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เรื่อง ประเพณีเผาขาวหลาม เพ็ญเดือนสาม ไหวพระบรมธาตุกําแพงเพชร

รายละเอียด

          ประเพณี หมายถงึ การทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดอยางสบืเน่ือง มีการถายทอดจากคนรนุหน่ึงมายงัรนุ ตอ ๆ มาได ถา

หากผูหน่ึงผูใดไมเห็นดวยหรือไมทําตามก็อาจถือไดวากระทําผิดประเพณี อาจไดรับการติฉินนินทาหรือแมกระทัง่

การถูกลงโทษ ประเพณีและพิธีกรรมในประเทศไทยเกิดจากความเชื่อในอํานาจลีล้ับเหนือธรรมชาติและศาสนา

อนัประกอบดวยพทุธและพราหมณ มีการปฏบิตัิเพื่อบชูาตามความเชื่อดงักลาวผานประเพณีและพธิกีรรมในรอบปี

หรือประเพณี 12 เดือน ทัง้น้ีจําแนกไดเป็น ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎรหรือประเพณีทองถิ่น ประเพณีหล

วง คือ ประเพณีและพิธีกรรมอันเกี่ยวแกพระมหากษตัริย ขณะที่ประเพณีราษฎรหรือประเพณีทองถิ่น คือ

ประเพณีและพิธีกรรมอันเกี่ยวแกราษฎร มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่เน่ืองจากมีประวัติศาสตรความเป็นมา

และสภาพแวดลอมที่ตางกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559)

         ประเพณีหลวง เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระมหากษตัริยและพระบรมวงศานุวงศ ปฏิบัติเฉพาะในราชสํานัก

ปัจจุบันกระทําขึ้นเพื่อเทิดทูนศาสนาและความเป็นสิริมงคลแกสิริราชสมบัติ ตลอดจนเพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของ
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บูรพกษตัริย และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแกราษฎรในการทําการเกษตร ทัง้น้ีพระราชพิธี 12 เดือน ที่ปรากฏใน

ปัจจุบัน ไดแก พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช พระราชพิธีสงกรานต พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ พระราชกุศลวิสาขบูชา พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช เป็นตน ขณะที่

ประเพณีราษฎรหรือประเพณีทองถิ่น เป็นประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของทองถิ่นและกลุมชาติพันธุที่มี

ความหลากหลายและมีความแตกตางไปในแตละพื้นที่เน่ืองจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพอากาศตลอดจน

ประวัติศาสตรที่แตกตางกัน ประกอบไปดวย ประเพณีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ ประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ของชุมชนและงานรื่นเริง ประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับความเชื่อในโลกหน าและความสําคัญของเครือญาติกลุมสาย

ตระกูลและความสามัคคีและบูรณาการของชุมชนและทองถิ่น และประเพณีการทําบุญเน่ืองในพระพุทธศาสนามี

การจัดขึ้นในรอบปีหรือเรียกวา ประเพณี 12 เดือน ไดแก ประเพณีสงกรานต เทศกาลสารท เทศกาลออกพรรษา

ประเพณีเซิง้บัง้ไฟหรือบุญบัง้ไฟ เทศกาลเขาพรรษา งานปอยสางลอง จังหวัดแมฮองสอน ประเพณีทิง้กระจาดวัด

พนัญเชิง จังหวัดอยุธยา ประเพณีกําเกียง จังหวัดสุโขทัย ประเพณีอุมพระดําน้ํา จังหวัดเพชรบูรณ ประเพณีสารท

ไทยกลวยไข จังหวัดกําแพงเพชร ประเพณีเผาขาวหลาม ไหวพระบรมธาตุนครชุม เป็นตน (ศิราพร ณ ถลาง,

2558, หน า 360)

         ประเพณีเผาขาวหลาม เป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมาและเพื่อสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากการ

ทําบุญกุศลแลวยังเป็นการชุมนุมพบปะกันของคนในชุมชน นิยมจัดงานประเพณีในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 ของ

ทุกปี ปัจจุบันมีการจัดงานประเพณีเผาขาวหลามในหลายพื้นที่ และมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน ประเพณีเผา

ขาวหลาม จังหวัดระยอง ประเพณีขึ้นเขาเผาขาวหลามหรือประเพณีบุญขาวหลาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

ประเพณีเผาขาวหลาม ไหวพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร เป็นตน

บทนํา

         วัดพระบรมธาตุนครชุม

         วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดที่สรางขึ้นมาพรอมกับเมืองนครชุม เป็นพระอารามหลวงประจําเมืองกําแพงเพชร

เหมือนกับวัดพระแกว วัดพระบรมธาตุ ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 1858 ในสมัยตนกรุงสุโขทัย เมื่อตีความ

จากจารึกนครชุม วัดพระบรมธาตุควรจะสรางเมื่อ พ.ศ. 1762 ในสมัยของพอขุนศรีอินทราทิตย เจดียมหาธาตุ

เมืองนครชุมเดิมมี 3 องค ตัง้อยูบนฐานเดียวกัน สันนิษฐานวาสรางโดยพอขุนศรีอินทราทิตย  พอขุนรามคําแหง

มหาราช และพระมหาธรรมราชาลิไท สรางเป็นพุทธเจดียประจํารัชกาล

         วัดพระบรมธาตุ เจริญรุงเรืองมากกวา 200 ปี จนกระทัง่เมืองนครชุมถึงภาวะลมสลายตามกฎแหงอนิจจัง

เพราะแมน้ําปิงกัดเซาะแนวกําแพงเมืองพังพินาศ ความเจริญรุงทางพุทธจักรและอาณาจักรไดสูญสิน้ไปจากเมือง

นครชุม เมืองฝ่ังตรงขามทางทิศตะวันออกคือ เมืองกําแพงเพชรไดเจริญรุงเรืองขึ้นมาแทนที่วัดพระบรมธาตุราง

มานานกวา 300 ปี จนกระทัง่ถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร วัดพระบรมธาตุจึงมีหลักฐานที่ชัดเจนอีกครัง้ จาก

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 : 2023-05-22 12:36:39 หน า 3

หนังสือพระราชนิพนธเสด็จประพาสตน ครัง้ที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2449  ณ เมืองกําแพงเพชร ความวา ใน

พ.ศ.2392 สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) แหงวัดระฆังโฆษติาราม ไดเสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกําแพงเพชรพักที่วัด

เสด็จ ไดอานจารึกนครชุม ที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร ได

ทราบวามีเจดียโบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยูริมฝ่ังแมน้ําปิงฝ่ังตะวันตกตรงขามเมืองเกาสามองค จึงไดให

เจาเมืองกําแพงเพชรพระยารามรณรงคสงคราม (น อย) ไดป าวรองใหประชาชนแผวถาง พบพระเจดียตามจารึก

จริง และปฏิสังขรณขึ้น ตอมาในปี พ.ศ.2414 แซภอ (แซงพอ หรือ พระยาตะกา) พอคาไมชาวกะเหรี่ยงมีใจ

ศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณพระเจดียวัดพระบรมธาตุนครชุม พระยากําแพงเพชร เจาเมืองไดทําหนังสือขออนุญาต

ลงมาที่กรุงเทพ ทางกรุงเทพจึงตอบอนุโมทนาและอนุญาตใหซอมแซมได ตอมาในปี พ.ศ. 2418 แซภอ ถึงแก

กรรมจึงทําใหการปฏิสังขรณชะงักไปจนถึง พ.ศ. 2448-2449 พะโป จึงรวบรวมทุนทรัพยปฏิสังขรณขึ้นใหมจน

สําเร็จ และยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานในเพ็ญเดือน 6 พ.ศ. 2449 กอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู

หัวเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชรเพียง 3 เดือน

         ปัจจุบันวัดพระบรมธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ชัน้ตรี ชนิดสามัญ ไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ 11

มีนาคม พ.ศ. 2509 ตามประกาศของกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2509  ตัง้อยู

เลขที่ 15 หมูที่ 3 บานปากคลองใต ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย

ภาค 4 บริเวณวัดมีเน้ือที่ 32 ไร 2 งาน บนที่ราบริมแมน้ําปิง ภายในวัดมีเจดียขนาดใหญ ที่เรียกวา "พระบรม

ธาตุเจดีย" เป็นเจดียเกาแกตัง้แตสมัยสุโขทัยเชนกันกับตัววัด พระเจดียทรงพุมขาวบิณฑ (ดอกบัวตูม) ตัง้เรียง

กันสามองคอยูบนฐานเดียวกัน โดยองคกลางของพระเจดียนัน้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 9 องคอยูภายใน

ภาชนะเงินรูปสําเภา พระเจดียองคปัจจุบันเป็นพระเจดียทรงมอญซึ่งไดรับการบูรณะขึ้นภายหลัง   สิ่งสําคัญอีก

อยางในวัดคือ ตนพระศรีมหาโพธิ ์ซึ่งชาวกําแพงเพชรเชื่อกันวาเป็นตนพระศรีมหาโพธิ ์ที่พระยาลิไททรงปลูกเมื่อ

พ.ศ.1900 เป็นตนโพธิ ์ขนาดใหญประมาณ 9 คนโอบ

         วดัพระบรมธาตุเปิดใหเขานมสัการพระบรมธาตุเจดยีทกุวนั ตัง้แตเชาจนเยน็ และศนูยวฒันธรรมไทยสายใย

ชุมชนตําบลนครชุม เปิดใหเขาชม ตัง้แตเวลา 8.30-16.30 น. และเพื่อสืบทอดประเพณีบูชาพระบรมธาตุ ทาง

จังหวัดกําแพงเพชรจะจัดงานประเพณีนบพระเลนเพลงโดยจะจัดพิธีรําพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีไหวพระบรมธาตุ

ที่มีมาตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยงานจะจัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญเดือน 3 ตัง้แตวันขึ้น 15 คํ่า ซึ่งในทุก ๆ ปี มี

ประชาชนเขามารวมในงานเป็นจํานวนมาก

         ประเพณีเผาขาวหลาม ไหวพระบรมธาตุนครชุม

         ขาวหลามเป็นผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมบริโภคในทุกจังหวัดของประเทศไทย กระบวนการผลิตไดจาก

การนําขาวเหนียว กะทิ น้ําตาล และเกลือ อาจเติมสวนประกอบอื่น ๆ เป็นไสขาวหลาม เชน สังขยา เผือก ถัว่

เน้ือสัตว ผัก หรือ ผลไมมาบรรจุในกระบอกไมไผแลวป้ิงจนสุก เน่ืองจากในสมัยกอนคนไทยจะใชกระบอกไมไผ
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ในการหงุขาว ขาวที่ไดมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกที่ถกูเชื่อมกนัไวดวยเยื่อไผทาํใหเป็นรปูทรงสวยงาม ปัจจบุนัน้ี

คนไทยนิยมรับประทานขาวหลามเป็นขนมหวาน โดยมีสวนผสมหลักคือ ขาวเหนียว กะทิ เกลือ ถัว่ดํา และ

น้ําตาล หรืออาจมีสวนผสมอื่นที่หลากหลายขึ้น เชน ขาวหลามสอดไสโมจิซึ่งเป็นขาวหลามที่นําเอาไสขนมโมจิที่

เป็นที่นิยมและชื่นชอบ เชน ไสถัว่ไขเค็ม แหว เผือก มะพราวออน เป็นตน นํามาใสในเน้ือขาวหลามทําใหได

รสชาติกลมกลอมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันพบวามีแหลงผลิตขาวหลามที่มีชื่อเสียงและเป็นผลิตภัณฑของฝาก

ประจําทองถิ่นในประเทศไทยในหลายจังหวัด ไดแก ขาวหลามหนองมน อําเภอแสนสุข จังหวัดชลบุรี ขาวหลาม

พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขาวหลามแมสวิงหนองเบน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

ขาวหลามชุมชนบานสวนตาล อําเภอเมือง จังหวัดนาน และขาวหลามบานพราว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระ

แกว และมีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑขาวหลามทดแทนการใชไมไผเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหมีความ

หลากหลาย เชน ขาวหลามในลูกมะพราวออน และขาวหลามบรรจุในถวยฟลอยดพรอมฝาพลาสติกปิดสนิท ซึ่ง

สามารถเก็บรักษาในตูเย็นไดนานถึง 1 เดือน เวลารับประทานก็เพียงนํามาอุนในตูไมโครเวฟ เป็นตน

         ประเพณีเผาขาวหลาม ไหวพระบรมธาตุนครชมุ จงัหวดักาํแพงเพชร โดยตาํนานการเผาขาวหลามของชาว

นครชุม จังหวัดกําแพงเพชร มีการเลาขานสืบตอกันมาวา ในชวงขึ้น 15 คํ่า เดือน 2 ของทุกปี ชวงน้ีเกษตรกร

ชาวนาชาวไร เสร็จจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวและถัว่ ชาวบานจึงนิยมนําขาวใหมและถัว่ที่ไดจากการเพาะปลูกมา

ทําบุญ ซึ่งถือวาเป็นการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับแมโพสพ และพิธีเป็นสิริมงคลใหกับชีวิตซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ

เกษตรกร และชาวบานในชนบท กระบวนการผลิตขาวหลามเริ่มตัง้แตการเตรียมขาวเหนียว ถาเป็นขาวใหมจะ

อรอย สําหรับการทําขาวหลามของชาวนครชุม เป็นการเผาขาวหลามแบบทองถิ่นในสมัยดัง้เดิมทํากันมาโดยการ

ตัง้เผากับดิน การทําบุญเพ็ญเดือน 3 ของชาวกําแพงเพชรในอดีตนัน้จะตองเดินทางมาทําบุญที่วัดพระบรมธาตุ

นครชุมซึ่งอยูหางไกลและคอนขางลําบาก ขาวสวยที่หุงสุกเมื่อเดินทางมาทําบุญที่วัดสวนใหญจะบูด ดังนัน้ชาว

บานจึงไดนําขาวไปเผาเป็นขาวหลาม ซึ่งจะอยูไดนานหลายวัน ตอมาชาวบานทุกหมูบานจึงไดนําขาวหลามมา

ทําบุญ สําหรับขาวหลามของชาวนครชุมจะมีรสชาติไมหวานแหลม ขาวจะนุมสามารถรับประทานกับสมตํา ไก

ยาง เน้ือทอดหมูทอด หรือกับแกงเหมือนกับขาวเหนียวน่ึงไดดวย โดยขาวหลามที่เผาเสร็จจะมีประชาชนมารอ

ซื้อกลับไปทันทีจนสุกไมทันขาย โดยรายไดทัง้หมดจะนําไปทํานุบํารุงวัดพระบรมธาตุนครชุมตอไป (ไทยรัฐ

ออนไลน, 2559, กุมภาพันธ 22)

         ชวงวนัขึ้น 15 คํ่า เดอืน 3 ของทกุปี พทุธศาสนิกชนชาวจงัหวดักาํแพงเพชรจาํนวนมาก โดยเฉพาะกลมุแม

บานในตําบลนครชุม และจากตางอําเภอตางพรอมใจกันมารวมลงแรงเผาขาวหลามตามภูมิปัญญาทองถิ่นที่มีมา

แตโบราณที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อ

นําออกขายกระบอกละ 10-20 บาท หารายไดทํานุบํารุงวัดพระบรมธาตุนครชุมเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาเป็น

ประจําทุกปีจนกลายเป็นมหกรรมเผาขาวหลามภูมิปัญญาไทย ในงานประเพณีไหวพระบรมธาตุนครชุม เพ็ญ
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เดือน 3 ซึ่งนิยมจัดงานทุกปี โดยการรวมแรงรวมใจของชาวบานในพื้นที่ตัง้แตเตรียมขาวสาร ตัดกระบอกไมไผ

ขูดมะพราวที่ทางวัดเตรียมไวจํานวนมาก กอนที่จะคัน้น้ํากะทิ บรรจุขาวเหนียว น้ํากะทิ แลวมาตัง้ไวบนราว

เหล็กกอนที่จะใชไฟสุมจนขาวหลามสุกแลวนําออกขาย

         เจาคณุพระราชวชริเมธี (2562) เจาอาวาสวดับรมธาตุ รองเจาคณะจงัหวดักาํแพงเพชร กลาววา ประเพณีเผา

ขาวหลามของชาวนครชุม น้ีไดมีการสืบทอดกันมาตัง้แตสมัยโบราณ โดยผูเฒาผูแกชาวนครชุมไดเลาใหฟังวา

เน่ืองจากที่วัดพระบรมธาตุเจดียารามน้ีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเป็นพระ

ธาตุองคเดียวที่มีอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง ดังนัน้ชาวพุทธจึงมาทําบุญกันที่วัดพระบรมธาตุนครชุมอยางมาก

มาย

         เน่ืองจากในอดีตการเดินทางมาทําบุญคอนขางลําบาก ตองใชเวลานาน การนําขาวปลาอาหารมาทําบุญ ถา

นํามาจากบานจะทําใหอาหารบูดเนา ไมสามารถถวายพระได ประกอบกับในชวงเดือน 3 น้ีเป็นชวงที่ชาวบาน

กําลังเก็บเกี่ยวขาวใหม ดังนัน้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงนิยมนําขาวเหนียวที่เก็บเกี่ยวไดในชวงตนฤดู มา

ทําบุญกับพระสงฆเพื่อเป็นสิริมงคล คนโบราณจึงไดนําขาวเหนียวมาเผาในบริเวณวัดเพื่อถวายพระสงฆ กอนที่

จะมีการปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติใหเขากับยุคสมัยในภายหลัง ซึ่งทุกขัน้ตอนกระบวนการทําขาวหลามนัน้ตองใช

วัตถุดิบที่สดใหมทุกวันเพื่อคุณภาพและความหอมอรอยของขาวหลามที่ไมเหมือนใครทําใหเวลามีการจัดงาน

ประเพณีเผาขาวหลามไหวพระบรมธาตุนครชุมน้ีขึ้น ขาวหลามที่ขายอยูเป็นประจําในเมืองจะขายแทบไมไดเลย

เพราะประชาชนจะแหมาซื้อขาวหลามที่วัดพระบรมธาตุกันหมด เพราะความอรอยหอมมันแบบโบราณที่เจาคุณ

พระราชวชิรเมธี อยากเก็บรักษาไวใหลูกหลานไดสืบทอดตอกันไป ประชาชนจะชอบรสชาติที่อรอยแบบโบราณ

และเมื่อมีงานก็จะมีมหรสพซึ่งจะไดทานขาวหลามไปดวยและเดินชมมหรสพไปดวยทําใหผูชมจากทัว่ทุกที่หลัง่

ไหลเขามาชิมขาวหลามที่วัดพระบรมธาตุนครชุมอยางหนาแนน

วิธีการทําขาวหลาม

         สวนผสม

         1. ขาวสารเหนียว

         2. น้ําตาลทราย

         3. กะทิ

         4. ถัว่ดําตมสุก

         5. เกลือปน

         6. ไมไผขาวหลาม

         7. กาบมะพราว
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         วัสดุอุปกรณ

         1. ไมไผออน

         2. มีดปลอกขาวหลาม (พรา)

         3. ราวเหล็ก (เตาเผาขาวหลาม)

         4. ถาน

         5. ชอนหรือทัพพี

         6. หมอสําหรับตมน้ํากะทิ ใชในการตมน้ํากะทิที่ผสมน้ําตาลและเกลือเพื่อจะนํามากรอกใสขาวหลามและ

ทําใหขาวหลามบูดชาลง เพราะกะทิมีการตมใหสุกแลวนัน่เอง

         7. ไมคีบถาน

         ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน

         1. ตัดไผขาวหลามใหยาวประมาณ 12 น้ิว ลางเฉพาะดานนอกกระบอกใหสะอาด ควํ่ากระบอกลง พักไวให

แหง

         2. ผสมกะทิ น้ําตาล และเกลือ รวมกันแลวคนใหเขากันจนน้ําตาลละลาย

         3. ลางขาวสารเหนียวใหสะอาดจนกระทัง่น้ําใส นําขาวใสตะกราเพื่อใหสะเด็ดน้ํา ใสถัว่ดํา ตมสุกลงในขาว

คลุกเคลาใหเขากัน

         4. นําขาวที่ผสมถัว่ดําแลวใสลงในกระบอก 1 กํามือ กระแทกเบา ๆ ทําสลับกันตอไป เรื่อย ๆ จนเต็มกระ

บอก เลือกดานบนกระบอกไวประมาณ 2 น้ิว สําหรับปิดจุก

         5. นํากาบมะพราวมวนมาปิดกระบอกขาวหลาม

         6. เผาขาวหลามพอประมาณ 30-45 นาที สังเกตกระบอกมีสีเหลืองทัว่ แสดงวาขาวหลามสุก

         7. ทิง้ไวใหอุน ปอกเปลือก และเหลาใหเปลือกขาวหลามบางลง เพื่อใหแกะรับประทานไดงาย

         วิธีการยางไฟ

         1. ติดไฟเตา เมื่อไฟติดไดที่แลวจึงนํากระบอกขาวหลามที่เตรียมไวมาวางเรียงในลักษณะตัง้เอนขึ้นใหพิง

กับแนวหลักที่ทําจากทอนเหล็ก

         2. ควรพลิกขาวหลามอยางตอเน่ือง เพื่อใหขาวหลามสุกอยางทัว่ถึง และไมใหขาวหลามไหมบริเวณใด

บริเวณหน่ึง

         3. หากกะทิเดือดมาก ตองคอยดึงจุกขาวหลามออก แลวเทกะทิใสเขาไปใหม

         4. การยางขาวหลามจะตองอาศัยระยะเวลาในการยางถึง 1 ชัว่โมง ขาวหลามจึงจะออกมาดูนารับประทาน

บทสรุป
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         ประเพณีเผาขาวหลาม เพญ็เดอืนสาม ไหวพระบรมธาตุนครชมุ เป็นประเพณีที่สาํคญัของชาวนครชมุและชาว

จังหวัดกําแพงเพชรที่มีประวัติความเป็นมาตามที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติรวมกันมายาวนาน เป็นสิ่งที่แสดงใหเห็น

ถึงความเจริญในสังคมของแตละยุคสมัย แสดงถึงความสงบสุขรมรื่น มีความผูกพันกันแบบพี่น อง เครือญาติ มี

ความเป็นระเบียบแบบแผนกฎเกณฑที่ทุกคนตางยึดถือปฏิบัติในรูปแบบเดียว สมาชิกในสังคมจึงมีสวนชวยทําให

เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม ชวยใหสังคมและชุมชนมีความมัน่คงเป็นปึกแผนและเกิดความเจริญอยางยัง่ยืน ถึงแมวา

สภาพของสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณโลก และเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุ

ดังที่กลาวไวแลวจึงตองทําใหวัฒนธรรมและประเพณีเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย แตเราจําเป็นจะตองชวย

กันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบตาง ๆ ที่มองเห็นวามีประโยชนตอสวนรวมในปัจจุบันและอนาคตเขาไว

เพื่อใหวัฒนธรรม พิธีกรรม และประเพณีเคียงคูไปพรอมสังคมตอไป

คําสําคัญ : ประเพณีเผาขาวหลาม, งานเพ็ญเดือนสาม, ไหวพระบรมธาตุนครชุม

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

_ไวพระบรมธาตุกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2116&code_db=610004&code_type=01
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