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เรื่อง ประเพณีตานกวยสลาก

รายละเอียด

ประเพณีตานกวยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตัง้แตครัง้พุทธกาลไดมีการปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน เรื่องมีอยูวามี

นางยักษณีิตนหน่ึงมักจะเบียดเบียน ผูคนอยูเสมอ ครัน้ไดฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว นางก็บังเกิด

ความเลื่อมใสศรัทธานิสัยใจคอที่โหดรายก็กลับเป็นผูเอื้ออารีแกคนทัว่ไปจนผูคนตางพากันซาบซึ้งในมิตรไมตรี

ของนางยักษณีิตนนัน้ ถึงกับนําสิ่งของมาแบงปันให แตเน่ืองจากสิ่งของที่ไดรับมีจํานวนมาก นางยักษณีิจึง

นําสิ่งของเหลานัน้มาทําเป็นสลากภัต แลวใหพระสงฆ/สามเณร จับสลากดวยหลักอุปโลกนกรรม คือสิ่งของที่

ถวาย มีทัง้ของของมีราคามากและมีราคาน อยแตกตางกันไปตามแตโชคของผูไดรับ การถวายแบบจับสลากของ

นางยักษณีิจึงนับเป็นครัง้แรกของประเพณีทําบุญสลากภัตในพุทธศาสนา

ประเพณีตานกวยสลาก เป็นการถวายทานโดยไมเจาะจงผูรับ จะทํากันตัง้แตวันเพ็ญเดือน ๑๒ เหนือ(ขึ้น ๑๕ คํ่า

เดือน ๑๐ ใต) จนถึงเกี๋ยงดับ (แรม ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ใต)
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ความสําคัญ

ประเพณีตานกวยสลากเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สําคัญอยางหน่ึงในลานนาไทย ซึ่งสืบเน่ืองมาจากคานิยมที่

สืบทอดมาชานานคือ   

       ๑. ประชาชนวางจากภารกิจการทํานา

       ๒. ประชาชนหยุดพักไมเดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน      

       ๓. พระสงฆจําพรรษาอยูอยางพรักพรอม       

       ๔. ผลไมมากและกําลังสุก เชนสมโอ สมเกลี้ยง กลวย ออยฯลฯ    

       ๕. ไดโอกาสสงเคราะหคนยากจน เป็นสังฆทาน    

       ๖. ถือวามีอานิสงสแรง คนทําบุญจะมีโชคลาภ         

       ๗. มีโอกาสหาเงินและวัสดุบํารุงวัดกวยสลากแบงเป็น ๒ ประเภท คือ    

           ๗.๑ สลากน อย หรือกวยเล็ก ใชอุทิศแดผูตาย หรือเป็นกุศลมากขึ้น             

           ๗.๒ สลากกวยใหญ หรอืสลากโชค หรอืเป็นสลากที่บรรจุในกวยใหญใชเป็นมหากศุลสาํหรบับคุคลที่มีกาํลงั

ศรัทธา และมีเงินทองมาก ทําถวายเพื่อเป็นปัจจัยภายหน า ใหมีบุญกุศลมากขึ้น

พิธีกรรม 

พิธีกรรมในประเพณีตานกวยสลากมี ๒ วัน คือ            

        ๑. กอนทําพิธี"ตานกวยสลาก" ๑ วัน เรียกวาวันดาเป็นวันจัดเตรียมสิ่งของเพื่อใสในกวยสลาก ผูชายจะตัด

ไมมาจักตอกสลากกวย (ชะลอม) ไวหลายๆ ใบตามศรัทธาและกําลังทรัพย ฝ ายหญิงจะจัดเตรียมสิ่งของที่จะ

นํามาบรรจุในกวย เชนขาวสาร พริกแหง หอม กระเทียม เกลือ กะปิ น้ําปลา ขนม เมี่ยง บุหรี่ ไมขีดไฟ เทียนไข

สียอมผา ผลไม รวมทัง้เครื่องใชตาง ๆ แลวบรรจุลงในกวยสลากที่กรุดวยใบตอง ใบหมากผูหมากเมีย"ใสยอด"

คือธนบัตร ผูกติดไม เสียบไวในกวยใหสวนยอดหรือธนบัตรโผลมาแลวรวบปากกวยสลากตกแตงดวยดอกไม

"ยอด" หรือธนบัตรที่ใสนัน้ไมจํากัดวาเป็นจํานวนเทาใด สวนสลากโชคหรือสลากกวยใหญ ของที่นําบรรจุใน

กวยเชนเดียวกับสลากน อยแตปริมาณมากกวาหรือพิเศษกวา สมัยกอนจะทําเป็นรูปเรือหลังเล็กมีขาวของเครื่อง

ใชตาง ๆ เชน หมอขาว หมอแกง ถวยแกงถวยชาม เครื่องนอน เครื่องนุงหม อาหารสําเร็จรูปใสไวดวย มีตน

กลวย ตนออยผูกติดไว "ยอด" หรือธนบัตรจะใสมากกวาสลากน อย กวยสลากทุกอันตองมี "เสนสลาก" ซึ่งทําจาก

ใบลานหรือปัจจุบันใชกระดาษมาตัดเป็นแผนยาวๆ เขียนชื่อเจาของไว และยังบอกอีกวาจะอุทิศไปใหใคร เชน "

สลากขางซองน้ี หมายมีผูขา นาย... นาง ขอทานไปถึงกับตนภายหน า " หมายถึงถวายทานเพื่อเป็นกุศลแก

ตนเองเมื่อลวงลับไป และอีกแบบหน่ึง คือ"สลากขาวซองน้ี หมายมีผูขานาย.....นาง.....ขอทานไปถึงยังนาย/นาง..

..(ชื่อผูตาย) ผูเป็น.......(ความเกี่ยวของกับผูใหทาน)ที่ลวงลับ ขอใหไปรอดไปถึงจิมเตอ" หมายถึงอุทิศสวนกุศล

ไปใหญาติที่ลวงลับไปแลว ในวันดาสลาก จะมีญาติพี่น องเพื่อนฝูงจากหมูบานตาง ๆ ที่รูจักมารวมทําบุญ โดย
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นําเงินหรือผลไมเชน กลวย ออย ฯลฯ มารวมดวยและชวยจัดเตรียมสิ่งของใสกวยสลาก เจาภาพตองเลีย้งดูอา

หาร เหลายาและขนม

        ๒. วันทานสลาก ชาวบานนํากวยสลากที่จัดทําแลวไปวัด และเอา"เสนสลาก" ทัง้หมดไปรวมกันที่หน าพระ

ประธานในวิหาร จะมีการฟังเทศนอยางน อย ๑ กณัฑ ผูรวบรวมสลากมกัจะเป็น    มคัทายก (แกวดั) นําเสนสลาก

ทัง้หมดมารวมกันแลวแบงเสนสลากทัง้หมด เป็น ๓ สวน(กอง) สวนหน่ึงเป็นของพระเจา (คือของวัด)อีก ๒ สวน

เฉลี่ยไปตามจํานวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนตมารวมในงานทําบุญ หากมีเศษเหลือมักเป็นของพระเจา (วัด)

ทัง้หมดพระภิกษุสามเณรเมื่อไดสวนแบงแลว จะยึดเอาชัยภูมิแหงหน่ึงในวัดและออกสลากคือ อานชื่อเสนสลาก

ดังๆ หรือใหลูกศิษย(ขะโยม) ที่ไดตะโกนตามขอความที่เขียนไวในเสนสลาก หรือเปลี่ยนเป็นคําสัน้ ๆ เชน

ศรัทธา นายแกว นามวงศ มีน่ีเน อ " บางรายจะหิว้ "กวย" ไปตามหาเสนสลากของตนตามลานวัดเมื่อพบสลาก

ของตนแลวจะเอาสลากของตนถวายพระ พระจะอานขอความในเสนสลากและอนุโมทนาใหพรแลวคืนเสนสลาก

นัน้ใหเจาของสลากไป เจาของสลากจะนําเสนสลากไปรวมในวิหาร เมื่อเสร็จแลวมัคทายกหรือแกวัด จะนําเอา

เสนสลากนัน้ไปเผาหรือทิง้เสีย

คําสําคัญ : ตานกวยสลาก

ที่มา : https://www.m-culture.go.th/tak/ewt_news.php?nid=797&filename=index#:~:text

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-01-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2029&code_db=610004&code_type=TK007
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