
บทท่ี 8 
เทศกาล และ พธีิกรรม 

ของประเทศอาเซียน 



เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 

      ความเชื่อ ประเพณี  วัฒนธรรมไทย 
ขนบธรรมเนียมทั้งหลาย เป็นสิ่งดีงาม 

ทีบ่รรพบุรุษของเราได้สั่งสมและ 
สืบทอดต่อกันมาจนเป็นเอกลกัษณ์ 

ทีแ่สดงถึงความเป็นชาติไทย  



ประเทศอาเซียน 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



        ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นท่ีใกลชิ้ดและมีดินแดน
ติดต่อกนั   เช่น   ลาว   พม่า   กมัพชูา และมาเลเซีย  จะมี
วฒันธรรมบางส่วนท่ีคล้ายคลึงกันหรือมีมติความเช่ือและ
ประเพณีท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นศาสนา  
เช่น พระพทุธศาสนา เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดประเพณีท่ีคลา้ยคลึง
กนั  ส่วนศาสนาอิสลามในมาเลเซีย  ก็จะพบว่ามีความ
คลา้ยคลึงกบัจงัหวดัชายแดนทางภาคใตแ้ต่กลบัประเทศเพื่อน
บา้นท่ีอยู่ห่างออกไป  เช่น  สิงคโปร์  บรูไน  ก็จะท าให้มี
วฒันธรรมบางอยา่งท่ีแตกต่างกบัของไทย   

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



การนับถือศาสนาของชาวอาเซียน 
         วฒันธรรม ประเพณี  เทศกาล และ พิธีกรรมต่างๆ  ของ
ชาวอาเซียนนั้น มีพื้นฐานมาจากศาสนาอย่างปฏิเสธไม่ได ้ 
ฉะนั้น มาดูกนัว่า ประชาชนของแต่ละประเทศนบัถือศาสนา
อะไรกนับา้ง  
          1. บรูไน ดารุสซาลาม : กว่าร้อยละ 65 นบัถือศาสนา
อิสลามนิกายซุนน่ี รองลงมาคือพุทธ คริสต์และความเช่ือ
พื้นเมือง 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



          2. กมัพูชา : ร้อยละ 95  นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท 
ซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติ 
          3. อนิโดนีเซีย : เกือบ 90 เปอร์เซ็นนบัถือศาสนาอิสลาม 
ท่ีเหลือก ็คริสตนิ์กายโปรแตสแตนท ์แคทอลิก ฮินดู และพทุธ 
         4. ลาว :  ร้อยละ 75 นบัถือศาสนาพทุธ รวมไปถึงท่ีเหลือ 
นบัถือผ ีบรรพบุรษ 

การนับถือศาสนาของชาวอาเซียน  (ต่อ) 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



           5. มาเลเซีย : ร้อยละ 61.3 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อย
ละ 19.8 นบัถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 9.2   นบัถือศาสนาคริสต ์
ร้อยละ 6.3   นบัถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นบัถือลทัธิ
ขงจ๊ือ ลทัธิเต๋า 
           6.  เมยีนมาร์ : นบัถือศาสนาพทุธ ประมาณร้อยละ 90 
ศาสนาคริสตร้์อยละ 5 ศาสนา 
อิสลามร้อยละ 3.8 ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05  

การนับถือศาสนาของชาวอาเซียน  (ต่อ) 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



            8. สิงคโปร์ : ศาสนาพุทธ, ขงจ้ือ, เต๋า, อิสลาม, คริสเตียน  
และฮินดู ไม่มีศาสนาประจ าชาติ แต่มีส่วนของการเลือกไม่นับถือ
ศาสนาดว้ย 
            9. เวียดนาม : ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ 
นิกายมหายาน ลัทธิขงจ่ือ  เ ต๋าพุทธมหายาน โรมันคาทอลิก 
โปรเตสแตนต ์
          10. ประเทศไทย : นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 93 
รองลงมา คือ อิสลาม  คริสต ์ ฮินดู และอ่ืนๆ 

การนับถือศาสนาของชาวอาเซียน  (ต่อ) 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



เทศกาลของประเทศในอาเซียน 
      ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีเทศกาลมากมาย ขอยกตวัอยา่ง
มาเฉพาะเทศกาลท่ีน่าสนใจประเทศละ 1 เทศกาลเท่านั้น 
      1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) : 
            National Day of Brunei Darussalam (วันชาติบรูไน) 
ทุกๆวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี จะมีการเฉลิมฉลองวนัชาติ
โดยจะมีขบวนพาเหรดในชุดหลากสีเเละมีการสวดมนต์ใน
แบบมุสลิมตามมสัยดิทัว่ประเทศ 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



2. ประเทศกมัพูชา (Cambodia) : เทศกาลน า้ 
       เทศกาลน ้ า เป็นเทศกาลประจ าปีของประเทศกมัพูชา โดย
จะมีการเฉลิมฉลองดว้ยการแข่งเรือยาว การแสดงพลุดอกไม้
ไฟ และขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ "โตนเลสาบ" เทศกาล
น ้ า เป็นเทศกาลประจ าปีของประเทศกัมพูชา ท่ีจัดข้ึนทุกปี
ตั้งแต่วนัข้ึน 14 ค ่า 15 ค ่า จนถึงแรม1 ค ่า เดือนพฤศจิกายน ซ่ึง
ทางการกมัพูชาประกาศให้เป็นวนัหยุด 3 วนั เทศกาลน้ีคลา้ย
ประเพณีลอยกระทงของไทย  

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



3. ประเทศอนิโดนีเซีย (Indonesia) : Nyepi   ปีใหม่ของบาหล ี
       ตามปฏิทินตะวนัตก Shaka ปฏิทิน (Saka) ส าหรับเกา้
เดือนแรกของวันท่ีดวงจันทร์ใหม่ อินโดนีเซียเรียกว่า
วนั Niepi, ภาษาจีนท่ีเรียกว่าส่วน เป็นวนัสงบวนัท่ีทุกคน
เขา้พกัท่ีบา้นและนัง่ในสมาธิไม่ตั้งไฟไม่กินไม่ออกไปขา้ง
นอกในเวลากลางคืนจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เปิดไฟให้อยูก่บั
ความเงียบของเทศกาล 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



4. ประเทศลาว  (Laos) : เทศกาลบุญข้าวประดบัดนิ 

           งานเทศกาลบุญขา้วประดบัดิน อยู่
ในเดือนสิงหาคม ห่อข้าวปะดบัดิน จัด
ข้ึนในวนัแรม 14 ค ่า เดือน 9 ตามปฏิทิน
ทางจนัทรคติเป็นงานท าบุญเพื่อระลึกถึง
ผูล่้วงลบัไปแลว้ (เน้นอุทิศส่วนกุศลไป
ใหแ้ก่ไปใหแ้ก่ผไีม่มีญาติ) 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



5. มาเลเซีย (Malaysia) : เทศกาลปีใหม่ของมาเลเซีย(Deepavali) 
          Deepavali ในภาษาสันสกฤตมาจากรากศพัท์ “Row of 
Light”  หรือ    แถวของแสงสว่างแห่งชยัชนะ ตน้ก าเนิด
ประวติัความเป็นมาของเทศกาล   Deepavali    เป็นการต่อสู้
ของ 2ฝ่าย ระหว่างความดี และความชัว่ คือ Narakasura ปิศาจ
ร้ายอาศยัในความมืด เม่ือบา้นเรือนหลงัใดจุดตะเกียงเพื่ออาศยั
แสงสว่างในการด ารงชีพ Narakasura จะฆ่ามนุษยเ์พื่อไม่ให้
เกิดแสงสว่าง ท าให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลวั ตามความเช่ือ
ของชาวฮินดู ท าใหต้อ้งสวดมนตอ์อ้นวอนพระ 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



6. ประเทศเมยีนมาร์  (Myanmar) : เทศกาลตนิาญัง (Dinagyang) 

           นอกจากการจัดแสงดนตรีและเดินขบวน
พาเหรดแลว้ ชาวเมืองอิโลอิโย จะน ารูปจ าลองของ
นักบุญวานโต นินอย มาแห่ฉลองทัว่เมือง รวมถึง
จัดประกวดเต้นร าไปตามท้องถนน ซ่ึงนับเป็น
จุดเด่นของงานน้ี 

            เทศกาลตินาญัง (Dinagyang) เป็นงานร่ืนเริงท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองอิโลอิโย (lloilo) ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับเกาะปาเนย์ จัดข้ึนสัปดาห์
ท่ี  4  ของเ ดือนมกราคม เ พ่ือฉลองให้แ ก่นักบุญซานโต นินอย 
เช่นเดียวกนั  

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



7. ประเทศฟิลปิปินส์ (Philippines) : เทศกาลดนิาญัง (Dinayang) 
                เทศกาลตินาญังของจังหวดัอิโล 
อิโล จัดข้ึนทุกวนัอาทิตย์ท่ีสามของเดือน
มกราคม มีท่ีมาจากขบวนแห่รับพระรูปของ
พระเยซูนอ้ย (Santo Nino หรือ Child Jesus) 
ท่ีบาทหลวงชาวสเปนน าเขา้มาในฟิลิปปินส์
หลายร้อยปีมาแล้ว โดยนับถือว่าพระองค์
ช่วยขบัไล่โจรสลดัซ่ึงมกัมารุกรานชาวเกาะ
ในสมยัโบราณ 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) : เทศกาล Singapore River Hong Bao 

               เทศกาล Singapore River Hong Bao 
ถกูจดัข้ึนทุกๆเดือนกมุภาพนัธ์ มีการเเสดงพลุ
ละลานตา และขบวนเรือพาเหรดประดบัไฟ
อยา่งสวยงามท่ีแม่น ้าสิงคโปร์    
 เทศกาลน้ีได้มีการจัดท่ีแม่น ้ าและ 
Marina นกัเดินทางสามารถเดินเล่นและร่วม
เฉลิมฉลองกับชาวสิงคโปร์ในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



9. ประเพณีเวยีดนาม (Vietnam) : เทศกาลตรุษจนีเวยีดนาม 
          วนัข้ึนปีใหม่ ของชาวจีน   ส าหรับ
ชาวเวียดนามจะเรียกเทศกาลน้ีว่า "Tet 
Nguyen Dan" หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Tet  
โดยเทศกาลดงักล่าวถือว่า เป็นเทศกาลท่ี
ส า คัญ แ ล ะ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ข อ ง ช า ว
เวียดนาม "Tet Nguyen Dan" หมายถึง 
เชา้แรกของวนัปีใหม่ โดยนบัจากปฏิทิน
ตามจนัทรคติ  

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



10. ประเทศไทย (Thailand) : สงกรานต์ 
         สงกรานต์เป็นเทศกาลวนัส้ินปีเก่าข้ึน
ปีใหม่ของคนไทย พิธี สงกรานต์ ถือเป็น
ประเพณีการเฉลิมฉลองวนัข้ึนปีใหม่ของ
ไทยท่ียึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน 
สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอ้ืออาทร 
คว าม รั ก  ค ว ามผู กพัน  ท่ี มี ต่ อ กันทั้ ง
ครอบครัวชุมชน สงัคม และศาสนา 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



เทศกาลส าคญัทางศาสนาอาเซียน 
1. ประเทศบรูไน  :  เทศกาล ฮารีรายา 
2. ประเทศกมัพูชา : ระบ าอปัสรา และเทศกาลน ้า 
3. ประเทศอนิโดนีเซีย : วนัข้ึนปีใหม่ฮินดู นีเยปิ, วนักาลุงกนั,  
    วนัคูนิงกนั และวนัสรัสวตี 
4. ประเทศลาว : ประเพณีบุญขา้วประดบัดิน 
5. ประเทศมาเลเซีย : เทศกาลซาบาห์, เทศกาลกาไว ดายคั,  
     เทศกาลฮารีรายอ, วนัตรุษจีน, วนัดีปาวลี, ทริสสิกลั (Trisikal)  
     สามลอ้ถีบมาเลเซียระบ าดาตุนจูลุด, วา่วบุหลนั และปันจกัสีลตั  
     (pencek silat)  

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



เทศกาลส าคญัทางศาสนาอาเซียน (ต่อ) 
       6. ประเทศพม่า : งานไหวพ้ทุธเจดีย ์หรือ “พยาบะเวด่อ”    
           ประเพณี ปอยส่างลอง  
       7. ประเทศฟิลปิปินส์ : เทศกาลอาติ,  เทศกาลซินูลอ็ก,  
           เทศกาลดินาญงั   
     8. ประเทศสิงค์โปร์ : Singapore River Hong Bao 
       9.  ประเทศเวยีดนาม : เทศกาลเต๊ด (Tet Nguyen Dan) 
      10. ประเทศเวยีดนาม : เทศกาลเต๊ด Tet Nguyen Dan 

เทศกาลและพธีิกรรม 
ของประเทศอาเซียน 



สรปุ 

                  การเช่ือมโยงทางสังคม วฒันธรรม ถือเป็นหัวใจของการ
เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ถึงแมว้่าแต่ละประเทศ
ต่าง ๆ จะมีความหลากหลาย ทั้ งในเร่ืองชาติพันธ์ุ ภาษา วิถีชีวิต 
ประเพณี วฒันธรรม ฯลฯ มีลกัษณะเหมือนหมอ้ใบใหญ่ท่ีอุดมไปดว้ย
ความหลากหลายความแตกต่าง มีลกัษณะของความเป็นพหุสังคมสูง 
แต่ภายใตค้วามหลากหลายเหล่านั้น กลบัมีตน้รากทางวฒันธรรม หรือ
มีทุนทางวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงเป็นการง่ายท่ีจะเช่ือมโยงกนัได้
มากยิง่ข้ึน ผา่นการเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมของชาวอาเซียน 



สรปุ (ต่อ) 
           เทศกาลและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่
ละประ เทศ ในกลุ่ มอ า เ ซี ยน  ย่อม มี
ความส าคญัไม่นอ้ยท่ีจะเช่ือมโยงคนหรือ
ประชาชนของแต่ละชาติในอาเซียนให้
เ กิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือกันในด้านอ่ืนๆ 
ต่อไป พร้อมกนันั้นยงัสามารถร่วมมือกนั
พฒันาเทศกาลและพิธีกรรมของแต่ละ
ประเทศเพื่อการท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 



The End 


