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บทคัดย่อ  

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง คือ ชาวลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

ผลการศึกษา พบว่า  
1. ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง เพราะวิถีการดําเนินชีวิตของชาว

ลาวครั่งอยู่ภายใต้แนวการปฏิบัติตามความเชื่อในพุทธศาสนาท่ีได้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ กําหนดเป็นจารีตประเพณีประจํา
สิบสองเดือน  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ังในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีความสัมพันธ์ใน 5 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง 1) ครอบครัวกับครอบครัว 2) บ้านกับวัด 3) วัดกับโรงเรียน    
4) วัดกับชุมชน และ 5) ชุมชนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  
 
คําสําคัญ: ประเพณีฮีตสิบสอง  ลาวคร่ัง  กลุ่มชาติพันธุ์  นครปฐม 
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Abstract 
 

 The objectives of the research were to study The Heet Sipsong tradition of Lao Khrang Ethnic 
Group in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province. This study is a qualitative 
research. The data were synthesized by content analysis. The sample was selected by purposive sampling 
from Lao Khrang Ethnic Group in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province.  

The study revealed that 
1.  The Heet Sipsong tradition, the twelfth is a tradition that is directly related to Buddhism. The way 

of life of Lao Khrang is based on the practice of faith in Buddhism, which is inherited from the ancestors. 
It is customary for twelve months. 

2.  The relationship between the Heet Sipsong tradition and the way of life of Lao Khrang people 
in Phrong Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom. There are relationships in 5 aspects: relationship 
between 1) family and family 2) house and temple 3) temple and school 4) temple and community and 
5) community and sacred things 
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1. บทนํา  
 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถ่ินไทย เป็นมรดกท่ีบรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีมาเนิ่นนาน เป็นท่ียอมรับนับถือในสังคมและเป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองท้ัง

ด้านวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในสังคม ประเทศท่ี

เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานของสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม

ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ภายใต้แผนงานหลัก 3 เรื่อง คือ วิถีถิ่น วิถีไทย 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก โดยการสร้างสังคมให้
ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานค่านิยมหลัก 12 ประการ รวมท้ังสร้างรายได้และความมั่นคงจาก

ทุนทางวัฒนธรรมผ่านการท่องเท่ียว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ 
เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ รวมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย พบว่า บรรพบุรุษส่วนใหญ่ของชาวลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม สืบเชื้อสายมา

จากกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือท่ีเรียกกลุ่มนี้ว่า “ลาวคร่ัง” โดยเข้ามาสู่
ประเทศไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ เม่ืออพยพย้ายถ่ินฐานมาต้ังบ้านเรือน

บริเวณท่ีลุ่มใกล้แหล่งน้ํา จะพ่ึงพาอาศัยกันและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามธรรมชาติ มีการพัฒนาชุมชน สร้างเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของตนเองท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นลาวคร่ัง และมีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน มีสําเนียงภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีเจ้านายและผีเทวดา ท่ีแฝงไว้ด้วยความหมายของการจัด

ระเบียบทางสังคม เพ่ือให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีวัฒนธรรมท่ีเด่นชัด ได้แก่ ภาษาพูด อาหาร วิถีชีวิต 
หัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผ้า ท้ังด้านสังคม ศาสนา และศิลปหัตถกรรมการทอผ้า ศิลปะการแสดงและดนตรีพ้ืนบ้าน 
กลายเป็นชุมชนลาวคร่ังท่ีท่ีเข้มแข็ง มีอายุกว่า 200 ปี  

ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง วิถีการดําเนินชีวิตของชาวลาวคร่ัง

อยู่ภายใต้แนวการปฏิบัติตามความเชื่อในพุทธศาสนาท่ีได้สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย โดยในวันพระ ชาวลาวคร่ังจะมา
ทําบุญฟังธรรม และในตอนเย็นชาวลาวครั่งจะมาถือศีลนอนวัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ นอกจากน้ี ลูก ๆ หลาน ๆ บางครอบครัวก็

มาด้วยเนื่องจากต้องมาคอยดูแลตายายของตนเอง จึงถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไปอีกนัยหนึ่ง ถือเป็นจารีต

ประเพณีและการทําบุญชาวลาวคร่ังตลอดสิบสองเดือนท่ีได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เรียกกันว่า “ฮีตสิบสอง”  
ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีประจําสิบสองเดือน  ซ่ึงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง 

ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดํารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ประเพณีฮีตสิบสองจึงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต

ของชุมชนลาวคร่ัง โดยมีวัดในชุมชนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวลาวครั่งทุกคนประพฤติตน

ให้อยู่ในกฎระเบียบขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เป็นคติสอนท้ังการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตใน
สังคมชนบทเพ่ือก้าวไปสู่สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อันส่งผลให้ประเพณี  12  เดือน หลายอย่างของชาวลาวคร่ัง

ในจังหวัดนครปฐมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ประเพณีท่ีเคยมีอยู่ ก็เร่ิมสูญหายไป ซ่ึงหากชุมชนท้องถ่ินไม่ร่วมกันสืบสาน 
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มชาติพันธ์ลาวคร่ังเอาไว้ ในอนาคตเด็กและเยาวชนในชุมชนอาจจะไม่รู้จักประเพณี

อันดีงามในแบบ "ฮีตสิบสอง" หรือประเพณี  12  เดือนของชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐมที่มีกฎระเบียบในการใช้ชีวิต ช่วยหล่อหลอมจิตใจชาวลาวคร่ังให้รู้ รัก สามัคคี และเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ ดังนั้น
ประเพณีฮีตสิบสองจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาชุมชน เพ่ือนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างย่ังยืน  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 1409



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 1437 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับประเพณีฮีตสิบสอง ในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่านท่ี

น่าสนใจ เช่น พระสุขี ชาครธมฺโม (ศรีมาตย์) (2558) สุจิราลักษมณ์ สุดา (2556) ภานุพงศ์ ธนะโคตร (2556) วัชรวร วงศ์กัณหา 
(2555) นุชณีภรณ์ วงษ์กลม (2555)  อัครพงษ์ ค่ําคูณ (2551) ปิยะพร วิชาชัย (2550) ฌาณิญา จินดามล (2549) นุชนารถ 
ย้ิมจันทร์ (2546) พระมหาธนูฤทธ์ิ ดวงดี (2543) และนพรัตน์ บัวพัฒน์ (2542) งานวิจัยเหล่านี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณี    
ฮีตสิบสองในประเทศไทย ด้วยมุมมองต่าง ๆ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีฮีตสิบสองของชาวลาวคร่ัง เป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมและศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เป็นฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครปฐม ท่ีสําคัญส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน รวมท้ัง ประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจ

ในศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวคร่ัง และร่วมกันธํารงรักษาสืบสานความเป็นอารยะของชาติไว้ให้ม่ันคง

และย่ังยืนสืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ังในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม 
 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผู้วิจัยเน้นใช้การศึกษาเอกสาร (Document Data) ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับลาวคร่ัง  
2) การศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยเน้นใช้การวิจัยจากข้อมูลเร่ืองเล่า (Narrative Research) ใช้วิธีการสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วม (Participant  Observation) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรู้และใช้

กระบวนการถอดบทเรียน รวมท้ังการเก็บข้อมูลจากเร่ืองเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคนสําคัญ (Key Informant) จํานวน 20 คน  ประกอบด้วย  พระสงฆ์ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ท้องถ่ิน 
และชาวบ้านเชื้อสายลาวคร่ัง ซ่ึงผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  คือ ชาวลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม หลังจากน้ัน จึงนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้

เป็นแนวทางการวิเคราะห์เรื่องเล่า (Narrative Analysis) เพ่ือนําเสนอข้อมูล ความคิดเห็น ความจริงของผู้เล่าเรื่องเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจชีวิต และตัวตนของชาวลาวครั่ง ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใช้ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 

เครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบสังเกตการณ์  และแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยได้สร้าง และพัฒนาเคร่ืองมือข้ึนเอง 

โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยให้มี

ความเหมาะสมท่ีสุด   
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การวิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการ ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปข้อความของแต่ละบุคคลและ

รวบรวมจัดหมวดหมู่ทําความเข้าใจและอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มจากการสนทนากลุ่มมาสรุปข้อความ รวบรวมจัดหมวดหมู่ทําความเข้าใจ และอธิบาย

ตามประเด็นท่ีศึกษา 
3. ข้อมูลจากการสังเกตและสังเคราะห์เอกสารมาวิเคราะห์และตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่เนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีแบบสามเส้า 
5. ประมวลข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ แล้วนํามาทําความเข้าใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
6. นําเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในองค์ประกอบความสัมพันธ์และข้อสรุปของประเด็นท่ีศึกษา

นําเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษา วิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า 
 

ส่วนท่ี 1 ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่ง ในจังหวัดนครปฐม 
ฮีตสิบสองคืออะไร 
“ฮีต” เป็นภาษาลาว ซ่ึงเอามาจากคําศัพท์ของภาษาบาลี โดยภาษาบาลีหรือปาลีใช้ว่า “จาริตตฺ” อ่านว่า จา-ริด-ตะ 

แล้วชนชาวลาวและไทอีสานก็นํามาใช้ในภาษาของตนว่า “จาฮีต” ต่อมากร่อนคํา โดยตัดคําหน้า คือ คําว่า “จา” ออกเหลือ 
“ฮีต” คําเดียวโดด ๆ จากหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “จารีต” เป็น

คํานามแปลว่า ประเพณีท่ีสืบต่อกันมานาน ส่วน “จารีตประเพณี”มีความหมายว่า “ระเบียบประเพณีท่ีนิยม และประพฤติกัน

สืบมา ถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดความชั่ว” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:  318)  ฮีต มีท้ังหมดสิบสอง จึงเรียกว่า “ฮีตสิบสอง”
ดังนั้น ฮีตสิบสองจึงเป็นประเพณีท่ีชาวลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม และภาคอีสาน ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ท้ังสิบสอง

เดือนใน 1 ปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงถือ
เป็นโอกาสดีท่ีชาวลาวคร่ังจะได้มาร่วมชุมนุมและทําบุญในทุก ๆ  เดือนของรอบปีและถือเป็นจรรยาของสังคม  ผู้ท่ีฝ่าฝืนก็จะ

เป็นผู้ท่ีผิดฮีตหรือผิดจารีตประเพณีนั่นเอง  จึงกล่าวได้ว่า “ฮีต” เป็นประเพณีท่ีคนไทยอีสาน ตลอดจนผู้ท่ีมีเชื้อสายจากชน

ชาติลาวท่ีได้อพยพมาต้ังถ่ินฐานในภาคต่าง ๆ ของไทยจึงได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปรากฏให้เห็นดังในปัจจุบัน แต่ละ
เดือนก็จะมีรายละเอียดต่างกันไป ซ่ึงนักปราชญ์ท้องถ่ินของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ได้อธิบายฮีตสิบสองไว้ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 1 ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม 
เดือนจันทรคติ เดือนสุริยคติ กิจกรรม ปัจจุบัน 
1. อ้าย ธันวาคม-มกราคม บุญเข้ากรรม ปรากฏ 

  บุญปีใหม่ ปรากฏ 
2. ยี่ มกราคม-กุมภาพันธ์ บุญคูณข้าวหรือบุญคูณลาน 

ทอดผ้าป่า 
ปรากฏ 

3. สาม กุมภาพันธ์-มีนาคม บุญข้าวจี ่ ปรากฏ 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
เดือนจันทรคติ เดือนสุริยคติ กิจกรรม ปัจจุบัน 
4. สี่ มีนาคม-เมษายน บุญมาฆบูชา ปรากฏ 

  บุญเทศน์มหาชาติ ปรากฏ 
  สู่ขวัญข้าว ปรากฏ 

5. ห้า เมษายน-พฤษภาคม บุญเดือนห้าหรือตรุษสงกรานต์ ปรากฏ 
  ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ปรากฏ 

6. หก พฤษภาคม-มิถุนายน บุญวันวิสาขบูชา ปรากฏ 
7. เจ็ด มิถุนายน-กรกฎาคม บุญกลางบ้านหรือบุญซําฮะ ปรากฏ 

  บุญสลากภัตร ปรากฏ 
8. แปด กรกฎาคม-สิงหาคม บุญอาสาฬหบูชา 

บุญเข้าพรรษา 
ปรากฏ 

9. เก้า สิงหาคม-กันยายน ข้าวประดับดิน ไม่ปรากฏ 
10. สิบ กันยายน-ตุลาคม บุญข้าวสากหรือข้าวสลาก  

(สลากภัตร สารทลาว) 
ปรากฏ 

11. สิบเอ็ด ตุลาคม-พฤศจิกายน บุญออกพรรษา ปรากฏ 
  บุญข้าวพันก้อน ไม่ปรากฏ 

12. สิบสอง พฤศจิกายน-ธันวาคม บุญกฐิน  ปรากฏ 
  ประเพณีลอยกระทง ปรากฏ 
  บุญสวดมนต์ข้ามปี ปรากฏ 

 

ตารางท่ี 1 สามารถสรุปประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง ในจังหวัดนครปฐม ได้ดังน้ี 
 1. เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง เป็นเดือนแรกของปี ในวันข้ึนปีใหม่ 1 มกราคม ของทุกปี ชาวลาวครั่งจะนิยมพา

ครอบครัวไปทําบุญปีใหม่ ถวายภัตตาหารเช้าและเพลท่ีวัดในชุมชน เดือนอ้ายเป็นเดือนท่ีชาวนาจะว่างจากการทํานา 
นอกจากนั้น ในเดือนนี้มีการประกอบพิธีบุญเข้ากรรมหรือฮีตเข้ากรรม เป็นฮีตของพระสงฆ์ (ปริวาสกรรม)  คือ พระสงฆ์จะเข้า

กรรม  เพ่ือให้พระสงฆ์ผู้กระทําผิดต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อใดข้อหนึ่ง  ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ให้ทราบไว้ เป็นการฝึก

จิตสํานึกถึงความบกพร่องของตน  และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป  เนื่องจากวินัยของพระสงฆ์มีอยู่ว่า 
เม่ือพระสงฆ์ต้องอาบัติแล้วถ้าอาบัตินั้นเป็นอาบัติเพียงเล็กน้อยก็ให้ปลงอาบัตินั้น ๆ เม่ือปลงอาบัติแล้ว อาบัตินั้น ก็ตกไป คือ 
ไม่เป็นบาปเป็นกรรม แต่ถ้าหากเป็นอาบัติหนัก พระสงฆ์จะปลงทันทีเลยไม่ได้อาบัติหนัก เช่น สังฆาทิเสส พระสงฆ์จะต้องเข้า

กรรม คือ อยู่ปริวาสกรรม อยู่มานัต (วินัยกรรม) และอัพภาน (การทําให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธ์ิ คือ ออกจากการอยู่กรรม) 
ขณะท่ีพระสงฆ์ถือฮีตเข้ากรรมหรือปริวาสกรรมดังกล่าว ชาวลาวคร่ังผู้ปรารถนาจะทําบุญ จะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ผู้เข้า

กรรม เม่ือครบกําหนด พระสงฆ์ออกจากการเข้ากรรมแล้ว ญาติโยมก็จะถวายทานหรือฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล เจริญ
ภาวนาก็ถือว่าได้กุศลผลบุญเป็นย่ิงนัก  

2. เดือนย่ี เป็นเดือนท่ีชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว ในรอบเดือนนี้ชาวลาวคร่ังจะจัดทําบุญหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวหลาย

อย่างอันเป็นจารีตท่ียึดสืบต่อกันมาคือ บุญคูณข้าวหรือบุญคูณลาน โดยนิมนต์พระสวดมนต์เย็น เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก 
รุ่งเช้าก็จะนิมนต์พระฉันเช้าแล้วจะมีการทําพิธีสู่ขวัญข้าว นอกจากนี้ชาวลาวคร่ังจะเตรียมเก็บสะสมเชื้อเพลิงจําพวกฟืนและ

ถ่านไว้หุงต้มไว้ท่ีบ้านอีกด้วย  
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บุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานจะเกิดข้ึนเม่ือชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว และนําข้าวมานวดท่ีลานนวดข้าว เม่ือนวด

ข้าวเสร็จ จะนําเอาเมล็ดข้าวท่ีนวดแล้วมากองรวมกันขึ้นให้สูง เรียกว่า “คูณลาน” ก่อนจะนําไปเก็บไว้ในยุ้งก็จะทําบุญ โดยใช้
ลานเป็นสถานท่ีทําบุญ และเชิญญาติพ่ีน้องให้มาร่วมทําบุญ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ ขึงด้ายสายสิญจน์ล้อมรอบกอง

ข้าว เม่ือพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เสร็จแล้ว จึงจะถวายอาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาประพรมนํ้าพระพุทธมนต์

ให้แก่ญาติมิตรผู้มาร่วมพิธี ตลอดจนนําน้ําพระพุทธมนต์ไปประพรมลานข้าว ทุ่งนา วัว ควาย เจ้าของนา เพ่ือเป็นสิริมงคล

ต่อไป หลังจากนั้นจะจัดเลี้ยงอาหารแก่ญาติมิตร บางบ้านก็จะมีการนําหมอขวัญมาทําพิธีสู่ขวัญข้าว โดยหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์

แล้ว จะมีพิธีกล่าวขอขมาพระแม่โพสพท่ีได้กระทําล่วงเกินโดยใช้วัว ควาย เหยียบยํ้าบนลานนวดข้าวและเมล็ดข้าว ขอให้พระ

แม่โพสพมาอยู่เป็นขวัญกองข้าวในลานต่อไป 
3.เดือนสาม  วันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 3 บุญมาฆบูชาเกิดข้ึนช่วงท่ี

ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวและนําข้าวขึ้นยุ้งฉางเรียบร้อยแล้ว พิธีทําบุญเดือนย่ีท่ีผ่านมาเป็นบุญข้าวเปลือก  (บุญคูณลาน) บุญเดือน

สามจึงเป็นบุญข้าวสุก ซ่ึงจะมีการทําบุญข้าวจี่ ในตอนเช้าชาวลาวครั่งจะใช้ข้าวเหนียวท่ีนึ่งสุกแล้ว นําข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อน

ขนาดเท่าไข่เป็ดหรือเท่ากํามือใส่น้ําอ้อย นําไปจี่บนไฟอ่อนแล้วทาหรือชุบด้วยไข่ เม่ือสุกแล้วนําไปทําบุญถวายพระพระภิกษุ

สามเณรถือว่าได้บุญมาก ข้าวจี่เป็นข้าวท่ีพระภิกษุสามเณรชาวลาวคร่ังถือว่าเอร็ดอร่อยมาก ในการทําบุญท่ีวัด จะมีการเทศน์

ฉลองข้าวจี่ โดยพระสงฆ์มักจะยกอานิสงส์แห่งการถวายข้าวจี่ อันเป็นคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาจากอรรถกถา ใน
เรื่อง ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคท่ี 17 เรื่อง นางปุณณทาสี ความว่า ในสมัยพุทธกาล นางปุณณทาสีเป็นคน

เข็ญใจ อาศัยอยู่ในเรือนเศรษฐี ชาวกรุงราชคฤห์ ทํางานแลกข้าวประทังชีวิตไปวัน ๆ ในเช้าวันนั้นนางถูกเศรษฐีให้ตําข้าวต้ังแต่

เช้ายันค่ํา คร้ันรุ่งเช้าก็ทําข้าวจี่กินเอง พอเสร็จแล้วก็ถือห้ิวไปท่ีทํางาน ตั้งใจว่าจะนําไปกินระหว่างทํางาน ในระหว่างทางเห็น

พระบรมศาสดา เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้นําข้าวจี่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ คร้ันถวายแล้วจึงรับสั่ง

ให้พระอานนท์ปูลาดอาสนะแล้ว เสด็จประทับนั่งฉันข้าวจี่นั้นให้นางปุณณทาสีเห็น แล้วตรัสพระธรรมเทศนาแก่นางปุณณทาสี 
" เราขอบอกแก่ท่าน ขึ้นชื่อว่าสมบัติมหาศาลของผู้ตระหนี่ จะมากสักแสนล้านหรือมากกว่านั้นก็ตาม หาประเสริฐเท่ากับข้าว

ปั้นหนึ่งก้อนของผู้มีจิตเมตตาไม่เพราะทรัพย์สมบัติท้ังหลายที่มีอยู่กับผู้ตระหน่ีเหนียวแน่นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย ครั้นผู้

ตระหนี่นั้นตายลง สมบัติเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นของผู้อ่ืน "เป็นผลให้นางเกิดปีติยินดีเป็นอย่างย่ิง บรรลุโสดาบันปัตติผลด้วย

อานิงสงฆ์ท่ีถวายข้าวจี่ เม่ือจบพระธรรมเทศนาลงแล้ว นางปุณณทาสีถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วจากไปด้วยน้ําตาและ

ความอ่ิมเอมยินดีในทานสมบัติท่ีตนได้ทํา ประจวบเหมาะกับชะตานางปุณณทาสีถึงคราวสิ้นอายุขัยพอดี ระหว่างท่ีนางเดิน

กลับไปท่ีทํางาน งูเห่าได้ขบกัดเท้านาง พิษได้แล่นเข้าสู่หัวใจ นางปุณณทาสีจึงหมดเคราะห์กรรมในชาตินั้น เนื่องจากจิตก่อน
ตายของนางเต็มไปด้วยความอ่ิมเอมในทานสมบัติ จึงได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ แทนท่ีจะได้ไปเกิดเป็นหญิงยากจน

เข็ญใจต่อไป ก็เพราะนางได้ถวายข้าวจี่แด่ผู้มีเนื้อนาบุญ และเป็นเนื้อนาบุญท่ีย่ิงใหญ่เช่นพระบรมศาสดา 
4. เดือนส่ี ทําบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด จากคําว่า บุญพระเวสหรือพระเวสสันดร อันเป็นประเพณี

เทศน์มหาชาติทางพระพุทธศาสนา ชาวลาวคร่ังมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติ เรื่อง พระเวสสันดร จํานวน 
13 กัณฑ์จบภายในวันเดียว แล้วจะได้กุศลแรง ชาติต่อไปจะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ซ่ึงจะมาตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  
การเทศน์มหาชาติ คือ การเล่าเร่ืองเวสสันดรชาดก ว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ เม่ือ

เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบําเพ็ญพระบารมีเป็นชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทานบารมี

ชั้นสุดยอดท่ียากย่ิง จึงเรียกว่า มหาชาติ ในงานบุญนี้มักจะมีผู้นําของมาถวายพระ  ท้ังยังมีประเพณีเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลน้ี

ด้วย เช่น พิธีแห่พระเวสเข้าเมืองและพิธีแห่ข้าวพันก้อนเพื่อบูชาคาถาพัน เป็นคติธรรมต่อการดําเนินชีวิตของชาวลาวคร่ังตาม

หลักพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคติของการทําบุญให้ทาน การกลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดร ความเชื่อ
เรื่องบุญ-กรรม 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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5. เดือนห้า  ประเพณีแห่ธงสงกรานต์หรือบุญเดือนห้า  คือ ประเพณีทําบุญทอดผ้าป่าของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวคร่ังจาก

หลายจังหวัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวลาวคร่ัง มีความเชื่อว่า การแห่ธงสงกรานต์เพ่ือใช้ถวายวัดเป็นพุทธบูชาในเทศกาล

ปีใหม่ไทย นอกจากน้ัน ยังเป็นการขอพรจากเทวดาและการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพ่ือจะได้ประกอบอาชีพ

การเกษตร ทําไร่ทํานาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลับไปแล้ว มีความสุข
ความเจริญในชีวิต ส่งผลให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง และที่สําคัญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านอีกด้วย 
ตัวอย่างเช่น ชาวลาวคร่ังชุมชนโพรงมะเดื่อ  ได้สืบสานประเพณีแห่ธงสงกรานต์มากว่า 140 ปี โดยนิยมจัดงานในช่วงเดือน

เมษายนของทุกปี หลังจากวันสงกรานต์ไปแล้ว ประเพณีนี้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ กิจกรรมต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมในชุมชน สร้างความรักสามัคคี ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานมีการจัดนิทรรศการและออกร้านค้า ส่งเสริม
การสร้างอาชีพ กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  

6. เดือนหก วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 6 บุญวันวิสาขบูชา จึงเป็น

ประเพณีท่ีสําคัญของชาวลาวคร่ัง การทําบุญเดือนหกถือเป็นงานสําคัญก่อนการทํานา  มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร

แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร  มีการฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมท่ีวัด 
7. เดือนเจ็ด บุญกลางบ้านหรือบุญซําฮะ (ล้าง) หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ มีการเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ศาลปู่ตา 

ผีตาแฮก ผีเมือง เป็นการทําบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณ ในชุมชนลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ เรียกการทําบุญนี้ว่า บุญบ้านนา 
8. เดือนแปด วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 8 

ประเพณีนี้ลักษณะการทําบุญจะจัดงานจึงคล้ายกับทางภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เช่น มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร

แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร มีการฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม นอกจากน้ัน ชาวลาวคร่ังจะช่วยกันหล่อเทียนใหญ่ถวายเป็น

พุทธบูชาและเก็บไว้ให้พระสงฆ์ใช้ตลอดพรรษา  การนําไปถวายวัดจะมีขบวนแห่ฟ้อนรําเซ้ิง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานด้วย   
9. เดือนเก้า ประเพณีทําบุญข้าวประดับดินเป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ 

โดยชาวลาวคร่ังจะทําการจัดอาหาร  ประกอบด้วยข้าว  ของหวาน  หมากพลู  บุหร่ีห่อด้วยใบตองกล้วยร้อยเป็นพวง  เตรียม
ไว้ถวายพระช่วงเลี้ยงเพล  บางพ้ืนท่ีอาจจะนําห่อข้าวน้อย  เหล้า  บุหรี่  แล้วนําไปวางหรือแขวนไว้ตามต้นไม้และกล่าวเชิญ

วิญญาณของบรรพบุรุษและญาติ มิตรท่ีล่วงลับไปมารับส่วนกุศลในคร้ังนี้  ต่อมาใช้วิธีการกรวดนํ้าหลังการถวายภัตตาหาร

พระสงฆ์แทน  การทําบุญข้าวประดับดินนิยมทํากันในวันแรม 14  ค่ํา  เดือน 9  หรือเรียกว่า  บุญเดือนเก้า 
10. เดือนสิบ ประเพณีทําบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบผู้ถวายจะเขียนชื่อของตน

ลงในภาชนะที่ใส่ของท่ีนํามาทําบุญ ทําทานและเขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในบาตร ภิกษุสามเณรรูปใดจับได้สลากของ

บุคคลใด ผู้นั้นจะเข้าไปถวายของนั้น เม่ือพระฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์และอุทิศบุญกุศลเพื่อเป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตายอีกด้วย 
11. เดือนสิบเอ็ด ประเพณีทําบุญออกพรรษา ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11 พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ทําการปวารณา 

คือ การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ต่อมาเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่จะให้โอวาทเตือนพระสงฆ์ให้ปฏิบัติตนอย่างผู้ทรงศีล 
พอตกกลางคืนจะมีการจุดประทีป โคมไฟนําไปแขวนไว้ตามต้นไม้ในวัดหรือตามริมร้ัววัด จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า บุญจุด

ประทีป   
12. เดือนสิบสอง งานประเพณีบุญกฐิน คือ งานบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ ชาวลาวครั่งจะมีการทําบุญกอง

กฐิน โดยเร่ิมต้ังแต่วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซ่ึงชาวลาวคร่ังในสมัยก่อนนิยมเริ่มทําบุญทอดกฐินกันต้ังแต่

ข้างข้ึนเดือน 12 จึงมักจะเรียกบุญกฐินว่า บุญเดือนสิบสอง อันเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า นอกจากน้ัน ในปัจจุบันชาวลาวคร่ังก็

นิยมร่วมบุญสวดมนต์ข้ามปี โดยวัดโพรงมะเดื่อและวัดอ่ืน ๆ ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีตามนโยบายของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงมีชาวลาวคร่ังไปร่วมงานเป็นจํานวนมาก 
          จากการศึกษาประเพณีฮีตสิบสองน้ัน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังท้ัง 12 เดือน หรือใน 1 ปี ท่ีชาวลาวคร่ัง 
ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ต่างยึดม่ันในประเพณี มีการร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตาม
ความเชื่อท่ีได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวลาวครั่งท่ีมีความเชื่อและพิธีกรรมสืบทอดมา โดยหากเดือนใดไม่ประพฤติปฏิบัติ
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ตามประเพณีฮีตสิบสองจะเกิดอาเพศในชุมชน แล้วชาวลาวครั่งจะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนใน

ชุมชนท่ีจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  งานบุญต้ังแต่เดือนอ้ายจนถึงเดือนสิบสอง ใครท่ีไม่ไปช่วยงานบุญก็จะถูกสังคมนั้นต้ังข้อ

รังเกียจและไม่คบค้าสมาคมด้วย การร่วมประชุมทําบุญเป็นประจําทุกเดือนทําให้ชาวลาวครั่ง มีความสนิทสนมรักใคร่และ

สามัคคีกัน  ท้ังภายในหมู่บ้านของตนและในหมู่บ้านใกล้เคียง จึงถือได้ว่า ฮีตสิบสองเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน

ลาวคร่ังท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน 
 

 ส่วนท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวครั่ง 
ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีอันดีงามของชาวลาวคร่ังท่ีได้ปฏิบัติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นประเพณีท่ีมี

ความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง  เนื่องจากชาวลาวคร่ังทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ ทําให้ประเพณีของชาวลาว

ครั่งมีความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธเป็นหลัก จะเห็นได้จากพิธีกรรมของแต่ละเดือนจะใช้วัดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม

ต่าง ๆ เป็นสถานท่ีในการจัดงานประเพณีหรือการทําบุญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกุศลบุญ และผู้เข้าร่วมพิธีหลัก คือ พระสงฆ์และ

ชาวลาวคร่ังในชุมชน โดยมีวัดเป็นศนูย์กลาง ดังนั้น วิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระพุทธศาสนาตลอด

มา ชาวลาวคร่ังจึงมีความเชื่อในเร่ืองของการให้ทาน การสร้างกุศล บุญบาป นรก สวรรค์ และกฎแห่งกรรม เป็นต้น ฮีตสิบสอง

จึงเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างชาวลาวครั่งท่ีมีต่อวัดจึงผูกพัน

แนบแน่นกับวิถีชีวิตของทุกคนนับแต่เกิดจนตาย พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากลายเป็นท่ีพ่ึงของวิถีชีวิตในทุก ๆ เรื่อง ท้ังเร่ือง

มงคลและอัปมงคล ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ัง จึงสรุปได้ ดังน้ี 
1. เดือนอ้าย: การทําบุญปริวาสกรรมหรือบุญเข้ากรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญระหว่างชาวลาวคร่ังและ

พระสงฆ์อย่างเห็นได้ชัด เม่ือทางวัดจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง ชาวลาวครั่งต่างให้ความร่วมมือท้ังการจัดเตรียม

งาน สถานท่ี เคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ เพราะความเลื่อมใสและศรัทธาของชาวลาวคร่ัง จึงทํา

ให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมชนบทอยู่อย่างสงบสุข แม้ว่าแต่ละครอบครัวจะมีอาชีพหรือวิถีชีวิตท่ีต่างกันออกไปก็ตาม 
2. เดือนย่ีหรือเดือนสอง: การทําบุญคูณลาน สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมของชาวลาวครั่ง 

ซ่ึงการทําบุญเดือนน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อท่ีมีต่อพระแม่โพสพกับการเคารพของชาวลาวคร่ังท่ีมีต่ออาชีพทํานา และ
สํานึกถึงคุณประโยชน์ของไร่นา ยุ้งฉาง วัว ควาย ไถ คราด เชือก ไม้คันหลาว (ไม้สําหรับหาบมัดข้าว) ตะกร้า กระเซอ ไม้
สําหรับนวดข้าว และม้าฟาด (มีลักษณะเป็นไม้ขนาดพอเหมาะใช้สําหรับเอามัดข้าวตีกระทบกับไม้ เพ่ือให้เมล็ดข้าวหลุดออก

จากรวง) เป็นต้น ซ่ึงชาวลาวคร่ังได้นําอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมา

แต่โบราณ 
3. เดือนสาม: การทําบุญข้าวจี่ สะท้อนให้เห็นว่า การทําบุญด้วยการถวายข้าวจี่ก็ทําให้ได้บุญมาก จากธรรมเทศนา 

เรื่อง นางปุณณทาสี ทําให้ชาวลาวคร่ังเกิดความศรัทธาในการทําบุญ สะสมเป็นความเชื่อและความนิยมทําบุญถวายพระด้วย

ข้าวจี่ 
4. เดือนสี่: การทําบุญผะเหวด สะท้อนให้เห็นถึงสังคมของชาวลาวคร่ังท่ีมีความเชื่อในเร่ืองของการทําทานของพระ

เวสสันดร ชาวลาวครั่งต่างเข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมท้ังเด็ก ผู้ใหญ่ และคนเฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ต่างได้รับความ

สนุกสนานเพราะในการจัดบุญผะเหวดได้ทําในช่วงปิดเทอม ทําให้เด็ก ๆ ภายในชุมชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญ 
5. เดือนห้า: การทําบุญสงกรานต์ แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากการสังเกตชาว

ลาวคร่ังภายในหมู่บ้าน และชาวลาวครั่งท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน พากันเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานบุญสงกรานต์ ท้ังพิธีสงฆ์ 
ขบวนแห่ธงสงกรานต์ การทอดผ้าป่า การสรงน้ําพระและการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีดีงามของ

ชุมชน 
6. เดือนหก การทําบุญวันวิสาขบูชา แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมภายในชุมชน และการให้

ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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7. เดือนเจ็ด: การทําบุญกลางบ้านหรือบุญซําฮะ (ชําระ) สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของชาวลาวคร่ังท่ี

ช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือน ถนนภายในหมู่บ้าน การชําระเช่นนี้ถือเป็นการล้างสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ ยังได้ทําการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ (ปู่ตา) ประจําหมู่บ้านในชุมชน เพ่ือแสดงถึงการเคารพระลึกถึง ผีสางเทวดาท่ี

คุ้มครองชาวลาวครั่งและไร่นาของชาวลาวครั่งอีกด้วย 
8. เดือนแปด: การทําบุญเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน ได้เป็นอย่างดี ทุกฝ่ายต่างให้ความสําคัญกับประเพณีและวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
ชาวลาวคร่ังทุกคนต่างร่วมใจกันมาทําบุญเข้าพรรษาทุก ๆ ปี 

9. เดือนเก้า: การทําบุญข้าวประดับดิน สะท้อนให้เห็นถึงการเซ่นไหว้ การอุทิศบุญกุศล และระลึกถึงดวงวิญญาณ

ของบรรพบุรุษท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว การทําบุญข้าวประดับดินยังเป็นการแสดงถึงความรัก เคารพแก่ญาติพ่ีน้องท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว 
ซ่ึงการอยู่ในสังคมชาวลาวครั่ง แม้ญาติพ่ีน้องได้เสียชีวิตไปแล้ว เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่ความผูกพันของคําว่า 
“ครอบครัว” ก็ยังจะคงอยู่เสมอ ดังนั้น การทําบุญข้าวประดับดินถือเป็นการอุทิศบุญกุศลแก่บรรพบุรุษท่ีลูกหลานทุกคนควร

พึงกระทํากันสืบมา 
10. เดือนสิบ: การทําบุญข้าวสาก มีลักษณะคล้ายกับการทําบุญข้าวประดับดินมีระยะเวลาการทําบุญห่างกัน 15 

วัน ซ่ึงเป็นการอุทิศบุญกุศลแก่บรรพบุรุษและผีเร่ร่อนท่ัวไป ซ่ึงชาวลาวครั่งต่างทําบุญข้าวสากเพราะเช่ือว่า ผีหรือญาติท่ี

ล่วงลับไปแล้วจะเกิดความหิวโหยอย่างมาก จึงได้ทําบุญเพ่ือส่งอาหารไปให้ การทําบุญลักษณะนี้เป็นการทําพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับ

ความเชื่อในเรื่องของผี พราหมณ์ และพุทธ ซ่ึงชาวลาวคร่ังต่างก็ประกอบพิธีกรรมท่ีได้สืบมาอย่างต่อเนื่อง 
11. เดือนสิบเอ็ด: การทําบุญออกพรรษา วันออกพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีได้รับการสืบทอดมา 

ชาวลาวคร่ังต่างให้ความสําคัญต่อการทําบุญและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ดังน้ัน ชาวลาวคร่ังจึงร่วมกันทําบุญกันทุก ๆ ปี 
12. เดือนสิบสอง: การทําบุญกฐิน สะท้อนให้เห็นถึงการทําบุญเพ่ือสร้างบุญกุศลและอุทิศบุญกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ 

โดยเฉพาะการทําบุญหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตท่ีได้ใหม่ ๆ มาถวายพระสงฆ์ อานิสงส์เหล่านี้ถือว่าจะส่งผลให้แก่ผู้ทําบุญ

เป็นอย่างมาก 
จะเห็นได้ว่า ประเพณีฮีตสิบสองเป็นประเพณีท้ังสิบสองเดือนในหนึ่งปี ท่ีชาวลาวครั่งเชื่อและศรัทธาได้ยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ยึดถือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีสิบสองเดือน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความ

สามัคคีในหมู่บ้าน และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ซ่ึงจะเห็นได้จากกิจกรรมท่ีทุกฝ่ายร่วมกัน

จัดข้ึน เช่น งานบุญในแต่ละเดือน ครูและนักเรียนก็จะมาช่วยกันทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ วัด ชาวลาวคร่ังจะมาร่วมกัน
ทําบุญหรือบางคร้ังในวันหยุดชาวลาวคร่ัง พระสงฆ์ ก็จะช่วยกันทําความสะอาดบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 

ประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม เป็นสิ่งท่ี

อยู่คู่กันมาช้านาน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า วิถีชีวิตชาวลาวคร่ังแสดงถึงความยึดม่ันในประเพณีฮีตสิบสองอันเป็นประเพณีหลักของ

ชาวลาวคร่ังท่ีได้มีการปฏิบัติกันภายในชุมชนและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงผู้ศึกษาสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเพณีฮีตสิบสองกับวิถีชีวิตชาวลาวคร่ังในด้านสังคม  ดังน้ี 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ครอบครัวเป็นแหล่งปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจให้ลูกหลาน

ประพฤติดีมีศีลธรรมต้ังแต่ยังเล็ก ความสัมพันธ์ของครอบครัวจึงเป็นเสมือนสิ่งท่ีเชื่อมโยงให้ครอบครัวของชาวลาวครั่งมีความ

ผูกพันกันด้วยดีตลอดมา ท้ังการช่วยเหลือในการงาน อาชีพ การทํานา และการร่วมบุญในฮีตต่าง ๆ ชาวลาวคร่ังท้ังชายและ

หญิงก็จะไปช่วยกันท่ีวัด เช่น บุญสงกรานต์ ชาวลาวครั่งจะช่วยกันทําธงสงกรานต์และทําอาหาร เช่น ขนมจีน น้ํายา กัน
ภายในวัด แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับครอบครัวของชาวลาวครั่งมีความผูกพันกัน และสิ่งสําคัญอีกอย่าง

ของครอบครัว คือ ชาวลาวคร่ังได้มีโอกาสสั่งสอน ปลูกฝัง และสืบทอดประเพณีฮีตสิบสองให้กับลูกหลาน โดยการพาลูกหลาน

เข้าร่วมประเพณีทุกฮีต ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้ลูกหลานของชาวลาวคร่ังได้สืบทอดปฏิบัติตามประเพณีต่อไป 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด ชาวลาวคร่ังนับถือศาสนาพุทธมาต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เม่ือมีงาน
ประเพณีบุญ วัดจึงเป็นสถานที่ท่ีจัดงานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวครั่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพระสงฆ์มีส่วนสําคัญทํา

ให้ชาวลาวคร่ังมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน เม่ือมีกิจกรรมชุมชนท่ีวัด ชาวลาวคร่ังและพระสงฆ์จะปฏิบัติร่วมกัน เช่น การทํา

ความสะอาดในฮีตเดือนเจ็ด บุญซําฮะ ชาวลาวครั่งกับพระสงฆ์จะช่วยกันทําความสะอาดท้ังบริเวณวัด หมู่บ้าน โรงเรียน เป็น

ต้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีกันภายในชุมชน ประเพณีฮีตสิบสองจึงส่งผลให้บ้าน วัดและ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในด้านอ่ืน ๆ อีก นอกจากนั้น ชาวลาวครั่งให้การยอมรับนับถือเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเด่ือเป็น

อย่างมาก เนื่องจากท่านมีเชื้อสายลาวคร่ัง  ท่านจึงเป็นผู้ ให้วามรู้และเป็นท่ีปรึกษาของชาวลาวคร่ังได้เป็นอย่างดี พระสงฆ์

และชาวลาวครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ ให้ความสําคัญกับกิจกรรมในชุมชนอย่างมาก ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาว

ลาวคร่ังกับวัดมีความสัมพันธ์ในทางท่ีดี 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน วัดหรือพุทธศาสนาซ่ึงเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเก่าแก่เคียงคู่มากับชาติไทย

เป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสังคมไทยเป็นท่ียอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกัน การจัดการศึกษาของไทยในอดีต 
เป็นการจัดการศึกษาโดยชุมชนซ่ึงมีวัดเป็นศูนย์กลางสําคัญของการจัดการศึกษาการถ่ายทอดความรู้โดยพระสงฆ์เป็นหลัก 
รวมท้ังปราชญ์ชาวบ้าน   ผู้อาวุโสในชุมชน  พ่อแม่  ได้ร่วมกันทําหน้าท่ีให้การอบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆแก่บุตรหลานของ

ตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ  เด็กและเยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับท้ังภูมิธรรมและภูมิ

ปัญญา  วัดในชุมชนจะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษากับลูกหลานของชาวลาวคร่ังผ่านทางโรงเรียนวัด สร้างความรู้ให้แก่

เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยวัดประจํา

ตําบลในชุมชนลาวคร่ัง เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ จังหวัดนครปฐม จะมีโรงเรียนอยู่ภายในวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 
และโรงเรียนวัดหว้าเอน  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ชาวลาวคร่ังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม

และมีส่วนร่วมในชุมชน ท้ังวัดและชุมชนให้ความสําคัญกับการสร้างฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้ชาวลาวคร่ังในชุมชนได้

ศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง กิจกรรมระหว่างวัดและชุมชนจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

กันในชุมชนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ชาวลาวคร่ังนอกจากจะมีความเชื่อในพุทธศาสนาแล้ว ชาวลาวครั่ง

ยังมีความเชื่อในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและนับถือมาตลอด ได้แก่ ความเชื่อในผีปู่ย่า ผีตายาย อันเป็นผีบรรพบุรุษของชาวลาวคร่ังทํา

หน้าท่ีในการปกปักรักษาชาวลาวครั่งให้รอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ  นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อในพญาแถน ชาวลาวครั่งเชื่อ
ในการบูชา เพ่ือขอฝนให้ตกตามฤดูกาล จึงมีการจุดบั้งไฟบวงสรวงพญาแถน ความเชื่อในผีตาแฮก เป็นผีท่ีคอยดูแลปกปัก

รักษาไร่นาให้อุดมสมบูรณ์ เม่ือถึงฤดูลงนาชาวลาวคร่ังจึงมีการเซ่นไหว้  จึงก่อให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาตามฮีตท้ังสิบสองฮีต 
แม้ความเจริญจะเข้ามาพัฒนาชุมชน แต่ความเชื่อในสิ่งศักด์ิสทิธ์ิของชาวลาวคร่ังก็ยังคงมีอยู่ เพราะได้รับการปลูกฝังจากบรรพ

บุรุษ ดังนั้น เม่ือถึงฮีตในแต่ละฮีตชาวลาวครั่งก็จะมีการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเชื่อ แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
5. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

 

1. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวและงานประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวคร่ัง 
จังหวัดนครปฐม ผ่านสื่อต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัด นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ รู้จักอย่าง
กว้างขวางท่ัวถึง รวมท้ังรณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
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2. ควรจัดพิมพ์หนังสือประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม เพ่ือรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม

ลาวครั่งในประเพณีและเทศกาลท้องถ่ิน เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงให้กับกรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ช่วย
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในประเพณีและเทศกาลท้องถ่ิน รวมท้ัง เพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเพณีและ

เทศกาลท้องถ่ินให้แก่นักท่องเท่ียว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจท่ัวไป 
 3. ควรจัดทําฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และช่วยปลุกจิตสํานึก

ให้คนในท้องถ่ินได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี อัน
จะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถ่ินด้วย   

4. ควรส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานประเพณีฮีตสิบสองของชาวลาวคร่ัง เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สนับสนุน

ยุทธศาสตร์และเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมอย่างย่ังยืน 
5. ควรส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างสันติภาพระหว่างกัน เช่น จัดงานประเพณีฮีตสิบสองนานาชาติ งานประเพณีแห่ธงสงกรานต์

นานาชาติ งานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติ เป็นต้น 
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