
 

รายละเอียดแนบท้ายประกอบเกณฑ์การตัดสิน 

แนวการจัดตกแต่งเรือพระขบวนแห่และการประโคมในงานประเพณีลากพระ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 

 
   ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวปักษ์ใต้ ซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบัน ตามความเชื่อในพระพุทธประวัติ ด้วยชาวเมืองเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองค์ ที่ถึงพร้อมด้วย วิชชา และ
จรณะ คือ รู้ และปฏิบัติ ได้ด้วย สามารถลบคำสบประมาทของเดียรถีย์   และชนะใจผู้เล่ือมใสศรัทธาได้ เมื่อถึงวัน
แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีจัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ เสด็จกลับจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ สู่โลกมนุษย์ หลังจาก
รอคอยมาเป็นเวลา 3 เดือน โดยจัดตักบาตรหน้าล้อ ก่อนจะลากพระแห่แหนไปรอบเมือง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นว่าเป็นประเพณีท่ีควรค่าแก่การสืบสานรักษาต่อ
ยอดอย่างยิ่ง นอกจากจะร่วมสืบสานประเพณีแล้ว ยังส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอีกทางหนึ่งด้วย จึงได้เชิญชวนวัดต่างๆจัดเรือพระเข้าร่วมงานประเพณีนี้ 
   เพื่อให้การจัดการตกแต่งเรือพระเป็นไปในกรอบความคิด รักษา สืบสาน และต่อยอด ประเพณีอันดีงาม
นี้ให้มีความสมบูรณ์ ท้ังสาระ ความงดงาม และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 
1. เรือพระ มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้  
   1.1 ความถูกต้อง คำนึงถึงพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์เป็นสำคัญ 
    1.2 เรือพระนิยมจัดแต่งนาคไว้ขนาบซ้ายขวาลำเรือ ดั่งบันไดนาคที่พระอินทร์เนรมิต ออกแบบ
เป็นทรงเรือ สำหรับวางบุษบกหรือพนมพระ 
   1.3 พนมพระ คือ เรือนท่ีประทับ เป็นสถาปัตยกรรมแบบซุ้มยอด สำหรับ ประดิษฐานพระลาก 
   1.4 พระลาก เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เพื่อให้สอดคล้องกับกิริยาเสด็จดำเนินลงมาทาง
บันไดแก้ว 
   1.5 เครื่องสูง อาจจะมี ฉัตร บังสูรย์ บังแทรก เป็นต้น แทนหมู่มวลเทวดาจัดขบวนส่งเสด็จจัด
เครื่องสูงประกอบขบวน 
   1.6 เครื่องประโคม ประกอบด้วย ปึด โพน ระฆังหรือกังสดาล เหมือนหมู่เทพบุตรคนธรรพ์
บรรเลงส่งเสด็จ 
   1.7 เครื่องประดับตกแต่งอื่นๆ เช่น ต้นกล้วย ต้น อ้อย เป็นต้น เป็นพืชผลทางการเกษตรท่ีบ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
   1.8 ขนมต้ม ขนมสัญลักษณ์ ของประเพณีลากพระ จัดประดับในตำแหน่งที่เหมาะสมแทน 
ข้าวต้มมัดท่ีโยนใส่บาตรองค์พระพุทธโคดม 
 
2. การจัดตกแต่งเรือพระ 
  เรือพระเป็นองค์ประกอบท่ีเด่นและสำคัญยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี จึงควร
คำนึงถึงเรื่องต่อไปนี ้
   2.1  ลักษณะตัวเรือพระ หากเป็นรถควรปิดอำพรางอย่าให้เห็นตัวรถ 
   2.2  สองข้างเรือพระควรจัดทำเป็นพญานาคเพื่อสะท้อนตำนานการเสด็จลงมาทางบันไดนาค
ของพระพุทธองค์ 
   2.3  การใช้วัสดุประดับตกแต่งควรใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น 
   2.4  หากจำเป็นจะต้องใช้โฟมหรือวัสดุสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ควรปกปิดอำพรางด้วยวัสดุ
ธรรมชาติให้มิดชิด 
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   2.5  ป้ายแสดงช่ือวัดให้มีขนาดใหญ่ เด่น เห็นได้ชัดเจน จัดไว้ในตำแหน่งท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย 
   2.6  การใช้แสงสว่าง ในขณะท่ีชุมนุมเรือพระ ให้เรือพระจัดหาอุปกรณ์ท่ีจำเป็นมาติดต้ังเองโดย
คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการติดต้ัง 
 
3 การจัดเคร่ืองประโคม  
    3.1 เครื่องประโคมประกอบด้วย ปึด โพน กังสดาล หรือระฆัง 
    3.2 ลักษณะทำนองท่ีใช้ จะต้องเป็นเพลงคุม เพลงเดิน เพลงลากวิ่ง  สำหรับเรือพระนครศรีธรรมราชเท่านั้น  
     3.3 เพลงร้อง  จัดหาเพลงร้องยุคเก่า หรือจะแต่งขึ้นใหม่ก็ได้ แต่ให้สอดคล้องกับ ประเพณีลากพระ 
 
4. การประกวด การประโคมดนตรี และ เพลงลากพระ 
    4.1 จังหวะดนตรี ท่ีใช้ประกอบขณะคุมเรือพระ ขณะเดิน หรือ ลากวิ่ง และ จังหวะการร้องเพลง
ลงจังหวะสอดรับกับดนตรี 
    4.2  แม่เพลง/ต้นเสียง พิจารณาท่ีพลังเสียงและความต่อเนื่องของการร้องนำ 
    4.3  อารมณ์และความพร้อมเพรียงของลูกคู่ ผู้ร่วมขบวนว่ามีอารมณ์ร่วมสนุกสนานครื้นเครงเพียงใด 
    4.4  เนื้อเพลงเน้นท่ีเนื้อหาสาระของเพลง นอกจากจะสนุกสนานแล้ว จะพิจารณาสาระท่ีควรค่า
แก่การส่งเสริมด้วย 
    4.5  จำนวนผู้แสดง (เฉพาะในการประกวด) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน และ ไม่เกิน 15 คน 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มาของประเพณีลากพระภาคใต้ 
  ลากพระหรือชักพระเป็นประเพณีของชาวภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เล่ากันมาเป็นเชิง

พุทธตำนานว่าสาเหตุมาจากเศรษฐีคนหนึ่งแห่งเมืองราชคฤห์ ลงอาบน้ำพบไม้จันทน์แดงลอยน้ำมาแล้วนำไม้นั้นมา
กลึงเป็น บาตร ต่อจากนั้นก็เอาไปแขวนไว้ปลายไม้สูง ร้องป่าวประกาศ ให้ผู ้ที ่แสดงตนว่าเป็นพระอรหันต์แสดง
ปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปเอาบาตรนั้นลงมาให้ได้  ใครปฏิบัติได้ ตนจะนับถือไปตลอดชีวิต 

  มีกลุ่มท่ีอวดตนว่า เป็นพระอรหันต์ปรารถนาจะได้บาตรนั้นหลายพวก แต่มิอาจทำได้  จนล่วงไปแล้ว 
7 วัน เศรษฐีคิดว่าไม่มีพระอรหันต์ในโลกเป็นแน่แท้ พระโมคคัลลาน์ ได้หยั่งรู้ความคิดนี้รู้สึกว่าการคิดเช่นนั้นเหมือนย่ำยี
หมิ่นประมาทพระพุทธศาสนา จึงตัดสินใจอนุญาตให้พระปิณโฑลภารทวาชะ แสดงปาฏิหาริย์เหาะไปเอาบาตรจันทน์
แดงนั้นไปถวายพระพุทธองค์  พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่าการกระทำดังนี้มิสมควรแล้วให้ทำลายบาตรจันทร์แดงนั้นเสีย  
และทรงบัญญัติ สิกขาบท  ห้ามสาวกกระทำปาฏิหาริย์สืบไป 

  ฝ่ายเดียรถีย์ได้โอกาสอวดตัวว่าที่ตนไม่แสดงคุณานุภาพ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ต่อ
จากนี้ไปจะสำแดงปาฏิหาริย์แข่งฤทธิ์กับพระสมณโคดม 
   พระสมณโคดมตรัสว่า ถ้าหากเดียรถีย์จะกระทำปาฏิหาริย์ พระองค์ก็จะทำปาฏิหาริย์บ้างและ               
ในท่ีสุดพระสมณโคดม ก็ประกาศจะกระทำยมกปาฏิหาริย์ท่ีต้นมะม่วง 
   ภายหลังเดียรถีย์ทราบข่าว ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีต้นมะม่วงในเขตปริมณฑลหนึ่ง โยชน์
โดยรอบ ให้ขุดถอนทำลายให้ส้ินอย่างไรก็ตาม แม้เดียรถีย์จะพยายามขัดขวางด้วยวิธีการใดก็ไม่สำเร็จ  ในท่ีสุดพระ
สมณโคดมก็กระทำยมกปาฏิหาริย์ท่ีต้นมะม่วงได้ตามท่ีเปล่งวาจาไว้ 
   มหาชนทั้งหลายที่ติดตามข่าวต่างชื่นชม ยินดี และเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาพระสมณโคดมมาก
ยิ่งขึ้น ต่างแห่แหนจะเข้าเฝ้า แต่พระพุทธองค์ได้เสด็จเข้าพรรษาในดาวดึงสพิภพ และเทศนาโปรดพระพุทธมารดา
ตลอดไตรมาส ต้ังแต่วัน แรม 1 ค่ำ เดือน 9 
   มหาชนทั้งหลายที่มาชุมนุมกันอยู่ต่างรู้สึกเสียดายที่เข้าเฝ้าไม่ทัน และพอถึงวัน แรม 1 ค่ำเดือน
11 ทราบว่าพระพุทธองค์จะเสด็จจากดาวดึงส์มา ณ ท่ีใกล้ประตูเมืองสังกัสสะต่างไปรอรับเสด็จ และจ้องจะใส่บาตร
พระพุทธโคดม แต่คนหนาแน่นไม่อาจเข้าถึงได้จำเป็นต้องเอาข้าวห่อใบไม้ และโยนใส่บาตร ซึ่งปักษ์ใต้พัฒนามาใช้
ใบกระพ้อห่อต้มเป็นขนมสัญลักษณ์ของประเพณีลากพระ 
   ในการเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ครั้งนั้น พระอินทร์เนรมิต พระยานาคเป็นบันไดทิพย์ด้วยเป็นผู้ท่ีเคย
อยูส่วรรค์มาก่อน ภายหลังหนีพระยาครุฑซึ่งเป็นพี่น้องต่างมารดาไปอยู่บาดาลเป็นผู้เช่ีอมโลกสวรรค์กับมนุษย์ตลอดมา 
โดยหัวนาคอยู่พื้นดินหางนาคยาวถึงสวรรค์ดาวดึงส์ 
   พระอินทร์เนรมิตบันไดทองอยู่เบื้องขวาเป็นท่ีลงแห่งเทวดา บันไดเงินอยู่เบื้องซ้ายเป็นท่ีลงแห่งพรหม 
และบันไดแก้วอยู่ท่ามกลางเป็นทางเสด็จแห่งพระสัพพัญญู ในโอกาสนั้นบันดาลเปิดโลกสวรรค์ มนุษย์ และ นรกให้
มองเห็นกันได้  ปัญจสิขรคันธัพพ์เทพบุตร ดีดขับร้องนำเสด็จ มีเทพอัญเชิญเครื่องสูง มีเศวตฉัตร พัดโบก  บังสูรย์ 
กางกั้นแห่แหนส่งเสด็จ 

  ในประเพณีลากพระ ใช้พระลากเป็นพระปางอุ้มบาตรยืนบนบันไดแก้วในบุษบก หรือ  นมพระท่ี
ตกแต่งอย่างประณีตแทนพระพุทธโคดมท่ีย่างก้าวลงมาทางบันไดแก้ว มีเครื่องประโคม ประกอบด้วย ปืด โพน และ
กังสดาล หรือ ระฆัง เหมือนดนตรีของคนธรรพ์บรรเลง สองข้างลำเรือทำเป็นนาค เหมือนบันไดนาคท่ีพระอินทร์เนรมิตให้
พระพุทธองค์เสด็จดำเนินลงจากดาวดึงส์ชาวบ้านลากไปตามถนนหนทางมีบทร้องเพื่อความสนุกสนานตลอดทาง 
เหมือนครั้งท่ีมหาชนรอการเสด็จของพระพุทธองค์หลังจากโปรดพระพุทธมารดา  

ผศ.ประหยัด  เกษม 


