
หน้าต่างท้องถิ่น : เรียนรู้วิถีท้องถิ่นของชุมชนรอบ มก.ฉกส. 
 

ตอน “เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในรอบปีของชุมชนรอบ มก.ฉกส.” 
ข้อมูล/ภาพ : นางสาววิภามาศ ไชยภักดี   

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

มกราคม : ประเพณีเล้ียงปู่ตา จัดขึ้นเพ่ือเซ่นไหว้ 
บวงสรวง ปู่ตา ซึ่งชุมชนมีความเชื่อว่าเป็นเทวา
อารักษ์ที่คอยปกป้องผืนป่าดอนปู่ตา (ผืนป่าอนุรักษ์
หรือผืนป่าศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน) และคอยปกป้อง
ดูแลรักษาลูกหลานในชุมชน จัดขึ้นในช่วงเดือนยี่ 
(เดือนมกราคม) ของทุกปี 

 
มกราคม : บุญวันขึ้นปีใหม่ ในช่วงปีใหม่ เป็น
โอกาสที่ลูกหลาน ญาติพ่ีน้องพร้อมหน้า จึงพา
ร่วมกันท าบุญอ าลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการ 
“ท าบุญตักบาตร ” เสริมสิริมงคล เสริมบุญบารมีให้
ชีวิตอยู่ ร่ม เย็นเป็นสุข จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนยี่  
(เดือนมกราคม) ของทุกปี 

 
กุมภาพันธ์ : ผูกแขนผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกหลานในชุมชน
จัดพิธีผูกข้อต่อแขนแสดงความกตัญญูรู้คุณ และ
สร้างขวัญก าลังใจให้ผู้เฒ่าผู้แก่ มีอายุมั่นขวัญยืน  
อยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลานไปนานๆ จัดขึ้น
ในช่วงเดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี 

 

 
กุมภาพันธ์ : บุญข้าวจี่ ผู้คนในชุมชนมีความเชื่อว่า
การถวายข้าวจี่ มีอานิสงส์ของผลทานมาก อีกทั้งยัง
ถือว่าเป็นการท าบุญให้วิญญาณบรรพบุรุษ พ่อ แม่ 
ปู่ ย่า ตายาย รวมถึงญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว  
จัดขึ้นในช่วงเดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ์) ของทุกปี    

 
กุมภาพันธ์ : บุญวันมาฆบูชา หรือ “วันจาตุรง 
คสันนิบาต” (วันแห่งการเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 อย่าง
ในพระพุทธศาสนา) และเป็นวันแห่งการแสดง
โอวาทปาฎิโมกข์ ชุมชนจะร่วมกันท าบุญตักบาตร
ในช่วงเช้า และสวดมนต์ เวียนเทียนในช่วงค่ า  
จัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือนสาม ของทุกปี 

 
กุมภาพันธ์ : บุญผะเหวด (พระเวส) เรียกกันทั่วไปว่า
บุญมหาชาติ เป็นประเพณีการท าทานคร้ังใหญ่ของ
ชุมชน นับว่าเป็นงานใหญ่ของชุมชน ที่ต้องใช้เวลาและ
การเตรียมงานหลายอย่าง ในงานจะมีการฟังเทศน์
มหาชาติ และบ าเพ็ญบุญคุณงามความดีต่างๆ จัดขึ้น
ในช่วงเดือนสาม ของทุกปี  

 
เมษายน : บุญวันสงกรานต์ เป็นช่วงงานบุญใหญ่
ของชุมชน ถือเป็นวันครอบครัวที่ลูกหลานมาพร้อม
หน้าพร้อมตากัน ร่วมท าบุญและท ากิจกรรมหลาย
อย่างในวันสงกรานต์ ได้แก่ ประเพณีแห่น้ ารด สรง
น้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ก่อเจดีย์ทราย และ 

ในบางชุมชนจะร่วมกันท าบุญผ้าป่าในโอกาสนี้ด้วย    

 
พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา ท าบุญวันวิสาขบูชา 
เพ่ือร าลึกถึงวันส าคัญยิ่ง ในพระพุทธศาสนา  
วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชุมชนจะร่วมกันท าบุญตัก
บาตรในช่วงเช้า และสวดมนต์ เวียนเทียนในช่วง
ค่ า จัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือนหก ของทุกปี 

มิถุนายน : บุญลงนา เมื่อย่างเข้าสู่หน้าฝน ช่วงต้น
ฤดูกาลท านา ชุมชนจะรวมใจกันท าบุญลงนา เพ่ือเป็น
สิ ริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีตาแฮก  
ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาให้ผืนนาอุดม
สมบูรณ์ จัดท าขึ้นในช่วงเดือนเจ็ด (เดือนมิถุนายน) 
ของทุกปี                                                                         

 



 
กรกฎาคม : บุญเข้าพรรษา ชุมชนจะร่วมใจ 

กันท าบุญตักบาตร และจัดท าประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา โดยจะมีการตกแต่งประดับประดา 

ต้นเทียนให้สวยงาม แห่รอบชุมชน แล้วน าไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ บางชุมชนรอบ มก.ฉกส. มีการ 

จัดงานใหญ่รวมตัวกันจัดเป็นประเพณีประจ าต าบล 
เช่นในเขต ต าบลเชียงเครือ อ าเมือง จัดขึ้นในช่วง
เดือนแปด (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี  

กรกฎาคม : บุญวันอาสาฬหบูชา เพ่ือร าลึกถึงวัน
แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนา 
และแสดงธัมจักรกัปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์  
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นในโลกครบ
คร้ังแรก ชุมชนจะร่วมกันท าบุญตักบาตรในช่วง
เช้า สวดมนต์ และเวียนเทียนในช่วงค่ า จัดขึ้นตรง
กับวันขึ้น 15 ค่ า เดือนแปด (กรกฎาคม) ของทุกปี   

 
สิงหาคม : บุญข้าวประดับดิน  ประเพณีดังกล่าว
ชุมชนจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ
ญาติพ่ีน้องและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งผีไร้
ญาติ สัตว์นรก เปรต ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่เรา
อุทิศให้ เชื่อว่าผู้ที่ตกทุกข์จะได้พ้นจากทุกข์ ผู้ที่สุขก็จะ
ให้สุขย่ิงๆ ขึ้นไป จัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า.(เดือนสิงหาคม) 
ของทุกปี 

กันยายน : บุญห่อข้าว หรือบุญห่อสาก ผู้คนใน
ชุมชนเชื่อกันว่าเป็นวันเปิดยมโลก ญาติพ่ีน้อง หรือ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาเยี่ยมญาติหรือ
ครอบครัวของตน ในช่วงแรม 1 ค่ า เดือน 10  

ถึงแรม 15 ค่ า จึงได้พากันท าบุญท าทาน เพ่ืออุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลกุศลไปให้ จัดขึ้นในช่วงเดือนสิบ  
(เดือนกันยายน) ของทุกปี    

 
ตุลาคม : บุญออกพรรษา ในช่วงออกพรรษา
ชุมชนจะร่วมแรงร่วมใจกันท าบุญวันออกพรรษา 
ซึ่งมีทั้งการร่วมกันท าบุญตักบาตร จัดขบวนแห่
กองกฐินรอบชุมชน ถวายผ้าไตรและเคร่ืองบริวาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือรับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่
ร่วมกัน ในบางชุมชนมีการจัดประเพณีไหลเรือไฟ
เพ่ือบูชารอบพระพุทธบาท จัดขึ้นในช่วงเดือน 

สิบเอ็ด (เดือนตุลาคม) ของทุกปี  

 
พฤศจิกายน : ประเพณีลอยกระทง ในช่วงวันเพ็ญ
เดือนสิบสอง พ่อแม่พ่ีน้องชาวในชุมชน จะร่วมกันจัด
งานวันลอยกระทง เพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาท 
ถวายเป็นพุทธบูชา และขอขมาพระแม่คงคา บางชุมชน
รอบ มก.ฉกส. มีการจัดงานใหญ่รวมตัวกันจัดเป็น
ประเพณีประจ าต าบล เช่นในเขต ต าบลอุ่มจาน  
อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นในช่วงเดือน 

สิบสอง (เดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี  

 
ธันวาคม : บุญกองข้าว หรือบุญประทาย
ข้าวเปลือก เป็นประเพณีสูตรขวัญข้าว ท าบุญระลึก
ถึงพระคุณแม่โภสพ ที่ช่วยปกปักรักษาให้ข้าวปลา
อาหารอุดมสมบูรณ์ ให้เรามีกินมีใช้กันตลอดทั้งปี 
และเป็นสิริมงคลให้ลูกหลานชาวนา ได้มีขวัญก าลัง
ในการท าไร่ท านา ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นในช่วง
เดือนอ้าย (เดือนธันวาคม) ของทุกปี 
 

ธันวาคม – มกราคม : สวดมนต์พุทธา 

ภิเษกข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็น
ประเพณีการสวดมนต์ข้ามคืน เพ่ืออ าลาปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เสริมสิริมงคล เสริมบุญบารมีให้กับ
ชีวิต จัดขึ้นในช่วงวันสิ้นปี 31 ธันวาคม ถึงรุ่งเช้า
ของวันที่ 1 มกราคม ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก       

 
งานบุญวันสงกรานต์ : ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 

 
งานบุญวันสงกรานต์ : ประเพณีแห่ผ้าป่า 

 
 

 

 


