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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเรื่องศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนว
พุทธศาสนาเถรวาทมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธ
ศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับในปุพพเปตพลีและ ๓) เพื่อศึกษาแนวความคิด
เรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทย พบว่า ปุพพเปตพลี หมายถึง การ
ท าบุญแล้วอุทิศไปให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตระหว่างคนท่ียังมีชีวิต
และผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วมีมาต้ังแต่สมัยอินเดียโบราณจนถึงสมัยและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนไทยจะเห็นได้
จากทุกครั้งท่ีมีท าบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา คนไทยมักจะนิยมอุทิศบุญนั้นให้แก่ญาติมิตรผู้
ล่วงลับไปแล้วเสมอ จนกลายมาเป็นประเพณีในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน 

ค าส าคัญ : 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 บทน า 

พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยมาช้านานเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนท่ัวไป 
คนไทยยอมรับปฏิบัติตามค าสอน ตลอดจนประเพณี พิธีกรรมทางพุทธศาสนา จนเป็นเหตุให้ค าสอน
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปสู่วิถีชีวิตของคนไทยทุกครั้งท่ีมีการท าบุญ เช่นการให้ทานบริจาคเงิน
ทองสร้างศาสนสถาน,โบสถ์ วัดวาอาราม, รวมถึงไปการรักษาศีล และการท าสมาธิภาวนามักจะนิยม
กรวดน้ าอุทิศกุศลผลบุญที่ได้ท าแล้วไปให้แก่ผู้มีพระคุณท้ังหลายท่ีล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวร 
และสัตว์โลกท้ังหลายให้มารับบุญจากเราและขอให้มีความสุขในภพภูมิท่ีไปเกิด การท าเช่นนี้เรียกว่า 
ปุพพเปตพลี คือ การอุทิศส่วนกุศลท่ีได้ท าแล้วส่งไปให้ญาติท้ังหลายท่ีไปเกิดในภพภูมิของเปรตการท า
ปุพพเปตพลีนี้ได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานกลายมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งามในสังคมไทยทียังได้รับการสืบทอดปฏิบัติกันต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
อยากจะศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
หลักธรรมท่ีเพี่ยวข้องกับปุพพเปตพลีท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้มีอย่างไรบ้างจึงมีวัตถุประสงค์คือ 

 

 

 



๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. เพื่อศึกษาหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับในปุพพเปตพลี 

๓. เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทย 

๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ 
ค้นคว้ าข้อมู ลทุ ติยภูมิ  โดยน ามาวิ จัย เอกสารเกี่ ยวกับ แนวคิดเรื่องปุพพ เปตพลีตามแนว
พระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทยประกอบเอกสารแล้วน าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ี
ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔ สรุปผลการวิจัย 

๑.แนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ปุพพเปตพลี คือ การ
ท าบุญแล้วอุทิศไปให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความมีน้ าใจผูกพันกันระหว่างคนท่ีมีชีวิต
อยู่และผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม มีความส าคัญในการด าเนินชีวิตเพราะ
ส่งเสริมด้านความสามัคคี ด้านการเสียสละ และด้านความกตัญญู พระพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลมา
จากอินเดียโบราณมีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่นพระไตรปิฏก อรรถกถามังคลัตถทีปนีและอรรถ
กถาพระธรรมบท เป็นต้น เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงการท าปุพพเปตพลี อุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติมิตรหรือ
ลูกหลานผู้ล่วงลับไปแล้วใหม้ีความสุขความเจริญ อันเป็นความส่งความปรารถนาดีต่อกันท้ังผู้ท่ีมีชีวิต
อยู่และผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ปุพพเปตพลีในทางพระพุทธศาสนาโดยย่อมี ๒ อย่างคือ ๑) การอุทิศบุญ
ให้แก่ผู้ตายไปแล้วมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันคือ (๑) ปัตติทานมัย คือการท าบุญด้วยการเฉล่ียส่วนแห่งความ
ดีให้แก่ผู้อื่น (๒) ทักษิณานุประทาน ทานเจตนาเป็นเหตุให้บุญเจริญเพิ่มพูนขึ้น (๓) บุพเปตพลี คือ 
การท าบุญอุทิศให้ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วและ(๔) มตกทาน คือ ทานท่ีอุทิศผู้ท่ีล่วงไปแล้ว๒) การอุทิศบุญ
ให้แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ โดยการแบ่งบุญให้ด้วยการท าความดีแล้วส่งความดีไปให้ท่ีเราเรียกว่าแผ่เมตตา ดัง
เรื่องสุขสามเณร เป็นต้น 

๒. หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับในปุพพเปตพลี พบว่า มีหลักธรรม คือ ๑) หลักบุญกิริยาวัตถุ 
คือ ทาน บุญส าเร็จด้วยทาน ศีล บุญส าเร็จด้วยศีลและภาวนา บุญส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา ๒) 
หลักการบูชา คือ บูชาด้วยเครื่องสักการะและปฏิบัติบูชา ๓) หลักกตัญญูกตเวที การรูบุญคุณคนอื่น



แล้วตอบ ๔) หลักพลีกรรม ๕  คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี  ๕) หลักทิศ ๖ 
คือ บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะทิศ ๖ ไม่ว่าจะเป็น เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล่วงลับตายจากกัน
ก็ต้องท าบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นปุพพเปตพลีไปให้ ๖) บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ  

๓. แนวความคิดเร่ืองปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมไทยพบว่า 
ความเช่ือของคนไทยได้มีมาโดยล าดับเริ่มต้ังแต่ความเช่ือด้ังเดิม ความเช่ือแบบพราหมณ์ และความ
เช่ือแบบพุทธศาสนา คือ ความเช่ือเรื่องกรรม นรก สวรรค เป็นต้น ด้วยความเช่ือนี้เมื่อชาวพุทธ
ท าบุญต่าง ๆ ต้องท าบุญอุทิศกุศลไปให้ อันเป็นการสงเคราะหตอญาติมิตรด้วยกันและกันจนมีอิทธิพล
ต่อสังคมไทยด้านต่างๆ คือ ๑) ด้านประเพณี มีประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับปุพพเปตพลี การท าบุญอุทิศ
แก่ผู้ตาย เช่น ท าบุญสวดศพ ครบ ๗ วัน  ๕๐ วัน  ๑๐๐ วัน ท าบุญหลังตายบ้างเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย 
จนกลายมาเป็นขนบ ประเพณี ท่ียึดือปฏิบัติในทุกภาคของประเทศไทย เช่นประเพณีก๊วยสลาก ของ
ภาคเหนือ พิธีชิงเปรต ของภาคใต้ พิธีสารท ของภาคกลางและพิธีบุญแจกข้าวของอิสานซึ่งประเพณี
เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ๒) ด้านสังคมไทย เมื่อบุคคลได้สร้างบุญแล้ว และได้ท าการ
เจริญเมตตาจิตขยายส่วนบุญ ท่ีตนได้ท าแล้วไปให้บุคคลอื่น จึงส่งผลให้ ไม่เฉพาะแต่ตนเองเท่านั้นท่ี
ได้รับความสุขอันเกิดข้ึน จากคุณธรรมภายในจิตใจของตน แต่บุคคลอื่น ท่ีอาศัยอยู่ในสังคมรอบข้างก็
พลอยได้รับความสุขไปด้วยท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได้อย่างแน่นอน  ๓) ด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เปตตพลีมีการท าบุญเพื่อส่ังสมบุญให้กับตนเอง เพื่ออุทิศให้แก่บรรพชน เพื่อบูชาคุณ
ของคน และเพื่ อเป็นการบูชาเทพยดาท้ังหลายเปตตพลีนั้น ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อม แก่
พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่นการท าบุญ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

๕ บทสรุป 

ปุพพเปตพลี คือ การอุทิศส่วนบุญให้แก่ ผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ์ แล้วพัฒนาผสมผสานกับความเช่ือด้ังเดิมของคนไทย กลายมาเป็นประเพณีการท าบุญอุทิศ
ส่วนบุญให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ยาย ตลอดจนญาติพี่น้อง และเจ้ากรรมนายเวรจนท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา 
สามารถหล่อหลอมสังคมได้เป็นอย่างดี 

๖ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทย
นั้นมีความเปล่ียนแปลงมากในปัจจุบันหรือเยาวชนมีความเช่ือในเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง ดังนั้นในการ
ท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเรื่องต่อไปนี้ 

๑) การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการประเพณีชิงเปรตของชาวนครศรีธรรมราช 



๒) การศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลงของประเพณีไทยท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
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พระมหาสุพจน์ ค าน้อย,“การศึกษาวิเคราะห์คาสอนเรื่องการอุทิศส่วนบุญในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
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