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เรื่อง ประเพณีทอดผาปาแถว จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ทอดผาปาเป็นประเพณีและเป็นมรดกตกทอดมาแตสมยัพทุธกาลเมื่อครัง้ที่องคพระสมัมาสมัพทุธเจาไมทรง

อนุญาตใหภิกษุรับผาจีวรจากคฤหัสถ ใหใชแตผาบังสุกุล (ผาเป้ือนฝ ุน) เทานัน้ ชาวบานมักเรียกวา ผาป า

เน่ืองจากเป็นผาที่ไมมีเจาของ ทิง้อยูตามที่ตาง ๆ ตามกองขยะ หรือพันหอศพไวและตองนํามาซัก เย็บ ยอมเป็น

สบง จีวรหรือสังฆาฏิใหเสร็จภายในระยะเวลา 10 วัน ถาเกินกําหนดตองสละผานับเป็นความยากลําบากแกภิกษุ

สงฆอยางยิ่ง นอกจากน้ีผาหอศพมักจะหาไดยากเพราะเป็นศพคนจน ผาที่จะพันหอศพ ก็ไมคอยมีชาวบานที่มี

ผาปาสามัคคีศรัทธาเห็นความยากลําบากของพระภิกษุจึงหาทางชวย โดยนําผาไปทิง้ไวตามทางที่พระทานเดิน

ผานไปมาเป็นประจํา หรือทิง้ตามกองขยะ หรือนําไปหอศพไว เพราะถาไมทําเชนน้ีพระภิกษุจะไมยอมรับผานัน้

จึงมีผูนิยมทําตามกันมาจนเป็นประเพณี จนกระทัง่พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระภิกษุรับจีวรจากคฤหัสถได

แตยังทรงสรรเสริญพระสงฆผูถือผาบังสุกุลอยู ทําใหพระภิกษุทัง้หลายประสงคจะรับผาบังสุกุลจีวรอีก

         การทอดผาปาจงึยงัคงมีอยูและเป็นมรดกตกทอดกนัมาทกุวนัน้ี แตไดเปลีย่นแปลงไปดงัที่เหน็ในปัจจบุนั แม
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จะมีผาไตรสําเร็จรูปขาย และชาวบานไมไดนําไปทิง้ไวตามปาตามทางดังในสมัยพุทธกาล แตยังคงธรรมเนียมไว

บางโดยการนํากิ่งไมมาปักในกระถางหรือภาชนะอื่น แลวนําผาที่จะถวายผูกแขวนไว บางทีก็ทําเป็นโครงรูปตาง

ๆ ภายในใสเครื่องบริขารหรือสิ่งที่ตองการจะถวายพระ เชน ทําเป็นรูปผี รูปศพตาง ๆ เป็นตน

         ฤดกูาลของการทอดผาปาไมไดกาํหนดระยะเวลาลงไปจะทอดในฤดูไหน เดอืนไหน สดุแตชาวบานจะศรทัธา

เลื่อมใส สวนใหญมักจะทําในระยะจวนจะออกพรรษาหรือชวงออกพรรษาแลว อีกอยางหน่ึงนิยมทํารวมกันกับ

ขบวนกฐิน คือ เมื่อทอดกฐินเสร็จแลวก็ทอดผาปาหรือทอดตามรายทางเป็นหลายสิบวัดก็ได

         วธิีการทอดผาปานัน้ เมื่อนําผาปาไปถงึวดัแลว พงึตัง้ใจถวายโดยไมเฉพาะเจาะจง วางของไวจะจดุธปูเทยีน

หรือไมก็ได สงอาณัติสัญญาณใหพระทานรูวามีผาป า หรือจะทําพิธีเงียบๆ เจาภาพจะรอดูจนกวาพระทานมาชัก

ผาปาหรือไมก็ได พึงถวายผาปาโดยกลาวคําถวาย

         อยางไรกต็ามการถวายผาปาโดยมากมกัจะมีผาสาํหรบัพระสงฆอยูดวยผนืหน่ึงหรอืมากกวา บางครัง้จะเหน็มี

แตเครื่องบริขารซึ่งมักมีผาเช็ดหน าทําเป็นรูปชะนีแขวนอยูดวย คงจะใหมีลักษณะเป็นป า แตเมื่อนําไปทอดมักจะ

หาซื้อผาสําหรับพระสงฆดวยเสมอ

         ผาปามีหลายชนิด มกัเรยีกตามลกัษณะของผาปา เชน ผาปาหางกฐนิ คอื การทอดผาปาหลงัทอดกฐนิ ผาปา

สามัคคี รวมกันเป็นหมูคณะ หรือทําขึ้นเพื่อรวมทุนจัดสรางถาวรวัตถุในวัด ผาปาโยง มีเจาภาพเดียว หรือหลาย

เจาภาพ สวนมากบรรทุกเรือแหไปทางน้ําทอดตามวัดวาอารามตาง ๆ เป็นตน ในปัจจุบันงานศพบางแหงนิยม

ถวายผาบังสุกุลวางไวบนหีบศพ พระสงฆขึ้นมาสวดคําบาลีสัน้ๆ แลวชักผาไป กรรมวิธีน้ีเรียกวา ชักผาบังสุกุล

หรือชักผาป า จัดรวมเขาในการทอดผาปาตามปรกติ มีวิธีการทอดผาปาที่พิเศษอีกประเภทหน่ึงเรียกวา ทอดผาปา

ผีตาย คือ แทนที่จะเอาผาไตรวางไวบนหีบศพ แตกลับใหศพเป็นผูถือผาไตร โดยวิธีเอาศพผูกไวกับกระดานหก

แลวนิมนตพระมาเหยียบกระดานหก ศพก็จะยืนขึ้นหรือลุกขึ้นนัง่ก็แลวแตการจัดศพใหนัง่หรือยืน พระสงฆจะรับ

ผาจากมือศพ กรรมวิธีน้ีตองทําในปาชาและตองใหพระเขาไปรับผาไตรทีละรูป สวนญาติพี่น องดูอยูหางๆ เพื่อ

ป องกันคนมาขโมยผาไปเทานัน้ ดูนากลัวอยูสักหนอย บางแหงไมใชศพจริง ๆ แตทําเป็นรูปรางใหเหมือนศพจริง

ๆ ซึ่งก็นากลัวเชนกัน การทอดผาปาแบบน้ีถือวาไดบุญกุศลมากทีเดียว แตอยางไรก็ตามการทอดผาปาแบบผีตาย

น้ีถูกยกเลิกไป เน่ืองจากสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงหามเพราะมีคนกลัน่แกลงพระ

ทําใหตกใจสุดขีดจนถึงมรณภาพ

         ในปัจจุบันการทอดผาปาโดยสวนใหญจะเป็นการชักชวนกันเพื่อรวบรวมทุนทรัพยสรางสิ่ง   ตาง ๆ ไดแก

ถาวรวัตถุในวัด ถนน โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่น ๆ (กรมศิลปากร, 2557) 

อานิสงสการทอดผาป า

         เชื่อกนัวาการทาํบญุทอดผาปาโดยไมเฉพาะเจาะจงผรูบัมีอานิสงสอนัแรงกลา ดงัมีเรื่องเลาวาเทพบตุรตนหน่ึง

รูตัวเองวาจะหมดบุญและจุติจากสวรรค มีราศรีเศราหมองไมอภิรมยในทิพยสมบัติ จึงแสวงหาวิธีที่จะตออายุให
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อยูในสรวงสวรรคอีกนาน ๆ จึงไปเฝ าพระอินทรเลาเรื่องความทุกขใหฟังพระอินทรแนะนําวา ใหแสวงหาพระสงฆ

สาวกพระพุทธเจาที่กําลังจะออกจากนิโรธสมาบัติแลวใหนําผาปาไปถวายจะสามารถตออายุไดอีก เทพบุตรตนนัน้

รูวาวันน้ีพระสารีบุตรจะออกจากนิโรธสมาบัติจึงนําผาทิพยคลุกฝ ุนแลวจําแลงตนเป็นคนยากจนนําผาไปพาดกิ่งไม

เฉพาะหน าที่พระสารีบุตรจะผานไปมองเห็นได พระสารีบุตรทราบดวยญาณวาคนยากจนที่นําผามาพาดกิ่งไม

หมายจะใหทานอธิษฐานนําไปตัดเย็บจีวรนัน้เป็นเทพบุตรจึงตําหนิวาไมควรทําอยางนัน้เป็นการเอาเปรียบคน

ยากจนที่นาสงสารคนอื่น ๆ เรื่องเลาอีกวา ถาใครไดทําบุญกับพระสาวกที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติตัง้จิตปรารถนา

สิ่งใดก็จะไดสิ่งนัน้ แตทานจะโปรดไดเฉพาะผูทําบุญรายแรกเพียงรายเดียวเทานัน้ (รัตนา สวัสดิผล, 2550) 

ประวัติและความเป็นมาประเพณีการทอดผาป าแถวของจังหวัดกําแพงเพชร

         ประเพณีการทอดผาปาแถวของจงัหวดักาํแพงเพชร มีประวตัิยอนไปถงึสมยัพทุธกาล เมื่อครัง้ที่พระพทุธองค

ยังไมไดมีพุทธานุญาตใหภิกษุรับจีวรจากชาวบานได ภิกษุทัง้หลาย จึงตองเที่ยวไปเก็บผาที่เจาของเขาทิง้แลว

เชน ผาเปรอะเป้ือน ผาบังสุกุล (ผาเป้ือนฝ ุน) หรือผาหอศพ ตามปาชา หรือตามปาทัว่ไป แลวนําผาชิน้เล็กชิน้น อย

เหลานัน้ มาซักเย็บปะติดปะตอกัน แลวยอมเป็นสบงจีวรสังฆาฏิตามตองการ

         ดวยเหตุน้ีการทําจีวรของพระภิกษุในครัง้นัน้ จึงตองชวยกันทําหลายรูป และการที่มีพุทธานุญาตใหคนตัด

เย็บจีวรเป็นขันธ อยางกระทงนาของชาวมคธ ก็เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําผาชิน้เล็กชิน้น อยมาปะติดปะ

ตอกันนัน่เอง เวลาตอมาชาวบานเห็นความยากลําบากของพระสงฆ แตจะนําผาไปถวายโดยตรงไมไดเพราะยัง

มิไดมีพุทธานุญาต ผูมีศรัทธาจึงนําผาไปทิง้ไวในป าชา และตามที่ตาง ๆ ที่ไมไกลจากกุฏิพระภิกษุ เพื่อใหพระ

ภิกษุไปพบเลวนําเอาไปทําจีวรไดตามประสงค

         อน่ึง กอนจะเกดิการ “ทิง้ผาตามปา” มีตาํนานพทุธศาสนาในพระธรรมบทขทุทกนิกายสคถาวรรค เรื่อง นาค

เพทธิดาถวายผาปาแกพระอนุรุทธเถระวา คราวหน่ึงพระอนุรุทธเถระผูเป็นอรหันตเที่ยวหาบังสุกุลจีวรตามแนว

ปา เดินเขาไปในป าดวยใจหวังวาจะไดพบผาสักผืนหน่ึง ขณะที่พระอนุรุทธรําพึงเชนนัน้ เทพธิดานางหน่ึงซึ่งชาติ

กอนเคยเป็นภรรยาของพระอนุรุทธมีศรัทธาปรารถนาจะถวายผาบังสุกุลแกทาน จึงนําผาทิพยลงมาพาดไวที่

ตนไมเตีย้ๆ ตนหน่ึง ระหวางทางที่พระเถระจะเดินผาน เมื่อพบเหตุเชนนัน้ พระอนุรุทธแสดงความประหลาดใจ

และเมื่อปรารภความถึงเจาของไมมีแลว ทานจึงอธิษฐานเป็นผาบังสุกุล การทอดผาป า รวมทัง้การประดับประดา

องคผาปาดวยกิ่งไม เอาผาทําเป็นรูปลิง คาง บาง ชะนี หรือผีเปรต ก็เป็นการอุปมาดังกลาว 

กิจกรรมและพิธี

         เมื่อถึงวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ชาวบานแตละครัวเรือนจะจัดหากิ่งไม 1 กิ่ง เทียนไขหรือเทียนขี้ผึ้งก็ได 1

ดอก และ ผา 1 ผืน จะเป็นผาสบง หรือจัดใหครบไตรจีวรเลยก็ได หรืออาจจะใชผาอื่น ๆ เชน ผาหม หรือ

ผาเช็ดตัวก็ได ของสามอยางอันไดแก กิ่งไม เทียน และผาน้ีนับวาสําคัญที่สุด ขาดมิได
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         สําหรับการทอดผาปาแถวนอกจากของ 3 อยางแลว ก็จะจัดเครื่องไทยทานธรรมตามกําลังศรัทธา และทุน

ทรัพย เชน ขาวสาร อาหารแหง ผลไม บริขารของใชตาง ๆ ที่จําเป็นแกพระภิกษุสงฆ บรรจุในชะลอม กระชุ

กระบุงหรือภาชนะอื่น ๆ ที่เห็นสมควร บางรายอาจจะตกแตงภาชนะบรรจุบริขารตาง ๆ เหลานัน้เป็นรูปวิจิตร

บรรจงมากมายหลายแบบ ทําเป็นรูปชางบาง รูปศพผีตายบางก็มีบางรายเอาผาเช็ดหน าหรือผาขนหนูผืนเล็กพับ

เป็นรูปชะนีหอยไวที่กิ่งไมดวย บางรายเอาธนบัตรหอยประดับเพิ่มเขาไปอีกก็มีสวนทางวัดก็จะจัดเตรียมสถานที่

จัดทําสลากรายนามพระภิกษุทัง้วัด รวมทัง้จากพระวัดอื่น ๆ ที่นิมนตมารวมดวย นอกจากนัน้ยังรวมกับ

กรรมการวัดและชาวบานที่มีฐานะดี จัดหามหรสพตาง ๆ เชนลิเก ภาพยนตร ดนตรี ฯลฯ มาเตรียมไวแสดงใน

คํ่าคืนนัน้ดวย ครัน้ตกกลางคืน เริ่มตัง้แตเวลา 19.00 น. เป็นตนไป ชาวบานนําองคผาปาแถวที่เตรียมไวมา

จัดแจงปักกิ่งไมของตนลงในบริเวณลานวัดที่จัดไว ใหเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบรอย เสร็จแลวเอาผาพาดไว   บน

กิ่งไม เอาเครื่องไทยธรรมวางไวใตกิ่งไม เมื่อตัง้แถวผาปาเรียบรอยแลว อาจเตรียมตัวไปชมมหรสพตางๆ

เป็นการฆาเวลาเสียกอนพอถึงเวลาอันสมควร ทายกวัดจะป าวรองใหเจาของผาปาไปจับสลากรายนามพระภิกษุ

เมื่อไดรับรายนามพระภิกษุแลว เจาของผาปาจะเอามากลัดติดไวกับผาที่หอยอยูบนกิ่งไมของตน   แลวจุดเทียน

ปักไวใกลๆ ผาใหพอมองเห็นสลากนามพระภิกษุมาชักผาของตน

         ถงึตอนน้ีลกูศษิยพระจะจดุเทยีน มาเทีย่วสองหาชื่อพระอาจารยตน เพื่อจะจาํไววาไดผาปากี่กอง และอยูตรง

ไหนบางเมื่อเวลาชักผาจะไดนําอาจารยของตนไปถูก สวนพระบางรูปที่ไมมีลูกศิษยก็ตองรอใหถึงเวลาชักผา แลว

เดินมาหาเอาเอง

         พธิีชกัผาปาก็จะเริม่เวลาประมาณ 21.00-22.00 น. เมื่อไดเวลาทายกจะเคาะระฆงัเป็นสญัญาณนิมนตพระ

มหรสพจะหยุดชัว่คราว ประชาชนที่มาในงานจะอยูในความสงบสํารวม พระภิกษุทุกรูปจะครองจีวรมือถือ

ตาลปัตรเดินตามแสงเทียนของลูกศิษย ออกไปชักผาตามรายนามของทาน ตามวิธีที่พุทธศาสนาบัญญัติไว มองดู

เหลืองอรามเต็มลานวัดเบื้องลาง ทามกลางแสงเดือนเพ็ญเหลือง ลอยทรงกลดอันสวยงามอยูบนฟ าเบื้องสูงยิ่งนัก

โดยเฉพาะการทอดผาปาแถวที่วัดบาง และวัดพระบรมธาตุนัน้ ทุกปีจะมีกองผาปามาตัง้มากมายมหาศาล จนลาน

วัดอันกวางใหญดูแคบลงทันที พระภิกษุทุกรูปรวมทัง้พระที่ไดรับนิมนตมาจากวัดใกลเคียง ตางไดรับถวายผาปา

กันรูปละหลายกอง จนขนเครื่องไทยธรรมกลับวัดแทบไมไหว หลังจากพระภิกษุชักผาปาเรียบรอยแลว ลูกศิษย

จะขนเครื่องไทยธรรมกลับกุฏิหรือกลับวัด สวนพระภิกษุทุกรูปจะไปนัง่รวมกันเป็นระเบียบ ณ ที่ที่ทางวัดจัดไว

แลวใหศีลเจริญพระพุทธมนต อวยชัยใหพร อนุโมทนาแกผูบริจาคผาป า เป็นเสร็จพิธีทอดผาปาสิน้เสียงพระสงฆ

มหรสพตาง ๆ จะแสดงตอทันที ถึงตอนน้ีชาวบานบางกลุมจะเตร็ดเตรไปเลือกชมมหรสพที่ตนพอใจ แตบางกลุม

ก็จะเดินออกจากวัดไปหน าเมืองสูริมแมน้ําปิง และชักชวนกันลอยกระทงลงบนสายน้ํา โดยคนกําแพงเพชรรุนเกา

ถือคติในการลอยกระทงวา เพื่อสักการบูชาแดพระมหาเถรอุปคุตเจาซึ่งสถิต ณ ใจกลางทะเลหลวง อันแปลกไป

จากคติของทองถิ่นตาง ๆ บาง แตในปัจจุบันคติน้ีคงเลือนไปแลว จะเห็นวาประเพณีการทอดผาปาแถวของ
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กําแพงเพชรนัน้ แปลกกวาการทอดผาปาธรรมดา หรือการทอดผาปาในทองถิ่นอื่น ๆ ดวยเหตุวา ทํากันมาเป็น

ประเพณีโดยมีตองนัดหมาย หากพรอมใจกันนํามาทอดในวันลอยกระทง มีผลทําใหมีคนมารวมงานเป็นอันมาก

เพราะไดรับความสนุกสนานบันเทิงไปพรอมกันดวย และทําใหวันลอยกระทงในทองถิ่นน้ีมีความหมายยิ่งขึ้น

ความสําคัญของประเพณี

         เป็นวนัที่พทุธศาสนิกชนจะไดถวายเครื่องนงุหมและไทยธรรม เป็นเครื่องบชูาแดพระสงฆกอนจะทาํพธิีลอย

กระทงบูชาพระพุทธบาทตามคติความเชื่อแตโบราณ ในอดีต เน่ืองจากในเขตชุมชนเมืองกําแพงเพชร มีวัดสําคัญ

3 วัด คือ วัดบาง วัดคูยาง วัดเสด็จ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดพิธีบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาว

เมืองจึงนัดหมายกันประกอบพิธีบุญใหญหมุนเวียนกันไปตามวัดทัง้ 3 วัด เมื่อกําหนดประกอบพิธีบุญใหญในวัด

ใด ก็จะนิมนตพระสงฆจากวัดอื่นอีก 2 วัดมารวมประกอบพิธีกันในคราวเดียว

         แสดงถึงความสามัคคีและความพรอมเพรียงเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวของชาวเมืองกําแพงเพชรในการจัดการให

เกิดความสะดวกแกการประกอบพิธีบุญรวมกัน และสวนของความสนุกสนานก็นับวาเป็นกุศโลบายนําเด็กและ

เยาวชนใหรูจักและสืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่นตอไป

         การอนุรักษ โดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกนสาระและความสําคัญของ

ภมูปัิญญาทองถิน่ สงเสรมิสนับสนนุการจดักจิกรรมตามประเพณีและวฒันธรรม    ตาง ๆ สรางจติสาํนึกของความ

เป็นคนทองถิ่นนัน้ ๆ ที่จะตองรวมกันอนุรักษภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณของทองถิ่น รวมทัง้สนับสนุนใหมี

พิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสรางความรู

และความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นดวย 

แนวทางในการอนุรักษประเพณีผาป าแถว

         ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทยเราก็มีหลายอยางนะคะ แลวแตละอยางก็อยูคูกับสังคม

ไทยมาชานาน แตทวาปัจจุบัน สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีกับเลือนหายไปพรอมกับมีเทคโนโลยีใหมๆเขามาแทนที่ จึงทําให

ผูคนไมเห็นความสําคัญ เราก็เป็นคนไทยคนหน่ึงที่ไมอยากใหประเพณีเหลานัน้สูญหาย แตวิธีอนุรักษก็มีหลาย

ๆอยางแตกตางกันออกไปนะ เชน

         1. การคนควาวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปัญญาของไทยในดานตาง ๆ ของทองถิ่น จังหวัด

ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของทองถิ่น มุงศึกษาใหรูความเป็นมาในอดีต

และสภาพการณในปัจจุบัน

         2. การอนุรักษ โดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกนสาระและความสําคัญของ

ภูมิปัญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ สรางจิตสํานึกของความ

เป็นคนทองถิ่นนัน้ ๆ ที่จะตองรวมกันอนุรักษภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณของทองถิ่น รวมทัง้สนับสนุนใหมี

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 04:00:07 หน า 6

พิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสรางความรู

และความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นดวย

         3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแลวมาทําใหมีคุณคาและมีความ

สําคัญตอการดําเนินชีวิตในทองถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม

         4. การพฒันา ควรรเิริม่สรางสรรคและปรบัปรงุภมูปัิญญาใหเหมาะสมกบัยคุสมยัและเกดิประโยชน ในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใชภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุมการพัฒนาอาชีพควรนําความรูดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมาชวยเพื่อตอยอดใชในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป องกันและอนุรักษสิ่ง

แวดลอม

         5. การถายทอด โดยการนําภูมิปัญญาที่ผานมาเลือกสรรกลัน่กรองดวยเหตุและผลอยางรอบคอบและรอบ

ดาน แลวไปถายทอดใหคนในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสม โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ

         6. สงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของ

ชุมชนตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นอยางตอเน่ือง

         7. การเผยแพรแลกเปลีย่น โดยการสงเสรมิและสนับสนนุใหเกดิการเผยแพรและแลกเปลีย่นภมูปัิญญาและ

วัฒนธรรมอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปัญญาทองถิ่นตาง ๆ ดวยสื่อและวิธีการตาง ๆ อยางกวาง

ขวาง รวมทัง้กับประเทศอื่น ๆ ทัว่โลก

         8. การเสริมสรางปราชญทองถิ่น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบาน ผูดําเนิน

งานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิปัญญา ความรูความสามารถอยางเต็มที่ มีการยกยองประกาศเกียรติคุณใน

ลักษณะตาง ๆ

บทสรุป

         ประเพณีการทอดผาปาแถวของจงัหวดักาํแพงเพชร มีประวตัิยอนไปถงึสมยัพทุธกาล เมื่อครัง้ที่พระพทุธองค

ยังไมไดมีพุทธานุญาตใหภิกษุรับจีวรจากชาวบานได ภิกษุทัง้หลาย จึงตองเที่ยวไปเก็บผาที่เจาของเขาทิง้แลว

เชน ผาเปรอะเป้ือน ผาบังสุกุล (ผาเป้ือนฝ ุน) หรือผาหอศพ ตามปาชา หรือตามปาทัว่ไป แลวนําผาชิน้เล็กชิน้น อย

เหลานัน้ มาซักเย็บปะติดปะตอกัน

         ในอดตีกระทาํเฉพาะในวนัขึ้น 15 คํ่า เดอืน 12 (วนัลอยกระทง) ณ วดับาง ปัจจบุนั กระทาํในวนัขึ้น15 คํ่า

เดือน 12 (วันลอยกระทง)  ณ วัดบาง และในงานประเพณีนบพระเลนเพลง ณ วัดพระแกว อุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชร สําหรับการทอดผาปาแถวนอกจากของ 3 อยางแลว ก็จะจัดเครื่องไทยทานธรรมตามกําลังศรัทธา

และทุนทรัพย เชน ขาวสาร อาหารแหง ผลไม บริขารของใชตาง ๆ ที่จําเป็นแกพระภิกษุสงฆ บรรจุในชะลอม

กระชุ กระบุงหรือภาชนะอื่น ๆ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 04:00:07 หน า 7

         แสดงถึงความสามัคคีและความพรอมเพรียงเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวของชาวเมืองกําแพงเพชรในการจัดการให

เกิดความสะดวกแกการประกอบพิธีบุญรวมกัน และสวนของความสนุกสนานก็นับวาเป็นกุศโลบายนําเด็กและ

เยาวชนใหรูจักและสืบทอดประเพณีอันดีงามของทองถิ่นตอไป

คําสําคัญ : ผาป า

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ประเพณีทอดผาปาแถวของจังหวัด

กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-05

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=136&code_db=610004&code_type=01
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