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บทคัดย่อ
บ้านสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร เดิมชื่อบ้านสิงห์โคก เป็นหมู่บ้านที่
ตั้งขึ้นโดยกลุ่มชนชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ โดยการนำ�ของพระวอ ก่อนที่
จะเดินทางไปยังเมืองจำ�ปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บทความนี้
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาการรือ้ ฟืน้ ประเพณีการทำ�บุญจุลกฐินของชาวบ้านโดยเพิม่ เติม
ขั้นตอนของพิธีกรรมอย่างหลากหลาย และศึกษาบทบาทของประเพณีจุลกฐินที่มีต่อ
ชาวบ้านสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยพบว่า ในอดีตประเพณีการถวายผ้า
จุลกฐินมีวัตถุประสงค์เพื่อการได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ และสิ่งที่พบอีกอย่างคือ
เป็นการสร้างประเพณีขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ และความชอบธรรมแก่ผู้เป็น
เจ้าภาพทีส่ ร้างจุลกฐิน ดังนัน้ จึงเชือ่ ได้วา่ ประเพณีจลุ กฐินของชาวบ้านสิงห์เป็นประเพณี
ที่ประดิษฐ์และสร้างขึ้นใหม่โดยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนีป้ ระเพณีจลุ กฐินยังเปลีย่ นบทบาทจากการถวายผ้ากฐินตามฮีตประเพณีเดิม
เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในสร้างสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างศาลา การสร้าง
อุโบสถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทุนมาก เกินกำ�ลังที่วัดจะดำ�เนินการได้ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง
จึงต้องมีการระดมทุนเพือ่ ให้ภารกิจนีส้ �ำ เร็จไปได้ดว้ ยดี ในการระดมทุนของวัดและชาว
บ้านนั้นมีทั้งที่ระดมจากภายในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน การศึกษาเรื่องนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงการประดิษฐ์พิธีกรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมแก่
เจ้าภาพผู้สร้างถวายผ้าจุลกฐิน
* ปรับปรุงจากบทความเรือ่ ง “จุลกฐิน : วัฒนธรรมอืน่ ทีม่ อิ าจปฏิเสธและยอมรับได้ในชัว่
ข้ามคืน” บทความนำ�เสนอการประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ ง”ภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสูส่ งั คมโลก” ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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Chula Kathin Festival at Sri That Temple of
Singh Village Yasothon province : The Current
Revitalization and Invention of the Ritual.
Surachai Chinnabutr*

ABSTRACT
Singh village, formerly known as Singh Khok, of Mueang
district,Yasothon province, has been established by a group of Lao people,
led by Phra Wo, emigrating to Champasak of Lao People’s Democratic
Republic. This article aims at examining the revitalization of the Chula
Katin Z Buddhist robe – offering ) festival, with the addition of several
new ritual processes, held by the Singh villagers and to study the function
of the festival for the villagers. According to the study, the purpose of the
robe – offering festival in the past is to earn great merit. Another finding
is that he festival is invented for the sacralization and justification of its
hosts. Therefore, it can be believed that the Chula Kathin festival held by
Singh villagers is the tradition newly invented by a group of people to
achieve their goal . Moreover, the festival’s purpose is changed from traditional robe-offering to money – gathering for the construction of monastery’s
public property such as a pavilion or a consecrated assembly hall. These
need so much capital for the construction that the temple authority cannot
afford to do. Thus’ the authority and villagers have to gather money from
inside and outside their village in order to complete their task. This study
reflects about the invention of ritual for the sacralization and justification
of the hosts who offer the robe.
* An Official Teaching Roi-Et Primany Education Service Area Office 2.
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ความนำ�
วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นวัดเก่าแก่ และมีประวัติ
ความเป็นมาอย่างน่าสนใจ เพราะในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำ�คัญ เช่น
พระธาตุองอาจกบาลหลวง รูปปั้นสิงห์ ที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมา
ชั ด เจนนอกจากนี้ ช าวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ ที่ บ้ า นสิ ง ห์ เป็ น กลุ่ ม คนลาวที่ อ พยพมาจาก
เวียงจันทน์ ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง โดยการนำ�ของพระวอ กลุ่มที่อพยพมาใน
ครั้งนั้นได้พากันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสิงห์และได้สร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พุทธศาสนิกชนชาวอีสานได้ประพฤติตนอยู่ในกรอบฮีตคองและสืบทอด
ประเพณีตาม ฮีตสิบสอง กันมาอย่างเหนียวแน่น ฮีตหรือจารีตประเพณีในเดือน
สิบสองของชาวอีสาน คือ การทำ�บุญออกพรรษาและประเพณีทำ�บุญถวายผ้ากฐิน
ให้แก่พระภิกษุที่บวชครบพรรษา การทอดกฐินนั้นถือปฏิบัติภายในเวลากำ�หนด คือ
ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ� เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๑๒ ก่อนหรือหลังจากนั้น
ไม่นบั เป็นกฐิน โดยในแต่ละวัดจะทำ�การทอดกฐินได้เพียงครัง้ เดียว กฐินของชาวอีสาน
ก็ได้แก่ กฐินราษฎร์ กฐินหลวง และจุลกฐิน (กฐินแล่น)
ในเทศกาลออกออกพรรษาของทุกปี วัดศรีธาตุจะมีการรับกฐิน เช่นเดียวกับ
วัดอื่นๆ ซึ่งเจ้าภาพจะต้องจองกฐินข้ามปี เพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเมื่อทำ�นาเสร็จ
จะรวบรวมเงินทองเพื่อทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไป ส่วนใหญ่กฐิน
ของชาวอีสานจะเป็นกฐินราษฎร์หรือกฐินสามัคคีที่ชาวบ้านช่วยกันทำ�ขึ้นมาทอดเพื่อ
ถวายให้กับทางวัด
ปีนี้ทางวัดศรีธาตุ ร่วมกับชาวบ้านได้พร้อมกันจัดทำ�จุลกฐินขึ้น โดยทางวัด
ได้ทำ�ป้ายใหญ่ประกาศติดไว้ที่บริเวณหน้าวัด เพื่อให้เห็นเด่นชัด เพื่อแสดงให้เห็นว่า
เป็นงานสำ�คัญ ประเพณีการทำ�บุญ จุลกฐิน ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่
วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ โดยทางวัดให้เหตุผลว่า เป็นการทำ�บุญที่ได้กุศลอย่างใหญ่หลวง
เพราะจุลกฐิน ต้องทำ�ให้เสร็จในวันเดียว ตั้งแต่การทอผ้าที่ทำ�จากฝ้าย ให้เป็นเครื่อง
นุ่งห่มอันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอัฐบริขารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์นั้นเอง ดังคำ�กล่าว
ว่า “มหาบุญ จุลกฐิน”
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรื้อฟื้นประเพณีการทำ�บุญจุลกฐิน
ของชาวบ้านสิงห์โดยเพิม่ เติมขัน้ ตอนของพิธกี รรมอย่างหลากหลาย และศึกษาบทบาท
ของประเพณีจุลกฐินที่มีต่อชาวบ้านสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธรในสังคมปัจจุบัน

บ้านสิงห์: ประวัติศาสตร์และความเป็นมา
ปีมะเมียศักราช ๑๐๑๖ พ.ศ. ๒๑๙๗ เจ้าสุริยราชกุมารโอรสของเจ้าต่อนคำ�
ขึ้นครองราชกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเวียงจันท์ทรงพระนามว่า พระยาสุริยวงศา
ธรรมิกบรมบพิตรสมเด็จพระเจ้าล้านช้างร่มขาว๑ อยูใ่ นราชสมบัตไิ ด้ ๕๘ อายุได้ ๘๑ ปี
ก็ถึงแก่พิราลัย พระยาเมืองจันทน์ซึงเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่จึงแย่งชิงราชสมบัติ ตั้งตน
เป็นเจ้าเมืองเวียงจันทน์ ฝ่ายเจ้านันทราชเจ้าเมืองนครพนม บุตรเจ้าปุ ซึ่งเป็น
พระเชษฐาของเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ทราบข่าวจึงยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์
และจับพระยาจันทบุรีได้ให้นำ�ไปประหารชีวิต และสถาปนาตนเองขึ้นครองราชย์
ความทราบถึงเจ้าไชยองค์เว้ บุตรเจ้าชมพูที่หนีไปอยู่เวียดนาม ขอกองทัพญวนจาก
พระเจ้าเวียดนามยกมาตีเมืองเวียงจันทน์ เจ้านันทราชสู้ไม่ได้ ถูกจับประหารชีวิต
เจ้าไชยองค์เว้จึงตั้งตนขึ้นครองเมืองเวียงจันทน์ ทรงพระนามว่า พระไชยเชษฐา
ธิราชที่ ๒
กล่าวถึงเชื้อพระวงศ์พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชทั้งหลายต่างเกรงอำ�นาจ
ของเจ้ าไชยองค์ เ ว้ กลัวว่าจะถูกลงโทษ จึงได้พาพวกพ้ อ งลั ก ลอบออกจาเมื อ ง
เวียงจันทน์ไปอยู่ที่อื่น บางคนก็ไปสร้างเมืองใหม่ เจ้าปางคำ�ราชนัดดาพระเจ้าสุริยวง
ศาฯได้พาผู้คนไปสร้างเมืองใหม่ที่ตำ�บลลุ่มภู แขวงเมืองเวียงจันทน์๒ โดยตั้งชื่อเมือง
ว่า “เมืองนครเขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัวบาน” ปกครองเมืองเป็นอิสระไม่ขนึ้ ต่อเวียงจันทน์
และหลวงพระบาง และได้ซ่องสุมกำ�ลังกล้าแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ฝ่ายเมืองเวียงจันทน์เมื่อพระเจ้าไชยราชาธิราชที่ ๒ สวรรคตลงไม่มีบุตร
กรมศิ ล ปากร. “พงศาวดารเมื อ งหลวงพระบาง” ในประชุ ม พงศาวดารฉบั บ
กาญจนาภิเษกเล่ม ๙, (กรุงเทพมานคร: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๓.
๒
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. วัฒนธรรมพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยโสธร, (ยโสธร: ศิริธรรมอ๊อฟเซ็ท ๒๕๔๒),
หน้า ๓๐-๓๙.
๑
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สืบราชสมบัติแทน เจ้าเมืองแสนซึ่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ได้ยึดอำ�นาจตั้งตนเป็นกษัตริย์
เจ้าองค์บุญซึ่งเป็นราชนัดดาพระเจ้าไชยราชาธิราชที่ ๒ยังทรงพระเยาว์จึงได้หนีไปอยู่
กับเจ้าปางคำ�ที่เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เมื่อเจ้าปางคำ�สวรรคตพระเจ้าตา
โอรสจึงได้ขนึ้ ครองเมือง พระวอได้เป็นอุปราช ฝ่ายเจ้าบุญต้องการกลับไปครองราชย์
ที่เวียงจันทน์ จึงขอร้องให้พระตาพระวอ ยกกองไปปราบเจ้าเมืองแสนเมื่อปราบ
พญาเมื อ งแสนได้ สำ � เร็ จ จึ ง อั ญ เชิ ญ เจ้ า องค์ บุ ญ ขึ้ น เป็ น กษั ต ริ ย์ ค รองเวี ย งจั น ทน์
ทรงพระนามว่า “เจ้าสิริบุญสารหรือพระเจ้าธรรมเทววงศ์ พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต
ล้านช้างเวียงจันทน์”๓ พระเจ้าสิริบุญสารปูนบำ�เหน็จให้กับข้าราชบริพารที่ช่วยเหลือ
กอบกู้ราชสมบัติให้แก่พระองค์ส่วนพระวอพระตาไม่ได้ปูนบำ�เหน็จให้ จึงเกิดน้อยเนื้อ
ต่ำ�ใจ จึงคิดจะกลับไปที่เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน แต่พระเจ้าสิริบุญสารให้
ทั้งสองไปรักษาเมืองที่ด่านหินโงมก่อนแล้วค่อยกลับไป พระวอพระตาเมื่อมาปกครอง
ด่านหินโงม ด้วยความเป็นธรรมเป็นที่รักใคร่ของพลเมืองเป็นอย่างมากข่าวทราบถึง
พระเจ้าสิริบุญสารจึงให้พญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์นำ�กำ�ลังเข้าตีทัพระวอ
พระตา แต่ก็ถูกทัพพระวอพระตาตีพ่ายไป พญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์ตาย
ในที่รบ ทำ�ให้พระเจ้าสิริบุญสารโกรธมาก ฝ่ายประวอพระตาจึงยกทัพกลับเมือง
นครเขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัวบานและได้ปรึกษากันว่าพระเจ้าสิรบิ ญ
ุ สารคงต้องส่งกองทัพ
มาตีอีกครั้งพระตาจึงปรึกษากับเหล่าทหารทั้งหลายเพื่อหาทำ�เลที่ตั้งขยายเมืองหน้า
ด่าน จึงสั่งให้ท้าวคำ�โส ท้าวคำ�สู ท้าวคำ�สุย ท้าวมุม และท้าวก่ำ� ยกไปตามลำ�น้ำ�พะชี
(ลำ � น้ำ � ชี ) เพื่ อ หาที่ ตั้ ง เมื อ งหน้ า ด่ า นทางด้ า นตะวั น ออก ท้ า วคำ � สู เ มื่ อ ยมาถึ ง
“ดงหัวช้าง” ได้พักไพร่พลและคิดจะสร้างเมือง และที่ดงหัวช้างนี่เองได้พบกับ
“พระธาตุองอาจกะบานหลวง” จึงได้ทำ�การเสี่ยงทายว่าจะสร้างเมืองที่นี่ดีหรือไม่
ผลการเสี่ยงทาย จับได้ หินะ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี จึงสร้างเป็นหมู่บ้านและให้ท้าวคำ�สุย
เป็นหัวหน้าปกครองและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสิงห์โคก” ส่วนท้าวคำ�สูกับพวกจึง
เดินทางต่อและมาถึงดงโต่งโต้น เห็นว่าทำ�เลดีเพราะติดกับลำ�น้ำ�ชี จึงได้สร้าง
เมืองขึ้น เรียกว่า “เมืองสิงห์หินและเมืองสิงห์ทอง”๔ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น
๓
๔

เรื่องเดิม. หน้า ๓๓.
เรื่องเดิม. หน้า ๓๖.
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“เมืองยศสุนทร” หรือเมืองยโสธรนั้นเอง
ปัจจุบันบ้านสิงห์มีสถานะเป็นเป็นตำ�บลสิงห์มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง
ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น ๖,๐๘๘ คน เป็นชาย ๓,๐๔๙ และเป็นหญิง
๓,๐๓๙ คน มีจำ�นวนครัวเรือน ๑,๒๙๒ ครัวเรือน๕ บ้านสิงห์อยู่ห่างจากอำ�เภอเมือง
ยโสธรไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร และมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๕.๕
ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวเวียงที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ใน
สมัยพระตาพระวอ ภายในหมู่บ้านแบ่งเป็น ๖ คุ้มโฮง ( คำ�ว่า โฮง สันนิฐานว่า น่า
จะมาจากคำ�ว่า หอโฮง หรือท้องพระโรง เพราะเป็นที่อยู่ของอาญาพ่อเฒ่าซึ่งเป็น
วิญญาณของผีบรรพบุรุษกลุ่มเจ้านายที่อพยพมาจากเวียงจันทน์) และมีสถานที่สำ�คัญ
ประจำ�หมู่บ้านที่สัญ ได้แก่
๑. พระเจ้าใหญ่ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนลงลักปิดทองปางมารวิชัย
มีหน้าตักกว้าง ๒.๘๕ เมตร สูง ๕.๒๐ เมตร ค้นพบอยู่ในป่า ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพราะเมื่อชาวบ้านประสบทุกข์ภัยจะไปสักการบูชาทุกข์ภัย
ก็จะหมดไป ปัจจุบันพระเจ้าใหญ่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ เป็น
ที่น่าสังเกตว่า พระเจ้าใหญ่บ้านสิงห์มีลักษณะและรูปร่างเดียวกันกับพระเจ้าใหญ่ที่
ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดสิงห์ท่า ในเมืองยโสธร

ภาพที่ ๑ พระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย
๕
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๒. สิงห์หนิ เป็นแกะสลักเป็นรูปสิงห์ทำ�จากหินทรายสีแดงตามตำ�นานเล่าว่า
สร้างโดยท้าวมุมในปีศักราช ๑๒๑๘ พร้อมกับพระเจ้าใหญ่ เป็นสิงห์ตัวผู้ส่วนสิงห์
ตัวเมียจะอยู่ที่วัดสิงห์ท่า ในเมืองยโสธร เก็บรักษาไว้ภายในอุโบสถวัดศรีธาตุบ้านสิงห์
ทางวัดได้ท�ำ การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะเคยถูกขโมยมาแล้วหลายครัง้ สิงห์หนิ นี้
จึงกลายมาเป็นตราประจำ�จังหวัดยโสธร

ภาพที่ ๒ สิงห์หิน และตราประจำ�จังหวัดยโสธร
๓. พระธาตุออาจกะบานหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ที่ทรุดโทรมมากแต่ยัง
คงปรากฏร่องร่อย ให้เห็นพระธาตุองอาจกะบานหลวงนี้เป็นกลุ่มพระธาตุเดียวกันกับ
พระธาตุกอ่ งข้าวน้อยหรือพระธาตุตาดทอง และพระธาตุบา้ นสะเดา เพราะอาณาเขต
ของตำ�บลสิงห์ติดต่อกัน ปัจจุบันชาวบ้านสิงห์ได้สร้างเจดีย์คอบพระธาตุไว้ ซึ่ง
พระธาตุอยู่ภายในวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์

ภาพที่ ๓ พระธาตุองอาจกะบานหลวง
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๔. ศาลหลักบ้าน สร้างในลักษณะเป็นหอ อยู่กลางหมู่บ้าน เรียกว่า “หอ
อาญาพ่อเฒ่า” ใช้สำ�หรับประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีประจำ�หมู่บ้านในวันขึ้น ๓ คํ่า
เดือน ๖ ของทุกปี ซึ่งชาวบ้านสิงห์ส่วนใหญ่จะมารวมกันที่ศาลแห่งนี้เพื่อทำ�พิธีบูชา
ผีและทำ�การปัดเป่าสิ่งไม่ไม่ดีออกจากหมู่บ้าน

ภาพที่ ๔ หออาญาพ่อเฒ่า หรือศาลหลักบ้าน

ชาดก: มูลเหตุของการทำ�จุลกฐิน
ชาวอีสานเชื่อว่าการได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ หรือครบ ๑๐๐๐
พระคาถาในวันเดียวหรือการได้บวชลูกชายเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนา และการได้เป็น
เจ้าภาพทำ�บุญกฐิน จะได้รับอานิสงส์อย่างใหญ่หลวง สาเหตุที่มีความเชื่ออย่างนี้
มีเรื่องเล่าในกฐินชาดกว่า๖
“ในสมัยหนึ่ง ณ เมืองกมลนคร พระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นกุลบุตร
แห่งคหบดี กุลบุตรพระโพธิสัตว์นั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาของพระพุทธ
๖

สนั่น ธรรมธิ “กฐินชาดก” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ๑ (๒๕๔๒):

หน้า ๓๔.
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เจ้าสรณังกระเป็นยิ่งนัก ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์มีโอกาสได้ถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่
พระพุทธเจ้าสรณังกระ เมื่อสิ้นอายุขัยก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนพระญา
กมละกษัตริย์มีใจเลื่อมใสเช่นกัน วันหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสรณังกระ และ
ได้ถามถึงอานิสงส์แห่งกฐินทาน ซึง่ พระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟงั ว่า การให้ผา้ กฐินเป็นทาน
ย่อมมีอานิสงส์มหาศาล เช่น เมือ่ สิน้ อายุจะเกิดใหม่เป็นผูม้ งั่ มีอดุ มด้วยทรัพย์สนิ พร้อม
ยศบริวาร ผูใ้ ดจัดทำ�สายบรรทัดเกิดมาย่อมมีใจซือ่ สัตย์ ผูใ้ ดได้ตดั ผ้าเกิดมาย่อมฉลาด
ในการตัดสินความ ผู้ใดทำ�ไม้กลัด เกิดมาย่อมีผิวพรรณงดงามและพ้นจากภัยทั้งปวง
ผู้ใดได้เย็บย่อมมีปัญญาฉลาดหลักแหลม จะได้เป็นท้าวพระญามหากษัตริย์ ผู้ใดได้ซัก
และได้หาฟืนมาต้มน้�ำ ย้อมย่อมปราศจากโรคภัยผิวพรรณผ่องใส การให้ผา้ กฐินเป็นทาน
ซึ่งถือว่าเป็นทานสำ�หรับพระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงนับว่าเป็นทานที่ประเสริฐกว่า
ทานทั้งปวง การให้กฐินทานย่อมได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกถึงสามพันชาติ ได้เป็น
พระอินทร์พันชาติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันชาติและเป็นกษัตริย์อีกพันชาติ...”
จะเห็นว่าผูท้ ถี่ วายผ้ากฐินได้รบั อานิสงส์มากมาย ซึง่ เป็นความเชือ่ และศรัทธา
ของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะชาวอีสานมีความศรัทธาอย่าง
แรงกล้าในการทำ�บุญ การทำ�บุญจึงอยู่ในฮีตสิบสองของชาวอีสานที่แต่ละเดือนใน
๑ ปี จะมีการทำ�บุญ
นอกจากนี้การที่ได้ถวายทานผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุเป็นสิงจำ�เป็นมาก เพราะ
เมื่อพระภิกษุบวชครบพรรษาจะต้องรับกฐินเสียก่อนจึงจะลาสิกขาได้ หรือถ้าอยู่
จำ�พรรษาต่อจำ�เป็นจะต้องมีผ้าสบง จีวร ไว้คอยผลัดเปลี่ยน ในคัมภีร์พระวินัยปิฏก
มหาวรรค กฐินขันธกะ ได้กล่าวถึงความจำ�ป็นทีจ่ ะต้องมีการถวายผ้าให้กบั พระภิกษุวา่ ๗
ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา จำ�นวน ๓๐ รูป พากันเดินทาง
จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหาร แต่เนื่องจากการเดินทาง
เป็นวันที่ใกล้จะเข้าพรรษา อีกทั้งระยะทางไกล พระภิกษุเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะ
เดิ น ทางให้ ถึ ง พระเชตวั น มหาวิ ห ารได้ ก็ พ อดี ถึ ง กำ � หนดวั น เข้ า พรรษาเสี ย ก่ อ น
๗

สาร สาระทัศนานันท์ “กฐิน” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคอีสาน ๑ (๒๕๔๒):

หน้า ๓๑.
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พระภิกษุทั้งหมด จึงพากันจำ�พรรษาอยู่ที่เมืองสาเกต พอออกพรรษาแล้วจึงได้พากัน
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ด้วยเหตุที่หนทางไกล และฝนตกจึงทำ�ให้จีวรพระภิกษุเหล่านั้น
เปียกน้ำ�และเปื้อนโคลน พอไปถึงพระเชตะวันมหาวิหารก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ทันที พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระภิกษุนุ่งห่มผ้าจีวรที่เปื้อนเปรอะ จีวรที่ใช้ผลัดเปลี่ยน
ก็ไม่มี เมื่อพระองค์ทรงเห็นถึงความลำ�บากของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงมีพุทธบัญญัติให้
พระภิกษุสงฆ์แสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้มีกำ�หนด ๑ เดือน นับตั้งแต่ วันแรม ๑ ค่ำ�
เดือนสิบเอ็ด ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือนสิบสอง

ภาพที่ ๕ พระภิกษุเก็บผ้าจีวรเพื่อไปผลัดเปลี่ยน

จากเส้นใยแห่งศรัทธาสู่ผ้าจุลกฐิน
กฐิน หมายถึง ไม้สะดึง คือกรอบไม้ที่ใช้สำ�หรับขึงผ้าให้ตึงเพื่อความสะดวก
ในการเย็บ เนื่องจากในสมัยโบราณไม่มีจักรเย็บผ้า การทำ�ผ้าจีวรสมัยโบราณจึงต้อง
ทำ�เป็นผ้ากฐิน๒ นอกจากนี้ความหมายของ “กฐิน” ในทางพระพุทธศาสนามี ๒
ความหมาย ประการแรก กฐินเป็นชื่อผ้าหรือเป็นพิธีกรรมทางสงฆ์ ประการที่สอง
เป็นชื่อการทำ�บุญของชาวพุทธโดยมีผ้าเป็นสื่อกลาง๘
มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฏ กภาษาไทยฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ ๒๕๓๙), หน้า ๒๖.
๘
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จุลกฐินเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ มีเวลาจำ�กัดในการตระเตรียม ต้องอาศัยความ
อดทน ความศรัทธา ความเสียสละและความสามัคคีของหมู่คณะ และอีกประการ
คือผู้ที่เป็นผู้นำ�จะต้องเป็นผู้มีศรัทธาบารมีอย่างแรงกล้า งานจึงจะสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
จากเหตุผลดังกล่าว การทอดจุลกฐิน ได้รับอานิสงส์มากกว่าการทอดกฐินทั่วไปเพราะ
เป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้โอกาสกรานกฐิน
วัดศรีธาตุว่างเว้นการจัดงานจุลกฐินมาหลายปี แต่การจัดงานในครั่งนี้
นอกจากเจ้าภาพผูท้ �ำ ผ้าจุลกฐินถวายพระภิกษุแล้ววัตถุประสงค์ส�ำ คัญอีกอย่างคือเพือ่
ต้องการทุนนำ�มาก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพื่อใช้ในกิจการทางสงฆ์
ขั้นตอนก่อนที่จะมีการทำ�ผ้าจุลกฐินพระครูฉันทกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดบ้าน
สิงห์ได้แบ่งที่แปลงหนึ่งภายในบริเวณวัดปลูกต้นฝ้ายเพื่อใช้ฝ้ายมาทำ�เป็นผ้าจุลกฐิน
เมือ่ ถึงวันงานจุลกฐินพิธกี รรม เริม่ ต้นโดยพราหมณ์ผทู้ �ำ พิธกี รรมกล่าวบวงสรวงเทวดา
อารักษ์ พระภูมิเจ้าที่ และบายศรีต้นฝ้าย จากนั้นมีกลุ่มนางรำ� ออกมาร่ายรำ�ประกอบ
โปงลางซึง่ เป็นดนตรีพนื้ บ้าน เพือ่ เป็นสัญญาณว่าจะมีการเก็บฝ้าย และสาวพรหมจรรย์
ที่ได้เตรียมกันไว้ทั้ง ๔ คน เดินออกมาเก็บดอกฝ้ายใส่ลงในตะกร้า เสร็จแล้วชาวบ้าน
และผู้มาร่วมงานที่นุ่งขาวห่มขาวร่วมกันเก็บฝ้าย

ภาพที่ ๖ พราหมณ์ทำ�พิธีกรรมบูชาต้นฝ้ายที่ชาวบ้านร่วมกับวัดศรีธาตุ
ปลูกเตรียมไว้ในพิธีกรรม จุลกฐิน
จุลกฐินวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ จ.ยโสธร : การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมในปัจจุบัน 175

ภาพที่ ๗ ชาวบ้านและผู้มาร่วมงานร่วมกันเก็บฝ้าย
เมื่อได้ฝ้ายพอกับความต้องการแล้วชาวบ้านจะนำ�ฝ้ายไปรวมกันไว้ จากนั้น
ขั้นตอนการทำ�ผ้าจุลกฐินจะเริ่มต้นทันที โดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนำ�ฝ้ายมาเอาเมล็ดออก
(การอิว้ ฝ้าย) และนำ�ไปดีดเพือ่ ให้ฝา้ ยฟูไม่จบั กันเป็นก้อน เสร็จแล้วฝ้ายทีด่ ดี แล้วมาล่อ
เพื่อทำ�ให้เป็นหลอด นำ�หลอดฝ้ายที่ได้ไปเข็นเพื่อให้ได้เป็นเส้นด้ายออกมา ขั้นตอนต่อ
มาการทำ�ด้ายมัดรวมให้เป็นไจ นำ�ไปชุบกับน้ำ�ซาวข้าวที่เตรียมไว้เพื่อให้เส้นด้ายเหนียว
แล้วนำ�ด้ายไปตากแห้งโดยการผึ่งแดดเมื่อเส้นด้ายแห้งเพื่อเตรียมไปทอ

ภาพที่ ๘ ฝ้ายที่เก็บมาแล้วนำ�เอาเมล็ดออก และมีการดีดฝ้ายเพื่อให้ฟู
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เส้นด้ายที่ต่อแล้วนำ�ไปทอเพื่อจะได้เป็นผืนผ้าออกมา ขั้นตอนนี้ใช้กี่ทอผ้า
ประมาณ ๑๒ ตัว ขั้นตอนการทอผ้าออกมาเพื่อให้เป็นผืนถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำ�คัญ
จะต้องใช้คนทีม่ คี วามชำ�นาญในการทอผ้า ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผูห้ ญิงทีส่ งู อายุทเี่ คย
ทอผ้าใช้เอง ในอดีตชาวอีสานเชื่อว่า หน้าที่ในการทอผ้าเป็นของภรรยา เพราะสามี
มีหน้าที่คอยหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
เมื่อทอผ้าได้เป็นผืนเสร็จแล้วฝ่ายที่รับผิดชอบในการตัดเย็บ ก็นำ�ผ้ามาตัด
ออกเป็นชิ้นๆแล้วแต่จะทำ�ให้เป็นผ้าชนิดใดกล่าวคือตัดเย็บให้เป็นผ้าจีวร สบง หรือ
สังฆาฏิ อังสะ การตัดผ้าให้เป็นผืนนั้นต้องใช้ช่างผู้ชำ�นาญในการตัดเย็บเพราะถ้าตัด
ไม่ได้ขนาดการเย็บให้ผ้าให้เป็นผืนจะไม่สวยงามและไม่ได้ขนาด เมื่อได้ผ้าเป็นผืนตาม
ที่ต้องการแล้ว นำ�ผ้าไปแช่น้ำ�  เพื่อให้น้ำ�ได้ซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า เพราะเมื่อเวลาย้อมสีที่
ใช้ย้อมผ้าจะสามารถซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้อย่างดี ในการย้อมผ้าครั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบการ
ย้อมผ้าจะต้องตรวจสอบก่อนว่า พระที่วัดนั้นใช้ผ้าสีอะไร เช่นใช้สีเหลืองก็จะย้อมด้วย
สีเหลือง หรือถ้าพระใช้ผ้าสีกลัก(สีเหลืองเข้มเช่นผ้าที่พระธุดงค์ใช้) ก็จะใช้สีกลักย้อม
โดยสีที่ย้อมจะใช้สีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการทำ�ผ้าให้แห้ง ซึ่ง
จะได้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน คือ การใช้คนจับปลายผ้าแล้วช่วยกันสลัดน้ำ�ให้ออก
จากผืนผ้า จนกว่าผ้าจะแห้งจึงจะหยุด เสร็จแล้วจึงนำ�ไปมัดรวมกันเป็นชุดเพื่อถวาย
เป็นผ้าจุลกฐินต่อไป
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ภาพที่ ๙ ฝ้ายเมื่อผ่านการปั่นให้เป็นเส้นแล้วนำ�มาต่อเพื่อทำ�เป็นหูกและนำ�มาทอ

ภาพที่ ๑๐ ผ้าที่ทอได้เป็นผืนแล้วและนำ�มาย้อมเป็นผ้าจุลกฐิน
และขั้นตอนการทำ�ผ้าให้แห้ง
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ภาพที่ ๑๑ ผ้าจุลกฐินที่เสร็จแล้วและพร้อมที่จะนำ�ไปถวายพระ

จุลกฐิน : การสืบทอดประเพณีเพื่อย้อนรำ�ลึกสู่อดีต
ชาวบ้านสิงห์ ตำ�บลสิงห์ จังหวัดยโสธร เป็นชนเผ่าไท-ลาว ซึ่งถือว่าเป็นชน
กลุ่มใหญ่ในภาคอีสานของประเทศไทย สาเหตุที่เรียกว่าเป็นเผ่า ไท-ลาว เนื่องมาจาก
ชาวบ้านสิงห์นยิ มรับประทานข้าวเหนียว ปลาแดก (ปลาร้า) ส้มตำ� ไก่ยา่ ง และสำ�เนียง
พูดและคำ�ศัพท์แตกต่างไปจากภาษาของคนในกลุ่มภาคกลาง และภาคใต้๙ และเป็น
ทีน่ า่ สังเกตว่าชาวบ้านสิงห์จะอ้างตนเองว่า เป็นกลุม่ ลาวเวียงทีอ่ พยพมาจากเวียงจันทน์
ซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่มาตั้งเมืองยโสธรในปัจจุบัน หรือจะเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของ
ชาวยโสธรก็ได้ ดังนั้นประเพณีต่างๆชาวบ้านจึงอ้างว่าพวกเขาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ พิธีเลี้ยงผีมเหศักดิ์ ประเพณีสงกรานต์
เป็นต้น
ประเพณีจลุ กฐินนัน้ ชาวบ้านสิงห์ได้เคยมีการประกอบพิธอี ยูบ่ า้ ง แต่ครัง้ อดีต
จากการสัมภาษณ์ พระครูฉันทกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ รองเจ้าคณะ
อำ�เภอเมืองยโสธร กล่าวว่า๑๐
บุญยงค์ เกศเทศ, วัฒนธรรมเผ่าพันธุม์ นุษย์, (มหาสารคาม : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๑) หน้า ๑๐๕.
๑๐
สัมภาษณ์พระครูฉนั ทกิจโกศล, เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุบา้ นสิงห์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.
๙
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“ประเพณีการทำ�จุลกฐินนั้น ในอดีตเคยทำ�มานานแล้วแต่ในปัจจุบันห่างหาย
ไปในปีนคี้ อื ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีว่ ดั ยังไม่ได้รบั กฐิน เพราะว่ายังไม่มคี นมาปักหรือ จองกฐิน
ไว้ดังนั้น ในปีนี้จึงได้จัดทำ�จุลกฐินขึ้น โดยร่วมกับชมรมชีวานุภาพ บ้านกุดระหวี่ เป็น
เจ้าภาพร่วมกับชาวบ้านสิงห์จัดทำ�จุลกฐินถวายที่วัดบ้านสิงห์ วัดบ้านกุดระหวี่ และ
วัดบ้านนาจาน อำ�เภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประกอบกับในปีนที้ างวัดจะสร้างศาลา
การเปรียญขึน้ จึงใช้ประเพณีจลุ กฐินนีเ้ ป็นการบอกบุญให้กบั ผูใ้ จบุญมาร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างศาลาการเปรียญ”๑๑
จากคำ�บอกเล่าของพระครูฉันทกิจโกศล จะเห็นได้ว่า ประเพณีการทำ�จุล
กฐินหรือกฐินแล่นนั้น ชาวบ้านสิงห์เคยทำ�มาในอดีต แต่ในครั้งนี้ต้องการทำ�ขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจ

วัดศรีธาตุ : พื้นที่พิธีกรรม และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการรื้อฟื้นประเพณี
จุลกฐิน
วัดศรีธาตุบ้านสิงห์ เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๖๐๑๒ ท้าวคำ�โส
ท้าวคำ�สู ท้าวคำ�สุย ข้าราชบริพารของพระวอพระตาได้เดินทางมาสำ�รวจบ้านเมือง
เพื่อจัดตั้งเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อใช้ป้องกันกองทัพของเจ้าสิริบุญสาร เมื่อเดินทางมา
ถึงบริเวณวัดศรีธาตุ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ดงผีสิง จึงเข้าสำ�รวจและได้พบวัดศรีธาตุ
ถูกปกคลุมด้วยป่า จึงได้หักร้างถางพงและบูรณะจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเพื่อใช้ทำ�กิจกรรม
สำ�คัญของชุมชน
ในอดีตวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมสำ�คัญๆของชุมชน
โดยเฉพาะพิธีกรรมบุญบั้งไฟที่จะต้องจัดก่อนบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะ
ชาวบ้านทีน่ ใี่ ห้รายละเอียดสอดคล้องกันว่า ก่อนทีป่ ระเพณีบญ
ุ บัง้ ของจังหวัดยโสธรจะ
จัดขึ้น ชาวบ้านสิงห์จะต้องจัดบุญบั้งไฟก่อนยโสธร เพราะถ้าไม่ทำ�ที่นกี้ ่อน จะมีอาเพศ
ต่างๆ เกิดขึ้นในงานบั้งไฟของยโสธร และอีกเหตุผลหนึ่งคือบ้านสิงห์ถือว่าเป็นบ้าน
พี่ของบ้านสิงห์ท่า (ที่ตั้งเมืองยโสธรปัจจุบัน) ดังนั้นบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีสำ�คัญ
๑๑

สัมภาษณ์ พระครูฉันทกิจโกศล, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.
พระครูฉนั ทกิจโกศล. พิธฉี ลองสมณศักดิพ์ ดั ยศรองเจ้าคณะอ�ำเภอชัน้ เอกและท�ำบุญ
อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี, (ยโสธร: ศิริธรรมออฟเซ็ท ๒๕๕๓) หน้า ๑๓.
๑๒
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ของชาวยโสธรจึงจำ�เป็นจะต้องให้บ้านสิงห์จัดก่อน นอกจากนี้ประเพณีบุญสงกรานต์
วัดศรีธาตุบา้ นสิงห์กเ็ ป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ ในพิธสี งกรานต์มพี ธิ ถี วายผ้าพระ
ธาตุองอาจกะบานหลวง มีพิธีฮดสงฆ์ (การรดน้ำ�พระภิกษุสงฆ์) ประเพณี “บุญเผวด”
(เทศน์มหาชาติ) ซึ่งงานบุญใหญ่ของชาวบ้านสิงห์พระผู้เทศน์จะเทศน์เรื่องราวของ
พระเวสสันดรด้วยคัมภีร์ที่เป็นตัวอักษรธรรมอีสาน
ในปัจจุบันวัดศรีธาตุยังคงเป็นวัดสำ�คัญของชาวชุมชนที่นี้ พิธีกรรมต่างๆ
ทีจ่ ดั ขึน้ ตาม ฮีตสิบสองจะใช้สถานทีว่ ดั ศรีธาตุเป็นทีจ่ ดั งานประเพณีถงึ แม้หมูบ่ า้ นสิงห์
จะมี ๒ วัดก็ตาม และที่สำ�คัญอีกอย่างคือเจ้าอาวาสพระครูฉันทกิจโกศลเป็นรองเจ้า
คณะจังหวัดยโสธร กิจกรรมต่างๆจึงใช้วัดศรีธาตุเป็นสถานที่จัดงานทุกครั้ง
ในการจัดงานประเพณีจุลกฐินในครั้งนี้เจ้าภาพได้ใช้วัดศรีธาตุบ้านสิงห์เป็น
สถานทีจ่ ดั ทำ�ผ้าจุลกฐินและเป็นวัดอีกวัดหนึง่ ทีน่ �ำ ผ้าจุลกฐินถวาย ซึง่ การทำ�ผ้าจุลกฐิน
นั้นที่วัดเคยทำ�มาก่อนหลายครั้งตั้งแค่อดีต และเรื่อยมา อีกอย่างวัดศรีธาตุเป็นวัดที่
มีประวัติและความเป็นมายาวนาน เจ้าภาพจึงต้องการรื้อฟื้นประเพณีทำ�บุญจุลกฐิน
เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เคยสืบทอดมาแต่อดีตให้คงอยู่และเป็นการรักษาฮีตสิบสอง
ซึ่งเป็นพิธีกรรมในรอบปีของชาวอีสานให้ยังคงดำ�รงอยู่ต่อไป

ภาพที่ ๑๒ หอไตรกลางน้ำ�วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์
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จุลกฐิน: การปรับเปลี่ยนและประดิษฐ์สร้างพิธีกรรม
ประเพณีบุญจุลกฐินของชาวบ้านสิงห์ในอดีตเคยทำ�มาหลายครั้งโดยเฉพาะ
๒ ครั้งล่าสุดคือในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจัดทำ�จุลกฐินที่แตกต่าง
ออกไปจากในอดีต จากคำ�บอกเล่าของพระครูฉันทกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ
กล่าวว่าจุลกฐินทั้งสองครั้งหลังมีขั้นตอนต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปทั้งนี้อาจเพื่อให้เข้ากับ
บริบทของพื้นที่และช่วงเวลา เช่นพิธีบวงสรวงภูมิมาเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในบ้านสิงห์
การสืบชะตา การประกวดสาวงามเพี่อเก็บดอกฝ้าย เป็นต้น๑๓ จากการที่ผู้วิจัยได้เข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญจุลกฐินทั้ง ๒ ครั้ง ผู้วิจัยสังเกตว่าบุญจุลกฐินครั้งล่าสุดคือ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขั้นตอนของพิธีกรรมมากที่สุด หรือ
การประดิษฐ์สร้างพิธีกรรม หรือ ประเพณีประดิษฐ์ นั่นเอง
การประดิษฐ์สร้างประเพณีจุลกฐินในครั้งนี้เป็นการนำ�เอาพิธีกรรมที่มีมา
แต่ในอดีตมาสร้างใหม่โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนมาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ใหม่ๆ
โดยยังคงอ้างอิงสถานการณ์เก่า ตามนัยยะของความหมายของประเพณีประดิษฐ์ที่
มีความหมายว่า เป็นชุดของวิธีปฏิบัติการที่ถูกกำ�หนดขึ้นโดยกลุ่มผู้มีอ�ำ นาจเหนือกว่า
สร้างกฎเกณฑ์ให้เกิดค่านิยม การยอมรับซึ่งจะปรากฏในรูปของสัญลักษณ์ มีการส่ง
ทอดค่านิยมหรือแบบแผนปฏิบัติที่แน่นอนจนกลายเป็น บรรทัดฐานของสังคม๑๔ เช่น
ประเพณีปีใหม่ของเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นการประดิษฐ์สร้างจากอำ�นาจภาครัฐใน
ระดับท้องถิน่ โดยยังคงเค้าเดิมของประเพณีทมี่ มี าในอดีต มีการคัดสรรหรือตัดขัน้ ตอน
พิธีกรรมบางส่วนทิ้งไป หรือเพิ่มเติมขั้นตอนบางอย่างขึ้นมา๑๕ หรือกรณีการใช้
มโนทัศน์และสัญลักษณ์ในงานบุญแปดหมืน่ สีพ่ นั ขันธ์ของชาวบ้านท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการสร้างเครือ่ งประกอบพิธเี พือ่ สร้างพิธกี รรมขึน้ มาโดยตีความจาก
๑๓

สัมภาษณ์ พระครูฉันทกิจโกศล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.
Eric Hobsbawm and Terence Ranger. The invention of tradition, (London:
Cambridge university press, ๑๙๘๓) หน้า ๑-๒.
๑๕
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. หลวงพระบางเมืองมรดกโลก: พื้นที่พิธีกรรมและการต่อรอง
เชิงอัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
๒๕๕๑, หน้า ๒๓๑-๒๓๓.
๑๔
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คัมภีร์ใบลานเพื่อสร้างพิธีกรรมเป็นรูปธรรม๑๖
ประเพณีบญ
ุ จุลกฐินวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์เป็นการนำ�เอาประเพณีในฮีตสิบสอง
ของชาวอีสานมารือ้ ฟืน้ ใหม่และเพิม่ เติมขัน้ ตอนบางอย่างเข้าไปในพิธกี รรมโดยกลุม่ คน
ที่เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าภาพกฐินซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำ�นาจเป็นผู้กำ�หนดขึ้นโดยใช้ป้าย
ขนาดใหญ่เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์งานและอ้างอิงคิริมานนทสูตรมาเป็นเครื่อง
กำ�หนดการบริจาคร่วมในงานจุลกฐินในครั้งนี้

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : ขั้นตอนการประดิษฐ์สร้างประเพณี
ก่อนถึงวันงานจุลกฐินหนึ่งวันเจ้าภาพจะขอแรงชาวบ้านสิงห์นำ�เครื่องมือ
ต่างมาไว้ในบริเวณวัดบ้านสิงห์ตลอดจนการเตรียมงานและขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะ
บริเวณหน้าอุโบสถพระเจ้าใหญ่และสิงห์หินจะตั้งเครื่องบูชาเทวดา และสิงห์ศักดิ์สิทธิ์
ที่อยู่ภายในบริเวณวัดบ้านสิงห์โดยมีการตั้งขันหมากเบ็งใหญ่ไว้สูงสุด และตามด้วย
เครื่องบูชาและผลไม้ชนิดต่างๆตั้งบูชา ที่หน้าอุโบสถ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดย
เฉพาะพระเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างมานามพร้อมกับสิงห์หินแกะสลัก
ที่สร้างโดยพระยาศรีวรราช ในปีศักราช ๑๒๑๘ ซึ่งตามคำ�บอกเล่าของพระครู
ฉันทกิจโกศลกล่าวว่า พระยาศรีวรราชได้สร้างสิงห์ขึ้น ๒ ตัว ตัวหนึ่งอยู่ที่อุโบสถวัด
บ้านสิงห์ส่วนอีกตัวหนึ่งนำ�ไปไว้ที่บ้านสิงห์ท่า (เมืองยโสธร) จึงมีเรื่องเล่าอีกว่า
ในวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสิงห์ที่อยู่วัดศรีธาตุซึ่งเป็นสิงห์ตัวผู้จะกระโดดลงลำ�ห้วย
ที่อยู่ข้างหมู่บ้านไปหาสิงห์ตัวเมียที่อยู่วัดสิงห์ท่า ลำ�ห้วยที่สิงห์ตัวผู้กระโดดลงไป
จึงได้ชื่อว่า ห้วยลำ�ทวน ซึ่งเป็นการเลียนเสียงการกระโดดลงน้ำ�ของสิงห์ตามภาษา
ถิ่นอีสานจากความศักดิ์สิทธิ์ของสิงห์หินแกะสลักตัวนี้ได้ถูกมิชีพขโมยไปถึง ๖ ครั้ง
แต่ละครั้งติดตามมาได้ทุกครั้ง ปัจจุบันสิงห์หินแกะสลักตัวนี้ได้ประดิษฐานอย่าง
แน่นหนาในอุโบสถข้างพระเจ้าใหญ่ภายในวัดศรีธาตุบ้านสิงห์ แท่นบูชามี ๓ ชั้น
ชั้นแรกเป็นที่วางขันบูชา (ขันหมากเบ็ง ในภาษาอีสาน) แท่นบูชาชั้นที่ ๒ จะเป็นที่วาง
พิเภก เมืองหลวง. มโนทัศน์และสัญลักษณ์ในงานแปดหมื่นสี่พันขันธ์ ที่บ้านท่าม่วง
อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : การศึกษาในฐานะพิธกี รรมประดิษฐ์, วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์มหา
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔, หน้า ๑๑๗-๑๑๘.
๑๖
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พานน้ำ�หอม ส่วนแทนบูชาชั้นที่ ๓ จะเป็นผลไม้ต่างๆ ได้แก่ส้มโอ กล้วย หมาก
แท่นบูชาทั้ง ๓ ชั้นจะรองด้วยผ้าสีขาว ประดับด้วยธงสีแดง นอกจากนี้ทั้งสี่ทิศยังใช้
ฉัตร ๗ ชั้นเป็นเครื่องประดับซึ่งแสดงถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบวงสรวงเทวดา
อารักษ์และพระภูมเิ จ้าที่ เริม่ เวลา ๐๖.๐๙ น. ซึง่ พิธตี า่ งๆจะต้องมีเลข ๙ ลงท้ายเสมอ
เช่นพิธีเก็บดอกฝ้าย เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีจุดเทียนชัย เวลา ๑๐.๑๙ น. เป็นการใช้
ตัวเลขเพื่อให้เกิดศิริมงคลจากนั้นพราหมณ์ผู้ทำ�พิธีจะกล่าวชุมนุมเทวดา และประกาศ
ความยิ่งใหญ่ของการถวายผ้าจุลกฐิน วัตถุสัญลักษณ์ที่นำ�มาตั้งเพื่อเป็นการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์บนยอดของขันหมากเบ็งซึ่งเป็นเครื่องบูชาตามคติความเชื่อของชาวอีสาน
คือไข่ไก่ ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ผลไม้ต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นเช่น
กล้วย มะพร้าว หมาก สัปปะรด จะถูกนำ�มาวางเรียงต่อกัน ยังเป็นเครื่องเน้นย้ำ�ให้
เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์หลังจากพราหมณ์ท�ำ พิธเี สร็จแล้วชาวบ้านและผูม้ าร่วมในพิธี
ต่างเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์ในครั้งนี้เจ้าภาพได้นำ�ดนตรีมาบรรเลงประกอบ
เข้ามาประกอบ ทำ�ให้เห็นถึงความขลังและศักดิ์สิทธิ์ สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับ
ผู้เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้การที่ผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่ด้วยเสื้อผ้าสีขาว ทำ�ให้เห็นถึงความ
บริ สุ ท ธิ์ และยั ง ทำ �ให้ เ ห็ น ถึ ง ความผสมกลมกลื น และความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
พุทธ พราหมณ์ และผี อย่างชัดเจน นอกจากนี้ควันธูปที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทำ�ให้รู้สึกว่า
ผู้คนที่เข้าร่วมอยู่บนสวรรค์

พิธีสืบชะตา : การประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
ประเพณีทำ�บุญจุลกฐินเป็นประเพณีที่นิยมทำ�กันในถิ่นภาคเหนือ ซึ่งในทาง
แถบภาคอีสานไม่ค่อยนิยมปฏิบัติกันมากนักเนื่องจากต้องใช้แรงคนมากแล้ว ยังต้อง
ใช้ทุนมาก ที่สำ�คัญคือต้องทำ�ให้เสร็จภายในวันเดียว ซึ่งชาวอีสานเรียกพิธีทำ�บุญจุล
กฐินว่า “กฐินแล่น” คือการทำ�กฐินให้เสร็จภายในวันเดียว หรือทำ�กฐินอย่างเร่งด่วน
แต่ทตี่ �ำ บลสิงห์มกี ลุม่ ชาวบ้านทีเ่ รียกตนเองว่า “ชมรมชีวานุภาพ” พระครูฉนั ทกิจโกศล
กล่าวว่า ชมรมชีวานุภาพ เป็นกลุ่มที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา การจัด
งานจุลกฐินในครั้งนี้ชาวชมรมชีวานุภาพ เป็นผู้นำ�ในการทำ�ผ้าจุลกฐินเพื่อทอดถวายที่
วัดบ้านสิงห์การบอกบุญไปยังชาวบ้าน คณะผูแ้ สวงบุญ และพุทธศาสนิกชนทัง้ ใกล้และ
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ไกลเพื่อให้มาร่วมกันทำ�บุญจุลกฐินในครั้งนี้เจ้าภาพใช้พิธีสืบชะตา เชิญชวนให้กับ
ชาวบ้าน ผู้ศรัทธาและผู้แสวงบุญที่มาร่วมทำ�บุญในครั้งนี้ได้รับรู้ โดยกำ�หนดการได้
ขึ้นป้ายประกาศไว้หน้าวัดเพื่อให้ผู้พบเห็นสนใจในกิจกรรมต่างๆที่เจ้าภาพจะจัดเข้าไว้
ในพิธีกรรม
พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมที่นิยมทำ�กันในทางภาคเหนือ ส่วนทางภาคอีสาน
จะเรียกว่าพิธสี ะเดาะเคราะห์ โดยผูท้ จี่ ะทำ�การสะเดาะเคราะห์คอื ผูท้ ถี่ กู ทักจากหมอดู
หรือผูท้ สี่ ามารถตรวจดวงชะตาราศี นอกจากนีค้ นทีถ่ กู ทักว่ามีเคราะห์จะถึงแก่ชวี ติ ต้อง
แก้เคล็ดด้วยการสะเดาะเคราะห์หรือต่อชะตาชีวิต เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวบ้านสิงห์ให้
ความสนใจเกี่ยวกับพิธีสืบชะตาเพื่อเสริมความเป็น ศิริมงคลมาก เพราะภายในศาลา
การเปรียญที่ทางวัดจัดไว้เพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีสืบชะตา ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าประชาชนที่
เข้าร่วมพิธที �ำ บุญจุลกฐินสนใจพิธกี รรมสืบชะตามาก เนือ่ งจากผูเ้ ข้าร่วมงานได้จบั กลุม่
คุยกันถึงพิธสี บื ชะตาและอีกประเด็นคือทางวัดได้ขนึ้ ป้ายกำ�หนดการให้ประชาชนได้เห็น
อย่างเด่นชัดแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของพิธกี รรมสืบชะตา ภายในศาลาการเปรียญ
วัดศรีธาตุเนือ่ งแน่นด้วยผูค้ นทีเ่ ข้าร่วมพิธสี บื ชะตา องค์ประกอบของพิธสี บื ชะตาไม่วา่
จะเป็นเครือ่ งประกอบพิธี เครือ่ งบูชาครูได้ถกู จัดเตรียมไว้อย่างพร้อมเพรียง พิธเี ริม่ โดย
เจ้าภาพจุลกฐินประเคนขันครูแก่พระสงฆ์จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมพิธที งั้ หมดนำ�ด้ายสายสิญจน์
พันรอบๆ ศีรษะตนเองคนละ ๓ รอบโดยด้ายสายสิญจน์ จะผูกรวมกันและปลายของ
ด้ายสายสิญจน์จะผูกโยงเข้ากับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในศาลา พระสงฆ์ รูปที่
๓ ทำ�หน้าที่กล่าวชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้ ๗ รูปจะเริ่มสวดมนต์ โดยเริ่มจาก
สวดพระปริตร ก่อนไปเรื่อยๆจนจบ ซึ่งเมื่อถึงบท “อโรคยา นิพพานัง ปรมัง สุขัง”
พระสงฆ์จะผูกข้อมือให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมสืบชะตา ขัน้ ตอนสุดท้ายพระเถระผูใ้ หญ่จะประพรม
น้ำ�พระพุทธมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ในพิธีสืบชะตาครั้งนี้เจ้าภาพได้ผูกโยงเรื่องจุลกฐิน
เข้ากับ คิริมานนทสูตร หรืออาพาธสูตร ที่อยู่ในอังคุตรนิกาย ทสกนิบาต อาพาธสูตร
ข้อ ๖๐๑๗ ซึ่งเป็นการแสดงหลักธรรมในหัวข้อสัญญา ๑๐ ประการให้กับผู้ป่วยด้วย
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ฟังหลักธรรมสัญญา ๑๐ ประการนี้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดง
มหามกุฏราชวิทยาลัย. อังคตตรนิกาย ทสกนิบาติ, ( นครปฐม : มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๕๔๒),หน้า ๑๙๐.
๑๗
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ธรรมให้ กั บ พระอานนท์ ฟั ง เนื่ อ งจากพระองค์ ไ ด้ ท ราบถึ ง อาการอาพาธของพระ
คิริมานนท์ จึงได้แสดงสัญญา ๑๐ ประการให้กับพระอานนท์ได้ฟังเพื่อให้พระอานนท์
ได้ไปแสดงต่อให้กบั พระคิรมิ านนท์ได้ฟงั ซึง่ เมือ่ พระคิรมิ านนท์ได้ฟงั แล้วอาการอาพาธ
ทั้งหลายก็จะทุเลาและหายไป เมื่อพระอานนท์ได้แสดงสัญญา ๑๐ ประการให้พระคิริ
มานนท์ได้ฟังแล้ว อาการอาพาธก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง ทางเจ้าภาพผู้ทำ�จุลกฐินพร้อม
กับวัดศรีธาตุได้ขึ้นป้ายใหญ่เด่นชัดถึงการแจกแผ่นซีดี เรื่องคิริมานนทสูตร ให้กับผู้ผู้
เข้าร่วมพิธีจุลกฐินในครั้งนี้
จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ศรัทธาแสวงบุญที่เข้าร่วมบุญจุลกฐินต่างก็เข้าร่วมพิธีสืบ
ชะตาอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทุกคนต่างหวังว่าพิธีสืบชะตาจะเป็นการสร้างขวัญและ
กำ�ลังใจให้กับตนเอง ปราศจากทุกข์ภัย เพื่อจะได้มีกำ�ลังกายกำ�ลังใจต่อสู้กับอุปสรรค
ต่างๆในการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันต่อไป และสิง่ สำ�คัญอีกอย่างคือ การเข้าร่วมพิธกี รรม
สืบชะตาของชาวบ้านนัน้ ยากมาก ดังนัน้ เมือ่ ชาวบ้านได้ขา่ วต่างแสดงความยินดีและเข้า
ร่วมพิธีและร่วมงานอย่างมากมาย ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และ
ความเป็นศิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว เนื่องจากพระสงฆ์ที่สวดในพิธีสืบชะตา
ในครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่แล้วจะเป็นพระเถรานุเถระผูใ้ หญ่เป็นผูน้ งั่ สวดมนต์บริกรรมคาถาทำ�ให้
ผู้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกว่ามีพิธีสืบชะตาในครั้งนี้ขลังและศักดิ์สิทธิ์

ธิดาดอกฝ้าย : เวทีแห่งการประดิษฐ์สร้าง
การคัดเลือกหาสาวงามที่จะทำ�หน้าที่เก็บดอกฝ้าย ภายใต้ชื่อว่า “ ธิดาดอก
ฝ้าย” ในประเพณีบุญจุลกฐินครั้งนี้ มีสาวงามภายในหมู่บ้านของตำ�บลสิงห์เข้าร่วม
การคัดเลือกอย่างมากมายจุดประสงค์ในการคัดเลือกสาวงามครั้งนี้เพื่อให้สาวงามได้
ประชาสัมพันธ์งานจุลกฐินและบอกเล่าเรือ่ งและความสำ�คัญของประเพณีจลุ กฐิน และ
อานิสงส์ทไี่ ด้จากการทำ�บุญจุลกฐิน โดยคุณสมบัตขิ องสาวงามทีเ่ ข้าประกวดจะต้องเป็น
สาวพรหมจรรย์เท่านั้น เพราะสาวงามเพื่อได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้เก็บฝ้ายก่อนเป็น
ลำ�ดับแรก และคุณสมบัติอีกอย่างคือสาวงามที่เข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นชาวตำ�บล
สิงห์เท่านัน้ สาวงามทีเ่ ข้าประกวดหมดคัดจะเลือกไว้เพียง ๔ คนเท่านัน้ ซึง่ ความหมาย
คือเป็นตัวแทนของมเหสีของพระอินทร์ ในการประกวดสาวงามจะต้องชักชวนญาติ
พี่น้องเข้ามาร่วมงาน โดยบอกกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อชักชวนให้ชาวบ้าน
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เข้ามาร่วมงาน ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของการคัดเลือกสาวงามนั้น คือ
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ทำ�หน้าที่ธิดาดอกฝ้าย จะต้องได้รับเงิน
บริจาคมากทีส่ ดุ ในบรรดาสาวงามทัง้ หมด การจากนัน้ เมือ่ ได้สาวงามทัง้ ๔ คนแล้วสาว
งามก็จะถือตะกร้าคนละใบ เดินเข้าไปเก็บดอกฝ้ายก่อนผู้อื่น ในขณะที่สาวงามกำ�ลัง
เก็บดอกฝ้ายต้อง จะมีคณะนางรำ�ออกมาร่ายรำ�ประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสานคือวง
โปงลางบรรเลงคลอไปด้วย การร่ายรำ�ของเหล่านางรำ�ทัง้ หลายเป็นการรำ�ถวายภูมเิ จ้า
ที่ และนางรำ�จะแต่งชุดประจำ�เผ่าของตนมีตะกร้าสะพายหลัง แสดงการเก็บดอกฝ้าย
บรรดาสาวงามทัง้ หลายเมือ่ เก็บดอกฝ้ายเสร็จแล้วจะได้นงั่ พักผ่อน หลังจาก
ที่ทอผ้าจุลกฐินเสร็จเข้าสู่ขบวนการแห่ผ้าจุลกฐินสาวงามทั้งหลายจะได้เป็นผู้นำ�พา
ขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเข้าวัดเพื่อทอดถวายกิจกรรมของสาวงามจึงจะเสร็จสิ้นลง
กิจกรรมของประเพณีทำ�บุญจุลกฐินที่เสริมเข้ามาเพื่อให้ประเพณีสอดคล้อง
กับบริบททางสังคมซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในยุคของโลกาภิวัฒน์ เพียงเพื่อ
ต้องการตอบสนองสังคมที่กำ�ลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า ความหมายของวัตถุสัญลักษณ์
ที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเป็นการประดิษฐ์สร้างความหมายใหม่เพิ่มเติมความหมายเดิม
จึงเป็นปรากฏการณ์ “การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้าง” ให้สอดคล้องสัมพันธ์และยึดโยง
กับประเพณีจุลกฐินเดิมที่เคยมีมาในอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องร้อยรัดกันได้ ซึ่ง
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการโหยหาอดีตอีกครั้งหนึ่ง

การปรับเปลี่ยนบทบาทของประเพณีจุลกฐิน
จุดมุ่งหมายของการประกอบประเพณีทอดกฐินของชาวอีสาน ไม่ว่าจะเป็น
กฐินสามัคคี หรือจุลกฐินก็ตาม เพื่อต้องการได้อานิสงส์และดำ�รงไว้ซึ่งประเพณี เพื่อ
แสดงความเคารพต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ สร้างความสามัคคีในกลุม่ ญาติพนี่ อ้ งและสร้างความ
กลมเกลียวสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ดำ�รงพระพุทธศาสนาเพื่อค้ำ�จุนสังคม โดย
เฉพาะพระสงฆ์ทเี่ ป็นตัวแทนของพุทธศาสนาได้ปฏิบตั ภิ ารกิจทางสงฆ์ให้ส�ำ เร็จลุลว่ งไป
ด้วยดี และบทบาทในการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยประเพณีบุญกฐินแต่ละ
ครั้งจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืน ส่วนเจ้าภาพที่เป็นผู้สร้างองค์กฐิน เป็นผู้มีศรัทธา
อย่างแรงกล้าในพุทธศาสนา ก่อนจะจัดกฐินจะต้องบอกบุญไปกับญาติพี่น้อง มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า ผู้เข้าร่วมพิธีนั้นจะเป็นญาติพี่น้องและชาวบ้านของหมู่บ้านที่จะมา
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ช่วยงานซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดทำ�สถานที่
แต่ในปัจจุบนั นีป้ ระเพณีการทอดผ้าจุลกฐินของชาวอีสาน ได้ถกู เปลีย่ นบทบาท
ออกไปจาก การทอดผ้ากฐิน หรือผ้าจุลกฐิน ทีช่ าวบ้านนำ�ผ้าไปทอดถวายทีว่ ดั นอกจาก
จะถวายผ้าแล้ว จะมีการถวายปัจจัยให้กับทางวัด คือ เงิน เพราะก่อนจะถวายผ้าจะ
มีการประกาศยอดเงินที่ทางเจ้าภาพได้มาเพื่อถวายวัด ถ้าได้เงินถวายเข้าวัดมากจะ
เป็นการมองว่า เจ้าภาพเป็นคนที่มีบารมีมาก สามารถหาเงินเข้าวัดได้จำ�นวนมาก ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้คือบทบาทที่เปลี่ยนไปสำ�หรับสังคมชาวอีสานในปัจจุบัน ซึ่งบทบาทของการ
ถวายผ้าจุลกฐินของวัดบ้านสิงห์ คือ

๑. บทบาทของจุลกฐินในการระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์
แก่วัด
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ชาวอีสานได้ใช้ประเพณีต่างๆเพื่อหารรายได้เพื่อ
ปลูกสร้างสิ่งต่างๆที่ทางวัดเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวัด เช่นการสร้างอุโบสถ การสร้าง
ศาลาการเปรียญ โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ จุลกฐินบ้านสิงห์เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า บทบาทของจุลกฐินได้ถูกปรับเปลี่ยนไป จากเดิมที่ทำ�เพื่อให้ได้อานิสงส์ เป็นการ
ระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทางวัดได้ตั้งไว้ เมื่อทางวัดต้องการทุนมาสร้างศาลา
การเปรียญ เพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ และสนามสอบนักธรรมบาลีสนามหลวง และ
ใช้เป็นที่จัดประชุมให้กับหมู่บ้านและหน่วยราชการที่จะมาใช้ ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็น
อย่างมากสำ�หรับวัดศรีธาตุต้องมีทุนมารองรับสิ่งเหล่านี้ แต่เป็นที่ทราบกันว่าทางวัด
ไม่ มี ร ายได้ ม ากมายที่ จ ะมาปลู ก สร้ า งสิ่ ง เหล่ า นี้ ดั ง นั้ น จึ ง หาแนวทางในการที่ จ ะ
ระดมทุน ในประเพณีทอดถวายผ้าจุลกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำ�คัญของชาวพุทธ
ทางวัดศรีธาตุจึงได้แทรกกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญตามกำ�หนดการที่
ประกาศไว้ และเป็นที่เข้าใจกันได้ว่า วัดต้องการบอกบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้อานิสงส์สองทางคือจากการเป็นเจ้าภาพร่วมถวายผ้า
จุลกฐิน และบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณะสมบัติให้กับทางวัดด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็น
กลอุบายอย่างแยบยล จากการสัมภาษณ์พระครูฉันทกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ
บ้านสิงห์ กล่าวว่า
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“ทางวัดต้องการสร้างศาลาเพือ่ ใช้เป็นสนานสอบนักธรรมบาลี
สนามหลวง และใช้เป็นที่ประชุม เพราะตำ�บลสิงห์เป็นหมู่บ้านเก่
แก่ และวัดศรีธาตุบ้านสิงห์ก็เป็นวัดที่มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
ในละแวกนี้ให้ความเคารพบูชา ดังนั้นเมื่อมีการจัดงานแต่ละครั้ง
สถานที่ ที่ใช้เป็นศูนย์รวมยังไม่ค่อยดีมากนัก ประกอบกับศาลา
การเปรียญหลังเก่าที่สร้างมานาน ชำ�รุดมาก ถ้าจะซ่อมบำ�รุงคง
ใช้งบประมาณในการสร้างมาก ทางวัดและชาวบ้านจึงได้ประชุม
ตกลงให้สร้างหลังใหม่ แต่งบประมาณที่จะใช้สร้างทางวัดยังไม่มี
จึงต้องมีการระดมทุนจากชาวบ้านและการบอกบุญจากผูใ้ จบุญจาก
ภายนอกหมู่บ้านที่มีมีศรัทธาในพุทธศาสนา”๑๘
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าวัดใช้ประเพณีจุลกฐินเป็นการระดมทุน เพื่อ
สร้างศาลาวัด ซึ่งเจ้าภาพที่ทอดถวายผ้าจุลกฐินก็จะรวบรวมเงินที่ได้จากการบริจาค
ให้กับทางวัด นอกจากรายได้ที่นำ�มาสบทบที่พบในงานจุลกฐินบ้านสิงห์คือ ได้จาก
ผู้มาร่วมงาน ซึ่งผู้ร่วมงานในครั้งนี้จำ�แนกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็น
ผู้ที่มาร่วมประเพณีโดยการบอกกล่าวจากเจ้าภาพจุลกฐิน ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ชัดเจนว่า
เป็นผู้ที่มาจากที่อื่นไม่ใช่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่ดี มาโดยคำ�ชักชวน
ของเจ้าภาพ กลุ่มที่สองคือผู้ร่วมงานที่เป็นชาวบานสิงห์และหมู่บ้านใกล้เคียง กลุ่มนี้
จะบริจาคตามกำ�ลังศรัทธา และส่วนหนึ่งจะเป็นชาวบ้านที่เข้ามาช่วยโดยเป็นกลุ่มที่
ใช้แรงงาน เช่น การมาทำ�ครัว การเตรียมสถานที่ และช่วยแรงงานในด้านต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันก่อนจะประกอบ พิธีทอดผ้าจุลกฐิน ทางวัดได้นิมนต์พระผู้ใหญ่วาง
ศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้น โดยชาวบ้านและผู้ที่มีจิตศรัทธา
ร่วมกันซื้อไม้มงคล ๗ อย่าง เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างศาลา โดยชุดของ
ไม้มงคลที่ทำ�นั้น มีราคา ๑๐๐ บาท ซึ่งขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว และทางวัดยังได้
มีการให้ชาวบ้านนำ�สินค้ามาวางจำ�หน่ายภายในวัดอีกด้วย เช่นผ้าที่กลุ่มแม่บ้านทำ�ขึ้น
รายได้ทั้งหมดนำ�เข้ากับทางวัด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

๑๘

สัมภาษณ์พระครูฉนั ทกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดศรีธาตุบา้ นสิงห์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.
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๒. บทบาทของจุลกฐินในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับผี
ชาวบ้านสิงห์นอกจากจะนับถือพุทธศาสนาแล้วยังนับถือผี ดังจะเห็นได้จาก
บ้านสิงห์มีศาลาหลักบ้านทั้ง ๓แห่งซึ่งศาลหลักบ้านสถานที่ใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงผีใน
วันขึ้น ๓ ค่ำ�เดือน ๘ ของทุกปี ศาลหลักบ้านชาวบ้านสิงห์เรียกว่า “หอโฮง” แต่เดิม
บ้านสิงห์แบ่งหมูบ่ า้ นออกเป็นคุม้ เวียงหรือโฮงหลวง หมายถึงบ้านเรือนของเจ้าเมือง๑๙
ซึง่ ตัง้ อยูก่ ลางหมูบ่ า้ นใกล้หออัญญาพ่อเฒ่า คุม้ เวียงแต่เดิมมีเสาไม้แก่นกลึงเป็นหัวเม็ด
ปักล้อมรอบมีประตูเข้า-ออก ภายในรั้วมีบ้านเรือนปลูกอยู่ประมาณ ๓-๕ หลัง
ล้วนเป็นบ้านของชนชั้นเจ้านายทั้งสิ้น๒๐ บรรดาผีที่ชาวบ้านเลี้ยงจะเป็นผีมเหศักดิ์
หรือผีบรรพบุรุษที่เคยสร้างบ้านในสมัยพระวอพระตา กลุ่มวิญญาณผีบรรพบุรุษ
เหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านสิงห์ โดยเลือกร่างทรงที่เป็นลูกหลานที่มีเชื้อสายของ
ตนเอง อย่างเช่นนางประยูร ปทุมชาติ ที่เป็นเจ้าของหอโฮงแห่งที่ ๓ ที่ตั้งอยู่ภายใน
บ้านของนางเอง นางบอกว่าเป็นร่างทรงของท้าวคำ�สุย และท้าวขุนหาญ๒๑ (ข้าราช
บริพารของพระตาที่มาแสวงหาเมืองหน้าด่าน) เมื่อท้าวคำ�สุยสิ้นชีวิตลง ชาวบ้านยัง
เคารพนับถือและอัญเชิญวิญญาณของท้าวคำ�สุยเป็นมเหศักดิ์หลักบ้านสืบมา เรียกว่า
อัญญาพ่อเฒ่าใหญ่ ซึ่งมีหอผีอยู่กลางหมู่บ้าน(หอใน) อัญญาพ่อเฒ่าน้อยมีหอผีอยู่
หอนอก หน้าสำ�นักงานการองค์การบริหารส่วนตำ�บลสิงห์ และอัญญาขุนหาญ มีหออยู่
ในโฮงหรือคุม้ เวียงซึง่ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นยายประยูร ชูรตั น์ แต่เดิมเป็นหอหลังเดียวแต่ปจั จุบนั
นางประยูร ได้สร้างบ้านเชื่อมต่อกับหอผีดังกล่าว จึงดูเสมือนเป็นบ้านหลังเดียวกัน
คำ�ว่า “อัญญา” เป็นภาษาอีสาน หรือเรียกว่า “อาชญา” อัญญาสี่ เป็นระบบ
การปกครองหัวเมืองอีสานและสมัยอาณาจักรล้านช้าง ๒๒ ก่อนที่จะมีการปฏิรูป
วิศิษฐ์ ดวงสงค์.โฮงหลวง (พระศรีวรราช) : จวนเจ้าเมือง, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.) หน้า ๕๔๖๖.
๒๐
บำ�เพ็ญ ณ อุบล. พระวอ พระตา : บุคคลสำ�คัญ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.)หน้า ๔๖๐๒.
๒๑
สัมภาษณ์นางประยูร ชูรัตน์. ร่างทรงเจ้าคำ�สุย, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑.
๒๒
ธวัช ปุณโณทก. “อาญาสี่: ระบบการปรกครอง” ใน สารานุกรมไทยภาคอีสานเล่ม
๑๕ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒),หน้า ๕๒๐๙-๕๒๑๕.
๑๙
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การปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ
อาญาสี่นั้นเป็นตำ�แหน่งของขุนนางในระดับต่างๆ ได้แก่ เจ้าเมือง อุปราช ราชบุตร
ราชวงศ์ ซึ่งต่ำ�แหน่งเจ้านายทั้งสี่ มีอำ�นาจเด็ดขาดที่จะให้คุณและโทษแก่ใครใน
สถานใดก็ได้ มีความเป็นไปได้วา่ วิญญาณบรรพบุรษุ ทีช่ าวบ้านเคารพยกย่องอาจจะเป็น
ชนชั้นเจ้าเมืองเก่ามาก่อน แต่คงไม่ทราบชื่อเดิมหรือเล่าสืบต่อกันมาจนหลงลืมไป
ในปัจจุบันจึงเรียกเพียงว่า “อัญญาพ่อเฒ่า”
หอหรือศาลผีที่สำ�คัญตั้งอยู่ในโฮงหรือคุ้มเวียง แต่เดิมใช้เลี้ยงผีเจ้านายซึ่ง
จะแยกกันเลี้ยง แต่ในปัจจุบันหอเลี้ยงผีบางที่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นบ้านเรือนของนาง
เทียม เช่นที่บ้านของนางเทียมยูร ดังนั้นเวลาเลี้ยงผีประจำ�ปีจึงย้ายไปเลี้ยงรวมกันที่
หอกลางหมู่บ้านแทน ภายในหอมีรูปสัญลักษณ์อัญญาพ่อเฒ่า ๒ คน นั่งอยู่ ชาวบ้าน
เชือ่ ว่ามีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็นทีเ่ คารพบูชาของชาวบ้านมาก ตามธรรมเนียมประเพณี
ชาวบ้านจะทำ�พิธีเลี้ยงผีอัญญาพ่อเฒ่าในวันขึ้น ๓ ค่ำ�  เดือน ๖ ของทุกปี จะเป็นวัน
เลี้ยงผีประจำ�ปีของหมู่บ้าน แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ตรงกับวันอังคาร ถ้าตรงกับวันอังคาร
ต้องเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๘ ค่ำ�เดือน ๗ เนื่องจากวันอังคารเป็นวันแข็ง ผีจะไม่ลงเด็ด
ขาดจึงเลี้ยงไม่ได้ พิธีเลี้ยงผีประจำ�ปีของหมู่บ้านจะทำ�อย่างยิ่งใหญ่ ช่วงเช้าชาวบ้าน
จะจัดเตรียมอาหารโดยเน้นลาบควาย(ลาบแดง ลาบขาว) แจ่ว และผักสดกินกับลาบ
ข้าวเหนียว เหล้า ยาสูบและผลไม้เป็นหลัก
ปัจจุบนั ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นสิงห์ยงั คงนับถือพุทธศาสนาควบคูไ่ ปกับการนับถือผี
โดยมีวดั ศรีธาตุ เป็นศูนย์กลางในการปฏิบตั ศิ าสนกิจและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
หมู่บ้าน เช่น ประเพณีเทศน์มหาชาติ บุญบั้งไฟ และจุลกฐิน วัดและหมู่บ้านจึงไม่ได้
แยกออกจากกัน เมื่อถึงเวลาทำ�บุญตามฮีตสิบสอง ชาวบ้านทุกคนก็จะพร้อมใจกันมา
ทำ�บุญที่วัดทุกครั้ง หรือบางครั้งพระเณรก็จะเข้าร่วมพิธีกับชาวบ้าน เช่นในประเพณี
บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำ�คัญของหมู่บ้าน ชาวบ้านจะทำ�บั้งไฟเพื่อมาถวายพระ
ธาตุองค์อาจกะบานหลวง ทางวัดก็จะทำ�บั้งไฟเพื่อบูชาพระธาตุเช่นกัน ซึ่งแต่เดิม
พระธาตุองอาจกะบานหลวงอยู่ภายนอกเขตวัด แต่ต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้
เล็งเห็นความสำ�คัญพระธาตุจึงได้ขยายอาณาเขตของวัดออกไป เพื่อให้พระธาตุได้
อยู่ภายในวัด เป็นการบอกเป็นนัยยะว่า พุทธและผีสามารถดำ�รงอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมานฉันท์ แม้แต่พระสงฆ์เองก็ยอมรับในอำ�นาจของผีเช่นกัน เช่นเมื่อมีชาวบ้านมา
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บนบานองค์พระธาตุและอยากได้ก้อนอิฐในประธาตุเพื่อนำ�ติดตัวไปตามที่ต่างๆ ก็จะ
นิมนต์พระสงฆ์เป็นผู้หยิบก้อนหินซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของพระธาตุ ชาวบ้านจะไม่หยิบ
ถือไป เพราะมีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านนำ�ก้อนหินที่อยู่ในพระธาตุไปโดยไม่บอกกล่าว จึง
เกิดอาการเจ็บท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่เมื่อนำ�ก้อนหินที่นำ�ไปจากองค์
พระธาตุมาคืนไว้ที่เดิม อาการปวดท้องอย่างรุนแรงหายเป็นปลิดทิ้ง จึงเป็นเครื่อง
ยืนยันถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างพุทธกับผีอย่างชัดเจน
พิธีทำ�บุญจุลกฐินซึ่งเป็นงานบุญทางพุทธศาสนา ชาวบ้านสิงห์จึงร่วมแรง
ร่วมใจกัน เพื่อให้งานนั้นสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะชาวบ้านเชื่อว่าการทำ�บุญจุลกฐิน
ซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธจะต้องดำ�รงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับการเลี้ยงผี
ประจำ�ปีของหมู่บ้านซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของผี จะต้องดำ�รงอยู่ต่อไป ชาวบ้าน
สิงห์จงึ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการอยูร่ ว่ มกันระหว่างพุทธศาสนากับการนับถือผีอย่างชัดเจน
ไม่มีการแบ่งแยก โดยมีพิธีกรรมเป็นสื่อให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้

บทสรุป
วัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร จัดงานประเพณีทอดถวาย
ผ้าจุลกฐิน ซึง่ เป็นประเพณีดงั้ เดิม ทีต่ อ้ งใช้แรงงานและความร่วมมือร่วมแรงอย่างสูง
อีกทั้งผู้เป็นเจ้าภาพต้องเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในการที่จะทะนุบำ�รุงพระพุทธ
ศาสนา จึงสามารถที่จะทำ�ให้เสร็จได้ภายในหนึ่งวัน เพราะจุลกฐินหรือกฐินแล่น มีขั้น
ตอนและกิจกรรมต่างๆมากมาย ต้องอาศัยคน และอุปกรณ์ทมี่ ากมายจึงจะสามารถทำ�
เสร็จได้ภายในเวลาที่กำ�หนด จุลกฐินบ้านสิงห์ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้ว่า มีการเพิ่ม
เติมและแทรกกิจกรรมต่างๆเข้ามา เพื่อทำ�ให้พิธีกรรมเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่เดิม
ขั้นตอนพิธีกรรมจะไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนอกจากจะนุ่งขาวและห่มขาว
ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้ว พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมสืบชาตา พิธีกรรม
ประกวดธิดาดอกฝ้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่แทรกเข้ามาในพิธีกรรมเพื่อทำ�ให้เห็นถึงความ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ นอกจากนีป้ ระเพณีบญ
ุ จุลกฐินยังมีบทบาทในการระดมทุนเพีอ่ สร้างสาธารณ
สมบัติซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำ�นวนมากซึ่งเกินกำ�ลังของทางวัดซึ่งนำ�โดยเจ้าอาวาสจะ
สามารถหาทุนหรือปัจจัยมาสร้างสาธารณสมบัตใิ ห้ส�ำ เร็จลุลว่ งไปได้ ทางวัดจึงใช้อบุ าย
หาทุนจากพิธีกรรมในฮีตสิบสอง และบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
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พุทธศาสนากับการนับถือผีซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านสิงห์เพื่อให้ดำ�รงอยู่
ร่วมกันไม่เกิดความขัดแย้ง กล่าวได้ว่าประเพณีบุญจุลกฐินในครั้งนี้เป็นการรื้อฟื้น
ประเพณีเดิมที่เคยทำ�มาก่อน มาประดิษฐ์สร้างประเพณี เพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้กับเจ้าภาพ และเป็นการสร้างความศรัทธาให้เกิดกับผู้เข้าร่วมประเพณีว่า จะได้
อานิสงส์อย่างมาก ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ การนำ�เอาประเพณีในอดีต
มาสร้างขึ้นใหม่ แน่นอนว่าส่วนหนึ่งนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองของกลุ่มคนบางกลุ่ม
และการใช้ประเพณีเพื่อแสดงบทบาทที่ต่างไปจากสมัยอดีตก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ มีการสร้างเพื่อสนองจุดประสงค์บางอย่าง การใช้
ประเพณีเป็นเครือ่ งมือในการหาเงินทุนเพือ่ จะสร้างสิง่ ต่างๆ ให้กบั ทางวัด เริม่ จะปรากฏ
ให้เห็นมากมายในประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน
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