
 
 

 

บทที่ ๑ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลและพธิีกรรมทางศาสนา 

 
  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทศกาลในโลกใบนี้มีมากมายท้ังเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา  บางเทศกาลก็ทนต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของโลกไม่ได้ หรือปรับตัวไม่ทัน ก็ต้องตายไป  
แม้จะมีเทศกาลท่ีตายไปบ้างตามกาลเวลา   ขณะเดียวกันก็มีเทศกาลใหม่ๆ  เกิดขึ้นทดแทนอย่างไม่ขาด
สายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเทศกาลเพื่อการท่องเท่ียว มักจะเกิดขึ้นใหม่ทุกๆ ปี  เทศกาลท่ีมีลักษณะ
เพื่อการท่องเท่ียวนั้นมักจะเป็นเทศกาลเพื่อการเฉลิมฉลอง หรือเพื่อรื่นเริงบันเทิงใจ พร้อมกันนั้นก็มักจะ
มีจุดเริ่มต้นอยู่ท่ีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามช่วงฤดูกาล หรือตามโอกาส ขายความงดงาม  ความต่างหรือ
แปลก เป็นต้น   ถึงกระนั้น ก็อาจจะยังมีอยู่บ้าง ท่ีเป็นเทศกาลท่ีเกิดจากความเช่ือ แต่ต่อมาก็ประยุกต์
เพื่อการท่องเท่ียวไป ลดความเข้มขลังลง  ตัดความศักดิ์ออก  และพิธีกรรมท่ีมีอยู่ในเทศกาลลักษณะนี้ก็
เป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อความยิ่งใหญ่  เพื่อความงดงาม  เพื่อความสวยงาม  ไม่มีเพื่อความเข้มขลัง  หรือ 
เพื่อความศักด์ิสิทธิ์  และมีระเบียบแบบแผน  ขั้นตอนการปฏิบัติไม่คงท่ี ขึ้นอยู่กับยุคสมัยความ
เหมาะสมเป็นส าคัญ  
   ส่วนเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามีจุดเริ่มต้นจากความเช่ือหรือศรัทธาต่อศาสนานั้นๆ 
เป็นส าคัญ  เทศกาลและพิธีกรรมจึงเป็นการแสดงออกต่อความเช่ือนั้นๆ เมื่อความเช่ือนั้นๆ ถูกรักษา
เอาไว้โดยการปฏิบัติสืบต่อกันมา   พร้อมท้ังจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือนั้นๆ ขึ้น ในช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว ก็กลายเป็นเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ขึ้นมา   ความเช่ือมี
มากมาย พิธีกรรมก็มีมากมายตามไปด้วย ถึงอย่างไรก็ตาม  ประเด็นท่ีเราจะศึกษากันก็เฉพาะเทศกาล
พิธีกรรมท่ีส าคัญของ ๕ ศาสนา ท่ีรัฐบาลให้การอุปถัมภ์เท่านั้น ได้แก่  ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์  
ศาสนาอิสลาม  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  และศาสนาซิกข์     

  

๑. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลทางศาสนา 
 

  ๑.๑ ความหมายของเทศกาลทางศาสนา 
 

       ๑.๑.๑ ความหมายตามภาษาต่างประเทศ 
                ค าว่า “เทศกาล”  มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต คือ เทศะ  กับ กาละ   
เทศะ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ประเทศ หรือ สถานท่ี หรือ ท้องถิ่น หรือ การแสดงออก  ส่วน  กาละ  
เป็นภาษาบาลี แปลว่า ช่วงเวลาท่ีก าหนด หรือ คราว หรือ สมัย  เมื่อน า ๒ ค ามารวมกันเป็น  เทศกาล  



๒ 

มีความหมายว่า   “เปน็ช่วงเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่งก าหนดให้มี
กิจกรรมประเพณีบุญหรืองานร่ืนเริงอย่างหนึ่งอย่างใดในประเทศนั้นๆ หรือในถ่ินนั้นๆ”   
   เทศกาล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Festival  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
(Wikipedia, the free encyclopedia)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เทศกาล หรือ งานเฉลิมฉลอง   เป็น
ช่วงเวลาหนึ่งท่ีจัดให้มีงานรื่นเริง  ซึ่งตามปกติจะถูกจัดขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นส าคัญ เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนท้องถ่ินนั้นๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และมักจะจัดให้เป็นวันหยุด
ของท้องถิ่นหรือของชาติด้วย (A festival or gala is an event ordinarily staged by a 
community, centering on and celebrating some unique aspect of that community and 
its traditions, often marked as a local or national holiday) 
         ความหมายตามพจนานุกรม Longman, Dictionary of Contemporary 
English (2001, p. 513)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทศกาล  หมายถึง  ๑) คราวท่ีมีการจัดให้มีการแสดง 
การละเล่น  หรือ ดนตรี เป็นต้น  ๒) โอกาสพิเศษท่ีมีผู้คนเฉลิมฉลองบางส่ิงบางอย่าง   เช่น  งานทาง
ศาสนา   และมักจะเป็นวันหยุดราชการ (Festival means : 1) an occasion when there are 
performances of many films, plays, pieces of music etc. 2) a special occasion when 
people celebrate something such as a religious event and there is often a public 
holiday) 
 
   ๑.๑.๒ ความหมายตามภาษาไทย 
 

        เอกสารประกอบการสอน วิชา เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๒-๓)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทศกาล 
หมายถึง เวลา ช่วงเวลา  ระยะเวลาในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีการก าหนดหมายกันเพื่อท ากิจ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน บางครั้งพบว่ามีการน าเอาค าว่าเทศกาล และประเพณีมาใช้ในความหมาย
เดียวกัน ท้ัง ๒ ค า มีความหมายคาบเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิด  แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลงไปก็พบว่า 
เทศกาล มักจะมีเง่ือนไขเร่ืองเวลาเป็นตัวก าหนด เช่น เทศกาลลอยกระทง  ไม่สามารถท่ีจะลอยกระทง
ในเดือนอื่นๆ ได้  นอกจากวันเพ็ญ เดือน ๑๒ เท่านั้น  ขณะท่ี ประเพณี ไม่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่อง
เวลา เช่น ประเพณีงานศพ  ประเพณีแต่งงาน  ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น   
            พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน้า ๕๔๐)  ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “เทศกาล” หมายถึง  คราว หรือ สมัยที่ก าหนดให้เป็นประเพณี เพื่อท าบุญและงาน
ร่ืนเริงในท้องถ่ิน   คราวสมัยท่ีก าหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อท าบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น ท่ีว่านั้น เช่น 
ตรุษสงกรานต์   เข้าพรรษา   วันสารท   และเทศกาลนั้น เทศกาลมักเกี่ยวข้องกับประเพณี ความเช่ือ หรือ
ศาสนาของชุมชน   ตัวอย่าง เช่น  สงกรานต์  ลอยกระทง  สารทไทย  สารทจีน  ตรุษจีน  กินเจ   อีสเตอร์  ฮัลโลวีน 



 ๓ 

คริสต์มาส เป็นต้น  เทศกาลส่วนใหญ่มักจัดขึ้นปีละครั้ง คือการถือเอาวันครบรอบปีของเทศกาลครั้งก่อนมาต้ังเป็น
ครั้งถัดไป  
      ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้เพื่อจัดงานบุญและงานรื่นเริงในท้องถิ่น เป็นการเน้นไปท่ีการก าหนดวัน 
เวลา และโอกาสท่ีสังคมแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและความเช่ือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
เกิดเทศกาลและงานประเพณี    ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาจึงแทรกอยู่ในเทศกาล
และงานประเพณีเป็นส่วนใหญ่    เริ่มต้ังแต่พิธีกรรมในแต่ละขั้นตอนของชีวิต   พิธีกรรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาชีพทางเกษตรกรรมและอื่น  ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักทางการท่องเท่ียวในปัจจุบัน  
           จากค านิยามในเบ้ืองต้น ท าให้เห็นส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของค าว่า “เทศกาล”  
อย่างน้อย  ๓   ประการ คือ ท้องถ่ินชุมชน   ช่วงเวลาที่ก าหนด   และกิจกรรมเพื่อการแสดง
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ินชุมชนนั้น   เมื่อเป็นเช่นนั้น ค าว่า เทศกาล จึงหมายถึง   “ช่วงเวลาที่
ท้องถ่ินชุมชนก าหนดให้มีกิจกรรมงานบุญหรืองานร่ืนเริงอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมุ่งให้ความส าคัญเพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ินชุมชนนั้นๆ ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา”   
 
       ๑.๒  ประเพณี 
 

            สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๑, หน้า ๑๐๖)   ได้กล่าวถึงประเพณีว่า  ประเพณีนั้นมีในทุกชาติทุกภาษา 
แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันออก   ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท้องถิ่นหรือของสังคมนั้น  ๆ เช่น ประเพณีไทยกับจีน
ต่างกันในหลาย ๆ  ด้าน   ต้ังแต่เรื่องกิริยา มารยาท  การเลือกคู่   การหมั้นหมาย  การแต่งงาน เป็นต้น  สังคมไทย
นั้นจะมีอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง   เช่น    ประเพณีการบวช    เข้าพรรษา    ออกพรรษา   
สงกรานต์    ลอยกระทง  เทศน์มหาชาติ  เป็นต้น  
     ประเพณี เป็นเรื่องของพิธีปฏิบัติสืบๆ มามีการเปล่ียนแปลงแก้ไข  คงไว้บ้าง ประเพณี
ไทยแสดงถึงความสัญลักษณ์ของชาติ  (แปลก สนธิรักษ์, ๒๕๒๓, หน้า ๑๙๓)  ประเพณีจึงเป็นส่ิงท่ีคน
ในสังคมส่วนรวมสร้างขึ้นให้เป็นมรดกท่ีผู้เป็นทายาทจะต้องรับไว้และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
รวมท้ังการเผยแพร่ แก่คนในสังคมอื่นอีกด้วย 
         พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, หน้า ๕๖๙)  ได้ให้ความหมายของ
ประเพณีไว้ว่า  ค าว่า ประเพณี  หมายถึง  ขนบธรรมเนียม  แบบแผน  
     รวมความว่า ประเพณี  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติท่ีเห็นว่าดีกว่า ถูกต้องกว่า 
หรือ เป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบัติสืบต่อ ๆ  กันมา เช่น การเกิด การตาย การหมั้นหมาย   
สมรส  บวช   ปลูกบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่  เป็นต้น   
 
 
 



๔ 

  ๑.๓ เทศกาลและประเพณี 
 

    เทศกาลและประเพณี มีข้อสังเกตท่ีพอจะแยกออกจากกันให้เห็นชัดได้ก็คือ  ประเพณี  
เป็นกิจรรมท่ีสามารถท าตอนไหนก็ได้ หากเห็นว่าเหมาะสม หรือมีความพร้อมก็สามารถท าได้เลย  เช่น 
ประเพณีแต่งงาน  คนจะแต่งงานตอนไหนก็เรื่องของแต่ละคู่    ไม่มีก าหนดเวลาว่าต้องเป็นวันไหนหรือ
ช่วงไหน หรือประเพณีท าบุญขึ้นบ้านใหม่กเ็ช่นกัน บ้านเสร็จแล้วจะท าบุญก่อนเข้าอยู่ก็ท าได้เลย เป็นต้น   
    ส่วน เทศกาล  ต้องท าเฉพาะในช่วงเวลาท่ีก าหนด  มีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 
เทศกาลลอยกระทง  ต้องท าในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เท่านั้น จะไปลอยกระทงเดือนเมษาก็ไม่ได้   เทศกาล
สงกรานต์ จะมีข้ึนช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น จะไปเล่นสงกรานต์เดือนวันเพ็ญเดือน ๑๒ ก็ใช่เรื่อง เป็นต้น  
    ถึงอย่างไรก็ตาม แม้กระนั้น ท้ังเทศกาลและประเพณีก็ยังหนีกันไม่พ้นอยู่ดี เช่น 
ช่วงเวลาเทศกาลลอยกระทง ขณะท ากิจกรรมก็ต้องค านึงถึงประเพณีอันดีงามท่ีเคยปฏิบัติกันมาว่าต้อง
ท าอย่างไร  ให้ปฏิบัติไปตามประเพณีอันดีงามนั้น  หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์  ขณะท ากิจกรรมในวัน
สงกรานต์ก็ต้องค านึงถึงประเพณีปฏิบัติอันดีงามท่ีเคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าใน
เทศกาลก็มีประเพณีปะปนอยู่   
    หาใช่มีเพียงแต่ประเพณีท่ีจะปะปนอยู่ในเทศกาลเท่านั้น  เทศกาลก็ปะปนอยู่ใน
ประเพณีเช่นเดียวกัน  เป็นต้นว่า บางทีคนส่วนใหญ่ก็มักจะจัดงานแต่งงานในช่วงเดือน  ๒, ๔, ๖ หรือ 
๑๐   คนก็มักจะเรียกช่วงระหว่างนี้ว่าเป็นเทศกาลงานแต่ง  และรู้กันว่าเดือนท่ีนอกเหนือจากนี้มักจะไม่
นิยมแต่ง  แต่ก็อาจจะมีบ้างตามสมัยนิยม ปกติคนไทยจะไม่นิยมแต่งงานในเดือนค่ี เพราะการแต่งงาน
เป็นเรื่องของคนคู่  ต้องแต่งในเดือนคู่  แต่นั่นก็ไม่เสมอไป  เพราะบางคู่ก็ถือเคล็ดแต่งเดือน ๙ ซึ่งเป็น
เลขค่ี แต่ถือเอาตัวเลขมงคลคือ เลข ๙  ท่ีจะท าให้ชีวิตคู่ก้าวหน้าเป็นส าคัญ ไม่ได้สนใจเรื่องอื่น เช่นนี้ก็มี 
 
   ๑.๔ ประเภทของประเพณี 
 

           ประเพณีนั้นหากจัดเป็นประเภทแล้วสามารถท่ีจะจ าแนกได้  ๔ ประเภท ได้แก่  
      ๑)  ประเพณีปรัมปรา  (tradition) หมายถึง  ประเพณีท่ีเก่าก่อน  สืบ ๆ  กันมา  มีมานาน   จน
เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตท่ีผู้คนปฏิบัติตาม  ๆกันไป  ถึงไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย   แต่มักจะปฏิบัติ
เพราะถือกันว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่าสูงส่ง  ซึ่งไม่อาจท่ีจะยกเลิกหรือฝ่าฝืนได้   ยกเว้นแต่ว่าการปฏิบัตินั้นภายหลัง
ก่อให้เกิดความเสียหายท้ังแก่ผู้ปฏิบัติและสังคมส่วนรวม  หรือขัดต่อสิทธิมนุษยชน หรือขัดต่อสมัยนิยม สุดท้ายก็
จะสูญส้ินไปเอง  เป็นต้นว่า การบูชา บ่วงสรวงเซ่นสังเวยผีสางเทวาดา   บางแห่งก็ชักจะไม่มีแล้ว  หรือประเพณี
ปรัมปราท่ีมีลักษณะเป็นข้อห้าม เช่น ห้ามเผาผีวันศุกร์  (ห้ามเอาผีออกป่าวันศุกร์)   ห้ามโกนจุกวันอังคาร  ห้าม
แต่งงานวันพฤหัสบดี  เป็นต้น     



 ๕ 

       ๒)  จารีตประเพณี หรือ กฎศีลธรรม  (mores)  หมายถึง   ประเพณีท่ีมีศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย
เป็นข้อก าหนดทางศีลธรรม  ดี  ช่ัว  เป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  เป็นกฎท่ีมี
ความส าคัญต่อสวัสดิภาพของสังคม  เพื่อความสงบสุข  ความเจริญ และเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข     เป็น
เรื่องความผิด ความถูก  ความนิยมท่ียึดถือและถ่ายทอดสืบต่อกันมา  เช่น การเล่นชู้ ถือว่าประพฤติช่ัวไม่เหมาะสม 
ผิดศีลธรรม เป็นต้น ในบางกรณีได้มีการน าเอาจารีตประเพณีมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย เป็นต้นว่า เรื่องมรดก  หรือ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
      ๓)  ขนบประเพณี  (institution)  หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ท่ีสังคมต้ังขึ้น มีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติตามคติความเช่ือของสังคม  ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติร่วมกันท้ังทางตรง และทางอ้อม    ทางตรง ได้แก่ ประเพณี
ท่ีมีการก าหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร    เช่น   การไหว้ครู 
การศึกษาเล่าเรียน ศาสนา เป็นต้น    ทางอ้อม ได้แก่ ประเพณีท่ีรู้กันโดยท่ัวไป โดยไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่
ปฏิบัติได้ เพราะมีการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการท่ีผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นปฏิบัติ เช่น แห่นางแมว การจุดบ้อง
ไฟของภาคอีสาน เป็นต้น  
      ๔)  ธรรมเนียมประเพณี  (convention)  หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดา ๆ ไม่มี
ระเบียบแบบแผนเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมีความผิดความถูกเหมือนจารีตประเพณี  เป็นประเพณีท่ี
ประพฤติปฏิบัติตามความนิยมของคนในสังคม  โดยการยอมรับตามๆ กันมา   เพื่อให้เข้าอยู่ร่วมกับสังคมได้  เช่น  
การแสดงกริยามารยาท  บุคลิกภาพ   การแต่งกาย  การทักทายปราศรัย    ธรรมเนียมประเพณีถึงแม้ไม่ปฏิบัติตาม
ก็ไม่มีความผิดหรือมีโทษ      เป็นแต่เพียงคนส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน และเราก็ปฏิบัติตาม   แต่อาจจะไม่เหมือนกับอีก
หลายสังคมเป็นเพียงธรรมเนียมของสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติกัน เช่น คนไทยใช้ช้อนกับช้อนส้อมในการรับประทาน
อาหาร  แต่ฝรั่งใช้มีดกับส้อมในการรับประทานอาหาร เป็นต้น 
     พุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นอย่างมากต้ังแต่เกิดถึงตายทีเดียว เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคู่กับชาติไทยมาแต่ยาวนานจึงท าให้เกิดประเพณีหลาย ๆ  ประการในสังคมท่ีมีพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องด้วย 
 

๒. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา 
 

    ๒.๑ ความหมายของพิธีกรรมทางศาสนา 
 

          ค าว่า “พิธีกรรม” (ritual) มีความหมายอันลึกซึ้งท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีทางวัฒนธรรม
ของเผ่าพันธุ์ต่างๆ เอกลักษณ์ท่ีส าคัญยิ่งของพิธีกรรมก็คือการเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส าคัญท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และส่ิงเหนือธรรมชาติ 
          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน้า ๗๘๘) ได้ให้
ความหมายของค าว่า พิธีกรรม ไว้ ดังนี้ 



๖ 

       ค าว่า “พิธีกรรม”  ประกอบกันขึ้นจาก ๒ ค า  คือ “พิธี กับ กรรม”  ค าว่า “พิธี” 
เป็นค านาม หมายถึง งานที่จัดขึ้น  ตามลัทธิความเชื่อ   ตามขนบธรรมเนียมความขลังหรือความเป็น
สิริมงคล เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   พิธีมงคลสมรส    พิธีประสาทปริญญา  
แบบอย่างธรรมเนียม เช่น  พิธี   ท าให้ถูกพิธี  การก าหนด เช่น ก็อยู่จนส้ินชนมายุ   
  ส่วนค าว่า “กรรม”  เป็นค านามเช่นกัน  หมายถึง  การงาน การกระท า   เมื่อน า ๒ 
ค ามารวมกัน  เป็นค าว่า “พิธีกรรม”  มีความหมายว่า  การบูชา  แบบอย่าง  หรือ แบบแผน  
หน่วยงานที่ปฏิบัติในทางศาสนา  หรือหมายถึง  การงานที่เก่ียวข้องกับพิธี และแบบหนังสือทางการ
ทูต  กรรมวิธีทางการทูต    เมื่อกล่าวโดยสรุปตามความหมายของภาษาไทย  ค าว่า “พิธีกรรม” นั้น 
จึงหมายถึง “แนวทาง หรือ วิธีท างานพิธีต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง” 
           ความหมายตามพจนานุกรม Oxford  (A.S. Hornby,2002, p 1106)  ค าว่า หรือ 
พิธีกรรม (ritual)  หมายถึง การกระท าหลากหลายท่ีท าประจ าโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณี 

  เอริค รอตเทนบูเลอร์ (Rothenbuhler, E. W., 1998, pp. 3-27)  ได้ให้ค านิยามไว้ว่า 
“พิธีกรรม” หมายถึง  การแสดงอย่างมีเจตนาของแบบแผนพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นส่ือสัญลักษณ์ 
อันมีผลกระทบหรือมีส่วนร่วมในชีวิตสังคม พร้อมท้ังแสดงทัศนะว่า พิธีกรรมนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนกระท่ังส้ินชีวิต เป็นกิจกรรมหลักท่ีส าคัญของชีวิตทางสังคม ท้ังนี้ พิธีกรรมจะ
มีลักษณะส าคัญหลายประการ หากมองจากมิติต่างๆ เช่น พิธีกรรมคือการลงมือกระท า มิใช่เป็นเพียง
การคิดค านึง และมักเป็นการกระท าท่ีมีแบบแผนอันชัดเจน ประกอบด้วยขั้นตอนและกรรมวิธีท่ีกระท า
ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนกลายเป็นความเคยชิน หากจะมีการเปล่ียนแปลง ก็มักเป็นไปอย่างเช่ืองช้า นอกจากนี้ 
พิธีกรรมยังเป็นการแสดง ซึ่งส่ือให้เห็นถึงสถานะในการส่ือสาร เมื่อเป็นการแสดง พิธีกรรมย่อมเกี่ยวพัน
กับผู้น าเสนอและผู้ชม นั่นคือเป็นการแสดง“บางส่ิงบางอย่าง” ส าหรับ “ใครบางคน” นั่นเอง  
  กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๔๙, หน้า ๒๘ - ๒๙)  กล่าวว่า “พิธีกรรม” ในฐานะท่ีเป็นการ
แสดงแบบหนึ่ง ก็มีองค์ประกอบการแสดงครบถ้วน   ท้ังตัวละคร   ฉาก   การกระท า   บทเจรจา   
ดนตรีประกอบ  รวมถึงแก่นเรื่อง  บ่อยครั้งท่ีเราพบว่าการแสดงออกทางพิธีกรรมมักมีปัจจัยด้านคุณค่า
และความงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
  ขณะท่ีมีพิธีกรรมเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมย่อมตระหนักว่าตนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรม
นั้นๆ แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะผู้แสดงหรือผู้ชมซึ่งเป็นประจักษ์พยานก็ตาม แต่พิธีกรรมมิได้เกิดขึ้นเพียง
เพื่อให้ความรื่นเริงบันเทิงใจเท่านั้น   หากแต่พิธีกรรมมีความจริงจัง และมีความหมายบางอย่างแอบแฝง
อยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น พิธีกรรมต่างๆ ล้วนมีเป้าหมายและโครงสร้างเชิงสังคมหรือความเป็นกลุ่มก้อน
ก ากับอยู่   เอมิล  เดอร์ไคม์  (Emile Durkheim)  นักสังคมวิทยาท่ีสนใจศาสนาในมิติเชิงสังคม แสดง
ทัศนะว่า พิธีกรรมเป็นการกระท าท่ีส่งสารหรือความเช่ือร่วมไปยังสมาชิกเพื่อย้ าให้ปัจเจกชนในฐานะ



 ๗ 

สมาชิกของสังคมรับรู้ถึงความเช่ือท่ีมีร่วมกัน  (ศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ, ๒๕๕๒, หน้า ๓๖) ในฐานะท่ี
พิธีกรรมเป็นส่ือประเภทหนึ่งนอกเหนือจากระยะเวลาอันยาวนานท่ีพิธีกรรมมีบทบาทในชีวิตมนุษย์มา
นับแต่ดึกด าบรรพ์จวบจนกระท่ังปัจจุบัน ยังเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปด้วยว่าพิธีกรรมเป็นส่ือท่ีสามารถ
ระดมพลังของคนและชุมชนได้อย่างเข้มข้นมากท่ีสุดอีกด้วย 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  (๒๕๓๗, หน้า ๔-๕) กล่าวไว้ว่า พิธีกรรม 
แปลว่า การกระท าที่เป็นพิธี คือเป็นวิธีที่จะให้ส าเร็จผลที่ต้องการหรือ การกระท าที่เป็นวิธีการเพื่อให้
ส าเร็จผลที่ต้องการ หรือน าไปสู่ผลที่ต้องการ   ค าว่า พิธี ก็แผลงมาจากค าว่า วิธี นั่นเอง แต่มาใน
ภายหลัง ค าว่า พิธี   มีความหมายเลือนลางหรือคลาดเคล่ือนไป   ก็เหมือนกับส่ิงอื่นๆ ท่ีเป็นอนิจจัง
เช่นเดียวกันเด๋ียวนี้เรามาประดิษฐ์ศัพท์กันขึ้นใหม่ เช่น ค าว่ากรรมวิธีซึ่งสมัยโบราณไม่มี แล้วกลับเป็น
ศัพท์โก้ซึ่งท่ีจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละ กรรมวิธีไม่ใช่อะไร อาจจะใช้ในความหมาย แตกต่างกันไปบ้าง 
แต่ตัวถ้อยค าก็มีความหมายแบบเดียวกัน ท านองเดียวหรือประเภทเดียวกัน เพียงกลับหน้ากลับหลังกัน 
พิธีกรรม คือ วิธีกรรม กลายเป็น กรรมวิธี พอมาถึงปัจจุบันมันเลือนไปจนกระท่ังว่า พิธีกรรม หรือ วิธี
กรรม คือส่ิงท่ีท ากันไปอย่างนั้นเอง หรือสักแต่ว่าท า เช่น พูดกันว่าท าพอเป็นพิธี กลายเป็นว่า ไม่จริงไม่
จัง ท าพอให้เห็นว่าได้ท าแล้ว แต่ท่ีจริงเดิมนั้นมันคือการกระท าท่ีเป็นวิธีการ เพื่อจะให้ส าเร็จผล เพื่อจะ
ให้เกิดความเป็นจริงเป็นจัง เพื่อจะให้ได้ผลขึ้นมาเราจึงท าพิธีกรรม 
  กรมการศาสนา   กระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๕๒,  หน้า ๙)  ได้ให้ค านิยามค าว่า 
พิธีกรรม  หมายถึง พฤติกรรมท่ีมนุษย์ถือปฏิบัติตามความเช่ือ ความศรัทธาต่อศาสนาของตนในแต่ละ
ศาสนาท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมากลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีถือว่าเป็นกิจกรรมบูชาหรือการ
ปฏิบัติพิธี ซึ่งพิธีกรรมเหล่านั้นส่วนมากจะสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันมีบางพิธีกรรมไม่อาจนับ
ได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นความเช่ือของคนในท้องถิ่นท่ีมักจะอ้างเรื่องความเช่ือท่ียึดถือและ
ปฏิบัติสืบทอดกันมา น่าจะมีมาแต่โบราณ สมัยก่อนพุทธกาลต้ังแต่ยุคของศาสนาพราหมณ์ โดยท่ีศาสนา
พราหมณ์นั้นจะยึดถือและปฏิบัติตามคัมภีร์พระเวทย์ซึ่งพระเวทย์หรือมนตราใช้ส าหรับการสวดภาวนา
ในการท าพิธีกรรมต่าง ๆ พระเวทย์แบ่งออกเป็น ๓ ประการ เรียกว่า “ไตรเภท” เป็นท่ีมาของ “คัมภีร์
ไตรเภท” ซึ่งถือว่าได้รับมาจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นคัมภีร์ท่ีว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณท้ังหลายในการบูชาพระผู้เป็นเจ้า การบูชาด้วยเครื่องสักการะประเภทนี้เรียกว่า 
“การบวงสรวงเทวดา”  เพื่อต้องการเน้นให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ การดลบันดาลให้บังเกิดส่ิงท่ีดีของการต้ัง
จิตอธิษฐานขอให้สัมฤทธิ์ผลตามปรารถนา ต่อมาได้กลายเป็นพิธีกรรมยึดถือสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ 
   รวมความว่า พิธีกรรม คือ การกระท าท่ีคนเราสมมติขึ้น เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธี 
เพื่อให้เป็นส่ือหรือหนทางท่ีจะน ามาซึ่งความส าเร็จในส่ิงท่ีคาดหวังไว้ ซึ่งท าให้เกิดความสบายใจและมี
ก าลังใจท่ีจะด าเนินชีวิตต่อไป เช่น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่ง พิธีกรรม หมายถึง 



๘ 

พฤติกรรมท่ีมนุษย์พึ่งปฏิบัติต่อความเช่ือทางศาสนาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ๆ ก็ตามต่างก็มี
การปฏิบัติต่อศาสนาของตน ตามความเช่ือและความศรัทธาของตนเองในแต่ละศาสนา จึงก่อให้เกิดเป็น 
“พิธีกรรม” ทางศาสนาด้วยความเช่ือและความศรัทธา 
 
  ๒.๒ ประเพณีกับพิธีกรรม 
 

       ค าว่า ประเพณี (tradition) กับ  ค าว่า  พิธีกรรม (rite) มีความหมายใกล้เคียงกันมาก 
บางครั้งก็ใช้ในความหมายเดียวกัน แต่เท่าท่ีผ่านมา ค าแรก น่าจะมีความหมายกว้างกว่า คือ กินความไป
ถึงวิถีชีวิต (way of life) ในขณะท่ีค าว่า พิธีกรรม มีความหมายไปในเชิงพิธีการ หรือกิจกรรมเฉพาะกิจ
มากกว่า     
      พิธีกรรมท่ีพบในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ  
        ๑) พิธีกรรมตามเทศกาล   
      ๒) พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับวงจรชีวิต  
     ๓) พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการท ามาหากิน และ 
     ๔) พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่น  
   ซึ่งแต่ละพิธีกรรมท่ีแจกแจงแยกย่อยนี้ ก็ยังมีการปะปน หรือ ซ้อนกันอยู่  
 
 ๒.๓ พัฒนาการด้านพิธีกรรมทางศาสนา 
 

     สุริยา  รัตนกุล  (๒๕๕๕, หน้า ๖ – ๗) กล่าวว่า  การศึกษาเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ หรือ
ความสูงส่งใน พิธีกรรมทางศาสนา เริ่มข้ึนเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐  นาธาน  เซอเดบลอม (Nathan 
Soderblom)  ได้ศึกษาเรื่อง  ใจความส าคัญของศาสนาคือ ความคิดเร่ืองการมีความสูงส่ง 
(holiness) และความศักด์ิสิทธิ์    นาธาน  เซอเอบลอม เป็นนักวิชาการศาสนาชาวสวีเดนและเป็นผู้
ศึกษาประวัติของศาสนา  ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องความสูงส่งเป็นองค์ประกอบความส าคัญ
ของการท่ีจะเรียกว่าเป็นศาสนาหรือไม่  คือ ถ้ามีความคิดเรื่องความศักด์ิสิทธิ์และความสูงส่งก็ถือว่าเป็น
โลกของศาสนา  ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นโลกของโลกียชน (profane) 
    ปี ค.ศ. ๑๙๑๗  รูดอล์ฟ  ออตโต  (Rudoft  Otto)   นักเทววิทยาชาวเยอรมันและ
เป็นนักประวัติศาสตร์ด้านศาสนาได้เขียนหนังสือเรื่อง  เฮลิช (Heilinge)   เนื้อหาในหนังสือดังกล่าวได้
กล่าวถึงประสบการณ์ทางศาสนาของคนเราว่า จะต้องพบส่ิงท่ีเรียกว่า สิ่งลึกลับอันทรงอานุภาพ 
(numinuous)   จับต้องไม่ได้  ทรงมหิทธานุภาพ   ท าให้ผู้ท่ีได้ประสบเกิดท้ังความกลัวและความเคารพ
รักนับถือ 



 ๙ 

   เอมิล   ดุรไคม  (Emile  Durkheim)  นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส และ แมกซ์  เชเลอร์ 
(Max Scheler) นักจิตวิทยา-ปรัชญาเยอรมัน  ได้เน้นย้ าถึงเรื่องความศักด์ิสิทธิ์และสูงส่ง (sacredness) 
ว่ามีความส าคัญในเวลาท่ีเรากล่าวเรื่องศาสนา   ดุรไคม  เห็นว่าความศักด์ิสิทธิ์และสูงส่งท่ีมีในศาสนา
เป็นเหตุให้คนพากันแยกส่ิงศักด์ิสิทธิ์ไว้ต่างหาก ไม่ให้ปะปนกับส่ิงอื่นในสังคม  และด้วยเหตุท่ีส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ถูกจับแยกออกไปจากสังคม      ดุรไคม ก็ลงความเห็นว่าสังคมเป็นท่ีมาของความศักด์ิสิทธิ์    
เชเลอร์  เห็นว่าส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงส่งย่อมไม่อาจจับต้องได้โดยประสบการณ์ของคนธรรมดา   ขณะท่ีออตโต  
มีความเห็นว่า การท่ีเราจะรับรู้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์และสูงส่งได้นั้น  เราต้องใช้ความรู้สึกรับรู้ท่ีต่างไปจากการ
รับรู้ส่ิงอื่นๆ     ดุรไคม เน้นการศึกษาวิจัยในสังคมปฐมฐาน  และเป็นต้นเค้าของการศึกษาประเภทนี้ใน
งานของนักสังคมวิทยาในสมัยต่อมา 
 
  ๒.๔  ความเชื่อกับศาสนา (บ้านจอมยุทธ, ๒๕๔๓) 
 

       ระบบความเช่ือย่อมรวมถึงศาสนาและความเช่ือในลัทธิต่างๆ   ศาสนาในความหมาย
กว้าง ๆ  คือการบวงสรวงบูชา หรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักด์ิสิทธิ์
ท้ังหลาย  ซึ่งมนุษย์เช่ือว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
มนุษย์   ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์
ออกไปสู่ความสัมพันธ์กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ านาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ    ดังนั้น  ศาสนาและความ
เช่ือทางศาสนาจึงเป็นส่ิงสากลท่ีเราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย  (ยศ สันตสมบัติ , 
๒๕๓๗, หน้า  ๒๑๔)  
    ศาสนาอาจจัดว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรูปธรรม 
การท าความเข้าใจศาสนาเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนาและ
ความเช่ือถือก าเนิดจากความกลัว ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสัยในปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์ ในสมัยโบราณ มนุษย์ด าเนินชีวิตในท่ามกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ท่ีมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ท าให้เกิดความกลัวและเช่ือว่าต้องมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอ านาจล้ีลับอยู่
เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้     ฉะนั้น  มนุษย์จึงพยายามหา
วิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอ านาจลึกลับทางธรรมชาติด้วยการบูชา บนบาน หรือเซ่นไหว้ 
    นักวิชาการและนักปราชญ์ท้ังหลายได้ให้ความหมายของความเช่ือไว้ในแง่มุมต่างๆ กัน 
แต่เมื่อน ามากสังเคราะห์กันแล้วก็จะเห็นว่า  ความเชื่อ คือ การยอมรับว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นความจริงหรือ
เป็นส่ิงท่ีเราไว้ใจ ความจริงหรือความไว้วางใจท่ีเป็นรูปของความเช่ือนั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นความ
จริงท่ีตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ คนท่ีเช่ือในฤกษ์ยามก็จะถือว่า วันเวลาการโคจร
ของดวงดาวจะก่อให้เกิดผลต่อตัวมนุษย์ คนท่ีเช่ือเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นว่า เครื่องรางของ



๑๐ 

ขลังให้คุณให้โทษแก่ตนได้จริง ตัวอย่างของความเช่ือ ได้แก่ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ โชคลาง ของขลัง ผี
สาง นางไม้ ความเช่ืออ านาจลึกลับ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เหล่านี้เป็นต้น 
 
  ๒.๕  องค์ประกอบของศาสนา 
 

       สรรพส่ิงในโลกล้วนประกอบกันขึ้น จึงหาส่ิงท่ีเป็นอัตตาไม่ได้  หากแต่ต้องอาศัยกัน
และกันประกอบกันขึ้นเหมือนกับหลักธรรมปฏิจจสมุปบาท ศาสนาก็เฉกเช่นเดียวกัน  โดยท่ัวไปศาสนา
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  (สุชีพ ปุญญานุภาพ, ๒๕๓๒, หน้า ๑๐)  ๕  ประการ๑  ดังนี้  
      ๑)  ศาสดา  คือ ผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกาศศาสนา เช่น  พระพุทธเจ้า  พระคริสต์  พระ
นะบีมูฮัมหมัด เป็นต้น 
     ๒)  ศาสนธรรม คือ หลักธรรมค าสอน หลักปฏิบัติ แนวคิด ความเช่ือ ซึ่งก็คือพระ
ธรรมค าส่ังสอน ท้ังในรูปของต ารับต ารา การเทศนาส่ังสอน เป็นต้น  
     ๓)  ศาสนสาวก  คือ   นักบวชท่ีบวชตาม หรือพระสงฆ์สาวกในศาสนา   ตลอดถึง 
ศาสนิกชนหรือผู้นับถือศาสนา 
     ๔)  ศาสนสถาน และ ศาสนวัตถุ  คือ ศาสนาจะต้องมีต้ังหรือท่ีท าการของศาสนา 
ซึ่งจะเป็นสถานท่ีรับฟังค าสอน ปฏิบัติตามค าสอน หรือศึกษาค าสอนของศาสนา  เช่น วัด  โบสถ์  วิหาร  
ส านัก  ซึ่งในศาสนาสถานนั้นก็มักมีสถาปัตยกรรม หรือ ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นๆ  
     ๕)  ศาสนพิธีกรรม  คือศาสนาจะมีรูปแบบหรือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้
หรือเป้าหมายสูงสุดของศาสนานั้นๆ  เช่น   ศาสนาพุทธ  ก็จะมีศาสนพิธี  ตลอดไปถึงไหว้พระสวดมนต์  
เป็นต้น 
 
    ๒.๖  ศาสนากับความเชื่อในสังคมไทย 
 

      สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีพื้นฐานความเช่ือมาจากลัทธิศาสนาท่ีตนนับถือเป็นส าคัญ  
เริ่มแรกเมื่อยังไม่มีศาสนาก็นับถือผี  ต่อมาเมื่อมีศาสนาพราหมณ์  ศาสนาพุทธเข้ามา  ถึงกระนั้นก็ยัง
ไม่ได้ท้ิงความเช่ือต่อผีท่ีตนเคยนับถือ  ลักษณะของศาสนาความเช่ือท่ีแพร่หลายในสังคมไทยและมี
อิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมไทยในวงกว้าง    จึงเป็นรูปแบบของศาสนาความเช่ือท่ีมีท้ังผี พราหมณ์และ
พุทธปะปนกันอยู่   

 
 
 

                                                 
๑ บางต ารา มี  ๖  ประการ  โดยเพิ่ม สญัลกัษณ์ศาสนา  เขา้มาอีก ๑  ขอ้ 



 ๑๑ 

          ๒.๖.๑ ความเชื่อเร่ืองผีในสังคมไทย  

 

               ความเช่ือเรื่องผีในสังคมไทยได้ถูกสืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณกาลจนถึง
ปัจจุบัน  ผีในความเช่ือของชาวไทยสามารถท่ีจะแบ่งออกได้ ๒  ประเภท ดังนี้ 
 

          ๑) ผีที่เป็นผู้พิทักษ์รักษา หรือเทวดาอารักษ์  เช่น ผีแถน  ซึ่งชาวอีสานเช่ือ
กันว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดโลก เป็นผู้ท่ีสามารถดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกและข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  นอกจากนั้น
ก็มีผีท่ีเช่ือว่าสิงสถิตตามธรรมชาติต่าง ๆ เช่น  เจ้าป่า  เจ้าเขา  เจ้าท่ีเจ้าทาง แม่ธรณี  แม่โพสพ รุกข
เทวดา นางไม้ และยังมีผีประจ าส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  ผีเตา  ผีนางด้ง  ผีนางสาก  เป็นต้น  ความ
เช่ือเกี่ยวกับศาลหลักเมืองก็เช่ือว่าผีเทพยดาท่ีท าหน้าท่ีปกปักรักษาบ้านเมือง ในชุมชนเล็ก ๆ   ตาม
ชนบทมักมีหลักบ้านหรือใจบ้าน (หัวใจหรือศูนย์กลางของบ้าน) มีสัญลักษณ์ (ต่างรูปแบบกันไป)   ท่ีเช่ือ
ว่าศักดิ์สิทธิ์  อยู่กึ่งกลางชุมชน  และใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้านด้วย ชุมชนบางแห่งเมื่อ
เจริญขึ้นเป็นต าบลเป็นจังหวัด ก็จะมีศาลหลักเมืองเช่นกัน ดังเราได้เห็นอยู่เกือบทุกจังหวัด  
      ๒) ผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ มนุษย์  เช่ือว่า  เมื่อญาติพี่น้องตายไปแล้ว  
วิญญาณจะออกจากร่างไปสู่ท่ีต่าง ๆ บ้างก็ไปเกิดใหม่ บ้างก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ ผีเหล่านี้คือผี
บรรพบุรุษหรือผีปู่ย่าตายาย หรือบางทีก็เรียก ผีเรือน ส่วนผีวีรบุรุษนั้นคือบุคคล เมื่อยังมีชีวิต เป็นคนดี
ท่ีมีความเก่งกล้าสามารถเป็นพิเศษ เป็นผู้น า เป็นเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ก่อต้ังบ้านเมืองหรือนักรบซึ่งเมื่อ
ตายไปก็ยังมีผู้เคารพนับถืออย่างเช่น ผีเจ้าเมืองของชาวไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน ย่าโมของชาวโคราช 
พระยาพิชัยดาบหักของชาวอุตรดิตถ์ เจ้าพ่อพญาแลของชาวชัยภูมิ หรือเจ้าแม่ล่ิมกอเหนี่ยวของชาว
ปัตตานี ตลอดจนพระเจ้าตากสิน และรัชกาลท่ี ๕ ท่ีมีผู้นับถือกันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ ท้ังผีบรรพ
บุรุษ และผีวีรบุรุษจัดว่า เป็นผีดีเพราะเป็นผู้คุ้มครองรักษาลูกหลานหรือชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็น
สุข นอกจากนี้แล้วยังคอยควบคุมให้ลูกหลานหรือคนในหมู่บ้านมิให้ท าผิดขนบจารีตประเพณี หาก
ลูกหลานท าผิดประเพณีท่ีเรียกว่า ขึด (ทางเหนือ) หรือขะล า (ทางภาคอีสาน) อย่างเช่น พี่น้องทะเลาะ
วิวาทกัน หรือลูกสาวหลานสาวถูกผู้ชายแตะเนื้อต้องตัว อย่างท่ีเรียกว่า ท าผิดผี คนในครอบครั วก็
จะต้องท าพิธีขอขมาต่อวิญญาณผีปู่ย่า หรือปู่ตา เป็นต้น  
 

     ๒.๖.๒ ความเชื่อตามคติพราหมณ์ในสังคมไทย  
       พระครูวามเทพมุนี (ชวิน รังสีพราหมณกุล) (๒๕๓๔, หน้า ๔๒-๔๘)  กล่าวว่า 
ศาสนาพราหมณ์เข้ามาปะปนอยู่ในคติความเช่ือและวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบด้วยกัน  ได้แก ่
        ๑) เชื่อในเทพเจ้า   ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพหุเทวนิยม (polytheism)  คือ 
นับถือพระเจ้าหลายองค์  สามารถเลือกนับถือได้ตามจริตของแต่ละคน   เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์
หลายองค์เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวไทย  เช่น   พระพรหมท่ีคนไทยนิยมไปกราบไหว้บนบาน   พระ
อิศวร พระพิฆเนศวรเทพแห่งศิลปะ   หรือพระอินทร์  ซึ่งปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง  



๑๒ 

              อนึ่ง หากพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะของเทพแต่ละองค์ ตามต านานเทว
ก าเนิดแล้ว ก็จะพบว่าอุปนิสัยของเทพเหล่านี้ สะท้อนถึงภาวะหมุนเวียนของโลก โดยเริ่มจากพระอิศวร 
ซึ่งมักให้พรคนท่ีบ าเพ็ญตบะแก่กล้า ผู้ได้รับพรก็มักลืมตัวใช้อิทธิฤทธิ์ ก่อความวุ่นวาย ความทุกข์ร้อนแก่
สังคม จนพระนารายณ์ ต้องลงมาปราบด้วยวิธีล้างโลกด้วยไฟประลัยกัลป์ ต่อจากนั้นพระพรหม ก็จะ
สร้างโลกขึ้นใหม่หมุนเวียนไปเช่นนี้  
 

     ๒) เชื่อเวทมนต์คาถา อักขระเลขยันต์ โชคลาง ฤกษ์ยาม  
          เรื่องของเวทมนต์คาถาอักขระเลขยันต์ โชคลาง ฤกษ์ยาม เป็นต้นนั้น  เป็นอีก
ศาสตร์หนึ่งท่ีฝ่ังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ศาสตร์เหล่านั้นถือว่าเป็น  ไสย
ศาสตร์   เป็นศาสตร์ที่ ๔   ของศาสนาพราหมณ์  ท่ีจากเดิมมี  ๓  คือ ไตรเพท  ศาสตร์ท่ี ๔ นี้  เรียกว่า 
“อาถรรพเวทย์” ความจริงคัมภีร์นี้ ไม่ได้จัดอยู่ใน ไตรเพท  เกิดขึ้นภายหลัง ถึงอย่างไรก็ตาม ศาสนา
พราหมณ์ได้แบ่งคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 
      ๑) ฤคเวทย์  เป็นค าฉันท์ใช้ส าหรับสวดมนต์และสรรเสริญพระเจ้า 
      ๒) ยชุรเวทย์  เป็นค าร้อยแก้วให้ส าหรับท่องบ่นเวลาบวงสรวงบูชาพระเจ้า 
      ๓) สามเวทย ์ เป็นค าฉันท์ใช้ส าหรับสวดมนต์ท าพิธีถวายน้ าโสม 
      ๔) อาถรรพเวทย์ เป็นคัมภีร์ประกอบด้วยเวทย์มนต์ คาถาเรียกผีสาง เทวดาให้
ช่วยป้องกันอันตรายให้ และให้มีการแก้อาถรรพ์ ท าพิธีสาปแช่งให้เป็นอันตรายได้ด้วย   
     พิธีกรรมต่างๆ ท่ีคนไทยปฏิบัติอยู่มักจะได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์ เช่น  พิธีโล้
ชิงช้า  ซึ่งเป็นพิธีกรรมต้อนรับเทพเจ้าของพราหมณ์ พิธีแรกนาขวัญ  พิธีด่ืมน้ าพระพิพัฒน์สัตยา   พิธี
ขอฝน   พิธีสะเดาะเคราะห์ การตั้งศาลพระภูมิ ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้น้ าเป็นส่วนประกอบส าคัญ 
เช่น การรดน้ ามนต์ รดน้ าสังข์ในพิธีแต่งงาน การเจิมแป้งกระแจะ เป็นต้น  
 

   ๒.๖.๓ ความเชื่อตามคติพุทธในสังคมไทย  
      พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นรากฐานแห่งอุปนิสัยใจคอของคนไทย เป็นบ่อเกิดของ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของชาวไทย  คนไทยส่วนใหญ่อาจนับได้ว่า ๙๕ %  นับ
ถือศาสนาพุทธและมีความภูมิใจให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ต่อมายุคสมัยเปล่ียนไป หลาย
ส่ิงหลายอย่างก็เปล่ียนไปตาม ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) ศาสนาพุทธก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ  ศาสนาท่ี
คนไทยนับถือ แต่ไม่อาจท่ีถูกเรียกได้ว่าเป็นศาสนาประจ าชาติ 
      ถึงอย่างไรก็ตาม หากจะมองย้อนกลับไป ศาสานาพุทธได้เริ่มเผยแผ่เข้ามาประเทศ
ไทยต้ังแต่ครั้งท่ีผู้คนในดินแดนแถบนี้นับถือผีอยู่ก่อนแล้ว และจากการท่ีพุทธศาสนามีความยืดหยุ่นสูง
และมิได้มีการบังคับให้เลิกเช่ือลัทธิอื่น ๆ รูปแบบของพุทธศาสนาท่ียึดถือปฏิบัติกันในสังคมไทยส่วนใหญ่
จึงมีลักษณะของความเช่ือเกี่ยวกับผีและไสยศาสตร์ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีมีอยู่แต่ด้ังเดิม ตลอดจนพิธีกรรม



 ๑๓ 

และความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ผสมผสานอยู่ไม่น้อย อย่างเช่น การนับถือในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของ
พระเครื่อง การบนบานศาลกล่าวต่อพระพุทธรูปส าคัญ ๆ อย่างหลวงพ่อพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร 
ตลอดจนการท่ีพระสงฆ์บางรูปท าพิธีรดน้ ามนต์ (พราหมณ์) พ่นน้ าหมากเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือปัด
เสนียดรังควาน การเอ่ยช่ือพระพุทธรูปองค์ส าคัญโดยใช้ค าน าหน้าว่า “หลวงพ่อ” นั้น สะท้อนให้เห็นถึง
การดึงเอาพระพุทธรูปให้มาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์เพื่อความอบอุ่นใจ มั่นคงทางใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การท าบุญเล้ียงพระมักจะต้องจัด “ข้าวพระ” คือ ข้าวปลาอาหารส ารับเล็ก ๆ เพื่อถวายพระพุทธรูปด้วย 
ซึ่งหากพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธรูปคือตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงหลุดพ้นจาก
โลกนี้แล้วจึงย่อมไม่หิว ไม่กระหาย ไม่หนาว ไม่ร้อน การจัดของเซ่นไหว้ จึงเหมือนผสานเอาความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
     โดยเนื้อแท้แล้วศาสนาพุทธมิได้ให้ความส าคัญกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และอ านาจ
เหนือธรรมชาติ แต่เน้นการปฏิบัติทางศีลธรรมและการท าจิตให้บริสุทธิ์ โดยมีหลักท่ัวไปคือ ท าความดี 
ละเว้นความช่ัว ช าระจิตใจให้สะอาด และการฝึกสมาธิจนกระท่ังบรรลุถึง “วิมุตติ” คือความหลุดพ้น
จากบ่วงกรรมท้ังปวง  
     หลักธรรมทางพุทธศาสนา จึงสามารถน ามาเลือกใช้แก้ปัญหาสังคม ปัญหาชีวิตได้ 
เช่น การท างานหรือท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนประสบผลส าเร็จได้   ควรจะนึกถึงธรรมะเรื่อง อิทธิบาท ๔ 
(ฉันทะ = ความพอใจ, วิริยะ = เพียร, จิตตะ = จดจ่อ, วิมังสา = ใคร่ครวญ) เป็นต้น หรือการสอนให้
มนุษย์รู้ จักความพอดีหรือเดินสายกลาง ไม่มากไม่น้อยเกินไป (มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางพระราชด าริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน คือ การมีชีวิตพอเพียง 
 
   ๒.๗  ความเชื่อเชิงลบในศาสนาพุทธ  
 

    ความเช่ือเป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เพราะความเช่ือจะเป็นแรงผลักดันให้เราท า
ในส่ิงท่ีเราเช่ือ  ระบบความเช่ือประกอบด้วย  ๓ ส่วน คือ ต านาน  สัญลักษณ์  และพิธีกรรม   ท่ี
จะต้องแยกท าความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น  ต านาน (myth) คือ เรื่องเล่าอันแสดงท่ีมาหรือต้นเค้าว่าท าไม
จึงเกิดสัญลักษณ์นั้น ๆ หรือพิธีกรรมนั้น ๆ หรือความเช่ือเช่นนั้น เช่น ประเพณีกรวดน้ าหลังท าบุญเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ มีท่ีมาแต่ครั้งก่อนพุทธกาลว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ใกล้จะบรรลุพระโพธิญาณ ได้มี
กองทัพพญามาร (เปรียบได้กับกิเลส) ยกมาขัดขวางมิให้ทรงตรัสรู้ พญามาราธิราชถามพระโพธิสัตว์ว่า 
ท่านเป็นใคร ส่ังสมบุญมาแต่ชาติไหน จึงคิดว่าจะตรัสรู้เป็นมหาบุรุษได้ในโลก พระโพธิสัตว์หรือเจ้าชาย
สิทธัตถะในเพศบรรพชิตทรงตอบว่า พระองค์ได้ส่ังสมบุญบารมีมาเป็นอเนกชาติ ยักษ์ก็ท้าทายต่อไปว่า
ให้หาพยานมา พระโพธิสัตว์จึงช้ีนิ้วไปท่ีพื้นดิน ทันใดนั้นแม่พระธรณีก็ปรากฏขึ้นและบีบมวยผมให้น้ า
ออกมาท่วมกองทัพพญามารแตกพ่ายไปและพระองค์ก็บรรลุพระโพธิญาณในท่ีสุด  



๑๔ 

     เหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนนี้ท าให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามมามากมาย 
เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัยในท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาวางบนพระเพลาขวา นิ้วพระดัชนีช้ีไปเบื้อง
ต่ า คือดิน และเกิดภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ  (น. ณ ปากน้ า, ๒๕๓๐,  หน้า ๒๓๗) ซึ่ง จิตรกร
มักเขียนไว้ท่ีผนังตรงข้ามพระประธาน นอกจากนี้ก็เกิดประเพณีกรวดน้ าหลังท าบุญทุกครั้ง จากความ
เช่ือว่า เมื่อพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบุญบารมีครั้งใดก็จะหล่ังน้ าไปสะสมไว้ท่ีแม่พระธรณีทุกครั้ง และท าให้
เกิดประติมากรรมรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมด้วย อันท่ีจริง การกรวดน้ าก็เท่ากับเป็นการต้ังสมาธิจิต ต้ัง
ความปรารถนาดีต่อญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ ต่อเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งก็คือสรรพสัตว์ท้ังหลายในโลกให้ได้รับ
ผลกุศลของเรา ซึ่งถ้าไม่สะดวกหรือลืม เราก็มักได้รับค าสอนจากผู้ใหญ่เสมอให้กรวดแห้งเอาก็ได้ 
หมายถึง ไม่ต้องใช้น้ าก็ได้ ส่ิงส าคัญคือ ความต้ังใจแน่วแน่ต่อการอุทิศกุศล  
     ทุกส่ิงในโลก น่าจะมีท้ังคุณและโทษเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ศาสนา คติความ
เช่ือท่ีสะท้อนผ่านวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม หรือข้อห้าม ข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ก็ดี ล้วนมีคุณค่าในขณะเดียวกันก็อาจมีข้อเสียก็ได้ สุดแต่ผู้น าไปใช้จะมีดุลยพินิจเพียงใด ดังค า
กล่าวท่ีว่า เราจะตกเป็นทาสของประเพณีหรือเราจะน าประเพณีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ นั่นคือ การ
ปฏิบัติตามประเพณีโดยไม่รู้ความหมายท่ีแท้จริง โดยอ้างว่าท าตามกันมา เพราะส่ิงนี้จะเข้าข่ายของ
ความงมงายได้  
     ในสังคมไทยเรามักได้ยินค ากล่าวนี้เสมอคือ “ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า” นั่นคือ เมื่อ
จัดงานประเพณี-พิธีกรรมทีไรก็มักจะส้ินเปลืองเงินทองมากมาย ส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดเล้ียงแขก 
เป็นการรักษาศักดิ์ศรีฐานะของเจ้าภาพ แม้จะกู้หนี้ยืมสินก็ตาม หรือเมื่อจัดงานศพก็มักมีค าพูดว่า “คน
ตายขายคนเป็น” หมายถึง คนเป็นซึ่งหมายถึงเจ้าภาพและญาติพี่น้องก็มักจะต้องใช้เงินครั้งละมาก ๆ ไป
กับการจัดงาน ซึ่งค าพูดนี้ไม่ยุติธรรมกับคนตายท่ีไม่ได้มารู้เรื่องรู้ราวด้วยเลย อันท่ีจริงแล้วถ้าคนตาย
ไม่ได้ส่ังเสียให้ญาติจัดงานใหญ่โตก็น่าจะต้องกล่าวโทษเจ้าภาพที่เอาคนตายมาขาย นอกจากนี้ช่วงหลัง ๆ 
มานี้ เจ้าภาพถึงกับให้มีบ่อนการพนันมาเล่นในงานศพเพื่อเก็บค่าเช่า (ค่าต๋ง) ตัวอย่างนี้ยิ่งท าให้เห็นชัด
ว่า เราใช้ประเพณีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ท้ังเป็นการน าไปสู่อบายมุขโดยตรง  
 
    ๒.๘ ความเชื่อเชิงบวกในศาสนาพุทธ 
 

      สรรพส่ิงในโลกล้วนมี ๒ ด้าน หรือ มีสุข  ก็มีทุกข์  มีด า  ก็มีขาว  มียาว ก็มีส้ัน ความ
เช่ือก็เฉกเช่นเดียวกัน เมื่อมีเชิงลบก็ต้องมีเชิงบวก ความเช่ือเชิงบวกนั้น ดังนี้ 
 

      ๒.๘.๑  ความเชื่อเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง  
            การมีความคิด ความเช่ือในส่ิงเดียวกันย่อมหมายถึง ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ความกลมเกลียวที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วยกัน ซึ่งส่งผลถึงความเป็นปึกแผ่น ความเข้มแข็ง



 ๑๕ 

ของสังคมในท่ีสุด  ความเช่ือในส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องผี เรื่องวิญญาณ จึงเป็นส่ิงท่ีจะอยู่
คู่มนุษย์ต่อไป เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งท่ีความคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบข้อสงสัยของมนุษย์ได้เราก็
จะไปท่ีระบบ ความเช่ือ  
     สังคมไทยในอดีตจึงจัดระบบความเช่ือเรื่องผีไว้อย่างสลับซับซ้อน มีเหตุมีผล 
ประกอบด้วยผีดีท่ีให้คุณ และผีร้ายท่ีให้โทษเมื่อท าผิดต่อกฎเกณฑ์ของสังคม ความเช่ือในเรื่องนี้จึง
กลายเป็นกลไกควบคุมสังคมท่ีส าคัญ แต่สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันด้วยการเติบโตของระบบทุน
นิยม รวมท้ังกฎหมายบ้านเมืองท่ีลบล้างจารีตประเพณีด้ังเดิม ความเช่ือเรื่องผีท่ีเคยเป็นส่วนส าคัญใน
การควบคุมสังคมก็ลดบทบาทท่ีเป็นระบบลง (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๘, หน้า ๓๔)  
     แต่ถา้พิจารณาใคร่ครวญเรื่องของความเช่ือในความหมายท่ีตรงกันข้ามแล้ว เราก็จะ
พบว่า ความเช่ือ พิธีกรรมก็อาจเกิดผลเชิงลบเช่นกัน หากผู้คนงมงายอย่างไร้เหตุผล เช่น การแจก
น้ ามนตร์คาถานครฐานสูตรของกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งเกิดทุจริตชนปลอม
น้ ามนตร์มาเร่ขาย เพราะมีผู้คนแตกต่ืนมาขอรับมากมายจนน้ ามนตร์ไม่พอแจก ท้ังยังเกิดภาวะ
ระส่ าระสายจากฝูงชนท่ีแสดงความต้องการน้ ามนตร์อย่างแรงกล้า จึงปรากฏทุจริตชนท่ีปลอมน้ ามนตร์
ขายหาประโยชน์ให้ตนเอง  
 

    ๒.๘.๒ ความเชื่อขจัดความกังวล สร้างความม่ันใจ  
               มนุษย์มีสัญชาตญาณของความกลัว ยิ่งในยุคท่ียังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อธิบาย
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ มนุษย์ก็ยิ่งกลัว ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า พายุ น้ าท่วม ฯลฯ มนุษย์จึงเช่ือ
ว่ามีผีวิญญาณสิงอยู่ตามป่า เขา ทะเล ต้นไม้ แม้กระท่ังของใช้ในชีวิตประจ าวัน การเซ่นสรวงไหว้พลี 
อ้อนวอน แม้กระท่ังติดสินบนส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ท าให้มนุษย์หายหวาดกลัว สบายใจขึ้น มั่นใจขึ้น และ
เกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ ข้ึน 
       อย่างไรก็ตาม แม้วิทยาศาสตร์จะอธิบายส่ิงนอกเหนือธรรมชาติเหล่านี้ได้ แต่
บางครั้งก็ยังอธิบายไม่ได้ท้ังหมด เราจึงเห็นว่า คนในยุคปั จจุบันก็ยังนับถือภูติผีวิญญาณอยู่ไม่น้อย 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับความตาย (แสงอรุณ, ๒๕๔๒, หน้า ๓๘) เมื่อญาติพี่น้องคนใกล้ชิดถึงแก่
ความตาย จึงมักมีพิธีกรรมเข้ามาช่วยลดความหวาดกลัวลงไป ต้องเอาข้าวเอาน้ าไปเซ่นไหว้ท่ีโลงศพให้
มากินเครื่องเซ่น เพราะเกรงว่าวิญญาณจะหิวโหย ถึงเทศกาลท่ีเช่ือว่าโลกของผีจะเปิดประตูให้ลงมา
เยี่ยมญาติในเมืองมนุษย์ก็จะมีพิธีท าบุญให้ และพิธีกรรมท านองนี้จะพบว่ามีทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มชนใน
สังคมไทย เช่น ภาคกลางมีพิธีท าบุญบังสุกุลอัฐิวันสงกรานต์ ภาคใต้มีประเพณีชิงเปรตหรือท่ีเรียกสารท
เดือนสิบ คนจีนมีประเพณีไหว้เช็งเม้ง เป็นต้น พิธีกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือเช่ือมโยงโลกของคนเป็นกับ
โลกของคนตายให้มาอยู่ใกล้กัน ท าให้คนเป็นไม่รู้สึกว้าเหว่มากนัก เพราะได้มีกิจกรรมติดต่อกับญาติพี่
น้องท่ีล่วงลับไปแล้วเป็นครั้งเป็นคราว 



๑๖ 

      นอกจากนี้หากทบทวนดี ๆ เราจะพบว่าประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิตยังสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อสภาวะท่ีเรียกว่าจุดเปล่ียนผ่านของชีวิตให้ดูสนิทแนบเนียนขึ้น เช่น ประเพณีบวชก็จะมี
พิธีท าขวัญนาค เสมือนหนึ่งการกล่อมเกลาจิตใจนาคให้ก้าวเข้าสู่สภาวะภิกขุผู้นุ่งห่มผ้าเหลืองและจะใช้
ชีวิตเยี่ยงคนในธรรมะท่ีตนไม่คุ้นเคย เพื่อก้าวเข้าสู่การบวชเรียนให้เป็นคนสุกตามคติคนไทยก่อนจะเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับนับถือในสังคม และเข้าพิธีแต่งงานมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานสืบไป เราจึงมี
ค าพูดล้อเลียนกันมาว่า “อย่าเบียดก่อนบวช” 
      พิธีแต่งงานก็เช่นกัน การท่ีคนสองคนจะตกลงใจหรือได้รับการตกลงจากผู้ใหญ่
ให้ใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดชีวิต อาจเป็นความไม่คุ้นหน้า (ในยุคท่ีสังคมยังให้ความส าคัญกับความบริสุทธิ์
ของท้ังคู่บ่าว-สาว) ความแปลกหรือความไม่คุ้นเคยนี้ท าให้ต้องมีพิธีแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้อง พิธีกินดอง 
(กินเล้ียงเพื่อดองความเป็นญาติกันท้ังสองฝ่าย) ของทางภาคอีสาน เป็นตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวสาวตลอดจนญาติท้ังสองฝ่าย กล่าวคือมีการ “ผูกข้อต่อแขน” ให้ญาติท่ีจะมา
เป็นเขยหรือสะใภ้กับฝ่ายตนด้วย เท่ากับว่า พิธีกรรมเปิดโอกาสให้สร้างความคุ้นเคย ความอบอุ่นใน
ระหว่างญาติมิตรท่ีจะมาเกี่ยวดองกันด้วยอากัปกิริยาใกล้ชิดสนิทสนม จากสัมผัสและเส้นฝ้ายท่ีใช้ 
เท่ากับเป็นการสร้างความสบายใจ ความมั่นใจให้ทุกคนโดยเฉพาะบ่าว-สาว  
 

    ๒.๘.๓ ความเชื่อช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ  
               เป็นท่ีทราบกันดีในปัจจุบันว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีวิปริตผิดผันไปจาก
กฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นปรากฏการณ์เอลลินโญ่ เกิดจากการที่มนุษย์ฝืนธรรมชาติ ไม่ว่าตัดไม้ทีละจ านวน
มาก ๆ หรือใช้เช้ือเพลิงธรรมชาติ (น้ ามัน แก๊ส) หรือน้ าจ านวนมหาศาล เพื่อใช้กับระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ การฝ่าฝืนนี้ท าให้ธรรมชาติขาดความสมดุล มีผลให้เกิดน้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุรุนแรง ถึง
ฤดูฝน ฝนไม่ตก ถึงหน้าแล้งฝนกลับตกแบบกระเซ็นกระสาย ซึ่งส่ิงนี้ย่อมส่งผลมาถึงความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินอันประมาณค่ามิได้ และเป็นผลกระทบในวงกว้างทุกภูมิภาคของโลก และน่าสังเกตว่า
เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในช่วงหลังๆ มานี้ 
         ท าไมจึงเป็นเช่นนี้ ในขณะท่ีสังคมแต่ก่อนซึ่งยังเช่ือว่าดิน น้ า ลม ไฟ มีวิญญาณ
สถิตประจ า คือ แม่พระธรณี (ดิน) แม่พระคงคา (น้ า) พระพายุ (ลม) ไฟ (พระอัคนี) สามารถดลบันดาล
ภัยพิบัติได้หากไปลบหลู่ท่าน หรือน าท่านมาใช้อย่างประมาท 
      ความเป็นไปได้ว่าการท่ีคนแต่ก่อนท าพิธีเซ่นสรวง พลีบูชาธรรมชาติเพราะเช่ือ
ว่า ธรรมชาติมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ท าให้มนุษย์ไม่กล้าฝ่าฝืน ไม่กล้าท าลายธรรมชาติ จะตัดต้นไม้แต่ละ
ต้นก็ต้องมีพิธีเซ่นสรวงขออนุญาตเทพารักษ์ เพื่อให้เทพารักษ์รู้ตัวและไม่โกรธคนตัด คนแต่ก่อนจึงตัดไม้
เท่าท่ีตนเองจะน าไปใช้สอย ท าให้ต้นไม้มีโอกาสเติบโตทัน ในขณะท่ีระบบอุตสาหกรรมไม่เกรงกลัว
เทพารักษ์จึงตัดทีละมาก ๆ หรือทีละภูเขา การขาดรากไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก ๆ ยึดน้ าไว้กับดิน จึงท า
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ให้เกิดอุทกภัย ซึ่งปรากฏการณ์นี้หากจะใช้ค าพูดอย่างคนโบราณก็คงจะเป็นค าว่า “ถูกฟ้าดินลงโทษ” 
ซึ่งก็ไม่ผิดความจริงมากนัก 
      พวกกะเหรี่ยง สะกอ หรือปกากะญอมีพิธีเอากระบอกสายสะดือเด็กเกิดใหม่
แขวนกับต้นไม้ใหญ่ในป่า แสดงว่าห้ามตัด ถ้ามีเด็กเกิดใหม่มากต้นไม้ท่ีห้ามตัดก็มากขึ้นด้วย เป็นวิธีเก็บ
รักษาป่าแบบกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงท่ีโยงความเช่ือกับการรักษาธรรมชาติด้วยวิธีนี้ เป็น
แนวเดียวกับการท่ีคนไทยแต่ก่อนจะฝังรกไว้ท่ีใต้ต้นไม้ หรือปลูกต้นไม้บนหลุมท่ีฝังรกนี้ พร้อมกับบอก
เล่าให้เด็กฟังเมื่อเด็กโตขึ้น เด็กก็จะรักษาต้นไม้นี้เสมือนเป็นต้นไม้คู่ชีพของเขา (เอกวิทย์ ณ ถลาง , 
๒๕๔๕, หน้า ๓๗) 
         สังคมไทยยังมีประเพณีท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติอีกมาก เช่นทางภาคเหนือมีพิธีสืบชาตา
แม่น้ า พิธีสืบชาตาต้นไม้ สืบชาตาป่า ในส่วนของพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับน้ านั้น ท่ีคนไทยทุกภูมิภาครู้จักกันดี 
คือ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งวัตถุประสงค์ด้ังเดิมก็คือ การขอขมาแม่พระคงคา (วิญญาณท่ีเ ช่ือว่ารักษา
แม่น้ าล าคลอง) ท่ีตนได้ล่วงเกิน ถ่ายเทส่ิงปฏิกูลลงไป และขอบคุณแม่พระคงคาท่ีให้มนุษย์ได้ใช้อุปโภค 
บริโภค น่าเสียดายท่ีประเพณีลอยกระทงเกิดความผิดเพี้ยนจากวัตถุประสงค์เดิมไปมาสู่สาระเพียงแค่
ความสนุกสนาน และเพื่อให้หนุ่มสาวได้อธิษฐานร่วมกันภายใต้แสง จันทร์วันเพ็ญ ก่อนท่ี (อาจจะ) จะ
น าไปสู่โศกนาฏกรรมในคลินิกเถื่อนหากเกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือการท่ีหน่วยงานการ
ท่องเท่ียวของรัฐบาลไทยหวังผลเพียงเพื่อให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวมากๆ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
โดยไม่ค านึงถึงกระทงธรรมชาติหรือกระทงวัสดุสังเคราะห์ท่ีเป็นขยะในน้ า (แม่พระคงคา) ว่าจะเพิ่มมาก
ขึ้นจากปกติ 
     นอกจากนี้ ทางภาคใต้เราพบว่าบริเวณท่ีเป็นป่าช้านั้น จะเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติอันยากท่ีผู้ใดจะกล้าล่วงล้ าเข้าไปได้ในขณะท่ีธรรมชาติบริเวณอื่น ๆ ถูกมนุษย์รุกล้ าน าไปใช้จน
เกิดสภาพเส่ือมโทรม แต่บริเวณป่าช้าจะไม่มีใครเข้ามารบกวน จึงยังคงความสมบูรณ์อยู่ และชาวบ้าน
เช่ือว่าถ้าเข้าไปขอเก็บผักหญ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะไม่ถูกภูติผีลงโทษ นอกจากจะโลภน าออกไปทีละมาก 
ๆ เท่ากับธรรมชาติไม่มีโอกาสฟื้นตัว ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในชนบททางภาคอีสานเช่นกัน คือบริเวณ
ศาลผีปูต่า ซึ่งเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน จะคงสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติเช่นเดียวกับป่าช้า
ทางภาคใต้ 
     วัฒนธรรมคติความเช่ือของสังคมไทยมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ท้ังในระดับปัจเจก
ชน และระดับชุมชนมาช้านาน ผู้ปกครองสมัยโบราณอาศัยความเช่ือทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ผสานกับ
ความเช่ือท้องถิ่นในระดับชาวบ้าน สร้างความเป็นปึกแผ่นให้สังคม แต่ท้ังนี้ผู้ปกครองก็จะต้องมีคุณธรรม
ด้วย นอกจากนี้ความเช่ือไม่ว่าจะเป็นทางคติพุทธ พราหมณ์ หรือผี จะให้คุณหรือโทษนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์
ท่ีจะมีวิจารณญาณอย่างไร จะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ หรือจะตกเป็นทาสด้วยความเช่ืองมงาย ไร้เหตุผล
ก็ได้ เพราะแก่นพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีเหตุผล เดินสายกลาง และผลเกิดจากเหตุ การมี “สติ” อาจ
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ท าให้ไม่เสีย “สตางค์” ค่างมงาย เช่น สะเดาะเคราะห์ด้วยราคา ๙๙๙ หรือ ๙๙ บาท ซึ่งนอกจากเสีย
เงินทองแล้ว บางครั้งยังอาจเสียตัวด้วย โดยเฉพาะสตรี และต้องไม่ลืมค านึงถึงความต่างของ ๒ ค านี้ คือ  
      • ไสยศาสตร์ (ไสยะ - ความหลับไหล งมงาย โง่เขลา มัวเมา) 
      • พุทธศาสตร์ (พุทธะ - ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน แจ่มใส)  
     จะเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจเรื่องของศาสนา-ความเช่ือ เพราะส่ิง
นี้ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมต่าง ๆ โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมีสถาบันหลักคือ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามยังมีวัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ อีกมากมายในทุกภูมิภาคของไทยท่ีเกิดจาก
ความเช่ือท้องถิ่นนั้น ๆ และส่ิงนี้เป็นประโยชน์ท่ีท าให้เกิดการรวมตัวของสังคม โดยผ่านกระบวนการ
ทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ท่ีเห็นเด่นชัดคือ ประเพณีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ แต่จะต้องตระหนักว่า ใน
ปัจจุบันมีการใช้ความเช่ือทางไสยศาสตร์มากมายเพื่อตอบสนองความไม่มั่นคงทางจิตใจของผู้คนท่ียัง
ขาดความเช่ือมั่นในหลักธรรมทางศาสนา จึงเปิดโอกาสให้คนทุจริตอาศัยความงมงายเป็นช่องทางท ามา
หากิน ดังนั้นจึงขอให้ใช้วิจารญาณในเรื่องนี้ให้ดีและถ้วนถี่ เพราะความเช่ือทางศาสนามิใช่แสดงออกทาง
วัตถุเครื่องลางของขลังติดตัวเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงแบบแผนวิถีชีวิตทุกเรื่อง ไม่ว่าการกิน การอยู่ 
การรักษาพยาบาล แม้การนุ่งห่มหรือข้อห้ามต่าง ๆ ท่ีเป็นจารีตหรือกลไกให้คนในสังคมได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
อย่างสันติสมานฉันท์จากวัฒนธรรมหลากมิติ 
      รอบปีปฏิทินหลวงหนึ่งๆ ได้ก าหนดวันพระราชพิธีและรัฐพิธีไว้ บางพระราชพิธี 
หรือรัฐพิธี จะก าหนดวันท่ีและเดือนไว้แน่นอน เช่น พระราชพิธีสงกรานต์ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นต้น ส่วนพระราชพิธีท่ีเกี่ยวข้องกับทาง
ศาสนาจะก าหนดไว้เป็นวันข้างขึ้นข้างแรมและเดือน เช่น พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา 
พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 
เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวัน
ดังกล่าว หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นผู้แทน
พระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติกรณียกิจแทน  
 
  ๒.๙  บ่อเกิดของพิธีกรรม 
 

  ความเห็นหรือจิตนาการน าไปสู่ความเช่ือ  ความเช่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามความเช่ือนั้น  
การปฏิบัติตามความเช่ืออย่างมีขั้นตอนหรือแบบแผน กลายไปเป็น “พิธีกรรม”  พิธีกรรมดังกล่าวนั้น  
จัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาท่ีก าหนดเป็นประจ าเนื่องๆ กลายเป็นเทศกาล   ความเช่ือของมนุษย์ได้ถูก
พัฒนาการมาจากการบอกกล่าวต่อๆ กันมา จนกลายเป็นนิยายปรัมปรา (Myth) แล้วยึดถือว่าเป็นส่วน
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หนึ่งของการด าเนินชีวิตกลายเป็นลัทธิ  เมื่อลัทธิความเช่ือเหล่านั้นได้พัฒนาเติบโตเป็นองค์กรใหญ่ขึ้นมี
องค์ประกอบมากมายกลายมาเป็นศาสนา  การประกอบพิธีกรรมก็กลายมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนา 
(คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔, หน้า ๕- ๑๑) ปัจจุบันศาสนาได้แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

   ๑) ศาสนาเทวนิยม (theism)  เป็นศาสนาท่ีมีความเช่ือในเรื่องของพระเจ้า  (God)  
ได้แก่  ศาสนาคริสต์    ศาสนายูดาย    ศาสนาอิสลาม    ศาสนาสิกข์    ศาสนาบาไฮ    ศาสนาไซโรอัส
เตอร์ และ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
    ๒) ศาสนาอเทวนิยม (atheism) ศาสนาประเภทนี้ ไม่เช่ือในการมีอยู่จริงของพระ
เจ้า โดยเช่ือว่าโลกและสรรพส่ิงเกิดขึ้นเองตามกฎของธรรมชาติ เช่ือว่ามนุษย์เป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของ
ตนเอง ทุกส่ิงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ได้แก่ ศาสนาพุทธ และ ศาสนาเชน  
    อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาท่ีเช่ือในพระเจ้าและไม่เช่ือในพระเจ้าก็ตาม 
องค์ประกอบหนึ่งท่ีศาสนาทุกประเภทต้องมีคือ พิธีกรรม  อีมีล เดอร์ไคม์  (Emaile Durkheim) นัก
สังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส  (สนิท  สมัครการ, ๒๕๓๙, หน้า ๔) ได้กล่าวไว้ว่า พิธีกรรม เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญและมีค่ายิ่งของศาสนา  เพราะพิธีกรรมท าให้มนุษย์ได้แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศาสนา
นั้นๆ  ได้อย่างชัดเจน  และพิธีกรรมทางศาสนานั้นยังสามารถท่ีจะท าให้เกิดความศักด์ิสิทธิ์ในตัวของ
พิธีกรรมท่ีเคร่งครัดและสร้างความน่าเช่ือถือได้เป็นอย่างดี 
 

 ๒.๙.๑ บ่อเกิดของพิธีกรรมตะวันตก 
     อารยธรรมอียิปต์ ส่ือให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรื่องของชาวตะวันตกมาช้านาน เกิดจาก
บริเวณลุ่มแม่น้ าไนล์ พิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นและปรากฏชัดแจ้งคือ พิธีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือในเรื่องชีวิต
หลังความตาย  มัมมี่ (Mummy) คือ ศพที่ดองหรือแช่ในน้ ายาพิเศษในประเทศอียิปต์  พันท่ัวท้ังร่างกาย
ด้วยผ้าลินินสีขาว เพื่อเป็นการรักษาสภาพของศพเพื่อรอการกลับคืนร่างของวิญญาณผู้ตาย ตามความ
เช่ือของชาวอียิปต์โบราณ ค าว่า "มัมมี่" มาจากค าว่า "มัมมียะ" (Mummiya) ซึ่งเป็นค าในภาษาเปอร์เซีย 
มีความหมายถึงร่างของซากศพท่ีถูกดองจนกลายเป็นสีด า โดยชาวอียิปต์โบราณจะท ามัมมี่ของฟาโรห์
และเช้ือพระวงศ์ทุกพระองค์ และน าไปฝังในลักษณะแนวนอนภายใต้พื้นแผ่นทรายของอียิปต์ อาศัย
แรงลมท่ีพัดผ่านในแถบทะเลทรายอาระเบียและทะเลทรายในพื้นท่ีรอบบริเวณของอียิปต์ เพื่อป้องกัน
การเน่าเป่ือยของซากศพที่อาบด้วยน้ ายา อียิปต์โบราณมีความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตาย 
เกี่ยวกับการหวนกลับคืนร่างของวิญญาณ โดยมีความเช่ือว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปช่ัวระยะเวลา
หนึ่งจะหวนกลับคืนสู่ร่างเดิมของผู้เป็นเจ้าของ จึงต้องมีการถนอมและรักษาสภาพของร่างเดิม โดยการ
แช่และดองด้วยน้ ายาบีทูมิน ซึ่งจะช่วยรักษาและป้องกันไม่ให้ซากศพเน่าเปื่อยผุผังไปตามกาลเวลา  
(Wikipedia, ๒๕๕๘)   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99


๒๐ 

   นักโบราณคดีวิทยาศาสตร์ (archeologist)  มีความเห็นว่า  มนุษย์ดึกด าบรรพ์ร่วม
สมัยมนุษย์โคร-มาญ็อง (Cro-magnon) ต้ังแต่สองสามหมื่นปีมาแล้ว เช่ือว่าผู้ท่ีตายไปแล้วจะเกิดใหม่ใน
โลกหน้าท่ีหนึ่งท่ีใดหรือกลับฟื้นขึ้นมาใหม่  จึงมักบรรจุงาช้าง  หรือกระดูกสัตว์ อายุธท่ีท าด้วยหินไว้ใน
หลุมฝังศพ  ต่อมาในยุคก่อนประวัติศาสตร์  ไม่ว่าจะจากส่วนไหนของโลก  เช่น  อียิปต์  ไซบีเรีย  จีน 
อเมริกา แม้กระท่ังในบ้านเรา  ล้วนพบเครื่องใช้รวมอยู่ในหลุมฝังศพด้วย 
   พิธีกรรมทางศาสนาท่ีถ่ายทอดเป็นเรื่องล้ีลับเฉพาะวงใน (esoteric) ท่ีเกี่ยวกับความ
ตาย  ในสมัยเริ่มมีการบันทึก  ไม่ว่าในรูปของต านานหรือนิยายปรัมปรา เช่น บนแผ่นกระดาษปาปีรัส 
(hieroglyphic writing)  ท่ีอียิปต์ใช้แผ่นดินเหนียว  (cuneiform  pictographic  writing) ท่ีเมโสโปเต
เมีย  มาจนถึงการบันทึกท่ีอาจถือว่าเป็นกึ่งประวัติศาสตร์  เช่น  ท่ีสลัก ไว้ตามฝาโลงศพและปิรามิดท่ี
เป็นโองการต่างๆ ในโอลด์เทศตาเม็นต์ 
   อียิปต์ในยุคสมัยก่อนมีราชวงค์ (Predynastic Egypt) ต้ังแต่ก่อน ๕,๐๐๐ ปี  มาแล้ว  
เช่ือว่ามนุษย์ตายไปแล้วจะคงสภาพของรูปร่าง  และจิตวิญญาณเอาไว้เช่นเดียวกับตอนยังมีชีวิตอยู่  
ดังนั้น ในสมัยก่อนปิรามิดหลุดฝังศพของคนส าคัญ  นอกจากจะมีเครื่องใช้ อาวุธ  หรือ เครื่องประดับ
แล้ว  ยังมีศพของผู้ถูกซ่าตายใหม่ๆ  เพื่อให้ตามไปเป็นบริวารรับใช้ในภพหน้าด้วย เช่น องค์ฟาโรห์  ซึ่ง
ถือว่าเป็นท้ังกษัตริย์และเทพในภาพเดียวกัน  วิญญาณของฟาโรห์จะออกจากร่างภายหลังท่ีได้ตายไป
แล้ว  และทันทีก็จะไปสิงสถิตสู่อยู่ในดาวเหนือ  (Circumpolar  star) ในสมัยอียิปต์โบราณ  ไม่ใช่ดาว
เหนือในปัจจุบันที่เป็นดาวโพลาริส (Polaris)  แต่เป็นดาวซีเรียส (Sirius) ซึ่งตอนนี้ย้ายลงไปอยู่ต าแหน่ง
ท่ีต่ ากว่าระดับขอบฟ้าวิญญาณของฟาโรห์จะเดินทางไปกับเรือของเทพ  รา (Ra or Re) เป็นเทพแห่ง
ดวงอาทิตย์  ในสายกลางราชวงศ์  นับแต่ฟาโรห์อะเค็นนาตอน  (Akhenaton)   เมื่ อพระเ จ้า ท้ังหมด
รวมเป็นองค์เดียวกัน เรียกว่า อะต็อนหรืออเต็น (Aton-Aten) คือ รา  องค์เดิม ในสมัยหลัง (Late 
Dynasty) จนถึงสมัยกรีกและโรมัน  ฟาโรห์  จึงเป็นพระเจ้าท่ีช่ือ โอซิริส  (Osiris) 
   แม้แต่นักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงอย่างพลาโต  ยังได้กล่าวถึงเรื่องการตายแล้วฟื้นจากการ
บันทึกในหนังสือรีพับลิกเล่มท่ีสิบ  (Repuyblic Book) ของพลาโต  ได้เล่าถึงทหารชาวกรีกช่ือเออร์ (Er) 
ท่ีส้ินสติตายไปถึง ๑๒  วัน  จนกระท่ังได้มีผู้น าร่างเขาขึ้นวางบนเชิงตะกอนเพื่อท าพิธีเผาศพ  ขณะท่ี
นักบวชก าลังร่ายโองการ   และทหารก าลังจุดไปตามทางท่ีสองฟากปลูกต้นไม้ไว้บานสะพรั่ง  จนกระท่ัง
ถึงบริเวณท่ีผู้คนถูกลงโทษ  ทรมานอย่างแสนสาหัส  เขาได้พบกับเทพแห่งความตาย  ผู้ส่ังให้เขารีบ
เดินทางกลับมายังโลก  เพราะเวลาส าหรับเขายังมาไม่ถึง  แต่เขาต้องเสียเวลาไปมาก  เพราะได้ไปเห็น
การช าระความดีความช่ัวและความต้องการของวิญญาณ  ผู้ท่ีจะได้เลือกกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง 
   ความเช่ือดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นได้กลายมาเป็นบ่อเกิดของการประกอบพิธีกรรม
อื่นๆ ตามมาอย่างเป็นลูกโซ่ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน  หรือแม้แต่ความเช่ือในเรื่องของพระเจ้าดังกล่าว  มนุษย์ยา
ยามท่ีจะอธิบายกิริยาอาการ  อารมณ์ของพระเจ้า  ให้เหมือนมนุษย์  มีโกรธ  มีดีใจและต้องการอาหาร



 ๒๑ 

อันเป็นเลิศ  ซึ่งมนุษย์จัดแสวงหาน ามาบูชาเป็นเครื่องเซ่นสังเวยโดยเครื่องสังเวยเป็นอาหารท่ีสามารถ
จัดหามาได้ในท้องถิ่นและต้องจัดวางอย่างเป็นพิเศษและถูกต้องท่ีสุด 
 

 ๒.๙.๒ บ่อเกิดของพิธีกรรมตะวันออก 
     พิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออก  อันมีแหล่งก าเนิดมาจากอารยธรรมท่ีเจริญ  
โดยเฉพาะแหล่งอารยธรรมท่ีเกิดบริเวณลุ่มแม่น้ าสินธุ  ได้แก่ ประเทศอินเดียปัจจุบัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญทางตะวันออก  เป็นแหล่งก าเนิดศาสนาและปรัชญา พร้อมท้ังพิธีกรรมมากมาย  
โดยเฉพาะพิธีกรรมอันเกิดจากความเช่ือทางลัทธิ  และศาสนา  โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ ได้ถือก าเนิด
ขึ้นในชมพูทวีป เมื่อกว่า ๓,๐๐๐  ปีมาแล้ว  มีความเคารพศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลายท่ีมี
อ านาจอยู่เหนือสรรส่ิง  โดยเฉพาะพระพรหม – ผูส้ร้าง  พระวิษณุ - ผู้รักษา  และพระศิวะ- ผู้ท าลาย  
ซึ่งเรียกรวมกันว่า ตรีมูรติ  ซึ่งศาสนาพราหมณ์  เป็นศาสนาท่ีได้เกิดมีมาช้านานแล้ว ในประเทศอินเดีย  
เป็นศาสนาของชนเผ่าอารยัน  หรือ อินโดยูโรเปียน (Indo-European)  บรรพบุรุษของพวกอินโด-
อารยัน  ต้ังรกรากอยู่เหนือเอเชียตะวันออกตอนกลางของทวีปเอเชีย  (Central Asia) โดยไม่มีท่ีอยู่เป็น
หลักแหล่ง  กลุ่มอารยันต้องเร่ร่อนท ามาหาอาหารเหมือนกับชนเผ่าอื่นๆ ในจุดนี้เองท่ีท าให้เกิดการแยก
ย้ายถิ่นฐาน เกิดมีประเพณี  และภาษาท่ีแตกต่างกันออกไป  กลุ่มอารยันดังกล่าว มี ๓ กลุ่มท่ีพากัน
อพยพไปยังส่วนต่างๆ กลุ่มท่ีส าคัญท่ีจะกล่าวถึง  คือ กลุ่มท่ีอพยพมาสู่ลุ่มแม่น้ าสินธุแล้วได้ไปพบกับชน
พื้นเมืองท่ีเรียกว่า  ดราวิเดียน (Dravidin) หรือ มิลักขะ  (คนป่า) บางครั้งก็เรียกว่า ทัสยุ (ทาส) ซึ่ง
หมายถึง ทาส  ของอารยันนั่นเอง 
   ก่อนท่ีจะถูกชนชาติอารยันเข้ามารุกรานนั้น  พวกทัสยุ หรือ ทาส นี้ ท่ีอยู่ในแถบลุ่ม
แม่น้ าสินธุมีความเช่ือ  มีวัฒนธรรม และมีศาสนาของตนอยู่ก่อนแล้ว  ซึ่งการเริ่มต้นศาสนาของพวก
อารยันก็ได้น าเอาศาสนาของพวกทัศยุมาผสมผสานด้วยเป็นอันมาก  ศาสนาของชาวอารยันนั้น  เกิดขึ้น
ได้ด้วยมีมูลเหตุอย่างหนึ่งคือ  ความไม่รู้จักภูมิศาสตร์  หมายถึงว่า ชาวอารยัน  ด้ังเดิมนั้นมิได้มีความรู้
ในมูลเหตุแห่งธรรมชาติ  จึงได้ยกย่องธรรมชาติประเภทต่างๆ   ขึ้นเป็นเทวะ (เทพเจ้า)  และแบ่ง
ออกเป็นหมวดสูงต่ าเพื่อสะดวกแก่การนับถือและการท าบัตพลี  หรือ จัดพิธีกรรมถวาย   หมวดสูงต่ า
แห่งเทวะท่ีว่านี้ได้จัดให้มีท้ังส้ิน  ๓  หมวด คือ 
     หมวดที่ ๑   เทวะบนสวรรค์ เช่น ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ 
    หมวดที่ ๒   เทวะบนพื้นอากาศ  เช่น  วายุ  วรุณ (ฝน) 
    หมวดที่ ๓   เทวะบนพื้นโลก  เช่น  อัคคี  (ไฟ) ธรณี (แผ่นดิน) 
 

   ต่อมา  ศาสนาฮินดู  ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากศาสนาพราหมณ์เมื่อ ๗๐๐-
๑,๐๐๐ B.C. เกิดมีคัมภีร์  เรียกว่า ไตรเภท และวรรณคดีทางศาสนาขึ้นมามากมาย  ปรัชญาต่างๆ ก็
แตกแขนงออกไปมากมายเช่นเดียวกัน  ความเช่ือดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดพิธีกรรม  จึงได้มีการเขียนคัมภีร์



๒๒ 

เกี่ยวกับพิธีกรรมขึ้น เรียกว่า อาถรรพเวท เป็นพระเวทย์ท่ี 4  ซึ่งเขียนขึ้นมาในภายหลัง  ประกอบด้วย
บทสวดเกี่ยวกับไสยศาสตร์  เป็นพระเวทย์ชนิดพิเศษเรียกว่า “ฉันท์” อันมิได้ถูกจัดอยู่ในไตรเวท  
เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีบูชายัญแต่อย่างใด     อาถรรพเวทนี้  ถือว่าเป็นความรู้ท่ี
ปรากฏแก่พวกพราหมณ์อัธวรรยุ    พระเวทย์ตอนนี้มีความเกี่ยวของกับไสยศาสตร์  บทสวดต่างๆ อันมี
จุดประสงค์เพื่อขจัดโรคและภัยพิบัติ  ท้ังกล่าวรวมถึงหน้าท่ีของกษัตริย์และสัจธรรมขั้นสูง    คัมภีร์พระ
เวทแต่ละคัมภีร์นั้นแบ่งออกเป็น  ๒  ตอน   คือ มันตระ   และพราหมณะ  มันตระ หรือ มนต์รวบรวม
บทสวดท่ีกล่าวถึงเทพเจ้าแห่งปัญญา  สุขภาพ  ความมั่นค่ัง  และความมีอายุยืน  รวมถึงบทสวดอ้อน
วอนเพื่อขอทาสบริวาร  สัตว์เล้ียง  บุตร ชัยชนะในสงคราม  หรือแม้กระท่ังการขอให้ยกเลิกซึ่งบาปท้ัง
ปวงอันได้กระท าลงไป  บางทีก็เรียกว่าสังหิตา  หมายถึง บทสวดหรือมนต์ท่ีใช้ในการท าพิธีบูชานั่นเอง 
   พระพุทธศาสนาเจริญในอินเดียเคียงคู่กับศาสนาพราหมณ์ ต่อมาความเช่ือใน ๒ 
ศาสนานี้ก็ได้ประยุกต์ประสมประสานระหว่างหลักค าสอนกับพิธีกรรมของท้ัง ๒ ศาสนา เข้าด้วยกันใน
หลายเรื่อง พระพุทธศาสนาท่ีว่านี้คือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พิธีกรรมในพระพุทธศาสนานิกาย
มหายาน สามารถจ าแนกออกได้ ดังนี้ 
    ๑) พิธีอภิเษก  คือ พิธีรับเข้าหมู่หรือรับเป็นศิษย์ของพุทธตันตระ  เป็นการครอบ
วิชาให้เพราะในคติลัทธินี้   แม้พระโพธิสัตว์ต้องผ่านการอภิเษกจากบรรดาพระพุทธเจ้าก่อนจึงจะบรรลุ
ภูมิได้ 
    ๒) พิธีมันตระ หรือ ธารณี คือ การสังวัธยายมนตร์หรือการบริกรรมคาถา ต้องออ
เสียงให้ถูกต้อง  อักขรวิธีอย่าให้อักขรวิบัติ  ซึ่งการเช่ือถือเวทมนตร์คาถาอาคมขลังของไทย  ก็คงมาจาก
พุทธตันตระนี้เอง  แต่เรียกรวมว่าพิธีกรรมทางไสยศาสตร์  พุทธตันตระนั้นดึงเอาวิธีการของไสยศาสตร์
ทางศาสนาพราหมณ์มา  แต่เปล่ียนเทพเป็นพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์แบบมหายาน 
    ๓) พิธีมุทรา   คือ  แสดงท่าต่างๆ  ด้วยนิ้วมือ  หรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
อันเป็นเครื่องหมายประจ าองค์พระพุทธเจ้า  และพระโพธิสัตว์ท้ังหลาย   เช่น    สมาธิมุทรา  ธรรมจัท
รมุทรา  วิตรรกมุทรา  วัชระมุทธา  เป็นต้น  ท่ีเรียกว่า ปาง   เช่น  ปางสมาธิ  ปางแสดงธรรมจักร  ปาง
ประทานอภัย  เป็นต้น  โดยพวกตันตระถือว่าผู้ใดท ารูปกายของตน  ให้มีอาการดุอาการ หรือมุทราของ
พระพุทธเจ้า  หรือพระโพธิสัตว์ หรือเทพองค์ใดก็เท่ากบเชิญท่านดังกล่าวนั้นให้มาอยู่กับตน ท่ามุทรานี้
เดิมเป็นของฮินดูตันตระต่อมาพุทธตันตระฝ่ายซ้ายน ามาใช้ 
    ๔) พิธีสมาธิ คือก าหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือเทพ
องค์ใดองค์หนึ่งจนปรากฏว่าเรากลายเป็นพระหรือเทพนั้นๆ นี้คือจุดหมายสูงสุดของพุทธตันตระ 
 
 
 



 ๒๓ 

 ๒.๘  ลักษณะส าคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 
 

     สุริยา  รัตนกุล (๒๕๕๕, หน้า ๔- ๕)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพิธีกรรมในศาสนาท่ี
ขาดไม่ได้ว่า มีอยู่  ๒  อย่าง คือ     
    ๑) ความศักด์ิสิทธิ์ (Sacred) และ 
    ๒) ความสูงส่ง (Holy)  
 

   อธิบายว่า ความคิดเรื่องการท าพิธีกรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความคิดว่าศักด์ิสิทธิ์และ
สูงส่งอยู่รอบตัวเขา  ซึ่งส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีเขาจับต้องไม่ได้  แต่รู้สึกได้ รูปแบบ (Form) ของส่ิงท่ีศักด์ิสิทธิ์หรือ
สูงส่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ปริบทางวัฒนธรรม (Cultural  context) และภูมิปัญญาท่ีอารยธรรมนั้นๆ  
ต้ังอยู่แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันท่ีต้องมีแน่นอนคือแนวความคิดเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ (Sacred) และสูงส่ง (Holy) 
ถ้าพิธีกรรมใดมิได้ท าเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งก็ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา 
   การท่ีจะก าหนดว่าศักด์ิสิทธิ์จะต้องท าอย่างไรนั้น  ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาท่ีผู้อยู่ในศาสนา
ต่างๆ มีอยู่ศาสนาปฐมฐานหรือศาสนาปฐมบรรพ์ (Primitive religions) ก็เป็นอย่างหนึ่ง  ศาสนานับถือ
พระเจ้าหลายองค์ (Polytheism) ก็เป็นอีกหลายอย่าง  แล้วแต่ว่านับถือพระเจ้าองค์ไหน   ศาสนาใหญ่
ในโลกท่ีมีศาสนิกมาก เช่น ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม ฯลฯ  ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง   แต่
ส ารวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนาท้ังหลายในโลกแล้ว  ไม่มีพบเลยท่ีมีการท าพิธีเพื่อความไม่ศักด์ิสิทธิ์
หรือท าพิธีไปอย่างนั้นๆ เอง  ศาสนาต่างๆ ในโลกมีการท าพิธีเพื่อความศักด์ิ สิทธิ์ท้ังนั้น  ส่วนการท า
พิธีกรรมจะเป็นองค์ประกอบหลักของศาสนาหรือไม่  ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของผู้สอนศาสนาและผู้นับถือ
ศาสนานั้นๆ  เท่าท่ีสังเกตเห็นนั้นส่วนมาก  ศาสนาท่ีมีค าสอนทางศีลธรรมและจริยธรรมลุ่มลึก  มักจะไม่
เน้นเรื่องพิธีกรรม  ส่วนศาสนาท่ีมีค าสอนทางจริยธรรมและศีลธรรมน้อย  ก็มักให้ความสนใจกับการ
ประกอบพิธีกรรมเป็นอย่างมาก  เพราะถ้าไม่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็ไม่สามารถจะแยกเรื่องโลกของ
โลกียชน (the profane) กับโลกของศาสนา (the sacred)  ได้ด้วยอะไร  
   ส่วนเรื่องความสูงส่ง (Holy) นั้นเป็นของคู่กับความศักด์ิสิทธิ์  แต่ไม่ใช่เป็นคู่แบบแนบ
แน่นแยกกันไม่ได้   ในพิธีกรรมของศาสนาปฐมฐานบางส่วนท่ีเรียกว่าไสยด า (black magic) นั้น  ผู้
ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีต้องการให้มีความศักดิ์สิทธิ์ แต่เราไม่อาจจะเรียกว่าพิธีกรรมของเขาว่าเป็น
พิธีท่ีสูงส่ง (Holy)  ได้ เพราะเขาท าพิธีท่ีต่ าช้า  เช่น  การปล่อยมีดโต้เข้าท้องคน  หรือการท าเสน่ห์ยา
แฝด    หรือพิธีกรรมท่ีต่ าช้าพิสดารเกินกว่าจินตนาการของคนปรกติจะคิดไปได้  เช่น  การตระเวนเอา
ศพแห้งของทารก (กุมารทอง) บรรจุไปในกระเป๋าของเขาเองไปตามท่ีต่างๆ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้จะศักด์ิสิทธิ์
หรือไม่  ไม่ใช่เรื่องจะมาอภิปรายกัน ณ ตรงนี้  แต่ท่ีจะให้เรียกว่าเป็นพิธีกรรมท่ีสูงส่ง (Holy) นั้นคงจะ
ไม่มีผู้ใดท่ีมีจิตใจปกติธรรมดาจะยอมเรียกให้ หรือเห็นว่าสูงส่ง 



๒๔ 

  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๑๒-๑๓)  ได้กล่าวไว้
ว่า พิธีกรรม มีองค์ประกอบหลายประการท่ีสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
    ๑) ความเชื่อ (believe) หรือ ความศรัทธา (faith)   
         พิธีกรรมจักเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเช่ือ ความศรัทธาต่อลัทธิศาสนานั้นๆ เช่น 
เช่ือว่ามีพระเจ้า  เช่ือว่าได้กระท าเปตพลีแล้ว ญาติท่ีล่วงลับไปแล้วจักได้รับกุศลท่ีได้อุทิศไป  หรือแม้แต่
เช่ือว่าถ้าป่วยมีโรคโรคภัยไข้เจ็บเกิดข้ึนอยู่เสมอ  ให้นิมนต์พระสงฆ์มาพิธีสืบชะตาก็จักหาย เป็นต้น 
    ๒) ผู้ประกอบพิธีกรรม 
         มักจะหมายถึง เจ้าพิธี หรือ ผู้ท่ีสามารถท่ีจะส่ือสารโลกมนุษย์นี้ไปยังสภาวะท่ีล้ี
ลับ หรืออ านาจลึกลับ  ท่ีคนธรรมดาไม่สามารถท่ีจะส่ือไปได้  จึงต้องอาศัยผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นผู้ส่ือ
ความต้องการไปสู่อ านาจลึกลับนั้น เช่น  พระเจ้า  เทพเจ้า  เทวดา  ผี  เป็นต้น 
    ๓) ภาษา 
         การส่ือสารระหว่างมนุษย์กับอ านาจลึกลับหรือพระเจ้า  เทพเจ้า  ผู้ประกอบพิธี
มักจะใช้ภาษาท่ีผิดไปจากภาษามนุษย์สามัญกลุ่มนั้นๆ  ใช้หรือบางครั้งก็จะใช้สัญลักษณ์และการท านาย  
เป็นการส่ือสารจากอ านาจลึกลับนั้นมาสู่มนุษย์ 
    ๔) สร้างขวัญและก าลังใจ 
         พิธีกรรมนั้นๆ จะต้องมีผลต่อจิตใจ กล่าวคือ ผู้ท่ีได้กระท ากิจกรรมตามพิธีกรรม
ทางศาสนาแล้ว  จะรู้สึกมีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ท าให้เกิดก าลังใจท่ีจะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ท่ีตนเอง
ประสบอยู่ได้ 
      ๕) สัญลักษณ์   
          การจัดพิธีกรรมแบบต่างๆ จะต้องมีอุปกรณ์  เช่น  ดอกไม้   ธูปเทียน  
เครื่องเซ่นต่างๆ ตลอดจนการแสดงกิริยาท่าทาง เช่น ท่าร่ายร า  การประนมมือ  การไหว้ เป็นต้น 
    ๖) สื่อ  
         การใช้ส่ือต่างๆ เช่น ส่ือทางเสียง  มีการขับร้อง  บรรเลงดนตรี  เพื่อให้เกิด
ความสงบและเอิบอิ่มใจ  เพื่อให้พิธีกรรมนั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ 
 
  ๒.๙ ประเภทของพิธีกรรมทางศาสนา 
 

      พิธีกรรมต่าง ๆ สามารถแยกประเภทออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท 
(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒, หน้า ๑๐) คือ 
     ๑) พิธีที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน    ได้แก่  พิธีแต่งงาน พิธีขอขมา พิธีบายศรี พิธี
ศพ  พิธีเล้ียงผี  ฯลฯ 
       ๒) พิธีเก่ียวกับศาสนา   ได้แก่  การท าบุญบ้าน พิธีสิบสองเดือน ฯลฯ 



 ๒๕ 

 

  นอกจากพิธีกรรมท่ีจัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ เหล่านี้แล้ว ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ  
อีก ๑๐ ประเภท คือ 
       ๑) พิธีกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าวัน อาทิ สวดมนต์ บ าเพ็ญภาวนา สรรเสริญ กราบ
ไหว้ครูอาจารย์ หรือเทพยดา หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ าส านักหรือโบสถ์ ฯลฯ 
    ๒) พิธีกรรมที่ปฏิบัติเป็นคร้ังคราว เป็นการกระท าในกรณีท่ีสถานการณ์ยังไม่
อ านวย หรือพิธีกรรมท่ีกระท าเป็นปฐมฤกษ์ เช่น พิธีการวางศิลาฤกษ์ พิธีการบวงสรวงพระภูมิเจ้าท่ี พิธี
การอัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาสถิตช่ัวคราวแล้วเชิญกลับ ฯลฯ 
            ๓) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการช าระล้างบาป เป็นพิธีกรรมท่ีมีเกิดขึ้นในประเทศจีน 
และอินเดีย วันกระท าพิธีจะเป็นวันก่อนวันเพ็ญและเดือนแรมในแต่ละเดือน และในช่วงก่อนกระท า
พิธีกรรมท่ีส าคัญ 
           ๔) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการเลี้ยง ราชบัณฑิต พราหมณ์ หรือนักปราชญ์ ในวาระ
ส าคัญของผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพ 
            ๕) พิธีกรรมที่เก่ียวกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
       ๖) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการเบิกปฐมฤกษ์ ด้วยการกระท าในฤกษ์งามยามดีส าหรับ
สถานท่ีการท างาน หรือของนั้นอันเป็นการแสดงถึงการเริ่มต้น 
       ๗) พิธีกรรมที่เก่ียวกับประเพณี เป็นพิธีท่ีหน่วยงานราชการ หรือประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นผู้ก าหนดวัน โดยประชุมกัน เช่น วันพืชมงคล ประเพณีท าขวัญข้าว ฯลฯ 
       ๘) พิธีกรรมเฉพาะบุคคล จะเป็นการกระท าในโอกาสอันพึงเกิดความปีติ เช่น 
การตั้งศาลพระภูมิเจ้าท่ี โกนจุก แต่งงาน ฯลฯ โดยมากมักถือเอาวันฤกษ์ดี ซึ่งถูกโฉลกกับผู้เป็นเจ้าของ
งานพิธีนั้น ๆ เพื่อเสริมขวัญและก าลังใจ 
      ๙) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการอ้อนวอนพระเจ้า เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและ
สมหวัง  เช่น พิธีการบนบานศาลกล่าว พิธีกรรมบูชาเพื่อขอบุตร ฯลฯ 
      ๑๐) พิธีกรรมที่เก่ียวกับการพลีสุกรรม หรือการบูชาครู หรืองานพิธีประจ าปี จะ
กระท ากันเพียงปีละหนึ่งครั้ง เช่น พิธีตรียัมพวาย พิธีพลีสุกรรมของพรหมสถาน ฯลฯ โดยพิธีตรียัมพวาย
เป็นวันท่ีมหาเทพเสด็จสู่โลกมนุษย์และวันพลีสุกรรมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโบราณ 
 

   คณจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๔, หน้า ๑๓ – ๒๗)   กล่าว
ว่า  “พิธีกรรม”  เกิดจากวิวัฒนาการแห่งความเช่ือของมนุษย์ท่ีต้องการท่ีจะให้ความเช่ือนั้นมีท้ังหลัก
ปฏิบัติท่ีเหมือนกัน และสร้างความน่าเช่ือถือเคารถต่อความเช่ือของมนุษย์  ซึ่งหลักปฏิบัติต่างๆ เมื่อมี
รูปแบบ  แบบแผนท่ีตายตัวและยังให้คุณและโทษแก่ผู้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้  ซึ่งพิธีกรรมสามารถ



๒๖ 

ท่ีจะแยกออกเป็นพิธีกรรม ออกเป็น ๔  ประเภท ได้แก่  พิธีกรรมศาสนา  พิธีกรรมลัทธิความเช่ือ  
พิธีกรรมจากจารีตประเพณี  พิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณี  มีอธิบาย ดังนี้ 
    ๑) พิธีกรรมในศาสนา  ได้แก่  พิธีกรรมท่ีปฏิบัติต่อศาสนา  พระเจ้า  ค าสอน 
ได้แก่ การถวายสังฆทาน  ถวายผ้ากฐิน  การท าบุญตักบาตร  การับศีลจุ่ม  การสวดอ้อนวอนพระเจ้า  
การบูชารูปเคารพ (Images) พิธีล้างบาป  พลีสุกรรม  บูชาครู  พิธีตรียัมปวาย  (เป็นวันท่ีพระมหาเทพ
เสด็จสู่โลกมนุษย์) เป็นต้น ซึ่งพิธีดังกล่าวจะเป็นข้อปฏิบัติตามพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ตามแต่ผู้ปฏิบัติ
จะนับถือศาสนาใด 
    ๒) พิธีกรรมในลัทธิความเชื่อ  ได้แก่ พิธีกรรมท่ีมีความเช่ือว่าตัวเอง มีพ่อเกิด  แม่
เกิด  พ่อแถน  ย่าแถน  หรือ เช่ือว่า  ชีวิตคนขึ้นอยู่กับ  ดวงเกิด  เส้นลายมือ  ตลอดจนความเช่ือท่ี
นอกเหนือจากศาสนาท่ีตนนับถือแต่ได้เช่ือถือและปฏิบัติสืบๆ ต่อกันมา  เช่น  พิธีครอบครู  พิธีจรดพระ
นังคัลแรกน่าขวัญ หรือ พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 
    ๓) พิธีกรรมในจารีตประเพณี   ได้แก่ พิธีกรรมท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีมีข้อปฏิบัติ
สืบๆ กันมา  ใครไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะมีการลงโทษหนัก-น้อย-เบาแล้วแต่จารีตท่ีแต่ละกลุ่มหนัก-น้อย-
เบา ชนต้ังขึ้น  เช่น  พิธีกรรมขอขมาผีบ้านผีเรือนท่ีหนุ่มไปจับต้องหญิงสาว  พิธีกรรมการแต่งงรน  
พิธีกรรมลักพาสาวหนีของชาวเขา  ซึ่งพิธีกรรมประเภทนี้ได้รวมไปถึง พิธีกรรมการท าบุญงานศพ  การ
ฝัง  การเผาศพ  อีกด้วย  พิธีกรรมจารีตประเพณีนี้เรามักได้ยินคนอีสานเรียกพิธีกรรมประเพณีว่า “ฮีต”  
เช่นเดียวกับคนภาคเหนือ 
    ๔) พิธีกรรมในวัฒนธรรม ได้แก่พิธีกรรมท่ีเกิดจากการวางระเบียบของสังคมนั้นๆ  
ให้มีการปฏิบัติต่อกัน  เช่น พิธีปฏิญาณตนสวนสนามของทหาร  พิธีการกราบ  การไหว้  การับของจาก
ผู้ใหญ่   เป็นต้น 
 

   นอกจากนี้พิธีกรรมยังสามารถแยกประเภทตามฐานะ ชนช้ันได้อีก  โดยแบ่งออกเป็น 
๔ ประเภท   ดังนี้  
    ๑) พระราชพิธี  (royal ceremony; royal rite)  หมายถึง งานท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดไว้เป็นประจ าตามราชประเพณี  ซึ่งจะ
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธี  ก่อนถึงงานพระราชพิธี  จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
หมายก าหนดการพระราชพิธี  ท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพระราชกรณีกิจ   
    ๒) รัฐพิธี หมายถึง งานท่ีรัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็น
งานรัฐพิธี  มีหมายก าหนดการท่ีก าหนดไว้เป็นประจ า  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเป็นประธาน ซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีท่ีว่า แทนท่ีพระมหากษัตริย์จะทรงก าหนด  
กลับเป็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายก าหนด  แล้วขอพระราชทาน อัญเชิญเสด็จพระราชด าเนิน  



 ๒๗ 

    ๓) ศาสนพิธี  หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา ท่ีพึงปฏิบัติต่อความเช่ือทางศาสนา
ของตน  ดังนั้น เมื่อพิธีนั้นเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่า “พิธีกรรมพระพุทธศาสนา”  ถ้า
เป็นของศาสนาคริสต์ ก็จะเป็นพิธีกรรมคริสต์ศาสนา เป็นต้น  ซึ่งจะมีข้อปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไป   
    ๔) ประเพณีพิธี หมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนปฏิบัติตามความเช่ือ  ลัทธิศาสนา
และปฏิบัติตามๆ กันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  ประเพณีพิธีท่ีเห็นได้ชัดก็คือ พิธีรดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่  เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์  หรือประเพณีพิธีการขึ้นบ้านใหม่  การตายต้องท าพิธีศพ  การเก็บอัฐิ  ท าบุญ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจ าวัน  ประจ าวัยของประชาชนท่ียึดถือปฏิบัติมา   
 
 ๒.๑๐ โครงสร้างของพิธีกรรม 
 

    โครงสร้างของพิธีกรรม (สุเมธ  เมธาวิทยกุล, ๒๕๔๗, หน้า ๓-๔)  แยกออกได้  
เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้ 
         ๑) พิธีกรรมตามปฏิทิน (Chronological Ritual) เป็นพิธีกรรมท่ีคนทุกกลุ่มใน
สังคมปฏิบัติกันเป็นประจ า  เมื่อถึงเวลาก าหนดท่ีเคยท ามาในปีก่อนๆ หมุนเวียนครบรอบใน ๑ ปี  แต่
ละเดือนของปีหนึ่งก็จะมีพิธีที่ก าหนดไว้เป็นวันๆ ไป  และยังมีรายละเอียดลงไปอีกว่าเวลาใดในวันนั้น 
    ๒) พิธีกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวิต หรือ พิธีกรรมตามวงจรชีวิต (Ritual of the 
Life) เมื่อชีวิตของบุคคลแต่ละคนในสังคมจะเปล่ียนช่วงของสถานภาพหนึ่งไปเป็นสถานภาพใหม่ 
    ๓) พิธีกรรมพิเศษ (Special Ritual)  พิธีกรรมพิเศษเป็นพิธีกรรมท่ีนอกเหนือจาก
พิธีกรรมตามเทศกาลและพิธีกรมตามวงจรชีวิต  เหตุท่ีแยกออกมากล่าวอีกหมวดหนึ่ง  ต่างหากก็เพราะ
เป็นพิธีกรรมท่ีปฏิบัติกันโดยไม่ได้มีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน  และไม่เป็นไปตามเหตุการณ์ของวงจรชีวิต
ของแต่ละคน 
 

 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างเทศกาลกับพิธีกรรมทางศาสนา 
 

   เทศกาลกับพิธีกรรม มีความเกี่ยวพันธ์กันในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด  ทุกเทศกาลจะมี
พิธีกรรมหรือข้อปฏิบัติต่างๆ อยู่ในเทศกาลเสมอ  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  จะมีกิจกรรมและพิธีกรรม
แฝงอยู่มากมาย อาทิเช่น พิธีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  พิธีท าบุญตักบาตร หรือ เทศกาลลอยกระทง  ก็จะมี
พิธีกรรมขอขมาพระแม่คงคาในกิจกรรมลอยกระทง  เป็นต้น 
   ดังนั้น จะเห็นว่าเทศกาลมักจะมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในทางปฏิบัติอยู่เสมอ  พิธีกรรม
นั้นเปรียบเสมือนน้ าท่ีแทรกซึมอยู่ในส่วนต่างๆ ของทุกเทศกาล   
   ข้อสังเกต :  เทศกาลเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยช่วงเวลา  ระยะเวลา เช่น  เทศกาลลอยกระทง 
ก็ต้องให้ถึงฤดู 



๒๘ 

 

     ๓.๒ พิธีกรรมในสังคมไทย   
  พิธีกรรมท่ีพบในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท (บ้านจอมยุทธ, ๒๕๔๒) คือ  
   ๑) พิธีกรรมตามเทศกาล  
   ๒) พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับวงจรชีวิต  
   ๓) พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการท ามาหากิน และ 
   ๔) พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่น  
 

    ๓.๒.๑ พิธีกรรมตามเทศกาล  
              รอบปีหนึ่ง ๆ จะมีเทศกาลหรือวาระส าคัญมากมาย เช่น ในราชส านักก็จะมี
พระราชพิธีสิบสองเดือน หรือทางภาคอีสานก็จะมี ฮีตสิบสองเดือน เป็นต้น พิธีกรรมตามเทศกาลจึงมัก
เป็นพิธีกรรมชุมชนหรืออาจเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากินก็ได้ สามารถทราบก าหนดเวลาของงาน
ได้ชัดเจน ในขณะท่ีเราอาจรู้ก าหนดการจัดพิธีกรรมวงจรชีวิตได้ในบางพิธีเท่านั้น เช่นเราก าหนดวันบวช 
วันแต่งงานได้ แต่ก าหนดวันถึงแก่กรรมไม่ได้ ยกเว้นบางรายแต่ก็เป็นส่วนน้อยมาก พิธีกรรมตามเทศกาล
จึงต้องท าทุกปี ในขณะท่ีพิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตอาจไม่ท าทุกปีในครอบครัวเดียวกัน  
         พิธีกรรมตามเทศกาลเสมือนหนึ่งเป็นการวางแผนการด าเนินชีวิตในแต่ละปีด้วย 
เสมือนว่ามีแผนหลัก (master plan) ไว้ เช่น ในช่วงหน้าหนาวจะมีประเพณีถวายฟืนให้ทางวัดเพื่อ
คลายอากาศหนาว (ประเพณีไทยใหญ่ทาง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น)  
         นอกจากนี้  พิธีกรรมตามเทศกาลเฉพาะท่ีปรากฏในสังคมไทยซึ่งมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจะมีเทศกาลถือศีลเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ด้วย
เหตุผลในเรื่องของการรักษาจิตใจให้สงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยา พร้อมกับการรักษาสุขภาพกายไปในตัว 
โดยเฉพาะการงดบริโภคอาหารบางจ าพวก หรืองดเป็นช่วงเวลา เช่น ในกลุ่มพี่น้องชาวอิสลามจะมีพิธี
ถือศีลอด (ตลอดเดือน เรียกเดือนรอมฎอน) งดบริโภคอาหาร-น้ าก่อนตะวันตกดินไปจนถึงตะวันขึ้นของ
อีกวันหนึ่ง ในขณะท่ีพี่น้องชาวไทยเช้ือสายจีนจะมีเทศกาลกินเจ งดการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นเวลาสิบวัน 
ส่วนพี่น้องชาวไทยนั้นมีเทศกาลเข้าพรรษาท่ีพุทธศาสนิกชนจะถืออุโบสถศีล (ศีลแปด ซึ่งมีข้อห้ามในการ
บริโภคอาหารยามวิกาล งดบริโภคเครื่องดองของเมา บทบัญญัติในศาสนาเห ล่านี้ท าให้เกิดรูปแบบ
วัฒนธรรมท่ีต้องการให้มนุษย์หยุดส ารวจตนเองท้ังกายและใจ อย่างน้อยก็อาจเป็นกุศโลบายให้ระบบ
ย่อยอาหารในร่างกายได้มีโอกาสพักฟื้นการท างานลงบ้าง เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เทศกาลถืออุโบสถศีลนี้เริ่ม
จากเข้าพรรษาในช่วงกลาง ๆ ปี ไปจนถึงออกพรรษาในช่วงต้น ๆ ของปลายปี ซึ่งจะซ้อนเหล่ือมหรือ
ไล่เล่ียกับเทศกาลกินเจกับเทศกาลถือศีลอดรอมฎอน อย่างไรก็ตามเทศกาลเหล่านี้ก็ควรได้รับการ
พิจารณาทบทวนว่าด าเนินไปอย่างท่ีไม่กระทบกับการด าเนินชีวิตโดยปกติของคนส่วนใหญ่ หรือท ากัน
เป็นค่านิยมหรือตื่นตามกระแสสังคม ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ เทศกาลกินเจตามคติจีนท่ีภายหลังท า



 ๒๙ 

ให้พืชผักมีราคาสูงกว่าปกติมาก และเครื่องประกอบอาหารเจบางชนิดก็เข้าสู่กระแสธุรกิจแบบทุนนิยม
มากขึ้น จนเกิดการโฆษณาแข่งขันกันอย่างมาก    ส่ิงเหล่านี้ท าให้เกิดการบิดผันเจตนารมณ์ของการกิน
เจไปเป็นเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกิดกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์อันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ด้ังเดิม
ของกุศลจิตในเรื่องกินเจ  
 

   ๓.๒.๒ พิธีกรรมที่เก่ียวกับวงจรชีวิต  
           ช่ัวชีวิตของคนเราต้ังแต่เกิดไปจนกระท่ังตายย่อมจะต้องผ่านเหตุการณ์ท่ีถือว่า
เป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อท่ีส าคัญของชีวิตหลายช่วงด้วยกัน ดังนั้น จึงต้องมีพิธีกรรมในแต่ละช่วงหัวเล้ียว
หัวต่อหรือช่วงเปล่ียนผ่านนี้เพื่อเสริมความมั่นใจ กล่าวคือ เมื่อแรกเกิดก็ต้องมีพิธีท าขวัญเด็กเพื่อให้
แน่ใจว่าเด็กท่ีเกิดมานั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ตายเสียใน ๓ วัน ๗ วัน เมื่อโตขึ้นย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็มีพิธีโกนจุก 
เพื่อแสดงว่าเด็กนั้นก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีภาระรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้เป็นคนท่ีมีก าลังใจ
มั่นคง และประพฤติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีควร เฉพาะผู้ชายยังต้องเข้าพิธีบวชเรียนอีก ๓ เดือนเมื่ออายุ ๒๐-๒๑ 
ปี จากนั้นก็ถึงระยะของการสร้างครอบครัว ต้องเข้าพิธีหมั้นและแต่งงาน เมื่อเจ็บไข้หรือประสบเคราะห์
ก็ยังต้องประกอบพิธีเรียกขวัญหรือสะเดาะเคราะห์ เช่นภาคกลางมีพิธีสวดโพชฌงค์ต่ออายุ ส่วนทาง
ภาคเหนือมีพิธีสืบชาตา และเมื่อตายไปก็ยังต้องท าพิธีเกี่ยวกับงานศพ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการ
ปลอบประโลมญาติมิตรท่ียังมีชีวิตอยู่นั่นเอง พิธีกรรมในวงจรชีวิตจะช่วยเสริมความเข้มแข็งสามัคคีใน
หมู่เครือญาติได้ดี  
 

   ๓.๒.๓ พิธีกรรมที่เก่ียวกับการท ามาหากิน  
       ชนบทไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมนั้น การท ามาหากินอันเกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด ชาวไร่ชาวนาต้องพึ่งพาผลผลิตจากธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจึง
เป็นวิถีชีวิตส าคัญของพวกเขา ดังนั้นจึงต้องประกอบพิธีกรรมเพื่อเอาอกเอาใจหรืออ้อนวอนส่ิงเหนือ
ธรรมชาติเพื่อดลบันดาลให้มีน้ าเพียงพอแก่การเพาะปลูก และให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ จึงมีพิธีกรรม
เกี่ยวกับการท านาและท าขวัญข้าวในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการท านา นอกจากนี้ในภาคเหนือท่ีมีภูเขา
มากมาย จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมน้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูกไม่ให้มีมากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งเรียกว่า
ระบบเหมืองฝาย เขาจึงต้องท าพิธีเล้ียงผีฝาย หรือในภาคอีสาน เมื่อมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นในฤดูท านาก็
ต้องท าพิธีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถน เพราะต้องอาศัยน้ าฝน ส่วนชาวประมงในลุ่มแม่น้ าโขงทาง
ตอนเหนือเมื่อถึงฤดูกาลล่าปลาบึกก็ต้องประกอบพิธีกรรมเพื่อขจัดอุปสรรคในการจับปลา ในขณะท่ีคน
ท านาเกลือแถบสมุทรสงคราม สมุทรสาครยังมีศาลผีประจ านาเกลือ เป็นท่ีสักการะบูชา เป็นต้น ท้ังนี้ก็
เพื่อสร้างความมั่นใจในธรรมชาติท่ีอยู่เหนือการควบคุมของตนให้การท ามาหากินของตนสะดวกขึ้น 
ปลอดภัย และได้ผลผลิตมาก  
 
 



๓๐ 

   ๓.๒.๔ พิธีกรรมที่เก่ียวกับท้องถ่ินหรือกลุ่มชน  
           พิธีกรรมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเทวดา หรือผีท่ีปกปักรักษาและคุ้มครองหมู่บ้าน เป็น
พิธีกรรมท่ีชาวบ้านทุกครัวเรือนในหมู่บ้านจะต้องมีส่วนร่วม เพื่อสวัสดิภาพ ความมั่นคง ความเจริญของ
หมู่คณะ อย่างเช่น การเล้ียงผีเจ้าเมืองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท าพิธีไหว้เสาอินทขิล
ของชาวเชียงใหม่ พิธีเล้ียงศาลผีปู่ตาของชาวอีสาน พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน หรืองานท าบุญเดือน
สิบของชาวปักษ์ใต้ ในแถบอ าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ก็พบว่ามีพิธีส่งเรือเสดาะห์เคราะห์ท่ีชาวบ้าน
จะปั้นดินเหนียวเป็นรูปคนและสัตว์ (เช่น วัว ควาย หมู หมา) เท่าจ านวนชีวิตในแต่ละบ้าน ใส่เรือท่ีท า
จากวัตถุท่ีหาได้ในท้องถิ่น ขนาดล าไม่ใหญ่นัก พร้อมข้าวปลาอาหารตามสมควร น ามารวมกันในช่วงหลัง
สงกรานต์ แล้วท าพิธีเล้ียงผีประจ าถิ่นของตน จากนั้นก็จะลอยเรือนี้ไปตามสายน้ าเสมือนว่าได้ส่งส่ิงท่ีมี
ชีวิตท้ังหมดในบ้านให้ภูติผีแล้ว เช่ือว่าเป็นการเสดาะเคราะห์ให้และจะท าเช่นนี้เพื่อหลอกผีเป็นปี ๆ ไป  
จะเห็นว่าพิธีกรรมท้ัง ๔ ประเภทนี้อาจคาบเกี่ยวกันก็ได้ เช่น ประเพณีวิ่งควาย เป็นท้ังประเพณีตาม
เทศกาล (เข้าพรรษา) และเป็นท้ังประเพณีในชุมชน (จ.ชลบุรี) หรือประเพณีกินเหนียว (แต่งงาน) เป็น
ท้ังประเพณีในวงจรชีวิต ในขณะเดียวกันก็เป็นประเพณีท้องถิ่นชาวไทยมุสลิม (ภาคใต้)  หรือประเพณี
แซยิดวันเกิดของชาวจีนท่ีเป็นการแสดงความยินดีในวาระท่ีผู้ใหญ่มีอายุครบปีนักกษัตร เช่น ๖๐ ปี ๗๒ 
ปี ก็มีความคาบเกี่ยวระหว่างประเพณีวงจรชีวิตกับประเพณีในกลุ่มชนชาวจีน เป็นต้น  
     ส าหรับพิธีกรรมหรือกิจกรรมในรอบปีนั้น มีข้อน่าสังเกตว่าระยะหลังยังมีการ
ก าหนดวันส าคัญต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเน้นย้ าถึงความสมานสามัคคีและความจงรักภักดีต่อชาติและ
พระมหากษัตริย์ เช่น วันฉัตรมงคล วันจักรี เป็นต้น ประเพณี – พิธีกรรม หรือกิจกรรมตามวันส าคัญ
ต่าง ๆ เหล่านี้ มีบทบาทในการท าให้สมาชิกมีความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นโอกาสท่ีจะ
ได้ร่วมท าบุญท าทาน กินเล้ียง และรื่นเริงสนุกสนานร่วมกัน หนุ่มสาวก็มีโอกาสพบปะกัน อีกท้ังยังเป็น
เหตุให้มีการรวมญาติรวมมิตรท่ีอาศัยอยู่ห่างไกลได้มาร่วมสังสรรค์กัน ท้ังหมดนี้คือ พิธีกรรมท่ีจะท าให้
ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในท่ีสุด น าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน หากใช้ส่ิงเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ก็เท่ากับว่าเราไม่ตกเป็นทาสของพิธีกรรม แต่เป็นนายของ
พิธีกรรม แต่มีข้อน่าสังเกตว่า เทศกาลสงกรานต์ในระยะหลังมานี้ กลับกลายเป็นเทศกาลของการเดิน
ทางไกล และท าให้เกิดอุบัติเหตุมากจนน่าทบทวนในส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ังทางฝ่ายรัฐบาลและเอกชนตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  
 

   ๓.๒.๕ พิธีกรรมที่เป็นพระราชพิธีและรัฐพิธี  
      พระราชพิธี คือ งานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ก าหนดไว้เป็นประจ าตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระ
ราชพิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี หมายก าหนดการ พระราชพิธีท่ีจะเสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ (โปรดสังเกตค าว่าหมายก าหนดการ) โดยปกติแล้วผู้มีต าแหน่งเฝ้าฯ ใน



 ๓๑ 

พระราชพิธีดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นพระราชพิธีส่วนพระองค์หรือเป็นการภายใน ในปัจจุบันมีพระราชพิธี
ต่างๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี และผู้มีต าแหน่งเฝ้าฯ จะไปเข้าเฝ้าฯ  
     รัฐพิธี  คือ งานท่ีรัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี 
มีหมายก าหนดการท่ีก าหนดไว้เป็นประจ า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปทรง
เป็นประธาน ซึ่งเห็นได้ว่าแตกต่างจากพระราชพิธีท่ีว่าแทนท่ีพระมหากษัตริย์จะทรงก าหนด กลับเป็นว่า
รัฐบาลเป็นฝ่ายก าหนด แล้วขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชด าเนิน ในปัจจุบันมีรัฐพิธีต่างๆ ท่ี
คณะรัฐมนตรีและบุคคลส าคัญจะไปเฝ้าฯ  
    งานท่ีผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดจนแบบอย่าง ธรรมเนียมประเพณี การ
ปฏิบัติของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น อาทิเช่น พิธีแต่งงาน พิธีศพ พิธีอุปสมบท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
อาจมีพิธีส าคัญของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล แต่มิได้ก าหนดเป็นพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เช่น พิธีรับรอง
พระราชอาคันตุกะ และพิธีรับรองผู้น าหรือประมุขต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เป็นต้น  
    ผู้ ท่ี เข้าร่ วมในพิธี ต่างๆ ต้องปฏิบั ติตนให้ เหมาะสมแก่ฐานะตามสถานการณ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ไว้มากเช่นเดียวกับสังคมประเทศท่ีมีความเจริญ
ทางด้านจิตใจ โดยได้ถือปฏิบัติกันเป็นแบบแผน การวางตัวในการเข้าสังคมไว้ อันเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบ
ทอดมาต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน บุคคลในแต่ละฐานะของสังคมก็จะมีวิธีปฏิบัติในแต่ละเหตุการณ์ท่ี
แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธี รัฐพิธี และใน
โอกาสต่างๆ โดยก าหนดไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผู้มีฐานะเป็นข้าราชการวางตัวและประพฤติตนตาม
แบบแผน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและยกย่องของบุคคลโดยท่ัวไป 
 

   บทสรุป 
 

  เทศกาลกับพิธีกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นจนแยกกันแทบไม่ออก  เมื่อมี
เทศกาลก็มีพิธีกรรม บางทีพิธีกรรมก็ท าไปตามเทศกาล หรือพิธีกรรมมักจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ
ของเทศกาล   แม้จะมีพิธีกรรมท่ีไม่ต้องอาศัยเทศกาลเลยก็ตาม เช่น  การไหว้พระก่อนนอน  การท าบุญ
ตักบาตรตอนเช้า ก็ถือเป็นพิธีกรรมเหมือนกัน  สะดวกตอนไหนก็ท าตอนนั้น  ไม่ต้องท าพร้อมๆ กัน  
หรือในเวลาเดียวกัน สถานท่ีเดียวกัน  ข้อสังเกตท่ีจะท าให้เห็นความต่างระหว่างเทศกาลกับพิธีกรรมก็
คือ เทศกาล เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลา และสถานท่ี  มักจะเกิดขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลอง หรือเพื่อท ากิจกรรม
ร่วมกันในเวลาเดียวกันพร้อมๆ กัน  ส่วนพิธีกรรมนั้นคือการประกอบพิธีใดพิธีหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
มีระเบียบแบบแผนชัดเจน ความเช่ือถือว่าเป็นฐานเกิดของพิธีกรรมและเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าความเช่ือนั้น



๓๒ 

จะมีพื้นฐานมาจากอะไรก็ตาม เช่น มีพื้นฐานมาจากศาสนาท่ีตนนับถือ  หรืออาจจะมีพื้นฐานมาจาก
ความเช่ือส่วนตัว สุดท้ายก็น ามาสู่การประกอบพิธีกรรม  พิธีกรรมต่างๆ ท่ีปฏิบัติกันอยู่นั้นอาจมี
หลากหลายแตกต่างกัน ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเช่ือของแต่ละกลุ่มของแต่ละคนท่ีแตกต่างกันนั่นเอง  ถ้า
เช่ือผิดๆ (หมายถึง พิธีกรรมท่ีท าแล้ว สร้างความเดือนร้อนให้ตนเอง  ผู้อื่น และสังคม) การประกอบ
พิธีกรรมก็ผิดไปตาม  แต่หากความเช่ือนั้นถูก เป็นเรื่องความเช่ือท่ีดีงาม การประกอบพิธีก็ดีไปตาม   
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทางสายกลางหรือ มรรคมีองค์๒ ๘ ท่ีจะน าผู้เดินไปสู่เป้าหมาย
แห่งชีวิตได้อย่างปลอดภัยและบรรลุความดีอันสูงสุดคือพระนิพพานได้ว่า   ต้องเริ่มต้นท่ี สัมมาทิฏฐิ – 
ความเห็นชอบ คือเห็นถูกต้อง เช่ือถูกต้องก่อน  การกระท าอื่นๆ  ต่อจากความเห็นนี้ก็จะถูกต้องไปตาม
โดยปริยาย     
 

  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

  ๑. จงให้ความหมายของของค าว่า “เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา” 
  ๒. จงอธิบายความเป็นมาของเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาท้ังตะวันออกแลตะวันตก 
  ๓. จงบอกองค์ประกอบของ “เทศกาลและพิธีกรรม” มาว่ามีอะไรบ้าง 
  ๔. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามาโดยสังเขป 
  ๕. จงวิเคราะห์คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต 
  ๖. เทศกาลและพิธีกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร  จงอธิบาย 
 

 
 

                                                 
๒   มรรคมีองค์ ๘ หรือ  อริยอัฏฐังคิกมัคค์ ได้แก่  

  ๑. สัมมาทิฐิ               เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามท่ีเป็นจริง 
  ๒. สัมมาสังกัปปะ        ด าริชอบ คือ คิดสุจริตต้ังใจท าสิ่งที่ดีงาม 
  ๓. สัมมาวาจา             เจรจาชอบ คือ กล่าวค าสุจริต 
  ๔. สัมมากัมมันตะ       กระท าชอบ คือ ท าการที่สุจริต 
  ๕. สัมมาอาชีวะ          อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 
  ๖. สัมมาวายามะ         พยายามชอบ คือ เพียรละช่ัวบ าเพ็ญดี 
  ๗. สัมมาสติ             ระลึกชอบ คือ ท าการด้วยจิตส านึกเสมอ ไม่เผลอพลาด 
  ๘. สัมมาสมาธิ          ต้ังจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 

 


