
ภาษากบัวฒันธรรมในลกัษณะประเพณีและความเช่ือ



ภาษากบัวฒันธรรมในลกัษณะประเพณแีละความเช่ือ

มนุษยใ์ชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความคิด ความตอ้งการ พฤติกรรม 

ความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม  
ในขณะเดียวกนัประเพณีและความเช่ือกเ็ป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดการใช้

ภาษาของกลุ่มคนในสงัคม



ความหมายของประเพณี

ประเพณี หมายถึง แนวปฏิบติัท่ียดึถือกนัมาในสงัคม โดยคนรุ่นหลงัเรียนรู้
จากคนรุ่นก่อนแลว้ยดึถือปฏิบติัต่อ ๆ กนัเร่ือยมา  อาจมีการปรับปรุงแกไ้ขบา้งตาม
สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  แต่การเปล่ียนแปลงก็

เป็นไปอยา่งชา้ๆ ใชเ้วลาเป็นปีๆ 



ความหมายของประเพณี

การประพฤติปฏิบติัตามธรรมเนียมน้ีมีทั้ง
1. การประพฤตปิฏิบัตใินระดบับุคคล เช่น 
การถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น การวางรองเทา้ก่อนออกจากบา้น 



ความหมายของประเพณี

1. การประพฤตปิฏิบัตใินระดบับุคคล เช่น

ไม่เค้ียวอาหารเสียงดงั      ไม่เปิดปากในขณะเค้ียว 



ความหมายของประเพณี

1. การประพฤตปิฏิบัตใินระดบับุคคล เช่น



ความหมายของประเพณี

การประพฤติปฏิบติัตามธรรมเนียมน้ีมีทั้ง
2. การประพฤติในระดับสังคม คือ การร่วมท ากิจกรรมพร้อม ๆ กนัในลกัษณะ

พิธีกรรมเป็นการจดังานประเพณี เช่น

ประเพณีแห่นางแมว



ความหมายของประเพณี

2. การประพฤติในระดับสังคม เช่น ประเพณีทอดกฐิน ทอดผา้ป่า 



ประเพณีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีควรค่าแก่การศึกษาเพราะเป็นลกัษณะการด าเนินชีวิต
ของคนในสงัคม  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่

1. ประเพณีเกีย่วกบัชีวติ เช่น  การเกดิ  การตั้งช่ือ  การบวช  การแต่งงาน 
การตาย 

2. ประเพณเีน่ืองในเทศกาลหรือวนัส าคญัทางพทุธศาสนา เช่น ประเพณี
ลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีวนัเข้าพรรษา 

คนไทยส่วนใหญ่เป็นพทุธศาสนิกชน  ประเพณีไทยจึงมีลกัษณะของพิธีกรรม
ทางศาสนาเป็นหลกัส าคญั นอกจากน้ี ประเพณีไทยยงัเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือของคน
ไทยอีกดว้ย เช่น ความเช่ือเร่ืองฤกษ์ยาม หรือ ความเช่ือเร่ืองโชคลาง 



ความหมายของความเช่ือ

ความเช่ือ หมายถึง การท่ีมนุษยต์กลงใจท่ีจะยอมรับนบัถือหรือยดึมัน่ในส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง  ซ่ึงจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกต็าม  การยอมรับน้ีมนุษยเ์ช่ือวา่มีอยูจ่ริง 

ฉะนั้น การยอมรับนบัถือน้ี
- อาจมีหลกัฐานอย่างเพยีงพอทีพ่สูิจน์ว่าส่ิงน้ันเป็นจริง 

- บางคร้ังกอ็าจไม่มีหลกัฐานทีส่ามารถน ามาพสูิจน์ว่าส่ิงน้ันเป็นจริงหรือไม่ 

แต่มนุษยก์ย็อมรับและเช่ือถือส่ิงนั้น



เม่ือมนุษยเ์กิดความเช่ือแลว้ แมว้า่ความเช่ือนั้นจะเกิดจากความรู้สึกหรือการ
ไตร่ตรองดว้ยเหตุผลกต็าม มนุษยก์จ็ะแสดงถึงความเช่ือนั้นโดยปฏิบติัในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าจะแสดงออกในรูปแบบของถ้อยค า ภาษา ประเพณ ีหรือพธีิกรรมต่างๆ กต็าม 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีมีอยูใ่นใจของตน

ความหมายของความเช่ือ



สาเหตุของการเกดิความเช่ือ

1. ความเช่ือมสีาเหตุมาจากความกลวัและความไม่รู้

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ 



1. ความเช่ือมสีาเหตุมาจากความกลวัและความไม่รู้

• ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนนั้นถา้มนุษยไ์ม่รู้หรือไม่ทราบสาเหตุ กจ็ะแสวงหาค าตอบ อาจใช้
วธีิการเดา หรือเปรียบเทยีบกบัส่ิงทีต่นเคยรู้มาก่อน  

• บางคร้ังความเช่ือนั้นกดู็เหมือนไร้เหตุผล หรือบางคร้ังกดู็เป็นเหตุเป็นผลน่าเช่ือถือ 
เช่น

เม่ือได้พบกบัเหตุการณ์ธรรมชาต ิเช่น  ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ หรือแผน่ดินไหว
กเ็กิดความคิดวา่ ตอ้งมีส่ิงใดบงัคบัใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นน้ี เป็นตน้วา่



- ฝนตกเพราะนาคใหน้ ้า  

- ฟ้าแลบเพราะแสงจากแกว้เมขลาใชล่้อรามสูร
- ฟ้าผา่เพราะรามสูรขวา้งขวาน
- แผน่ดินไหวเพราะปลาอานนทท่ี์หนุนโลกอยูเ่กิดพลิกตวั 

• สมยัก่อนมนุษย์ยงัไม่มคีวามรู้ทางวทิยาศาสตร์ ฉะน้ันเม่ือพบเหตุการณ์ธรรมชาติก็

เกดิความคดิว่าจะต้องมส่ิีงใดส่ิงหน่ึงอยู่เบ้ืองหลงั หรือบังคบัให้เป็นอย่างน้ัน 



• มนุษยจึ์งอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติดว้ยเหตุผลทางไสยศาสตร์ และสมมติวา่
เป็นเทพเจ้าหรือผมีีรูปร่างกระท า  ส่งผลใหเ้กิดพิธีกรรมต่างๆ เช่น “บูชา” หรือ 
“เซ่นสรวง” 

• เพ่ือใหส่ิ้งท่ีตนคิดวา่เป็นเทพเจา้หรือผสีางเมตตากรุณา ไม่ท าร้าย และช่วยผอ่นคลาย
ความรุนแรง และบนัดาลความสุขใหแ้ก่มนุษย์

1. ความเช่ือมสีาเหตุมาจากความกลวัและความไม่รู้



1. ความเช่ือมสีาเหตุมาจากความกลวัและความไม่รู้



ความเช่ือเหล่าน้ีมีแนวปฏิบติั และประพฤติตนใหส้อดคลอ้งตามศาสนาดว้ย 
โดยเช่ือวา่ 

- คนท าดมีีบุญยอ่มจะประสบผลเป็นความสุขไดเ้กิดในสวรรค ์และจะหมด
กิเลสตณัหาเขา้สู่นิพพานได้

- คนท าช่ัวคือคนบาป จะไดรั้บความทุกขท์รมานตกนรกไม่มีวนัหมดส้ิน 

1. ความเช่ือมสีาเหตุมาจากความกลวัและความไม่รู้



2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ

• บรรพบุรุษ หรือผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์มากกวา่ตอ้งการจะใหลู้กหลานหรือคน
ในสงัคมนั้นๆ เช่ือฟังและปฏิบติัตาม 
• ฉะน้ัน บรรพบุรุษหรือผู้รู้กจ็ะคดิหาวธีิการให้เดก็เห็นถึงอาถรรพ์ หรือเกดิความไม่แน่ใจว่า 

ส่ิงทีป่ระพฤติปฏิบัตน้ัินอาจท าให้เกดิผลเสียร้ายแรงแก่ตนได้ เดก็จะไม่ฝ่าฟืนหรือปฏิบติัตาม
อ าเภอใจ  
• บรรพบุรุษจึงพยายามปลูกฝังความเช่ือไวแ้มจ้ะมีเหตุผลหรือรู้สึกวา่งมงายกต็าม



การสร้างความเช่ือเพื่อใหค้นในสงัคมเช่ือฟังหรือปฏิบติั บรรพบุรุษอาจมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี
1.  ต้องการให้เป็นผู้ทีม่คีวามกตญัญูกตเวทต่ีอผู้มพีระคุณ  เช่น 

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ

“ใครตีพ่อแม่  มือจะโตเท่าใบลาน” 
“ใครด่าพ่อแม่  ครูบาอาจารย์ ปากจะเลก็เท่ารูเข็ม”



2. ต้องการให้เป็นผู้ทีม่ีมารยาท มีกริิยาสุภาพดงีาม เช่น  

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ

“ใครทีน่อนกนิข้าว ชาตหิน้าจะเกดิเป็นงู” 
“ใครกนิข้าวในหม้อ  ปากจะกว้างเท่ากบัหม้อที่กิน”



3. ต้องการให้รักษาความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว เช่น

“ห้ามเล่นของมีคมเวลากลางคืนเพราะเช่ือว่าผจีะผลกั”

“ห้ามนอนขวางประตูเพราะเช่ือว่าผจีะมาข้าม”  

“ห้ามวิง่เวลากลางคืนเพราะเช่ือว่าผจีะมาปัดน่อง 

หรือผจีะลกัพาตัวไป”

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ



3. ต้องการให้รักษาความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว เช่น

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ



4. ต้องการให้รักษาสุขภาพอนามยัของตนเองและคนในครอบครัว เช่น

“ถ้าสระผมเวลากลางคืนจะแก่เร็ว”  

“ห้ามกนิอาหารกบัคนทีเ่ราไม่รู้จกัในภาชนะเดยีวกนั  

เพราะถือว่าผู้น้ันจะน าเคราะห์มาให้เรา”    

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ



5. ต้องการกระตุ้นให้เกดิก าลงัใจ มคีวามหวงั หรือมุ่งมัน่ทีจ่ะท าความด ีเช่น

“ท าความดแีล้วได้ขึน้สวรรค์” 

“ก่อนออกจากบ้านให้สวดมนต์การเดนิทางจะปลอดภัย” 

“ให้นุ่งผ้าสีตามวนัจะเป็นมงคล” 

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ





ธรรมดาของคนเราความเช่ือและไม่เช่ือเป็นของคู่กนั การจะก าหนดใหค้นเราเช่ืออยา่ง

เดียวกนัหมดยอ่มท าไดย้าก  เพราะความเช่ือท่ีเป็นผลดีกมี็  ความเช่ือท่ีก่อใหเ้กิดผลร้ายกมี็ 
ความเช่ือตามการเล่าของบรรพบุรุษบางความเช่ือไม่มีการวิเคราะห์หาเหตุผล งมงาย  

และไม่ใชว้ิจารณญาณ แต่เม่ือเกิดการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม ความเช่ือบางอยา่งก็
ขดัแยง้กบัความเป็นสมยัใหม่ เพราะคนสมัยใหม่มีการศึกษาค้นคว้า และมักหาวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์เข้ามาพสูิจน์เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้องอย่างชัดเจน  วิทยาศาสตร์จึงเขา้มาแทนท่ี
ความเช่ือบางอยา่ง

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ



ความเช่ือเกีย่วกบัข้อควรประพฤตแิละข้อห้ามของคนไทยน้ันเป็นส่ิงทีบ่รรพบุรุษ

ไทยเป็นผู้สังเกตเห็น  จึงรวบรวมขึน้ไว้ตั้งเป็นสมมตฐิาน  และสรุปออกมาผ่านถ้อยค า

ภาษาหรือข้อความทีค่วรประพฤตแิละไม่ควรประพฤตใิห้ลูกหลานได้สืบต่อกนัมา  โดย
มีจุดมุ่งหมายเนน้ท่ีประโยชนใ์นการด ารงชีวติเป็นส าคญั

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ



สาเหตุท่ีบรรพบุรุษไทยไดก้ าหนดขอ้ควรประพฤติและขอ้หา้มต่างๆเหล่านั้นไว ้
อาจเป็นเพราะเกรงวา่ถา้หากบอกกล่าวตกัเตือนช้ีใหก้ระท า หรือหา้มกระท าส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดโดยตรงจะไม่มีผูใ้ดเช่ือหรือกระท าตาม  

สาเหตุอีกประการหน่ึงอาจเป็นการใช ้วิธี     “บัวไม่ให้ช ้า  น ้าไม่ให้ขุ่น”   ตาม
ส านวนไทย  เน่ืองจากลกัษณะนิสยัของคนไทยส่วนใหญ่ชอบความเป็นอิสระ ไม่ชอบ
ใหใ้ครมาบงัคบัหรือสัง่สอนโดยตรง

2. ความเช่ือทีเ่กดิจากเจตนาของบรรพบุรุษ



ภาษากบัประเพณีและความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช

• ตามประเพณีไทยนั้นชายไทยเม่ืออายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ ควรบวชเรียน เน่ืองจาก
เป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผดิชอบในชีวติของตนและครอบครัว 
• “การบวชพระ” เท่ากบัเขา้มหาวทิยาลยัขั้นสูงสุดของชีวติ เพราะพทุธศาสนาเป็น
หลกัแห่งความจริงในโลก  ดว้ยสอนใหม้นุษยรู้์เหตุของ
ทุกขแ์ละสุขอยา่งชดัแจง้ อนัจะน ามนุษยไ์ปสู่ทางท่ีดีและชอบ



• คนไทยมีความเช่ือวา่คนท่ีบวชเรียนแลว้จะ
- เป็น “คนสุก” คือ ได้รับการอบรมมาอย่างดแีล้ว  รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความรู้
-ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “บัณฑิต” 
- สามารถช่วยใหพ้อ่แม่ไดผ้ลบุญ คือ 
“ได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกขึน้สวรรค์”

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



• ตามประเพณีโบราณถือวา่  การบวชเป็นส่ิงท่ีส าคญัของผูช้ายไทย  เพราะ
- เป็นการพฒันาตนใหมี้ความรู้  รู้จกัฝึกฝนกิริยามารยาทท่ีเหมาะสม
- ช่วยใหผู้ท่ี้บวชเรียนมีความคิดอ่านท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมตวัท่ีจะเป็นหวัหนา้

ครอบครัวต่อไป 
• คนโบราณถือว่าต้องบวชก่อนมีภรรยา เราจึงไดย้นิถอ้ยค าส านวนท่ีวา่

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช

“บวชก่อนเบียด”



ค าวา่ “บวช” มาจากค าวา่ บรรพชา หรือ ปพฺพชฺชา ในภาษาบาลี แปลตาม
รูปศพัทว์า่ การเว้นช่ัว คือ เว้นจากส่ิงไม่ดีไม่งามทั้งหมด

ค าวา่ บวช ของเรานั้น  เป็นค ารวมทั้งการบรรพชาและการอุปสมบท
การบวชเณร เรียกวา่ 
การบวชพระ เรียกวา่ 

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช

“การบรรพชา” 

“อุปสมบท” 



• แต่อยา่งไรกดี็   ค  าวา่  “บรรพชา” กย็งัคงใชใ้นความหมายของการบวชโดยทัว่ไป
• เราพดูถึงองคพ์ระพทุธเจา้วา่ “ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชา” แต่เราไม่พูดว่า 

“พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกอุปสมบท”

• ส่วนผูท่ี้บวชเรียกวา่ “บรรพชิต” ในพระพทุธศาสนาเป็นค ารวมเรียกทั้งพระภิกษุ
และเณร นกับวชในศาสนาอ่ืนกเ็รียกวา่บรรพชิตได ้   แต่ไม่วา่จะเป็นนกับวชใน
ศาสนาใดกต็ามท่ีจะเรียกวา่เป็นบรรพชิตต้องไม่มีภรรยาหรือสามี

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



• การบวชเป็นประเพณชีาวพทุธ ซ่ึงนบัถือกนัมาตั้งแต่โบราณกาล 
• ครอบครัวใดท่ีมีลูกชาย เม่ืออาย ุ 11 – 12 ขวบ กม็กัจะบวชเณรก่อน เพ่ือใหเ้ขา้ไป
ศึกษาปริยติัธรรมตามประเพณีโบราณ  บางทีอยูต่่อไปจนถึงอายคุรบ 20 ปี กจ็ดัการ
บวชเป็นพระให ้การบวชนีจ้ะบวชเณรหรือบวชพระเขาเรียกวา่ “บวชนาค”

• ก่อนบวช 1 วนั และจดัการสมโภช ซ่ึงเรียกวา่ “การท าขวัญนาค” 

• ผูท่ี้จะบวช เรียกวา่ “นาค” หรือ “เจ้านาค”

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



• สาเหตุท่ีเรียกวา่ “นาค” มีต านานเล่าวา่
• คร้ังสมยัพระพทุธองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่  มีพญานาคแปลงตนเป็นมนุษยม์าบวช
ในพระพทุธศาสนาร่วมกบัพระภิกษุ 
• ตามปกติแมพ้ญานาคจะแปลงเป็นคน แต่เม่ือนอนหลบัหรือเวลาท่ีมีอารมณ์ร้าย
อารมณ์โกรธมกัจะกลบักลายเป็นร่างเดิมเสมอ
• อยูม่าวนัหน่ึง ในขณะท่ีพญานาคนอนหลบั มีพระภิกษุองคห์น่ึง
ไปเห็นเขา้ จึงน าความไปกราบทูลพระพทุธองค ์
• พระพทุธองครี์บสัง่ใหห้าพญานาค 



• ภิกษุนั้นจึงกราบทูลตามความจริงวา่ ตนเป็นพญานาค มีจิตใจเล่ือมใสใน
พระพทุธศาสนา จึงแปลงตนเป็นมนุษยม์าบวช 
• พระองคด์ าริวา่สตัวเ์ดรัจฉานมิใช่วสิยัท่ีจะบวชในพระพทุธศาสนา  จึงรับสัง่ให้
ภิกษุองคน์ั้นออกจากเพศบรรพชิตกลบัเป็นนาคตามเดิม
• แต่พญานาคมีจิตเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา มีความอาลยัรสพระธรรมยิง่นกั  จึง
กราบทูลขอต่อพระพทุธองคว์า่ ถึงจะอยูต่่อไปไม่ได ้ กข็อเพียงแต่ฝากช่ือไวใ้นพทุธ
ศาสนา  หากผู้ใดจะบวชแล้วกข็อให้เรียกว่า “นาค” ก่อนเสมอไป 



• พระพทุธเจา้รับค าของพญานาค  พญานาคกก็ลบัไปยงัถ่ินฐานของตน 
• ช่ือของนาคจึงเรียกติดปากและเรียกผูท่ี้จะบวชวา่ “นาค” ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ซ่ึง
เป็นต านานนิทานเล่าสืบมาเท่านั้น 
• แต่แทจ้ริงแลว้ค าวา่ “นาค” มีความหมายดงัคลิปน้ี
https://www.youtube.com/watch?v=e9xg2_AnZUE

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช

https://www.youtube.com/watch?v=e9xg2_AnZUE


แต่ค าวา่ “นาค” แปลวา่ “ผู้ประเสริฐ  ผู้ไม่กระท าความช่ัว  ผู้เว้นจากบาป  ผู้เปือย”

ดงันั้น ผูท่ี้จะบวชจะตอ้งไม่ประพฤติชัว่  สละความกงัวลทั้งปวงออกไปเสีย  เพื่อ

ความบริสุทธ์ิผดุผอ่งในพระบวรพทุธศาสนา



• การบวชเณรจะไม่นบัเป็นงานส าคญัเท่ากบัการบวชพระ  เพราะในสมยัโบราณยงั
ไม่มีโรงเรียนเช่นในปัจจุบนั 
• การบวชเณรจึงเท่ากบัเป็นการเขา้ไปศึกษาเล่าเรียนในวดั โดยมีพระสงฆเ์ป็นผูส้ัง่สอน

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



• ส่วนการบวชพระ ก่อนท่ีจะบวช ผูบ้วชจะตอ้งน าดอกไม ้ธูปเทียนแพ  ใส่พานไป
บอกกล่าวแก่ญาติผูใ้หญ่เพ่ือขอขมาท่ีเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ ซ่ึงเรียกวา่ 
“การลาบวช” หรือ “การลาอุปสมบท” 

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



• และใหญ้าติผูใ้หญ่ไดมี้โอกาสอนุโมทนาส่วนบุญซ่ึงเรียกวา่ “ปัตตานุโมทนามัย” 

คือ  ได้แสดงความช่ืนชมยนิดใีนการท าบุญของผู้อ่ืน 
“ปัตตา” มาจากภาษาบาลี  ปัตติ แปลวา่ ส่วนบุญ 
“อนุโมทนา” หมายถึง ยนิดตีาม, ยนิดด้ีวย, พลอยยนิดี

ภาษากบัประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัการบวช



การบวชเณร  (การบรรพชา)

• ผูท่ี้จะบวชเป็นสามเณร จะตอ้งมีอายุอย่างน้อย 7 ปีขึน้ไป 
• ในการบวชจะตอ้งเตรียมบริขารและของใชท่ี้จ าเป็นส าหรับสามเณร คือ 

- ดอกไม ้ธูปเทียนส าหรับบูชาพระพทุธรูป 1 ชุด 
- ดอกไม ้ธูปเทียนส าหรับถวายพระอุปัชฌาย ์1 ชุด
- สบง จีวร องัสะ อยา่งละ 2 ผนื เพ่ือไวผ้ลดัเปล่ียนกนั  ประคดเอว 1 ประคด

อก 1 ผา้อาบน ้า 1 ยา่ม 1 บาตร 1
- เคร่ืองใชส้อยอ่ืนๆ เช่น  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  สบู่  จาน แกว้น ้ า ชอ้นส้อม เส่ือ 

หมอน มุง้ ตามสมควร



• ผูจ้ะบวชตอ้งท่องจ าค าท่ีจะกล่าวในเวลาบวชใหค้ล่อง 
• เม่ือถึงวดักโ็กนผมโกนค้ิวพาไปหาอุปัชฌาย์

(อุปัชฌาย์ = พระเถระผู้เป็นประธานการบวช

กลุบุตรในพระพทุธศาสนา)

การบวชเณร  (การบรรพชา)



• การบวชเณรไม่จ ากดัสถานที่ คือ จะบวชในโบสถ ์หรือบนหอฉนั หรือท่ีศาลา
การเปรียญ หรือท่ีกฏิุพระอุปัชฌายก์ไ็ด ้
• ซ่ึงต่างจากการบวชพระทีต้่องท าในพระอุโบสถเท่าน้ัน และตอ้งมีพระอนัดบั รวมทั้ง
พระอุปัชฌายด์ว้ยอยา่งนอ้ยท่ีสุด 5 รูป แต่การบวชเณรจะมีพระอนัดบัหรือไม่กไ็ด้

การบวชเณร  (การบรรพชา)



• การบวชเณรมีล าดับขั้น 5 ขั้น คือ
1. น าเคร่ืองบริขารเขา้ไปหาอุปัชฌาย ์แลว้กล่าวค าขอบรรพชาเป็นภาษาบาลี
2. พระอุปัชฌายใ์หโ้อวาท
3. ออกไปครองผา้
4. ปฏิภาณตนถึงพระรัตนตรัย
5. รับศีล 10 เป็นเสร็จพิธี

การบวชเณร  (การบรรพชา)



• ศีล 10 ของสามเณร

1. งดเวน้จากการฆ่าสตัว์
2. งดเวน้จากการลกัทรัพย์
3. งดเวน้จากการร่วมประเวณี
4. งดเวน้จากการพดูเทจ็
5. งดเวน้จากการด่ืมสุราเมรัยและเสพของมึนเมาต่างๆ
6. งดเวน้จากการฉนัอาหารตั้งแต่หลงัเท่ียงจนถึงอรุณข้ึน

การบวชเณร  (การบรรพชา)



7. งดเวน้จากการฟ้อนร า ร้องเพลง เล่นดนตรี และดูการละเล่นต่างๆ
8. งดเวน้จากการทดัทรงดอกไม ้ลูบไลด้ว้ยของหอม และตกแต่งร่างกายดว้ย

เคร่ืองประดบัต่างๆ
9. งดเวน้จากการนอนบนท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ่
10 งดเวน้จากการรับเงินทอง

การบวชเณร  (การบรรพชา)



นอกจากศีล 10 ดงักล่าวแลว้ สามเณรจะตอ้งศึกษาขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
กิริยามารยาทของสมณะท่ีเรียกวา่ “เสขิยวตัร” ซ่ึงในภาษาไทยเรียกวา่ “สมบตัผู้ิด”ี หรือ 
“ข้อปฏิบัติที่ควรใส่ใจไว้, ข้อปฏิบัติว่าด้วยมารยาทเลก็ๆ น้อยๆ” ท่ีพระพทุธเจา้ทรงวางไว้
ใหภิ้กษุและสามเณรปฏิบติั เช่น ห้ามฉันอาหารดังจั๊บๆ, ฉันอาหารเลยีริมฝีปาก, ห้ามยืน

ถ่ายปัสสาวะ ฯลฯ เพ่ือฝึกกิริยามารยาทใหง้ดงาม ผูพ้บเห็นจะไดเ้กิดศรัทธาเล่ือมใส 
และจะตอ้งศึกษาพระธรรมวนัิยของพระพทุธเจ้า เพื่อฝึกหดัอบรมจิตใจให้

แน่วแน่มัน่คงบริสุทธ์ิผดุผอ่งอยูเ่สมอ

การบวชเณร  (การบรรพชา)



การบวชพระ (การอุปสมบท)

• วิธีการบวชพระจะตอ้งท าเป็น 2 ขั้น 
• ขั้นแรกตอ้งบรรพชา คือ บวชเป็นสามเณรเสียก่อน แลว้ต่อมาหรือในทนัทีทนัใดนั้น
กเ็ขา้พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
• บางท่านบวชเณรหลายปีจนอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์แลว้จึงไดบ้วชพระ ในกรณีเช่นน้ี
กท็  าพิธีอุปสมบทต่อไปไดเ้ลย ไม่ตอ้งบวชเณรใหม่



• คุณสมบติัของผูท่ี้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น  ในวนิยัก าหนดไวล้ะเอียดถ่ีถว้น
• แสดงวา่ พระพทุธเจา้ทรงวางหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรสมาชิกไวอ้ยา่งรัดกมุเฉพาะคนดีๆ 
เท่านั้น  จึงจะมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของคณะสงฆไ์ด ้
• กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เท่าทีพ่ระคู่สวดซักถามผู้ขอบวชในพธีิอุปสมบทมถีึง 12 ข้อ คือ 

1. ตอ้งไม่เป็นโรคเร้ือน
2. ตอ้งไม่เป็นฝี
3. ตอ้งไม่เป็นโรคกลาก
4. ตอ้งไม่เป็นวณัโรค

การบวชพระ (การอุปสมบท)



5. ตอ้งไม่เป็นลมบา้หมู
6. ตอ้งเป็นมนุษย์
7. ตอ้งเป็นผูช้าย
8. ตอ้งไม่เป็นทาสของใคร
9. ตอ้งไม่มีหน้ีสิน
10. ตอ้งไม่เป็นขา้ราชการ (ถา้เป็นขา้ราชการตอ้งมีหลกัฐานวา่ไดรั้บอนุญาตจากทาง

ราชการใหบ้วชได ้ขอ้บญัญติัน้ีเกิดจากการท่ีมีคนหนีราชการทหารเขา้ไปบวช)
11. ตอ้งเป็นผูท่ี้บิดามารดาอนุญาตแลว้ ขอ้น้ีทรงบญัญติัตามค าขอของพระเจา้            

สุทโธทนะพทุธบิดา
12. ตอ้งมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์



• นอกจากขอ้ก าหนด  12 ประการ ท่ีคู่สวดซกัถามในพิธีอุปสมบทแลว้  ยงัมีข้อบัญญัติ
ห้ามพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแก่บุคคลอกี 4 ประเภท คือ 

1. ผูท่ี้มีใจและกายไม่ตรงกบัสถานภาพทางเพศชาย
2. ผูท่ี้เคยท าความผดิร้ายแรงต่อพระพทุธศาสนา เช่น คนท่ีเคยปลอมตวัเป็น

พระภิกษุ คนท่ีเคยบวชเป็นพระภิกษุแลว้ตอ้งอาบติัปาราชิก 
3. คนท่ีเคยฆ่าบิดาหรือมารดาของตน
4. คนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น มือขาด  เทา้ขาด  น้ิวมือติดกนัเป็นแผน่      

คนตาบอด  คนหลงัค่อม  คนใบ ้ คนหูหนวก

การบวชพระ (การอุปสมบท)



• ส่วนในบัญญัตสัิงฆาณตัิ หรือกฎขอ้บงัคบัของคณะสงฆ ์ซ่ึงสมเดจ็พระสงัฆราชทรง
บญัญติัข้ึนโดยค าแนะน าของสงัฆสภาตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ได้ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้ทีจ่ะบรรพชาและอุปสมบทกลุบุตร ไวด้งัน้ี

1. ผูน้ั้นจะตอ้งมีหลกัฐาน มีอาชีพท่ีชอบธรรมไม่เป็นคนจรจดั
2. มีความประพฤติดี ไม่เป็นนกัเลง  ติดฝ่ิน  กินสุรา หรือสูบกญัชา
3. มีความรู้หนงัสืออ่านออกเขียนได ้หรือค ารับรองจากทางราชการออกไวใ้หเ้ป็นคู่มือ
4. มีร่างกายสมบูรณ์พอท่ีจะประกอบสมณกิจได้

การบวชพระ (การอุปสมบท)



5. มีสมณบริขารครบถว้น และถูกตอ้งตามวินยับญัญติัทุกประการ
6. สามารถกล่าวค าบรรพชาอุปสมบทไดด้ว้ยตนเองและชดัเจน
เม่ือผูป้ระสงคจ์ะบวช  แจง้ความประสงคแ์ก่ผูเ้ป็นอุปัชฌาย ์หรือเจา้อาวาสเพ่ือ

จะไดซ้กัถามใหค้รบถว้นก่อนจะบวช  
เม่ือท่านไดส้อบคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้กเ็ร่ิมท่องวธีิ “ขานนาค” ตลอดทั้งพิธี

ในการบวชใหถู้กตอ้ง

การบวชพระ (การอุปสมบท)



• ก่อนหน้าวนับวชประมาณ 15 วนั ผูใ้หญ่หรือบิดามารดา  จะจดัการใหผู้จ้ะบวชน า
ดอกไมธู้ปแพเทียนแพใส่พานไปเท่ียวบอกกล่าวญาติพ่ีนอ้ง และผูท่ี้เคารพนบัถือ     
เรียกกนัเป็นภาษาสามญัวา่ “ลาบวช”  บางคนกแ็จกการ์ดงานบวชไปดว้ยในตวั
• ผูบ้วชจะตอ้งไปลาขออโหสิกรรมโดยกล่าว “ค าลาบวช” วา่

กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม กรรมอนัใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกนิต่อหน้ากด็ี

ลบัหลงักด็ี  นึกได้กด็ี  นึกไม่ได้กด็ี  ขอให้อโหสิกรรมน้ันแก่ข้าพเจ้าด้วย

การบวชพระ (การอุปสมบท)



• ทางฝ่ายผูใ้หญ่กจ็ะอโหสิกรรมให ้  พร้อมกบักล่าวตกัเตือนสัง่สอนใหป้ระพฤติอยู่
ในกฎของสงฆ ์ บ าเพญ็ตนใหเ้กิดประโยชน์ ด ารงใหพ้ทุธศาสนาถาวร 
• ถ้าหากมีใครคดัค้านในการจะบวช  อุปัชฌาย์จะไม่ยอมบวชให้เป็นอนัขาด  จนกว่า

จะได้รับความยนิยอมจากทุกฝ่าย

การบวชพระ (การอุปสมบท)



เม่ือใกลถึ้งวนับวช  จะตอ้งเตรียมจดัซ้ือเคร่ืองอฏัฐบริขาร  (ของใช ้8 อยา่ง) ให้
พร้อมเคร่ืองอฏัฐบริขารท่ีก าหนดไวใ้นพระวนิยั คือ

1. สบง = ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร
2. จีวร = เคร่ืองนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพทุธศาสนา
3. สังฆาฏิ = ผา้คลุมกนัหนาวท่ีภิกษุใชท้าบบนจีวร ตามปรกติใชพ้บัพาดบ่า

ซา้ยในพิธีสงฆห์รือในการประชุมเป็นพิธีการในวดั
4. ประคดเอว = ใชรั้ดเอวแทนเขม็ขดั

การบวชพระ (การอุปสมบท)



5. บาตร = ใชรั้บอาหารบิณฑบาต
6. มีดโกน = ใชส้ าหรับโกนผม
7. เข็มเยบ็ผ้า =ใชส้ าหรับซ่อมแซมสบงจีวร
8. ธมกรก อ่านวา่ ทะมะกะหรก = กระบอกน ้า ใชส้ าหรับกรองน ้า ไม่ใหลู้กน ้า

ติดไปกบัน ้ าด่ืม และเพ่ือใหไ้ดน้ ้ าสะอาดด่ืม
เพ่ือใหจ้ าง่ายบริขาร 8 นั้นใหท่้องสูตรวา่ “ผ้าส่ี เหลก็สาม น ้าหน่ึง” ของใช้

อยา่งอ่ืนนอกจากเคร่ืองอฏัฐบริขาร กต็อ้งเตรียมไวใ้หพ้ร้อม  เช่น  ผ้าอาบ  ย่าม  
ตาลปัตร   ป่ินโต   เส่ือ   หมอน   มุ้ง   รองเท้า





การท าขวญันาค

• การท าขวญันาคมกัท าในเยน็ “วนัสุกดบิ” (วนัเตรียมงาน ซ่ึงเป็นวนัก่อนถึงวนังาน
พธีิ 1 วนั) 

• เยน็วนันั้นนาคจะตอ้งโกนผม โกนหนวด เคราออกใหห้มด แต่งตวัใหเ้รียบร้อย
• ญาติพ่ีนอ้งต่างกม็านัง่ลอ้มในสถานพิธีท าขวญัโดยพร้อมเพรียงกนั โดยมี  บายศรี  
บาตร  เคร่ืองอฏัฐบริขาร เคร่ืองสักการะในการท าขวญัตั้งอยู่ตรงกลางวง 
• ผูท่ี้จะมาท าขวญัใหจ้ะตอ้งเป็นอาจารยท่ี์เคารพนบัถือและจะตอ้งแต่งตวัใหเ้รียบร้อย 
• ผูท้  าขวญันาคเร่ิมท าน ้ ามนต ์ส าหรับท่ีจะประพรมนาคและบายศรี ตลอดทั้งญาติ
พีน้่องท่ีมาร่วมท าบายศรีดว้ย



• นอกจากน้ีจะตอ้งท าแป้งเจิมนาค  เพ่ือเป็นสิริมงคล 
• เม่ือเจิมเสร็จแลว้ใหเ้อาเทียน 9 เล่ม มาผกูติดเป็นแพ  แพละ 3 เล่ม ปักไวท่ี้ขนัขา้วสาร 
แลว้นัง่หนัหนา้ไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวนัออก  นาคนัง่ซา้ย เอาเทียนชยัปักไวท่ี้ยอด
บายศรี แลว้กเ็ร่ิมท าขวญันาค
• หมอท าขวญักว่็าท าขวญัเป็นท านองเทศน์มหาชาต ิ  เม่ือจบกตี็ฆอ้ง และโห่ 3 ลา
• เม่ือจบท าขวญักเ็ปิดแวน่เวยีนเทียน เวยีนไปจบรอบนาค เป็นเสร็จพิธีท าขวญั
• การท าขวญัเป็นการปลุกให้เกดิปีตโิสมนัสทั้งแก่ญาตแิละผู้บวช และเพ่ือให้เกดิ
เน้ือนาบุญแก่ตนและพ่อแม่ด้วย

การท าขวญันาค



• การน านาคไปวัด คร้ันไดฤ้กษท่ี์จะน านาคไปอุปสมบท ใหจ้ดัขบวน ดงัน้ี
1. แถวหนา้ ใหผู้ถื้อกรวย
2. ถดัลงมาผูถื้อตน้เทียนอุปัชฌายแ์ละคู่สวด
3. เป็นแถวของผูถื้อของไทยทานถวายพระอนัดบั
4. บิดา ถือตาลปัตรและบาตร ส่วนมารดาใหอุ้ม้ไตรบวช
5. เคร่ืองใชส้อยส าหรับพระบวชใหม่
6. นาคและผูร่้วมขบวน

การบวชพระ (การอุปสมบท)



• เม่ือจดัขบวนเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ดนิปทกัษิณ (เวยีนขวา  หมายถึง  ขวามือของพระประธาน 
ในโบสถ์) รอบโบสถ ์3 รอบ

รอบที ่1 ให้ระลกึถงึพระพุทธคุณ
รอบที ่2 ให้ระลกึถงึพระธรรมคุณ
รอบที ่3 ให้ระลกึถึงพระสังฆคุณ

• เม่ือครบ 3 รอบแลว้ก่อนจะเขา้สู่พระอุโบสถใหว้นัทาสีมาเสียก่อน
ค าวนัทาสีมา

อุกาสะ  วนัทามิ  ภนัเต  สพัพงั  อะปะราธงั ขะมะถ เม ภนัเต

การบวชพระ (การอุปสมบท)



• หลงัจากวนัทาสีมากเ็ขา้สู่อุโบสถ เพ่ือท่ีจะไดท้ าการอุปสมบทต่อไป
• เม่ือนาคเขา้ไปในโบสถเ์รียบร้อยแลว้ ต่อไปคือ

- นาคตรงเขา้ไปจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- คร้ันแลว้บิดามารดาจะมอบผา้ไตร

ใหน้าคกม้กราบผูม้อบ 1 คร้ัง แลว้พนมมือ
รับเอาผา้ไตรวางบนแขนทั้งสอง

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- นาคเดินเข่าเขา้ไปในท่ามกลางสงฆ ์ วางผา้ไตรไวข้า้งตวัดา้นซา้ย  

รับเคร่ืองสกัการะถวายพระอุปัชฌาย ์แลว้กราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ ์3 คร้ัง
- นาคนัง่คุกเข่าอุม้ผา้ไตรประนมมือ  กล่าวค าขอบรรพชา คือ บวชเณร เพราะ

ผู้ทีจ่ะบวชเป็นพระภิกษุน้ันจะต้องบวชเณรเสียก่อน

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- เม่ือพระอุปัชฌายส์ัง่สอนแลว้กจ็ะมอบผา้ไตรใหลุ้กไปครองผา้  แลว้กลบัเขา้
มาถวายดอกไมธู้ปเทียนพระคู่สวด  กล่าวค าขอสรณคมนแ์ละขอสมาทานศีลเป็น
สามเณร เสร็จแลว้รับบาตรเขา้ไปหาพระอุปัชฌาย ์

(สรณคมน์ กล่าวปฏิญาณถือพระพทุธศาสนา หรือ

การถือเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นท่ียดึเหน่ียว 
หรือเป็นท่ีพ่ึงพกัอนัยอดยิง่)

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- พระอุปัชฌายจ์ะสวมสะพายบาตรใหแ้ลว้บอกบาตรและจีวร คือ แนวน าให้
รู้จกัเคร่ืองใชว้า่ช้ินไหนเรียกวา่อะไร

- เสร็จแลว้กจ็ะใหส้ามเณรออกไปยนืรออยูน่อกท่ีประชุมนุมสงฆใ์นท่ีก าหนดไว้

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- พระคู่สวดกจ็ะประกาศแก่คณะสงฆว์า่ บดัน้ีมีบุคคลช่ือนั้นๆไดเ้ขา้มาขอ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ท่านทั้งสองจะออกไปสอบถามดูวา่

“มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่เป็นผู้ต้องห้าม”

“มีบาตร จีวรครบแล้วหรือไม่”

- เม่ือคณะสงฆรั์บทราบแลว้ พระคู่สวดทั้งสอง
กจ็ะลุกจากทีป่ระชุมมายืนข้างหน้าสามเณร และ

สอบถามคุณสมบัติ 12 ข้อ 

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- เสร็จแลว้พระคู่สวดกจ็ะกลบัเขา้ไปในท่ีประชุมสงฆ ์แลว้เรียกใหส้ามเณร
ตามเขา้ไปขออุปสมบทต่อคณะสงฆ ์

- พระคู่สวดกจ็ะไต่ถามคุณสมบติัต่าง ๆในท่ีประชุมสงฆอี์กคร้ังหน่ึง  
เม่ือไดรั้บค าตอบวา่มีคุณสมบติัครบถว้น 
ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคท่ีสงัคมรังเกียจ 
มีบาตร มีจีวรครบแลว้ 

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- พระคู่สวดกจ็ะเสนอญตัติต่อคณะสงฆว์า่ จะเห็นสมควรรับบุคคลผูน้ี้ไวเ้ป็น
สมาชิกของสงฆห์รือไม่  

- เม่ือเสนอญตัติใหค้ณะสงฆพิ์จารณาแลว้  พระคู่สวดกจ็ะประกาศถามสงฆ์
อีก 3 คร้ัง

- ถ้าหากไม่มีพระภิกษุรูปใดคดัค้านเลย แม้แต่รูปเดยีว กห็มายความว่าสงฆ์

ยอมรับผู้น้ันเข้าเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ ได้ช่ือว่าเป็น “ภิกษุ” ในทนัทีท่ีจบค า
ประกาศค าถามคร้ังท่ี 3 

การบวชพระ (การอุปสมบท)



- เรียกการอุปสมบทแบบน้ีวา่ “ญัตตจิตุจถกรรม” ท่ีเรียกช่ืออยา่งนั้น กเ็พราะ
ใช้วธีิเสนอญัตติ 1 คร้ัง  ประกาศถามอกี 3 คร้ัง  รวมเป็น 4 คร้ัง 

- เม่ือเสร็จพิธีอุปสมบทแลว้  พระท่ีบวชใหม่ถวายของบูชาพระคุณแด่
พระสงฆน์ั้นทัว่ทุกรูป เสร็จแลว้ญาติพ่ีนอ้งกถ็วายของพระบวชใหม่ต่อไป

การบวชพระ (การอุปสมบท)



ประโยชน์ของการบวช 

1. เป็นกศุโลบายท่ีจะต่ออายพุระศาสนาใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
2. เพ่ือศึกษาเล่าเรียนพระธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ท่ีเรียกวา่ “บวชเรียน”  

ผูบ้วชจะตอ้งเรียนนกัธรรมซ่ึงทางวดัจดัสอนให้
3. เพื่อประพฤติปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจา้ บางคนเคยไดเ้รียนรู้หลกัค าสอน

ของพระพทุธองคแ์ลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาสปฏิบติั   ระหวา่งบรรพชาอุปสมบท มีโอกาส
ไดรั้บการฝึกภาคปฏิบติัอยา่งจริงจงั มีเวลาศึกษาและปฏิบติัธรรมอยา่งเตม็ท่ี



ประเภทของการบวชมี 2 ประเภท

1. การบวชระยะส้ัน
- บวชตามประเพณี หมายถึง การบวชท่ีผูช้ายทุกคนตอ้งกระท าสืบเน่ืองกนัมา

แต่โบราณ เพ่ือแสดงความกตญัญูต่อบิดามารดา ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “พ่อแม่ได้เห็นชาย
ผ้าเหลือง” หรือบวชก่อนแต่งงาน

- บวชหน้าศพ หรือบวชจูงศพ หรือบวชหนา้ไฟ
- บวชแก้บน

2. การบวชระยะยาว หมายถึง การบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรม หรือปฏิบติัวิปัสสนา
กรรมฐาน อาจเป็นการบวชตลอดชีวิต



• แต่ในปัจจุบันวตัถุประสงค์ในการบวชน้ันแตกต่างไปจากเดมิ   ค าเรียกเกีย่วกบั

การบวชจึงแตกต่างกนั ดงัน้ี
1. บวชลี ้หมายถึง การบวชหลบหนีความผดิ เช่น ไปก่อคดีอาญา หรือไปก่อ

หน้ีไว้
2. บวชลอง หมายถึง การบวชโดยผูบ้วชไม่ไดต้ั้งใจบวชอยา่งแทจ้ริง แต่อยาก

ทราบวา่เม่ือบวชแลว้จะเป็นอยา่งไร เลยทดลองบวชดู

ประเภทของการบวช



3. บวชผลาญข้าวสุก หมายถึง การบวชท่ีผูบ้วชไม่ท ากิจของสงฆ ์หรือ ไม่
ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นผลดีแก่ตนเองหรือแก่ผูอ่ื้น

4. บวชหนีสงสาร หมายถึง การบวชท่ีเกิดข้ึนเพราะผูบ้วชรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อ
ทางโลก เบ่ือหน่ายต่อการต่อสูก้บัชีวติ

ประเภทของการบวช


