกมาเปนสีแดง ถือเปนขนมหวานมงคลท่ีใชในพิธีพราหมณ ตอมา

ทางฝงขวาของกระถางธูป จัดวางผลไมมงคล 9 ชนิดเชนเดียวกัน และวางอาหารคาวไวเคียงกัน ใน

สวนของโตะท่ีสูงกวาจะนําบายศรีปากชาม 2 องคมาจัดวาง มีระยะหางระหวางกันประมาณ 1 เมตร 

โดยดานหนาโตะสักการบูชาตองปูเสื่อไวดวย เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีสําหรับนั่งทําพิธี 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 28 แสดง โตะสักการบูชาในพิธีพราหมณ 

     (ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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ภาพท่ี 29 แสดง การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับพิธีพราหมณ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 หลังจากจัดตั้งโตะสักการบูชาเสร็จ ตองรอฤกษอันสมควร จากนั้นจึงจะเริ่มพิธีบวงสรวงโดยมี

พราหมณเปนผูดําเนินพิธี ท้ังนี้พราหมณจะตองเปนพราหมณแท ๆ ไมใชเพียงสมมติข้ึน แรกเริ่มจะทํา

การจุดธูปกอน ถัดมาจึงกลาวเชิญหญิงพรหมจารีเขามานั่งในพิธีและใหนั่งลงบนเสื่อท่ีเตรียมไว เม่ือ

เรียบรอยจึงเริ่มทําพิธี โดยในพิธีพราหมณนี้จะมีบทสวดอัญเชิญเทพยดาเพ่ือมารวมพิธีและอํานวยอวย

พรใหพิธีราบรื่น จากนั้นก็ทําการบวงสรวงเปดพิธี โดยในข้ันตอนนี้นอกจากพราหมณแลว ตองมีผู

มารวมเปดพิธีซ่ึงในท่ีนี้คือ นายอําเภอประจําอําเภอนาดี  นายนพดล งามเหลือ หลังจากนั้นจะเปน

การกลาวเปดพิธีและการใหโอวาทแดผูมีรวมพิธี จึงเปนอันเสร็จสิ้นพิธีพราหมณ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30-31 แสดง พิธีพราหมณ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 



55 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 แสดง นายอําเภอกลาวโอวาท 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพราหมณแลวจึงเปนพิธีแบบพุทธ ท้ังนี้พิธีท้ังสองไมไดติดตอกันทันทีเลย

แตจะเริ่มตามกําหนดฤกษงามยามดี ในพิธีทางพุทธก็จะจัดเตรียมสถานท่ีตั้งแตเชาเชนกัน มี

องคประกอบ คือ ตั้งโตะหมูบูชา 7 โดยชั้นท่ีอยูบนสุดใหนําพระพุทธรูปมาวาง สวนในชั้นรองลงมา

และโตะ 2 ขางทางดานซายและขวาตองวางพานดอกไมสด ตอมาท่ีโตะตรงกลางชั้นสุดทายใหวาง

กระถางธูปและขนาบขางดวยเชิงเทียงท้ังสองดาน นอกจากนี้ดานหนาโตะจัดวางบายศรปากชาม 2 

องค ระยะหางระหวางกันประมาณ 30 เซนติเมตร แลวจึงวางเชิงเทียนชนวนไวใกล ๆ จากนั้นจัด

อาสนะสงฆทางดานซายของพระพุทธรูปบนโตะหมูบูชาท้ังหมด 9 ท่ีนั่ง รวมถึงวางน้ํามนตและเทียน

น้ํามนตไวใกล ๆ ท่ีนั่งเจาอาวาสและโตะหมูดวย ตรงพ้ืนทางดานหนาอาสนะสงฆและโตะหมูบูชาใหปู

เสื่อหรือพรมเพ่ือเปนท่ีนั่งสําหรับหญิงพรหมจารี 
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ภาพท่ี 33-34 แสดง การจัดเตรียมสถานท่ีในพิธีพุทธ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 เม่ือถึงฤกษท่ีกําหนด พระสงฆท้ัง 9 รูปจึงเดินเขามาในบริเวณพิธีรวมถึงหญิงพรหมจารี เม่ือ

นั่งประจําท่ีแลวจึงเริ่มพิธี เริ่มจากใหผูท่ีดํารงตําแหนงสูงสุดในหมูบานหรือนายอําเภอเปนผูบูชาพระ

รัตนตรัย จุดเทียน จุดธูป พรอมสวดบทบูชาพระรัตนตรัย ตอไปเจาอาวาสเปนผูสวดถวายพรพระและ

บทสวดอาราธนาศีลตาง ๆ ซ่ึงในระหวางนั้นมัคทายกจะเปนผูชวยในการโยงสายสิญจนโดยจะโยง

ลอมรอบโตะหมูบูชา จากนั้นโยงไปใหพราหมณและหญิงพรหมจารีพนมมือถือไว และไปสูบริเวณท่ี

กวนขาวทิพยซ่ึงจะโยงสายสิญจนพาดไวบนกระทะและวัตถุดิบในการกวนขาวทิพยท่ีเตรียมไว เม่ือโยง

สายสิญจนเสร็จจะนําผาไตรมาวางคลุมกระทะท่ีใชกวนไว ตอมาทานเจาอาวาสจะลุกจากอาสนะเพ่ือ

ทําการพรมน้ํามนตบริเวณพ้ืนท่ีพิธีกวนขาวทิพยและใหพรแดผูมารวมงานประเพณีกวนขาวทิพย เม่ือ

เจาอาวาสพรมน้ํามนตเรียบรอยแลวจึงนําสายสิญจนและผาไตรออก หลังจากนั้นชาวบานจะชวยกัน

เทวัตถุดิบท่ีเตรียมไวลงในกระทะ ตอมาจึงไดฤกษเชิญพราหมณและหญิงพรหมจารีไปยังบริเวณท่ีกวน

ขาวทิพย เชิญนายอําเภอใหเปนผูจุดไฟกระทะ โดยไฟท่ีใชในการจุดนั้นตองเปนไฟจากดวงอาทิตย (ใน

ท่ีนี้มาจากการนําแวนขยายมาสองจนเกิดการเผาไหมแลวนําไฟนั้นมาจุดเทียนและเก็บไวในโบสถ 

ข้ันตอนนี้จะทํา 1 วันกอนวันกวนขาวทิพย ซ่ึงตองจุดไฟตามฤกษยามท่ีกําหนดไว) เม่ือนายอําเภอจุด

ไฟเสร็จแลวจึงมารวมกวนขาวทิพยเปนการเปดพิธี โดยพราหมณ หญิงพรหมจารี และนายอําเภอจะ

กวนพอเปนพิธีเทานั้นแลวจึงออกจากพ้ืนท่ีพิธีไป เทานี้จึงเปนอันเสร็จสิ้นพิธี ซ่ึงหลังจากนั้นจะเปดให

ผูมารวมงานเขามาในบริเวณพิธีกวนขาวทิพยเพ่ือรวมกวนขาวทิพยได โดยเม่ือกวนขาวทิพยจนไดท่ี

แลว ชาวบานจะชวยกันนําขาวทิพยใสหมอท่ีเตรียมไวแลวนําไปสูกระบวนการจัดการขาวทิพยตอไป  

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35-38 แสดง บรรยากาศในพิธีพุทธ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 แสดง นายอําเภอจุดไฟเปดพิธี 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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ภาพท่ี 40-41 แสดง การเปดพิธีกวนขาวทิพย 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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ภาพท่ี 42-45 แสดง บรรยากาศในพิธีกวนขาวทิพย 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

ท้ังนี้การเขาในบริเวณพิธีกวนขาวทิพยมีขอหามและขอควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. หามสตรีมีรอบเดือนเขาบริเวณพิธี 

 2. หามผูเมาสุราหรือขาดสติเขาบริเวณพิธี 

 3. หามพูดคําหยาบ  

 4. หามบวนน้ําลาย หรือถมถุยของเสีย สิ่งสกปรก  

 5. แตงตัวสุภาพ   
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ภาพท่ี 46 แสดง ขอหามและขอควรระวังในบริเวณพิธี 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 นอกจากการกวนขาวทิพยแลว ยังมีกิจกรรมอ่ืนใหผูท่ีมารวมงานทําอีกมากมายรวมถึงการ

แจกจายอาหารและขนมฟรี กิจกรรมเหลานี้ท่ีทางวัดไดจัดข้ึนมีท้ังกิจกรรมการทําบุญและกิจกรรมรื่น

เริง อีกท้ังยังมีท้ังกิจกรรมตอนกลางวันและตอนกลางคืนดวย กิจกรรมในตอนกลางวันระหวางการ

กวนขาวทิพยมีดังนี้ 

1. ถวายสังฆทาน 

2. รวมทําบุญทอดผาปา 

3. ทําบุญบริจาคกระเบื้องหลังคาโบสถ 

4. ผาปาลอยฟา 

5. ทําบุญ 108 ขัน 

6. หมอลํา 
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ภาพท่ี 47-48 แสดง รวมทําบุญทอดผาปา 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 แสดง ผาปาลอยฟา 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 แสดง ทําบุญ 108 ขัน 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 แสดง ทําบุญบริจาคกระเบื้องหลังคาโบสถ 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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ภาพท่ี 52 แสดง การแสดงหมอลํา 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 ในสวนของกิจกรรมในตอนกลางคืนมีลักษณะเปนงานวัดขนาดยอม มีรานคาขายอาหาร ขนม 

และของเลนมากมายใหผูท่ีมางานไดเลือกสรร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. สอยดาวการกุศล 

2. ซุมปาโปง 

3. ซุมเกมยิง ชิงตุกตา 

4. รําวงยอนยุค 

5. คอนเสิรตลูกทุง 

 

 การจัดการขาวทิพยหลังพิธีกรรม 

 หลังจากขาวทิพยถูกกวนและผสมผสานเปนเนื้อเดียวกันจนเสร็จแลว ชาวบานจะชวยกันตัก

ขาวทิพยใสหมอและเคลื่อนยายหมอไปบนศาลา จากนั้นชาวบานจะชวยกันตักขาวทิพยแบงใส

ถุงพลาสติก ถุงละประมาณ 3 – 5 ชอนโตะ แลวแบงขายถุงละ 20 บาท ซ่ึงจะขายในวันท่ี 1 มกราคม 
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หรือวันข้ึนปใหมโดยจะบายบนศาลาพิธีการในวัดพันธศรี ท้ังนี้ มีชาวบานจํานวนมากท่ีซ้ือขาวทิพย ซ่ึง

ชาวบานมักซ้ืออยางนอยบานละ 2-3 ถุง เพราะนอกจากจะเปนการทําบุญจากการซ้ือแลวเม่ือ

รับประทานยังไดบุญดวย และนอกจากชาวบานหมูบานนาดีแลวยังมีกลุมคนนอกหรือผูท่ีมาจาก

จังหวัดอ่ืนมาติดตอซ้ือเปนจํานวนมากเพ่ือนําไปขายตอในราคาสูง ๆ เชนกัน ราคาท่ีขายมีตั้งแตถุงละ 

50 บาท ไปจนถึงถุงละ 200 บาทเลยก็มี โดยรายไดท่ีไดจากการจําหนายขาวทิพยจะนําเขาวัดและถูก

นําไปทํานุบํารุงวัดและพุทธวัตถุตาง ๆ ตอไป  

 

 “นี่ฉันเอาไปขายตอไปถุงละ 40 50 บาทเทานั้นแหละ ถือเปนคาเดินทางไง ไมแพงหรอก 

ขาย ๆ คนกันเอง คนท่ีทํางานบาง คนแถวบานบาง นี่ฉันเคยเจอคนขายถุงละตั้งรอยสองรอย โอย นั่น

ก็แพงไป ฉันก็ขายราคายอมเยาสุดแลว ราคาก็ถูกแถมไดบุญดวยนะ”  

(หนอย, 2562, ผูมารวมงานกวนขาวทิพยจากจังหวัดนครราชสีมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 53-54 แสดง การจัดการขาวทิพยหลังเสร็จพิธี 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 

 

 ความผอนคลายหลังการรวมพิธีกรรม 

 หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีกวนขาวทิพยแลว ในตอนกลางคืน ทางวัดจะจัดงานจัดเล็ก ๆ ซ่ึงมี

บรรยากาศคึกคักอยางมาก ทุกคนในหมูบานตางมาเท่ียวงานวัด ตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ โดยในงานมี

กิจกรรมมากมายท่ีเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยในการรวมสนุก เชน การสอยดาวการกุศล หรือ การจับ

ฉลาก โดยทุกคนสามารถซ้ือตั๋วจับฉลากไดมากท่ีสุดคนละ 3 ในเทานั้น ขอจํากัดนี้มีข้ึนเพ่ือความท่ัวถึง
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นั่นเอง การสอยดาวการกุศลถือเปนกิจกรรมท่ีทุกคนชื่นชอบเปนอยางมาก แถวท่ีตอซ้ือตั๋วยาวถึง

ขนาดตองแบงแถวออกเปนหลาย ๆ แถว นอกจากการจับฉลากแลวยังมีการประมูลการกุศล ซ่ึงรายได

จะบริจาคแกวัด  

 นอกจากการสอยดาวการกุศลแลว ยังมีกิจกรรมอยางอ่ืนอีก คือ ซุมปาโปง ซุมยิงปนชิงตุกตา 

ซ่ึงมีราคายอมเยา ตอไปคือ การรําวงยอนยุค เปนรําวงท่ีผูสูงอายุในหมูบานจะแตงตัวเปนสาวรําวง 

โดยผูชมจะตองซ้ือรอบ รอบละ 50 บาทข้ึนไปเพ่ือดูโชว อีกท้ังยังสามารถเขาไปรําวงกับสาวรําวงได

ดวย นอกจากนี้บรรยากาศงานยังเต็มไปดวยเสียงเพลงจากคอนเสิรตลูกทุงท่ีทุกคนชื่นชอบ ท้ังรอง

และเตนไปพรอมกับเสียงเพลง หากหิวหรือกระหาย บริเวณโดยรอบก็มีรานขายน้ําและอาหาร รวมถึง

รานขายของเลนเชนกัน 

 จากการท่ีผูวิจัยไดเขารวมงานประเพณีกวนขาวทิพยตั้งแตเชาจรดเย็นพบวา ในชวงงานพิธีใน

กลางวันคนมารวมงานคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับงานรื่นเริงในตอนกลางคืนท่ีลานวัดเต็มไปดวย

ผูคนท่ีมาจับฉลาก สนุกสนานไปกับซุมเลนเกม เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอยางสนุกสนาน ผูคนทุก

เพศทุกวัยตางมารวมตัวกันท่ีลานวัดตอนกลางคืน กลับกันท่ีในตอนกลางวันท่ีมีแตผูสูงอายุเสียสวน

ใหญ อาจกลาวไดวา ผูคนในหมูบานมีจิตใจออกหางจากศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวัยรุนและวัย

หนุมสาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 55-56 แสดง บรรยากาศงานตอนกลางคืน 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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4.4 ความแตกตางของประเพณีกวนขาวทิพยในพุทธประวัติ พระราชพิธีสิบสองเดือน และวัด

พันธศร ี

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประเพณีกวนขาวทิพยในพุทธประวัติและประเพณีกวน

ขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือน และการศึกษาประเพณีกวนขาวทิพย ณ หมูบานนาดี วัดพันธศรี 

ผูวิจัยไดพบขอแตกตางของประเพณีกวนขาวทิพยจากท้ัง 3 แบบ ในดานตาง ๆ ท้ังในข้ันตอนการ

ดําเนินพิธี วัตถุดิบท่ีใชในการกวนขาวทิพย รูปแบบการปฏิบัติบางอยาง อยางไรก็ตาม ขอแตกตางท่ี

ชัดเจนท่ีสุดคือ รูปแบบของประเพณีกวนขาวทิพยในพุทธประวัติ กับประเพณีกวนขาวทิพยในพระ

ราชพิธีสิบสองเดือนและประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรี เนื่องจากรูปแบบของประเพณีกวนขาว

ทิพยในพุทธประวัติเห็นไดชัดวาเปนตํานาน (Myth) หลายสิ่งหลายอยางท่ีปรากฏในการดําเนินพิธี

กวนขาวทิพยในพุทธประวัติไมสามารถทําไดจริง อีกท้ังบางอยางยังไมสามารถพบเห็นไดในชีวิตจริงอีก

ดวย ฉะนั้นในหัวขอนี้ ผูวิจัยจึงจําแนกความแตกตางของประเพณีกวนขาวทิพยจากรูปแบบประเพณี

กวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือนและประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรีเทานั้น โดยผูวิจัย

แบงความแตกตางออกเปน 4 หัวขอ ดังนี้  

 4.4.1 การแตงกาย 

 ประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือนเครงครัดกับการท่ีเครื่องแตงกายในการ

รวมงานพิธีกวนขาวทิพยจะเนนไปท่ีแตงกายดวยการนุงขาว หมขาว และมีความสุภาพ แตประเพณี

กวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรีนั้น ไมมีการบังคับ หรือกําหนดเครื่องแตงกายท่ีแนนอน สามารถใสสีอะไรก็

ได หรือชุดท่ีมีลวดลายก็ไดเชนกัน เพียงแคตองแตงกายสุภาพก็สามารถเขาบริเวณพิธีได แตกระนั้น

ตองคํานึงถึงขอหามและขอควรระวังในการเขาบริเวณพิธีกวนขาวทิพยดวยเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 แสดง การแตงกายของผูเขารวมพิธี 

(ท่ีมา : นฤมล ตันตินิยมกุล, 31 ธันวาคม 2561) 
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 4.4.2 วัตถุดิบท่ีใชในการกวนขาวทิพย  

 วัตถุดิบท่ีใชในการกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือนมีหลากหลายชนิด และมีจํานวน

วัตถุดิบมากกวาประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรี โดยวัตถุดิบท่ีใชในพระราชพิธีสิบสองเดือนมีมาก

ถึง 61 ชนิดเลยทีเดียว จึงทําใหการจัดเตรียมวัตถุดิบตองใชความพิถีพิถันและเวลาท่ีมากกวา ในสวน

วัตถุดิบของประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรีมีเพียง 21 ชนิด แตแมจะนอยกวามากก็ยังคงตองใช

เวลาแตการจัดการท่ีใสใจและระมัดระวังเชนกัน 

 4.4.3 ข้ันตอนการดําเนินพิธีกวนขาวทิพย 

 ข้ันตอนการดําเนินพิธีกวนขาวทิพยของประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือน

และประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรีก็มีความแตกตางเชนกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา พิธีกวนขาวทิพยใน

พระราชพิธีสิบสองเดือนมีลําดับข้ันตอนท่ีมากและยุงยากกวา พบวาข้ันตอนการดําเนินพิธีของพระ

ราชพิธีสิบสองเดือนแบงออกเปน 2 วัน โดยวันแรกคือ 1 วันกอนท่ีจะมีการกวนขาวทิพย ซ่ึงมีพิธีการ

ตอนเย็นเปนพิธีท่ีผูเปนประธานหรือพระมหาเถระ กลาวคําปราศรัยเก่ียวกับประเพณีกวนขาวทิพย 

จากนั้นจึงกลาวเปดพิธี กลาวอัญเชิญเทพ เทพยดา และอ่ืน ๆ เม่ือเสร็จสิ้นพิธีการตอนเย็นก็แยกยาย 

เชาวันถัดไปถึงจะเปนวันท่ีลงมือกวนขาวทิพยซ่ึงก็จะมีพิธีตอนเชากอน จากนั้นจึงเริ่มกวนขาวทิพย ใน

สวนของข้ันตอนการดําเนินพิธีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรี จะจบเสร็จภายในหนึ่งวัน ไมมีพิธีตอนเย็น 

1 วันกอนการกวนขาวทิพย โดยตอนเชาจะเริ่มดวยพิธีพราหมณ จากนั้นจึงเปนพิธีการทางพุทธศาสนา 

เจริญพระพุทธมนต เชิญใหผูท่ีดํารงตําแหนงสูงสุดในหมูบานมากลาวเปดพิธี จากนั้นจึงเริ่มกวนขาว

ทิพย เม่ือกวนไดท่ีจึงเปนอันเสร็จพิธี 

 4.4.4 ผูเขารวมพิธีกวนขาวทิพย 

 ประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือนมีขอกําหนดชัดเจนมากเก่ียวกับผูท่ีจะเขา

มาในบริเวณพิธีกวนขาวทิพย ซ่ึงผูท่ีจะลงมือกวนขาวทิพยไดนอกจากจะมีพราหมณ พระสงฆ เทวดา 

(จําลอง) และนางฟา (จําลอง) แลว ยังมีหญิงสาวพรหมจรรย หรือหญิงสาวท่ีไมเคยมีเพศสัมพันธกับ

ชายใดมากอนเปนผูรวมกวนดวย ซ่ึงจะกวนพอเปนฤกษ จากนั้นก็สงตอแกเจาหนาท่ีเฉพาะ สวนผูอ่ืน

ท่ีไมมีสวนเก่ียวของจะไมสามารถเขาไปในพ้ืนท่ีกวนขาวทิพยท่ีเปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ได กลับกันกับ

ประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรีซ่ึงพราหมณจะกวนพอเปนพิธี จากนั้นก็ละจากพ้ืนท่ีกวนขาวทิพย

ไป สวนหญิงสาวพรหมจารี ทางวัดพันธศรีไดเลือกจากเด็กผูหญิงท่ีอยูประมาณชั้นประถมศึกษาเปนผู

รวมพิธี และเชนเดียวกันกับพราหมณคือเม่ือกวนสักพักพอเปนพิธี เด็กหญิงเหลานั้นก็จะออกไป 

หลังจากนั้นพ้ืนท่ีการกวนขาวทิพยก็จะกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีชาวบานหมูบานนาดีและผูท่ีมารวมงาน

ประเพณีมากวนขาวทิพย บางก็มีการพูดคุยกัน โดยมีความเชื่อวาการเขามากวนขาวทิพยจะไดบุญ

มหาศาล แตสวนมากมักจะเขามากวนกันแคครูหนึ่งแลวก็ไป จนทายท่ีสุดมักเหลือแตผูสูงอายุท่ีไมคอย

มีแรงในการกวนดําเนินพิธีตอไป 
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 จากขางตนเห็นไดวา การท่ีรูปแบบประเพณีกวนขาวทิพยในพระราชพิธีสิบสองเดือนและ

ประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรีมีความแตกตางกัน เนื่องมาจากลักษณะสังคมท่ีมีความแตกตาง

กัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบของประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรึจึงเปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหพิธี

ดําเนินตอไปได ไมวาจะเปนดานวัตถุดิบ หรือผูคนท่ีสามารถเขาไปรวมการกวนขาวทิพย นอกจากนี้ยัง

แสดงใหเห็นถึงการท่ีทางวัด หรือเจาอาวาสพยายามใชงานประเพณีกวนขาวทิพยและกิจกรรมงานวัด

ในตอนกลางคืนเปนตัวชวยสานสัมพันธ เพ่ิมความแนนแฟนแกคนในชุมชน เพราะไมใชแคเพียงผูท่ี

มารวมไดบุญกุศล แตการอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน ไดพูดคุยกันก็เปนการพัฒนาความสัมพันธของคนใน

ชุมชนเชนกัน 

 

4.5 ประเพณีกวนขาวทิพย การสืบเนื่องของความศักดิ์สิทธิ์ 

 ประเพณีกวนขาวทิพย ณ หมูบานนาดี ริเริ่มข้ึนโดยเจาอาวาสวัดพันธศรี หรือพระครูสุนทร

สารคุณ ในป พ.ศ. 2550 โดยเจาอาวาสไดมีการเลาใหชาวบานฟงถึงความเปนมาของประเพณีกวน

ขาวทิพยในพุทธประวัติ ความวา ตั้งแตอดีตประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์มาก 

ไมวาจะในเรื่องราวท่ีบันทึกในพุทธประวัติ รายละเอียดข้ันตอนท่ีถูกบันทึกไวในหนังสือ หรือในขณะ

ดําเนินพิธีกวนขาวทิพย โดยการกวนขาวทิพยในพุทธประวัติเปนพิธีท่ีมีความซับซอนและเปนพิธีท่ีไม

วาใครจะจัดหรือทําก็ได ซ่ึงรายละเอียดพิธีกวนขาวทิพยในพุทธประวัติไดกลาวถึงพระอินทร พระ

พรหม ทาวจตุโลกบาลท้ัง ๔  และเหลาเทพยดา มารวมพิธีดวย โดยในข้ันตอนการกวนขาวทิพยเหลา

เทพท่ีมารวมพิธีจะรวมกวนดวย อีกท้ังยังมีการนําอาหารทิพยมาโปรยใสในกระทะดวย จวบจนเสร็จ

พิธีจึงไดมาซ่ึงขาวทิพย จากนั้นนางสุชาดาจึงนําไปถวายพระพุทธเจา (พระครูสุนทรสารคุณ, 2561 : 

สัมภาษณ) หลังจากฟงจบ ชาวบานเกิดความศรัทธาเปนอยางมาก จากนั้นทุกคนตางกระตือรือรน

ชวยกันจัดเตรียมวัตถุดิบและสถานท่ีจนงานพิธีเสร็จสิ้นไปอยางราบรื่นดวยความสามัคคีและความแรง

มือของชาวบาน 

 

 “ประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีโบราณท่ีตองคงรักษาไวเพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจา 

ประเพณีกวนขาวทิพยมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนามากนะ มีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครทําแลว

ประสบความสําเร็จจะไดบุญท่ียิ่งใหญ” 

(พระครูสุนทรสารคุณ, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 จากการสัมภาษณและสังเกตการณอยางมีสวนรวมพบวา ชาวบานหมูบานนาดีใหความสําคัญ

และเคารพตอความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมขาวทิพยมาก อีกท้ังยังบอกตอกับชาวบานในหมูบาน
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ใกลเคียงหรือผูท่ีอยูท่ีอ่ืน ๆ ดวย เชน คนท่ีไปทํางานในเมืองเลาถึงงานการกวนขาวทิพย ความเชื่อตาง 

ๆ เก่ียวกับความทิพยและเชิญชวนใหเพ่ือนรวมงาน คนท่ีอาศัยใกลเคียงกัน หรือคนท่ีรูจักมารวมงาน

ประเพณีกวนขาวทิพย เปนตน จึงกลาวไดวา ชาวบานหมูบานนาดีนอกจากจะไดรับความเชื่อและ

ความศรัทธาในพิธีกวนขาวทิพยจากเจาอาวาสแลว พวกเขายังสงตอความเชื่อนี้ไปถึงผูอ่ืนตอ ๆ ไป

เชนกัน 

  นายอําเภอหรือนายนพดล งามเหลือ เปนหนึ่งในผูท่ีสืบตอความเชื่อ ความศรัทธาในพิธีกวน

ขาวทิพยท่ีรับมาจากเจาอาวาส อีกท้ังยังเปนกระบอกเสียงในการบอกเลาถึงประเพณีกวนขาวทิพยกับ

ผูอ่ืนอีกดวย โดยทานไดกลาวโอวาทถึงความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีกวนขาวทิพยแก

ชาวบานและผูมารวมงาน นอกจากนี้ทานยังกระจายขาวไปยังอําเภออ่ืน ๆ เชนกัน ทานมีความ

ภาคภูมิใจตอการท่ีหมูบานนาดี อําเภอนาดีมีประเพณีโบราณท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์อยางมาก 

  

 “ปนี้ก็เปนปท่ี 10 หรือ 11 แลวนะครับท่ีวัดของเราจัดประเพณีกวนขาวทิพยข้ึน ประเพณี

กวนขาวทิพยเปนประเพณีโบราณท่ีเราควรรักษาไวนะครับ นี่ถือเปนโชคดีของเรานะครับท่ีพระ

อาจารยของเราจัดประเพณีอันดีงามเม่ือสิบกวาปท่ีแลว ผมก็อยากใหเราจัดประเพณีนี้ตอไปอีกเรื่อย 

ๆ แลวก็อยากใหทุกคน ไมวาจะในหมูบานเรา หรือจะชวนญาติพ่ีนอง เพ่ือน ๆ หรือคนจากท่ีอ่ืนมาก

กันเยอะ ๆ มาก ๆ มารวมกันทําบุญสรางกุศล มารวมกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว ผมอยากใหทุก

คนรูสึกเหมือนผม รูสึกภาคภูมิใจ ดีใจ ท่ีหมูบานของเรา อําเภอนาดีของเรามีประเพณีดี ๆ เต็มไปดวย

ความศักดิ์สิทธิ์ และคุณคาท่ีประเมินไมได ครับ ยังไงเดี๋ยวเชิญทุกคนไปรวมพิธีตอนะครับ” 

(นพดล งามเหลือ, นายอําเภอ, 2561 : กลาวโอวาท) 

 

 คุณหนอย อายุ  29 ป  เพศหญิง ปจจุบันทําอาชีพเปนพนักงานออฟฟศในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร แตเดิมเกิดและท่ีหมูบานนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กระท่ังอายุ 15 ป คุณหนอย

ตัดสินใจเดินทางเขาไปหางานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทํางาน ออมเงิน จากนั้นจึงสมัครเรียน

การศึกษานอกสถานท่ีจนจบโดยระหวางนั้นก็ทํางานไปดวย ไมคอยมีโอกาสไดกลับบานเทาใดนัก

จนกระท่ังอายุ 22 ป เปนชวงท่ีเรียนจบแลวและเก็บเงินจากการทํางานไดพอสมควรจึงกลับบาน

ในชวงปใหมพอดี ซ่ึงเม่ือกลับมาพบวาตรงกับวันท่ีจัดงานประเพณีกวนขาวทิพยจึงไดเขารวมพิธีกวน

ขาวทิพยเปนครั้งแรก โดยคุณหนอยไดบอกถึงความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับประเพณีกวนขาว

ทิพยวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนงานท่ียิ่งใหญมากท่ีสุดท่ีหมูบานนาดีเคยมีมา การท่ีเธอตัดสินใจ

กลับบานครั้งนี้ถือเปนโอกาสท่ีดีมาก ด่ังเบื้องบนลิขิตใหเธอไดกลับมารวมงานบุญท่ียิ่งใหญนี้ ตั้งแตป

นั้นเธอก็กลับมารวมงานประเพณีกวนขาวทิพยทุกป โดยปท่ีแลวและปนี้เพ่ือนรวมงานของเธอได
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เดินทางมาดวย นอกจากนี้เธอยังมีความเชื่อวา การทานขาวทิพยชวยใหเธอโชคดีข้ึน เธอกลาวดวยสี

หนายิ้มแยม 

 

 “ตอนนั้นกลับบานพอดี ประมาณชวง 21-22 มาถึงแมก็บอกวาท่ีวัดเขาจัดงานบุญใหญนะ 

หนูไมอยูหลายปไมรู กวนขาวทิพยอะไรเนี่ย ตอนนั้นแมเลาก็งง ๆ สุดทายเลยมาวัดกับแม มาถึงตอน

เขาเพ่ิงไหวตรงโบสถเสร็จ เราก็งง ๆ ไมรูจะทําอะไรเลยไปนั่งแถวนั้น พอตอนเริ่มกวนเราเลยเขาไป

กวน เรารูสึกวาบรรยากาศตอนนั้นคือแบบ ดีมากเลย ไดเจอคนเกาคนแก เจอเพ่ือนเกา ๆ มาชวยกัน

กวน แลวเราก็รูสึกวาพิธีมันศักด์ิสิทธิ์อะ คือรูสึกเหมือนโชคดีท่ีไดกลับบาน ตอนแรกจะไมกลับ แต

เหมือนมีอะไรดลใจเราเลยกลับ เบื้องบนอาจจะลิขิตใหชีวิตเราเปนแบบนี้ พอตอนกวนเรารูสึกเหมือน

เรากลับมาเพ่ือทําพิธีนี้ ไมรูคนอ่ืนจะคิดไงนะ อาจจะดูงมงายแตเรารูสึกวามันเปนสิ่งท่ีเราควรทํา แลว

การไดเจอคนเยอะ ๆ คือหลายคนท่ีไมไดเจอมาหลายปก็ไดเจอ ไดคุยกัน รูสึกดีมาก อยากชวนใหคน

มาเยอะ ๆ ปนี้มากับเพ่ือนท่ีทํางาน ปท่ีแลวก็มาดวยกัน อยากใหมา อยากใหทุกคนไดมีโอกาสไดมา

กวน อาจจะรูสึกวามันเปนเรื่องงาย ๆ นะ แคคน ๆ แตไมใช ทุกคนตองทําพรอมกัน ไปทางเดียวกัน 

เรารูสึกวาพอไดมีสวนรวมแลว ตอนท่ีทําเสร็จไดกินมันจะอรอยมาก กอนกินเราก็อธิษฐานนะ ก็ปแรก

ท่ีกินเราก็ขอใหเจริญ ๆ ขอใหการงานดี พอกลับไปเดือนสองเดือนเราก็ไดข้ึนเงินเดือน”  

(หนอย, พนักงานออฟฟศ, 2561 : สัมภาษณ) 

  

 คุณอันดา อายุ 28 ป เพศหญิง ปจจุบันทําอาชีพพนักงานออฟฟศท่ีเดียวกับคุณหนอย เดิม

เกิดและโตท่ีจังหวัดขอนแกน ตอมาเม่ืออายุได 8 ป เธอยายถ่ินฐานไปอยูจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากคุณพอของเธอซ่ึงเปนผูจัดการของบริษัทแหงหนึ่งตองยายไปประจําตําแหนงท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เธอจึงอาศัยอยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งแตนั้นมาจนปจจุบัน เธอเลาวาเธอรูจัก

กับคุณหนอยมา 2 ปกวาแลว เธอเขามาทํางานท่ีเดียวกับคุณหนอยชากวาเกือบหนึ่งป จากนั้นเม่ือได

ทํางานแผนกเดียวกันและคุยกันก็รูสึกวามีความเห็น ความชอบหลายอยางคลายกัน เชน ดูดวง ไหว

พระ เปนตน ครั้งแรกท่ีเธอรูจักขาวทิพยเปนชวงปแรกท่ีเธอเพ่ิงรูจักคุณหนอย ซ่ึงตอนนั้นเปนวัน

กลับมาทํางานวันแรกหลังหยุดปใหม คุณหนอยนําขาวทิพยมาฝากทุกคนในแผนกและเลาใหทุกคนฟง

ถึงพิธีกวนขาวทิพย ทําใหเธอเกิดความสนใจ จากนั้นเธอจึงสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับขาวทิพย พอปถัด

มาเธอจึงตัดสินใจมารวมงานประเพณีกวนขาวทิพยดวย โดยเธอมีใหความคิดเห็นเก่ียวกับขาวทิพยวา 

ขาวทิพยเปนของท่ีดี มีคุณคา ทํามาจากของท่ีมีประโยชนหลากหลายชนิด อีกท้ังยังเปนการไดรับบุญ

กุศลจากการท่ีเธอไดรวมกวนขาวทิพยและไดทานขาวทิพยดวย  

 



71 

 “ปนี้เปนปท่ีสองแลวท่ีมา ครั้งแรกรูสึกต่ืนตาตื่นใจมาก แบบเราไมเคยมางานแบบนี้มากอน 

ไมเคยเจอประเพณีแบบนี้มากอนดวย ตอนแรกท่ีพ่ีหนอยชวนมาก็กะจะไมมา แตสุดทายก็มาเนี่ย

แหละ ตอนกวนก็สนุกมาก เรารูสึกเลยวาตรงท่ีกวนทุกคนท่ีชวยกันกวนตรงนั้นเต็มใจทํา ตอนเรากวน

เราก็คิดถึงพอแม คิดถึงเพ่ือน ๆ ไปดวย อยากใหมาทําบุญดวยกัน เสียดายตอนแรกเราชวนครอบครัว

มาแลวแตเขาจะไปไหวพระอีกท่ีนึงเลยไมวางมา เราก็เลยจะเอาขาวทิพยไปฝากท่ีบานเหมือนเดิม ปท่ี

แลวเขาบอกอรอยกัน เราซ้ือไปแค 2 – 3 ถุง หมดเร็วมาก มันมีประโยชน คุณคาทางสารอาหารก็

เยอะอยูนะ มีท้ังงา น้ําผึ้ง น้ํานมขาว เยอะมาก ปท่ีแลวแมเอาไปถวายพระดวยในหองพระท่ีบาน แม

บอกแมฝน ใหเราไปซ้ือเลข แลวเดือนนั้นถูกหวยตั้งหลายพัน อ้ึงกันท้ังบาน เราวานอกจากกวนไดบุญ

แลว กินก็ไดบุญนะ ลาภลอยมาทันที” 

(อันดา, พนักงานออฟฟศ, 2561 : สัมภาษณ) 

  

 คุณไก อายุ 72 ป อาศัยอยูท่ีหมูบานนาดี ทําอาชีพรับจางท่ัวไป คุณไกเปนพราหมณคนเดียว

ในหมูบานทียังเหลืออยู แตเดิมคุณไกเปนเด็กกําพรา จากนั้นเม่ืออายุไมถึง 10 ป หลวงปูคําหรืออดีต

เจาอาวาสวัดพันธศรีไดรับมาเลี้ยงดูและใหอาศัยอยูในวัด เม่ืออายุ 30 กวาป คุณไกไดรับเลือกใหเปน

พราหมณคนตอไป เม่ือมีงานบุญไมวาเล็กหรือใหญคุณไกมักไปชวยจัดงานและสถานท่ีท่ีวัดเสมอ โดย

ในงานประเพณีกวนขาวทิพย คุณไกเปนผูดําเนินพิธีพราหมณ คุณไกกลาวถึงประเพณีกวนขาวทิพยวา 

ประเพณีกวนขาวทิพยเปนงานบุญท่ียิ่งใหญ เปนพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์และมีคุณคา ความสําคัญทางพุทธ

ศาสนา ชวยใหคนในหมูบานมีความสามัคคีกันและยังชวยพัฒนาความสัมพันธคนในหมูบานเชนกัน 

 “กวนขาวทิพยนี่ทําแลวไดบุญนะ ศักดิ์สิทธิ์ดวย คิดดูสิ ตาตองทําพิธีบวงสรวง อัญเชิญเทพ

มาใหทานมาอวยพรใหเราผานงานไปไดดวยดี ไมมีอุปสรรค ใหขาวทิพยศักดิ์สิทธิ์ข้ึนดวย ไดบุญ ได

กุศล ไดโชค ไดลาภ เออ ไดคุยกับคนอ่ืน ๆ เยอะข้ึนดวย อยางตอนเรายืนกวนง้ี เราคุยกับเพ่ือนได คุย

กับคนอ่ืนได บางคนไมเคยคุยหรือไมคอยคุยก็ไดคุยกัน นี้เห็นบางคนกอนหนาทะเลาะกัน พอไดกวน

ขาวทิพยใกลกันไดคุยกันก็กลับมาคุยกันก็มี” 

(ไก, รับจางท่ัวไป, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 คุณสุรีรัตน นาดี อายุ 56 ป ปจจุบันทําอาชีพรับจางท่ัวไปและทํานา คุณสุรีรัตนเกิดท่ีหมูบาน

นาดีและโตท่ีหมูบานนาดี เธอกลาววา ในปแรกท่ีมีการจัดประเพณีกวนขาวทิพย ทุกคนกระตือรือรน

มาก ชวยกันทําแทบทุกอยางท่ีทําได ตนเองก็เชนกัน คุณสุรีรัตนเปนอีกหนึ่งคนท่ีใหความเห็นวา การ

กวนขาวทิพยชวยใหคนในสังคมมีความสัมพันธท่ีดีตอกันและสามัคคีกันมากข้ึน ท้ังยังเปนสรางบุญ

กุศลแกตนเองและผูอ่ืน  
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 “ทุกคนก็ชวยกันดี ใครจะทําไร ซ้ือไรก็มา ก็มาคุยกัน ปรึกษากัน ตอนทําขาวทิพยอยูคุยกัน

ไดนะ พอคุยกันก็รูจักกันมากข้ึน หรือตอนกําลังทําพวกวัตถุดิบ ทุกคนก็ทําไปดวย คุยไปดวย นี่นะ

เม่ือกอนคนบานนั้นไมถูกกับยายทอง พอมาชวยงานตองคุยกันก็คุยกันดีข้ึนนะ การกวนขาวทิพยนี่

ไมใชแคเราท่ีทําแลวไดบุญ ถาเรานึกถึงใครก็เหมือนการแผบุญกุศล แบงบุญใหญาติพ่ีนองเรา เราควร

จัดประเพณีตอไปเรื่อย ๆ ตองชวยกันทํา ชวยกันรักษาประเพณีของเรา”  

(สุรีรัตน นาดี, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 คุณฉวีวรรณ แซสื่อ อายุ 52 ป อาชีพประมงและรับจางท่ัวไป อาศัยอยูท่ีหมูบานนาดีตั้งแต

เกิดจนปจจุบัน คุณฉวีวรรณเขารวมงานประเพณีกวนขาวทิพยทุกป อีกท้ังยังชวยจัดหาและจัดเตรียม

วัตถุดิบท่ีใชในการกวนขาวทิพยดวย คุณฉวีวรรณกลาววา หากตนเองวางหรือทางวัดมีงานอะไร เธอ

มักจะไปชวยเปนประจําอยูแลว แตท่ีทําเปนประจําทุกปคืองานประเพณีกวนขาวทิพย เธอกลาว

เพ่ิมเติมวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนงานบุญทางศาสนาท่ีมีความสําคัญมาก องคประกอบตาง ๆ ท่ี

ใชในพิธีก็มากไปดวย ฉะนั้นการมาชวยทําก็จะสงผลใหตนไดบุญมาก อีกท้ังเธอเลาวา นอกจากขาว

ทิพยมีประโยชนมากแลว น้ํามันท่ีไดจากขาวทิพยท่ีกวนเสร็จแลวยังมีสรรพคุณทางยาดวย สามารถ

เปนยาทาแกปวดได และหากเปนแผลถลอก เม่ือทาจะทําใหแผลใหเร็วข้ึน 

 

 “งานอ่ืนก็ไปชวยบาง พวกทอดผาปา สงกรานตง้ี แตท่ีตองไปทําทุกปเลยคืองานกวนขาว

ทิพย ยิ่งทําเยอะก็ไดบุญเยอะนะ พระอาจารยบอกวา กวนขาวทิพยเปนประเพณีโบราณ คนท่ีมางาน 

คนท่ีชวยงานจะไดบุญมหาศาล ปาก็เลยมาชวย แตวาก็ไมไดหวังแคผลบุญหรอก การไดมานั่งทํา ยืน

ทํา แลวยังไดคุยกับอ่ืน ๆ ตอนนั่งทําดวย ก็ไมเบื่อ ทําไปคุยไป ไดบุญไดเพ่ือน ทําเสร็จก็ไดกินของ

อรอยดวย ขาวทิพยทําจากแตของพ่ีประโยชน แตของดีเลยคือน้ํามัน พอกวนเสร็จ ตักใสหมอนะ รอ

สักพักมันจะมีน้ํามันออกมา เราก็ตักเก็บไว มันทาแกปวดไดผลชะงัดเลย นี่ปาเคยทาท่ีแผลถลอก หาย

เร็วกวาปกติอีก” 

(ฉวีวรรณ แซสื่อ, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 คุณฉลอง พรทองคํา อายุ 64 ป อาชีพรับจางท่ัวไป อาศัยอยูท่ีหมูบานนาดีมาตั้งแตเด็ก ๆ มัก

เขารวมทุกกิจกรรมของวัดรวมไปถึงงานเทศกาล ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ โดยถือเปน 1 ในกลุมของ

คนในหมูบานท่ีไปชวยงานทางวัดบอย ๆ คุณฉลองมีความเห็นวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณี

โบราณ มีข้ันตอนเยอะแยะ ตองใชแรงคนจํานวนมากในการจัดการวัตถุดิบและจัดเตรียมสถานท่ี 
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ฉะนั้นเธอจึงมักชวนคนในหมูบานไปชวยงานวัดบอย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงงานประเพณีกวนขาว

ทิพย เธอยังกลาวอีกวา การเขารวมงานประเพณีกวนขาวทิพยและการกวนขาวทิพยทําใหไดรับบุญ

มาก อีกท้ังขาวทิพยยังเปนเหมือนบุญท่ีจับตองได การไดทานหรือนําไปถวายพระพุทธรูปจะทําใหได

บุญและโชคลาภ นอกจากนี้น้ํามันจากขาวทิพยยังมีคุณประโยชนมากมาย นํามาทาแกปวดได นํามา

ทาหนาก็ไดซ่ึงจะทําใหหนานุมมากข้ึน 

 

 “ก็อยูวาง ๆ เนอะ ไมไดทําอะไรก็ไปชวยงานวัด ชวงงานเทศกาลงานยิ่งเยอะ ยายก็มาชวยท่ี

วัดทุกปนะ ท่ีจัดงานกวนขาวทิพยนะ ประเพณีโบราณท่ีทําขาวไปใหพระพุทธเจา ยายตั้งใจมาชวยงาน

นี้แหละเพราะมันตองใชคนทําเยอะ ๆ มันก็มีหลายอยางตองทํา ไหนจะค่ัว ไหนจะบด นึ่งนูนตมนี่ ถา

ทํากัน 2-3 คน ไมทันหรอก แคทําตรงนี้ก็ไดบุญแลว แตยังไงก็มีงานบุญใหญแลว ยายวาเราก็ควรทํา

นูนนี่ไดนะ ยายเอาขาวทิพยไปถวายพระท่ีบานดวยนะจะไดมีโชคมีลาภ ไอน้ํามันท่ีอยูในหมอก็มี

ประโยชนนะ เอามาทาแกปงแกปวดได เอามาทาหนาก็ไดอยู หนานุม ๆ ดี ยายวา ขาวทิพยก็ไมตาง

จากกอนบุญท่ีจับได เหมือนเราลงมือทําบุญแลวไดบุญท่ีกินไดมา แลวเอาไปใหคนอ่ืนก็ไดดวยนะ ” 

 (ฉลอง พรทองคํา, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 คุณพร อายุ 72 ป ปจจุบันทําอาชีพรับจางท่ัวไป คุณพรอาศัยอยูท่ีหมูบานนาดีมาตั้งแตเด็ก ๆ 

เธอถวายเพลแทบทุกวัน อีกท้ังนอกจากถวายแลว เธอก็ชวยงานวัดมากมาย ท้ังนี้เธอมักจะชวยตาม

กําลังตน ตามสุขภาพท่ีเปนไปตามอายุ เธอกลาววา ควรทําทุกอยางใหไดตอนนี้ยังมีโอกาส มีกําลังท่ี

จะทําใหประสบความสําเร็จ งานบุญท่ียิ่งใหญเชนประเพณีขาวทิพยยิ่งตองชวยเหลือกัน การจะทํา

อะไรตองทําดวยความศรัทธา ปราศจากเจตนาไมดี นอกจากนี้คุณพรยังเชื่อวา การท่ีเธอทานขาวทิพย

ทุกปจะทําใหรานคาของท่ีบานมีแตความรุงเรือง ๆ และเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป  

 

 “มีขา มีแขน แรงก็ยังมี ยังไหวก็ควรทํา ไมวาจะอะไรก็ตาม ยายชอบชวยงานวัดมากกวา

ทํางานอยางอ่ืนนะ ไมใชเพราะไดมากหรืออะไร แตมันอ่ิมอกอ่ิมใจ อ่ิมบุญ ประเพณีกวนขาวทิพยของ

บานเรานี่ดีมากเลยนา หาท่ีอ่ืนไมมีแลว นี่นะยายมากวนขาวทิพยทุกปเลย ถึงมันจะเม่ือย ๆ เหนื่อย ๆ 

แตก็สุขใจดี ยายอยากใหลูกหลานมากันเยอะ ๆ หนอย เด็ก ๆ เดี๋ยวนี้ไมคอยสนใจชวยอะไรมากหรอก 

ปนี้ยายวาจะซ้ือขาวทิพยสัก 5 ถุง เผื่อลูกเผื่อหลานมันหนอย ปนี้มันกลับบาน แตตอนนี้ไมรูมันอยูไหน 

ใหมันกิน ๆ จะไดบุญ ไดโชค การคาขายจะไดรุง ๆ”   

(พร, 2561 : สัมภาษณ) 
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 คุณอุม อายุ 14 ป อาชีพ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 อาศัยอยูท่ีหมูบานนาดีตั้งแตเกิดจวบ

จนปจจุบันกับยาย สวนพอและแมทํางานอยูท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอุมมารวมงานประเพณี

กับคุณยายทุกป คุณอุมมีความคิดตอประเพณีกวนขาวทิพยวาเปนประเพณีและพิธีท่ีตองใชความตั้งใจ 

และเปนประเพณีเกาแกของหมูบานนาดี การเขารวมประเพณีกวนขาวทิพยจะทําใหไดรับผลบุญท่ี

ยิ่งใหญและสงผลใหชีวิตดียิ่ง ๆ ข้ึนไปในอนาคต สวนขาวทิพยนั้น เม่ือทานจะชวยใหทําอะไรก็ประสบ

ความสําเร็จ 

 

 “ประเพณีกวนขาวทิพยเปนงานเกาแกของหมูบานเรา ตอนรวมพิธีกวนตองตั้งใจและ

ระมัดระวังมาก ก็ถากวนไมระวังหรือไมพรอมกันมันก็จะเสียจังหวะ บางทีขาวทิพยอาจจะไหมท่ีกน

กระทะได ถาเราทําดวยความตั้งใจหนูวาเราจะไดบุญกุศลมาก ๆ อนาคตจะไดสบาย มีโชคมีลาภบาง 

ก็ถามาทําสง ๆ ไมก็ทํากวนเลน ๆ นาจะไดบาปมากกวา พิธีศักดิ์สิทธิ์ไมใชมาทํากันเลน ๆ ได แลวก็

ขาวทิพย ยายหนูเรียกวา ขาวสมปรารถนา ยายบอกกินจะสมหวังท่ีตองการ หนูก็เคยกินแลวลองขอดู 

เทอมนั้นเกรดก็ดีข้ึนจริง ๆ ท้ังท่ีอานหนังสือไมคอยจบ” 

(อุม, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 ท้ังนี้ จากการสัมภาษณบุคคลท่ีมารวมงานพบวา ชาวบานมีความศรัทธาตอความศักด์ิสิทธิ์

ของประเพณีกวนขาวทิพยและขาวทิพยคอนขางมาก ท้ังยังเปนผูท่ีชวยสงตอความศรัทธาและความ

เชื่อเก่ียวกับขาวทิพยแกภายนอกหมูบานเชนกัน อยางไรก็ตาม นอกจากกลุมผูท่ีมีความศรัทธาและให

ความสําคัญกับประเพณีกวนขาวทิพยแลว พบวามีผูท่ีไมศรัทธาและไมสนใจในงานประเพณีกวนขาว

ทิพยเชนกัน ซ่ึงจากการสังเกตการณของผูวิจัยพบวา ผูท่ีไมศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อ

เก่ียวกับขาวทิพยถือเปนสวนนอยท่ีพบในหมูบานนาดี โดยใหความคิดเห็นเก่ียวกับประเพณีกวนขาว

ทิพยวาเปนเพียงกิจกรรมท่ีวัดสรางข้ึนใหคนมารวมตัวกันเทานั้น  

 คุณจินดา นาอยูคง ปจจุบันอายุ 13 ป  ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เขาอาศัยอยูกับตาและ

ยามาตั้งแตเด็กจนปจจุบัน ในชวงเวลาปกตินอกจากเรียนแลว คุณจินดาจะไปรานอินเทอรเนตเพ่ือเลน

เกมและเท่ียวกับเพ่ือน ๆ และไมชอบเขาวัดเทาไรนัก สวนมากจะมาวัดในงานเทศกาลท่ีทุกคนใน

หมูบานมาเลนสนุกกัน เชน เทศกาลสงกรานต งานวัดตอนกลางคืนหลังงานพิธีกวนขาวทิพย เปนตน 

โดยคุณจินดามีความคิดเห็นเก่ียวกับประเพณีกวนขาวทิพยวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนเพียงงานบุญ

แบบหนึ่งท่ีทางวัดสรางข้ึนเพ่ือใหคนในหมูบานมารวมตัวทําบุญกันเยอะ ๆ เทานั้น สวนขาวทิพยเปน

เพียงอาหารชนิดหนึ่ง ไมไดมีผลตอโชคหรือชีวิตของคนคนหนึ่ง 
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 “ก็ไมเห็นวาสําคัญอะไรนะ คือวัดก็แคอยากใหคนมาทําบุญแคนั้นแหละ อาจจะอยากใหคน

มาทําบุญตอนหยุดปใหมเยอะ ๆ ม้ัง แลวผมก็วาขาวทิพยมันก็เหมือน ๆ ขนมท่ัวไปแหละ ผมเคย

อธิษฐานกอนกินตามท่ีแมบอกมันก็ไมไดสมหวังหรือโชคดีอะไรเลย เกรดก็ตกเหมือนเดิมแหละ” 

(จินดา นาอยูคง, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 คุณเพียว อายุ 21 ป ปจจุบันเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง คุณเพียวเกิด

และโตท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตกลับมาท่ีหมูบานนาดีทุกโอกาสและวันหยุดท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

กลับมาเยี่ยมบานคุณตาและคุณยายพรอมกับพอและแม เธอมีความเห็นตอประเพณีกวนขาวทิพยวา 

เปนประเพณีท่ีเจาอาวาสสรางข้ึนเปนกิจกรรมหนึ่งสําหรับชาวบานท่ีกลับบานในวันปใหม อีกท้ังเปน

การดึงดูดใหชาวบานมาทําบุญ ถวายปจจัยดวยความเต็มใจ และขาวทิพยเปนเพียงผลพลอยไดท่ี

ชาวบานจะไดทานขนมอรอย ๆ เปนคาตอบแทน  

 

 “ประเพณีกวนขาวทิพยเหรอ ก็วัดคงจัดเพราะอยากใหคนท่ีกลับบานมาทําบุญอะแหละ แตก็

แลวแตความเชื่อสวนบุคคลเนอะ สวนท่ีบอกวากินขาวทิพยไดบุญ จะโชคดีหรืออะไร คงเปนจุดขาย

มากกวา เรามองวามันเปนขนมใหชาวบานกินเลนหลังจากทําบุญ ลงแรงไปนั่นแหละ แตมันก็ดีแหละ 

ตอนอยูในงานบางทีก็เจอคนรูจัก หรือเจอเพ่ือนใหม ๆ เชนกัน” 

(เพียว, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 กลาวโดยสรุป ชาวบานสวนมากมีความเห็นวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีโบราณท่ีมี

ความศักดิ์สิทธิ์มากและควรคาแกการรักษาเอาไว อีกท้ังยังเปนงานบุญท่ียิ่งใหญ อยางไรก็ตาม ยังมีคน

จํานวนหนึ่งท่ีไมศรัทธาในประเพณีกวนขาวทิพยเชนกัน มองวาประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีท่ี

ทางวัดสรางข้ึนเพ่ือเรียกและดึงดูดใหชาวบานมาทําบุญ ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาทัศนคติดังกลาวเปนผล

มาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความเจริญท่ีเขามาภายในหมูบานก็เปนไปได

เชนกัน  
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บทท่ี 5 

วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 เนื้อหาในบทนี้วาดวยเรื่องการวิเคราะหประเพณีกวนขาวทิพย ณ วัดพันธศรี หมูบานนาดี 

จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีถูกริเริ่มข้ึนโดยเจาอาวาสวัดพันธศรีภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน

หมูบานนาดีเนื่องจากการเขามาของความเจริญและมิชชันนารีท่ีเขามาเผยแผศาสนาคริสตแกคนใน

หมูบานนาดี ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอกระทบวิถีชีวิต อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจของ

ชาวบาน รวมถึงสถาบันศาสนาในหมูบานนี้ โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและ

การสัมภาษณ ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับหมูบานนาดี ประวัติความเปนมาของประเพณีกวนขาว

ทิพยในหมูบานนาดี ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบประเพณีกวนขาวทิพยในหมูบานนาดีจากรูปแบบ

ด้ังเดิม ปจจัยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานนาดี และความศรัทธาของคนใน

หมูบานนาดีตอประเพณีกวนขาวทิพย มาวิเคราะหและอธิบายดวยแนวคิด ประเพณีประดิษฐ ของ 

Eric Hobsbawm  

 โดยจากเนื้อหาในบทท่ี 3 และบทท่ี 4 ไดแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

หมูบานนาดี ซ่ึงสาเหตุหลักมี 2 ประการ ดังนี้  

1. ความเจริญท่ีแพรกระจายเขาสูหมูบานนาดี   

 แตเดิมชาวบานหมูบานนาดีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ทําการเกษตรเพ่ือยังชีพ เชน ทํานาป ปลูก

พืชผักสวนครัวและนําผลผลิตท่ีไมไดรับประทานไปขาย ตอมาพนักงานจากหนวยงานรัฐไดเขามาใน

หมูบานและกลาวถึงนโยบายสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ชาวบานจึงคลอยตามเปนจํานวน

มากดวยหวังรายไดทีละมาก ๆ จึงทําใหนอกจากจะทํานาแลวยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เชน 

ออย และมันสําปะหลัง ในบริเวณหมูบานดวย อีกท้ังเม่ือมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร 

ชาวบานตางก็พ่ึงพาเทคโนโลยีการเกษตรเหลานั้น เชน ยาฆาแมลง ปุยสูตรตาง ๆ มักจะใชปุยเรงโต 

รถไถ รถเก่ียวขาว เปนตน ทําใหทุนในการทําเกษตรเพ่ิมมากข้ึน และเม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวก็ตองจางแร

งานหรือรถเครื่องมาเก็บเก่ียวผลผลิต ทายท่ีสุด แมตอนขายจะไดกําไรมาก แตเม่ือหักลบกับตนทุนท่ี

ตองใชจายไปแลวกลับพบวาตนเองขาดทุน ฉะนั้นจึงมีชาวบานจํานวนไมนอยท่ีติดอยูในวัฏจักรอันไม

สิ้นสุด บางคนหาทางออกโดยการกูยืมหนี้นอกระบบ บางคนตองขายท่ีทํากินเพราะชดใชหนี้ เม่ือไมมี

ท่ีดินแตยังอยากทําเกษตรตอเพราะไมรูจะทําอะไร จึงจําตองเชาท่ีของคนอ่ืน บางตองเชาท่ีท่ีตนเอง

ขายไปแลวเพ่ือทําการเกษตรตอ  

 อีกกรณีหนึ่ง คือ พอ แมยกผืนท่ีนาทํากินใหแกลูก แตลูกไมอยากทํานาจึงนําท่ีนาไปขาย 

จากนั้นจึงนําเงินมาซ้ือรถยนต มอเตอรไซค โทรทัศน รวมถึงอุปกรณเครื่องใชอํานวยความสะดวก
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มากมาย ปจจุบันเกษตรการในหมูบานนาดีจึงลดลง คนในหมูบานเลือกท่ีจะทําอาชีพท่ีไดเงินไวกวา

และไมตองลงทุนมาก เชน รับจางท่ัวไป คาขาย เปนตน 

 ในอีกทางหนึ่ง เด็กวัยรุนและคนวัยหนุมสาวสวนมากตัดสินใจไมสืบตอการทําเกษตรตอจาก

พอ แม จึงเดินทางเขาเมืองหรือจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือหางานทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการ

พัฒนาดานคมนาคม เชน รถทัวร รถไฟ หรือรถตู ซ่ึงสวนมากชาวบานจะเลือกทํางานโรงงาน บางก็

รับจางท่ัวไป ทํางานจิปาถะ เชน ลางจาน ทําความสะอาด เปนตน สมาชิกในหมูบานสวนใหญจึงเปน

ผูสูงอายุและเด็ก ๆ ท่ีพอ แมไปทํางานในเมือง ถึงแมในปจจุบันจะมีโรงงานมาเปดท่ีอําเภอใกลเคียง

และมีรถรับสง คนสวนมากก็ยังเลือกทํางานในเมืองอยู มีบางสวนเลือกกลับบานเพราะรูสึกสบายใจท่ี

ไดอาศัยอยูบานและมีงานทําไปพรอม ๆ กัน กระนั้น ดวยความท่ีตองทํางานโรงงาน ทําใหกิจวัตร

ประจําวันตองวนเวียนอยูกับกิจกรรมเดิม ๆ ตองตื่นเชาออกไปทํางาน กวาจะกลับถึงบานก็หัวคํ่า จึง

ทําใหชาวบานคอนขางหางเหินจากกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การใสบาตร การถวายเพล การสวดมนต

ในวันพระใหญ ซ่ึงผูท่ีเขารวมสวนมากมักเปนผูสูงอายุและเด็กเล็กท่ีตองตามมาดวยเนื่องจากท่ีบานไม

มีใครดูแล   

 

 2. การเขามาของศาสนาคริสต 

 ประมาณป พ.ศ. 2530 มิชชันนารีเดินทางเขาสูหมูบานนาดีเพ่ือเผยแผศาสนาคริสต 

มิชชันนารีชักจูงชาวบานไปสูการเปลี่ยนศาสนา ชาวบานจํานวนกวารอยคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนา

คริสตและปฏิบัติตามคําสอนของมิชชันนารี ในอีกทางหนึ่ง ชาวบานชาวพุทธรูสึกไมพอใจเปนอยาง

มาก จึงเกิดการแบงฝกฝายและปะทะกันหลายครั้งหลายครา ซ่ึงการปะทะในท่ีนี้ไมใชการใชกําลังแต

อยางใดแตเปนการปะทะกันทางคําพูด  

 ตลอดเวลาหลังจากเปลี่ยนศาสนา ชาวบานชาวคริสตตางปฏิบัติตนในแบบท่ีตางไปจากเดิม

เนื่องจากนับถือศาสนาใหม สวดมนตในบทท่ีไมคุนหู และแสดงกิริยาบางอยางท่ีไมคุนตา สราง

ความรูสึกไมม่ันคงและไมเขาใจแกชาวบานชาวพุทธ รูสึกวาชาวบานชาวคริสตแปลกและไมใชพวก

เดียวกัน อยางไรก็ตาม จากคําเผยแผของมิชชันนารีท่ีวา “พระเจาจะชวยคุณไดทุกเรื่อง ทานจะชวย

ปลดความทุกขของคุณ” เม่ือหวังมากเทาไรก็ผิดหวังมากยิ่งกวา ชาวบานชาวคริสตประสบปญหาท่ี

แกไขไมไดหลายครั้ง แมจะรองเรียกพระเจา สวดมนตขอพร กลับไมมีใครไดยินเสียงพวกเขา อีกท้ังยัง

ไมสามารถแกไขปญหาใด ๆ ได ชาวบานชาวคริสตจึงคอย ๆ ถอยหางจากศาสนาคริสตและหันมา

พ่ึงพาศาสนาพุทธเชนเดิม จนปจจุบัน หมูบานนาดีมีชาวคริสตเหลืออยูประมาณ 30 คนเทานั้น โดย

ทุกคนจะไมเขารวมพิธีทางศาสนาพุทธใด ๆ ท้ังสิ้นแมจะเปนงานบุญใหญประจําหมูบานก็ตาม  

 นายสนิท เอ่ียมสอน อายุ 67 ป ดํารงตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน มาเปนระยะเวลา 7 ปแลว 

และนับถือศาสนาคริสต เขาเปนชาวคริสตคนเดียวท่ีเขารวมกิจกรรมทางศาสนาพุทธเนื่องดวยดํารง
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ตําแหนงท่ีตองเขารวมพิธีเปดตามธรรมเนียม นายสนิท เอ่ียมสอนบอกวา ตนเองเขารวมงานพอเปน

พิธี จากนั้นจึงกลับ สวนชาวคริสตคนอ่ืน ๆ แมไมไดเขารวมงานหรือพิธีใด ๆ ทางพุทธศาสนา แตเม่ือ

ทางวัดงานและตองการอะไร ชาวบานท่ีนับถือคริสตบางคนก็ชวยเอาวัตถุดิบมาใหเชนกัน ยกตัวอยาง 

วัตถุดิบท่ีตองใชในการกวนขาวทิพย พวกเขาก็นํามาใหทางวัดโดยฝากคนอ่ืนมา 

 

 

 “มันก็ตองเขารวมนะ มันเปนหนาท่ีของเรา แตลุงอยูแคแปบเดียว พอเสร็จพิธีเปดก็กลับ” 

(สนิท เอ่ียมสอน, 2561 : สัมภาษณ)  

 

 “นี่เขาก็เอาของมาใหนะ ถ่ัวโลนึงกับงาอีกโลนึง คนในหมูบานเราก็มีน้ําใจกันท้ังนั้น” 

(ฉลอง พรทองคํา, 2561 : สัมภาษณ) 

 

 จากปจจัยการเปลี่ยนแปลงในขางตนจึงจะเห็นไดวา หมูบานนาดีไดรับผลกระทบมากจากมิติ

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการแพรกระจายของคริสตศาสนาในหมูบานโดยท่ีชาวบาน

หมูบานนาดีไมสามารถแกไขได ทําไดเพียงแกไขปญหาแบบเฉพาะหนา จึงทําใหในปจจุบันมีชาวบาน

จํานวนมากยังมีหนี้อยู และมุงทํางานเพ่ือปลดหนี้ โดยเฉพาะวัยหนุมสาวท่ีเลือกเดินทางไปผจญชีวิต

ในเมืองเพ่ือหลุดพนจากชีวิตในเดิม ๆ และชวยครอบครัวปลดหนี้ ทําใหพบขอสังเกตอีกประการวา 

ชาวบานคอนขางหางเหินจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา  

 ท้ังนี้ การริเริ่มรื้อฟนประเพณีกวนขาวทิพยโดยเจาอาวาสวัดพันธศรี เม่ือวิเคราะหโดยใช

กรอบแนวคิด ประเพณีประดิษฐ ของ Eric Hobsbowm ท่ีวา ประเพณีประดิษฐเปนชุดปฏิบัติ (set 

of practice) ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนมาจากสิ่งท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง มีลักษณะเปนพิธีกรรมท่ีตองการ

สงตอความเชื่อและแบบแผนการปฏิบัติสืบตอไปผานการกระทําซํ้า ๆ ตอเนื่องกัน ท้ังนี้ยังมีการอางอิง

สิ่งเกา เชน ตํานาน ความเชื่อ ประวัติศาสตร หรือท่ีเรียกวา วัตถุดิบเกาแก มาปรับใหเหมาะกับบริบท

ทางสังคมและสถานการณในปจจุบันของสังคมนั้น ๆ เพ่ือสรางสิ่งใหมเปนการตอรองกับความ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมหนึ่ง ๆ และประเพณีประดิษฐมักจะถูก

ขับเคลื่อนโดยผูนําหรือผูท่ีมีอํานาจในสังคม 

 เม่ือนําแนวคิดประเพณีประดิษฐมาวิเคราะหโดยมองรวมกับสถานการณปจจุบันในหมูบานนา

ดี แบงประเด็นไดดังนี้ 
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5.1 การอางอิงวัตถุดิบเกาแกเพ่ือรื้อฟนประเพณีกวนขาวทิพยในหมูบานนาดี 

 แตเดิมประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีโบราณท่ีมีมาแตสมัยพุทธกาล ตอมาพบวา

ประเพณีกวนขาวทิพยเปนหนึ่งในพระราชพิธีสิบสองเดือนท่ีทางหลวงปฏิบัติกันมายาวนาน จากนั้นไม

ทราบเวลาท่ีแนชัด เริ่มมีประเพณีกวนขาวทิพยปรากฏตามวัดของชุมชนตาง ๆ แตก็ไมไดมากนัก 

กลาวไดวา ประเพณีกวนขาวทิพยเปนประเพณีท่ีมีข้ันตอนมากมายนัก จึงยากท่ีจําจัดข้ึนได 

 เม่ือป พ.ศ. 2550 เปนปแรกท่ีพระครูสุนทรสารคุณ เจาอาวาสวัดพันธศรีเปนผูรื้อฟน

ประเพณีกวนขาวทิพยข้ึนในหมูบานนาดี โดยเจาอาวาสไดอางถึง ขาวทิพยในพุทธประวัติ ซ่ึงเปน

อาหารท่ีนางสุชาดาทํารวมกับเหลาเทพยดาอยางพิถีพิถันและนําไปถวายแดพระพุทธเจา จากนั้น

พระพุทธเจาจึงตรัสรู ขาวทิพยนับเปนอาหารม้ือสุดทายกอนท่ีพระพุทธเจาจะตรัสรู และมีชื่อเรียก

หลากหลาย บางเรียกขาวมธุปายาส บางก็เรียกวาขาวสมปรารถนา ฉะนั้น การท่ีเจาอาวาสไดบอกเลา

เรื่องราวเหลานี้แกชาวบานหมูบานนาดีจึงทําใหชาวบานเกิดความศรัทธาข้ึนไดโดยงาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับผูสูงอายุท่ีมีความเชื่อในเรื่องพุทธศาสนามากอยูแลว จากนั้นก็เปนการบอกตอเก่ียวกับ

ประเพณีไปเรื่อย ๆ อีกท้ังยังนํามาบอกเลาและสอนลูกหลานดวย  

 

5.2 ประยุกตส่ิงเกาสูประเพณีกวนขาวทิพยในรูปแบบของวัดพันธศรี 

 หลังจากการนําตํานานและความเชื่อในเรื่องขาวทิพยในพุทธประวัติมาอางอิงเพ่ือรื้อฟน

ประเพณีกวนขาวทิพยในหมูบานนาดีแลว จากนั้นจึงเปนเรื่องของการจัดเตรียมและดําเนินพิธีซ่ึงมี

องคประกอบมากมาย ชาวบานจึงมีสวนรวมในการจัดงานประเพณีอยางเต็มท่ี โดยรูปแบบของพิธี

กวนขาวทิพยเปนรูปแบบท่ีหยิบยืมมาจากรูปแบบพิธีกวนขาวทิพยของอําเภอประจันตคาม ในปแรกท่ี

จัดงานประเพณีกวนขาวทิพยท่ีวัดพันธศรี เม่ือ พ.ศ. 2550 ชาวบานตางมาชวยกันจัดเตรียมสถานท่ี

และวัตถุดิบอยางลนหลาม ท้ังยังใหความสนใจมาเขารวมการกวนขาวทิพยมาก ในป พ.ศ. 2551-

2553 ชาวบานก็ยังคงมารวมงานกันมากเชนเดิม โดยใน 4 ปแรกของการจัดงานประเพณีกวนขาว

ทิพย เจาอาวาสไดจัดงานรื่นเริงในตอนกลางคืนโดยมีรําวงยอนยุค การสอยดาวการกุศล และการสวด

มนตขามป 

 ตอมาในป 2554 หลวงพอเจาคณะอําเภอนาดีแตงตั้งใหประเพณีขาวทิพยเปนประเพณี

ประจําอําเภอ ปนี้ทางวัดไดมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางอยาง คือ เปลี่ยนจากการใชงาขาวเปนงาดํา 

เนื่องจากเวลาค่ัวจนสุกแลว งาขาวจะเห็นไดชัดกวา ซ่ึงในปนี้พบวามีผูมารวมงานนอยลง เม่ือถึงป 

พ.ศ. 2555 เปนตนไป เจาอาวาสจัดงานตอนกลางคืนใหยิ่งใหญมากข้ึน เปนการประยุกตใหประเพณี

กวนขาวทิพยมีความเปนรวมสมัยมากข้ึน ปนั้นจึงมีผูมารวมงานมากข้ึน โดยเฉพาะวัยรุนซ่ึงมาตั้งตารอ

คอยกิจกรรมการสอยดาวการกุศลท่ีมีรางวัลยิ่งใหญกวาปท่ีผาน ๆ มา นอกจากนี้ยังมีคนจากตางท่ี

เดินทางมารวมงานจํานวนมากเนื่องจากการไดรับแตงตั้งเปนประเพณีประจําอําเภอนาดี สวนในตอน
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กลางวันนอกจากจะมีพิธีกวนขาวทิพยยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การสะเดาะเคราะห ถวายสังฆทาน 

ทําบุญวันเกิด เปนตน  

 กระนั้นเม่ือถึงป พ.ศ. 2558 จวบจนปจจุบันพบวา จํานวนผูเขารวมพิธีนอยลงทุก ๆ ป ซ่ึง

สาเหตุมาจากสภาวการณท่ีบีบค้ันในเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง ชาวบานหลายคนท่ีทําคาขาย

หรือเพาะปลูกตองประสบปญหาขาดทุน เปนหนี้เรื้อรัง จึงมีชาวบานสวนมากรับทํางานพิเศษในชวง

วันหยุดยาวปใหมซ่ึงจะไดรับคาแรงท่ีสูงกวาปกติเพ่ือปากทองของตนเอง อยางไรก็ตาม ชาวบานสวน

ใหญก็ยังคงศรัทธาในขาวทิพยอยูเชนเดิม แมจะไมไดมาเองแตก็ฝากใหคนรูจักท่ีมาซ้ือเก็บไวให 

นอกจากนี้ยังคิดวาพ้ืนท่ีกวนขาวทิพยเปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากทุกคนปฏิบัติตามขอหามอยาง

เครงครัด อีกท้ังยังพ้ืนในการเขาสังคมพบปะกันดวยเชนกัน  

 ท้ังนี้ จากการสัมภาษณเจาอาวาส ไดพบขอสังเกตอีกประการวา ในอนาคตอาจจะเชาหรือซ้ือ

เครื่องกวนและเตาแกสเพ่ือใชในการกวนขาวทิพย เนื่องจากหลายปหลังมานี้แมยังมีผูมารวมงาน แตก็

มีแตผูสูงอายุเปนสวนใหญท่ีแทบไมมีแรงกวนแลว ฉะนั้นจึงเปนขอสงสัยวา ประเพณีกวนขาวทิพยจะ

ยังคงดําเนินตอไปในปตอ ๆ ไปไดหรือไม 

 

5.3 ประเพณีประดิษฐ ประเพณีกวนขาวทิพยกับการตอรองกับสภาวการณของสังคมปจจุบัน 

 ปจจุบัน หมูบานนาดีตองเผชิญกับสภาวะบีบค้ันทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางมาก พ้ืนท่ีของ

ประเพณีกวนขาวทิพยและขาวทิพยจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีชวยสรางความสบายใจและเสริมความม่ันใจแก

ชาวบานดวย ในขณะท่ีกวนขาวทิพยจะมีการสนทนากันเรื่องตาง ๆ คนท่ีมากวนมักจะพูดคุยกัน บางก็

จะเลาปญหา ความทุกขท่ีตนประสบพบเจอ กลาววาเปนพ้ืนท่ีในการระบายความทุกขก็วาได 

นอกจากนี้แลวยังเปนพ้ืนท่ีในการปรับความเขาใจกันก็ได ยกตัวอยาง คุณทองและคุณฉวีมีปากเสียง

กันบอยครั้ง แตขณะจัดเตรียมวัตถุดิบมีคนอ่ืนพูดวาราย และเขาใจคุณทองผิด คุณฉวีก็ชวยพูดใหคน

อ่ืนเขาใจคุณทองในทิศทางท่ีดีข้ึน  

 

“ยายทองมันก็ทํา เม่ือวานมันก็มา เอ็งแคไมเห็น สวนกันไปสวนกันมาอยูนี่แหละ ทํางานบุญก็สามัคคี

กัน ไมง้ันเดี๋ยวบาปจะเขาตัว” 

(ฉว,ี 2561) 

 

 นอกจากขางตนแลว ประเพณีกวนขาวทิพยยังเปนพ้ืนท่ีในการลดความขัดแยงระหวางชาว

พุทธและชาวคริสตในหมูบานดวย เนื่องจากมีการเปดโอกาสใหชาวคริสตมีสวนรวมโดยไมผิดหลัก
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ศาสนาคริสต ชาวคริสตสวนมากจะซ้ืออุปกรณและวัตถุดิบ และฝากคนอ่ืนมาถวายใหวัด กลาวไดวา

เปนพ้ืนท่ีท่ีทําใหชาวบานรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน ไมแบงแยก เปนการเพ่ิมความสัมพันธและ

ความสามัคคีระหวางชาวพุทธและชาวคริสต ซ่ึงในอีกทางหนึ่งพ้ืนท่ีกวนขาวทิพยก็เปนพ้ืนท่ีในการเพ่ิม

ความสัมพันธและความสามัคคีระหวางชาวบานในหมูบานดวย 

 

สรุป 

 จากผลการวิเคราะหในขางตน แสดงใหเห็นไดวา ประเพณีกวนขาวทิพย เปนประเพณีท่ีถูก

รื้อฟนโดยเจาอาวาสวัดพันธศรี โดยกลาวอางอิงถึงความศักดิ์สิทธิ์และคุณคาของขาวทิพยผาน 

พุทธประวัติแลวถายทอดแกชาวบานในหมูบานนาดี ซ่ึงพุทธประวัติและพระพุทธเจาท่ีถูกอางอิงถือ

เปนวิถีปฏิบัติและความเชื่อของคนในหมูบานนาดีอยูแลว ฉะนั้นจึงทําใหชาวบานเกิดความศรัทธาตอ

ประเพณีกวนขาวทิพยโดยงาย และเปนท่ียอมรับของคนในหมูบานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีกวน

ขาวทิพยนี้ นอกจากนี้หลังจากจัดประเพณีติดตอกันไปเวลายาวนานถึง 11 ป ยังเปนท่ียอมรับของ

หมูบานและอําเภอขางเคียง หรือแมกระท่ังคนเมืองท่ีรูจักกับคนในหมูบานนาดีดวยเชนกัน บางก็

เดินทางจากตางจังหวัดมารวมงานประเพณีกวนขาวทิพย  

 ไมเพียงไดรับการยอมรับจากสังคม ประเพณีกวนขาวทิพยยังเปนพ้ืนท่ีในการตอรองกับ

สถานการณบีบค้ันและความทุกขยากท่ีคนในสังคมตองเผชิญดวยจากการเขามาของศาสนาคริสตและ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียากตอการแกไข ฉะนั้นพ้ืนท่ีของงานประเพณีจึงเปนด่ัง

สถานท่ีในการพักผอนและผอนปรนความไมสบายใจของผูเขารวมงาน อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีในการ

บรรเทาความขัดแยงแกชาวพุทธและชาวคริสตในชุมชน แมเขารวมพิธีไมไดแตยังสามารถมีสวนรวม

เล็ก ๆ นอย ๆ โดยการชวยซ้ือของได ไมใชการเบียดขับ แบงแยกกลุมคนท้ังสองศาสนาจากกัน แต

เปนการสานความสัมพันธกัน 

 โดยท่ีสุดแลวจึงเห็นไดวา ประเพณีกวนขาวทิพย เปนประเพณีประดิษฐท่ีกอตัวข้ึนเพ่ือตอรอง

กับสถานการณในสังคมท่ีมีความระหองระแหงกันระหวางชาวบานกลุมศาสนาพุทธและชาวบานกลุม

ศาสนาคริสต อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงในจิตใจแกชาวบานท่ีไดรับผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ กลาวไดวาเปนกระบวนการท่ีทําใหสังคมดํารงอยูไดในสภาวการณ

ความไมม่ันคง 
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