
 
 

 

บทที่ ๖ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ู

 
 ศาสนาพราหมณ์ -ฮิน ดู เป็นศาสนาท่ี เก่ าแก่ ท่ี สุดในโลก  เริ่ มแรกเรียกตัวเองว่ า     
“พราหมณ์”    ค าว่า พราหมณ์ หมายถึง คนในวรรณะท่ีสูงท่ีสุดของสังคมอินเดีย มีหน้าท่ีสอนความรู้
เกี่ยวกับพระเวทและท าหน้าท่ีติดต่อเทพเจ้า ผู้ท่ีเป็นพราหมณ์เป็นโดยก าเนิด คือบุตรของพราหมณ์ก็จะ
มีสถานภาพเป็นพราหมณ์ด้วย    ต่อมาศาสนาพราหมณ์ได้เส่ือมความนิยมลงระยะหนึ่ง    เนื่องจาก
อิทธิพลของศาสนาพุทธ   จนมาถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 13   ศังกราจารย์ได้ปฏิรูปศาสนาพราหมณ์
โดยแต่งคัมภีร์ปุราณะลดความส าคัญของศาสนาพุทธลง  และน าหลักปฏิบัติรวมท้ังหลักธรรมของศาสนา
พุทธมหายานบางส่วนมาใช้เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงศาสนาพราหมณ์ให้เป็นศาสนาฮินดู   เนื่องจากหลักธรรม
ส่วนใหญ่ของศาสนาพุทธได้ประยุกต์มาจากศาสนาฮินดูเมื่อครั้งยังเป็นศาสนาพราหมณ์  โดยเริ่มจาก
นิกายเถรวาทเมื่อครั้งพุทธกาลจนถึงนิกายมหายานและวัชรญาณ    
 ค าว่า “ฮินดู” เป็นค าท่ีใช้เรียกชาวอารยันท่ีอพยพเข้าไปต้ังถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ าสินธุ และเป็น
ค าท่ีใช้เรียกลูกผสมของชาวอารยันกับชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป และชนพื้นเมืองนี้ได้พัฒนาศาสนา
พราหมณ์โดยการเพิ่มเติมเทพเจ้าท้องถิ่นดั้งเดิมลงไป เนื่องจากเวลานั้นสังคมอินเดีย แตกแยกอย่างมาก
เนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนา    ศาสนาท่ีประเทศอินเดียมีลักษณะเป็นกึ่งพหุเทวนิยม คือนิยมนับถือ
เทวดา ท าให้ทางตอนเหนือนับถือพระศิวะซึ่งเป็นเทพแห่งภูเขาหิมาลัย ทางตอนใต้ชาวประมงนับถือ
วิษณุซึ่งเป็นเทพท่ีให้ฝนและพายุ     ชาวป่านับถือพระนิรุทธ   และตอนกลางนับถือพระพระพิฆเณศ  
คนอินเดียเวลานั้นเริ่มไม่นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นจ านวนมากขึ้น   ชาวอารยันต้องการรวมชาติอินเดีย
ให้เป็นหนึ่งเดียว  จึงคิดกันว่าถ้าจะรวมคนต้องรวมท่ีความเช่ือของเขา ความเช่ือของเขาอยู่ท่ีเทพเจ้า   
จึงคิดต่อว่างั้นก็ต้องรวมเทพเจ้าไว้ให้อยูใ่นศาสนาเดียว  เพื่อรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว  จึงได้ปฏิบัติการ
ขับไล่ราชวงศ์โมกุลของอิสลามซึ่งขณะนั้นได้เข้ามายึดครองอินเดียอยู่ ซึ่งได้สร้างความแตกแยกอย่าง
มาก ราชวงศ์โมกุลได้ใช้อ านาจส่ังเข่นฆ่าพระสงฆ์ เผาคัมภีร์และวัดในพระพุทธศาสนาจนแทบสูญส้ินไป
จากอินเดีย พร้อมกันนั้นก็พยายามจะท าลายล้างศาสนาอื่นๆ ท่ีอยู่ในดินแดนอินเดีย    หลังจากชาว
อารยันได้ขับไล่ราชวงศ์โมกุลส าเร็จ จึงรวบรวมเทพเจ้าแต่ละท้องถิ่นต่างๆ มารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันกับ
ศาสนาพราหมณ์ แล้วเรียกศาสนาใหม่นี้ว่า “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้น  ศาสนาพราหมณ์จึงมีอีกช่ือใน
ศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู” จนถึงปัจจุบันนี้ 
 
 
 



๑๖๘ 

       ก าเนิดพราหมณ์-ฮินดู 
ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่ของชาวอารยัน ก าเนิดขึ้นท่ีประเทศอินเดียก่อนศาสนาอื่นๆ โดยมี

พราหมณ์เป็นผู้ส่ังสอนและประกอบพิธีกรรมจึงเรียกกันว่ าเป็นศาสนาของพราหมณ์ หรือศาสนา
พราหมณ์ 

 
ความเชื่อ 
เช่ือในพระเป็นเจ้าตรีมูรติ  ทั้ง ๓ องค ์(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) ยังคงมีอิทธิพลควบคู่ไป

กับการนับถือพระพุทธศาสนา ประกอบกับในโบสถ์ของชาวฮินดูมักจะต้ังพระพุทธรูปรวมกันกับรูปปั้น
ของมหาเทพ  ท้ังนี้  สืบเนื่องมาจากความเช่ือในเรื่องอวตารของพระวิษณุ ท าให้คนไทยท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา นิยมมาสวดอ้อนวอนขอพรและบนบานต่อมหาเทพ เช่น การบนบานต่อพระพรหม 
หลายคนก็เข้าร่วมพิธีกรรมของฮินดู จึงเรียกได้ว่ามีผู้คนจ านวนมากท่ีนับถือท้ังพุทธ ท้ังฮินดู ปนเปกันไป
แบบ นิกายพุทธตันตระ 

 
สิ่งเคารพสูงสุด 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาประเภทเทวนิยมคือเคารพยอมรับเรื่องเทพเจ้าเป็นส่ิงสูงสุด 

โดยเทพเจ้า ๓ องค์ท่ีชาวฮินดูให้ความเคารพสูงสุดอันได้แก่ 
๑. พระพรหม ท่ีเป็นเทพเจ้าผู้สร้างหรือให้ก าเนิดทุกส่ิงในเอกภพขึ้นมา 
๒. พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ท่ีเป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษา 
๓. พระอิศวร หรือพระศิวะ ท่ีเป็นเทพเจ้าผู้ท าลาย 
เทพเจ้าท้ัง ๓ องค์นี้รวมเรียกว่า ตรีมูรติ ท่ีเป็นเทพเจ้าสูงสุด แต่ชาวฮินดูยังนับถือเทพเจ้ารองๆ  

ลงมาอีกมากประมาณ ๓๐๐ ล้านองค์ 
 

ศาสดา 
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูไม่มีศาสดา  เพราะสืบทอดกันมานานจนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ส่ังสอนคนแรก 

แต่มีฤๅษีและพราหมณ์เป็นผู้ส่ังสอนและพัฒนาหลักค าสอนสืบต่อกันมาเรื่อยๆ 
 
คัมภีร์ 
คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูเก่านั้นมีอยู่ ๔ คัมภีร์คือ 
๑. คัมภีร์ฤคเวท เป็นคัมภีร์ส าหรับใช้สวดสรรเสริญพระเจ้า 
๒. คัมภีร์ยชุรเวท เป็นคัมภีร์รวบรวมบทร้อยกรองใช้ในพิธีบูชายัญในศาสนา 
๓. คัมภีร์สามเวท เป็นคัมภีร์รวบรวมบทสวดมนต์ส าหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆของประชาชน

ท่ัวไป 



 ๑๖๙ 

๔. คัมภีร์อาถรรพเวท เป็นคัมภีร์เวทมนต์คาถา 
คัมภีร์เหล่านี้เรียกว่า คัมภีร์พระเวท แต่ต่อมาได้เกิดคัมภีร์อุปนิษัทขึ้นอีก ซึ่งเป็นคัมภีร์ท่ีกล่าวถึง

เรื่องธรรมชาติของจักรวาลและวิญญาณมนุษย์ อันส่งผลกระทบถึงความคิดและการด าเนินชีวิตของชาว
อินเดียอย่างมาก 

 
หลักค าสอน 
ค าสอนส าคัญในคัมภีร์อุปนิษัทนั้นสรุปได้ ๕ เรื่องคือ 
๑. ปรมาตมัน หรือ พรหม คือวิญญาณหรือตัวตนด้ังเดิม หรือใหญ่ ท่ีเท่ียงแท้ถาวร เป็นหนึ่ง

และอมตะ 
๒. อาตมัน หรือชีวาตมัน คือส่วนย่อยของปรมาตมันหรือพรหมท่ีแยกออกมาอยู่ในแต่ละบุคคล 
๓. การกลับเข้าไปรวมกับปรมาตมันหรือพรหมได้นั้นคือการพ้นทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก 
๔. ชีวาตมันจะกลับไปรวมกับปรมาตมันได้นั้น ผู้นั้นจะต้องบ าเพ็ญกิริยา ประกอบพิธีต่างๆ จน

บรรลุถึงโมกษะ (หลุดพ้นจากอัตตา) ชีวาตมันก็จะกลับไปรวมกับปรมาตมันได้. 
๕. เร่ืองกฎแห่งกรรม คือสอนว่ากรรมเป็นเครื่องก าหนดของชีวิตในภพหน้า กล่าวคือใครท าส่ิงใด

ในชาตินี้ ย่อมได้ส่ิงนั้น ในชาติหน้า 
 
หลักความเชื่อที่ส าคัญ 
ค าสอนในคัมภีร์อุปนิษัทนี้เองท่ีท าให้เกิดความเช่ือเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด และเรื่องนรก

ใต้ดิน สวรรค์บนฟ้า ผี สาง เทวดา ต่างๆ  ขึ้นมา รวมท้ังเรื่องอาวตารของพระนารายณ์ท่ีเกิดมาเพื่อช่วย
โลก เช่น อวตารมาเป็นพระรามเพื่อฆ่ายักษ์ หรือแม้เรื่องอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อสอนพวกอสูร
ผิดๆ จะได้ไม่มีฤทธิ์เดช จะได้ก าจัดได้ง่าย เป็นต้น นี่เองท่ีท าให้ผู้ท่ีไม่รู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องก็จะ
เช่ือกันว่าพุทธศาสนานั้นแยกออกมาหรือเป็นเพียงสาขาหนึ่งของศาสนาฮินดูเท่านั้น ซึ่งความเช่ือนี้ก็ได้
เข้าไปปะปนอยู่ในค าสอนของพุทธศาสนาในระดับศีลธรรมเต็มไปหมด และก็ยังเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้
พุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดียอีกด้วย 

 
นิกาย 
นิกายใหญ่ๆ ของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีอยู่ ๖ นิกายคือ 
๑. นิกายไวษณวะ ซึ่งนับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด 
๒. นิกายไศวะ ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด (พวกนี้เรียกว่าพวกลึงค์ยัติซึ่งนิยมพกลึงค์

เล็กๆ คาดไว้ที่เอว) 
๓. นิกายศักดา ซึ่งพวกนี้นับถือลักษณะสตรีเพศคือนับถือมเหสีของพระวิษณุ คือเจ้าแม่กาลี ใน

ฝ่ายท่ีดุร้าย 



๑๗๐ 

๔. นิกายคณพัทยะ ซึ่งนับถือพระคเณศท่ีมีเศียรเป็นช้าง 
๕. นิกายสรภัทธะ ซึ่งนับถือบูชาพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุด 
๖. นิกายสมารธะ ซึ่งเป็นนิกายใจกว้างนับถือเทพเจ้าทุกองค์. 
 
จุดหมายสูงสุด 
จุดหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูก็คือการได้กลับไปรวมอยู่กับพรหมหรือปรมาตมัน ซึ่ง

ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไป ส่วนจุดหมายรองลงมาก็คือการได้ขึ้นสวรรค์เสพสุขอยู่กับ
นางฟ้าบนสวรรค์นานๆโดยไม่ต้องท างาน 

 
ความเชื่อและหลักปฏิบัติ 
ชาวอินเดียวจะมีการแบ่งผู้คนออกเป็นพวกๆหรือวรรณะตามความเช่ือจากศาสนาฮินดูคือ 
๑. วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุด ได้แก่พวกผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
๒. วรรณะกษัตริย์ ได้แก่พวกกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมือง 
๓. วรรณะแพศย์ ได้แก่พวกพ่อค้า ช่างฝีมือ 
๔. วรรณะศูทร ได้แก่พวกคนใช้ 
ชาวอินเดียจะยึดถือเรื่องวรรณะกันมาก ถ้าใครแต่งงานกันต่างวรรณะ ลูกออกมาจะเป็นพวก

จัณฑาล ซึ่งเป็นคนช้ันต่ าสุดท่ีสังคมรังเกียจ ส่วนวรรณะพราหมณ์ท่ีถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดเพราะเขาถือ
ว่าพราหมณ์เกิดมาจากพรหม. หลักปฏิบัติของศาสนาฮินดูนั้นก็มีหลักศีลธรรมอยู่มากมาย แต่เน้นไปท่ี
การบูชาเทพเจ้าท่ีตนนับถือ และยังมีความอดทนท่ีจะรับความทุกข์ยากโดยไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไข 
เพราะถือว่านี่เป็นกรรมของตนหรือเป็นพรหมลิขิตไม่สามารถหลีกหนีได้ ไม่มีใครจะมาช่วยเหลือได้ จึง
ท าให้เกิดความนิ่งดูดายหรือใจด าไม่ค่อยจะมีใครช่วยเหลือใคร เพราะถือว่าเป็นกรรมของเขาเองท่ีท าไว้
ในชาติก่อน ส่วนคนท่ีไปช่วยก็ช่วยเพราะอยากให้ตนมีสภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่ได้ช่วยเพราะความสงสาร
อย่างแท้จริง. 

 
ประเทศที่นับถือ 
ปัจจุบันศาสนาฮินดูจะมีผู้คนนับถือมากเฉพาะในประเทศอินเดีย และยังมีผู้ท่ีทรมานร่างกายหรือ

บ าเพ็ญทุกรกิริยาเพื่อให้บรรลุถึงโมกษะอยู่ด้วย แต่ก็มีผู้คนนับถือประปรายอยู่ในประเทศต่างๆท่ัวโลก 
และนิยมเรียกกันว่าศาสนาพราหมณ์ 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 

ประเพณี 
ศาสนาฮินดูมีประเพณีต่างๆมากมาย ส่วนมากเป็นประเพณีบูชาเทพเจ้า เช่นการฆ่าสัตว์บูชายัญ

ต่อเจ้าแม่กาลี ซึ่งบางครั้งก็มีการฆ่ามนุษย์เพื่อบูชายัญเพราะเช่ือว่าเทพเจ้าจะพอในและดลบันดาลให้
ความหายนะหรือโรคระบาดหายไปได้ 
 

ผู้สืบทอด 
ศาสนาฮินดูจะมีพราหมณ์ เป็นผู้ผูกขาดการประกอบพิธี และท าหน้าท่ีส่ังสอน และจะมีการเรียน

พระเวทหรือศึกษาคัมภีร์พระเวท ถ้าใครเรียนจบถือว่าเก่งมาก จนเกิดประเพณีว่าผู้หญิงจะต้องไปสู่ขอ
ผู้ชายมาแต่งงานเพราะว่าผู้ชายมีค่าสูงส่ง โดยผู้จบพระเวทจะสามารถประกอบพิธีท าให้มีรายได้งาม 
อย่างเช่นถ้าใครจะให้ญาติท่ีตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์จะต้องน าทรัพย์หรือของมีค่า เช่นโค มาให้พราหมณ์
มากๆ เพื่อพราหมณ์จะได้สวดส่งวิญญาณของญาตินั้นให้ข้ึนสวรรค์ ถ้าใครยากจนก็ไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์  

 
สถานที่ส าคัญ 
สถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งอยู่ท่ีเมืองพาราณสี ท่ีต้ังอยู่ท่ีฝ่ังของแม่น้ าคงคาท่ีเรียกว่า กาสี ซึ่งคนท่ี

เคร่งครัดในศาสนาฮินดูทุกคนจะต้องด้ินรนมาตายท่ีวงกลมศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีรัศมีประมาณ ๑๐ ไมล์จากจุด
ศูนย์กลางของตัวเมืองท่ีเรียกว่าปัญจะโกสี ซึ่งผู้คนจะมาแสวงบุญกันท่ีนี่ให้มากครั้งเท่าท่ีจะท าได้ และลง
อาบน าในแม่น้ าคงคาท่ีถือว่าศักด์ิสิทธิ์ช าระล้างบาปได้ ดังนั้นเมื่อมีคนตายจึงนิยมน ามาเผาท่ีบริเวณนี้
และท้ิงศพลงแม่น้ าคงคา จนท าให้เมืองนี้เป็นเมืองท่ีเศร้าโศกตลอดกาล เพราะมีแต่งานศพและควันลอย
โขมงอยู่ตลอดเวลา สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งคือเมืองมธุรา ท่ีเป็นเมืองส าคัญศักด์ิสิทธิ์ของนิกายไวษ
วะท่ีต้ังอยู่บนฝ่ังแม้น้ ายมนา ท่ีถือว่าเป็นบ้านเกิดของพระกฤษณะ เมื่อถึงเทศกาลจะมีนักแสวงบุญมาท่ี
เมืองนี้และมีพิธีฟ้อนร าให้เกียรติแก่พระกฤษณะ ซึ่งนอกจากสถานท่ีส าคัญท้ังสองแห่งนี้แล้วยังมี
ศูนย์กลางทางศาสนาอีกหลายแห่ง. 
 
๑. เทศกาลส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 

๑.๑ เทศกาลคเณศจตุรถี  
นับเป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระท าในวันแรม ๔ ค่ า เดือน ๙ และ

วันแรม ๔ ค่ า เดือน ๑๐ ซึ่งถือว่าเป็นวันก าเนิดของพระพิฆเนศ เช่ือกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลก
มนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและ
การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ท่ัวอินเดียและท่ัวโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปท่ัวเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ าศักด์ิสิทธิ์สายต่างๆ  ถนน
หนทางท่ัวทุกหนแห่งจะมีแต่ผู้คนออกมาชมการแห่องค์เทวรูปนับร้อยนับพันองค์ ผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุด



๑๗๒ 

ส่าหรีสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปส้ินสุดท่ีแม่น้ าศักด์ิสิทธิ์ เช่น แม่น้ าคงคา แม่น้ าสรัสวตี ฯลฯ แล้วท า
พิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ าหรือทะเล 

เทศกาลคเณศจตุรถีและพิธีกรรมต่างๆ กระท ากันมาแต่โบราณ มีรายละเอียดปลีกย่อยอีก
มากมาย และหนึ่งในพิธีกรรมท่ีกระท ากันก็คือ "เอกวีสติ ปัตรบูชา" หรือการบูชาด้วยใบไม้ ๒๑ ชนิดเป็น
เวลา ๒๑ วัน (อ่านเรื่องการบูชาด้วยใบไม้ได้จากหน้าแรก) 

ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๘ มีเหตุการณ์ท่ีฮือฮากันมากท่ีสุดก็คือ ปรากฏการณ์ท่ีเทวรูปด่ืม
นมสดก็ปรากฏข้ึนมาท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งตรงกับเทศกาลประกอบพิธี คเณศจตุรถี หรือพิธี
อุทิศต่อพระคเณศพอดีท าให้ปรากฏการดังกล่าวได้รับความสนใจไปท่ัวโลก หนังสือพิมพ์ท่ีตีพิมพ์
เรื่องราวดังกล่าวขายดีเป็นเทน้ าเทท่า ผู้คนแตกตื่นพากันไปดูเทวรูปด่ืมน้ านมกันแพร่หลาย 
 ในวันท่ีประกอบพิธีคเณศจตุรถีนั้น ประชาชนท้ังหลายต่างพากันมาท าสักการะบูชารูปเคารพ
ของพระคเณศท่ีปั้นด้วยดิน (เผา ) เครื่องบูชาจะประกอบไปด้วยดอกไม้ (โดยเฉพาะดอกไม้สีสดใส เช่น 
สีแดง, สีเหลือง, สีแสด,) ขนมต้ม, มะพร้าวอ่อน, กล้วย, อ้อย, นมเปรี้ยว,(แบบแขก) ขณะท าการบูชา ผู้
บูชาจะท่อง พระนาม ๑๐๘ ของพระองค์ หลังจากการบูชาแล้วก็จะเชิญพราหมณ์ ผู้ประกอบพิธีมาเล้ียง
ดูให้อิ่มหน าส าราญ และมีข้อห้ามในวันพิธีคเณศจตุรถีนี้คือ ห้ามมองพระจันทร์อย่างเด็ดขาด และถือกัน
ว่าถ้าผู้ใดได้มองพระจันทร์ (เห็นพระจันทร์) โดยพลาดพล้ังเผลอเรอไป พวกชาวบ้านก็จะพากันแช่งด่าผู้
นั้นทันท่ี และท่ีชาวบ้านด่านั้น ก็เป็นความหวังดี มิได้ด่าด้วยความโกรธแค้น แต่ด่าเพราะเช่ือกันว่าการ
ด่าการแช่งนั้นจะท าให้คนๆนั้นพ้นจากค าสาปไปได้   

 
 

รูปภาพที่ ๑๑๑  การเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสเป็นคลา้ยวนัประสูติของพระคเณศวร 
ที่มา : http://4.bp.blogspot.com/-fXwO-gatoQc/Uitcaq2TioI/AAAAAAAAqqc/ExkfLKcjmMo/s1600/REU-INDIA__001.jpg 

 

 ประวัติความเป็นมา 
 ความเป็นมามีอยู่ ๒ ความเช่ือ ดังนี้ 
 เรื่องท่ีหนึ่งกล่าวไว้ว่า สืบเนื่องมาจากการที่พระคเณศพลัดตกจากหลังหนูจนท้องแตก (เพราะ
หนูตกใจท่ีมีงูเห่าเล้ือยผ่านหน้า และพระคเณศเสวยขนมต้มมามาก) ขนมต้มทะลักออกมาพระคเณศ ก็

http://4.bp.blogspot.com/-fXwO-gatoQc/Uitcaq2TioI/AAAAAAAAqqc/ExkfLKcjmMo/s1600/REU-INDIA__001.jpg


 ๑๗๓ 

รีบเก็บขนมต้มยัดกลับไปในพุง และจับงูเห่าตัวนั้นมารัดพุงขณะเดียวกันพระจันทร์ ก็เผอิญมาเห็นเข้าก็
อดข าไม่ได้หัวเราะออกมาดังสนั่นพระคเณศโกรธยิ่งนัก เอางาขว้างไปติดพระจันทร์จนแนน่ ท าให้โลกมืด
ลงทันท่ี เพราะไฟดับ (เหมือนราหูอมจันทร์) 
 พระอินทร์และทวยเทพทั้งหลายทราบเรื่อง ก็ต้องพากันไปอ้อนวอน พระคเณศจึงยอมถอย
เอางาออก แต่พระจันทร์ก็ต้องได้รับโทษอยู่คือ จะต้องเว้าๆแหว่งๆเป็นเส้ียวๆไม่เต็มดวงทุกคืน จนถึงวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ าและแรม ๑ ค่ า จึงจะเต็มดวง 
 ส่วนอีกเรื่องหนึง่เล่าว่าพระคเณศสาปคนท่ีมองดูพระจันทร์ในวันท่ีบูชาพระองค์คือ หากใคร
มองดูพระจันทร์ในวนันี้ ผู้นั้นก็จะต้องกลายเป็นคนจัณฑาล และคนจัณฑาลในสังคมอินเดียจะเป็นท่ี
รังเกียจของคนวรรณะอืน่ๆทุกๆวรรณะ (เพราะถอืว่าคนจัณฑาล ไม่มีชนช้ัน เป็นชนช้ันต่ า ) ดังนั้นค า
สาปให้เป็นจัณฑาลจึงเป็นโทษร้ายแรงยิ่งนัก 
 

๑.๒ เทศกาลนวราตรี 
จุดเริ่มต้นของ ฤดูร้อนและ จุดเริ่มต้นของ ฤดูหนาวเป็นจุดแตกต่างท่ีส าคัญทางภูมิอากาศ และ 

พลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีมีต่อโลกมนุษย์ และสองช่วงนี้ก็เป็น ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับการบูชาพระแม่
ศักติ  ซึ่งถือเป็นเทศกาลส าคัญท่ีมีการก าหนดเอาไว้ตามปฏิทินจันทรคติฮินดู 

งานนวราตรีแบบการบูชาใหญ่จะจัดขึ้นปีละสองครั้ง คือในช่วงขึ้นปีใหม่แบบฮินดู (ขึ้น ๑ – ๙ ค่ า 
เดือน ๕ )เรียกว่าจิตตรา นวราตรี และในช่วงปลายปี (ขึ้น ๑ -๙ ค่ า เดือน ๙) เรียกว่า  สารท นวราตรี 
ความเช่ือเก่าแก่ของชาวอินเดียนั้นถือกันว่าในหนึ่งปีประกอบไปด้วยฤดูร้อน และฤดูหนาว ฤดูกาลท่ี
ผลัดเปล่ียนส่งผลต่อร่างกายและจิตใจมนุษย์ จึงเกิดการบวงสรวงเทพเจ้าผู้คุ้มครองเพื่อขอพลังแห่งชีวิต 

 

 นวราตรี เป็น เทศกาลของชาวฮินดูเพื่อท าการสักการบูชาแด่พระแม่ศักติมหาเทวี  ค า”นว
ราตรี” หมายถึง เก้า คืน ในภาษาสันสกฤต ความหมาย เก้า คือ “นว” และ “ราตรี” คือ 
กลางคืน  หมายความว่า ใน เก้าคืนกับอีกสิบวัน ในการบูชา ศักติเทวี ท้ัง ๙ ปาง ( อวตารของพระแม่ทุร
คาเทวี ) และเทวีองค์อื่นๆในศาสนาฮินดูด้วยเช่นกัน 

 ศักติเป็นเทพีแห่งอ านาจท่ีสูงสุดในจักรวาล ในช่วงเวลานวราตรีนี้ผู้ศรัทธาจะได้รับพรศักด์ิสิทธิ์
จากพระแม่  โดยผู้ศรัทธาจะถือพรตอดอาหารและท าการสวดมนต์อธิษฐานต่อพระแม่ศักติในปางต่างๆ 

ในค่ าคืนแห่งวันนวราตรีเทพีศักติจะปรากฏองค์ในมิติท่ีแตกต่างกันเป็นสามรูปแบบคือ พระแม่
ลักษมี พระแม่สรัสวดีและพระแม่ทุรคาเทวี  และวันนวราตรีจะถูกแบ่งการบูชาออกเป็นสามชุด ชุดละ
สามวันโดยมีพิธีบูชาโดยเฉพาะแต่ละองค์ 

 โดยสามวันแรกจะท าการบูชาพระแม่ทุรคาเทวี หรือเทวีแห่งพลังอ านาจ สามวันถัดไปจะบูชา
พระลักษมีหรือเทพีแห่งความมั่งค่ังและสามวันสุดท้ายส าหรับการบูชาพระแม่สรัสวดีหรือเทพีแห่งวิชา
ความรู้ 

 



๑๗๔ 

 
 

รูปภาพที่ ๑๑๑   พิธีโปรยผงเจิมศักดิ์สิทธิ์ เทศกาลนวราตรี 
ที่มา : http://www.horoguide.com/wp-content/uploads/2011/10/navaratri14.jpg 

 
นวราตรี ของลัทธิศักติ ตันตระ 
ส าหรับโบสถ์ฮินดู ทีนับถือลัทธิ ศักต ิจะท าการบูชาพระแม่ทุรคาท้ัง ๙ปาง ใน ๙วันแห่งพิธีกรรม

โดยแบ่งท าพิธีดังนี้  
วันแรก - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางไศลปุตรี ธิดาของหิมพาน ราชาแห่ง

ภูเขา ซึ่งเป็นรูปแบบของศักติท่ีเป็นสหายของพระอิศวร 
วันที่สอง - จะท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางพรหมจาริณี  ช่ือเป็นท่ีมาของค าว่า 

'พระพรหม' ซึ่งหมายถึง 'ทาปะ' หรือ การลงทัณฑ์ (มาตา ศักติ) 
วันที่สาม - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางจันทรฆัณฎา ทรงปราบอสูรด้วยเสียง

ระฆัง สัญลักษณ์ของความงามและความกล้าหาญ 
วันที่สี่ - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางกูษามาณฑา  ผู้สร้างของจักรวาลท้ังหมด 
ห้าวัน - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางสกันทมาตา แม่ของพระขันทกุมารนักรบ

ผู้กล้าหาญ โอรสผู้เกิดจากพระศิวะ   
วันที่หก - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางกาตยานี ทรงปราบอสูร ด้วยปางท่ีมี

สามเนตรและส่ีกร 
วันที่เจ็ด - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางกาลราตรี หรือกาลี ทรงเสวยเลือดอสูร 

หมายถึงการท าให้ผู้ท่ีช่ืนชอบความกล้าหาญ 
วันที่แปด - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี เรียกว่า ปางมหาเคารี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่งธัญชาติ 

ท าให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ 



 ๑๗๕ 

วันที่ เก้า - ท าการบูชาพระแม่ทุรคาในปางท่ี  เรียกว่า ปางสิทธิธาตรี ทรงเป็นเจ้าแม่แห่ง
ความส าเร็จ 

 
โดยปกติวันนวราตรีจะมีปีละ ๕ คร้ัง คือ 

1. วสันต นวราตรี นี้มีการเฉลิมฉลองในช่วง วสันตฤดู  (จุดเริ่มต้นของฤดูร้อน) (มีนาคมถึง
เมษายน) นี้เป็นท่ีรู้จักกัน ในช่ือ จิตรา นวราตรี  จะตกอยู่ในช่วงเดือน จิตรามาส 

2. คุปตะ นวราตรี  เรียกกันว่า  อาสาฬหะ นวราตรี เป็นพิธีจัดขึ้นเก้าวันเพื่อบูชาถวายแด่ เทพี
ศักติท้ัง ๙ปาง ในเดือน อาสาฬหะมาส (เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) 

3. สารท นวราตรี (ศารทิยะ นวราตรี) เป็นเทศกาลท่ีส าคัญท่ีสุดของเทศกาลนวราตรี (มหานว
ราตรี) และมีการเฉลิมฉลองในขึ้น ๑ ค่ าของเดือนอัศวินีมาส  เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงฤดู
สารท (จุดเริ่มต้นของฤดูหนาว, กันยายนตุลาคม) 

4. เปาษะ นวราตรี เป็นพิธีเก้าวันท่ีบูชาศักติเทวีทั้ง ๙ปาง ในเดือนปุษยะมาส (ธันวาคมมกราคม) 

5. มาฆะ นวราตรี เป็นพิธีเก้าวันท่ีบูชาศักติเทวีท้ัง ๙ปาง ในเดือนมาฆะมาส (เดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์) 

 วันอัญเชิญพระแม่สรสฺวตี หรือ สุรัสวตี อาวาหนะ บูชา เป็นวันแรกท่ีกระท าพิธีบูชาพระแม่
สุรัสวดี ในเทศกาลนวราตรี 

 วันสรสวตี บูชา เป็นพิธีบูชาพระแม่สุรัสวดีในวันท่ี ๒ ในเทศกาลนวราตรี ซึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่
ในการบูชาพระแม่สุรัสวดี 

 วันทุรฺคา อัษฺฏม ีหรือ มหานวมี หรือ วันมหาอัษฎมี หรือ มหาทุรคาอัษฎมี  เป็นวันท่ีสองของ
พิธีทุรคา บูชา ซึ่งวันนี้จะเป็นวันส าคัญท่ีสุดของพิธีทุรคา และพิธีจะเริ่มต้นด้วย การสรงน้ าหรือพิธีมหา
สนาน  และพิธีโษฑโศปจารปูชา และท าการบูชาพระแม่ทุรคาท้ัง ๙ปาง และในวันนี้สาวพรหมจารีย์จะ
ได้รับการแต่งตัวเป็นองค์พระแม่ทุรคา ซึ่งพิธีนี้เรียกว่า พิธีกุมารีบูชาในช่วงพิธีนวราตรีจะมีช่วงเวลาหนึ่ง
ท่ีเรียกว่า “สนธิกาล” ซึ่งจะตรงกับเวลาของ ๒๔ นาทีแรกของวันนวมีดิถี (๙ ค่ า) ในช่วงเวลาสนธิกาล 
(ช่วงรอยต่อของวัน ๘ค่ า-๙ค่ า) จะถือว่าเป็นฤกษ์มงคลและเวลาท่ีศักด์ิสิทธิ์มากท่ีสุดในเทศกาลนวราตรี 
และบางแห่งก็จะมีการฆ่าสัตว์บูชายัญ หรือถวายผลไม้แด่พระแม่ทุรคา เรียกว่า “พลีทาน” โดยการฆ่า
สัตว์เพื่อบูชายัญเป็นส่ิงท่ีคัมภีร์พระเวทห้ามกระท าในทุกกรณี  ดังนั้นพราหมณ์ผู้ท าพิธีจึงท าการถวาย
ผลไม้แด่พระแม่ทุรคาและบูชาพระแม่ด้วยตะเกียง ๑๐๘ ดวงแทน 

 



๑๗๖ 

 ๑.๓  เทศกาลมหาศิวะราตรี 1 
 มหาศิวะราตรี ความยิ่งใหญ่แห่งพิธีกรรมการบูชาพระศิวะมหาเทพพระเทวาธิเทวะ มหาเทวะ 
(พระศิวะ) พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้สร้างทุกส่ิงทุกอย่าง พระผู้เกิดก่อนทุกส่ิง พระผู้ไม่มี
วันเกิดและตาย พระองค์มีพระนามมากมาย แต่ละพระนามนั้นมีความหมายดีในตัวเอง พระนามของ
พระมหาเทพที่กล่าวถึงในโศลกมี ๒๔๐ พระนาม 
 พระนามท้ังหลายนี้ เป็นเพียงส่วนน้อยท่ีเคยได้พบเห็น ได้ยินกันมา และในบางครั้งก็น าเอา
พระนามของพระมหาเทพเหล่านี้ มากล่าวสวดเพื่อขอพรในส่ิงท่ีปรารถนา หรือในการท าพิธีกรรม
บวงสรวงต่างๆ ซึ่งเรียกการสวดมนตร์นี้ว่า มนต์ นามวลี บูชา 
 ท่านฤษีสูต นับได้ว่าเป็นฤษีท่ีมีความรู้ในเรื่องราวแห่งพระปุราณท้ังหลาย เป็นศิษย์เอกแห่ง
ฤษีวยาส ได้กล่าวถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่แห่งการรบัฟังเรื่องพระมหาศิวปุราณ เพื่อท่ีจะได้รับผลบุญอัน
เท่าเทียมกับการได้กราบไหว้บูชาต่อพระศิวะมหาเทพ 
 “ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกสมาธิถึงพระศิวเทพ เทพเจ้าแห่งพระแม่อัมพิกาปารวตี พระองค์ผู้ทรง
เป็นมงคลยิ่งจากจุดเริ่มต้นถึงกาลอวสาน พระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบเท่าได้ พระองค์ผู้
เป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาล ผู้ไม่มีวันเกิดและตาย เทพเจ้าแห่งอาตมัน วิญญาณท้ังหลาย พระผู้มีห้าพักตร์ 
พระผู้ปัดเป่าท าลายบาปช่ัวร้ายท้ังหมด” 
 พระเทวาธิเทวะ มหาเทวะ ทรงเป็นผู้ให้ก าเนิดทุกส่ิงทุกอย่าง เรื่องราวของพระองค์เป็นเรื่อง
ลึกลับซับซ้อน พระมหาเทวะทรงเคยตรัสเล่าเพียงหนเดียวต่อเหล่าบริวารของพระองค์ และต่อมาก็ได้มี
การเล่ากันเรื่อยๆ จนกระท่ังทุกวันนี ้
 ฤษีสูต ได้เล่าว่า อันพระปุราณท้ังหลายท่ีมีอยู่ในโลก ๒๗ พระปุราณนั้น พระศิวะปุราณนับได้
ว่าเป็นบาทโคลงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด แบ่งออกเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทโคลง เป็นหัวข้อใหญ่ ๗ สัมหิตา (เรื่อง
โดยสังเขป) เป็นเรื่องราวระบุถึงพระศิวะเทพและการส าแดงฤทธิ์อ านาจท้ังหมดไว้อย่างละเอียด ด้วยการ
อ่าน ได้รับฟัง หรือการได้ท่องสวดพระศิวะปุราณนี้แล้ว จะท าให้ผู้นั้นมีจิตใจอันบริสุทธิ์ขึ้น ในบั้นปลาย
เขาจะได้ขึ้นไปสู่ยังอาณาจักรแห่งพระศิวะเทพ ใช้ชีวิตในโลกอันสูงสุด การได้รับฟังเรื่องแห่งพระศิวะ
เทพเพียงเล็กน้อยด้วยดวงจิตท่ีต้ังมั่นบูชาแล้ว จะท าให้เขาผู้รับฟัง มีจิตใจสะอาด พ้นจากความทุกข์และ
ได้รับพรแห่งความผาสุกอันเป็นอิสระจากบาปท้ังหลายได้ จะได้รับซึ่งคุณงามความดี เท่ากับการได้
ประกอบพิธีกรรมแห่งราชสูรยะ และการบูชา พระเพลิง อัคนิษโฆมะ เป็นจ านวนหนึ่งร้อยพิธีกรรม 
 เรื่องพระศิวปุราณนี้ พระศิวเทพทรงสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นน้ าอมฤตแก่ผู้ท่ีมีความจงรักภักดี
ของพระองค์ได้ด่ืมกิน เพื่อขจัดความทุกข์และบาปท้ังหลายให้หมดส้ินไป 
พระปุรุษท่ีสูงท่ีสุดนั้น คือ พระมหาเทวะ (พระศิวเทพ) พระมหาเทวะทรงควบคุมพระมันทากินี (พระแม่
คงคา) ไว้บนเศียรของพระองค์ และทรงมีพระจันทร์เส้ียวเป็นพระมงกุฎประดับอยู่บนพระเกศา ทรงมี
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สามพระเนตร จีงเรียกพระองค์ว่า พระตรีเนตรเทพ พระองค์ทรงมีความร่าเริงเบิกบานอยู่ตลอดเวลา 
ทรงมี ๑๐ กร พระวรกายของพระองค์นั้นทาถูด้วยเถ้าถ่านจากเชิงตะกอน ทรงมีงูท้ังหลายเป็น
เครื่องประดับบนพระวรกาย ทรงถืออาวุธท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเหนืออาวุธท้ังหมด คือ พระตรีศูล (สามง่าม ซึ่ง
อาวุธนี้ไม่มีผู้ใดมีไว้นอกจากบุคคลนั้นอยู่ในสายแห่งพระศิวเทพเท่านั้น) 
 พระมหาศิวเทพ ทรงแบ่งภาคมาในรูปร่างแห่งพระกาล (เทพเจ้าแห่งกาลเวลาและความตาย) 
พระมหาเทวะทรงพระส าราญสุขร่วมอยู่กับพระศักติ-ศิวะ พร้อมกันนั้นพระองค์ทรงสร้างสถานท่ีอัน
ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแห่งหนึ่ง เรียกสถานท่ีแห่งนี้ว่า พระศิวโลก เป็นสถานท่ีสูงสุดท่ีทุกๆ คนใฝ่ฝันท่ีจะได้ขึ้น
ไปอยู่อาศัย เป็นบั้นปลายแห่งชีวิต เป็นสถานท่ีไร้บาป มีแต่ความผาสุกส าราญ เป็นท่ีท่ีมีแสงสว่าง
สวยงามมาก สถานท่ีแห่งนี้เรียกอีกช่ือหนึ่งตามพระเวทว่า พระกาศิกา นับว่าเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธิ์
ท่ีสุด เป็นท่ีท่ีมีแต่ความอิสระเหนือทุกส่ิงทุกอย่าง สถานท่ีแห่งนี้จะไม่ปราศจากพระมหาเทวศิวเทพและ
พระแม่ศักติ-ศิวาเลย แม้ในเวลาแห่งการท าลายล้างอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ดังนั้นสถานท่ีแห่งนี้จึงนับได้ว่า
เป็นสถานท่ีอันสูงสุด ไม่มีวันดับสลายไปได้ จึงเรียกสถานท่ีแห่งนี้ว่า พระวิมานอวิมุกตะ 
 พระมหาเทวะและพระแม่ศักติศิวา ทรงอยู่ร่วมสุขอยู่ในป่าแห่งความสุขนี้นับเป็นเวลายาวนาน 
นานเท่าไหร่นั้นไม่สามารถท่ีจะค านวนออกมาได้ อันสถานท่ีแห่งนี้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ทุกชนิด ดอกไม้อัน
สวยงามและส่งกล่ินหอมอยู่ตลอดเวลา มีบ่อ สระน้ า ทะเลสาบเป็นจ านวนมาก อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ดอกบัวน้อยใหญ่ ออกดอกสวยงาม ดังนั้น พระมหาเทวะทรงเรียกสถานท่ีนี้ว่า “ป่าแห่งความสุข
ส าราญ” หรือพระวิมานอวิมุกตะ 
 เมื่อท้ังสองพระองค์ได้ทรงท่องเท่ียวไปท่ัวทั้งป่าอย่างทรงพระส าราญพระทัยร่วมกันแล้ว พระ
มหาศิวเทพทรงร าลึกถึงพระปรารถนาของพระองค์ท่ีทรงต้ังพระทัยเอาไว้ ในการท่ีจะสร้างส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 
ขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงต้ังพระทัยว่า อันส่ิงมีชีวิตอื่นๆ จะต้องสร้างขึ้นมาด้วยพระองค์เอง เพื่อท่ีจะให้
พวกเขาเหล่านั้นได้รับช่วงภารกิจท่ีทรงมุ่งหมายเอาไว้โดยให้มีการสร้างส่ิงต่างๆ ข้ึนมาแทนพระองค์ ให้มี
การปกป้องคุ้มครอง รักษาส่ิงท่ีได้สร้างขึ้นมาให้อยู่คงทนมั่นคง ไม่มีการส้ินสุดลงไป และในบั้นปลายจะ
ให้มีการท าลายล้างเฉพาะส่ิงท่ีไม่ดี คงเหลือไว้แต่ส่ิงท่ีดีงามเท่านั้น ในจักรวาลจะเต็มไปด้วยส่ิงสวยงาม มี
แต่ความสงบสุข 
 พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ แคว้นกาศีกา และจะทรงท่องเท่ียวไปยังท่ีต่างๆ เพื่อคอยให้การ
ช่วยเหลือต่อดวงวิญญาณท้ังหลายให้หลุดพ้นจากบาป เป็นอิสระ ให้พรแห่งความสุข บ าบัดทุกข์ของ
จักรวาลให้แก่คนท่ีมีบุญท่ีได้สร้างสมเอาไว้ โดยท่ีพระองค์จะเป็นผู้เฝ้าดูการสร้างและจะไม่ทรงห่วงใยใน
การสร้างนี้เลย 
 พระศิวเทพทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็น “นิษกล” ไร้พระนามและไรรู้ปร่าง แต่
ผู้บูชาจักกราบไหว้รูปร่างของพระองค์ได้ ด้วยการปฏิบัติตนให้มั่นคงและบูชาต่อสัญลักษณ์ของพระองค์ 
คือ พระศิวลึงค์ นั่นเอง 



๑๗๘ 

 พระมหาเทวะศิวเทพ ทรงเป็นพราหมณ์สูงสุดและเป็นประปรักฤติ ผู้อยู่เหนือธรรมชาติ คือไม่
มีการเกิดและการตาย พระผู้สร้างธรรมชาติด้วย พรหมมัตวะ และ ชีวัตตวะ (ผู้มีขนาดใหญ่โตท่ีสุด และ
เป็นต้นเหตุแห่งการเจริญเติบโต) พระมหาเทวะทรงเป็นอาตมัน (แห่งดวงจิต) ด้วยพระสมัตวะ (ความ
เท่าเทียมกัน)  และพระวยามัตวะ (การแผ่กระจายอยู่ท่ัวไปทุกหนแห่ง) เทพเจ้าองค์อื่นๆ ท้ังหมดนับเป็น
เพียง อนาตมัน (มีดวงวิญญาณท่ีเป็นเอกเทศเท่านั้น) เทพเจ้าองค์อื่นๆ จึงไม่สามารถมีสมญานามว่า 
พระอีศวรเทพ ได้ 
 อันกิจกรรมท้ัง ๕ ประการแห่งการสร้างจักรวาลนั้น (สร้าง อนุรักษ์ สังหาร มายา ให้พร) นั้น
พระมหาเทพเป็นผู้ก าหนดให้บังเกิดขึ้นมา ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระอีศวรเทพเจ้ายิ่งใหญ่ท่ีไม่มีวัน
เปล่ียนแปลง 
 
 พระมหาเทพศิวะทรงกล่าวถึงพระประสงค์ของพระองค์ ว่า วงจักรแห่งความม่ันคงทั้ง ๕ 
ประการนั้น ประกอบไปด้วย 
 ๑. พระสรคะ (การสร้างจักรวาล รวมถึงการสร้างส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตข้ึนมา) 
 ๒. พระสถิติ (การอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่มั่นคงถาวรต่อไป) 
 ๓. พระสังหาร (การท าลายล้างส่ิงต่างๆ ท าลายส่ิงช่ัวร้ายให้หมดส้ินไป เพื่อให้จักรวาลอยู่ด้วย
ความผาสุกต่อไป) 
 ๔. พระตริโรภาวะ (การกระท าอันเร้นลับ ยิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจได้) 
 ๕. พระปรักฤติ (ความเป็นอิสระจากวงเวียนแห่งชีวิตท่ีมีการเกิดและตาย การหลุดพ้น) 
 อันกิจกรรมยิ่งใหญ่ ๔ หัวข้อแรก เกี่ยวกับการวิวิฒนาการแห่งจักรวาลนั้น เป็นกิจกรรมการ
สร้างสรรพส่ิง ส่วนข้อท่ี ๕ นั้นเป็นภารกิจท่ีลึกซึ้งมาก เป็นหน้าท่ีแห่งพระศิวเทพพระองค์เดียวท่ีทรงท า
หน้าท่ีนี้ เพื่อการดูแลซึ่งกิจกรรมแห่งการสร้างท้ัง ๕ ประการนี้ พระศิวมหาเทพจึงทรงมีพระพักตร์ ๕ 
พระพักตร์ 
 
 ความยิ่งใหญ่แห่งวันและพิธีกรรมศิวราตรี 
 วันและพิธีกรรมใดเล่าท่ีเป็นท่ีโปรดปรานแห่งพระศิวมหาเทพ พระศิวมหาเทพ ทรงเคยรับส่ัง
ไว้ว่า พิธีกรรมกราบไหว้บูชานั้นมีด้วยกันหลายพิธีกรรม ท่ีจะน ามาซึ่งความผาสุกในโลกนี้และโลกหน้า 
และความเป็นอิสระพ้นจากบาปได้ พิธีกรรมส าคัญท้ังหมดมีเพียง ๑๐ พิธีกรรมเท่านั้น บุคคลท้ังหลายผู้
เป็นใหญ่ในการประกอบพิธีกรรม “อาบาลศรุติ” ได้กล่าวถึง ๑๐ พิธีกรรมบวงสรวงอันเร้นลับแห่ง
พระศิวเทพ พิธีกรรมเหล่านี้จะต้องประกอบขึ้นโดยผู้รู้ บากบั่นหมั่นเพียรต้ังมั่นในการเคารพบูชาเป็น
ยอดยิ่ง พิธีกรรมเหล่านี้จึงจะส าเร็จด้วยด ี
 ในพิธีกรรมท่ียิ่งใหญ่นั้น หนึ่งในพิธีกรรมก็คือ พิธีกราบไหว้บูชาต่อพระศิวเทพ ในวันศิวราตรี 
ด้วยเหตุนี้จึงควรประกอบพิธีนี้ให้เป็นประจ าสม่ าเสมอทุกปี เพื่อให้ส าเร็จสมความปรารถนา อันผลบุญท่ี



 ๑๗๙ 

จะได้รับและน ามาซึ่งความสุขสมบูรณ์ ได้รับความเป็นอิสระพ้นจากบาปท้ังหลาย ไม่มีพิธีกรรมอื่นใดแล้ว
ท่ีจะให้ผลบุญมากไปกว่าพิธีนี้ 
 มีผลต่อบุคคลผู้ไม่หวังส่ิงใด ผู้หวังซึ่งความปรารถนา ผลอันเป็นพิเศษต่อคนท้ังหมด ทุกช้ัน
วรรณะ แม้แต่เด็กเล็กๆ หรือต่อผู้หญิงก็ตาม พิธีกรรมนี้นับได้ว่าน ามาซึ่งผลบุญให้ส าเร็จวสมประสงค์
และยิ่งใหญ่ท่ีสุด ในข้างแรมของเดือนมาฆะ พิธีกรรมกราบไหว้บูชาต่อพระศิวเทพในวันศิวราตรี จะ
ประกอบข้ึนเมื่อถึงวันจตุรทษี (วันแรม ๑๔ ค่ า) ประกอบต้ังแต่เช้าตรู่ถึงเท่ียงคืนของวันนั้น ผู้ท่ีประกอบ
พิธีกรรมนี้ จะได้รับผลบุญท่ียิ่งใหญ่ หลุดพ้นจากบาปท้ังหมดและได้ขึ้นไปอยู่ยังดิน แดนแห่งพระศิว
มหาเทพต่อไป 
 
 วันมหาศิวราตรี 
 วันมหาศิวราตรี เป็นท้ังงานพิธีกรรมและงานถือพรต วันนี้มีความหมายว่าเป็นราตรีกาลแห่ง
องค์พระศิวเทพ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ าของเดือนผลคุณ นับว่าเป็นวันท่ีผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ทุกช้ัน
วรรณะต้องร่วมกันประกอบพิธีต่อองค์พระศิวะมหาเทวะ บรรดาผู้ท่ีเคารพบูชาต่อพระองค์จะใช้เวลา
ตลอดคืนในการประกอบสมาธิ ท่องสวดมนตร์ ร้องเพลงสรรเสริญและเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่แห่ง
พระศิวเทพ (ศิวะ มหิมา หรือ ศิวะ ตันทวะ สโตตระ) 
 พระสัญลักษณ์ของพระศิวะ (ศิวลึงค์) จะต้องน ามากราบไหว้บูชาด้วยการรดน้ าคงคายัล 
น้ านม นมเปรี้ยว น้ าผ้ึง น้ ามันเนย ใบพลู ใบมะตูม ผลไม้ต่างๆ ข้ึเถ้า ดอกไม้ต่างๆ อันล้วนเป็นส่ิงจ าเป็น
ต่อการถวายบูชาพระศิวเทพ 
 ผู้บูชาพระศิวเทพจ านวนมหาศาลจะมาชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีกรรม ณ โบสถ์แห่งพระศิว
เทพ ใช้เวลายามราตรีประกอบพิธีบูชาและท าสมาธิถึงพระองค์ แคว้นพาราณสี ตารเกศวร ไพทนาถ วัล
เกศวรฒ รามเรศวรัม และท่ีอุขเชน ล้วนแล้วแต่เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีประดิษฐานพระศิวลึงค์ 
 มีเรื่องราวอันวิเศษของพระศิวเทพในวันส าคัญนี้ กาลครั้งหนึ่ง นายพรานป่าผู้หนึ่งมีนามว่า 
พรานสุสวาร อาศัยอยู่ใกล้กับแคว้นพาราณสี เล้ียงชีพด้วยการล่าสัตว์และจับสัตว์ขายในเมือง วันหนึ่ง
เขาได้ออกไปล่าสัตว์ป่า แต่ไม่พบกับสัตว์แม้แต่ตัวเดียว เขาจึงได้เท่ียวหาสัตว์ในป่าลึกจนพลบค่ า และ
ด้วยความเกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายในยามราตรี เขาจึงได้ปีนต้นไม้ใหญ่เพื่ออยู่บนนั้นให้ปลอดภัย ต้นไม้ต้น
นั้นคือต้นไทรใหญ่ และใต้ต้นไทรนั้นก็มีพระศิวลึงค์ประดิษฐานอยู่องค์หนึ่ง 
 ป่าแห่งนั้นตกดึกยิ่งน่ากลัว พรานผู้นั้นจึงท่องสวดมนตร์ภาวนาต่อพระศิวเทพ เขามีความวิตก
ห่วงใยต่อภรรยาและลูกๆ ว่าคง ต้ังหน้าต้ังตารอคอยเขาด้วยความหิวเป็นแน่แท้ ด้วยอาการ
กระสับกระส่ายของเขานี้ เขาเริ่มร้องไห้ ดึงใบไม้ออกจากกิ่งให้ร่วงลงพื้น โดนพระศิวลึงค์ท่ีอยู่ใต้ต้นไม้
โดยมิได้ต้ังใจ เป็นโชคดีอะไรเช่นนั้น วันนั้นก็คือวันศิวราตรี นายพรานได้กราบไหว้ต่อพระศิวเทพและ
เป็นท่ีโปรดปรานของพระศิวะมาก ต่อมาภายหลัง เมื่อเขาได้ส้ินลม เขาจึงได้ไปอยู่อย่างมีความสุขในศิว
โลก เป็นพระบริวารแห่งพระองค์ 
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 การปฏิบัติการกราบไหว้บูชาต่อพระศิวเทพในวันศิวราตรี 
 ผู้บูชาต่ืนแต่เช้าตรู่ อาบน้ าช าระร่างกายอย่างพิถีพิถัน แต่งตัวด้วยเส้ือผ้าท่ีสะอาด เมื่อได้
ปฏิบัติซึ่งกิจวัตรตอนเช้าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้บูชาจะต้องเดินทางมุ่งสู่วัดแห่งพระศิวเทพ เพื่อประกอบ
พิธีการกราบไหว้บูชา ภายหลังท่ีได้กราบไหว้อุทิศบวงสรวงบูชาต่อพระศิวเทพแล้ว ผู้บูชาจะต้องปฏิบัติ
ตนตามประเพณี โดยกล่าวว่า 
 “ข้าแต่เทพเจ้าแห่งเทพ ข้าแต่พระตรีเนตรเทพ ขอน้อมกราบไหว้บูชาต่อพระองค์ ข้าแต่พระ
มหาเทวะ ข้าพเจ้าปรารถนาประกอบพิธีกรรมในวันศิวราตรี อันเป็นพิธีบูชาท่ีศักด์ิสิทธิ์เพื่อพระองค์ ข้า
แต่พระมหาเทวะ ขอส านึกต่อพระอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ีน าผลให้พิธีกรรมนี้ส าเร็จลงด้วยดี ขอ
ทรงมอบความอุดมสมบูรณ์ และความผาสุกต่อข้าพเจ้าและบริวารด้วยเถิด” 
 เมื่อกล่าวดังนี้แล้ว ผู้บูชาจะน าเอาพระศิวลึงค์มาบูชาต่อในตอนกลางคืน ถวายเครื่องสังเวยต่อ
พระศิวเทพ เมื่อถวายเสร็จแล้วผู้บูชาจะอาบน้ าช าระร่างกายใหม่ สวมใส่เส้ือผ้าใหม่สะอาด บ าเพ็ญพรต
บูชาต่อไป ด้วยการท่องสวดมนตร์ถึงพระศิวเทพด้วยมนตร์ ๕ พยางค์ 
 
  ๑.๔. เทศกาลดีปาวลี 2 
 ดีปาวลี เทศกาลแห่งแสงสว่าง ท่ีเหล่าผู้บูชาเทพรู้จักกันดี ว่าเป็นวันบูชาพระแม่มหาลักษมี
เทวีแห่งทรัพย์และการเงิน แต่ลึกลงไปมากกว่านั้นยังมีอีกหลายต านานท่ีมาแห่งวันดีปาวลี  
 Diwali (ดิวาลี) หรือ ดีปาวาลี หมายถึง แถวหรือแนวของตะเกียงไฟ (rows of lighted 
lamps) ดังนั้น Diwali จึงเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟและความรื่นเริง เพื่อต้อนรับปีใหม่ของชาวฮินดู อีกท้ัง
ยังเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของคุณงามความดีท่ีมีต่อความช่ัวร้าย และแสงสว่างท่ีอยู่เหนือความมืดมน 
ยังแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูหนาวอีกด้วย จริงๆ แล้ว Diwali  นั้นเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่ 
พระราม และ นางสีดา พระมเหสี ในการเสด็จกลับมาสู่พระนคร อโยธยา (Ayodhya) ตามความเช่ือ
ของชาวฮินดู 
 
  ความเป็นมา 
 ต านานท่ีมาของเทศกาลดีปาวลีสามารถสืบย้อนกลับไปในสมัยโบราณอินเดียเมื่อเป็นเทศการ
แห่งการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง แต่มีต านานต่าง ๆ ช้ีไปท่ีจุดเริ่มต้นของ ทิวาลี หรือดีปาวลี บางรัฐในอินเดียเช่ือ
ว่าเทศกาลนี้เป็นงานฉลองการแต่งงานของพระลักษมีกับพระวิษณุ ในขณะท่ีในรัฐเบงกอลทางตะวันตก
ของอินเดียเทศกาลนี้จะเกิดขึ้นเพื่อเคารพสักการะพระแม่กาลีมหาเทวีความแข็งแกร่งและผู้ปราบมาร
,พระพิฆเนศ พระเป็นเจ้าผู้มีเศียรเป็นช้าง ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลและภูมิ
ปัญญาและยังบูชามากท่ีสุดมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ในเชนไน ดีปาวลีนั้นมีความส าคัญจากเหตุการณ์ท่ี
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ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามหิวาราผู้ได้บรรลุนิพพาน เทศกาลดิวาลี ยังเป็นการเฉลิมฉลองเอกราชท่ีได้รับ
กลับมาโดยพระรามพร้อมกับนางสีดาและพระลักษณ์จากสิบส่ีปีท่ีถูกเนรเทศของเขายาวและการปราบ
ปีศาจกษัตริย์แห่งยักษ์อสูร ทศกัณฐ์ หรือ ราวัณ (Ravana) และการเฉลิมฉลองความสุขของการกลับมา
ของกษัตริย์ของอโยธยาเมืองแห่งพระรามผู้เป็นสว่างแห่งอาณาจักรด้วยตะเกียงดิน Diyas (ตะเกียง
น้ ามันสร้างขึ้นด้วยดินปั้น) 
 
 วันของเทศกาลดิวาลีนั้นขึ้น ๔ วันโดยในแต่ละวันเพื่อเฉลิมฉลองแต่ละต านานในแต่ละวัน 
และแต่ละต านานมีเรื่องราวของเป็นตัวเองดังต่อไปนี้ 
 
 ต านานที่ ๑ นั้นคือ วันแรกของเทศกาลนารากะจตุรถีซึ่งเฉลิมฉลองการสังหารอสูร Naraka 
(นาระกะ)โดย พระกฤษณะ 
 ต านานที่ ๒ บูชาพระแม่มหาลักษมีเทพีแห่งความมั่งค่ัง ทรัพย์สิน การเงิน พระองค์ได้เมตตา
ท่ีจะประทานพรให้กับเหล่ามวลมนุษย์และสานุศิษย์แห่งท่าน ต านานยังได้กล่าวอีกว่า เป็นวันเฉลิมฉลอง
ชัยชนะแห่งวามนาวตาร(พราหมณ์แคระซึ่งเป็นอวตารหนึ่งแห่งพระวิษณุ) ท่ีได้รับชัยชนะจากการปราบ
อสูรพาลี 
 ต านานที่ ๓  หลังจากท่ีอสูรพาลีได้พ่ายแพ้ต่อพระวิษณุพระองค์ได้เมตตาให้พรอสูรพาลีมี
โอกาสท่ีจะได้ครองโลก ๑ วันภายใน ๑ ปี และก้าวออกมาจากนรกและสามารถท่ีจะปกครองโลกได้
เพียงวันเดียวเท่านั้น (ต านานนี้เป็นต านานแห่งเหล่าผู้บูชาอสูรพาลี เหล่าชาวเมืองพาลีก็จะจุดประทีป
โคมไฟทั่วเมืองและแห่แหนร้องร าท าเพลงเฉลิมฉลองการกลับมาแห่งราชาพาลี) 
 ต านานที่ ๔   Dvitiya ดวิทิยา (เรียกว่า Bhai Dooj ไบดุชหรือบางท่ีก็จะเรียกว่าวันไบดุย) ใน
วันนี้เหล่าน้องสาวที่แยกบ้านออกไปจะเชิญพี่ชายมาท่ีบ้านและเล้ียงดูอาหารพี่ชายของตน จากนั้นเมื่อ
พี่ชายกินอิ่มก็จะเจิมหน้าผากให้กับน้องสาวและให้ของขวัญกับน้องสาวของตนเอง 
 
 ความส าคัญของไฟและประทัดในเทศกาล ดีวาลี 
 พิธีกรรมท่ีเรียบง่ายมีความนัยยะส าคัญท่ี ความสว่างของบ้าน บ้านท่ีควรจะมีไฟสว่างท้ังบ้าน
ตลอดคืนและท้องฟ้าท่ีมีประทัด และ พลุ คือการแสดงออกถึงการกราบกรานขอบพระคุณสรวงสวรรค์
ส าหรับความรัก ความส าเร็จ สุขภาพ ความมั่งค่ัง ความรู้ สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง เสียงของไฟ
ประทุ เหล่าประทัด พลุท่ีจุดขึ้นบนท้องฟ้า บ่งช้ีของความสุขของคนท่ีอาศัยอยู่บนโลกท าให้พระเป็นเจ้า
รับรู้ว่าเหล่ามวลมนุษย์ส านึกยิ่งว่าตนได้รับพรและความกรุณามากเพียงใด 
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         บูชาพระลักษมี 3 
 เทพเจ้าองค์ส าคัญท่ีนิยมบูชากันในเทศกาลนี้ก็คือ พระลักษมี เทวีแห่งความมั่งค่ัง และพระ
คเณศ เทพเจ้าแห่งการก าจัดอุปสรรคท้ังปวง เช่ือกันว่าพระลักษมีจะทรงไปเยือนทุกบ้านเรือนในช่วง
เทศกาลนี้ เพื่อน าพาความมั่งค่ังและโชคลาภมาให้ กล่าวกันว่าพระนางจะมาเยือนบ้านหลังท่ีสะอาดท่ีสุด
เป็นแห่งแรก ดังนั้นผู้คนจึงต้องท าความสะอาดบ้านจนแน่ใจว่าสะอาดพอ จากนั้นจึงจะจุดตะเกียงไฟ
เพื่อเช้ือเชิญพระนางเข้ามาในบ้าน 
 การเริ่มต้นเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทิน
จันทรคติ และเฉลิมฉลองต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ วัน ในแต่ละวันของการเฉลิมฉลองก็จะมีความหมาย
แตกต่างกันออกไป 
 ในระหว่างเทศกาล Diwali ชาวอินเดียจะท าความสะอาดบ้านเรือน ตกแต่งประดับประดาบ้าน
ให้สวยงามเพื่อต้อนรับปีใหม่ และเปิดหน้าต่าง เพื่อต้อนรับพระลักษมี เทพธิดาแห่งความมั่งค่ัง มีการจุด
ตะเกียง หรือดวงไฟให้สว่างไสวไปท่ัวบ้านเรือน เพื่อต้อนรับพระองค์ มีการสวมใส่เส้ือผ้าชุดใหม่ และซื้อ
เส้ือผ้าชุดใหม่ๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัว มีการแลกเปล่ียนของขวัญ ขนมหวาน อาหารต่างๆ นานา 
ตระเตรียมขึ้นไว้เพื่อเฉลิมฉลอง และเพราะความหลากหลายด้านวรรณนะและภูมิภาคท าให้การปฏิบัติ
ตามประเพณีนี้มีความแตกต่างกัน 
 ในศาสนาเชนก็มีการเฉลิมฉลอง Diwali กัน ถือว่าพระมหาวีระ (Mahavira) ผู้ก่อต้ังศาสนาเชน 
ปรินิพพานในช่วง Diwali พอดี ในศาสนาซิกซ์ ก็เฉลิมฉลอง Diwali เพื่อแสดงความยินดีในการกลับมาสู่ 
Amritsar ในปี ๑๖๒๐ ของ คุรุ ล าดับท่ี ๖ ซึ่งจักรพรรดิ Jahangir ได้กักขังท่านไว้พร้อมกับกษัตริย์ของ
ฮินดูอีก ๕๒ พระองค์ 
 Diwali ถือว่าเป็นเทศกาลท่ีเฉลิมฉลองอย่างกระตือรือร้นสนุกสนานกันมากท่ีสุดในอินเดีย ผู้คน
จากต่างสัญชาติ ต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา และภูมิหลัง มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความสุข ภารดรภาพ 
และความกลมเกลียวกันของคนจากต่างเช้ือชาติศาสนา ท้ังชาวฮินดู ซิกซ์ เชน และแม้แต่ชาวพุทธ ท่ัว
โลกก็ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ด้วยกัน โดยลึกๆ แล้วดีวาลี มีความหมายทางด้านสังคมมากกว่าด้าน
ศาสนาเสียอีก 
  “ดิวาลี (Diwali)” เทศกาลแห่งแสงไฟ และปีใหม่ของชาวฮินดูหมุนเวียนมาอีกครั้งแล้ว ในปีนี้
ตรงกับวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ เทศกาลนี้ส าคัญมากและเป็นหนึ่งในเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดส าหรับ
ชาวฮินดู เรียกว่าเป็นมหาเทศกาลเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นเทศกาลแห่งครอบครัว ความรื่นเริง และการ
เปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงใหม่ๆ ท่ีดีในชีวิต 
  “ดิวาลี (Diwali)” บ้างก็เรียก “ดีปาวาลี (Deepaawali)” หมายถึง แนวหรือแถวของตะเกียง 
“ดีป (Deep)” หมายถึง “ตะเกียง” และ “วาลี (Vali)” หมายถึง “แถว” ดิวาลี จึงเป็นเทศกาลแห่งแสง
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ไฟ และเป็นเป็นเทศกาลต่อเนื่องมาจากเทศกาลนวราตรี ท่ีเฉลิมฉลองชัยชนะของความดีต่อความช่ัว
ร้าย  และในวันนี้เป็นวันฉลองการนิวัตสู่พระนครอโยธยาของพระราม พระลักษณ์ และนางสีดา ตาม
ความเช่ือของชาวฮินดู หลังจากท่ีถูกเนรเทศให้เสด็จไปอยู่นอกเมืองนานถึง ๑๔ ปี 
 ในช่วงเวลานี้ชาวฮินดูจะท าความสะอาดบ้านเรือน เปิดหน้าต่างเพื่อต้อนรับ “พระลักษมี” เทวี
แห่งความมั่งค่ัง ให้เข้ามาเยือนบ้านเรือนของตน การจุดเทียนและตะเกียง เป็นการต้อนรับและบอกทาง
แก่พระนาง มีการแลกเปล่ียนของขวัญและตระเตรียมอาหารมาเล้ียงฉลองกันทุกบ้านเรือน ร้านค้า 
สถานท่ีราชการต่างๆ จะตกแต่งประดับประดาด้วยแสงไฟตระการตา ท้ังท่ีมาจาก หลอดไฟ โคมไฟ และ
ตะเกียงน้ ามันดินเผา ท่ีเรียกว่า “ดิยา” ท่ีวางต้ังเป็นแถวริมหน้าต่าง ประตู และวางไว้รอบนอกบริเวณ
บ้าน ในอินเดียยังนิยมจุดดิยา ให้ลอยเป็นสายเหมือนกระทงสายในแม่น้ าต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ าคงคา 
ถ้าตะเกียงนั้นลอยไปได้ตลอดรอดฝ่ังก็ถือเป็นนิมิตหมายท่ีดี 
 วันนี้ยังเป็นวันดีส าหรับธุรกิจร้านค้าต่างๆ ท่ีมีการบูชาพระลักษมีเทวีเพื่อความเจริญก้าวหน้าใน
ธุรกิจการงาน แม้วันนี้จะเป็นเป็นหยุด ส านักงานและธุรกิจร้านค้าหลายแห่งจะปิดท าการก็ตาม แต่หลัง
หกโมงเย็นในวันดิวาลีนี้จะเปิดท าการช่วงส้ันๆ เพื่อเริ่มต้นท าบัญชีใหม่ของร้าน 
 การจุดดอกไม้ไฟและประทัด ยังเป็นส่วนส าคัญในการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างขาดไม่ได้ 
แม้ว่าจะส่งเสียงดัง สร้างมลพิษ และอาจท าให้ท้ังคนเล่นและคนดูบาดเจ็บเอาได้ แต่คนอินเดียก็ไม่กลัว 
เล่นพลุและประทัดกันเป็นว่าเล่น อีกอย่างท่ีเป็นท่ีนิยมเล่นกันในช่วงเวลานี้ก็คือ การพนันขันต่อ  ตาม
ต านานกล่าวว่า พระแม่ปารวตี ทรงเล่นพนันกับพระศิวะ พระสวามีในวันนี้ และทรงกล่าวไว้ว่าผู้ใดท่ีเล่น
พนันในวันดิวาลีก็จะได้ชัยชนะ 
 ดิวาลี ยังเป็นช่วงเวลาท่ีซื้อหาและแลกเปล่ียนของขวัญกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะขนม
หวานและผลไม้แห้ง เป็นของขวัญท่ีนิยมซื้อให้กัน รวมท้ังแจกจ่ายขนมหวานในหมู่ญาติและมิตรสหาย ดิ
วาลี จึงเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานและเป็นท่ีช่ืนชอบของเด็กๆ มากเลยทีเดียวและไม่เฉพาะแต่
ชาวฮินดูเท่านั้นท่ีเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ ท้ังเชน ซิกข์ รวมท้ังศาสนาอื่นๆ ท่ัวอินเดียก็มีส่วนร่วมกันอย่าง
สนุกสนานในเทศกาลนี้ด้วยกัน ก็ขอให้เทศกาลแห่งแสงไฟนี้น าความสว่างสดใส และร่ ารวยมั่งค่ัง มาสู่
ชีวิตของทุกคน 
 

        ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูกับสังคมไทย 
 

 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู   มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยนั้นคือช่วงท่ีเป็น ศาสนาพราหมณ์ โดย
เข้ามายังประเทศไทยเมื่อใดนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานระยะเวลาท่ีแน่นอน นักประวัติศาสตร์ส่วนมาก
สันนิษฐานว่า ศาสนาพราหมณ์นี้ น่าจะเข้ามาก่อน สมัยสุโขทัย โบราณสถานและรูปสลักเทพเจ้าเป็น
จ านวนมาก ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เช่น  รูปสลักพระนารายณ์ ๔ กร ถือสังข์ จักร คทา 
ดอกบัว สวมหมวกกระบอก เข้าใจว่าน่าจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๙-๑๐ หรือเก่าไปกว่านั้น 



๑๘๔ 

(ปัจจุบันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ)  นอกจากนี้ได้พบ รูปสลักพระนารายณ์ท าด้วยศิลา ท่ี อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โบราณสถานท่ีส าคัญท่ีขุดพบ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  ปราสาทหินพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา  พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี  เทวสถานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

สมัยสุโขทัย ศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ควบคู่ไปกับพุทธศาสนาในสมัยนี้มีการ
ค้นพบเทวรูป พระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหม พระแม่อุมา พระหริหระ ซึ่งส่วนมากนิยมหล่อส าริด
นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแล้ว ในด้านวรรณคดี ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ 
เช่น ต าหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศ หรือแม้แต่ ประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษพระ
แม่คงคา ก็ได้อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์เช่นกัน 

สมัยอยุธยา เป็นสมัยท่ีศาสนพราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดียวกับสุโขทัย 
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงยอมรับพิธีกรรมท่ีมีศาสนาพราหมณ็เข้ามามีส่วน เช่น พิธีแช่งน้ า พิธี
ท าน้ าอภืเษกก่อนขึ้นครองราชสมบัติ พิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรียง พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย เป็นต้น โดยเฉพาะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงนับถือ
ทางเทวศาสตร์มาก ถึงขนาดทรงสร้างเทวรูปกุ้มด้วยทองค าทรงเครื่อง ลงยาราชาวดี ส าหรับต้ังในการ
พระราชพิธีหลายองค์ ในพิธีตรียัมปวาย พระองค์ได้เสด็จไปส่งมหาเทพถึงเทวสถานทุกๆ ปี 

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พิธีกรรมต่างๆ ในสมัยอยุธยา ยังคงได้รับการยอมรับนับถือ
จากพระมหากษัตริย์และปฏิบัติต่อกันมา ซึ่งมีดังนี้ คือ 

๑. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระราชพิธีนี้มีความส าคัญ เพราะเป็นการเทิดพระเกียรติขององค์พระประมุข พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้รู้แบบแผนครั้งกรุงเก่าท าการค้นคว้า เพื่อจะได้สร้างแบบ
แผนท่ีสมบูรณ์ตามแนวทางแต่เดิมมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเพิ่มพิธีสงฆ์เข้าไป 

๒. การท าน้ าอภิเษก 
พระมหากษัตริย์ท่ีจะเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษก จะต้องสรงพระมุรธาภิเษก 

และทรงรับน้ าอภิเษกก่อนได้รับการถวายสิริราชสมบัติตามต าราพราหมณ์ น้ าอภิเษกนี้ใช้น้ าจากปัญจม
หานที คือ คงคา ยมุนา มหิ อจิรวดี และสรภู ซึ่งท าเป็นน้ าท่ีไหลมาจากเขาไกรลาส อันเป็นท่ีสถิตย์ของ
พระศิวะ 

สมัยรัตนโกสินทร์ต้ังแต่รัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๔ ใช้น้ า ๔ สระในเขตสุพรรณ คือ สระเกษ 
สระแก้ว สระคงคา และ สระยมุนา และได้เพิ่มน้ าจากแม่น้ าส าคัญในประเทศ ๕ สาย คือ 

   ๑) น ้าในแม่น ้าบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย์ แขวงนครนายก 
   ๒) น ้าในแม่น ้าป่าสัก ตักที่ต้าบลท่าราบ เขตสระบุรี 
   ๓) น ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา ตักที่ต้าบลบางแก้ว เขตอ่างทอง 
   ๔) น ้าในแม่น ้าราชบุรี ตักที่ต้าบลดาวดึงส์ เขตสมุทรสงคราม 
   ๕)  น ้าในแม่น ้าเพชรบุรี ตักที่ต้าบลท่าไชย เขตเมืองเพชรบุรี 



 ๑๘๕ 

๓. พระราชพิธีจองเปรียง (เทศกาลลอยกระทง) 
คือ การยกโคมตามประทีปบูชาเทพเจ้าตรีมูรติ กระท าในเดือนสิบสองหรือเดือนอ้าย โดย

พราหมณ์เป็นผู้ท าพิธีในพระบรมมหาราชวัง พระราชครูฯ ต้องกินถั่วกินงาน ๑๕ วัน ส่วนพราหมณ์อื่น
กินคนละ ๓ วัน ทุกเช้าต้องถวายน้ ามหาสังข์ ทุกวันจนถึงลดโคมลง 

ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี ๔ ได้ทรงโปรดให้เพิ่มพิธีพุทธศาสนาเข้ามาด้วย โดยโปรดให้มีสวดมนต์เย็น
แล้วฉันเช้า อาลักษณ์อ่านประกาศพระราชพิธี จากนั้นแผ่พระราชกุศลให้เทพยดาพระสงฆ์เจริญพุทธ
มนต์ต่อไป จนได้ฤกษ์แล้วทรงหล่ังน้ าสังข์และเจิม เสาโคมชัย จึงยกโคมขึ้น ซึ่งเสาโคมชัยนี้ ท่ียอดมีฉัตร
ผ้าขาว ๙ ช้ัน โคมประเทียบ ๗ ช้ัน ตลอดเสาทาน้ าปูนขาว มี หงส์ติดลูกกระพรวน นอกจากนี้ มีเสาโคม
บริวารประมาณ ๑๐๐ ต้น ยอดฉัตรมีผ้าขาวสามช้ัน 

๔. พระราชพิธีตรียัมปวาย (โล้ชิงช้า ณ เสาชิงช้า) 
เป็นพิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของพราหมณ์ เช่ือกันว่าเทพเจ้าเสด็จมาเยี่ยมโลกทุกปีจึงจัดพิธี

ต้อนรับให้ใหญ่โตเป็นพิธีหลงงท่ีมามานานแล้ว ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้จัดกันอย่างใหญ่โตมาก กระท า
พระราชพิธีนี้ท่ีเสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์ ชาวบ้านเรียกพิธีนี้ ว่า "พิธีโล้ชิงช้า" พิธีนี้กระท าในเดือนอ้าย 
ต่อมาเปล่ียนเป็นเดือนยี่ 

๕. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พืชมงคล) 
แต่เดิมมาเป็นพิธีพราหมณ์ ภายหลังได้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้าไปด้วย จึงท าให้ในพิธีแบ่งออกเป็น ๒ ตอน 

คือ  
 พิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์เริ่มต้ังแต่การน าพันธ์พืชมาร่วมพิธี พระสงฆ์สวดมนต์เย็นท่ีท้อง

สนามหลวง จนกระท่ังรุ่งเช้ามีการเล้ียงพระ 
 พิธีจรดพระนังคัล เป็นพิธีของพราหมณ์ จะกระท าในตอนบ่าย 

 
 ๒. พิธีกรรมส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 

พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ชาวฮินดูจะมีพิธีกรรมแบ่งเป็น ๔ หมวด ดังนี้ 
๒.๑ กฎหรือข้อปฏิบัติส าหรับวรรณะ แต่เดิมมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อย

เคร่งครัดเท่าใดนัก 
   ๑) การแต่งงาน จะแต่งงานกับคนนอกวรรณะไม่ได้และในวรรณะเดียวกันก็จ ากัด

โคตรตระกูลด้วย 
    ๒) อาหารการกิน จะมีข้อก าหนดว่าส่ิงใดกินได้หรือไม่ได้ คนในวรรณะต่ าจะปรุง

อาหารให้คนวรรณะสูงกว่ากินไม่ได้ 
  ๓) การประกอบอาชีพ   บุคคลในวรรณะใดก็ต้องประกอบอาชีพท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ

บุคคลในวรรณะนั้น                     



๑๘๖ 

  ๔) การต้ังถ่ินฐาน  ห้ามต้ังบ้านเรือนอยู่นอกเขตประเทศอินเดีย ห้ามเดิมเรือไปใน
ทะเลหรือมหาสมุทร เป็นต้น 

 
๒.๒ พิธีประจ าบ้าน หรือพิธีสังสการ  เป็นพิธีกรรมท่ีท าให้บริสุทธิ์ คนท่ีเกิดในวรรณะพราหมณ์ 

กษัตริย์ แพศย์ จะต้องผ่านพิธีนี้ก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยจะท าให้โอกาสต่าง ๆ ตามท่ีคัมภีร์มนู
ศาสตร์บัญญัติไว้ใน ๑๒ โอกาส เช่น พิธีต้ังครรภ์ พิธีคลอดบุตร พิธีโกนจุก เป็นต้น มีอยู่ ๑๒ อย่าง ดังนี้ 

  ๑) พิธีต้ังครรภ์    ครรภาธาน เป็นพิธีท่ีจัดขึ้นเมื่อทราบว่าต้ังครรภ์ ถัดจากวันวิวาห์ 
  ๒) พิธีเม่ือเด็กมีลมปราณ  ปุงสวัน เป็นพิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ท่ีเข้าใจว่าเป็นเพศ

ชาย 
  ๓) พิธีแยกหญิงต้ังครรภ์   สีมันโตนยัน เป็นพิธีตัดผมหญิงมีครรภ์ เมื่อต้ังครรภ์ได้ ๔, 

๖ หรือ ๘ เดือน 
  ๔) พิธีคลอดบุตร   ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร 
  ๕) พิธีต้ังชื่อเด็ก  นามกรรม พิธีต้ังช่ือเด็ก ในวันท่ี ๑๒ หรือ ๑๔ ถัดจากวันคลอด 
  ๖) พิธีน าเด็กออกไปดูดวงอาทิตย์   นิษกรมณ พิธีนาเด็กออกไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้า 

เมื่ออายุได้ ๔ เดือน 
  ๗) พิธีป้อนข้าว  อันนปราศัน พิธีป้อนข้าวเด็ก เมื่ออายุได้ ๗ เดือนหรือ ๘ เดือน 
  ๘) พิธีโกนผม    จูฑากรรม พิธีโกนผมไว้จุก เมื่ออายุได้ ๓ ขวบ 
  ๙) พิธีตัดผม   เกศานตกรรม พิธีตัดผม ถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่ออายุ ๑๖ ปี ถ้า

วรรณะกษัตริย์ ตัดเมื่ออายุ ๒๒ ปี ถ้าวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่ออายุ ๒๔ ปี 
  ๑๐) พิธีเร่ิมการศึกษา   อุปานยัน พิธีเข้ารับการศึกษา พวกวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ 

แพศย์ จะต้องทาพิธีเข้ารับการศึกษา และเมื่ออาจารย์ในสานักนั้นๆ รับเด็กไว้แล้วก็จะสวมสายธุรา หรือ
ยัชโญปวีต ผู้ท่ีได้สวมสายนี้แล้วก็เรียก ว่า ทวิชหรือทิชาชาติ ได้แก่ เกิด ๒ ครั้ง คือครั้งแรกเกิดจาก
ครรภ์มารดา และครั้งท่ี ๒ เกิดจากการสวมสายยัชโญปวีต ส่วนพวกศูทรและจัณฑาลเป็นเอกชาติ คือ 
เกิดครั้งเดียวไม่อาจเป็นทวิชาติได้ 

  ๑๑) พิธีกลับเข้าบ้าน   สมาวรรตน์ พิธีกลับบ้าน จัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มสาเร็จการศึกษา
และเตรียมตัวกลับบ้าน 

  ๑๒) พิธีแต่งงาน   วิวาหะ พิธีแต่งงาน 
  พิธีสังสการท้ัง ๑๒ ประการ ถ้าเป็นผู้หญิงห้ามทาพิธีอุปานยันอย่างเดียว นอกนั้นทาได้
หมด และห้ามสวดคัมภีร์พระเวท เพราะเป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสงวนเฉพาะผู้ชาย และคนบางวรรณะ
เท่านั้น 
 



 ๑๘๗ 

๒.๓  พิธีศราทธ์ เป็นพิธีท าบุญอย่างหนึ่งที่ลูกหลานท าบุญอุทิศให้แก่บิดามารดาหรือบรรพ
บุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว จะระท ากันในเดือน ๑๐ ต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ า ถึงวันแรม ๑๕ ค่ า การท าบุญ
อุทิศให้ผู้ล่วงลับนี้ เรียกว่า ท าปิณฑะ ซ่ึงหมายถึง ก้อนข้าวที่จะถวายอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ ปิณฑจะ
ท า ๘ ที่ ให้แก่ บิดา ปู่ ปู่ทวด ตา ตาทวด บิดาของตา และพระวิศวเทพอีก ๒ ท่ี 

เป็นการบูชาสังเวยบรรพบุรุษของตนท่ีล่วงลับไปแล้ว ด้วยการถวายข้าวบิณฑ์ก่อนวันเผาศพ ๑ 
วัน และท าในระยะเวลาท่ีไว้ทุกข์อยู่ ผู้ท่ีท าพิธีบวงสรวงจะต้องเป็นลูกชายเท่านั้น เพราะมีความเช่ือว่า
ลูกชายจะช่วยให้ผู้ทีล่วงลับพ้นจากนรก 

 
๒.๔  พิธีบูชาเทวดา พิธีจะแตกต่างกันไปตามวรรณะ ถ้าเป็นวรรณะสูง จะมีพิธีสวดมนต์

ภาวนา อาบน้ าช าระกาย และสังเวยเทวดาทุกวัน พิธีสมโภชถือศีล และในวันศักด์ิสิทธิ์จะไป
นมัสการบ าเพ็ญกุศลในเทวาลัย แต่ถ้าเป็นวรรณะต่ าพิธีที่ปฏิบัติก็จะแตกต่างออกไป 
             ผู้ท่ีเกิดในวรรณะสูงสมัยก่อนได้บูชาพระศิวะและพระวิษณุ เป็นต้น เวลาต่อมาเกิดลัทธิ
อวตารขึ้น มีการบูชาพระกฤษณะและพระรามขึ้นอีก แต่บุคคลในวรรณะต่ ามักถูกกีดกันมิให้ร่วมบูชา
เทพเจ้าของบุคคลในวรรณะสูง ดังนั้น บุคคลในวรรณะต่ าจึงต้องสร้างเทพเจ้าของตนเองขึ้น เช่น เจ้าแม่
กาลี เทพลิง เทพงู เทพเต่า รุกขเทพ เทพช้าง เป็นต้น การทาพิธีบูชานั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปตาม
วรรณะ แต่บุคคลในวรรณะสูงมีพิธีในการบูชาพอจะก าหนดได้ ดังนี้ 
     ๑) สวดมนต์ภาวนา สนานกาย ชาระและสังเวยเทวดาทุกวัน สาหรับผู้เคร่งครัดในศาสนา
ต้องทาเป็นกิจวัตร ส่วนพวกท่ีได้รับการศึกษาแผนใหม่มักไม่ค่อยปฏิบัติกัน 
    ๒) พิธีสมโภช ถือศีล และวันศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลักษมีบูชา วันบูชาเจ้าแม่ลักษมี สรัสวดีบูชา วัน
บูชาเจ้าแม่สรัสวดี ทุรคาบูชา วันบูชาเจ้าแม่ทุรคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละนิกายและ
ท้องถิ่น 
    ๓) การไปนมัสการบาเพ็ญกุศลตามเทวาลัยต่างๆ เพื่อแสดงความเคารพเทพเจ้าท่ีตนนับถือ 
 
3. วันส าคัญทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 
 การจัดกิจกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยึดตามปฏิทินโหราศาสตร์ ซึ่งจะมีวันส าคัญท่ี
หลากหลายตลอดปี แต่ ณ ท่ีนี้จะขอน าเสนอเฉพาะวันท่ีส าคัญเป็นพิเศษ ส าหรับศาสนิกชนพราหมณ์-
ฮินดูทุกคน 
 ๑. ทีปาวลี หรือทีวาลี   ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ า  เดือน ๑๑ เป็นเทศกาลท่ีเฉลิม ฉลองการ
กลับมาเมือง อโยธยาของพระราม หลังจากท่ีปราบทศกัณฑ์แล้ว ในวันนี้ทุกบ้านเรือนจะจุดประทีปสว่าง
ไสว มีการจุดประทัดเล่นกันอย่างสนุกสนาน ในช่วงเย็นจะมีการบูชาเทพเจ้า ๕ พระองค์ คือ พระแม่
ลักษมี พระคเณศ พระกุเวร พระแม่สุรัสวดี และพระอินทร์ แต่จะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเจ้าแม่



๑๘๘ 

ลักษมี เช่ือว่าเจ้าแม่ลักษมี ซึ่งเป็นเจ้าแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง ความดีงามท้ังหลายจะมาเยือนทุกบ้าน 
ในคืนนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดู  จึงเปิดไฟสว่างไสวทั้งคืนเพื่อต้อนรับพระองค์ 
 ๒. นวราตรี จัด ๒ ช่วง ใน ๑ ปี คือ ช่วงที่ ๑  มีในวันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ ถึงขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๕ 
ช่วงที่ ๒ มีในวันขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๑๑  ชาวพราหมณ์-ฮินดูจะถือศีลกินเจและ
บูชาพระแม่อุมา ซึ่งมี ๙ ปางด้วยกัน คือ 
  ๑. ปางไศลบุตรี     ๖. ปางกาตยายนี   
  ๒. ปางพรหมจาริณี   ๗. ปางกาลราตรี 
  ๓. ปางจันทรฆัณฎา    ๘. ปางมหาเคารี 
  ๔. ปางกูษามาณฑา   ๙. ปางสิทธิทาตรี 
  ๕. ปางษกันทมาตา 
 ชาวพราหมณ์-ฮินดู เช่ือว่า “นวราตร”ี เป็นช่วงเวลาแห่งการเติมพลังท้ังกายและใจ เพื่อท่ีจะใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไป 
 ๓. ศรีกฤษณะชนมาอัฏฐมี  ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า เดือน ๙  เป็นการฉลองวันประสูติของ
พระกฤษณะอย่างมโหฬาร ในวันนี้ชาวพราหมณ์-ฮินดูท่ีเคร่งครัด จะอดอาหารต้ังแต่เช้า-เท่ียงคืนเพื่อ
เป็นการแสดงความรักความศรัทธาในพระองค์ เนื่องจากพระองค์ประสูติในคุกเวลาเท่ียงคืน ดังนั้น เมื่อ
บูชาองค์พระกฤษณะหลังเท่ียงคืนไปแล้วจึงจะรับประทานอาหาร 
 ๔. ศิวะราตรี    ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ า  เดือน ๓ ศิวะราตรี คือ ราตรีแห่งพระศิวะ หรือมหา
ศิวะราตรีหรือราตรีอันยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะ เป็นสัญลักษณ์ของการอภิเษกสมรสของพระศิวะและนาง
ปารวตี  ท่ีชาวไทยรู้จักกันในนามของพระแม่อุมาหรือเจ้าแม่กาลีการบูชานั้นจะมีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เช่ือ
กันว่าผู้ท่ีบูชาพระศิวะแล้ว จะได้คู่ท่ีชีวิตท่ีดีและมีความสุขความเจริญในชีวิต 
 
 
๔. พระราชพิธีส าคัญพราหมณ์-ฮินดูในไทย 
 
 ๔.๑ พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย 4 
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รูปภาพที่ 111  พราหมณ์ก าลังประกอบพิธีช้าหงส์ในพระราชพิธีตรียัมปวาย ภายในสถานพระอิศวร 
ที่มา : http://swhappinessss.blogspot.com/2010/01/blog-post_06.html 

 
 ความเป็นมาของพระราชพิธีตรียัมปวาย 
 พระราชพิธีตรียัมปวาย เป็นพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นการรับเสด็จพระอิศวรท่ีจะ
เสด็จมาเย่ียมโลกมนุษย์ เป็นเวลา ๑๐ วัน ปัจจุบันประกอบการพระราชพิธีในเทวสถานส าหรับพระนคร 
๒ หลัง ได้แก่ สถานพระอิศวร (สถานใหญ่ หรือโบสถ์ใหญ่) สถานพระมหาวิฆเนศวร (สถานกลาง หรือ
โบสถ์กลาง) โดยมีก าหนดพิธี เริ่มต้ังแต่คณะพราหมณ์ผู้ประกอบ พระราชพิธี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
เทวรูปหลวง ประกอบด้วย พระอิศวร พระอุมา และมหาวิฆเนศ ระหว่างนั้น คณะพราหมณ์ผูกพรต 
กระท า การสวดบูชาสรรเสริญ และยกอุลุบ (การถวายเครื่องบูชาใส่โตก สวดค าถวาย) เป็นการพิเศษทุก
คืน โดยมีเครื่องถวายสักการะ ประกอบด้วย ข้าวตอก กล้วย ส้ม เป็นต้น 
 

 
 

รูปภาพที่ 111  เทวรูปหลวงทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพือ่เขา้มาร่วมพิธีตรียมปวาย-ตรีปวาย) 
ที่มา : http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442 

 
 จากนั้น จึงเชิญกระดานแกะสลักรูปพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระธรณี ลงวางในหลุม หมายถึง
การเชิญเทวดาเหล่านั้นมารับเสด็จ เดิมมีก าหนด วันส าหรับโลกบาลท้ังส่ี (นาลิวัน)กระท าการโล้ชิงช้า
ถวาย และมีการร าเสนงสาดน้ าเทพมนต์  

http://swhappinessss.blogspot.com/2010/01/blog-post_06.html
http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442


๑๙๐ 

 ปัจจุบัน วันสุดท้ายของพระราชพิธี มีการเชิญเทวรูปขึ้นภัทรบิฐบูชากลศ สังข์ เบญจคัพย์ แล้ว
จึงเชิญขึ้นหงษ์ ท าช้าหงษ์ส่งพระเปนเจ้า รุ่งขึ้น เชิญเครื่องบูชาพวกข้าวตอก กล้วย ส้ม เข้าไปถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการยกอุลุบ สวดถวายพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับหน้าเทวรูป เป็น
เสร็จการพระราชพิธี 

 
 

รูปภาพที่ 11  การจัดเคร่ืองบูชาพระเป็นเจ้าในพระราชพิธีตรียมปวาย-ตรีปวายภาย 
ในสถานพระอิศวร เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ 

ที่มา : http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442 

 
 ในรัชกาลท่ี ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีตรียัมพวายให้พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม โดยต้ังเครื่องบูชา ข้าวตอก กล้วย ส้ม เช่นต้ังหน้าเทวรูปในเทวสถาน และให้ราชบัณฑิต
สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ และยกอุลุบถวายเช่นในเทวสถาน  แต่เปล่ียนค าเป็น การถวายบูชา
พระพุทธเจ้า  
 แต่เดิมนั้นพระราชพิธีตรียัมปวายจะจัดในเดือนอ้าย(ธันวาคม)  ครั้นล่วงเข้าสู่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ จึงไ ด้เปล่ียนมาจัดในเดือนยี่  (มกราคม)  พิธีนี้ถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์   
 พิธีโล้ชิงช้ามีท่ีมาจากคัมภีร์เฉลิมไตรภพกล่าวไว้ว่าพระอุมาเทวีทรงมีความปริวิตกว่าโลกจะถึง
กาลวิบัติ พระนางจึงทรงพนันกับพระอิศวร โดยให้พญานาคขึงตนระหว่างต้นพุทราท่ีแม่น้ า  แล้วให้
พญานาคแกว่งไกวตัวโดยพระอิศวรทรงยืนขาเดียวในลักษณะไขว่ห้าง เมื่อพญานาค  ไกวตัว เท้าพระ
อิศวรไม่ตกลงแสดงว่าโลกท่ีทรงสร้างนั้นมั่นคงแข็งแรง พระอิศวรจึงทรงชนะพนัน ดังนั้นพิธีโล้ชิงช้าจึง
เปรียบเสาชิงช้าเป็น 'ต้นพุทรา' ช่วงระหว่างเสาคือ'แม่น้ า' นาลีวันผู้โล้ชิงช้าคือ'พญานาค' โดยมีพระยา
ยืนชิงช้านั่งไขว่ห้างอยู่บนไม้เบญจมาศ  
 อีกต านานหนึ่งเช่ือว่า พระพรหมเมื่อสร้างโลกแล้ว ได้เชิญให้พระอิศวรทดสอบความแข็งแรง
ของโลก พระอิศวรจึงใช้วิธีการเช่นเดียว กันกับข้างต้น ในการทดสอบ คตินี้สอนเรื่องการไม่ประมาท  
 พิธีโล้ชิงช้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีได้ยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๗ ปัจจุบันการประกอบ พระราชพิธีนี้จะกระท าภายในเทวสถานเท่านั้น 

http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442
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 นางกระดานกับพระราชพิธีตรียัมปวาย 
 ในคตินิยมทางศาสนาพราหมณ์นั้นเช่ือว่า พระอิศวรจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ในช่วงเดือน
บุษยมาส (เดือนยี่)ทุกปี เมื่อพระอิศวรผู้เป็นเจ้าเสด็จมาก็จะประทานพรให้โลกมนุษย์อยู่ด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุข พระองค์จะบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ฝนฟ้าตกต้องตาม
ฤดูกาล น้ าท่าบริบูรณ์ ดังนั้นจึงได้จัดประเพณีโล้ชิงช้าหรือประเพณีตรียัมปวายขึ้นในเดือนยี่ทุกปี และ
ก่อนท่ีจะถึงเวลาท่ีพระอิศวรจะเสด็จมาถึงนั้น ก็จะท าพิธีอัญเชิญเทพส่ีองค์ คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ 
พระธรณี และพระคงคา มาเตรียมการรอรับเสด็จพระอิศวรก่อนด้วย 
 
 ช้าเจ้าหงส์ : การขับกล่อมถวายพระเป็นเจ้าในพระราชพิธีตรียัมปวาย 
 การช้าหงส์ มีลักษณะการอ่านเวทเป็นท านองฉันท์ใช้ขับกล่อมบูชาเทวรูปพระอิศวรหรือเทวรู
ปพระนารายณ์ ท่ีถูกน าไปประดิษฐานอยู่ในบุษบกหงส์รูปร่างคล้ายเปล พร้อมกับแกว่งไกวไปด้วยในพระ
ราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย จึงเรียกอีกอย่างว่า กล่อมหงส์ 
 ท านองฉันท์กล่อมหงส์มีท้ังหมด ๔ ท านอง แต่ละท านองก็มีท่วงท านองลีลาเฉพาะตัว ผู้ท่ีเคยได้
ฟังมักกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นลีลาของเสียงอันไพเราะนุ่มนวลยากจะหาฟังจากท่ีอื่น พราหมณ์
ท้ังหลายมักจะกล่าวอ้างว่า ฉันท์กล่อมหงส์ดังกล่าวได้รจนามานับเป็นพันๆ ปีก่อนพุทธกาลแล้ว โดย
ยังคงรักษาท่วงท านองการออกเสียงของอักขระและพยัญชนะ (เป็นอักษรคฤนถ์) อย่างโบราณไว้ท้ังหมด 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าลือต่อกันมาว่าน้ าตาเทียนท่ีหยดจากเทียนติดตามไฟที่จุดอยู่ท่ีปากหงส์ตลอดพิธีท่ี
เรียกกันอย่างติดปากว่า "สีผ้ึงปากหงส์" เป็นท่ีปรารถนาของเหล่าขุนนางข้าราชการ ตลอดจนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมพิธี เพราะถือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ สามารถดลบันดาลให้ส าเร็จส่ิงต่างๆ ได้นั่นเอง 
 
 การสวดมุไรย : บทบูชาพระเป็นเจ้าในพระราชพิธีตรียัมปวาย 
 จากหนังสือเก่าของเทวสถานท่ีใช้ในการสวดขณะประกอบพิธีตรียัมปวายในสถานพระอิศวร
และสถานพระคเณศคือ “บูชามุไรยโบสถ์ใหญ่” และ “บูชามุไรยโบสถ์กลาง” ตามล าดับ ข้อความท่ี
ปรากฏอยู่ในต าราท้ังสองฉบับ เป็นข้อความเดียวกับท่ีปรากฏในบทสวดภาษาทมิฬของคัมภีร์ “ติรุ
วาจกม” ซึ่งประพันธ์ขึ้นทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย 



๑๙๒ 

 
 

รูปภาพที่ 11  การสวดมุไรยภายในสถานพระคเณศ ที่เรียกว่า “บูชามุไรยโบสถ์กลาง” 
ที่มา : http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442 

 
 ต าราท่ีช่ือ “เปิดประตูศิวาลัย” ใช้ในการสวดส าหรับเปิดประตูศิวาลัยไกรลาศในตอนต้นของพิธี
ตรียัมปวายและตรีปวาย มีข้อความแบ่งออกเป็นสามบทคือ เปิดประตูศิวาลัย เปิดประตูศิวาลัยต าหนัก
แก้วไกรลาศ และเปิดประตูไกรลาส ซึ่งท้ังหมดก็มีท่ีมาจากบทสรรเสริญพระศิวะเป็นภาษาทมิฬอีกกลุ่ม
หนึ่งซึ่งพราหมณ์ทางอินเดียใต้เรียกว่า “เทวารมฺ” ด้วย  
 พราหมณ์ในไศวนิกายทางอินเดียใต้ นิยมท่ีจะสวดมนต์ท่ีเขียนอยู่ในคัมภีร์ติรุวาจกมควบคู่ไปกับ
เทวารมฺ ในการบูชาพระศิวะหรือท่ีคนไทยนิยมเรียกว่า พระอิศวร ภายในศาสนสถานของพระองค์เป็น
พิเศษ ท้ังนี้ชาวทมิฬนิยมเรียกช่ือคัมภีร์ส าคัญท้ังสองฉบับดังกล่าวรวมเข้าด้วยกันว่า “ติรุมุไรย”  
 ค าว่า “ติรุ” เป็นค าท่ีชาวทมิฬใช้น าหน้าช่ือส่ิงศักด์ิสิทธิ์อันเป็นส่ิงท่ีตนเคารพสักการะ  ส่วนค า
ว่า “มุไรย” แปลว่า ค าวิงวอน ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าพราหมณ์ท่ีเข้ามาในสยามต้ังแต่ด้ังเดิมยังพอ
จดจ าเค้าความแต่เก่าก่อนของต้นฉบับได้บางส่วน จึงเรียกช่ือต าราท่ีใช้ในการสวดขณะประกอบพิธี
ตรียัมปวายในสถานพระอิศวรและสถานพระคเณศดังกล่าวว่า “บูชามุไรยโบสถ์ใหญ่ และบูชามุไรยโบสถ์
กลาง” นั่นเอง 
 ส่วนในพิธีตรีปวาย พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีจะใช้หนังสทอท่ีมีช่ือว่า “สวดมุไรยสถานพระ
นารายณ์” ในการสวดประกอบพิธี ข้อความในต าราโบราณฉบับนี้ตัดตอนมาจากบทมนต์ภาษาทมิฬใน
คัมภีร์ “มาลายิรทิวฺย ปฺรพนฺธมฺ” หรือท่ีเรียกอีกช่ือว่า “ทิวฺยปฺรพนฺธมฺ” ท่ีพราหมณ์ไวษณพนิกายใน
อินเดียใต้ใช้สวดหรือขับร้องบูชาพระวิษณุหรือท่ีเรียกอีกอย่างว่าพระนารายณ์ในศาสนสถานของ
พระองค์เช่นเดียวกับท่ีพราหมณ์สวดบูชาติรุมุไรย  
 หนังสือ “ปิดประตูศิวาลัย” ท่ีใช้ในการสวดตอนปลายพระราชพิธีตรียัมปวาย -ตรีปวาย นั้น
น่าจะเป็นการต้ังช่ือให้รับกับบทเปิดประตูศิวาลัยท่ีใช้ในตอนต้นของพิธี  ได้ปรากฏค าว่า “เทวะ

http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442


 ๑๙๓ 

เมาะฬิ” อยู่ท่ีตอนปลายของบท ค าดังกล่าวอาจจะพร่องมาจาก “ติรุวายโมฬิ” ท่ีแปลว่า ค าปากอัน
ประเสริฐ โดยถือเป็นคาถาบทหนึ่งในคัมภีร์ทิวฺยปฺรพธมฺ เช่นเดียวกับข้อความในหนังสือสวดมุไรยสถาน
พระนารายณ์ 
 
 โล้ชิงช้า : พิธีส าคัญในพระราชพิธีตรียัมปวาย 
 พิธี “โล้ชิงช้า” ได้เริ่มมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ “เสาชิงช้า” ท่ีเห็น
ในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  (รัชกาลท่ี ๑) เมื่อ
วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๗ มูลเหตุของการสร้างเสาชิงช้าเนื่องมาจาก มีพราหมณ์ชาวเมืองสุโขทัยผู้
หนึ่งได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ว่า ตามธรรมเนียมของการประกอบ
“พิธีตรียัมปวาย” นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ “โล้ชิงช้า” ด้วย แต่ด้วยความท่ีขณะนั้นเป็น
ช่วงเวลาท่ีเพิ่งจะสร้างกรุงเทพฯ เสร็จใหม่ๆ ยังไม่มี “เสาชิงช้า” ให้ประกอบพิธี พระองค์จึงทรงโปรด
ฯ ให้สร้างเสาชิงช้าขึ้นในบริเวณท่ีดินหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมท่ีดินในบริเวณนี้เป็น
เพียงป่ารก ยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนัก 

 
 

รูปแบบที่ 11  เสาชิงช้าซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีโล้ชิงช้า อันเป็นพิธีส าคัญในพระราชพิธตรียัมปวาย 
ที่มา : http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442 

 
 “พิธีการโล้ชิงช้า” มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน การโล้ชิงช้าก็คือการแสดงการละเล่นอัน
สนุกสนานเพื่อถวายต่อองค์พระอิศวร โดยเป็นการสรรเสริญบูชาคุณของพระองค์เนื่องในวาระท่ีเสด็จมา
เย่ียมโลกมนุษย์ปีละครั้ง 
 การก าหนดวันประกอบพิธี “โล้ชิงช้า” นั้นถือนับเอาตามระบบจันทรคติซึ่งตรงกับเดือนอ้าย 
ขึ้น ๗ ค่ า ๘ ค่ า และ ๙ ค่ า รวม ๓ วัน ส าหรับวันแรกและวันสุดท้ายจะเป็นการประกอบพิธีโล้
ชิงช้า ส่วนวันท่ีสองเป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพียงอย่างเดียวท่ีโบสถ์พราหมณ์ซึ่งอยู่บริเวณ
ใกล้เสาชิงช้าข้างวัดสุทัศน์เทพวราราม  

http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442


๑๙๔ 

 ก่อนเริ่มพิธีโล้ชิงช้าในวันแรก ตอนเช้าจะมีการจัดริ้วขบวนแห่งพระยายืนชิงช้าออกจากวัด ซึ่ง
แล้วแต่จะก าหนดว่าเป็นวัดใด จากนั้นจึงเคล่ือนขบวนเข้าสู่ปะร าพิธี พระยาจะจุดเทียนชัยส่งไปบูชาท่ี
เทวสถาน ต่อจากนั้นพระยายืนชิงช้าก็จะนั่งเป็นประธานดูนาลิวัน (นักบวชพรามหณ์)  ขึ้นโล้ชิงช้าจน
ครบ ๓ กระดาน แล้วจึงเคล่ือนขบวนกลับเข้าวัดเป็นอันเสร็จพิธี และในวันสุดท้ายก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับ
วันแรกทุกประการ  
 การโล้ชิงช้าเป็นพระราชพิธีท่ีปกติจะต้องท าการโล้ชิงช้าหน้าพระท่ีนั่ง  แต่เนื่องจากบางปี 
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชภารกิจมากมาย จึงทรงโปรดเกล้าฯแต่งต้ังข้าราชการผู้ใหญ่ระดับช้ันพระ
ยามาเป็นผู้แทนพระองค์ในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย  ตัวแทนท่ีทรงต้ังขึ้นนี้จึงเรียกว่า “พระยายืน
ชิงช้า” ดังนั้นเมื่อถึงวันประกอบพระราชพิธีจึงต้องมีการจัดริ้วขบวนเกียรติยศโดยมีพระยานั่งอยู่บน
เสล่ียงแห่มาตลอดทาง ตามด้วยขบวนของข้าราชการ กระทรวง กรม ต่างๆ ท่ีได้รับการจัดแต่งอย่างสวย
ลามอลังการ 
 

 
 

รูปภาพที่ 11  มหาอ ามาตย์ตรีพระยาประดิพัทธภูบาล (คออยู่เหล ณ ระนอง) 
ขณะเป็นพระยายืนชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมปวายในปีมะแม พ.ศ.๒๔๗๔ 

(ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)  
ถือเป็นพระยายืนชิงช้าคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ 

ท่ีมา : http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442 
 

 การแต่งต้ังพระยายืนชิงช้าในสมัยนั้นมักแต่งต้ังข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท่ีมีบรรดาศักด์ิเป็น
เจ้าพระยาพรเทพซึ่งอยู่ในต าแหน่งเกษตราธิบดีแต่เพียงผู้เดียว ต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลท่ี ๔ 
จึงทรงมีพระราชด าริเปล่ียนแปลงว่า ถ้าเจ้าพระยาพลเทพจะต้องแห่ทุกปีอาจท าให้ขบวนแห่ดูจืดชืด ไม่
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 ๑๙๕ 

ครึกครื้นเท่าท่ีควร จึงโปรดฯให้บรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ท่ีได้รับพระราชทานพานทอง (พระยาพาน
ทอง) ได้มีโอกาสแห่แหนเป็นเกียรติยศกันคนละครั้ง หมุนเวียนไปทุกปี และได้ยึดถือเป็นประเพณีสืบมา  
 ส่วนการแต่งกายของพระยายืนชิงช้านั้น ก าหนดให้นุ่งผ้าเยียระบับ (เป็นผ้าทอด้วยไหมกับทอง
แล่ง) วิธีนุ่งนั้นเรียกว่าบ่าวขุน คือมีชายผ้าห้อยอยู่ตรงกลางเบื้องหน้า สวมเส้ือเยียระบับ คาดเข็มขัด 
สวมเส้ือครุยและลมพอกเกี้ยว (หมวกยอดแหลมคล้ายชฎา)  
 ส าหรับพิธีการส าคัญของพิธีตรียัมปวายคือ “การโล้ชิงช้า” ซึ่งผู้ท่ีขึ้นไปท าหน้าท่ีโล้ชิงช้านั้น
เรียกว่า  “นาลิวัน” โดยจะเลือกจากพราหมณ์หนุ่มท่ีมีอายุระหว่าง  ๑๘-๒๐ ปี และมีร่างกาย
แข็งแรง ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ส าหรับแผ่นไม้กระดานนั้นจะขึงโยงลงมาจากคานบนของเสาด้วย
เชือก ๘ เส้น ตัวเชือกท าด้วยหนังวัวเผือก โดยถือเคล็ดว่าวัวเป็นพาหนะของพระอิศวร ท่ีแผ่นกระดานมี
รูส าหรับร้อยเชือก ๘ รู มีช่วงระยะห่างเท่าๆ กัน เชือกท้ัง ๘ เส้นนี้ นอกจากจะใช้ผูกติดกระดานแล้ว ยัง
ช่วยยึดเหนี่ยวในขณะโยกตัวมิให้ร่วงหล่น ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ การโล้ชิงช้าจะแบ่งเป็น ๓ ชุด หรือ
เรียกว่า ๓ กระดาน คือ 
 กระดานเอก มีเงินรางวัลสูงสุดถึง ๑๒ บาท กระดานโท ๑๐ บาท และกระดานตรี ๘ บาท ใน
แต่ละกระดานจะมี “นาลิวัน” ขึ้นไปโล้โลดโผนถึงครั้งละ ๔ คน รวม ๓ ชุด ๑๒ คน ส่วนเงินรางวัลจะ
บรรจุในถุงซึ่งแขวนอยู่บนหัวเสาไม้ท่ีปักไว้ข้างเสาชิงช้า ก่อนท่ี “นาลิวัน”ท้ัง ๔ คน จะขึ้นไปโล้ชิงช้า ทุก
คนจะต้องนั่งลงกราบถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัว ๓ ลา แล้วจึงสวมหัวนาคโดยสมมติว่าเป็นพญานาค เมื่อ
ขึ้นบนแผ่นกระดานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พวก “นาลิวัน” ท่ีอยู่เบื้องล่างจะช่วยกันดึงเชือกให้แผ่น
กระดานแกว่งตัวไปมาทีละน้อยจนแรงขึ้นสูงขึ้นทุกขณะ ส่วน “นาลิวัน” ท่ียืนอยู่บนกระดานเริ่ม
กระแทกน้ าหนักส่งจังหวะให้เกิดแรงเหวี่ยง จนเมื่อกระดานโยกตัวสูงขึ้นใกล้กับยอดเสาไม้ไผ่ท่ีปักล่อเงิน
รางวัล แต่มีกฎเกณฑ์ว่าห้ามใช้มือเอื้อมหยิบ ต้องใช้ปากคาบอย่างเดียว 
 

 
 

รูปภาพที่ 11  พิธีโล้ชิงช้าในอดีต 
ท่ีมา : http://www.srichinda.com/index.php?lite=article&qid=181442 



๑๙๖ 

 ดังนั้น คนท่ียืนอยู่หัวกระดานจะต้องยื่นศีรษะคอยคาบถุงเงินออกมา  ส่วนคนหลังจะบังคับ
กระดานให้โยนตัวตรงเป้า ในช่วงนี้จะเป็นนาทีระทึกใจ เพราะผู้ชมท่ีอยู่เบื้องล่างจะส่งเสียช่วยลุ้นช่วย
เชียร์กันอยางกึกก้อง เมื่อคาบถุงเงินได้ส าเร็จในแต่ละกระดานก็จะมีเสียงโห่ร้องแสดงอาการดีอกดีใจดัง
ไปท่ัวบริเวณ หลังจากโล้ชิงช้าจนครบ ๓ กระดานแล้ว “พวกนาลิวัน” ท้ัง ๔ คน ก็จะไต่ลงมาข้างล่าง
เพื่อกราบถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งตามประเพณี  
 พระราชพิธีตรียัมปวาย “โล้ชิงช้า” มาส้ินสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี ๗) เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมี พระยาปฏิพัทธ์ภูบาล (คอยู่เหล ณ ระนอง) เป็นพระยายืนชิงช้า
คนสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เหตุท่ีรัชกาลท่ี ๗ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกพระราช
ประเพณีนี้เป็นเพราะในขณะนั้นสภาพบ้านเมืองประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และการจัดพิธีนี้ในแต่
ละครั้งก็ต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก ท้ังท่ีในขณะนั้นประเทศจ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณแผ่นดิน จึง
ทรงเห็นสมควรให้ยกเลิกพระราชพิธีตรียัมปวาย“โล้ชิงช้า” ต้ังแต่นั้นตราบจนปัจจุบัน 
  
 รายละเอียดพิธีส าคัญในแต่ละวันของพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ณ เทวสถาน โบสถ์
พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร 
 วันที่ ๑ 
 เวลา ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น. - ถือพรต  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - อ่านพระเวท เปิดประตูเทวาลัย สวดสักการะ 
      (สถานพระอิศวร ,พระพิฆเนศวร )  
 วันที่ ๒ 
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 
 วันที่ ๓  
 เวลา ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐ น. - เชิญนางกระดานลงหลุม  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 
 วันที่ ๔  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 



 ๑๙๗ 

 วันที่ ๕  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
  
 วันที่ ๖  
 เวลา ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐ น. - เชิญนางกระดานขึ้น  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 
 วันที่ ๗  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 
 วันที่ ๘  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 
 วันที่ ๙  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
 
 วันที่ ๑๐  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๑๕.๐๐ น. -  เปิดประตูเทวาลัย (สถานพระนารายณ์)  
 เวลา ๑๘.๐๐ น. -  อัญเชิญเทวรูป พระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร มา
     ประทับ  
 เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระพิฆเนศวร)  
    -  ช้าหงส์ ส่งพระอิศวร (สถานพระอิศวร)  
    -  อ่านพระเวทย์ปิดประตูเทวลัย (สถานพระอิศวร)  
 
 วันที่ ๑๑  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  



๑๙๘ 

            - คณะพราหมณ์เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
    สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฯ และสมเด็จ  
    พระเทพฯ เพื่อถวายอุลุบและเครื่องพิธีฯลฯ  
 เวลา ๒๐.๓๐-๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)  
 
 วันที่ ๑๒  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๑๘.๐๐ น. -  อัญเชิญเทวรูปพระพรหมมาประทับ  
 เวลา ๒๐.๓๐-๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระอิศวร,พระนารายณ์)  
            -    ช้าหส์ ส่งพระพรหม (สถานพระอิศวร)  
 วันที่ ๑๓ 
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. - คณะพราหมณ์เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
     เพื่อถวายเครื่องอุลุบ และเครื่องพิธี ฯลฯ  
 เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)  
 วันที่ ๑๔  
 เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. - ถวายข้าวเวทย์  
 เวลา ๑๕.๐๐ น.   - ลงทะเบียนเด็กตัดจุก  
 เวลา ๑๖.๐๐ น    - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น  
 เวลา ๑๘.๐๐ น.   - อัญเชิญเทวรูปพระนาราย์มาประทับ  
 เวลา ๒๐.๓๐-๒๔.๐๐ น. - สวดสักการะ (สถานพระนารายณ์)  
              -    ช้าหงส์ส่งพระนารายณ์ (สถานพระนารายณ์)  
              -    อ่านประตูพระเวทปิดประตูเทวาลัย  
     (สถานพระนารายณ์)  
 
 วันที่ ๑๕  
 เวลา ๐๕.๐๐น.  - เด็กมาพรอมกันเพื่อเข้าฑอธีตัจุก  
 เวลา ๐๕.๔๕ น. - ประกอบพิธีสงฆ ์ 
 เวลา ๐๖.๐๐ น.  - ได้อรุณประกอบพิธีตัดจุก  
 เวลา๐๖.๓๐ น.  - ร่วมกันใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า สมโภชเทวรูป  
         -  เด็กท่ีมาตัดจุกรับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จฃ 



 ๑๙๙ 

    พระเจ้าอยู่หัว  
   -         อัญเชิญเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพฆิเนศวร พระหรหม  
   และพระนารายณ์ กลับไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง 
 
 ๔.๒ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 5 
 

 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธี 
พืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธี
ในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง 
     พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกส้ันๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีท่ีมีมาแต่
โบราณต้ังแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถเอง เป็น
แต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น 
     ครั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุง
สุโขทัย แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท าเหมือนอย่างออกอ านาจจากกษัตริย์ และจะทรงจ าศีลเงียบ ๓ 
วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
    สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๑ แต่ผู้ท าการแรก
นาเปล่ียนเป็นเจ้าพระยาพหลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้า แต่พอถึงรัชกาลท่ี ๓ ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้น
เป็นผู้แรกนาด้วย ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ได้ทรงโปรดกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มข้ึนในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี 
ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีข้ึนแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ และมีช่ือเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 

 
 

รูปภาพที่ 11   พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ที่มา : http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:2014-05-

08-12-06-56&catid=37:articles&Itemid=354 

                                                 
5
 http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=๘๘๒๒ 

http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:2014-05-08-12-06-56&catid=37:articles&Itemid=354
http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:2014-05-08-12-06-56&catid=37:articles&Itemid=354


๒๐๐ 

 
 ความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า 
"การแรกนาท่ีต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณ เช่น ในเมือง
จีนส่ีพันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสีเล้ียงตัวไหม ส่วน
จดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามท่ีมีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ ก็มีอยู่เสมอเป็นนิจไม่มีเวลา
ว่างเว้น ด้วยการซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือท าเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ชักน าให้มีใจ
หมั่นในการท่ีจะท านา เพราะเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะได้อาศัยเล้ียงชีวิตท่ัวหน้า เป็นต้นเหตุของความต้ังมั่นและ
ความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครท้ังปวง แต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่าง
เหมือนอย่างชาวนาท้ังปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตราย คือ น้ าฝนน้ าท่า
มากไปน้อยไปด้วงเพล้ียและสัตว์ต่างๆ จะบังเกิดเป็นอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิ และมีความ
ปรารถนาท่ีจะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นก าลัง จึงต้องหาทางท่ีจะแก้ไขและหาทางท่ีจะอุดหนุนและ
ท่ีจะเส่ียงทายให้รู้ล่วงหน้า จะได้เป็นท่ีมั่นอกมั่นใจโดยอาศัยค าอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นท่ีต้ังบ้าง ท า
การซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง บูชาเซ่นสรวงตามท่ีมาทาง 
ไสยศาสตร์บ้าง ให้เป็นการช่วยแรงและเป็นท่ีมั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีท่ีส้ินสุด” 
     ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความมุ่งหมายของพิธีแรกนาอยู่ท่ีจะท าให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักน า
ให้มีความมั่นใจในการท านา แม้จะเป็นความจ าเป็นส าหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไร ถึงปัจจุบันนี้
คงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการท านาเป็นหลักนั้น เป็นส่ิงส าคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และ
การเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย            
      ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการท าให้เป็นตัวอย่างตามท่ีทรงจ าแนกไว้ ๓ อย่าง โดย ๒ อย่าง
แรกที่ว่า "อาศัยค าอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ต้ังบ้าง ท าการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตาม
ซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ท่ีกระท า ณ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งท่ีว่า "บูชาเซ่นสรวงตามท่ีมาทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึง พิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ 
    พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็น สิริมงคลและบ ารุง
ขวัญเกษตรกร ก าหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมท่ีจะเริ่มต้นการท านาอัน
เป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้ก าหนดวันท่ีแน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ส่วน
จะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมท่ีมีฤกษ์ยามท่ีเหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวัน
นั้น 
    การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคัลแรกนาขวัญ ได้กระท าเต็มรูปบูรพประเพณีครั้ง
สุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้วก็ว่างเว้นไปจนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระ
ราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่ และได้กระท าติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราช



 ๒๐๑ 

ประเพณีอันดีงาม มีผลในการบ ารุงขวัญและจิตใจของคนไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระ
ประมุขปัจจุบันทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเสด็จพระ
ราชด าเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาด 

    เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนงัคัลแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้น พระยาแรก
นา ได้แก่ อธิบดีกรมการข้าวโดยต าแหน่ง ส าหรับเทพีทั้งส่ีพิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยต าแหน่ง ส่วนผู้ท่ีมาท าหน้าท่ีเป็นเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินนั้น ได้ท าการพิจารณาคัดเลือกจาก
ข้าราชการหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีต าแหน่งต้ังแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญช้ัน
โทขึ้นไป 

    พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีท าขวัญพืชพันธุ์ธญัญาหาร ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
อธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหาร
หลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัณณะ หรือบุพพัณณะ หรือบุพพัณณชาติ ส่วนพืชอื่นๆ ท่ี
เป็นอาหารเรียกว่า อปรัณณ หรืออปรัณชาติ หมายถึง พืชจ าพวกถั่วงา เป็นต้น ถ้าเรียกควบท้ังสองอย่าง
ก็เรียกว่า บุพพัณณปรัณณชาติ ท่ีหมายถึงพืชท่ีเป็นอาหารทุกชนิด 

    บุพพัณณปรัณณชาติท่ีน าเข้าพิธีพืชมงคลนั้น เป็นข้าวเปลือกมีท้ังข้าวเจ้าและข้าวเหนียว 
นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆ รวม ๔๐ อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆ พันธุ์พืชเหล่านี้
เป็นของปลูกงอกได้ท้ังส้ิน นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกท่ีหว่านในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและ
เงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีท่ีโปรดให้ปลูกใน สวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล พันธุ์ข้าว
พระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่ีเหลือทางการจะบรรจุซองแล้ว
ส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลท่ีจะ
เพาะปลูกในปีนี้ 
     อนึ่ง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้เป็นวนัเกษตรกรประจ าปีอีกด้วย ท้ังนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทาง
การเกษตรพึงระลึกถึงความส าคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวญั
ตลอดมา 
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 ช่วงเวลาของพระราชพิธี 
  ประมาณเดือนหกของทุกปี 
 
 ความส าคัญ 
 เป็นพระราชพิธีเก่าแก่ท่ีแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูท านา ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและเสริมสร้างให้เกิด
ขวัญก าลังใจ รวมท้ังสิริมงคลแก่เกษตรกรไทย 
 
 ขั้นตอนพิธีกรรม6 
 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประกอบด้วย ๒ พิธีรวมกัน คือ 
 ๑. พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีทางสงฆ ์กระท ากันในวันแรก ณ พระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม มีข้ันตอนพิธีท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีส านักพระราชวังอัญเชิญพระพุทธรูปประจ ารัชกาลต่าง ๆ รวมท้ัง
รัชกาลปัจจุบัน และเทวรูปองค์ส าคัญมาต้ังบนม้าหมู่ในธรรมาสน์ศิลา หน้าฐานชุกชีพุทธบัลลังก์บุษบก
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ใต้ธรรมาสน์ศิลาเป็นกระบุงเงิน กระบุงทองอย่างละคู่ ซึ่งบรรจุ
ข้าวเปลือกพันธุ์ดี และถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด ข้าวโพด แตงกวา ถั่ว ฯลฯ 
  ๑.๒ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งพระยาแรกนา แต่งกาย
เครื่องแบบครึ่ งยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเทพี ท้ัง  ๔ แต่งกายชุดไทย ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วไปนั่งท่ีเก้าอี้เฝ้า 
  ๑.๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูป
เทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปส าคัญ พระราชาคณะถวายศีลจบแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายถวายดอกไม้บูชาแก่พระพุทธคันธารราษฏร์ ทรงอธิษฐาน
เพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย 
  ๑.๔ หัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 
  ๑.๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงหล่ังน้ าสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม
พระราชทานธ ามรงค์กับพระแสงปฏักแก่พระยาแรกนา ส่วนเทพีท้ัง ๔ ทรงหล่ังน้ าสังข์พระราชทานใบ
มะตูม ทรงเจิม พนักงานประโคมฆ้องชัย 
  ๑.๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวาย
อนุโมทนา ถวายอดิเรก 
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 ๒. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ กระท ากันในตอนเช้าของ
วันรุ่งขึ้น ณ มณฑลท้องสนามหลวง ซึ่งจัดต้ังโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปส าคัญ เช่น พระอิศวร พระพรหม 
ระนารายณ์ ฯลฯ มีข้ันตอนพิธีส าคัญตามล าดับดังนี้ 
  ๒.๑ พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีท้ังแต่งกายตามแบบประเพณีโบราณ เดินทางออก
จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังมณฑลพิธีสนามหลวง 
  ๒.๒ พระยาแรกนาเข้าสู่โรงพิธี จุดธูปเทียนบูชาเทวรูปส าคัญ หัวหน้าพราหมณ์หล่ัง
น้ าสังข์ท่ีมือ และให้ใบมะตูมแก่พระยาแรกนาและเทพีทั้ง ๔ 
  ๒.๓ พระยาแรกนาต้ังสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งแต่งกายหรือเส่ียงทายผ้านุ่ง โดยการ
สอดมือหยิบผ้านุ่งท่ีวางเรียงรายอยู่ใต้ผ้าคลุม ซึ่งมีผ้านุ่งรวม ๓ ผืน คือ ขนาดกว้าง ๔ คืบ ๕ คืบ และ ๖ 
คืบ เมื่อพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใด จะสวมผ้าผืนนั้นทับลงบนผ้านุ่งเดิม ค าพยากรณ์ของผ้านุ่ง
เส่ียงทายมีดังนี้ 
         ผ้า ๔ คืบ พยากรณ์ว่าน้ าจะมาก นาที่ดอนสมบูรณ์ นาที่ลุ่มเสียหายบ้าง 
         ผ้า ๕ คืบ พยากรณ์ว่าน้ ามีปริมาณพอดี นาที่ดอนเสียหายบ้าง  
                     น้ าที่ลุ่มสมบูรณ์ 
            ผ้า ๖ คืบ พยากรณ์ว่าน้ าน้อย นาที่ดอนเสยีหายบ้าง นาที่ลุ่มสมบูรณ์ 
  ๒.๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในพระราชพิธี 
พระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคม ๓ ครั้ง และเดินเข้าสู่ลานแรกนาเพื่อเจิมคันไถ เจิมพระโค 
  ๒.๕ ถึงเวลามงคลอุดมฤกษ์ โหรหลวงล่ันฆ้องชัย พราหมณ์เชิญเทวรูปเดินน าหน้าพระ
โค ตามด้วยพระยาแรกนาเดินไถดะโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ พร้อมท้ังหว่านธัญญพืชจากกระบุง
เงิน กระบุงทองของเทพีทั้ง ๔ ลงบนดิน จากนั้นไถกลบอีก ๓ รอบ 
  ๒.๕ พระยาแรกนาและเทพีทั้ง ๔ เดินกลับไปท่ีโรงพิธีพราหมณ์ เจ้าพนักงานปลดพระ
โคออกจากแอก พราหมณ์จัดวางอาหารเส่ียงทาย ๗ ส่ิง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ า หญ้า 
เมื่อพระโคกินส่ิงใด โหรหลวงจะถวายค าพยากรณ์ 
  ๒.๖ เจ้าหน้าท่ีอ่านรายช่ือเกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดข้าว เพื่อเบิกตัวเข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติคุณ 
  ๒.๗ พระยาแรกนาและเทพีท้ัง ๔ ขึ้นรถยนต์หลวงจากมณฑลพิธีสนามหลวง ไปยัง
แปลงนาทดลองในพระราชฐานสวนจิตรลดา หว่านพืชพันธุ์ธัญญหารท่ีได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงในแปลงนาทดลอง ส าหรับน าไปใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญของปีต่อไป 
 
 
 



๒๐๔ 

 สาระส าคัญ 
 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ท่ีกระท าต่อเนื่องกัน
มาต้ังแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึง พ.ศ.๒๔๗๙ ว่างเว้นไประยะหนึ่งจนถึง 
พ.ศ.๒๕๐๓ คณะรัฐมนตรีมีมติฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นใหม่อีกครั้ง และท าสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ต้ังแต่ 
พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกร
ประจ าปี 
 ในสมัยโบราณพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเป็นพิธีเฉพาะทางพราหมณ์เท่านั้น ต่อมาถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เพิ่มพิธีทางสงฆ์ด้วย ปัจ จุบันยังคงยึดถือตาม
แบบธรรมเนียมการปฏิบัติโบราณ มีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสมัยนิยม เช่น พระราชพิธี
พืชมงคลเพื่อท าขวัญพืชพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยพิธีทางสงฆ์ จะท ากันท่ีท้องสนามหลวง ส่วนพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญท าท่ีทุ่งส้มป่อยนอกเขตพระนครหรือท่ีอื่น ๆ บ้าง แต่ในปัจจุบันพระราชพิธีพืช
มงคลท าท่ีพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญท าท่ีท้อง
สนามหลวง เป็นต้น 
 เป้าหมายส าคัญของการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นการ
ท าขวัญและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และ
เกษตรกรรมก็เป็นอาชีพหลักของคนไทยมาต้ังแต่สมัยโบราณ ดังนั้นประเพณีไทยหลายอย่างมักเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของเกษตรกร พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงถือว่าเป็นสิริมงคลแก่พืชผลท่ี
จะเพาะปลูกประจ าปี 
 ก าหนดเวลาการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท ากันประมาณเดือน
หกของทุกปี เพราะเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเริ่มต้นท านาในประเทศไทย แต่ไม่มีการก าหนดวันท่ี
แน่นอน เนื่องจากต้องพิจารณาฤกษ์ยามท่ีเหมาะสมในแต่ละปี 
 

    ๔.๓ พระราชพิธี "ไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวาย" 

    พระราชพิธีเดือนอ้ายตามท่ีปรากฏในกฎมณเฑียรบาลว่า "ไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวาย" พิธีนี้
เป็นพิธีไล่น้ า หรือจะให้น้ าลดเร็ว ๆ เพื่อให้การเกี่ยวข้าวได้สะดวกและได้ผลดี แต่ไม่ได้จัดท าสม่ าเสมอ
ทุกปี มักท าในปีท่ีน้ าลดเท่านั้น ในพิธีนี้ขบวนแห่คล้ายเสด็จพระราชด าเนินพระกฐิน และให้อาลักษณ์
หรือราชบัณฑิตอ่านค าประกาศต้ังสัตยาธิษฐาน นมัสการพระรัตนตรัยเทพยดา และพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่ง
นับเป็นสมมติเทพยดา แล้วอ้างความสัตย์ซึ่งมีต่อเทพยดาท้ังสาม คือ วิสุทธิเทพยดา อุปปาติกเทพยดา 
และสมมติเทพยดา ขอให้บันดาลให้น้ าลดลง 

 



 ๒๐๕ 

 
รูปภาพที่ 112  พระราชพิธีไล่เรือ 

ท่ีมา : https://blog.eduzones.com/poonpreecha/91666 

 พระราชพิธีไล่เรือ7 ในเดือนอ้ายนั้นมีมาต่ังแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบขึ้นเพื่อต้องการให้
น้ าลดเร็ว ๆ  เพราะในเดือนต่อไปถือว่าเป็นการเข้าฤดูเพราะปลูก เป็นท่ีทราบกันว่า สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ าล้อมลอบถึง ๓ สายด้วยกัน แม่น้ าลพบุรี แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าท้ัง ๓ นี้ให้คุณให้ให้โทษพร้อมกันกล่าวคือ เมื่อเกิดศึกสงครามล้อมกรุง ชาวกรุงศรี
อยุธยาจะใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโดยการใช้ต้านข้าศึกครั้งล้อมกรุง เมื่อน้ าขึ้นมาข้าศึกต้องหนีน้ ากลับไป
ยังกรุงของตนเพื่อรอน้ าลดในครั้งต่อไป นับว่าเป็นปราการธรรมชาติท่ีส าคัญในการป้องกันกรุงศรีอยุธยา 
อีกท้ังยังเป็นเส้นทางส าคัญในการคมนาคมขนส่ง ท าให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าส าคัญในภูมิภาคนี้  ท่ี
ให้โทษคือ ถ้าฤดูน้ าหลากครั้งไหนมีน้ ามากจนไม่สามารถระบายออกได้ จะสร้างความเสียหายให้แก่การ
เก็บเกี่ยว  ดังนั้น  ในสมัยอยุธยาจึงได้มีพิธีกรรมไล่เรือขึ้นมาเพื่อให้น้ าลดเร็ว ๆ 

 พระราชพิธีไล่เรือมิได้ประกอบขึ้นทุกปี เพราะถ้าปีไหนน้ าไม่มากก็ไม่ต้องประกอบพิธี มีกฎ
มณเฑียรบาลครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าในการประกอบพิธีนั้น  พระเจ้าแผ่นดิน พระอัครมเหสี พระเจ้าลูกยา
เธอ หลานเธอและพระสนม แต่งอย่างเต็มยศโบราณลงเรือพระท่ีนั่ง มีพระยามหาเสนาตีฆ้อง เสด็จไป
ตามล าน้ า โดยสมมติพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทพยาดา โดยขอให้น้ าถอยลงไป  แล้วท าการเชิญพระพุทธ
ปฏิมากรลงเรือพระท่ีนั่ง แล้วมีเรือส าหรับพระสงฆ์ตามหลัง เรือร าหนึ่งมีพระราชาคณะ ๑ รูป มีฐานท่ี
นั่ง ๒ ข้าง  ตรงกลางต้ังเครื่องนมัสการท าการสวดคาถาหล่อพระชัยเป็นคาถาไล่น้ า (บางครั้งจึงเรียกพิธี
ไล่เรือว่าเป็นพิธีไล่น้ าด้วย) ในขณะล่องเรือกลับมายังประตูชัยกระท าพิธี เมื่อเสร็จพิธีไล่เรือ จะประกอบ
พิธีตรียัมปวาย ?  ตรีปวาย อันพิธีเกี่ยวเนื่องกันมา กล่าวคือ พิธีไล่เรือกระท าเพื่อน้ าลด พิธีตรียัมปวาย ? 
ตรีปวาย เป็นพิธีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยว และการเตรียมตัวเพาะปลูกต่อไป 
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๒๐๖ 

 ในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้กระท าพิธีนี้เพียง ๒ ครั้ง คือรัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลท่ี ๓ การท าพิธี
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปประชุมกันท่ีวัดท้ายเมือง แขวงเมือง
นนทบุรี มีอาลักษณ์อ่านค าประกาศต้ังสัตยาธิฐาน นมัสการพระรัตนตรัย  เทพยาดารวมท้ังพระเจ้า
แผ่นดิน (สมมติเทพ) แล้วอ้างความสัตย์ ซึ่งได้นับถือต่อเทพยาดาท้ังสามคือ วิสุทธิเทพยดา อุปปาติก
เทพยดา และสมมติเทพยดา ขอให้น้ าลดลงไปตามประสงค์ พระพุทธรูปท่ีใช้ในพระราชพิธีเดิมมีแต่ช่ือ
พระชัย พระคันธาราษฎร์ ต่อมาจึงเปล่ียนเป็นพระห้ามสมุทร การท าพิธีคล้ายเสด็จพระราชด าเนินพระ
กฐิน 

  พิธีนี้ล้มเลิกไปครั้งรัชกาลท่ี ๕ เป็นการถาวร จะประกอบแต่พระราชพิธีตรียัมปวาย - ตรีปวาย
เท่านั้น ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะชัยภูมิของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นอยู่สูงกว่าระดับน้ าพอสมควรจึงไม่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาน้ าท่วมอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา 

 

สรุป 
         พราหมณ์เข้ามาในประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัยโดยผ่านมาทางเขมรทางลุ่มน้ าเจ้าพระยาและ
ทางใต้ ศาสนาพราหมณ์คือ ศาสนาฮินดูด้ังเดิม ชาวอินเดียได้เข้ามาพร้อมกับศาสนาฮินดู โดยเฉพาะใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้     คัมภีร์ด้ังเดิมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือคัมภีร์พระเวท แปลว่า ความรู้มา
จากพระเจ้าพระผู้ประเสริฐ คือ พรหม คัมภีร์พระเวทจึง เป็นค าสอนของพระเจ้า มีเทพเจ้าท้ังหลายเป็น
ท่ีเคารพนับถือ เช่น  พระอัคนีเทพ   พระอินทรเทพ   พระอัศวินเทพ สาวิตรีเทพ สุริยเทพ วรุณเทพ 
อุสาเทพ โสมเทพ วิษณุเทพ เป็นต้น ชาวฮินดูเลือกบูชาเทพองค์หนึ่งองค์ใดท่ีตนเองเคารพนับถือเป็น
พิเศษ 
 ประเทศไทยมีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์หลายแห่ง เช่น โบสถ์พระอิศวร โบสถ์พระพิฆเนศ โบสถ์
พระนารายณ์ โบสถ์ เทพมณเฑียร  โบสถ์พระแม่อุมาเทวี  วัดวิษณุ เป็นต้น ท้ังหมดต้ังอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร หลายแห่งก่อตั้งมาต้ังแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์  พราหมณ์มีบทบาทส าคัญในพิธีกรรมท้ัง
ของหลวงและของราษฎร์ ในพระราชพิธีส าคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น นอกนั้นมีพิธีซึ่งราษฎร์ท่ัวไปก็
กระท าโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้ โดยเฉพาะพิธีท่ีเกี่ยวกับขวัญ เช่น พิธีท าขวัญเดือนโกนผมไฟ 
พิธีโกนจุก พิธีสมรส พิธีศพ พิธีต้ังศาลพระภูมิ เป็นต้น 
          พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูเองมีอยู่ประจ าเกือบทุกเดือน นอกนั้นก็มีการ
ประกอบ ศาสนกิจเป็นประจ าทุกวัน ด้วยการสวดมนต์การบูชาพระเจ้าโดยการร้องเพลงสดุดีพระองค์
ชาวฮินดูถือว่า ดนตรี การขับร้อง และการเต้นร าเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ    ชาวฮินดู



 ๒๐๗ 

ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยระยะร้อยปีเศษมานี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า จึงท ามาค้าขายในสังคมเหมือนพ่อค้า
ท่ัวไปเป็นหลัก 


