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บทคัดย่อ 

        วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑) เพื่อศึกษาประเพณีและคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณี
การบูชาของชาวอีสาน ๒) เพื่อศึกษาคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนต าบลผ่ึง
แดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน
ประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีการบูชาของชาวอีสานเป็นประเพณีตามฮีตสิบสอง ซึ่งแบ่งได้ ๔ 
ประเภท คือ (๑) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยตรง (๒) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับการท ามาหากิน (๓) 
ประเพณีท่ีเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการด ารงชีพ และ(๔) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที  คติ
ธรรมเป็นวัฒนธรรมของประเพณีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกิดจากคติความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาในการน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาของชาวอีสาน คือ หลักกรรมและ
การเวียนว่ายตายเกิด บุญและบาป ความดี ความช่ัวและความกตัญญูกตเวท ี
 คติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนเขตต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร พบว่าประชาชนต าบลผ่ึงแดดเป็นชนเผ่าด้ังเดิมและเป็นส่วนหนึ่งของชาวอีสาน จึงมี

                                                             

 ๑ นิสิตปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
นครราชสีมา 
 ๒ อาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๓ อาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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ความเช่ือเรื่องประเพณีและพิธีกรรมการบูชาปู่ตา เพื่อเป็นการเคารพ บูชาบรรพบุรุษ และท าบุญอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้และเพื่อขอโชค ขอลาภหรือส่ิงท่ีตนเองอยากได้ เพื่อให้ดลบันดาลความส าเร็จ



ด่ังปรารถนา แม้จะเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่ก็เช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีด ารงอยู่จริง และมีอ านาจคุ้มครองปกป้อง 
รวมท้ังอวยพรชัยให้ผู้ท่ีมาบนบานสานกล่าวต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ให้ประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ ค้าขาย ท างาน เรียนหนังสือ รวมไปถึงชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข 

ผลการวิเคราะห์คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของ
ประชาชนต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารพบว่า คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน
ประเพณีการบูชาปู่ตา แสดงถึงหลักกรรมและการเกิดใหม่ ท่ีปรากฏในลักษณะบุญและบาป อิทธิบาท 
๔ เป็นหลักการปฏิบัติ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักก ากับความประพฤติ สังคหวัตถุ ๔ เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจกันไว้ และความกตัญญูกตเวที เป็นความดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม  ท าให้เกิดคุณค่าด้านปัจเจก
บุคคล ด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านพระพุทธศาสนา เป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของคนในเรื่องบุญและบาป ความดี ความช่ัว ในขณะท่ีความเช่ือประเพณีการบูชาปู่ตานั้นก็เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของผู้คน ในแง่ความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกสบายใจ 

ค าส าคัญ  คติธรรมทางพระพุทธศาสนา, ประเพณี, การบูชาปู่ตา, ต าบลผ่ึงแดด 

ABSTRACT 

 The main purposes of this research has three objects; 1) to study the tradition 
and the proverb which appear in tradition of worship function  in Esan 2) to study the 
proverb which appear in tradition of worshiping Poo Ta in pheong Dad subdisdict 
Meung disdict Mukddahan Province 3)  to study an analyze proverb in buddhism 
which appear in tradition of worshiping Poo Ta in Esan.  This was a qualitative 
research to collect all data from academic paper, books and In depth Interview 

 A result of this study was found that tradition and the proverb which appear 
in tradition of worship function  in Esan.  The tradition of worship of the people of 
Isan is based on the Heetsipsong- traditions, which can be divided into four 
categories: (1) a tradition that is directly related to monks.  (2) traditions related to 
livelihood. (3) traditions related to morale  and (4) gratitude traditions. Morality is a 
culture of Buddhist traditions and rituals that are derived from the Buddhist beliefs in 
the application of Buddhist doctrines to practices in the past to the present.  The 
morality that appears in the tradition of worship of the people of Isan is that of 
karma and the cycle of death, the merit and  evil , wholesome and unwholesome  
and gratitude. 
 The proverb which appear in tradition of worshiping Poo Ta in pheong Dad 
subdisdict Meung disdict Mukdaham Province.  The people is an ancient public in 
Esan who has the belief in tradition and worship function Poo Ta for respect ancestor 
and do merit for them. Some people sometime ask for good fortune and for ordain 
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luck in life, because they have the belief in Deva, angle, solemn.  They require the 
success in career; working, salt, leaning, good luck and happiness. 
 The proverb and principle in Buddhism appeared in tradition for worship Poo 
Ta which consist of principle of action, rebirth, wholesome and unwholesome, basis 
of success, holy abiding, principles of service, previous benefactor and grateful 
person. The value of individual, the value of family, the value of society, the value of 
economy and the value of principle and proverb make them to belief in merit and 
evil, wholesome and unwholesome. The belief tradition of worship function Poo Ta 
in Esan with the belief in Buddhism get them for safety and happiness in daily life. 

Keyword:  Buddhist Proverbs, Ceremony,Poo-Ta Worship, Phuengdad 

๑.บทน า 
 พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคนอีสาน จนกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนามีมา
พร้อมกับประวัติศาสตร์คนอีสาน ประเพณีวัฒนธรรมทุกด้านมีรากฐานมาจากค าสอนของ
พระพุทธศาสนา จนกลายเป็นแบบแผนส าหรับการด าเนินชีวิต และเป็นเครื่องหล่อหลอมนิสัยของคน
อีสานให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาแห่งเหตุผล แต่พระพุทธเจ้าก็
ทรงสอนให้ชาวพุทธมีศรัทธา หรือความเช่ือและให้มีความเล่ือมใสในส่ิงท่ีควรเช่ือ ควรเล่ือมใส เพราะ
ความเช่ือเป็นคุณธรรมท่ีจ าเป็นเบื้องตน ในการน าไปสู่จุดหมายปลายทาง คนเราจึงท าอะไรต่าง ๆ 
ตามความเช่ือ เช่น ชาวพุทธปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ก็เพราะ
เช่ือว่า นิพพานมีจริง ถ้าไม่มีความเช่ือคนก็ไม่ท าอย่างท่ีเขาท า ถึงท าเพราะถูกบังคับ ก็ท าอย่างเสีย
ไม่ได้ ฉะนั้น ความเช่ือจึงเป็นคุณสมบัติอันจ าเป็นมาก๔ ชุมชนในต าบลผ่ึงแดด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
มุกดาหาร เป็นชุมชนด้ังเดิมของชาวอีสาน ท่ีเข้ามาปักหลักต้ังถิ่นฐานมานานกว่า ๒๙๕ ปีแล้ว ทุก
ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธและมีวัฒนธรรมประเพณีอีสาน คือ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นประเพณีการ
ท าบุญในแต่ละเดือนเป็นประจ าสืบต่อกันมา นอกเหนือจากการท าบุญตามประเพณีในแต่ละเดือนแล้ว 
ชาวบ้านในเขตต าบลผ่ึงแดด ยังมีพิธีกรรมการบูชาปู่ตาเป็นประจ า ท่ีท าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
แม้ว่าการบูชาปู่ตาจะไม่ใช่ประเพณีของศาสนาพุทธ แต่ชาวพุทธทั้งต าบลผ่ึงแดดก็ท าสืบต่อกันเรื่อยมา 
จนกลายเป็นประเพณีของชุมชน เป็นพิธีท่ีศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชุมชน จะเห็น
ได้จากทุกเทศกาลต่าง ๆ จะมีประชาชนจ านวนมากมาร่วมท าพิธีกรรมบูชาปู่ตา จึงท าให้ผู้วิจัยเกิด
ความสนใจถึงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพิธีกรรมการบูชาปู่ตาของชาวบ้านในเขตต าบล
ผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งศึกษามิติคุณค่าคติธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาว
ประชาชนต าบลผ่ึงแดด ว่าประโยชน์ต่อบุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและมีความเกี่ยวข้อง
เช่ือมโยงกันกับพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด แม้สภาพสังคมทุกวันนี้จะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
มาก มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ประเพณีการบูชาปู่ตาของชาวบ้าน 
กลับได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการสวนกระแสสังคมปัจจุบันอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้
ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาในประเด็นนี้  
                                                             

๔ แสง  จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สร้างสรรค์บุ๊ค จ ากัด, 

๒๕๔๔),หน้า ๙๔. 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อศึกษาประเพณีและคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาของชาวอีสาน 

๒.๒ เพื่อศึกษาคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนต าบลผ่ึงแดด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร 

๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของ
ประชาชนต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In Depth Interview) โดยมีขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวกับ
งานวิจัยคือ ประเพณีและคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาของชาวอีสาน, คติธรรมและวิเคราะห์
คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนต าบลผ่ึงแดด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร ๒)จัดท าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโดยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและโครงสร้าง ๓) น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ พระสงฆ์ ตาจ้ า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนต าบลผ่ึงแดด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๓๐ รูป/คน ๔) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ ๕)
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะน าเสนอผลการศึกษา 
๔. ผลการศึกษา  

การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนต าบล
ผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า 
 ๑. ประเพณีและคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาของชาวอีสาน ประเพณี หมายถึง 
ความประพฤติท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและได้ท าการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นต้นแบบ ท่ีจะ
ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง ประเพณี หมายถึง ระเบียบ แบบ
แผนท่ีก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคม
นั้น ๆ ฝ่าฝืนมักถูกต าหนิจากสังคม ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของสังคม 
โดยเฉพาะศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทย และช้ีให้เห็นว่าชาวไทยให้
ความส าคัญในการบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมท่ีงดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาต้ังแต่
โบราณกาล๕ ประเพณีและคติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาของชาวอีสาน พบว่าเป็นความเช่ือท่ี
ยึดถือเป็นแนวประปฏิบัติท่ีสืบ ๆ ต่อกันมาสืบรุ่นต่อรุ่น ด้วยการแสดงความเคารพ นับถือ บูชา นอบ
น้อมต่อบุคคลหรือส่ิงท่ีนับถือเล่ือมใสด้วยการแสดงออก ทางกาย ทางวาจา ทางใจ เป็นการปฏิบัติท่ีมี
มาต้ังแต่สมัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่ ทรงส่ังสอนให้พุทธบริษัทได้ท าความเคารพ นับถือ กราบ
ไหว้ บูชา ผู้ท่ีอายุมากแม้ท่านเหล่านั้นตายไปก็ยังคงให้ความส าคัญคือ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญ
อุทิศให้ท่าน ถือหลักปฏิบัติบูชาว่าเป็นมงคล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการยกย่อง ยอมรับนับถือ ไล่เสนียด 
ป้องกันการหลงผิด อบรมจิตใจให้ดีขึ้น เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เพื่อขจัดส่ิงอัปมงคล เพื่อหวังผลทาง
                                                             

 ๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พิธีกรรมและประเพณี , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 



๔ 

 

อภินิหาร ผู้ท่ีท าการบูชานั้นต้องมีจิตใจท่ีจะท าทานหรือบริจาคทาน ถือว่าเป็นลักษณะการบูชาด้วย
อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา๖ และเป็นการแสดงออกซึ่งส่ิงท่ีดีงามกับประเพณีการบูชาของชาวอีสาน
สอดคล้องกับประเพณีตามฮีตสิบสอง ซึ่งแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ (๑) เป็นประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์
โดยตรง เช่น บุญเข้ากรรม  บุญเข้าพรรษา  บุญออกพรรษา (๒) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับการท ามาหากิน 
เช่น บุญคูณลาน บุญบั้งไฟ (๓) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการด ารงชีพ เช่น บุญสงกรานต์ 
บุญซ าฮะ และ(๔) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที เช่น บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก โดย
คติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาของชาวอีสาน คือ หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด บุญและ
บาป ความดี ความช่ัวและความกตัญญูกตเวที 
 ๒. คติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชนเขตต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร พบว่าประชาชนต าบลผ่ึงแดดเป็นชนเผ่าด้ังเดิมและเป็นส่วนหนึ่งของชาวอีสาน จึงมี
ความเช่ือเรื่องประเพณีและพิธีกรรมการบูชาปู่ตา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
คือ ประชาชนในต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารพบว่า พิธีกรรมการบูชาปู่ตาของ
ประชาชนเขตต าบลผ่ึงแดด เพื่อเป็นการเคารพ บูชาบรรพบุรุษ และท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้
และเพื่อขอโชค ขอลาภหรือส่ิงท่ีตนเองอยากได้ เพื่อให้ดลบันดาลความส าเร็จด่ังปรารถนา แม้จะเป็น
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่ก็เช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีด ารงอยู่จริง และมีอ านาจคุ้มครองปกป้อง รวมท้ังอวยพรชัยให้ผู้
ท่ีมาบนบานสานกล่าวต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ค้าขาย ท างาน 
เรียนหนังสือ รวมไปถึงชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข คติธรรมท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของ
ประชาชนเขตต าบลผ่ึงแดด คือ การท าบุญอุทิศส่วนบุญ เป็นการบูชาตามคติความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาในคุณงามความดีของท่านเหล่านั้น เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 
โดยสังคหวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ ช่วยเหลือกัน หลักกรรมและการเกิดใหม่ เช่ือในบุญ
และบาป ความดี ความช่ัวและความไม่ประมาทในชีวิต 

๓. ผลการวิเคราะห์คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของ
ประชาชนต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารพบว่า คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน
ประเพณีการบูชาปู่ตา แสดงถึงหลักกรรมและการเกิดใหม่ ท่ีปรากฏในลักษณะบุญและบาป อิทธิบาท 
๔ เป็นหลักการปฏิบัติ พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักก ากับความประพฤติ สังคหวัตถุ ๔ เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจกันไว้ และความกตัญญูกตเวที เป็นความดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม  ท าให้เกิดคุณค่าด้านปัจเจก
บุคคล มีท่ียึดเหนี่ยวและท่ีพึ่งทางใจ เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ เกิดการยับยั้งช่ังใจในการประพฤติ
ผิด คุณค่าด้านครอบครัว เกิดความสามัคคี ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส เคารพเช่ือฟังผู้ใหญ่ 
คุณค่าด้านสังคม เกิดความเช่ืออันเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของชุมชน เกิดระเบียบทางสังคม มี
ความรักใคร่กลมเกลียวกัน พร้อมเพรียงกันเป็นหมู่คณะ ลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม คุณค่าด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้บุคคลเกิดก าลังใจในการท ากิจการงานต่าง ๆ สังคมมีความสงบสุข และคุณค่าด้าน
พระพุทธศาสนา ท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่งคงเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในเรื่องบุญและบาป 
ความดี ความช่ัว ในขณะท่ีความเช่ือประเพณีการบูชาปู่ตานั้นก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน ในแง่
ความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกสบายใจ 

 

 

                                                             

 ๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๙/๑๔๘. 



๕ 

 

๕. บทสรุป 

 คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตา ของประชาชนต าบลผ่ึงแดด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  พบว่าในสังคมไทยมีประเพณีและพิธีกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกน ามาปฏิบัติจน
สามารถหยั่งลงในจิตใจของคนไทย ท าให้คนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจท่ีโอบอ้อมอารี การ
ปฏิบัติอย่างนี้จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงามของคนไทยอย่างหนึ่ง เพราะวัฒนธรรมหมายถึงส่ิงท่ี
เป็นวิถีชีวิตของสังคมคนส่วนรวมของสังคมจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร มีความเช่ืออย่างไร ก็แสดง
ออกมาให้ปรากฏเห็นเป็นภาษา ประเพณี การละเล่น การศาสนา เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่าประเพณีก็เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ท้ังหมดท่ีเป็นวัฒนธรรม คนในสังคมจะ
ประกอบอาชีพอะไร มีความเช่ือถือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอย่างไร ก็ล้วนแต่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ังส้ิน 
ประเพณีท่ีได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นความประพฤติของสังคมท่ี
กระท าซ้ า ๆ อยู่บ่อย ๆ จนเกิดความเคยชิน และประเพณีท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการบูชาใน
พระพุทธศาสนาท่ียึดถือปฏิบั ติกันเป็นประจ า เช่น ประเพณีการเวียนเทียนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือประเพณีการท าบุญสรง
น้ าพระบรมสารีริกธาตุ งานประเพณีการไหว้พระธาตุ เป็นต้น ประเพณีต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนจัดขึ้นเพื่อ
เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหรือบุคคลส าคัญท่ีคนส่วนมากเคารพ บูชา ท้ังส้ิน 

 จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับการเคารพ บูชา มีอิทธิพลต่อประเพณีและวัฒนธรรม
อย่างยิ่ง ตลอดจนมีผลทางด้านจิตใจของประชาชน เพราะถ้าไม่มีการบูชา สักการะ เคารพ นับถือ
ทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ว ประชาชนก็แทบจะไม่รู้ จักว่า ประเพณี วัฒนธรรมว่าคืออะไร 
โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่ีบรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลา
ช้านานล้วนมีอิทธิพลมาจากการบูชา สักการะทางด้านพระพุทธศาสนาท้ังนั้น หรือการบูชา สักการะ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางด้านศาสนา เช่น พระสารีริกธาตุ พระพุทธรูป เป็นต้น ท าให้มีการ
สร้างขึ้นมาส าหรับกราบไหว้ จนกลายมาเป็นประเพณีท่ีต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีตนบูชา เคารพ นับถือ และ
ปฏิบัติสืบต่อไป 
๖.ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 ๑) ภาครัฐและสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนรู้ถึงคติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ในเรื่องของ
การเคารพ นับถือ กราบไหว้บูชาบรรพบุรุษ 
 ๒) ภาครัฐและสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนรู้ถึงคติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาประเพณีการบูชาปู่ตา ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีท่ีมีต่อมารดา บิดาและผู้มี
พระคุณ 
 ๓) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่นควรมีข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชน 
 ๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

๑) ควรศึกษาอิทธิพลของการบูชายัญในทางพระพุทธ 
ศาสนาท่ีมีต่อประชาชน 
 ๒) ควรศึกษาอิทธิพลของการบูชายัญ (ฆ่าสัตว์) ท่ีปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตา 



๖ 

 

 ๓) ควรศึกษาอิทธิพลความเช่ือทางพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อประเพณีการบูชาปู่ตาท่ีมีต่อชุมชน 
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