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สวัสดีค่ะ ภาพต่อไปนี้นะคะ เราจะพูดเก่ียวกับการใส่บาตร ขั้นตอนการใส่บาตร 

ทั้งหมดมีอยู่สิบแปดภาพด้วยกันนะคะ เริ่มจากภาพที่หนึ่ง ภาพที่หนึ่งเราเห็นอะไรบ้าง 

เห็นคุณยายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงนอนนะคะ คุณยายนั่งอยู่บนเตียงนอน 

ลักษณะคือคุณยายพ่ึงตื่นนอน คุณยายพ่ึงตื่นนอน นั่งอยู่บนเตียงนอน 

และคุณยายก็กําลังยกมือขึ้นทั้งสองข้างเป็นเหมือนกัน ยืดเส้นใช่ไหมคะ ยืดเส้นเล็กน้อย 

คุณยายพ่ึงตื่นนอน ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อย นั่งอยู่บนเตียงนอน 

ข้างหลังของคุณยายมีผ้าห่มสีฟ้าใช่ไหมคะ เป็นผ้าห่มแสดงว่าคุณยายเนี้ยพ่ึงตื่น 

และก็คุณยายนั่งอยู่ตรงข้างเตียงนอน ทําไมถึงรู้ว่าคุณยายพ่ึงตื่น 

เพราะว่าเป็นเวลาเช้าใช่ไหมคะ ดูจากที่หน้าต่าง ที่หน้าต่างเราจะเห็นพระอาทิตย์ 

พระอาทิตย์กําลังขึ้นในตอนเช้า มีแสงสว่างขึ้นมา พระอาทิตย์กําลังขึ้นตอนเช้า 

มีพระอาทิตย์อยู่ตรงภูเขา ที่ภูเขามีต้นไม้เราเห็นต้นไมอ้ยู่สองต้น จริงๆ แล้วมีหลายต้นแหละ 

แต่ว่าในรูปเราเห็นสองต้น คุณยายพ่ึงตื่นนอนตอนเช้า ยืดเส้นยืดสายอยู่บนที่นอน นะคะ  

 

ภาพต่อมา ภาพที่สอง คุณยายทําอะไรเอ่ย คุณยายกําลังทําอาหารทํากับข้าว คุณยายกําลังทํา 

เขาเรียก กําลังคนใช่ไหมคะ ใช้มือคนกับข้าวอยู่ 

คุณยายมือซ้ายถือทัพพีแล้วก็คนกับข้าวที่อยู่ในหม้อ ส่วนหม้อที่อยู่ด้านขวาที่มีหูจับยาวๆ 

คุณยายกําลังหุงข้าวอยู่ ข้าวกําลังเดือด ข้าวกําลังสุกใช่ไหมคะเพราะว่ามีควันขึ้นมา 

คุณยายกําลังทํากับข้าวและก็หุงข้าวด้วย คุณยายตื่นเช้ามาทํากับข้าวและหุงข้าว  

 

ภาพต่อมา ภาพที่สาม คุณยายคนเดิมนะคะ ก็กําลังทําอะไรอยู่เอ่ย 

คุณยายกําลังตักข้าวใส่ถุงนะคะ ตักข้าวใส่ถุง เราจะเห็นอันแรก ถุงแรกเป็นถุงกับข้าวใช่ไหม 

เป็นที่มีสีๆ หน่อยเป็นสีน้ําตาล น่าจะเป็นแกงเป็นถุงที่เป็นแกง ถุงที่เป็นกับข้าว 

คุณยายตักกับข้าวใส่ถุงแรก และตักข้าว ข้าวจะมีลักษณะสีขาวใช่ไหมคะ 

ตักข้าวใส่ในถุงที่สอง หลังจากที่คุณยายทํากับข้าวและหุงข้าวเสร็จแล้ว 

คุณยายก็ตักกับข้าวใส่ถุง และก็ตักข้าวใส่ถุงด้วยนะคะ คุณยายมือขวาเนี่ยถือทัพพีใช่ไหมคะ 

เป็นทัพพียาวๆ ทัพพีนี้ไว้สําหรับตักข้าว คุณยายตักข้าวใส่ถุง  
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ภาพที่สี่ เมื่อคุณยายทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณยายก็เดินออกมาที่หน้าบ้าน 

คุณยายเดินออกมาที่หน้าบ้าน ในรูปเราเห็นมีโต๊ะพับนะ เป็นโต๊ะพับอันแบบง่ายๆ โต๊ะพับง่ายๆ 

หนึ่งตัวนะคะ คุณยายวางข้าวและกับข้าวบนโต๊ะพับตัวนี้นะคะ ที่วางอยู่หน้าบ้าน 

ลักษณะการแต่งตัวของคุณยายเป็นยังไง คุณยายใส่เสื้อสีขาวเนอะแบบเรียบร้อยหน่อย 

ใส่เสื้อสีขาวแขนยาวแล้วก็นุ่งกระโปรงหรือใส่กระโปรงสีขาว ประมาณไม่ยาวมากอะ 

ประมาณกลางประมาณเลยหัวเข่านิดหน่อย แล้วก็คุณยายก็ใส่รองเท้าแตะสีดํา 

คุณยายทํากับข้าวเสร็จแล้วเดินออกมาหน้าบ้าน 

วางข้าวและกับข้าวบนโต๊ะพับที่วางอยู่หน้าบ้าน  

 

ภาพที่ห้า หลงัจากนั้นคุณยายก็ไปปลุกหลานสาวนะคะ คุณยายกําลังปลุกหลานสาวอยู่ 

ซึ่งหลานสาวหลับอยู่ใช่ไหมคะ เพราะว่าเป็นเวลาตอนเช้า หลานสาวหลับอยู่บนที่นอน 

เราเห็นหลานสาวนอนอยู่บนหมอน แล้วก็ห่มผ้าห่มสีเหลืองด้วย 

แล้วก็หลานสาวเอามือขึ้นมาวางอยู่บนหมอนด้วยข้างๆ แก้มนะคะ ก็คือหลานเนี่ย หลับอยู่ 

คุณยายก็มาปลุก ทําท่าปลุกคุณยายเอามือจับที่ตัวหลานแต่ว่าอยู่บนผ้าห่มเนอะ 

คุณยายจับตัวหลานแล้วก็ปลุก โอเค บอกว่าตื่นได้แล้วจ๊ะ นะ หลานจ๊าตื่นได้แล้วจ๊ะ 

คุณยายก็ปลุกหลานขึ้นมา  

 

ภาพที่หก หลังจากนั้นปลุกมาทําอะไรคะ ปลุกหลานมาเพ่ือมานั่งรออยู่ที่หน้าบ้าน 

ในภาพเราเห็นเป็นภาพหน้าบ้านของคุณยายคนหนึ่งนะคะ ที่อยู่กับหลานคนหนึ่ง 

คุณยายกับหลานนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆ สองตัวนะ นั่งอยู่คนละตัว คุณยายนั่งตัวหนึ่ง 

หลานนั่งตัวหนึ่งนะคะ และข้างหลังของคุณยายมีโต๊ะนะคะ โต๊ะพับเล็กๆ อะนะตัวหนึ่ง 

แล้วก็มีกับข้าวแล้วก็มีข้าวที่คุณยายเตรียมไว้วางอยู่บนโต๊ะนะคะ คุณยายนั่งรออยู่ที่เก้าอี้ 

หลานก็นั่งรออยู่ที่เก้าอี้ด้วย แต่จริงๆ แล้วตามหลักเนี่ย 

ควรจะต้องนั่งรออยู่ด้านหลังเก้าอี้ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราจะได้ดูกับข้าวด้วยแล้วก็รอพระไปด้วย 

นั่งอยู่ที่หลังเก้าอี้จะดีกว่านะคะ  
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ภาพที่เจ็ด ภาพที่เจ็ดเป็นใครคะ เราเห็นพระ เราเห็นเด็กวัด พระกําลังเดินมา 

เด็กวัดก็เดินมาด้วย พระเดินนําหน้า เด็กวัดเดินตามมาข้างหลัง พระถือบาตรมาด้วยใช่ไหมคะ 

บาตรเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆ ถ้วยนะแล้วก็มีฝาปิด เราเรียกว่าบาตรพระ 

พระถือบาตรพระมาด้วยอยู่ด้านหน้านะคะ แล้วก็กําลังเดินมาข้างหน้า 

ลักษณะของพระคือยังไงคะ ไม่มีผมใช่ไหมคะ แล้วก็ใส่ชุดสีเหลือง ชุดสําหรับพระที่ใส่เรียกว่า 

จีวรนะคะ พระใส่จีวรสีเหลือง พระไม่ใส่รองเท้านะคะ พระเดินนําหน้า 

ส่วนเด็กวัดเดินตามมาข้างหลัง เด็กวัดที่เดินตามมาข้างหลังก็แต่งตัวปกตินะคะ 

ไม่ก็เป็นเด็กวัดทั่วไป ไม่ต้องโกนผม ก็คือมีผมปกติ 

เด็กวัดอาจจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนที่เป็นอาสาสมัครที่ต้องการมาช่วย ช่วยพระก็ได้ 

มาช่วยพระถือของ เด็กวัดแต่งตัวธรรมดานะ แต่งเสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้น 

แล้วก็ใส่เป็นรองเท้าแตะธรรมดา ส่วนกระเป๋าที่เด็กวัดถือเนี่ย เป็นเขาเรียกว่า 

เป็นกระเป๋าย่ามอะไรอย่างนี้นะคะ เป็นกระเป๋าย่ามสะพาย 

ที่สะพายอยู่ที่ไหล่นะเพ่ือที่จะไว้ใส่ของได้เยอะๆ  

 

ภาพที่แปด ภาพที่แปดเห็นคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็หลานเนี่ย นั่งอยู่ที่พ้ืนนะ 

นั่งอยู่บนเสื่อละกัน นั่งอยู่บนเสื่อ แล้วก็คุณยายกับหลานเนี่ย ถอดรองเท้าไว้ข้างหลัง 

เห็นไหมคะ ยายถอดรองเท้าหลานถอดรองเท้าไว้ข้างหลัง แล้วคุณยายก็นั่งบน 

เหมือนกับผ้าหรือว่าเป็นเสื่อนะ ผ้าหรือเสื่อนั่งรออยู่บนนั้นนะคะ แล้วก็ถืออาหารอยู่ในมือ 

ยายถืออาหารในมือ หลานถืออาหารอยู่ในมือนะคะ ส่วนพระก็ยืนนะคะ 

พระยืนอยู่ถือบาตรอยู่ข้างหน้า พระถือบาตรอยู่ข้างหน้านะคะ ใส่จีวรสีเหลือง 

แล้วก็มีเด็กวัดที่ถือกระเป๋าย่ามที่ยืนรออยู่ด้านหลังนะคะ ทําไมถึงต้องถอดรองเท้า 

เพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพนะคะ แสดงความเคารพต่อ 

ต่อพระด้วยเพราะว่าพระก็ไม่ใส่รองเท้าเหมือนกัน  

 

ภาพที่เก้า ภาพที่เก้าเราเห็นอะไร เป็นภาพเดิมเลย คือคุณยายแล้วก็หลานใช่ไหมคะ 

คุณยายถอดรองเท้าไว้ด้านหลัง หลานถอดรองเท้าไว้ด้านหลัง แล้วก็นั่งอยู่บนผ้าหรือบนเสื่อ 

แล้วก็เอาอาหารขึ้นมา จบ เขาเรียกจบไว้ที่หน้าผากนะคะ 
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เอามาไหว้หรือเอามาจบไว้ที่หน้าผาก เพ่ือขอพรให้กับตัวเองนะ เหมือนกับว่าหรือว่า 

หรือว่าต้องการที่จะส่งบุญในครั้งนี้ที่ทํา ส่งบุญไปให้กับคนอื่นคนที่ตายไปแล้ว 

คนที่เสียชีวิตไปแล้ว ยายและหลานก็ขอพรนะคะ ก็จะไหว้ ขอพรสักเล็กน้อยนะคะ 

แล้วพระก็ยืน ยืนรออยู่ เด็กวัดก็ยืนรออยู่ด้วย  

 

ภาพที่สิบ ภาพที่สิบก็หลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วใช่ไหมคะ พระก็ลักษณะคือ 

พระถือบาตรพระไว้อยู่ก็คือ ตัวบาตรพระเป็นสีขาวแล้วก็มีฝาบาตรพระสีดํา พระกําลังเปิด 

เปิดฝาบาตรขึ้นมานะคะ มือข้างหนึ่งอุ้มบาตรไว้และอีกข้างหนึ่งเปิดฝาบาตรขึ้นมา 

พระเปิดฝาบาตรขึ้นมานะคะ  

 

ภาพที่สิบเอ็ด คุณยายก็ลุกขึ้นใช่ไหมคะ คุณยายลุกขึ้นและใส่ข้าวและกับข้าวที่เตรียมไว้ 

คุณยายลุกขึ้นใส่ข้าวและกับข้าวที่เตรียมไว้ในบาตรพระ บาตรพระที่พระเปิดฝาไว้อยู่นะคะ 

คุณยายใส่ข้าวและกับข้าวลงไปในบาตรพระ  

 

ภาพที่สิบสอง โอเค หลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระก็ที่ถือบาตรไว้ใช่ไหม 

แล้วก็พระก็ปิดฝาบาตรลง ฝาบาตรที่มีสีดําพระก็ปิดลงไป  

 

ภาพที่สิบสาม คุณยายก็นั่งเหมือนเดิมในรูป 

เราเห็นคุณยายและหลานก็นั่งลงเหมือนเดิมแล้วก็มีรองเท้าที่ถอดไว้อยู่ด้านหลังด้วย 

คุณยายและหลานนั่งอยู่บนเสื่อนะคะ แล้วก็เอามือ เขาเรียกว่าพนมมือไว้ที่หน้าผาก 

พนมมือคือการไหว้ใช่ไหมคะ เอามือทั้งสองข้างมาประกบกัน แล้วก็เอาไว้ที่หน้าผาก 

เรียกว่าพนมมือ หรือการไหว้ การไหว้ ไหว้พระ 

พระในรูปก็คือพระก็ยืนรออยู่และเด็กวัดก็ยืนรออยู่ด้านหลังพระ  
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ภาพที่สิบสี่นะคะ ภาพที่สิบสี่ก็คือ เสร็จแล้วใช่ไหมคะ ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็ทําพิธี 

พระพูดให้พรใช่ไหมคะ พระก็ให้พรแต่เป็นภาษาบาลี 

พระให้พรกับยายและหลานเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาของพระใช่ไหมคะ 

ภาษาบาลีซึ่งแปลได้ว่าโอเค ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่สิ่งดีๆ  

 

ภาพที่สิบห้า ภาพที่สิบห้า หลังจากที่พระให้พรเรียบร้อยแล้ว ก็พระก็หันหน้าใช่ไหมคะ 

หันหน้าหรือหันหลังเนี่ยละ หันหลังมาหาเด็กวัดใช่ไหมคะ แล้วก็เปิดฝาบาตรขึ้น 

พระหันหลังมาหาเด็กวัดเปิดฝาบาตรขึ้นแล้วเด็กวัดก็หยิบนะคะ 

หยิบอาหารหยิบข้าวที่อยู่ในบาตรพระเนี่ย เอามาใส่ไว้ในกระเป๋าย่ามของตัวเองนะคะ 

เพ่ือทีพ่ระจะได้ไม่ต้องถือไปตลอดใช่ไหมไม่ต้องถือไปตลอด เพ่ือที่ให้ในบาตรเนี่ย โล่งนะคะ 

สําหรับในการไปเดินหาชาวบ้านครั้งต่อไป สําหรับให้ชาวบ้านมาใส่บาตรต่อไป 

ดังนั้นเด็กวัดจึงช่วยหยิบข้าวและกับข้าวใส่ในกระเป๋าย่ามของตัวเอง 

ก็คือเด็กวัดช่วยถือของนั้นเอง  

 

ภาพที่สิบหกนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็เดินกลับนะคะเดินกลับ 

เด็กวัดก็เดินกลับเหมือนกันนะคะ สังเกตพระจะไม่มีผมใช่ไหม โกนผม 

พระต้องโกนผมหมดเลยนะคะ แล้วก็พระก็จะใส่จีวรสีเหลืองแล้วก็จะมีบาตรนะคะ 

พระจะถือบาตรที่มีฝาบาตรพระอยู่ด้วย และส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กวัดนะคะ 

ที่คอยเดนิตามช่วยถือของ  

 

ภาพที่สิบเจ็ด ก็หลังจากเสร็จกิจกรรมการใส่บาตรแล้วนะคะ 

คุณยายกับหลานก็เก็บของใช่ไหมคะ คุณยายยืนอยู่คุณยายใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้ว 

แล้วก็คุณยายก็ถือ ถือผ้าหรือถือเสื่ออันเล็กๆ เนี่ย ถือไว้อยู่ในมือ 

ส่วนหลานก็นั่งอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะ 

นั่งอยู่ทีพ้ื่นหลานกําลังทําท่าใส่รองเท้าอยู่เพราะว่ารองเท้าของหลานเนี่ย มันไม่ใช่รองเท้าแตะ 

ใช่ไหม มันเป็นรองเท้าเหมือนคล้ายๆ กับรองเท้าผ้าใบนะใส่ยากนิดหนึ่ง ต้องนั่งแล้วก็ใส่ 
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ใส่ยากนิดหนึ่ง หลานก็แต่งตัวยังไงคะ หลานใส่เสื้อกันหนาว คล้ายๆ กับเสื้อกันหนาวเนอะ 

แล้วก็มีฮู้ดอยู่ข้างหลังด้วย ใส่เสื้อกันหนาวสีขาวแขนขาวแล้วก็ใส่กางเกงสีดําขายาว 

หลานกําลังนั่งอยู่ที่พ้ืนแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบ  

 

ภาพที่สิบแปดนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไหม คุณยายกับหลานก็แต่ง 

เขาเรียกว่าใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือ ม้วนเสื่อนะคะ 

คุณยายเดินนําหน้าแล้วก็คุณยายถือเสื่อไว้ที่ข้างตัวแต่ว่าเสื่อนั้น เป็นยังคะ 

ม้วนแล้วม้วนเป็นกลมๆ เรียบร้อยแล้ว คุณยายถือเสื่อ เก็บกลับเข้าไปในบ้าน 

และหลานก็เหมือนกันหลานก็คือใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้ว 

แล้วก็ม้วนเสื่อเรียบร้อยแล้วและหลานก็ถือเสื่อไว้ที่ข้างลําตัวใช่ไหมคะ 

ถือเสื่อไว้ที่ข้างลําตัวแล้วก็เดินตามคุณยายเข้าบ้านเหมือนกันนะคะ 

ก็สําหรับภาพนี้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการใส่บาตร ขั้นตอนการใส่บาตรนะคะ 

ส่วนใหญ่พระจะมาในช่วงเช้า ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิ คือปกติพระจะมาในช่วงเช้าอยู่แล้ว 

คือพระจะเดินบิณฑบาตตั้งแต่ อาจจะตีห้า ถึงแปดโมงในช่วงเช้า เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆ 

เพ่ือให้ชาวบ้านได้มาทําบุญได้มาใส่บาตรนะคะ 

สําหรับโอกาสหน้าเราก็เจอกันใหม่ในภาพต่อๆ ไป สวัสดีค่ะ 


