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“พิธีสืบชะตา” เป็นพิธีตามความเชื่อของคนล้านนา มีเป้าหมายเพื่อต่ออายุ ปัดเป่า สิ่งท่ีไม่ดีออก
จากชีวิต และปลุกขวัญก าลังใจแก่ผู้ร่วมพิธี ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีรายละเอียดของพิธีการท่ีท้ังคล้ายคลึง
และแตกต่าง ควรค่าแก่การศึกษา และสืบสาน ในปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูลของพิธีสืบชะตาอย่างเป็น
แบบแผน และมีแหล่งอ้างอิง จึงเป็นสิ่งท่ีสมควรจัดท าไว้อย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สนใจสามารถท าความเข้าใจใน
หลักการ ความเชื่อ และที่มาของพิธีกรรมเก่าแก่แห่งล้านนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัติ หรือศึกษา  

“คู่มือพิธสีืบชะตา” ฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการด าเนินงานของ
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และเพื่อสื่อสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้คน
ท่ีสนใจศึกษา หรืออยากน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งผู้จัดท าไดร้วบรวมขึ้นจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และการบรรยายของวิทยากร ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ท่ีได้รับ และได้สืบสานพิธีสืบชะตาเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชนรุ่นหลังได้ เรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
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อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า “พิธสีืบจ๊ะต๋า” 

 
ความหมายพิธสีืบชะตา 
 

พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรม มีความสุข การสืบชะตา เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตของชาวล้านนา ทีเ่ชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรอืต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคน
ให้ยืนยาว ให้ชีวิตกลับจากร้ายกลายเป็นด ีเป็นพิธีกรรมที่ว่าด้วยเรือ่งเกี่ยวกับการสืบต่ออายุให้
ยืนยาว และเสริมสร้างความสุข ความเจรญิ และสริิมงคลให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของชะตา ตลอดจนเป็น
การขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภยั ค าวา่ “สืบชะตา” หมายถึง 
การตอ่อาย,ุ การเกิด, สืบชีวิตให้ยืนยาวออกไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการสบืชะตา 

การสืบชะตา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสิริมงคลต่ออายุให้ยืนยาว และปัดเป่าสิ่งท่ีชั่วร้าย หรือ
เภทภัยต่าง ๆ ท่ีไม่ดีให้ออกไปจากบุคคล หรือสถานท่ี รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจเป็น
ประเพณีท่ีได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมของพราหมณ์ ซึ่งได้น ามาผสมผสานกับพิธีกรรมของพุทธศาสนาได้
อย่างกลมกลืน 
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ประวัติความเป็นมาของการสืบชะตา 
 

ประเพณีสืบชะตา หรือสืบชาตา เป็นพิธีกรรมท่ีชาวล้านนานิยมท าในโอกาสต่าง ๆ เพื่อต่อดวงชะตา
หรือต่ออายุให้ยืนยาว มุ่งหวังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเจริญรุ่งเรือง และเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล พิธีสืบชะตาเป็นพิธีใหญ่ท่ีต้องอาศัยคน และเครื่องประกอบพิธีจ านวนมากพิธีหนึ่ง 
ชาวบ้านอาจท าพิธีนี้โดยเฉพาะหรือจัดร่วมกับพิธีอ่ืน ๆ ก็ได้ และอาจจัดขึ้นเพื่อสืบชะตาให้แก่คนทั้งฆราวาส 
หรือภิกษุ หรือหมู่บ้าน เมือง แม้กระทั่งยุ้งข้าวหรือเหมืองฝายก็ได้ แต่ต้องจัดขึน้เพ่ือสืบชะตาสิ่งหนึ่งส่ิงใด
เพียงอย่างเดียว การสืบชะตาแต่ละสิ่งอาจมีพิธีกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปบ้าง ซึ่งประเพณีการสืบชะตา
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อในศาสนาพุทธ ฮินดู หรือพราหมณ์ และเรื่องผีสางเทวดา 
ประเพณีสืบชะตาไม่เพียงปรากฏแพร่หลายในภาคเหนือของไทยเท่านั้น แต่ยังพบได้ในสังคมของคนไทย
ใหญ่ ยอง และเขิน บริเวณรัฐฉานของพม่า รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ละว้าในตอนเหนือของไทยด้วย 
                ต านานท่ีมาของความเชื่อเรื่องการสืบชะตา ปรากฏในคัมภีร์สืบชะตาท่ีกล่าวถึง พระสารีบุตร
เถระ อัครสาวกของพระพุทธเจ้า  และมีสามเณรองค์หนึ่งชื่อ ติสสะ อายุ 7 ปี มาบวชเรียนกับท่านเป็นเวลา
หนึ่งปี วันหนึ่งพระสารีบุตรสังเกตเห็นลักษณะของสามเณรว่าจะมีอายุได้อีก 7 วันเท่านั้น ตามต าราหมอดู
และต าราดูลักษณะ ท่านจึงเรียกสามเณรมาบอกความจริง และให้กลับไปร่ าลาพ่อแม่ และญาติ สามเณร
เศร้าโศกเสียใจมาก และเดินทางกลับบ้านด้วยดวงหน้าท่ีหม่นหมอง ระหว่างทางไปพบปลาน้อยใหญ่ในสระ
น้ าท่ีก าลังแห้งเขิน และไดโ้ปรดสัตว์ คือ ปลาเหล่านั้นให้พ้นจากความตาย โดยช้อนปลาท้ังหมดไปไว้ใน
บาตรของตน และน าไปปล่อยท่ีแม่น้ าใหญ่ ระหว่างทางพบเก้งถูกแร้วของนายพราน สามเณรก็ปล่อยเก้งอีก 
เมื่อเดินทางถึงบ้านจึงบอกเรื่องท่ีตนจะตายแก่พ่อแม่ ทุกคนต่างสงสารสามเณรยิ่งนัก และได้เพียงแต่คอย
เวลาที่สามเณรจะมรณภาพ แต่จนล่วงก าหนดไป 7 วัน สามเณรก็ยังไม่ตาย และกลับมีผิวพรรณผ่องใส
ยิ่งขึ้น พ่อจึงให้สามเณรกลับไปหาพระสารีบุตร ซึ่งท่านประหลาดใจถึงกับจะเผาต าราท้ิง สามเณรจึงกราบ
เรียนเรื่องการโปรดสัตว์ท้ังปลา และเก้ง การกระท าเพื่อยืดชีวิตสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นบุญกรรมท่ีเป็นพลังให้
พ้นจากความตายได้ ด้วยต านานนี้เองท าให้คนล้านนาจึงนิยมการสืบชะตา 

พิธีสืบชะตาเดิมนั้นเป็นเพียงพิธีท่ีต่ออายุให้เฉพาะคนเท่านั้น ในส่วนบ้าน หรือเมืองนั้นจะ 
เรียกว่า ส่งเคราะห์บ้าน ส่งเคราะห์เมือง หรือบูชาบ้าน บูชาเมือง ต่อมาภายหลังได้เรียกพิธีส่งดังกล่าวเป็น 
“พิธีบูชาสืบชะตาเมือง” ต่อมาค าว่า “บูชา” ได้หายไป จึงคงเหลือแค่ว่า “พิธีสืบชะตาเมือง” และผู้ท่ีจะ
ประกอบพิธีสืบชะตาไม่ว่าจะของคน บ้าน หรือเมือง แต่เดิมคือ ฆราวาสผู้ท่ีมีความรู้ เป็นท่ีเคารพนับถือของ
คนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือ อาจารย์วัดเท่านั้น พระสงฆ์ไม่ได้เข้ามีมาบทบาทในพิธีกรรมดังกล่าว ต่อมา
พระสงฆ์ได้เข้ามามีบทบาทในพิธีกรรมดังกล่าวมากขึ้น และผู้คนทั่วไปเห็นว่าการท่ีมีพระสงฆ์เข้ามาร่วมใน
พิธีสืบชะตาท าให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังมากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีดังกล่าว
ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 
 
 



๓ 
 

ประเภทและพธิีกรรมการสืบชะตา 
 

                การสืบชะตาไม่ได้ท าเฉพาะกับคนเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าเมื่อคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้น
จะต้องมกีารสืบชะตาต่อเนื่องกันไปด้วย โดยการสืบชะตาอาจแบ่งได้ 4 ประเภท คือ การสืบชะตาเมือง  
การสืบชะตาบ้านหรือหมู่บ้าน การสืบชะตาคน และการสืบชะตาพืชผล 
               1. การสืบชะตาเมือง มีหลักฐานปรากฏมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน กษัตริย์ล้านนาใน
ราชวงศ์มังราย  เชื่อกันว่าการสร้างบ้านแปงเมืองจะต้องมีดวงชะตาเมือง มีจุดศูนย์กลางของเมือง จะต้องหา
ฤกษ์หายาม ดังนั้น เมื่อบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขก็มักจะท าพิธีสืบชะตาเมืองเพราะ
บ้านเมืองนั้นจะต้องมีเทพเจ้าท่ีปกปักรักษาคุ้มครอง เช่น พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง     
การสืบชะตาเมืองจึงเป็นพิธีท่ีแสดงออกซึ่งความเคารพกตัญญูต่อผู้พิทักษ์รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอด
ปลอดภัย ในทางกลับกันหากมีเหตุการณ์ผิดปกติในบ้านเมือง เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยประการ
ต่าง ๆ ก็มักจัดให้มีการสืบชะตาเมืองด้วยเช่นกัน 
 

 
ภาพประกอบ พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 

               2. การสืบชะตาบ้าน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้จะขับไล่สิ่งท่ีเป็นเสนียดจัญไรในหมู่บ้าน และเพื่อให้
เกิดมงคลแก่หมู่บ้านนั้น ๆ ในปีหนึ่งมักจะจัดให้การสืบชะตาบ้านหนึ่งครั้ง และมักจะท าก่อนเข้าพรรษา   
บางแห่งก็ท าในวันปากปี  และท ากันท่ี “หอเสื้อบ้าน” โดยชาวบ้านจะมาช่วยกันเตรียมสถานท่ี มีการ
ประดับฉัตร ธง  ต้นกล้วย ต้นอ้อย ด้ายสายสิญจน์ ปักธงทิวต่าง ๆ และท าท่ีบูชาสังเวยท้าวท้ังสี่ และ 
เทพยดาอารักษ์ พระเสื้อบ้าน พระเส้ือเมือง 
               เครื่องบูชาส่วนใหญ่คล้ายกับพิธีสืบชะตาคน คือ มีกระโจมสามขาตั้งไว้กลางหมู่บ้านบริเวณท่ี
เรียกว่า “ใจบ้าน” และมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีนิยมให้มีจ านวนเท่าอายุ หรือมากกว่าอายุ ในการสืบชะตา
คนนัน้ ส่วนในการสืบชะตาบ้านให้มีจ านวน 108 แทน ส่วนท่ียาว (เท่าตัวหรือร่างกาย) คะเนดูให้ยาว
เท่ากับคนท่ียาวท่ีสุดในหมู่บ้าน ส่วนสายสิญจน์ใช้ขึงในระดับเหนือศีรษะรอบหมู่บ้าน ปลายทั้งหมดจะ
รวมกันอยู่ท่ีพระพุทธรูปบริเวณใจบ้านท่ีประกอบพิธี ท้ังนี้ เจ้าของบ้านแต่ละหลังจะน าสายสิญจน์ท่ีวงรอบ
บ้านตัวเองมาเชื่อมต่อกับสายสิญจน์ส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีเฉลวขนาดใหญ่ปักไว้ตามมุมหมู่บ้าน 4 มุม 
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และแขวนไว้ตามปากทางเข้าหมู่บ้าน  พร้อมท้ังมีอาหารและเครื่องไทยทาน สายด้านชุบน้ ามัน มีจ านวนเท่า
คนในครอบครัว เฉลวขนาดเล็กแขวนขวางประตูบ้านเหนือศีรษะหลังจากเสร็จพิธี น้ าขมิ้นส้มป่อย  
บางหมู่บ้านอาจมีตุงหลวงแขวนบริเวณรอบพิธี 
                ใน “วันดา” หรือ “วันแต่งดา” ก่อนการท าพิธี ชาวบ้านจะน าส่ิงของ และเงินไปรวมกันเพื่อ
ท าบุญ หรือบางแห่งแต่ละบ้านอาจน าอาหารมาท าบุญเล้ียงพระร่วมกัน โดยจะเริ่มพิธีด้วยการท าบุญ      
ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ท่ีนิมนต์มาสวดพระปริตร และชัยมงคล เวลาจุดเทียนหรือสายด้านชุบ
น้ ามันอาจจะจุดของใครของมัน หรือจะเอารวมเข้ากองกลางแล้วจุดก็ได้ เมื่อพระสวดเสร็จแล้วจะมีการ
ประพรมน้ ามนต์เป็นอันเสร็จพิธี เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะน าตาเหลวคาเขียว1 หรือเฉลวของตนกลับบ้าน
พร้อมแบ่งน้ ามนต์ไปประพรมบริเวณบ้านของตน 

ความเชื่อของคนส่วนมากคิดว่าบ้านท่ีตั้งมาตามฤกษ์ยามวันดีวันเสียนั้น มีเวลาที่ราหูมฤตยูเข้า 
มาทับเบียดเบียนท าให้ชะตาบ้านขาดลง เป็นเหตุให้ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบ้านนั้นประสบความเดือดร้อน
เจ็บป่วยกันไป ท่ัวบ้าน ในกรณีท่ีมีคนตายติด ๆ กันในบ้านเกิน 3 คน ขึ้นไปในเวลาไล่เลี่ยกันนั้น ชาวบ้าน 
ถือว่าอุบาทว์ตกลงมาสู่บ้าน หรือชาวบ้านถือเป็นเรื่อง “ขึดบ้าน ขึดเรือน” จะท าพิธีขจัดปัดเป่า เรียกว่า   
สืบชะตาบ้าน อีกประการหนึ่ง เมื่อปีใหม่สงกรานต์ล่วงไประยะวันปากปี ปากเดือน ปากวัน ได้แก่วันท่ี 16, 
17, 18 เมษายน ชาวบ้านจะก าหนดเอาวันใดวันหนึ่งสืบชะตาบ้าน เพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ประชาชน
ภายในบ้านของตน 
 

 
ภาพประกอบ การสืบชะตาบ้าน 
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                3. การสืบชะตาคน  มีวิธีการท่ีอาจแตกต่างกันไปบ้างในเครื่องพิธีบางอย่าง และชื่อของเครื่อง
ในพิธีเท่านั้น สถานท่ีจะจัดท าพิธีสืบชะตาจะท าในห้องโถง หากเป็นวัดก็จะจัดในพระวิหาร หรือท่ี      
“หน้าวาง” คือ ห้องรับแขกของเจ้าอาวาส ถ้าเป็นบ้านก็จัดท า “บนเติ๋น” คือ ห้องรับแขก ซึ่งต้องใช้ห้อง
กว้าง เพราะให้เพียงพอส าหรับแขกที่มาร่วมงาน หากเป็นวัดก็มีพระภิกษุสามเณรรวมท้ังอุบาสกอุบาสิกา
ท้ังหลาย ถ้าเป็นบ้านก็ต้อนรับญาติมิตรแขกเหร่ือท่ีมาร่วมงาน แขกท่ีมาร่วมงานนี้โดยมากจะเป็นญาติพี่น้อง
ลูกหลาน บางครั้งก็มีผู้สนิทสนมคุ้นเคยมาร่วมด้วย นับเป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีชาวล้านนาไทยนิยม
ท ากันในหลายโอกาส เช่น เนื่องในวันเกิด วันได้ยศศักดิ์ต าแหน่ง วันขึ้นบ้านใหม่ กุฏิใหม่ หรือไปอยู่ท่ีใหม่ 
บางครั้งเกิดเจ็บป่วย เมื่อหมอดูทายทักว่าชะตาไม่ดี ชะตาขาดควรจะท าพิธีสะเดาะเคราะห์ และสืบชะตาต่อ
อายุเสีย จะท าให้คลาดแคล้วจากโรคภัย และอยู่ด้วยความสวัสดีต่อไป 
      สถานท่ีประกอบพิธีใช้บริเวณบ้านของผู้ท่ีจะสืบชะตา โดยจะใช้ห้องโถง หอ้งรับแขก ลานบ้าน ก็ได้ 
ส าหรับสิ่งของท่ีต้องใช้ ไม้ง่ามขนาดเล็กน ามามัดรวมกัน มีจ านวนมากกว่าอายุผู้สืบชะตา 1 อัน ,ไม้ค้ าศรี
ยาวเท่ากับความสูงของผู้เข้าพิธี 3 ท่อน นอกจากนี้มี กระบอกข้าว กระบอกทราย กระบอกน้ า สะพานลวด
เงิน - ทอง เบี้ยแถว (ใช้เปลือกหอยแทน) หมากแถว มะพร้าวอ่อน กล้วย อ้อย หมอน เสื่อ ดอกไม้ธูปเทียน
และมีเทียนชัยเล่มยาว 1 เล่ม การจัดสถานท่ีใช้ไม้ค้ าศรีท าเป็นกระโจมสามเหลี่ยม ตรงกลางเป็นท่ีว่าง
ส าหรับวางสะตวง และสิ่งของเคร่ืองใช้ในพิธีจัดท่ีว่างใกล้ ๆ กระโจมให้เป็นท่ีนั่งส าหรับผู้เข้าไปรับการ     
สืบชะตา แล้ววนด้านสายสิญจน์ 3 รอบ โยงกับเสากระโจมท้ังสามขา แล้วน าไปพันรอบพระพุทธรูป และ
พระที่สวดท าพิธี 
      โดยปกติการสืบชะตาคนโดยท่ัวไปใช้พระสงฆ์ประกอบพิธี 9 รูป ส่วนการการสืบชะตาคนพร้อมกับขึ้น
บ้านใหม่ใช้พระ 5 รปูขึ้นไป เพื่อสวดพระปริตร สวดชยันโต ให้ศีลให้พร ฟังเทศน์สังคหะและเทศน์สืบชะตา
ตัวแทนท่ีเข้าไปนั่งในสายสิญจน์ คือ ผู้น าครอบครัวหรือผู้ท่ีอาวุโสสูงสุดในครอบครัว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
บ้านและครอบครัว 
 

 
ภาพประกอบ การสืบชะตาคน 
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                4. การสืบชะตาพืชผล  การสืบชะตาพืชไม่ค่อยเป็นท่ีแพร่หลายมากนัก ส่วนใหญ่การจัดให้มี
การสืบชะตาพืชผลก็เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่สวนไร่นาของผู้ท่ีท า
การสืบชะตา โดยมีเคร่ืองบูชาเหมือนกับเครื่องบูชาในการสืบชะตาบุคคล 

                อย่างไรก็ดีเครื่องประกอบพิธีในการสืบชะตาล้วนสื่อความหมายไปถึงอ านาจท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ คติความเชื่อของคนล้านนา แม้ว่าปัจจุบันผู้คนอาจจะไม่ได้ค านึงถึงความหมายเหล่านี้ก็ตาม แต่ก็
ปฏิบัติสืบต่อกันมา  

 
ภาพประกอบ การสืบชะตาข้าว 
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 เครื่องสืบชะตา มดีังนี้ 

 
วัสดุที่ใช ้
1. ขันตั้งประกอบด้วยของอย่างละ 4 

หมาก 4, พลู 4, เทียน 4 คู่, ธูป 4 คู่, ดอกไม้ 4, เงิน 5 บาท 1 สลึง (25สตางค์), ข้าวสาร และ 
ผ้าขาวผ้าแดง 
2. วัสดุที่ใช้สืบชะตา 
     2.1 ต้นกล้วยต้นอ้อย (ให้ความหมายว่าเกิดความงอกงามสดชื่น) 

  2.2 ไม้ง่ามความยาวเท่าศอกของผู้สืบชะตา 
  2.3 เทียน 3 เล่ม คือ เทียนชะตา, เทียนเข้าปุ้น, เทียนน้ ามนต์ 
  2.4 ตุง (การตัดกระดาษแก้วให้เป็นรูปตุ๊กตา) เลือกสีประจ าเทวดานพเคราะห์ 
  2.5 ข้าวเปลือก ข้าวสาร 
  2.6 ผลไม้ส่วนใหญ่จะใช้มะพร้าว กล้วยท้ังดิบและสุก 
  2.7 กระบอกน้ า กระบอกทราย ใช้กระบอกไม้ไผ่ โดยมีข้อแม้ว่า " น้ าอยู่บนปลาย ทรายอยู่ล่าง 
  2.8 ไม้ค้ าสรี 108 เล่ม 
  2.9 ธูป 108 ดอก 
2.10 ตีนกา ผังประทีป 
2.11 ก๋งหมาก ก๋งเบี้ย ก๋งเงิน ก๋งค า 
2.12 ต้นหมาก ต้นมะพร้าวต้นอ้อ 
2.13 สะตวง เครื่อง 108 
2.14 สะตวงถอน เครื่อง 4 
2.15 ช่อพันผืน 
2.16 เทียนชะตา (เล็ก) 108 เล่ม 
2.17 สีสายยาววาคู่อายุ 1 เส้น 
2.18 ตุงค่าคิง 1 อัน และตุงเล็กอีก 3 อัน 
2.19 ผ้าเสื้อของผู้ป่วย 
หมายเหตุ สามารถใช้ตามความเหมาะสมของสถานท่ี และการจัดหาส่ิงของในงานนั้น ๆ  
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3. วัสดทุี่ใช้ประกอบ 
     3.1 ด้ายสายสิญจน์ 

3.2 บาตรน้ ามนต์ (น้ ามนต์ประกอบด้วยฝักส้มป่อยเผาแล้วห้ามเป่า น าไปแช่ในน้ าสะอาด) 
เครื่องสืบชะตาท่ีน ามาตกแต่งในพิธีแต่ละอย่างล้วนมีความหมายแฝงอยู่ ดังนี้ 
- ไม้ค ้าสรี2108 ประกอบด้วย ไม้ค้ าใหญ่ 3 อัน ไม้ค้ าเล็ก 3 มัด มัดละ 35 อัน รวมกันแล้วได้ 

108 อัน ความหมายของไม้ค้ าสร ีคือ จะได้ช่วยค้ าอายุของผู้ป่วยให้ยืนยาว 
- กล้วยเครือ มะพร้าว รวมถึง ต้นกล้วย, ต้นหมาก, ต้นมะพร้าว เหตุที่ต้องน ามาใส่ไว้เป็นเครื่อง   

สืบชะตา มีความหมายคือ เป็นต้นไม้ท่ีหาได้ง่ายในสมัยนั้น อีกท้ังต้นไม้เหล่านี้ยังมีคุณประโยชน์ต่อ       
การด ารงชีวิตอีกด้วย 

- สะตวง3 เครื่อง 108 ซึ่งในสะตวงจะประกอบด้วยเครื่องเล็กเครื่องน้อยอีกจ านวนมาก อันได้แก่ 
หมาก, เมี่ยง 108 อม, บุหรี่ 108 มวน, กล้วย, อ้อย ผ่าเป็นซีก ๆ 108 อัน, ข้าวต้ม 108 ห่อ, ขนม 108 
ชิ้น, ห่อหน่ึง 108 ห่อ และมีใบไม้อีก 5 ชนิด ได้แก่ ใบขนุน ใบส้มชื่น ใบเดื่อ ใบแก้ว ใบค้ า พระอาจารย์
มงคล โพธิ์ค า ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบไม้ท้ัง 5 ชนิด ว่า " สาเหตุท่ีน าใบไม้เหล่านี้มาใช้ในพิธี      
สืบชะตา เพราะมีความหมายคือ ชื่อของต้นไม้ทั้ง 5 ชนิดเป็นมงคล" ส าหรับดอกไม้ก็สามารถน ามาตกแต่ง
ในสะตวงเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
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ขั้นตอนในการประกอบพิธีสืบชะตา 
 

ผู้ด าเนินการและผู้ประกอบพิธี 
  ๑. พระสงฆ์จ านวน ๙ รูป 
  ๒. อาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ 
  ๓. ผู้เข้าร่วมพิธีสืบชะตา (เจ้าชะตาและคณะ) 

 
ขั้นตอนพิธีการ 

     ๑. ตั้งเคร่ืองสืบชะตา จัดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งอาสนะสงฆ์ ๙ ท่ี 
    ๒. เจ้าชะตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
        - ประเคนบาตรน้ ามนต์ให้พระสงฆ์ 
        - ประเคนขันสืบชะตา ด้ายสายสิญจน์ 
        - ประเคนพานอาราธนาศีล แล้วกลับไปนั่งซุ้มพิธี 
     ๓. อาจารย์ (ผู้น าในการประกอบพิธี) น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
    ๔. อาจารย์กล่าวอาราธนาศีล - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
     ๕. อาจารย์อาราธนาพระปริตร 
        - พระสงฆ์องค์ท่ี ๓ กล่าว สักเค ชุมนุมเทวดา 
       - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
     ๖. อาจารย์สมาธรรม และครัวทาน (ขอขมา) 
     ๗. อาจารย์อาราธนาธรรม พระสงฆ์เทศนาธรรมสืบชะตา ๙ ผูก 
     ๘. ประธานสงฆ์มอบเครื่องสืบชะตาให้แก่เจ้าชะตาและคณะ 
     ๙. ประธานสงฆ์ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 

๑๐. เจ้าชะตาและคณะถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา 
๑๑. อาจารย์น ากราบพระ บูชา พระรัตนตรัย เจ้าชะตาถวายภัตตาหารและไทยทานเป็นอันเสร็จพิธี 

 

 
 

 

 



๑๐ 
 

สรุป 

 

พิธีสืบชะตา พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน 
ผ่านการให้คุณค่าของสัญลักษณ์นิยม (symbolism) ท่ีเป็นปรากฏการณ์ สถานท่ี และสิ่งของโดยเป้าหมาย
ของการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ มักจะมุ่งหวังให้หาย หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย หลุดพ้นจากสถานการณ์ท่ี
ตนเองไม่พึงประสงค์ และตอบสนองต่อความต้องการสิ่งท่ีตนเองประสงค์ มักจะให้การตอบแทนโดย     
การเลี้ยงขอบคุณ ซึ่งเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างก าลังใจให้กับผู้คนให้มีความหวังจากการช่วยเหลือของสิ่งท่ี
ตนศรัทธา บางครั้งอาจจะแฝงด้วยผลประโยชน์ท่ีเป็นสิ่งของหรือเงินท่ีผู้น ากิจกรรมเก็บจากเครื่องเซ่นสังเวย
ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้สู่แนวทางการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม
และถูกต้อง ท้ังนี้ กิจกรรมดังกล่าวโดยผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะการจัดหา สร้าง และการสื่อ 
ความหมายของสัญลักษณ์นิยมท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วม และสะท้อนผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต 
หลังจากกระบวนการพิธีกรรมนั้นเสร็จสิ้น ส่วนการประยุกต์รูปแบบพิธีกรรมล้านนาสู่การปฏิบัติควรมี 
การกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเกิดการเรียนรู้ และสร้างคุณค่าในลักษณะของการสร้าง 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน รวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ หมอพิธีกรรม พระสงฆ์โดยทุกขั้นตอนต้องก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 
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ภาคผนวก 
 
1. ตาแหลวคาเขียว 

ตาแหลว ๗ ชั้น หรือตาแหลวคาเขียว มักใช้ในพิธีกรรมพื้นเมืองล้านนา เช่น พิธีสืบชาตา หรือ
ประดับไว้ตรงบนประตู ทางเข้าบ้าน หรือหน้าบ้าน เพื่อดักความชั่วร้ายและสิ่งอัปมงคล หากผู้ใดได้ลอดตา
แหลว ก็สามารถขจัดปัดเป่าส่ิงชั่วร้ายนั้นออกไปจากตัวได้ การสานตาแหลวเป็นงานหัตถกรรมท่ีมาจาก
ความเชื่อ ซึ่งตาแหลวจะสานด้วยไม้ไผ่ มัดด้วยด้าย หญ้าคา สายสิญจน์และฝักส้มป่อย การสานตาแหลว    
๗ ชั้นดูเหมือนสานง่ายแต่ท่ีจริงนั้นถ้าจะสานให้เป็นก็นับว่ายาก เพราะมีลักษณะพิเศษคือมีเจ็ดชั้น สานต่อ
กันโดยสานต่อไปเรื่อย ๆ และสามารถต่อชั้นขึ้นไปได้อีก ซึ่งไม่ได้เกิดจากการน ามามัดรวมกันให้ได้ ๗ ชั้น 
ความยากคือการต่อชั้นแต่ละชั้น ชาวล้านนามีชื่อเรียกตาแหลวชนิดนี้หลายชื่อ เช่น ตาแหลวเจ็ดชั้น ตา
แหลวใบคา ตาแหลวคาเขียว ตาแหลวหญ้าคา เป็นต้น ซึ่งมาจากลักษณะ คือ ตาแหลวนี้มี ๗ ชั้น แล้วน า
หญ้าคามาพันติดกับตาแหลว 

 

2. ไม้สร ี

ค าว่า”สะหล”ี เป็นภาษาพื้นเมืองมาจากค าว่า”ศร”ี ประวัติความเป็นมาของไม้ค้ าสะหลี หรือ ไม้ 
ค้ าโพธิ์ มีเรืองเล่าว่าสมัยเมื่อครูบาปุ๊ด หรือ ครูบาพุทธิมาวังโส เจ้าอาวาสองค์ท่ี 14 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร นั้น ยามเดือนแปดเหนือ (เดือนพฤษภาคม) พ.ศ. ๒๓๑๔ ได้เกิดลมพายุใหญ่พัดเอากิ่งไม้สะหลี   
(ต้นโพธิ์) ภายในวัดหักลงมา รุ่งเช้าครูบาจึงให้พระภิกษุ สามเณร และ เด็กวัดช่วยกันเก็บกวาดกิ่งไม้หักไปไว้
นอกวัด ยามนั้นครูบาพุทธิมาวังโส หรือ ครูบาปุ๊ด เจ้าอาวาสให้นึกตกใจกลัวยิ่งนักกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
ท้ัง ๆ ท่ีสมัยเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเลย ครูบาปุ๊ดคิดอย่างนั้นท าให้เครียดหนักขึ้น
ตกตอนกลางคืน ครูบาปุ๊ดเข้าจ าวัด และ ก็เกิดนิมิตขึ้นว่า มีเทวดามาบอกว่าท่ีเกิดเหตุอาเพศลมพัดกิ่งไม้สะ
หลีหักนั้น เป็นเพราะครูบาปุ๊ด ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด จวบจนล่วงเวลาได้ ๒ เดือนก็ได้บรรลุ
ธรรม อภิญญาณ สามารถย่นย่อแผ่นดินได้ โดยมีเรือ่งเล่าว่า ครูบาปุ๊ดไปบิณฑบาตรท่ีอ าเภอแม่แจ่ม กลับมา
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ฉันข้าวทีวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารในเช้าวันนั้นเอง (โดยมีพยานหลักฐานเป็นเรื่องเล่า มีพ่อค้าวัวต่าง 
ชาวแม่แจ่มสมัยนั้นได้มาซื้อข้าวของ ค้าขาย แลกเกลือท่ีอ าเภอจอมทองเพื่อกลับไปขายยังอ าเภอแม่แจ่ม  
ได้พบครูบาปุ๊ด เดินโผล่ออกมาจากป่า บริเวณบ้านหัวเสือพระบาท (หมู่บ้านเชิงดอยทางทิศตะวันตกของ 
อ าเภอจอมทองประมาณ ๗ กิโลเมตร) พวกเขาหุงข้าวเสร็จ พอเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมา จึงนิมนต์รับ
บิณฑบาตและ ได้ถามว่า “ท่านไปบิณฑบาตท่ีไหนมาในป่าอย่างนี้”  พระท่านได้ตอบว่า “ ไปบิณฑบาตแม่
แจ่มมา ”  พ่อค้าวัว “บ้านอะไรหรือครับท่าน”พระตอบว่า “บ้านสันหนองนะโยม” พระท่านได้เปิดฝา
บาตรเพ่ือให้พ่อค้าวัวต่าง ท าบุญใส่บาตร และทันใดนั้นพ่อค้าก็ได้เห็นข้าวในบาตรพระ เป็นสีด า ๆ ด่าง ๆ ก็
รู้ว่าเป็นข้าวชั้นดี ซึ่งสมัยนั้นมีปลูกกันมากที่แม่แจ่มเท่านั้น ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นบ้านเรา กระมัง พ่อค้าได้ถาม
พระครูบาอีกว่า “คนลักษณะใดใส่บาตรครูบาขอรับ” พระท่านก็ตอบว่า “ เป็นผู้หญิงคอออม (ออม 
หมายถึง พอง ปูด โปนออกมา) พ่อค้าเอะใจ แต่ก็ไม่ได้พูดว่ากะไร หลังจากซื้อขายข้าวของเสร็จแล้วพ่อค้าก็
เดินทางกลับบ้านแม่แจ่ม  ครั้นเมื่อถึงบ้านจึงได้ถามภรรยาว่า “ได้เคยใส่บาตรพระบ้างไหม” ภรรยาตอบว่า 
“เคยใส่บาตรพระเดินออกมาจากป่า” พ่อค้าถาม “แล้วเอาอะไรละ” ภรรยาตอบว่า “เอาข้าวกล่ าใส่”   
(ข้าวหอมชนิดหนึ่งชาวบ้านนิยมปลูกไว้ ท าขนมไปท าบุญที่วัด) พ่อค้าถาม “แล้ววันไหน พระเป็นคนเช่นใด
ล่ะ” ภรรยาได้ตอบค าถาม ซึ่งตรงกับเป็นพระองค์เดียวกันกับพระที่พ่อค้าได้ใสบาตรในเช้าวันเดียวกันท่ีบ้าน
หัวเสือพระบาท อ าเภอจอมทอง จึงได้รู้ว่าพระองค์นี้มีบุญบารมีย่ิงนัก 
            พอท่านครูบาปุ๊ดได้ธรรมอภิญญาณแล้วก็มีสติปัญญาเกิดขึ้นตามล าดับ จึงได้วางแผนไว้ในใจ ใน  
ปีนี้พอถึงวันเข้าพรรษา ชาวบ้านต่างมาท าบุญฟังเทศน์ท่ีวัดมากมาย ท่านจึงได้บอกเรื่องถึงเหตุการณ์ท่ีไม้ 
สะหลีหัก ท่ีประชุมจึงตกลงไว้ว่า ปีต่อไปประมาณเดือน ๗ (เดือนเมษายน) ให้ชาวบ้านไปตัดง่ามมาช่วยกัน
ค้ ากิ่งต้นไม้สะหลีเอาไว้กันลมพัดหักโค่นใน พ.ศ. ๒๓๑๕ นั้นเอง ต่อมาครูบาปุ๊ด และชาวบ้านได้ก าหนดให้มี
ประเพณีการท าบุญแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หรือไม้ค้ าสะหลี ทุกปีในเดือน ๗ เหนือ หรือ เดือน เมษายน ซึ่งมีประเพณี
ดังนี้ 
             วันท่ี ๑๓ เมษายน        เป็นวันสังขารล่องให้ช าระจิตใจ และ บ้านเรือนให้สะอาด 
             วันท่ี ๑๔ เมษายน        เป็นวันเนาว์ หรือ วันเน่า ห้ามพูดค าไม่ดี ไม่เป็นสิริมงคล ถือเป็นวันดา 
หรือวันเตรียม งานด้วยมีการขนทรายเข้าวัด 
             วันท่ี ๑๕ เมษายน        เป็นวันพญาวัน เป็นวันยิ่งใหญ่ กว่าวันใด ๆ มีการท าบุญใหญ่ เป็นวัน
แห่ไม้ค้ าสะหลี (แห่ไม้ค้ าโพธิ์ ) ซึ่งชาวจอมทองไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนต่างก็จะพากันกลับบ้านมารดน้ าด าหัว 
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บุพพการี และ รวมแห่ไม้ค้ าสะหลีกันอย่างเนืองแน่น ถือเป็นประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์แห่งแรก และแห่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีสืบทอดกันมาช้านานนับสองร้อยกว่าปีมาแล้ว 
         วันท่ี ๑๖ เมษายน         เป็นวันปากปี ถือเป็นวันเริม่ศักราชใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือล้านนา 

         ประเพณีแห่ไม้ค้ าสะหลี หรือประเพณีป๋ีใหม่เมือง หรือประเพณีวันสงกรานต์  ถือเป็นวันท าบุญครั้ง
ใหญ่ของชาวล้านนาการท าบุญที่วัด และให้บรรดาญาติผู้ใหญ่ตลอดจนถึงบรรพชนท่ีลุล่วงลับไป นอกจากนี้ 
ครูบาปุ๊ดยังได้อบรมสั่งสอนให้ชาวบ้าน ถึงการจัดประเพณีนี้หลายอย่าง เช่น 

1. เป็นการค้ าไม้สะหลี (ต้นโพธิ์) ไม่ให้หักโค่นลงมา 
2. เป็นการสืบชะตาวัด หมู่บ้านให้เป็นสิริมคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
3. เป็นการค้ าจุนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ยาวนานตลอด ถึง ๕,๐๐๐  พระวสา 
4. เป็นท่ีรื่นเริงในหน้าแล้งซึ่งอากาศร้อนมากโดยมีพิธีรดน้ าด าหัว พักผ่อนในยามว่างงาน จากนั้น

บรรดาเครือญาติจากท่ีต่าง ๆ จะมารวมตัวพบปะสังสรรค์กัน ถือวาเป็นวันครอบครัวของชาวล้านนา
จอมทองอีกด้วย 

3. สะตวง 

สะตวง เป็นสิ่งของพื้นเมืองท่ีจัดท าขึ้นใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อถวายเทพ เช่น เทพท้ัง 6 ทิศ 
คือ การขึ้นท้าวท้ัง 4 หรือเป็นส่งเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
พิธีกรรมท่ีใช้ท ามีหลากหลาย ได้แก่ 

๑. การส่งเคราะห์นาราท่ัวไป 
2. การส่งพ่อแถนแม่แถน (พ่อเกิดแม่เกิด) 
3. การส่งราหู 9 ห้อง 
4. การส่งตัวเปิ่ง (ตัวเกิด) ตัวชน (โดนของไม่สบาย) 
5. การขึ้นท้าวทั้ง 4 ทิศ มี 6 สะตวง คือ ทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก, ทิศเบ้ืองบน 

(พญาอินทร์), ทิศเบ้ืองล่าง (บนดิน, แม่พระธรณี) 
วัสดุอุปกรณ์ (ใช้ท าสะตวงและสิ่งของท่ีใส่ในสะตวง) 
สะตวง มีความหมายคล้ายกระทง ท าจากกาบต้นกล้วย ดังนี้ 
๑. กาบกล้วยยาวประมาณ 1 คืบ หรือ 1 ฟุต ตามท่ีต้องการ พับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
๒. ไม้ตอกแบน ๆ ยาว 1 คืบ หนาพอประมาณ เสียบท่ีสะตวง 4 - 6 อัน 
๓. ปูพื้นด้วยใบตองกล้วย 
๔. มัดสายหิ้วท่ีมุม 4 มุม เพื่อหิ้วหรือน าไปแขวนได้สะดวก 
๕. ดอกไม้, ธูปเทียน, ข้าวตอก 
๖. ช่อน้อย, ตุงชัย, ธูปสามเหลี่ยมกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ตัดเป็นรูป 3 เหลี่ยม 
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๗. แกงส้ม แกงหวาน ประกอบด้วย ผักกาด, ใบมะขาม, พริก, เกลือ  
๘. อ้อยหั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ, กล้วยสุก, มะพร้าวหั่นเป็นชิ้น (เรียกรวมกันว่า แกงส้มแกงหวาน  

มะพร้าว ตาล กล้วย อ้อย) 
        ๙. ข้าวสุก, ขนม, ข้าวต้มต่าง ๆ 
      ๑๐. รูปสัตว์ประจ าปีเกิดปั้นด้วยดินเหนียวหรือดินน้ ามัน เช่น ปั้นเป็นรูปเสือ, หมู, วัว, ไก,่ ฯลฯ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 1 ตัว 
      ๑๑. ปั้นเป็นรูปคน 1 คน 
      ๑๒. เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวขนาดเล็ก 
      ๑๓. กระจก, หวี, แป้ง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้าของคนป่วย ฯลฯ 
      ๑๔. น้ าขมิ้น ส้มป่อย, ใบผีป่าย, ใบหนาด, ใบพุทรา, ใบหญ้าคา 
      ๑๕. ถ้วยข้าวสาร, ผ้าแดงผ้าขาว ใส่เงินค่าขันครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

บรรณานุกรม 
 

ท่ีมา https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=6 : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต 
ประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย 

ท่ีมา https://sites.google.com/site/haikru128/phithi-sub-chata ส านักพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร ่

ท่ีมา http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna47/public_html/ceramoil/cer6.html 
วัดมหาโพธิ์ ต าบลป่าแมต อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ท่ีมา https://www.lanna-arch.net/society/apr_1 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 
ท่ีมา http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0% 

B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B
0%E0%B8%95%E0%B8%B2 ประเพณีไทยดอทคอม 

ท่ีมา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1021228/ ภาพประกอบ
ประเพณีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 

ท่ีมา https://www.facebook.com/Professor.Lanna/photos/pcb. 
1713549668723652/1713549255390360/ ภาพประกอบสืบชะตาบ้าน 

ท่ีมา https://wwnnipa.wordpress.com/%E0%B8%9E%E0% 

B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%B
0%E0%B8%95%E0%B8%B2/   ภาพประกอบสืบชะตาคน  ณ จังหวัดน่าน 

ท่ีมา https://www.facebook.com/%E0%B9%84%E0% B8%97%E0%B8%A5% 
E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD- %E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5% 
E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-Tai-Lue-458831610898795/photos/pcb. 
821681891280430/821681861280433/ ภาพประกอบสืบชะตาข้าว 

ท่ีมา https://www.facebook.com/ChiangmaiCCFA/posts/727658424110490 
.Chiang Mai City of Crafts and Folk Art.ตาเหลว 7 ชั้น 

ท่ีมา http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/folk-literature/252-folk/460--m-s.     
บทเวรทาน.มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 
 

https://www.sac.or.th/databases/rituals/search.php?type_rituals_id=4
https://sites.google.com/site/haikru128/phithi-sub-chata
http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna47/public_html/ceramoil/cer6.html
https://www.lanna-arch.net/society/apr_1
http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0
http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1021228/
https://www.facebook.com/Professor.Lanna/photos/pcb.1713549668723652/1713549255390360/
https://wwnnipa.wordpress.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2/%20%20%20%20ภาพประกอบสืบชะตาคน%20%20ณ
https://www.facebook.com/ChiangmaiCCFA/?__cft__%5b0%5d=AZWMPEozDjtWwHESUpDxBnAxDjojLm_LkbKEnHl6HWsehW0aGrqPiL9IE7OtMP7wFvm-0LSM5QQBQYu7YqqvyyUhQOi0kvrPNvBRrJla09PBnKp9TTtTEPItydxVTOs7I_XrTouTWGN3Q2bI0xwTwHEQ&__tn__=-UC%2CP-R
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/folk-literature/252-folk/460--m-s.%20%20%20%20%20บทเวรทาน.มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/folk-literature/252-folk/460--m-s.%20%20%20%20%20บทเวรทาน.มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


๑๖ 
 

ท่ีมา http://www.chomthong.go.th/travel-detail.php?id=15ประเพณี แห่ไม้ค้ าโพธิ์.
เทศบาลต าบลจอมทอง 

ท่ีมา  https://superstitionsite.wordpress.com/2016/09/29/%E0%B8%AA%E0% 
B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87/สะตวง 
 

https://superstitionsite.wordpress.com/2016/09/29/

