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หนวยที่ 8 ประเพณี พิธีกรรมไทย

ตอนที่ 8.1 ความเขาใจเกี่ยวกับประเพณี และพิธีกรรม
8.1.1 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของประเพณีและพิธีกรรม
1. ความหมายของประเพณี และพิธีกรรม
ประเพณี คือสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนแบบแผน หรือตาม
แบบอยางที่ไดกําหนดขึ้น
พิธีกรรม คือวิธีการที่กระทําเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ หรือมีผลสําเร็จตามความ
ตองการ เปนการกระทําของบุคคล
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ประเพณีและพิธีกรรมเปนรูปแบบการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทําของบุคคล
หรือสวนรวม มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต ความรูสึกนึกคิดและความเชื่อของคนไทย สะสมเปนความรู
และประพฤติปฏิบัติ มีการถายทอดสืบตอมาเปนมรดกของสังคมไทยแกคนรุนตอ ๆ มา
2. ลักษณะของประเพณีและพิธีกรรม ประกอบดวย
2.1 แนวคิด คือ หลักการหรือความเชื่อที่แสดงออกปรากฏเปนประเพณี
2.2 พิธีกรรม คือ วิธีการกระทํา มีขั้นตอน รูปแบบ กรรมวิธีที่กําหนดไว
2.3 สมาชิก คือ ผูเขารวมอยูในประเพณี ตั้งแต 2 คนขึ้นไป
2.4 การเฉลิมฉลอง คือ การจัดกิจกรรมการละเลนที่สนุกสนานรื่นเริง
3. ประเภทของประเพณีและพิธีกรรม จําแนกได 4 ประเภท
3.1 ประเพณีปรัมปรา เปนประเพณีดังเดิมที่สืบตอมาจนเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิต
3.2 จารีตประเพณี เปนประเพณีทนี่ าํ มาจากขอกําหนดทางศีลธรรม มีชวั่ หรือผิดถูก
3.3 ขนบประเพณี เปนประเพณีที่กําหนดวิธีประพฤติปฏิบัติตามคติความเชื่อ
3.4 ธรรมเนียมประเพณี เปนประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติตามความนิยมของ
สังคม
พิธีกรรม มีการแบงประเภทตามแนวคิดในการกระทํา เชน พิธีกรรมตามปฏิทิน
หรือพิธีกรรมในเทศกาลตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นและหมุนเวียนกันเปนประจํา
8.1.2 ประเพณี และพิธีกรรมกับคติความเชื่อ
ประเพณี พิธีกรรมกับความเชื่อดั้งเดิม
มนุษยมีความเชื่อในพลังอํานาจ เหนือธรรมชาติวาเปนสิ่งลึกลับ มีอํานาจปก
ปองคุมครองมนุษยใหพนจากอันตรายหรือสิ่งไมดีตาง ๆ ได
ประเพณีพิธีกรรมกับความเชื่อทางศาสนา
ศาสนาพุทธ มีการสมาทานศีล การขอศีล 5 หรือ ศีล 8
ศาสนาคริสต มีการนมัสการ เปนพิธีสวดภาวนาอธิษฐาน ตอพระเจา
ศาสนาอิสลาม มีหลักปฏิบัติบัญญัติของพระอัลเลาะห
การศึกษาประเพณีและพิธีกรรมกับคติความเชื่อ
3.1 ประเพณีเกี่ยวกับการทํามาหากิน ไดแก ประเพณีบุญบั้งไฟ
3.2 ประเพณีงานศพ เปนประเพณีเกี่ยวเนื่องกับศาสนา
8.1.3 บทบาทของประเพณีและพิธีกรรม
1. บทบาทของประเพณีและพิธีกรรมตอบุคคล

3

คนเราทําตามประเพณีและพิธีกรรมเพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีงามตอตนเองหรือครอบครัว
ประเพณี พิธีกรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการดําเนินชีวิต และในการทํางานประเพณี และพิธี
กรรมยังมีบทบาทตอบุคคลในดานชี้นําใหเขาใจสาระของชีวิตวามีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเกิดเหตุ
การณตาง ๆ ที่ไมคาดคิด
2. บทบาทของประเพณีและพิธีกรรมตอชุมชนและสังคม
ประเพณีและพิธีกรรมเปนวัฒนธรรมที่เสริมสรางความผูกพัน ความเปนพวกเดียว
กัน ประพฤติปฏิบัติหรือกระทําในสิ่งที่เปนแบบแผนเดียวกัน ประเพณี พิธีกรรมบางอยางมีบทบาทเปน
เครื่องมือควบคุมการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมทําใหเกิดความสงบ ความเปนระเบียบเรียบรอย
ไมกระทําผิดหรือประพฤติตน “แหวกประเพณี”
ตอนที่ 8.2
ลักษณะและแนวคิดของประเพณี และพิธีกรรม
8.2.1 ประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนา
1. ประเพณี และพิธีกรรมในศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธมีประเพณีและพิธีกรรมเพื่อรําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาเปน
ประเพณี และพิธีกรรมที่แสดงถึงมูลเหตุของการกระทํา ซึ่งสืบตอมาตั้งแตครั้งพุทธกาล และกําหนด
เปนวันสําคัญทางศาสนา การนับถือศาสนาพุทธแบบชาวบาน จะมีพิธีกรรมเพิ่มเติมในวัตรปฏิบัติของ
ชาวพุทธ ผสมผสานตามความเชื่อดั้งเดิมดังที่พบเห็นในปจจุบัน
2. ประเพณีและพิธีกรรมในศาสนาคริสต
ชาวคริสตมีพิธีการนมัสการหรือการสวดภาวนาและอธิษฐานรวมกันในครอบครัว
กอนและหลังรับประทานอาหารเชาและค่ํา วันคริสตมาส (25 ธันวาคม) ชาวคริสตจะทําพิธีมิสซาเปน
พิเศษ โดยการบูชาพระบุตร
3. ประเพณีและพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม
ชาวไทยมุสลิมมีประเพณีและพิธีกรรมที่แสดงความศรัทธาอยางแนนแฟน มีความ
เชื่อมั่นดวยจิตใจตอพวกเจา(อัลเลาะห)จะกลาวเปนคําพูดและปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจา(เรียกวาอัล
อิสลาม)
4. ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยจีน
1. การบูชา “ เสีวยนเทียนชางตี้”
2. การบูชาบรรพบุรุษที่ตายไปแลวและมีชีวิตในสวรรค
3. การบุชาเทพเจาอื่น ๆ
4. การบูชาพระโพธิสัตวกวนอิม
8.2.2 ประเพณี และพิธีกรรมในเทศกาลตาง ๆ
1. วันตรุษสงกรานต เปนเทศกาลงานทําบุญสิ้นปเพื่อสงทายปเกา และเฉลิมฉลอง
รับวันปใหม มีกําหนด 3 วัน คือ “วันมหาสงกรานต”
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2. วันเขาพรรษา เปนเทศกาลที่พระสงฆจะจําพรรษาที่วัด
3. วันสารท เปนเทศกาลงานบุญกลางป หรือทําบุญเดือนสิบ
4. วันออกพรรษา เปนงานบุญที่เปนประเพณีสนุกสนานรื่นเริง ทองถิ่นชาวบางพลี
จ.สมุทรปราการ มีประเพณีรับบัว” บางทองถิ่นมี “ประเพณีตักบาตรเทโว”
5. วันลอยกระทง เปนประเพณีที่มีตั้งแตสมัยโบราณ สันนิษฐานวารับอิทธิพลจาก
อินเดียซึ่งมีแนวคิดในการบูชาพระแมคงคาและพระนารายณ
6. ประเพณีเทศนมหาชาติ เปนพิธีที่ชาวพุทธฟงเทศนเรื่องพระเวสสันดร (เรียกวา
เทศนมหาชาติ) ใหจบในวันเดียว
สําหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอื่น ๆ มีเทศกาลงานบุญเชนกัน
1. วันวาเลนไทน (14 กุมภาพันธ)
2. วันฮาโลวีน (31 ตุลาคม)
ชาวไทยมุสลิมมีเทศกาลสําคัญ คือ
1. วันอีดิ้ลฟตรี้
2. วันอีดิ้ลอัฏฮา
ชาวไทยจีนมีประเพณี พิธีกรรมในเทศกาลตาง ๆ
1. วันตรุษจีน เปนวันสําคัญที่สุด เปนวันขึ้นปใหมของจีน
2. วันสารทจีน เปนเทศกาลทําบุญครึ่งป
3. วันสารทอื่น ๆ
 ประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลตาง ๆ ของคนไทย มีแบบแผนปฏิบัติที่แตกตางกันไป ตามความ
เชื่อและการนับถือศาสนา
8.2.3 ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับชีวิต
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพแวดลอม
เมื่อเปลี่ยนถิ่นที่อยูไปอยูที่ใหมเปนเขตแดนที่ไมไดอยูประจํา เปนที่ที่ไมคอยเคยอยู
รูสึกไมคุนเคยแปลกที่ รูสึกวาไมมั่นใจ เกรงวาจะเปนอันตราย หรือวิตกกังวลจะไดรับอันตรายจาก
วิญญาณ จึงทําพิธีเพื่อขอความคุมครองหรือแสดงถึงการผสมผสานกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใหมนั้น
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการพบปะ และการประชุม
มนุษยจะตองติดตอสัมพันธกันในฐานะ และโอกาสตาง ๆ เมื่อพบปะกับบุคคลที่
ไมไดสนิทสนมคุนเคยก็จะหาวิธีการแสดงมิตรไมตรี สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด – การตาย
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับชีวิตทําตามคติความเชื่อของบุคคล และหมู
คณะมีแบบแผนการปฏิบัติตั้งแตการตั้งครรภ การคลอดบุตร วัยทารก และเด็ก การบวช การหมั้นและ
แตงงาน และงานศพ
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ศาสนาคริสต
4.1 ศีลลางบาป เปนพิธีปฏิบัติกับเด็กเกิดใหม
4.2 ศีลกําลัง
เปนพิธีปฏิญาณความเชื่อในพระเจา
4.3 ศีลอภัยบาป เปนพิธีสารภาพบาปกับพระนักบวช
4.4 ศีลสมรส หรือพิธีแตงงาน
4.5 ศีลบวช เปนพิธีแตงตั้งคริสตชนสามัญ
ศาสนาอิสลาม
5.1 การทักทาย เมื่อพบปะกัน
5.2 การแตงกาย ศาสนากําหนดใหการแตงกายปกปดอวัยวะมิดชิด
5.3 การรับประทานอาหาร งดเวนการบริโภคเนื้อสุกร และสัตวตองหาม
5.4 การแตงงาน มีพิธีกรรม 2 ชวง พิธีนิกะห และพิธีเลี้ยงอาหาร
5.5 การตาย เชื่อวาการตายคือการกลับไปหาพระเจาผูสราง ฝงภายใน 24 ชั่ว
โมง
ประเพณี พิธีกรรมของชาวไทยจีน
6.1 พิธีแตงงาน ชาวจีนถือเปนวันสําคัญที่เปนความภูมิใจและความสุขที่แทจริง
ของมนุษย
6.2 พิธีศพ ประกอบดวยพิธีกงเต็ก และการฝงศพ
8.2.4 ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทํามาหากิน
1. ประเพณีและพิธีกรรมในการทํานา
สําหรับพิธีราษฎร มีกรณีศึกษา คือ ฮตสิบสองเดือนของชาวอีสาน ประเพณีและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทํานา ไดแก
1.1 พิธีบุญคูณลาน ทําในเดือนยี่ เปนพิธีกรรมทําบุญและทําขวัญขาวเปลือก
1.2 พิธีบุญบั้งไฟ ทําในเดือนหก เพื่อขอฝนจากเทวดา
2. ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทํามาหากิน
ในชวงที่ฤดูกาลใหมเพื่อเพาะปลูก ชาวนาไมไดใชเครื่องมือทํานา เชน คาด ไถ
เปนตน แตจะใชสอยเครื่องใชอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ครก สาก กระดง
8.2.5 ประเพณีและพิธีกรรมในบางโอกาส
1. การรักษาโรค
พิธีกรรมการรักษาโรคเกิดจากความเชื่อวา
กระทําของบุคคลหรือสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ
2. การทําบุญอายุ

การเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากการ
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พิธีทําบุญอายุเปนการทําบุญเมื่อยางเขาสูอายุที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตไดแก
เมื่ออายุเขาวัยเบญจเพสคือ 25 ป เมื่ออายุ 50 หรือ 60 ป การทําบุญอายุมีพิธีกรรมแตกตางกันไปตาม
บุคคลและโอกาส บางคนเนนการเลี้ยงฉลอง บางคนเนนการทําบุญ
3. การเสี่ยงเซียมซี
คนจีนมีพธีเสี่ยงทายเพื่อใหรูโชคเคราะหลวงหนา คือ การเสี่ยงเซียมซีตามศาล
เจา ซึ่งแพรหลายเปนที่ยอมรับของคนไทยดวย
4. การกินเจ
พิธีกิจเจเปนประเพณีการทําบุญกุศลที่มีมานานนับพันป
5. การสังเวยพระภูมิ
คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและถิ่นที่อยูอาศัย กลาวคือ เชื่อวามี
พระภูมิ หรือผูเปนเจาของแผนดิน เปนความเชื่อที่รับคติทางศาสนาพราหม ผสมผสานกับคติความเชื่อ
ของชาวบาน
ตอนที่ 8.3
การเปลี่ยนแปลงของประเพณี และพิธีกรรม
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประเพณี และพิธีกรรมไทย
1. สภาพสังคม
ลักษณะของวิถีชีวิตหรือชีวิตความเปนอยูของคนไทยเปนไปตามลักษณะที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศและพื้นที่ ปจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมสมัยใหมที่มีการ
ประกอบอาชีพตาง ๆ หลากหลาย มีการติดตอกับตางชาติ และเปดรับความเจริญทางวิทยาการและ
วัฒนธรรมตะวันตกอยางกวางขวาง
2. ความเชื่อและศาสนา
ประเพณีและพิธีกรรมหลายอยางมีท่มี าจากความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย ยังคงมี
ประเพณีและพิธีกรรมบูชาบวงสรวงภูตผีวิญญาณและเทพยดาที่ปฏิบัติสืบตอกันมาในหมูบานหรือชุมชน
ทองถิ่น
3. การรับอิทธิพลตางชาติ
คนไทยรับอารยธรรมจากตางชาติอยางตอเนื่องนับตั้งแตสมัยอยุธยาและทวีความ
สําคัญมากขึ้นสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา การติดตอกับตางชาติทําใหคนไทยรับ
ประเพณีและพิธีกรรมบางอยางและนํามาผสมผสานกับของไทยไดอยางกลมกลืน กลายเปนเอกลักษณ
ของชาติไทย
4. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของประเพณี พิธีกรรมไทย
ประเพณีและพิธีกรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดวยอิทธิพลของปจจัยตาง
ๆ ดังกลาว แลวในลักษณะของการลดทอน ดัดแปลงแกไข ใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต สภาพแวด
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ลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเปลี่ยนแปลงประเพณีและพิธีกรรมไทยทั้งของเกาและการ
รับมาปฏิบัติใหมเปนสิ่งปกติธรรมดาเชนเดียวกับวัฒนธรรมไทยในดานอื่น ๆ

 กรณีศึกษาประเพณี และพิธีกรรมไทยที่เปลี่ยนแปลง
1. ประเพณีรดน้ําแตงงาน มีความนิยมที่ฟุมเฟอยและเปนธุรกิจมากขึ้น
2. ประเพณีบวช เมื่ออายุครบ 20 ปเต็ม เปนวัยเขาสูการเปนผูใหญที่ตองรับผิด
ชอบชีวิตของตน และเปนหลักฐานโดยลําพังตนเองได จึงควรมีความรูหลักแหง
ความจริงในโลกดวยการเลาเรียนพระธรรมในพุทธศาสนา
มีพิธีกรรมแบบ
ประหยัด
3. ประเพณีทําบุญบังสกุล
ปจจุบันยังมีประเพณีการบังสุกุลในพิธีงานศพ
และบังสุกุลอัฐิในวันสงกรานต
การบังสุกุลอัฐในปจจุบัน มีธรรมเนียมทําพิธีที่วัด
คําถามทายหนวย
ขอ 1 ประเพณี พิธีกรรม มีความหมายอยางไร
ตอบ ประเพณีเปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ ตามที่สังคมกําหนดไวเปนแนวเดียวกันและสืบตอกัน
มา เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และการอยูรวมกันอยางสงบสุข
พิธีกรรม คือ วิธีการกระทําของบุคคลลหรือสถาบันทางสังคมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามตองการ
ตอมากลายเปนประเพณีของสังคม เชน
1.แหนางแมวเพื่อขอฝน
2.เวนตัดผมวันพุธ เปนประเพณีปรัมปรา
3.โกนผมไฟเด็กอายุ 1 เดือน
4.รับนองใหมในมหาวิทยาลัย
ขอ 2 ปจจัยใดที่มีอิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในการอนุรักษ พัฒนา และยกเลิกประเพณี พิธี
กรรมไทย
ตอบ 1) สภาพสังคม ไดแก สภาพแวดลอมทาภูมิศาสตร สภาพภูมอากา ถิ่นที่อยูซึ่งเปนธรรมชาติ
แวดลอมตางๆ 2) ความเชื่อและศาสนา ไดแก คติความเชื่อดั้งเดิม และความเชื่อในคําสอนของศาสนา
ที่เคารพนับถือ 3) การรับอิทธิพลจากตางชาติ ไดแก คานิยม การประพฤติปฏิบัติ เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และวัฒนธรรมที่ไทยติดตอสัมพันธดวย
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ขอ 3 ประเพณีแลพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับชีวิตอยางไร
ตอบ ประเพณีและพิธีกรรมในชวงหัวเลี้ยวหัวตอในการดําเนินชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ บุคคล
ที่แวดลอมในชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย เปนวิธีการเตรียมตัวไหพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และคาดหวังวา
จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี เพื่อความสุขสบายและความปลอดภัยในการดํารงชีวิต
ขอ4 ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอยางไร
ตอบ คําสอน (หลักธรรม ) และนักบวช เพื่อระลึกถึงคุณความดีของศาสดา ระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้นตามศาสนประวัติ และเปนการเกื้อหนุนนักบวช ประเพณีและพิธีกรรมจึงชวยธํารง
ใหศาสนามั่นคงสถาพร

