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วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเรื่องศึกษาแนวคิดเรื่องปุ พพเปตพลีตามแนว
พุทธศาสนาเถรวาทมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่ อศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุท ธ
ศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับในปุพพเปตพลีและ ๓) เพื่อศึกษาแนวความคิด
เรื่องปุพ พเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาที่มีอิท ธิพ ลในสัง คมไทย พบว่า ปุพ พเปตพลี หมายถึง การ
ทาบุญแล้วอุทิศไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตระหว่างคนที่ยังมีชีวิต
และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีมาตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณจนถึงสมัยและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนไทยจะเห็นได้
จากทุกครั้งที่มีทาบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญ ภาวนา คนไทยมักจะนิยมอุทิศบุญนั้นให้แก่ญ าติมิตรผู้
ล่วงลับไปแล้วเสมอ จนกลายมาเป็นประเพณีในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ : ปุพพเปตพลี,หลักธรรม, สังคมไทย.
Abstract
The study emphasizes on following three objectives: 1) merit transference
in Buddhist scriptures, 2) belief of merit transference in Thai society and 3) merit
transference in Buddhist scriptures influencing on Thai society.
As the results of study, in the Buddhist scriptures state about merit
transference as transferring merits to the departed relatives. Importantly, living doer
should perform merit transference because merit transference are beneficial both for
living doer showing gratitude to someone departed and the departed relatives. That
is, the departed who is reborn in an unfortunate spirit form could be released from
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their suffering condition through the transferring of merits to them by friends and
relative who do some meritorious deeds. Additionally, the doer of merit
transference will feel gladness in his heart because aware of good deed.
Believe in merit transference of Thai society is influenced from Shamanism
and Buddhism along with traditional belief about transferring merits to the departed
one. After passing on someone who may be relatives or known persons, the living
favors transferring merit to departed one. Such believe was inherited since ancient
times. Recently, believe in merit transference according to Buddhist scriptures
becomes central feature influencing on Thai society, way of life, and tradition.
Therefore, whenever merit is performed, the living always transfers that merit to the
departed. Moreover, this has value of mind and create relation between living and
depated ones as well.
Keywords : Puppagptapli, Principle of Buddhadamma, Thai society.

๑ บทนา
พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยมาช้านานเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป
คนไทยยอมรับปฏิบัติตามคาสอน ตลอดจนประเพณี พิธีกรรมทางพุทธศาสนา จนเป็นเหตุให้คาสอน
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปสู่วิถีชีวิตของคนไทยทุกครั้งที่มีการทาบุญ เช่นการให้ทานบริจาคเงิน
ทองสร้างศาสนสถาน,โบสถ์ วัดวาอาราม, รวมถึงไปการรักษาศีล และการทาสมาธิภาวนามักจะนิยม
กรวดน้าอุทิศกุศลผลบุญที่ได้ทาแล้วไปให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวร
และสัตว์โลกทั้งหลายให้มารับบุญจากเราและขอให้มีความสุขในภพภูมิที่ไปเกิด การทาเช่นนี้เรียกว่า
ปุพพเปตพลี คือ การอุทิศส่วนกุศลทีไ่ ด้ทาแล้วส่งไปให้ญาติทั้งหลายที่ไปเกิดในภพภูมิของเปรตการทา
ปุพพเปตพลีนี้ได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานกลายมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามในสังคมไทยทียังได้รับการสืบทอดปฏิบัติกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
อยากจะศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทว่ามีความเป็นมาอย่างไร
หลักธรรมที่เพี่ยวข้องกับปุพพเปตพลีที่สามารถนาไปปฏิบัติได้มีอย่างไรบ้างจึงมีวัตถุประสงค์คือ

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับในปุพพเปตพลี
๓. เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมไทย

๓ วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามลาดับ รวบรวมข้อ มูลแล้วค้น คว้านามาเรียบเรียงย่อความ จากข้ อมูลที่ เชื่อ ถือได้ คื อปฐมภู มิ
ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โดยน ามาวิ จั ย เอกสารเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งปุ พ พเปตพลี ต ามแนว
พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมไทยประกอบเอกสารแล้วนาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่
ได้จากการศึกษาวิจัย

๔ สรุปผลการวิจัย
๑.แนวคิดเรื่องปุพ พเปตพลีตามแนวพุ ทธศาสนาเถรวาท พบว่า ปุพ พเปตพลี คือ การ
ทาบุญแล้วอุทิศไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความมีน้าใจผูกพันกันระหว่างคนที่มีชีวิต
อยู่และผู้ที่ล่ วงลั บไปแล้วเพื่อ แสดงกตั ญ ญู กตเวทิตาธรรม มีความสาคัญ ในการดาเนิ นชี วิต เพราะ
ส่งเสริมด้านความสามัคคี ด้านการเสียสละ และด้านความกตัญ ญู พระพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลมา
จากอินเดียโบราณมีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่นพระไตรปิฏก อรรถกถามังคลัตถทีปนีและอรรถ
กถาพระธรรมบท เป็นต้น เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงการทาปุพพเปตพลี อุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติมิตรหรือ
ลูกหลานผู้ล่วงลับไปแล้วให้มีความสุขความเจริญ อันเป็นความส่งความปรารถนาดีต่อกันทั้งผู้ที่มีชีวิต
อยู่และผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ปุพพเปตพลีในทางพระพุทธศาสนาโดยย่อมี ๒ อย่างคือ ๑) การอุทิศบุญ
ให้แก่ผู้ตายไปแล้วมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันคือ (๑) ปัตติทานมัย คือการทาบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความ
ดีให้แก่ผู้อื่น (๒) ทักษิณานุประทาน ทานเจตนาเป็นเหตุให้บุญ เจริญ เพิ่ม พูนขึ้น (๓) บุพเปตพลี คือ
การทาบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และ(๔) มตกทาน คือ ทานที่อุทิศผู้ที่ล่วงไปแล้ว ๒) การอุทิศบุญ
ให้แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ โดยการแบ่งบุญให้ด้วยการทาความดีแล้วส่งความดีไปให้ที่เราเรียกว่าแผ่เมตตา ดัง
เรื่องสุขสามเณร เป็นต้น
๒. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับในปุพพเปตพลี พบว่า มีหลักธรรม คือ ๑) หลักบุญกิริยาวัตถุ
คือ ทาน บุญ สาเร็จด้วยทาน ศีล บุญ สาเร็ จด้วยศีลและภาวนา บุญ สาเร็จด้วยการเจริญ ภาวนา ๒)
หลักการบูชา คือ บูชาด้วยเครื่องสักการะและปฏิบัติบูชา ๓) หลักกตัญญูกตเวที การรูบุญ คุณคนอื่น

แล้วตอบ ๔) หลักพลีกรรม ๕ คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ๕) หลักทิศ ๖
คือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะทิศ ๖ ไม่ว่าจะเป็น เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล่วงลับตายจากกัน
ก็ต้องทาบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นปุพพเปตพลีไปให้ ๖) บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ
๓. แนวความคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมไทยพบว่า
ความเชื่อของคนไทยได้มีมาโดยลาดับ เริ่มตั้งแต่ความเชื่อดั้งเดิม ความเชื่อแบบพราหมณ์ และความ
เชื่อแบบพุ ทธศาสนา คื อ ความเชื่อเรื่อ งกรรม นรก สวรรค เป็น ต้น ด้วยความเชื่อนี้ เมื่อชาวพุ ท ธ
ทาบุญต่าง ๆ ต้องทาบุญอุทิศกุศลไปให้ อันเป็นการสงเคราะหตอญาติมิตรด้วยกันและกันจนมีอิทธิพล
ต่อสังคมไทยด้านต่างๆ คือ ๑) ด้านประเพณี มีประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับปุพพเปตพลี การทาบุญอุทิศ
แก่ผู้ตาย เช่น ทาบุญสวดศพ ครบ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน ทาบุญหลังตายบ้างเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย
จนกลายมาเป็นขนบ ประเพณี ที่ยึดือปฏิบัติในทุกภาคของประเทศไทย เช่นประเพณีก๊วยสลาก ของ
ภาคเหนือ พิธีชิงเปรต ของภาคใต้ พิธีสารท ของภาคกลางและพิธีบุญแจกข้าวของอิสานซึ่งประเพณี
เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ๒) ด้านสังคมไทย เมื่อบุคคลได้สร้างบุญแล้ว และได้ทาการ
เจริญเมตตาจิตขยายส่วนบุญ ที่ตนได้ทาแล้วไปให้บุคคลอื่น จึงส่งผลให้ ไม่เฉพาะแต่ตนเองเท่านั้นที่
ได้รับความสุขอันเกิดขึ้น จากคุณธรรมภายในจิตใจของตน แต่บุคคลอื่น ที่อาศัยอยู่ในสังคมรอบข้างก็
พลอยได้ รั บ ความสุ ข ไปด้ ว ยท าให้ สั ง คมเกิ ด ความสงบสุ ข ได้ อ ย่ า งแน่ น อน ๓) ด้ า นการส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เปตตพลีมีการทาบุญเพื่อสั่งสมบุญให้กับตนเอง เพื่ออุทิศให้แก่บรรพชน เพื่อบูชาคุณ
ของคน และเพื่ อ เป็ น การบู ช าเทพยดาทั้ ง หลายเปตตพลี นั้ น ส่ ง ผลโดยตรงและโดยอ้ อ ม แก่
พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่นการทาบุญ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
๕ บทสรุป
ปุ พ พเปตพลี คื อ การอุ ทิ ศ ส่ วนบุ ญ ให้ แก่ ผู้ ล่ วงลั บ ไปแล้ว ได้ รั บ อิท ธิพ ลมาจากศาสนา
พราหมณ์ แล้วพัฒนาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย กลายมาเป็นประเพณีการทาบุญอุทิศ
ส่วนบุญ ให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย ตลอดจนญาติพี่น้อง และเจ้ากรรมนายเวรจนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
สามารถหล่อหลอมสังคมได้เป็นอย่างดี
๖ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมไทย
นั้นมีความเปลี่ยนแปลงมากในปัจจุบันหรือเยาวชนมีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง ดังนั้นในการ
ทาวิจัยครั้งต่อไปควรทาเรื่องต่อไปนี้
๑) การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการประเพณีชิงเปรตของชาวนครศรีธรรมราช

๒) การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเพณีไทยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
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