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วัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
ฮีตบุญเข้ากรรม (บุญเดือนอ้าย)

เป็น บุญ ที่ ทาในเดือ นอ้า ย (เจี ย ง) เดือ นแรกของปี ที่ช าวอีส านท ากัน จนเป็น ประเพณี ทาในวั น
ข้างขึ้น/แรมก็ได้ เป็นบุญที่เกี่ยวกับพระโดยตรง มีความเชื่อว่าทาบุญร่วมกับพระแล้วจะได้อานิสงส์มาก จึงมี
การทาบุญเข้ากรรมขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาเพื่อให้พระต้องอาบัติสังฆาทิเลส นี้แล้วต้องทาพิธีเข้ากรรมที่
เรียกอีกอย่างว่า วุฏฐานพีธี คือ ระเบียบอันเป็นเครื่องออกจากอาบัติ ประกอบพิธีปริวาสมานัตต์ ปฏิกัสสนา
และอัพภาน เป็นขั้นตอนการอยู่กรรมของพระที่ต้องจากัดที่อยู่เพื่อทรมานร่างกายให้หายจากกรรม เป็น
การชาระจิตใจให้หายมัวหมอง บางแห่งถือว่าเมื่อบวชแทนคุณมารดาได้จะต้องอยู่กรรม เพราะมารดาก็เคย
อยู่กรรมเมื่อคลอดบุตร
โดยเชื่อว่า มีพระรูปหนึ่งได้ต้อง อาบัติเพียงเล็กน้อยที่เอามือไปทาใบ ตระไคร้น้าขาดแล้วไม่ได้แสดง
ตนว่าต้องอาบัติ เมื่อมรณะจึงเกิดเป็นนาค เพียงเพราะอาบัติที่เล็กน้อย ดังนั้น จึงมีพิธีการอยู่วาสกรรมเพื่อ
พ้นอาบัติโดยมีสถานที่เข้ากรรมที่เงียบสงบ มีกุฏิให้พักเพื่อเข้ากรรมคนเดียว โดยพระที่ต้องอาบัติแล้ว ต้อง
บอกพระสี่รูปให้รู้ว่าได้เวลาแล้วจึงเข้ากรรม ซึ่งตามวินัยมุขผู้เข้าต้องประพฤติมานัตต์ คือ นับราตรี ครบหก
ราตรี จึงสวดระงับอาบัติ อัพภาน ในระหว่างการเข้ากรรมต้องสารภาพความผิดต่อพระ 4 รูป เป็นผู้รับรู้
ส่วนการออกต้องมีพระ 20 รูป ให้อัพภาน พระผู้ออกจากกรรมแล้วถือว่าหมดมลทิน เป็นผู้บริสุทธิ์ การรับ
ภิกษุผู้ต้องอาบัติหนักได้ลงโทษ คืออยู่ปริวาสหรือมานัตต์ให้กลับเป็นพระบริสุทธิ์โดยพระสวดระงับอาบัติ ว่า
อัพภาน ซึ่งทาให้หมดมลทิน บริสุทธิ์ สาหรับชาวบ้านเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้อุปถัมภ์ด้วยจตุปัจจัย
แด่ภิกษุตลอดเวลาเข้ากรรมและวันออกจากกรรมต้องมีการทาบุญให้ทานซึ่งปัจจุบันมีการทาบุญนี้เพียงบาง
ตาบลบางหมู่บ้านเท่านั้นที่ทาจริงๆ จังๆ แบบดั่งเดิม โดยมีคาบอกเล่าทางศาสนามีคาสอนของคนเฒ่าแก่ก็
เน้นย้าให้ลูกหลานได้จดจาไปปฏิบัติ คือ พอถึงเดือนเจียง (เดือนอ้าย) ภิกษุสงฆ์จะต้องเตรียมพิธีเข้าปริวาส
กรรม เพราะถือเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณอย่าได้ทิ้งหาไม่แล้วจะทาให้เกิดภัยพิบัติได้ ด้วยคา
สอนนี้ชาวอีสานจึงนามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7

ฮีตบุญคูณลาน (เดือนยี่)

เป็นบุญที่ทาขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ในปัจจัยยังชีพของคน คือข้าวที่สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับ
ลูกหลานในการที่จะได้ข้าวมานั้นยากลาบากและถือว่าปีใดบุญลานมีข้าวเยอะแสดงว่าปีนั้น มีความอุดม
สมบูรณ์ดีและเป็นการทาให้เกิดสิริมงคลแก่ชาวบ้านและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ผีปู่ต า ผีต าแฮก
เจ้าแม่โพสพ ที่ประทานข้าวมาอย่างอุดมสมบูรณ์
เมื่อครั้งพุทธกาลมีหนุ่มสองพี่น้องทานาที่เดียวกัน พอข้าวออกรวงน้องชวนพี่ทาข้าวมธุปายาสแต่
พี่ไม่เห็นด้ว ยเลยแบ่งนากันทา เมื่อทานาคนเดียว ผู้น้องได้ทาบุญอย่ างต่ อเนื่องเป็นระยะตามเวลาของ
การเก็บ เกี่ยวข้าวเป็นช่วงๆ เก้าครั้ง ตั้งแต่ข้าวเป็นน้านมจนกระทั้งเก็บเกี่ยวใส่ยุ้งฉากโดยปรารถนาสาเร็จ
พระอรหันต์ ในอนาคต พอถึงพุทธศาสนาสมณโคดม และเกิดได้ออกบวชสาเร็จพระอรหันเป็น อัญญาโก
ฑั ญ ญะ ส่ ว นพี่ ท าบุ ญ ครั้ ง เดี ย ว ตอนท านาเสร็ จ เกิ ด เป็ น สุ ภั ท ทปริ พ าชก ส าเร็ จ อนาคามิ ผ ลเป็ น พระ
อริยบุคคลองค์สุดท้ายในพุทธศาสนา เนื่องจากอานิสงส์จากการทานข้าวน้อย เมื่อชาวบ้านทราบอานิสงส์
จากการทาบุญนี้จึงนิยมทาบุญคูณลานต่อๆกันมา โดยการทาพิธีใช้บริเวณวัดเป็นลานข้าว โดยดายหญ้า
ออกแล้วใช้มูลควายผสมน้าเทราด ก่อนวันงานจะนาข้าวมารวมกันตามศรัทธา นิมนต์พระ 9 รูปจาก 9 วัด
มาเจริญพุทธมนต์ที่ลานข้า เอาด้ายสายสิญจน์พันรอบฐานพระพุทธรูปและภาชนะใส่น้ามนต์ผ่านพระ และ
รอบลานข้าวเมื่อเสร็จแล้วก็เทศฉลอง 1 กัณฑ์ กลางคืนอาจมีมหรสพคบงัน ตอนเช้าถวายอาหาร พรม
น้ามนต์และนาน้าไปรดที่นาตนเอง เชื่อว่าข้าวในนาจะงามไม่มีศรัทตรูพืชรุกรานพร้อมกรวดน้าอุทิศแก่
ญาติผู้ร่วงลับตลอดเทพยาดาเมื่อได้รับกุศลก็จะอวยพรให้ฝนตกตามฤดูกาลเมื่อเสร็จพิธีก็จะนาข้าวเก็บ
ยุ้งฉางวัดหรือขาย
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ฮีตบุญข้าวจี่ (เดือนสาม)

เป็นข้าวเหนี่ยวปั้นเท่าไข่เป็ดทาเกลือแล้วเสี ยบไม้ย่างไฟด้วยถ่านที่สุกเหลืองพอดีทาไข่แล้วย่าง
อีกครั้ง บางแห่งนิยมใส่น้าอ้อยดังคาโบราณว่า เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ข้าวจี่บ่มีน้าอ้อยจัวน้อย
เช็ดน้าตา ซึ่งการทาบุญข้าวจี่ในเดือนสามเป็นช่วงที่ชาวนาหมดภาระในการทานาแล้วข้าวขึ้นยุ้งฉางใหม่จึง
อยากร่วมทาบุญถวายพระ
โดยมีเรื่องเล่าว่า มีนางปุณทาสี ทาขนมปังจี่ถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์และคิดว่า
พระองค์ไม่เสวยเอาให้สัตว์ต่างๆ กินเมื่อพระองค์ทราบจึงได้เสวยทาให้นางปลื้มปิติยินดี และได้ฟังเทศนาที่
พระพุทธเจ้าสอนก็บรรลุโสดาปัตติผลด้วยอานิสงส์ถวายขนมปังจี่ ทาให้ชาวอีสานเชื่อแล้วทาข้าวจี่ถวาย
พระสงฆ์ โดยสถานที่ทาพิธีแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกันซึ่งพอถึงเวลาชาวบ้านก็จะจัดทาข้าวจี่ตั้งแต่เช้ามืด
จากบ้านแล้ว นาไปรวมกันเพื่อถวายพระสงฆ์ แต่บางแห่งก็รวมกันนาข้าวและฟืนไปรวมกันทาข้าวจี่อยู่ที่วัด
เพราะถือว่าร่วมกันทาบุญและสามัคคีมากขึ้นและนิยมนิมนต์พระ 7 - 9 รูป หรือตามความเหมาะสม ซึ่ง
การนัดทาบุญข้าวจี่เป็นวันใดก็ได้ในเดือนสามในหมู่บ้านจะมีการจัดเตรียมข้าวจี่แต่ย่ารุ่งวันนั้นเพื่อให้สุกทัน
ใส่บาตร ปกติจะใส่ 7 - 9 ก้อน ต่อครอบครัว นอกจากนี้ก็อาจนาข้าวเกรียบย่างไฟพองไปถวายพร้อม
อาหารคาวหวานซึ่งถึงเวลาถวายจะมีการกล่าวคาถวายข้าวจี่แล้วนาไปใส่บาตรและถวายอาหารขอพรเป็น
อันเสร็จพิธี
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ฮีตบุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
เป็นบุญที่ทาเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรนิยมทาในเดือนสี่ ซึ่งก่อนจัดงานมีการประชุมจัดเตรียมอาหารคาวหวาน
เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ และแขกผู้มาร่วมงานและปัจจัยไทยทานสาหรับใส่กัณฑ์เทศน์ ทางวัดก็มีการแบ่งหนังเป็นกัณฑ์มอบ
ให้พระภิกษุสามเณรวัดต่างๆ เตรียมไว้เทศน์ ซึ่งมีเรื่องเล่าในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่ามีพระมาลัยไปไหว้พระธาตเกษ
แก้วจุฬามณีสวรรค์ดาวดึงส์พบพระศรีอริยไตรย ได้สั่งกาพระมาลัยว่า ถ้าอยากพบพระองค์จงอย่าทาบาปหนัดชก เช่น
การฆ่า ข่มเหงบิดามารดา สมณพราหมณ์ณาจารย์ ทาร้ายพุทธเจ้า และยุยลพระแตกกันให้ฟังเรื่องราวพระเวสสันดร
ชาดกให้จบในวันเดียวและนาไปปฏิบัติ เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงโลกมนุษย์จึงได้บอกให้ทาบทั่วกันผู้ปรารถนาเช่นว่านี้จึงพา
กันทาบุญเผวสสืบต่อกันมาโดยเป็นบุญเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงสถานประกอบพิธีจึงอยู่ที่วัดส่วนใหญ่ การเทศน์บางครั้งก็
นาไปเทศน์ในงานอุทิศกุศลต่างๆ ก็มีแต่งานบุญเผวสจริงๆ จะต้องทาในบริเวณวัดเท่านั้น และมีพระครบจานวนกัณฑ์เทศน์
อาจมีพระถึง 30 - 60 รูป หรืออาจหมุนเวียนกันก็ได้ โดยก่อนมีงานบุญนี้ชาวจะไปรวมกันที่วัดจัดสถานที่ ที่พัก ตกแต่ง
ดอกไม้ในศาลา พวงมาลัย ธงทิว มีการทาหมากพันคา เมี่ยงพันคา เทียนธูป มีดดาบ อย่างละพันและข้าว ตอกดอกไม้ไว้
บูชาคาถาพัน ประกอบด้วย ดอกบัว กางของผักตบชวาอย่างละพันดอก ธงพันผืน กระดาษสี ขึงด้ายสายสิญจน์ ตั้งหม้อ
น้ามนต์ ขันหมากเบ็งแปดอัน โอ่งน้า 4 โอ่ง ตั้งสี่มุมธรรมาสน์ในโอ่งมีจอกแหน ดอกไม้ ชนิดต่างๆ และใบบัวปั้นรูปสัตว์
ต่างๆ ไว้ใต้ธรรมาสน์ใหญ่ 8 อัน ปักรอบธรรมาสน์นอกศาลาทั้งแปดทิศเพื่อหมายเขตปลอดภัยป้องกันมารทั้งหลาย ตาม
เสามีที่ใส่ข้าวพันกอง ศาลามีหอพระอุปคต คือ บาตรกระโถน กาน้า ร่ม สบง จีวร ถวายพระอุปคต ที่ต้องจัดก่อนวันงาน
โดยวันโฮม หรือวันรวมนอกจากจะมีเพื่อนบ้านมาร่วมงาน
มีพิธีสาคัญ 2 อย่าง การนิมนต์พระอุปคตในตอนเช้ามืดวันรวมประมาณสี่ห้านาฬิกา โดยการนาก้อนหินขนาด
ใหญ่สามก้อนไปวางในวังน้าหรือที่ใดก็ได้พอถึงเวลาก็แห่ดอกไม้ธูปเทียน ขันห้าขันแปด ไปที่ก้อนหินวางอยู่ที่สมมุติว่าเป็น
พระอุปคุต แล้วมีคนหยิบก้อนหินชูขึ้นถามว่าเป็นพระอุปคตหรือไม่ สองก้อนรับคาตอบว่าไม่ ก้อนสามตอบว่าใช่ จึงกล่าว
อาราธนาอุปคตแล้วเชิญหินก้อนสามใส่พานพร้อมจุดปะทัดต่างๆ แห่แหนพระอุปคตอย่างครึกครื้นเข้ามายังวัดแล้วนา
ประดิษฐ์สถานที่ศาลาที่เตรียมไว้ การนิมนต์พระอุปคตมาทาบุญเพื่อสิริมงคลชัย เพื่อให้การจัดงานสาเร็จราบรื่น และการ
แห่ เ ผวสจะท าตอนประมาณบ่ ายสามเพื่อ อั ญเชิ ญพระเวสสั นดรและพระนางมั ทรี เ ข้าเมื อง โดย สมมติว่ าอยู่ ใ นป่ า มี
พระพุทธรูป พระภิกษุ 4 รูป ขึ้นนั่งบนเสลี่ยงหามไปยังที่สมมติว่าพระเวสสันดรกับนางมัทรีอยู่แล้วอารธานาศีลห้าก่อนแห่
พร้อมบายศรีพระเวสสันดรเข้าเมืองกับนางมัทรี และนิมนพระเทศน์กัณฑ์กระษัตริย์เสร็จแล้วเชิญเข้าเมืองตอนค่าให้พระ
สวดพุทธมนต์เสร็จและสวดบนธรรมาสน์ 4 ครั้ง คือ อิติปิโส โพธิสัตว์ สวด ชัยยะ และเทศน์พระมาลัยหมื่นมาลัยแสน
ก่อนเทศน์เอาคาถาอุปคต 4 บท ปักข้างธรรมาสน์เป็นอันเสร็จพิธีตอนค่า จนกระทั่งประมาณ 3 - 4 นาฬิกา ชาวบ้านร้อง
แห่ข้าวพันก้อนไปถวายพระอุปคตที่วัด พร้อมวางตามธงเมื่อเสร็จพระสงฆ์ก็เทศน์สังกาสแล้วอาราธนาเทศน์มหาชาติ
ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่กัณฑ์ทศพร - กัณฑ์นครกัณฑ์ จบทุกกัณฑ์ก็ค่าพอดี เสร็จแล้วก็จัดขันดอกไม้ธูปเทียนกล่าวคารวะพระ
รัตนตรัยจบเป็นอันเสร็จพิธีบุญเผวส
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ฮีตบุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า)
บุญมหาสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ของภาคอีสานกาหนดขึ้นในเดือนห้า มี 3 วัน ตั้งแต่ 13 วัน
มหาสงกรานต์ 14 วันเนา 15 วันสุดท้ายเป็นวันเถลิงศก ชาวอีสานถือ เป็นวันขึ้นปีใหม่ พิธีในแต่ละท้องถิ่น
อาจต่างกัน เหมือนกันก็คือการสรงน้าพระพุทธรูป
งานบุ ญ สงกรานต์ ซึ่ง มี เ รื่องเล่ า กันมาว่า เศรษฐี ผู้ หนึ่ง กับภรรยาอยู่ ด้ วยกัน มานานไม่ มีบุต ร
บ้านอยู่ใกล้นักเลงสุราที่มีบุตร 2 คน วันหนึ่งนักเลงได้กล่าวคาหยาบว่าเศรษฐีมีสมบัติมากไม่มีบุตรตาย
แล้ วสมบัติ ก็สู ญเปล่ าและว่ าตนนั้นประเสริฐกว่า เมื่อได้ยิ นเช่นนั้นเศรษฐีจึงทาการบวงสรวงขอบุตรต่ อ
พระอาทิตย์และพระจันทร์สามปีไม่ได้ผล จึงขอแก่ต้นไทรจึงได้บุตรชื่อว่า ธรรมบาล ผู้มีความฉลาดทุกเรื่อง
เกินความสามารถเด็ก 7 ขวบ ต่อมามีบิลพรหมจากพรหมโลกได้ถามปัญหาโดยต่างให้ศรีษะเป็นประกันให้
เวลาเจ็ดวันในการตอบปัญหาว่า คนเราในวันหนึ่งๆ เวลาเช้าศรีอยู่ไหน เวลาเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน เวลาเย็นศรี
อยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันที่ 6 ธรรมบาลยัง ตอบไม่ไ ด้คิดกังวนใจเดินเข้าป่าและได้ยินนกอินทรีคุยกันจึงได้รู้
คาตอบว่ายามเช้าศรีษะอยู่ที่หน้าคนจึงล้างหน้าในตอนเช้า กลางคืนอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่
หน้าอก เวลาเย็นศรีษะอยู่ที่เท้าคนจึงล้างเท้า เมื่อธรรมบาลตอบปัญหานี้ได้กบิลพรหมจึงตัดศรีษะตนโดย
ศรีษะนี้ ถ้าตกพื้นเกิดไฟไหม้ ทิ้งในอากาศจะทาให้เกิดฝนแล้ง ทิ้งลงมหาสมุทรน้าก็จะแห้ง ดังนั้นธิดา จึงได้
นาพานมารองและแห่รอบเขาพระสุเมรุ 1 ชั่วโมง การแห่ศรีษะนี้ จึงทาให้เกิดพิธีตรุษสงกรานต์ขึ้นทุกปีและ
ถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยโบราณจะมีพิธีการทาบุญตักบาตร ตอนบ่ายก็จะทาน้าอบหอมดอกไม้
ธูปเทียนไปรวมกันที่วัดแล้วทาพิธีสรงน้าพระแล้วนาน้าที่ได้ จากการสรงพระนั้นไปพรมหัวลูกหลานสัตว์
เลี้ยงเพื่อความอยู่ดีมีสุขตามความเชื่อนอกจากนี้แล้วก็มีพิธีการสรงน้าภิกษุ สามเณร รดน้าดาหัวคนเฒ่า
คนแก่ เพื่อแสดงความเคารพและขอพร วันที่ 14 ก็จะเป็นวันหยุดที่ทุกคนต้องมาร่วมกันเล่นน้า การนาธง
ไปแห่และแขวนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ วันที่ 15 มีการขนทรายเข้าวัดเพื่อต่อ
อายุชีวิ ตในการทาลูก เจดีย์รอบๆ ฐานเจดีย์และนึกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมขันธ์และก็จะทาพิธีบวชพระสงฆ์ 5 รูป มาสวดพุทธมนต์และบวชองค์พระเจดีย์ทราย ซึ่งการก่อเจดีย์จะ
ได้บุญตามความเชื่อแล้วยังทาให้พื้นที่ตรงนั้นของวัดสูงขึ้นอีกด้วย
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ฮีตบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก)

บุญ บั้ง ไฟมี ค วามส าคั ญ ต่ อชาวอี ส านมาก เพราะเชื่ อ ว่า บุญ ประเพณี นี้จ ะท าให้ เกิด ความอุ ด ม
สมบู รณ์ ข องฟ้ า ฝนข้ า วปลาอาหารพื ช พรรณเจริญ เติ บโตงอกงามดี และน ามาซึ่ง ความสนุก สนานเกิ ด
ความหวังในชีวิตเหมือนมีที่พึ่ง อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีความเชื่อมาจากเรื่องพญาแถน (เทวดาชาว
อีสาน) ที่ดลบันดาลให้ความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการทาบุญบูชาพญาแถน และบูชามเหศักดิ์หลักเมืองทุกปี
เพราะเชื่อว่าหากไม่ทาจะทาให้ฝนตกไม่ตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดต่างๆ ได้
โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าบนฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พญาแถน คือ เทวดาที่คอยประทานฟ้าฝน ความ
อุดมสมบูรณ์แห่งฤดูกาล บั้งไฟ คือเครื่องบูชาที่จะบอกกล่าวให้พญาแถนทราบว่าชาวโลกยังให้ความเคารพ
นับถือบูชาไม่เคยขาดขอจงดลบันดาล หรือประทานฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งมีนิทานเล่าต่อกันมาว่า
นานมาแล้ ว บ้านเมืองเกิ ดความเดือดร้อน ฟ้าฝนไม่ต กตามฤดูกาลเกิดความล าบากถ้วนหน้า ผืนดิ น
แตกระแหงแห้งแล้ง มีพญาคันคาก (คางคก) สัตว์วิเศษปกครองอยู่พื้นดิน ออกตรวจหาสาเหตุว่าทาไมฝน
ฟ้าจึงไม่ตกจึงรู้ว่าเป็นพญาแถน จึงมีการต่อสู่กันกับพญาแถนโดยเอาฝนฟ้าเป็นเดิมพันและพญาแถนสู้
พญาคันคากไม่ได้ จึงต้ องทาให้ฝ นตกโดยต้ องจุดบั้งไฟบอกว่าให้ต กเมื่อใด ดังนั้นเมื่อถึงช่วงทานาก็จะ
ทาบุญบั้งไฟ จุดบั้งไฟบอกกล่าวให้ทาฝนตก ชาวอีสานจึงมีการทาประเพณีนี้สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน เมื่อถึง
ช่วงเดือนหกก็จะมีการทาบุญนี้เป็นประจาโดยทาร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงให้ ทาบั้งไฟมาจุดร่วมกันโดยเมื่อ
มี ก ารท าบุ ญ จะแบ่ ง เป็ น สองวั น คื อ วั น โฮมที่ มี ก ารแห่ บั้ ง ไฟประดั บ ประดาสวยงามเป็ น รู ป ต่ า งๆ และมี
การละเล่นที่เชื่อว่ายิ่งเล่นสกปรก ลามก ยิ่งจะทาให้ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์เท่านั้น วันที่ 2 เป็นวันจุด ซึ่งก่อนจุด
จะมีการทาการจุดบั้งไฟเพื่อเสี่ยงทายหรือบูชาพญาแถนเทพารักษ์ก่อนเสร็จแล้วจึงจุดบั้งไฟใหญ่
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ฮีตบุญซาฮะ (บุญเดือนเจ็ด)

เป็นบุญที่จัดขึ้นเพื่อทาพิธีปัดรังควาน ขับไล่ความเสนียดจัญไรภูตผีปีศาจออกจากหมู่บ้าน บางแห่ง
เรี ย กว่ า บุ ญ เบิ ก บ้ า น หรื อ บุ ญ บ้ า นเป็ น บุ ญ ที่ แ ต่ ล ะหมู่ บ้ า นจะท าไม่ ข าด เป็ น บุ ญ เกี่ ย วกั บ ภู ต ผี ปี ศ าจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้าน ผีปู่ตา ผีตาแฮก มเหศักดิ์หลักเมืองที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านชาวบ้าน
เชื่อว่าจะรวมผีบรรพบุรุษอยู่ด้วยที่ช่วยดลบันดาลให้ชาวบ้านชาวเมืองมีความสุข มีเรื่องเล่าไว้ใน
คั ม ภี ร์ ธ รรมบทว่ า ครั้ ง หนึ่ ง เมื อ งไพสาลี เกิ ด ภาวะข้ า วยากหมากแพง ประชาชนขาดแคลนอาหาร
(ทุพภิกขภัย) เพราะฝนแล้ง สัตว์เลี้ยงตาย มีโรคห่าทาให้ผู้คนล้มตายจึงพากันไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาปัด
เป่าภัยพิบัติ โดยมีพระ 500 รูป เดินทางทางเรือ 7 วัน จากกรุงราชคฤห์ เมื่อมาถึงเมืองไพลาสี ฝนก็ตก
หนั ก พั ด พาซากศพออกจากหมู่ บ้ า นไปจนหมดสิ้ น พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท าน้ ามนต์ ใส่ บ าตรและมอบให้
พระอานนท์ไปพรมทั่วเมือง โรคภัยไข่เจ็บก็หาย ดังนั้นคนโบราณและคนในอีสานจึงทาบุญชาฮะมาจนถึง
ปัจจุบัน ในเดือน 7 ของทุกๆ ปี ซึ่ง บุญ นี้จะเป็นการทาบุญตั กบาตรในหมู่บ้านและมีการขึงด้ายไปทั่วทุก
หลังคาเรือน โดยนิมนต์ 4 - 9 รูป มาเจริญพุทธมนต์แล้วมีพิธีผูกข้อต่อแขนซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้าน
ที่ได้ฝ้ายจากการทาพิธีและมีการนากรวดทรายหรือหินไปหว่านรอบๆ หมู่บ้านหรือหลังคาบ้าน เพราะเชื่อว่า
เป็นการกันผีหรือสิ่งจัญไรเข้าหมู่บ้าน นอกจากพิธีเหล่านี้แล้วชาวบ้านก็จะเก็บสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านตน
เช่น ของเก่า เสื้อผ้าขาด ก่องข้าว เพื่อให้บ้านเรือนตนสะอาด บริสุทธิ์และเชื่อว่าเมื่อเอาของเก่าออกจากบ้าน
เมื่อผีเห็นของเหล่านี้อยู่นอกบ้านแล้วจะไม่เข้าบ้าน จึงมีการเลี้ยงผีให้ถูกต้องตามประเพณี
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ฮีตบุญเข้าพรรษา (บุญเดือนแปด)
พรรษา คือ ฤดูฝ น ฝนปี ซึ่ง ชาวอีส านออกส าเนียง บุญเข้าวัดสา ส่วนไทยปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า
พรรษา ซึ่งเป็นบุญที่สาคัญแก่ทุกคนในไทย เป็นช่วงที่พระต้องจาพรรษา เพื่อศึกษาธรรมไม่ต้องเดินทางไป
ค้างคืนที่ไหน และเชื่อว่าการทาบุญช่วงนี้จะได้กุศลมากเหมือนบุญออกพรรษาเพราะเป็นช่วงที่พระมีเจตนา
สร้ า งบุ ญ สะสมบารมี จิ ต แน่ ว แน่ ใ นค าสอน ซึ่ งการท าบุ ญกั บ พระที่ มี เ จตนาดี จึง ถื อ ว่ า ได้ อานิ ส งส์ ม าก
ชาวอีสานจึงให้ความสาคัญโดยไม่ว่าจะอยู่ถิ่นไกลเมื่อถึงฤดูทาบุญนี้ก็ต้องกลับบ้านเพื่อร่วมปวารณาตนต่อ
พระและญาติพี่น้องแต่บ้างคนก็กลับเพราะร่วมทาบุญกับญาติพี่น้องเพียงเท่านั้นและบางแห่งก็มีการเคารพ
พ่อธรรมหรือ พ่อฮักษา ที่เป็นเหมือนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการนาดอกไม้ธูปเทียนไปเคารพ เรียกว่าขึ้น
ต่อ ลูกเผิ่งลูกเทียน เพื่อให้ผูกข้อมือประพรมน้ามนต์บอกกล่าวให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
เมื่อถึงออกพรรษาก็กลับมาทาเช่นนี้กับพ่อธรรม พ่อฮักษาอีกที ซึ่งการจาพรรษาของภิกษุนั้นมีเรื่อง
เล่าว่า สมัยก่อนโลกยังไม่เจริญมีการเดินทางด้วยเท้าเวลาไปโปรดญาติโยม จะต้องเดินลัดทุ่งนาและเมื่อฤดู
ฝนทาให้ฝนตกต้องเดินลุยโคลนเกิดความเดือดร้อนในการไปเหยียบย้านาข้าว ต้นกล้า ชาวบ้านและถูกว่า
กล่าวว่าขนาดนกแจวแวว ช่วงเข้าพรรษาจะไม่ส่งเสียงจะอยู่ถิ่นตนจนกว่าออกพรรษาแล้ว เหตุใดพุทธสาวก
จึงออกมาเดินย่าข้าวกล้าให้เดือดร้อน เมื่อมีการร้องเรียนพระพุทธองค์จึงประทับอยู่ที่เวฬุวัน และให้สงฆ์จา
พรรษาที่วัด 3 เดือน เริ่มแรม 1 ค่า เดือนแปด ถึงขึ้น 15 ค่า เดือนสิบเอ็ด คือพรรษาแรก ซึ่งจะไม่อนุญาต
ให้ภิกษุไปพักวัดอื่นหรือมีเหตุจาต้องพักได้ไม่เกิน 7 วัน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาชาวบ้านจะมีการเตรียมเทียน
เพื่อไปถวายวัด รวมทั้งเครื่องปัจจัยไทยทานต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสาหรับให้แสงสว่าง แม้ปัจจุบันจะเจริญ
แล้วแต่ยังรักษาฮีตเดิมโดยการนาเทียน ตะเกียงน้ามัน ธูปเทียนไปถวายเช่นเดิม และการนาถวายผ้าอาบ
น้าฝนเพื่อใช้อาบน้าช่วงฤดูฝน ซึ่งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าให้ภิกษุใช้เพียง 3 ผืน คือ สังฆาฏิ ผ้าห่มและผ้านุ่ง
แต่ พ ออาบน้ าฤดู ฝ นไม่ มี ผ้ า เปลี่ ย นอาบจึ ง เปลื อ ยกายอาบ เมื่ อ นางวิ ส าขาทราบเช่ น นี้ จึ ง น าความทู ล
พระพุทธเจ้าว่า อยากขอถวายผ้าอาบน้าฝนแด่ภิกษุ ท่านจึงอนุญาตและให้ภิกษุใช้ผ้าอาบน้าฝนเป็นวัตร
ปฏิบัติเป็นต้นมา
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ฮีตบุญข้าวประดับดิน (บุญเดือนเก้า)

เป็นบุญสิ้นเดือนเก้า ที่เรียกอีกอย่างว่า บุญข้าวสาก นาอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ จัดใส่
กระทงวางไว้บนพื้น ใต้ต้นไม้ เพื่อเป็นการเซ่นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ที่มีความสาคัญต่อชาวอีสาน
เพราะเชื่อว่าเป็นบุญที่ต้องส่งส่วยให้กับผีฮักและผีบรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ทรัพย์สิน ข้าวปลา
อาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยร้ายใดๆ มาเยือน
เนื่องจากคนลาวไทยอีสาน มีความเชื่อสื บต่ อกันมานานว่า กลางคืนเดือนเก้าดับ (แรมสิบค่า
เดือนเก้า) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลปล่อยผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์คืนเดียวในรอบปี
จึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว และมีการอ้างเรื่องเปรตของพระเจ้าพิมพิสารด้วยว่า
ครั้งพุทธกาลญาติของท่านกินของสงฆ์ ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรต เมื่อท่านถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและ
ภิกษุ เปรตไม่ได้รับผลบุญจึงส่งเสียงดังเพื่อขอส่วนบุญ เมื่อท่านได้ยินรุ่งเช้าจึงได้หาสาเหตุจากพระพุทธเจ้า
และทรงทราบจึง ได้อุทิศบุญ ไปให้เปรต ต่ อจากนั้นมาเปรตเหล่านี้ก็ไม่ม ารบกวนอีก เพราะได้รับผลบุญ
ชาวอีสานจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทาบุญข้าวประดับดิน โดยเตรียมอาหารถวายสงฆ์และการห่อข้าวประดับ
ดิน โดยใช้ ใ บตองห่อข้า วเหนี ย วกั บ เนื้อปลา ไก่ หมู่ ใส่ เ ล็ กน้อย พร้อ มของหวาน เช่ น น้าอ้ อย กล้ วยสุ ก
มะละกอสุก พร้อมกับหมากคา พลูคา บุหรี่ เมี่ยงห่อใบตอง โดยเมื่อถึง 14 ค่า เช้ามืด ชาวบ้านจะนาสิ่งที่
เตรียมไปวางตามที่ต่างๆ พร้อมจุดธูปเทียนหรือบอกกล่าวก็ได้
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ฮีตบุญข้าวสาก (บุญเดือนสิบ)

บุญข้าวสาก เป็นบุญที่ทาเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือเปรต โดยมีเวลาห่างจากบุญข้าวประดับดินเพียง
15 วัน เป็นเวลาที่เปรตต้องกลับไปอยู่ที่ของตน ซึ่งทั้งสองบุญนี้จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน คือ การห่อข้าวส่งให้
เปรต รวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้องของผู้ทาบุญด้วยและเปรตไม่มีญาติด้วย และทุกคนให้ความสาคัญกับ
บุญนี้มาก เพราะเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะมีความหิว กาลังรอส่วนบุญจากงานนี้เมื่อถึงงานบุญจึงทากันอย่าง
ศรัทธา และพี่น้องแม้จะอยู่ห่างไกลก็ต้องกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนกัน และมีของฝากให้
โดยมีเรื่องเล่ากันว่า มีบุตรชายฎุมพี ผู้หนึ่ง เมื่อพ่อสิ้นชีวิต แม่ได้หาหญิงมาให้เป็นภรรยาแต่อยู่
ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตร แม่จึงหามาให้อีกและมีลูกเมียหลวงอิจฉา จึงคิดฆ่าทั้งแม่และลูก และเกิดความ
อาฆาตของเมียน้อย ชาติต่อมาทั้งเกิดเป็นไก่และแมว แมวจึงกินไก่และไข่ ต่อมาเกิดเป็นเสือและกวาง เสือจึง
กินลูกและกวาง ชาติสุดท้ายเกิดเป็นคนและเป็นยักษิณี พอฝ่ายที่เกิดเป็นคนและมีลูก ยักษิณีก็กินลูกถึงสอง
ครั้งต่อมาพอมีครรภ์ที่สาม จึงไปอยู่กับพ่อแม่เมื่อคลอดเห็นว่าปลอดภัย จึงพาสามีและ ลูกกลับวัดมหา
วิหาร ซึ่งพอดีกับที่พระพุทธเจ้ากาลังเทศนาอยู่ นางจึงนาลูกและสามีเข้าขอชีวิต ยักษ์จะเข้าไปในเขตวัดไม่ได้
เพราะเทวดากั้น ทางพระพุทธเจ้าจึงให้พระอานนท์เรียกยักษ์มาฟังธรรมเพื่อไม่ให้พยาบาทจองเวรกัน แล้ว
ให้ยักษ์ไปอยู่ที่หัวไร่ปลายนา เพราะมีความรู้เกี่ยวกับน้าฝนดี เพื่อแจ้งให้ชาวเมืองทราบ จึงเกิดความนับถือ
มาก มีการนาอาหารไปส่งโดยสม่าเสมอแล้วนางยักษ์ก็นาไปเป็นสลากภัตแด่ภิกษุวันละแปดที่เป็นประจา
ชาวอีสานจึงถือ การถวายสลากภัตหรือบุญข้าวสากนี้เป็นปะเพณีสืบมา และนอกจากจะเอาข้าวสากไปถวาย
ภิกษุและวางบริเวณวัด เพื่ออุทิศกุศลแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ ชาวนายังเอาอาหารไปเลี้ยง นางยักษ์หรือนาง
ผีเสื้อนา ในบริเวณนาของตนแต่เรียกว่า ตาแฮก โดยเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือนสิบ จะมีการทาบุญตัก
บาตรที่วัด ถวายทาน อุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ ตอนเพลจะทาเป็นสารับพานอาหารถวายอีก หรือ
ถวายสลากภัต และการจับสลาก ใบแรกมักเป็นที่สนใจแก่ชาวบ้านมาก เพราะหากจับได้ของคนที่มีฐานะไม่
ค่อยดี ก็จะทานายตามนั้น หากจับได้ผู้มีฐานะดี ก็ทานายว่าข้าวกล้าในนาดีอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุ ข
หลังจากนี้ก็มีการฟังเทศน์ถวายฉลองข้าวสากและกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลก็เสร็จพิธี
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ฮีตบุญออกพรรษา (บุญเดือนสิบเอ็ด)

เป็นวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา วันปวารนา เป็นบุญที่มีความสาคัญ เพราะเชื่อว่า
พระสงฆ์ได้อยู่จาพรรษาเป็นเวลาไตรมาส (3 เดือน) ย่อมมีความบริสุทธิ์ จริยธรรมงดงาม จะมาซึ่งบุญและ
ได้บุญมาก ชาวอีส านเชื่อว่าเหมือนได้บุญจากนิโรธสมาบัติ (การออกจากการพักผ่อนของพระอรหันต์ )
ดังนั้นลูกหลานที่ไปทางานต่างถิ่นจึงนิยมกลับบ้านเพื่อมาทาบุญนี้ และออกพรรษากับพ่อธรรม หรือ ของ
ฮักษา ที่ได้เข้าไว้ในช่วงบุญเข้าพรรษา
บุญนี้มีความเป็นมาแยก 2 ส่วน คือ พิธีสงฆ์ และพิธีฆราวาส ซึ่งพิธีสงฆ์โดยพระพุทธเจ้าอนุญาตให้
พระที่จาพรรษาครบไตรมาส สามารถสัญจรไปที่ต่างๆ ได้ตามความต้องการ แต่ที่สาคัญสุด คือ พระภิกษุ
เมื่ออยู่ด้วยกันในที่แห่งเดียวเป็นเวลานาน โอกาสกระทบกระทั่งกันไม่พอใจกัน เกิดความขุ่นเคืองแก่กันย่อม
มีเป็นธรรมดา พระองค์จึงให้ถือวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณา เพื่อให้สงฆ์ได้ปวารณาตนกับเพื่อนพระ
ด้วยกันว่า แต่ต่อไปนี้หากทาผิดพลาดประการใดขอให้แนะนาจะได้ปรับปรุง ซึ่งสามารถกล่าวตักเตือนกันได้
ส่วนของฆราวาสญาติโยมที่ให้ความสาคัญนั้น เพราะเชื่อกันว่าการทาบุญกับพระที่ออกพรรษาแล้วจะได้บุญ
กุศลมากเนื่องจากพระที่อยู่ครบไตรมาสไม่ใช่พระธรรมดา มีความมั่นคงในธรรมปฏิบัติ จึงมีการทาบุญตัก
บาตรเทโวขึ้นในวันออกพรรษา และบางแห่งอาจ มีการไหลเรือไฟ จัดงานลอยกระทง หรือแห่ปราสาทผึ้ง
ด้ ว ย และเหตุ ที่ ต้ อ งท าบุ ญ ตั ก บาตรเทโวในวั น ออกพรรษา ถื อ เอาเหตุ ก ารณ์ เ สด็ จ ลงจากสวรรค์ ข อง
พระพุทธเจ้า ที่เล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงมีความต้องการโปรดพระมารดาที่สวรรคตไปอยู่สวรรค์แล้ว ทรงไป
จาพรรษาอยู่ที่นั่นจนครบไตรมาสออกพรรษาจึงกลับเมืองมนุษย์ และมีพุทธศาสนิกชนไปรอรับและรอใส่
บาตรมากมาย จึง ทาให้ผู้ที่ไม่ส ามารถเข้าใกล้ ใส่ บาตรได้จึงมีการโยนข้าวใส่ บาตรจึงทาให้เ กิดประเพณี
การตักบาตรและโยนเครื่องไทยทานขึ้น พอถึง 15 ค่า เดือน 11 ชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญตักบาตรเทโว
ที่ วั ด และฟั ง ธรรมเทศนา และกลางคื น จะจุ ด ประที ป เพื่ อ ความสว่ า งไสวพร้ อ มมี ก ารจุ ด ปะทั ด เสี ย งดั ง
สนุกสนานหวั่นไหวด้วย
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ฮีตบุญกฐิน (บุญเดือนสิบสอง)

กฐิน คือไม้สะดึง ที่ใช้สาหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้าจีวรพระในการเย็บให้สะดวกขึ้น จึงเป็นที่มาของ
ผ้ากฐิน คือ ผ้าจีวร สบงหรือผ้านุ่งห่มที่จะนาไปถวายพระนั่นเอง บุญกฐิน คือบุญที่ต้องนาจีวรเข้าไปถวาย
พระเป็นสาคัญ บุญกฐินเป็นบุญฮีตสุดท้ายของฮีตเดือนสิบสองของชาวอีสาน ชาวอีสานจึงรู้ดีว่าช่วงนี้เป็น
ช่ ว งที่ ต้ อ งน าจี ว รไป ถวายในช่ ว งนี้ ซึ่ ง มี ก าลเวลาที่เ รี ย กว่ า เทศกาลกฐิ น ที่ กลายเป็ น ประเพณี ขึ้ น ซึ่ ง มี
ความสาคัญต่อชาวอีสานมาก ที่ถือว่าเป็นให้อานิสงส์แก่ผู้ทาบุญอย่างมาก เพราะจะได้ถวายจีวรให้แก่ภิกษุ
ที่ครบไตรมาสเท่านั้น และเป็น บุญที่อยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามัน ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา
จานวน 30 รูป เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่พระเชตะวันมหาวิหาร เนื่องจากการเดินทางใกล้วัน
เข้าพรรษาและหนทางระยะไกล และไม่สามารถไปถึงพระเชตะวันมหาวิหารได้จนถึงกาหนดเข้าพรรษาก่อน
จึงหยุดจาพรรษาที่เมืองสาเกต พอออกพรรษาจึงรีบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ระยะทางไกล พร้อมกับช่วงฤดู
ฝนจีวรจึงเปียก จนถึงพระเชตะวันมหาวิหารจึงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที พอพระองค์เห็นพระทั้งหลาย
เปียกจึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหา ผ้าและรับผ้ากฐินได้ มีกาหนด 1 เดือน นับแต่แรม 1 ค่า เดือน 11
ถึง วันเพ็ญเดือน 12 จึงมีประเพณีทอดกฐินต่อๆ กันมา
โดยสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายของฮีตได้ชัดเจน คือ บุญเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยตรง บุญลักษณะนี้มี
6 บุญ บุญเข้ากรรม บุญข้าวจี่ บุญเผวส บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษาและบุญกฐิน บุญเกี่ยวกับการทามา
หากิน เกี่ยวกับการขอพรหรือบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้า
ฝน ข้าวปลาอาหาร มีบุญคูณลานและบุญบั้งไฟ บุญเกี่ยวกับขวัญกาลังใจการดารงอาชีพเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอานวยความสุขสวัสดิภาพ มีบุญสงกรานต์และบุญซาฮะ บุญเกี่ยวกับความกตัญญู
ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการทาบุญอุทิศเป็นสาคัญ คือ บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาก
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คลองสิบสีป
่ ระเภทสอนผู้ปกครองเจ้าฟ้ามหากษัตริย์
คลอง 1
ผู้ปกครองต้องรู้จักแต่งตั้งอามาตย์ราชมนตรี ผู้มีความรู้ฉลาดและตั้งมั่นในพรหมวิหารธรรม
คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คตโกง เป็นผู้ปกครองที่จะทาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข
คลอง 2
ผู้ที่เป็นเจ้าฟูามหากษัตริย์ ต้องตั้งมั่นในคุณธรรม 10 ประการ คือ ให้ทาน รักษาศีล บริจาค
ซื่อตรง อ่อนโยน ความเพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียน อดทน ไม่ประพฤติผิด
คลอง 3
ปีใหม่ผู้นาต้องนาน้าอบน้าหอมไปสรงพระตามประเพณี
คลอง 4
เมือถึงสงกรานต์ต้องมีพิธีแห่พระสงฆ์ สรงน้าพระ และพิธีเลื่อนตาแหน่งพระ
คลอง 5
ต้องทาพิธีสู่ขวัญ เพื่อถวายพระพรแด่พระราชาและสรงน้าพระราชา
คลอง 6
พอวันปีใหม่ประชาชนทาพิธีดื่มน้าสาบาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระราชา
คลอง 7
ถึงเดือนเจ็ดทาพิธีบูชาถวายเครื่องสังเวยแด่เทพารักษ์หลักเมือง เป็นการแก้บน
คลอง 8
จัดให้มีพิธีทาขวัญเมือง สะเดาะเคราะห์เมือง ยิงปืนหว่านกรวดทรายไล่ภูตผี
คลอง 9
ให้ทาบุญข้าวประดับดิน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติเปรตผู้ล่วงลับไปแล้ว
คลอง 10
ให้ทาบุญข้าวสาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ปูุย่า ตายาย และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไป
คลอง 11
ให้ทาบุญออกพรรษา มีพิธีปวารณาประทีปโคมไฟตามสถานที่ต่างๆ ล่องเรือไฟ
คลอง 12
ให้แข่งเรือเพื่อบูชาพญานาคสิ่งสถิตใต้บาดาล
คลอง 13
ให้มีพิธีสมโภชแห่แหนพระราชา ทาบุญให้ทาน ฉลองแสดงความจงรักภักดี
คลอง 14
ให้พระราชาจัดหาสิ่งที่ทาให้บ้านเมืองอยู่ดีมีสุขเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้า
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คลองสิบสีป
่ ระเภทสอนพระสงฆ์
คลอง 1
ให้พระศึกษาพระธรรม 227 ข้อ อย่าให้ขาด
คลอง 2
ให้ดแ
ู ลกุฏิวห
ิ ารปัดกวาดเช็ดถูอย่าให้เศร้าหมอง
คลอง 3
ให้กระทาปฏิบตั ิและสนองศรัทธาประชาชน
คลอง 4
ถึงเดือนแปดให้เข้าพรรษา 3 เดือน และเดือน 12 รับผ้ากฐินครบสี่เดือน
คลอง 5
ออกพรรษาแล้ว ภิกษุต้องเข้าอยู่ปริวาสกรรม
คลอง 6
ให้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร
คลอง 7
ให้สวดมนต์ทาวัตร เจริญสมาธิทุกคืนอย่าขาด
คลอง 8
วันพระประชุมลงอุโบสถ ทาสังฆกรรมไม่ขาด
คลอง 9
ปีใหม่ให้นาน้าสรงพระพุทธรูปพระเจดีย์
คลอง 10
ถึงศักราชปีใหม่พระเจ้าแผ่นดินให้ไหว้พระ สรงน้าในพระราชวังและทาบายศรี
คลอง 11
ให้ทาตามกิจนิมนต์ชาวบ้าน
คลอง 12
ให้สร้างวัดวาอาราม พระธาตุเจดีย์
คลอง 13
ให้รับสิ่งของทายกให้ทาน
คลอง 14
พระมหากษัตริย์ ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ มีศรัทธานิมนต์ให้มาประชุมกันในพระอุโบสถ ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด
เป็นงานใหญ่อย่าขาด ชาวอีสานและลาวได้ถอื คลองร่วมกันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของสงฆ์ที่ตอ้ ง
ปฏิบัติ ทาให้พระสงฆ์ของอีสานในอดีตไม่มป
ี ัญหา และมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นมากมาย เพราะท่านเคร่งครัด
ทาให้วตั รปฏิบัติท่านดีงาม นามาซึ่งความสุข คุณธรรม คาสอนที่ดี
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คลองสิบสีป
่ ระเภทสอนประชาชนทั่วไป

โดยสรุปได้เป็นแนวปฏิบัติ คือ เมื่อฤดูข้าวออกรวงเก็บผลผลิตอย่าพึ่งนามารับประทานให้
นาไปทาบุญก่อน อย่าเป็นคนโลภมากเห็นแก่ตัว ให้สร้างหอบูชาสี่มุมบ้าน รั้วกาแพงวัด ก่อนขึ้นบนบ้านให้
ล้างเท้า เมื่อถึงวันพระให้คาราวะก้อนเส้า บันไดบ้านประตูบ้าน และนาดอกไม้ธูปเทียนคาราวะสามี และวัน
อุโบสถให้ถวายพระสงฆ์ ก่อนนอนให้ล้างเท้าให้สะอาด และพอถึงวันดับขึ้นหรือแรม 15 ค่า ให้นิมนต์พระมา
เจริญพุทธมนต์และตักบาตรบ้าน เมื่อพระมาใส่บาตรอย่าให้ท่านได้รอ และเมื่อพระเข้าปริวาสกรรมเสร็จให้
ถวายดอกไม้ธูปเทียน ภิกษุเดินผ่านให้นั่งลงยกมือไหว้ก่อนพูดด้วย อย่าเยียบเงาพระสงฆ์ อย่าเอาอาหาร
เหลือกินไปถวายและอย่าให้สามีกิน เพราะจะบาปตลอดชาตินี้และหน้า และสาคัญเมื่อถึงวันพระ เข้าพรรษา
ออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ห้ามเสพเมถุน (ร่วมเพศ) เพราะลูกหลานจะสอนยาก จากคลองคาสอนที่
กล่าวมาถ้าปฏิบัติได้จะนามาซึ่งความสงบสุข
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คลองสิบสี่สอนทุกเพศทุกวัย
ฮีตเจ้าคลองขุน
คือ แบบแผน คาสอน ที่ผู้ปกครองระดับสูงพึงนาไปปฏิบัติ เพื่อให้ไพร่ฟูาประชาชนมีความสุข
ปกครองด้วยความเท่าเทียมกันทุกคน มีความเสมอภาค
ฮีตท้าวคลองเมือง
คือ เหตุร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ปกครองปล่อยปะละเลยห่างจากทศธรรม ทาให้ประชาชน
ละเลยศีลธรรมปัญหาจึงเกิด
ฮีตไพร่คลองนาย
คือ ผู้ปกครองอย่าอวดอ้าง อย่าลืมตัว เจ้านายจะดีคนเดียวไม่ได้ ได้ดีแล้วอย่าลืมตัว เป็นใหญ่แล้วให้
รักผู้น้อยและใครทาดีได้ดกี ็ให้เคารพ
ฮีตบ้านคลองเมือง
คือ มุ่งให้ทุกคนรู้จักฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เพื่อทุกคนได้ปฏิบัติต่อกันอย่างมีความ สุขและผู้ปกครอง
ต้องมีใจเป็นธรรมและกล้าหาญ
ฮีตผัวคลองเมีย
มุ่งให้สามีภรรยาปฏิบัติดตี ่อกัน
ฮีตพ่อคลองลูก
มุ่งสอนพ่อแม่ให้อบรมเลีย้ งดูลูกให้ถกู ทาง
ฮีตลูกคลองหลาน
สอนลูกหลานให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีความยาเกรงต่อผู้ใหญ่
ฮีตใภ้คลองเขย
มุ่งสอนลูกสะใภ้และลูกเขยให้ปฏิบัติต่อพ่อตา แม่ยาย ปูุย่า ตายาย ให้ถูกต้องตามคลองธรรม
ฮีตปูาคลองลุง
สอนให้ปูาลุงปฏิบัติต่อกันญาติพี่น้องให้ดี
ฮีตปูุคลองย่า ฮีตตาคลองยาย
สอนให้ปูุยา ตายาย ปฏิบัติเป็นปูชนียบุคคลที่ดี
ฮีตเฒ่าคลองแก่
มุ่งสอนคนแก่ทั่วไป
ฮีตปีคลองเดือน
สอนชาวอีสานรักษาฮีตสิบสองคลองสิบสี่
ฮีตไฮ่คลองนา
มุ่งสอนให้ชาวนารู้จักรักษาดูแลไร่นา
ฮีตวัดคลองสงฆ์
มุ่งสอนให้ปฏิบัติวัตรฐาก ดูแลวัดวาอาราม บารุงสงฆ์
http://qa.ba.ksu.ac.th/H12K14/
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ศาลหลักเมืองอุดรธานี หรือที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและ
ความศรัทธาซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะพากันมาสักการะบูชา ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญ
อื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และท้าวเวสสุวัณ ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
และความเป็นสิริมงคลในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป

ตามประวัติกล่าวว่าศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้น สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2502 โดยอัญเชิญดวง
พระวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้น เมื่อ พ.ศ.2436 มา
สถิต ณ เสาหลักเมืองนี้ด้วย องค์เสาหลักเมืองทาขึ้นด้วยไม้คูณยาว 5 เมตรเศษ และฝังลึกลงไป 3 เมตร มีการบรรจุแผ่น
ยันต์ และแก้ว แหวน เงิน ทองต่ างๆ เป็ นจ านวนมากไว้ใ ต้ฐานเพื่ อเป็น สิริ มงคล ต่ อมาในปี พ.ศ.2542 ได้มี การสร้าง
ศาลหลั ก เมื อ งหลั ง ใหม่ แ ทนหลั ง เดิ ม ที่ ท รุ ด โทรมไป ตั ว อาคารของศาลหลั ก เมื อ งจะเป็ น สถาปั ต ยกรรมไทยประยุ ก ต์
ผสมผสานศิลปะแห่งภาคอีสานให้เป็นที่สักการะขอพรของชาวอุดรธานีสืบมา
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นอกจากนี้บริเวณศาลหลักเมืองยังมีรูปปั้นท้าวเวสสุวัณ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครองเหล่าอสูร
และยักษ์ ตลอดจนภูตผีปีศาจทั้งหลายอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรที่ได้เชิญมาประดิษฐานไว้หลัง การสร้างศาลหลักเมือง
หลังใหม่ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามาสักการะศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้นสามารถบูชา และกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 ได้ในหน
เดียว

ศาลหลักเมืองอุดรธานีตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นสถานที่สาคัญในการ
ดารงและสื บ สั นติ สุ ข ของประชาราษฎร์ จั ง หวัด อุ ด รธานี ศาลหลั ก เมื อ งเดิม ได้ รั บความร่ว มมื อ จากข้ าราชการ พ่ อ ค้ า
ประชาชน ในสมัย นายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ทาการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2502
ที่ผ่านมาศาลหลักเมืองเดิมได้มีสภาพชารุดทรุดโทรมจึงมีการปรับปรุงสร้างศาลาหลังใหม่แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2539 โดย
ในขณะนั้น นายวิชัย ทัศนเศรษฐ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
อุดรธานีมาประดิษฐาน เคียงคู่กับอาสน์ศาลหลักเมืองใหม่พร้อมกันอีกโสตหนึ่งด้วย
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นอกจากนี้โครงการสร้างศาลหลักเมืองประจาจังหวัดอุดรธานียังเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติโครงการหนึ่ง ในวาระสมัยอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญ
พระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2552 และนั บว่ าเป็น พระมหากรุ ณ าธิคุ ณ เป็น ล้ น พ้น ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ พระบรมโอราสาธิราชฯ สยาม
มกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชด าเนิน แทนพระองค์ ม าทรงเปิ ด ศาลหลั กเมื อ งประจาจั ง หวั ด อุ ดรธานี ในวัน ศุ ก ร์ที่ 29
มกราคม 2552
สถานที่ตั้ง
บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ความเชื่อและวิธีการบูชา
มีผู้นิยมมาสักการะศาลหลักเมืองเพื่อขอพรให้ชีวิตมั่นคงราบรื่นทั้งการงานและการเงิน โดยมีเคล็ดความ
เชื่อว่าหากเข้าประตูใดให้ออกประตูนั้น จะทาให้ได้อานิสงส์มากยิ่งขึ้น ส่วนการสักการะพระพุทธโพธิ์ทองนั้นเชื่อว่าจะทาให้
มีร่มโพธิ์ร่มไทรมีผู้ใหญ่สนับสนุนค้าจุน โดยผู้ที่มาสักการะมักเก็บใบโพธิ์ที่หล่นอยู่หลังคาไปบูชาเพื่อเป็นมงคลด้วย และ
การบูชารูปปั้ นของท้าวเวสสุ วัณนั้ นถือ ว่าคื อการขอพรให้ศั ตรูห มู่มารหรือผู้ มาคิ ดร้ายให้ แพ้ภั ยตั วเอง หรือกลับใจมา
เป็นมิตร
เทศกาลงานประเพณี
มีพิธีบวงสรวงสักการะในวาระสาคัญของเมืองทุกครั้ง เช่น ในเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ หรือ
งานประจาปีทุ่งศรีเมือง (ประมาณวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี)

https://sites.google.com/site/salhlakcanghwadxudrthani/prawati-khwam-pen-ma
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ประโยคภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน

1. Help yourself! เชิญตามสบาย
2. Absolutely! อย่างแท้จริง
3. What have you been doing? ช่วงนีค้ ณ
ุ ทาอะไรบ้าง
4. Nothing much. ไม่มอี ะไรมาก
5. What’s on your mind? คุณคิดอะไรอยู่
6. I was just thinking. ฉันแค่กาลังคิด
7. I was just daydreaming. ฉันแค่ฝนั กลางวัน
8. It’s none of your business. ไม่ใช่เรือ่ งของคุณ
9. Is that so? อย่างนัน้ หรือ
10. How come? ทาไมล่ะ
11. How’s it going? เป็นอย่างไรบ้าง
12. Definitely! อย่างแน่นอน
13. Of course! แน่นอน
14. You better believe it! เป็นจริงอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
15. I guess so. ฉันเห็นด้วย
https://teen.mthai.com/education/106667.html
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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

27

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ (21ตุลาคม 2560)
และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าสมถะเจริญ
ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

28

การประชุมทางไกล VDO Conference กับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหาร
เดินทางมาตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
และสานักงานสรรพสามิตพื้นทีใ่ นสังกัด
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ณ โรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จากัด
ณ ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ยุค 4.0 (English Camp)
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560
ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
และกิจกรรม CSR
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