
บทที่ 6 
วัฒนธรรมทางเนตธิรรม 
------------------------- 

วัฒนธรรมทางเนติธรรม เปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม หนาที่ของแตละ 
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของพัวพันในฐานะเปนสมาชิกของสังคม นอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแลว 
คนอีสานยังปฏิบัติตามกฎของสังคมประเพณีที่ไดยึดถือปฏิบัติกันมาชานาน กฎเหลานี้ไมไดบัญญัติ 
ไวเปนกฎหมาย แตทุกคนไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในบทนี้จะนําเสนอ 2 ประเด็นคือ ฮีตสิบ 
สอง และคองสิบส่ี  ดังตอไปนี้ 

1. ฮีต 12 1 
ฮีต   หมายถึง  ประเพณี  คือส่ิงที่นิยมนับถือปฏิบัติสืบ ๆ  กันมาจนเปนแบบแผน  เปน 

ขนบธรรมเนียมตรงกับ  “จารีต”  เปนประเพณีที่นิยมทํากันในภาคอีสานในรอย 1 ป บางคนจึง 
เขาใจฮีตสิบสองในฐานะเปนประเพณี 12 เดือนของภาคอีสาน 

ฮีตนั้นแยกออกเปน  2  ชนิด  คือ  ฮีตที่ตองทําเปนประจําและฮีตที่ไมทําเปนประจํา 
ฮีตที่ตองทําเปนประจํา  ไดแก  ฮีตเดือนอาย  อีตเดือนยี่  ฮีตเดือนสาม  ฮีตเดือนส่ี  ฮีตเดือน 

หา  ฮีตเดือนหก  ฮีตเดือนเจ็ด  ฮีตเดือนแปด  ฮีตเดือนเกา  ฮีตเดือนสิบ  ฮีตเดือนสิบเอ็ด  ฮีตเดือนสิบ 
สอง 

ฮีตที่ไมทําเปนประจํา  ไดแก  ฮีตสูขวัญ  ฮีตผูกเส่ียว  ฮีตลงแขก  เปนตน 

1) ฮีตเดือนอาย  หรอืเดือนเจียง  (เดือนที่หนึง่) 
เมื่อเดือนอายหรือเดือนเจียง  ชาวนาจะวางจากการทํานาในเดือนอายนี้จะมีฮีตเขากรรม 

การเขากรรมหรือเขาปริวาสกรรมเปนฮีตของพระสงฆ  คือ เมื่อพระสงฆตองอาบัติสังฆาทิเสสขอ 
ใดขอหนึ่งแลวบอกพระสงฆใหทราบไว  เม่ือถึงเดือนอายจึงมาเขากรรม 

ตามวินัยของพระสงฆมีอยูวา  เมื่อตองอาบัติแลว  ถาเปนอาบัติเล็กๆ นอยๆ ตองปลงอาบัติ 
นั้นๆ  เมื่อปลงอาบัติแลวอาบัตินั้นก็ตกไป คือ ไมเปนบาปเปนกรรม หากเปนอาบัติหนัก เชน 
สังฆาทิเสส  จะปลงทันทีไมได  ตองเขากรรม คืออยูปริวาสกรรม อยูมานัต (วินัยกรรม)  และ 
อัพภาน  (การทําใหกลับคืนเปนผูบริสุทธ์ิ  คือออกจากการอยูกรรม) 

1  เนื้อหาในบทนี้เรียบเรียงจากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เลม 15  ใน 
หัวขอ “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี : ประเพณี” โดย ปรีชา พิณทอง หนา 53725384.



การเขาปริวาสกรรมของภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสนั้น ผูตองอาบัติจะตองเขาปริวาส 
กรรม  โดยสรางผาม  (ปะรํา)  ในปาสงบหรือบริเวณหางไกลหมูบานขึ้น อยูปริวาสกรรมครบ  ถา 
ปกปดอาบิตไวนาน  ก็อยูปริวาสกรรมนาน  เมื่ออยูปริวาสกรรมครบแลว จึงอยูมานัตอีก 6 วัน อยู 
มานัตครบ  6 วัน แลวเขาอัพภานอีก  จึงจะเปนผูบริสุทธ์ิเหมือนพระสงฆทั่วไป 

บุญเขาปริวาสกรรมหรือบญุเขากรรม 
เมื่อพระสงฆถือฮีตเขากรรม  หรือปริวาสกรรมดังกลาวขางตน  ญาติโยมทั้งหลายผู 

ปรารถนาจะทําบุญ  ถวายภัตตาหารแดพระสงฆผูเขากรรม  ก็จะมาถวายปจจัยส่ี  เชน  การสรางกุฏิ 
ใหพระสงฆเขากรรม  ถวายอาหาร  หรือตักน้ําใหพระสงฆไดอาบ  ดื่ม  เปนตน  เมื่อพระสงฆออก 
จากกรรมแลว  ญาติโยมก็จะถวายทานหรือฟงเทศน  ฟงธรรม  รักษาศีล  เจริญภาวนา  ก็ถือวาได 
กุศลผลบุญเปนยิ่งนัก 

2) ฮีตเดือนยี่  (เดือนที่สอง) 
เดือนยี่เปนเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวขาว  ในรอบเดือนนี้ชาวนาอาจจะจัดทําบุญหรือพิธีกรรม 

เกี่ยวกับขาวหลายอยางอันเปนจารีตที่ยึดสืบตอกันมา ไดแก 

บุญคูณลาน 
บุญคูณลานเปนพิธีบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลวนํามานวดที่ลานนวดขาว  เสร็จ 

จากนั้นเอาขาวที่นวดแลวมากองรวมกันขึ้นใหสูง  เรียกวา  “คูณลาน”  กอนที่จะนําขาวไปเก็บในยุง 
ก็จะทํา  “บุญคูณลาน”  ใชลานขาวเปนสถานที่ทําบุญ  ดวยการเชิญญาติพี่นองใหมารวมทําบุญ 
นิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต  ขึงดายสายสิญจนรอบกองขาว  เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธ 
มนตแลวจึงถวายอาหารบิณฑบาต  จากนั้นจึงเล้ียงญาติมิตร  พระสงฆอนุโมทนา  ประพรมน้ําพระ 
พุทธมนตใหแกญาติมิตรผูมารวมพิธีตลอดจนนําไปประพรมลานขาว  นา  วัว  ควาย  เจาของนาเพือ่ 
เปนสิริมงคลตอไป 

บางแหงจะนําหมอขวัญมาทําพิธีสูขวัญขาวหลังจากพิธีสงฆเสร็จแลว เนื้อความของคําสวด 
สูขวัญนั้นจะกลาวขอโทษแมโพสพที่ตนกระทําลวงเกินเมล็ดขาว โดยใชความเหยียบย่ําบนลาน 
นวดขาว  ขอใหแมโพสพมาอยูเปนขวัญกองขาวในลานตอไป 

บุญกุมขาวใหญ



บุญกุมขาวใหญนั้น ชาวนาจะนําขาวเปลือกมากองรวมกันเปนกุม (กองเปนพะเนิน) พธีิบญุ 
นี้เปนพิธีกรรมรวมกลุมที่ชาวนาเอาขาวเปลือกมารวมกันตามมีตามเกิด  เรียกวา  “บุญกุมขาวใหญ” 
ทุกครัวเรือนจะหาบขาวมากองรวมกันที่ศาลากลางบานหรือศาลาโรงธรรม  กลางคืนมีการนิมนต 
พระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต  รับศีล  ฟงเทศน  ในการเทศนนั้นพระสงฆจะยกเอาอานิสงสผล 
แหงการรูบุญคุณของขาวเปนอุทาหรณใหชาวบานไดประดับสติปญญาอยูเสมอ  จากนั้นอาจมี 
มหรสพฉลองสมโภช  ตอนเชามีการถวายภัตตาหารพระสงฆ  แลวถวายขาวเปลือกใหเปนสมบัติ 
ของวัด  การทําบุญกุมขาวใหญ  ชาวบานถือวาไดกุศลมาก  จึงนิยมทํากันในวงกวาง  เปนประจําทุก 
ปเกือบทุกหมูบาน 

3) ฮีตเดือนสาม 
เดือนสามเปนเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวขาวและนําขึ้นยุงฉางเรียบรอยแลว  พิธีทําบุญในเดือน 

ยี่ที่ผานมา กลาวคือ บุญคูณลานและบุญกุมขาวใหญตางก็เปนบุญขาวเปลือกทั้งส้ิน บุญเดือนสามจึง 
เปนบุญของขาวสุก เรียกวา  “บุญขาวจี่” 

ขาวจี่คือขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลว นํามาปนเปนกอนขนาดไขเปดหรือเทากํามือ  เสียบไมยาง 
ไฟใหสุกจนเกรียม ทาดวยไขบางๆ แลวก็เอากอนน้ําออยยัดใสไวขางในดวย  นําไปใสบาตรถวาย 
พระภิกษุสามเณรถือวาไดบุญมาก  ขาวจี่เปนขาวที่พระภิกษุสามเณรชาวอีสานถือวาเอร็ดอรอยมาก 
ดังมีคํากลอนที่วา 

เดือนสามคอย เจาหัวคอยปนขาวจี่ 
ขาวจี่บใสน้ําออย  จัวนอยเช็ดน้ําตา 

ในการทําบุญขาวจี่  จะนิมนตพระภิกษุสามเณรมาพรอมกันที่ศาลา จากนั้นก็จะอาราธนาศลี 
พระภิกษุสามเณรสวดมนตเสร็จแลวอนุโมทนา  อาจจะมีการเทศนฉลองขาวจี่ตลอดวัน โดยในการ 
เทศนฉลองขาวจี่นั้น  พระสงฆมักจะยกอานิสงสแหงทานขาวจี่ที่นางปุณณทาสีในสมัยพุทธกาลที่ 
ทานขาวจี่ใหพระพุทธเจา  และไดฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจาจนไดบรรลุโสดาบันเปน 
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

4) ฮีตเดือนสี่ 
เดือนส่ีเปนเดือนฟงเทศนมหาชาติ  หรือบุญพระเวสส ไดแก การฟงเทศนเรื่องพระพุทธเจา 

คราวที่พระพุทธองคเกิดเปนพระเวสสันดร  มีมเหสีชื่อมัทรี  โอรสชื่อชาลี  ธิดาชื่อกัณหาพระองค 
ยินดีในการใหทาน  คือไดใหทานขาวของเงินทองแกวแหวนแสนส่ิง  กระทั่งไดใหชางปจจัย



นาเคนทรอันเปนชางคูบานคูเมือง  ซ่ึงชาวเมืองเชื่อวาเปนชางมงคลที่ชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล 
จนชาวเมืองขับไลออกจากเมืองไปอาศัยอยูในปา  ภายหลังชาวเมืองจึงเชิญใหมาอยูเปนเจาเมือง 
ความเช่ือเกี่ยวกับพระเวสสันดรนี้  มีกลาวไวในหนังสือมาลัยหม่ืนมาลัยแสนวา  ครั้งหนึ่งพระมาลัย 
เถระไดขึ้นไปไหวพระธาตุเกศแกวจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส  ไดไปพบและสนทนากับพระศรี 
อริยเมตไตรยโพธิสัตว  ผูซ่ึงจะมาเปนพระพุทธเจาในอนาคต 

เม่ือพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตวไดทราบวาชาวเมืองมนุษยเมื่อตายแลวอยากมาเกิดใหม 
ในศาสนาของทานจะทําอยางไร  พระองคจึงส่ังไปกับพระมาลัยวา  ถาผูใดตองการเกิดในศาสนา 
ของทาน  อยาฆาตีพอแม  สมณะ  พราหมณาจารย  อยาทําลายพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยา 
ยุยงใหพระสงฆแตกแยกจากัน  ใหฟงเทศนมหาเวสสันดรใหจบในวันเดียวจะไดเกิดในศาสนาของ 
พระองคทาน 

พระมาลัยไดฟงพระศรีอริยเมตไตรยเลาใหฟงเชนนั้น  เมื่อกลับลงมาเมืองมนุษยก็นําเรื่อง 
นั้นมาเลาใหชาวเมืองมนุษยฟง  ชาวเมืองไดฟงพระมาลัยพูดเชนนั้น  ก็พากันประพฤติปฏิบัติตาม 
และพากันฟงเทศนมหาชาติใหจบในวันเดียว  ดังนั้นบุญมหาชาติจึงถือเปนประเพณีประจําป  และ 
นิยมทํากันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

พิธีกรรมในบุญพระเวสส 
เมื่อถึงเดือนส่ี  ชาวบานจะพากันทําบุญพระเวสสในมื้อโฮม (วันสุกดิบ) ผูเฒาผูแกจะจัด 

เครื่องสักการะ มีดอกไมธูปเทียน เปนตน มารวมกันที่ศาลาโรงธรรม ดอกไมธูปเทียนแตละอยางจัด 
ใหครบพันเรียกวา บูชาคาถาพัน ปกธงส่ีหลักของทิศทั้งส่ี ปลูกหออุปคุตในบริเวณนั้น การปลูกหอ 
อุปคุตก็เพื่อปองกันมิใหภูตผีปศาจมาทําอันตรายแกพระสงฆที่มาเทศนในงาน หรือมาขัดขวาง 
พิธีกรรมงานบุญพระเวสส 

ในเวลาบายสามโมง  ชายหนุมหญิงสาวจะพากันไปแหพระเวสสเขาเมือง รวมทั้งไปเก็บ 
ดอกไมมาบูชาพระเวสสดวยการไปแหพระเวสส  ถาบานใดมีรูปพระเวสสเปนแผนผาก็จัดเอาไป 
ดวยผาพระเวสส  (ภาคกลางเรียกวาผาพระบฏ) บางแหงนิมนตพระภิกษุอาวุโสนั่งบนแทนตกแตง 
สวยงามใสคานหามแหโดยสมมติวาเปนพระเวสสันดร เม่ือไปถึงปาที่มีดอกไมก็เก็บเอาดอกไม  ได 
ดอกไมแลวก็พากันแหพระเวสสกลับมา  ถึงบริเวณศาลาโรงธรรมก็แหรอบศาลาโรงธรรมสามรอบ 
แลวเอาดอกไมขึ้นไปบูชาพระธรรม  สวนผาพระเวสสที่เอาไปดวยนั้นเพื่อแหรอบศาลาโรงธรรม 
แลวก็เอารูปพระเวสสไปขึงไวตามเสาของศาลาโรงธรรมนั้น ตอนกลางคืนจะพากันมาฟงเทศนก็ได 
ในวันรวมหรือมื้อโฮมบุญพระเวสสตอนกลางคืนจะมีการทําวัตรเย็นดวย  พระสงฆจะสวดมนต 
ในการสวดมนตนี้จะมีสวดชัยนอยชัยใหญ  (ชัยมงคล)  ดวย เมื่อสวดมนตจบก็เริ่มเทศน  ขั้นตน



โพธิสัตว  อิติปโส  วัตตะโส  มาลัยหม่ืน มาลัยแสน  ฉลองมหาเวสส  ตอนกลางคืนนิมนตพระเสียง 
ดีมาเทศนใหฟงก็ได 

ในวันเทศนพระเวสส 
ตอนเชาเวลาตีส่ีชาวบานจะแหขาวพันกอน ซ่ึงเปนขาวเหนียวกอนเล็กๆ นับรวมไดพัน 

กอน  เอาไมมาเสียบเปนกอนๆ  แหรอบศาลาโรงธรรมสามรอบ แลวเอาขาวพันกอนนี้ไปบูชาพระ 
ธรรม  เสร็จแลวก็เริ่มลงมือเทศนสังกาส  ผูเปนหัวหนาจะอาราธนาเทศนมหาชาติตอไป 

การเทศนมหาชาตินั้น จะเทศนตอกันไปตั้งแตตนจนจบหนังสือที่จะเทศนก็แบงเปนกัณฑๆ  
พระผูมาเทศนก็อยูคนละวัด  การเทศนมหาชาตินี้ถาเปนหนังสือยาว หรือที่เรียกกันวา พระเวสส 
เครือ  ตองใชเวลานาน  เริ่มแตตี 4  จนถึง  4  ทุมเศษก็มี  เทศนติดตอกันไปจนจบ  เพราะตองการจะ 
เทศนใหจบในวันเดียว  ใหเปนไปตามท่ีพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตวส่ังมากับพระมาลัยเถระนั้น 

พระภิกษุที่เทศนแตละกัณฑนั้น จะมีเจาภาพถวายจตุปจจัยประจําแตละกัณฑ  แตจะมกีณัฑ 
อีกประเภทหนึ่งที่บรรดาหนุมสาวแหเขามายังวัดโดยไมเจาะจงวาจะถวายกัณฑใด  หากแตวาเขา 
มาถึงวัดในขณะใด  พระภิกษุองคใดกําลังเทศนอยูก็จะถวายองคนั้น  กัณฑที่แหเขามานั้นเรียก 
กัณฑหลอน  การแหกัณฑหลอนนี้  บางทีมีเสียงอึกทึกคึกโครม  แตชาวบานเขาไมถือสาหาความ 
ถือวาเปนการทําบุญกุศล  บางแหงมีกัณฑหลอน  แหกันตลอดวันตลอดคืนก็ม ี

5) ฮีตเดือนหา 
เดือนหาเปนเดือนเริ่มตนปใหมของไทยโบราณที่เรียกวาสงกรานต  ที่มีอากาศรอนจึงทํา 

“บุญสรงน้ํา”  ส่ิงที่ควรสรงน้ํานั้นโบราณกลาวไวมีหลายอยาง คือ พระพุทธรูป พระสงฆ  ผูใหญ 
และเครื่องค้ําของคูณ โดยมีวิธีการสรงน้ํา ดังนี้ 

การสรงน้ําพระพุทธรูป 
พระพุทธรูปคือรูปของพระพุทธเจา  เมื่อถึงวันขึ้น  15 ค่ํา เดือน  5  พระสงฆจะเอา 

พระพุทธรูปมาขัดสี  เวลาบายสามโมงพระสงฆจะตีกลองโฮม  (รวม)  ญาติโยมจะพากันนําน้ําอบ 
น้ําหอมออกมารวมกันที่ศาลาโรงธรรม  หัวหนาจะพาไหวพระและทําพิธีสูขวัญพระพุทธรูป  สู 
ขวัญเสร็จแลวจะเอาน้ําอบน้ําหอมสรงพระพุทธรูป 

สถานที่จะตั้งพระพุทธรูปไวนี้จะปลูกเปนโรง  เรียกวา  “หอสรง”  หรือจะตั้งไวบนแทน 
พระที่ศาลาโรงธรรมก็ได  ญาติโยมจะเอาน้ําอบน้ําหอมมาสรงพระพุทธรูป โดยรดน้ําใส  “ฮางลิน” 
เพ่ือใหน้ําสรงไหลไปยังพระพุทธรูป  บางแหงใช  “กงพัด”  ซ่ึงทําเปนรางไหลไปลงกระบอกไมไผ



เจาะรูไวรอบ  น้ําจะไหลออกทางรู  ผลักใหกระบอกหมุนน้ําจะกระเซ็นเปนฝอย  เด็ก ๆ  จะพากัน 
มาอาบน้ําสรง  เพราะถือวาเปนสิริมงคล  บางคนเอาแกวหรือขวดมารองเอาน้ําสรงไปเพื่อรดบาน 
ชองหองหอ  หรือรดศีรษะผูท่ีไมไดมา  โดยถือวาเปนการขับไลภูตผีปศาจ 

ถึงเดือน 6  ขึ้น  15  ค่ํา  ญาติโยมจะมาทําพิธีเอาพระพุทธรูปขึ้นไปไวที่เดิม  การมารวมกัน 
ในวันนี้ทุกคนจะเตรียมภัตตาหารมาถวายพระดวย  เมื่อเล้ียงพระเสร็จแลวก็ทําพิธีสูขวัญพระสงฆ 
สูขวัญพระสงฆเสร็จแลวก็เอาน้ําอบน้ําหอม  สรงพระพุทธรูปและพระสงฆ  จึงเอาพระพุทธรูปไป 
ไวในที่เดิมสรงน้ําพระสงฆ 

พระสงฆคือสาวกของพระพุทธเจา  พระสงฆเปนผูมีคุณูปการแกพระพุทธศาสนามาก  ถึง 
เทศกาลเดือนหานี้บางแหงก็เอาน้ําอบน้ําหอมมาสรงพระสงฆดวย  ซ่ึงจะนิมนตทานไปนั่งบนตั่งรอ 
รับน้ําสรงที่ไหลผานฮางลินมาสูตัวทาน 

การสรงน้ําผูใหญ 
ผูท่ีเปนพอแมปูยาตายาย  ถือวาเปนผูหลักผูใหญ  ถึงเทศกาลเดือนหาจึงมีการนําน้ําจึงมีการ 

นําน้ําอบน้ําหอมไปรดทาน  เพื่อเปนการแสดงคารวะกตัญู  และความเปนสิริมงคล  เปนการบํารุง 
ขวัญทานใหอายุมั่นขวัญยืน 

การสรงน้ําเคร่ืองค้ําของคูณ 
คุด  เขา  นอ  งา  ตะกรุด  คาถา  ยันต  หรือเครื่องราวของขลัง  ปองกันภูตผีปศาจ  หรือส่ิง 

ศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนเครื่องค้ําของคูณเปนสิริมงคล  เมื่อถึงเทศกาลเดือนหาจึงมีการ 
นําส่ิงของเหลานี้มารดน้ําหอม 

การสาดน้ํา 
สรงน้ําของชาวอีสานปจจุบันเปล่ียนมาเปนสาดน้ํา  โบราณมีเวลาหนึ่งเดือนคือ  ตั้งแตขึ้น 

15 ค่ําเดือน  5 ถึงขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  6  ปจจุบันเหลือเพียง  3 วัน  คือ  วันที่  13–14–15  เมษายน  ชื่อ 
ของฮีตก็เปล่ียนเปนตรุษสงกรานต  คนโบราณสรง  น้ําพระพุทธรูป  สรงน้ําพระสงฆ  สรงน้ํา 
ผูใหญ  สรงน้ําเครื่องค้ําของคุณ  จุดประสงคเพื่อตองการบุญตองการกุศล เพื่อแสดงออกซ่ึงความ 
เคารพนับถือตอพระสงฆและญาติผูใหญ เพื่อความสวัสดีมีชัย  ปราศจากทุกขโศกโรคภัยและ 
อุปสรรคอันตรายตาง ๆ 

6) ฮีตเดือนหก



เดือนหกปกติเปนเดือนที่ฝนเริ่มตก  ชาวไรชาวนาก็จะเตรียมทําไร  ทํานา  หากฝนไมตก 
ตองตามฤดูกาล  ชาวบานพื้นเมืองอีสานเชื่อวา  เนื่องจากวัสสการเทวดา (เทวดาแหงฝน)  หรือ 
เรียกวา  “พระยาแถน”  ไมบันดาลใหฝนตกมายังโลกมนุษยเพื่อที่จะมีน้ําฝนในการทํานา  มนุษย 
ตองแตงเครื่องบูชาคือ  “บั้งไฟ”  ไปบูชาวัสสการเทวดา หรือพระยาแถน ผูชอบการบูชาดวยไฟ 
เพ่ือทานจะไดโปรดบันดาลใหฝนไดตกลงมายังมนุษยโลก  ฮีตเดือนหกจึงเรียกวา  “บุญบั้งไฟ”  ซ่ึง 
จะเปนขางขึ้นหรือขางแรมสุดแลวแตสะดวก 

เมื่อประชุมตกลงจะทําบุญบั้งไฟกันแลว  ผูเปนชางจะไปหาไมไผมาทําบั้ง  เอา  “ขี้เจีย” 
หรือขี้เกีย  (ดินปะสิว)  มาคั่วผสมกับถานไม  ตําใหแหลกเรียกวา “หม่ือ”  เอาหมื่อใสกระบอกไมไผ 
ตําผสมกับ  “มาด”  (กํามะถัน) ตําใหแนนเต็มบ้ังแลวเจาะรู  เสร็จแลวเอาไมไผมาทําหางใหน้ําหนัก 
ความยาวสมดุลกับบั้งไฟ จากนั้นก็นํามา “เอ”  (ประดับ) ใหสวยงดงามแขวนไวที่เรือนของ “ฉบับ” 
(ชาง) 

การทําบุญจะทําในวัน  “โฮม”  (รวม) บรรดาพระสงฆจากวัดตางๆ ที่บานเจาภาพนิมนตไว 
จะมารวมกันที่ปะรําพิธีในวัด  พวกญาติโยมผูเฒาผูแกจะพากันทําบุญเล้ียงพระและถวายเพล หากมี 
การบวชก็จะนํากองบวชไปบวช 

ในตอนบายทางวัดจะตีกลองโฮม  ใหประชาชนพากันนําบั้งไฟมารวมกันที่วัด แลวจัดการ 
ใหมีการแหงบั้งไฟ  มีขบวนแหขบวนเซ้ิงบั้งไฟ  มีการเลนตลก  ทอดแหหาปลา  ฯลฯ  การแหบัง้ไฟ 
นั้นมีการเซ้ิง  คําเซ้ิงมีเกือบทุกประเภท  เชน  สุภาษิต  คําสอน  การทํามาหากิน  เซ้ิงตลก หยาบโลน 
ซ่ึงการเซ้ิงในงานบุญบั้งไฟนี้แมจะหยาบโลน  แตบรรดาชาวบานทั้งหลายตางๆ  ก็ไมถือสากัน 

7) ฮีตเดือนเจ็ดบุญชําฮะ 
เดือนเจ็ดเปนเดือนหนึ่งที่คนโบราณไดสรางฮีตไว  เพื่อชําระสะสางความสกปรกรกรุงรังที่ 

เกิดขึ้น  ความสกปรกทางใจเกิดขึ้นไดในหลายกรณี  ทําใหบรรดาภูตผีปศาจปอบเปาโพงพรายจะ 
เขามาแทรก  ทําใหเจ็บไขไดปวย  ตอนนี้แหละเปนเวลาที่จะตองขับไลส่ิงเหลานั้นใหออกไปจาก 
รางกายและจิตใจ  จึงจัดใหมีการทําบุญเดือนเจ็ด  เรียกวา  “บุญชําฮะ”  (ชําระ) 

ผีปูตามีความสําคัญตอคนอีสานมาก เพราะชาวอีสานเม่ือไปตั้งบานตั้งเมือง  ณ  ที่ใด  มกัจะ 
เลือกปาดงไวปาดงที่เลือกไวนี้เปนของสวนกลางไมมีใครมีกรรมสิทธ์ิ เปนปาของชาวบาน บรรดา 
ตนไมใบหญาและสัตวปาก็เปนของชาวบาน  ชาวบานจะใชสอยก็ตองขออนุญาตผูรักษาคือ  ปูตา 

ปูหมายรวมถึงยา  ตาหมายรวมถึงยายดวย  คนทั้ง  4  นี้  เม่ือมีชีวิตอยู ลูกหลานก็เคารพนับ 
ถือ  เมื่อตายไปแลวลูกหลานก็ยังนับถือ  จึงปลูกหอปลูกโฮงใหอยูในปานั้น เพื่อดูแลหมูบานใหสงบ



สุข  และลูกหลานมอบหนาที่ใหรักษาปา ใครจะมาเอาไมในปาหรือสัตวในปาไปใชโดยไมขอ 
อนุญาตไมได  ตองขออนุญาตจากปูตา หากไมขออนุญาตจะทําใหเจ็บไขไดปวย 

ผูจะติดตอกับปูตาไดก็คือ  “เฒาจ้ํา”  ชาวบานที่เคารพนับถือก็จะมอบภาระธุระใหเฒาจ้ํา 
เปนผูติดตอกับปูตา ถาปูตามีความประสงคอะไร ปูตาจะมาเขาสิงเฒาจ้ํา หรือชาวบานจะบนบาน 
(ภาษาถ่ินเรียกวา  บะหรือบา) ตองใหเฒาจ้ําเปนคนบน เม่ือบนบานไดตามที่ประสงคแลว ผูบนบาน 
จํานําเครื่องคาย  (ของบูชาพลีกรรม)  มาแกบน 

เม่ือถึงเทศกาลเดือนเจ็ด  ลูกหลานภายในบานจะทําพิธีเล้ียงปูตา กลาวคือ ปลูกผามหรือปะ 
รําขึ้นบนบริเวณตูบ  (ศาล)  ปูตา ชาวบานทุกคนมีขาวปลาอาหารอะไรก็จัดมา พรอมกับเล้ียงปูตา 
เสร็จจากเล้ียงปูตาแลวก็เล้ียงกันเองตามธรรมเนียม ปาดงพงไพรในสมัยโบราณอุดมสมบูรณ 
เพราะอาศัยปูตาเปนผูเฝารักษา 

บุญชําระ  คือบุญเบิกบาน  หรือบุญกลางบาน  ชาวบานจะรวมตัวกันทําบุญที่ศาลหลักบาน 
สวนใหญจะอยูกลางหมูบานโดยนิมนตพระสงฆมาสวดมนตเย็น  ผูกสายสิญจนรอบหมูบานและ 
บริเวณปะรําพิธี  รุงเชาทําบุญใสบาตร  และนิมนตพระภิกษุทําน้ํามนตประพรมไปทั่วทุกหลังคา 
เรือน 

8) ฮีตเดือนแปด (บุญเขาพรรษา) 
เดือนแปดเปนเดือนที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนา  พระสงฆและญาติโยมที่นับถือ 

พระพุทธศาสนา  เม่ือถึงเดือนแปดในวันขึ้น 14  หรือ 15 ค่ํา  พระสงฆจะเตรียมเขาพรรษา คือ ปด 
กวาดเสนาสนะ  และซักถูจีวร  เปนตน  สวนญาติโยมก็จัดจตุปจจัยไทยทาน  เครื่องใชของสอยและ 
ส่ิงจําเปนของพระสงฆแลวนําส่ิงของเหลานั้นมาถวายพระสงฆ  สําหรับพิธีกรรมเกี่ยวกับการ 
เขาพรรษาของพระสงฆและญาติโยมนั้น จะมีลักษณะเหมือนกันและคลายคลึงกันบาง ท้ังภาคกลาง 
ภาคอีสาน  ภาคเหนือ  และภาคใต  ชาวอีสานเรียกวา  ฮีตเดือนแปด  คือบุญเขาพรรษา 

พิธีกรรมในเทศกาลเขาพรรษา  เปนเวลาที่พระสงฆจะตองบําเพ็ญไตรสิกขา  คือ  ศีล 
สมาธิ  ปญญา  ใหบริบูรณ  สวนคฤหัสถจะตองบําเพ็ญกิริยาวัตถุ  คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  ในตอนเชา 
ญาติโยมจะนําอาหารบิณฑบาตมาถวายพระภิกษุสงฆ  ตอนบายนําดอกไม  ธูป  เทียนพรรษา 
ขาวสาร  สบง  จีวร  ผาอาบน้ําฝน มารวมกันที่ศาลาโรงธรรม  สวนพระสงฆจะทําความสะอาด 
สถานที่  สบง  จีวร  ตอนเย็นญาติโยมจะพากันทําวัตรค่ํา  เสร็จแลวอาราธนาศีล  ฟงเทศน 

ตอจากนั้นพระสงฆจะพรอมกันทําวัตรสวดมนต  จบแลวทําวัตรพระพุทธรูป  เพราะวัน 
เพ็ญเดือนแปดถือวาเปนวันพระพุทธรูปเขาพรรษาดวย  พระสงฆจัดเครื่องสักการะมาพรอมกันแลว 
ใหเจาอาวาสเปนตัวแทนพระพุทธรูป  นั่งหันหนาลงมาทางพระสงฆ  พระสงฆทั้งหลายนั่งคุกเขา



กราบ 3 หน ยกขันดอกไมไปตั้งไวขางหนา แลวกลาวคําทําวัตรพระพุทธรูป จบแลวเจาอาวาสจะให 
โอวาทเกี่ยวกับการเขาพรรษาพระพุทธรูปเปนเสร็จพิธี 

วันรุงขึ้นคือวันแรมหนึ่งค่ํา  ในตอนบายญาติโยมจะมารวมกันที่ศาลาโรงธรรม  จัดดอกไม 
ธูปเทียน  ขาวสาร  ผาจีวรถวายแดพระสงฆ  พระสงฆรับแลวทาจะอนุโมทนา  แลวทําพิธี 
เขาพรรษา  ดวยคําอธิษฐานเขาพรรษา  เรียกวา  ปวารณาเขาพรรษา  จบแลวเจาอาวาสใหโอวาท 
ตักเตือนพระภิกษุสามเณรใหตั้งใจศึกษาเลาเรียน  ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  เสร็จแลวพระสงฆนําผา 
จํานําพรรษามาแจกแบงกันเปนเสร็จพิธีเขาพรรษา 

9) ฮีตเดือนเกา  (บุญขาวประดับดิน) 
เดือนเกาเปนเดือนทําบุญอุทิศถึงผูตาย  โบราณจึงมีการทําบุญเพื่อญาติพี่นองที่ตายไป  ป 

หนึ่งกําหนดใหมีหนึ่งวัน  โดยกําหนดเอาวันแรม  14  ค่ํา  เดือน  9 เปนวันทําพิธี เรียกฮีตเดือน 9 
คือ  บุญขาวประดับดิน  นั่นเอง 

พิธีทํา  การทําบุญขาวประดับดินของชาวบาน  เมื่อถึงวันแรม  13  ค่ํา  เดือน 9  ชาวบานจะ 
หาอาหารคาวหวานแบงออกเปน  4  สวนสวนหนึ่งสําหรับตนเอง  สวนหนึ่งแจกญาติพี่นอง  สวน 
หนึ่งทําบุญอุทิศสวนกุศลแกผูตาย  สวนหนึ่งถวายทานแกพระภิกษุสามเณร 

สําหรับสวนที่ทําบุญอุทิศแกผูตาย  จะหอเปนหอ ๆ มีหอคาวหนึ่งหอ  หอหวานหนึ่งหอ 
หอหมากพลูบุหรี่หนึ่งหอ ทั้งสามหอนี้มัดติดกันเปนหอใหญ  แลวนําหอใหญนี้ไปแขวนไวตาม 
ตนไม  หรือวางไวตามพื้นดิน  การเอาไปวางไวบนดินนี้  จึงมีชื่อเรียกวา  ขาวประดับดิน 

สวนที่ เอาไปถวายพระภิกษุสามเณรนั้น สวนหนึ่งใสบาตร  อีกสวนหนึ่งถวายเปน 
ภัตตาหาร  จะถวายตอนจังหันเชาหรือเพลก็ได  เมื่อพระสงฆฉันภัตตาหารเสร็จแลวจะอนุโมทนา 
ญาติโยมก็กรวดน้ํา  แผสวนบุญกุศลไปใหญาติพี่นองที่ตายไปการทําดังที่กลาวมา  ถือวาเปนการ 
ทําบุญสงไปใหผูตาย 

10) ฮีตเดือนสิบ  (บุญขาวสาก) 
เดือนสิบเปนเดือนหนึ่งทําบุญอุทิศสวนบุญแกญาติที่ลวงลับไปแลว  การทําบุญในเดือนสิบ 

เรียกฮีตเดือนสิบ  หรือ  “บุญเขาสาก”  (สลากภัต) การทําบุญขาวสากก็ทําเหมือนกับบุญขาวประดับ 
ดิน  ตางกันแตเพียงช่ือและวิธีทํา  จุดประสงคก็เพ่ืออุทิศสวนบุญไปใหญาติพี่นองท่ีตายไป  เปนการ 
ทําเพื่อญาติพี่นองที่ตายไปเปนครั้งที่สอง 

อาศัยเหตุนี้ชาวบานจึงนิยมทํางาน โดยถวายเปนสลากแลวอุทิศสวนบุญแกญาติพี่นองที่ 
ตายไปแลว  คือเม่ือถึงวันขึ้น  15  ค่ํา เดือน 10  ญาติโยมจะจัดภัตตาหารคาวหวานมารวมกันที่วัด



ภัตตาหารแตละสํารับจะเขียนชื่อเจาของลง  แลวใหพระภิกษุเณรจับสลาก  ใครถูกพระภิกษสุามเณร 
รูปใดก็เอาสํารับไปถวายพระภิกษุสามเณรรูปนั้น เมื่อทานฉันเสร็จแลวก็อนูโมทนา  ญาติโยมก็ 
หยาดน้ํา  (กรวดน้ํา)  อุทิศสวนบุญกุศลไปใหญาติพี่นองของตนที่ลวงลับไปแลว 

11) ฮีตเดือนสิบเอ็ด  (บุญออกพรรษา) 
เดือนสิบเอ็ดเปนเดือนที่มีความสําคัญแกพุทธบริษัทโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร  เดือนสิบ 

เอ็ดเปนเดือนสุดทายแหงการจําพรรษาของพระภิกษุสามเณร 
ระยะเวลาเขาพรรษามีกําหนดสามเดือน  คือตั้งแตแรม  1  ค่ํา  เดือน  8  ถึงขึ้น  15 ค่ํา เดือน 

11 ในระยะจําพรรษาสามเดือนนี้  พระภิกษุสามเณรจะตองบําเพ็ญศาสนกิจ  คือ  ศึกษาเลาเรียนพระ 
ธรรมวินัยและเจริญสมถวิปสสนากรรมฐาน 

เมื่อออกพรรษาแลว  จะมีกรณียกิจที่พระภิกษุสามเณรจะตองทําโดยพรอมเพรียงกัน 
กรณียกิจนั้นคือปวารณา  คือ  การเปดโอกาสใหวากลาวตักเตือนกันได  ในเวลาเขาพรรษาเปนเวลา 
ที่อยูใกลชิดกัน  ถาใครมีความขาดตกบกพรองอะไร  ก็วากลาวตักเตือนกัน 

สวนคฤหัสถ  หากนําปวารณาไปใชเหมือนพระภิกษุสามเณรก็จะเปนคุณประโยชนแกตน 
เปนอยางมาก นอกจากปวารณาแลวมีกิจที่คฤหัสถจะพึงกระทําหลายอยางคือ 

บุญวันออกพรรษาจะมีกิจประเพณีซอนกันอยู บางวัดก็จัดทําทั้ง 3 กิจประเพณี บางวัดก็ 
จัดทํารวมกันไป  ดังนี้ 

บุญไตประทีป 
ในวันออกพรรษา  พระสงฆจะจัดทําเรือไฟขึ้นภายในวัดตรงหนาโบสถ  การทําเรือไฟใช 

เสาไมและตนกลวย  พื้นปูดวยกาบกลวย  มีหัวมีหางคลายเรือไฟ  ตอนกลางคืนญาติโยมจะนําโคม 
ไฟ และดอกไมธูปเทียนไปบูชา  การบูชาถือวาบูชาคุณพระพุทธเจาจะไดบุญกุศลมาก  ลูกศิษบของ 
พระพุทธเจาองคหนึ่งคือพระอนุรุทธะ ทานไดเอาธูปเทียนบูชาพระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อมาบวช 
ในศาสนาพระพุทธเจานามวาโคดม  ทานไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนผูมีตาทิพย 
มองเห็นเหตุการณในอดีตและอนาคตอยางแจมแจง  เพราะอานิสงสที่ทานไดจุดธูปเทียนบูชาของ 
พระพุทธเจา

บุญไตประทีปนี้จะทํากัน  3  วัน คือ  วัน  14, 15  ค่ํา  และแรม  1 ค่ํา  เดือน  11  วัน  14  ค่ํา 
เรียกวาวันไตน้ํามันนอย  วัน  15  ค่ํา  เรียกวาวันไตน้ํามันใหญ  วันแรม  1  ค่ํา  เรียกวาวันไตน้ํามัน 
ลางทางประทีป  วันแรม  1  ค่ํานี้  หากวัดอยูใกลแมน้ําลําคลองจะนําเรือไฟไปลอยน้ําดวยเรียกวา 
“ไหลเรือไฟ”



บุญผาสาทเผิ้ง 
ผึ้งที่ตมใหเปอยแลวทําเปนดอกเรียก  ดอกเผิ้ง การเอาไมไผมาจักตอกแลวสารเปนหอ 

เหมือนหอหรือโฮงและประดับดวยดอกเผิ้ง  ขี้ผึ้งนี้มีประวัติเลาไวในธรรมบทวา  พระภิกษุชาวเมอืง 
โกสัมพีวิวาทกัน  พระพุทธเจาตักเตือนไมฟง พระองคจึงเสด็จไปจําพรรษาที่ปารักขิตวัน ไดลิงและ 
ชางเปนอุปฏฐากชางตักน้ําและตมน้ําถวาย  ลิงหาผลไมและรวงผึ้งมาถวาย  ตอมาญาติโยมเห็นคุณ 
คาของขี้ผึ้งจึงนําขี้ผึ้งมาหลอเปนเทียนจุดบูชาคุณพระพุทธเจาถือไดวาเปนบุญกุศล  จึงนําขี้ผึ้งมา 
หลอเปนเทียนถวายจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ผาสาทเผิ้งนี้  ชาวบานจะตกแตงเปนเรือผาสาท  แลวนําไปแหแหนฟอนรํารอบหมูลาน 
ตั้งแตบาย  ชาวบานจะนําปจจัยไทยทานรวมบุญกุศลดวย  ครั้นเย็นก็กลับมายังศาลาโฮงธรรมถวาย 
พระภิกษุพรอมกับเครื่องไทยทาน  สมัยอดีตชาวอีสานจะทําบุญทอดผาสาทเผิ้งแทนการทอดกฐิน 

ไหลเฮือไฟ 
เรือที่ทําดวยทอนกลวยหรือไมไผ  ตอเปนลําเรือยาวประมาณ  5-6  วา  ขางในมีขนม 

ขาวตม  ฝายไจไหมหลอด  ดอกไม  ธูป  เทยน  บานที่ใกลแมน้ําจะพากันทําเรือแลวปลือยไปตามลํา 
น้ําจุดประสงคของการทําก็เพื่อบูชารอยพระพุทธเจา  เรื่องนี้มีกลาวไวในอรรถกถาปุณโณวาทสูตร 
วา  เม่ือพระพุทธเจาเสด็จไปฝงแมน้ํานัมมทา  ซ่ึงเปนที่อยูของพระยานาค  เมื่อแสดงธรรมใหพระยา 
นาคฟงแลว  ตอนกลับพระยานาคขอรอยพระพุทธบาทของพระองคไว  การปลอยเรือไฟก็เปนการ 
ทําเพื่อบูชารอยพระพุทธเจาซ่ึงประดิษฐานอยูในเมืองนาคนั้น  บุญไหลเรือไฟจะทํารวมกับบุญไต 
ประทีป  และวันที่สามจะนําเรือไปลอยน้ํา  เรียกวา “ไหลเฮือไฟ” 

สวงเฮือ 
การนําเรือมาแขงกันเรียก  สวงเฮือ  เทศกาลออกพรรษามีน้ําหลายหลาก  เพื่อเปนการเปด 

โอกาสใหชาวบานชาวเมืองไดมาสนุกสนานพรอมกัน  การจะแขงขันในวันไหนก็แลวแตสะดวก 
ไมมีกําหนดวันที่แนนอน  แตก็ทําหลังออกพรรษาแลว 

12) ฮีตเดือนสิบสอง (บุญกฐิน) 
ในฮีตสิบสอง  การทําบุญกฐินถวายแกพระสงฆเปนฮีตสุดทาย  เมื่อพระสงฆอยูจําพรรษา 

ครบสามเดือนแลว  ญาติโยมผูมีศรัทธาจะนําผากฐินไปถวาย  ถาพระสงฆไมครบ 5 รูปจะถวาย 
ผากฐินไมได หากพระสงฆครบ 5 รูป แตถามีผูถวายกอนจะถวายทีหลังไมได เพราะวัดหนึ่งๆ ป 
หนึ่งๆ  พระพุทธเจาใหถวายกฐินไดครั้งเดียว  ผูถวายจะเปนคนเปนเทวดาหรือใครก็ได



ผูมีศรัทธาปรารถนาจะถวายกฐินแกวัดใด  ตองไปปกสลากจองไวกอน  บอกชื่อเสียงเรียง 
นามวันและเวลาไดดวย  ถาไมทําเชนนั้นหากเกิดเปนกฐินปลอมขึ้นมา พระสงฆจะไมไดรับกฐิน 
เม่ือไมไดรับกฐินก็ไมไดอานิสงสกฐิน  การทําบุญกฐินพระพุทธเจาตรัสวา ไดบุญไดกุศลมาก ผูรับ 
ก็ไดอานิสงสผูถวายก็ไดอานิสงส 

อานิสงสผูรับ 
พระสงฆที่ไดรับกฐินแลวจะไดรับกฐินแลวจะไดอานิสงส  5  อยางคือ  1)  เที่ยวไปตาม 

บานนอยเมืองใหญ  โดยไมไดบอกลาเจาอาวาสหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  ก็ไปไดไมตองอาบัติ  2) 
อยูปราศจากไตรจีวรก็ได  3)  ฉันอาหารเปนวงลอมตั้งแต  4  รูปขึ้นไปก็ได  4)  เก็บจีวรที่เขาถวาย 
ไดตามปรารถนา  5) ลาภที่เกิดขึ้นในวัดจะไดเฉพาะพระสงฆที่จําพรรษาในวัด พระสงฆที่ไดรับ 
กฐินจะไดอานิสงส  5  นี้  ยื่นออกไปถึงเพ็ญเดือน  5 

อานิสงสการถวายผากฐิน 
ผูถวายกฐินจะไดอานิสงส  5  คือ  1)  เปนที่รักใครของคนทั่วไป  2)  มีชื่อเสียงดังไปทั่ว 

สารทิศ  3)  เปนผูแกลวกลาหาญอาจ  4)  เวลาใกลจะตายจะมีสติมั่นคง  5)  ตายแลวไปเกิดใน 
สวรรค  ในอานิสงสทั้ง  5 นี้  ขอ  4  มีความสําคัญมากคนเราเมื่อตายแลว  ไมทราบวาจะไปเกิดเปน 
อะไรเกิด  ณ  ที่ใด  มีความเปนอูอยางไร แตผูถวายกฐินนี้ พระพุทธเจาตรัสไววา ตายแลวไปเกิดใน 
สวรรค  ดังนั้น พุทธบริษัทจึงนิยมทําบุญกฐินกันมาก 

บุญอัฐิ 
ญาติโยมผูมีศรัทธาปรารถนาจะทํากฐิน  แตไมมีวัดวางเพราะมีคนจองหมดแลว หากรอป 

ตอไปไมไดจะทําเปนบุญอัฐิก็ได  ปจจัยไทยทานก็มีเหมือนกับกฐิน คือ มีบริขาร 8 เปนตน จะ 
ตางกันก็เพียงแตชื่อ และอานิสงสที่จะไดรับเทานั้น การทําอัฐิมักจะทําในเทศกาลเดือนสิบสองนี้ 

บุญผาปา 
ผาไตรจีวร  หรือผาอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงมีผูศรัทธานําไปแขวนไวในปา  ในปาชาหรือที่ 

หนึ่งท่ีใด  เม่ือพระสงฆไปพบเขาก็ชักบังสุกุลเอามาใช  เทศกาลนี้นิยมทําหลังบุญกฐิน  แตทุกวันนี้ 
บุญผาปาสามารถทอดไดตลอดป 

2. คองสิบสี่ 
คอง  หรือ คลอง  (ครรลอง) หมายถึง แบบแผนของสังคม แบบ ระเบียบหรือกฎ แบบการ 

ปกครองที่ตองประพฤติปฏิบัติตอกัน



คลองนั้นแยกเปน 3 ชนิด คือ คลองที่ชาวบานชาวเมืองทําตอผูปกครองบานปกครองเมือง 
ของตน กับคลองที่ชาวบานชาวเมืองทําตอชาวบานชาวเมืองดวยกันเอง และคลองปฏิบัติของ 
พระสงฆ ดังตอไปนี้ 

1) คองสิบสี่สําหรับผูปกครอง 
(1) แตงตั้งผูซ่ือสัตยสุจริต  เคารพยําเกรง  ขยันหม่ันเพียรใหเปนอุปราช  ราชมนตรี 
(2) หม่ันประชุมอุปราช  ราชมนตรี  ชวยกันบริหารบานเมืองใหเจริญรุงเรือง 
(3) ตั้งอยูในทศพิธราชธรรม  10 ประการ  คือ  1)  ทาน บริจาคทานแกสมณพราหมณา 

จารย  ยาจก  คนอนาถา  2)  ศีล  ดํารงมั่นในปญจศีล  อุโบสถศีล  เปนเนืองนิจ  3)  บริจาค  สละ 
ทรัพยสรางวัดวาอาราม  4)  อาชวะ  มีใจเที่ยงตรง ดํารงมั่นในศีลธรรม 5) มัททวะ  ออนโยนไมแขง็ 
กระดาง  6)  ตบะ  ชําระความชั่วออกจากจิตใจ  7)  อักโกธะ ไมดุราย  8)  อหิงสา  ไมเบียดเบียน  9) 
ขันติ  อดทนตอเหตุการณตาง ๆ 10)  อวิโรธนะ ไมยินดียินรายในสิ่งที่ควรยินดียินราย 

(4) ถึงวันขึ้นปใหม  นิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต  ถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาตอ 
เจามหาชีวิต 

(5) ถึงวันขึ้นปใหม  ใหเสนาอํามาตยนําเครื่องบรรณาการ  นําน้ําอบ  น้ําหอม  มามุรธา 
ภิเษกฮดสรงเจาชีวิตของตน 

(6)  ถึงเดือนหก  นิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนตถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาตอเจา 
มหาชีวิต 

(7) ถึงเดือนเจ็ด  ใหเล้ียงมเหสักขหลักเมือง  บูชาเทวดาทั้ง ๔  คือ  ทาวจตุโลกบาล  อัน 
ไดแก  ทาวธตรัฐ  ทาววิรุฬหก  ทาววิรูปกข  ทาวกุเวร 

(8) ถึงเดือนแปด  นิมนตพระสงฆมาชําระบาเบิก  หวานแฮหวานทราย  ตอกหลักบาน 
หลักเมือง 

(9) ถึงเดือนเกา  ปาวเตินประชาชนทําบุญขาวประดับดินอุทิศสวนกุศลแดญาติที่ลวงลับ 
ไปแลว 

(10) ถึงเดือนสิบ ปาวเดินประชาชนใหทําบุญขาวสากอุทิศสวนกุศลแกญาติที่ลวงลับไป 
แลว 

(11) ถึงเดือนสิบเอ็ด ใหประชาชนไปทําบุญออกพรรษาไปนมัสการและมุรธาภิเษกธาตุ 
หลวง 

(12) ถึงเดือนสิบสอง  ใหประชาชนไปทําบุญทอดกฐินตามวัดวาอารามตาง ๆ



(13) ถึงเดือนสิบสอง  ใหไพรฟาขาแผนดินมารวมกันที่หนาพระลานหลวง  แหเจาชีวิต 
ไปสรงน้ําในแมน้ํา  เพี้ยววัดจัดใหวัดที่อยูใกลแมน้ํามีเรือสวงวัดละหนึ่งลํา  ขึ้นสิบสามค่ําเปนวันส 
วงเฮือ 

(14) ใหมีสมบัติคูณเมือง หรือคําควรเมือง  ครบ 14  อยาง คือ 
หูเมือง  มีทูตานุทูตผูฉลาดมีปญญาดี 
ตาเมือง  มีนักปราชญสอนอรรถสอนธรรม 
แกนเมือง  มีพระสงฆผูแตกฉานในพระธรรมวินัย 
ประตูเมือง  มีอาวุธทโธปกรณปองกันอิริราชศัตรู 
ฮากเมือง  มีหูราทราบเหตุรายและดี 
เหงาเมือง  มีเสนาอํามาตยผูเที่ยงธรรม 
ขื่อเมือง  มีโยธาทหารผูแกลวกลา 
ฝาเมือง  มีตากวนตาแสงผูซ่ือสัตย 
ขาง (แป)  เมือง  มีเจานายตั้งอยูในศีลธรรม 
เขตเมือง  มีผูฉลาดรูพื้นที่ที่ตั้งเมือง 
สติเมือง  มีคหบดีเศรษฐีและทวยคา 
ใจเมือง  มีแพทยผูฉลาดเชี่ยวชาญ 
คาเมือง  มีภูมิภาคดี  มีราคาคางวด 
เมฆเมือง  มีเทวดาอารักษหลักเมือง 

2) คองสิบสี่สําหรับประชาชน 
คองสิบส่ีแบบนี้  เปนคองที่ชาวบานชาวเมืองจะทําตอชาวบานชาวเมืองดวยกัน มี 14 

ประการ คือ 
(1) เม่ือไดขาวใหม  หรือผลหมากรากไมใหม  ใหบริจาคทานแดทานผูมีศีล  แลวตนเอง 

จึงบริโภค และใหแจกแบงแกญาติพี่นองดวย 
(2)  อยาโลมลายตาชิงตายอย  อยาจายเงินแดง  อยาแปลงเงินกวาง  และอยากลาวคํา 

หยาบชากลาแข็งตอกัน 
(3) ใหสรางบานหรือกําแพงเรือนของตน แลวปลูกหอบูชาเทวดาไวในสี่มุมบานหรือมุม 

เรือน 
(4) ใหลางตีนกอนขึ้นเรือน



(5) ถึงวันศีล  7-8 ค่ํา ใหขอขมา (สมมา) กอนเสา แมอัคคีไฟ แมบันใด ประตูเฮือนที่ตน 
อยูอาศัย 

(6) ใหลางตีนกอนจะนอนในเวลากลางคืน 
(7) ถึงวันศีล  เมียใหเอาดอกไมธูปเทียนขอขมาผัว และใหเอาดอกไมธูปทียนไปถวาย 

พระสงฆเจา 
(8) ถึงวันศีลดับ  ศีลเพ็ง  ใหนิมนตพระสงฆมาสวดมนตเรือน แลวทําบุญใสบาตร 
(9) เม่ือภิกษุมาบิณฑบาต  อยาใหทานคอย  เวลาใสบาตรอยาถูกบาตร  อยาถูกพระภิกษุ 

สามเณร  เวลาใสบาตรอยาใสรองเทา  อยางกั้นรม อยาเอาผาพันหัวหัว  อยาอุมลูกจูงหลาน  อยา 
ถือศัตราอาวุธตางๆ 

(10) เม่ือภิกษุเขาปริวาสกรรม  ใหมีขันขาวตอกดอกไม  ธูปเทียน  และเครื่องอัฐบริขาร 
ไปถวายทาน 

(11) เม่ือเห็นพระภิกษุสงฆผานมา  ใหนั่งลงยกมือไหวแลวจึงคอยเจรจา 
(12) อยาเหยียบเงาของพระภิกษุผูมีศีลบริสุทธ์ิ 
(13) อยาเอาอาหารที่เปนเดนใหแกพระสงฆเจา  และอยาเอาอาหารที่เปนเดนใหผัวตน 

กิน 
(14) อยาเสพกามคุณในวันศีล  วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  วันมหาสงกรานต  และ 

วันเกิดของตน 

3) คองสิบสี่สําหรับพระสงฆ 
คองสิบส่ีแบบนี้  เปนคองที่มีขึ้นเพื่อเตือนสติใหพระสงฆปฏิบัติถูกตองตามทํานองคลอง 

ธรรม  มี 14 ประการ คือ 
(1) ใหศึกษาเลาเรียนพระธรรมําสอนของพระพุทธศาสนา และรักษาศีล 227 อยาใหขาด 

และดางพรอย 
(2) ใหดูแลกุฏิวิหาร ปดกวาดเช็ดถูอยาใหวัดเศราหมอง 
(3) ใหปฏิบัติจัดทําไปตามศรัทธา เมื่อชาวบานนิมนตมีการทําบุญใหทาน 
(4) ครั้นถึงเดือนแปดใหเขาพรรษาตลอดสามเดือน จนถึงแรมหนึ่งค่ําเดือนสิบเอ็ด จนถึง 

ขึ้นสิบหาค่ําเดือนสิบสอง ใหรัยผากฐินและใหครองผากฐินจนครบส่ีเดือน 
(5) ฤดูหนาวออกพรรษาแลว ภิกษุสงฆตองเขาอยูปริวาสกรรม 
(6) ใหเที่ยวบิณฑบาตรทุกวัน อยาใหขาด 
(7) ใหสวดมนต ทําวัตร เจริญสมาธิภาวนาทุกคืน อยาขาด 
(8) ถึงวันศีลดับ  ศีลเพ็ง  ใหใหประชุมกันลงอุโบสถสังฆรรมอยาใหขาด



(9) พอถึงปใหม ใหนําน้ําไปสรงพระพุทธรูป พระธาตุเจดีย 
(10) พอถึงศักราชปใหม พระเจาแผนดินใหไหวพระ สรงน้ําในพระราชวังและทําพิธี 

บายศรีพระ 
(11) ชาวบานศรัทธานิมนตสิ่งใด ถาไมผิดพระธรรมวินัยก็ใหปฏิบัติตาม 
(12) เปนพระใหพากันสรางวัดวาอาราม พระธาตุเจดีย 
(13) ใหรับทานของทายก คือ สังฆภตร สลากภัตร เปนตน 
(14) พระมหากษัตริย ขาราชการชั้นผูใหญมีศรัทธานิมนตใหประชุมกันในอุโบสถแหง 

ใดแหงหนึ่งในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด ถืเปนงานใหญ อยาขาด 
จากคองสิบส่ีของพระสงฆดังกลาว จะเห็นไดวาชาวอีสานไดถือคองรวมกันเปนประเพณี 

หรือกฏหมายสงฆที่จะตองปฏิบัติตามคองสิบส่ีประการ ทําใหพระสงฆของอีสานในอดีตไมมี 
ปญหาและมีพระอริยสงฆเกิดขึ้นมากมาย เพราะทานปฏิบัติตามคองสงฆอยางเครงครัด ทําใหวัตร 
ปฏิบัติของทานดีวามนําความสุข คุณธรรม คําสอนที่ดีมาสอนประชาชน ความสงบรมเย็นจึงเกิดขึ้น 
แกสังคมอีสานมาเปนเวลาชานาน


