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เรื่อง ตานกวยสลาก ประเพณีโบราณของคนไทย

รายละเอียด

บทนํา

         บรรยากาศของ “เมอืงเหนือ” ชาวเมอืงยงัคงยดึถอืวฒันธรรม “แบบลานนา” ทัง้ทางดานการแตงกาย ภาษา

พูด และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีทัง้ที่มาจากความเชื่อในลัทธิถือเจาถือผี เชน การสงเคราะห สงหาบสงคอ

น สงป ูแถนยาแถน สืบชะตาคน สืบชะตาขาว สืบชะตาควาย (หลังสิน้สุดการทํางาน) ประเพณีสงกรานต และ

ความเชื่อในพุทธศาสนา เชน การทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพุทธศาสนา รวมไปถึงประเพณีตานกวยสลาก

หรือประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง

         ประเพณีตานกวยสลาก หรือประเพณีกิ๋นขาวสลาก เป็นประเพณีทําบุญโดยมิไดเลือกเจาะจงพระภิกษุ

สามเณรรูปใดรูปหน่ึงของชาวลานนา ลักษณะโดยทัว่ไปคลายคลึงกับประเพณีถวายสลากภัตของชาวไทยภาค

กลาง หากทางลานนานิยมเป็นการทําบุญจตุปัจจัยถวายแดพระสงฆ โดยมิตองมีการทําบุญเป็นภัตตาหารตาง ๆ

เชนเดียวกับภาคกลาง
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         ประเพณีตานกวยสลาก “กิน๋กวยสลาก” หรอืประเพณีสลากภตั มกัจะจดัขึ้นในชวงเดอืนพฤศจกิายนของทกุ

ปี หรือจะจัดขึ้นในเดือน 11 เหนือ (คือเดือน 10 ใต เดือนกันยายน) และสิน้สุดเอาในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11)

ตานกวยสลากในกําแพงเพชรนัน้จะจัดขึ้น ณ สถานที่วัดน้ําโทง ตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

ซึ่งตานกวยสลากจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ กวยนอย และ กวยใหญซึ่งมีรายละเอียดแตละประเภท ดังน้ี

         1. กวยนอย

         เป็นกวยสลากสาํหรบัที่จะถวายทานไปใหกบัผูที่ลวงลบั ซึ่งไมเพยีงแตญาติน องเทานัน้อาจจะเป็นเพื่อนสนิท

มิตรสหายก็ได หรือแมแตสัตวเลีย้งที่เราเคยรักและมีคุณตอเราเมื่อครัง้ยังมีชีวิตเชน ชาง มา วัว ควายและสุนัข

เป็นตนหรือถาไมรูวาจะถวายทานไปใหใครก็ถวายทานเอาไวภายหน า (อารีย  มัน่คง, 2562, ตุลาคม, 10)

         2. กวยใหญ

         เป็นกวยที่จดัทาํขึ้นใหญเป็นพเิศษ บางครัง้เรยีกวา “กวยโชค” ซึ่งจะบรรจุขาวของไดมากขึ้น ถวายเป็นมหา

กุศลสําหรับคนที่มีกําลังศรัทธาและฐานะดี เป็นปัจจัยนับวาไดกุศลแรง สลากที่มักจัดทําขึ้นเป็นพิเศษอีกอยางหน่ึง

ก็คือ " สลากโชค" มักทําเป็นตนสลากที่สูงใหญสําหรับที่จะนําเอาวัตถุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ผูกมัดติดกับตน

สลากเชน ผาหม ที่นอน หมอน หมอน่ึง ไหขาว หมอแกง ถวย ชาม ชอน รม เครื่องนุงหม อาหาร แหงตาง ๆ

และเงินที่เป็นธนบัตรชนิดตาง ๆ ตนสลากจะมีการประดับตกแตงใหสวยงามกวาสลากธรรมดาในวันตาน

กวยสลาก ชาวบานจะนําเสนสลากที่ทํามาจากใบตาล หรือใบลาน โดยเขียนชื่อผูถวายสลาก และผูที่จะอุทิศสวน

กุศลไปให นําไปกองรวมกัน ไวในวิหารหน าพระประธานเมื่อเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแลวเสนสลากจะถูกนํามา

แบงสันปันสวนกันไป ในหมูของพระสงฆที่ไดนิมนตมาจากวัดตาง ๆ สวนหน่ึงจะถูกแบงใหวัดที่เป็นเจาภาพ

กอนจะถึงเวลาเพล พระสงฆ และสามเณรก็จะนําเอาเสนสลากไปอาน ซึ่งจะมีการเรียกชื่อหาเจาของสลากนัน้ ๆ

วานัง่อยูที่ใด เมื่อพบแลวจะมีการใหศีลใหพรมีการหยาดน้ําอุทิศ สวนบุญกุศลไปใหกับผูที่ลวงลับเป็นเสร็จพิธี (อา

รีย  มัน่คง, 2562, ตุลาคม 10) 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีตานกวยสลาก

         ในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจาประทับ ณ พระเชตะวันมหาวิหารนัน้ วันหน่ึงนางกุมารีผูหน่ึงไดอุม

ลูกชายวิ่งหนีนางยักขินีผูมีเวรตอกันหลายชาติแลว ติดตามมาจะทํารายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่

อื่นไมได จึงพาลูกวิ่งเขาไปในพระเชตวัน เขาไปในพระวิหารขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมอยู นางเอาลูก

น อยวางแทบพระบาทแลวกราบทูลวา “ขาแดพระองคผูเจริญ ขอทรงโปรดเป็นที่พึ่งแกลูกชายของหมอมฉันเถิด

พระเจาขา” พระพุทธเจาหยุดพฤติกรรมที่จองเวรของนางกุมาริกา และนางยักษขินีดวยการตรัสคําสอนวา “เวร

ยอมไมระงับดวยเวร เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร ธรรมน้ีเป็นของโบราณ ” แลวทรงใหนางทัง้สองเห็นผิด

ชอบชัว่ดี นางยักษขินีรับศีล ๕ แลวนางก็รองไหสะอึกสะอื้น กราบทูลพระพุทธเจาวานางไมรูจะไปทํามาหากิน

อยางไรเพราะรักษาศีลเสียแลว นางกุมาริกาจึงรับอาสาจะพานางไปอยูดวย นางไดรับอุปการะจากนางกุมาริกา
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หลายประการ นึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทนบุญคุณ จึงเป็นผูพยากรณบอกกลาวเรื่อง อุตุนิยมวิทยา คือ บอก

ใหนางกุมาริกาทํานาในที่ดอนในปีฝนมาก ทํานาในที่ลุมในเวลาฝนแลง นางกุมาริกาไดปฏิบัติตามทําใหฐานะ

รํ่ารวยขึ้นยิ่งกวาคนอื่น ๆ ในระแวกนัน้ คนทัง้หลายมีความสงสัยจึงมาถามหานางกุมาริกาวาเป็นอยางไร ได

รับคําตอบวา นางยักษขินีเป็นผูบอกกลาวให คนทัง้หลายจึงพากันไปหานางขอบอกใหอยางเดียวกับนางกุมาริกา

คนทัง้หลายไดรับอุปการะจากนางยักษขินีจนมีฐานะรํ่ารวยไปตาม ๆ กัน ดวยความสํานึกในบุญคุณ จึงพากัน

นําเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใชสังเวยอยูเป็นอันมาก ขาวของที่สํานักนางยักษขินีจึงมีมาก

เหลือกินเหลือใช นางจึงนํามาทําเป็นสลากภัตร โดยใหพระสงฆกระทําการจับตามเบอรดวยหลักของอุปโลกนก

รรม คือ ของที่ถวายมีทัง้ของมีราคามาก ราคาน อย พระสงฆองคใดไดของมีคาน อยก็อยาเสียใจ ใหถือวาเป็นโชค

ของตนดีหรือไมดี การถวายแบบจับสลากของนางยักษขินีน้ีนับเป็นครัง้แรกแหงประเพณีทําบุญสลากภัตร หรือ

ทานสลากในพระพุทธศาสนา (พนมกร นันติ, 2558)

         ตานกวยสลากในภาคเหนือ คอืสลากภตัในภาคกลางเป็นประเพณีเกาแกในพระพทุธศาสนาของ    ชาวลานนา

ที่อพยพมาอยูที่บานน้ําโทง ตําบลทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร หลายชัว่อายุคนมีชื่อเรียกแตกตาง

กันแตละทองถิ่น คือกินกวยสลาก กินสลาก ตานกวยสลาก ตานสลากยอมหรือสลากพระอินทร ซึ่งนิยมทํากันใน

ชวงราวปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม และจะทําถี่กันมากในเดือนกันยายน เพราะถือวาเดือนน้ีจะเป็นเดือน

ที่ชาวบานจะลําบากเรื่องอาหารการกิน เพราะปลายฤดูทํานา ขาวปลาอาหารขาดแคลน เมื่อคนทัว่ไปอดอยากจึง

คิดถึงผูเป็นญาติพี่น องที่ลวงลับไปแลว คงไมมีเครื่องอุปโภคบริโภคเชนกัน จึงรวมกันทําพิธีทําบุญทําทานโดยจัด

อาหารการกิน เครื่องใชที่จําเป็นไปถวายแกพระสงฆ เพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหญาติ  ที่ลวงลับไปแลวและเป็น

อานิสงสสําหรับตนเองในโลกหน า การทําบุญสลากภัตจะไมจําเพาะเจาะจงจะถวายภิกษุรูปใดรูปหน่ึง จึงนําสลาก

ที่เขียนคําอุทิศในใบสลาก แลวนําไปรวมกันใหพระภิกษุสามเณรจับสลาก หากวาภิกษุหรือสามเณรรูปใดจับสลาก

ได กวยสลากหรือภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทานอันไหนก็จะยกถวายแกรูปนัน้ บรรยากาศ แหงการไปถวาย

กวยสลาก นับวานาชมมาก คือ พระภิกษุที่ไดสลากแลว จะไปนัง่ยังแตรมไมใน  แตละที่ วางสลากไวดานหน า

ประชาชนจะมาดูสลากของตน แลวจะนํากวยถวาย พระภิกษุ พระภิกษุจะกรวดน้ําใหพรเป็นรายๆไปขอความใน

สลาก จะกลาวถึงญาติพี่น องเจากรรมนายเวรที่ลวงลับไปแลว รับพรพระทุกคน นับวาเป็นกลวิธีที่แยบยลมาก ที่

ใหประชาชน ไดรวมใจมาทําบุญกันอยางลนหลาม

         สวนสลากอุม มีขนาดใหญ พระภิกษุตองเดินมารับเอง ณ ที่ตัง้ที่ประชาชนตัง้ไว สลากอุมจะถวายวัดพระ

ภิกษุแตละวัดไปสวนสลากที่เรียกวาสลากคุม แตละกลุมบานจะจัดทําสลากคุมมาถวายพระแหแหนกันมาเป็น

สลากขนาดใหญ ตามธรรมเนียมจะถวายวัดที่จัดงานทัง้หมด

         สวนที่ประกอบเป็นกวยสลาก จะเป็นของที่จะเป็นใชสําหรับประชาชนจริง ๆ เชนพริก เกลือ ขาวสาร ขาว

เปลือก มะนาว ผลไมรสเปรีย้วรสหวาน อาหารที่พอหาไดในหมูบาน และบางกวยยังมีหมากพลู บุหรี่ ขาวตมมัด
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ขนมสมัยโบราณนานาชนิด บางบานมีฐานะ จัดใหมีเงิน ใสมาดวย นับวาเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม สืบตอ

กันมาอยางนาสรรเสริญ

         ความกตัญูกตเวที ที่มีตอ บรรพบุรุษ การรูจักทําบุญใหทาน แกบุคลที่ไมรูจัก เป็นทานที่ยิ่งใหญมาก นับ

เป็นภูมิปัญญาชาวเหนือ ที่ชาวบานน้ําโทง รักษาไวไดอยางงดงาม ทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง ที่มิอาจ

ขวางกัน้ได ประชาชนสวนใหญ ทําบุญดวยความบริสุทธิ ์ใจ มิไดทําเพื่อใหเสร็จ ทุกคนอิ่มเอิบและมีความสุข

อยางที่สุด ภาพการเอื้อเฟ้ือ จริงใจ ที่หายไปจากในตัวเมือง ยังปรากฎอยูในชนบท ที่ชัดเจน งดงามและเป็น

ธรรมชาติมากที่สุด เมื่อไดชมแลวอดที่จะปลื้มใจมิไดวา กําแพงเพชรเรายังมีประเพณีที่งดงามอยู แมมิใชสถานที่

เกิดประเพณีก็ตาม (ประจวบ ชุมภู, 2562, ตุลาคม, 10) 

ความสําคัญของประเพณีตานกวยสลาก

         ประเพณีตานกวยสลาก หมายถงึ ประเพณีถวายทานสลากภตั เป็นวธิีการถวายเครื่องไทยทานแกพระสงฆวธิี

หน่ึงอันเป็นที่นิยมของชาวเหนือ โดยทัว่ไปจะเริ่มใน วันเพ็ญ เดือน 12 เหนือ (กันยายน) ถึงแรม 1 คํ่า เดือน

เกี๋ยงดับ (พฤศจิกายน) เมื่อทางวัดและชาวบานตกลงกันวาจะจัดใหมีการกินสลาก กอนวันตานกวยสลาก ชาว

บานจะจัดทําพิธีเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทาน 1 วัน เรียกวันที่เตรียมของน้ีวา “วันดา” ชาวบานจะจัดเครื่อง

ไทยทานลงใน “กวย” เป็นตระกราหรือชะลอมขนาดเล็กที่สานดวยไมไผ เรียกวา “กวยสลาก” แลวนําของ

ไทยทานจําพวกขาวสารอาหารแหงบรรจุลงไป บางวัด จะจัดเครื่องไทยทานลงในหมอดินเผา แตในปัจจุบันก็อาจ

จะมีการดัดแปลงจาก “กวยสลาก” มาเป็น “ถังพลาสติก” บรรจุเครื่องไทยทานเหมือนกับที่เรานิยมใชกันทัว่ไป

นอกจากน้ีอาจจะมีการตกแตงเครื่องไทยทานเป็นตนกัลปพฤกษ ซึ่งทําดวยไมไผสูงตามตองการ นําไมไผเหลา

และทําเป็นวงกลมทําเป็นชัน้ ๆ อาจเป็น 3 ชัน้ , 5 ชัน้ , 7 ชัน้ หรือ 9 ชัน้ แตละชัน้นําสิ่งของที่จะใชเครื่อง

ไทยทานมาผูกติดใหสวยงาม สวนบนสุดจะนิยมนํารมมาเสียบไว และใชธนบัตรผูกติดตามขอบรมตามศรัทธา

ของเจาของกัณฑสลาก

         คาํวา “กวย” แปลวา ภาชนะสาน ประเภทตะกราหรอืชะลอม ตานกวยสลากจงึหมายถงึการถวายทานดวย

วิธีการจับสลากเครื่องไทยทานที่บรรจุมาในชะลอม โดยการถวายตานกวยสลากน้ีมีจุดมุงหมาย 2 อยางดวยกัน

คือ อยางหน่ึงเป็นการอุทิศใหเทพยดาและผูที่ลวงลับไปแลว และอีกอยางหน่ึงเป็นการอุทิศไวใหตนเองเมื่อลวง

ลับไปในภายหน า การถวายกวยสลากถือกันวาจะไดอานิสงสแรง เพราะเป็นการทําบุญแบบสังฆทานผูถวายไมได

เจาะจงตัวผูรับวาจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรรูปใด รูปหน่ึง

         "สลาก" หมายถงึ เครื่องหมายหรอืวตัถุที่ใชในการเสีย่งโชค เชน สลากภตั กไ็ดแกอาหารที่เขาถวายสงฆโดย

เขียนชื่อเจาศรัทธาลงบน "เสนสลาก" เมื่อพระภิกษุจับไดสลากของผูใดก็ไดรับ 'สลากภัต' ของเจาศรัทธานัน้

         การตานกวยสลากของชาวลานนานิยมปฏิบัติกันตัง้แตวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 เหนือ ถึงเดือนยี่เหนือหรือ

ประมาณตัง้แตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเชนน้ีก็เพราะวา เป็นชวงที่ชาวบาน
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ไดทํานากันเสร็จแลว ไดหยุดพักผอน พระสงฆก็จําพรรษาอยูวัด ไมไดไปไหนและบวกกับในชวงเวลาน้ีก็มีผลไม

สุก เชน ลําไย มะไฟ สมโอ เป็นตนเมื่อตนขาวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนาที่มีฐานะไมคอยดีการดํารงชีวิตก็เริ่ม

ขัดสนเมื่อขาวในยุงก็หมดกอนฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึง ดังนัน้การตานกวยสลากในชวงน้ีจึงเทากับวาได

สงเคราะหคนยากคนจนเป็นสังฆทานไดกุศลแรง

         กอนจะถงึวนัตานกวยสลาก 1 วนัเขาเรยีก "วนัดา"  วนัน้ีจะเป็นวนัที่ชาวบานไดจดัเตรยีมขาวของ ไมวาจะ

เป็นของกินหรือของใชตาง ๆ สําหรับที่จะนํามาจัดทําใสกวยสลาก และวันน้ีมักจะมีญาติสนิทมิตรสหายที่อยูตาง

บานมารวมจัดดาสลากดวย ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จะไดทําบุญรวมกัน ผูชายจะเป็นคนสานกวยสลาก สําหรับที่จะ

บรรจุใสของกินของใชตาง ๆ โดยจะกรุดวยใบตองไวขางใน เมื่อใสสิ่งของเสร็จจะรวบปากกวยมัดเสร็จเรียบรอย

แลวก็จะมีไมไผเหลาเป็นกานเล็ก ๆ สําหรับเสียบสตางค,กลองไมขีดไฟ,บุหรี่ เพื่อทําเป็นยอดกวยสลากจะมาก

นอยบางตามแกกําลังศรัทธาและฐานะ (ปิโยรส ปรียานนท, 2011) 

รูปแบบประเพณี

         ตานกวยสลากอาจแบงไดเป็นสามชนิด คือ

         1. สลากเฉพาะวัด เรียกวา สลากน อย

         2. สลากที่นิมนตพระจากวัดอื่น ๆ มารวมพิธีดวยเรียกวา สลากหลวง

         3. สลากที่ทําเมื่อฝนฟ าไมตกตองตามฤดูกาลเพื่อถวายกุศลแดพระอินทร และเทพยดาตาง ๆ  เป็นการขอ

ฝนเรียกวาสลากขอฝน หรือสลากพระอินทร

         พธิกีรรมสวนใหญของตานกวยสลากแตละชนิดจะคลายคลงึกนั มีเพยีงรายละเอยีดปลกียอยเทานัน้ที่แตก

ตางออกไปในวันดา ซึ่งเป็นวันเตรียมงาน ผูชายจะชวยกันสานกวยไวจํานวนหน่ึง สวนฝายหญิงก็จะจัดเตรียม

เครื่องไทยทานที่จะบรรจุลงในถวย อาทิ ขาวสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ อาหาร ตลอดจน     ขาวของเครื่อง

ใชตาง ๆ ตามแตศรัทธา ในการเตรียมเครื่องไทยทานน้ีมักจะมีญาติมิตรมาขอรวมทําบุญดวย เรียกวา ฮอมครัว

นอกจานัน้ในแตละกวยจะมียอดคือ ธนบัตรตามแตศรัทธาประดับไวดวย ที่สําคัญก็คือเจาของกวยจะตองเขียน

ชื่อของตนและคาํอทุศิไวในใบลานหรอืกระดาษเลก็ ๆ ขนาดกวาง 12 น้ิว เรยีกวา   เสนสลาก เมื่อไดเวลาชาวบาน

จะนําเสนสลากน้ีไปรวมกันไวแลวแบงถวายพระภิกษุสามเณรไปโดยไมเจาะจง จากนัน้จึงจะมีผูขานชื่อในเสน

สลากแตละเสนดัง ๆ เจาของก็จะนําเอากวยของตนไปถวายพระภิกษุหรือสามเณรตามสลากนัน้ ๆ พระจะอาน

ขอความในเสนสลาก และกลาวอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี (มณี พะยอมยงค, 2557) 

จุดเดนของพิธีกรรม

         เน่ืองจากการจดัพธิีตานกวยสลากน้ี มีจดักนัในภาคเหนือทัว่ไป แตละแหงแตละวดัก็จะมีจดุเดนของพธิกีรรม

แตกตางกันออกไป แตโดยทัว่ไปจุดเดนที่สุดของพิธีกรรมน้ีจะอยูที่คัวตานใหญที่จัดเป็นตานกลางถวายแกวัด ซึ่ง
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อาจจะมีการจัดขบวนแหคัวตานใหสวยงามเอิกเกริกและยิ่งใหญดวยขบวนฟ อนรําตาง ๆ ดวยประเพณีตาน

กวยสลาก คือ การทําบุญสลากภัตรในลานนาไทย มีเรียกชื่อแตกตางกันไปตามทองถิ่นบางแหงวา “กิ๋นกวยสลาก

” บางแหง “กิ๋นสลาก” บางแหงวา “ตานกวยสลาก” ในความหมายเป็นอยางเดียวกัน สําหรับวิธีการทําบุญมีแตก

ตางกันไปตามความนิยมในทองถิ่นของตน  (ฮีตฮอยคนเมือง วิถีชีวิตคนลานนา, 2015, เมษายน, 20)

 ประเพณีตานกวยสลากในปัจจุบัน

         ประเพณีการ “ทานขาวสลาก” หรอื  กิน๋กวยสลาก” ตามสาํเนียงพดูของเมอืงเหนือน้ี หมายถงึประเพณีทาน

สลากภัตร เป็นประเพณีที่ชาวเหนือถือสืบเน่ืองมานานแลว การถวายกวยสลากจะเริ่มในราวเดือน 12 เหนือ (คือ

เดือน 10 ใต เดือนกันยายน) และสิน้สุดเอาในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11 ใต) การกวยสลาก (หรือบางแหงเรียกวา

ตานขาวสลาก) สลากภัตรของทางเมืองเหนือ ประกอบดวย

         1. สลากน อย คือ สลากกระชุเล็ก

         2. สลากกวยใหญ คือ สลากโชค

         สลากกวยเลก็ ใชถวายอทุศิแดผูตาย หรอืทาํบญุเพื่อเป็นกศุลในภายภาคหน า สวน สลากกวยใหญ ใชถวาย

เนมหากุศลสําหรับบุคคลผูมีกําลังศรัทธา และรํ่ารวยเงินทอง ทําถวายเพื่อเป็นปัจจัยใหมีบุญกุศลมากขึ้น พิธี

ถวายสลากภัตร ที่นิยมมี 3 ประการ คือ

         1. สลากเอาเสน ซึ่งประชาชนจับสลาก แลวนําไทยทานไปถวาย

         2. สลากที่พระสงฆจับสลากเอง

         3. สลากยอม ซึ่งนิยมทํากันในกลุมไทยยอง ซึ่งหญิงสาวภายในหมูบานจัดถวายเป็นประเพณี

ขัน้ตอนประเพณีตานกวยสลาก

         กอนวนัทาํพธิี “ทานกวยสลาก” 1 วนั เรยีกวา “วนัดา” คอื เป็นวนัจดัเตรยีมสิง่ของเครื่องใชไทยทาน พวก

ผูชายก็จะจัดการจักตอกสาน “กวย” (ตระกรา) ไวหลายๆ ใบ บางครอบครัวอาจจะทําหลายสิบลูก แลวแตศรัทธา

และกําลังทรัพยจะอํานวยให ทางฝ ายหญิงก็จะจัดเตรียมหอของกระจุกกระจิก เชน ขาวสาร พริก หอม กระ

เทียม เกลือ กะปิ ปลารา ขนมตม และ อาหาร เชน หอหมก (ทางเหนือเรียกวาหอน่ึง) ชิน้ป้ิง (เน้ือทอด) เน้ือเค็ม

หมาก เมี่ยง บุหรี่ ไมขีดไฟ เทียนไข สียอมผา ผลไมตาง ๆ เครื่องใชสอยตาง ๆ ตามแตศรัทธาและฐานะ สิ่งของ

ตาง ๆ เหลาน้ีจะบรรจุลงในกวยซึ่งกรุดวยใบตอง หรือกระดาษสีตาง ๆ เมื่อจัดการบรรจุสิ่งของตาง ๆ ลงใน

กวยเรียบรอยแลว ก็จะเอา “ยอด” คือ สตางค หรือ ธนบัตร ผูกติดไมเรียวเสียบไว “ยอด” ที่ใสนัน้ไมจํากัดวา

เทาใด แลวแตกําลังทรัพยและศรัทธา จะอํานวยใหเมื่อเตรียมสิ่งของดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ตอเชาวันรุงขึ้น

ในวันทานสลาก เขาก็ใชเด็กลูกหลานเอาเสื่อไปปูที่ลานวัด หรือตามศาลาบาตร และเอา “กวยสลาก” ไปวางเรียง

ไวเป็นแถวๆ สวนผูเฒาผูแกก็จะจัดเตรียมขัน (พาน) ไปวัดกันเป็นหมูๆ บางก็จูงมือลูกหลานไปดวยสวนพวก
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หนุม ๆ สาว ๆ ก็ไปเหมือนกัน สวนมากไปกันเกือบหมดทัง้ครอบครัว เพราะถือวาการทานสลากภัตรน้ีมีอนิสงฆ

มาก และจะไดชวยกันเอา “กวยสลาก” ไปถวายพระในเวลามีการเรียก “เสนสลาก” ขออธิบายเรื่องเสนสลาก

เล็กน อย “เสนสลาก” ที่กลาวน้ี ผูเป็นเจาของการทํา “กวยสลาก” จะตองเอาใบลานหรือกระดาษมาตัดเป็นแผน

ยาว ๆ จารึกชื่อเจาของไวและบอกดวยวา อุทิศสวนกุศลนัน้ใหใครบาง คําจารึก ในเสนสลากนัน้มักจะเขียนดังน้ี

“สลากขาวของน้ี หมายมีผูขานายแกว นางดี ขอทานไวกับตนตัวภายหน า” คือ หมายถึงวา ถวายทานไวอุทิศ

สวนกุศลไวสําหรับตัวเองเมื่อลวงลับไปแลว จะไดไปรับเอาของไทยทานนัน้ในปรโลก ซึ่งเป็นความเชื่อของ

พุทธศาสนิกชนทัว่ไปวา เมื่อทําบุญถวายทานไวในพระศาสนาแลว เมื่อลวงลับดับขันธไปแลว ก็จะไดไปเสวย

อานิสงสผลบุญนัน้ในโลกหน า และจะมีการอุทิศสวนกุศลนัน้ใหญาติพี่น อง ผูลวงลับไปแลว เชน ผูขาหนานเสนา

นางบุบานใตวัด ขอทานไวถึงนางจันตา ผูเป็นแมที่ลวงลับไปแลว ขอหื้อไปรอดไปถึงจิ่มเตอฯ” ดังน้ีเป็นตน (พรม

พร โกทาเมือง, 2562)

          เสนสลาก” ที่กลาวน้ีจะตองเขยีนไวใหครบจาํนวนกวยสลาก เมื่อชาวบานนําเอากวยสลากไปที่วดัแลว ก็จะ

เอาสลากไปรวมกันไวที่หน าพระประธานในวิหาร ซึ่งผูรวบรวมสลากมักจะเป็นมัคนายก หรือที่เรียกกันวา “อา

จารย” รวบรวมไดเทาไร ก็จะเอาจํานวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนตมาจากวัดตาง ๆ นัน้ หารจํานวนสลาก และ

หักเหลือไวสวนหน่ึงเป็นสวนของ “พระเจา” (คําวา พระเจา เมืองเหนือหมายถึง พระพุทธรูปเชน พระเจาเกาตื้อ

พระเจาทองทิพย ฯลฯ) และในที่น้ีก็หมายถึงเป็นสวนพิเศษของวัดที่ทําพิธีทานกวยสลากนัน่เอง สลากของ “พระ

เจา” น้ี เมื่อเสร็จจากการทําบุญแลว ก็จะแบงปันใหพระภิกษุสามเณร และเด็กวัด (ทางเมืองเหนือเรียกวา ขะโยม

วัด) โดยทัว่ถึงกัน และ “อาจารย” หรือ มัคนายก ก็จะไดสวนหน่ึง แตเงินยอดกวยสลากนัน้ สวนของ “พระเจา”

จะตองเป็นเงินกองกลางของวัดสําหรับใชจายในกิจของวัดตอไป ขอเลาถึงการแบง “เสนสลาก” ในแบบฉบับของ

“ชาวบะเกา” (คนโบราณ) ใหเป็นที่เขาใจของทานผูอานสักเล็กน อย ในสมัยที่พวกชาวบาน  ยังไมรูหนังสือไมรูจัก

คิดเลขอยูนัน้ การแบง “กวยสลาก” จะตองตก “เสนสลาก” เป็นกอง ๆ รวม 3 กอง กองหน่ึง คือของ “พระเจา”

(คือของวัด) สวนอีก 2 กองนัน้ เฉลี่ยออกไปตามจํานวน พระภิกษุสามเณรที่นิมนตมารวมในงานทําบุญหากมีเศษ

เหลือก็มักจะปัดเป็นของพระเจาเสีย “เสนสลาก” ที่แบงปันใหพระภิกษุสงฆสามเณร ที่นิมนตมาจากวัดตาง ๆ

นัน้ เมื่อพระภิกษุสามเณรไดรับสวนแบงแลว ก็จะไปยึดเอาชัยภูมิแหงหน่ึงในวัดและจัดการออกสลาก คือ อานชื่อ

ในเสนสลากดัง ๆ หรือใหลูกศิษย (ขะโยม) ที่ไปดวยนัน้ตะโกนตามขอความที่เขียนไวในเสนสลากหรือเปลี่ยน

คําสัน้ ๆ เชน ศรัทธาหนานใจยวงคบานเหนือวัดมีไหนเหอ เมื่อผูเป็นเจาของไดยิน หรือมีเพื่อนบานใกลเคียงยินก็

จะไปบอกใหเจาของ “กวยสลาก” ซึ่งบางรายก็จะหิว้ “กวย” ไปตามหาเสนสลากตามลานวัด การเที่ยวหาเสน

สลากน้ี เป็นที่นาสนุกสนานมาก พวกหนุม ๆ สาว ๆ เฒาชะแรแกชรา ไมวาเด็กน อยหรือหนุมใหญ ก็จะหิว้

“กวยสลาก” ออกตามเสนกันขวักไขว ทุกคนจะมีใบหน าแชมชื่นผองใส เพราะนานปีถึงจะมีการ “กิ๋นกวย” สัก

ครัง้ บางวัด 3 ปี จะมีการทานสลากน้ีสักครัง้หน่ึง พวกหนุม ๆ  ก็จะถือโอกาสชวยสาว ๆ หาเสนสลากเป็นการผูก
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ไมตรีไปดวย เมื่อพบเสนสลากของตนแลว ก็จะเอา “กวยสลาก” ไปถวายพระ พระก็จะชวยอานขอความในเสน

สลากใหฟังอีกครัง้หน่ึง แลวรับเอา “กวยสลาก” และกลาวอนุโมทนาใหพร แลวก็คืนสลากนัน้ใหเจาของสลากไป

เจาของสลากก็นําเอาเสนสลากนัน้ไปรวมไวในวิหาร เมื่อเสร็จแลว “แกวัด” หรือมัคนายก ก็จะเอาเสนสลากนัน้

ไปเผาไฟหรือทิง้เสีย

         “ตานกวยสลาก” “กนิกวยสลาก” คอื การทาํบญุทานสลาก เป็นประเพณีสาํคญัของภาคเหนือที่หมูญาติพี่น อง

จะรวมกันทาบุญอุทิศสวนกุศลสงถึงญาติผูลวงลับ งานบุญตานกวยสลากจะเริ่มในวันเพ็ญ เดือนสิบสอง (เหนือ)

ประมาณเดือนกันยายนจนไปสิน้สุดในเดือนเกี๋ยงดับ (เหนือ) ประมาณตุลาคม

         กอนวนัพธิีตานกวยสลาก 1 วนั เป็นวนัดา ชาวบานจะชวยกนัจดัแตงครวัทาน ผชูายจะรวมกนัจกัตอกสาน

กวยซึ่งคือตะกรา ในแตละครัวเรือนจะสานหลายใบเพื่อถวายทานใหทัว่ถวนวงศาคณาญาติ ฝ ายผูหญิงจะจัด

เตรียมหอขาวของตาง ๆ อาหารสุก ขาวสาร อาหารแหง ของใชประจาวัน เครื่องใชไมสอยตามแตศรัทธาและ

ฐานะ บรรจุลงในกวยซึ่งกรุดวยใบตองหรือกระดาษสี จากนัน้จะเอาเงินผูกไมเสียบไวที่กรวยดอกไม เรียกวา

“ยอด” ปักประดับไวกับกวยมากนอยตามกาลังศรัทธา พอรุงขึ้นตอนเชาวันตานกวยสลากก็จะพากันนํากวยสลาก

ไปวางเรียงกันไวที่ลานวัดหรือศาลาทาบุญ เจาของกวยจะนากระดาษมาตัดเป็นเสนสลากแลวเขียนชื่อตนและคา

อุทิศสวนกุศลพรอมทัง้ชื่อผูที่จะอุทิศให และแมกระทัง่ตัวเองเมื่อยามลวงลับลงไปแลว เสนสลากตองเขียนให

ครบจํานวนกวยรวมกันไวที่หน าองคพระประธานมัคทายกจะรวบรวมนาไปคํานวณตามจํานวนพระเณรที่มี และ

หักสวนหน่ึงไวเป็นกองกลางของวัด เสนสลากที่แจกจายใหกับพระเณรนัน้ พระเณรจะทยอยอานชื่อและศรัทธา

อุทิศที่เขียนไวในเสนสลากแตละเสนใหดังไดยินทัว่กัน

         สาํหรบัผูมีฐานะการเงนิดีก็จะจดัทาสลากพเิศษเรยีกวา “สลากโชค” สมยักอนจะทาํเป็นเรอืนหลงัเลก็ ๆ ใส

ขาวของเครื่องใช หมอ ถวยโถโอชาม เสื่อ หมอน ที่นอน มุงและอาหาร ที่รอบ ๆ เรือนผูกไวดวย ตนกลวย ตน

ออย ประดับยอดเงินมากเป็นพิเศษ บางก็จะเอาเครื่องประดับมีคา สรอยคอ เข็มขัด ใสลงไปดวย แตเมื่อถึงเวลา

ไมไดถวายทานเครื่องประดับมีคาไปพรอมขาวของอื่นในสลาก แตใสลงไปเป็นเคล็ดวาชาติหน าจะไดรับแตสิ่งของ

เหลาน้ี เมื่อถึงยกสลากโชคไปวัดก็จะตีกลองเคาะฆองเป็นขบวนแหไปรวมจับสลากพรอมสลากเสนอื่น ๆ มิได

เจาะจงวาจะถวายกับพระรูปใดเฉพาะ นอกจากน้ียังมี “สลากยอม” ซึ่งเป็นทานสลากจากหญิงสาวโสดที่จะเก็บ

หอมรอมริบไวตัง้แตเริ่มเขาวัยสาวรุน พอเป็นสาวเต็มตัวก็ไดเงินมากพอจะทํา สลากยอมเป็นกิ่งไมสูง มีรมกางที่

ปลายยอด ลาตนมัดฟางไวเพื่อปักไม ตกแตงปัจจัยไทยทายตาง ๆ ในอดีตนิยมกันวา หญิงใดยังไมไดทานสลาก

ยอมก็จะยังไมแตงงาน ออกเหยาเรือน

          “สลากมหาชมพู” หรอืบางก็เรยีก “สลากพญาชมพู” หรอื “สลากพระอนิทร” เป็นการทานสลาก ในอดตี ซึ่ง

บัดน้ีไมพบอีกแลวในประเทศไทย แตยังพบในหมูชาวไตที่เชียงตุง พมา เป็นการรวมกันทํากวยสลากของหญิง

สาวในหมูบานหรือญาติพี่น องสองสามหลังคาเรือน โดยจะจัดทําประดับประดาสวยงาม จัดขบวนแหเหมือนขบวน
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แหครัวทาน คือ นําถวยพานดอกไม ธูปเทียน ขบวนฟ อน ขบวนฆองกลองเป็นที่เอิกเกริกสาราญตลอดเสนทาง

แลวจึงนาไปไวหน าองคพระประธานในวิหารถวายทานแดพระผูจับสลากมหาชมพูน้ีได ผูถวายจะอุทิศสวนกุศลให

กับบรรพบุรุษผูลวงลับ เจากรรมนายเวร พญาอินทร พญาพรหม เทวดานานา (พรมพร  โกทาเมือง, 2562, ตุลา

คม 10)

พิธีกรรมในประเพณีตานกวยสลาก

         เมื่อถงึวนัที่กาํหนดชาวบานเจาของกณัฑสลาก จะจดัขบวนแหเครื่องไทยทานเขาวดัโดยขบวนแหจะประกอบ

ดวยตนสลาก ขบวนรถกวยสลาก แตละขบวนแหจะมีการฟ อนรําของศรัทธาชาวบานซึ่งจะมากันเป็นหมูบาน

เรียกวา ศรัทธาของหมูบานทัง้หมูบานที่จัดประเพณีน้ีขึ้น และศรัทธาหมูบานอื่นที่มารวมงานกัณฑสลากแตละ

กัณฑจะมีเสนสลาก เขียนขอความอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหผูที่ลวงลับและเทวดาทัง้หลายและมีชื่อเจาของ

กัณฑอยูดวย สมัยกอนการจัดประเพณีตานกวยสลากไมไดเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีเหมือนในปัจจุบัน บางวัดอาจ

จะจัด 2 ปี ครัง้หรือ บางพื้นที่ตองรอถึง 3 ปีเลยก็มีแลวแตกําลังศรัทธาและความเอื้ออํานวยของสถานการณืใน

ชวงนัน้ ๆ ดวย ดังนัน้ประเพณีตานกวยสลากจะเป็นการทําบุญใหญที่ทัง้ชาวบานรอบ ๆ วัดและหมูบานใกลเคียง

จะมารวมกันเพื่อรวมกันทําบุญแลวนัน้ ยังเป็นเหมือยชวงเวลาที่ใหหนุมสาวไดมีฌอกาสพูดคุย ทําความรูจักกัน

ระหวางหมูบานดวย เพราะการตามหาเสนสลากน้ี ผูเฒาผูแก เด็กน อยหรือหนุมใหญ ก็จะหิว้ “กวยสลาก” ก็จะ

ตามหาเสนสลากของตนเอง เมื่อพบเสนสลากของตนแลว ก็จะเอา “กวยสลาก” ไปถวายพระ พระก็จะชวยอาน

ขอความในเสนสลากใหฟังอีกครัง้หน่ึง แลวรับเอา“ กวยสลาก ” และกลาวอนุโมทนาใหพร แลวก็คืนสลากนัน้ให

เจาของสลากไปเจาของสลากเป็นอันเสร็จสิน้ประเพณีตานกวยสลาก

คําสําคัญ : ประเพณีโบราณ, ตานกวยสลาก, กวยสลาก, สลากภัต

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

ไทย

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-20

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2104&code_db=610004&code_type=01
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