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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

รหัสโครงการ  1-501-05 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ 26 มีนาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของวัตถุประสงค ์ บรรลุ(√)/ไม่
บรรลุ(×) 

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณี 12 เดือน ให้แก่
บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 
2564 

เผยแพรค่วามรู้ประเพณี 12 เดือน √ 

2.เพื่อให้บุคลากร และนักศกึษาได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา 

บุคลากร และนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบพิธีทางพุทธศาสนา 

√ 

3.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ไดศ้ึกษาและเรียนรู้
นอกสถานท่ี ในกิจกรรมประเพณทีี่เกิดขึ้นจริง 

บุคลากรและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้
นอกสถานท่ี ในกิจกรรมประเพณีที่เกิดขึ้น
จริง 

√ 

4 เพื่อสืบทอดประเพณีการไหว้พระธาตุของล้านนา 
(ชุธาตุ) 

สืบทอดประเพณีการไหว้พระธาตขุองล้านนา 
(ชุธาตุ) 

√ 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
 กิจกรรมที่ 1 
 ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 33 คน 
 กิจกรรมที่ 2 และ 3  
 นักศึกษา 4 คณะ 1 วิทยาลัย (ทุกหลักสตูร) 
 และบุคลากร 4 คณะ 1 วิทยาลัย 5 พ้ืนท่ี และหน่วยงานในระดับส านัก สถาบัน กอง (ทุกหน่วยงาน) 
7. ตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 

1.เชิงปริมาณ เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน   

ชุด 1 1 

เอกสารเผยแพร่ความรู้การประกอบพิธี
ทางพุทธศาสนา 1 ชุด 

ชุด 1 1 
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กิจกรรมการไหว้พระธาตุ 1 กิจกรรม กิจกรรม 1 1 
เอกสารประกอบความรู้ 1 ชุด ชุด 1 1 

2.เชิงคุณภาพ เนื้อหาสาระเป็นไปตามสารบัญ
ครบถ้วน 

ร้อยละ 80 100 

3.เชิงเวลา ด าเนินตามเป้าหมายตามก าหนดเวลา ร้อยละ 80 100 

4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 12,285.00 บาท บาท 12,285.00 12,285.00 
 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
เสนอขออนุมัติ 

 (บาท) 
เบิกจ่ายจริง เหลือจ่าย 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
12,285.00 12,285.00 100 0.00 0 

 
9. ผลผลิตท่ีได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 1 

11.1 ได้เผยแพร่ความรูเ้รื่องการสกัการะพระธาตุ และเรยีนรู้ในพ้ืนที่จริง ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ที่สนใจ 
กิจกรรมที่ 2 - 3 

  11.2. ได้เผยแพร่ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมลา้นนา ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ในเรื่องประเพณี 12 เดือน และ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทกุคณะทุกหลักสตูร และบุคลากรระดับสถาบัน / กอง ทุก
หน่วยงานผ่านสื่อข้อมลูอเิล็กทรอนิกส ์
10. ผลลัพธ์ทีไ่ด้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 1 
 10.1 นักศึกษา บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รบัความรู้ในด้านสถาปัตยกรรม โบราณสถาน ความส าคัญของพื้นที่
เมืองเชียงใหม่ จ านวน 4 วัด ในฐานะวัดที่เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ และพระธาตุตัวแทนประจ าปเีกิด ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุส าคัญที่อยู่ในเชียงใหม่ ถึง 3 องค์ น่ันคือ พระธาตุดอยสุเทพ พระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) และ
พระธาตุศรีจอมทอง และตัวแทนพระธาตุอีก 2 องค์ในเชียงใหม่ คือ วัดโพธาราม (เจด็ยอด) ที่จ าลองศิขรเจดีย์และสัตมหา
สถานท่ีพุทธคยามาไว้ท่ีเชียงใหม่ และวัดเกตุการาม ท่ีเป็นตัวแทนของพระเกศแก้วจุฬามณ ี
 ดังนั้นเพื่อเป็นการแสวงบุญในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไดโ้ดยสะดวกนั้น จึงเลือกชุธาตุที่ส าคัญและไปมา
โดยสะดวก คือ พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วัดโพธาราม (เจด็ยอด) และวัดเกตุการาม เป็นพื้นที่สกัการะและศึกษาเรียนรู้
ในครั้งนี ้
 10.2  นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มโีอกาสร่วมกจิกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของพื้นที่ และศิลปวฒันธรรม 
 กิจกรรมที่ 2 - 3 
 10.3 นักศกึษาและบุคลากรของมทร.ล้านนา ได้รับความรู้ทางศลิปวฒันธรรมในเรื่องประเพณี 12 เดือน และ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 10.4 เกิดกลไกการสรา้งความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมในการให้ความรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม ให้กับทุกคนใน
มหาวิทยาลยัผ่านการสื่อสารออนไลน์และเทคโนโลย ี
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11. ผลกระทบที่ได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
เกิดการตระหนักรู้ในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถน าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง 

มหาวิทยาลยั สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้  
 

12. สรุปอภิปรายผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสังเขป) 
  ได้ด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยทั้ง 3 กิจกรรม ได้ท าการเผยแพร่ความรูผ้่านวิธีการต่าง ๆ โดยทั้งการศึกษาเรยีนรู้
จากสถานที่จริง และการเผยแพรค่วามรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ปัญหาและอุปสรรค 

1. สถานการณ์ของโรคโควิด ท าให้มกีารเดินทางได้จ ากัด 
2. การส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการรับข้อมลูเท่าใด 
ข้อเสนอแนะโครงการ 
1. ควรมีการปรับรูปแบบการน าเสนอผ่านสื่อท่ีทันสมยั 
2. ควรน าเสนอเรื่องราวท่ีน่าสนใจให้มากข้ึน 

  
13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รูปภาพการด าเนินกิจกรรม และ/หรือเอกสารแนบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  
 - ประเพณี 12 เดือน ประกอบด้วย 

ประเพณีสิบสองเดือน 
 
เดือนเกี๋ยง เหนือ (ราวตุลาคม) 

                      
ประเพณีออกพรรษา 
 ออกวัสสา หรือ ออกพรรษา คือวันสิ้นเทศกาลเข้าพรรษาสิ้นระยะไตร
มาส (๓ เดือน) ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเกี๋ยงเหนือ (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) และ 
ในวันนี้ ทางสงฆ์จะจัดพิธีเรียกว่า วันมหาปวารณา ถัดวันออกพรรษามาอีกหนึ่ง
วัน บางแห่งจัดท าบุญใส่บาตรเทโว 

 
  
ประเพณีทอดกฐิน 

 
จะท าในช่วง แรม ๑ ค่ า เดือนเกี๋ยงถึงขึ้น ๑๕ ค่ า 

เดือนยี่ สมัยก่อนชาว ล้านนาไม่ค่อยนิยมทอดกฐินอย่าง
ปัจจุบัน เป็นงานใหญ่ และเตรียมงานมาก โดยเฉพาะการ
เตรี ยมบริ ว ารกฐิ น และการเลี้ ย งดูญาติพี่ น้ องที่ มา
ร่วมงาน บางแห่งมีการถวายกฐินพิเศษที่เรียกว่า "จุลกฐิน" นั้น จะต้องมีการเก็บฝ้าย มากรอเป็นด้ายและทอเสร็จเป็น
ผืนทันถวายได้ภายในวันเดียวผู้ที่จะถวายกฐินได้จึงต้องเป็นผู้มีฐานะดี มีเจตนาแรงกล้า จึงจะถวายได้  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R0h4JRze4SPDkM&tbnid=9p495lo5nXsNOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kruprasongkhla1.com/Prapaneeltakbart.html&ei=2Z4uUvDiOceGrgftw4CQDg&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNGTas8arIWSsR0HIBJ__v2rKIuS6w&ust=1378873430047802
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=grQOKXY0C9vwcM&tbnid=_u_UzslbUKOy2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sangkapan.com/07katin02.html&ei=3ZsuUrPWIsn4rQfMuoCYCA&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNHmbYASEuxTXXontr57tRmZaFagfQ&ust=1378872591059561
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เดือนยี่ (ราวพฤศจิกายน) 
เดือนยี่เป็ง 

คือ ประเพณีในเทศกาลวันเพ็ญ เดือน ๑๒ ซึ่งแต่เดิมนั้นพิธีส าคัญ
ของเทศกาลนี้อยู่ที่พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านจะมี
การประดับประดาวัดวาอารามบ้านเรือน ด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ท า
อุบะดอกไม้ไปถวายวัด ท าซุ้มประตูป่าด้วยต้นกล้วย อ้อยก้านมะพร้าว จะมี
การปล่อยโคมลอย เรียกว่า "ว่าวฮม" หรือ "ว่าวควัน" ในช่วงพลบค่ าจะมีการ
เทศน์ธรรมชื่อ "อานิสงส์ผางประทีส" และชาวบ้านจะมีการจุดประทีสหรือ

ประทีป โคมหูกระต่าย โคมแขวน เป็นพุทธบูชากันทุกครัวเรือนสว่างไสว หนุ่มสาวก็จะมีการเลน่
บอกไฟ แข่งขันบอกไฟ และปล่อยว่าวไฟ กันอย่างสนุกสนาน ปัจจุบันมีการลอยกระทงด้วย 

 
 
เดือน 3 (ราวธันวาคม) 

เข้าก า – โสสานกัมม์ 
เข้าโสสานกัมม์หรือพิธีทุเจ้าเข้าก านี้ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธ

ศาสนาซึ่งพระสงฆ์จะอยู่ในป่าช้าหรือสุสาน เข้าไปพักอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ในป่า
ช้า จึงมีชื่อที่มักเรียกว่า อยู่รุกขมูล หรือเข้ารุกขมูล ในพิธีกรรมดังกล่าวนี้ 
พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติในธุดงควัตรอย่างเข้มงวดจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
เป็นการที่พระสงฆ์ อยู่ก าหรือเข้าก า เพราะจะต้อง ก ากิน ก าอยู่  คือสังวรณ์
หรือส ารวมความประพฤติทุกอย่างโดยเคร่งครัด เพื่อต้องการบรรเทาความ

ห่วงหาอาลัยต่อวัตถุข้าวของที่ได้รับจากการถวาย โดยพยายามผ่อนคลายการยึดติดทั้งปวง 
พร้อมกันนั้นก็จะชวนผู้ต้องการบ าเพ็ญภาวนาทั้งที่เป็นสามเณรและประชาชนไปบ าเพ็ญศีล
และภาวนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษของตน  
 เดือน 4 (ราวมกราคม) 

ทานข้าวใหม่ 
ทานข้าวใหม่ คือประเพณีหลังการเก็บเก่ียว ได้ข้าวในนามาใส่ยุ้งฉาง ก่อนที่จะเบิกข้าว

มากิน ตามความเชื่อแล้วจะต้องท าการถวายข้าวใหม่ให้กับศาสนาเสียก่อน จึงจะเป็นมงคล โดย
น าข้าวเปลือก และข้าวสาร มาถวายในวันเพ็ญเดือนสี่ เมื่อกองรวมกัน ท าให้มองคล้ายเป็นดอย
เล็กๆ เรียกว่า ดอยเงิน ดอยค า บ้างก็น ามาแปรรูปเป็นข้าวจี่ ข้าวหลาว ถวายทานก็ได้ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fWoRe866KhWJvM&tbnid=gCF-5NlFUsx0TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cad.go.th/ewtadmin/ewt/phayao/ewt_news.php?nid=100&filename=Index&ei=5qAuUrfZKM7KrAfc5YCICg&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNFt6U-5LW5Us0_09m-1php4OuGeCg&ust=1378873846878141
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WdFrzDNM2fPZoM&tbnid=x1JWGiLPXVPv1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://watnanglaenai.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html&ei=xKMuUugzxNWtB6_cgPAK&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNH9YsFwddGBCy3YVtbOT-NHp-UPiw&ust=1378874641348977
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เดือน 5 (ราวกุมภาพันธ์) 
ปอยลูกแก้ว/ปอยน้อย 
เป็นงานเฉลิมฉลองในประเพณีพิธีการบรรพชา

หรือบวชเณร ซึ่งจะท ากันในเดือน ๕,๖,๗,๘ เหนือ คือราว
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จุดประสงค์ของการจัด
ปอยลูกแก้วหรือปอยบวช หรือปอยหน้อย ก็เพื่อ ลูกศิษย์
วัดที่เรียกว่าขะโยมวัดที่คอยมาอยู่รับใช้ท างานในวัดเป็น
เวลาพอสมควร และได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
ทางวัดและญาติผู้ใหญ่ก็จะร่วมกันจัดงานพิธีบรรพชาให้

เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา  
 
เดือน หก (ราวเดือนมีนาคม) 

 ปอยหลวง 
 ปอยหลวงเป็นประเพณีเฉลิมฉลองเสนาสนะที่สร้างขึ้นในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ก าแพงวัด
หรือ กุฏิ เป็นต้น (ทั้งนี้ มีก าหนดขึ้นมาภายหลังด้วยว่า การจะมีปอยหลวงได้นั้น ของที่จะถวายควรจะมีราคาตั้งแต่หนึง่
แสนบาทขึ้นไป ถ้าราคาต่ ากว่านั้นก็อนุญาตให้เพียงท าบุญถวายเท่านั้น) เพื่อถวายทานให้เป็นสมบัติในพระศาสนา
ต่อไป  การที่เรียกว่า ปอยหลวง เพราะเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลเป็นจ านวนมาก มีกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งทางศาสนาและด้านมหรสพเพื่อความบันเทิง ทั้งยังต้องจัดการอ านวยความสะดวกด้านบริการแก่แขกต่างหมู่บ้าน
ซึ่งจะมีทั้งสมณะและฆราวาสทุกเพศทุกวัย ทางวัดและศรัทธาเจ้าภาพต้องดูแลให้ทั่วถึง 

เดือน เจ็ด (ประมาณเดือน เมษายน) 
 เทศกาลสงกรานต์นี้ชาวล้านนาเรียกว่า ปเวณีปีใหม่หรือปาเวณีปีใหม่ (อ่าน"ป๋าเวนีปี๋ใหม่") ในช่วงเทศกาลนี้
ซึ่งกินเวลา ๕ วัน ประชาชนจะหยุดงานทั้งสิ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระนี้ทั้งในแง่ศาสนาและพิธีกรรมโดยตลอด เทศกาล
สงกรานต์ตามปฏิทินโหราศาสตร์ของชาวล้านนานั้น จะถือเอาวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเป็น 
วันสังกรานต์ล่อง หรือวันมหาสงกรานต์ ซึ่งจะไม่ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ตามประกาศของทางการเสมอไป (แต่
ปัจจุบันนี้จะยึดตามประกาศของทางการ) เทศกาลนี้จะมีวันต่าง ๆ และมีพิธีกรรมและการละเล่นหลายอย่างที่ 
เก่ียวข้องกันวันสังขานต์ล่อง วันเน่า วันพระญาวัน วันปากปี วันปีใหม่ 
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 ในช่วงนี้จะมีการส่งเคราะห์ บูชาเสาใจบ้าน ด าหัวคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ 

 
 

 เดือนแปด (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
 มีงานขึ้นนมัสการสักการะพระธาตุในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงสรงน้ าพระธาตุส าคัญต่างๆ ในพื้นที่อ าเภอดอย
สะเก็ด มีประเพณีแห่นมสดรดต้นโพธิ์ ด้วยวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นวัดประจ าอ าเภอ และเป็นที่ประดิษฐานพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  และมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย จึงได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่นม
สดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ด าเนินตามปฏิปทาของ พระเจ้าอโศกมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งชมภูทวีป  
ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
 

  
 
เดือนเก้า (ประมาณเดือนมิถุนายน) 
ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า   
ผีปู่ย่า  ถือเป็นผีประจ าตระกูลซึง่สืบทอดมาทางฝ่ายผู้หญิง  นอกจากลูกหลานจักต้องให้ความเคารพ   โดย

จัดท าหอผีไว้ทางทิศหัวนอนและให้ความเคารพโดยไม่กระท าสิ่งไม่ควรแล้วเมื่อถึงโอกาสเช่น สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ 
แต่งงาน หรือวันก าหนดเลี้ยงผี  (มักก าหนดกันในชว่งเดือน๗,๘,๙  เหนือ) ก็ควรจะมีการท าพิธีอย่างสม่ าเสมอตาม
ประเพณีที่สบืทอดกันมาในแต่ละตระกูล โดยจะมีการน าเครื่องสักการะ  เช่น  ไก่ เหล้า หรือข้าวปลาอาหารอ่ืน ๆ 
แล้วแต่จะมีการก าหนดกนัมา ไปสังเวยแก่ผีปูย่่าที่หอผี เพื่อผีปูย่่าจะได้คุ้มครองให้ลูกหลานไดอ้ยู่ดีมีสุขตลอดไป 
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เดือนสิบ (ประมาณเดือนกรกฎาคม) 
ประเพณีเข้าพรรษา  
ชาวล้านนามักออกเสียงว่า “เข้าวัสสา” คือการที่พระสงฆ์อยู่ประจ าที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน    พระสงฆ์

จะต้องหยุดการเดินทางไปที่ต่างๆ และพักอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่อื่นภายในก าหนด ๓ เดือน เรียกว่าเข้า วัสสา 
ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๐ เหนือ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเกี๋ยง (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) ชาวบ้าน ถือว่าเป็นวัน
ส าคัญยิ่งวันหนึ่ง เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมท าบุญเป็นพิเศษ 

  
 
เดือนสิบเอ็ด (ประมาณเดือนสิงหาคม) 
ประเพณีฟังธัมม์   
ในช่วงเข้าพรรษา จะมีการฟังธัมม์ คือการที่ศรัทธาสาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์เป็นผู้เทศน์  ซึ่ง

การเทศน์นั้น อาจเป็นการเทศน์โดยโวหารคือที่พระสงฆ์ใช้ความคิดหลักจากคัมภีร์แล้วกล่าวอธิบายโดยโวหาร ของตน  
หรือเทศน์โดยการอ่านจากคัมภีร์ใบลานก็ได้  แต่ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว  การเทศน์แบบล้านนาหมายถึงการที่
พระสงฆ์เทศน์โดยการอ่านคัมภีร์ที่จารึกในใบลาน  และการอ่านนั้นอาจเป็นการอ่านโดยทอดเสียงรับกันไปเป็นช่วง  ๆ  
กึ่งท านองเสนาะ หรืออาจมีการเอ้ือนเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์ตามเนื้อเรื่องเป็นช่วง  ๆ  ไปก็ได้  การเทศน์มักจัด
ขึ้นตอนบ่ายของวันพระ โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา   คัมภีร์ที่พระน ามาเทศน์ในวันพระดังกล่าวมักจะเปน็ ชาดก   ซึ่ง
คัมภีร์ที่น ามาเทศน์นั้นมีความยาวไม่แน่นอน 
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เดือนสิบสอง (ประมาณเดือนกันยายน) 
ประเพณีวัน ๑๒ เพง (๑๒ เป็ง) 
เป็นประเพณีทานหาคนตาย ถือกันว่าช่วง วันขึ้น ๑ ค่ า ถึงวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๑๒ เหนือ เป็นช่วงที่พญายม

ราชได้ปล่อยวิญญานผู้ตายกลับมาสู่เมืองมนุษย์เพื่อมาขอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องลูกหลาน  จึงมีการท าบุญอุทิศถึง
ผู้ตายกันมาก  หากเป็นการทานหาผู้ที่ตายปกติก็จะมีการน าอาหารไปถวายพระที่วัดตามปกติ  พระจะกรวดน้ าแผ่กุศล
โดยเอ่ยนามผู้ตายที่ถูกระบุชื่อ ถ้าทานถึงผู้ที่ตายโหง  ญาติจะนิมนต์พระมารับถวายอาหารนอกวัด เพราะเชื่อกันว่าผี
ตายโหงเข้าวัดไม่ได้ นอกจากนี้บางท่านยังได้นิมนต์พระไปที่บ้านพร้อมถวายอาหาร ทานขันข้าวถึงผู้ตาย และเทศน์
ธรรม ซึ่งธรรมที่นิยมเทศน์ในเทศกาลนี้ได้แก่  ธรรมเปตพลี  ธรรมมาลัยโผด ธรรรมมูลนิพพาน ธรรมมหามูลนิพพาน
ธรรมต านานดอนเต้า และธรรมต านานพญาอินทร์ 

  
ประเพณีทานสลาก  
 ประเพณีการทานสลาก บ้างก็เรียกว่า กินข้าวสลาก หรือ"ตานก๋วยสลาก" ซึ่งก็คืองานประเพณีท าบุญ

สลากภัตต์ นิยมท ากันในช่วงราวปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะท ากันถี่มากในเดือนกันยายน เพราะถือว่าเดือนนี้
เป็นเดือนที่อดอยากของชาวบ้าน ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งฉางใกล้จะหมด หรือหมดไปแล้ว คนที่มีข้าวเปลือกก็จะเก็บ
ไว้กินจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในปีต่อไป (ในราวเดือนมกราคม) ส่วนคนที่ซื้อกินข้าวสารก็จะหาซื้อยากและมี ราคา
แพง เมื่อคนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึงผู้ที่เป็นญาติพี่น้อง ที่ตายไปแล้วว่าคงจะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกันจึง
รวมกันจัดพิธีท าบุญทานสลากภัตต์ จัดข้าวปลาอาหารของกินของใช้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่
ญาติที่ล่วงลับไป 
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กิจกรรมไหว้พระธาต ุ

 
 

วันนที่ 26 มีนาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุ
ประจ าปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ใน
กิจกรรมประเพณีไหว้พระธาตุที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้ช่ือ “จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที” โดยกิจกรรมมีการศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับพระธาตุประจ าปี ของภาคเหนือ ที่อยู่ไม่ไกลภายในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเกตุการาม 
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ลงช่ือ.....................................................ผูร้ายงานข้อมลู 
           (นายศักดิ์นรินทร์ ชาวง้ิว) 
ต าแหน่ง.นักวิชาการศึกษา  
โทรศัพท์ (มือถือ) 0847798322 
โทรศัพท์ภายใน................1602............... 
อีเมล saknarin@rmutl.ac.th 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ2564 

ลงช่ือ.....................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน) 
ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
โทรศัพท์ (มือถือ) 0982515932 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล chaipathom@gmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันท่ี......เดือน...................พ.ศ................. 

 
หมายเหตุ : ผู้รายงานขอ้มูล คือ ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพื้นท่ี ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง 
         




























