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เรื่อง ประเพณีแหนาค ประเพณีโบราณจากพุทธกาลสูปัจจุบันกาล

รายละเอียด

บทนํา

         ประเพณีไทยในปัจจุบันสามารถแบงออกไดเป็น 3 ประเภทหลัก คือ จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม

ขนบประเพณีหรือสถาบัน และธรรมเนียมประเพณี ประเพณีมาแหนาคก็เชนเดียวกัน ถือวาเป็นจารีตประเพณี

หรือกฎศีลธรรม เน่ืองจากประเพณีบวชพระเป็นประเพณีที่เกี่ยวของกับศีลธรรม เพราะเมื่อชายใดที่อายุครบ 20

ปีบริบูรณ จะตองบวชเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา แตหากผูชายคนนัน้ ไมบวชตามจารีตประเพณีที่สืบทอดตอกัน

มานัน้ ก็จะถูกถูกตําหนิหรือไดรับการลงโทษจากคนในสังคมนัน้ วาชายคนนัน้ เป็นคนอกตัญู เชนเดียวกับ

ความเชื่อที่วา ลูกหลานตองเลีย้งดูพอแมเมื่อทานแกเฒา ถาใครไมเลีย้งดูถือวาเป็นคนเนรคุณหรือลูกอกตัญูนัน้

เอง (DMCTV, 2559)

         นาค เป็นคาํใชเรยีกคนผชูายที่จะขออปุสมบท คอืบวชเป็นพระภกิษุ ประเพณีไทยแตโบราณนานมาแลวไม

เรียกพิธีอุปสมบทวาบวชคนใหเป็นพระ แตเรียกบวชนาค (ใหเป็นพระ) ในพระวินัยของพระพุทธเจาไมมีเรื่อง

บวชนาค (ใหเป็นพระ) ฉะนัน้พิธีบวชนาค จึงไมมีในชมพูทวีป (คืออินเดียโบราณ) แตเป็นประเพณีพื้นเมืองของ
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ภูมิภาคอุษาคเนย โดยเฉพาะบริเวณผืนแผนดินที่เป็นพมา (มอญ) เขมร ลาว และไทย

        “มาแหนาค” เป็นประเพณีที่ถกูสบืทอดตอกนัมาจากโบราณ โดยจดัขึ้นจากชาวบานหมบูานดอนคา ตาํบลดอน

คา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อคนในทองถิ่นไดอพยพยายถิ่นมายังจังหวัดกําแพงเพชร คนกลุมน้ีจึง

นําประเพณีมาแหนาคที่กลุมของตนมีความเชื่อและนับถือมาเผยแพรสูพื้นที่ที่ตนเองอาศุยอยู ณ ปัจจุบันนัน้ก็คือ

จังหวัดกําแพงเพชรนัน้เอง ปัจจุบันคนกลุมน้ีไดอาศัยอยูในหมูที่ 1 ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพง

เพชร เน่ืองจากชาวบานมีการยายถิ่นฐานมาเพื่อประกอบอาชีพ แตงงาน โดยมีความเชื่อวา เมื่อลูกหลานอายุครบ

20 ปีบริบูรณ ลูกหลานบานนัน้ก็จะจัดประเพณีงานบวชพระหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “มาแหนาค” ขึ้นเพื่อใหลูก

หรือหลานคนนัน้ไดบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา โดยชาวบานจะชวยกันสรางมาปลอมที่ทํามาจากฟางขาว

ขึ้น เพื่อใชเป็นตัวแทนมาที่พระพุทธเจาทรงใชเป็นพาหนะในการออกผนวช นอกจากนัน้แลวยังเป็นการทดสอบ

ความอดทนของนาค เน่ืองจากตอนแหนาคจากบานไปสูอุโบสถของวัดนัน้ ระหวางทางผูแบกจะขยมมาใหมี

ลักษณะเหมือนมายอง ตามจังหวะเพลง (เอียงไปซายขวา) นัน้เอง (บุตรดา นนทแกว, 2562.) 

ประวัติความเป็นมาของประเพณีมาแหนาค

         เมื่อนามมาแลวชาวบานหมู 1 ตาํบลวงัแขม อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร ไดยายถิน่ฐานกนัมาจาก

บานดอนคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและมีประเพณีที่สําคัญที่ไดนํามาจากบานดอนคา อําเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรีดวยก็คือ “ประเพณีมาแหนาค” เหตุผลที่เป็นมาก็เพราะชาวบานมีความเชื่อกันมาวาในสมัยที่

พระพุทธเจาออกผนวชนัน้มีมาเป็นพาหนะในการออกผนวช ดังนัน้ ชาวบานจึงเลียนแบบการออกผนวชของ

พระพุทธเจาซึ่งใชมาเป็นพาหนะ โดยการทํามาปลอมขึ้นมา มาปลอมจะถูกสรางขึ้นมาจากหญาแฝกโดยความ

รวมมือของคนในหมูบานชวยกันสรางขึ้นมา และตกแตงมาปลอมนัน้อยางประณีต สวยงาม เมื่อตกแตง

เรียบรอยแลวนัน้จึงนํามานัน้ไปผูกติดกับไมไผเพื่อใหนาคไดขี่บนหลังมา เมื่อนาคขึ้นบนหลังมาปลอมเรียบรอย

แลวจะมีกลุมเพื่อนนาคประมาณ 10 คน ผลัดเปลี่ยนกันแบกมาไปสูอุโบสถของวัด ระหวางทางจากบานสูอุโบสถ

ของวัดนัน้ คนแบกมาจะมีการแบกอยางเป็นจังหวะมายอง เพื่อใหการเดิน ถูกเดินอยางมีจังหวะ จังหวะมายอง

เป็นการบงบอกวาจังหวะน้ีควรหยุด ควรเดินหน าหรือควรถอยหลัง นอกจากนัน้แลวขบวนแหนัน้จะแหไปรอบ

ๆหมูบานเพื่อเป็นการเชิญชวนใหผูคนในหมูบานมารวมงานอุปสมบทดังกลาวอีกดวย ประเพณีมาแหนาคถูก

สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน จนถึงปัจจุบัน (บุตรดา นนทแกว, 2562) 

ขัน้ตอนการจัดประเพณีบวชพระแหนาค

          1. โกนผมนาค

          เริม่โดยพอแมและญาติผใูหญหรอืผูทีม่ารวมบญุงานบวชพระในครัง้น้ี ทาํการขลบิผมใหนาคเป็นปฐมฤกษ

จากนัน้พระสงฆจะทําการโกนผมใหนาค ตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติโดยทัว่กันนัน้ ผมนาคที่โกนแลวจะ
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หอดวยใบบัวแลวนําไปลอยที่แมน้ําหรือวางไวใตรมโพธิ ์ โดยเชื่อวาจะทําใหเกิดความรมเย็นเป็นสุข ในการ

ปลงผมนัน้จะปลงที่บานหรือที่วัดก็ไดแลวแตความสะดวก แตโดยทัว่ไปนิยมปลงผมที่วัดมากกวา เน่ืองจากญาติ

หรือแขกผูมีเกียรติที่มารวมงานจะไดมีโอกาสรวมพิธีตัดผมนาค อีกทัง้ยังเป็นการประหยัดเวลาของเจาภาพและ

แขกที่มารวมงานอีกดวย เพราะเมื่อปลงผมเสร็จจะไดทําพิธีเวียนประทักษณิรอบสีมา และเขาอุโบสถประกอบพิธี

อุปสมบทตอไป (DMCTV, 2562)

         2. แตงตัวนาค

         การแตงตวันาคนัน้ควรแตงดวยชดุขาวทัง้หมด ซึ่งจะบงบอกถงึความสะอาดบรสิทุธิ ์ ทัง้กาย วาจา ใจ ของผูที่

จะบวช การแตงตัวนาค ไมควรมีเครื่องประดับประดามากจนเกินไป โดยขอแนะนําเครื่องแตงตัวนาคตาม

ประเพณีนิยมดังน้ี

             2.1 เสื้อเชิต้แขนยาวสีขาว

             2.2 สบงขาว

             2.3 อังสะขาว

             2.4 เขม็ขดั หรอืสายรดัสาํหรบัรดัสบง ในสวนเขม็ขดัน้ี ใชสาํหรบัรดัสบงขาว ซึ่งสวนใหญจะนิยมใชเขม็ขดั

นาค ในกรณีที่ไมมีเข็มขัดนาคจะใชเข็มขัดอยางอื่นหรือสายรัดแทนก็ได ไมใชขอกําหนดตายตัว แตการใช

เข็มขัดนาคเป็นการปฏิบัติตามประเพณีการบวชพระที่นิยม เพื่อใหสอดคลองกับ คําวา "นาค" ซึ่งเป็นชื่อเรียกผูที่

จะบวชในพระพุทธศาสนาเทานัน้ 

             2.5 เสื้อคลุมนาค

             2.6 สรอยคอ หากมีสรอยคอจะสวมใหนาคกไ็ดหรอืไมสวมก็ได แตไมควรคลองพวงมาลยัใหนาค เพราะจาก

นาคจะกลายเป็นนักรองแทน (DMCTV, 2562)

         3. การเดินประทักษณิเวียนขวารอบสีมา

         การเวียนประทักษณิในทางพระพุทธศาสนา คือ การกระทําที่สุจริตถูกตองชอบธรรมทัง้ทางกาย ทางวาจา

และทางใจ การหมุนไปทางขวา คือการหมุนไปสูความดีทัง้ทางกาย วาจา และใจ ตรงกันขามกับการหมุนไปดาน

ซายเป็นการหมุนทวนความดี คือ การกระทําที่เป็นทุจริตทางกาย วา และใจ การทําประทักษณิเวียนขวารอบสีมา

กอนเขาอุโบสถของผูที่จะบวชพระน้ี นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมโบราณแลว ยังเป็น

อุบายที่คนโบราณสอนใหรูวา สิ่งที่จะทําตอไปน้ีเป็นการกระทําที่สุจริตถูกตองชอบธรรมทัง้ทางกาย ทางวาจาและ

ทางใจ (DMCTV, 2562)

         4. การบรรพชา (บวชสามเณร)

         เมื่อนาคไดเขาไปในอโุบสถแลว นาคจะวนัทาพระประธานอกีครัง้ดวยวธิีอยางเดยีวกนักบัวนัทาสีมา จากนัน้

กลับไปนัง่ ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไวสําหรับนาค บิดา มารดา (หรือญาติผูใหญ)มอบผาไตรใหนาค นาคคุกเขา
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กราบ 3หน ยื่นแขนประณมมือรับผาไตร จากนัน้ประณมมือประคองผาไตรเขาไปหาพระอุปัชฌาย เมื่อถึงแนว

พระสงฆใหคุกเขาลงแลวคลานเขาเขาไปถวายผาไตรนัน้แกทาน รับดอกไม ธูปเทียนแพเครื่องสักการะ (มีผูสงให

ขางหลัง) ถวายพระอุปัชฌาย กราบลง 3 หน พระอุปัชฌายมอบผาไตรคืนให ประนมมือประคองผาไตร กลาว

คําขอบรรพชานาคโนมตัวเขาไปใกลๆระอุปัชฌายเพื่อคลองผาอังสะให จากนัน้นัง่พับเพียบลงประนมมือ ตัง้ใจฟัง

โอวาทของพระอุปัชฌาย (DMCTV, 2562)

         5. การอุปสมบท (การบวชพระ)

         การอปุสมบทบวชเป็นพระภกิษุน้ี มีขอที่ควรทาํความเขาใจ คอื ถงึแมจะบวชเป็นพระภกิษุ แตก็ตองเริม่ตน

ดวยการบวชเป็นสามเณรกอนทุกครัง้ ผูที่จะบวชเป็นพระภิกษุตองขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย การจะอุปสมบทบวช

เป็นพระภิกษุ บริขารตองครบทุกอยางที่เรียกวาบริขาร 8 จึงจะสามารถบวชได สามเณรรับบาตรจากบิดามารดาที่

นํามาประเคนเดินดวยเขาเขาไปหาพระอุปัชฌาย น อมบาตรถวายทาน กราบลง 3 หน แลวยืนขึ้นกลาวคําขออุป

สมบท (DMCTV, 2562)

         6. การซักซอมอันตริยกธรรม

         อันตริยกธรรม แปลวา ธรรมที่เป็นอันตรายตอการบวช การซักซอมอันตริยกธรรม หมายถึง การซักซอม

สอบถามสิ่งที่เป็นขอหามสําหรับผูที่จะบวชเป็นพระภิกษุ หากมีขอหามเหลาน้ีแลวบวชเป็นภิกษุไมได ซึ่งผูขอบวช

จะตองตอบคําถามเหลาน้ี ตามความเป็นจริง ทามกลางสงฆ จากนัน้ ฟังสวดญัตติจตุตถกรรมวาจาเพื่อยก

สามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ถือวาเป็นชวงที่สําคัญที่สุด เสร็จแลวกราบ 3 หน ประณมมือคลาน

เขาถอยหลังออกไป พอพนพระสงฆแลวลุกขึ้นไปยืนอยูที่เดิม ในกรณีที่พระอุปัชฌายไมบอกอนุศาสนเอง ทานจะ

มอบใหพระคสูวดเป็นผูบอกอนุศาสน  พระคสูวดเดนิตามไปยนืบนอาสนะสวดบอกอนุศาสน การสวดบอกอนุสาสน

ทานจะบอกเป็นภาษาบาลีไวกอนพระใหมฟังสวดอนุศาสนไปจนจบ เมื่อกลับถึงที่พักแลว พระอาจารยหรือพระพี่

เลีย้งจะแนะนํารายละเอียดเกี่ยวกับอนุศาสนอีกครัง้ (คําสอนหรือคําชีแ้จงที่พระอุปัชฌายหรือพระกรรมวาจาจาร

ยบอกแกพระภิกษุผูบวชใหมหลังจากบวชเสร็จ) (DMCTV, 2562)

ความสําคัญ

         ประเพณีบวชนาค หรอื อปุสมบทของชายไทยที่มอีายุครบ 20 ปีบริบรูณจะตองบวชเพื่อทดแทนบญุคณุของ

บิดามารดาและถือเป็นการอบรมบมนิสัยใหมีศีลธรรมอันเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานตัง้แตบรรพบุรุษ

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการที่นาคขี่มาเป็นการทดสอบจิตใจและความอดทนของนาคโดยตลอด 3-4 ชัว่โมง จะมี

จังหวะที่นาคจะโดดเดงไปตามจังหวะเน่ืองจากคนแบกมาโยกมาไปตามจังหวะ และยังมีความรอนของแดดเป็น

อุปสรรค และมาที่นาคขี่นัน้ยังมีความแข็ง จึงเป็นความลําบากที่ทําใหเจ็บตัวเป็นการทดสอบความอดทนของนาค

และทดสอบจิตใจของนาคกอนเขาพิธี อีกนัยหน่ึงคือ เพื่อระลึกถึงการออกผนวชขององคสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจาที่ทรงสระสิริราชสมบัติออกผนวชโดยการขี่มา
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 20:04:05 หน า 5

         การบวชยงัมีกศุโลบาย ที่นําเอาความเชื่อที่วา กศุลของการบวชนัน้จะทาํให พอแมได “เกาะชายผาเหลอืงขึ้น

สวรรค” ทัง้น้ีเพราะเมื่อลูกชายไปบวช คนที่เป็นพอเป็นแม หรือเป็นญาติ ๆ ก็มักจะมีโอกาสไดทําบุญบอยขึ้น

เชน การตักบาตร การเขาวัดไปถวายเพลพระลูกชาย (DMCTV, 2562)

บทสรุป

         นาค เป็นคาํใชเรยีก ‘คน’ ผชูายที่จะขออปุสมบท คอืบวชเป็นพระภกิษุ คนไทยนิยมบวชกนัในชวงเขาพรรษา

กอนบวชพระตองนุงขาวหมขาว ถือศีล เรียกวา นาค ถือเป็นประเพณีโบราณนานมาแลว ไมเรียกพิธีอุปสมบทวา

บวช ‘คน’ ใหเป็น ‘พระ’ แตเรียกบวช ‘นาค’ ใหเป็น ‘พระ’ เพราะเลาตอ ๆ กันมาโดยไมรูวาใครเป็นคนเริ่มเลาวา

มีนาคแอบมาบวชเป็นพระ แลวพระพุทธเจาจับไดจึงใหสึก และดวยน้ําพระทัยอันเมตตาของพระพุทธองค จึงได

มีพระพุทธบัญญัติใหเรียกคนที่เตรียมจะบวชเป็นพระวา นาค เพื่อรําลึกถึงนาคตนนัน้

         ในปัจจุบัน ประเพณีการบวชนาคกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธ สําหรักผูที่ตองการจะบวชพระ จะตอง

ทําการบวชนาคกอน เพื่อรําลึกถึงนาคผูมีความตัง้ใจบวช ในแตละทองที่ในประเทศไทย ประเพณีบวชนาคและแห

นาคจะแตกตางกนัออกไป อาทิเชน บวชนาคแบบธรรมดาเพื่อเตรยีมบวช บวชนาคที่จดัพธิีแหนาคอยางประเพณี

มาแหนาค เป็นตน ทัง้น้ีไมวาจะเป็นการบวชนาคแบบใด ก็สะทอนถึงประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมทองถิ่น

ของคนในชาติ หากแตทายที่สุดการบวชนาคเป็นไปเพื่อสําหรับการบวชพระ ซึ่งถือไดวาเป็นทางสายกลางตามที่

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสไวแตกาลกอน

คําสําคัญ : ประเพณีแหนาค, แหนาค

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

พุทธกาลสูปัจจุบันกาล

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2117&code_db=610004&code_type=03
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