
 
 

บทที่ 8 
เทศกาลและพิธีกรรมของประเทศอาเซียน 

 
 ความเช่ือ ประเพณี  วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมท้ังหลาย เป็นส่ิงดีงามท่ีบรรพบุรุษของเรา
ได้ส่ังสมและสืบทอดต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทย  อย่างไรก็ตามประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิดและมีดินแดนติดต่อกัน   เช่น   ลาว   พม่า   กัมพูชา และมาเลเซีย  จะ
มีวัฒนธรรมบางส่วนท่ีคล้ายคลึงกันหรือมีมติความเช่ือและประเพณีท่ีเหมือนหรือคล้ายกัน   โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านศาสนา  เช่น พระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน  ส่วนศาสนา
อิสลามในมาเลเซีย  ก็จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับจังหวัดชายแดนทางภาคใต้แต่กลับประเทศเพื่อน
บ้านท่ีอยู่ห่างออกไป  เช่น  สิงคโปร์  บรูไน  ก็จะท าให้มีวัฒนธรรมบางอย่างท่ีแตกต่างกับของ
ไทย  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม  นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคน
ในชาติ  ความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นชาติแล้ว วัฒนธรรม  ยังท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดี  ความรู้สึกเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
  
  ลักษณะท่ีคล้ายกันของกลุ่มประเทศอาเซียน 
      ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ท้ังท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์   รากฐานทาง
วัฒนธรรมและการนับถือศาสนา  ซึ่งจะสรุปให้เห็นเป็นภาพรวมได้  ดังนี้ 
      1. ศาสนา  ศาสนาส าคัญท่ีเผยแผ่เข้ามาและได้รับการยอมรับนับถือจากชนชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  พระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาท่ีผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทย  พม่า  ลาว  กัมพูชา  ล้วนนับถือ  ดังนั้นประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา  ลัทธิความเช่ือต่าง ๆ ของ
พม่า  ลาว  กัมพูชา  ก็จะคล้ายคลึงกับคนไทย  เช่น  การท าบุญตักบาตร  การสวดมนตร์ไหว้พระ  การ
ให้ความเคารพพระสงฆ์  การนิยมให้บุตรหลานเข้ารับการอุปสมบท  เป็นต้น 
          ส าหรับประเทศมาเลเซีย  บรูไน  อินโดนีเซีย  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  จึงมี
วัฒนธรรมแบบอิสลาม  ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา  ประเทศสิงคโปร์และ
เวียดนาม  นับถือหลายศาสนา  โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมตามแบบจีนเป็นหลัก 
      2.  ภาษา  ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีการพูด  เขียน  คล้ายคลึงกับไทยก็คือ  ลาวเพียงชาติเดียว
เท่านั้น  ส่วนชาติอื่น ๆ ก็จะใช้ภาษาของตน  ไม่ว่าจะเป็นพม่า  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ โดยท่ี
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะเป็นภาษากลางท่ีใช้ติดต่อกันได้ท่ัวทั้งภูมิภาค 
      3. ประเพณี พิธีกรรม  หากชาติใดท่ีมีรากฐานการนับถือศาสนาเป็นพระพุทธศาสนา 
ประเพณี  พิธีกรรมต่าง ๆ ก็จะคล้ายคลึงกับของไทย  เช่น  การท าบุญเล้ียงพระ  การเวียนเทียนเนื่องใน
วันส าคัญทางศาสนา  ประเพณีเข้าพรรษา  เป็นต้น  ส่วนประเพณีอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา  พบว่า
หากเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับไทย  เช่น  พม่า  ลาว  กัมพูชา  ก็จะมีประเพณีหลายอย่าง
คล้ายคลึงกับไทย  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  เพียงแต่รายละเอียดของการจัดพิธี
จะแตกต่างกันออกไป 



๒๒๘ 

          ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยในการแสดงความเคารพ  โดยการไหว้ของคนไทย  ชาติเหล่านี้ก็จะ
มีธรรมเนียมการไหว้เช่นเดียวกัน 
          ส าหรับชาติอื่น ๆ ได้แก่  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  บรูไน  จะมีประเพณีพิธีกรรมตามแบบ
อิสลาม  เวียดนามกับสิงคโปร์จะมีประเพณีพิธีกรรมตามแบบจีน  และมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
ผสมผสาน  ส่วนชาติท่ีมีแบบแผนประเพณี  พิธีกรรมเหมือนอย่างตะวันตก  คือ  ฟิลิปปินส์ 
      4.  อาหาร  อาหารของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยข้าว  พืชผัก  และเนื้อสัตว์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น  การปรุงอาหารโดยมากจะใช้เครื่องเทศ
ประเภท  กะทิ  น้ ามันรสชาติจัดจ้าน  โดยอาหารของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีอยู่
อย่างหลากหลาย  สีสันดูน่ารับประทาน  รสชาติเผ็ดร้อน  ประเทศท่ีรับประทานอาหารไม่แตกต่างจาก
คนไทยก็ยังคงเป็นพม่า  ลาว  กัมพูชา  ขณะเดียวกันก็มีอาหารจากชาติอื่น ๆ เช่น  ยุโรป  ญี่ปุ่น เกาหลี 
เข้ามาเผยแพร่ด้วย 
      5.  การแต่งกาย  ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หากไม่นับชุดพื้นเมืองและชุด
ประจ าชาติแล้ว  จะแต่งกายไม่แตกต่างกัน   กล่าวคือสังคมเมืองในปัจจุบัน   ผู้ชายสวม
เส้ือ  กางเกง  ส่วนผู้หญิงสวมเส้ือ  กางเกง  หรือกระโปรง  แต่ในชนบทผู้หญิงจ านวนมากก็ยังคงสวมใส่
ผ้าซิ่นกันอยู่  ท้ังนี้ชุดประจ าชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีไม่
เหมือนกัน     ท าให้เมื่อดูแล้วสามารถบอกได้ทันทีว่าชุดแต่งกายนั้น ๆ เป็นของชนชาติใด  
 
การนับถือศาสนาของชาวอาเซียน 
 
 วัฒนธรรม ประเพณี  เทศกาล และ พิธีกรรมต่างๆ  ของชาวอาเซียนนั้น มีพื้นฐานมาจาก
ศาสนาอย่างปฏิเสธไม่ได้  ฉะนั้น มาดูกันว่า ประชาชนของแต่ละประเทศนับถือศาสนาอะไรกันบ้าง  
 
 1. บรูไน ดารุสซาลาม : กว่าร้อยละ 65 นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่ รองลงมาคือ 
พุทธ คริสต์และความเช่ือพื้นเมือง 
 
 2. กัมพูชา : ร้อยละ 95  นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 
 3. อินโดนีเซีย : เกือบ 90 เปอร์เซ็นนับถือศาสนาอิสลาม ท่ีเหลือก็ คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 
แคทอลิก ฮินดู และพุทธ 
 
 4. ลาว :  ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ รวมไปถึงท่ีเหลือ นับถือผี บรรพบุรษ 
 
 5. มาเลเซีย : ร้อยละ 61.3 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 19.8 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 9.2   
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6.3   นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือลัทธิขงจ๊ือ ลัทธิเต๋า 
 
 6. เมียนมาร์ : นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5 ศาสนา 
อิสลามร้อยละ 3.8 ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05 



 ๒๒๙ 

 
 7. ฟิลิปปินส์ : เกือบ 90  เปอร์เซ็นนับถือศาสนาคริสต์ และกว่า 80 เปอร์เซ็นนับถือนิกาย
โรมันคาทอลิก มีนิกายโปรเตสแตนต์ 9 เปอเซ็น ท่ีเหลือพุทธและอื่น ๆ  
 
 8. สิงคโปร์ : ศาสนาพุทธ, ขงจ้ือ, เต๋า, อิสลาม, คริสเตียน  และฮินดู ไม่มีศาสนาประจ าชาติ 
แต่มีส่วนของการเลือกไม่นับถือศาสนาด้วย 
 
 9. เวียดนาม : ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ลัทธิขงจ่ือ เต๋า 
พุทธมหายาน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ 
 
 10. ประเทศไทย : นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 93 รองลงมา คือ อิสลาส คริสต์ 
ฮินดู และอื่น 
 
เทศกาลของประเทศในอาเซียน1 
 
 ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีเทศกาลมากมาย ขอยกตัวอย่างมาเฉพาะเทศกาลท่ีน่าสนใจประเทศ
ละ 1 เทศกาลเท่านั้น 
 
 1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) : 
      National Day of Brunei Darussalam (วันชาติบรูไน) 
 

 
 
 ทุกๆวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการเฉลิมฉลองวันชาติโดยจะมีขบวนพาเหรดในชุด
หลากสีเเละมีการสวดมนต์ในแบบมุสลิมตามมัสยิดท่ัวประเทศ 
 
 2. ประเทศกัมพูชา(Cambodia): เทศกาลน ้า 
 

                                                 
1
 http://aseanfestivals.blogspot.com/ 

http://1.bp.blogspot.com/-xKFN8FqDUaA/VMx8PSg-4bI/AAAAAAAAAEc/bLDUB1ITyGw/s1600/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99(5).jpg


๒๓๐ 

 
 
 เทศกาลน้ า เป็นเทศกาลประจ าปีของประเทศกัมพูชา โดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือ
ยาว การแสดงพลุดอกไม้ไฟ และขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ "โตนเลสาบ"เทศกาลน้ า เป็นเทศกาล
ประจ าปีของประเทศกัมพูชา ท่ีจัดขึ้นทุกปีต้ังแต่วันขึ้น 14 ค่ า 15 ค่ า จนถึงแรม1 ค่ า เดือนพฤศจิกายน 
ซึ่งทางการกัมพูชาประกาศให้เป็นวันหยุด 3 วัน เทศกาลนี้คล้ายประเพณีลอยกระทงของไทย โดย
ประเพณีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ าโขง และทะเลสาบ
โตนเลสาบ ท่ีน าความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวกัมพูชา เพราะน้ าในแม่น้ าโขงเมื่อข้ึนสูง จะไหลไปท่ี
ทะเลสาบ เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน น้ าในทะลสาบลดต่ าลง ท าให้น้ าไหลลงกลับ
สู่ล าน้ าโขงอีกครั้ง ชาวกัมพูชาจะร่วมกันลอยทุ่นท่ีประดับด้วยดวงไฟ ไปตามแม่น้ าโขง ขณะ ท่ีการแข่ง
เรือ เป็นการร าลึก ถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ช่วงศตวรรษที่ 12 ในยุคเมือง
พระนคร อาณาจักรเขมรท่ีก าลังรุ่งเรืองมีชัยเหนืออาณาจักรจาม ในการสู้รบทางเรือ 
 
 3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) : Nyepi   ปีใหม่ของบาหลี 
 

 
 
 ตามปฏิทินตะวันตก Shaka ปฏิทิน (Saka) ส าหรับเก้าเดือนแรกของวันท่ีดวงจันทร์ใหม่ 
อินโดนีเซียเรียกว่าวัน Niepi, ภาษาจีนท่ีเรียกว่าส่วน เป็นวันสงบวันท่ีทุกคนเข้าพักท่ีบ้านและนั่งใน
สมาธิไม่ต้ังไฟไม่กนิไม่ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดไฟให้อยู่กับความเงียบ
ของเทศกาล 
 
 4. ประเทศลาว  (Laos) : เทศกาลบุญข้าวประดับดิน 
 

http://1.bp.blogspot.com/-nAQKwgxpl5A/VMx9tl8JCSI/AAAAAAAAAEo/Aievr66bV7o/s1600/cam.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-S1w_1azVLE0/VMx-iue3HjI/AAAAAAAAAEw/9c4LMBaMD8o/s1600/Nyepi---Indonesia-Travel.jpg


 ๒๓๑ 

 
 

งานเทศกาลบุญข้าวประดับดิน อยู่ในเดือนสิงหาคม ห่อข้าวปะดับดิน จัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ า 
เดือน 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติเป็นงานท าบุญเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว (เน้นอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่
ไปให้แก่ผีไม่มีญาติ) 
 
 5. มาเลเซีย (Malaysia) : เทศกาลปีใหม่ของมาเลเซีย (Deepavali) 
 

 
 
 Deepavali ในภาษาสันสกฤตมาจากรากศัพท์ “Row of Light” หรือ แถวของแสงสว่างแห่ง
ชัยชนะ ต้นก าเนิดประวัติความเป็นมาของเทศกาล Deepavali เป็นการต่อสู้ของ 2ฝ่าย ระหว่างความ
ดี และความช่ัว คือ Narakasura ปิศาจร้ายอาศัยในความมืด เมื่อบ้านเรือนหลังใดจุดตะเกียงเพื่ออาศัย
แสงสว่างในการด ารงชีพ Narakasura จะฆ่ามนุษย์เพื่อไม่ให้เกิดแสงสว่าง ท าให้ประชาชนรู้สึก
หวาดกลัว ตามความเช่ือของชาวฮินดู ท าให้ต้องสวดมนต์อ้อนวอนพระ 
 
 
 6. ประเทศเมียนมาร์  (Myanmar) : เทศกาลตินาญัง (Dinagyang) 
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 เทศกาลตินาญัง (Dinagyang) เป็นงานรื่นเรงิท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอิโลอิโย (lloilo) ซึ่งอยู่ตรง
ข้ามกับเกาะปาเนย์ จัดขึ้นสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือืนมกราคม เพื่อฉลองให้แก่นักบุญซานโต นินอย 
เช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากการจัดแสงดนตรีและเดินขบวนพาเหรดแล้ว ชาวเมืองอิโลอิโย จะน ารูปจ าลอง
ของนักบุญวานโต นนิอย มาแห่ฉลองท่ัวเมือง รวมถึงจัดประกวดเต้นร าไปตามท้องถนน ซึ่งนับเป็น
จุดเด่นของงานนี ้
 
 
 
 7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)  :  เทศกาลดินาญัง (Dinayang) 
       เทศกาลนี้ จัดขึ้นเพื่อร าลึกถึงนักบุญซานโต นินอย (Santo Nino) เช่นเดียวกับเทศกาล
ซินูล็อก แต่จะจัดขึ้นในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมกราคม ท่ีเมืองอิโลอิโย (Iloilo) 
 

 
 
 เทศกาลตินาญังของจังหวัดอิโล อิโล จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ท่ีสามของเดือนมกราคม มีท่ีมาจาก
ขบวนแห่รับพระรูปของพระเยซูน้อย (Santo Nino หรือ Child Jesus) ท่ีบาทหลวงชาวสเปนน าเข้ามา
ในฟิลิปปินส์หลายร้อยปีมาแล้ว โดยนับถือว่าพระองค์ช่วยขับไล่โจรสลัดซึ่งมักมารุกรานชาวเกาะในสมัย
โบราณ ทุกปีชาวเมืองจะแห่พระรูปไปตามถนนในเมือง ต่อมาจึงเปล่ียนแปลงเป็นการประกวดขบวนแห่
และการเต้นร าตามท้องถนน โดยเพิ่มวันงานขึ้นอีก 1 วัน เป็นวันเสาร์ท่ีสามของเดือนมกราคม เรียกว่า 
“Kasadyahan” แปลว่า “ความสุข หรือความสนุก” 
 ขบวนแห่ท่ีเต้นระบ าในวัน Kasadyahan แต่งกายในชุดพื้นเมืองด้ังเดิมท้ังหญิงและชาย แต่ละ
ขบวนเรียกเป็นเผ่า (Tribe หรือ Tribu) แต่ละเผ่ามีการแสดงเป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริงในสมัยโบราณ 
ดนตรีประกอบใช้ดนตรีได้ทุกชนิด ถือเป็นการอุ่น เครื่องก่อนถึงวันจริง วันอาทิตย์ท่ีสามของเดือน
มกราคมจึงจะเป็นตินาญังของจริง ผู้แสดงต้องทาหน้าตาและร่างกายด้วยสีด าหรือน้ าตาลด า ผู้ชายแต่ง
กายเป็นนักรบโบราณ มีหมวกขนนกสีสันต่างๆ กัน และถืออาวุธ เช่น หอกหรือธนู ผู้หญิงก็นุ่งกระโปรง
หญ้า และทาตัวด้วยสีน้ าตาลด าเช่นกัน ท่ีส าคัญคือทุกเผ่าจะต้องมีรูปพระเยซูน้อยเป็นสัญลักษณ์ 
 
 8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) : เทศกาล Singapore River Hong Bao 
 



 ๒๓๓ 

 
 
 เทศกาล Singapore River Hong Bao ถูกจัดขึ้นทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ มีการเเสดงพลุละลาน
ตา และขบวนเรือพาเหรดประดับไฟอย่างสวยงามท่ีแม่น้ าสิงคโปร์    
 เทศกาลนี้ได้มีการจัดท่ีแม่น้ าและ Marina นักเดินทางสามารถเดินเล่นและร่วมเฉลิมฉลองกับ
ชาวสิงคโปร์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และยังสามารถชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงยังมีบรรดา ร้าน
หาบเร่แผงลอย และพลุหลากสี ท าให้นักท่องเท่ียวได้เพลินตาในยามค่ าคืนของ สถานท่ีแห่งนี้ 

 9. ประเพณีเวียดนาม (Vietnam) : เทศกาลตรุษจีนเวียดนาม 

 
 

 เวียดนาม เป็นประเทศในแถบเอเชีย ท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศจีน มาเป็นเวลานาน 
ดังนั้นประเพณีและวัฒนธรรม จึงมีความคล้ายคลึงกันมาก รวมท้ังเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ ของ
ชาวจีน แต่ส าหรับชาวเวียดนามจะเรียกเทศกาลนี้ว่า "Tet Nguyen Dan" หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Tetโดย
เทศกาลดังกล่าวถือว่า เป็นเทศกาลท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวเวียดนาม  "Tet Nguyen 
Dan" หมายถึง เช้าแรกของวันปีใหม่ โดยนับจากปฏิทินตามจันทรคติ (ใช้การนับวงโคจรของดวงจันทร์
เป็นตัวก าหนดวันเดือนปี) และเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถือเป็น ฤดูกาลของการก าเนิดส่ิงมีชีวิตท้ัง
มวล ในอดีตเทศกาลนี้จะจัดให้มีการเฉลิมฉลอง มากกว่า  1 สัปดาห์ กระท่ังปัจจุบัน จึงถูกก าหนดให้
เหลือเพียง3 วันเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในระหว่างวันท่ี 21 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ ตามปฏิทินสุริ
ยคติ ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะถึงวันปีใหม่ ชาวเวียดนามมักจะเก็บเงิน จ่ายภาระหนี้สินท้ังหมด ซื้อชุดใหม่ 
รองเท้าใหม่ทาสีบ้าน ท าความสะอาด และตกแต่งบ้านเรือน ด้วยความเช่ือว่า จะช่วยขจัดโชคร้าย และ
ความทรงจ า ท่ีไม่ดีท่ีเกิดกับปีก่อนนี้ให้หมดไป 
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 10. ประเทศไทย (Thailand) : สงกรานต์ 

 
 
 สงกรานต์เป็นเทศกาลวันส้ินปีเก่าข้ึนปีใหม่ของคนไทย พิธี สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิม
ฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร 
ความรัก ความผูกพัน ท่ีมีต่อกันท้ังครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา  ในความเช่ือด้ังเดิมท่ีใช้
สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน 
ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์เคล่ือนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มช่ืน และขอพรจาก บิดา 
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมท้ังแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ท่ีล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน การก่อ
พระเจดีย์ทรายและเป็น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
ร่วมกัน 
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เทศกาลส้าคัญทางศาสนาอาเซียน 
 
 1. ประเทศบรูไน 
 เทศกาล ฮารีรายา 
 “วันฮารีรายอ” เทศกาลแห่งความสุขท่ีมุสลิมท่ัวโลกรอคอย  ฮารีรายอ2 (Hari Raya) เป็น
ภาษามลายูปัตตานี ส่วนในภาษามลายูกลาง แปลว่า วันใหญ่ หรือ วันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาล
วันขึ นปีใหม่ของชาวมุสลิม โดยก่อนวันงาน ชาวมุสลิมจะออกมาจับจ่ายซื้อของ เส้ือผ้า และหมวกกะปิ
เยาะ เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลฮารีรายอกันอย่างคึกคัก และในวันดังกล่าวชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียน
พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด การ
จูบมือ การหอมแก้มทั งสองของพ่อแม่ เป็นการแสดงความรัก ลูกหลานที่อยู่ต่างภูมิล้าเนาต่างกลับ
บ้าน เม่ือมาขออภัยและอ้านวยพรให้พ่อแม่ ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ 
กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
           ช่วงเวลา ในรอบปีหนึ่ง ชาวมุสลิม มีวันฮารีรายอ 2 ครั ง คือ 
           1) อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน 10 ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวัน
ออกบวช 
           2) อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันท่ี 10 เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทินอิสลาม ซึ่ง
เป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์ หรือ ถือเป็นวันครบรอบการถือศีลอดของเดือนรอมฎอน 
 
 ความส้าคัญ 
            วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจ าปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน 
เพื่ออภัยต่อกันในส่ิงท่ีผ่านมา เป็นวันท่ีทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมพร้อม
เพรียงกันท่ัวโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจน
อนาถา ส่วนในวันอีดิลอัฏฮา จะมีการเชือดสัตว์พลี แล้วจะท า กุรบัน แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติ
มิตร สัตว์ท่ีใช้ในการเชือดพลี ได้แก่ อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็น
การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ในวันฮารีรายอชาวมุสลิม จะเดินทางกลับภูมิส าเนาของตน มาร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะ สังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขอ
อภัยต่อกัน 
 
 พิธีกรรม 
   1. การปฏิบัติตนในตอนเช้าของวันฮารีรายอ โดยชาวมุสลิมจะต่ืนนอนแต่เช้าตรู โดยเฉพาะ
ผู้หญิงจะเป็นผู้ตกแต่งบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเป็นพิเศษ จัดเตรียมอาหาร ขนมต่าง ๆ ไว้ต้อนรับ
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เพื่อน ญาติพี่น้อง และแขกท่ีมาเยี่ยมเยียน ทุกคนต้องปฏิบัติบริจาคซากาตฟิตเราะห์ก่อนท่ี จะไป
ละหมาดในวันอีดิลฟิตรี ส่ิงของท่ีใช้ในการบริจาคจะใช้ส่ิงของท่ีบริโภคเป็นอาหารหลัก 
           2. การอาบน ้าในวันฮารีรายอ เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จ จะอาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาด 
เรียกว่าอาบน้ าสุนัต ก าหนดเวลาอาบต้ังแต่เท่ียงคืนเริ่มต้นวันฮารีรายอ จนถึงพระอาทิตย์ตก แต่เวลาท่ีดี
ท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมอาบน้ าสุนัต คือเมื่อแสงอรุณขึ้นขอบฟ้าในวันฮารีรายอ ในขณะอาบน้ าสุนัตทุกคน
จะต้องกล่าวดุอารีเป็นการขอพร 
           3. การประกอบพิธีกรรม ชาวมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีกรรมท่ีมัสยิด ในวันอีดิลฟิตรีจะ
ไปมัสยิดเวลา 08.30 น. วันอีดิลอัฏฮา จะไปมัสยิดเวลา 07.30 น. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงมัสยิด 
ทุกคนจะอาบน้ าละหมาด จากนั้นจึงเข้าไปในมัสยิด ท าการละหมาด ตะฮีญะดุลมัสยิด 2 รอกาอัต มีการ
แบ่งแยกผญิงชาย โดยใช้ม่านกั้นกลาง เสร็จแล้วจัดแถวนั่งรอฟังโต๊ะอิหม่าม ซึ่งเป็นผู้น าในการท าพิธี
ละหมาด 
           4. การละหมาด จะมีโต๊ะอีหม่ามเป็นผู้น าละหมาดจ านวน 2 รอกาอัต 
            5. การปฏิบัติตนเม่ือละหมาดเสร็จ หลังจากละหมาดเสร็จแล้ว มุสลิมทุกคนจะนั่งฟังอีหม่า
มกล่าวคุฏบะ (ค าอบรม) เพื่อแนะแนวทางชีวิตด้านความศรัทธาท่ีกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติแต่ความดีละ
เวน้ความช่ัว และปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขณะนั่งฟังนั้นทุก
คนจะอยู่ในความส ารวม สงบนิ่ง ต้ังใจฟัง ไม่พูดจาใด ๆ ท้ังส้ิน และเมื่ออีหม่ามอ่านคุฏบะฮจบแล้ว อี
หม่ามจะขอพรจากพระอัลลอฮ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบรรดามุสลิม ท่ีมาร่วมประกอบ
พิธีกรรม จะมีการขออภัยต่อกันโดยผู้น้อยจะเข้าไปขออภัยผู้อาวุโสกว่า 
 
 2. ประเทศกัมพูชา3 
 ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีจึงมีความ
เกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์ ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ได้แก่                      
  8. 1 ระบ้าอัปสรา (Apsara Dance)    
  ระบ้าอัปสรา เป็นการแสดงนาฏศิลป์ท่ีโดดเด่นของกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการ แต่งกายและท่า
ร่ายร ามาจากภาพจ าหลักรูปนางอัปสรที่ปราสาทนครวัด นางอัปสราตัวเอกองค์แรก คือ เจ้าหญิงบุพผา
เทวี พระราชธิดาในเจ้าสีหนุ เป็นระบ าท่ีก าเนิดขึ้นเพื่อ เข้าฉากภาพยนตร์เกี่ยวกับนครวัดท่ีก ากับโดย 
Marchel Camus ช่ือเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า L"Oiseau du Paradis ก็คือ The Bird of Paradise 
หลังจากนั้น ระบ าอัปสรา ก็เป็นระบ าขวัญใจชาวกัมพูชา ใครได้ เป็นตัวเอกในระบ าอัปสรานั้นเช่ือได้ว่า 
เป็นตัวนางช้ันยอดแห่งยุคสมัยนครวัด เป็นอุดมคติแห่งชาติกัมพูชา นางอัปสราในนครวัดก็เป็นอุดมคติ
แห่งสตรีเขมร ดังนั้นการชุบชีวิตนางอัปสราออกมาเป็น ระบ าระดับชาตินั้นมีความหมายในเชิงชาติพันธุ์
นิยม เพื่อให้เข้าถึงสัญลักษณ์สูงสุดแห่งสตรีแขมร์ ระบ าอัปสรามี ช่ือเสียง ขึ้นมาด้วยการอิงบนความ
ยิ่งใหญ่ของนครวัด และระบ าอัปสราก็จ าลองภาพสลักท่ีแน่นิ่งไร้ความ เคล่ือนไหวในนครวัดให้หลุด
ออกมามีชีวิต ดอกไม้เหนือเศียรนางอัปสราส่วน ใหญ่ในปราสาทนครวัดคือ ดอกฉัตร พระอินทร์ 
เนื่องจากรูปทรงของดอกชนิดนี้พ้องกันกับภาพสลัก เขมรเรียกดอกไม้ชนิดนี้ ว่า "ดอกเสนียดสก" เสนียด 
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คือส่ิงท่ีเอามาเสียด และสก คือผม ช่ือของดอกไม้บ่งบอกว่าเป็นดอกส าหรับเสียดผม เข้าใจว่าสมัย
โบราณสตรีชั้นสูง ของเขมรคงประดับ ศีรษะด้วยดอกไม้หลายชนิด หนึ่งในนั้นคือดอกฉัตรพระอินทร์ ดัง
หลักฐานภาพสลักนางอัปสรา ท่ีพบ ในปราสาทหินขอม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของช่างสลักจากท่ีได้เห็น
ของจริง  
 
 8.2  เทศกาลน ้า (Water festival) 
  เทศกาลน ้า (Water festival) หรือ “บอน อม ตุก” (Bon Om Tuk) เทศกาลประจ าปีท่ี
ยิ่งใหญ่ของกัมพูชา จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการแสดงความส านึกในพระคุณของ แม่น้ า ท่ีน า
ความอุดมสมบูรณ์ มาให้ โดยจะมีการแข่งเรือยาว แสดงพลุดอกไม้ไฟ การ แสดงขบวนเรือประดับไฟ 
เและขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ "โตนเลสาบ" ท่ีจัดขึ้น ทุกปีต้ังแต่ วันขึ้น 14 ค่ า 15 ค่ า จนถึงแรม 
1 ค่ า เดือน พฤศจิกายน ซึ่งทางการกัมพูชา ประกาศให้เป็น วันหยุด 3 วัน เพราะน้ าในแม่น้ าโขงเมื่อขึ้น
สูง จะไหลไป ท่ีทะเลสาบ เนื่องจากในช่วงปลาย ฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน น้ าในทะลสาบลดต่ าลง ท า
ให้น้ าไหลลง กลับสู่ล าน้ าโขงอีกครั้ง ชาวกัมพูชาจะร่วมกันลอยทุ่นท่ีประดับด้วยดวงไฟ ไปตาม แม่น้ า
โขง ขณะท่ีการ 
 แข่งเรือ เป็นการร าลึก ถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้า ชัยวรมันท่ี 7 ช่วงศตวรรษท่ี 
12 ในยุคเมืองพระนคร อาณาจักรเขมรท่ีก าลังรุ่งเรืองมีชัย เหนืออาณาจักรจาม ในการสู้รบ ทางเรือ 
 
 3. ประเทศอินโดนีเซีย 
 เทศกาลและงานประเพณีต่างๆ ถือเป็นส่วนส าคัญในชีวิตคนบาหลี ทุกวัดจะมีงานฉลองท าบุญ
ประจ าปี (Odalan) อย่างน้อยปีละครั้ง โดยชาวบาหลีจะแต่งตัวแบบพื้นเมืองด้ังเดิมสวยงามแล้วจัด
เครื่องไหว้เครื่องบูชาไปวัดกัน โดยฝ่ายหญิงจะเป็นคนทูลของไหว้ไว้บนศีรษะ 
 ก าหนดวันฉลองและเทศกาลต่างๆ ของบาหลีจะยึดปฎิทินตามจันทรคติ จึงท าให้วันส าคัญ
ต่างๆ ไม่ตรงกับปฏิทินสากล 
 
 เทศกาลส้าคัญๆบาหลี4 ได้แก่  
 • วันขึ นปีใหม่ฮินดู นีเยปิ (Nyepi) เป็นวันท่ีชาวบาหลีจะ “เข้าเงียบ” ไม่มีการประกอบ
กิจกรรมใดๆท้ังส้ิน ไม่มีการเดินทางคมนาคม ไม่มีการก่อไฟหุงหาอาหาร และไม่มีการละเล่นบันเทิง
สนุกสนานใดๆ โดยจะมีการท าบุญบูชาเทพต่างๆ กันต้ังแต่วันก่อนหน้า รวมท้ังมีการประกอบพิธีไล่ส่ิงช่ัว
ร้ายออกไปจากบ้านท่ีอยู่อาศัย 
 
 • วันกาลุงกัน (Galungam) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองท่ีธรรมะเอาชนะอธรรมได้ ชาวบาหลีจะ
มีการต้ังเสาไม้ไผ่สูงตกแต่งด้วยทางมะพร้าวสานเป็นรูปต่างๆ สวยงามไว้หน้าบ้าน ต้ังศาลเพียงตาวาง
เครื่องไหว้สักการะสีสดใส ท้ังขนม ดอกไม้และผลไม้ท่ีประตูบ้าน ให้บรรพบุรุษท่ีจะลงมาเยี่ยมจาก
สวรรค์ ช่วงเวลากาลุงกันจะนาน 10 วัน มีงานฉลองและพิธีทุกวัน 
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 • วันคูนิงกัน(Kuninggan) วันท่ีสิบสองของเทศกาล เป็นวันส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับ
สวรรค์จะมีการท าบุญให้ผู้ล่วงลับด้วย 
 
 • วันสรัสวตี (Saraswati) เป็นวันฉลองเทวีแห่งความรู้และศิลปะ หรือพระสุรัสวดีท่ีเรารู้จัก
กันนั้นเองเป็นวันท่ีทางวัดจะน าหนังสือธรรม ใบลาน จารึก และคัมภีร์พระเวทย์มาท าพิธีสักการบูชา 
ส่วนงานพิธีกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของคนบาหลีคือ งานเผาศพ จะเป็นงานท่ีผู้ร่วมขบวนแห่งศพแต่งกาย
งดงามมีสีสัน บริเวณท่ีจัดงานเผาศพจะท าเป็นรูปสัตว์แต่งสีปิดทองสวยงาม ถ้าผู้ตายมีต าแหน่งหน้าท่ี
หรือยศศักดิ์สูง โลงรูปสัตว์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและหรูหรามากขึ้น 
 
 4. ประเทศลาว 
 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน5    
 บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน คือ บุญท่ีท าในวันแรมสิบส่ี ค่ า เดือนเก้า(ประมาณเดือน
สิงหาคม) เป็นการน าข้าวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็ก อย่างละน้อย แล้ว
ห่อด้วยใบตองท าเป็นห่อเล็กๆ น าไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ 
เป็นการท าบุญที่ชาวบ้าน จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
 
 ความเป็นมา  
 มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารกินของสงฆ์เมื่อตายแล้วไป เกิดใน
นรก ครั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศให้ญาติท่ีตาย กลางคืนพวกญาติท่ีตาย
มาแสดงตัวเปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศน์ รุ่งเข้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระ
พุทธองค์ทูลเหตุให้ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีกแล้วอุทิศส่วนกุศลปไให้ญาติท่ีตายไปจึงได้รับ
ส่วน กุศลการท าบุญข้าวประดับดิน ท าเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้ว ถือเป็นประเพณี ท่ีต้องท า
เป็นประจ าทุกปี 
 
 มูลเหตุที่ท้า  
          เนื่องจากคนลาวและไทยอีสาน มีความเช่ือถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า กลางคืนของ
เดือนเก้าดับ(วันแรม 14 ค่ า เดือน 9)เป็นวันท่ีประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติ
ในโลกมนุษย์ ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ดังนั้นจึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพี่น้องท่ีตายไปแล้ว 
ถือว่าเป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว 
 
 พิธีกรรม 
           ในตอนเย็นของวันแรม 13 ค่ า เดือน 9 ญาติโยมเตรียมจัดอาหารคาวหวาน และหมากพลู 
บุหรี่ไว้กะให้ได้ 4 ส่วน ส่วนหนึ่งเล้ียงดูกันภายในครอบครัว ส่วนท่ีสองแจกให้ญาติพี่น้อง ส่วนท่ีสามอุทิศ
ให้ญาติท่ีตายไปแล้ว และส่วนท่ีส่ีน าไปถวายพระสงฆ์ ในส่วนท่ีสาม ญาติโยมจะห่อข้าวน้อย ซึ่งมีวิธีการ
ห่อคือ ใช้ใบตองห่อ ขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง 
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           อาหารคาวหวาน ที่ใส่ห่อนั นจะจัดใส่ห่ออย่างละเล็กละน้อย อาทิ 
           1. ข้าวเหนียวท่ีนึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ 1 ก้อน 
           2. เนื้อปลา เนื้อไก่ หมู และใส่ลงไปเล็กน้อย ถือว่าเป็นอาหารคาว 
           3. กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง มะละกอ มันแกว อ้อย มะละกอสุก หรือขนมหวานอื่นๆ ลงไป (ถือ
เป็นอาหารหวาน) 
           4. หมากหนึ่งค า บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งค า  
          หลังจากนั้นน าใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อย ท่ีมี
ลักษณะยาวๆ 
 
          หมาก พลู หมากหนึ่งค า บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งค า สีเสียด แก่นคูน น ามาห่อใบตองเข้า
ด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นน าท้ัง 2 ห่อมาผูกกันเป็นคู่ แล้วน าไปมัด
รวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ ห่อหมากและห่อพลูจ านวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง 
 
          การวางห่อข้าวน้อย หมายถึง การน าห่อข้าวน้อยไปวางอุทิศส่วนกุศลตามท่ีต่างๆ พอถึงเวลา
ประมาณ 03.00 - 04.00 น.ของวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะน าเอาห่อข้าวน้อยท่ี
จัดเตรียมได้แล้วไปวางไว้ตามโคนต้นไม้ในวัด วางไว้ตามดินริมก าแพงวัด วางไว้ริมโบสก์ ริมเจดีย์ในวัด 
การน าเอาห่อข้าวน้อยไปวางตามท่ีต่างๆ ในวัดเรียกว่า การยาย(วางเป็นระยะๆ)ห่อข้าวน้อย ซึ่งเวลา
น าไปวางจะพากันไปท าอย่างเงียบๆ ไม่มีการตีฆ้อง ตีกลองแต่อย่างใด 
          หลังจากการยาย (วาง) ห่อข้าวน้อยเสร็จ ชาวบ้านจะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารใส่บาตรในตอน
เช้าของวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 หลังจากนี้น พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอานิสงฆ์ของ
บุญข้าวประดับดินให้ฟัง ต่อจากนั้นชาวบ้านจะน าปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ให้พร
เสร็จ ชาวบ้านท่ีมาท าบุญก็จะกรวดน้ า อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติ ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกๆ คน 
 
 5. ประเทศมาเลเซีย6 
 เทศกาลซาบาห์ 
 จัดท่ีรัฐซาบาห์ช่วงส้ินเดือนพฤษภาคม ตลอด 2 สัปดาห์ เป็นการรวมตัวของชนเผ่าต่างๆ 
ประมาณ 30 เผ่า จัดงานรื่นเริงเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งใหม่ ในงานเทศกาลนี้ชนพื้นเมือง
ของแต่ละเผ่า จะแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่า เข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรด มีการแสดงระบ าพื้นเมือง 
และขับร้องบทเพลงท้องถิ่น มีการท าพิธีกรรมให้เพื่อให้การเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ได้ผลดี 
 
 เทศกาลกาไว ดายัค 
 เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยว ชนพื้นเมืองจะจัดเฉลิมฉลองและท าพิธีบวงสรวง
เทพแห่งข้าวและเทพแห่งความร่ ารวย ในเทศกาลกาไวของทุกปีจะเต็มไปด้วยสีสัน ของการตกแต่ง
ระเบียงบ้าน ด้วยผ้าโบราณประจ าชาวดายัค เสียงดนตรีจากประโคมแกนดังรายาห์บรรเลงไพเราะ ดัง
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กังวาลเพื่อขอพรจากเทพเจ้า ให้พืชผลงอกงามและเพื่อการมีอายุยืนยาว พิธีกรรมจะมีท้ังการขับร้อง 
เต้นร า และแบ่งปันอาหารเครื่องด่ืม เมื่อระฆังตีบอกเวลาเท่ียงคืนผู้น าหมู่บ้านจะน าด่ืม “ต๊วก” (ไวน์
พื้นเมืองของชาวดายัคท่ีหมักจากข้าว ท่ีเช่ือกันว่าเป็นยา อายุวัฒนะ) ร่วมกัน และเฉลิมฉลองต่ออย่าง
สนุกสนาน 
 
 เทศกาลฮารีรายอ 
 เป็นวันสุดท้ายของการถือศีลอด เป็นช่วงวันหยุดยาวเพื่อให้ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามได้
ประกอบพิธีทางศาสนา ในวันแรกจะท าละหมาดท่ีมัสยิด และสวดมนต์ขอพรให้กับบรรพบุรุษท่ีกุโบร์
ส าหรับฝังศพ มีการออกซะกาต (ท าทานแก่ผู้ยากไร้) เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ถือเป็นช่วงวันหยุด
ยาว คนมาเลเซียมักจะออกเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเย่ียมญาติมิตรที่เคารพนับถือ 
 

 วันตรุษจีน 
 ถือเอาเป็นวันแรกของปฏิทินจันทรคติแบบจีน มักตรงกับช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ถือเป็นช่วงวันหยุดยาวของมาเลเซียอีกช่วงหนึ่ง เป็นวันรวมญาติของผู้ท่ีมีเช้ือสายจีน ในตอน
เช้าก่อนพระอาทิตย์ข้ึนจะมีพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ หลังจากนั้นผู้คนจะพากันไปกราบไหว้เทพ
เจ้าตามศาลเจ้าท่ัวกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีพิธีส านึกบาป ท่ีม้าทรงใช้ของแหลมท่ิมแทงตัวเองท่ีถ้ าบาตู 
รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยและเดินทางท่องเท่ียว 
 วันดีปาวลี 
 ชาวฮินดูในมาเลเซียถือเอาวันเพ็ญของเดือนตุลาคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เรียกอีกช่ือว่า “วัน
ธรรมะชนะอธรรม” เพราะตามต านานกล่าวว่า เป็นวันท่ีพระรามยกทัพกลับเมือง หลังจากยกทัพไปรบ
กับยักษ์ โดยในวันดีปาวลีนี้ ในช่วงกลางวันจะท าความสะอาดบ้านเรือนและท่ีเก็บของมีค่า เพราะเช่ือว่า
ช่วยปัดเสนียดจัญไรให้พ้นไปจากชายคา ในช่วงค่ าของวันดีปาวลี จะท าพิธีบูชาพระจันทร์เพื่อความมั่งค่ัง
และร่ ารวย ตามความเช่ือท่ีว่าพระจันทร์เป็นตัวแทนของพระนางลักษมี ชายาของพระนารายณ์ โดยการ
ประดับบ้านเรือนด้วยแสงเทียนและดวงไฟ แม้แต่ตามถนนหนทางก็จะเต็มไปด้วยโคมไฟหลากสีสัน
มากมาย 
 

 ทริสสิกัล (Trisikal) สามล้อถีบมาเลเซีย 
 เป็นสามล้อท่ีมีท่ีนั่งส าหรับผู้โดยสารสองคนอยู่ด้านหลัง มีหลังคาส าหรับบังแดด ส่วนคนถีบ
สามล้อจะอยู่ด้านหน้า ผู้โดยสารและคนถีบจะนั่งหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน ตัวสามล้อมีการตกแต่งและ
ประดับประดาอย่างสวยงาม ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาเลยเซีย นักท่องเท่ียวนิยมนั่งสามล้อเพื่อ
ชมทิวทัศน์ของเมือง โดยเฉพาะย่านเขตเมืองเก่าบนเกาะปีนัง 
 
 ระบ้าดาตุนจูลุด 
 เป็นระบ าท่ีขึ้นช่ือและมีช่ือเสียงของชาวท้องถิ่นซาราวักบนเกาะบอร์เนียว หรือท่ีเรียกว่า 
“ระบ านกเงือก” ผู้ร่ายร าจะแต่งชุดท่ีมีสีสันคล้ายกับนกเงือก รวมถึงประดับขนนก ร่ายร าประกอบ
ดนตรี โดยมี “ซาเพ” เครื่องดนตรีท้องถิ่น เป็นเครื่องสายส าหรับดีด มีส่ีสาย ลักษณะเรียบยาว มักท ามา
จากไม้ตาลหรือไม้มะพร้าว 
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 ว่าวบุหลัน 
 เรียกอีกช่ือว่าว่าววงเดือน เพราะมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เส้ียว การเล่นว่าวเป็นการละเล่น
ท่ีชาวมาเลเซียนิยมมากอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก ในทุกๆปีจะจัดให้มีการแข่งว่าวท่ีรัฐก
ลันตัน ว่าวท่ีนิยมเล่นกันมากก็คือว่าวบุหลัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นว่าวท้องถิ่นของเกาะมลายู ซึ่งว่าวชนิดนี้ชาว
ใต้บ้านเราก็นิยมเล่นเช่นเดียวกัน ตัวว่าวจะประดับตกแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตร มีการติดพู่ท่ีปลายปีก 
และมีการติดแอกท่ีท าจากใบลาน ซึ่งเมื่อฉวัดเฉวียนอยู่ในอากาศ แอกใบลานจะส่งเสียงเหมือนกับเครื่อง
ดนตรีอันไพเราะ 
 
 ปันจักสีลัต (pencek silat)  
 ค าว่าปันจัก (pencak) หมายถึงการป้องกันตนเอง และค าว่าสีลัด (silat) หมายถึงศิลปะ เป็น
การต่อสู้ของมลายู นิยมกันมากในมาเลเซีย อินโดนิเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ ในภาคใต้ของบ้านเราก็
นิยมฝึกกันมาก เป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่า มีท่วงท่าการต่อสู้ท่ีงดงาม คล้ายกับการร่ายร า 
 
  
 6. ประเทศพม่า 
 งานไหว้พุทธเจดีย์7 หรือ “พยาบะเวด่อ”    
 วันเพ็ญเดือนตะดิงยุท์ หรือ “วันออกพรรษา” ในราวปลายเดือนตุลาคม และเป็นปลายฤดูฝน 
ชาวพม่ายืดถือพุทธตานานท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาบน
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์ และเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์วันเพ็ญตะดิงท์ หรือวันออกพรรษา เหล่าพุทธบริษัท
จะพร้อมใจกันถวายการต้อนรับด้วยรูปแบบต่างๆ กัน เช่น ในประเทศไทยมีประเพณีตักบาตรเทโวโรหณ
สุต ประเพณีชักพระทางน้ า ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ  แต่ในพม่าชาวบ้านจะถวายการต้อนรับพระพุทธ
องค์ด้วยการประดับประดาโคมไฟตามบ้านเรือน วัดวาอาราม และสถูปเจดีย์จนสว่างไสวละลานตา บาง
แห่งมีประเพณีชักพระทางน้ า เช่นท่ีทะเลสาบอินเล ฯลฯ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสท่ีผู้น้อยจะแสดง
ความเคารพคารวะและมอบของขวัญแก่ญาติผู้ใหญ่งานไหว้พุทธเจดีย์ หรือ “พยาบะเวด่อ” จะมีขึ้นหลัง
เทศกาลออกพรรษา เรียกว่าเดือน “ตะซองโมง” ราวปลายเดือนตุลาคมต่อต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นท่ี
ทราบกันว่าพม่าเป็นดินแดนแห่งสถูปเจดีย์ งานไหว้พุทธเจดีย์จัดไล่เล่ียกันท่ัวประเทศทุกหนแห่งท่ีมีพระ
เจดีย์เป็นงานปอยหรืองานเฉลิมฉลองท่ีน ามาซึ่งท้ังความสุขใจท่ีได้ท าบุญและความสนุกสนานจากสีสัน
บรรยากาศงานวัดบางแห่งจัดงานกันเป็นเดือนหรือถึงสองเดือนก็มี งานไหว้พุทธเจดีย์ท่ีขึ้นช่ือมีหลาย
แห่ง เช่น งานไหว้พระเจดีย์ไจก์ทิโย หรือพระญาติอินทร์แขวนท่ีรัฐมอญ ส่วนมหาเจดีย์ชเวดากองท่ี
กรุงย่างกุ้งจะมีเทศกาลไหว้พระเจดีย์ครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม บ้างก็ว่าชเวดากองนั้นมีผู้คนหล่ังไหลขึ้น
ไปนมัสการเป็นจ านวนมากตลอดท้ังปี จึงเสมือนมี “พยาบะเวด่อ” อยู่ทุกเมื่อเช่ือวัน 
 
 ประเพณี ปอยส่างลอง  
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     ประเพณี ปอยส่างลอง หรือท่ีเรียกว่า“งานบวชลูกแก้ว”เป็นงานประเพณีประจ าของชาวไต 
หรือไทยใหญ่ ซึ่งได้มีการจัดสืบทอดกันมายาวนาน ค าว่า ปอย แปลว่า งาน ซึ่งหมายถึง งานเทศกาล 
งานรื่นเริง งานมงคลต่างๆ ส่าง แปลว่า พระ-เณร และ ลอง มาจาก ค าว่า อะลอง แปลว่า กษัตริย์ ราชา 
เกี่ยวกับเจ้าแผ่นดิน เมื่อรวมกันก็  หมายถึง งานเตรียมบวชเป็นพระเณรของเด็กท่ีแต่งดาเป็นกษัตริย์
หรือราชานั่นเอง โดยงาน “ปอยส่างลอง” นี้ จะนิยมจัดในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงท่ี ชาวบ้านมีเวลาว่างเว้น หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรในไร่นาแล้วเสร็จ 
ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียน ของเด็กๆ สาเหตุท่ีชาวไทยใหญ่ได้จัดงานนี้ก็เพราะต้องการ
ให้บุตรหลานได้มีโอกาสบรรพชา เป็นพระภิกษุสามเณร เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ว่า
ชายชาวไทยใหญ่ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ล้วนจะได้ผ่านการบวชเป็น พระหรือสามเณรจากงาน
ประเพณีปอยส่างลองนี้กันมาแทบท้ังส้ิน 
  
 
 7. ประเทศฟิลิปปินส์ 
                  วิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ อิทธิพลวัฒนธรรมจากสเปนและเมกซิโก เรียกว่า Hispanic 
Influences ท่ีมีมากกว่า 300 ปี ในช่วงการปกครองแบบอาณานิคม จะเห็นได้ 
   จากความเช่ือในศาสนาคาธอลิกงานประเพณีทางศาสนาในทุกปี ฟิลิปปินส์จะมีงานรื่น
เริง เรียกว่า Barrio Fiesta เป็นการฉลองนักบุญของเมือง หมู่บ้านและเขตการปกครองต่างๆ มีการ
ประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ การจุดพลุไฟ การประกวดความงามและ 
การเต้นร า รวมท้ังมีการตีไก่ 
            ชาวฟิลิปปินส์มีความผูกพันกับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีได้รับถ่ายทอดมาจากสเปนและ
สหรัฐอเมริกาอย่างมาก ดังเห็นได้จากการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเคร่งครัด 
ฟิลิปปินส์นับเป็นเพียงประเทศเดียวใน ภูมิภาคเอเชียท่ียอมรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ าชาติ โบสถ์
กลายเป็นสถานท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและในชีวิตประจ าวัน
มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะท่ีชาวฟิลิปปินส์เป็น คนร่าเริง เรียบง่าย ปรับตัวเก่ง และมีความเป็น
กันเองสูง ฟิลิปปินส์มีเทศกาลส าคัญ 3 งาน ได้แก่ 
            1) เทศกาลอาติ (Ati-Atihan) จัดขึ้นในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมกราคม ในเมืองคาลิบู 
(Kalibu) บนเกาะปาเนย์ (Panay) ในหมู่เกาะวิสายาส์ นับเป็นงานเทศกาลใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องความ
สนุกสนาน มีการแต่งกายเลียนแบบชาวอาติ (Ati) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองด้ังเดิมของฟิลิปปินส์ มีรูปร่างเล็ก 
ผิวด าคล้ า ผมหยิกขอด ชาวฟิลิปปินส์จะจัดขบวนแฟนซีและแสดงดนตรี เพื่อเฉลิมฉลองต่อเนื่องเป็น
เวลา 3 วัน 3 คืน 
            2) เทศกาลซินูล็อก (Sinulog) เป็นงานเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงมากอีกงานหนึ่ง จัดขึ้นในวัน
อาทิตย์ท่ี 3 ของเดือนมกราคม ท่ีเมืองเซบู เป็นงานฉลองเพื่อร าลึกถึงนักบุญซานโต นินอย(Santo 
Nino) โดยจัดแสดงดนตรีและมีขบวนพาเหรดแฟนซีท่ัวเมือง 
            3) เทศกาลดินาญัง (Dinagyang) เป็นงานรื่นเริงท่ีมีช่ือเสียงของเมือง อิโลอิโย ( Iloilo) 
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะปาเนย์ จัดขึ้นในสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมกราคม เพื่อฉลองให้แก่นักบุญซานโต นิ
นอยเช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากการจัดแสดงดนตรีและเดินขบวนพาเหรดแล้ว ชาวเมือง อิโลอิโยจะน ารูป
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จ าลองของนักบุญซานโต นินอยมาแห่ฉลองท่ัวเมือง รวมถึงจัดประกวดเต้นร าไปตามท้องถนน ซึ่ง
นับเป็นจุดเด่นของงานนี้ 
  เด็กๆ ในในชนเผ่า Negritos มีลักษณะคล้ายพวกเงาะป่าในประเทศตอนใต้ ปัจจุบันได้มี
การผสมเผ่าพันธุ์อื่นๆ จนมีเหลือท่ีเป็น Negritos แท้มีไม่มากนัก ปัจจุบันมีเหลือไม่เกิน30,000 คน ส่วน
พวกประชากรลูกประสมท่ีเรียกว่า Mestizo มีอยู่ร้อยละ 2 แต่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มาก จากการศึกษาเผ่าพันธุ์  ชาวฟิลิปปินส์มีเลือดผสมท่ีมาจากยุโรปประมาณร้อยละ 3.6 ส าหรับ
ชาวต่างชาติท่ีได้เข้ามาอยู่ในฟิลิปปินส์และกลายเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีมากท่ีสุดคือชาวจีน มีเป็นร้อยละ 3 
ของประชากร ท่ีเหลือนอกนั้นมีกระจัดกระจาย เช่น อเมริกาเหนือ (North Americans) สเปน 
(Spaniards) และพวกชาวยุโรป(Europeans) เมกซิกันจากทวีปอเมริกาตอนกลาง (Mexicans) และ
จากทางประเทศทางอเมริกาใต้ (Latin Americans) มีบางส่วนจากอาหรับ (Arabs) จากเอเซียใต้ (Sout 
Asians) ประเทศอินโดนิเซีย (Indonesians) เกาหลี (Koreans) ญี่ปุ่น (Japanese) เวียดนาม 
(Vietnamese) และผู้อพยพจากเอเซียอื่น ในลักษณะดังกล่าวนี้จึงจัดได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศท่ีมีชนกลุ่มต่างๆ หลากหลายมากท่ีสุดประเทศหนี่งในเอเซีย ในช่วงหลายทศวรรษหลัง รัฐบาล
พยายามท าให้ประเทศมีความเป็นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรมมากขึ้น แต่ก็ได้อรับการต่อต้านจากกลุ่มชน
ต่างๆในประเทศท่ีต้องการสงวนวัฒนธรรมและฐานรากทางภาษาของตนไว้ 
  
 8. ประเทศสิงค์โปร์ 
 Singapore River Hong Bao8    
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีงานเฉลิมฉลองรื่นเริงตลอดท้ังปี เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมี
ประชากรทีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติผสมผสานกันอยู่ ท าให้มีงานเทศกาลท่ีหลากหลายตามความ
เช่ือต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนา เช่น เทศกาลตรุษจีนของชาวจีย 
เทศกาล Deepavali ของชาวฮินดู เป็นต้น 
 
   งานเทศกาลประจ้าชาติที่น่าสนใจในแต่ละเดือน 
 มกราคม 
        Thaipusam หรือ ไทปูซัม เป็นเทศกาลของชาวฮินดู ท่ีร าลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพระมุรุกัน 
ผู้เข้าร่วมพิธีจะเดินและร่ายร าไปตามระยะทางมากกว่า 3 กม. บูชาและขอบคุณพระเป็นเจ้า โดยท่ี
ผู้เข้าร่วมพิธีหลักจะแบกหรือลากกาวาดีท่ีถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงาม ผู้ท่ีเสนอตัวเพื่อแบกกาวา
ดีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีต้องการให้เรื่องร้าย ๆ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ผ่านพ้นไป บางคนก็แบกก่อนแต่งงาน 
บางคนก็แบกหลังพิธีแต่งงาน บางคนก็แบกในช่วงท่ีภรรยาต้ังครรภ์หรือก าลังจะคลอดลูก 
 กุมภาพันธ์  
        Chinese New Year หรือตรุษจีน ชาวสิงคโปร์เช้ือสายจีนจะจัดงานเซ่นไหว้เทพเจ้าและ
งานรื่นเริงสนุกสนานอื่นๆ โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ท่ีไชน่าทาวน์   มีท้ังขบวนแห่งมังกร  การแสดง
ดอกไม้ไฟ  และการแสดงแสงสีเสียงต่างๆ 

                                                 
8
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        Singapore River Hong Bao เทศกาลโคมไฟ จัดขึ้นท่ีแม่น้ าสิงคโปร์และ Marina ในช่วง
เทศกาลตรุษจีน มีการแสดงพลุท่ีตระการตา ขบวนเรือพาเหรดประดับไฟสวยงาม และร้านหาบเร่แผง
ลอยต่างๆมากมาย  
         และชมเทศกาล Chingay Parade ท่ีจะจัดช่วงตรุษจีนเช่นกัน มีขบวนพาเหรดนานาชาติท้ังแบบ
เดินถนนและแบบลอยน้ าจัดท่ีบริเวณ Pit buiding ท่ี Marina Waterfront ใกล้ๆกับ Singapore flyer 
ราคาบัตรเข้าชมจะอยู่ท่ีประมาณ 40-60 SGD ขึ้นอยู่กับรอบพาเหรด  
 
 เมษายน 
        Good Friday หรือวันศุกร์ประเสริฐ เทศกาลของชาวคริสต์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสละชีวิต
ของพระเยซูบนไม้กางเขน  
 
 พฤษภาคม 
        Vesak Day หรือ เทศกาลวันวิสาขบูชา จัดขึ้นท่ีวัดพุทธศาสนาทุกแห่ง เพื่อระลึกถึงวันแห่ง
การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ถือเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ประจ าปี  
 
 กรกฎาคม 
        Hari Raya Puasa เทศกาลส าคัญของชาวสิงคโปร์เช้ือสายมุสลิม โดยท่ีช่วงเช้าชาวมุสลิมจะ
พร้อมใจกันเข้าสุเหร่า เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา   จากนั้นก็เป็นการเฉลิมฉลองในหมู่เพื่อนฝู งหรือ
ครอบครัว ซึ่งงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ีถนนเกย์แลง  ศูนย์รวมชาวมุสลิมในสิงคโปร์หลังการส้ินสุดพิธี
ถือศีลอดหรือรอมฏอน (Ramadan)  
 
 สิงหาคม 
        National Day หรือวันชาติสิงคโปร์ ทุกวันท่ี 9 สิงหาคมของทุกปี ขบวนพาเหรดวันชาติจะมา
สร้างความสนุกสนาน ด้วยระบ าตามแบบวัฒนธรรมต่างๆ และพลุไฟมากมาย ขบวนพาเหรดอันงดงาม 
และการแสดงแสงเลเซอร์สีสันสดใส 
 
 ตุลาคม  
        Hari Raya Haji เทศกาลของชาวมุสลิม วันท่ีพระผู้เป็นเจ้า ทรงให้อภัยกับอิบราฮิม ชาวมุสลิม
จะสวดมนต์ในวันนี้เพื่อระลึกถึงผู้ผ่านพิธีฮัจญ์หรือผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์  
        Deepavali หรือเทศกาล ดีพาวลีประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกๆปีหรือตรง
กับช่วงหลังออกพรรษาของบ้านเรา  หนึ่งในงานส าคัญทางศาสนาของชาวอินเดีย ท่ีนับถือศาสนาฮินดู
และถือเป็นวันปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งแสงและการประดับไฟของชาวฮินดู  
 
       เทศกาลต่างๆในประเทศสิงคโปร์ก็มีอย่างหลากหลายตลอดท้ังปี นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเทศกาลไหน
เป็นพิเศษก็เลือกวันและเวลาท่ีจะไปเยือนได้ 
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 9. ประเทศเวียดนาม 
 เทศกาลเต๊ด Tet Nguyen Dan9    
 เทศกาลเต๊ด(Tet) เป็นเทศกาลอรุณแรกแห่งปี หรือชาวเวียตนามเรียกว่า เต๊ด เหวียน ด่าน 
(Tet Nguyen Dan) ถือเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติท่ีส าคัญท่ีสุดของชาติเวียตนามเลยทีเดียว   
เทศกาลเต๊ดจะเริ่มข้ึนหนึ่งสัปดาห์ก่อนท่ีจะเข้าสู่ปีใหม่ โดยเริ่มต้นในวันท่ี 23 เดือน 12 จะมีพิธีเซ่นไหว้
เต๋า กวน หรือเทพเจ้าแห่งครัว ด้วยผลไม้สด อาหารคาวหวาน รองเท้าชุดแต่งกายขุนนาง และปลา
คราฟ เพื่อท่ีจะส่งเทพเจ้าแห่งครัวขึ้นไปรายงานความเป็นไปในแต่ละครอบครัวในปีท่ี ผ่านมาบนสรวง
สวรรค์  นอกจากนี้ชาวเวียตนามยังนิยมต้ัง เกย เนว (Cay Neu)ซึ่งเป็นต้นไม้ท าจากล าไผ่มาปักไว้หน้า
บ้าน ต้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และมงคล จะท าให้วิญญาณช่ัวร้ายหวาดกลัวและหนีไป ในช่วง 
7 วันก่อนปีใหม่นี้จะมีการท าความสะอาดบ้านเรือน ส่ิงของใดๆท่ีช ารุดเสียหายก็ท้ิงไปและเปล่ียนใหม่ 
ตระเตรียมเส้ือผ้าใหม่ๆเพื่อท่ีจะต้อนรับส่ิงดีๆในปีใหม่ 
 

 
 
 เทศกาลเต๊ด(Tet) เป็นเทศกาลอรุณแรกแห่งปี หรือชาวเวียตนามเรียกว่า เต๊ด เหวียน ด่าน 
(Tet Nguyen Dan) ถือเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติท่ีส าคัญท่ีสุดของชาติเวียตนามเลยทีเดียว   
เทศกาลเต๊ดจะเริ่มข้ึนหนึ่งสัปดาห์ก่อนท่ีจะเข้าสู่ปีใหม่ โดยเริ่มต้นในวันท่ี 23 เดือน 12 จะมีพิธีเซ่นไหว้
เต๋า กวน หรือเทพเจ้าแห่งครัว ด้วยผลไม้สด อาหารคาวหวาน รองเท้าชุดแต่งกายขุนนาง และปลา
คราฟ เพื่อท่ีจะส่งเทพเจ้าแห่งครัวขึ้นไปรายงานความเป็นไปในแต่ละครอบครัวในปีท่ี ผ่านมาบนสรวง
สวรรค์  นอกจากนี้ชาวเวียตนามยังนิยมต้ัง เกย เนว (Cay Neu) ซึ่งเป็นต้นไม้ท าจากล าไผ่มาปักไว้หน้า
บ้าน ต้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี และมงคล จะท าให้วิญญาณช่ัวร้ายหวาดกลัวและหนีไป ในช่วง 
7 วันก่อนปีใหม่นี้จะมีการท าความสะอาดบ้านเรือน ส่ิงของใดๆท่ีช ารุดเสียหายก็ท้ิงไปและเปล่ียนใหม่ 
ตระเตรียมเส้ือผ้าใหม่ๆเพื่อท่ีจะต้อนรับส่ิงดีๆในปีใหม่ 
 คนเวียตนามจะ นิยมประดับตกแต่งบ้านด้วยไม้มงคล 3 ชนิดคือ ต้นส้มจ๊ีด ดอกท้อสีแดง และ
ดอกมายสีเหลืองทอง   ถือเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ ท าให้คนในบ้านมีความสุขและโชคดี  ในระยะ
เจ็ดวันก่อนเทศกาลเต๊ดนี้ คนเวียตนามมีธรรมเนียมการไปเยี่ยมและท าความสะอาดท่ีสุสานของบรรพ
บุรุษด้วย มีการล้าง ปัดกวาด ทาสีใหม่ เขียนตัวหนังสือท่ีป้ายช่ือใหม่และจุดธูปเซ่นไหว้ ด้วยผลไม้ 
อาหารคาวหวาน กระดาษทองบอกกล่าวให้บรรพบุรุษกลับมาบ้านเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่กับลูกหลาน ใน
วันส่งท้ายปีเก่า สมาชิกในครอบครัวของชาวเวียตนามจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน เพื่อเซ่นไหว้เทพเจ้า
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และบรรพบุรุษ หิ้งบูชาจะได้รับการประดับประดาตกแต่งอย่างงดงาม ประดับด้วยดอกไม้มงคล ดอกท้อ 
ดอกมาย และมีไฟ้ฟ้าสว่างไสว ของเซ่นไหวก็อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยผลไม้ห้าอย่าง ตามคติความ
เช่ือว่าเลข 5 นั้นบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ โชคดี ความสุขห้าอย่างท่ีคนเวียตนามเช่ือคือ ฐานะร่ ารวย 
เกียรติยศ อายุยืน สุขภาพแข็งแรง และความสุข นอกจากนี้ก็มีอาหารคาวหวาน หมูหัน ไก่ ช้าวเหนียวสี
เแดง ผลไม้เช่ือมต่างๆ เช่น มะพร้าวแก้ว บัวเช่ือม มะเขือเทศเช่ือม ขนมประจ าเทศกาลเต็ด หมูยอ เเห
นม เมี่ยงทอด กระดาษเงินทอง เส้ือผ้ากระดาษ แต่อาหารส าคัญท่ีขาดไม่ได้เลยในเทศกาลเต๊ด คือแบ๋งห์
จึง ท าจากข้าวเหนียว ถั่วเขียว เนื้อหมู ห่อด้วยใบไม้สีเขียว รูปทรงส่ีเหลียมจตุรัสบางท้องถิ่นจะห่อเป็น
รูปทรงกระบอก เวลากินจะกินคู่กับเยือหมอน ซึ่งเป็นผักดองขึ้นช่ือของเวียตนาม ขนมนี้จะเป็น
สัญลักษณ์ของแผ่นดิน และแบ๋งห์ใหย่ ท าจากข้าวเหนียวนึ่ง รูปวงกลม ซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ สะท้อน
คติในเรื่องจักรวาลท่ีประกอบไปด้วย ฟ้าและดิน  หลังจากการเซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษจะเป็นการ
รับประทานอาหารร่วมกัน และอยู่รอตอนรับปีใหม่ในช่วงเท่ียงคืนเรียกว่า ซาวเถื่อ (Giao thua) จะมี
การตั้งโต๊ะเซ่นไหว้เทพเจ้าท่ีลงมาดูแลโลกมนุษย์ท่ีหน้าบ้าน มักมีการจุดปะทัดหรือพลุ เพื่อเป็นสัญญาณ
ว่าปีใหม่ได้มาถึงแล้ว จากนั้นจะฉลองปีใหม่ในอีก 3 วัน ตามธรมเนียมเวียตนามวันท่ีหนึ่งเป็นเต๊ดของ
ครอบครัวบิดา วันท่ีสองเป็นเต๊ดของครอบครัวฝ่ายมารดา วันท่ีสามเป็นเต๊ดของครูอาจารย์ ดังนั้นคน
เวียตนามจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนและขอบคุณบุคคลท่ีมีพระคุณหรือให้ ความช่วยเหลือกันมา ความ
ประทับใจและช่ืนชอบอย่างมากถึงขั้นหลงไหลในเทศกาลเต็ดของผม ซึ่งถูกปลูกฝังมาแต่ครั้งเยาว์วัย 
ถึงแม้ผมจะเติบโตนอกเวียตนาม คือในประเทศไทยได้แก่ ค าบอกเล่าท่ีว่า 
 เทศกาลเต็ด  เป็นเทศกาลแห่งการเช่ือมโยงอดีตและปัจจุบันของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น การ
พบปะกันของคนในครอบครัว ซึ่งท างานอยู่ห่างไกล ได้กลับมาเจอกัน การได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับ จะมีการให้พรอายุหรือ หมึ่งต่วย (mung tuoi) โดยผู้ใหญ่จะให้ซองแดงแก่เด็กๆและอวย
พรให้ประสบความส าเร็จในการเรียนและ หน้าท่ีการงาน ส่วนลูกหลานก็จะร่วมกันอวยพรให้พ่อแม่และ
ปู่ย่าตายายมีสุขภาพแข็งแรงและอายุ ยืนยาว พิธีท่ีหน้าสนใจอีกอย่างของเทศกาลเต๊ดคือ การซงหญ่า 
(Xong nha) นั้นคือความเช่ือท่ีว่าผู้มาเยือนในวันแรกของเต๊ดจะท านายโชคอนาคตและวาสนา ของ
เจ้าของบ้านในปีนั้น ดังนั้นคนเวียตนามจึงมักเชิญคนท่ีมีคุณสมบัติมาอวยพรครอบครัวของตนในเช้าวัน 
ขึ้นปีใหม่ นอกจากนี้ในข่วงเต็ดยังมีข้อห้ามต่างๆเช่นห้ามกวาดบ้านเพราะเกรงว่าอาจกวาด โชคลาภ
ออกไป ห้ามยืมเงิน ห้ามพูดค าหยาบ เป็นต้น ในช่วงต้นปีคนเวียตนามก็นิยมเดินสายไปท าบุญไหว้พระ
ตามวัดวาอารามและศาลเจ้า ต่างๆ เพื่อขอพรให้มีโชคตลอดปี และมีการติดกระดาษแดงท่ีเขียนค า
กลอนอวยพรดีๆประดับบ้านด้วย ปัจจุบันนี้เทศกาลเต็ดยังได้รับการจัดในท่ัวโลกในประเทศ ท่ีมีชุมชน
ชาว เวียตนามอาศัยอยู่เป็นงานใหญ่ด้วย 
 
 
 10. ประเทศไทย 
 เทศกาลสงกรานต์10    
     วันสงกรานต์ เป็นปีใหม่แบบเดิมของไทย ท่ีนับวันท่ีพระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ ราศีเมษ เป็นวัน
เริ่มต้นปี โดยเรียกวันท่ี 13 เมษายน เป็น "วันมหาสงกรานต์" และถือเป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ด้วย 
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ส่วนวันท่ี 14เมษายน เรียก "วันเนา" และถือเป็น "วันครอบครัว" ส่วนวันท่ี 15 เมษายน เรียกว่า"วันเถลิง
ศก" หรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่ 
 สงกรานต์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย สงกรานต์เป็นค าสันสกฤต หมายถึง การผ่าน 
หรือ การเคล่ือนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคล่ือนย้ายของการประทับในจักรราศี โดยการนับ 
ระยะเวลาท่ีเส้นทางของ ดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จักราศีท้ัง 12 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มดาว
ราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และ มีน การโคจร ผ่านกลุ่มดาวแต่
ละกลุ่ม จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 30 วัน เมื่อ ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน กลุ่มดาว เหล่านี้ครบท้ัง 12 กลุ่ม ก็
จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี เป็นวิธีการนับเดือนท่ีใช้กันใน ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจาก อินเดียเช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น 
 
 วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน 
          วันท่ี 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ท้ังนี้เป็นเพราะเป็นจาก
ช่วงเวลาท่ีดวง อาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ ราศีเมษนั้น โลกโคจรเป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมี
กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์เป็นวันท าบุญใหญ่ประจ าปี มี 3 วันคือ วัน
มหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันท่ี 13 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันท่ี 14 เมษายน) วันขึ้นปี
ใหม่ หรือวันเถลิงศก (วันท่ี 15 เมษายน) 
  หรือการเคล่ือนขึ้นปีใหม่ในความเช่ือของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวัน ออก
เฉียงใต้ และชาวต่างประเทศจะเรียกว่าเทศกาลนี้ว่า “สงครามน้ า” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของ
ไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมาย 
ถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ค าว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการส้ินปี เมื่อวันสงกรานต์
ตรงกับวันใดของแต่ละปี ซึ่งจะมีนางสงกรานต์ประจ าวันนั้นๆ 
ต านานนางสงกรานต์ 
          บุตรของเศรษฐีคนหนึ่งช่ือ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ท่ีรู้ภาษานก เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุเจ็ด
ขวบ เป็นอาจารย์บอก มงคลต่าง ๆ แก่มนุษย์ท้ังปวง ซึ่งในขณะนั้น โลกท้ังหลายนับถือท้าวมหาพรหม
และกบิลพรหมองค์หนึ่งว่า เป็นผู้แสดงมงคลแก่มนุษย์ท้ังปวง เมื่อกบิลพรหมทราบ จึงลงมาถามปัญหา
ธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ สัญญาไว้ว่า ถ้าแก้ปัญหาได้จะตัดศีรษะบูชา ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาล 
กุมารเสีย ปัญหานั้นว่า 
   ข้อ 1. เช้าราศีอยู่แห่งใด 
   ข้อ 2. เที่ยงราศีอยู่แห่งใด 
   ข้อ 3. ค่้าราศีอยู่แห่งใด 
 ธรรมบาลขอผลัด 7 วัน ครั้นล่วงไปได้ 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม่ได้ จึงลงจากปราสาท
ไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลสองต้น มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียท ารังอาศัยอยู่บนต้นตาลนั้น ครั้ง เวลาค่ านางนก
อินทรีจึงถามสามีว่า พรุ่งนี้จะได้อาหารแห่งใด สามีบอกว่า จะได้กินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิล
พรหมจะฆ่าเสีย เพราะทายปัญหาไม่ออก นางนกถามว่า ปัญหานั้นอย่างไรสามีจึงบอกว่า ปัญหาว่าเช้า
ราศีอยู่แห่งใด เท่ียงราศีอยู่แห่งใด ค่ าราศีอยู่แห่งใด นางนกถามว่า จะแก้อย่างไร สามีบอกว่า เช้าราศีอยู่
หน้า มนุษย์ท้ังหลายจึงเอาน้ าล้างหน้า เวลาเท่ียงราศีอยู่อก มนุษย์ท้ังหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมท่ี
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อก เวลาค่ าราศีอยู่เท้า มนุษย์ท้ังหลายจึงเอาน้ าล้างเท้าครั้งรุ่งขึ้นท้าวกบิลพรหมมาถามปัญหา ธรรมบาล
กุมารก็แก้ตามท่ีได้ยินมา 
          ท้าวกบิลพรหมจึงตรัส เรียกเทพธิดาท้ัง 7 อันเป็นบริจาริกาพระอินทร์มาพร้อมกัน บอกว่า 
เราจะตัดศีรษะบูชาธรรมบาลกุมาร ศีรษะของเราถ้าจะต้ังไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไหม้ท่ัวโลก ถ้าจะท้ิงขึ้น
บนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะท้ิงไว้ในมหาสมุทรน้ าก็จะแห้ง 
     ธิดาท้ังเจ็ดเอาพานมารับศีรษะ แล้วก็ตัดศีรษะส่งให้ธิดาผู้ใหญ่ นางจึงเอาพานมารับพระเศียร
บิดาไว้ แล้วแห่ท าประทักษิณ รอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที จากนั้นเชิญไปประดิษฐานไว้ในมณฆปถ้ าคัน
ธุลีเขาไกรลาศ บูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่าง ๆ พระเวสสุกรรมกันฤมิตรแก้วเจ็ดประการช่ือ ภควดี ให้เป็นท่ี
ประชุมเทวดา เทวดาท้ังปวงน าเอาเถาฉมุลาด ลงมาล้างในสระอโนดาตเจ็ดครั้ง แล้วแจกกันสังเวยทุก ๆ 
พระองค์ ครั้งถึงครบก าหนด 365 วัน โลกสมมติว่า ปีหนึ่งเป็นสงกรานต์นางเทพธิดาเจ็ดองค์ ผลัดเวรกัน
มาเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหม ออกแห่ประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วกลับไปเทวโลก ซึ่งลูกสาวท้ัง
เจ็ดของท้าวกบิลพรหมนั้น 
         เราสมมติเรียกว่า นางสงกรานต์ มีช่ือต่าง ๆ ดังนี้ วันอาทิตย์ ช่ือนางทุงษะเทวี วันจันทร์ช่ือ
นางโคราคะเทวี วันอังคารชื่อนางรากษสเทวี วันพุธช่ือนางมณฑาเทวี วันพฤหัสช่ือนางกิริณีเทวี วันศุกร์
ช่ือนางกิมิทาเทวี วันเสาร์ชื่อนางมโหธรเทวี 
ความหมายวันมหาสงกรานต์ของแต่ละวัน 
     ถ้าปีใดวันมหาสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์ ปีนั้นไร่นาเรือกสวน เผือกมัน มิสู้แพงแล วันจันทร์เป็น
วันมหาสงกรานต์ จะแพ้เสนาบดี ท้าวพระยาและนางพระยาท้ังหลาย 
       วันอังคารและวันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงและโจร
ผู้ร้าย และจะเจ็บ ไข้นักแล วันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ ว่าท้าวพระยาจะได้เครื่องบรรณาการมาแต่ต่าง
เมือง แต่จะแพ้ลูกอ่อนนักแล         
 วันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อน
ใจกันแล 
 วันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ ข้าวน้ า ลูกหมากรากไม้ท้ังหลายจะอุดม แต่จะแพ้เด็ก ฝนและ
พายุชุม จะเจ็บตากันมากนักแล 
 
 ความส้าคัญของวันสงกรานต์ 
          พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยท่ียึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณ
ช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ท่ีมีต่อกันท้ังครอบครัว ชุมชน 
สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ และ
ความเช่ือส่วนนั้นไปและ ในความเช่ือด้ังเดิมท่ีใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ า
เป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์เคล่ือนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่
กันเพื่อความชุ่มช่ืน และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมท้ังแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
บรรพบุรุษ ท่ีล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีใน
ชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
การเล่นสาดน้ าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อ



 ๒๔๙ 

บุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และส่ิงแวดล้อมโดย
การช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานท่ีสถานท่ีต่างๆ 
          เวลาได้เปล่ียนไป ผู้คนได้มีการเคล่ือนย้ายท่ีอยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆ และจะถือเอาวันสงกรานต์
เป็นวัน “กลับบ้าน” ท าให้การจราจรคับค่ังในช่วงวันก่อนสงกรานต์ วันแรกของเทศกาล และวันสุดท้าย
ขอเทศกาล นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ยัง ถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ท้ังต่อคนไทย และต่อ
นักท่องเท่ียวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจน
คลาด เคล่ือนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเท่ียวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพ
ของการใช้น้ าเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นเท่านั้น 
         ปฏิทินไทยในขณะนี้ก าหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันท่ี 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็น
วันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการจะค านวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุ
ริยยาตร์ ซึ่งแต่โบราณมา ก าหนดให้วันแรกของเทศกาล เป็นวันท่ีพระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่
ราศีเมษ เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” วันถัดมาเรียกว่า “วันเนา” และวันสุดท้าย เป็นวันเปล่ียนจุล
ศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประจ าปีใหม่ เรียกว่า “วันเถลิงศก” จากหลักการข้างต้นนี้ ท าให้ปัจจุบัน
เทศกาลสงกรานต์มักตรงกับวันท่ี 14-16 เมษายน (ยกเว้นบางปี เช่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ท่ี
สงกรานต์กลับมาตรงกับวันท่ี 13-15 เมษายน) ซึ่งบางปีก็อาจจะตรงกับวันใดวันหนึ่ง 
 
 
 
 
 กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์ 
 ท้าบุญตักบาตร 
          วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกขึ้นมาตอนเช้าเพื่อท่ีจะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวาย
พระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามท่ีสวยงาม แล้วเอาวางเรียงลงในถาด 
เพื่อน าไปท าบุญตักบาตรและเล้ียงพระประจ าหมู่บ้านของตน เรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าท่ี
สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน 
 
 ก่อพระเจดีย์ทราย 
          ในสมัยก่อนทีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัดจะมีเม็ดทรายติด
เท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทรายเข้าวัดหรือการก่อพระเจดีย์ทราย
นั้นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระเจดีย์ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกัน
ท าเพราะตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปท่ีท่าน้ าแล้วขนทรายกันมาคนละถังเพื่อน าทรายมาก่อเป็นพระ
เจดีย์นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีจะให้ชาวบ้านมีความสามัคคีกรมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัด
แล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะน าทรายท่ีชาวบ้านขนมาน าไปคืนสู่แม่น้ าดังเดิมเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ท า
อะไรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควรจะขนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความ
ล าบากให้พระเณรในภายหลัง 
 
 ปล่อยนกปล่อยปลา 
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         การปล่อยนกปล่อยปลาในวันมหาสงกรานต์ถือว่าท ากันอาจจะเป็นประเพณีเลยทีเดียวเพราะนั่น
ถือว่าเมื่อเข้าวัดมาแล้วก็ต้องท าบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาถ้าถือตามความเช่ือแล้วอานิสงส์ในการ
ปล่อยนกปล่อยปลาถือว่ามีมากเลยทีเดียวแล้วแต่ใครจะอธิฐานแบบไหนเพราะการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ท่ี
ถูกจับมาทรมานถือว่าได้บุญมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าถึงวันสงกรานต์จะเห็นประชาชน
ปล่อยนกปล่อยปลา 
 
 สรงน ้า รดน ้า และสาดน ้า 
         การสรงน้ าพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ าอบไปประพรมท่ีองค์พระ ท าเป็น
สังเขปพอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและสรงน้ าท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูป
มา ก็มีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนาน สรงน้ าพระพุทธรูปแล้วก็มีการสรงน้ าพระสงฆ์ โดยมากมักเป็น
สมภารเจ้าวัดเป็นการสรงน้ าจริงๆ สรงเสร็จครองไตรจีวรใหม่ท่ีอุบาสกอุบาสิกาน ามาถวาย ท่านก็ขึ้น
ธรรมาสน์เทศน์อ านวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ท่ีไปสรงน้ า นอกจากนี้ยังมีการ รดน้ าญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นท่ี
เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี 
  
 
 
พิธีกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอาเซียน 11 
 

 1.ประเทศบรูไน 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของชาวมูรุตโดยเฉพาะชาวมูรุตตาโฮล (Murut Tahol) 
หรือมูรุตกากัล Tagal มีความพิเศษจากชนเผ่ามูรุตอื่นๆ ยังคงมีพิธีแต่งงานท่ีบ้านยาว(Long house ) 
และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเรียกว่า tina’uh และ barian sampai mati ยังมีการปฏิบัติจนถึง
ปัจจุบัน พิธีกรรม tana’uh     ถือเป็นพิธีกรรมขั้นสูงสุดของขนบธรรมเนียมการแต่งงานของชาวมูรุต 
ตาโฮล หรือตากัล คือการให้สินสอดของฝ่ายชายต่อฝ่ายหญิง พิธีกรรม tana’uh นี้สามารถปฏิบัติได้
หลังจากการแต่งงานผ่านไปแล้ว 20 ปี หรือ 30 ปี ส่วนพิธี barian sampai mati ในปัจจุบันมีน้อยมาก 
 
 2. ประเทศกัมพูชา 
 อ าเภอขุขันธ์เดิมเป็นท่ีต้ังของบริเวณเมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เป็นท่ีต้ัง
ถิ่นฐานของคนไทยหลายเช้ือสาย หลายภาษา เช่น เขมร ลาว ส่วย เยอ จีน เป็นต้น มีจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีงดงามของท้องถิ่นอยู่เป็นจ านวนมาก และหนึ่งในจ านวนนั้น ก็คือประเพณีแซนโดนตา ซึ่ง
เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเช้ือสายเขมร โดยคนไทยกลุ่มดังกล่าวได้ยึดถือปฏิบัติกันมา
แต่ด้ังเดิม เนื่องจากอ าเภอขุขันธ์มีคนไทยเช้ือสายเขมร อยู่เป็นจ านวนมาก บรรดาลูกหลานท่ีไปท างาน
ต่างถิ่นจะกลับมาร่วมพิธีเซ่นไหว้ท่ีบ้านเป็นประจ าทุกปี แต่การแซนโดนตาได้กระท ากันในครอบครัวบาง
ครอบครัวท่ีเป็นคนรุ่นใหม่เริ่มขาดความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมดังกล่าวชาวอ าเภอขุขันธ์จึงได้จัดงาน
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ประเพณีแซนโดนตาขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสืบสาน พัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
 3. ประเทศอินโดนีเซีย 
 เรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้น ณ หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแถวชายฝ่ัง Lamalera ในประเทศอินโดนีเซีย
สถานท่ีท่ีผู้คนท้องถิ่นออกล่าวาฬมานานนับ หลายร้อยปี และยังใช้วิธีด้ังเดิมสืบต่อกันมาพวกเขาใช้เพียง
แค่ เรือพาย ไม้ยาวปลายแหลม มีด และเชือกเท่านั้นเนื่องจากพื้นท่ีในหมู่บ้านเป็นหินผาลาด ไม่สามารถ
ท าการเกษตรได้การท าประมงจึงเป็นอาชีพเดียวที่คนในหมู่บ้านจะหาเล้ียงครอบครัวได้ซึ่งรวมไปถึงการ
ล่าวาฬนั่นเอง 
 
 4. ประเทศลาว 
 พิธีกรรมและความเช่ือชาวลาวครั่ง มีความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษเป็นอย่างมาก การนับถือผี
ของชาวลาวครั่งเป็นการถือผีตามบรรพบุรุษคือผีเจ้านายและผีเทวดา การนับถือมีอิทธิพลต่อชาวลาว
ครั่งมาก แม้แต่ในแง่ของการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ก็จะต้องไปข้องเกี่ยวกับผีของบรรพบุรุษเนื่องจากอาชีพหลักของชาวลาวครั่ง คือการท านา จึงมีประเพณี
ความเช่ือ ท่ีถือปฏิบัติกันมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ คือ พิธีบูชาเซ่นสรวงแม่ธรณี และแม่โพสพ ก่อน
หว่านข้าวเป็นการบอกกล่าวแม่ธรณีโดยจัดวางเครื่องเซ่นไว้บนพื้นดินบริเวณหัวคันนาและกล่าวแก่แม่
ธรณีว่า จะท านาแล้วขอให้คนและ ควายอยู่ดีมีสุขสบาย คราดไถอย่าให้หักบ่ได้มาแย่งดินขอเพียงแค่ท า
กิน พิธีนี้ภาษาถิ่นเรียกว่า พิธี แฮกนา พิธีท่ีเกี่ยวกับความเช่ืออีกวิธีหนึ่งคือ พิธีศพ เมื่อน าศพผู้ตายใส่ลง
หีบ ถ้าเป็นชายก็จะใช้ผ้าขาวม้าของผู้ตายคลุมทับผ้าขาวบนฝาหีบ ถ้าเป็นหญิงก็จะคลุมหีบด้วยสไบของ
ผู้ตาย และจะเผาเครื่องนุ่งห่มต่างๆของผู้ตาย เช่น ผ้าขาวม้าไหม โสร่งไหมผ้าพุ่งไหม ผ้าม่วงโรง หรือ
ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าสไบ เส้ือฯลฯ เผาไปด้วย 
 
 5. ประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศท่ีประกอบขึ้นด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ ประเทศ
มาเลเซียมีดินแดนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นรัฐต่างๆจ านวน 11 รัฐต้ังอยู่บนแหลมมลายู อีก
ส่วนหนึ่งมี 2 รัฐต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียว ท้ังสองส่วนนี้มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ รัฐท่ีต้ังอยู่บนแหลม
มลายูประกอบด้วยชาติพันธุ์ใหญ่ๆจ านวน 3 ชาติพันธุ์ คือ มลายู จีน และอินเดีย ส่วนรัฐท่ีต้ังอยู่บนเกาะ
บอร์เนียว มีจ านวนชาติพันธุ์หลายสิบชนเผ่า 
 
 6. ประเทศพม่า 
 สังคมพม่านับได้ว่าเป็นสังคมท่ีแทบหยุดกาลเวลา และหยุดความเปล่ียนแปลงไว้ได้ในระดับ
หนึ่ง ท้ังนี้เพราะพม่าปิดประเทศมานานกว่า 3 ทศวรรษ ในขณะท่ีโลกได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีไปมาก 
ในช่วงเวลานั้น สังคมพม่าอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นความ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกินและพึ่งพาตนเอง ส่ิงจ าเป็นจึงมีเพียงแค่ปัจจัยส่ี คือ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อีกท้ังส่ิงยั่วเย้าในการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นก็มีไม่มาก ชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวพม่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จึงมีความเรียบง่าย และไม่มีเรื่องท่ีจะต้องจับจ่ายกันมากนัก 
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 7. ประเทศฟิลิปปินส์ 
 วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นลักษณะวัฒนธรรมลูกประสมท่ีได้รับอิทธิพลจากสเปน จีน เมกซิ
กัน อเมริกา อาหรับ และมาเลเซีย ในปัจจุบัน อิทธิพลหลักๆ ของฟิลิปปินส์น่าจะมีด้วยกันอย่างน้อย 3 
สาย คือพวกสเปน จีน และอเมริกัน 
 
 8. ประเทศเวียดนาม 
 ด้านศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม มีความแตกต่างกับศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างมาก ท่ีเป็น 
อย่างนี้เป็นเพราะเวียดนามถูกปกครองโดยประเทศจีนมาหลายครั้งหลายหน จนอาจเรียกได้ว่า อารย
ธรรม วัฒนธรรม ของเวียดนาม คือ วัฒนธรรมของประเทศจีน นั่นเอง โดยเฉพาะทางด้านศิลปของ
โบราณสถาน ต่าง ๆ อาทิ พระราชวัง วัด สุสาน ฯลฯ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันจนไม่สามารถแยกออกให้
เห็นอย่าง เด่นชัด แม้ในช่วงหลังมานี้ เวียดนามอาจได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศล และญี่ปุ่นอยู่บ้าง 
แต่ใน ภาพรวมแล้วจะคล้ายคลึงกับประเทศจีน และมีหลักฐานให้เห็นอยู่ท่ัวไปบริเวณสองข้างทางท่ีพวก
เราผ่านไป เกือบทุกถนน 
 
 9. ประเทศสิงคโปร์ 
 วัฒนธรรมของสิงคโปร์ ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ อีกท้ังส่วนใหญ่ยัง
ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิม ท าให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลาย ท้ังทางด้านอาหาร การแต่งกาย 
ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และความเช่ือในเรื่องเทพเจ้าท่ีแตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนมาก
บูชาเจ้าแม่กวนอิมธิดาแห่งความสุข กวนอูเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ขณะท่ี
ชาวฮินดูบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
 
 10. ประเทศไทย 
 ประเพณีไทย อารยธรรมไทย ประเพณีไทยอันดีงามท่ีสืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไป
ตามความเช่ือ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนาและการด ารงชีวิตท่ีสอดประสานกับฤดูกาลและ
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นท่ัวแผ่นดินไทย เช่น ภาคเหนือ ประเพณีบวช
ลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัด
ยโสธร ภาคกลาง ประเพณีท าขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ต้น นอกจากนี้ ประเพณีแอารธรรมไทยยังน ามาซึ่งการท่องเทียว เป็นท่ี
รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่นนับเป็นมรดกอันล าค่าท่ีเราคนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่
ตลอดไป 
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สรุป 
 หากกล่าวว่า ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC  คงน้อยคนนักท่ีจะรู้จัก 
และเข้าใจถึงความหมายของ ASCC อย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับค าฮอตฮิตติดหู อย่างค าว่า ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ “AEC” ท้ังนี้ เมื่อจะต้องท าความเข้าใจกับค าว่า “ASEAN Community” แล้ว
นั้น ASEAN Community ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาค หรือภูมิภาคนิยม ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันภายใต้ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เกิดขึ้ น 
ภายใต้สามเสาหลัก คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมความมั่นคงอาเซียน และเสาหลักสุดท้าย 
ก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักท่ีมีความส าคัญ ท้ังนี้ ก็
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเป็นเอกภาพร่วมกัน ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมท่ีเอื้ออาทร มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเป้าหมาย
สูงสุด คือ การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนท่ีก าลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็น ทางการในปี 
2015 นั้น สอดคล้องกับ Motto หรือค าขวัญของอาเซียน คือ One Vision, One Identity, One 
Community 
 สิบประเทศมีความแตกต่างกันท้ังเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม 
รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ และการขยายจ านวนสมาชิกของอาเซียนจนครบสิบ
ประเทศในปัจจุบัน ส าหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม
ท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี
และมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 การเช่ือมโยงทางสังคม วัฒนธรรม ถือเป็นหัวใจของการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศ
ต่าง ๆ จะมีความหลากหลาย ท้ังในเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ มีลักษณะ
เหมือนหม้อใบใหญ่ท่ีอุดมไปด้วยความหลากหลายความแตกต่าง มีลักษณะของความเป็นพหุสังคมสูง 
แต่ภายใต้ความหลากหลายเหล่านั้น กลับมีต้นรากทางวัฒนธรรม หรือมีทุนทางวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน 
จึงเป็นการง่ายท่ีจะเช่ือมโยงกันได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอาเซียน 
 เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ย่อมมีความส าคัญไม่น้อยท่ีจะ
เช่ือมโยงคนหรือประชาชนของแต่ละชาติในอาเซียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือกันในด้านอื่นๆ ต่อไป พร้อมกันนั้นยังสามารถร่วมมือกันพัฒนาเทศกาลและพิธีกรรมของแต่ละ
ประเทศเพื่อการท่องเท่ียวได้อีกด้วย 
 
 


