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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษำประวัติและ
ควำมเป็นมำของประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร 
๒) เพื่อศึกษำหลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดำหำร และ ๓) เพื่อศึกษำวิเครำะห์หลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองท่ีมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร ผลกำรวิจัยชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลือง
ดง ได้รักษำประเพณีฮีตสิบสอง คือ กำรท ำบุญประจ ำแต่ละเดือนมำช้ำนำน ได้ปฏิบัติตำมหลักพุทธ
ธรรมท่ีปรำกฏในประเพณีฮีตสิบสองประจ ำคือหลักศรัทธำ หลักบุญกิริยำวัตถุ กตัญญูกตเวทีและหลัก
พลีกรรม ๕ เป็นต้น หลักธรรมเหล่ำนี้ได้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงเป็นอย่ำงยิ่ง
เพรำะท ำให้ชำวภูไทเป็นคนใจบุญสุนทำน อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณคน เป็นต้นซึ่งท ำให้ชำวภูไท
ได้ถือปฏิบัติมำจนเป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง 
อ ำเภอภูหลวง จังหวัดมุกดำหำรจนถึงปัจจุบัน   

ค าส าคัญ : ฮีตสิบสอง, หลักพุทธธรรม, ภูไทบ้านก้านเหลืองดง, 

 

Abstract 

 This thesis deals with three objectives as fallowing 1) to study history and 
background of old tradition of Phu Tai people in Ban kan Lueang Dong, Dong Lueang 
District Mukdaha Province 2) to study Buddhist Morality in Ban kan Lueang Dong, 
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Dong Lueang District Mukdaha Province 3) to analyze Buddhist Morality in Twelve 
Heets affect life style of Phu Tai people in Ban kan Lueang Dong, Dong Lueang 
District, Mukdahan Provine. 

 The research reveale that Phu Thai people of Ban Kan Lueang Dong has 
been maintain Twelve Heets tradition which is the tradition of monthly merit in 
twelve months since ancient time. Impurely Makig merit regarding to the Buddhist 
principle such as gibing, faith, the ten items of meriteriowr, ad the primeiple of five 
saerifieer in Twelve Heets,  in fluencer an the life style of Phu Tai People in Ban Kan 
Lueang Dong, Dong Luang District, Mukdahan Pravine. This tradition causer Phu Thai 
become giving, humble, grateful etc. It is a good culture that as the identity of the 
Phu Thai people in Ban Kan Lueang Dong, Dong Luang District, Mukdahan province 
until the present.  
Keywords : Dhamma, the culture twelve months festival, Bankhanluangdong 
 

๑.บทน า 

ชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอภูหลวง จังหวัดมุกดำหำร อพยพเข้ำมำสู่ประเทศไทย
ครั้งแรกมำกัน ๓ กลุ่มคือ ๑) ท้ำวเทพสมบัติภูไทกลุ่มท่ี ๒ ท้ำวหลวงสงครำมและกลุ่มท่ี ๓ ท้ำวอนุลี๓ 
ชำวภูไทมีลักษณะนิสัยท่ีรักสงบ รักควำมเป็นธรรม รักควำมสงบ แต่ก็กล้ำหำญ ไม่ชอบกำรกดขี่ข่ม
เหง มีควำมเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ กตัญญูรู้คุณ ชอบท ำบุญท ำทำน ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่ำเป็นคณะ 
มักเช่ือฟังค ำตักเตือนค ำส่ังสอนของพ่อแม่และหัวหน้ำของหมู่บ้ำน มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
เกี่ยวกับกำรแต่งงำน ภำษำพูด เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแรกเริ่มเดิมทีนับถือผีสำงเทวดำ ศำสนำ
ด้ังเดิมเป็นกำรนับถือผี นับถือบรรพบุรุษ บูชำแถน (ผีฟ้ำ ผีเส้ือเมือง) และยังนับถือศำสนำพรำหมณ์ 
ต่อมำจึงได้นับถือพระพุทธศำสนำ ได้น ำหลักพุทธธรรมมำปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต โดยกำรสอดแทรก
หลักธรรมเข้ำไปในประเพณีเหล่ำนั้นเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มชนทุกหมู่ เหล่ำมีกำรบอกกล่ำวส่ังสอนกันมำ 
ผ่ำนพิธีกรรม ประเพณีควำมเช่ือเหล่ำนี้เช่นพิธีกรรมเรียกขวัญประเพณีฮีตสิบสองครองสิบส่ี เป็นต้น
ของคนภูไทยจึงเป็นกำรช่วยสร้ำงควำม มั่นใจและควำมมั่นคง  สร้ำงควำมสุขทำงกำยและเป็นขวัญ
ก ำลังใจท่ีดีในกำรด ำเนินชีวิตท ำให้มีควำมสุขท้ังกำย ท้ังใจและหลักพุทธธรรมก็มีควำมส ำคัญต่อควำม
เช่ือและประเพณี พิธีกรรมอันเป็นรำกฐำนฐำนของวิถีชีวิตของคนในชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ  ท ำให้มี
ควำมซำบซึ้งตรึงใจในประเพณี และวัฒนธรรมนั้นๆ ดังท่ี รศ. อุดม บัวศรี ไดกล่ำวไวในวัฒนธรรม
อีสำนว่ำ ประเพณีท่ีถือเป็นหลักในกำรผูกพันกันทำงสังคมบำงอย่ำงยั่งยืนเช่นแหเทียนพรรษำในเดือน 
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บัว อ.ดงหลวง วันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 



๘ ท่ีจังหวัดอุบลรำชธำนีบุญบั้งไฟเดือน ๖ ท่ีจังหวัดยโสธร บุญปรำสำทผ้ึงในเดือน ๑๑ ท่ีจังหวัด
สกลนครและเลย ไหลเฮือไฟเดือน ๑๑ ท่ีจังหวัดนครพนม นอกนั้นก็เป็นประเพณีท่ีท ำกันอยู่เป็น
ประจ ำในหมูบ้ำนเช่น ข้ำวจ่ีข้ำวประดับดิน ข้ำวสำก ซ ำฮะ เข้ำกรรม คูณลำน เทศนผะเหวด หรือ
เวสสันดรชำดก เปนตน๔  ในประเพณีต่ำงๆ เหล่ำนั้นมักพบหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำท่ีสอดคลอง
ต่อวิถีชีวิตและควำมเช่ือในประเพณี พิธีกรรมของชำวภูไทท่ีมีกำรปฏิบัติสอดแทรกควำมเช่ือต่ำง ๆ 
กับหลักธรรมในพระพุทธศำสนำได้อย่ำงกลมกลืนและน ำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทำงกำรด ำเนิน
ชีวิต  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำประวัติและควำมเป็นมำของประเพณีฮีตสิบสองชำวภูไทบ้ำน
ก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำรว่ำมีหลักพุทธธรมอะไรอยู่บ้ำงและมีผลต่อกำรด ำเนิน
ชีวิตของชำวภูไทอย่ำงไร เพื่อเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ชำวภูคงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำของชุมชนสืบไป 

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑. เพื่อศึกษำประวัติและควำมเป็นมำของประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลือง
ดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร 

๒. เพื่อศึกษำหลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร 

๓. เพื่อศึกษำวิเครำะห์หลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชำวภูไท
บ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร 

 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) โดยค้นคว้ำทำงเอกสำร
ตำมล ำดับ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้ำน ำมำเรียบเรียงย่อควำม จำกข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ 
ค้นคว้ำข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ำมำวิจัยเอกสำรเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองท่ีมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำรและจำกกำรสัมภำษณ์ผู้รู้ใน
ชุมชนประกอบเอกสำรแล้วน ำเสนอผลงำนวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรศึกษำวิจัย 

๔. ผลการศึกษา 

๑)ประวัติและควำมเป็นมำของประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดำหำรพบว่ำ เดิมทีชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงเดิมอพยพมำจำกเมืองวัง ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมี ๓ กลุ่มคือ ๑) ท้ำวเทพสมบัติภูไทกลุ่มนี้อพยพมำจำกเมือง
วังอังค ำ(ภูไทกะแต๋บ) ต้นตระกูล เช้ือวังค ำกลุ่มท่ี ๒ ท้ำวหลวงสงครำมเป็นผู้น ำกลุ่มโดยอพยพมำจำก
                                                             

๔ อุดม บัวศรี ,วัฒนธรรมอีสาน,(ขอนแกน : คลังนำนำวิทยำ, ๒๕๔๖), หนำ ๙. 



เมืองค ำอ้อค ำเขียว (ภูไทอีตู่ ภูไทสู) ต้นตระกูลสุค ำภำ กลุ่มท่ี ๓ ท้ำวอนุลีเป็นผู้น ำกลุ่มกลุ่มนี้คือ กลุ่ม
ภูไทเซโปน (ภูไทกะตำก) ต้นตระกูลเหง้ำโอสำชำวภูไท๕ โดยมีควำมเช่ือและพิธีกรรมมำต้ังแต่ครั้ง
โบรำณได้รับอิทธิพลมำจำกพิธีกรรมของศำสนำพรำหมณ์หรือฮินดูและพระพุทธศำสนำแบบเถรวำท
และมหำยำนมีคติควำมเช่ือท่ีเกี่ยวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปำฏิหำริย์ ผีสำงเทวดำ และพญำนำค เป็น
ต้น๖ และควำมเช่ือทำงพุทธศำสนำเรื่องกรรม บุญ-บำป นรก-สวรรค์ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและพิธีกรรม
ของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงอ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร๗ จนกลำยมำเป็นประเพณีฮีตสิบสอง 
คือประเพณีกำรท ำบุญประจ ำเดือนท่ีท ำให้ชำวภูไทในอดีตและปัจจุบันท่ีมีวิถีชีวิตรักษำสืบทอดกันต่อ
ต่อ ๆ มำกลำยมำเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดำหำร  

๒) หลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดำหำร พบว่ำ หลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองในแต่ละเดือนนั้นสำมมำรถจัดกลุ่มดังนี้
๑) หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับกำรบ ำเพ็ญบุญท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยตรงมี ๖ บุญ หรือ ๖ เดือน คือ บุญเข้ำ
กรรม บุญข้ำวจี่ บุญผะเหวด บุญเข้ำพรรษำ บุญออกพรรษำ  และบุญกฐิน ซึ่งจะมีหลักพุทธธรรมคือ
หลักบุญกิริยำวัตถุ ๓ หลักทำน หลักศรัทธำ หลักบุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ๒) หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับกำร
บ ำเพ็ญบุญด้วยตนเองเพื่อเป็นกำรสร้ำงเสริมบุญไว้ใช้ในชำติหน้ำได้แก่บุญซ ำฮะ บุญเข้ำพรรษำ บุญ
ออกพรรษำ  และบุญกฐิน  ซึ่งจะมีหลักพุทธธรรมคือหลักบุญกิริยำวัตถุ ๓ หลักทำน หลักศรัทธำ หลัก
บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ ๓) หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับกำรบ ำเพ็ญบุญท่ีเกี่ยวกับขวัญก ำลังใจในกำรด ำรงชีพกำร
อยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดสุข คือ บุญสงกรำนต์ บุญบั้งไฟ บุญเข้ำกรรม ซึ่งจะมีหลักพุทธธรรมคือหลัก
สัคหวัตถุ ๔  หลักทิศ ๖ และ๔) หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับกำรบ ำเพ็ญบุญท่ีเกี่ยวกับกำรอุทิศบุญส่งถึงผู้
ล่วงลับไปแล้วอันเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูมี ๒ บุญคือ บุญข้ำวประดับดินและบุญข้ำวสำก มีหลัก
พุทธธรรมคือหลักกตัญญูกตเวที หลักบูชำ ๒ หลักพลีกรรม ๕ จะเห็นได้ว่ำกำรสอดแทรกหลักธรรม
ในทำงพระพุทธศำสนำเข้ำไปด้วยเพื่อเป็นกุศโลบำยในกำรส่ังสอนอบรมประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เป็นกำรเช่ือมสำยสัมพันธ์ระหว่ำงคนท่ียังมีชีวิตอยู่และคนท่ีตำยไปแล้วให้ระลึกถึงกันและกันเสมอแม้
จะตำยจำกกันไปแล้วก็ตำมเมื่อถึงเทศกำลประเพณีท่ีส ำคัญในแต่ละเดือนต้องมีกำรท ำบุญอุทิศให้แก่
กันและยังน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันเพื่อควำมร่มเย็นเป็นสุขแห่งชีวิต 

                                                             
๕ สัมภำษณ์พระครูมงคลสมนคุณ(ล้วน)กลฺยำคุโณ,อำยุ ๑๐๒  ปีวัดโพธิชัยบ้ำนหนองหนำว ต.หนองบัว 

อ.ดงหลวง วันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖ สัมภำษณ์นำยสำนวุธ สุค ำภำ อำยุ  ๓๘ ปี บ้ำนเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง  จ.

มุกดำหำรนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลหนองแคน,วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 
๗ สัมภำษณ์,พระครูมงคลสมนคุณ(ล้วน)กลยำคุโณ, วันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐. 



๓) วิเครำะห์หลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชำวภูไทบ้ำน
ก้ำนเหลืองดง อ ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดำหำร พบว่ำ มีอิทธิต่อวิถีชีวิตชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงใน
หลำย ๆ ด้ำนดังนี้ ๑) ด้ำนศำสนำคือประเพณีแต่อย่ำงท้ังสิบสองเดือนนั้นส่ิงหนึ่งท่ีชำวภูไทบ้ำน
ก้ำนเหลืองดงท ำเป็นประจ ำคือกำรไปเตรียมกำรต่ำง ๆ ท่ีวัด กิจกรรมประเพณีเกี่ยวข้องกับวัดวำ
อำรำมพระศำสนำท้ังส้ิน เนื่องจำกควำมศรัทธำท่ีมีต่อพระสงฆ์ จึงมักจะมีกำรเตรียมอำหำรหวำนคำว
ไปท ำบุญตักบำตรท่ีวัดแล้วจึงอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยมีกำรน ำหลักพุทธธรรมไป
ใช้ในชีวิตประวันเช่นรู้จักกำรให้ทำน ควำมเสียสละทรัพย์แรงกำย แรงใจ เสียสละแรงงำนตนต่องำน
ในของชุมชน ของหมูบ้ำนให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวมด้วยควำมเต็มใจเสียสละก่อให้เกิดควำม
รัก สำมัคคี แม้กระท่ังกำรไปวัดมักจะมีกำรสมำทำนรักษำศีล ๕ งดเว้นกำรด่ืมสุรำในวันพระส ำคัญ ๆ 
ทำงศำสนำและงำนประเพณีท่ีส ำคัญ นิยมไปรักษำอุโบสถศีลท่ีวัดมีกำรสวดมนตไหวพระกันเป็น
ประจ ำ ๒) ด้ำนประเพณีทุก ๆ ประเพณีฮีตสิบสองของชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงนั้นมักมีหลักพุทธ
ธรรมสอดแทรกไว้เป็นหลักปฏิบัติเสมอ เช่นควำมกตัญญุกตเวที คือกำรรู้อุปกำรท่ีท่ำนท ำแล้วและ
ตอบแทนมักจะมีในประเพณีต่ำง ๆ เช่นบุญคูณลำน ประเพณีบุญข้ำวประดับดิน เป็นต้น ซึ่งประเพณี
เหล่ำนี้ท ำให้ชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงมีควำมกตัญญุกตเวทีต่อบุคคลพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำ ยำย ผู้สูงอำยุ ผู้
มีพระคุณท้ังหลำย กตัญญูต่อสรรพสัตว์ วัวควำยท่ีเคยใช้งำนเมื่อถึงเวลำประเพณีงำนบุญคูณลำนจะมี
พิธีผูกขวัญเรียกขวัญวัว ควำย เพื่อเป็นกำรระลึกถึงพระคุณ กตัญญูต่อธรรมชำติเช่นบูชำพระยำแถน
ในประเพณีบั้งไฟ บูชำพระแม่โพสพ ท่ีดลบันดำลให้ฝนตกมีควำมอุดมสมบูรณ์ ท ำไร่นำได้ผลผลิตดี 
อย่ำงนี้เป็นต้นชำวภูไทบ้ำนก้ำนเหลืองดงได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน ๓) ด้ำนสังคม วัดถือ
ว่ำเป็นศูนย์กลำงของชุมชน มีนักเรียน นักศึกษำ พ่อค้ำประชำชนเข้ำปฏิบัติธรรม ณ วัดในชุมชน ท ำ
ให้คนในชุมชนได้ท่ีร่วมกิจกรรมประเพณีฮีตสิบสองเสมอมำส่งผลให้มีควำมเคำรพอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ 
พระสงฆ์มีควำมเป็นอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขในสังคม ๔) ด้ำนจิตใจ ชำวภูไทยบ้ำนก้ำนเหลืองดงจะยึด
มั่นในค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ มีกำรรักษำศีล คือรักษำพฤติกรรมทำงกำย และวำจำ ให้งดงำม
เรียบร้อย กำรท ำ พูด คิด ก็ประกอบไปด้วยประโยชน์รูจักด ำเนินชีวิตด้วยควำมไมประมำท ๕) ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีในชุมชนเมื่อมีประเพณีเกิดขึ้นก็ร่วมใจกันบริจำคทำนเพื่อช่วยเหลือสังคม 
เช่น กำรบริจำคเงินทอดกฐินสำมัคคีบ ำรุงศำสนำ บริจำคทรัพย์บุญพระเข้ำกรรมอุปถัมภ์พระสงฆ์ แม้
กระท้ังกำรร่วมกันสร้ำงจิตส ำนึกแกเด็กและเยำวชน ให้รจัูกหวงแหนในวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น
ใหด้ ำรงไวสืบต่อไปช่ัวกำลนำน 

๕. บทสรุป 

ชำวภูไท บ้ำนก้ำนเหลืองดง นั้นได้อพยพมำจำกประเทศลำวเข้ำสู่ประเทศไทย ๓ กลุ่ม
ใหญ่ โดยมีควำมเช่ือและพิธีกรรมมำของศำสนำพรำหมณ์และพระพุทธศำสนำเข้ำมำปฏิบัติจนเกิด
เป็นประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี ซึ่งในประประเพณีเหล่ำนี้ได้สอดแทรกหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ



เข้ำไปด้วยเช่น กำรให้ทำน รักษำศีล กำรรู้จักเสียสละและควำมกตัญญูเป็นต้น ซึ่งชำวภูไทได้น ำ
หลักธรรมเหล่ำนี้มำใช้ในชีวิตประจ ำวันส่งผลให้มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณคนและใจบุญสุน
ทำน  

๖.ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยเห็นว่ำกำรศึกษำหลักพุทธธรรมในประเพณีชำวภูไทยังมีประเด็นท่ีน่ำศึกษำอีกมำก
ในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไปควรท ำเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑) ศึกษำผลกระทบท่ีเกิดจำกประเพณีฮีตสิบสองครองสิบส่ีของชำวภูไท 
๒) ศึกษำวิเครำะห์หลักพทุธธรรมในประเพณีกำรแต่งงำนของชำวภูไท 
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