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ประวัติควำมเป็นมำของชุมชนบ้ำนดงละคร 

 เมืองโบราณดงละคร เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ในเขตต้าบลดงละคร อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวจังหวัดนครนายกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร จุดสูงสุด                
ของเมืองอยู่ที่เนินดินทางด้านทิศตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 34 เมตร เมืองโบราณดงละคร         
เป็นเมืองรูปไข่เกือบกลม มีคูน้้าและคันดินโดยรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 700-800 เมตร เดิมมีแนวกั้นเป็นคันดินสองชั้น แต่ปัจจุบันเหลือเพียงชั้นนอกชั้นเดียว คันดินชั้นนอก
มีความสูงกว่าคันดินชั้นใน แต่คันดินชั้นในมีความหนามากกว่า ลักษณะการสร้างเมืองนั้นติดกับแม่น้้า
นครนายกสายเดิม ซึ่งติดกับชายฝั่งทะเล เหมาะแก่การค้าขายทางทะเล และยังสามารถท้าการเกษตรได้
โดยรอบ เป็นลักษณะเดียวกับเมืองโบราณสมัยทวาราวดีในบริเวณใกล้กันของประเทศไทย คาดว่ามีผู้อยู่อาศัย
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-18 และอยู่ในเครือข่ายการค้าขายทางทะเลในสมัยโบราณ จึงสรุปได้ว่าเมืองดงละคร 
เป็นเมืองสมัยทวาราวดี ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากทั้งทวาราวดีและขอม มีอายุตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่                         
12-18 ภายหลังพุทธศตวรรษท่ี 18 คาดว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของแม่น้้านครนายก ซึ่งแต่เดิมไหลผ่าน
ทางทิศตะวันตกของเมืองดงละคร กลายเป็นไหลอย่างปัจจุบันนี้ ท้าให้เมืองที่เคยเจริญกลับไม่ได้รับความนิยม
เพราะขาดน้้า จึงกลายเป็นเพียงเมืองเล็กๆ มีประชากรอยู่จ้านวนไม่มาก เพราะคนส่วนใหญ่ย้ายไปตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ตามการไหลของแม่น้้า เป็นเมืองนครนายกในปัจจุบันนี้ ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 คาดว่าชาวบ้านได้
ย้ายเมืองหนีไปอยู่บริเวณเขาใหญ่เพ่ือหนีการรุกรานของพม่า ท้าให้กลายเป็นเมืองร้าง ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มี
พวกลาวพวน ลาวเวียง และมอญมาตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้ โดยยึดอาชีพท้านาเป็นหลัก ซึ่งมักมีช้างป่าลงมากินข้าว
ในนาเสมอ แต่ต่อมาชาวบ้านย้ายมาอยู่มากขึ้น ช้างป่าจึงหนีไปอยู่ที่บริเวณเขาใหญ่แทน เมืองโบราณดงละคร 
ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 
 



ที่มำของชื่อเมืองดงละคร 
 แต่เดิมชาวบ้านเรียกเมืองนี้ว่าเมืองลับแล ส่วนชื่อเมืองว่าดงละครนั้นไม่ทราบที่มาแน่ชัด             

บางแห่งกล่าวว่า เวลากลางคืนได้ยินเสียงดนตรีวงมโหรีแว่วมาจากในเมืองกลางป่า คล้ายกับมีการเล่นละคร    
ในวัง จึงเรียกว่าดงละคร หมายถึง มาเล่นละครในดง ส่วนอีกแห่งก็กล่าวว่า เดิมเมืองนี้น่าจะเรียกว่าดงนคร 
หมายถึง นครที่อยู่ในดง แต่นานเข้าจึงเรียกเพ้ียนกลายเป็น ดงละคร หรือในเมืองดงละครดูเป็ นป่ารกชัฎ               
อาจเป็นที่มาของชื่อดงนคร แล้วเพ้ียนเป็นดงละครในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ที่มาของชื่อเมืองดงละครนี้ คูเมืองเก่าของเมืองโบราณดงละครได้มีการขุดคูเมืองเพ่ือป้องกันข้าศึก โดยขุดคู              
ผันน้้าจากแม่น้้านครนายกสายเดิมเข้ามา แต่เนื่องจากแม่น้้านครนายกได้เปลี่ยนทิศทางการไหลไปแล้ว คูเมือง
เดิมจึงตื้นเขินกลายเป็นแอ่งดินที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่แทนบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์  บ่อน้้านี้ตั้งอยู่ในแนวของแม่น้้านครนายก
สายเก่าซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนทิศทางการไหลไปแล้ว บ่อนี้คาดว่าเป็นบ่อที่ขุดเอาศิลาแลงไปใช้สร้างโบราณสถาน
ต่างๆ ในเมืองดงละครสมัยโบราณ ต่อมาได้ถูกทิ้งร้างไปพร้อมกับการล่มสลายของเมืองดงละคร จนกระทั่งปี 
2533 มีการเปิดโรงเจสว่างอริยธรรมสถาน มีเรื่องเล่าว่าทางโรงเจได้เชิญร่างทรงมาประทับ ร่างทรงได้มายัง                  
บ่อน้้านี้และให้น้้าไปประกอบพิธี ตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็ได้น้าน้้าจากบ่อไปกินบ้าง อาบบ้าง เชื่อว่าเป็นสิริมงคล
และท้าให้หายจากโรคได้ ซึ่งชาวบ้านหลายคนยืนยัน แตไ่มม่ีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน 
 
ที่มำของจังหวัดนครนำยก 

นครนายกเป็นจังหวัดในภาคกลาง สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวาราวดี มีหลักฐานแนว
ก้าแพงเนินดินและสันคูอยู่ที่ต้าบลดงละคร แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่าน 
ทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็น 
มณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื่อปี พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครอง
เมือง และให้มีต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วงปี พ.ศ. 2486–2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับ
จังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระ จังหวัดนครนายกเดิมชื่อบ้านนา เล่ากันว่า                    
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอนท้านาหรือท้าการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อย
ได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืนจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบ               
ความเดือดร้อนของชาวเมือง จึงโปรดให้ยกเลิกภาษีค่านาเพ่ือจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิม ท้าให้มีผู้คนอพยพ                    
มาอยู่เพ่ิมมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้จนติดปากว่าเมืองนา-ยก ภายหลังจึงกลายเป็นนครนายก
จนทุกวันนี้ 

 
ที่ตั้งและอำณำเขต 

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต้    ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี  
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี 

 
จังหวัดนครนำยก มีที่ตั้ง และขนำดพื้นที่ ดังนี้ 

 จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 



305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอ้าเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้าง
ทางคมนาคมสายตรงจากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 กม. มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ 
 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัดนครนำยก 

"นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้้าตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนที่จังหวัดนครนายก 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบทางตอนเหนือ และตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ้าเภอบ้านนา 
อ้าเภอเมืองนครนายก และอ้าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 
3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขา                         
สูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้้าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้
เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาที่เรียกว่า“ที่ราบกรุงเทพ” 
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียว เหมาะแก่การท้านา ท้าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย 
 
สภำพภูมิอำกำศ 

นครนายกมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และชุ่มชื้นสลับกันอย่างเห็นได้ชัด มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน 
3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 -28 องศา
เซลเซียส  (83-85 องศาฟาเรนไฮต์) 
 
วัฒนธรรมและประเพณี 

1. ประเพณีกวนข้ำวทิพย์ 
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่มีสอดแทรกเข้ามาปะปนใน

พิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และบูชาพระรัตนตรัย อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ประเพณี
กวนข้าวทิพย์ เป็นพระราชพิธีที่กระท้ากันในเดือน 10 ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 
และได้รับการฟ้ืนฟูครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 1 และมาละเว้นเลิกราไปในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 แล้ว
มาได้รับการฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะจัดกันในเดือน 12         



บางแห่งก็เดือน 1 ซึ่งคงจะถือเอาระยะที่ข้าวกล้าในท้องนามีรวงขาวเป็นน้้านมของแต่ละปี และชาวบ้านก็มี
ความพร้อมเพรียงกัน ในจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณที่ยังคงรักษาประเพณีกวนข้าวทิพย์มีเหลืออยู่เพียง 3 หมู่บ้าน 
คือ หมู่บ้านพัฒนาโภคาภิวัฒน์ หมู่บ้านวัดกุฎีทอง หมู่บ้านในอ้าเภอพรหมบุรี ยังคงรูปเค้าโครงของการรักษา
ประเพณี และมีความเชื่อถืออย่างมั่นคง เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งแฝงด้วยจริยธรรมและคติธรรมอยู่มากที่สมควร
น้ามากล่าวถึงคือ ความพร้อมเพรียงของชาวบ้าน ทั้งที่ท้านาและไม่ได้ท้านา ถึงเวลาก็มาร่วมจัดท้าและ 
ช่วยเหลือโดยยึดถือความสามัคคีเป็นหลัก   

2. ประเพณีสำรทพวน 
ประเพณีสารทพวน เป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวนที่อพยพมาอยู่ในจังหวัดนครนายก 

ซึ่งมีมากที่สุดที่อ้าเภอปากพลี ชาวพวนเหล่านี้ยังคงยึดถือประเพณี วัฒนธรรมที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่ครั้งยังอยู่ที่
ประเทศลาว ชาวไทยพวนในอ้าเภอปากพลี นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทย ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ                             
ที่ชาวพวนถือปฏิบัติกันใน 1 ปี ก็จะมีลักษณะคล้ายและต่างกับของคนไทย ซึ่งบางอย่างมีความเป็นเอกลักษณ์ 
ของชาวไทยพวน ประเพณีวันสารทในอ้าเภอปากพลี จะท้าบุญวันสารท 3 ระยะ คือ สารทพวน จะท้าใน
หมู่บ้านไทยพวน ในวันแรม 14 ค่้า เดือน 9 สารทลาว จะท้าในหมู่บ้านไทยลาวทุกบ้านในวันขึ้น 15 ค่้าเดือน 
10 สารทไทย ในวันแรม 15 ค่้า เดือน 10 ทุกหมู่บ้านจะท้าบุญสารทไทย รวมทั้งไทยพวนและไทยลาว ซึ่งได้ 
ท้าสารทพวนหรือสารทลาวไปแล้ว ประเพณีสารทชาวบ้านจะน้ากระยาสารทพร้อมอาหารคาวหวานไปท้าบุญ             
ที่วัด ทางวัดจะนิมนต์พระวัดในหมู่บ้านอ่ืนที่ไม่ได้ท้าสารทนั้นๆ มาร่วมด้วย เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะแบ่ง                           
กระยาสารทให้กับพระวัดอื่นที่รับนิมนต์ส้าหรับไปฉันที่วัดของตน  

3. ประเพณีเอำะเฮือน (ขึ้นบ้ำนใหม่ของชำวไทยพวน) 
เป็นประเพณีขึ้นบ้านใหม่ของไทยพวนที่สืบทอดประเพณีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ            

จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวชนบทไทยพวนนั้น สังคม
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ผูกพันกันในหมู่เครือญาติ เมื่อมีครอบครัวก็จะอยู่รวมกันในเรือนหลังเดียวกันเมื่อมี
สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมมากขึ้นก็จะแยกตัวออกไปปลูกสร้างเรือนใหม่  แต่หากแต่งงานแล้วยังไม่มีสมาชิกมาก 
หรือผู้ที่แต่งงานใหม่ก็อาจยังคงอยู่รวมกันกับพ่อแม่ และเมื่อเห็นว่าในครัวเรือนนั้นมีสมาชิกมากเกินไปแล้วหรือ
มีความพร้อมที่จะสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่  ก็จะแยกตัวออกไปปลูกสร้างเรือนที่เรียกว่าเรือนหอ แต่ยังคง                               
ปลูกเรือนใกล้กับเรือนของพ่อแม่นั้นเอง เมื่อสร้างบ้านเรือนเสร็จแล้วก็จะต้องท้าบุญขึ้นบ้านใหม่ ประกอบพิธี
ตามท่ีเชื่อถือกันว่าเป็นสิริมงคล น้าความสุขความเจริญมาสู่คนในครอบครัว 
 

4. ประเพณีสำรทไทยและแข่งเรือ 
ประเพณีสารทไทย ค้าว่า “สารทไทย” หมายถึง เทศกาลท้าบุญสิ้นเดือนสิบของไทย                                      

ตรงกับวันแรม 15 ค่้าเดือน 10 ของทุกปี ซึ่งมักจะราวปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม วันสารทไทย คือ
ประเพณีท้าบุญกลางปีเพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่มีชีวิตผ่านพ้นเวลามาได้ถึงกึ่งปี ในขณะเดียวกัน
ก็ถือโอกาสท้าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนเพ่ือแสดงความกตัญญูรู้คุณไปด้วย โดยขนมที่นิยมใช้ท้าบุญ
ในช่วงนี้ คือ กระยาสารท ข้าวยาคู หรือข้าวทิพย์  หรือข้าวมธุปายาส หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนได้                                 
กล่าวไว้ว่า สารท ซึ่งเป็นนักขัตฤกษ์ (งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล) เป็นที่นิยมของคนทั้งปวงทั่วไปว่า  
“เป็นสมัยที่ได้ท้าบุญเมื่อปีเดือนวันคืนล่วงมาถึงก่ึงกลางรอบ ด้วยเหตุว่าเราถือเอาก้าหนดพระอาทิตย์ลงไปที่สุด
ทางใตก้ลับมาเหนือถึงกึ่งกลางปีเป็นต้นปี ครั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปเหนือจนสุดทางจะกลับลงใต้ มาถึงกึ่งกลาง
ก็เป็นพอบรรจบกึ่งกลางปี” พูดง่ายๆ คือ วันสารทไทยถือเป็นวันท้าบุญกลางปี ด้วยว่าสมัยก่อนเราถือเอา                                
วันสงกรานต์ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ ดังนั้น ช่วงเดือนสิบจึงตกราวกลางปีพอดี คนทั่วไปจึง
นิยมท้าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เสมือนเป็นการเตือนใจตัวเองว่า ชีวิตได้ด้าเนินผ่านมาถึงกึ่งปีแล้ว 
ชีวิตข้างหน้าที่เหลือควรจะได้สร้างบุญกุศลไว้เพ่ือความไม่ประมาท ซึ่งนอกจากการท้าบุญดังกล่าวแล้ว ยังมีการ
ท้าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับอีกด้วย พระยาอนุมานราชธนได้เขียนเล่าในหนังสือเทศกาล



และประเพณีไทยว่า ค้าว่า “สารท” เป็นค้าอินเดีย หมายถึง “ฤดู” ตรงกับฤดูในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า                      
“ออตอม” อันแปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะมีเฉพาะบางเขตของโลก อย่างยุโรป จีน และอินเดียตอนเหนือเท่านั้น 
ช่วงนั้นเป็นระยะที่พืชพันธุ์ธัญชาติและผลไม้เริ่มสุก และให้พืชผลครั้งแรกในฤดู ดังนั้น ประชาชนจึงรู้สึกยินดี 
และถือเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริง จึงมักท้าพิธีตามความเชื่อและเลี้ยงดูกันอย่างที่เรียกว่า “Seasonal 
Festival” โดยบางแห่งก็จะมีการน้าพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกที่เรียกว่า “ผลแรกได้” นี้ไปสังเวยหรือบูชา                        
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือเพ่ือความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพที่ท่านช่วยบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญหาร                               
อุดมสมบูรณ์จนเก็บเกี่ยวได้ เช่น พิธีปงคัล ในอินเดียตอนใต้ ที่มีพิธีต้มข้าวกับน้้านมท้าเป็นขนม เรียกว่า                                   
ข้าวทิพย์ ข้าวปายาสถวายพระคเณศ เป็นต้น ส่วนสารทเดือนสิบ อันหมายถึงการท้าบุญเดือนสิบ หรือวันสารท
ไทยของเรานั้น พระยาอนุมานราชธนได้สันนิษฐานว่า น่าจะน้ามาจากคติของอินเดียเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผล
แรกได้อย่างที่กล่าวข้างต้นเช่นกัน แต่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูสารทหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงของบางประเทศที่ว่าจะ
ตกอยู่ในราว ๆ เดือน 10 ทางจันทรคติของไทย ซึ่งโดยความจริงข้าวของเราจะยังไม่สุก มีเพียงผลไม้บางชนิด
เท่านั้นที่สุก ครั้นเรารับความเชื่อนี้มา จึงมีปรับเปลี่ยนใช้ข้าวเก่าท้าเป็นข้าวเม่า ผสมกับถั่ว งา  และสิ่งอ่ืน
กลายเป็นขนมกระยาสารทขึ้นมา ซึ่งเมื่อแรก ๆ ก็คงมีการน้าไปสังเวยเทวดา และผีสางต่าง ๆ ตามความเชื่อ
ดั้งเดิมด้วย ต่อมาเมื่อเรานับถือศาสนาพุทธ จึงได้เปลี่ยนมาเป็นการท้าบุญถวายพระ และมักมีการกรวดน้้าอุทิศ
ส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับตามความเชื่อเดิมที่ว่าหากไม่ได้ท้าบุญตักบาตรกระยาสารท ผีปู่ย่าตายาย                               
จะได้รับความเดือนร้อนอด ๆ อยาก ๆ เท่ากับลูกหลานไม่กตัญญู นอกจากนี้ ระยะเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วง
กล้วยไข่สุกพอดี จึงมักถวายไปพร้อม ๆ กัน การท้าบุญเดือนสิบนี้มีในหลายภูมิภาค เช่น ทางอีสานเรียกว่า                     
บุญข้าวสาก หรือสลากภัต เป็นหนึ่งในฮีตสิบสอง อันเป็นการท้าบุญอุทิศให้ผู้ตายหรือเปรต โดยข้าวสากจะท้า
ด้วยข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอกคลุกเข้ากันผสมกับน้้าตาล น้้าอ้อย ถั่ว งา มะพร้าวคล้าย  ๆ กระยาสารทของ
ภาคกลาง โดยมักจะท้าราวกลางเดือนสิบ ห่างจากการท้าบุญข้าวประดับดินที่ท้าในช่วงสิ้นเดือน 9 
 

5. งำนประเพณีเทศน์มหำชำติ 
เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณกาล ปกตินิยมจัดในช่วงหลังฤดูทอดกฐิน                              

งานเทศน์มหาชาตินั้นจะท้าในกาลพิเศษ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร                        
อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การได้รับฟังเทศน์มหาชาติจึงเป็นการกุศลที่เตือนสติให้กับบุคคลได้น้อมร้าลึกถึงการ
บ้าเพ็ญบุญ คือการท้าความดีการสละความเห็นแก่ตัวเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็น
ส้าคัญ เป็นเทศกาลที่คงความหมายอย่างแท้จริง 


