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บทคัดย่อ

	 บ้านสิงห์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดยโสธร	 เดิมชื่อบ้านสิงห์โคก	 เป็นหมู่บ้านที่

ตั้งขึ้นโดยกลุ่มชนชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์	 โดยการนำาของพระวอ	 ก่อนที่

จะเดินทางไปยังเมืองจำาปาศักดิ์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 บทความนี้

มวีตัถปุระสงค	์เพือ่ศกึษาการรือ้ฟืน้ประเพณกีารทำาบญุจลุกฐนิของชาวบา้นโดยเพิม่เตมิ

ขั้นตอนของพิธีกรรมอย่างหลากหลาย	 และศึกษาบทบาทของประเพณีจุลกฐินที่มีต่อ

ชาวบ้านสิงห์	อำาเภอเมือง	จังหวัดยโสธร	ผู้วิจัยพบว่า	 ในอดีตประเพณีการถวายผ้า

จุลกฐินมีวัตถุประสงค์เพื่อการได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่	 และสิ่งที่พบอีกอย่างคือ

เป็นการสร้างประเพณีขึ้นใหม่	เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์	และความชอบธรรมแก่ผู้เป็น

เจา้ภาพทีส่รา้งจลุกฐนิ	ดงันัน้จงึเชือ่ไดว้า่ประเพณจีลุกฐนิของชาวบา้นสงิหเ์ปน็ประเพณี

ที่ประดิษฐ์และสร้างขึ้นใหม่โดยกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

นอกจากนีป้ระเพณจีลุกฐนิยงัเปลีย่นบทบาทจากการถวายผา้กฐนิตามฮตีประเพณเีดมิ	

เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในสร้างสาธารณสมบัติของวัด	เช่น	การสร้างศาลา	การสร้าง

อุโบสถ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทุนมาก	เกินกำาลังที่วัดจะดำาเนินการได้	ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง

จงึตอ้งมกีารระดมทนุเพือ่ใหภ้ารกจินีส้ำาเรจ็ไปไดด้ว้ยด	ีในการระดมทนุของวดัและชาว

บ้านนั้นมีทั้งที่ระดมจากภายในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน	 การศึกษาเรื่องนี้สะท้อน

ให้เห็นถึงการประดิษฐ์พิธีกรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมแก่

เจ้าภาพผู้สร้างถวายผ้าจุลกฐิน

	 *	 ปรบัปรงุจากบทความเรือ่ง	“จลุกฐนิ	:	วฒันธรรมอืน่ทีม่อิาจปฏเิสธและยอมรบัไดใ้นชัว่
ขา้มคนื”	บทความนำาเสนอการประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง”ภาษา	วรรณคด	ีและการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาตา่งประเทศ:	การเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสูส่งัคมโลก”	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๔	
จัดโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
	 **	ข้าราชการครูสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	๒
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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 tradi-
tional 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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ความนำา

	 วดัศรธีาต	ุบา้นสงิห	์อำาเภอเมอืง	จงัหวดัยโสธร	เปน็วดัเกา่แก	่และมปีระวตัิ

ความเป็นมาอย่างน่าสนใจ	 เพราะในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำาคัญ	 เช่น

พระธาตุองอาจกบาลหลวง	 รูปปั้นสิงห์	 ที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมา

ชัดเจนนอกจากนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บ้านสิงห์	 เป็นกลุ่มคนลาวที่อพยพมาจาก

เวียงจันทน์	 ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง	 โดยการนำาของพระวอ	 กลุ่มที่อพยพมาใน

ครั้งนั้นได้พากันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสิงห์และได้สร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง

วัฒนธรรมและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	

	 พุทธศาสนิกชนชาวอีสานได้ประพฤติตนอยู่ในกรอบฮีตคองและสืบทอด

ประเพณีตาม	 ฮีตสิบสอง	 กันมาอย่างเหนียวแน่น	 ฮีตหรือจารีตประเพณีในเดือน

สิบสองของชาวอีสาน	 คือ	 การทำาบุญออกพรรษาและประเพณีทำาบุญถวายผ้ากฐิน

ให้แก่พระภิกษุที่บวชครบพรรษา	 การทอดกฐินนั้นถือปฏิบัติภายในเวลากำาหนด	 คือ	

ตั้งแต่วันแรม	๑	ค่ำา	เดือน	๑๑	จนถึงวันขึ้น	๑๕	ค่ำาเดือน	๑๒	ก่อนหรือหลังจากนั้น

ไมน่บัเปน็กฐนิ	โดยในแตล่ะวดัจะทำาการทอดกฐนิไดเ้พยีงครัง้เดยีว	กฐนิของชาวอสีาน

ก็ได้แก่	กฐินราษฎร์	กฐินหลวง	และจุลกฐิน	(กฐินแล่น)

	 ในเทศกาลออกออกพรรษาของทกุป	ีวดัศรธีาตจุะมกีารรบักฐนิ	เชน่เดยีวกบั

วัดอื่นๆ	ซึ่งเจ้าภาพจะต้องจองกฐินข้ามปี	เพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเมื่อทำานาเสร็จ

จะรวบรวมเงินทองเพื่อทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไป	 ส่วนใหญ่กฐิน

ของชาวอีสานจะเป็นกฐินราษฎร์หรือกฐินสามัคคีที่ชาวบ้านช่วยกันทำาขึ้นมาทอดเพื่อ

ถวายให้กับทางวัด	

	 ปีนี้ทางวัดศรีธาตุ	 ร่วมกับชาวบ้านได้พร้อมกันจัดทำาจุลกฐินขึ้น	 โดยทางวัด

ได้ทำาป้ายใหญ่ประกาศติดไว้ที่บริเวณหน้าวัด	 เพื่อให้เห็นเด่นชัด	 เพื่อแสดงให้เห็นว่า

เป็นงานสำาคัญ	 ประเพณีการทำาบุญ	 จุลกฐิน	 ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่

วัดศรีธาตุ	บ้านสิงห์	โดยทางวัดให้เหตุผลว่า	เป็นการทำาบุญที่ได้กุศลอย่างใหญ่หลวง	

เพราะจุลกฐิน	ต้องทำาให้เสร็จในวันเดียว	ตั้งแต่การทอผ้าที่ทำาจากฝ้าย	ให้เป็นเครื่อง

นุ่งห่มอันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอัฐบริขารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์นั้นเอง	 ดังคำากล่าว

ว่า	“มหาบุญ	จุลกฐิน”	
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	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาการรื้อฟื้นประเพณีการทำาบุญจุลกฐิน

ของชาวบา้นสงิหโ์ดยเพิม่เตมิขัน้ตอนของพธิกีรรมอยา่งหลากหลาย	และศกึษาบทบาท

ของประเพณีจุลกฐินที่มีต่อชาวบ้านสิงห์	อำาเภอเมือง	จังหวัดยโสธรในสังคมปัจจุบัน

บ้านสิงห์: ประวัติศาสตร์และความเป็นมา

	 ปีมะเมียศักราช	๑๐๑๖	พ.ศ.	๒๑๙๗	เจ้าสุริยราชกุมารโอรสของเจ้าต่อนคำา

ขึ้นครองราชกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเวียงจันท์ทรงพระนามว่า	 พระยาสุริยวงศา

ธรรมกิบรมบพติรสมเดจ็พระเจา้ลา้นชา้งรม่ขาว๑	อยูใ่นราชสมบตัไิด	้๕๘	อายไุด	้๘๑	ป	ี

ก็ถึงแก่พิราลัย	 พระยาเมืองจันทน์ซึงเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่จึงแย่งชิงราชสมบัติ	 ตั้งตน

เป็นเจ้าเมืองเวียงจันทน์	 ฝ่ายเจ้านันทราชเจ้าเมืองนครพนม	 บุตรเจ้าปุ	 ซึ่งเป็น

พระเชษฐาของเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช	 ทราบข่าวจึงยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์

และจับพระยาจันทบุรีได้ให้นำาไปประหารชีวิต	 และสถาปนาตนเองขึ้นครองราชย์	

ความทราบถึงเจ้าไชยองค์เว้	 บุตรเจ้าชมพูที่หนีไปอยู่เวียดนาม	 ขอกองทัพญวนจาก

พระเจ้าเวียดนามยกมาตีเมืองเวียงจันทน์	 เจ้านันทราชสู้ไม่ได้	 ถูกจับประหารชีวิต

เจ้าไชยองค์เว้จึงตั้งตนขึ้นครองเมืองเวียงจันทน์	 ทรงพระนามว่า	 พระไชยเชษฐา

ธิราชที่	๒

	 กล่าวถึงเชื้อพระวงศ์พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชทั้งหลายต่างเกรงอำานาจ

ของเจ้าไชยองค์เว้	 กลัวว่าจะถูกลงโทษ	 จึงได้พาพวกพ้องลักลอบออกจาเมือง

เวียงจันทน์ไปอยู่ที่อื่น	บางคนก็ไปสร้างเมืองใหม่	เจ้าปางคำาราชนัดดาพระเจ้าสุริยวง

ศาฯได้พาผู้คนไปสร้างเมืองใหม่ที่ตำาบลลุ่มภู	 แขวงเมืองเวียงจันทน์๒	 โดยตั้งชื่อเมือง

วา่	“เมอืงนครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับาน”	ปกครองเมอืงเปน็อสิระไมข่ึน้ตอ่เวยีงจนัทน์

และหลวงพระบาง	และได้ซ่องสุมกำาลังกล้าแข็งขึ้นเรื่อยๆ	

	 ฝ่ายเมืองเวียงจันทน์เมื่อพระเจ้าไชยราชาธิราชที่	 ๒	 สวรรคตลงไม่มีบุตร

	 ๑	 กรมศิลปากร.	 “พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง” ในประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษกเล่ม ๙,	(กรุงเทพมานคร:	กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	๒๕๔๕),	หน้า	๑๑๓.
	 ๒	 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.	 วัฒนธรรมพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยโสธร,	 (ยโสธร:	 ศิริธรรมอ๊อฟเซ็ท	 ๒๕๔๒),
หน้า	๓๐-๓๙.
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สืบราชสมบัติแทน	 เจ้าเมืองแสนซึ่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ได้ยึดอำานาจตั้งตนเป็นกษัตริย์	

เจ้าองค์บุญซึ่งเป็นราชนัดดาพระเจ้าไชยราชาธิราชที่	๒ยังทรงพระเยาว์จึงได้หนีไปอยู่

กับเจ้าปางคำาที่เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	เมื่อเจ้าปางคำาสวรรคตพระเจ้าตา

โอรสจงึไดข้ึน้ครองเมอืง	พระวอไดเ้ปน็อปุราช	ฝา่ยเจา้บญุตอ้งการกลบัไปครองราชย์

ที่เวียงจันทน์	 จึงขอร้องให้พระตาพระวอ	 ยกกองไปปราบเจ้าเมืองแสนเมื่อปราบ

พญาเมืองแสนได้สำาเร็จจึงอัญเชิญเจ้าองค์บุญขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเวียงจันทน์	

ทรงพระนามว่า	“เจ้าสิริบุญสารหรือพระเจ้าธรรมเทววงศ์	พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต

ล้านช้างเวียงจันทน์”๓	 พระเจ้าสิริบุญสารปูนบำาเหน็จให้กับข้าราชบริพารที่ช่วยเหลือ

กอบกู้ราชสมบัติให้แก่พระองค์ส่วนพระวอพระตาไม่ได้ปูนบำาเหน็จให้	 จึงเกิดน้อยเนื้อ

ต่ำาใจ	 จึงคิดจะกลับไปที่เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	 แต่พระเจ้าสิริบุญสารให้

ทั้งสองไปรักษาเมืองที่ด่านหินโงมก่อนแล้วค่อยกลับไป	พระวอพระตาเมื่อมาปกครอง

ด่านหินโงม	 ด้วยความเป็นธรรมเป็นที่รักใคร่ของพลเมืองเป็นอย่างมากข่าวทราบถึง

พระเจ้าสิริบุญสารจึงให้พญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์นำากำาลังเข้าตีทัพระวอ

พระตา	 แต่ก็ถูกทัพพระวอพระตาตีพ่ายไป	 พญาเมืองแสนและพญาเมืองจันทน์ตาย

ในที่รบ	 ทำาให้พระเจ้าสิริบุญสารโกรธมาก	 ฝ่ายประวอพระตาจึงยกทัพกลับเมือง

นครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับานและไดป้รกึษากนัวา่พระเจา้สริบิญุสารคงตอ้งสง่กองทพั

มาตีอีกครั้งพระตาจึงปรึกษากับเหล่าทหารทั้งหลายเพื่อหาทำาเลที่ตั้งขยายเมืองหน้า

ด่าน	จึงสั่งให้ท้าวคำาโส	ท้าวคำาสู	ท้าวคำาสุย	ท้าวมุม	และท้าวก่ำา	ยกไปตามลำาน้ำาพะชี	

(ลำาน้ำาชี)	 เพื่อหาที่ตั้งเมืองหน้าด่านทางด้านตะวันออก	 ท้าวคำาสูเมื่อยมาถึง

“ดงหัวช้าง”	 ได้พักไพร่พลและคิดจะสร้างเมือง	 และที่ดงหัวช้างนี่เองได้พบกับ

“พระธาตุองอาจกะบานหลวง”	 จึงได้ทำาการเสี่ยงทายว่าจะสร้างเมืองที่นี่ดีหรือไม่	

ผลการเสี่ยงทาย	 จับได้	 หินะ	 ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี	 จึงสร้างเป็นหมู่บ้านและให้ท้าวคำาสุย

เป็นหัวหน้าปกครองและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า	 “บ้านสิงห์โคก”	 ส่วนท้าวคำาสูกับพวกจึง

เดินทางต่อและมาถึงดงโต่งโต้น	 เห็นว่าทำาเลดีเพราะติดกับลำาน้ำาชี	 จึงได้สร้าง

เมืองขึ้น	 เรียกว่า	 “เมืองสิงห์หินและเมืองสิงห์ทอง”๔	 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น

 ๓	 เรื่องเดิม.	หน้า	๓๓.
 ๔	 เรื่องเดิม.	หน้า	๓๖.
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“เมืองยศสุนทร”	หรือเมืองยโสธรนั้นเอง

	 ปัจจุบันบ้านสิงห์มีสถานะเป็นเป็นตำาบลสิงห์มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง

ทั้งหมด	๑๑	หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น	๖,๐๘๘	คน	เป็นชาย	๓,๐๔๙	และเป็นหญิง	

๓,๐๓๙	คน	มีจำานวนครัวเรือน	๑,๒๙๒	ครัวเรือน๕	บ้านสิงห์อยู่ห่างจากอำาเภอเมือง

ยโสธรไปทางทิศตะวันออกประมาณ	๑๓	กิโลเมตร	และมีขนาดพื้นที่ประมาณ	๓๕.๕	

ตารางกิโลเมตร	 ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวเวียงที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ใน

สมัยพระตาพระวอ	ภายในหมู่บ้านแบ่งเป็น	๖	คุ้มโฮง	(	คำาว่า	โฮง	สันนิฐานว่า	น่า

จะมาจากคำาว่า	 หอโฮง	 หรือท้องพระโรง	 เพราะเป็นที่อยู่ของอาญาพ่อเฒ่าซึ่งเป็น

วิญญาณของผีบรรพบุรุษกลุ่มเจ้านายที่อพยพมาจากเวียงจันทน์)	และมีสถานที่สำาคัญ

ประจำาหมู่บ้านที่สัญ	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	 องค์การบริหารส่วนตำาบลสิงห์.	มปป.
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 ๒. สงิหห์นิ	เปน็แกะสลกัเปน็รปูสงิหท์ำาจากหนิทรายสแีดงตามตำานานเลา่วา่

สร้างโดยท้าวมุมในปีศักราช	 ๑๒๑๘	 พร้อมกับพระเจ้าใหญ่	 เป็นสิงห์ตัวผู้ส่วนสิงห์

ตัวเมียจะอยู่ที่วัดสิงห์ท่า	ในเมืองยโสธร	เก็บรักษาไว้ภายในอุโบสถวัดศรีธาตุบ้านสิงห์	

ทางวดัไดท้ำาการเกบ็รกัษาไวเ้ปน็อยา่งด	ีเพราะเคยถกูขโมยมาแลว้หลายครัง้	สงิหห์นินี้

จึงกลายมาเป็นตราประจำาจังหวัดยโสธร

ภาพที่ ๒ สิงห์หิน และตราประจำาจังหวัดยโสธร
 ๓. พระธาตุออาจกะบานหลวง	 เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ที่ทรุดโทรมมากแต่ยัง

คงปรากฏร่องร่อย	ให้เห็นพระธาตุองอาจกะบานหลวงนี้เป็นกลุ่มพระธาตุเดียวกันกับ

พระธาตกุอ่งขา้วนอ้ยหรอืพระธาตตุาดทอง	และพระธาตบุา้นสะเดา	เพราะอาณาเขต

ของตำาบลสิงห์ติดต่อกัน	 ปัจจุบันชาวบ้านสิงห์ได้สร้างเจดีย์คอบพระธาตุไว้	 ซึ่ง

พระธาตุอยู่ภายในวัดศรีธาตุ	บ้านสิงห์

ภาพที่ ๓ พระธาตุองอาจกะบานหลวง



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖172

 ๔. ศาลหลักบ้าน	 สร้างในลักษณะเป็นหอ	 อยู่กลางหมู่บ้าน	 เรียกว่า	 “หอ

อาญาพ่อเฒ่า”	 ใช้สำาหรับประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีประจำาหมู่บ้านในวันขึ้น	 ๓	 คำ่า

เดือน	 ๖	 ของทุกปี	 ซึ่งชาวบ้านสิงห์ส่วนใหญ่จะมารวมกันที่ศาลแห่งนี้เพื่อทำาพิธีบูชา

ผีและทำาการปัดเป่าสิ่งไม่ไม่ดีออกจากหมู่บ้าน	

ชาดก: มูลเหตุของการทำาจุลกฐิน

	 ชาวอีสานเชื่อว่าการได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง	๑๓	กัณฑ์	หรือครบ	๑๐๐๐

พระคาถาในวันเดียวหรือการได้บวชลูกชายเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนา	 และการได้เป็น

เจ้าภาพทำาบุญกฐิน	 จะได้รับอานิสงส์อย่างใหญ่หลวง	 สาเหตุที่มีความเชื่ออย่างนี้

มีเรื่องเล่าในกฐินชาดกว่า๖ 

	 “ในสมัยหนึ่ง	ณ	เมืองกมลนคร	พระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นกุลบุตร

แห่งคหบดี	 กุลบุตรพระโพธิสัตว์นั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาของพระพุทธ

ภาพที่ ๔ หออาญาพ่อเฒ่า หรือศาลหลักบ้าน

 ๖	 สนั่น	 ธรรมธิ	 “กฐินชาดก”	 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ๑	 (๒๕๔๒):
หน้า	๓๔.	
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เจ้าสรณังกระเป็นยิ่งนัก	 ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์มีโอกาสได้ถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่

พระพุทธเจ้าสรณังกระ	 เมื่อสิ้นอายุขัยก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ส่วนพระญา

กมละกษัตริย์มีใจเลื่อมใสเช่นกัน	 วันหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสรณังกระ	 และ

ไดถ้ามถงึอานสิงสแ์หง่กฐนิทาน	ซึง่พระพทุธเจา้กแ็สดงใหฟ้งัวา่	การใหผ้า้กฐนิเปน็ทาน

ยอ่มมอีานสิงสม์หาศาล	เชน่	เมือ่สิน้อายจุะเกดิใหมเ่ปน็ผูม้ัง่มอีดุมดว้ยทรพัยส์นิ	พรอ้ม

ยศบรวิาร	ผูใ้ดจดัทำาสายบรรทดัเกดิมายอ่มมใีจซือ่สตัย์	ผูใ้ดไดต้ดัผา้เกดิมายอ่มฉลาด

ในการตัดสินความ	ผู้ใดทำาไม้กลัด	 เกิดมาย่อมีผิวพรรณงดงามและพ้นจากภัยทั้งปวง	

ผู้ใดได้เย็บย่อมมีปัญญาฉลาดหลักแหลม	จะได้เป็นท้าวพระญามหากษัตริย์	ผู้ใดได้ซัก

และไดห้าฟนืมาตม้น้ำายอ้มยอ่มปราศจากโรคภยัผวิพรรณผอ่งใส	การใหผ้า้กฐนิเปน็ทาน

ซึ่งถือว่าเป็นทานสำาหรับพระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์	ดังนั้นจึงนับว่าเป็นทานที่ประเสริฐกว่า

ทานทั้งปวง	 การให้กฐินทานย่อมได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกถึงสามพันชาติ	 ได้เป็น

พระอินทร์พันชาติ	เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันชาติและเป็นกษัตริย์อีกพันชาติ...”	

	 จะเหน็วา่ผูท้ีถ่วายผา้กฐนิไดร้บัอานสิงสม์ากมาย	ซึง่เปน็ความเชือ่และศรทัธา

ของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยเฉพาะชาวอีสานมีความศรัทธาอย่าง

แรงกล้าในการทำาบุญ	 การทำาบุญจึงอยู่ในฮีตสิบสองของชาวอีสานที่แต่ละเดือนใน	

๑	ปี	จะมีการทำาบุญ	

	 นอกจากนี้การที่ได้ถวายทานผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุเป็นสิงจำาเป็นมาก	เพราะ

เมื่อพระภิกษุบวชครบพรรษาจะต้องรับกฐินเสียก่อนจึงจะลาสิกขาได้	 หรือถ้าอยู่

จำาพรรษาต่อจำาเป็นจะต้องมีผ้าสบง	 จีวร	 ไว้คอยผลัดเปลี่ยน	 ในคัมภีร์พระวินัยปิฏก

มหาวรรค	กฐนิขนัธกะ	ไดก้ลา่วถงึความจำาปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารถวายผา้ใหก้บัพระภกิษวุา่๗

	 ในสมัยพุทธกาล	มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา	จำานวน	๓๐	รูป	พากันเดินทาง

จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า	ซึ่งเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหาร	แต่เนื่องจากการเดินทาง

เป็นวันที่ใกล้จะเข้าพรรษา	 อีกทั้งระยะทางไกล	 พระภิกษุเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะ

เดินทางให้ถึงพระเชตวันมหาวิหารได้	 ก็พอดีถึงกำาหนดวันเข้าพรรษาเสียก่อน

 ๗	 สาร	สาระทัศนานันท์	“กฐิน”	ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคอีสาน ๑	(๒๕๔๒):	
หน้า	๓๑.
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พระภิกษุทั้งหมด	จึงพากันจำาพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกต	พอออกพรรษาแล้วจึงได้พากัน

ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า	แต่ด้วยเหตุที่หนทางไกล	และฝนตกจึงทำาให้จีวรพระภิกษุเหล่านั้น

เปียกน้ำาและเปื้อนโคลน	 พอไปถึงพระเชตะวันมหาวิหารก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ทันที	 พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระภิกษุนุ่งห่มผ้าจีวรที่เปื้อนเปรอะ	 จีวรที่ใช้ผลัดเปลี่ยน

ก็ไม่มี	 เมื่อพระองค์ทรงเห็นถึงความลำาบากของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงมีพุทธบัญญัติให้

พระภิกษุสงฆ์แสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้มีกำาหนด	๑	เดือน	นับตั้งแต่	วันแรม	๑	ค่ำา

เดือนสิบเอ็ด	ถึงวันขึ้น	๑๕	ค่ำาเดือนสิบสอง	

จากเส้นใยแห่งศรัทธาสู่ผ้าจุลกฐิน

	 กฐิน	หมายถึง	ไม้สะดึง	คือกรอบไม้ที่ใช้สำาหรับขึงผ้าให้ตึงเพื่อความสะดวก

ในการเย็บ	 เนื่องจากในสมัยโบราณไม่มีจักรเย็บผ้า	 การทำาผ้าจีวรสมัยโบราณจึงต้อง

ทำาเป็นผ้ากฐิน๒	 นอกจากนี้ความหมายของ	 “กฐิน”	 ในทางพระพุทธศาสนามี	 ๒	

ความหมาย	 ประการแรก	 กฐินเป็นชื่อผ้าหรือเป็นพิธีกรรมทางสงฆ์	 ประการที่สอง	

เป็นชื่อการทำาบุญของชาวพุทธโดยมีผ้าเป็นสื่อกลาง๘

ภาพที่ ๕ พระภิกษุเก็บผ้าจีวรเพื่อไปผลัดเปลี่ยน

	 ๘	 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.	 พระไตรปิฏกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ์, 
(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ	๒๕๓๙),	หน้า	๒๖.
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	 จุลกฐินเป็นงานที่ยิ่งใหญ่	 มีเวลาจำากัดในการตระเตรียม	 ต้องอาศัยความ

อดทน	 ความศรัทธา	 ความเสียสละและความสามัคคีของหมู่คณะ	 และอีกประการ

คือผู้ที่เป็นผู้นำาจะต้องเป็นผู้มีศรัทธาบารมีอย่างแรงกล้า	 งานจึงจะสำาเร็จลุล่วงด้วยดี	

จากเหตุผลดังกล่าว	การทอดจุลกฐิน	ได้รับอานิสงส์มากกว่าการทอดกฐินทั่วไปเพราะ

เป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้โอกาสกรานกฐิน

	 วัดศรีธาตุว่างเว้นการจัดงานจุลกฐินมาหลายปี	 แต่การจัดงานในครั่งนี้

นอกจากเจา้ภาพผูท้ำาผา้จลุกฐนิถวายพระภกิษแุลว้วตัถปุระสงคส์ำาคญัอกีอยา่งคอืเพือ่

ต้องการทุนนำามาก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพื่อใช้ในกิจการทางสงฆ์	

	 ขั้นตอนก่อนที่จะมีการทำาผ้าจุลกฐินพระครูฉันทกิจโกศล	 เจ้าอาวาสวัดบ้าน

สิงห์ได้แบ่งที่แปลงหนึ่งภายในบริเวณวัดปลูกต้นฝ้ายเพื่อใช้ฝ้ายมาทำาเป็นผ้าจุลกฐิน	

เมือ่ถงึวนังานจลุกฐนิพธิกีรรม	เริม่ตน้โดยพราหมณผ์ูท้ำาพธิกีรรมกลา่วบวงสรวงเทวดา

อารักษ์	พระภูมิเจ้าที่	และบายศรีต้นฝ้าย	จากนั้นมีกลุ่มนางรำา	ออกมาร่ายรำาประกอบ

โปงลางซึง่เปน็ดนตรพีืน้บา้น	เพือ่เปน็สญัญาณวา่จะมกีารเกบ็ฝา้ย	และสาวพรหมจรรย์

ที่ได้เตรียมกันไว้ทั้ง	๔	คน	เดินออกมาเก็บดอกฝ้ายใส่ลงในตะกร้า	เสร็จแล้วชาวบ้าน

และผู้มาร่วมงานที่นุ่งขาวห่มขาวร่วมกันเก็บฝ้าย

ภาพที่ ๖ พราหมณ์ทำาพิธีกรรมบูชาต้นฝ้ายที่ชาวบ้านร่วมกับวัดศรีธาตุ

ปลูกเตรียมไว้ในพิธีกรรม จุลกฐิน
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	 เมื่อได้ฝ้ายพอกับความต้องการแล้วชาวบ้านจะนำาฝ้ายไปรวมกันไว้	 จากนั้น

ขั้นตอนการทำาผ้าจุลกฐินจะเริ่มต้นทันที	โดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนำาฝ้ายมาเอาเมล็ดออก	

(การอิว้ฝา้ย)	และนำาไปดดีเพือ่ใหฝ้า้ยฟไูมจ่บักนัเปน็กอ้น	เสรจ็แลว้ฝา้ยทีด่ดีแลว้มาลอ่

เพื่อทำาให้เป็นหลอด	นำาหลอดฝ้ายที่ได้ไปเข็นเพื่อให้ได้เป็นเส้นด้ายออกมา	ขั้นตอนต่อ

มาการทำาด้ายมัดรวมให้เป็นไจ	นำาไปชุบกับน้ำาซาวข้าวที่เตรียมไว้เพื่อให้เส้นด้ายเหนียว	

แล้วนำาด้ายไปตากแห้งโดยการผึ่งแดดเมื่อเส้นด้ายแห้งเพื่อเตรียมไปทอ	

ภาพที่ ๗ ชาวบ้านและผู้มาร่วมงานร่วมกันเก็บฝ้าย

ภาพที่ ๘ ฝ้ายที่เก็บมาแล้วนำาเอาเมล็ดออก และมีการดีดฝ้ายเพื่อให้ฟู
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	 เส้นด้ายที่ต่อแล้วนำาไปทอเพื่อจะได้เป็นผืนผ้าออกมา	 ขั้นตอนนี้ใช้กี่ทอผ้า

ประมาณ	๑๒	ตัว	 ขั้นตอนการทอผ้าออกมาเพื่อให้เป็นผืนถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำาคัญ

จะตอ้งใชค้นทีม่คีวามชำานาญในการทอผา้	ซึง่สว่นใหญแ่ลว้จะเปน็ผูห้ญงิทีส่งูอายทุีเ่คย

ทอผ้าใช้เอง	 ในอดีตชาวอีสานเชื่อว่า	 หน้าที่ในการทอผ้าเป็นของภรรยา	 เพราะสามี	

มีหน้าที่คอยหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว	

	 เมื่อทอผ้าได้เป็นผืนเสร็จแล้วฝ่ายที่รับผิดชอบในการตัดเย็บ	 ก็นำาผ้ามาตัด

ออกเป็นชิ้นๆแล้วแต่จะทำาให้เป็นผ้าชนิดใดกล่าวคือตัดเย็บให้เป็นผ้าจีวร	 สบง	 หรือ

สังฆาฏิ	 อังสะ	 การตัดผ้าให้เป็นผืนนั้นต้องใช้ช่างผู้ชำานาญในการตัดเย็บเพราะถ้าตัด

ไม่ได้ขนาดการเย็บให้ผ้าให้เป็นผืนจะไม่สวยงามและไม่ได้ขนาด	 เมื่อได้ผ้าเป็นผืนตาม

ที่ต้องการแล้ว	 นำาผ้าไปแช่น้ำา	 เพื่อให้น้ำาได้ซึมเข้าสู่เส้นใยผ้า	 เพราะเมื่อเวลาย้อมสีที่

ใช้ย้อมผ้าจะสามารถซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้อย่างดี	 ในการย้อมผ้าครั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบการ

ย้อมผ้าจะต้องตรวจสอบก่อนว่า	พระที่วัดนั้นใช้ผ้าสีอะไร	เช่นใช้สีเหลืองก็จะย้อมด้วย

สีเหลือง	หรือถ้าพระใช้ผ้าสีกลัก(สีเหลืองเข้มเช่นผ้าที่พระธุดงค์ใช้)	ก็จะใช้สีกลักย้อม	

โดยสีที่ย้อมจะใช้สีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ	 จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการทำาผ้าให้แห้ง	 ซึ่ง

จะได้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน	คือ	การใช้คนจับปลายผ้าแล้วช่วยกันสลัดน้ำาให้ออก

จากผืนผ้า	 จนกว่าผ้าจะแห้งจึงจะหยุด	 เสร็จแล้วจึงนำาไปมัดรวมกันเป็นชุดเพื่อถวาย

เป็นผ้าจุลกฐินต่อไป	
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ภาพที่ ๙ ฝ้ายเมื่อผ่านการปั่นให้เป็นเส้นแล้วนำามาต่อเพื่อทำาเป็นหูกและนำามาทอ

ภาพที่ ๑๐ ผ้าที่ทอได้เป็นผืนแล้วและนำามาย้อมเป็นผ้าจุลกฐิน 

และขั้นตอนการทำาผ้าให้แห้ง
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จุลกฐิน : การสืบทอดประเพณีเพื่อย้อนรำาลึกสู่อดีต 

	 ชาวบ้านสิงห์	ตำาบลสิงห์	จังหวัดยโสธร	เป็นชนเผ่าไท-ลาว	ซึ่งถือว่าเป็นชน

กลุ่มใหญ่ในภาคอีสานของประเทศไทย	สาเหตุที่เรียกว่าเป็นเผ่า	ไท-ลาว	เนื่องมาจาก

ชาวบา้นสงิหน์ยิมรบัประทานขา้วเหนยีว	ปลาแดก	(ปลารา้)	สม้ตำา	ไกย่า่ง	และสำาเนยีง

พูดและคำาศัพท์แตกต่างไปจากภาษาของคนในกลุ่มภาคกลาง	 และภาคใต้๙	 และเป็น

ทีน่า่สงัเกตวา่ชาวบา้นสงิหจ์ะอา้งตนเองวา่	เปน็กลุม่ลาวเวยีงทีอ่พยพมาจากเวยีงจนัทน	์

ซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่มาตั้งเมืองยโสธรในปัจจุบัน	 หรือจะเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของ

ชาวยโสธรก็ได้	 ดังนั้นประเพณีต่างๆชาวบ้านจึงอ้างว่าพวกเขาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา

ตั้งแต่สมัยโบราณ	 เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ	 พิธีเลี้ยงผีมเหศักดิ์	 ประเพณีสงกรานต์	

เป็นต้น

	 ประเพณจีลุกฐนินัน้ชาวบา้นสงิหไ์ดเ้คยมกีารประกอบพธิอียูบ่า้ง	แตค่รัง้อดตี	

จากการสัมภาษณ์	พระครูฉันทกิจโกศล	เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ	บ้านสิงห์	รองเจ้าคณะ

อำาเภอเมืองยโสธร	กล่าวว่า๑๐ 

ภาพที่ ๑๑ ผ้าจุลกฐินที่เสร็จแล้วและพร้อมที่จะนำาไปถวายพระ

 ๙	 บญุยงค์	เกศเทศ,	วฒันธรรมเผ่าพนัธุม์นษุย์,	(มหาสารคาม	:	สำานกัพมิพ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม,	๒๕๕๑)	หน้า	๑๐๕.
 ๑๐	 สมัภาษณ์พระครฉูนัทกจิโกศล,	เจ้าอาวาสวดัศรธีาตบุ้านสงิห์,	๒๐	พฤศจกิายน	๒๕๕๑.
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 “ประเพณีการทำาจุลกฐินนั้น	ในอดีตเคยทำามานานแล้วแต่ในปัจจุบันห่างหาย

ไปในปนีีค้อืป	ีพ.ศ.	๒๕๕๑	ทีว่ดัยงัไมไ่ดร้บักฐนิ	เพราะวา่ยงัไมม่คีนมาปกัหรอื	จองกฐนิ

ไว้ดังนั้น	ในปีนี้จึงได้จัดทำาจุลกฐินขึ้น	โดยร่วมกับชมรมชีวานุภาพ	บ้านกุดระหวี่	เป็น

เจ้าภาพร่วมกับชาวบ้านสิงห์จัดทำาจุลกฐินถวายที่วัดบ้านสิงห์	 วัดบ้านกุดระหวี่	 และ

วดับา้นนาจาน	อำาเภอไทยเจรญิ	จงัหวดัยโสธร	ประกอบกบัในปนีีท้างวดัจะสร้างศาลา

การเปรยีญขึน้	จงึใชป้ระเพณจีลุกฐนินีเ้ปน็การบอกบญุใหก้บัผูใ้จบญุมารว่มเปน็เจา้ภาพ

ในการสร้างศาลาการเปรียญ”๑๑

	 จากคำาบอกเล่าของพระครูฉันทกิจโกศล	 จะเห็นได้ว่า	 ประเพณีการทำาจุล

กฐินหรือกฐินแล่นนั้น	 ชาวบ้านสิงห์เคยทำามาในอดีต	 แต่ในครั้งนี้ต้องการทำาขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นด้วย	จึงเป็นที่น่าสนใจ

วัดศรีธาตุ : พื้นที่พิธีกรรม และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการรื้อฟื้นประเพณี
จุลกฐิน

	 วัดศรีธาตุบ้านสิงห์	 เดิมเป็นวัดร้าง	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๖๐๑๒	 ท้าวคำาโส	

ท้าวคำาสู	 ท้าวคำาสุย	 ข้าราชบริพารของพระวอพระตาได้เดินทางมาสำารวจบ้านเมือง

เพื่อจัดตั้งเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อใช้ป้องกันกองทัพของเจ้าสิริบุญสาร	 เมื่อเดินทางมา

ถึงบริเวณวัดศรีธาตุ	 ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า	 ดงผีสิง	 จึงเข้าสำารวจและได้พบวัดศรีธาตุ

ถูกปกคลุมด้วยป่า	 จึงได้หักร้างถางพงและบูรณะจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเพื่อใช้ทำากิจกรรม

สำาคัญของชุมชน	

	 ในอดีตวัดศรีธาตุ	 บ้านสิงห์ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมสำาคัญๆของชุมชน

โดยเฉพาะพิธีกรรมบุญบั้งไฟที่จะต้องจัดก่อนบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร	 โดยเฉพาะ

ชาวบา้นทีน่ีใ่หร้ายละเอยีดสอดคลอ้งกนัวา่	กอ่นทีป่ระเพณบีญุบัง้ของจงัหวดัยโสธรจะ

จัดขึ้น	ชาวบ้านสิงห์จะต้องจัดบุญบั้งไฟก่อนยโสธร	เพราะถ้าไม่ทำาที่นีก้่อน	จะมีอาเพศ

ต่างๆ	 เกิดขึ้นในงานบั้งไฟของยโสธร	 และอีกเหตุผลหนึ่งคือบ้านสิงห์ถือว่าเป็นบ้าน

พี่ของบ้านสิงห์ท่า	(ที่ตั้งเมืองยโสธรปัจจุบัน)	ดังนั้นบุญบั้งไฟ	ซึ่งเป็นประเพณีสำาคัญ

 ๑๑	 สัมภาษณ์	พระครูฉันทกิจโกศล,	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๑.
 ๑๒	 พระครฉูนัทกจิโกศล.	พธิฉีลองสมณศกัดิพ์ดัยศรองเจ้าคณะอำาเภอชัน้เอกและทำาบญุ
อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี,	(ยโสธร:	ศิริธรรมออฟเซ็ท	๒๕๕๓)	หน้า	๑๓.
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ของชาวยโสธรจึงจำาเป็นจะต้องให้บ้านสิงห์จัดก่อน	 นอกจากนี้ประเพณีบุญสงกรานต์

วดัศรธีาตบุา้นสงิหก์เ็ปน็ศนูยร์วมของกจิกรรมตา่งๆ	ในพธิสีงกรานตม์พีธิถีวายผา้พระ

ธาตุองอาจกะบานหลวง	มีพิธีฮดสงฆ์	(การรดน้ำาพระภิกษุสงฆ์)	ประเพณี	“บุญเผวด”

(เทศน์มหาชาติ)	 ซึ่งงานบุญใหญ่ของชาวบ้านสิงห์พระผู้เทศน์จะเทศน์เรื่องราวของ

พระเวสสันดรด้วยคัมภีร์ที่เป็นตัวอักษรธรรมอีสาน

	 ในปัจจุบันวัดศรีธาตุยังคงเป็นวัดสำาคัญของชาวชุมชนที่นี้	 พิธีกรรมต่างๆ

ทีจ่ดัขึน้ตาม	ฮตีสบิสองจะใชส้ถานทีว่ดัศรธีาตเุปน็ทีจ่ดังานประเพณถีงึแมห้มูบ่า้นสงิห์

จะมี	๒	วัดก็ตาม	และที่สำาคัญอีกอย่างคือเจ้าอาวาสพระครูฉันทกิจโกศลเป็นรองเจ้า

คณะจังหวัดยโสธร	กิจกรรมต่างๆจึงใช้วัดศรีธาตุเป็นสถานที่จัดงานทุกครั้ง	

	 ในการจัดงานประเพณีจุลกฐินในครั้งนี้เจ้าภาพได้ใช้วัดศรีธาตุบ้านสิงห์เป็น

สถานทีจ่ดัทำาผา้จลุกฐนิและเปน็วดัอกีวดัหนึง่ทีน่ำาผา้จลุกฐนิถวาย	ซึง่การทำาผา้จลุกฐนิ

นั้นที่วัดเคยทำามาก่อนหลายครั้งตั้งแค่อดีต	และเรื่อยมา	อีกอย่างวัดศรีธาตุเป็นวัดที่

มีประวัติและความเป็นมายาวนาน	 เจ้าภาพจึงต้องการรื้อฟื้นประเพณีทำาบุญจุลกฐิน

เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เคยสืบทอดมาแต่อดีตให้คงอยู่และเป็นการรักษาฮีตสิบสอง

ซึ่งเป็นพิธีกรรมในรอบปีของชาวอีสานให้ยังคงดำารงอยู่ต่อไป	

ภาพที่ ๑๒ หอไตรกลางน้ำาวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์
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จุลกฐิน: การปรับเปลี่ยนและประดิษฐ์สร้างพิธีกรรม 

	 ประเพณีบุญจุลกฐินของชาวบ้านสิงห์ในอดีตเคยทำามาหลายครั้งโดยเฉพาะ

๒	ครั้งล่าสุดคือในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีการจัดทำาจุลกฐินที่แตกต่าง

ออกไปจากในอดีต	 จากคำาบอกเล่าของพระครูฉันทกิจโกศล	 เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ	

กล่าวว่าจุลกฐินทั้งสองครั้งหลังมีขั้นตอนต่างๆ	ที่ปรับเปลี่ยนไปทั้งนี้อาจเพื่อให้เข้ากับ

บริบทของพื้นที่และช่วงเวลา	 เช่นพิธีบวงสรวงภูมิมาเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในบ้านสิงห์	

การสืบชะตา	การประกวดสาวงามเพี่อเก็บดอกฝ้าย	เป็นต้น๑๓	จากการที่ผู้วิจัยได้เข้า

ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญจุลกฐินทั้ง	๒	ครั้ง	ผู้วิจัยสังเกตว่าบุญจุลกฐินครั้งล่าสุดคือ	

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	เป็นครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขั้นตอนของพิธีกรรมมากที่สุด	หรือ

การประดิษฐ์สร้างพิธีกรรม	หรือ	ประเพณีประดิษฐ์	นั่นเอง	

	 การประดิษฐ์สร้างประเพณีจุลกฐินในครั้งนี้เป็นการนำาเอาพิธีกรรมที่มีมา

แต่ในอดีตมาสร้างใหม่โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนมาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ใหม่ๆ

โดยยังคงอ้างอิงสถานการณ์เก่า	 ตามนัยยะของความหมายของประเพณีประดิษฐ์ที่

มีความหมายว่า	 เป็นชุดของวิธีปฏิบัติการที่ถูกกำาหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้มีอำานาจเหนือกว่า

สร้างกฎเกณฑ์ให้เกิดค่านิยม	 การยอมรับซึ่งจะปรากฏในรูปของสัญลักษณ์	 มีการส่ง

ทอดค่านิยมหรือแบบแผนปฏิบัติที่แน่นอนจนกลายเป็น	 บรรทัดฐานของสังคม๑๔	 เช่น

ประเพณีปีใหม่ของเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นการประดิษฐ์สร้างจากอำานาจภาครัฐใน

ระดบัทอ้งถิน่	โดยยงัคงเคา้เดมิของประเพณทีีม่มีาในอดตี	มกีารคดัสรรหรอืตดัขัน้ตอน

พิธีกรรมบางส่วนทิ้งไป	 หรือเพิ่มเติมขั้นตอนบางอย่างขึ้นมา๑๕	 หรือกรณีการใช้

มโนทศันแ์ละสญัลกัษณใ์นงานบญุแปดหมืน่สีพ่นัขนัธข์องชาวบา้นทา่มว่ง	อำาเภอเสลภมู	ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็	มกีารสรา้งเครือ่งประกอบพธิเีพือ่สรา้งพธิกีรรมขึน้มาโดยตคีวามจาก

 ๑๓	 สัมภาษณ์	พระครูฉันทกิจโกศล,	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๑.
 ๑๔	 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.
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คัมภีร์ใบลานเพื่อสร้างพิธีกรรมเป็นรูปธรรม๑๖ 

	 ประเพณบีญุจลุกฐนิวดัศรธีาต	ุบา้นสงิหเ์ปน็การนำาเอาประเพณใีนฮตีสบิสอง

ของชาวอสีานมารือ้ฟืน้ใหมแ่ละเพิม่เตมิขัน้ตอนบางอยา่งเขา้ไปในพธิกีรรมโดยกลุม่คน

ที่เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าภาพกฐินซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำานาจเป็นผู้กำาหนดขึ้นโดยใช้ป้าย

ขนาดใหญ่เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์งานและอ้างอิงคิริมานนทสูตรมาเป็นเครื่อง

กำาหนดการบริจาคร่วมในงานจุลกฐินในครั้งนี้

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : ขั้นตอนการประดิษฐ์สร้างประเพณี

	 ก่อนถึงวันงานจุลกฐินหนึ่งวันเจ้าภาพจะขอแรงชาวบ้านสิงห์นำาเครื่องมือ

ต่างมาไว้ในบริเวณวัดบ้านสิงห์ตลอดจนการเตรียมงานและขั้นตอนต่างๆ	 โดยเฉพาะ

บริเวณหน้าอุโบสถพระเจ้าใหญ่และสิงห์หินจะตั้งเครื่องบูชาเทวดา	และสิงห์ศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่ภายในบริเวณวัดบ้านสิงห์โดยมีการตั้งขันหมากเบ็งใหญ่ไว้สูงสุด	 และตามด้วย

เครื่องบูชาและผลไม้ชนิดต่างๆตั้งบูชา	 ที่หน้าอุโบสถ	 เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดย

เฉพาะพระเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างมานามพร้อมกับสิงห์หินแกะสลัก

ที่สร้างโดยพระยาศรีวรราช	 ในปีศักราช	 ๑๒๑๘	 ซึ่งตามคำาบอกเล่าของพระครู

ฉันทกิจโกศลกล่าวว่า	พระยาศรีวรราชได้สร้างสิงห์ขึ้น	๒	ตัว	ตัวหนึ่งอยู่ที่อุโบสถวัด

บ้านสิงห์ส่วนอีกตัวหนึ่งนำาไปไว้ที่บ้านสิงห์ท่า	 (เมืองยโสธร)	 จึงมีเรื่องเล่าอีกว่า

ในวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสิงห์ที่อยู่วัดศรีธาตุซึ่งเป็นสิงห์ตัวผู้จะกระโดดลงลำาห้วย

ที่อยู่ข้างหมู่บ้านไปหาสิงห์ตัวเมียที่อยู่วัดสิงห์ท่า	 ลำาห้วยที่สิงห์ตัวผู้กระโดดลงไป

จึงได้ชื่อว่า	 ห้วยลำาทวน	 ซึ่งเป็นการเลียนเสียงการกระโดดลงน้ำาของสิงห์ตามภาษา

ถิ่นอีสานจากความศักดิ์สิทธิ์ของสิงห์หินแกะสลักตัวนี้ได้ถูกมิชีพขโมยไปถึง	 ๖	 ครั้ง	

แต่ละครั้งติดตามมาได้ทุกครั้ง	 ปัจจุบันสิงห์หินแกะสลักตัวนี้ได้ประดิษฐานอย่าง

แน่นหนาในอุโบสถข้างพระเจ้าใหญ่ภายในวัดศรีธาตุบ้านสิงห์	 แท่นบูชามี	 ๓	 ชั้น	

ชั้นแรกเป็นที่วางขันบูชา	(ขันหมากเบ็ง	ในภาษาอีสาน)	แท่นบูชาชั้นที่	๒	จะเป็นที่วาง

 ๑๖	 พิเภก	เมืองหลวง.	มโนทัศน์และสัญลักษณ์ในงานแปดหมื่นสี่พันขันธ์ ที่บ้านท่าม่วง 
อำาเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ : การศกึษาในฐานะพธิกีรรมประดษิฐ,์	วทิยานพินธอ์กัษรศาสตรม์หา
บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๔,	หน้า	๑๑๗-๑๑๘.
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พานน้ำาหอม	 ส่วนแทนบูชาชั้นที่	 ๓	 จะเป็นผลไม้ต่างๆ	 ได้แก่ส้มโอ	 กล้วย	 หมาก	

แท่นบูชาทั้ง	๓	ชั้นจะรองด้วยผ้าสีขาว	ประดับด้วยธงสีแดง	นอกจากนี้ทั้งสี่ทิศยังใช้

ฉัตร	 ๗	 ชั้นเป็นเครื่องประดับซึ่งแสดงถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 พิธีบวงสรวงเทวดา

อารกัษแ์ละพระภมูเิจา้ที	่เริม่เวลา	๐๖.๐๙	น.	ซึง่พธิตีา่งๆจะตอ้งมเีลข	๙	ลงทา้ยเสมอ

เช่นพิธีเก็บดอกฝ้าย	เวลา	๐๗.๓๙	น.	พิธีจุดเทียนชัย	 เวลา	๑๐.๑๙	น.	 เป็นการใช้

ตัวเลขเพื่อให้เกิดศิริมงคลจากนั้นพราหมณ์ผู้ทำาพิธีจะกล่าวชุมนุมเทวดา	และประกาศ

ความยิ่งใหญ่ของการถวายผ้าจุลกฐิน	 วัตถุสัญลักษณ์ที่นำามาตั้งเพื่อเป็นการบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์บนยอดของขันหมากเบ็งซึ่งเป็นเครื่องบูชาตามคติความเชื่อของชาวอีสาน	

คือไข่ไก่	 ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์	 นอกจากนี้ผลไม้ต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นเช่น	

กล้วย	มะพร้าว	หมาก	สัปปะรด	จะถูกนำามาวางเรียงต่อกัน	ยังเป็นเครื่องเน้นย้ำาให้

เหน็ถงึความอดุมสมบรูณห์ลงัจากพราหมณท์ำาพธิเีสรจ็แลว้ชาวบา้นและผูม้ารว่มในพธิี

ต่างเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	

	 พิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์ในครั้งนี้เจ้าภาพได้นำาดนตรีมาบรรเลงประกอบ

เข้ามาประกอบ	 ทำาให้เห็นถึงความขลังและศักดิ์สิทธิ์	 สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับ

ผู้เข้าร่วมพิธี	 นอกจากนี้การที่ผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่ด้วยเสื้อผ้าสีขาว	 ทำาให้เห็นถึงความ

บริสุทธิ์	 และยังทำาให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

พุทธ	พราหมณ์	และผี	อย่างชัดเจน	นอกจากนี้ควันธูปที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทำาให้รู้สึกว่า

ผู้คนที่เข้าร่วมอยู่บนสวรรค์	

พิธีสืบชะตา : การประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์

	 ประเพณีทำาบุญจุลกฐินเป็นประเพณีที่นิยมทำากันในถิ่นภาคเหนือ	 ซึ่งในทาง

แถบภาคอีสานไม่ค่อยนิยมปฏิบัติกันมากนักเนื่องจากต้องใช้แรงคนมากแล้ว	 ยังต้อง

ใช้ทุนมาก	 ที่สำาคัญคือต้องทำาให้เสร็จภายในวันเดียว	 ซึ่งชาวอีสานเรียกพิธีทำาบุญจุล

กฐินว่า	 “กฐินแล่น”	 คือการทำากฐินให้เสร็จภายในวันเดียว	 หรือทำากฐินอย่างเร่งด่วน	

แตท่ีต่ำาบลสงิหม์กีลุม่ชาวบา้นทีเ่รยีกตนเองวา่	“ชมรมชวีานภุาพ”	พระครฉูนัทกจิโกศล

กล่าวว่า	ชมรมชีวานุภาพ	เป็นกลุ่มที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา	การจัด

งานจุลกฐินในครั้งนี้ชาวชมรมชีวานุภาพ	 เป็นผู้นำาในการทำาผ้าจุลกฐินเพื่อทอดถวายที่

วดับา้นสงิหก์ารบอกบญุไปยงัชาวบา้น	คณะผูแ้สวงบญุ	และพทุธศาสนกิชนทัง้ใกลแ้ละ
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ไกลเพื่อให้มาร่วมกันทำาบุญจุลกฐินในครั้งนี้เจ้าภาพใช้พิธีสืบชะตา	 เชิญชวนให้กับ

ชาวบ้าน	 ผู้ศรัทธาและผู้แสวงบุญที่มาร่วมทำาบุญในครั้งนี้ได้รับรู้	 โดยกำาหนดการได้

ขึ้นป้ายประกาศไว้หน้าวัดเพื่อให้ผู้พบเห็นสนใจในกิจกรรมต่างๆที่เจ้าภาพจะจัดเข้าไว้

ในพิธีกรรม	

	 พิธีสืบชะตา	 เป็นพิธีกรรมที่นิยมทำากันในทางภาคเหนือ	 ส่วนทางภาคอีสาน

จะเรยีกวา่พธิสีะเดาะเคราะห์	โดยผูท้ีจ่ะทำาการสะเดาะเคราะหค์อืผูท้ีถ่กูทกัจากหมอดู	

หรอืผูท้ีส่ามารถตรวจดวงชะตาราศ	ีนอกจากนีค้นทีถ่กูทกัวา่มเีคราะหจ์ะถงึแกช่วีติตอ้ง

แก้เคล็ดด้วยการสะเดาะเคราะห์หรือต่อชะตาชีวิต	 เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวบ้านสิงห์ให้

ความสนใจเกี่ยวกับพิธีสืบชะตาเพื่อเสริมความเป็น	ศิริมงคลมาก	 เพราะภายในศาลา

การเปรียญที่ทางวัดจัดไว้เพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีสืบชะตา	 ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าประชาชนที่

เขา้รว่มพธิทีำาบญุจลุกฐนิสนใจพธิกีรรมสบืชะตามาก	เนือ่งจากผูเ้ขา้รว่มงานไดจ้บักลุม่

คยุกนัถงึพธิสีบืชะตาและอกีประเดน็คอืทางวดัไดข้ึน้ปา้ยกำาหนดการใหป้ระชาชนไดเ้หน็

อยา่งเดน่ชดัแสดงใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของพธิกีรรมสบืชะตา	ภายในศาลาการเปรยีญ

วดัศรธีาตเุนือ่งแนน่ดว้ยผูค้นทีเ่ขา้รว่มพธิสีบืชะตา	องคป์ระกอบของพธิสีบืชะตาไมว่า่

จะเปน็เครือ่งประกอบพธิ	ีเครือ่งบชูาครไูดถ้กูจดัเตรยีมไวอ้ยา่งพรอ้มเพรยีง	พธิเีริม่โดย

เจา้ภาพจลุกฐนิประเคนขนัครแูกพ่ระสงฆจ์ากนัน้ผูเ้ขา้รว่มพธิทีัง้หมดนำาดา้ยสายสญิจน	์

พันรอบๆ	ศีรษะตนเองคนละ	๓	รอบโดยด้ายสายสิญจน์	จะผูกรวมกันและปลายของ

ด้ายสายสิญจน์จะผูกโยงเข้ากับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในศาลา	พระสงฆ์	รูปที่	

๓	ทำาหน้าที่กล่าวชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้	๗	รูปจะเริ่มสวดมนต์	โดยเริ่มจาก

สวดพระปริตร	ก่อนไปเรื่อยๆจนจบ	ซึ่งเมื่อถึงบท	“อโรคยา	นิพพานัง	ปรมัง	สุขัง”	

พระสงฆจ์ะผกูขอ้มอืใหก้บัผูเ้ขา้รว่มสบืชะตา	ขัน้ตอนสดุทา้ยพระเถระผูใ้หญจ่ะประพรม

น้ำาพระพุทธมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี	ในพิธีสืบชะตาครั้งนี้เจ้าภาพได้ผูกโยงเรื่องจุลกฐิน	

เข้ากับ	คิริมานนทสูตร	หรืออาพาธสูตร	ที่อยู่ในอังคุตรนิกาย	ทสกนิบาต	อาพาธสูตร	

ข้อ	 ๖๐๑๗	 ซึ่งเป็นการแสดงหลักธรรมในหัวข้อสัญญา	 ๑๐	 ประการให้กับผู้ป่วยด้วย

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ฟังหลักธรรมสัญญา	 ๑๐	 ประการนี้	 พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดง

 ๑๗	 มหามกฏุราชวทิยาลยั.	องัคตตรนกิาย ทสกนบิาต,ิ	(	นครปฐม	:	มหามกฏุราชวทิยาลยั,
๒๕๔๒),หน้า	๑๙๐.	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖186

ธรรมให้กับพระอานนท์ฟังเนื่องจากพระองค์ได้ทราบถึงอาการอาพาธของพระ

คิริมานนท์	จึงได้แสดงสัญญา	๑๐	ประการให้กับพระอานนท์ได้ฟังเพื่อให้พระอานนท์

ไดไ้ปแสดงตอ่ใหก้บัพระคริมิานนทไ์ดฟ้งั	ซึง่เมือ่พระคริมิานนทไ์ดฟ้งัแลว้อาการอาพาธ

ทั้งหลายก็จะทุเลาและหายไป	เมื่อพระอานนท์ได้แสดงสัญญา	๑๐	ประการให้พระคิริ

มานนท์ได้ฟังแล้ว	 อาการอาพาธก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง	 ทางเจ้าภาพผู้ทำาจุลกฐินพร้อม

กับวัดศรีธาตุได้ขึ้นป้ายใหญ่เด่นชัดถึงการแจกแผ่นซีดี	 เรื่องคิริมานนทสูตร	 ให้กับผู้ผู้

เข้าร่วมพิธีจุลกฐินในครั้งนี้	

	 จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ศรัทธาแสวงบุญที่เข้าร่วมบุญจุลกฐินต่างก็เข้าร่วมพิธีสืบ

ชะตาอย่างพร้อมเพรียง	 ซึ่งทุกคนต่างหวังว่าพิธีสืบชะตาจะเป็นการสร้างขวัญและ

กำาลังใจให้กับตนเอง	ปราศจากทุกข์ภัย	เพื่อจะได้มีกำาลังกายกำาลังใจต่อสู้กับอุปสรรค

ตา่งๆในการดำาเนนิชวีติประจำาวนัตอ่ไป	และสิง่สำาคญัอกีอยา่งคอื	การเขา้รว่มพธิกีรรม

สบืชะตาของชาวบา้นนัน้ยากมาก	ดงันัน้เมือ่ชาวบา้นไดข้า่วตา่งแสดงความยนิดแีละเขา้

ร่วมพิธีและร่วมงานอย่างมากมาย	 ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และ

ความเป็นศิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว	เนื่องจากพระสงฆ์ที่สวดในพิธีสืบชะตา

ในครัง้นีส้ว่นใหญแ่ลว้จะเปน็พระเถรานเุถระผูใ้หญเ่ปน็ผูน้ัง่สวดมนตบ์รกิรรมคาถาทำาให้

ผู้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกว่ามีพิธีสืบชะตาในครั้งนี้ขลังและศักดิ์สิทธิ์	

ธิดาดอกฝ้าย : เวทีแห่งการประดิษฐ์สร้าง

	 การคัดเลือกหาสาวงามที่จะทำาหน้าที่เก็บดอกฝ้าย	ภายใต้ชื่อว่า	“	ธิดาดอก

ฝ้าย”	 ในประเพณีบุญจุลกฐินครั้งนี้	 มีสาวงามภายในหมู่บ้านของตำาบลสิงห์เข้าร่วม

การคัดเลือกอย่างมากมายจุดประสงค์ในการคัดเลือกสาวงามครั้งนี้เพื่อให้สาวงามได้

ประชาสมัพนัธง์านจลุกฐนิและบอกเลา่เรือ่งและความสำาคญัของประเพณจีลุกฐนิ	และ

อานสิงสท์ีไ่ดจ้ากการทำาบญุจลุกฐนิ	โดยคณุสมบตัขิองสาวงามทีเ่ขา้ประกวดจะตอ้งเปน็

สาวพรหมจรรย์เท่านั้น	เพราะสาวงามเพื่อได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้เก็บฝ้ายก่อนเป็น

ลำาดับแรก	และคุณสมบัติอีกอย่างคือสาวงามที่เข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นชาวตำาบล

สงิหเ์ทา่นัน้	สาวงามทีเ่ขา้ประกวดหมดคดัจะเลอืกไวเ้พยีง	๔	คนเทา่นัน้	ซึง่ความหมาย

คือเป็นตัวแทนของมเหสีของพระอินทร์	 ในการประกวดสาวงามจะต้องชักชวนญาติ

พี่น้องเข้ามาร่วมงาน	 โดยบอกกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อชักชวนให้ชาวบ้าน
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เข้ามาร่วมงาน	 ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของการคัดเลือกสาวงามนั้น	 คือ

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ทำาหน้าที่ธิดาดอกฝ้าย	 จะต้องได้รับเงิน

บรจิาคมากทีส่ดุในบรรดาสาวงามทัง้หมด	การจากนัน้เมือ่ไดส้าวงามทัง้	๔	คนแลว้สาว

งามก็จะถือตะกร้าคนละใบ	 เดินเข้าไปเก็บดอกฝ้ายก่อนผู้อื่น	 ในขณะที่สาวงามกำาลัง

เก็บดอกฝ้ายต้อง	 จะมีคณะนางรำาออกมาร่ายรำาประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสานคือวง

โปงลางบรรเลงคลอไปดว้ย	การรา่ยรำาของเหลา่นางรำาทัง้หลายเปน็การรำาถวายภมูเิจา้

ที	่และนางรำาจะแตง่ชดุประจำาเผา่ของตนมตีะกรา้สะพายหลงั	แสดงการเกบ็ดอกฝา้ย	

	 บรรดาสาวงามทัง้หลายเมือ่เกบ็ดอกฝา้ยเสรจ็แลว้จะไดน้ัง่พกัผอ่น	หลงัจาก

ที่ทอผ้าจุลกฐินเสร็จเข้าสู่ขบวนการแห่ผ้าจุลกฐินสาวงามทั้งหลายจะได้เป็นผู้นำาพา

ขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเข้าวัดเพื่อทอดถวายกิจกรรมของสาวงามจึงจะเสร็จสิ้นลง	

	 กิจกรรมของประเพณีทำาบุญจุลกฐินที่เสริมเข้ามาเพื่อให้ประเพณีสอดคล้อง

กับบริบททางสังคมซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในยุคของโลกาภิวัฒน์	 เพียงเพื่อ

ต้องการตอบสนองสังคมที่กำาลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า	ความหมายของวัตถุสัญลักษณ์

ที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเป็นการประดิษฐ์สร้างความหมายใหม่เพิ่มเติมความหมายเดิม	

จึงเป็นปรากฏการณ์	“การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้าง”	ให้สอดคล้องสัมพันธ์และยึดโยง

กับประเพณีจุลกฐินเดิมที่เคยมีมาในอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องร้อยรัดกันได้	ซึ่ง

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการโหยหาอดีตอีกครั้งหนึ่ง	

การปรับเปลี่ยนบทบาทของประเพณีจุลกฐิน

	 จุดมุ่งหมายของการประกอบประเพณีทอดกฐินของชาวอีสาน	 ไม่ว่าจะเป็น

กฐินสามัคคี	หรือจุลกฐินก็ตาม	เพื่อต้องการได้อานิสงส์และดำารงไว้ซึ่งประเพณี	เพื่อ

แสดงความเคารพตอ่สิง่ศกัดิส์ทิธิ	์สรา้งความสามคัคใีนกลุม่ญาตพิีน่อ้งและสรา้งความ

กลมเกลียวสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน	ดำารงพระพุทธศาสนาเพื่อค้ำาจุนสังคม	โดย

เฉพาะพระสงฆท์ีเ่ปน็ตวัแทนของพทุธศาสนาไดป้ฏบิตัภิารกจิทางสงฆใ์หส้ำาเรจ็ลลุว่งไป

ด้วยดี	และบทบาทในการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยประเพณีบุญกฐินแต่ละ

ครั้งจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืน	 ส่วนเจ้าภาพที่เป็นผู้สร้างองค์กฐิน	 เป็นผู้มีศรัทธา

อย่างแรงกล้าในพุทธศาสนา	 ก่อนจะจัดกฐินจะต้องบอกบุญไปกับญาติพี่น้อง	 มีการ

วางแผนไว้ล่วงหน้า	ผู้เข้าร่วมพิธีนั้นจะเป็นญาติพี่น้องและชาวบ้านของหมู่บ้านที่จะมา
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ช่วยงานซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดทำาสถานที่	

	 แตใ่นปจัจบุนันีป้ระเพณกีารทอดผา้จลุกฐนิของชาวอสีาน	ไดถ้กูเปลีย่นบทบาท

ออกไปจาก	การทอดผา้กฐนิ	หรอืผา้จลุกฐนิ	ทีช่าวบา้นนำาผา้ไปทอดถวายทีว่ดั	นอกจาก

จะถวายผ้าแล้ว	จะมีการถวายปัจจัยให้กับทางวัด	คือ	เงิน	เพราะก่อนจะถวายผ้าจะ

มีการประกาศยอดเงินที่ทางเจ้าภาพได้มาเพื่อถวายวัด	 ถ้าได้เงินถวายเข้าวัดมากจะ

เป็นการมองว่า	เจ้าภาพเป็นคนที่มีบารมีมาก	สามารถหาเงินเข้าวัดได้จำานวนมาก	ซึ่ง

สิ่งเหล่านี้คือบทบาทที่เปลี่ยนไปสำาหรับสังคมชาวอีสานในปัจจุบัน	 ซึ่งบทบาทของการ

ถวายผ้าจุลกฐินของวัดบ้านสิงห์	คือ

๑. บทบาทของจุลกฐินในการระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์
 แก่วัด

	 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า	 ชาวอีสานได้ใช้ประเพณีต่างๆเพื่อหารรายได้เพื่อ

ปลูกสร้างสิ่งต่างๆที่ทางวัดเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวัด	 เช่นการสร้างอุโบสถ	 การสร้าง

ศาลาการเปรียญ	 โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์	 จุลกฐินบ้านสิงห์เห็นได้อย่างชัดเจน

ว่า	 บทบาทของจุลกฐินได้ถูกปรับเปลี่ยนไป	 จากเดิมที่ทำาเพื่อให้ได้อานิสงส์	 เป็นการ

ระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ทางวัดได้ตั้งไว้	เมื่อทางวัดต้องการทุนมาสร้างศาลา

การเปรียญ	 เพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์	 และสนามสอบนักธรรมบาลีสนามหลวง	 และ

ใช้เป็นที่จัดประชุมให้กับหมู่บ้านและหน่วยราชการที่จะมาใช	้ ดังนั้นจึงมีความจำาเป็น

อย่างมากสำาหรับวัดศรีธาตุต้องมีทุนมารองรับสิ่งเหล่านี	้ แต่เป็นที่ทราบกันว่าทางวัด

ไม่มีรายได้มากมายที่จะมาปลูกสร้างสิ่งเหล่านี้	 ดังนั้นจึงหาแนวทางในการที่จะ

ระดมทุน	 ในประเพณีทอดถวายผ้าจุลกฐิน	 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำาคัญของชาวพุทธ	

ทางวัดศรีธาตุจึงได้แทรกกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญตามกำาหนดการที่

ประกาศไว้	 และเป็นที่เข้าใจกันได้ว่า	 วัดต้องการบอกบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา	 อีกทั้งยังได้อานิสงส์สองทางคือจากการเป็นเจ้าภาพร่วมถวายผ้า

จุลกฐิน	และบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณะสมบัติให้กับทางวัดด้วย	ซึ่งนับได้ว่าเป็น

กลอุบายอย่างแยบยล	 จากการสัมภาษณ์พระครูฉันทกิจโกศล	 เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ

บ้านสิงห์	กล่าวว่า	



จุลกฐินวัดศรีธาตุ บ้านสิงห์ จ.ยโสธร : การรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมในปัจจุบัน 189

	 “ทางวดัตอ้งการสรา้งศาลาเพือ่ใชเ้ปน็สนานสอบนกัธรรมบาลี

สนามหลวง	 และใช้เป็นที่ประชุม	 เพราะตำาบลสิงห์เป็นหมู่บ้านเก่

แก่	 และวัดศรีธาตุบ้านสิงห์ก็เป็นวัดที่มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน

ในละแวกนี้ให้ความเคารพบูชา	 ดังนั้นเมื่อมีการจัดงานแต่ละครั้ง

สถานที่	 ที่ใช้เป็นศูนย์รวมยังไม่ค่อยดีมากนัก	 ประกอบกับศาลา

การเปรียญหลังเก่าที่สร้างมานาน	 ชำารุดมาก	 ถ้าจะซ่อมบำารุงคง

ใช้งบประมาณในการสร้างมาก	 ทางวัดและชาวบ้านจึงได้ประชุม

ตกลงให้สร้างหลังใหม่	 แต่งบประมาณที่จะใช้สร้างทางวัดยังไม่มี

จงึตอ้งมกีารระดมทนุจากชาวบา้นและการบอกบญุจากผูใ้จบญุจาก

ภายนอกหมู่บ้านที่มีมีศรัทธาในพุทธศาสนา”๑๘

	 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าวัดใช้ประเพณีจุลกฐินเป็นการระดมทุน	 เพื่อ

สร้างศาลาวัด	 ซึ่งเจ้าภาพที่ทอดถวายผ้าจุลกฐินก็จะรวบรวมเงินที่ได้จากการบริจาค

ให้กับทางวัด	 นอกจากรายได้ที่นำามาสบทบที่พบในงานจุลกฐินบ้านสิงห์คือ	 ได้จาก

ผู้มาร่วมงาน	 ซึ่งผู้ร่วมงานในครั้งนี้จำาแนกออกได้เป็น	 ๒	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มแรกเป็น

ผู้ที่มาร่วมประเพณีโดยการบอกกล่าวจากเจ้าภาพจุลกฐิน	ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ชัดเจนว่า

เป็นผู้ที่มาจากที่อื่นไม่ใช่ชาวบ้าน	 ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่ดี	 มาโดยคำาชักชวน

ของเจ้าภาพ	 กลุ่มที่สองคือผู้ร่วมงานที่เป็นชาวบานสิงห์และหมู่บ้านใกล้เคียง	 กลุ่มนี้

จะบริจาคตามกำาลังศรัทธา	 และส่วนหนึ่งจะเป็นชาวบ้านที่เข้ามาช่วยโดยเป็นกลุ่มที่

ใช้แรงงาน	เช่น	การมาทำาครัว	การเตรียมสถานที่	และช่วยแรงงานในด้านต่างๆ	ใน

ขณะเดียวกันก่อนจะประกอบ	 พิธีทอดผ้าจุลกฐิน	 ทางวัดได้นิมนต์พระผู้ใหญ่วาง

ศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้น	 โดยชาวบ้านและผู้ที่มีจิตศรัทธา	

ร่วมกันซื้อไม้มงคล	๗	 อย่าง	 เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างศาลา	 โดยชุดของ

ไม้มงคลที่ทำานั้น	มีราคา	๑๐๐	บาท	ซึ่งขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว	และทางวัดยังได้

มีการให้ชาวบ้านนำาสินค้ามาวางจำาหน่ายภายในวัดอีกด้วย	 เช่นผ้าที่กลุ่มแม่บ้านทำาขึ้น	

รายได้ทั้งหมดนำาเข้ากับทางวัด	โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 ๑๘	 สมัภาษณ์พระครฉูนัทกจิโกศลเจ้าอาวาสวดัศรธีาตบุ้านสงิห์,	๒๗	พฤศจกิายน	๒๕๕๑.
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๒. บทบาทของจุลกฐินในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับผี 

	 ชาวบ้านสิงห์นอกจากจะนับถือพุทธศาสนาแล้วยังนับถือผ	ี ดังจะเห็นได้จาก

บ้านสิงห์มีศาลาหลักบ้านทั้ง	 ๓แห่งซึ่งศาลหลักบ้านสถานที่ใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงผีใน

วันขึ้น	๓	ค่ำาเดือน	๘	ของทุกปี	ศาลหลักบ้านชาวบ้านสิงห์เรียกว่า	“หอโฮง”	แต่เดิม

บา้นสงิหแ์บง่หมูบ่า้นออกเปน็คุม้เวยีงหรอืโฮงหลวง	หมายถงึบา้นเรอืนของเจา้เมอืง๑๙ 

ซึง่ตัง้อยูก่ลางหมูบ่า้นใกลห้ออญัญาพอ่เฒา่	คุม้เวยีงแตเ่ดมิมเีสาไมแ้กน่กลงึเปน็หวัเมด็

ปักล้อมรอบมีประตูเข้า-ออก	 ภายในรั้วมีบ้านเรือนปลูกอยู่ประมาณ	 ๓-๕	 หลัง	

ล้วนเป็นบ้านของชนชั้นเจ้านายทั้งสิ้น๒๐	 บรรดาผีที่ชาวบ้านเลี้ยงจะเป็นผีมเหศักดิ์	

หรือผีบรรพบุรุษที่เคยสร้างบ้านในสมัยพระวอพระตา	 กลุ่มวิญญาณผีบรรพบุรุษ

เหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านสิงห์	 โดยเลือกร่างทรงที่เป็นลูกหลานที่มีเชื้อสายของ

ตนเอง	อย่างเช่นนางประยูร	ปทุมชาติ	ที่เป็นเจ้าของหอโฮงแห่งที่	๓	ที่ตั้งอยู่ภายใน

บ้านของนางเอง	นางบอกว่าเป็นร่างทรงของท้าวคำาสุย	และท้าวขุนหาญ๒๑ (ข้าราช

บริพารของพระตาที่มาแสวงหาเมืองหน้าด่าน)	 เมื่อท้าวคำาสุยสิ้นชีวิตลง	 ชาวบ้านยัง

เคารพนับถือและอัญเชิญวิญญาณของท้าวคำาสุยเป็นมเหศักดิ์หลักบ้านสืบมา	เรียกว่า	

อัญญาพ่อเฒ่าใหญ่	 ซึ่งมีหอผีอยู่กลางหมู่บ้าน(หอใน)	 อัญญาพ่อเฒ่าน้อยมีหอผีอยู่

หอนอก	หนา้สำานกังานการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสงิห	์และอญัญาขนุหาญ	มหีออยู่

ในโฮงหรอืคุม้เวยีงซึง่ตัง้อยูท่ีบ่า้นยายประยรู	ชรูตัน	์แตเ่ดมิเปน็หอหลงัเดยีวแตป่จัจบุนั

นางประยูร	ได้สร้างบ้านเชื่อมต่อกับหอผีดังกล่าว	จึงดูเสมือนเป็นบ้านหลังเดียวกัน

	 คำาวา่	“อญัญา”	เปน็ภาษาอสีาน	หรอืเรยีกวา่	“อาชญา”	อญัญาสี่	เปน็ระบบ

การปกครองหัวเมืองอีสานและสมัยอาณาจักรล้านช้าง๒๒	 ก่อนที่จะมีการปฏิรูป

 ๑๙	 วิศิษฐ์	 ดวงสงค์.โฮงหลวง	 (พระศรีวรราช)	 :	 จวนเจ้าเมือง,	 (กรุงเทพฯ	 :	 มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์,	๒๕๔๒.)	หน้า	๕๔๖๖.
 ๒๐	 บำาเพ็ญ	ณ	อุบล.	พระวอ	พระตา	:	บุคคลสำาคัญ,	(กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์,	๒๕๔๒.)หน้า	๔๖๐๒.
 ๒๑	 สัมภาษณ์นางประยูร	ชูรัตน์.	ร่างทรงเจ้าคำาสุย,	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๑.
 ๒๒	 ธวัช	ปุณโณทก.	“อาญาส่ี:	ระบบการปรกครอง”	ใน	สารานุกรมไทยภาคอีสานเล่ม 
๑๕	(กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์,	๒๕๔๒),หน้า	๕๒๐๙-๕๒๑๕.
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การปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	 และ

อาญาสี่นั้นเป็นตำาแหน่งของขุนนางในระดับต่างๆ	 ได้แก่	 เจ้าเมือง	อุปราช	ราชบุตร

ราชวงศ์	 ซึ่งต่ำาแหน่งเจ้านายทั้งสี่	 มีอำานาจเด็ดขาดที่จะให้คุณและโทษแก่ใครใน

สถานใดกไ็ด	้มคีวามเปน็ไปไดว้า่วญิญาณบรรพบรุษุทีช่าวบา้นเคารพยกยอ่งอาจจะเปน็

ชนชั้นเจ้าเมืองเก่ามาก่อน	 แต่คงไม่ทราบชื่อเดิมหรือเล่าสืบต่อกันมาจนหลงลืมไป

ในปัจจุบันจึงเรียกเพียงว่า	“อัญญาพ่อเฒ่า”	

	 หอหรือศาลผีที่สำาคัญตั้งอยู่ในโฮงหรือคุ้มเวียง	 แต่เดิมใช้เลี้ยงผีเจ้านายซึ่ง

จะแยกกันเลี้ยง	 แต่ในปัจจุบันหอเลี้ยงผีบางที่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นบ้านเรือนของนาง

เทียม	 เช่นที่บ้านของนางเทียมยูร	ดังนั้นเวลาเลี้ยงผีประจำาปีจึงย้ายไปเลี้ยงรวมกันที่

หอกลางหมู่บ้านแทน	ภายในหอมีรูปสัญลักษณ์อัญญาพ่อเฒ่า	๒	คน	นั่งอยู่	ชาวบ้าน

เชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเปน็ทีเ่คารพบชูาของชาวบา้นมาก	ตามธรรมเนยีมประเพณี

ชาวบ้านจะทำาพิธีเลี้ยงผีอัญญาพ่อเฒ่าในวันขึ้น	๓	ค่ำา	เดือน	๖	ของทุกปี	จะเป็นวัน

เลี้ยงผีประจำาปีของหมู่บ้าน	แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ตรงกับวันอังคาร	ถ้าตรงกับวันอังคาร

ต้องเลื่อนไปเป็น	วันขึ้น	๘	ค่ำาเดือน	๗	เนื่องจากวันอังคารเป็นวันแข็ง	ผีจะไม่ลงเด็ด

ขาดจึงเลี้ยงไม่ได้	พิธีเลี้ยงผีประจำาปีของหมู่บ้านจะทำาอย่างยิ่งใหญ่	ช่วงเช้าชาวบ้าน

จะจัดเตรียมอาหารโดยเน้นลาบควาย(ลาบแดง	ลาบขาว)	แจ่ว	และผักสดกินกับลาบ	

ข้าวเหนียว	เหล้า	ยาสูบและผลไม้เป็นหลัก	

	 ปจัจบุนัชาวบา้นในหมูบ่า้นสงิหย์งัคงนบัถอืพทุธศาสนาควบคูไ่ปกบัการนบัถอืผ	ี

โดยมวีดัศรธีาต	ุเปน็ศนูยก์ลางในการปฏบิตัศิาสนกจิและขนบธรรมเนยีมประเพณขีอง

หมู่บ้าน	เช่น	ประเพณีเทศน์มหาชาติ	บุญบั้งไฟ	และจุลกฐิน	วัดและหมู่บ้านจึงไม่ได้

แยกออกจากกัน	เมื่อถึงเวลาทำาบุญตามฮีตสิบสอง	ชาวบ้านทุกคนก็จะพร้อมใจกันมา

ทำาบุญที่วัดทุกครั้ง	 หรือบางครั้งพระเณรก็จะเข้าร่วมพิธีกับชาวบ้าน	 เช่นในประเพณี

บุญบั้งไฟ	 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำาคัญของหมู่บ้าน	 ชาวบ้านจะทำาบั้งไฟเพื่อมาถวายพระ

ธาตุองค์อาจกะบานหลวง	 ทางวัดก็จะทำาบั้งไฟเพื่อบูชาพระธาตุเช่นกัน	 ซึ่งแต่เดิม

พระธาตุองอาจกะบานหลวงอยู่ภายนอกเขตวัด	 แต่ต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้

เล็งเห็นความสำาคัญพระธาตุจึงได้ขยายอาณาเขตของวัดออกไป	 เพื่อให้พระธาตุได้

อยู่ภายในวัด	 เป็นการบอกเป็นนัยยะว่า	 พุทธและผีสามารถดำารงอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สมานฉันท์	 แม้แต่พระสงฆ์เองก็ยอมรับในอำานาจของผีเช่นกัน	 เช่นเมื่อมีชาวบ้านมา
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บนบานองค์พระธาตุและอยากได้ก้อนอิฐในประธาตุเพื่อนำาติดตัวไปตามที่ต่างๆ	 ก็จะ

นิมนต์พระสงฆ์เป็นผู้หยิบก้อนหินซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของพระธาตุ	 ชาวบ้านจะไม่หยิบ

ถือไป	เพราะมีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านนำาก้อนหินที่อยู่ในพระธาตุไปโดยไม่บอกกล่าว	จึง

เกิดอาการเจ็บท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ	 แต่เมื่อนำาก้อนหินที่นำาไปจากองค์

พระธาตุมาคืนไว้ที่เดิม	 อาการปวดท้องอย่างรุนแรงหายเป็นปลิดทิ้ง	 จึงเป็นเครื่อง

ยืนยันถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างพุทธกับผีอย่างชัดเจน	

	 พิธีทำาบุญจุลกฐินซึ่งเป็นงานบุญทางพุทธศาสนา	 ชาวบ้านสิงห์จึงร่วมแรง

ร่วมใจกัน	เพื่อให้งานนั้นสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	เพราะชาวบ้านเชื่อว่าการทำาบุญจุลกฐิน

ซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธจะต้องดำารงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา	 เช่นเดียวกับการเลี้ยงผี

ประจำาปีของหมู่บ้านซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของผี	 จะต้องดำารงอยู่ต่อไป	 ชาวบ้าน

สงิหจ์งึเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองการอยูร่ว่มกนัระหวา่งพทุธศาสนากบัการนบัถอืผอียา่งชดัเจน	

ไม่มีการแบ่งแยก	โดยมีพิธีกรรมเป็นสื่อให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้

บทสรุป 

	 วัดศรีธาตุ	บ้านสิงห์	อำาเภอเมือง	จังหวัดยโสธร	จัดงานประเพณีทอดถวาย

ผา้จลุกฐนิ	ซึง่เปน็ประเพณดีัง้เดมิ	ทีต่อ้งใชแ้รงงานและความรว่มมอืรว่มแรงอยา่งสงู	

อีกทั้งผู้เป็นเจ้าภาพต้องเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในการที่จะทะนุบำารุงพระพุทธ

ศาสนา	จึงสามารถที่จะทำาให้เสร็จได้ภายในหนึ่งวัน	เพราะจุลกฐินหรือกฐินแล่น	มีขั้น

ตอนและกจิกรรมตา่งๆมากมาย	ตอ้งอาศยัคน	และอปุกรณท์ีม่ากมายจงึจะสามารถทำา

เสร็จได้ภายในเวลาที่กำาหนด	จุลกฐินบ้านสิงห์	เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้ว่า	มีการเพิ่ม

เติมและแทรกกิจกรรมต่างๆเข้ามา	 เพื่อทำาให้พิธีกรรมเกิดความศักดิ์สิทธิ์	 ซึ่งแต่เดิม

ขั้นตอนพิธีกรรมจะไม่ยุ่งยากซับซ้อน	ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนอกจากจะนุ่งขาวและห่มขาว

ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้ว	พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์	พิธีกรรมสืบชาตา	พิธีกรรม

ประกวดธิดาดอกฝ้าย	 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่แทรกเข้ามาในพิธีกรรมเพื่อทำาให้เห็นถึงความ

ศกัดิส์ทิธิ	์นอกจากนีป้ระเพณบีญุจลุกฐนิยงัมบีทบาทในการระดมทนุเพีอ่สรา้งสาธารณ

สมบัติซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำานวนมากซึ่งเกินกำาลังของทางวัดซึ่งนำาโดยเจ้าอาวาสจะ

สามารถหาทนุหรอืปจัจยัมาสรา้งสาธารณสมบตัใิหส้ำาเรจ็ลลุว่งไปได	้ทางวดัจงึใชอ้บุาย

หาทุนจากพิธีกรรมในฮีตสิบสอง	 และบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
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พุทธศาสนากับการนับถือผีซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านสิงห์เพื่อให้ดำารงอยู่

ร่วมกันไม่เกิดความขัดแย้ง	 กล่าวได้ว่าประเพณีบุญจุลกฐินในครั้งนี้เป็นการรื้อฟื้น

ประเพณีเดิมที่เคยทำามาก่อน	 มาประดิษฐ์สร้างประเพณี	 เพื่อสร้างความชอบธรรม

ให้กับเจ้าภาพ	 และเป็นการสร้างความศรัทธาให้เกิดกับผู้เข้าร่วมประเพณีว่า	 จะได้

อานิสงส์อย่างมาก	 ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ	 การนำาเอาประเพณีในอดีต

มาสร้างขึ้นใหม่	 แน่นอนว่าส่วนหนึ่งนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองของกลุ่มคนบางกลุ่ม	

และการใช้ประเพณีเพื่อแสดงบทบาทที่ต่างไปจากสมัยอดีตก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า	

ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ	 มีการสร้างเพื่อสนองจุดประสงค์บางอย่าง	 การใช้

ประเพณเีปน็เครือ่งมอืในการหาเงนิทนุเพือ่จะสรา้งสิง่ตา่งๆ	ใหก้บัทางวดั	เริม่จะปรากฏ

ให้เห็นมากมายในประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน
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