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บทคัดย่อ 
 

การวิจัย เรื่อง บุญข้าวประดับดิน :ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัด
หนองคายมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม 2. เพ่ือศึกษาประวัติ
และพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุญข้าวประดับ
ดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย มีวิธีการศึกษา ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
วิธีการศึกษาโดยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 2 ด้านคือ (1) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้จะ
ท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเท่านั้น (2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลเอกสารจะศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลภาคสนามจะศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้และประชาชนในพ้ืนที่ เป็นหลัก   
ด้วยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ได้แก่ พระธรรม
มงคลรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราช
รัตนาลงกรณ์,ดร. และพระศรีญาณวงศ์.ดร., พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  2. กลุ่ม
ตัวอย่างที่ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย ได้แก่  พระสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาสในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย ไวยาวัจจกรณ์   และอุบาสกอุบาสิกา โดยวิธีการเจาะจง  

ผลจากการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคมอีสาน 
โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า การท าบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคายยังมี
การด าเนินการตามวิถีชีวิตของชาวชุมชนจังหวัดหนองคาย จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับ
การท าบุญในเรื่องนี้ ยังยึดถือและปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้วยการท าความดี  การ
ท าบุญอุทิศให้แก่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว  และยังเป็นการเสียสละ ของญาติซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ โดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม  โดยทางตรงคือ การท าบุญแก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ ซ่ึงหมายถึง หลักการสงเคราะห์
หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ได้ หมายถึง บุตรพึงปรนนิบัติมารดาบิดา คือ 1) ทาน การให้
(สิ่งของ)แก่มารดาบิดา 2) เปยยวัชชะ พึงเจรจาแต่ค าที่น่ารัก 3) อัตถจริยา พึงประพฤติประโยชน์ด้วย
การท าหน้าที่(ของท่าน)ที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จ  4) สมานัตตตา  ความเป็นผู้ประพฤติย าเกรงต่อผู้ใหญ่
ทั้งหลาย  ส่วนโดยทางอ้อมเป็นการเสียสละ การให้ทานแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งมีผล ผู้มี
ความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้ว  การใหท้านเป็นประโยชน์ส าเร็จได้จริง แม้เม่ือของมีน้อย ทานก็
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ให้ประโยชน์ส าเร็จได้  ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมแล้วก็ยิ่งเป็นการดี แม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการดี  
ทานที่บุคคลเลือกให้ก็ยิ่งเป็นการดี   

ผลจากการศึกษา ประวัติและพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  ว่า
บทบาทของพระสงฆ์ยังมีความเป็นผู้น าเพื่อแสดงให้เห็นว่า  การท าบุญแก่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้น  
หลายท่านได้ให้ความเห็นว่า การท าบุญเป็นเรื่องเสียสละ  เพ่ือความสบายใจ  และไม่เป็นเรื่องล าบาก
ใจแต่อย่างใด ยิ่งมีพระสงฆ์ผู้ทรงศีลเป็นทักขิเณยยะแล้วและเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมาน
สามัคคี เห็นความส าคัญต่อการแสวงหา การน ามาและการเอาใจใส่ และการร าลึกนึกคุณของบรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไป  ด้วยการเห็นกระบวนการที่ท าด้วยความจริงใจ เป็นการสร้างความส าคัญต่อบรรพ
บุรุษ  ซึ่งจะเป็นการรักษาประเพณีท่ีชาวไทยได้จัดท ามาของบุญเดือน 9 หรือบุญข้าวสาก  เป็นการ
สะท้อนเพ่ือท าให้ผู้คนมีความซื่อสัตย์ มีวัฒนธรรม การสมัครสมานสามัคคียินดีรักใคร่ใยดี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กันและกัน การให้ความเคารพต่อกันและกัน และความกตัญญู รู้คุณและการตอบ
แทนคุณท่าน 

ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะ  จากข้อค้นพบ สังคมไทยเป็นสังคมกสิกรรมที่ผู้คนส่วนใหญ่
นิยมเพาะปลูกข้าวมาแต่โบราณ เพราะข้าวเป็นทั้งพืชและเป็นทั้งอาหารหลักและพืชเศรฐกิจหลักท่ี
ส าคัญสุด  การที่ข้าวมีความผูกพันกับคนไทยทั่วทุกภาคอย่างใกล้ชิด   จนกระท้ังถึงปัจจุบันที่คนไทยมี
นับถือว่าข้าวว่าเป็นสิ่งสูงมีค่า  มีบุญมีคุณยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  เพราะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเผ่าชนชาว
ไทยยั่งยืนนานมาแต่โบราณ  การน าเอาข้าวไปประกอบโดยการเห็นคุณค่าของข้าวที่สูงส่งในทางจิต
วิญญาณ โดยการน าเอาข้าวเพ่ือเป็นตัวแทนต่อวิญญาณบรรพบุรุษ  เพ่ือให้ท่านเหล่านั้นได้มารับคือ
ข้าวปลาอาหาร  เป็นเครื่องสังเวยต่อวิญญาณบรรพบุรุษ   โดยพระสงฆ์มีบทบาทในกระบวนการที่จะ
ท าให้ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วม  การแสดงออกถึงความกตัญญู  การเสียสละของอนุชนรุ่นหลังที่จะได้
ด าเนินเพื่อสืบสานประเพณีท่ีเป็นเสมือนการเชื่อมต่อระหว่างคนท่ียังมีชีวิตอยู่กับคนที่ละจากโลกนี้ไป
แล้ว เพราะการเข้าใจการเห็นความส าคัญถือว่า การไม่สามารถคัดขาดจากกันได้  เพ่ือเป็นการระลึก
ร าลึกถึงความดีที่ ได้อาศัยความเป็นพ่อ ความเป็นแม่  ความเป็นลูกชาย ความเป็นลูกหญิง เมื่อจาก
โลกนี้ไปแล้ว ถึงท่ีเหลือไว้คือ ความดีท่ีควรเทิดทูนและบูชา  

หากว่าสังคมที่เป็นเปลี่ยนไปจนอาจลืมมองย้อนและนึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเป็นกิจกรรม
ที่ควรสืบสานและสืบทอดการรักษา  เป็นการให้ความรู้หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้อตีดสู่ปัจจุบัน การ
รักษาที่ชุมชนได้ปฏิบัติมาโดยการใช้บุญข้าวประดับดินเป็นสื่อเพ่ือสะท้อนถึงความกตัญญูความเป็นคน
กตัญญู ความเป็นผู้รู้คุณ โดยรู้คุณและตอบแทนหรือสนองคุณท่าน เพราะท่านมีความดี 
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Abstract 
 The purposes of this research entitled “Khaow Pradabdin: Development 
history and influence towards people in Nongkhai Province” were; 1) to study the 
performance of Khaow Pradabdin in the social context 2) to study the history and 
the development of Khaow Pradabdin in Nongkhai Province and 3) to study the 
influence of Khaow Pradabdin towards people in Nongkhai Province. The method 
how to study the research performance was that the researchers have the methods 
to study by designating the two scopes of the research, that is, 1) For the scope of 
place, this research will study the Buddhist scriptures as appeared in the custom of 
Khaow Pradabdin of the Buddhists in the territory of Municipality in Nongkhai only 2) 
For the scope of the data sources from the documents, the researchers will study 
the related documents, while for the data from the field study, the researchers will 
interview the wises and people in the areas by interviewing the key informants by 
using the in-depth interviews, that is, Phra Dhammamongkolrungsri, the advisor of the 
Ecclesiastical Provincial Governor and Phra Rajamuni, the Ecclesiastical Governor  of 
Nongkhai Province, Phra Rajrattanalongkon, Dr., and Phra Sriyanavong, Dr. and Phra 
Srivajiramuni, the Ecclesiastical Governor of Nongkhai Province. Two groups of 
example carry on their duties by focus groups, that is, the Buddhist monks in the 
level of the abbots in the territory of the Municipality of Nongkhai Province, lay 
bursars, lay devotees and female devotees by using the purposive method. 
 The results of the study in accordance with the purposes of studying the 
performance of  Khaow Pradabdin in the context of E-san society, especially 
Nongkhai Province ware found that the performance of Boon Khao Praddabdin is 
carried on the way of lives of people in the community of Nongkhai Province. From 
interviewing the related informants with this matter, it is still considered and 
practiced as the way of doing goodness. The performance of merit is devoted to the 
relatives who passed away and it was considered as the sacrifice of the relatives in 
accordance with the Buddha’s words, especially the matter of the gratitude and 
gratefulness towards the favorites both directly and indirectly, that is, to make merit 
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with the Buddhist monks who are the meritorious actors, that is, meaning the 
assistant principle or Dhamma counting on the state of consciousness, that is, the 
offspring should serve their parents, namely 1) naaD : generosity (Offerings) to their 
parents 2) acaPiyav : kindly speech 3) aAtthacariy : useful conduct meaning to 
complete one’s duties and 4) anattataSam : even and equal treatment meaning the 
treatments to the adults with respect, while for the charity indirectly, to give the 
offerings to the Buddhist monks will increase the good results. One completes an 
effort and give sthe charity to really complete the profits even the least amount, the 
charity can complete the advantage. The charity given to persons who accomplish 
Dhamma will be good for all even for all creatures in accordance with their wishes. 
 The results of interview were found that the history and development of  
Khaow Pradabdin in Nongkhai Province appeared that the Sangha’s role as the 
leaders shows that to make merit for their relatives who passed away, many people 
think that to make merit is the sacrifice in order to make them resolution and not to 
harm themselves. The more we have the Buddhist monks who have the perfect Sila, 
the more we create the unity. 
 This research gives the suggestions from its results that the Buddhist monks 
play an important role to enhance the community to participate and to show their 
gratitude and gratefulness and the charity of generations to carry on the tradition and 
custom just like the connection between the living person and the dead one 
because they cannot destroy the connection from each other in order to realize of 
their goodness of their parents, that is, the reality is that when they leave this world, 
the left-over things are only the goodness. 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

1.  ค าย่อภาษาไทย 
 1.1  ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

อักษรย่อพระไตรปิฏกในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การอ้างอิงใช้ระบบระบุ  เล่ม/ ข้อ/ หน้า  หลังค าย่อชื่อคัมภีร์  ดังตัวอย่างเช่น   
ที.ม. (ไทย) 10/ 16/ 10  หมายถึง  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  พระไตรปิฎก  เล่มที่ 10  ข้อ 16  หน้า 10 

พระวินัยปิฎ 
 วิ.ม.(ไทย)           = วินัยปิฎก   มหาวรรค       (ภาษาไทย) 
 วิ.จ.ู (ไทย)          = วินัยปิฎก   จูฬวรรค       (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
 ที.สี.    (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค    (ภาษาไทย) 
 ที.ม.    (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
 ที.ปา.  (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย) 
 ม.มู.    (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์    (ภาษาไทย) 
 ม.ม.    (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
 ม.อุ.    (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
 ส .สฬา.(ไทย)        = สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค   (ภาษาไทย) 
 ส .ม.    (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค   (ภาษาไทย) 
 องฺ.เอกก.(ไทย)      = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต    (ภาษาไทย) 
 องฺ.ทุก. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต    (ภาษาไทย) 
 องฺ.ติก. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต    (ภาษาไทย) 
 องฺ.ปญฺจก.(ไทย)     = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
 องฺ.อฏฺ ก.(ไทย)      = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 
 องฺ.นวก.(ไทย)        = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต    (ภาษาไทย) 
 องฺ.ทสก. (ไทย)      = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต    (ภาษาไทย) 
 ขุ.ธ.    (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท    (ภาษาไทย) 
 ขุ.ชา.  (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย   ชาดก    (ภาษาไทย) 
 ขุ.เถร. (ไทย)         =      สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
           ขุ.เปต. (ไทย)        =     สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เปตวัตถุ             (ภาษาไทย) 
 ขุ.ม. (ไทย)           = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
 ขุ.อุ.  (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  อุทาน    (ภาษาไทย) 
 ขุ.อิติ.  (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ      (ภาษาไทย) 
 ขุ.สุ.   (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  สุตตนิบาต      (ภาษาไทย) 
 ขุ.พุทฺธ. (ไทย)       = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  พุทธวงศ์    (ภาษาไทย) 
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 1.2  ค าย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถา 
อักษรย่อคัมภีร์อรรถกถาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ใช้อ้างอิงคัมภีร์ อรรถกถา ภาษาไทย ฉบับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย จะแจ้ง เล่ม/ภาค/หน้า  เช่น ขุ.ธ.อ.(ไทย) 2/2/243. หมายถึง 
พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เล่มที่ 2 ภาคที่ 2 หน้า 243 ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2558  ส่วนการอ้างอิงปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุชื่อคัมภีร์ / เล่ม / หน้า เช่น วิ
สุทฺธิ. 3 / 7 .หมายถึง คัมภีร์วิสุทธิมรรค เล่ม (ภาค) ที่ 3 หน้า 7. หากเป็นวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใช้
ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอ้างอิงจะใช้วิธีการระบุตามแบบการอ้างอิง
ของหนังสือทั่วไป คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).  คัมภีร์วิสุทธิมรรค 100 ปี สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).  พิมพ์ครั้งที่ 4.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง 
จ ากัด, 2546.) หน้า 23. 
 
 
 
 



 
บทที่  1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

    จังหวัดหนองคายถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประการส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่นับถือ
พระพุทธศาสนาและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อ
ของพระพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นคือมีการท าบุญตามหลักจารีตได้แก่ ฮีต 12 1  นอกจากนั้น
ชาวหนองคายยังได้มีการปฏิบัติตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด การตาย และการอุทิศบุญให้กับ
ญาติที่จากโลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องการ
ท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกว่าเป็น “บุญแจกข้าว” ที่มุ่งที่จะเป็นการท าบุญ
เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปโดยมุ่งหวังว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถได้รับส่วนบุญส่วน
กุศลจากการได้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกล่าวตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งจาก
การศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติที่จากไปของชาวจังหวัดหนองคายโดย
เฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นจะพบว่าในกระบวนการของการประกอบพิธีกรรมนับจากเมื่อ
มีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมรณภาพไปแล้ว บรรดาญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะพากันขวนขวายท าบุญ
อุทิศไปให้จนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแทรกอยู่หลาย
ประการ เช่น  หลักความกตัญญูเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมในประเพณีนี้โดยมากจะมีความ
กตัญญูเป็นที่ตั้งคือมีความส านึกในบุญคุณที่ผู้ตายได้มีแต่ตน นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอีกหลาย
ประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินชีวิต แต่ก็ปรากฏว่าในเนื้อหาของ
ประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นก็ไม่มีใคร
ทราบถึงรายละเอียดของหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่นั้นเลย ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ได้มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นเวลาหลายปีได้สังเกตและศึกษาข้อมูลดังกล่าวอยู่จึงมีความประสงค์
ที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว โดยผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้วผลการศึกษาที่
ค้นพบจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาค้นคว้าในอันดับต่อไปได้ 

ที่ตั้งของจังหวัดหนองคาย คือบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลาง มีความสมบูรณ์  ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านทรัพยากรทางน้ าและทางบก มีเขตที่ราบกว้างใหญ่สามารถท าการ
เพาะปลูกได้ดี มีต้นน้ าล าธารหลายสายและไหลลงเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ าโขง เช่น   แม่น้ าเหือง 
แม่น้ าโมง น้ าสวย ห้วยหลวง เป็นต้น มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ก่อนการพัฒนาการของชุมชนที่เก่ียวข้องกับการเมือง การปกครองของอาณาจักรในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย สามารถเรียงตามล าดับดังนี้ 

                                           
 1 สาร  สาระทัศนานันท์, ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่, (เลย : วิทยาลัยครูเลย, 2530), หน้า 38. 
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 คติแนวคิดเก่ียวกับประเพณีของไทยเป็นเครื่องแสดงวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบเนื่องกันมา
ตั้งแต่อดีตและถือว่าเป็นมรดกที่บรรพบุรุษท่ีมองเห็นประโยชน์ที่เกิดจากพิธีกรรมที่มีต่อส่วนรวม   จึง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา และลัทธิของ
พราหมณ์  คติแนวความเชื่อและค่านิยมตามที่พระยาอนุมารราชธน ได้แบ่งประเพณีออกเป็น 2 
ประเภทคือ 2  ประเพณีส่วนบุคคลเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และประเพณีส่วนรวมเป็น
ประเพณีของกลุ่มชนในท้องถิ่นท่ีถือปฏิบัติร่วมกัน  เพื่อเกิดความปองดอง เกิดความสามัคคี เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียว  
 จังหวัดหนองคายถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประการส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่นับถือ   
พระพุทธศาสนาและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อ
ของพระพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นคือมีการท าบุญตามหลักจารีตได้แก่ฮีต 12 3 ประเพณีฮีตสิบ
สองก็คือประเพณีสิบสองเดือนได้แก่  

เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม  เดือนยี่  บุญคูณลาน 
เดือนสาม บุญข้าวจี่  เดือนสี่  บุญผะเวส/มหาชาติ 
เดือนห้า  บุญมหาสงกรานต์ เดือนหก           บุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ด บุญช าฮะ  เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ  บุญข้าวสาก 
เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  เดือนสิบสอง บุญกฐิน4 

นอกจากนั้นชาวหนองคายยังได้มีการปฏิบัติตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด การตาย และการ
อุทิศบุญให้กับญาติที่จากโลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความ
เชื่อในเรื่องการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกว่าเป็น “บุญแจกข้าว” ที่มุ่งที่จะ
เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปโดยมุ่งหวังว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถ
ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากการได้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกล่าวตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งจากการศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติที่จากไปของชาว
จังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นจะพบว่าในกระบวนการของการ
ประกอบพิธีกรรมนับจากเมื่อมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมรณภาพไปแล้ว บรรดาญาติที่ยังมีชีวิต
อยู่ก็จะพากันขวนขวายท าบุญอุทิศไปให้จนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรมหรือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแทรกอยู่หลายประการ เช่น  หลักความกตัญญูเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมใน
ประเพณีนี้โดยมากจะมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งคือมีความส านึกในบุญคุณที่ผู้ตายได้มีแต่ตน นอกจากนั้น
ก็มีหลักธรรมอีกหลายประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินชีวิต แต่ก็
ปรากฏว่าในเนื้อหาของประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง

                                           
      2 พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีต่าง ๆ ของไทย, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515), 59. 

    3 สาร  สาระทัศนานันท์, ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่, (เลย : วิทยาลัยครเูลย, 2530), หน้า 38. 
 4 พวงพิกุล มัชฌิมา, “บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากบ้านกุดรัง ต าบลกุดรัง อ าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2537), หน้า  17. 
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หนองคายนั้นก็ไม่มีใครทราบถึงรายละเอียดของหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่นั้นเลย ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะ
ที่ได้มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นเวลาหลายปีได้สังเกตและศึกษาข้อมูล
ดังกล่าวอยู่จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว โดยผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อด าเนินการวิจัย
จนเสร็จสิ้นแล้วผลการศึกษาที่ค้นพบจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาค้นคว้าในอันดับต่อไปได้ 

 ที่ตั้งของจังหวัดหนองคาย คือบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลาง มีความสมบู รณ์  ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านทรัพยากรทางน้ าและทางบก มีเขตที่ราบกว้างใหญ่สามารถท าการ
เพาะปลูกได้ดี มีต้นน้ าล าธารหลายสายและไหลลงเป็นส่วนหนึ่ งของแม่น้ าโขง เช่น   แม่น้ าเหลือง 
แม่น้ าโมง น้ าสวย ห้วยหลวง เป็นต้น มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ก่อนการพัฒนาการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองของอาณาจักรในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย สามารถเรียงตามล าดับดังนี้ 
        1). การตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ใช้การส ารวจตามโครงการ
ส ารวจแหล่งถลุงแร่ทองแดง ดีบุกสมัยโบราณ พื้นที่แถบหนองคายเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยแหล่ง
ทรัพยากรที่ส าคัญ และมีเส้นทางคมนาคมอันเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชุมชนแห่งนี้   คือ
แม่น้ าโขง ซึ่งนับได้ว่า เป็นแหล่งอารยะธรรมที่ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง5  
        2) การตั้งถิ่นฐานในสมัยตอนต้นประวัติศาสตร์  ตามต านานอุรังคธาตุ แสดงให้
เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้  ตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 3 ปรากฏชื่อ
เวียงหลายแห่งซึ่งได้ฐาปนาพระธาตุเจดีย์บรรจุ  พระบรมสารีริกธาตุ แสดงให้เห็นว่าที่ตั้งของ
จังหวัดหนองคายมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ จนถึงยุคที่มีหลักฐาน
ชัดเจนทางโบราณคดี เช่น ศิลาจารึก ศิลปกรรมในโบราณสถาน ซึ่งตามเอกสารจีนเรียกพ้ืนที่
บริเวณนี้ว่า เจนละบก 
         3) การตั้งถิ่นฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 
 ในช่วงนี้จะเรียกสมัยนี้ว่า สมัยทวารวดี มีหลักฐานทางศิลปกรรมของเจนละปะปน
อยู่  ในช่วงสมัยทวารวดีตอนกลาง พบอิทธิพลศิลปะขอมและลพบุรี ในช่วงสมัยทวารวดีตอน
ปลาย  (พุทธศตวรรษที่ 16 - 19) พัฒนาการในประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองกับชื่อบ้านนามเวียง 
ในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่บนพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  เช่น เวียงค า-เวียงคุก  เวียงงัว  
เวียงนกยูง  เปงจานนครราช  เมืองหล้าหนอง - หนองคาย  เมืองปากห้วยหลวง   ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกเมืองปากห้วยหลวงว่า   เมืองโพนแพน หลังจาก
ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2369 - 2370 ได้โปรดเกล้าฯ  ให้บุตรเจ้าเมืองร้อยเอ็ด เป็น
พระพิชัยสุริยวงศ์  เจ้าเมืองโพนแพน  ชื่อโพนพิสัย  อาจได้ชื่อมาจากค าว่า โพนพระพิชัย ซึ่งค า
อีสานออกเสียงพิชัยว่าพิสัย 

                                           
            5 กรมศิลปากร, วัฒนธรรมพัฒนาการของประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดหนองคาย , 
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), หน้า 21. 
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  ในปี พ.ศ.2428 ได้เกิดศึกฮ่อครั้งที่ 2 ฮ่อได้ยึดทุ่งเชียงค า ตีบ่าลงมาถึงเวียงจันทน์   
จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพมาปราบฮ่อ  จน
ฮ่อแตกหนี ไป และได้ทรงสร้างอนุสาวรีย์บรรจุอั ฐิผู้ที่ เสียชีวิตในการปราบฮ่อไว้ที่                        
เมืองหนองคาย พ.ศ. 2429 บริเวณหลังสถานีต ารวจภูธรเมืองหนองคาย   
  กล่าวโดยสรุปจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย   
พบหลักฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน  
อ าเภอท่าบ่อ ชุมชนลุ่มแม่น้ าโขงได้พัฒนาเข้าสู่ยุคประวัตศิาสตร์ ตั้งบ้านเรือนรมิแม่น้ าโขง    ใน
นามเวียง ปรากฏนามเวียงจันทน์ เวียงนกยูง เวียงค า - เวียงคุก เวียงงัว พระพุทธศาสนาได้
เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ ปรากฏหลักฐานการสร้างพระธาตุเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่พระธาตุหล้าหนอง พระธาตุบังพวน และพระธาตุโพนจิกเวียงงัว ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นส่วน
หนึ่งของราชอาณาจักรล้านช้างเชียงทอง (หลวงพระบาง) ปรากฏเมืองส าคัญหลายเมือง เช่น     
เมืองพานพร้าว (ศรีเชียงใหม่) เมืองเวียงคุก เมืองปะโค เมืองโพนพิสัย เมืองเปงจานนครราช  
หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมืองหนองคาย จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย พ.ศ. 2370  
ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ ให้รวมเมืองพรานพร้าว เมืองเวียงคุก เมืองปะโค เข้าเป็นเมือง
เดียวกัน นามว่าเมืองหนองคาย ที่บริเวณบ้านไผ่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งในยุคประวัติศาสตร์ก็คือ
บริเวณเมืองลาหนองหรือหล้าหนอง อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุหล้าหนอง โปรดเกล้าฯ   ให้ท้าวสุ
วอธรรมา (บุญมา) บุตรอุปฮาด เมืองยโสธรเป็นเจ้าเมืองหนองคายคนแรก    นามว่า  “พระปทุม
เทวาภิบาล” โดยถือเอาดอกบัวในบึงหนองไผ่เป็นสิริมงคลนามเจ้าเมือง ค าว่า  “หนองคาย” 
น่าจะมาจากสองค าผสมกันคือเมอืงหล้าหนอง (ตามต านานอุรงัคนิทาน) กับค่ายบกหวาน  (ค่าย
ทหารมณฑลลาวพวน) รวมกันเป็น หนองค่าย กร่อนเสียงมาเป็น  “หนองคาย” 6 
   จังหวัดหนองคายถือว่า เป็นจังหวัดหนึ่งที่ มีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาและมีวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคติ
วัฒนธรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นคือมีการท าบุญตามหลักจารึกได้แก่ ฮีต 
12 7  ในการอุทิศส่วนท าบุญส่วนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกว่า บุญแจกข้าว ที่มุ่งเป็นการท าบุญเพ่ือ
ญาติที่ตายจากไป  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการศึกษาการประกอบพิธีกรรมในประเพณีตามหลัก
พระพุทธศาสนา  การท าบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณใน
หนังสือ “ฮิตสิบสอง คลองสิบสี่” สรุปได้ว่า การเช่นไหว้ผีบรรพบุรุษในประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน
ของภาคอีสาน  จะมีการน าเครื่องสังเวยจ าพวกอาหารหวานคาว หรือหมากพลู บุหรี่ ที่จัดใส่กระทง
หรือภาชนะอ่ืน ๆ ว่างไว้ตามพ้ืนดิน หรือโคนต้นไม้ เมื่อน าข้าวประดับดินไปวางไว้ตามที่ต่าง ๆ แล้ว ก็
จะมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศล น าข้าวปลาอาหารถวายพระสงฆ์ แผ่ส่วนกุศลแก่ผู้ตายและผีไม่มีญาติ 

                                           
6  เรื่องเดียวกัน, หน้า 27 – 48. 
7  สาร สาระทัศนานันท์, ฮตีสิบสอง,คลองสิบสี่,(เลย: วิทยาลัยครูเลย, 2530), หน้า 38. 
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โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรือ ส านึกในคุณค่าของดินและ
ข้าวว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต จึงควรอนุรักษ์บ ารุงด้วยความเอาใจใส่นับว่าเป็นความดี8 
 ความเป็นมาประเพณีบุญข้าวประดับดิน  ประเพณีบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือน 
เก้า ประวัติบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า ประเพณีภาคอีสาน ที่จัดขึ้นเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว และสัตว์นรกหรือเปรต  เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสาน โดยบุญข้าว
ประดับดิน  เดือน 9 เป็นเดือนในพรรษากาล ถึงวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 ของทุก ๆ ปี   
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม  
2. เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย    

 
1.3 ปัญหาการวิจัย อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย
อย่างไรบ้าง  และได้อะไรจากการศึกษาวิจัยนี้    
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้านคือ  
1. ขอบเขตด้านเนื้อ การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่

ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเท่านั้น (2) ขอบเขต
ด้านแหล่งข้อมูลเอกสารจะศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลภาคสนามจะศึกษาจาก
การสัมภาษณ์ผู้รู้และประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก 
  2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คณะผู้วิจัย ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาในจังหวัดหนองคาย  คือ 
วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจ านวน 10 วัด) เช่น วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง วัดศรีษะเกษ วัดศรี
สุมงค์ วัดศรีชมชื่น  วัดโพธิ์ศรี  วัดป่ามหาวัน วัดหอก่อง วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง  วัดบ่อหิน วัด
นาฬิกาวาส  
 3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ได้แก่ พระธรรมมงคล
รังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพระเทพกิตติมุนี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  และพระศรีญาณวงศ์,ดร.และ พระศรีวชิรโมลี 
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus  Groups  Discussion) 
ได้แก่  พระสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไวยาวัจจกรณ์   และอุบาสก
อุบาสิกา โดยวิธีการเจาะจง จ านวน  30  รูป/คน ดังนี้   

จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ชาวหนองคายได้ 
                                           

8 ส าลี  รักสุทธิ, ฮิตสิบสอง คลองสบิสี่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2544),หน้า 71-73. 
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ด าเนินการท าบุญอย่างไร  กับทางนครเวียงจันทร์แตกต่างกันหรือไม่  เพ่ือเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ความเชื่อระหว่างสองฝั่งโขง   
 
1.5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

บุญ   หมายถึง การก าหนดลงมือปฏิบัติตามวันเวลาที่ได้ก าหนดตามเอาไว้เป็นแบบแผน
ที่คนในชุมชนในจังหวัดหนองคายที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตและสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง ประเพณีท าบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากของชาวอีสาน 

ข้าวประดับดิน  หมายถึง  ประเพณีท าบุญของชาวอีสานที่ต้องกระท าในแต่ละเดือน ใน
งานวิจัยนี้  หมายถึง ประเพณีการท าบุญข้าวประดับดิน  คือ การท าบุญในวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 
และบุญข้าวสาก คือ การท าบุญในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ของชาวอีสาน 

    บุญข้าวประดับดิน  หมายถึง บุญตามประเพณีของชาวพุทธภาคอีสานโดยเฉพาะ ที่
เทศบาลเมืองหนองคาย  ที่มุ่งถึงการท าบุญอุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับ 

     ชาวจังหวัดหนองคาย หมายถึง ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
 
1.6 กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ข้อมูลการสัมภาษณ์จาก
พระธรรมมงคลรังษี และ
พระเทพกิตติมุน,ีดร.  

 

ผลจากศึกษาอิทธิพล
ของบุญข้าวประดับดินที่
มีต่อการด าเนินชีวิตของ
ชาวจังหวัดหนองคาย 

 
การท าบุญข้าวประดับดินใน
บริบทสังคม    

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการศึกษา (Process) 

 ศึกษาประวัติและพัฒนา
ของบุญข้าวประดับดินใน
จังหวัดหนองคาย  

 
แนวคิด และรูปแบบการท าบญุ
ข้าวประดับดินของชาว
หนองคาย  

- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเพณีบุญ
ข้าวประดับดิน  
- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการท าบุญ
ข้าวประดับดินของชาวหนองคาย  
 
 
 

- สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
ย่อย จากกลุ่มประชากรที่
ก าหนด 
- วิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
แนวคิดและรูปแบบการท าบุญ
ข้าวประดับดิน   

 ศึกษาอิทธิพลของบุญ
ข้าวประดับดินที่มีต่อ
การด าเนินชีวิตของชาว
จังหวัดหนองคาย    

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีบุญข้าวประดับ
ดินของชาวหนองคาย 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Outcome) 
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พระยาอนุมานราชธน   ได้อธิบายถึงลักษณะของประเพณีและพิธีกรรมของไทยว่า เป็น
เรื่องของความเป็นเรื่องของความเป็นไปอันเนื่องด้วยกระท าหรือการด าเนินการอย่างใด เมื่อได้กระท า
ซ้ าอยู่บ่อย ๆ จนเกิดความเป็นเคยชิน เป็นนิสัยสังคมของชาวไทยเรียกว่าประเพณีเดิม หรือประเพณี
ปรัมปรา  คือ ประเพณีที่สืบต่อกันมาประเพณียังอยู่ได้เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาช่วยเสริมสร้างสิ่งเก่าอยู่
เสมอและกลมกลืนกันได้ดี จึงท าให้ประเพณีคงอยู่ได้ ประเพณีเดิมและประเพณีที่เป็นสิ่งใหม่เรียกว่ 
ประเพณีรวม เป็นต้น  จะแตกต่างกันบ้างในส่วนย่อยของประเพณีเท่านั้น 9 

อุดม  บัวศรี  ได้กล่าวถึงบุญข้าวประดับดิน ไว้ใน “วัฒนธรรมอีสาน”  สรุปได้ว่า ข้าว
ประดับดิน คือ ข้าวพร้อมด้วยอาหารคาวหวาน ที่ชาวบ้านท าเป็นห่อๆ แล้วน าไปวางไว้ตามบริเวณ
โบสถ์ ตามกิ่งไม้ ลานหญ้า ในตอนเช้ามืดของวันแรม 14 ค่ าเดือน 9 แล้วกรวดน้ าอุทิศให้แก่ญาติผู้
ล่วงลับไปแล้ว เพราะคตินิยมเชื่อว่า พอถึงแรม14 ค่ าเดือน 9 บรรดาเปรตญาติจะถูกปล่อยจากนรก
ขึ้นมารับทานที่ญาติพ่ีน้องจะบริจาค ท าบุญอุทิศไปให้ตน10  

สีลา วีระวงศ์  ได้กล่าวถึงประเพณีบุญเดือน 9 ว่า วันรา 14 ค่ า เดือน 9 ชาวไทยอีสาน
และคนลาวทั้งประเทศจะท าบุญข้าวประดับดิน หรือภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า บุญห่อข้าวน้อย เหตุที่
เรียกว่าบุญห่อข้าวน้อยหรือบุญข้าวประดับดิน ก็เนื่องมาจากชาวบ้านที่ท ายุญเอาห่อข้าวไปวางที่
พ้ืนดิน ในเวลาเช้ามืดของวันแรม 14 เดือน 9  ในวันนี้เชื่อว่ายมบาลจะปล่อยสัตว์นรกออกมาหากิน  
หลังจากที่วางห่อข้าวเสร็จแล้ว  ก็จัดอาหารไปถวายพระภิกษุสามเณรแล้วกล่าวค าอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้แก่ญาติ พ่ีน้องที่ล่วงลับ ประเพณีนี้ เป็นประเพณีของลาวที่มีมานานแล้ว  ต่อมาเมื่อ
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนและแผ่ขยายมาถึงชาวลาว จึงมีพิธีกรรกมกทางศาสนาร่วมด้วย11 

มณี   พยอมยงค์  ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณีพ้ืนบ้าน รวมไปถึงความเชื่อต่างๆ ใน
หนังสือ “ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย”   สรุปความได้ว่า  ความเชื่อเป็นคติที่เกิดกับมนุษย์ทุกรูป
ทุกนาม เป็นของคู่กับความไม่เชื่อ ในทางพุทธศาสนา เรียกว่า ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ ปสาทะ 
ความเลื่อมใส เห็นดีเห็นงามด้วย ส่วนอศรัทธาความไม่เชื่อ อปสาทะ ความไม่เลื่อมใส ก็เกิดขึ้นกับอีก
กลุ่มหนึ่ง ตรงกันข้ามกับผู้ที่เชื่อเลื่อมใสสิ่งต่าง ๆ ที่คนเราได้สัมผัสด้วยอินทรีย์ทั้ง 6 คือ ตาเห็นรูป หู
ฟังเสียง จมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรส  ร่างกายสัมผัส ใจกระทบอารมณ์ จะเกิดความรู้ สึกขึ้น กลายเป็น
สัญเจตนา  จุดเบื้องต้นแห่งนามธรรม เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติทุกวัน เป็นการย้ าให้ความเชื่อมั่นฝั่งแน่น
อยู่ภายในขันธสันดานจนยากที่จะถ่ายถอนได้ ต่อมาความคิดที่จะสร้างสัญลักษณ์ขึ้น ให้เป็นเครื่อง
ทดแทนสิ่งที่ตนเชื่อถือจึงสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ความเชื่อจึงมี 2 ประการ 
คือ ความเชื่อที่เกิดจากความคิดเป็นนามธรรมและความเชื่อที่สร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปธรรม12 

                                           
9 พระยาอนุมานราชธน. การศึกษาประเพณี,(กรุงเทมหานคร : รุ่งเรืองธรรม,2505),หน้า 1-21. 
10 อุดม  บัวศรี, วัฒนธรรมอีสาน, ภาควิชามนุษยศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2528) หน้า 110.  
11 สลีา  วีระวงศ์,ฮีตสบิสอง .อบุลราชธานี, ศนูย์ศกึษาวฒันธรรมวิทยาลยัครูอบุลราชธานี. 

2529),หน้า 20-16. 
12 มณี  พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย เล่ม 1-2, (เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพมิพ์, 

2529), หน้า 1. 
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สุเมธ เมธาวิทยกุล ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท าบุญอุทิศส่วนกุศล ในหนังสือ “สังกัป
พิธีกรรม” สรุปความได้ว่า  ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเถร
วาทในประเทศไทย เมื่อมีการปรารภงานบุญบางอย่างขึ้นในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง ซึ่งอาจจะเนื่องด้วย
เทศกาลส าคัญ หรือโอกาสพิเศษอันก าหนดกันขึ้นตามประเพณีนิยมทางสังคม ชุมชนหรือเฉพาะบุคคล
ก็ตาม ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ นิยมปฏิบัติในโอกาสส าคัญเช่นนั้น 
คือ การอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว  นับตั้งแต่ชั้นบรรพชนผู้เป็นต้นตระกูล เรื่อยมา
จนถึงเครือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลของ
สังคมและญาติมิตร ทั้งปวง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีมุ่งประโยชน์สุขต่อบุคคล
เหล่านั้นเป็นที่ตั้ง อีกท้ังแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีแก่ท่านเหล่านั้น13 

ปรีชา  พิณทอง ได้กล่าวถึงประเพณีบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากว่า  เป็นการ
ท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศบให้แก่ญาติผู้ล่วงลัยมูลเหตุของการท าบุญข้าวประดับดินมีเรื่องเล่าในพระ
ธรรมบทเกี่ยวกับพระเจ้าพิมพิสาร  ส่วนบุญข้าวสากมีเรื่องเล่าในธรรมบทเกี่ยวกับการจองเวรระหว่าง
เมียหลวงและเมียน้อยหลายชาติ ชาติสุดท้ายเมียน้อยเกิดเป็นยักษิณี  เมียหลวงเกิดเป็นนางกุลธิดา  
เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทฌเจ้าจึงเลิกพยาบาทกันนางยักษ์ถูกน าไปเลี้ยงที่หัวไร่ปลายนา  และเป็นผู้
หยั่งรู้ดินฟ้าอากาศ  ท าให้ชาวบ้านพากันนับถือจึงน าอาหารมาเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์  นางยักษ์ได้น า
อาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากภัตแด่พระภิกษุวันละ 8 รูป  คนอีสานจึงถือเอาเหตุนั้นท าบุญข้าว
สากสืบกันมา 14 

ปรานี วงษ์เทศ ได้กล่าวถึงพิธีกรรมงานศพในประเทศไทยโดยปรารภถึงการตายที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกของ
สมาชิกในสังคม และเชื่อมโยงความเชื่อของมนุษย์กับวิญญาณของผู้ตายโดยอาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ
ติดต่อความสัมพันธ์กัน ในส่วนของพิธีกรรมศพนั้น ได้กล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่ท าให้ทราบถึง
ความเชื่อในเรื่องวิญญาณหลังตายแล้วของมนุษย์ในดินแดนที่ เป็นประเทศไทยในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น การพบเปลือกหอย เครื่องเซ่นในหลุมศพ บางศพก็มีเครื่องใช้ที่แตกต่างจากศพอ่ืน 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้ทราบถึงความแตกต่างทางฐานะของคนตายในชุมชนนั้นด้วย นอกจากนี้ยังได้
กล่าวถึงขั้นตอนของพิธีกรรมศพในปัจจุบัน ตั้งแต่พิธีบอกทางให้แก่ผู้ป่วยใกล้ตาย พิธีอาบน้ าศพ การ
ตั้งศพบ าเพ็ญกุศลจนกระทั่งถึงพิธีเผ่าศพ และวิธีการเก็บเถ้ากระดูก โดยกล่าวให้เห็นถึ งรูปแบบ
พิธีกรรมศพของชาวบ้านและชนชั้นสูงที่มีความแตกต่างกัน ในท้ายเล่มของหนังสือยังได้สรุปพิธีกรรม
งานศพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับการตายที่มีความเชื่อในอ านาจลึกลับเหนือธรรมชาติ ซึ่ง
ค่อนข้างเป็นสากลที่คนดั่งเดิมทั้งโลกเชื่อถือ พิธีกรรมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
การเซ่นไหว้อุทิศอาหารไปให้คนตาย การปัดรังควาน เป็นต้น ส่วนความเชื่ออีกประการหนึ่งเป็นความ

                                                                                                                         
 
13 สุเมธ  เมธาวิทยกลุ, สังกัปพิธกีรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดี้ยนสโตร์, 2532), หน้า  

55. 
14 ปรีชา  พิณทอง.ประเพณีโบราณไทยอีสาน,(อบุลราชธานี,โรงพิมพ์ศิริธรรม,2534),หน้า 134-

140. 
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เชื่อทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลเข้ามาทีหลัง พิธีกรรมจะไม่มีขั้นตอนในการจัดศพมากนัก แต่จะมี
บทบาทในการให้ค าอธิบายตีความหมายความเชื่อในเรื่องบาป บุญ คุณโทษ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ตายเสวยสุข
ในปรโลกมากที่สุด15 

สัทธา  อริยธุกันต์  ได้ศึกษาเก่ียวกับประเพณี บุญสารท ในหนังสือ “บุญสารท แซนโดน
ตา   ชีวิตไทย ชุดบูชาพญาแถน”  สรุปความได้ว่า  เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีบรรพบุรุษ เพ่ือ
แสดงความกตัญญูรู้คุณ เป็นผลทางอ้อมให้ผี ผู้เป็นญาติช่วยให้ท ามาหากินได้คล่องหรือร่ ารวย เพ่ือให้
หมดเวรหมดกรรมที่เคยมีต่อกัน เพื่อให้ผีพวกเขามีความสุขไปสู่คติภพ เพ่ือจะได้อ านวยพรให้ผู้อยู่ข้าง
หลัง และเพ่ือสั่งสอนบุตรหลานให้มีความกตัญญูรู้คุณแม้แต่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นความเชื่อดั้ งเดิม 
ผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล กล่าวไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติ คือ พระ
เจ้าพิมพิสารได้ทรงท าบุญอุทิศแก่พระญาติมีการปฏิบัติติดต่อกันมาไม่ขาดสาย16  

ส าลี รักสุทธิ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท าบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากว่าเป็นแสดงออก
ถึงความกตัญญูรู้คุณ ในหนังสือ “ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” สรุปความได้ว่า...การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษใน
ประเพณีท าบุญข้าวประดับดินของภาคอีสาน จะมีการน าเครื่องเซ่นสังเวยจ าพวกอาหารหวานคาว หรือ
หมาก พลู บุหรี่ ที่จัดใส่กระทงหรือภาชนะอ่ืนๆ วางไว้ตามพ้ืนดิน หรือโคนต้นไม้ เมื่อน าข้าวประดับดิน
ไปวางไว้ตามที่ต่างๆ แล้ว ก็จะมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศล น าข้าวปลาอาหารถวายพระสงฆ์ แผ่ส่วนกุศล
แก่ผู้ตายและผีไม่มีญาติ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุ รุษ หรือ
ส านึกในคุณค่าของดินและข้าวว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต จึงควรอนุรักษ์บ ารุงด้วยความเอาใจใส่ 
นับว่าเป็นความดี17 

ข. งานวิจัย 
พระมหาอุทิศ  ศิริวรรณ  ได้วิจัยเกี่ยวกับ “เปรตในพระไตรปิฎก” สรุปความได้ว่า 

ความเชื่อเรื่องเปรตมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ประเพณี คตินิยมต่าง ๆ ของชาวพุทธนั้น เป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น คุณธรรมข้อ “กตัญญู” คือ เรื่องการ
ตอบแทนบุญคุณ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง “ความเกลงกลัวบาป” เพราะมีความเชื่อเรื่องโลกหน้าแฝง
อยู่ และกลัวว่าจะต้องตายไปเกิดเป็นเปรตชดใช้ผลกรรมชั่ว  สะท้อนให้เห็นถึง “ผลแห่งการบูชา” จะ
เห็นว่ามีการน าไทยธรรมมาถวายแก่พระสงฆ์ เพ่ืออุทิศผลบุญไปให้แก่เปรต  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง 
”สายสัมพันธ์” ระหว่างวงศาคณาญาติและวัดกับบ้าน จะเห็นว่าพิธีกรรม ประเพณี คตินิยมต่างๆ  ที่
เกิดขึ้นนั้นมีผลท าให้ ”ความสัมพันธ์” แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น18 

                                           
15 ปรานี วงษ์เทศ, พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอัมรินทร์

พริ้นติ้งกรุ๊พ จ ากัด, 2538.), หน้า 42. 
16 สัทธา  อริยธุกันต์, “บุญสารท แซนโดนตา”  ชีวิตไทย ชุดบูชาพญาแถน, ส านักงานวัฒนธรรม

แห่งชาติ,  พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพรา้ว, 2540), หน้า 60. 
17 ส าลี รักสุทธิ,  ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา,  2544), หน้า 

71- 73. 
18 พระมหาอุทิศ  ศิริวรรณ, “เปรตในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , 

(บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 36-37. 
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ณัฏยา วาสิงหน  ได้อธิบายถึง ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการตายมีมูลเหตุมาจากการไม่รู้ไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการตาย พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์มีท่าทีต่อการตายที่ถูกต้อง
คือ พระพุทธศาสนามีทัศนะต่อการตายว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่จะน าไปสู่ภพภูมิต่างๆ และ
สภาพจิตใจในขณะที่จะตายมีผลต่อภพภูมิใหม่ของผู้ตาย คือ มีจิตเศร้าหมองจะไปทุคติตรงกันข้ามถ้า
จิตไม่เศร้าหมองก็จะไปสู่สุคติ การปฏิบัติตนขณะยังไม่ตายคือ พุทธศาสนามีทัศนะว่าชีวิตคือการ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปการเกิดมาครั้งหนึ่งก็ควรจะต้องประกอบความดี และสะสมบุญกุศลอยู่ร่ าไป โดยมี
จุดมุ่งหมายว่าเพ่ือจะท าลายกิเลสให้หมดสิ้นไปเพ่ือจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก การตาย
กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอิทธิพลที่จะท าให้ชีวิตมีความทุกข์ โดยมีแนวความคิดว่า มนุษย์สามารถเอาชนะ
การตายได้ โดยมองว่า การตายเป็นลักษณะของขันธ์ 5 ไม่ใช่ตัวตนของเรามนุษย์จะต้องดับอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน ด้วยแนวปฏิบัติ คือ มรรคมีองค์ 8 เมื่อปฏิบัติได้ถึงพร้อมและดับกิเลสได้อย่าง
สมบูรณ์แล้วก็ย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป จึงเป็นการเอาชนะการตายโดยสิ้นเชิง19 

พระมหาพีรเดช  ฐิตเตโช  ได้กล่าวไว้ว่าเกิดและตายเป็นของคู่กันเกิดเป็นเบื้องต้นตาย
เป็นเบื้องปลายแห่งชีวิตของคนเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นเกิดและตายจึงต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  มนุษย์ถือเหตุการณ์ทั้งสองนี้เป็นตอนส าคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเบื้องปลายของชีวิต 
ต้องประกอบพิธีกรรมตามประเพณีเพ่ือประโยชน์แห่งความสุขในโลกนี้และโลกหน้าว่าเฉพาะตอนเกิด
แม้มีเรื่องต้องท าตามประเพณีน้อยกว่าตอนตายแต่มีเรื่องกระจุกกระจิกมากซึ่งปัจจุบันได้เสื่อมคลาย
การยึดถือและค่อย ๆ หมดไปเปลี่ยนเป็นความคิดเห็นและความเชื่อถืออย่างสมัยใหม่  ซึ่งเป็นไปตาม
ความรู้และความเจริญของวิชาการสมัยใหม่พิธีเหล่านี้เมื่อท าสืบต่อ ๆ กันมาเกิดเป็นประเพณีเกี่ยวกับ
ชีวิตขึ้นซึ่งมีอยู่ทุกชาติภาษาถ้าว่าด้วยเจตนาที่กระท าจะลงรอยเดียวกันคือ  เพ่ือความสุขความเจริญ
แต่ถ้าด้วยรายละเอียดจะมีต่าง ๆ ที่คล้ายก็มี  ทั้งนี้เนื่องมาจากวัฒนธรรมและสภาพสังคมขึ้นชื่อว่า
ประเพณีหรือไม่ว่าสิ่งใดย่อมมีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าประเพณีอยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะรัด
ตัวในที่สุดจะต้องสูญไปในไม่ช้าก็เร็วการประพฤติสืบต่อกันมานานและด้วยความเจริญในการคิดอ่าน
ท าให้การสืบต่อประเพณีถูกดัดแปลงแก้ไขไปตามกาลเทศะจนประเพณีบางอย่างที่มีอยู่เปลี่ยนรูปไป
มองไม่เห็นของเดิมหรือบางสิ่งจะยังคงรูปเดิมอยู่  แต่มองไม่เห็นเหตุที่ท าจ าต้องหาเหตุผลเอาใหม่ให้
เหมาะสมกับศาสนาที่เชื่อถือ20    
 บุญหนา  จิมานัง       ได้ศึกษา พฤติกรรมการท าบุญของชาวพุทธในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น สรุปได้ว่า ในอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั้น นิยมท าบุญตามคติค าสั่งสอนของ
โบราณที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลัก
ค าสอนในพระพุทธศาสนา โดยเน้นในเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 3 มีการบริจาคทาน มีข้าวน้ าโภชนาหาร, 

                                           
19 ณัฏยา วาสิงหน, “ความหมายของการตาย: การตีความตามพุทธปรัชญา” วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต, ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 
20 พระมหาพีรเดช  ฐิตเตโช(กิติเจรญิพรงาม),  “การฟังสวดพระอภิธรรมในพิธีงานศพ ศึกษาเฉพาะ

กรณีพิธีงานศพในกรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวทิยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลยั), 2545.  
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เสื้อผ้า, ยารักษาโรค, ที่พักสงฆ์, เสนาสนะ, กุฎีวิหาร เป็นต้น,  ศีล คือ การสมาทานศีล 5 และอุโบสถ
ศีล ในโอกาสต่างๆ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  มีวันวิสาขบูชา เป็นต้น, การเจริญจิต ภาวนา 
มีเจริญสติปัฏฐาน  4  พิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม เป็นต้น    จึงกล่าวได้ว่าบุญทั้งสามอย่างนี้  
บ าเพ็ญได้ง่าย  และชาวพุทธส่วนใหญ่ ก็นิยมท าปฏิบัติในวันพระเป็นประจ า21 
พระมหาสุพจน์  ค าน้อย ได้กล่าวว่า  พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอุทิศส่วนบุญนั้นถือเป็นหน้าที่ที่
สังคมมนุษย์ซึ่งมีวิถีชีวิตแนบเนื่องอยู่กับความเชื่อทางศาสนาจะพึงกระท าในคราวที่มีผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่า
จะเป็นสมาชิกภายในครอบครัวสมาชิกของชุมชนตลอดจนผู้ที่เป็นญาติมิตรและคนรู้จักรักใคร่คุ้นเคย
กันล่วงลับไป(ตาย)หากละเลยไม่กระท าก็ถือว่าคนในสังคมสูญเสียหน้าที่ที่ญาติหรือผู้เสมือนหนึ่งญาติ
จะพึงปฏิบัติต่อกันและอาจส่งผลให้ญาติหรือผู้ที่เคารพนับถือกันเสมือนญาติ ซึ่งล่วงลับไปไม่ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ีควรจะเป็นได้22 
 
1.8 วิธีด าเนินการวิจัย 

1.8.1 รูปแบบของการวิจัย 
ศึกษาจากเอกสารทฤษฎีการท าบุญประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน  และศึกษาค้นคว้าจาก

คัมภีร์ทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก  และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือที่ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบเรียง
ไว้และการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนา 

1.8.2  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่  ผู้น าพระสงฆ์และผู้น าชุมชน จ านวน  30  รูป/คน 
1.8.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

 1) การวิเคราะห์เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะห์การท าบุญประเพณี
ข้าวประดับดิน  

 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีประเด็นที่
ส าคัญ เช่น แนวความเชื่อและรูปแบบประเพณีการท าบุญข้าวประดับดิน   

 3) การสนทนากลุ่มย่อย (Small Groups Discussion) โดยด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย
ระหว่างผู้วิจัย กับทางวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 4) วิธีการจดบันทึก (Field Note) และบันทึกเสียงโดยใช้แทบบันทึกเสียง เพ่ือบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย 

5) การวิเคราะห์อิทธิพลของบุญประเพณีข้าวประดับดินตามแนวความของชาวพุทธในจังหวัด
หนองคาย 
        1.8.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

                                           
21 บุญหนา  จิมานัง,  “พฤติกรรมการท าบุญของชาวพุทธในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”  

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545), หน้า  1-3. 
22 พระมหาสุพจน์  ค าน้อย,  “การศึกษาวิเคราะห์ค าสอนเรื่องการอทุิศส่วนบุญในพระพุทธศาสนา                

เถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2547.  
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 1) คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือวิเคราะห์อ
ถึงอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชาวพุทธในจังหวัดหนองคาย 

 2) คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง  
 3) ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion) โดยด าเนินการสนทนา

กลุ่มย่อยระหว่างผู้วิจัย ส านักงานพระพุทธศาสนาและวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
 4) ด าเนินการจดบันทึก (Field Note) และบันทึกเสียงโดยใช้แทบบันทึกเสียง เพื่อ

บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย 
         1.8.5  การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ส าหรับกลยุทธ์ในการวิจัยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 
 1. กลยุทธ์การเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโดยมีหน่วยงานส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย    
 2. กลยุทธ์การสื่อสาร ในการเผยแผ่หลักการท าบุญประเพณีข้าวประดับดิน  เพ่ือน าไปสู่
การสื่อสารสิ่งที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ให้เกิดขึ้นภายใน บ้าน/ชุมชน /วัด/องค์กรภาครัฐ  เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและเจริญปัญญา  สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม น าไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติตน
ตามแนวพระพุทธศาสนาต่อไป 
 3. กลยุทธ์การมีส่วนร่วม วัด บ้าน ชุมชน  สังคม องค์กรภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับตั้งการวางแผน การด าเนินการ การติดตามประเมินผล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวัด บ้าน 
ชุมชน  สังคม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
  4. กลยุทธ์การประเมินและการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่
ส่งเสริมความเชื่อและรูปแบบการท าบุญประเพณีข้าวประดับดินตามแนวพระพุทธศาสนา   
  
 1.9 ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย  
  1. ท าให้ทราบรูปแบบการท าบุญประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวหนองคาย  

 2. ท าให้ทราบศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย   
 3. ท าให้อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย     
    



 
บทท่ี  2 

 
การท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม 

  
2.1 แนวคิดเรื่องการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม 
              ชาวอีสานโดยเฉพาะหนองคาย  มีแนวปฏิบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงป๎จจุบัน  
ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมก่อให้เกิดเอกลักษณ์อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม  มี
ความรู้สึกผูกพันความรักความสามัคคี  ประเพณีและพิธีกรรมของคนส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้อง
กับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวงจรของชีวิตั้งแต่เกิด จนกระทั้งตาย  ซึ่งคติความเชื่อได้แบ่งคติความเชื่อและ
กิจพิธีตั้งแต่แรกเกิดเพ่ือปูองกันอันตรายจากการคลอด คือ ตอนที่จะเป็นมารดา เพราะว่าเกรงว่าจะมี
อันตราย  พิธีกรรมการเกิด พิธีกรรมการบวช  พิธีกรรมการแต่งงาน  และพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย  
การทําตามคติความเชื่อของโบราณอีสานและคําสั่งสอนของคนโบราณที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  
ด้วยหลักคําสอนให้คนยึดมั่นในการทําบุญตามจารีตประเพณีในรอบ 1 ปี หรือสิบสองเดือนที่เรียกว่า 
ฮีตสิบสอง หรือ เทศกาลทําบุญ 12 เดือน หรือ ฮีตสิบสอง ฮีตสิบสอง เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงป๎จจุบันซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และ
เจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดํารงความเป็นชาติของ
ตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง มาจากคําสองคํา คือ ฮีต และสิบสอง ฮีต มาจากคําว่าจารีต ซึ่งหมายถึง 
ความประพฤติ ธรรมเนียมประเพณี ความประพฤติที่ดี และสิบสอง มาจากคําว่าสิบสองเดือน 
หมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ   
   ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานอกจากจะได้อธิบายถึงความเป็นมาของเทศกาลหรืองาน  
นักขัตตฤกษ์ซึ่งเป็นงานที่รื่นเริงกันตามประเพณีทั่ว ๆไป และเฉพาะเทศกาลที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาแล้ว  ยังมีประเด็นของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อตามแนวทางของศาสนาและ
สํานักปรัชญาที่อยู่สมัยกับพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยและที่สําคัญได้อธิบายถึงพิธีกรรมในส่วนที่เป็น
เนื้อหาของพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการบวช  พิธีการแสดงธรรม พิธีการรักษาศีล การถวายทานต่างๆ  
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องท่ีสําคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาให้เข้าใจ  
 เปูาหมายของการประกอบพิธีกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีข้อสังเกตท่ี   สําคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักคําสอน คือการประกอบพิธีมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ
การสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ตามหลัก ศีล (ระเบียบวินัย) สมาธิ (การฝึกจิต)และป๎ญญา(การ
จัดระบบความคิดให้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้) 
   2) บางพิธีกรรมมุ่งที่จะเป็นวิธีการเพ่ือคัดกรองคนเข้ามาเป็นสมาชิกในทางศาสนา 
เช่นพิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท ที่ต้องมีการสอบถามคุณสมบัติของผู้บวชให้ครบถ้วน การประกอบ
พิธีดังกล่าวมุ่งถึงเปูาหมายคือการคัดกรองคนเป็นหลัก 

3) มีเปูาหมายเพ่ือการประกาศคุณความดีของผู้ที่มีศรัทธาให้เป็นที่รับรู้ 
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กันในหมู่ของคนเช่น พิธีกรรมการทอดกฐิน พิธีกรรมถวายอาราม พิธีกรรมถวายสังฆทาน เป็นต้น 
พิธีกรรมเหล่านี้มีเปูาหมายที่จะประกาศคุณความดีของผู้เป็นเจ้าศรัทธาให้สังคมได้ทราบและเป็นการ
ประกาศให้สงฆ์ท้ังมวลทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นๆ 

4) มีเปูาหมายเพ่ือการฝึกฝนจิตใจเช่น พิธีกรรมการจัดการศพหรือสรีระของผู้วายชนม์ 
สําหรับพระย่อมได้อุปกรณ์ในการปลงธรรมสังเวช สําหรับคฤหัสถ์ย่อมได้โอกาสในการพิจารณาถึง
ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร อันจะนําไปสู่การปล่อยวางไม่ยึดมั่นในสิ่งสมมติที่เกิดมีและดับลงไปได้ 
หากไม่มีพิธีกรรมใดๆ เกิดขึ้น การฉุกคิดหรือการสร้างป๎ญญาจะไม่เกิดขึ้นการประกอบพิธีกรรมจึงมี
ส่วนทําให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกส่วน ได้ความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม  

 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทยตามที่กล่ าว
มาแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ยังมีเทศกาลและพิธีกรรมอยู่อีก
มากมายที่อยู่แต่ละท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความสําคัญ และประโยชน์อย่างมากที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อเนื่องมาจากอดีตสู่ป๎จจุบัน ถ้าหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า
มีคุณค่า สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยควรที่จะ
อนุรักษ์ทํานุบํารุงดูแลให้เป็นสิ่งที่ดีงามและคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

 ในฮีตสิบสองฮีตสิบสองมาจากคํา 2 คํา คือ ฮีต กับ สิบสองฮีต มาจากคําว่า จารีต 
หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบ
สอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือนในหนึ่งปีฮีตสิบสอง ซึ่งหมายถึงประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได้
ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปีประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือ
ปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมานสามัคคีมีความรักใคร่กัน ของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นการ
สืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนป๎จจุบัน ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเพณี
ภาคอ่ืนๆ (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีที่มาค่อนข้างใกล้ชิดกัน)ประเพณี
อีสานได้รับอิทธิพลมา  จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)       จึงจะเห็นได้ว่า
ประเพณีของชาวอีสานและชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็
ไปมาหาสู่กนเป็นประจําเยี่ยงญาติพ่ีน้องทําให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วยฮีตสิบสองได้แก่ 

1. เดือนอ้าย(เดือนเจียง)-บุญเข้ากรรม  บุญเข้ากรรมเป็นกิจกรรมของสงฆ์ เดือน 
อ้ายหรือเดือนหนึ่งหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเดือนเจียงก็ได้มีประเพณีการทําบุญประจําเดือนคือ  "บุญ
เข้ากรรม"1 ได้มีบทผญาที่กล่าวถึงบุญประจําเดือนนี้ว่า... 
 ฮีตหนึ่งนั้น “เถิงเม่ือเดือนเจียงเข้ากลายมาแถมถ่าย 
 ฝูงหมู่สังฆเจ้าก็เตรียมเข้าอยู่กรรม 
 มันหากธรรมเนียมนี้ถือมาตั้งแต่ก่อน 
 อย่าได้ละห่างเว้นเข็นสิข้องแล่นนําแท้แล้ว”2 

                                           
1 ปรีชา พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพ์ครั้งที่7 (อุบลราชธานี, โรงพิมพ์ศิริ

ธรรมออฟเซ็ท, 2534) หน้า57. 
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 พอถึงเดือนเจียง (เดือนอ้าย) หรือเดือนหนึ่งภิกษุสงฆ์จะต้องเตรียมพิธีเข้าปริวาสกรรม
เพราะถือเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณขออย่าได้ละทิ้งประเพณีนี้หากไม่แล้วจะทําให้เกิดภัย
พิบัติได้ด้วยคําสอนนี้ชาวอีสานจึงนํามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนป๎จจุบัน 
 
 เมื่อถึงเดือนอ้ายพระสงฆ์จะต้องเข้ากรรม ซึ่งเป็น พิธีที่เรียกว่าเข้าปริวาสกรรม" โด 
ให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ(กระทําผิด) ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เพ่ือเป็นการฝึกจิตสํานึกถึงความ
บกพร่องของตนเอง และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระวินัยพิธีเข้าปริวาสกรรมจะเป็นข้างขึ้นหรือ
ข้างแรมก็ได้ โดยกําหนดไว้9ราตรี พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง การเข้าปริวาสกรรมต้องไปพักอยู่ในสถานที่
สงบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน(อาจจะเป็นบริเวณวัดก็ได้ โดยมีกุฏิชั่วคราวเป็นหลังๆพระภิกษุสงฆ์ที่เข้า
ปริวาสกรรมคราวหนึ่งๆ จะมีจํานวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตนเองจะเข้ากรรม และเมื่อถึง
เวลาออกกรรมจะมีพระสงฆ์ 20 รูปมารับออกกรรม พิธีทําบุญเข้ากรรมหรือเข้าปริวาสกรรมของ
พระภิกษุสงฆ์นี้ไม่ถือว่าเป็นการล้างบาป แต่จะถือว่าเป็นการปวารณาตนว่าจะไม่กระทําผิดอีก ส่วนกิจ
ของชาวพุทธศาสนิกชนในบุญเข้ากรรมนี้ คือการหาข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภถวายพระ ซึ่งถือว่าจะ
ได้บุญมากกว่าการทําบุญตักบาตรทั่วไป 
 2. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
 เดือนยี่หรือเดือนสองนักปราชญ์โบราณอีสานได้จัดการให้มีประเพณีในการทําบุญ 
ประจําเดือนนี้คือบุญคูณลานโดยท่านได้กล่าวไว้เป็นผญาว่า 
 “ เดือนยี่ให้เอาคันหลาวขนเข็นข้าวโฮมลานรวมใหญ่ม้างแล้วตีฟาดฟูุง 
 เป็นกุ้มแล้วก่อบุญเหลือจากนั้นให้ขนขึ้นใส่เยีย”3 
 เดือนยี่-บุญคูณลาน  การทําบุญคูณลานจะทํากันเม่ือได้เก็บเก่ียวข้าวแล้ว ชาว 
อีสานจะเห็นความสําคัญของข้าวเป็นอย่างมากในพิธีนี้จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปเทศน์ที่ลานนวดข้าว 
(ลานนวดข้าวของชาวอีสานในสมัยก่อนมักจะทําข้ึนในลานข้างบ้านหรือข้างทุ่งนาและมักจะให้มูลของ
ความมาลาดพ้ืนแล้วตากให้แห้งจะได้พ้ืนที่เรียบ)มีการทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระประพรมน้ําพระพุทธ
มนต์แก่ชาวบ้าน ลานนวดข้าว ที่นา ต้นข้าว และบริเวณใกล้ลานนวดข้าว ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่การ
เกษตรกรรม ทําให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อว่า เจ้าของจะอยู่เย็นเป็นสุข ฝนจะตกต้องตาม
ฤดูกาล ข้าวกล้าจะงอกงามและได้ผลดีในปีต่อไป เมื่อเสร็จพิธีทําบุญคูณลานแล้วชาวบ้านจึงจะขนข้าว
ใส่ยุ้ง และเชิญขวัญข้าวคือพระแม่โพสพไปยังยุ้งข้าวและทําพิธีสู่ขวัญข้าวสู่ขวัญเล้าข้าว (ฉางข้าว)เพ่ือ
เป็นสิริมงคลต่อไป ประเพณีป๎จจุบันแทบจะหาดูไม่ได้แล้ว เพราะชาวอีสานได้ทํานากันน้อยลง และ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่นการใช้เครื่องนวดข้าวแทนการนวดด้วยมือหรือใช้สัตว์นวด(ทํา
ให้ไม่ต้องมีลานนวดข้าว) 
 3. เดือนสาม-บุญข้าวจี่  บุญข้าวจี่เป็นการทําบุญในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา  

                                                                                                                         
2 อุดม บัวศรี , วัฒธรรมอีสาน, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น , 2546 ) , หน้า99. 
3 ปรีชา พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 58. 
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 ข้าวจี่เป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนอีสานอาจจะถือกําเนิดขึ้นโดยการที่ขณะที่นั่งผิงไฟใน
หน้าหนาวและเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จใหม่ๆโดยธรรมชาติของข้าวใหม่ก็มีกลิ่นหอมอยู่แล้วใน
ขณะที่นั่งผิงไฟอยู่นั้นก็เอาข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วมาป๎้นโรยเกลือทาไข่ไก่นํามาอัง (ขางไฟ)หรือนํามาย่าง
ไฟให้เกรียมก็ถือว่าสุกแล้วและรับประทานได้เพราะโดยอุปนิสัยเนื้อแท้ของคนอีสานแล้วเป็นคนที่ขยัน
และช่างคิดอยู่แล้วและต่อมาได้นําข้าวจี่นี้ไปถวายพระจนกระท่ังได้กลายมาเป็นประเพณีงานบุญข้าวจี่
มาจนถึงทุกวันนี้ 
 การทําบุญให้ทานมีข้าวจี่เป็นต้นเรียกว่า"บุญข้าวจี่"และนิยมทํากันในช่วงเดือนสาม
ข้างแรม4   จนกระท้ังมีคําผญาอีสานโบราณท่านได้แต่งไว้ว่า “เดือนสามค้อยลมวอยๆ ป๎้นข้าวจี่ข้าวจี่
บ่ใส่น้ําอ้อยจัวน้อยเซ็ดน้ําตา” เกี่ยวกับเรื่องประเพณีบุญเดือนสามนี้นักปราชญ์อีสานโบราณได้
แต่งผญาไว้อีกว่า 
 “ฮีตหนึ่งนั้นเถิงเดือนสามได้พากันจี่ข้าวจี่ไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้หมู่บุญ 
 กุศลยังสินําค้ําตามเฮามื้อละคาบหากธรรมเนียมจังซี่มีแท้แต่นาน 
 คองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ้นอย่าพากันไลถิ่มประเพณีแต่เก่า 
 บ้านเมืองเฮาสิเศร้าภัยฮ้ายสิแลนตามให้ทําไปทุกบ้านทุกที่เอาบุญพ่อเอย”5 
 “ฮอดเดือนสามท้องฟูาปลอดโปร่งสดใสไปทางใดเห็นแต่คนใจบุญซั่วแซวเต็มคุ้ม 
 เหลียวเห็นซุมสาวน้อยพากันป๎้นข้าวจี่เฮือนละห้าสี่ป๎้นพอได้ออกใส่บุญ 
 พ่องกันบีบข้าวปุูนตกแต่งอาหารมีเทิงหวานเทิงคาวหนุ่มสาวมาโฮมต้อม” 6 

 
 ชาวบ้านจะมาร่วมกันทําบุญตักบาตรในตอนเช้า ตอนค่ําจะมีการเวียนเทียนรอบพระ
อุโบสถ ซึ่งการทําบุญข้าวจี่นี้ชาวบ้านอาจจะไปรวมกันที่วัด หรือต่างคนต่างจัดเตรียมข้าวจี่ไปเองแล้ว
นําไปถวายพระภิกษุสามเณรที่วัด มีการไหว้พระรับศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และตักบาตรด้วย
ข้าวจี่ แล้วยกไปถวายพร้อมภัตตาหารอ่ืนๆ เมื่อพระฉันเสร็จแล้วมีการฟ๎งเทศน์ฉลองข้าวจี่และรับพร 
ซึ่งมูลเหตุที่มีการทําบุญข้าวจี่ เนื่องมาจากสมัยพุทธกาลมีนางทาสชื่อปุณณทาสีได้นําแปูงข้าวจี่(แปูง
ทําขนมจีน) ไปถวายพระพุทธเจ้า แต่จิตใจของนางก็คิดว่าขนมแปูงข้าวจี่เป็นเพียงขนมของทาสที่ต่ํา
ต้อย พระพุทธองค์คงไม่ฉัน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้จิตใจของนาง จึงทรงฉันแปูงข้าวจี่ต่อหน้านาง 
ทําให้นางเกิดความปิติดีใจชาวอีสานจึงได้แบบอย่างในการทําแปูงข้าวจี่นี้และพากันทําบุญข้าวจี่ถวาย
พระมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเดือนสามจะมีการทําข้าวจี่ถวายพระมาจวบจนป๎จจุบัน (การทํา
ข้าวจี่ของชาวอีสานในช่วงเดือน 3 นั้นเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น ดังนั้นการจี่ข้าวในช่วงนี้ชาวบ้านก็
จะได้รับไออุ่นจากการนั่งล้องวงกันจี่ข้าวอีกด้วย) การทําข้าวจี่ของชาวอีสานนั้นป๎จจุบันส่วนใหญ่จะใช้
ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาป๎้นเป็นก้อน แล้วนําไปย่างบนไปอ่อนๆบางคนอาจใช้ไข่เหลืองทาเพ่ือให้มีสีที่
น่ารับประทาน หรือใส่น้ําอ้อยที่ใส้ข้าวจี่ จี่ ภาษาอีสานหมายถึง ปิ้งหรือย่าง 

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59-60. 
5 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ของดีอีสาน, (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ,์2540), หน้า 31 
6 สวิง บุญเจิม , มรดกอีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี4 , (อุบลราชธาน ี: สํานักพิมพ์มรดกอสีาน , 2539), หน้า

536. 
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 4. เดือนสี่-บุญผะเหวด 
 บุญผะเหวดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สําหรับชาวอีสานโดยอาศัยความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ตั้งใจ
ฟ๎งเทศน์ผะเหวดจบภายในวันเดียวก็จะได้เกิดมาในยุคศาสนาของพระศรีอริยเมตไตยบุญที่มีการเทศน์
ผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องสําคัญเรียกว่า "บุญผะเหวด" ซึ่งเรื่องหนังสือผะเหวดหรือพระ
เวสสันดรชาดกนั้นเป็นหนังสือที่แสดงถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าในคราวที่พระองค์ได้
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและได้บําเพ็ญทานบารมีในชาตินี้ด้วยส่วนสาเหตุที่เรียกว่าบุญเดือนสี่
เพราะมีกําหนดทํากันในช่วงเดือนสี่เป็นสําคัญ7นักปราชญ์โบราณอีสานได้กล่าวเป็นผญาไว้ว่า 
 “ให้ค่อยซอมไปข้างหน้าเดือนสิมาเป็นเดือนสี่ 
 หลังจากบุญข้าวจี่สิมาบุญผะเหวดเจ้าเฮาสิได้แต่งทาน 
 ทุกเขตบ้านย่านถิ่นดินอีสาน 
 สุขสําราญเหลือหลายม่วนมิงกะเลยฟูอน 
 ตกหว่างตอนคนตั้งใจฟ๎งสิวอนหวี่ 
 ตอนกัณหาชาลีสิพรากพ่อแม่แก้วคนสิไห้นั่งฟ๎ง”8 

 
5. เดือนห้า-บุญสงกรานต์  
เป็นการทําบุญวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นิยมทําในเดือนห้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 13  

เมษายนถึงวันที่ 15 เมษายน คําว่าสงกรานต์เป็นคําสันกฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่นี้
หมายถึงพระอาทิตย์ที่ผ่าน หรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีหนึ่งเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีใหม่ การทําบุญ
สงกรานต์จะมีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่รวมทั้งจะมีการทําพิธีบายศรีสู่ขวัญ
พระพุทธรูปและพระสงฆ์ ตามละแวกหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ชาวบ้านจะทําบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์
ทราย และมีการละเล่นสาดน้ํากันอย่างสนุกสนานตลอดทั้ง3วันและบางหมู่บ้านจะมีการแห่
พระพุทธรูปไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ํากันอย่างทั่วถึงป๎จจุบันงานบุญสงกรานต์ของชาว
อีสานได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากในตัวเมืองใหญ่ๆมักมีการเล่นน้ํากันอย่างรุนแรง มีการใช้แปูง 
น้ําแข็งหรือสีด้วยแต่ประชาชนอีสานในชนบทโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมแบบ
ดั้งเดิมไว้ คือมีการสรงน้ําพระพุทธรูปทั้งที่วัดและพระพุทธรูปที่บ้าน พระสงฆ์จากนั้นจะไปสรงน้ําขอ
พรจากคนเฒ่าคนแก่ที่ตัวเองให้ความเคารพ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯในช่วงงานนี้ชาวอีสานที่ไปทํางาน
ต่างถ่ินจะกลับบ้านเพื่อร่วมทําบุญและพบปะกับญาติพ่ีน้อง 
 การรดน้ําพระพุทธรูปพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่า "สรงน้ํา" หรืออีกอย่างหนึ่ง
เรียกว่าตรุษสงกรานต์โดยตรุษสรงกรานต์คือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนใน
ระยะนี้เรียกว่าตรุษสงกรานต์เพราะมีกําหนดทําในเดือนห้าจึงได้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"บุญเดือนห้า" 
โดยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณดังที่ปรากฏในบทผญาเกี่ยวกับบุญเดือนห้าว่า 
 “พอเถิงเดือนห้าได้พวกไพร่ซาวเมือง 
 จงพากันสรงน้ําขัดสีพระพุทธรูป 
                                           

7 ปรีชา พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 67. 
8 http://www.mettadham.ca/boontaeladien3.htm 
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 ให้ทําทุกวัดแท้อย่าไลม่างห่างเสีย 
 ให้พากันทําแท้ๆไผๆบ่ได้ว่า 
 ทุกทั่วทีปแผ่นหญ้าให้ทําแท้ซูคน 
 จักสิสุขยิ่งล้นทําถืกคําสอน 
 ถึกฮีตคองควรถือแต่ปางปฐมพุ้น” 9 
 

 6. เดือนหก-บุญบั้งไฟ 
 บุญเดือนหกเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวอีสานเพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการขอฟูา
ฝนอันมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอีสานโดยที่ส่วนใหญ่แล้วคนอีสานมีอาชีพในด้านกสิกรรมเป็น
หลักการนําเอาดินประสิว (คนอีสานเรียกว่าขี้เจีย)มาโขกหรือบดผสมกับถ่านให้แหลกละเอียด(คน
อีสานเรียกว่าหมื่อ) แล้วบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่อัดให้แน่นแล้วเจาะรูใส่หางเรียกว่าบั้งไฟการทําบุญ
ให้ทานและมีความเกี่ยวข้องกับบั้งไฟเรียกว่า "บุญบั้งไฟ" อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่า "บุญเดือนหก" 
เพราะมีกําหนดทํากันในเดือนหก10  โดยในเดือนนี้ได้มีบทผญาเกี่ยวกับประเพณีการทําบุญในเดือนนี้
ว่า   

บุญบั้งไฟแล้วคนส่วนใหญ่คงจะนึกถึงจังหวัดยโสธรหรืออุดรธานี ซึ่งมีการจัดงานนี้อย่าง
ยิ่งใหญ่ การทําบุญบั้งไฟเป็นงานสําคัญอีกงานของชาวอีสานโดยจัดกันก่อนฤดูทํานา ด้วยความเชื่อว่า
เป็นการขอฝนเพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาข้าวอุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่อย่างมี
ความสุข ในงานจะมีการแห่บั้งไฟและจุดบั้งไฟ เพราะเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณขึ้นไปบอกพญาแถน
ให้ส่งน้ําฝนลงมา ระหว่างที่มีการจุดบั้งไฟชาวบ้านจะมีการเซิ้งซึ่งจะสนุกสนานมาก และการทําบุญบั้ง
ไฟนี้นับเป็นการชุมนุมครั้งสําคัญของคนในท้องถิ่น ที่มาร่วมกันจัดงานด้วยความรื่นเริงสนุกสนาน
เต็มที่มีการพูดจาลามกหรือนําสัญลักษณ์เรื่องเพศมาล้อเลียนในขบวนแห่บั้งไฟ โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่อง
หยาบคายการ และมีการประลองบั้งไฟกันว่าบั้งไฟใครจะขึ้นสูงกว่ากัน ส่วนบั้งไฟใครที่จุดแล้วไม่ขึ้น
จะมีการทําโทษด้วยการจับเจ้าของบั้งไฟไปโยนบ่อโคลน งานบุญบั้งไฟนี้จะตรงกับประเพณีในเทศกาล
เดือนหกอีกอย่างหนึ่งคือบุญวันวิสาขบูชา ชาวบ้านจะทําบุญและฟ๎งเทศน์กันในตอนกลางวันกลางคืน
จะมีการเวียนเทียน ซึ่งก็ทําเช่นเดียวกับประชาชนในภาคอ่ืน ๆ ป๎จจุบัน  

 
 7. เดือนเจ็ด-บุญซําฮะ 
 "บุญเดือนเจ็ด" 11  บุญซําฮะ เป็นภาษาอีสานหมายถึง การทําความสะอาด เหมือนกับ
คําภาษาไทยกลางว่า ชําระ ประเพณีนี้เป็นการทําบุญเพ่ือชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจัญไร อันจะทํา
ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ บ้านเมือง ซึ่งถือว่าเป็นการป๎ดเปุาความชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้าน การ
ทําบุญซําฮะนี้ชาวบ้านจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้เรียบร้อย เป็นการทําความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ใน
รอบปี สิ่งที่ไม่ดี ทั้งหลายให้ขจัดออกไป เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในหมู่บ้านมูลเหตุที่มีการ

                                           
9 สวิง  บุญเจิม , มรดกอีสาน, หนา้ 36-37 
10 ปรีชา  พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 87. 
11 ปรีชา  พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน , หน้า 118 – 119. 
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ทําบุญซําฮะเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาลมีโรคห่า (อหิวาตกโรคระบาดมีผู้คนล้มตายกันเป็นจํานวน
มาก พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมาโปรดทําให้เกิดฝนห่าใหญ่มาชําระบ้านเมือง) มีการสวดป๎ดรังควานและ
ประพรมน้ํามนต์ตามหมู่บ้านและชาวบ้านเพ่ือเป็นสิริมงคลด้วย การจัดงานบุญนี้เพ่ือเป็นการระลึกถึง
ผู้มีพระคุณในการที่จะทําให้บ้านเมืองสงบสุข 
 8. เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา 
 เดือน ๘ เป็นเดือนอยู่ในระยะหน้าฝนและเป็นเดือนที่พระอยู่จําพรรษาตลอดสามเดือน
ไม่ไปค้างคืนที่อ่ืนยกเว้นแต่มีกิจที่จําเป็นบางทีพอที่จะอนุโลมให้ไปค้างคืนที่อ่ืนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๗ 
วันถ้าเกินนั้นถือว่าพรรษาขาดโดยปกติแล้วกําหนดเอาวันแรม ๒ ค่ํา เดือน ๘ ของปีที่เป็นปกติมาส (๘ 
หนเดียว)   เป็นวันอธิฐานเข้าพรรษาสําหรับปีที่เป็นอธิกมาสคือ ๘  สองหนกําหนดเอาวันแรม ๑ ค่ํา 
เดือน ๘ หลังเป็นวันอธิฐานเข้าพรรษาเพราะมีกําหนดทํากันในเดือน ๘ เป็นประจําจึงมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนแปด"12    พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเข้า
จําพรรษา”  13   ภิกษุบางพวกเดินเหยียบย่ําทําให้หญ้าและพืช เขียวสดเสียหาย นอกจากนั้นยัง
เหยียบย่ําสัตว์เล็ก ๆ ตายไปเป็นจํานวนมาก คนทั้งหลายจึงตําหนิ ประณาม โพนทะนา พระผู้มีพระ
ภาคทรงทราบเรื่องนั้น  จึงทรง อนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อยู่จําพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้เข้าจําพรรษาในฤดูฝน” 
 การเข้าพรรษาเป็นกิจของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องอยู่ประจําในวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 
เดือน กําหนดเอาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ําเดือนแปดถึงวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรไป
พักแรมคืนที่อ่ืน เนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูแห่งการเกษตรกรรม การห้ามพระภิกษุสามเณรเดินทางด้วย
เหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจาก การไม่ต้องการให้พระภิกษุสามเณรไปเยียบย่ําพืชผลที่ชาวบ้านได้
เพาะปลูกไว้ การทําบุญเข้าพรรษาเป็นประเพณีทางศาสนา โดยตรงจึงคล้ายกับภาคอ่ืนๆในประเทศ
ไทย ในพิธีจะมีการทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร มีการฟ๎งธรรมเทศนา 
ชาวบ้านจะหล่อเทียนใหญ่ไว้ถวายเป็นพุทธบูชา และจะเก็บไว้ตลอดพรรษาการทําเทียนถวายวัด 
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้มีความเชื่อแต่โบราณว่า หากใครทําเทียนไปถวายวัดเมื่อเกิดชาติใหม่ผู้นั้น
จะได้เสวยสุขในสวรรค์ อานิสงส์ของการถวายเทียนนั้นหากมิได้ขึ้นสวรรค์แต่ เกิดบนโลกมนุษย์ ผู้นั้น
จะมีความเฉลียวฉลาด มีสติป๎ญญาไหวพริบเลิศเลอ ประดุจแสงเทียนอันสว่างไสว ป๎จจุบันเกือบทุก
จังหวัดในภาคอีสานได้จัดให้มีงานแห่เทียนเข้าพรรษา โดยนําเทียนมาแกะสลักอย่างสวยงามประกอบ
กันเป็นเรื่องราว แล้วจัดแห่รอบหมู่บ้านหรือ ตัวเมืองก่อนนําไปถวายวัด จังหวัดที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่
คือ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ได้แกะสลักอย่าง
วิจิตรบรรจงไปรอบตัวเมือง เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของเทียนเข้าพรรษา 
และยังได้ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาด้วย งานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็น
งานที่สําคัญงานหนึ่งของประเทศมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภาค และจากต่างประเทศมารอชมความ

                                           
12 ปรีชา  พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 124 -125. 
13วิ.ม. (ไทย)  4/184 / 292.  
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งดงามของเทียนพรรษามากมาย  ความเหมาะสมเดือนแปดนี้มีบทผญาประจําเดือนที่นักปราชญ์
โบราณกล่าวไว้ว่า  
 “พอเถิงเดือนแปดได้ล่ําลวงมาเถิงฝูงหมู่สังโฆเจ้าเข้าวัสสาจําจ้อย 
 ทําตามฮอยของเจ้าพระโคดมทําก่อนบ่มีลอนเลิกร้างทําแท้สู่ภาย 
 แล้วพากันผ่ายหาของไปเททอดทําทานไปอย่าได้คร้านเอาไว้หมู่บุญ”14 
 
 9. เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน 
 ประเพณีในเดีอนเก้า15 นักปราชญ์อีสานโบราณได้กล่าวไว้เป็นบทผญาโดยได้พรรณนาถึง
ความอุดมสมบูรณ์และประเพณีการทําบุญในเดือนนี้ว่า 
 “พอถึงเดือนเก้าแล้วเป็นกลางแห่งวัสสากาลฝูงประซาซนซาวเมืองก็เล่าเตรียมตัวพร้อม
พากันทานยังข้าวประดับดินกินก่อนทายกทานให้เจ้าพระสงฆ์พร้อมสู่ภาย”16 
 บุญข้าวประดับดินเป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ง
จะจัดขึ้นวันแรม 14 ค่ําเดือน 9 ชาวบ้านจะพากันทําข้าวปลาอาหารคาวหวาน และข้าวต้มมัดพร้อม
หมากพลูที่ห่อใส่ใบตองแล้ว นําไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ในบริเวณวัดและรอบๆบ้าน (ที่เรียกว่าข้าวประดับ
ดินคงเปน็เพราะเอาห่อข้าวและเครื่องเคียงไปวางไว้บนดิน) เพื่อให้ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วหรือผีบ้าน
ผีเรือนมากิน เพราะเชื่อว่าในช่วงเดือนเก้านี้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมา
ท่องเที่ยวได้ ในพิธีบุญข้าวประดับดินชาวบ้านจะวางข้าวประดับดินไว้ พร้อมจุดเทียนบอกกล่าว(บาง
คนก็จะร้องบอกเฉย) ให้มารับเอาอาหารและผลบุญนี้(การออกไปวางข้าวประดับดินจะออกไปวาง
ตอนเช้ามืดประมาณตี 2 ตี 3) จากนั้นชาวบ้านจะนําเอาอาหารและสิ่งของไปทําบุญตักบาตรถวาย
ทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในพิธีจะมีการสมาทานศีลฟ๎งเทศน์และกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ ที่
ล่วงลับไปแล้ว 

 10. เดือนสิบ-บุญข้าวสาก 
 เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย โดยจะมีการทําสลากให้พระจับเพ่ือที่จะได้
ถวายของตามสลากนั้นเป็นการทําบุญที่ต่อเนื่องจากพิธีบุญข้าวประดับดินในเดือน 9 เพราะถือว่าเป็น
การส่งเปรตหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้ออกมาท่องเที่ยวให้กลับสู่แดนของตนในเดือน 10 นี้ ชาวบ้าน
จะนําข้าวปลาที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้ออกมาท่องเที่ยวให้กลับสู่แดนของตนในเดือน 10 นี้ ชาวบ้านจะ
นําข้าวปลาอาหารและสิ่งของไปทําบุญที่วัดในตอนเช้า โดยนําห่อข้าวสาก(เหมือนกับห่อข้าวประดับ
ดิน) ไปวางไว้บริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกให้ญาติมิตรผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มารับอาหารและผลบุญ
ที่อุทิศให้ มีการฟ๎งเทศน์ฉลองข้าวสากและกรวดน้ําไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวบ้านจะนําเอาข้าวสาก
ที่พระสวดเสร็จแล้ว กลับไปที่บ้านด้วยโดยเอาไปวางไว้ตามทุ่งนาและรอบ ๆ บ้านเพ่ือให้ผีบ้านผีเรือน 
เจ้าที่เจ้าทางหรือผีที่ไร้ญาติขาดมิตรได้มารับส่วนบุญ   จากบทผญาที่นักปราชญ์อีสานได้กล่าวไว้ว่า 
 “ฮีตหนึ่งนั่นพอถึงเดือนสิบแล้วทายกทอดอวยทาน 
                                           

14 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ของดีอีสาน, (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ,์ 2540) หน้า 44. 
15 ปรีชา  พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 134 – 135. 
16 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ของดีอีสาน, หน้า 45. 
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 ข้าวสากนําไปให้สังโฆทานทอด 
 พากันหวังยอดแก้วนิพพานพุ้นที่สูง 
 ฝูงหมู่ลุงอาว์ปูาคณาเนืองน้อมส่ง 
 ศรัทธาลงทอดไว้ทานให้แผ่ไป 
 อุทศิให้ฝูงเปรตเปโต 
 พากันโมทนานําซู่คนจนเกลี้ยง”17 
 

 11. เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา  
 บุญออกพรรษาจัดทําในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เป็นการทําบุญที่สืบเนื่องมาจากบุญ

เข้าพรรษาในเดือน 8 ที่พระภิกษุสามเณรได้เข้าพรรษา เป็นเวลานานถึง 3 เดือน ดังนั้นในวันที่ครบ
กําหนด พระภิกษุสามเณรเหล่านั้นจะมารวมกันทําพิธีออกวัสสาปวารณา คือเปิดโอกาสให้มีการว่า
กล่าวตักเตือนกันได้ วันนี้จะเป็นวันที่พระภิกษุสามเณรจะได้มีโอกาสมาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงที่
วัด ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นวันสําคัญ และเป็นระยะท่ีชาวบ้านหมดภาระในการทําไร่ทํานาอากาศ ในช่วง
นี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาสมาร่วมกันทําบุญ มีการตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ รับศีล
สวดมนต์ฟ๎งเทศน์และถวายผ้าจํานําพรรษา ตอนค่ําจะมีการจุดประทีปโคมไฟในบริเวณวัดและหน้า
บ้าน บางท้องถิ่นจะมีการถวายปราสาทผึ้ง หรือต้นผาสาดเผิ้ง(สําเนียงอีสาน)เพ่ือเป็นพุทธบูชา จังหวัด
ที่มีงานบุญถวายปราสาทผึ้งที่ยิ่งใหญ่คือ จังหวัดสกลนคร จะมีขบวนแห่ปราสาทผึ้งซึ่งเป็นปราสาท
จําลองที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงมาจากขี้ผึ้ง(คล้ายๆเทียน) ไปรอบๆตัวเมืองให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงาม บางท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ําจะมีการแข่งเรือเพ่ือความสนุกสนาน
และสามัคคีร่วมกันในตอนกลางวัน ส่วนในตอนกลางคืนจะมีการไหลเรือไฟ(ฮ่องเฮือไฟ) เพ่ือเป็นการ
บูชาคารวะพระ  
 หลังจากที่หมู่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่จําพรรษา ๓ เดือน คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงขึ้น 
๑๕ค่ําเดือน ๑๑ การออกจากขอบเขตจํากัดไปพักแรมที่อ่ืนได้เรียกว่า "ออกพรรษา" ประเพณีการ
ทําบุญในเดือนนี้ที่นอกเหนือไปจากการทําบุญตักบาตรให้ทานรักษาศีลแล้วการทําบุญตามประเพณี
ท้องถิ่นอ่ืนๆในช่วงระยะนี้เรียกว่า "บุญออกพรรษา" ซึ่งมีผญาบทหนึ่งกล่าวถึงฮีตสิบเอ็ดว่า 
 ฮีตสิบเอ็ดนั้นเถิงเดือนสิบเอ็ดแล้วก็แม่นแนวทางปุอง 
 เป็นคองของพระเจ้าเคยเข้าแล้วออกมา 
 เถิงวัสสาแล้วสามเดือนก็เลยออก 
 เฮียกว่าออกพรรษาปวารณากล่าวไว้เฮาได้กล่าวมา18 

 
 12. เดือนสิบสอง-บุญกฐิน 

 บุญกฐินเป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ซ่ึงจําพรรษาแล้ว เริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 
11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน12 มูลเหตุที่มีการทําบุญกฐินนั้นมีเรื่องเล่าว่า มีพระภิกษุจํานวนหนึ่ง ได้
                                           

17 ปรีชา  พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 135. 
18 อุดม  บัวศร ี, วัฒนธรรมอีสาน, หน้า 111. 
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เดินทางไปเฝูาพระพุทธเจ้า โดยระหว่างการเดินทางนั้นเป็นช่วงฝนตก และระยะทางไกลจึงทําให้ผ้า
จีวรของพระภิกษุเหล่านั้นเปียกน้ําเปรอะเปื้อนโคลน ไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าได้
เห็นถึงความยากลําบากนั้น จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้ตามกําหนด ชาวบ้าน
จึงได้จัดผ้าจีวรนํามาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าวจนกลายเป็นประเพณีทําบุญกฐินมาจวบจน
ป๎จจุบัน ก่อนการทําบุญกฐินเจ้าภาพจะต้องจองวัดและกําหนดวันทอดกฐินล่วงหน้า มีการเตรียมผ้า
ไตรจีวรพร้อมเครื่องอัฐบริขารและเครื่องไทยทาน มีการบอกบุญแก่ญาติมิตร ตอนเช้าในพิธีจะแห่
ขบวนกฐินเพ่ือนําไปทอดที่วัดและแห่กฐินเวียนประทักษิณ 3 รอบจึงทําพิธี ถวายผ้ากฐิน นอกจากนี้
อาจมีการทําบุญจุลกฐิน(กฐินแล่นซึ่งเป็นการทําผ้าไตรจีวรจากปุยฝูายแล้วนําไปทอดให้เสร็จ ภายใน
24ชั่วโมงนับแต่เวลาเริ่มทําเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมาก) ป๎จจุบันชาวอีสานที่ไปทํามาหากินต่างถิ่น 
มักจะรวมตัวกันตั้งกองกฐินเพ่ือนํากลับไปถวายที่วัดในหมู่บ้านตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการทําบุญ
แล้ว ยังได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวและญาติมิตรด้วย  
        บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากของชาวบ้านอีสาน  เป็นการทําบุญในเดือนเก้าและ
เดือนสิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ดัง
จะปรากฏในเดือนเก้าและเดือนสิบซึ่งเป็นการทําบุญของคนไทยต่างก็มีการทําบุญเหมือนกัน และมีคติ
ความเชื่อเหมือนกันและลักษณะการทําบุญคล้ายคลึงกันกับเทศกาลสารทไทย  
 สารทไทย วันแรม 15  ค่ํา เดือน 10  เป็นวัน “ สารทไทย”  ซึ่งเป็นนักขัตตฤกษ์นิยม
กันมานานแล้ว เพราะถือว่าเป็นสมัยที่จะได้ทําบุญในเมื่อวันคืนเดือน ล่วงมาถึงกึ่งกลางรอบปี พิธี
สารทของไทยนี้เป็นของพราหมณ์มาก่อนการทําบุญเนื่องในพิธีสารทของพราหมณ์ ก็คือ การทําบุญใน
ฤดูท่ีข้าวออกรวงเป็นน้ํานม เพื่อจะให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนา เรียกว่า “ สารท ” ปทานุกรมบอกว่า 
เป็นชื่อฤดูในระหว่างฤดูฝน กับฤดูหนาว คือ ฤดูใบไม้ร่วงเป็นอันตกอยู่ในปลายเดือน 10 เราจึงเรียก
กันว่า “เป็นฤดูสารท” และเป็นพิธีทําบุญกลางปีของไทย เรียกว่า “ทําบุญวันสารท”ชนชาติภูไทย
เรียกว่า “ทําบุญข้าวสาต” ภาคอีสานเรียกว่า “ ทําบุญข้าวสาก ” แต่เขาเริ่มทํากลางเดือน 10 เพราะ
ถือกันว่าในวันกลางเดือน 10 นี้ เป็นวันผีญาติและมิใช่ญาติมาคอยรับอาหาร 
 ส่วนพิธีทิ้งกระจาดในพระพุทธศาสนามหายาน  เป็นพิธีของชาวจีนมีจุดม่งหมายเพ่ือให้
ทานแก่ผีไม่มีญาติ คือเป็นสาธารณทานซึ่งนับว่า ผู้ให้ทานเป็นคนมี เมตตาสูง มีใจกว้าง เผื่อแผ่
แม้กระท่ังคนท่ีไม่ใช่ญาติของตน สวนการทําบุญอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้ว 
 พิธีทิ้งกระจาดทําในกลางเดือน 7 ของจีน ซึ่งตรงกับเดือน 9 ของไทย ในบริเวณพิธีจะ
ปลูกเป็นร้านสูง ปูด้วยไม้กระดาน สําหรับวางของทานต่างๆ ที่ใส่กระจาดไว้เป็นกระจาดๆ 
พิธีไหว้พระจันทร์ เดือน 8 ของจีน เรียกชื่อว่าโปยง้วยตงซิว แปลว่า เทศกาลเตือน 8 กลางฤดูสารท 
ตรงกับกลางเดือน 10 ของไทย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบูชาพระจันทร์เนื่องจากเมื่อว่า วันเพ็ญ เดือน 8 เป็น
วัดเกิดของพระจันทร์ซึ่งเป็นเทวดาผู้หญิง คนไทยเรายกพิธีนี้ว่า สารทขนมโก๋ เพราะสิ่งที่ใช้สังเวย
พระจันทร์คือ ขนมที่ทําจากแปูงข้าวใหม่ เขาเขือว่า ข้าวจะเกิดขึ้นมาจากผลิดอกออกรวงเป็นเมล็ดให้
คนเราได้ บริโภค  เพราะจันทร์เทวี ทํานองเดียวกับพระแม่โพสพ เทพแห่งข่าวตามเทพนิยายพ้ืนบ้าน
ของอินเดีย เทพนิยายพื้นบ้านของจีนเรื่องมีมาแต่โบราณ  
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 ในการทําบุญเดือน 9 หรือเดือน 10 ของทุก ๆ ภาคของประเทศล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรม
และความเชื่อท่ีคล้ายคลึงกัน  ดังที่คณะกรรมการเฉพาะกิจยกร่างแบบอย่างการปฏิบัติทางวัฒนธรรม
ของคนไทย บุญข้าวประดับดินของชาวหนองคาย  กําหนดจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9  เป็น
ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ  เพ่ือเป็นการอุทิศให้แก่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ในเรื่องนี้ 
ธวัช  ปุญโณทก ได้กล่าวว่า 19 ชาวอีสานจะเตรียมอาหารใส่กระทงนําไปวางที่สามแพร่ง ตามต้นไม้
ใหญ่ ในเวลา 2-3 ชั่วโมง ก่อนสว่างเป็นการให้อาหารแก่เปรตซึ่งหิวโหย   
 จากการสังเกตจากชาวบ้านจะเห็นว่า กากรที่ชาวบ้านได้นําอาหาร หมากพลูบุหรี่ ห่อ
ด้วยใบตองไปวางตามต้นไม้ ตามกิ่งไม้ เจดีย์ โบสถ์  ในส่วนหนึ่งเพราะชาวบ้านขอบคุณแม่ธรณี ของ
คุณแผ่นดิน ที่พืชพรรณนาธัญญาหารกําลังเจริญงอกงาม   จึงสรุปวัตถุประสงค์ของการทําบุญ
เทศกาลสารทไว้ว่า   

1. เพ่ือแสดงความยินดี ที่ประสบความสําเร็จในการเพาะปลูกมีผลผลิตแรกได้จากพืช 

พันธุ์ธัญญาหารของตน 
 1) เพ่ือแสดงความกตัญํูกตเวที แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
 2) เพ่ือทําบุญเป็นสิริมงคล แก่เรือกสวยไร่นาแก่ครอบครัวและแก่ตนเองที่อายุ 
ล่วงเลยมาได้ครึ่งปีโดยสวัสดี 
 3) เพ่ือบํารุงศาสนา ด้วยการถวายพืชผลแรกได้ หรือขนมตามกาลแค่พระสงฆ์ 
เพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรม โดยยึดหลักสังคหวัตถุเป็นแนวปฏิบัติ เช่น แสดงความเอ้ือเผื่อแผ่ให้พืชผลและ
ขนมตามกาลแก่เพ่ือนบ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 4) เพ่ืออํานวยประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการจัดงานในท้องถิ่นเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 20 
   
2.2  ความหมายของการท าบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  
 การทําบุญข้าวประดับดินวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ ที่ยึดถือและสืบทอดกันมา 
จนเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวหนองคายที่ร่วมกัน   เริ่มตั้งแต่แรกเกิดไปจนตายจนกลายเป็นวัฒนธรรม และ
ได้กําหนดเวลาที่แน่นอนเป็นเหมือนเทศกาล  จะทําให้มีโอกาสที่อํานวย และเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่อง
กับเวลา เป็นเวลาที่กําหนดขึ้นตามวันและเวลาในรอบปีหนึ่ง ๆ  
 แนวความเชื่อนั้น  ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่อง บุญ บาป เรื่องชาตินี้และชาติหน้า ความเชื่อ
ในสิ่งเหมือนธรรมชาติและผีสาง การเคารพนับถือพุทธศาสนา และความเชื่อในเรื่องปูุตาและผีบรรพ

                                           
19ธวชั  ปณุโณทก. ความเช่ือพืน้บ้านสมัพนัธ์กบัวิถีชีวติในสงัคมอีสาน,ในวฒันธรรมพืน้บ้าน:  

ความเช่ือ. พิมพ์ครัง้ที่ 3,(กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528), หน้า 22-23.    
20 พวงพิกลุ มชัฌิมา.“บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากบ้านกุดรัง ตําบลกุดรัง อําเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม”  วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑติ, (บัณฑติวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒ 
มหาสารคาม), 2537). หน้า 61. 
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บุรุษ  การอุทิศส่วนบุญ21  หมายถึง การเพ่งถึงความดีที่บุคคลผู้กระทํา หรือที่สั่งสมไว้ในจิตใจของ
บุคคลผู้กระทําและพร้อมที่จะอุทิศให้แก่ผู้ อ่ืน  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  ผู้กระทําบุญมีอัธยาศัย
กว้างขวางเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในบุญของตน  โดยให้เขากระทําความดีด้วยการแสดงความชื่น
ชมยินดีต่อการอุทิศส่วนบุญของตนซึ่งเป็นบุญส่วนนั่นเอง  กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  ผู้อุทิศส่วนบุญมีความ
ปรารถนาที่จะให้การกระทําบุญของตนมีส่วนผลักดันให้ผู้อ่ืนได้กระทําความดี  เพ่ือได้รับผลจากการ
กระทําของเขาเอง  โดยมีส่วนบุญที่ตนอุทิศให้เป็นป๎จจัยสนับสนุน   
  หลักของพระพุทธศาสนาถือว่าบุญของเขาก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด  ตรงกันข้ามเมื่อ
เขาแสดงเจตนาจะขยายความดีออกไปสู่ผู้อ่ืนโดยอาการอันเกื้อกูล  บุญของเขามีแต่จะแผ่ไพศาลและ
เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกระทําบุญทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้
ผู้กระทําบุญเฉลี่ยบุญของตนออกไปสู่ผู้อ่ืน  เพ่ือขยายประโยชน์ออกไปอย่างกว้างขวาง  ไม่ได้มุ่งให้
ความดีอํานวยประโยชน์เฉพาะแก่ป๎จเจกบุคคลเท่านั้น  แต่มุ่งให้ประโยชน์ตกถึงผู้อ่ืนตลอดจนสังคม
ในวงกว้างด้วย   การอุทิศส่วนบุญมีหลายประเภท  ซึ่งสามารถที่จะจัดลักษณะของการอุทิศออกได้ 4 
ลักษณะ คือ 
  ก) การอุทิศส่วนบุญด้วยการอธิษฐานจิต    

คําว่า  “อธิษฐาน”  คือ การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ความตั้งจิต
ปรารถนา22 โดยการตั้งเปูาหมายไว้ในใจให้มั่นคง  เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้กระทํากิจกรรมที่มุ่งประสงค์
จนบรรลุผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  แสดงถึงพลังของจิตที่มุ่งดิ่ง  ป๎กแน่วต่อเปูาหมายที่ดีงามและมั่นคง
เที่ยงตรงต่อแนวทางท่ีตั้งไว้  ด้วยเหตุนี้  อธิษฐานจึงนับว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อ
กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การกระทําความดีเพ่ือเปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง    
หากไม่มีการตั้งอธิษฐานไว้ในใจให้มั่นคง  ผลที่มุ่งประสงค์ก็ไม่อาจสําเร็จได้  เนื่องจากว่าผู้กระทํา
ความดีอาจเกิดความท้อแท้  ไม่มีแรงจูงใจในการกระทําความดีตามที่ตนตั้งเปูาหมายไว้อีกต่อไป  ใน
กรณีการอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติเป็นต้นก็เช่นกัน  หากผู้กระทําบุญไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญให้  
ก็เท่ากับว่าเขาไม่มีความตั้งใจใฝุปรารถนาที่จะให้ญาติได้รับส่วนบุญหรือมีส่วนร่วมในบุญของตน  
ญาติจึงไม่สามารถรับส่วนบุญได้  เพราะถือว่าผู้กระทําบุญไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้   
 ดังนั้น   การอุทิศส่วนบุญด้วยการอธิษฐานหรือตั้งจิตปรารถนา   จึงเป็นวิธีการที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของส่วนบุญเป็นอย่างยิ่ง    เพราะการกระทํานั้นจะไม่มีความหมายต่อผู้อ่ืนเลย  นอกจาก
ตัวของผู้กระทําเท่านั้น  และการกระทําเช่นนั้นก็ไม่นับว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญ  แต่เรียกว่าเป็นการ
กระทําบุญทั่วไปซึ่งจะอํานวยผลสําเร็จเฉพาะแก่บุคคลผู้ที่กระทํา  การอธิษฐานหรือตั้งจิตปรารถนา
เป็นเสมือนแรงส่งที่ช่วยหนุนนําให้การกระทําความดีที่ประกอบด้วยเจตนาปรารถนาดีของบุคคล
สําเร็จผลตามที่เขามุ่งหมายได้   

ข) การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจา   
                                           

21 เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นในการใช้ภาษา  ในที่นี้จะใช้คําว่า “อุทิศ” แทนกิริยาการแผ่  เฉลี่ย  แบ่ง  
และให้ส่วนบุญ 
            22พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 365.  
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การเปล่งวาจาเป็นการติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นเครื่องมือ
สําหรับสื่อความหมายโดยการใช้ภาษาพูดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  ทําให้เข้าใจความหมายของภาษานั้น 
ๆ ได้  การเปล่งวาจาเวลาอุทิศส่วนบุญก็ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของการอุทิศ
ส่วนบุญ  และสื่อแสดงเจตนาของผู้อุทิศส่วนบุญได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้ว  ยังเป็นการแสดง
ความปรารถนาดีให้ผู้อ่ืนได้รับรู้แล้วเกิดความรู้สึกยินดีด้วย    
  กรณีนี้เห็นได้จากการเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญของนางวิสาขา  ภายหลังจากที่ได้บริจาค
ทรัพย์สร้างวิหารแล้ว  นางก็ได้เปล่งวาจาแสดงเจตนาปรารถนาดีและความปราโมทย์ยินดีของตนให้
เพ่ือนหญิงที่สนิทกันประมาณ 500 คนทราบ  แล้วบอกให้พวกนางอนุโมทนาในส่วนบุญที่นางอุทิศให้  
เพ่ือนหญิงเหล่านั้นต่างก็มีจิตใจเลื่อมใสยินดีในบุญกิริยานั้น  จึงพากันอนุโมทนา   แต่มีเพ่ือนหญิงของ
นางวิสาขาคนหนึ่งได้ใส่ใจถึงการอุทิศส่วนบุญเป็นพิเศษ  พอนางตายไปก็ได้เกิดเป็นนางอัปสรใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  พร้อมกับมีวิมานอลังการใหญ่โต  มีด้านกว้าง ยาว และสูงด้านละ 16 โยชน์ซึ่ง
เกิดข้ึนด้วยบุญญานุภาพของนาง23  หรือกรณีการบําเพ็ญพระราชกุศลของพระเจ้าพิมพิสารที่ครั้งแรก
พระองค์ไม่ได้ทรงเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่หมู่ญาติ  ทําให้หมู่ญาติในอดีตชาติที่ไปเกิดเป็นเปรตไม่
สามารถรับส่วนบุญได้  จึงมาแสดงตัวให้พระองค์เห็น   ต่อมาทรงเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้  พวก
เปรตเหล่านั้นจึงได้รับส่วนบุญ และพ้นไปจากเปรตวิสัยในที่สุด24   

นอกจากนี้  การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจายังสามารถกระทําต่อหน้าผู้ที่ตนมุ่ง
หมายอุทิศส่วนบุญให้ได้  เพ่ือให้เขารับทราบความปรารถนาดีและไมตรีจิตนี้  จะได้อนุโมทนาชื่นชม
ยินดีในเจตนาอันเป็นกุศลของตน  และเพ่ือเป็นพยานในการอุทิศส่วนบุญของตนด้วยก็ได้   

ดังสังขพราหมณ์เปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญที่ตนได้กระทําจากการให้ทาน และรักษาศีล
อุโบสถแก่คนรับใช้ที่กําลังแหวกว่ายลอยคออยู่กลางมหาสมุทร  พอเขาอนุโมทนาบุญ  นางมณีเมขลา
จึงนําเขาขึ้นเรือไปกับสังขพราหมณ์ด้วย25 การอนุโมทนาในบุญกิริยาของผู้อ่ืนเช่นนี้  ทําให้คนรับใช้
กลายมามีส่วนร่วมในบุญนั้น  คือได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาของตน   

ในกรณีที่บุคคลเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อ่ืนแบบลับหลังด้วยจิตอันบริสุทธิ์เป็น 
เรื่องท่ีสามารถกระทําได้  หากต้องการความงอกงามของคุณธรรมภายในจิตใจ  แต่ผู้ที่เขามุ่งหมายจะ
อุทิศส่วนบุญให้นั้น  ไม่สามารถรับทราบเจตนาดีของผู้กระทํา  ทั้งไม่ได้อนุโมทนาในการกระทํานั้น  
ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้กระทําบุญในส่วนของป๎ตตานุโมทนามัย  การไม่ได้รับทราบว่าผู้อ่ืนอุทิศส่วนบุญให้แก่
ตนและไม่ได้อนุโมทนาในบุญกิริยานั้น  ก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้บุญในส่วนของป๎ตตานุโมทนามัย  เพราะ
การจะได้บุญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ26  เทียบเคียงได้กับการรับส่วนบุญของ
เปรต คือ มีผู้อุทิศส่วนบุญให้  เขาได้อนุโมทนาบุญนั้น  และมีผู้ทรงคุณเช่นพระสงฆ์ผู้มีศีลเป็นผู้รับ

                                           
23 ขุ.วิ.อ.(ไทย) 23/252-253.  
24 พระพุทธโฆษาจารย์,  ธมฺมปทฏฺ กถา  ป โม  ภาโค,  (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2527), หน้า 94-95.  
25 ขุ.ชา.อ.(ไทย) 4/506.  
26 ขุ.เปต.อ. (ไทย) 24/38.  
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ทาน  อย่างไรก็ตาม  การอุทิศส่วนบุญตามนัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือเปล่าประโยชน์แต่ประการใด  
เพราะอย่างน้อยท่ีสุด  บุญส่วนป๎ตติทานมัยก็ตกเป็นของผู้อุทิศส่วนบุญอยู่นั่นเอง 
 ค) การอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตา    
 การแผ่เมตตา   คือ กิริยาที่บุคคลแผ่ความปรารถนาดีออกไปสู่ผู้ที่เป็นญาติ  เป็นบุคคล
ที่รู้จัก  และมีความรักใคร่คุ้นเคยกัน  ตลอดจนสรรพสัตว์อย่างไม่จํากัด  แสดงถึงความอ่อนโยนของ
จิตใจ  ใฝุปรารถนาให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุข  ปราศจากทุกข์  ปราศจากเวรภัย   และการ
เบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกัน  การแผ่เมตตาถือเป็นการเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่ง  เรียกว่า “เมตตา
ภาวนา” ผู้เจริญสามารถแผ่ออกไปโดยเจาะจง (โอธิสผรณา)  กําหนดขอบเขต  ประเภท  บุคคลก็ได้  
แผ่ออกไปโดยรวม  ไม่เจาะจงบุคคล  (อโนธิสผรณา)  ไม่มีกําหนด  ไม่มีขอบเขตประมาณตามหลัก
ของอัปปมัญญาพรหมวิหารก็ได้  ดังพระพุทธพจน์ในเมตตสูตรตอนหนึ่งว่า  

    ผู้ฉลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบท ควรบําเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู้อาจหาญ  
ซื่อตรงเคร่งครัด  ว่าง่าย  อ่อนโยน  และไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ  เลี้ยงง่าย  มีกิจน้อย มีความ
ประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีป๎ญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลาย อนึ่ง ไม่ควร
ประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้วิญํูชนเหล่าอ่ืนตําหนิเอาได้ ควรแผ่เมตตาไปในสรรพ
สัตว์อย่างนี้ว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุข มีความเกษม  มีตนเป็นสุขเถิด คือ เหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้
หวาดสะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคง  ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด เหล่าสัตว์ที่มีขนาดกาย
ยาว  ขนาดกายใหญ่  ขนาดกายปานกลาง ขนาดกายเตี้ย  ขนาดกายผอม  หรือขนาดกายอ้วน ขอ
สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด เหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดี  เหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดี เหล่า
สัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดี  ภูตหรือสัมภเวสีก็ดี ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด ไม่ควรข่ม
เหง  ไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาส ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความโกรธและ
ความแค้น ควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ ดุจมารดาเฝูาถนอมบุตรคนเดียวด้วย
ชีวิต  ฉะนั้น อนึ่ง  ควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณ กว้างขวาง  ไม่มีเวร  ไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่ว
ทั้งหมด ทั้งชั้นบน  ชั้นล่าง  และชั้นกลาง  ผู้แผ่เมตตาจะยืน  เดิน  นั่ง  หรือนอน ควรตั้งสตินี้ไว้
ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชญ์เรียกการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่า  พรหมวิหารอนึ่ง  ผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือ
ทิฏฐิ มีศีล ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ กําจัดความยินดีในกามคุณได้แล้ว ก็จะไม่เกิดในครรภ์อีกต่อไป 27 
 ดังนั้น  การแผ่เมตตา  จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศส่วนบุญซึ่งต้องออกมาจากเจตนา
ที่ประกอบด้วยความปรารถนาดี  แสดงท่าทีแห่งเมตตาต่อผู้อื่น  มุ่งหวังความสุขแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง  การ
แผ่เมตตาอาจเป็นกุศลวจีกรรมและกุศลมโนกรรมก็ได้  ดังตัวอย่างของสามเณรสานุที่แสดงธรรมแล้ว
เปล่งวาจาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้แก่มารดาของตน28 หรืออาจเป็นกุศลวจีกรรมและกุศลมโนกรรมที่
เนื่องมาจากกุศลกายกรรมก็ได้  เช่น บุคคลให้ทานแล้วเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อ่ืนด้วยจิต
ประกอบด้วยเมตตา  อนึ่ง  เมื่อว่าโดยสาระสําคัญของการอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตาแล้ว  

                                           
27 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-10/20-22.  

28 พระพุทธโฆษาจารย์, ธมฺมปทฏฺ กถา  สตฺตโม  ภาโค, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535),
หน้า 149. 
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเจริญเมตตาเพ่ือเอ้ือต่อความสงบของจิตใจ  เพ่ือขจัดความ
กระทบกระทั่ง  ความเคียดแค้นชิงชังในจิตใจ  เพ่ือความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายในจิตใจของ
บุคคล  ตลอดจนเพ่ือประโยชน์คือความสงบสุขของสังคม  โดยแผ่ไปไล่เรียงตั้งแต่ระดับแคบคือ
เจาะจงบุคคล  ไปจนถึงระดับกว้างคือแผ่โดยรวมไม่เจาะจงบุคคลดังกล่าวมาแล้ว   
 

๒.๓  แนวคิดการท าบุญในพระพุทธศาสนา     
   

บุญ เครื่องชําระสันดาร ความดี กรรมดี ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ กุศลกรรม 
ความสุข กุศลธรรม ในพุทธพจน์ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งเป็นวิสัย
อัน สืบเนื่องมาจากบิดาของตน เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบ
เนื่องมาจากบิดาของตน มารจะไม่ได้โอกาส จะไม่ได้อารมณ์ ภิกษุทั้งหลาย บุญนี้ย่อมเจริญขึ้นได้อย่าง
นี้ เพราะการสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุ29

 

เมตตสูตร ว่าด้วยการเจริญเมตตา แท้จริง พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้ 
พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย คําว่า 
บุญ  นี้ เป็นชื่อของความสุข            ที่น่าปรารถนา  น่าใคร่  น่ารัก  น่าพอใจ  เรารู้ชัดผลที่น่า
ปรารถนา  น่าใคร่  น่ารัก  น่าพอใจของบุญที่เราทําไว้ตลอดกาลนาน  เราเจริญเมตตาพรหมวิหาร
มาถึง ๗ ปี         จึงไม่มาเกิดในโลกนี้อีกถึง ๗ สังวฏัฏวิวัฏฏกัปทราบมาว่า เมื่อกัปพินาศไป เรา
บังเกิด อยู่ในพรหมโลกชั้นอาภัสระ  เมื่อกัปเจริญขึ้นใหม่  เราบังเกิดอยู่ในพรหมวิมานที่ว่างเปล่า30 

 
เมตตสูตร แปลว่า สูตว่าด้วยการแผ่เมตตา คําว่า การแผ่เมตตา ในสูตรนี้หมายถึงเมตตา

ภาวนาหรือเมตตากัมมัฏฐาน กล่าวคือการแผ่จิตที่เกื้อกูล ปรารถนาดีไปยังตนเองและสรรพสัตว์ 
ปรารถนาให้ตนเองและสรรพสัตว์ไม่มีเวรต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไร้ทุกข์ มีแต่สุข ปราศจากความขุ่น
เคืองใจ(โทสะ) ไร้พยาบาท   เมตตสูตรนี้ มีสาเหตุเกิดขึ้นจากความขัดเคืองใจของอมนุษย์ทั้งหลาย 
กล่าวคือ พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหาร กรุงสาวัตถี ได้ทรงแสดงเมตตสูตรนี้แก่
ภิกษุทั้งหลายผู้ไปอยู่จําพรรษาที่ราวปุาหิมวันต์ แต่ถูกอมนุษย์รบกวนอยู่ตลอดเวลา จึงกลับมาเข้าเฝูา
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ไม่สามารถจะอยู่บําเพ็ญสมณธรรมในราวปุานั้นได้ พระองค์ตรัสสั่งให้
ภิกษุเหล่านั้นกลับไปยังราวปุานั้น เพ่ือบําเพ็ญ สมณธรรมอีก โดยทรงแนะวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมอีกว่าให้ตั้ง
กติกากันเคาะระฆังประชุมกัน สวดพระสูตรนี้เดือนละ 8 วัน ให้แสดงธรรม สนทนาธรรม และเจริญ
เมตตากัมมัฏฐานนี้ เหตุที่ทรงแสดงเมตตสูตรนี้ เพราะเมตตาเป็นธรรมสําหรับขจัดความขุ่นเคืองใจ
และความพยาบาทโดยเฉพาะ 31   

                                           
29 ที.ปา.(ไทย) 11 / 80/  

        30 ข.ุอิติ.(ไทย) 25/22/ 
31 บทนํา.(ไทย)  25/[22-23]. 
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 นอกจากนั้น  พระองค์ยังทรงสอนให้อุทิศส่วนบุญโดยวิธีแผ่เมตตาด้วยการสวดพระ
ปริตร  เพ่ือปูองกันสัตว์ร้ายต่าง ๆ ไม่ให้เบียดเบียนทําร้ายพระภิกษุผู้อยู่ปุาว่า ขอให้ตระกูลพญางูชื่อ
ว่าวิรู-ป๎กขะ...เอราปถะ...ฉัพยาปุตตะ...กัณหาโคตมกะจงมีไมตรีต่อเรา  ขอให้เหล่าสัตว์ที่ ไม่มีเท้า  
สัตว์ที่มี 2 เท้า สัตว์ที่มี 4 เท้า สัตว์ที่มีหลายเท้าจงมีไมตรีจิตต่อเรา  ขอให้สัตว์ที่ไม่มีเท้า สัตว์ที่มี 2 
เท้า สัตว์ที่มี 4 เท้า สัตว์ที่มีหลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลย  ขอสัตว์ที่ยังข้องอยู่ในโลก   สัตว์ที่มี
ชีวิต และสัตว์ผู้เกิดแล้วหมดทั้งสิ้น  จงประสบแต่ความเจริญโดยทั่วกัน  ขอความชั่วร้าย  อย่าได้มาก
ล้ํากรายสัตว์ชนิดใดเลย…บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน  คือ งู  แมลงปุอง  ตะขาบ  แมลงมุม  ตุ๊กแก และ
หนูหาประมาณมิได้  เราได้กระทําการรักษา ปูองกันตัวแล้ว  ขอสัตว์ทั้งหลายจงพากันหนีไป32 
 นอกเหนือจากการแผ่เมตตาโดยหลักกว้าง ๆ 2 ประการ คือ แผ่ไปโดยเจาะจง บุคคล
โดยอาการ 733 และไม่เจาะจงบุคคลโดยอาการ 5 แล้ว  ผู้เจริญเมตตายังสามารถแผ่ไปแก่บุคคลผู้อยู่
ในทิศทั้งปวง คือแผ่ไปทั่วทิศโดยไม่เลือกทิศใดทิศหนึ่งก็ได้  ตามหลักของพระพุทธศาสนาแม้แต่ตนเอง
ก็ควรแผ่เมตตาให้ เพ่ือให้ตนเป็นพยานว่า "เราปรารถนาความสุข  รังเกียจความทุกข์  และอยากมี
ชีวิตอยู่  ไม่อยากตาย  ฉันใด  แม้สัตว์อ่ืนๆ  ก็ฉันนั้น"34  เมื่อเอาความรู้สึกของตนไปเทียบเคียงกับ
ความรู้สึกของผู้อื่นแล้ว  ก็จะทําให้บุคคลนั้นรู้สึกรักผู้อื่นเหมือนกับที่รักตนเอง    มุ่งประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ดังพระพุทธพจน์ว่า "บุคคลเอาใจตามค้นไปจนทั่วทุกทิศแล้ว  ก็มิได้พบผู้เป็นที่
รักยิ่งไปกว่าตน ณ ที่ไหนเลย ฉันใด  คนอ่ืน ๆ ก็ย่อมรักตนเองมาก ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  ผู้รักตนจึง
ไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน"35  

  หลักการอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตานี้  จึงนับว่าเป็นการสร้างท่าทีที่อ่อนโยนต่อผู้อ่ืน  
สามารถปูองกันการเบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกัน  ที่สําคัญผู้เจริญเมตตาภาวนาเองก็จะได้รับ
อานิสงส์หลายประการ เช่น หลับสบาย  ตื่นเป็นสุข  จิตเป็นสมาธิเร็ว  
    ง) การอุทิศส่วนบุญด้วยการกรวดน้ํา  

      คําว่า “กรวดน้ํา “นี้  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ได้ให้คําจํากัด 
ความว่า “แผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ํา”36 เป็นกิริยาที่เทน้ํา หรือหลั่งน้ําเพ่ืออุทิศส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับ
ไปแล้ว  น้ําที่ใช้ในการอุทิศส่วนบุญเรียกว่า “ทักขิโณทก” หมายถึง  น้ําที่หลั่งการบําเพ็ญพระราช

                                           
32 ขุ.ชา. (ไทย) 27/255-256/74-75. 
33 คําว่า “สัตว”์ ในที่น้ี หมายถึง ผู้ตดิข้องอยู่ในเบญจขันธ์ด้วยฉันทราคะ 
34 วิสุทฺธิ.(ไทย)  2/93.  
35 ส.ํส. (ไทย) 15/348/109.  
36 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 
(กรุงเทพมหานคร:บริษัทิ ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากดั(มหาชน),2556),หน้า 18.  
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กุศล น้ําที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด น้ํากรวด คือ น้ําที่ใช้แทนสิ่งของที่ให้ซึ่งใหญ่โต
หรอืสิ่งที่ไม่มีรูปที่จะยกให้ได้ อย่างวัด ศาลา บุญกุศลเป็นต้น 37 

      ในเวลาทําทานเพ่ืออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย38  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “น้ํากรวด”  ลักษณะ
ของการหลั่งน้ําในเวลาทําทานเรียกว่า “การกรวดน้ํา”  ผู้ที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศส่วนบุญด้วยวิธี
กรวดน้ําก็คือพระเจ้าพิมพิสาร  โดยทรงหลั่งทักษิโณทกพร้อมกับเปล่งพระวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่
ญาติที่ไปเกิดเป็นเปรตว่า “เหล่าชนผู้อนุเคราะห์ ย่อมถวายอาหารและน้ําดื่ม ที่สะอาดประณีต เหมาะ
แก่พระสงฆ์ตามกาล อุทิศให้ญาติทั้งหลาย(ที่เกิดเป็นเปรต)อย่างนี้ว่า ขอทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติ
ทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุขเถิด 39  และในติโรกุฑฑสูตร  พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงใช้
น้ํากรวดเพื่ออุทิศส่วนบุญ  ให้แก่พวกเปรต  ในประเด็นนี้เราอาจสันนิษฐานได้ว่าพระองค์ทรงถือตาม
คติของพวกพราหมณ์ที่มีวิธีการอุทิศส่วนบุญโดยลงไปในแม่น้ํา  เอามือกอบน้ําแล้วค่อย ๆ ปล่อยให้น้ํา
ไหลรั่วลงไปช้า ๆ  พร้อมกับเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติของตนว่าขอให้น้ํานี้ระงับความกระหาย
ของญาติ  แต่พระองค์ทรงประยุกต์วิธีการกรวดน้ําโดยทรงใช้การหลั่งน้ําจากภาชนะ  ซึ่งวิธีการนี้อาจ
เป็นสื่อบุคลาธิษฐานเปรียบเทียบถึงความสําเร็จของทานที่ให้จากมนุษยโลกไปยังเปรตโลก  ประหนึ่ง
น้ําฝนที่ตกลงที่ดอนแล้วไหลลงสู่ที่ลุ่ม  หรือเป็นสื่อแสดงถึงคุณภาพจิต  โดยใช้น้ําเป็นสื่อรวมกระแส
จิตของผู้อุทิศส่วนบุญให้แน่วแน่รวมเป็นหนึ่ง  เปรียบเหมือนกับน้ําที่เมื่อไหลรวมเป็นสายเดียวกัน    
ไม่ขาดตอน  ย่อมมีพลังพุ่งดิ่งไปทางทิศที่น้ําไหลรวมไปมาก  ส่วนน้ําที่หลั่งลงสู่ภาชนะก็อาจเปรียบได้
กับน้ําในแม่น้ําที่เต็มล้นแล้วไหลลงสู่มหาสมุทรจนเต็มเปี่ยมแล้วหยุดนิ่ง   คงระดับไม่ไหลอีกต่อไป  
เช่นเดียวกับทานที่ญาติจากมนุษยโลกอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลายผู้ไปเกิดอยู่ในเปรตโลก    ก็ย่อมสําเร็จ
ประโยชน์แก่ญาติผู้ไปเกิดอยู่ในเปรตโลกอย่างบริบูรณ์อุปมานี้  สามารถเห็นได้จากเนื้อความในติโร
กุฑฑกัณฑ์ว่า ขอทานนี้แลจงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด 40 ของ
เราปรตชนทั้งหลายผู้ล่วงลับไปอยู่ในเปรตวิสัยนั้น  ย่อมดํารงชีวิตด้วยทานที่ญาติมิตรอุทิศให้จาก
มนุษยโลกนี้  ทานที่ญาติมิตรอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลาย   ประหนึ่งน้ําฝน
อันตกลงในที่ดอน  ย่อมไหลลงไปสู่ที่ลุ่ม  ทานที่ญาติมิตรอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  ย่อมสําเร็จแก่เปรต
ทั้งหลาย  ประหนึ่งห้วงน้ําใหญ่ที่เต็มล้นแล้ว ย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้41      
 การอุทิศส่วนบุญด้วยการใช้น้ําเป็นสื่อบุคลาธิษฐานนี้  เป็นวิธีที่ชาวพุทธในยุค
ป๎จจุบันนิยมกระทํากันภายหลังจากกระทําบุญแล้ว  เพราะมีข้ออุปมาที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
เรื่องผลสําเร็จของบุญ  และเอ้ือต่อความแน่วแน่ของจิตในขณะอุทิศส่วนบุญ  นอกจากการอุทิศ

                                           
37 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554,  หน้า 558. 

38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 390. 
39 ขุ.ธ.(ไทย) 25/3/15. 
40 พระสิรมิังคลาจารย์ รจนา , มังฺคลัตฺถทีปนี ภาษาไทย ภาค 1 /342/344. 
41 ขุ.เปต.(ไทย) 26/16-17/170.  
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ส่วนบุญด้วยวิธีกรวดน้ํานี้จะเป็นกุศลกายกรรม (โดยกิริยากรวดน้ํา) แล้ว  ยังมีความเก่ียวเนื่องกับ
กุศลวจีกรรม (โดยการเปล่งวาจาประกอบด้วย) และเนื่องด้วยกุศลมโนกรรม (โดยการตั้งจิต
อธิษฐานในขณะกรวดน้ํา)  อย่างไรก็ตาม  การกรวดน้ําก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งของการอุทิศส่วน
บุญโดยการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อเท่านั้น  มิได้หมายความว่าน้ํานั้นจะหลั่งไหลไปให้เปรตได้ดื่มกินเลย 
     การอุทิศส่วนบุญทั้ง 4 ประเภทนี้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้  โดยที่อาจจะเนื่องด้วย
กุศลกายกรรมคือการให้ทานเป็นเบื้องต้น  เนื่องด้วยกุศลวจีกรรมคือการเปล่งวาจาแผ่เมตตาอุทิศส่วน
บุญให้  และเนื่องด้วยกุศลมโนกรรมคือการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ก็ได้  บางครั้งก็อาจมีความ
เกี่ยวเนื่องกันทั้งกุศลกายกรรม กุศลวจีกรรม และกุศลมโนกรรม  ยกตัวอย่างการถวายทานอันเนื่อง
ด้วยผู้ตายของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มักจะมีการกล่าวคําถวายทานอุทิศส่วนบุญก่อนถวายทาน  
โดยปรารภบรรพชนหรือผู้เป็นเครือญาติของตนเป็นต้น  ขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาโดยเริ่มว่าบท ยถา
....ผู้ที่เป็นเจ้าภาพมักจะกรวดน้ําอธิษฐานจิตอุทิศส่วนบุญ  หรือไม่ก็เปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญพร้อมกัน
ไป  อาจกล่าวได้ว่า  การอุทิศส่วนบุญด้วยวิธีการเปล่งวาจาและอธิษฐานจิตดังกล่าวมาจัดเป็นการแผ่
เมตตาอุทิศส่วนบุญได้  หากผู้อุทิศส่วนบุญกระทําด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ที่
เขามุ่งหมายอุทิศส่วนบุญให้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอุทิศส่วนบุญสามารถกระทําได้อย่างหลากหลายวิธี  
และมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องกลมกลืน  แม้ว่าจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  แต่ทุก
ประเภทก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือล้วนแต่เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนมี
ญาติเป็นต้น  มุ่งให้เขาเหล่านั้นมีความสุขและได้รับประโยชน์จากส่วนบุญที่ตนอุทิศให้   นอกจากนั้น  
การอุทิศส่วนบุญทั้ง 4 ประเภทนี้  ยังมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญอีกหลายประการ เช่น เพ่ือความกว้างขวาง
ของอัธยาศัยใฝุประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  ตลอดจนเพ่ือชําระจิตใจให้หมดจดจากความตระหนี่ถี่เหนี่ยว  ซึ่ง
เป็นตัวการที่คอยชักใยให้คนมีความเห็นแก่ตัว  ไม่คิดเกื้อกูลต่อผู้อื่น  

  ดังนั้น  ความเป็นมาของการอุทิศส่วนบุญ  จึงมีความเกี่ยวข้องและเสริมประสานกัน
ระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์  ในลักษณะดําเนินเคียงคู่กันไปอย่างไม่ได้กระทบกระทั่ง
กันในเรื่องหลักการสําคัญ  เพราะมีเปูาหมายที่คล้ายคลึงกัน  แม้จะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเพียงวิธีการ
ซึ่งเป็นไปตามวิถีความเชื่อและแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนา  ทั้งไม่ได้แยกห่างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนากับคนในสังคมออกจากกัน  แต่มีความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม  
โดยมีศาสนาเป็นแกนกลางที่ช่วยเชื่อมโยง  และยังเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์อันแน่นแฟูน
ระหว่างคนในครอบครัว  เครือญาติ  ตลอดจนสังคมด้วย  

 
 2.4   การอุทิศส่วนบุญในสมัยพุทธกาล 

 ในติโรกุฑฑสูตร  แปลว่า สูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือน ได้แก่ ญาติ
ทั้งหลายที่ล่วงลับไปจากโลกนี้ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยทําอกุศลกรรมไว้ เช่น กินอาหารที่เขาเตรียมไว้
ถวายพระบ้าง หยิบฉวยอาหารนั้นให้บุตรบ้าง ใช้ไฟเผา โรงฉันบ้าง ครั้นตายแล้วจึงไปเกิดเป็นปรทัต
ตูปชีวีเปรต(เปรตที่เป็นอยู่ด้วยส่วนบุญที่ผู้อ่ืนอุทิศให้)ที่มายืนคอยตามฝาเรือนบ้าง ทางสามแพร่งบ้าง 
ทางสี่แพร่งบ้าง เพ่ือรอรับส่วนบุญที่ญาติทําบุญอุทิศให้  สูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสเพ่ือโปรดพระ
เจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคฤห์ เนื่องจากในคราวที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวฬุวันวิหารไว้ใน
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พระพุทธศาสนานั้น พระองค์มิได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตทั้งหลายที่เคยเป็นญาติของพระองค์ เป็น
เหตุให้เปรตเหล่านั้นมาแสดงอาการอันน่าสะพรึงกลัวแก่พระองค์ในเวลากลางคืน พระเจ้า พิมพิสาร
จึงเสด็จไปทูลถามพระผู้มีพระภาค เป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงแสดง พระสูตรนี้  มีสาระสําคัญที่
สามารถรวบรวมเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 42 

 (1) ผู้ต้องการแสดงความกตัญํู กตเวทีแก่ผู้มีอุปการะหรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้วก็
สามารถทําได้ โดยถวายทักษิณาทานอุทิศส่วนบุญไปให้ 

 (2) เปตภูมิ เป็นภูมิของสัตว์ผู้ต้องเสวยผลกรรมที่เคยทําไว้เมื่อครั้งเป็น มนุษย์ เป็นภูมิที่
ไร้อาชีพ ขาดอาหาร คอยรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ อย่างเดียวเท่านั้น 

 (3) การแสดงความอาลัยรักผู้มีอุปการะหรือญาติผู้ล่วงลับไปด้วยการร้องไห้  เศร้าโศก 
คร่ําครวญนั้น มิได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เพราะไม่สามารถจะเรียกร้องให้ท่านเหล่านั้นกลับฟ้ืนคืน
ชีพได้ แต่ทักษิณาทานที่บุคคลถวายในพระสงฆ์เท่านั้น ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไป 

 (4) ติโรกุฑฑสูตรนี้ คือกุศโลบายที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้สั่งสอนให้บุคคล  มีจิตใจ
เสียสละบริจาคทานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพ่ือสั่งสมบุญไว้ในภายหน้า 

 พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงสรรเสริญน้ําและข้าวที่พระเจ้ามคธรัฐทรงถวาย เพ่ือ
อนุเคราะห์หมู่พระประยูรญาติที่เป็นเปรต อย่างนี้ จึงตรัสว่า ชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดู ชนเหล่านั้นย่อม
ให้น้ํา และข้าวอันสะอาดประณีตเป็นของควรตามกาลอย่างนี้. เมื่อทรงแสดงประการที่ทานซึ่งให้แล้ว 
เป็นอันให้เพ่ือญาติเหล่านั้นอีก จึงตรัสกิ่งต้นแห่งคาถาที่ 4 ว่า อท โว ญาตีน โหตุ เป็นต้น. พึงสัมพันธ์ 
ความกับกึ่งต้นของคาถาที่ 3 ว่า ชนเหล่าใด เป็นผู้เอ็นดู ชนเหล่านั้นย่อมให้น้ํา และข้าวอย่างนี้ว่า 
ขอทานนี้แล จงมีแก่ญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลาย จงประสบสุขเกิด. ด้วยเหตุนั้น ตัวอย่างอาการที่
พึงให้เป็นอันทรงทําแล้ว ด้วยเอว ศัพท์ ที่มีอรรถว่าอาการในคํานี้ว่า ชนเหล่านั้น ย่อมให้โดยอาการ
อย่างนี้ว่า ขอทานนี้ แลจงมีแก่ญาติทั้งหลาย ไม่ใช่โดยอาการอย่างอ่ืน. 
  หากสืบย้อนไปในช่วงระยะเริ่มแรกของพระพุทธศาสนา   เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรง
พระชนม์อยู่  จะพบว่าการอุทิศส่วนบุญตามหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทมีจุดเริ่มจากการกระทํา
บุญใหญ่ครั้งแรกของชาวพุทธ  โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ริเริ่ม  คาดว่าในสมัยนั้น  การอุทิศส่วน
บุญน่าจะยังไม่เป็นที่นิยมของชาวพุทธ  หากไม่ปรากฏเหตุการณ์ของเปรต ที่เป็นญาติของพระเจ้าพิม
พิสารในอดีตชาติมาแสดงตัวให้พระองค์เห็นในสภาพที่น่ากลัว  พระพุทธเจ้าจึงทรงถือเอาเหตุการณ์นี้
มาเป็นตัวอย่างในการแสดงหลักของการอุทิศส่วนบุญแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระองค์แรก  โดยทรง
พรรณนาสภาพชีวิตของพวกเปรตและผลสําเร็จของทานอุทิศว่า  พวกเปรตพากันมาถึงเรือนเก่าของ
ตนแล้ว ยืนอยู่ข้างนอกฝา ที่ซอกกําแพง  ทางสามแพร่ง และใกล้บานประตู  เมื่อข้าว น้ํา ของกิน   
และของใช้ถูกจัดเตรียมไว้มากมาย  ก็ไม่มีญาติคนใดระลึกถึงพวกเปรตเหล่านั้น  เนื่องเพราะกรรม
ของพวกเขาเป็นเหตุ  เหล่าชนผู้อนุเคราะห์  ต่างก็ให้น้ําและของกินอันสะอาดประณีต และเหมาะสม
แก่ญาติทั้งหลายตามกาล  ดังเช่นทานที่มหาบพิตรทรงถวาย  ด้วยมุ่งหมายอุทิศว่า ขอทานนี้  จงเกิดมี
แก่ญาติทั้งหลายของเรา     ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด  ส่วนพวกเปรตผู้เป็นญาติต่างพากันมา

                                           
    42 ขุ.ขุ. บทนําเล่ม 25 [20-21 ] ขุ.ขุ.อ. [28-29 ] 



 
 

32 
 
ชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น  เมื่อข้าวและน้ํามีอยู่บริบูรณ์ ย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่า ขอให้หมู่ญาติของ
เราผู้เป็นเหตุให้เราได้รับบุญสมบัติเหล่านั้น จงมีชีวิตยืนยาว  ญาติทั้งหลายได้กระทําการบูชาพวกเรา
แล้ว  และพวกเขาซึ่งเป็นผู้ให้ก็ไม่ไร้ผล เพราะในเปรตวิสัย  ไม่มีการทํานา  เลี้ยงโค  และการค้าขาย
เช่นนั้น  ไม่มีการใช้เงินซื้อขายกัน  พวกเปรตผู้อยู่ในเปรตวิสัย  ต่างพากันดํารงชีวิตด้วยทานที่ญาติ
หรือมิตรอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้43  

แม้พวกพราหมณ์ซึ่งเคร่งครัดในเรื่องการอุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชน  จนถือเป็น
ประเพณีท่ีต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง  ก็ยังมีความสงสัยว่าการอุทิศส่วนบุญตามที่พวกพราหมณ์นิยม
กระทํากันนั้น  จักสําเร็จประโยชน์แก่ญาติที่พวกเขามุ่งหมายอุทิศให้บ้างหรือไม่  ถ้าญาติผู้ล่วงลับ
สามารถรับส่วนบุญที่พวกเขาอุทิศให้ได้จริง  จะรับในลักษณะใด  และหากไม่ได้รับ  บุญนั้นจะตกเป็น
ของใคร หรือสูญหายไปไหนหรือไม่   
  
  2.5  แนวคิดเรื่องส่วนบุญ 
  2.5.1  ความหมายของส่วนบุญ 

 คําว่า บุญ เครื่องชําระสันดาน ความดี คือ ความสุข 44 เช่น หน้าตาอ่ิมบุญการกระทําดี
ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ไปทําบุญที่วัด ความดี เช่น ปล่อยนกปล่อยปลาเอาบุญ คุณ
งามความดี เช่น เขาทําบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน เช่น คนใจบุญ ผลของ
การทําความดีในชาติปางก่อน เช่น เขามีบุญจึงมาเกิดบนกองเงินกองทอง 45  นอกจากนั้นคําว่า บุญ 
แปลว่า สิ่งที่ชําระจิตสันดานให้หมดจด บุญคือ ความดี ความถูกต้อง ความสะอาด กรรมดี กรรมงาม  
เมื่อทําแล้วเป็นเหตุให้ผู้ทํามีจิตใจสบาย มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ความบริสุทธิ์ ความหมดจด
ผ่องใส จนถึงเป็นเหตุให้ถึงสุคติภูมิ และให้ถึงความสิ้นกิเลส มีความหมายตรงกันข้ามกับ บาป  การ
กระทําที่จัดเป็นบุญ ได้แก่ การทํากุศลกรรมคือ กรรมดี คือ ทาน ศีล ภาวนา และความดีอ่ืน ๆ  รวม 
10 ประการ 46   โดยผิวเผินแล้ว  อาจทําให้เข้าใจว่าบุญเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งแยกแจกจ่ายออกได้
หลายส่วน  และอาจตีค่าบุญเป็นเสมือนวัตถุสิ่งของที่แบ่งแยกเป็นชิ้นเป็นอันได้  ความเข้าใจใน
ลักษณะนี้  นับว่ามีส่วนทําให้สาระของคําสอนเรื่องบุญเบี่ยงเบนไปจากความหมายที่แท้จริง   ไม่
เท่านั้นยังอาจนําไปสู่ความหวงแหนบุญ  ไม่อยากเฉลี่ยเผื่อแผ่บุญที่ตนได้กระทําให้แก่บุคคลอ่ืน  มี

                                           
43 ขุ.เปต. (ไทย) 26/90/159-160.  
44  พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) พจนานกุรมพุทธศาสตน์ ฉบบัประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี  

11, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551) หน้า 182.  
45 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554(กรุงเทพมหานคร:บริษัทิ ศิรวิัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด(มหาชน),2556),หน้า 676. 

46  พระธรรมกิตติวงศ์.พจนานกุรมเพื่อการศกึษาพทุธศาสน์ ชดุ ค าวดั.พิมพ์ครัง้ที่ 2  ปีที่ 2548 ไม่

ปรากฏปีที่พิมพ์. 
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ความตระหนี่บุญอย่างเข้มข้นจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวจัด  เพราะค่าที่เข้าใจผิดคิดว่าหากอุทิศให้แก่
บุคคลอื่น  บุญที่ตนกระทําไว้ก็จะลดน้อยลงไป  กระท่ังหมดไปในที่สุด   

     พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน วนโรปสูตร ว่าด้วยการปลูกปุา  เทวดาทูลถามว่า  บุญย่อม
เจริญ ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ แก่ชนเหล่าไหน ชนเหล่าไหนดํารงอยู่ในธรรม 
สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์  
ปลูกปุา สร้างสะพาน ขุดสระน้ํา บ่อน้ํา  และให้ที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดกาลทุกเม่ือ ชนเหล่านั้นดํารงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่าง
แน่นอน47  ซึ่งแสดงให้เห็นความสําคัญของการให้โดยเฉพาะบุญ 

 แม้ว่าคําว่า “ส่วนบุญ” จะส่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สามารถอุทิศให้แก่ผู้อ่ืนได้ก็
จริง  แต่ก็ไม่ใช่อุทิศให้โดยการแบ่งป๎นหรือโอนถ่ายไปให้  เหมือนวัตถุที่สามารถแบ่งแยกหรือโยกย้าย
ถ่ายโอนได้ดังที่ชาวโลกเข้าใจกัน  เพราะว่าตามสภาพแล้วบุญมีสภาพเป็นนามธรรม  ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ
ที่ใคร ๆ ก็สามารถจับต้องหรือมองเห็นได้ด้วยตา  แต่เมื่อว่าโดยผลแล้วบุญสามารถอํานวยผลสําเร็จที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้  เป็นต้นว่าผลของบุญที่เป็นรูปธรรมซึ่งประจักษ์ผลในเวลาอันรวดเร็วแก่
ผู้ที่ได้กระทําบุญกับผู้ทรงคุณพิเศษ เช่น พระพุทธเจ้า หรือพระพุทธสาวกที่เพ่ิงออกจากนิโรธสมาบัติ  
และผลของบุญที่สําเร็จแก่ปรทัตตูปชีวิกเปรตเป็นต้นซึ่งได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้  เราเรียก
ผลของบุญชนิดที่เห็นผลได้ในป๎จจุบัน  หรือบุญที่ให้ผลฉับพลันทันตาเห็นนี้ว่า “ทิฏฐธรรมเวทนีย-
กรรม”  ส่วนผลของบุญที่เป็นนามธรรมเป็นผลที่ประจักษ์ได้ด้วยใจ  ปรากฏแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และ
เทวดาซึ่งได้กระทําบุญด้วยตนเอง  หรือได้ทราบว่าผู้อ่ืนอุทิศส่วนบุญให้แก่ตน  แล้วเกิดความรู้สึก
ซาบซึ้งปราโมทย์ยินดีเป็นต้นอันเป็นฝุายกุศลจิต   
 ด้วยเหตุนี้  การเข้าใจความหมายของส่วนบุญ  จึงมีความสําคัญต่อกิจกรรมการอุทิศส่วน
บุญไม่น้อย  เพราะจะทําให้เกิดความเข้าใจความหมายของส่วนบุญอย่างถูกต้อง  และนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับสาระที่แท้จริงของคําสอนเรื่องการอุทิศส่วนบุญ  ที่สําคัญยังมีส่วนทําให้
ผู้กระทําบุญสามารถพัฒนาคุณธรรมภายในจิตใจของตนให้สูงขึ้น  และพร้อมที่จะเอ้ืออํานวย
ช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน  ในฐานะกัลยาณชนผู้เปี่ยมด้วยน้ําใจได้ 
 (1) ความหมายตามรูปศัพท์ของคําว่าส่วนบุญ  

 คําว่าส่วนบุญ48 คือ ส่วนที่เป็นบุญกุศล เช่น แผ่ส่วนบุญ เปรตขอส่วนบุญ  และคําว่าส่วน
บุญ มาจากรูปศัพท์ภาษาบาลีว่า “ปตฺติ” ซึ่งความจริงแล้วความหมายตามรูปศัพท์ภาษาบาลีไม่ตรง
กับความหมายทางภาษาไทย  เพราะรากศัพท์ของคําว่า “ปตฺติ” ไม่ได้บ่งความหมายของบุญอย่าง
ชัดเจน  แต่ที่มักจะแปลว่า “ส่วนบุญ” ก็เพราะส่อความหมายแสดงเจตนาของบุคคลว่ามีเจตนา
ประสงค์จะอุทิศให้แก่ผู้อื่น  แท้จริงแล้ว  คําว่า “ป๎ตติ” แสดงนัยถึงบุญที่ผู้กระทําพึงถึงหรือพึงได้  ใน
                                           

47 ส .ส.(ไทย) 15/ 47 / 

  48ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกยีรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 , 
หน้า 1182. 
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ฐานะที่เขาเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง  มีรูปวิเคราะห์ว่า “ปตฺตพฺพาติ   ปตฺติ49 แปลว่า  “ป๎ตติ หมายถึง 
ความดีที่บุคคล (ผู้กระทํา) พึงถึง (พึงได)้” รูปวิเคราะห์นี้มีความหมายว่าผู้ที่ได้กระทําความดีแล้ว  ชื่อ
ว่าเป็นผู้ได้บุญที่เกิดจากการกระทําของเขา  โดยเมื่อเขาได้ให้ทาน  รักษาศีล และเจริญภาวนาแล้ว  
ถือว่าได้สั่งสมบุญไว้ในจิตใจของตนเรียบร้อยแล้ว  ภาวะอันเป็นบุญเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือนอนเนื่องอยู่
ในจิตสันดานของเขาตามสภาพแล้ว และบุญนั้นก็สามารถให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมได้โดยการอุทิศให้ของเขา
และโดยการอนุโมทนาของผู้อื่น 

  ความจริงแล้ว  คําว่า “ป๎ตติ” ตามรูปวิเคราะห์นี้  ไม่ควรแปลว่า “ส่วนบุญ”  เพราะเป็น
บุญที่เกิดขึ้นแก่ตัวผู้กระทําเอง  ต่อเมื่อเขาได้อุทิศบุญที่ตนกระทําให้แก่ผู้อ่ืน   เราจึงเรียกบุญนั้นว่า  
“ส่วนบุญ”  หากยังไม่ได้อุทิศให้แก่ผู้อ่ืนก็ไม่เรียกว่า “ส่วนบุญ”  เพราะผู้อ่ืนไม่ได้มีส่วนร่วม  หรือไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุญของเขานั่นเอง  แต่ที่ต้องแปลว่า “ส่วนบุญ” ก็เพราะอนุโลมตามภาษานิยม  

 อนึ่ง  ยังมีรูปวิเคราะห์ของ คําว่า “ป๎ตติ” อีกรูปหนึ่งที่แสดงความหมายเนื่องด้วยบุคคล
ผู้รับว่า  “ปาปียตีติ ปตฺติ”50 แปลได้ความว่า  “ป๎ตติ หมายถึง ความดีที่บุคคลอ่ืนให้ถึง (อุทิศให้)”   
ความหมายตามรูปวิเคราะห์นี้  ชี้ให้เห็นว่านอกจากบุญจะเป็นสิ่งที่ผู้กระทําได้ถึง  ได้รับ หรือผู้กระทํา
เป็นเจ้าของบุญกรรมนั้นแล้ว  บุญยังเป็นสิ่งที่สามารถขยายออกไปสู่บุคคลอ่ืนได้  โดยที่เมื่อบุคคลได้
กระทําบุญ  เช่น ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาแล้ว  ก็สามารถอุทิศส่วนบุญที่ตนได้กระทําแก่
บุคคลอ่ืนได้  แต่การอุทิศส่วนบุญให้ในลักษณะนี้  ไม่ได้เป็นการโยกย้ายถ่ายโอนบุญอันเป็นสมบัติ
เฉพาะตัวของผู้กระทํา  ให้ตกไปเป็นสมบัติของบุคคลอ่ืนแต่ประการใด  หากเป็นการแสดงออกถึง
น้ําใจอันงามและความปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน  โดยปรารภเอาความดีที่ตนได้กระทําเป็นที่ตั้งแล้ว
ปรารถนาให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในความดีนั้น    
 อย่างไรก็ตาม  ความหมายตามรูปศัพท์ทั้งสองของส่วนบุญนี้  แสดงนัยสําคัญให้ทราบว่า
บุญเป็นสิ่งที่ผู้กระทําได้รับเป็นเบื้องแรก  เนื่องจากเป็นกิริยาสมบัติของผู้กระทํานั่นเอง  และบุญที่เขา
ได้รับนั้นก็สามารถอุทิศให้แก่บุคคลอ่ืน  หรือให้ผู้ อ่ืนมีส่วนร่วมในบุญนั้นได้  โดยที่เขาแผ่ความ
ปรารถนาดีออกไปให้  มุ่งให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากบุญที่ตนได้กระทํา   แต่ก็ใช่ว่าการอุทิศส่วนบุญ
ของเขาจะทําให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมได้โดยปราศจากการอนุโมทนาบุญของผู้อ่ืน  เพราะการอนุโมทนาถือ
เป็นเงื่อนไขสําคัญของการรับส่วนบุญประการหนึ่ง 

 สรุปแล้ว  คําว่า “ป๎ตติ” ที่คนไทยมักแปลกันว่า “ส่วนบุญ” นั้น มีความหมายที่แท้จริง
อยู่ 2 นัย  ทั้งความหมายเชิงแยกเดี่ยว  และความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําของบุคคลหนึ่งต่อ
อีกบุคคลหนึ่ง  ดังนี้ คือ 

 1. บุญที่ผู้กระทําได้รับเอง  เนื่องจากเป็นบุญที่เกิดจากการกระทําของตน  โดยอาศัย
หลักว่าเมื่อบุคคลได้สร้างเหตุอันใด  ผลก็ย่อมจะตกเป็นของบุคคลนั้นตามสมควรแก่เหตุที่เขาได้สร้าง
ไว้  ในที่นี้ปรารภถึงการได้รับบุญของผู้กระทําเป็นหลัก  แต่เราไม่เรียกว่าเป็นส่วนบุญ   เพราะบุคคล

                                           
            49 พระสัทธัมมโชติกะ, มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี 5, (กรุงเทพ:ฯ มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2517), 
หน้า 231.   
           50 พระสัทธัมมโชติกะ, มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี 5,  หน้า 232.  
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ผู้กระทําบุญยังไม่ได้อุทิศให้ผู้อ่ืน  ความหมายนี้เป็นความหมายเชิงแยกเดี่ยวที่หมายเอาเฉพาะบุญที่
ผู้กระทําได้รับเอง  ดังรูปวิเคราะห์ว่า  “ปตฺตพฺพาติ  ปตฺติ” แปลว่า “ความดีที่บุคคล (ผู้กระทํา) พึงถึง 
(พึงได)้” หรือ “ปชฺชยิตฺถาติ  ปตฺติ”51 แปลว่า “ความดีที่บุคคล (ผู้กระทํา) ถึงแล้ว (ได้รับแล้ว)” 

 2. บุญที่ผู้กระทําอุทิศให้แก่ผู้อ่ืน  คือบุญที่บุคคลได้กระทํานั้นสามารถอุทิศให้แก่ผู้อ่ืนได้  
แต่ผู้อ่ืนจะสามารถรับส่วนบุญได้  ก็โดยอาศัยเงื่อนไขคือการอนุโมทนาชื่นชมต่อบุญที่อีกบุคคลหนึ่ง
อุทิศให้  ซึ่งก็คือการรับผลบุญที่เขาได้กระทําโดยการอนุโมทนานั่นเอง  โดยนัยนี้หมายถึงการกระทํา
ความดีแล้วแผ่ออกไปแก่บุคคลอ่ืน  ปรารถนาให้เขามีส่วนในบุญที่ตนได้กระทําแล้ว  ความหมายนี้
แสดงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของการกระทําระหว่างผู้อุทิศส่วนบุญกับ ผู้ที่เขาอุทิศส่วนบุญให้ ดังรูป
วิเคราะห์ว่า “ปาปียตีติ  ปตฺติ” แปลได้ความว่า “ความดีที่บุคคลอ่ืน ให้ถึง (อุทิศให้)” หมายถึงความ
ดีที่บุคคลได้รับเพราะมีผู้อ่ืนอุทิศให้  ดังนั้น  บุญ (ป๎ตติ) ตามนัยนี้จึงมุ่งเอาผู้ที่รับส่วนบุญซึ่งบุคคลอ่ืน
อุทิศให้เป็นหลัก 
 ส่วนศัพท์ที่แสดงความหมายของส่วนบุญ หรืออาจเรียกว่าเป็นคําไวพจน์ (synonyms) 
ซึ่งสามารถใช้เป็นคําเรียกแทนความหมายของส่วนบุญได้  พอประมวลได้ 2 ศัพท์ คือ 

  ก) ทักขิณา  หรือทักษิณาในภาษาไทย  หากใช้ในความหมายเชิงบุคลาธิษฐาน  มุ่ง
เอาบุคคลหรือวัตถุสิ่งของเป็นที่ตั้ง  หมายถึงทานที่ถวายแก่พระสงฆ์เพ่ืออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับด้วยความ
เชื่อหรือศรัทธาในกรรมและผลของกรรม52 หรือไทยธรรมที่ถวายแก่ท่านผู้ทรงคุณพิเศษเพ่ือประโยชน์
แก่เปตชน 53  เป็นคําที่นิยมใช้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว หรือไม่ก็เป็นพวกเทวดา  แต่ไม่นิยมใช้กับคนที่
ยังมีชีวิตอยู่  ดังพระพุทธพจน์ในติโรกุฑฑสูตรว่า   “กุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วทํา
ไว้ในกาลก่อนว่า  ผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เรา  ได้ทําสิ่งนี้แก่เรา  ได้เป็นญาติ  มิตร  และสหายของเราก็ควร
ถวายทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ละไปแล้ว การร้องไห้   ความเศร้าโศก  หรือความร่ําไห้คร่ําครวญ
อย่างอ่ืนใด  ใคร  ๆ  ไม่ควรทําเลย  เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  
ญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้น  ส่วนทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์  ย่อม
สําเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนาน  ญาติธรรมนี้นั้นท่านแสดงออกแล้ว  การ
บูชาญาติที่ตายไปท่านทําอย่างยิ่งใหญ่แล้ว  ทั้งกําลังกายของภิกษุท่านก็เพ่ิมให้แล้ว  เป็นอันว่าท่าน
สะสมบุญไว้มิใช่น้อยเลย54 

 อนึ่ง  จะเห็นได้ว่าในป๎จจุบันนี้การอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  มักจะถูก
เรียกว่า “ทักษิณานุประทาน”  ซึ่งถูกปรารภขึ้นในโอกาสที่มีญาติคนใดคนหนึ่งหรือผู้เป็นที่เคารพนับ
ถือ  และรู้จัก  รักใคร่  คุ้นเคยของบุคคลล่วงลับไปแล้วเท่านั้น   แต่กระนั้น  การกระทําบุญใน
                                           

51 มหามกุฏราชวิทยาลัย,  อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา  ปญฺจิกา  นาม  อตฺถโยชนา  (ทุติโย  
ภาโค), (กรุงเทพ: ฯ โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537), หน้า 574. 

52 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  ชีวิตหนึ่งเท่านี้สร้างความดีได้อนันต์,  (กรุงเทพฯ:     โรงพิมพ์
บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 2540), หน้า 2. 

53 พระอุดรคณาธิการ,  รศ.ดร.จําลอง  สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี - ไทย,  (กรุงเทพฯ: บริษัท 
ประยูรพริ้นท์ติ้ง  จํากัด, 2538), หน้า 241. 

54 ขุ.เปต.(ไทย) 26/22-25/171-172. 
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ลักษณะนี้ก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของป๎ตติทานอยู่นั่นเอง  เพราะป๎ตติทานเป็นวิธีการกระทําบุญอุทิศ
กว้างๆ ครอบคลุมถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วย  นอกจากนั้น   
คําว่า “ทักษิณา” ยังเป็นคําเชื่อมกับคําอ่ืนๆ ซึ่งโดยมากก็มีความหมายสื่อถึงการอุทิศส่วนบุญ อาทิคํา
ว่า “ทักษิโณทก” หมายถึง  การหลั่งน้ําอุทิศส่วนบุญภายหลังจากกระทําบุญแล้ว   

 ข) ปุญญภาคะ  เป็นคําที่เมื่อแปลตามรูปศัพท์แล้ว  จะได้ความหมายตรงตัวว่า  “ส่วน
บุญ”  คํานี้มักปรากฏในรูปลักษณะของการร่วมกระทําบุญกับผู้อ่ืนแล้วมีส่วนในบุญนั้น   หรือขอมี
ส่วนร่วมในบุญที่บุคคลอ่ืนกระทํา  หรือไม่ก็ขอให้บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในบุญที่ตนได้กระทํา แตกต่าง
จากคําว่า “ทักษิณา”  ที่ส่อความถึงการอุทิศส่วนบุญที่ออกไปจากผู้กระทําโดยตรง หรือขอให้ผู้อ่ืน
อุทิศส่วนบุญแก่ตนเท่านั้น  ไม่ได้ขอมีส่วนร่วมในบุญนั้นโดยตรง   

   อานิสงส์การให้ทาน 5 ประการ   คือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก 2. 
สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน  3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่
ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 5. ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ภิกษุทั้งหลาย 
อานิสงส์การให้ทาน 5 ประการนี้แล ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก ชื่อว่าดําเนินตามธรรมของ
สัตบุรุษ สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบ ผู้สํารวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ 
สัตบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรม เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา เขารู้ชัดธรรมนั้นแล้ว เป็นผู้ไม่มี
อาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้   และนอกจากนั้น  กาลทาน 5 ประการ  คือ 1. ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของ
ตน  2. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยมีภิกษาหาได้ยาก 5. ให้ข้าว
อย่างดี และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล ภิกษุทั้งหลาย กาลทาน 5 ประการนี้แล ผู้มีป๎ญญารู้ความประสงค์ของ
ผู้ขอเป็นผู้ปราศจากความตระหนี่ย่อมให้ทานในกาลที่ควรให้ทานที่ให้ในพระอริยะผู้ซื่อตรง ผู้คงที่ย่อม
เป็นทักษิณาท่ีไพบูลย์ทําให้เขามีใจผ่องใสชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือขวนขวายในทักษิณานั้นเพราะการ
อนุโมทนาหรือขวนขวายของชนเหล่านั้นทักษิณาย่อมมีผลไม่พร่องแม้พวกเขาก็เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ
เพราะฉะนั้น ผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะบุญเป็นที่พ่ึงของสัตว์ทั้งหลายใน
โลกหน้า 55   

ส่วนผู้ที่ขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อ่ืน  โดยที่ตนไม่ได้มีส่วนร่วมกระทํามาตั้งแต่ตอนต้น  หาก
ผู้กระทําบุญหรือเจ้าของบุญยินดีอนุญาตให้เขามีส่วนร่วมในบุญ  ก็ถือว่าเขาเป็นบุญภาคีคือมีส่วนใน
บุญนั้น  สําหรับกรณีท่ีผู้กระทําบุญแสดงอัธยาศัยกว้างขวาง  เปิดโอกาสให้ผู้มีอ่ืนมีส่วนร่วมในบุญของ
ตนด้วยการอุทิศส่วนบุญให้แก่เขา หากเขา (ผู้อื่น) รับทราบถึงเจตนาปรารถนาดีนั้นแล้วอนุโมทนาเป็น
การแสดงความชื่นชมและขอบคุณ (ป๎ตตานุโมทนามัย) ในส่วนบุญที่ผู้อุทิศส่วนบุญให้  ก็ถือว่าเขามี
ส่วนในบุญนั้นโดยตรง  หรือแม้แต่ผู้ที่กระทําบุญโดยการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์สักอย่างหนึ่ง  แล้ว
ชักชวนผู้อ่ืนให้ร่วมกระทําคล้ายกับผู้ลงทุนกับผู้เป็นหุ้นส่วน  ถือว่าผู้ที่ร่วมกระทําบุญคล้ายกับเป็น
หุ้นส่วนนั้นเป็นผู้มีส่วนในบุญนั้นโดยตรง  เช่นกัน  ส่วนผู้ที่อนุโมทนาบุญของคนอ่ืน โดยที่เขาไม่ได้
อุทิศส่วนบุญให้  และผู้ที่คนอ่ืนปรารถนาให้มีส่วนในบุญของเขาโดยที่ไม่ได้ร่วมกระทําบุญ  เป็นผู้มี
ส่วนในบุญโดยอ้อม   

                                           
55 องฺ.ปํฺจก. (ไทย)22/35-36/56-58.  
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 อย่างไรก็ตาม  การอนุโมทนาในการกระทําบุญของผู้อ่ืนก็นับว่ามีส่วนในบุญนั้นได้  แม้
จะไม่ได้ร่วมกระทําก็ตาม  แต่ต้องทําความเข้าใจว่าบุคคลสามารถมีส่วนในบุญของคนอ่ืนได้  แต่ไม่ใช่
เป็นผู้รับส่วนบุญหรือผลบุญที่เขาอุทิศให้  สําหรับอุทาหรณ์การขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่น  ส่วนมาก
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทหลายแห่ง  โดยที่ทายกเมื่อได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระ
ป๎จเจกพุทธเจ้าหรือพระเถระผู้ทรงคุณพิเศษหลายๆ องค์แล้ว   ก็มักขอมีส่วนร่วมในบุญหรือใน
คุณธรรมที่ท่านได้บรรลุ  ซึ่งท่านเหล่านั้นก็จะอวยพรให้สําเร็จตามความปรารถนา  เพ่ือให้ผู้ขอมีส่วน
ร่วมได้กระทําบุญในส่วนของป๎ตตานุโมทนามัย  อันเกิดจากความปราโมทย์ยินดีต่อบุญของผู้อ่ืนนั้น
เป็นป๎จจัย 
 2.5.2 ประเภทของส่วนบุญ 
 เมื่อแยกประเภทของส่วนบุญเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญแล้ว  จะได้ลักษณะกว้าง ๆ อยู่  2 
ประการ  กําหนดโดยประเภทของบุคคลผู้รับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้  มุ่งหมายถึงผู้รับโดยตรง  คือ คนที่
ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ล่วงลับไปแล้ว  และกําหนดโดยลักษณะของการอุทิศ 2 ลักษณะ ได้แก่ลักษณะ
การอุทิศในเชิงแคบ  คืออุทิศโดยเจาะจงผู้รับส่วนบุญประการหนึ่ง  และในเชิงกว้างคืออุทิศโดยไม่
เจาะจงผู้รับส่วนบุญประการหนึ่ง  ประเภทของส่วนบุญทั้งหมดนี้มีนัยสําคัญที่น่าพิจารณาอยู่ไม่น้อย  
เพราะชี้ให้เห็นถึงสาระของการอุทิศส่วนบุญทั้งในส่วนของผู้รับส่วนบุญและลักษณะของการอุทิศส่วน
บุญอย่างสําคัญ 

2.5.2.1   ประเภทของส่วนบุญที่เนื่องด้วยบุคคลผู้รับ   
เมื่อจําแนกประเภทโดยถือเอาผู้รับส่วนบุญเป็นเกณฑ์  เราสามารถจัดส่วนบุญ

ประเภทนี้ออกได้  2 ลักษณะ คือ 
ก) ส่วนบุญที่อุทิศให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่   
เป็นส่วนบุญประเภทที่ชาวพุทธจํานวนมากมักเข้าใจผิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในหลักของ

การกระทําบุญทางพระพุทธศาสนา  โดยเหตุที่มีความเข้าใจอยู่เป็นพ้ืนฐานแล้วว่ าการอุทิศส่วนบุญ
เป็นเรื่องของมิติท่ีอยู่ล้ําเลยชีวิตป๎จจุบัน  และมีความเก่ียวเนื่องกันกับภพหน้าซึ่งเชื่อกันว่าญาติของตน
จะไปสิงสู่อยู่ครอง  จึงพากันเข้าใจว่าไม่ใช่กิจกรรมที่ควรกระทําแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่  เพราะเชื่อว่าเมื่อ
กระทําไปแล้วเขาก็คงไม่ได้รับประโยชน์อะไร  ทานวัตถุจําพวกอาหารเป็นต้นที่อุทิศไปให้เขาก็คงไม่ได้
รับ  เนื่องจากเขาก็มีกินมีใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้สอยป๎จจัยซึ่งคนที่ยัง
มีชีวิตอยู่เหมือนกันอุทิศให้  แต่คนที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกน่าจะมีความต้องการป๎จจัยเหล่านั้น  โดย
สมมติฐานว่าผู้ที่ล่วงลับไปไม่สามารถนําทรัพย์สมบัติของตนติดตัวไปได้  อีกทั้งภพท่ีญาติไปเกิดนั้นก็ไม่
มีการประกอบอาชีพสําหรับเลี้ยงชีวิตเหมือนกับโลกมนุษย์  ดังนั้น  คนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงควรกระทําบุญ
อุทิศไปให้เพ่ือเขาจะได้กินได้ใช้ในปรโลก  เราสามารถประเมินสภาพความเชื่อเรื่องการอุทิศส่วนบุญ
ของชาวพุทธบางคนดังกล่าวมาว่าตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและคลุมเครือ  ดิ่งไป
เพียงด้านเดียว  คือมุ่งกระทําเฉพาะโอกาสที่ญาติเป็นต้นล่วงลับไปแล้วเท่านั้น  ซึ่งอาจทําให้มองข้าม
เลย  ไม่ใส่ใจให้ความสําคัญในการสร้างไมตรีจิตต่อพวกเขาในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ 
 อีกประการหนึ่ง ความเชื่อในลักษณะนี้ของชาวพุทธบางคน น่าจะเป็นการตั้งสมมติฐานไว้
ก่อนว่า  ญาติของตนที่ล่วงลับไปแล้วอาจมีสภาพชีวิตที่อดอยากหิวกระหาย  หรืออาจตกอยู่ในโลกที่



 
 

38 
 
เร่าร้อนทุกข์ทรมานและปราศจากความสุข  จึงควรอุทิศส่วนบุญให้แก่พวกเขา   เผื่อว่าพวกเขาจะ
สามารถรับส่วนบุญได้แล้วมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และมีป๎จจัยใช้สอยอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  
พิจารณาได้ว่าการตั้งสมมติฐานดังกล่าวนี้    

 ด้วยเหตุนั้น  การอุทิศส่วนบุญให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่  จึงดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว
เกินไปจนมองไม่เห็นความสําคัญ หรือเป็นไปไม่ได้  และอาจมองว่าเป็นเรื่องอัปมงคลก็ได้  ข้อเสียของ
ความเข้าใจในลักษณะนี้ ก็คืออาจเป็นเหตุให้คนประวิงเวลาที่จะกระทําประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใน
ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ จะเห็นความสําคัญของเขาก็ต่อเมื่อเขาล่วงลับไปแล้วเท่านั้น เมื่อถึงเวลานั้น
แล้วจึงค่อยอุทิศส่วนบุญให้   ซึ่งความจริงแล้วการอุทิศส่วนบุญเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวพุทธควรกระทํา
ในชีวิตประจําวันของตน  เพราะยิ่งกระทําก็ยิ่งเพ่ิมพูนความดีให้มีมากยิ่งขึ้น จิตใจของผู้กระทําความดี
ก็จะประณีต  สะอาดยิ่งขึ้น  และหากอนุโลมว่าการกระทําความดีหรือการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน จักสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยการแสดงความปรารถนาดี  มุ่งประโยชน์แก่เขา
เป็นที่ตั้ง  ก็นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถกระทําได้และยังอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ได้ด้วย    

อนึ่ง  การอุทิศส่วนบุญแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่  สามารถกระทําได้ 2 วิธี  คือจะอุทิศต่อ
หน้าก็ได้  อุทิศลับหลังก็ได้56 การอุทิศส่วนบุญต่อหน้า คือ เมื่อเราได้กระทําบุญในส่วนของทาน  ศีล  
หรือภาวนาแล้ว  ได้พบญาติมิตรและคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกันจึงบอกให้ทราบว่าตนได้กระทําบุญมา  
แล้วขอให้เขาร่วมอนุโมทนาเพ่ือมีส่วนได้รับบุญนั้นด้วย  หากเขาอนุโมทนาก็ได้รับบุญในส่วนของ
ป๎ตตานุโมทนา  แม้หากเขาไม่อนุโมทนา  ผู้อุทิศส่วนบุญก็ยังชื่อว่าได้บุญในส่วนของป๎ตติทานอยู่
นั่นเอง   

ส่วนการอุทิศให้ลับหลังนั้น  เช่น  การกระทําบุญพิเศษประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  เนื่องในโอกาสสําคัญที่เกี่ยวเนื่อง
ด้วยพระองค์ท่านเหล่านั้น  ดังที่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าปฏิบัติกันเป็นประจําทุกปี  แม้ว่าพวกท่าน
จะไม่ทรงทราบ  แต่ก็ถือว่าการอุทิศส่วนบุญนั้นเป็นสื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และปรารถนาให้
ท่านเหล่านั้นทรงพระเกษมสําราญ 

นอกจากนั้น  การอุทิศส่วนบุญให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่  ก็ยังมีกล่าวไว้ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง  เช่น  เรื่องของนายอันนภาระอุทิศส่วนบุญให้แก่เศรษฐีที่มาขอมีส่วน
ร่วมในบุญที่เขาได้รับจากการถวายบิณฑบาตแก่พระป๎จเจกพุทธเจ้า 57 อุบาสกผู้เป็นอริยสาวกขึ้นเรือ
เดินทางไปกับช่างตัดผม  เมื่อเรืออับปางกลางทะเล  ทั้งสองพากันเอาชีวิตรอดขึ้นฝ๎่งได้   ช่างตัดผม
ฆ่านกกินเป็นอาหารประทังชีวิต  แต่อุบาสกเป็นผู้รักษาศีลจึ งไม่กินนก  ระลึกถึงแต่คุณของพระ
รัตนตรัย  พญานาคเลื่อมใสในศีลของท่าน จึงเนรมิตกายเป็นเรือให้อุบาสกนั่ง  เทวดาที่สถิตอยู่ประจํา
มหาสมุทรก็มารับเฉพาะอุบาสกไป  แต่ไม่รับช่างตัดผมไปด้วย  เพราะเขาไม่มีศีล  อุบาสกต้องการจะ
                                           

56 พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร  ตวณฺโณ),  กฎแห่งกรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2540), หน้า 139.  

57 พระพุทธโฆษาจารย์, ธมฺมปทฏฺ กถา  อฏฺ โม  ภาโค, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2537), หน้า87-88.  
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อนุเคราะห์เขา  จึงอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลและอนุสติภาวนาแก่เขา   แล้วบอกให้เขา
อนุโมทนาในความดีส่วนศีลและภาวนาของตน  เมื่อเขาอนุโมทนาแล้วเทวดาก็ได้นําเขาไปด้วย58 หรือ
นางวิสาขามหาอุบาสิกาอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการถวายวิหารบุพพารามแก่หญิงสหายประมาณ 500 
คน  และขอให้หญิงเหล่านั้นอนุโมทนาส่วนบุญที่นางอุทิศให้59  

 สรุปได้ว่า  ส่วนบุญที่อุทิศให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่  แม้จะไม่โดดเด่นเท่ากับการอุทิศให้แก่
คนที่ล่วงลับไปแล้ว  เพราะความจําเป็นในการอุทิศส่วนบุญให้ที่มักถูกมองว่ามีน้อยกว่าคนที่ล่วงลับไป
แล้ว  โดยที่ชาวพุทธจํานวนมากมีความเชื่อว่าเมื่อมีญาติคนใดคนหนึ่งล่วงลับไปแล้ว  ต้องปรารภการ
ถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากทานนั้นให้เสมอ  ส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นแทบจะไม่
มีความจําเป็นสําหรับการอุทิศส่วนบุญให้เลย  เนื่องจากแม้ไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้เขาก็สามารถ
ดํารงชีวิตของตนได้ตามปกติอยู่แล้ว   

 ความเข้าใจดังกล่าวนี้  ทําให้การอุทิศส่วนบุญเป็นกิจกรรมที่ถูกบีบแคบลงมาเหลือ
เฉพาะการกระทําให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่ขยายไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และมองข้ามความสําคัญของ
กิจกรรมอันเป็นบุญอย่างอ่ืนนอกจากการให้ทานด้วย  ทั้งที่หลักการกระทําบุญในพระพุทธศาสนามี
มากมายหลายวิธี  และวิธีที่ประณีตกว่าการให้ทานขึ้นไปก็มี  ซึ่งล้วนแต่อุทิศให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้  
ดังเช่นนายจักกนะอุทิศความดีจากการบําเพ็ญอภัยทาน  และรักษาศีลโดยไม่ปลิดชีวิตของกระต่าย  
เพ่ือนําเนื้อสด ๆ ของมันมาปรุงเป็นยาบําบัดโรคของมารดา  ทั้งที่มีโอกาสฆ่ามันได้  แต่ก็ฉุกคิดขึ้นมา
ได้ว่าการทําลายชีวิตสัตว์อ่ืนเพ่ือแลกกับชีวิตของมารดาไม่เป็นการสมควรเลย  จึงปล่อยมันไปด้วย
ความเมตตาเอ็นดู  เมื่อเขาเข้าไปหามารดาแล้ว  ก็ได้ยืนตั้งสัตยาธิษฐานว่า “ตั้งแต่เกิดมาจนจําความ
ได้  เราไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลย  ด้วยสัจวาจานี้ขอให้มารดาของเราหายจากโรคด้วยเถิด” พอ
สิ้นสัตยาธิษฐานมารดาของเขาก็ได้หายจากโรคนั้นทันที60  

 นี้เป็นอุทาหรณ์ของการอุทิศส่วนบุญที่มีอยู่ในตน หรือที่เกิดจากการกระทําความดีอ่ืน ๆ 
ให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่  ไม่จําเพาะว่าต้องกระทําในโอกาสที่ญาติของตนล่วงลับไปแล้วเท่านั้น  แต่มีหลัก
สังเกตอยู่ว่าการอุทิศให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่  ไม่นิยมการถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญในรูปของ
อาหารไปให้เหมือนกับการอุทิศให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้ว  ซึ่งมีชาวพุทธจํานวนไม่น้อยตั้งสมมติฐานว่า
เขาไปเกิดอยู่ในโลกที่ขาดแคลนป๎จจัยหล่อเลี้ยงชีวิต  ทั้งนี้  เพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสภาพชีวิตที่
ไม่มีความจําเป็นต้องรับผลทานในรูปของอาหาร  ส่วนบุญที่เขาจะพึงได้รับจากการถวายทานมีเพียง
การอนุโมทนาในบุญ  ด้วยความปลาบปลื้มยินดีอันเป็นส่วนของป๎ตตานุโมทนามัยเท่านั้น    

 ข) ส่วนบุญที่อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป  เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า
เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนในโอกาสที่มีญาติของตนคนใดคนหนึ่งล่วงลับไป  หรือโอกาสครบรอบวันเสียชีวิต
ของเขา  โดยญาติหรือมิตรสหายจัดพิธีกระทําบุญครบรอบ 7 วัน  3 เดือน  หรือ 1 ปี   เพ่ือรําลึกถึง

                                           
58 ขุ.ชา.อ.(บาลี) 3/171-173.  
59 ขุ.วิ.อ. (บาลี) 23/252.  
60 ส.ํข.อ.(บาลี) 2/236-237.  
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ญาติผู้ที่ตายไปแล้ว การปรารภบุญโดยมากนิยมถวายทานแก่พระสงฆ์  เพื่อเป็นป๎จจัยให้ญาติที่ล่วงลับ
ไปแล้วได้รับผลที่เกิดจากการถวายทานนั้น   

 การอุทิศส่วนบุญที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนี้  เป็นกิจที่ชาวพุทธควรกระทําแก่ญาติ
มิตรที่ล่วงลับไปแล้ว  เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้พวกเขาได้รับประโยชน์ตามฐานะที่สมควร   และ
เป็นวิธีตอบแทนอุปการคุณของพวกเขาได้ดีที่สุด  การตอบแทนด้วยความเศร้าโศกเสียใจ  ร้องไห้ตีอก
ชกตัวเหมือนอย่างธรรมเนียมของพวกพราหมณ์  ไม่ก่อให้เกิดผลดีอะไรแก่พวกเขาเลย  พวกเขา
ล่วงลับไปแล้วก็คงอยู่อย่างนั้น  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้อุทิศส่วนบุญ
ชนิดนี้ยังมีส่วนสร้างประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ มีถวายความอุปถัมภ์แก่พระสงฆ์ให้มีกําลังปฏิบัติศาสนกิจ 
ประพฤติพรหมจรรย์  และตนเองก็ได้สั่งสมบุญไว้มิใช่น้อยด้วย61   
 อาจกล่าวได้ว่า การอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว   โดยการนิมนต์พระสงฆ์มา
ฉันอาหารตามอย่างที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทํา  หลังจากฉลองพระเชตวันมหาวิหารนั้นมีความ
สอดคล้องกับธรรมเนียมการกระทําทักษิณาที่เรียกว่า “ศราทธ์” ของพวกพราหมณ์ คือพวกเขาจะ
เชิญพวกพราหมณ์ด้วยกันมาเลี้ยง เสร็จแล้วแจกไทยธรรม  ผ้าถือเป็นสิ่งจําเป็นที่จ ะเว้นไม่ได้ พวก
พราหมณ์เคร่งครัดในเรื่องนี้มาก  เพราะไม่อยากให้บุรพบิดรของเขาหิวกระหายและเปลือยกาย62   

 ข้อแตกต่างของการกระทําทักษิณานุประทานของพระพุทธศาสนากับธรรมเนียมการ
กระทําทักษิณาของพวกพราหมณ์  ก็คือผู้รับทานของพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์  ส่วนของพวก
พราหมณ์เป็นพราหมณ์ด้วยกันเอง  นอกจากนั้น  การอุทิศส่วนบุญของพระพุทธศาสนาไม่ได้จํากัด
เฉพาะญาติของตนเท่านั้น  หากยังขยายไปถึงมิตรสหายเป็นต้นด้วย  แต่ของพวกพราหมณ์นิยมอุทิศ
ส่วนบุญที่เกิดจากการให้ทานตามความเชื่อทางศาสนาของตน  โดยอุทิศเฉพาะบุรพบิดร 3 ชั้น คือ 
บิดา ปูุ ทวด  สําหรับบุรพบิดรชั้นก่อนรุ่นทวดขึ้นไป หรือญาติผู้ไม่ได้สืบสายตรงลงมาจะได้รับเฉพาะ
น้ําที่ญาติกรวดให้เท่านั้น  ซึ่งบุคคลประเภทนี้เรียกว่า “สมาโนทก” แปลว่า  “ผู้ร่วมน้ํา”63     

 อย่างไรก็ตาม  ส่วนที่เหมือนกันของทั้งสองศาสนาก็คือ  ต่างก็เป็นกิจกรรมที่อุทิศให้แก่ผู้
ที่ล่วงลับไปแล้ว  มุ่งให้เขาได้รับประโยชน์จากการอุทิศส่วนบุญ  โดยมีอาหารกินและมีเครื่องอุปโภค
บริโภคอย่างสมบูรณ์  จุดประสงค์หลักก็เพ่ือพลิกเปลี่ยนสภาพชีวิตของเขาซึ่งเชื่อว่าได้รับ   ความทุกข์  
หิวกระหายและเปลือยกายให้อ่ิมหนําสําราญและมีเสื้อผ้าสวมใส่  จนกระทั่งพ้นไปจากสภาพที่ทุกข์
ทรมานในโลกท่ีเขาไปเกิดอยู่นั้น 

 โดยมากแล้ว  ส่วนบุญที่อุทิศที่ให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้ว  มักจะเกี่ยวเนื่องกับการให้ทาน
เสมอ  ถือว่าเป็นแบบแผนที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดก็ว่าได้  เพราะปรากฏว่าการกระทําบุญ
ทักษิณานุประทานเพ่ืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  นิยมปรารภการถวายทาน  เป็นหลัก
สําคัญ  แม้ว่าจะไม่รู้ว่าญาติของตนจะไปเกิดอยู่ในภูมิที่สามารถรับส่วนบุญนั้นได้หรือไม่  แต่ก็ถือว่า

                                           
61 ขุ.เปต.(ไทย) 26/14-25/170-172. 
62 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  สารานุกรมพระพุทธศาสนา, หน้า 472. 
63 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ,  พุทธประวัติ  เล่ม 2,  พิมพ์ครั้งที่ 17, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 13.  
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เป็นหน้าที่ที่ตนควรกระทําแก่ญาติด้วยความตระหนักใส่ใจ  และถือเป็นเรื่องจําเป็นที่จะละเว้นไม่
ปฏิบัติไม่ได้  ด้วยหวังว่าอย่างน้อยที่สุดส่วนบุญที่ตนอุทิศให้จะเป็นป๎จจัยด้านบวกซึ่งคอยอุดหนุน
อํานวยให้ญาติของตนมีสภาพชีวิตที่ดี  มีความสุข  มีป๎จจัยอํานวยชีวิตอย่างสมบูรณ์ในปรโลก  ชั้น
ที่สุดแม้หากญาติของตนไม่ได้รับส่วนบุญ  ก็ไม่เป็นการสูญเปล่าอะไร  เพราะตามหลักความจริงแล้ว
บุญย่อมจะตกเป็นของผู้กระทําอยู่นั่นเอง  ไม่ได้สูญหายไปไหน นอกจากนั้น   การอุทิศส่วนบุญยังถือ
เป็นการปฏิบัติตามหลักของทิศ 6  โดยเฉพาะพันธกิจของชีวิตระหว่าง  ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดา
กับทิศเบื้องหลังคือบุตรธิดา  ซึ่งบุตรธิดามีหน้าที่อันเป็นข้อผูกพันประการหนึ่งที่พึงกระทําต่อบิดา
มารดา นั่นก็คือการอุทิศส่วนบุญให้เมื่อท่านทั้งสองล่วงลับไปแล้ว  สําหรับการเซ่นสังเวยพระภูมิเจ้าที่  
ผีบ้านผีเรือน  และยังอาจรวมไปถึงรุกขเทวดา  หรือศาลพระพรหม  ที่ต่างได้รับความนิยมและความ
เคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากชาวบ้านทั่วไป  หรือแม้แต่ชาวพุทธบางคนที่ยังมีความเชื่อในเรื่อง
มิติที่เร้นลับ  อยู่ล้ําเลยระดับที่ประสาทสัมผัสของสามัญมนุษย์จะพึงเห็นได้  โดยใช้ของเซ่นไหว้สังเวย
รูปแบบต่าง ๆ ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นนั้น  ถือได้ว่าเป็นที่มาประการหนึ่งของการตั้งเครื่อง
บัตรพลีสังเวยผีและเทวดาบนศาล เพียงตา  ศาลพระพรหม  และที่ต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  มีทั้งเครื่องบูชาประเภทดอกไม้ธูปเทียน หรือเครื่องหอมอย่างอ่ืนด้วยก็ได้  กับ
เครื่องสังเวยที่เป็นของกิน เช่น หัวหมู  บายศรี  กล้วย  อ้อย  มะพร้าว  น้ําตาล เป็นต้น64   

 นอกจากนี้  ยังรวมถึงพิธีอีกหลายอย่างที่ปรากฏอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  เช่น  
พิธีกิ๋นก๋วยสลากในภาคเหนือ 65  บุญข้าวประดับดิน  และบุญข้าวสากในภาคอีสาน  บูชาข้าวบิณฑ์ใน
ภาคใต้  และพิธีสารทของไทยภาคกลาง66  ซึ่งแม้จะเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพ่ืออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่
ล่วงลับไปแล้ว  และเพ่ือเซ่นสังเวยสิ่งที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเร้นลับทั้งหลาย  เช่น  เทวดา
และพระภูมิเจ้าที่  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการอนุโลมตามหลักคําสอนเรื่องพลี 5 คือ 1). ญาติพลี 
สงเคราะห์ญาติ  2). อติถิพลี ต้อนรับแขก 3). ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ 4). ราชพลี บํารุง
ราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้น 5) เทวตาพลี ถวายเทวดา* คือ สักการะบํารุงหรือทําบุญอุทิศ
สิ่งที่เคารพบูชา ตามความเชื่อถือ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุพเปตพลีและเทวตาพลี แต่ก็อาจทําให้
เบี่ยงเบนไปจากหลักคําสอนที่แท้จริงได้  หากไม่กระทําเพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  และความเคารพนบนอบต่อสิ่งเร้นลับทั้งหลายที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  มีฤทธิ์อํานาจ  แต่
ทําเพ่ือเปูาหมายอ่ืน เช่น  เพ่ือให้สิ่งเร้นลับเหล่านั้นพึงพอใจแล้วอํานวยโชคลาภให้แก่ตนและคน
ใกล้ชิดทั้งหลาย 

                                           
64 พ.ต.ประมวล  สุวรรณศรี, เบญญรัตน์  อติชาตินานนท์  และภัทรกานต์   เผ่าบุญเกิด,  สี่ศาสตร์, 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์บริษัทสากลการศึกษา จํากัด, 2530), หน้า 60.  
65  คณาจารยม์หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.เทศกาลพิธีกรรมพระพุทธศาสนา.พิมพ์

ครั้งท่ี 2, (พระพระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,2554),หน้า 205-207.  
66 ผศ.สุเมธ   เมธาวิทยกุล,   สังกัปพิธีกรรม, หน้า 50-51.  



 
 

42 
 
 สืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องสิ่งเร้นลับศักดิ์สิทธิ์  และการถวายเครื่องบัตรพลีเซ่นสรวง
บูชาเพ่ือเอาใจหรือบนบานศาลกล่าวเพ่ือให้เกิดโชคลาภแก่ตนนี้  มีคํากล่าวของนักปราชญ์
ชาวตะวันตกอยู่ท่านหนึ่ง  ซึ่งแสดงถึงเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตของคนว่า     
ถ้าเราไม่มีพระเจ้า  ไม่มีผีสางเทวดา เราก็ควรจัดสร้างขึ้น  เพ่ือจะได้พลีบูชาเป็นที่เคารพนับถือ  
เพราะถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่งใดสําหรับยึดถือเพ่ือเหนี่ยวรั้งความประพฤติของคน  เช่นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี
อิทธิฤทธิ์เหนือคน  คอยบันดาลให้คุณให้โทษได้แล้ว  คนก็จะไม่มีที่เกรงขามหันไปประพฤติแต่ความ
เลวทรามต่ําช้า  กระทําให้หาความสุขสงบในหมู่ชนไม่ได้67   

 การอุทิศส่วนบุญให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  มีนัยที่
แตกต่างจากคํากล่าวนี้  เพราะแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะยอมรับว่ามีเทวดาประเภทต่าง ๆ เช่น เทวดา
ที่สถิตอยู่ตามแผ่นดิน  ภูเขา  ต้นไม้  และอากาศ  รวมทั้งโอปปาติกสัตว์อ่ืน ๆ มีพวกเปรต เป็นต้นก็
ตาม  แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้คนเกิดความรู้สึกครั่นคร้ามเกรงขามในอํานาจ  หรือเพ่ือ
ปลุกเร้าให้คนบูชาเอาใจ  เพ่ือที่จะช่วยอํานวยสนองโชคลาภให้  ซึ่งเป็นลักษณะการอ้อนวอนเทพเจ้า
อย่างศาสนาประเภทเทวนิยมทั้งหลาย  เพราะการบูชาบวงสรวงพระเจ้าในลักษณะนั้น  ไม่ได้เกิดจาก
แรงจูงใจในการกระทําความดีอย่างแท้จริง  หากแต่กระทําไปเพราะเกรงกลัวอํานาจลึกลับที่เชื่อกันว่า
สามารถอํานวยสนองผลดีหรือบันดาลผลร้ายให้แก่ตนได้  จึงต้องสังเวยเอาใจด้วยเครื่องบัตรพลีต่าง ๆ   
แต่พระพุทธศาสนาแสดงท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้น  อย่างสิ่งที่ดํารงอยู่ตามสภาพซึ่งกรรมจัดสรรให้เป็นอยู่
อย่างนั้น  ไม่ได้มีอํานาจในการอํานวยผลดีหรือสนองผลร้ายให้แก่ใครตามความเชื่อเช่นนั้น  ซึ่ งหาก
ปฏิบัติต่อเขาด้วยความนอบน้อมบูชา  ก็ย่อมจะได้รับความนอบน้อมบูชาจากเขาเช่นกัน  ดังที่ พระผู้
มีพระภาคทรงอนุโมทนา แก่มหาอมาตย์ทั้งสองด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า 

บัณฑิตอยู่ในที่ใด ครั้นเลี้ยงดูท่านผู้มีศีล ผู้สํารวม  
ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณา  
แก่เหล่าทวยเทพผู้สถิตอยู่ในที่นั้น  

ทวยเทพเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้วย่อมบูชาตอบ  
อันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบ  
จากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน  
ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อก  
 ดังนั้น ผู้ที่ทวยเทพอนุเคราะห์แล้ว 
ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ 68 

 นอกจากนั้น  พระพุทธเจ้ายังตรัสไว้อีกว่าการอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี  
ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี  และเทวดาเป็นต้นก็ดี  เป็นหน้าที่ที่ผู้ครองเรือนพึงกระทําด้วยความใส่ใจ  

                                           
67 พ.ต.ประมวล สุวรรณศรี, เบญญรัตน์ อติชาตินานนท์ และภัทรกานต์  เผ่าบุญเกิด , สี่ศาสตร์, 

หน้า 59.  
68 วิ.ม. (ไทย) 5/286/100-102.    
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โดยการใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรกระทําพลี 5  อย่าง  ความข้อนี้มีพระ
พุทธพจน์รับรองว่า นรชนเมื่อคํานึงถึงเหตุนี้ว่า เราได้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เลี้ยงตน เลี้ยงคนท่ีควรเลี้ยง 

 
“โภคทรัพย์ เราได้บริโภคแล้ว คนที่ควรเลี้ยง เราได้เลี้ยงแล้ว  อันตรายทั้งหลาย เราได้ข้าม

พ้นแล้ว ทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไป เราได้ให้แล้ว และพลี 5 อย่าง เราได้ทําแล้ว ท่านผู้มีศีลสํารวมระวัง 
ประพฤติพรหมจรรย์ เราได้บํารุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนา เราก็ได้บรรลุแล้ว
โดยลําดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลัง เราก็ได้ทําแล้ว ชื่อว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรม 

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาตายไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ 69 
     พระพุทธพจน์นี้ชี้ให้เห็นว่า  พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู้จักกระทําหน้าที่ของตน   ให้
สมบูรณ์  เมื่อประโยชน์ส่วนตนสมบูรณ์แล้วก็เผื่อแผ่ออกไปแก่บุคคลใกล้ตัว เช่น ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ 
หรือที่ล่วงลับไปแล้ว  ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตนเองด้านใดด้านหนึ่ง  ทั้งด้านหน้าที่การงาน
และความมีส่วนร่วมกันในกิจกรรมด้านอ่ืน  ตลอดจนสังคมรอบข้าง แม้กระท่ังประเทศชาติ  รวมถึงสิ่ง
เร้นลับที่ตนเองมองไม่เห็น  แล้วขยายออกไปอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ  ครอบคลุมถึงสัตว์ทุก
ประเภทที่มีอยู่ในสกลจักรวาล  ด้วยความรู้สึกปรารถนาดี  ด้วยไมตรีจิต  โดยถือเป็นภารกิจของชีวิต
อย่างหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญอย่างสม่ําเสมอ  หรือยึดถือเป็นหลักของใจสําหรับใช้ในการดําเนินชีวิต
ให้มีความสุขในป๎จจุบัน 
 การกระทําหน้าที่ตามแนวทางดังกล่าวนั้น  นอกจากจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วย
การกระทําความดีในส่วนต่าง ๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีแก่เขาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าด้วย  กล่าวคือ
เขาได้สร้างหลักประกันที่ม่ันใจให้แก่ชีวิตของตนเองไว้ตั้งแต่ในป๎จจุบันแล้ว  เมื่อเขาละโลกไปความดีที่
เขาได้กระทําไว้  ก็จะเป็นป๎จจัยอุดหนุนให้เขามีความสุขตามสมควรแก่กรรมของตน   
 ฉะนั้น  การอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่เทวดา  จึงถือเป็นหน้าที่ที่
ผู้ครองเรือนควรกระทําด้วยความกตัญญกตเวที  ซาบซึ้งสํานึกในคุณงามความดีของญาติที่เคยกระทํา
แก่ตน  มากกว่าที่จะเป็นการกระทําเพ่ือเอาใจ  หรือเพ่ืออ้อนวอนให้เขาอํานวยโชคลาภให้แก่ตน   ไม่
เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนเหมือนที่บางคนเข้าใจกัน  ทั้งไม่ได้เป็นการ
สนองตอบต่ออุบายเขียนเสือให้วัวกลัว  ซึ่งใช้อ้างเป็นเหตุผลสําคัญในการสร้างพระเจ้าหรือเทวดา
ขึ้นมา  เพ่ือให้คนเกรงขามและช่วยปูองปรามไม่ให้คนกระทําความชั่วดังคํากล่าวของนักปราชญ์
ตะวันตกท่านนั้น 

 2.5.2.2  ประเภทของส่วนบุญที่เนื่องด้วยการอุทิศ 
 ส่วนบุญที่เนื่องด้วยการอุทิศในที่นี้  ได้แก่ ส่วนบุญที่เขาอุทิศให้แก่ผู้ที่เป็นญาติเป็นต้นมี

อยู่ 2 ประการ คือ70 
 ก) ส่วนบุญที่อุทิศให้โดยเจาะจง  (อุททิสสิกป๎ตติ) โดยการระบุชื่อของผู้ที่ตนมุ่งหมาย
อุทิศให้  กลุ่มชนที่ตนรู้จักคุ้นเคย  ระบุเพศ  และสถานภาพ  เช่น  ญาติผู้มีเชื้อสายเดียวกันกับตนทั้ง

                                           
69 องฺ.ปํฺจก.(ไทย) 22/41/64-66.  
70 พระสัทธรรมโชติกะ, มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี 5, หน้า 233. 
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ช่วงใกล้และช่วงไกล  ซึ่งได้แก่บรรพบุรุษผู้เป็นเทือกเถาที่ตนสืบสายตรงลงมาทางสายเลือด 3 ชั้น มีปูุ
ทวด  ย่าทวด  ตาทวด  ยายทวด  ปูุย่า ตายาย และบิดามารดา หรือบรรพบุรุษก่อนรุ่นทวดขึ้นไป
เท่าท่ีตนรู้จักและจําได้  รวมถึงญาติผู้เป็นเหล่ากอที่สืบสายตรงลงมาจากตน 3 ชั้น  มีลูก หลาน และ
เหลน   แม้กระทั่งอุทิศให้แก่ผู้มีอุปการคุณ  เช่น  ครูอาจารย์   ตลอดจนมิตรสหายและคนที่รู้จัก
คุ้นเคยท้ังหลาย   
 ส่วนบุญประเภทนี้  เมื่อผู้ที่เขาอุทิศให้ได้รับรู้และอนุโมทนาโดยการเปล่งวาจาว่าสาธุ ๆ  
หรือด้วยจิตใจที่เป็นกุศล  มีความปราโมทย์ยินดีในการกระทําบุญของผู้อ่ืน  ปราศจากความริษยาขุ่น
ใจ  และขัดเคืองใจ  การกระทําดังนี้จึงจะเป็นเหตุให้เขาได้รับส่วนบุญในทันที  ดังเช่นหมู่ญาติของ
พระเจ้าพิมพิสารเมื่อครั้งอดีตที่ไปเกิดในเปรตวิสัย  ในครั้งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารได้ สร้างวัดเวฬุวัน
ถวายพระพุทธเจ้าแล้วทรงกระทําการฉลอง  โดยทรงนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉัน
ภัตตาหาร  เสร็จแล้วไม่ได้ทรงอุทิศส่วนบุญให้แก่หมู่ญาติ  ถ้าทรงอุทิศก็คงมิได้ทรงเจาะจงหมู่ญาติ   
พวกเขาจึงรู้สึกผิดหวังมาก  ต่อมาได้มาปรากฏตัวแสดงสภาพชีวิตอันทุกข์ทรมานของพวกตนให้
พระองค์เห็น  และส่งเสียงร้องอันน่าเสียวสยองให้พระองค์ทรงได้ยิน  เพ่ือให้ทรงทราบความประสงค์
ของพวกตน  แต่กระนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงเข้าใจความหมายที่พวกเปรตแสดง  จึงไปทูลถาม
พระพุทธเจ้าจนทราบความนั้นแล้ว  ครั้งที่สองจึงทรงปรารภการบําเพ็ญพระราชกุศลโดยการถวาย
ทานอีก  ภายหลังจากที่พระองค์ถวายทานจําพวกโภชนาหารและผ้าเป็นต้นแล้ว  ได้ทรงหลั่ง
ทักษิโณทกอุทิศส่วนบุญโดยเจาะจงว่า “ขอบุญส่วนนี้จงสําเร็จแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้า”71 พอพวก
เปรตได้รับทราบบุญกิริยานั้นแล้วพากันเปล่งวาจาอนุโมทนาว่า สาธุ ๆ  เท่านั้น  พลันก็ปรากฏ
โภชนาหารและผ้าเป็นต้นอย่างพรั่งพร้อมบริบูรณ์   ยังผลให้พวกเปรตได้บริโภคใช้สอยป๎จจัยจนอ่ิม
หนําแล้วพ้นจากอัตภาพของเปรตในที่สุด  ผลบุญที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นผลของการอุทิศส่วนบุญโดย
เจาะจง  ซึ่งจะปรากฏผลทันทีแก่เปรตทําให้พ้นจากความหิวกระหายหรือสภาพที่ทุกข์ทรมานในเปรต
วิสัย     

 การอุทิศส่วนบุญชนิดที่เป็นอุททิสสิกป๎ตตินี้   มีคําอุทิศว่า  “อิทํ  เม  ปุ  ฺ มาตาปิตุ- 
อาจริย าติมิตฺตสมูหานํ  เทมิ”72  แปลว่า “ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่มารดาบิดา อาจารย์ และหมู่
ญาติทั้งหลาย” ซึ่งเราอาจใช้คําอุทิศในลักษณะของการแผ่เมตตาก็ได้ เช่น  สพฺพา อิตฺถิโย สพฺเพ ปุริ
สา สพฺเพ อริยา สพฺเพ อนริยา สพฺเพ เทวา สพฺเพ  มนุสฺสา  สพฺเพ  วินิปาติกา       อเวรา โหนฺตุ อพฺ
ยาปชฺฌา โหนฺตุ  อนีฆา  โหนฺตุ  สุขี  อตฺตานํ  ปริหรนฺตุ  73 แปลว่า “ ขอหญิงทั้งปวง  ชายทั้งปวง  
อารยชนทั้งปวง  อนารยชนทั้งปวง  เทวดาทั้งปวง  มนุษย์ทั้งปวง วินิปาติกสัตว์*ทั้งปวง  จงเป็นผู้ไม่มี
เวร  ไม่เบียดเบียนกัน  ไม่มีทุกข์  บริหารตนอยู่เป็นสุขเถิด“  แต่คําอุทิศส่วนบุญโดยเจาะจงที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด  ก็เห็นจะเป็นคําอุทิศที่พระเจ้าพิมพิสาร ทรงอุทิศให้แก่หมู่ญาติเมื่อครั้งอดีตที่ไป
เกิดในเปรตวิสัยว่า “อิทํ   เม  าตีนํ  โหตุ   สุขิตา  โหนฺตุ  าตโย” นั่นเอง 

                                           
71 พระสิริมังคลาจารย์,  มงฺคลตฺถทีปนี  ป โม  ภาโค, หน้า 320.  
72 พระสัทธรรมโชติกะ, มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี  5, หน้า 235.  
73 ขุ.ปฏิ.อ.(ไทย) 2/322. 
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 ข) ส่วนบุญที่อุทิศให้โดยไม่เจาะจง  (อนุททิสสิกป๎ตติ)  ได้แก่ส่วนบุญที่อุทิศให้โดยกล่าว
รวมๆ  ไม่ระบุชื่อของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเจาะจงหมู่ชนที่ตนรู้จักคุ้นเคย  แต่มุ่งหมายเอา
บุคคลทุกประเภทและสัตว์ทุกชนิด  ไม่เลือกบุคคล  ไม่จําเพาะใคร  สําหรับผู้ที่ได้รับส่วนบุญชนิดนี้
ไม่ได้รับผลบุญในทันทีทันใด เหมือนผู้ที่ได้รับส่วนบุญชนิดอุททิสสิกป๎ตติ  ผลบุญจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อ
ส่วนบุญชนิดอุททิสสิกป๎ตติให้ผลก่อน  กล่าวคือเมื่อญาติอุทิศส่วนบุญโดยไม่เจาะจงออกไป  หากพวก
เปรตประเภทที่สามารถรับส่วนบุญได้ได้รับรู้และอนุโมทนาแล้ว  อานิสงส์แห่งการอนุโมทนาส่วนบุญ
ชนิดที่เป็นอนุททิสิกป๎ตติของพวกเปรตเหล่านั้น  ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน  ต่อเมื่อได้รับส่วนบุญชนิดที่
เป็นอุททิสิกป๎ตติเวลาใด  เวลานั้นการอนุโมทนาส่วนบุญชนิดที่เป็นอนุททิสสิกป๎ตติ  ก็เข้าอุดหนุน
ส่งเสริมการอนุโมทนาส่วนบุญชนิดที่เป็นอุททิสสิกป๎ตติให้มีกําลังกล้าแข็งยิ่งขึ้นทันทีทันใดใน
ขณะนั้น74   

พระสัทธัมมโชติกะได้อธิบายว่า การอุทิศส่วนบุญทั้งสองประเภทดังที่ได้กล่าวแล้วนี้  มุ่ง
หมายถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปถือกําเนิดเป็นปรทัตตูปชีวิกเปรตพวกหนึ่ง กับเวมานิกอสูราและเวมา
นิกเปรตที่เป็นเทวดาชั้นต่ําในจาตุมหาราชิกาภูมิอีกพวกหนึ่งเท่านั้น  สําหรับในหมู่มนุษย์ด้วยกันนี้ก็มี
การอนุโมทนาส่วนบุญทั้งสองประเภทนี้อยู่เหมือนกัน  แต่ผลที่ได้รับนั้นหาใช่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ 
อาหาร และที่อยู่อาศัยเหมือนกันกับที่เปรตได้รับนั้นไม่  เพียงแต่ได้รับการนิยมชมชอบว่าเป็นคนใจดี   
มีอัธยาศัยกว้างขวาง  เป็นที่รักใคร่ในหมู่ชนทั้งปวงและตนเองก็ได้รับผล คือมีจิตใจสุขสบายไม่
เดือดร้อน หน้าตาชื่นบาน  แจ่มใสไม่ขุ่นมัวเท่านั้น75 

 สําหรับการอุทิศส่วนบุญชนิดที่เป็นอนุททิสสิกป๎ตตินี้ มีคําอุทิศว่า “อิทํ  เม  ปุ  ฺ
สพฺพสตฺตานํ  เทม”ิ76  แปลว่า  “ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่สัตว์ทั้งปวง”  หรือจะใช้คําอุทิศส่วน
บุญอีกแบบหนึ่งว่า  “สพฺเพ  สตฺตา  สพฺเพ ปาณา  สพฺเพ  ภูตา  สพฺเพ  ปุคฺคลา  สพฺเพ   อตฺตภาวป-   
ริยาปนฺนา  อเวรา  โหนฺตุ  อนีฆา  โหนฺตุ  อพฺยาปชฺฌา  โหนฺตุ  อนีฆา  โหนฺตุ  สุขี  อตฺตานํ  ปริหรนฺ
ตุ”77  แปลว่า “ขอสัตว์ทั้งปวง  ปาณะทั้งปวง  ภูตทั้งปวง  บุคคลทั้งปวง  ผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้ง
ปวง  (สัตว์ที่มีเบญจขันธ์)  จงเป็นผู้ไม่มีเวร  ไม่เบียดเบียนกัน  ไม่มีทุกข์  บริหารตนอยู่เป็นสุขเถิด“ 

 
 2.6 แนวคิดเรื่องเปรตที่ปรากฎในพระสุตตันตปิฎก 
 2.6.1 ความหมายของคําว่า “เปรต”         
 คําว่า เปรต  หมายถึง  ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว  คนที่ตายไปแล้ว  สัตว์จําพวกหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ใน
อบายชั้นที่เรียกว่า ปิตติวิสัย หรือ เปตติวิสัย (แดนเปรต)  ได้รับความทุกข์ทรมาน เพราะอดอยาก  ไม่มี
จะกิน แม้เมื่อมี ก็กินไม่ได้  หรือกินได้โดยยาก 78และรอรับส่วนบุญที่ญาติทั้งหลายอุทิศส่งไปให้        

                                           
 74 พระสัทธรรมโชติกะ, มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี  5, หน้า 234.  
75 เรื่องเดียวกัน, หน้า 234-235. 
76 อ้างแล้ว, หน้า 235.  
77 ขุ.ปฏิ.อ.(ไทย) 2/320-323.  
78 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า 248. 
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ความหมายของเปรตในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฏกและพระ
อภิธรรมปิฎก และอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  ได้แก่ 
 (1) ความหมายที่ปรากฏในพระสูตร    
 ก)  ในชั้นพระสูตร คําว่า “เปรต” ภาษาบาลีใช้คําว่า “เปต” (อ่านว่า เปตะ) ส่วนคําว่า 
“เปรต” เป็นคํามาจากภาษาสันสกฤต และความหมายของเปรต แปลว่า “ฐานะห่างไกล” อีกนัยหนึ่ง
หมายถึง “ผู้ถึงฐานะห่างไกลจากความสุข”  อนึ่ง ความหมายอ่ืนๆ ได้แก่ “เปต” หมายถึง “ผู้พันไป
จากความสุข”อันดียิ่ง” เพราะเป็นผู้มีความทุกข์มาก เพราะเหตุนั้น สัตว์เหล่านั้น จึงชื่อว่า “เปตะ” นี้
เป็นทัศนะแบบรูปศัพท์บาลี ส่วนในพระไตรปิฎก  ดังนั้น คําว่า “เปต”  จึงมี 2 ความหมาย ได้แก่ 
   1) ความหมายที่  1  หมายถึง บุคคลผู้ล่วงลับจากโลกนี้ไปสู่ปรโลก 
   2) ความหมายที่ 2 หมายถึง คนตาย เช่น พระดํารัสที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย  พระวิป๎สสี
ราชกุมารได้ทอดพระเนตรคนตายไปแล้ว ได้ตรัสเรียกนายสารถีมารับสั่งถามว่า นายสารถีผู้สหาย นี้
หรือ เรียกว่า คนตาย” 79     
 คําว่า “เปรต” หมายถึง  ผู้จากไป  หมายถึง  ผู้จากโลกนี้ไป  คือ ผู้ตายแล้ว  ผู้ล่วงไป
แล้ว  เป็นความหมายโดยทั่วไป พวกที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา ก็เรียกว่า เปตะ หรือ เปรตในความนี้
ก็มี เช่น พิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ตายไปแล้ว เรียกว่า เปตพลี นอกจากนั้น “เปรต”  ยังหมายถึง  
สัตว์พวกหนึ่งที่เกิดในอบายภูมิที่เรียกว่า  เปตวิสัย  สัตว์นรกจําพวกเปรตนี้ ได้รับทุกขเวทนาต่าง  ๆ  
ตามผลกรรมชั่วที่ได้ทําไว้ เช่น อดอยาก ผอมโซ เพราะไม่มีอาหาร  หรือมีแต่กินไม่ได้ หรือกินได้แต่กิน
ยาก เพราะมีปากเท่ารูเข็ม หรือกินเข้าไปได้แต่กลายเป็นหนอง  เลือดเป็นมูตร  เป็นคูถ 80  
 (2) ความหมายที่ปรากฏ ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา ได้กล่าวถึงคําว่า “เปรต” ว่าหมายถึง 
“คนตายจากโลกนี้” แต่ไม่ระบุว่าเปรตที่ตายแล้วจะไปเกิดในที่ใด เช่น ข้อความที่ว่า “เหล่าสัตว์ผู้ไป
เกิดในโลกหน้า ชื่อว่า เปตะ และ คนที่เสียชีวิตแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า เปตะ”81  และคํา
ว่า “เปรต” ในความหมายว่า “ผู้เสียชีวิตไปแล้วไปเกิดในแดนที่เรียกว่า “เปตวิสัย” หรือโลกของเปรต 
เช่น ข้อความที่ว่า เหล่าสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยก็ดี ผู้ทํากาละแล้วบังเกิดในเปรตวิสัยนั้นเองก็ดี เทพ
ทั้งหลาย มีเทพชั้นจาตุมหาราช เป็นต้นก็ดี82 
 2.6.2 มูลเหตุที่ทําให้เกิดเป็นเปรต  
 เมื่อกล่าวถึงมูลเหตุที่ทําให้สัตว์โลกไปเกิดเป็นเปรต สืบเนื่องจาก เพราะเหตุแห่งกรรมชั่ว
ต่างๆ  ด้วยมูลเหตุ 3 อย่าง ได้แก่ 
  1)  ราคานุสัย  คือ   เชื้อแห่งความกําหนัดหรือความอยากได้  
  2)  ปฏิฆานุสัย  คือ  เชื้อแห่งความชัง    

                                           
79 ที.ปา. (ไทย) 10/49/26-28. 
80 ขุ. เปต. (ไทย) 26/54-57/176-177. 
81 พระพุทธโฆษาจารย์, ขุททกนิกาย ชาตกฎฺฐกถา จตุตฺถภาค ติก-ปญจก-นิปาตวณฺณนา, 10 

เล่ม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), หน้า 436. 
82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 240.  
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  3)  อวิชชานุสัย  คือ  เชื้อแห่งความหลง83  
 โดยจะเห็นได้ว่า  ข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในอาเสวนาป๎จจัยการ  เกี่ยวกับสิ่ง
ที่เปน็ป๎จจัยให้สัตว์ได้เคลื่อนจุติตามอํานาจของกรรมว่า84 สรุปได้ว่าสิ่งที่ทําให้ทราบว่าชีวิตของสัตว์ที่
ยังมีชีวิต  ยังมีกิเลสครอบครองอํานาจจิตใจของสัตว์อยู่  เปรียบเหมือนโจรปล้นความดี  ทําให้ไม่ได้รับ
ความสุขความสงบแห่งชีวิต มีแต่ความทุกข์เดือดร้อน มีสภาพคล้ายกับการเป็นอยู่ของเปรต  หรือ
จิตใจตนที่มีตะกอนวกวนอยู่ภายในใจนั้น  และมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสรับรองไว้อีกว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย  ปาณาติบาต  ( การฆ่าสัตว์ )  จะส่งผลให้ไปเกิดในนรก อํานวย
ผลให้ไปเกิดในเดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปตวิสัย  วิบากแห่งกรรมปาณาติบาต 
อย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ภิกษุทั้งหลาย  
มิจฉาทิฏฐิ  ที่บุคคลเสพ  เจริญ  ทําให้มากแล้ว  อํานวยผลให้ไปเกิดในนรก  อํานวยผล
ให้ไปเกิดในเดรัจฉาน อํานวยผลให้ไปเกิดในเปตวิสัย ภิกษุทั้งหลาย  มิจฉาทิฎฐิ.....  
มิจฉาทิฎฐิที่บุคคลเจริญทําให้มาก  ย่อมอํานวยผลให้เกิดในภูมิแห่งเปรต”85 

 อย่างไรก็ตาม  กรรมหรือกิเลสฝุายชั่วนั้น  เปรียบเหมือนท้องฟูาที่มีเมฆหมอกปกปิด
เอาไว้ เมื่อจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นพร้อมกันกับกิเลส ทําให้จิตเศร้าหมอง เร่าร้อนกระวนกระวาย  เพราะ
จิตใจของบุคคลนั้นมีแต่ความโลภ ความโกรธ ความลุ่มหลง แฝงอยู่ในใจ  รูปร่างหน้าตาเศร้าหมองไม่
ผ่องใส ไม่เป็นที่สบายกาย สบายใจ เป็นผู้เต็มไปด้วยความอมทุกข์   ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า 

 “กิเลสธรรมชาติใด ย่อมทําให้เร่าร้อน ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น  ชื่อว่า  กิเลส หรือ
สัมปยุตตธรรม คือ จิต  เจตสิก  ย่อมเศร้าหมอง ด้วยธรรมชาติใด  ฉะนั้น  ธรรมชาติที่
เป็นเหตุแห่งการเศร้าหมองของสัมปยุตตธรรมนั้น จึงชื่อว่า  กิเลส” 86 

 อีกประการหนึ่ง  ยังมีพุทธพจน์ที่แสดงถึงมูลเหตุสําคัญของการไปเกิดเป็นเปรตโดยที่  
พระพุทธเจ้า  ได้ตรัสแสดงเนื้อหาที่คล้ายกันนี้  เพียงแต่จะมีความละเอียดมากน้ อยแตกต่างกัน  
ดังเช่นได้ตรัสแสดง  เหตุแห่งการทํากรรมชั่ว  10  ประการ 87 ดังนี้ 
 1)  โลภะ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความยินดี  พอใจในโลกียารมณ์ต่าง ๆ  
องค์ธรรม  ได้แก่ โลภเจตสิกท่ีมีในโลภมูลจิต  8 
 2)  โทสะ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความโกรธ  ความไม่พอใจ  องค์ธรรม
ได้แก่  โทสะเจตสิกที่มีในโทสมูลจิต  2 3)  โมหะ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความ
เย่อหยิ่ง  ถือตัว  องค์ธรรมได้แก่มานะเจตสิกท่ีมีในทิฎฐิอตวิปปยุตตจิต  4 

                                           
83 ที.ปา.(ไทย) 11/332/337. 
84 พระมหารบ  ธัมมธโร, “มโนทัศนเ์กี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์อักษรศา

สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2547), หน้า 45. 
85 อภิ.ก. (ไทย) 31/9331/903-904. 
86 พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ  ปริเฉทที่  3  หลักสูตรจูฬอภิธรรมิก  โท,  

อภิธรรม โชติกะวิทยาลัย,  (กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544 ), หน้า  100. 
87 อภิ.วิ.(ไทย) 35/1026/528. 
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 5)  ทิฏฐิ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความเห็นผิด  องค์ธรรม  ได้แก่  ทิฎฐิ
เจตสิกท่ีมีในทิฎฐิสัมปปยุตตจิต 
 6)  วิจิกิจฉา  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความสงสัยลังเลใจในสิ่งที่ควรเชื่อ  
องค์ธรรมในวิจิกิจฉาเจตสิก  ที่มีในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต  1 
 7)  ถีนะ  ธรรมชาติเป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความหดหู่  องค์ธรรมที่ได้แก่ถีนะเจตสิก
ที่มีในอกุศลสสังขริกจิต  5   
 8)  อุทธัจจะ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความฟูุงซ่าน  องค์ธรรมได้แก่  
อุทธัจจะ  เจตสิกที่มีในอกุศลจิต  12 
 9)  อหิริกะ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความไม่ละอายต่อทุจริต     องค์
ธรรมได้แก่  อหิริกะ  เจตสิกในอกุศลจิต  12 
 10. อโนตตัปปะ  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง  คือ  ความไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริต  
องค์ธรรม  ได้แก่  อโนตตัปปะเจตสิกในอกุศลจิต  12  

  ได้มีการกล่าวแล้วถึงผลทานที่มีการอุทิศไปให้สัตว์ผู้ตายไปแล้วว่า  เปรต
ทั้งหลายเหล่านั้นได้บริโภคอาหารหรือไม่ มีความปราบปลื้มยินดีหรือไม่มีพุทธพจน์ ที่ทรงตรัสไว้ใน อิ
โตทินนกถา ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ฝนที่ตกบนที่ดอน  ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม  ฉันใด ทานที่ทายกอุทิศให้จาก
มนุษย์โลกนี ้ ย่อมสําเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรต  ฉันนั้นเหมือนกับห้วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้
เต็มเปี่ยม  ฉันใด  ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ ย่อมสําเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรต ฉันนั้น
เหมือนกัน ในเปตวิสัยนั้น ไม่มีกสิกรรม โครักขกรรม พาณิชกรรมเช่นนั้น(และ)การแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ด้วยเงิน ผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้น  ดํารงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลก
นี้   ดังนั้น เปรตทั้งหลายจึงดํารงชีพในเปตโลกนั้น ด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ 88  

                                           
88 อภิ.ก.(ไทย) 37/490-491/519. 



บทท่ี 3 
ประวัติและพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย 

 
3.1 ประวัติและพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย 

 ส าหรับชาวอีสานโดยเฉพาะหนองคายเราจะพบว่าเป็นกลุ่มชนที่มีความเคารพศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีจารีตหรือครรลองในการท าบุญที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นว่าในรอบ 1 ปีชาวอีสานจะมีการท าบุญประจ าเดือนจนเป็น
จารีตที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ าซึ่งค าพูดในภาษาอีสานเรียกประเพณีการท าบุญประจ าเดือนนั้นว่า 
ฮีต หรือจารีต ซึ่งค าว่าค าว่า"ฮีต"หรือ"รีต"หรือ"จารีตประเพณี" หมายความว่า "ประเพณีอันเนื่องด้วย
ศีลธรรมซึ่งคนส่วนรวมถือว่ามีค่าแก่สังคมใครประพฤติฝุาฝืนหรืองดเว้นไปไม่กระท าตามที่ก าหนดไว้
ถือว่าผิดเป็นชั่ว" ฮีตสิบสองของชาวอีสานเป็นฮีตที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อในพระพุทธศาสนา
และประเพณีนิยมพ้ืนบ้านเป็นประเพณีที่สมาชิกในสังคมจะได้มีโอกาสร่วมชุมชนกันท าบุญประจ า
ทุกๆเดือนของรอบปีผลที่ได้รับคือทุกคนจะได้มีเวลาเข้าวัดใกล้ชิดกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ยิ่งขึ้นท าให้ได้มีโอกาสพบปะและรู้จักมักคุ้นกันรวมทั้งเป็นจารีตบังคับให้ทุกๆคนเสียสละท างาน
ร่วมกันเมื่อว่างจากงานประจ าแล้วดังนั้นประเพณีฮีตสิบสองก็คือประเพณีสิบสองเดือนจึงหมายถึง
ประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆทั้งสิบสองเดือนดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 ฮีตที ่1 บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
 เดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งหรือบางทีอาจจะเรียกว่าเดือนเจียงก็ได้มีประเพณีการท าบุญ 
ประจ าเดือนคือ "บุญเข้ากรรม"1  พอถึงเดือนเจียง (เดือนอ้าย) หรือเดือนหนึ่งภิกษุสงฆ์จะต้องเตรียม
พิธีเข้าปริวาสกรรมเพราะถือเป็นธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณขออย่าได้ละทิ้งประเพณีนี้หากไ ม่
แล้วจะท าให้เกิดภัยพิบัติได้ด้วยค าสอนนี้ชาวอีสานจึงน ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนปัจจุบัน 
 3.1.2 ฮีตที ่2 บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
 เดือนยี่หรือเดือนสองนักปราชญ์โบราณอีสานได้จัดการให้มีประเพณีในการท าบุญ 
ประจ าเดือนนี้คือบุญคูณลานโดยท่านได้กล่าวไว้เป็นผญาว่า 
 “ เดือนยี่ให้เอาคันหลาวขนเข็นข้าวโฮมลานรวมใหญ่ม้างแล้วตีฟาดฟูุง 
 เป็นกุ้มแล้วก่อบุญเหลือจากนั้นให้ขนขึ้นใส่เยีย”2 
 เดือนสองให้เอาคันหลาวขน (หาบ) ข้าวมารวมที่ลานใหญ่ยกขึ้นแล้วตีลงเมื่อข้าวรวมเป็น
กองแล้วให้สร้างกองบุญเหลือจากนั้นให้ขนเก็บที่ยุ้งข้าวไว้สถานที่นวดข้าวเรียกว่า"ลาน" การน าข้าวที่
นวดแล้วมากองให้สูงขึ้นเรียกว่า "คูณลาน"คนอีสานสมัยก่อนมีอาชีพท านาเป็นหลักและต้องการจะ
ท าบุญด้วยการบ าเพ็ญทานก็ได้จัดให้ลานข้าวเป็นสถานที่ท าบุญการท าบุญในสถานที่ดังกล่าวเรียกว่า"

                                                           
1 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน,พิมพ์ครั้งท่ี7 (อุบลราชธาน:ีโรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2534) หน้า57. 
2 ปรีชา พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 58. 
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บุญคูณลาน"โดยก าหนดเอาเดือนยี่หรือเดือนสองเป็นเวลาท าเพราะมีก าหนดท าเอาในเดือนยี่นี้เองจึง
ได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า"บุญเดือนยี่" 
 3.1.3 ฮีตที ่3 บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
 ข้าวจี่เป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนอีสานอาจจะถือก าเนิดขึ้นโดยการที่ขณะที่นั่งผิงไฟใน
หน้าหนาวและเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จใหม่ๆโดยธรรมชาติของข้าวใหม่ก็มีกลิ่นหอมอยู่แล้วใน
ขณะที่นั่งผิงไฟอยู่นั้นก็เอาข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วมาปั้นโรยเกลือทาไข่ไก่น ามาอัง (ขางไฟ)หรือน ามาย่าง
ไฟให้เกรียมก็ถือว่าสุกแล้วและรับประทานได้เพราะโดยอุปนิสัยเนื้อแท้ของคนอีสานแล้วเป็นคนที่ขยัน
และช่างคิดอยู่แล้วและต่อมาได้น าข้าวจี่นี้ไปถวายพระจนกระท่ังได้กลายมาเป็นประเพณีงานบุญข้าวจี่
มาจนถึงทุกวันนี้ 
 การท าบุญให้ทานมีข้าวจี่เป็นต้นเรียกว่า"บุญข้าวจี่"และนิยมท ากันในช่วงเดือนสาม
ข้างแรม3จนกระทั้งมีค าผญาอีสานโบราณท่านได้แต่งไว้ว่า “เดือนสามค้อยลมวอยๆ ปั้นข้าวจี่ข้าวจี่บ่
ใส่น้ าอ้อยจัวน้อยเซ็ดน้ าตา” เกี่ยวกับเรื่องประเพณีบุญเดือนสามนี้นักปราชญ์อีสานโบราณได้แต่งผญา
ไว้อีกว่า 
 “ฮีตหนึ่งนั้นเถิงเดือนสามได้พากันจี่ข้าวจี่ไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้หมู่บุญ 
 กุศลยังสิน าค้ าตามเฮามื้อละคาบหากธรรมเนียมจังซี่มีแท้แต่นาน 
 คองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ้นอย่าพากันไลถิ่มประเพณีแต่เก่า 
 บ้านเมืองเฮาสิเศร้าภัยฮ้ายสิแลนตามให้ท าไปทุกบ้านทุกที่เอาบุญพ่อเอย”4 
 “ฮอดเดือนสามท้องฟูาปลอดโปร่งสดใสไปทางใดเห็นแต่คนใจบุญซั่วแซวเต็มคุ้ม 
 เหลียวเห็นซุมสาวน้อยพากันปั้นข้าวจี่เฮือนละห้าสี่ปั้นพอได้ออกใส่บุญ 
 พ่องกันบีบข้าวปุูนตกแต่งอาหารมีเทิงหวานเทิงคาวหนุ่มสาวมาโฮมต้อม” 5 
 เมื่อถึงเดือนสามชาวบ้านพากันน าเอาข้าวจี่ไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพ่ือท าบุญเพราะบุญ
นั้นจะเป็นกุศลหนุนน าติดตัวเราไปทุกวันเพราะนี้เป็นท าเนียมที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
อย่าได้พากันละทิ้งประเพณีนี้บ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติให้ท ากันทุกบ้านทุกครัวเรือนท่อนที่สองว่าเมื่อ
ถึงเดือนสามท้องฟูาสดใสไปทางไหนเห็นแต่คนใจบุญสุนทรทานสาววัยรุ่นทั้งหลายพากันปั้นข้าวจี่บ้าน
ละสามสี่ปั้นพอได้น าไปท าบุญบ้างก็ท าขนมจีนตกแต่งอาหารหวานคราวหนุ่มๆสาวๆไปร่วมกันท าบุญ
ที่วัด 
 3.1.4  ฮีตที ่4 บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่ 
 บุญผะเหวดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ส าหรับชาวอีสานโดยอาศัยความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ตั้งใจ
ฟังเทศน์ผะเหวดจบภายในวันเดียวก็จะได้เกิดมาในยุคศาสนาของพระศรีอริยเมตไตยบุญที่มีการเทศน์
ผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติเป็นเรื่องส าคัญเรียกว่า "บุญผะเหวด" ซึ่งเรื่องหนังสือผะเหวดหรือพระ
เวสสันดรชาดกนั้นเป็นหนังสือที่แสดงถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าในคราวที่ พระองค์ได้
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและได้บ าเพ็ญทานบารมีในชาตินี้ด้วยส่วนสาเหตุที่เรียกว่าบุญเดือนสี่
                                                           

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า59-60. 
4 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, ของดีอีสาน, (ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ,์2540), หน้า 31 
5 สวิง บุญเจิม , มรดกอีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี4 , (อุบลราชธาน ี: ส านักพิมพ์มรดกอสีาน , 2539), หน้า

536. 
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เพราะมีก าหนดท ากันในช่วงเดือนสี่เป็นส าคัญ6  ให้คอยดู ไปข้ างหน้า เดือนถัดมาคือเดือนสี่
หลังจากบุญข้าวจี่แล้วจะเป็นบุญผะเหวด (พระเวสสันดรชาดก) เราจะได้เตรียมท าบุญทุกเขตดินแดน
อีสานสุขส าราญมากล้นฟูอนร าสนุกสนานจากนั้นก็จะฟังเทศน์พระเวสสันดรตอนกัณหาชาลีจะได้พลัด
พรากจากบิดามารดาคนฟังก็จะนั่งร้องให้ 
 3.1.5  ฮีตที ่5 ประเพณีสงกรานต์บุญสรงน้้าหรือบุญเดือนห้า 
 การรดน้ าพระพุทธรูปพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่า "สรงน้ า" หรืออีกอย่างหนึ่ง
เรียกว่าตรุษสงกรานต์โดยตรุษสรงกรานต์คือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนใน
ระยะนี้เรียกว่าตรุษสงกรานต์เพราะมีก าหนดท าในเดือนห้าจึงได้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"บุญเดือนห้า" 
โดยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณดังที่ปรากฏในบทผญาเกี่ยวกับบุญเดือนห้าว่า 
 “พอเถิงเดือนห้าได้พวกไพร่ซาวเมือง 
 จงพากันสรงน้ าขัดสีพระพุทธรูป 
 ให้ท าทุกวัดแท้อย่าไลม่างห่างเสีย 
 ให้พากันท าแท้ๆไผๆบ่ได้ว่า 
 ทุกทั่วทีปแผ่นหญ้าให้ท าแท้ซูคน 
 จักสิสุขยิ่งล้นท าถืกค าสอน 
 ถึกฮีตคองควรถือแต่ปางปฐมพุ้น” 7 
 ถึงสงกรานต์หรือบุญสรงน้ าเดือนห้าให้ชาวบ้านพากันสรงน้ าพระพุทธรูปให้ทุกๆวัดทุกๆ
คนท ากันอย่าให้เสียต่อประเพณีจะไม่มีใครว่าได้จะได้รับความสุขและปฏิบัติถูกค าสอนตามจารีต
ประเพณีแต่ครั้งก่อน 
 3.1.6 ฮีตที ่6 ประเพณีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
 บุญเดือนหกเป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวอีสานเพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการขอฟูา
ฝนอันมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอีสานโดยที่ส่วนใหญ่แล้วคนอีสานมีอาชีพในด้านกสิกรรมเป็น
หลักการน าเอาดินประสิว (คนอีสานเรียกว่าขี้เจีย)มาโขกหรือบดผสมกับถ่านให้แหลกละเอียด(คน
อีสานเรียกว่าหมื่อ) แล้วบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่อัดให้แน่นแล้วเจาะรูใส่หางเรียกว่าบั้งไฟการท าบุญ
ให้ทานและมีความเกี่ยวข้องกับบั้งไฟเรียกว่า "บุญบั้งไฟ" อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่า "บุญเดือนหก" 
เพราะมีก าหนดท ากันในเดือนหก8  ถึงเดือนหกเสียงฟูาร้องไขประตูบอกข่าวชาวเมืองมีแต่ฝนกับฟูาส่ง 
เสียงกึกก้องสายตามองไปจิตใจก็สุขสรรค์กบเขียดโลดเต้นออกหาตัวเมีย (เพราะเสียงฟูาร้อง) 
 3.1.7 ฮีตที ่7 บุญซ้าฮะหรือบุญเดือนเจ็ด 
 การช าระล้างมลทินผงฝุุนหรือสิ่งที่สกปรกรุงรังให้สะอาดปราศจากมลทินหรือความมัว
หมองเรียกว่า "ช าระ" หรือภาษาอีสานเรียกว่า "ซ าฮะ" สิ่งควรเอาใจใส่ในการช าระให้สะอาดนั้นมีอยู่2
อย่างคือความสกปรกภายนอกได้แก่ร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยที่และความสกปรกภายในได้แก่จิตที่มี
ความโลภโกรธหลงอันสิ่งที่เป็นอกุศลมูลหรือสิ่งเป็นมูลเหตุของความไม่ดีไม่งามที่จะท าให้จิตใจของ
คนเราเศร้าหมองได้การท าบุญเกี่ยวกับการช าระล้างบ้านเมืองนี้เรียกว่า "บุญซ าฮะ"และมีก าหนดท า
                                                           

6 ปรีชา พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 67. 
7 สวิง  บุญเจิม , มรดกอีสาน, หนา้ 36-37 
8 ปรีชา  พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน, หน้า 87. 
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กันในเดือน7จึงได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนเจ็ด" 9  เดือนเจ็ดเผาความชั่วร้ายอันตรายไม่มาผ่าน
นิมนต์พระขึ้นบ้านเพ่ือธรรมค าสอนบุญจะคอยช่วยส่งเสริมสร้างราศีบารมีผลทานจะไล่มารให้หนีพ้น
ตั้งแต่คนเราเคยได้ยินที่ผ่านมาบุญช าระสละความเดือดร้อนบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข 
 3.1.8 ฮีตที ่8 บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
 เดือน 8 เป็นเดือนอยู่ในระยะหน้าฝนและเป็นเดือนที่พระอยู่จ าพรรษาตลอดสามเดือนไม่
ไปค้างคืนที่อ่ืนยกเว้นแต่มีกิจที่จ าเป็นบางทีพอที่จะอนุโลมให้ไปค้างคืนที่อ่ืนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  7 
วันถ้าเกินนั้นถือว่าพรรษาขาดโดยปกติแล้วก าหนดเอาวันแรม 2 ค่ า เดือน 8 ของปีที่เป็นปกติมาส (8 
หนเดียว)   เป็นวันอธิฐานเข้าพรรษาส าหรับปีที่เป็นอธิกมาสคือ 8  สองหนก าหนดเอาวันแรม 1 ค่ า 
เดือน 8 หลังเป็นวันอธิฐานเข้าพรรษาเพราะมีก าหนดท ากันในเดือน 8 เป็นประจ าจึงมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนแปด"10 
 ส่วนการท าบุญในวันเข้าพรรษานี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีการถวายเทียนเข้าพรรษาเพ่ือให้ภิกษุ
สามเณรได้จุดบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณตลอดพรรษาและอีกอย่างหนึ่งคือการ
ถวายผ้าอาบน้ าฝนเพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้นุ่งอาบน้ าในหน้าฝนตลอดทั้งการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ตามความเหมาะสมเดือนแปด  พอพระจันทร์แจ้งทอแสงสดใสเดือนแปดมาถึงแล้วพระภิกษุสงฆ์ท่าน
จะเข้าจ าพรรษาภาวนาอบรมข่มใจทุกเช้าเย็นพวกเราจงพร้อมเพรียงกันถวายผ้าอาบน้ าฝนให้
พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้สอยท่อนที่สองว่าเมื่อเดือนแปดเข้ามาถึงหมู่พระภิกษุสงฆ์เข้าจ าพรรษาท าตาม
พระพุทธเจ้าผู้ท าก่อนไม่เคยเลิกร้างท ากันมาตลอดแล้วพากันขวนขวายหาของไปท าบุญอย่าได้ขี้เกียจ
ให้ท าไว้เถิดบุญ 
 3.1.9 ฮีตที ่9 บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
 การห่อข้าวปลาอาหารและของขบเคี้ยวต่างๆเป็นห่อๆแล้วน าไปถวายทานบ้างแขวนไว้
ตามต้นไม้บ้างตามบริเวณก าแพงวัดบ้าง (คนอีสานโบราณเรียกก าแพงวัดว่าต้ายวัด) เรียกว่าข้าว
ประดับดินการท าบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลด้วยอาศัยข้าวประดับดินเป็นมูลเหตุเรียกว่า  "ข้าว
ประดับดิน" หรือบุญเดือนเก้าเพราะมีก าหนดท ากันจนเป็นประเพณีในเดีอนเก้า11   พอถึงเดือนเก้าเป็น
กลางแห่งพรรษาประชาชนชาวเมืองก็เตรียมตัวพร้อมพากันแบ่งข้าวประดับดินไว้ก่อนทายกถวายทาน
ให้พระสงฆ์ทุกอย่าง 
 3.1.10 ฮีตที ่10 บุญข้าวสาก(สลากภัตร) หรือบุญเดือนสิบ 
 ค าว่า “สาก” ในที่นี้มาจากค าว่า “ฉลาก” ในภาษาไทยข้าวสากหรือฉลากภัตรนี้แต่ละ
ท้องถิ่นท าไม่เหมือนกันเช่นในบางท้องถิ่นอาจจะจัดของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันเช่นสบู่ยาสีฟันยา
ต าราหลวงมาท าเป็นห่อๆน าไปถวายพระก่อนจะท าพิธีถวายก็จะมีการจับฉลากก่อนทีนี้พอตนเองจับ
ฉลากได้เป็นชื่อของพระเณรรูปใดก็น าไปถวายตามนั้นลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงสมภาร (บารมี) 
ว่าในปีนี้ดวงชะตาหรือชีวิตของตนจะเป็นเช่นไรมีการท านายไปตามลักษณะของพระหรือเณรที่ตนเอง
จับฉลากได้เช่นบางคนอาจจะจับได้พระที่เป็นผู้ที่อายุพรรษามากถือว่าเป็นผู้มีชีวิตมั่นคงหรือจับฉลาก
ถูกพระเปรียญหรือเณรมหาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สติปัญญามากเป็นต้นบุญข้าวสากเป็นช่วงที่ก าลังอุดม
                                                           

9 ปรีชา  พิณทอง , ประเพณีโบราณไทยอีสาน , หน้า 118 – 119. 
10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124 -125. 
11  เรื่องเดียวกัน, หน้า 134 – 135. 
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สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร  จารีตหนึ่งนั้นพอถึงเดือนสิบทายกได้ถวายทานคือสลาก
ภัตรแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ปรารถนาสูงสุดคือพระนิพพานประชาชนมีลุงอาว์ เป็นต้น มีศรัทธาถวายทาน
แผ่ส่วนกุศลไปให้เปรตชนแล้วพากันอนุโมทนาทานด้วยกันทุกคน 
 3.1.11 ฮีตที ่11 บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
 หลังจากที่หมู่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่จ าพรรษา 3 เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 8 ถึงขึ้น 
15ค่ าเดือน 11 การออกจากขอบเขตจ ากัดไปพักแรมที่อ่ืนได้เรียกว่า "ออกพรรษา" ประเพณีการ
ท าบุญในเดือนนี้ที่นอกเหนือไปจากการท าบุญตักบาตรให้ทานรักษาศีลแล้วการท าบุญตามประเพณี
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ในช่วงระยะนี้เรียกว่า "บุญออกพรรษา"  
 3.1.12 ฮีตที ่12 บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 
 ค าว่า "กฐิน" 12  เป็นชื่อไม้สะดึงที่ลาดหรือกางออกเพ่ือขึงจีวรเย็บ แต่ในปัจจุบัน นิยมใช้
เป็นชื่อสังฆกรรมและพิธีการท าบุญพิเศษที่มีก าหนดไว้เฉพาะในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหลังจากออก
พรรษาแล้ว คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึงข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 เป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนาที่ต้องใช้พระสงฆ์ร่วมเป็นพยานในการท า 5 รูปเป็นอย่างน้อยคือ 4 รูปเป็นองค์สงฆ์
หรือพยานและอีก 1 รูปเป็นองค์ครองผ้ากฐินรวมเป็น 5 รูปภาษาสังฆกรรมของพระเรียกว่า "ปัญจ
วรรค"นอกจากนี้ค าว่า "กฐิน" เป็นชื่อของไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขึงในเวลาเย็บจีวรภาษาไทย
เรียกว่า "ไม้สดึง" ภาษาบาลีใช้ค าว่า "กฐิน"    โดยกรานกฐิน เป็นวิธีการตัดเย็บจีวร  โดยใช้ไม้กฐิน 
(ไม้สะดึง) แล้งเอกผ้าที่เย็บเป็นจีวรเข้าถึงที่ไม้กฐิน เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใยกันยก
ผ้าให้ในนามสงฆ์ เพ่ืออนุโมทนา  ดังที่พระพุทธเจ้าสั่งภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้
ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาแล้วกรานกฐิน 13  
ในอรรถกถาพระวินัยปิฎก ในอรรถกถามหาปัจจรี การกฐินใครได้ ใครไม่ได้ ตอบว่า ด้วยอ านาจ
จ านวนก่อนอย่างต่ าท่ีสุด ภิกษุ 5 รูปย่อมได้ อย่างสูงแม้ตั้งแสนรูปย่อมได้14 
 ขณะเดียวกันภาษาไทยได้ยืมภาษาบาลีมาเป็นภาษาของตัวเองโดยการเรียกทับศัพท์ไป
เลยว่าผ้ากฐินหรือบุญกฐินบุญกฐินมีก าหนดท ากันในระหว่างแรม 1 ค่ าเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ าเดือน 
12 ส าหรับจุดประสงค์หลักของการท าบุญกฐินนั้นเพ่ือที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาแล้วได้
ผลัดเปลี่ยนผ้าใหม่คนอีสานรู้และเข้าใจดีฐานะที่ว่าครองกฐินในตอนว่าด้วยบุญกฐินนี้มีบทผญาที่
นักปราชญ์อีสานได้กล่าวพรรณนาถึงประเพณีฮีตข้อที่ 12 ไว้ว่า 
 “เดือนสิบสองมาแล้วลมวอยหนาวสั่นเดือนนี้หนาวสะบั้นบ่คือแท้แต่หลัง 
 ในเดือนนี้เพ่ินว่าให้ลงทอดพายเฮือช่วยกันบูชาฝูงนาโคนาคเนาว์ในพ้ืน 
 ชื่อว่าอุสุภะนาโคเนาว์ในพ้ืนแผ่นสิบห้าสกุลบอกไว้บูชาให้ส่งการ”15 
 ความหมายคือ เดือนสิบสองมาถึงแล้วลมหนาวพัดมาเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความหนาว
มากเดือนนี้ว่ากันว่าให้ลงพายเรือ (ไหลเรือไฟ) ช่วยกันบูชาพญานาคชื่อว่าอุสุภะอยู่ใต้น้ าท่านบอกให้
บูชาพญานาคในวันเพ็ญสิบห้าค่ า 
                                                           

12 วิ.ม.(ไทย)  5/ บทน า/ [24]. 
13

 วิ.ม.(ไทย) 5/306/145. 
14วิ.อ.(ไทย) 3/306/239.  
15 อุดม  บัวศร ี, วัฒนธรรมอีสาน, หน้า 112. 
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 จะเห็นได้ว่าการท าบุญข้าวประดับดินนั้นจะเป็นหนึ่งในฮีตหรือจารีตในการท าบุญในรอบ 
1 ปีของชาวอีสานคือเป็นฮีตหรือจารีตแห่งการท าบุญในเดือนที่ 9 หรือที่ชาวอีสานเรียกบุญเดือน 9 
หรือบุญห่อข้าวเล็กส่วนบุญข้าวสากหรือบุญห่อข้าวสลากภัตนั้นถือว่าเป็นบุญห่อข้าวใหญ่ตามความ
เชื่อของชาวอีสาน 
3.2 ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
 3.2.1 ความหมายของค้าว่าบุญข้าวประดับดิน 
 ค าว่า “บุญข้าวประดับดิน (หรือบุญเดือนเก้า)” หมายถึงชื่องานบุญสิ้นเดือน 9 บุญเข้า
สากน้อยก็เรียกชื่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่จัดใส่กระทงหรือภาชนะอ่ืนๆ วางไว้ตามพ้ืนดิน
หรือโคนต้นไม้ เพ่ือเป็นการเซ่นวิญญาณบรรพบุรุษ16  หรือหมายถึง ของเล็กๆ น้อยๆ ที่เอาไปบูชา
ตามต้นโพธิ์และพระเจดีย์  เวลาเช้ามืดเดือน 9”17 หรือหมายถึง บุนปะเพนี อันหนึ่งของลาว มีอยู่ในฮี
ตสิบสองเฮ็ดกันในม้ือเดือนเก้าดับ โดยกานห่อของคาวและหวานใส่ใบกล้วยเฮ็ดเป็นห่อใหย่แล้วเอาไป
ห้อยหลือวางไว้ตามดิน ตามฮ้ัววัด ตามขอบสิม ตามแต่เจ้าของเห็นว่าควน เฮียกว่า เข้าปะดับดิน วัน
ท าบุนนั้นเอิ้นว่า มื้อบุนห่อเข้าปะดับดิน” (ค าแปล ข้าวประดับดิน น.  บุญประเพณีอันหนึ่งของลาว มี
อยู่ในฮีตสิบสอง ซึ่งท ากันในวันสิ้นเดือนเก้า โดยห่อของคาวหวานใส่ใบตอง ท าเป็นห่อใหญ่ แล้วน าไป
ห้อยไว้ตามต้นไม้ หรือวางตามดิน ตามรั้ววัดตามก าแพงรอบโบสถ์สุดแท้แต่เจ้าของจะเห็นสมควร  
เรียกว่าข้าวประดับดิน วันท าบุญนั้นเรียกว่า วันบุญห่อข้าวประดับดิน)18 
 บุญข้าวประดับดินของชาวอีสาน บุญข้าวประดับดินก าหนดจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ า 
เดือน 9 เป็นประเพณีแบบพุทธผสมกับความเชื่อเรื่องวิญญาณ เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศให้เปรตและผี
ไร้ญาติ ในเรื่องที่ ธวัช บุญโญฑกกล่าวว่า  ชาวอีสานจะเตรียมอาหารใส่กระทงน าไปวางที่สามแพร่ง 
ตามต้นไม้ใหญ่ ในเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนสว่าง เป็นการให้อาหารแก่เปรตซึ่งหิวโหย มูลเหตุมาจากเรื่อง
ของพระเจ้าพิมพิสารและเรืองของพระโมคคัลลานะซึ่งลงไปเยี่ยมเมืองนรก 19 ในเรื่องเดียวกันนี้ 
สิริวัฒน์ ค าวันสาให้ความเห็นว่าเป็นพิธีระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่และได้ท ากิน ใน
เดือน 9 ข้าวปลาพืชผลก าลังเจริญงอกงาม ชาวบ้านจึงได้ท าพิธีขอบคุณแผ่นดิน ชาวอีสานจัดหา
อาหาร หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองไปวางตามต้นไม้ ตามกิ่งไม้ เจดีย์ โบสถ์ ต่อมานิยมท าบุญตัก
บาตร และกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลตามแบบพุทธศาสนา20 

                                                           
16 บรรณาธิการ, พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537), หน้า 24. 
17 ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542, พิมพ์ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2546), หน้า 64. 
18 ทองค า อ่อนมะสีสอน, วัดจะนานุกรมพาสาลาว, (เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์เวียงจันทน์, 2535), หน้า 

21-25. อ้างใน สมใจ ศรีหล้า, “กลุ่มชาติพันธ์ุข่า-บรู : การสร้างและการปรับเปลีย่นอัตลักษณ”์ วารสารสังคมลุ่มน้้า
โขง, ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม, 2550) : 98. 

19 ธวัช  ปุณโณทก. “ความเชื่อพื้นบ้านสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน, ”  ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน: 
คติความเชื่อ.   พิมพ์ครั้งท่ี 3.  (กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2532) หน้า 22-23 

20 สิริวัฒน์  ค าวันสา. “ฮตีสิบสองคองสิบสี่,”  ใน  อีสานคดี.(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
ม.ป.ป.) หน้า 80-81 



 
 

55 

 สรุปได้ว่า การท าบุญข้าวประดับดิน ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสองนิยมท ากันใน
วันแรม 14ค่ า เดือน 9 หรือที่เรียกว่า บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดินเป็นบุญที่ท าเพ่ืออุทิศส่วนกุศล
ให้แก่เปรต (ชาวอีสานบางถิ่นเรียกเผต) หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าวและ
อาหารคาวหวาน พร้อมหมากพลู บุหรี่ที่ห่อด้วยใบตองกล้วย น าไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้แขวนไว้ตามกิ่ง
ไม้ ตามบริเวณก าแพงวัดบ้าง (คนอีสานโบราณเรียกก าแพงวัดว่าต้ายวัด ) หรือวางไว้ตามพ้ืนดิน 
เรียกว่า "ห่อข้าวน้อย"พร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตร น าภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร 
แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย โดยการหยาดน้ า (กรวดน้ า) ไปให้ด้วย 
 3.2.2 มูลเหตุของบุญข้าวประดับดิน  

ประวัติและความเป็นมาของเรื่องการท าบุญข้าวประดับดินนี้ เกิดจากความเชื่อตาม
นิทานธรรมบทที่กล่าวไว้ว่า "ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัด ของสงฆ์ต่างๆไปเป็นของ
ตนเองที่สุดก็ตายไปเป็นเปรต ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในนิทานธรรมบทเรื่องเปรตผู้ เป็นญาติของพระ
เจ้าพิมพิสารดังต่อไปนี้ 

ในกัปที่ 92 แต่ภัททกัปนี้ ได้มีนครหนึ่งชื่อว่ากาสี มีพระราชาทรงพระนามว่า ชัยเสน
ครองราชสมบัติในพระนครนั้นพระองค์ทรงมีพระราชเทวีพระนามว่าสิริมาที่พระโพธิสัตว์นามว่ า ผุส
สะ ได้มาบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางแล้วตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณโดยล าดับ เมื่อคราวที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระเจ้าชัยเสนก็เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นว่า ลูกของเราออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า 
ดังนั้น พระพุทธเจ้าก็จักเป็นของเรา พระธรรมก็จักเป็นของเรา พระสงฆ์ก็จักเป็นของเรา เมื่อมีด าริ
เช่นนั้นก็ได้อุปัฏฐากด้วยพระพุทธองค์ด้วยพระองค์เองตลอดเวลาด้วยความยึดมั่นที่เกิดขึ้นในพระราช
หฤทัยโดยไม่ทรงเปิดโอกาสให้คนอ่ืน ๆ ได้ท าบุญกุศลเลย อนึ่ง พระเจ้าชัยเสนทรงมีพระโอรสซึ่งเป็น
พ่ีน้องต่างมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่อีก 3 พระองค์ และพระโอรสทั้ง 3 พระองค์ก็ได้พากันคิด
ว่า ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นมาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งมวล มิใช่เพ่ือ
ประโยชน์เฉพาะบุคคลผู้เดียว แต่พระบิดาของพวกเรากลับไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนเหล่าอ่ืนท าบุญเลย 
ท าอย่างไรพวกเราจะพึงมีโอกาสอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์บ้าง ต่อมา พระโอรสทั้ง 3 
พระองค์จึงพากันคิดว่า เอาเถิด พวกเราจะท าอุบายสักอย่างหนึ่งให้ได้มาซึ่งโอกาสนั้น จึงได้สร้าง
สถานการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นที่ชายแดนท านองว่าจะเกิดการปฏิวัติขึ้น ฝุายพระราชา
เมื่อทรงสดับว่า แถบชายแดนเกิดการจลาจลขึ้นจึงได้ส่งพระโอรสทั้ง 3 พระองค์ไปปราบกบฏที่
ชายแดน(ความจริงเป็นแค่กลอุบายของพระโอรสของพระองค์เท่านั้น) เมื่อพ่ีน้อง 3 พระองค์ไปปราบ
กบฏ(หลอกๆ)เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางกลับมา พระราชาทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากและได้ประทาน
พรแก่พระโอรสทั้งสามว่า พวกลูกปรารถนาสิ่งใด ก็จงถือเองสิ่งนั้นเถิด พระโอรสทั้ง 3 พระองค์ได้
กราบทูลว่า ข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้า พระราชาตรัสว่ า เว้นพระผู้มีพระ
ภาคเจ้านี้เสีย เธอจงเลือกเอาอย่างอ่ืนเถอะลูก พ่อให้พวกเจ้าไม่ได้ พระโอรสทั้ง 3 พระองค์ได้กราบ
ทูลอีกว่า นอกจากพรคือการได้อุปัฎฐากพระพุทธองค์แล้ว พวกข้าพระองค์ไม่ต้องการสิ่งอ่ืน พระราชา
ตรัสว่า ถ้าอย่างนั้น พวกเธอจงก าหนดเวลามาว่าจะขออุปัฎฐากนานเท่าไหร่พระโอรสทั้ง 3 พระองค์
ได้กราบทูลทูลขอว่า ขอเวลาอุปัฎฐากพระพุทธองค์เป็นเวลา  7 ปี แต่พระราชาไม่ทรงอนุญาต 
พระโอรสทั้ง 3 พระองค์จึงได้พยายามกราบทูลขอลดหลั่นลงมาตั้งแต่ 6 ปี 5 ปี 4 ปี 3 ปี 2 ปี 1 ปี 7 
เดือน 6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน พระราชาก็ยังไม่ทรงยินยอม จนกระทั่งขอเพียง 3 เดือน พระราชาจึง
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ทรงอนุญาตว่า ตกลงตามนั้น  เมื่อได้พรเช่นนั้นแล้วพระโอรสทั้ง 3 พระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปเฝูาพระผู้
มีพระภาคเจ้า แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระองค์
ตลอด 3 เดือน, ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงรับการอยู่จ าพรรษาตลอด 3 เดือนนี้เพ่ือประโยชน์แก่
พวกข้าพระองค์เถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับเช่นนั้นก็ทรงรับนิมนต์ด้วยดุษฎีภาพ ฝุาย
พระโอรสทั้ง 3 พระองค์เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้ส่งข่าวไปถึงนายเสมียนใน
ต่างจังหวัดหรือในเมืองที่ตนเป็นเจ้าเมืองอยู่ว่า พวกเราจะได้เป็นผู้อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด 
3 เดือนนี้, ขอท่านจงจัดแจงสัมภาระส าหรับอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกอย่างเริ่มตั้งแต่วิหารเป็น
ต้นไป ฝุายนายเสมียนเมื่อได้รับข่าวแล้วก็ได้จัดเตรียมคน สิ่งของ และข้าทาสบริวารต่าง ๆ ให้พร้อม
จากนั้นก็ได้ส่งข่าวตอบพระโอรส 3 พ่ีน้องไปว่าทุกอย่างพร้อมมูลแล้วพระเจ้าข้า เมื่อพลพรรค
จัดเตรียมสรรพสิ่งของเสร็จแล้วพระโอรส 3 พระองค์ก็ได้นุ่งผ้ากาสายะ พร้อมกับบุรุษ 100 คน ผู้เป็น
บริวารได้น าเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังชนบท มอบถวายวิหารให้อยู่จ าพรรษา ณ เมืองนั้น ในเมือง
นั้นมีบุตรคฤหบดีคนหนึ่ง พร้อมด้วยภริยาผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายพัสดุ หรือเรือนคลังของ
พระโอรสทั้ง 3 พระองค์เป็นผู้มีศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เขาได้ถวายทานวัตรแก่
ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเคารพต่อมานายเสมียนก็ได้พาเขาไปพร้อมกับชาวเมือง
ประมาณ 11,000 คน ไปบริหารจัดการให้การท าบุญท าทานในช่วง 3 เดือนให้เป็นไปโดยเคารพ
ทีเดียว ในคนเหล่านั้น ชาวเมืองบางพวก ได้เกิดขัดใจกันขัดแย้งกันขึ้นจึงพากันท าอันตรายแก่ทาน
กล่าวคือพากันกินไทยธรรมด้วยตนเอง และเอาไฟเผาโรงครัว ณ สถานที่ถวายทานนั้น ส่วนพระโอรส
ทั้ง 3 พระองค์ผู้ปรารถนาบุญก็ต่างพากันท าสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด 3 เดือนตามค า
สัญญาที่ให้ไว้กับพระราชา เมื่อครบเวลา 3 เดือนก็น าเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับสู่พระนครตามเดิม 
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับแล้วก็ปรินิพพาน ส่วนพระโอรสทั้ง 3 พระองค์ก็ดี เสมียนในเมืองนั้น
ก็ดี และคฤหบดีผู้เป็นภัณฑาคาริกของพระโอรสทั้งสามพร้อมด้วยบริวารก็ดี เมื่อท ากาละแล้ว ได้ไป
บังเกิดในสวรรค์ตามล าดับ ส่วนชาวเมืองบางพวกที่ขัดใจกันขัดแย้งกัน เพราะกรรมทีท าอันตรายต่อ
การให้ทาน เมื่อท ากาละแล้วก็ได้ไปเกิดในนรก เมื่อชนทั้ง 2 พวกนั้นได้เวียนว่ายตายเกิดคือบางพวก
จากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์ (คือคนที่ท าบุญตลอด 3 เดือน) บางพวกจากนรกเข้าถึงนรก  (คือพวกท า
บาปตลอด 3 เดือน) อยู่เช่นนี้ เป็นเวลานานถึง 92 กัป  ครั้นถึงภัททกัปนี้ ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาค
เจ้า ทรงพระนามว่า กัสสปะ คนผู้ท าลายทานในชาติก่อนได้เกิดเป็นเปรต ในสมัยนั้น พวกมนุษย์ได้พา
กันให้ทานแล้วอุทิศแก่พวกเปรต ผู้เป็นญาติของตนว่า ขอทานที่ให้นี้ จงส าเร็จแก่พวกญาติของพวกเรา
เถิด บรรดาญาติที่เกิดเป็นเปรตก็ได้เสวยสมบัติ ส่วนเปรตที่เป็นญาติของนายทะเบียน(พระเจ้าพิม
พิสาร)กลับไม่ได้รับส่วนบุญจึงได้พากันเข้าไปเฝูาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วกราบทูลถามว่า ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์จะมีโอกาสได้ส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้เหมือนกับพวกเปรตเหล่านั้น
หรือเปล่า พระพุทธเจ้าข้า ? พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ตอนนี้ขณะนี้ พวกเจ้ายังไม่ได้หรอก แต่ใน
อนาคตจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า โคดมอุบัติขึ้น ในยุคนั้น จะมีพระราชาทรงพระนาม
ว่า พิมพิสาร, พระองค์ได้เป็นญาติของพวกเจ้า พระองค์ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วจะอุทิศส่วน
บุญให้แก่พวกเจ้า พวกเจ้าจะได้ส่วนบุญในตอนนั้น พระด ารัสของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นได้
เป็นเสมือนว่า พวกเขาจะได้ส่วนบุญในวันพรุ่งนี้ ต่างก็เฝูารอวันนั้นด้วยความหวัง จนพุทธันดรหนึ่ง
ผ่านไป เมื่อถึงสมัยพุทธกาลนี้ พระโอรสทั้ง 3 พระองค์พร้อมด้วยบุรุษ 1,000 คน จุติจากเทวโลกมา
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เกิดในสกุลพราหมณ์ ในมคธรัฐ ต่างพากันบวชเป็นฤาษีเป็นชฎิล 3 พ่ีน้องอาศัยอยู่  ณ คยาสีสประ
เทศ (ซึ่งก็คือชฎิล 3 พ่ีน้องได้แก่ 'อุรุเวลกัสสปะ' มีสาวกบริวาร 500 คน ตั้งอาศรมบ าเพ็ญพรต บูชา
ไฟอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชราตอนเหนือ 'นทีกัสสปะ' มีบริวาร 300 และ 'คยากัสสปะ' มีบริวาร 200 ตั้ง
อาศรมอยู่คนละแห่ง ที่คุ้งน้ าทางใต้ถัดลงมา) นายเสมียนในชนบท ได้เป็นพระเจ้าพิมพิสาร คฤหบดี
บุตรผู้เป็นขุนคลัง ได้เป็นเศรษฐี ชื่อว่า วิสาขะ ภริยาของคฤหบดีบุตรนั้น ได้เป็นธิดาของเศรษฐี นาม
ว่าธรรมทินนา  คนอื่น ๆ ก็ได้เกิดเป็นบริวารของพระราชานั่นเอง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเรา ได้
ทรงตรัสรู้ 7 สัปดาห์ ทรงเสด็จมายังกรุงพาราณสีโดยล าดับ ทรงประกาศธรรมจักร ทรงแนะน า
พระปัญจวัคคีย์ จนถึงชฎิล 3 พ่ีน้อง พร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนให้รู้ธรรมแล้วทรงเสด็จไปยังกรุงรา
ชคฤห์ และทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับพราหมณ์และคฤหบดีชาวอังคะ
และมคธะ 110,000 คน จนบรรลุโสดาปัตติผล จากนั้นพระราชาทรงนิมนต์เพ่ือเสวยพระกระยาหาร
ในวันพรุ่งนี้ พระองค์ทรงรับแล้ว ฝุายพระพุทธองค์เมื่อถึงเวลาก าหนดก็ทรงเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ 
ทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศน์ของพระราชาพิมพิสารแล้ว  อนึ่ง จะพบว่าในกระบวนธรรมคือการ
เวียนว่ายตายเกิดของญาติผู้เกี่ยวข้องกับเปรตเหล่านั้น ไม่ได้หลุดรอดพ้นจากสายตาของบรรดาเปรตผู้
เฝูารอส่วนบุญนั้นเลย เนื่องจากความหวังที่พระกัสสปพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ได้ตอกย้ าเตือนจิตของ
พวกเขาอยู่ไม่ว่างเว้นว่า สักวันหนึ่งเมื่อถึงคราวของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มาถึง เมื่อนั้นพวกเขาจะ
ได้รับส่วนบุญเป็นแน่ อารมณ์แห่งการรอคอยประหนึ่งว่าจะได้รับทานในวันพรุ่งนี้ ๆ มันได้รบกวนจิต
อยู่ตลอดมา เมื่อกระบวนกรรมได้ชักน าให้ญาติทั้งหลายกลับมาเกิดอีกครั้งท าให้พวกเขามีความหวัง
และมองเห็นว่าหวังของพวกเขาเองจะมีมาถึงในระยะเวลาไม่นานนี้อย่างแน่นอน  เมื่อพระเจ้าพิม
พิสารได้กระท าการถวายทานแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่ภิกษุอยู่นั้น   พวกเขาจึงพากันมายืนด้วย
หวังใจว่า “บัดนี้ พระราชาจักอุทิศทานแก่พวกเรา บัดนี้ พระราชาจักอุทิศทานแก่พวกเรา” แต่เรื่อง
มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงถวายทานด้วยความเคารพในพระพุทธองค์และ
พระสงฆ์ พระองค์ถวายทานไปพลางกังวลไปพลางว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า จะพึงประทับอยู่ ณ ที่ไหน
หนอ จึงไม่ได้อุทิศทานนั้นแก่ใคร ๆ พวกเปรตที่เป็นญาติที่อุตส่าห์เฝูารอมานานกว่าพุทธันดรหนึ่ง เมื่อ
ไม่ได้รับส่วนบุญก็เกิดอาการช็อค!  คือสิ้นหวังทานที่เห็น ไทยธรรมก็มี ผู้รับทานก็มี ทานนั้นก็ถวายไป
แล้วขาดแค่เพียงเจตนาของผู้ถวายทานนั้นที่จะอุทิศให้พวกตน และพวกตนก็เฝูามองอยู่ตลอดเวลาว่า
จะได้ ๆ แต่เมื่อไม่มีเจตนาจากผู้ถวายทานท าให้พวกตนไม่ได้ส่วนบุญจึงเกิดความโกรธระคนกับความ
น้อยเนื้อต่ าใจว่าท าไม ๆ ๆๆ พระราชาจึงไม่อุทิศให้พวกเขา ความสิ้นหวังและผิดหวังเช่นนั้นท าให้
พวกเขาได้พากันมาร้องโหยหวนใกล้ ๆพระราชนิเวศน์ของพระราชา เพ่ือแสดงให้พระราชาได้เห็นว่านี่
คือความเศร้าของพวกเขา ซึ่งเสียงร้องโหยหวนเช่นนั้นได้ยินเข้าไปถึงห้องบรรทมของพระราชา เมื่อ
พระราชาได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดความสังเวชในเสียงอันน่าสะพึงกลัว น่าหวาดเสียวนั้น พอรุ่งสาง 
พระองค์พร้อมด้วยบริวารได้เสด็จไปเฝูาพระพุทธองค์ ณ พระเวฬุวนาราม พร้อมกับได้ทรงกราบทูล
ถามพระพุทธองค์ว่า ข้าพระองค์ได้สดับเสียงเห็นปานนี้ , จักมีเหตุอะไรแก่ข้าพระองค์หรือไม่ 
พระพุทธเจ้าข้า  พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระราชาว่า อย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตร จักไม่มีความ
ชั่วช้าลามกอะไรแก่พระองค์ดอก  อนึ่ง ญาติเก่าก่อนของพระองค์ที่เกิดในพวกเปรตก็มี, ญาติเหล่านั้น
รอว่าจะได้พบเฉพาะพระองค์แต่เพียงผู้เดียวถึงพุทธันดรหนึ่ง ท่องเที่ยวไปด้วยหวังใจว่าเมื่อพระองค์
ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้ว จักอุทิศแก่พวกเราบ้าง และเพราะพระองค์ถวายทานเมื่อวันวานแล้ว 
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มิได้อุทิศให้พวกเขา พวกเขาจึงพากันสิ้นหวัง และพากันส่งเสียงร้องเช่นนั้น  พระราชาจึงกราบทูลถาม
ว่า ถ้าหม่อมฉันถวายทานในวันนี้ เปรตเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญใช่ไหมพระเจ้าข้า ? พระศาสดาตรัส
ว่า ได้มหาบพิตร พระราชาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นขอพระผู้
มีพระภาคเจ้า โปรดรับทานของข้าพระองค์เพ่ือเสวยในวันนี้, ข้าพระองค์จักอุทิศแก่พวกเปรตเหล่านั้น  

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับนิมนต์ด้วยดุษฎีภาพ พระราชาได้เสด็จกลับไปยังพระราช
นิเวศน์ ทรงให้จัดแจงมหาทานแล้ว ให้กราบทูลกาลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
ไปยังพระราชนิเวศน์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะที่บรรจงจัดไว้ เมื่อเปรตเห็นเช่นนั้นต่าง
ก็พากันไปร่วมงานอีกครั้งด้วยหวังว่า วันนี้ พวกเราจะต้องได้อะไร ๆ แน่ จึงได้พากันยืนอยู่ในที่ต่าง ๆ 
มีภายนอกฝาเรือนเป็นต้น. พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงท าอาการที่พวกเปรตเหล่านั้นทั้งหมดมา
ปรากฏแด่พระราชา พระราชาเมื่อจะทรงหลั่งน้ าทักษิโณทกจึงอุทิศว่า ทานที่ข้าพเจ้าให้นี้ จงส าเร็จแก่
พวกญาติเถิด ในขณะนั้นเอง สระโบกขรณีอันดาระดาษไปด้วยกลุ่มดอกอุบลได้บังเกิดแก่พวกเปรต 
เปรตเหล่านั้นพากันอาบและดื่มในสระโบกขรณีท าให้สามารถระงับความกระวนกระวาย ความล าบาก 
และความกระหาย ได้ ท าให้ร่างกายมีสีดั่งทองค า พระราชาเมื่อถวายข้าวยาคูของเคี้ยว และของ
บริโภคแล้วก็ทรงอุทิศให้ ขณะนั้นนั่นเอง ข้าวยาคู ของเคี้ยวและอาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรต
เหล่านั้น เปรตเหล่านั้นพากันบริโภคข้าวยาคูเป็นต้น ก็มีอินทรีย์ กระปรี้กระเปร่า ต่อมา พระราชาได้
ถวายผ้า, ที่นอน, และท่ีนั่ง แล้วทรงอุทิศให้ ทันใดนั้นเองเครื่องประดับมีชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้า ปราสาท 
เครื่องลาด และที่นอน เป็นต้นอันเป็นทิพย์ ได้บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้น และสมบัติของเปรตทั้งหมด ก็
ได้ปรากฏแก่พระราชา โดยประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานไว้ เมื่อพระราชาทรง
ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพอพระทัยยิ่งนัก ต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกระยาหารแล้ว ทรง
ห้ามภัตรแล้ว เพ่ือจะทรงอนุโมทนาแก่พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ตรัสติโรกุฑฑเปตวัตถุว่า 21  เรื่องเปรต
อยู่นอกฝาเรือน  พวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตน  บ้างยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอก  บ้างยืนอยู่ที่ทางสี่
แพร่งสามแพร่ง  บ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตู   เมื่อมีข้าวและน้ าดื่มมากมาย เมื่อของเคี้ยวของ
กินถูกจัดเตรียมไว้แล้ว  ญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้น  เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัย 
เหล่าชนผู้อนุเคราะห์ ย่อมให้อาหารและน้ าดื่มท่ีสะอาดประณีต  เหมาะแก่พระสงฆ์ตามกาล อุทิศให้
ญาติทั้งหลาย(ที่เกิดเป็นเปรต)อย่างนี้ว่า  ขอทานนี้จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลาย  ขอญาติทั้งหลายจงเป็น
สุขเถิด  ส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้น  พากันมาประชุมพร้อมกัน ณ ที่ให้ทานนั้น  ย่อมอนุโมทนา
ในอาหารและน้ าดื่มเป็นอันมากโดยเคารพว่า   เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สมบัติ
เช่นนี้   ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงมีอายุยืน อนึ่ง  การบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ท าแก่พวกเราแล้ว
และทายกก็ไม่ไร้ผล   ก็ในเปตวิสัยนั้น  ไม่มีกสิกรรม(การท าไร่ไถนา)  ไม่มีโครักขกรรม(การเลี้ยง
วัวไว้ขาย) ไม่มีพาณิชกรรม(การค้าขาย)เช่นนั้น  การแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มี ผู้ที่ตายไปเป็น
เปรตในเปตวิสัยนั้น  ด ารงชีพอยู่ด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้   น้ าฝนตกลง
มาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใด  ทานทีท่ายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  ย่อมส าเร็จผลแน่นอนแก่
เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน  ห้วงน้ าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใด  ทานที่ทายกอุทิศ

                                                           
21 ขุ.เปต.(ไทย) 26/14-25/170-172. 
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ให้จากมนุษยโลกนี้  ย่อมส าเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน  กุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติ
ผู้ละไปแล้วท าไว้ในกาลก่อนว่า  ผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เรา  ได้ท าสิ่งนี้แก่เรา  ได้เป็นญาติ  มิตร  และสหาย
ของเรา ก็ควรถวายทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ละไปแล้ว การร้องไห้   ความเศร้าโศก  หรือความร่ า
ไห้คร่ าครวญอย่างอ่ืนใด  ใคร  ๆ  ไม่ควรท าเลย  เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว  ญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้น ส่วนทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วใน
พระสงฆ์  ย่อมส าเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนาน  ญาติธรรม นี้นั้นท่าน
แสดงออกแล้ว  การบูชาญาติที่ตายไปท่านท าอย่างยิ่งใหญ่แล้ว  ทั้งก าลังกายของภิกษุท่านก็เพ่ิมให้
แล้ว  เป็นอันว่าท่านสะสมบุญไว้มิใช่น้อยเลย 

 ประเพณีบุญข้าวประดับดินนี้ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่นักปราชญ์ชาวอีสานได้ประยุกต์ 
หรือน าเอาเรื่องราวที่มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาผูกโยงให้เข้ากับ เนื้อหาของความเชื่อดั้งเดิม
ของท้องถิ่น เดิมทีชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา มีการบูชาผีตามความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้ว 
ดังปรากฏในค าอธิบายของพระอริยานุวัตร ปราชญ์อีสานคนหนึ่งได้กล่าวถึงที่มาของบุญข้าวประดับ
ดินเดอาไว้ว่า 
 ในสมัยโบราณเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งแรก จะเป็นข้าว ผลไม้ หรือผลผลิตทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ คลอดจนการจับปลาล่าสัตว์ เมื่อได้มาครั้งแรกจะต้องน าสิ่งเหล่านั้นมาสังเวยเพ่ือ
บูชาสิ่งที่ตนเองนับถือก่อน อาจเป็นเทพเจ้าหรือผีสางก็ตามเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติสามารถบันดาลให้
มีความอุดมสมบูรณ์และสมประสงค์ บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาก จึงเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยว
กับข้าวและการท านาอันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน ดังค ากลอนกล่าวถึงบุญข้าวประดับดินว่า 
 วัสสกาลฝนลินฮอดวันเถิงแล้ว 
 ธัญญาข้าวในนาได้เขียวอ่อน มาแล้ว 
 พอเดือนเก้ามาฮอดแล้ว คนได้เกี่ยวฮาง 
 ข้าวเกิดอยู่ตามไรรั้วในประเทศนาแซง 
 ลางเฮือนมีนาสวนหว่านยายยังข้าว 
 อันว่านาด ากล้าได้เขียวงามจนก่อง 
 เขียวก่อนอ้วนใบเหลื่อมดั่งเทา 
 กาละเดือนเก้าแสวงทานพ้ืนแผ่น 
 ฮีดเก่าบ่ได้ละแต่ละน้อยประสงค์ได้แจกทาง 
 ปฐมกาลต้นเค้าฮีดเก่านานเหิง แลนา 
 เอ้ินว่า “บุญข้าวประดับดิน” ได้แต่นานมีแล้ว 
 ......................................................................... 
 ......................................................................... 
 อันหนึ่ง เป็นหมากมี้ นาวเวอร์ในสวน แลนา 
 ก่อนซิพากันกินให้เอาไปถวายเจ้าหัว 
 จั่งได้ฮุ่งเฮืองไปหน้า เป็นธรรมดาแม้ผลาผลทานทอด 
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 ให้เอาไปวัดก่อนแล้ว ตนเจ้าจั่งกิน 
 ฝูงเทพเจ้าพื้นแผ่นตาทิพย์ 
 เพ่ินหากจักมองหลิงเบิ่งเฮาแปงสร้าง 
 ธรณี อินทร์ พรหม พญานาค 
 จตุโลก ท้าวไท้ เห็นแจ้งฮ่อมคุณ 
 ครองเฮือนสร้างธรณีพ้ืนแผ่น เฮานี้ 
 ถ้าเฮาเฮ็ดบ่ถืกต้องฮีตเค้า ตนเจ้าบ่มั่งมี 
 บุญข้าวประดับดินนี้ ฮีตเก่าคองหลัง 
 ประสงค์ให้ทานผลิตผลใหม่ เฮาบ่ทันต้อง 
 ประสงค์ให้ระลึกถึงคุณข้าว ในนาด าหว่าน 
 ส่งบุญในทางธรณีรอดพ้ืน การสร้างแต่งทาน 
 บุญข้าวน้ าในประเทศปฐพี 
 ตั้งอยู่ในเทวดานุสสติ หมั่นคณึงคุณแก้ว 
 ตั้งบุญให้เทวดาด้าว เทโวตกแต่ง 
 อุทิศให้งัวควาย ช้างม้า มันได้แก่ไถ 
 มันช่วยเฮดนาให้ เฮาได้กินข้าว นึกเถิงคุณมีมาก 
 คนเฮดนา บ่มีงัวควายช่วยแท้ สังเจ้าชิแก่ไถ่ 
 บ่ม้มฝนเที่ยงแท้ลากแก่แฮงคน 
 คือซิบ่ได้พองาน ต้องมรณังเมี้ยน 
 คนได้ด านาข้าวเหนือดินปลูกหว่าน 
 ถ้าบ่มีดิน บ่ได้ด านาเที่ยงแท้ ตนเจ้าให้เบิ่งเอา 
 รุกขเทพเจ้า ท้าวในพื้นแผ่นปฐพี 
 ภูมิมะเทวดาผู้เพ่ินมีตาทิพย์ ได้เบิ่งหลังนากว้าง 
 เห็นหมู่ปวงชาวเชื้อโลกาแปงก่อ 
 เฮ็ดไฮเฮ็ดนา ปีละเทื่อบ่ได้เว้น การสร้างเวกงาน 
 โลกบ่ได้ขี้คร้าน ฮ่ัวไฮ่นาสวน 
 พากันท าบุญข้าวประดับดิน ฮีตเดิมบ่ไทเว้น 
 เป็นการบูชาท้าวจตุราทั้งสี่ 
 บูชาข้าวและน้ า เดือนเก้า ให้ฮุ่งเฮือง แท้แล้ว22 
 แต่ในระยะหลังที่มีการน าเอาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้
หรือนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีการน าเอาเรื่องราวของพระพุทธศาสนานั้นมาโยงเป็นประเพณีที่
ควรท าในรอบปี ซึ่งประเพณีบุญข้าวประดับดินนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่นิยมจัดขึ้นในเดือนเก้า ด้วยการ
ถือเอาความจริงที่ปรากฏในนิทานและในพระไตรปิฎกเช่นนั้น 

                                                           
22 พระอริยานุวัตร. หนังสือประเพณีโบราณอีสานบางเร่ือง, (มหาสารคาม : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด

มหาสารคาม 2526) หน้า  46-49 
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 อีกส่วนหนึ่งเมื่อมีการท าบุญเดือนเก้า(บุญข้าวประดับดิน) ญาติโยมได้ถวายทานแก่
พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จก็จะมีการเทศน์ฉลองบุญข้าวประดับดินโดยเนื้อหาในการ
ท าบุญในเดือน 9 หรือ เดือน 10 ทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศล้วนแต่มีพิธีกรรมและความเชื่อคล้ายคลึง
กัน ดังที่คณะกรรมการเฉพาะกิจยกร่างแบบอย่างการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนไทย ได้สรุป
วัตถุประสงค์ของการท าบุญเทศกาลสารทไว้ว่า 
 1. เพ่ือแสดงความยินดี ที่ประสบความส าเร็จในการเพราะปลูก มีผลผลิตแรกได้จากพืช
พันธุ์ธัญญาหารของตน 
 2. เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที โดยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว 
 3. เพื่อท าบุญเป็นสิริมงคล แก่เรือกสวนไร่นาแก่ครอบครัวและแก่ตนเองที่อายุล่วงเลยมา
ได้ครึ่งปีโดยสวัสดี 
 4. เพื่อบ ารุงศาสนา ด้วยการถวายพืชผลแรกได้ หรือขนมตามฤดูกาลแด่พระสงฆ์ 
 5. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม โดยยึดหลักสังคหวัตถุเป็นแนวปฏิบัติ เช่น แสดงความเอ้ือเผื่อ
แผ่ให้พืชผลและขนมตามเทศกาลแก่เพ่ือนบ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 6. เพ่ืออ านวยประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการจัดงานในท้องถิ่ นเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ23  
 3.2.3 องค์ประกอบของประเพณีบุญข้าวประดับดิน  
 ส าหรับองค์ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรมบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย มีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประการคือ 
 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
 2. สถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
 3. วัตถุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
 4. ระยะเวลาที่ประกอบพิธีกรรม 
 ในทางพิธีกรรม จะขอแยกกล่าวรายละเอียดตามองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
  1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมี 2 ประเภทคือ 
ผู้น าในการประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.1 ผู้น้าพิธีกรรม หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่บอกขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีกรรม 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาท าบุญอันได้แก่ บุคคลต่อไปนี้ 
 พระสงฆ์ ได้แก่ เจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปอ่ืน ๆ ก็ได้ ซึ่งในวันแรม 14 ค่ า เดือน 9   
วันที่ 21 สิงหาคม 2560  และวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ของป ี5 กันยายน พ.ศ.2560 อันเป็นวันท าบุญ
ข้าวประดับดินนั้น พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ได้แก่ เจ้าอาวาส แต่ละวัด
จ านวน 12 วัด ตามธรรมเนียมและโดยหน้าที่แล้ว พระสงฆ์มีบทบาทเป็นผู้น าทางชีวิตจิตใจและ
ปัญญาของประชาชนจึงท าให้พระสงฆ์มีหน้าที่ต่อสังคมโดยปริยายสองประการคือ ในฐานผู้ทรงศีลผู้
บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมประการหนึ่ง และความผูกพันในด้านความเป็นอยู่
                                                           

23 คณะกรรมการเฉพาะกิจยกร่างแบบอย่างการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนไทย. (กรุงเทพฯ :  นาน
มีบุค, 2529), หน้า  59. 



 
 

62 

ของบุคคลในชุมชนอีกประการหนึ่ง ส่วนที่เป็นพระธรรมแลวินัยบ้างดังนั้นในพิธีกรรมบุญข้าวประดับ
ดิน พระสงฆ์เป็นตัวแทนของพุทธศาสนา ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง โดยรับทานจากคนส่งให้แก่ผี และ
อ านวยพรให้เป็นอานิสงส์แก่ผู้ถวายทาน พระสงฆ์จะท าหน้าที่รับการถวายทานจากชาวบ้าน เพ่ืออุทิศ
แก่ผีญาติบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ สวดมนต์และเทศนาธรรม รวมทั้งบอกขั้นตอนของพิธีกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ 
 คณะกรรมการวัด คณะกรรมการวัด ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาวคุ้มหรือชุมชน
เพ่ือให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนากิจ รวมทั้งให้เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของวัด
และส่วนรวม ดังนั้นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
3. มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เป็นผู้มีฐานะดีพอสมควร 
5. เป็นผู้มีวามรู้เรื่องพิธีกรรมและอ่านออกเขียนได้ 

 ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน จะใช้สถานที่
ประกอบพิธีกรรมพร้อมกัน หน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นหรือประธานชุมชน คือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้น า
อ่ืน ตั้งแต่จัดเตรียมสถานที่ ประกาศแจ้งชาวบ้านทางหอกระจายข่าว คอยบอกขั้นตอนต่าง ๆ ของ
พิธีกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ และเป็นผู้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างของชาวบ้านด้วย 
 1.2. ผู้ร่วมพิธีกรรม ผู้ร่วมพิธีกรรม หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมใน
การประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่การเตรียมสิ่งของ ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้ร่วม
พิธีกรรมมีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุทั้งเพศหญิงและชาย ดังจะได้กล่าวถึงหน้าที่การมีส่วนร่วมของ
บุคคลแต่ละวัย 
 2. สถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรม สถานที่ใช้ในการประกอบพีกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนดังนี้ 
 บ้าน บ้านจะเป็นสถานที่เตรียมการ ใช้เป็นสถานที่จัดหุงหาอาหารทั้งคาวและหวาน 
เตรียมผู้ที่จะไปร่วมพิธีกรรมในครอบครัวให้พร้อม ดังนั้นจึงเป็นสถานที่เตรียมงานก่อนวันท าบุญ
ประมาณ 1 สัปดาห์ 
 วัด วัดเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บุญข้าวประดับดินในเขตเทศบาล
เมืองใช้ศาลาการเปรียญในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งศาลาการเปรียญแข็งแรงและกว้างขวาง พอที่จะ
รับคนมาท าบุญได้ไม่ต่ ากว่า 100-200 คน ซึ่งปกติแล้วใน วันธรรมดาชาวบ้านก็ใช้ศาลาการเปรียญใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจ าคือ เป็นทั้งหอฉันท์และที่จ าวัดของเจ้าอาวาสเนื่องจาก
ศาลาการเปรียญ เป็นที่เก็บสิ่งของมีค่าของวัดจ านวนมาก เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้อยู่ดูแลโดยมีห้องส่วนตัว
เพ่ืออยู่จ าวัดอีกด้านหนึ่งด้วย 24 
 3. วัตถุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ ประกอบพิธีกรรม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ สิ่งของเครื่องใช้ที่เตรียมมาจากบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่วัด รายละเอียดดังนี้ 
                                                           

24 สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ์ ดร. รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจา้
คณะจังหวัดหนองคาย วันที่ 21 สิงหาคม 2560. 
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 3.1 สิ่งของที่เตรียมไปจากบ้าน มีดังนี้ 
 เครื่องสักการะ ได้แก่ ดอกไม้ 1-2-3 คู่ ก็ได้ ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม เงิน 1 บาทขึ้นไป
ค่าเทศนาธรรม ขวดน้ าและภาชนะรองรับ 
 เครื่องถวายทาน ได้แก่ อาหารคาวและหวาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตผลแรกได้จากไร่นา
สวน อาหารคาวมักจะเป็น ปิ้งปลา แจ่วและไข่เจียวส่วนอาหารหวานมี ข้าวต้ม ขนมหมก ข้าวโพดต้ม 
กลอยนึ่ง และกล้วย เป็นต้น 
 3.2 สิ่งของที่ใช้ในวัด มีดังนี้ 
 บาตร จ านวนเท่ากับพระสงฆ์และสามเณรในวัด 
 ส าหรับข้าว จ านวนเท่ากับพระสงฆ์และสามเณร กรรมการวัดจะจัดเตรียมไว้ให้ผู้ไป
ท าบุญจัดแบ่งอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ 
 เครื่องขยายเสียง ส าหรับผู้น าและพระสงฆ์ใช้ขยายเสียงขณะกล่าวค าอาราธนาและให้พร
หรือเทศนาธรรม 
 ฆ้อง ส าหรับตีบอกสัญญาณเวลายกส าหรับถวายพระ 
 4. ระยะเวลาที่ประกอบพิธีกรรม ระยะเวลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ระยะเวลา คือ 
 4.1 ระยะเวลาในการจัดหา หมายถึง ช่วงเวลาที่ใช้ส าหรับการเตรียมการ เริ่มตั้งแต่จัดหา
สิ่งของเครื่องใช้ ออกหาปลา ล่าสัตว์ เก็บผลผลิตในไร่นา หรือจัดหาซื้อจากตลาด ในการเตรียมจัดหา
สิ่งของนี้จะเริ่มท าใน 1-2 สัปดาห์ก่อนถึงวันบุญ 
 4.2 ระยะเวลาในการเตรียม หมายถึง วันและเวลาในการท า อาหารทั้งคาวหวาน อาหาร
คาว นิยมท าในตอนเช้าค่อนรุ่ง ในวันท าบุญ คือ แรม 14 ค่ า เดือน 9 ซึ่งปี 2560 จะตรงกับ วันที่ 12 
ตุลาคม 2558 เมื่อท าอาหารก็จะน าอาหารที่ปรุงใหม่ ๆ น าไปถวายพระ ส่วนอาหารหวานนิยมท าก่อน
วันงานหนึ่งวันการห่อข้าวต้มหรือขนมหมก จะท าในเวลาเช้ากลางวันหรือเวลาเย็น ตามแต่สะดวกแต่
จะตัดใบตองไว้ก่อนวันห่อขนม 1 วัน เพ่ือให้ใบตองเหี่ยว หน้าที่ในการจัดเตรียมอาหารคาว-หวานนี้ 
จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน หรือผู้อาวุโสฝุายหญิง มีลูกสาวหรือหลานสาวช่วยท า ส าหรับเครื่องแต่งกาย
ก็จะเตรียมเสื้อผ้าชุดสวยที่จะใช้ไว้ให้เรียบร้อยในวันนี้ 
 4.3 ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะเริ่มตั้นแต่ 06.00 น. วันแรม 14 
ค่ า เดือน 9 จนถึง 06.00 น. ของวันต่อไปรายละเอียดจะน าเสนอในขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรม
ต่อไป 
 3.2.4 ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรม  
 ส าหรับขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม วันแรม 14 ค่ า เดือน 9 (วันที่ 21 สิงหาคม
2560 )ซึ่งเป็นวันงานจะมีข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรมดังต่อไปนี้ 
 เวลา 04.30 น. พระสงฆ์ได้ตื่นมาท าวัตรสวดมนต์ แสดงอาบัติ สามเณรรับศีลตามวัตร
ปฏิบัติที่พระสงฆ์สามเณรพึงปฏิบัติ หลังจากท าวัตรเสร็จก็จะเตรียมสถานที่เพ่ือรอญาติโยมเข้ามา
ประกอบพิธีกรรม 
 เวลา06.00 น. ชาวบ้านทุกครัวเรือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จะแต่งตัวด้วยชุดใหม่ หรือชุดที่
สวยงามที่สุดที่มีอยู่ในวันนี้ ชาวอีสานชนบทจะใช้ชีวิตประจ าวันอยู่กับการประกอบอาชีพในไร่นาหรือ
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รับจ้างเป็นส่วนใหญ่ โอกาสที่ได้แต่งตัวสวยงามก็คือวันท าบุญ เสื้อผ้าจะแยกประเภทไว้ เป็นเสื้อผ้าที่
ใช้สวมใส่ปกติธรรมดาจ าพวกหนึ่งอีกจ าพวกหนึ่ง คือ ชุดเอาบุญ ซึ่งเป็นชุดที่เลือกสรรว่าสวยงามที่สุด
ที่มีอยู่ วันบุญจึงเป็นวันที่ชาวบ้านแต่งกายพิถีพิถันที่สุด แต่เดิมนิยมสวมใส่หลากสีประชันกัน ปัจจุบัน
นิยมแต่งตายด้วยเสื้อสีขาวทั้งหญิงและชาย ส าหรับผู้ที่จะรักษาอุโบสถศีลด้วยแล้วจะนิยมแต่งชุดสี
ขาว หญิงจะห่มสะไบสีขาวด้วยจ านวนผู้ที่ไปท าบุญอาจจะครอบครัวละ 2-3 คน ทั้งนี้แล้วแต่จ านวน
สิ่งของที่จะต้องน าไปวัดมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีสัมภาระมากก็จะใช้สมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป ส่วนใหญ่จะไปครอบครัวละ 2 คน สิ่งที่น าไปวัด คือ อาหารคาว-หวาน นิยมถือปิ่นโตและจานหรือ
ขันข้าว ปิ่นโตจะใช้บรรจุอาหารคาวจ าพวกขนมจีน ต้มแกง ปิ้งย่าง ส่วนขันข้าวจะใส่ข้าวเหนียวนึ่ง
และข้าวต้ม ขนมหมก หรือขนมส าเร็จที่หาตามร้านค้า นอกจากอาหารแล้วยังมีเครื่องสักการะ ได้แก่ 
ธูป เทียน ดอกไม้ ปัจจัย และขวดน้ าส าหรับกรวดน้ า ไปถึงวัดน าสิ่งของต่าง ๆ ไปบนศาลาการเปรียญ 
แล้วกราบพระคนละ 3 ครั้ง เสร็จแล้วน าปิ่นโตไปจัดแบ่งอาหารลงในภาข้าวที่ทางคณะกรรมการ
พร้อมทั้งน าไปใส่บาตรเปล่าที่กรรมการวัดจัดวางไว้ให้ใส่ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ หน้าที่การจัดดอกไม้ธูป
เทียน คือ ก านัน ระหว่างรอการจัดแบ่งอาหารนั้น ผู้ไปท าบุญจะนั่งสนทนากันในเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น 
เรื่องความฝัน เรื่องการท าไร่นา เรื่องสุขภาพ เป็นต้น 
 ประมาณ 07.00 น. ชาวบ้านก็มานั่งเต็มศาลา พระสงฆ์และสามเณรทั้งหมดนั่งเรียงแถว
ตามอาวุโสเรียบร้อยและอุบาสิกาคนหนึ่งจะตีฆ้องใบเล็กซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกระฆัง บอกสัญญาณให้
คนยกส ารับไปถวายพระ ก านันจัดดอกไม้และจุดธูปเทียนบูชาพระว่าบทบูชาพระรัตนตรัย บทกราบ
พระรัตนตรัย บทน้อมพระรัตนตรัย บทขอขมาพระรัตนตรัย  บทไตรสรณคมณ์  บทสรรเสริญพระ
พุทธคุณ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ  บทสรรเสริญพระสังฆคุณ  บทพุทธคุณชัยมงคลคาถา  บทชย
ปริตร(มหากาฯ)  ต่อจากนั้นพระสงฆ์เริ่มสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาซึ่งเริ่มด้วย “พาหุงสะหัสสะ” ผู้มา
ท าบุญทุกคนจะลุกขึ้นไปใส่บาตรที่ทางคณะกรรมการวัดได้จัดเตรียมตั้งบาตรเรียงแถวบนโต๊ะไว้แล้ว
พระสงฆ์จะสวดมนต์บทถวายพร พระดังนี้  
 เมื่อทุกคนกลับเข้ามานั่งประจ าที่ของตนแล้ว ผู้น าจะกล่าวน าถวายทานให้ทุกคนว่าตามดังนี้ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

  อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภัน
เต ภิกขุสังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็น
บริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลาย 
เหล่านี้เพื่อประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว มีมารดา 
บิดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลนานเทอญ  
  ขณะที่กล่าวค าถวายทาน ทุกคนจะยกส ารับหรือขันข้าวขึ้นจบเหนือศีรษะเมื่อกล่าว
จบแล้วพระสงฆ์จะขานรับ “สาธุ” ผู้ร่วมพิธีกรรมจะยกส ารับไปถวายพระสงฆ์และสามเณรส่วนใหญ่
จะเป็นหน้าที่ของฝุายชาย 
  เมื่อถวายภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์จะประสาทพรด้วย บทอนุโมรับพระคาถาว่า 
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น หิ ตตฺถ กสิ อตฺถิ โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ.  
วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ หิรญฺเญน กโยกย  �. 
อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ เปตา กาลงฺกตา ตหึ. 
ในเปตวิสัยนั้น ไม่มีกสิกรรม (การท าไร่ไถนา) ไม่มีโครักขกรรม (การเลี้ยงวัวไว้ขาย) 

 ไม่มีพาณิชกรรม (การค้าขาย) เช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงิน ก็ไม่มี ผู้ที่ตาย
ไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้น ด ารงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ 

อุนฺนเม อุทก  วุฏฺฐ  ยถา นินฺน  ปวตฺตติ. 
เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ. 
น้ าฝนที่ตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม  ฉันใด  
ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  
ย่อมส าเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรต  ฉันนั้นเหมือนกัน 
ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร . 
เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ. 
ห้วงน้ าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยม  ฉันใด  
ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  
ย่อมส าเร็จแก่เปรตทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน 25 

  
 แปลว่า “ห้วงน้ าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลก
นี้ย่อมส าเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น ขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จง
ส าเร็จโดยฉับพลัน ขอความด าริทั้งปวงจงบริบูรณ์ เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอัน
สว่างไสวควรยินดี” นอกจากติโรกุฑฑกัณฑกถาแล้วยังปรากฏใน ―อิโตทินฺนกถา‖ ความเดิมว่า 
    อุณฺณเต อุทก วุฏฺ  ยถา นินฺน ปวตฺตติ 
         เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน อุปกปฺปติ 
         ยถา วาริวหา ปูรา       ปริปูเรนฺติ สาคร 
         เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน อุปกปฺปติ 
         น ห ิตตฺถ กสี อตฺถิ       โครกฺเขตฺถ น วิชฺชต ิ
         วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถ ิ      หิร  ฺเ น กยากย 
         อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ     เปตา กาลกตา ตหินฺติ ฯ26 
 อีกแห่งหนึ่ง ค าอวยพรทั้งที่เป็นภาษาบาลีและค าแปลภาษาไทยที่นิยมน ามาต่อท้ายค าอวย
พรมากที่สุด ค าอวยพรนั้นปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท ความว่า 
   น วตฺตพฺพ  “อิโต ทินฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตี”ติ อามนฺตา. นนุ วุตฺต  ภควตา— 
 “อุนฺนเม อุทก  วุฏฺฐ  ยถานินฺน  ปวตฺตติ.  เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติฯ 
 “ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาคร . 
                                                           

25 ขุ.ขุ.(ไทย) 25/6-8/15-16. ขุ.ขุ.(บาลี) 25/6-8/15-16. 
26 อิโตทินฺนกถา (บาลี) 37/1156/377. (ฉบับสยามรัฐ) คือพอจบ เปตาน อุปกปฺปต ิจะต่อด้วย น หิ ตตถฺ 

กส ีอตฺถ ิ... ไมม่ี อิจฉิต   ปัตถิตัง  ตุมหัง ... ต่อท้ายไปจนจบอย่างในปัจจุบัน     
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 เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติฯ 
 “น หิ ตตฺถ กสี อตฺถิ โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ. 
 วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ หิรญฺเญน กยากย  . 
 อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ เปตา กาลงฺกตา ตหิ”นฺติ ฯ 
อตฺเถว สุตฺตนฺโตติ? อามนฺตา. เตน หิ อิโต ทินฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตีติ. 
๔๙๑. น วตฺตพฺพ  “อิโต ทินฺเนน ตตฺถ ยาเปนฺตี”ติ? อามนฺตา. นนุ วุตฺต  ภควตา “ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว ฐา
นานิ สมฺปสฺสนฺตา มาตาปิตโร ปุตฺต  อิจฺฉนฺติ กุเล ชายมาน ! กตมานิ ปญฺจ? ภโฏ วา โน ภริสฺสติ กิจฺจ  
วา โน กริสฺสติ กุลว โส จิร  ฐสสฺติ ทายชฺช  ปฏิปชฺชสิฺสติ อถ วา ปน เปตาน  กาลงฺกตาน  ทกฺขิณ  
อนุปฺปทสฺสติ  อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจ ฐานานิ สมฺปสฺสนฺตา มาตาปิตโร ปุตฺต  อิจฺฉนฺติ กุเล ชายมาน”นฺ
ติ.  

“เปรตทั้งหลายด ารงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทาน ที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้” ใช่ไหม สก.ใช่ 
ปร. พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า �ฝนที่ตกลงบนที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม ฉันใด ทานที่
ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ ย่อมส าเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรต ฉันนั้น เหมือนกัน ห้วงน้ าที่เต็มย่อม
ยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยม ฉันใด ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ ย่อมส าเร็จผลแน่นอนแก่พวก
เปรต ฉันนั้นเหมือนกัน ในเปตวิสัย๑ นั้น ไม่มีกสิกรรม โครักขกรรม พาณิชกรรมเช่นนั้น(และ)การ
แลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงิน ผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้น ด ารงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติ
อุทิศให้จากมนุษยโลกนี้”  27 
  ปร. ท่านไม่ยอมรับว่า “เปรตทั้งหลายด ารงชีพในเปตโลกนั้น ด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จาก
โลกนี้ได้” ใช่ไหม สก. ใช่  ปร. พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดา
เมื่อเห็นฐานะ ๕ ประการนี้ จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูล ฐานะ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑. บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเรา 
๒. บุตรจักช่วยท ากิจของเรา 
๓. วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน 
๔. บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้ 
๕. เมื่อเราทั้งสองตายไป บุตรจักท าบุญอุทิศให้ 

ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูล 
มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ ๕ ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่า บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยง
เรา 
จักช่วยท ากิจของเราวงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นานจักปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดก 
และเม่ือเราทั้งสองตายแล้วจักท าบุญอุทิศให้มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้ จึงปรารถนาบุตร 
เพราะฉะนั้น บุตรผู้เป็นสัตบุรุษ ผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ท าไว้ต่อเราก่อน 
จึงเลี้ยงมารดาบิดา ช่วยท ากิจของท่าน เชื่อฟังโอวาท ตอบสนองพระคุณท่านด ารงวงศ์ตระกูลสมกับที่
ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ” 
 

                                                           
27 อภิ.กถา.(ไทย) 37/490-491/519-521., อภิ.กถา.(บาลี) 37/490-491/519-521. 
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ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 28  เจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็น

ปกติ ผู้อ่อนน้อม ท่านผู้เจริญเป็นนิตย์. บรรดาทบทเหล่านั้น บทว่า อภิวาทนสีลิสฺส คือ ผู้ไหว้
เป็นปกติได้แก่ ผู้ขวนขวายกิจคือการไหว้เนือง ๆ.  บทว่า วฑฺุฒาปจายิโนความว่า แก่คฤหัสถ์
ผู้อ่อนน้อมหรือผู้บูชาเป็นนิตย์ ด้วยการกราบไหว้แม้ในภิกษุหนุ่มและสามเณรบวชในวันนั้น, 
ก็หรือแก่บรรพชิตผู้อ่อนน้อมหรือผู้บูชาเป็นนิตย์ ด้วยการกราบไหว้ในท่านผู้แก่กว่าโดย
บรรพชาหรือโดยอุปสมบท (หรือ) ในท่านผู้เจริญด้วยคุณ. สองบทว่า จตฺตาโร ธมฺมา ความว่า 
เมื่ออายุเจริญอยู่, อายุนั้นย่อมเจริญสิ้นกาลเท่าใด, ธรรมทั้งหลายแม้นอกนี้ ก็เจริญสิ้นกาล
เท่านั้นเหมือนกัน, ด้วยว่า ผู้ใดท ากุศลที่ยังอายุ ๕๐ ปี ให้เป็นไป, อันตรายแห่งชีวิตของผู้นั้น
พึงบังเกิดข้ึนแม้ในกาลมีอายุ ๒๕ ป,ี อันตรายนั้นย่อมระงับเสียได้ ด้วยความเป็นผู้กราบไหว้
เป็นปกติ. ผู้นั้นย่อมด ารงอยู่ได้จนตลอดอายุทีเดียว. แม้วรรณะเป็นต้นของผู้นั้น ย่อมเจริญ
พร้อมกับอายุแล. นัยแม้ยิ่งกว่านี้ ก็อย่างนี้แล. ก็ชื่อว่าการเจริญแห่งอายุที่เป็นไปโดยไม่มี
อันตราย หามีไม่  

อายุวัฑฒนกุมารวัตถุ เรื่องอายุวัฒนกุมาร (พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อายุ
วัฒนกุมารและอุบาสก ๕๐๐ คน ดังนี้) ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ   

อภิวาทนสีลิสฺส             นิจฺจ วุฑฺฒาปจายิโน 
           จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ    อายุ วณฺโณ สุข พล ฯ29  
  ส่วนทักษิณาทานนี้แหละ ที่พระองค์ทรงถวาย ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์(ในวันนี้) ย่อม 
ส าเร็จเป็นประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติท่ีเกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทันที ญ า ติ ธ ร ร ม
(ธรรมคือการสงเคราะห์ญาติ)นี้นั้น พระองค์ทรงแสดงออกแล้ว การบูชาญาติๆ ที่ ตายไปเกิดเป็นเปรต 
พระองค์ทรงท าอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ทั้งก าลังกายของภิกษุ พระองค์ก็ทรง เพ่ิมให้แล้ว พระองค์จึงทรง
เป็นผู้สะสมบุญไว้มิใช้น้อยเลย 
 ส าหรับผู้ที่ก าลังกรวดน้ านั้น ขณะรินน้ าลงในภาชนะรองรับก็จะพูดว่า “อิทัง เม 
ญาตินังโหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย” แปลว่า “ขอให้บุญกุศลนี้จงส าเร็จแก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า 
ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิด” 
 หรือ “สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสาวะ ขะยาวะหังโหตุ ข้าฯ ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่
ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดา และอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน อีกทั้งคนเคยร่วมกันสมัครใคร่ 
ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญขอทุกท่านอนุโมทนาท่ัวหน้ากัน”   
 ในหลักค าสอนเรื่องกรรมนี้มีปรากฎในประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคายก็คือ การที่ทุกคนเกิดมานั้นก็จะต้องมีการตายแตกดับเสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลา และกรรมก็เป็นสิ่งที่จ าแนกท าให้สัตว์เกิดมาในโลกนี้มีความแตกต่างกัน งานบุญข้าวประดับ
ดินนั้นถือว่าเป็นงานที่จัดท าขึ้นมาแล้วย่อมเป็นการสะท้อนให้คนที่ยังรู้ได้เข้าใจเรื่องกรรมหรือเรียนรู้
เรื่องกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของกรรมคือการกระท าความดีที่มุ่งที่จะท าบุญให้กับผู้ที่จากโลกนี้ไป
                                                           

28 ขุ.ขุ.(ไทย) 25/109/64.ขุ.ขุ.(บาลี) 25/109 /64. 
29 มหามกุฏราชวิทยาลยั, ธัมมปทฏัฐกถา จตุตโถ ภาโค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2536), หน้า 116.  



 
 

68 

แล้ว เมื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารย่อมสามารถท าความเข้าใจถึงกรรม
ที่ตนเองมีหรือตนเองในฐานะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะต้องไม่ประมาทในการกระท า คือการลงมือท าความดี
เพราะเม่ือตายไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สร้างกรรมดีหรือบุญกุศลได้เลยจะต้องรอจากผู้อ่ืนท าให้ ดังนั้น
หลักค าสอนเรื่องกรรมจึงมีอยู่ในเนื้อหาของประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย 
 3.4. หลักความสามัคคี  
 ส าหรับหลักธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคีตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นก็คือ
หลักของการสร้างความเข้าใจความร่วมมือกัน ความสามัคคีตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยนัยแห่ง
ความหมายก็คือ การที่ทุกคนมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียว หรือมีความคิดเห็นที่โน้มน าไปสู่จุดหมายเดียวกัน
โดยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สนับสนุกให้เกิดความสามัคคีนั้นก็ได้แก่หลักหลักอปริหานิย
ธรรม เพราะเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีเสื่อม” โดยพระพุทธเจ้าได้ทรง
แสดงแก่เจ้าลิจฉวีมี 7 ข้อ   คือ 
  (1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันบ่อย ๆ 
  (2) เมื่อจะประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก 
และพร้อมเพรียงกันช่วยท ากิจที่ควรจะช่วยกัน  
  (3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรม
ที่วางไว้ 
  (4) สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ท่านเหล่านั้น 
  (5) ไม่ข่มเหง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารี 
  (6) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ทั้งในเมือง และนอกเมือง และไม่ละเลยการ
บูชาอันชอบธรรมที่เคยให้ เคยกระท าต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 
  (7) จัดการ รักษา คุ้มครอง ปูองกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่า 
“ท าอย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มี พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก” 
  จากหลักการทั้ง 7 ข้อนั้น พระพุทธองค์ทรงย้ าว่า “ตราบใดที่เจ้าลิจฉวีด ารงตนอยู่ใน 
อปริหานิยธรรม ตราบนั้น เจ้าลิจฉวีจะพานพบความเจริญแต่ประการเดียวเท่านั้นโดยไม่พบค าว่า
เสื่อม”  
 ในการประกอบพิธีกรรมหรือการจัดงานบุญข้าวประดับดินชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายก็เฉกเช่นเดียวกันหากไม่มีหลักแห่งความสามัคคีดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็จะไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการจัดงานให้ประสบความส าเร็จได้เลย การที่คนเราจะสามัคคีกันได้จะต้องประชุม
ปรึกษาหารือกันบ่อยๆ ซึ่งในประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายนั้นก็มีหลักการหนึ่งที่จะต้องท าก็คือการประชุมปรึกษาหารือกันในการจัดเตรียมงานการ
เชิญแขกการเตรียมสิ่งของที่จะน ามาใช้ในพิธีกรรมนั้นจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนหรือในหมู่บ้านเป็นหลักหากไร้เสียซึ่งการพูดคุยหรือการประชุมกันงานการที่จะท าก็จะไม่ส าเร็จ 
 3.4. หลักทิศ 6   
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 ในประเพณีบุญข้าวประดับดินพบว่ามีหลักธรรมส าคัญคือหลักทิศ 6 30 อันเป็นหลักธรรม
ที่กล่าวถึงการรวมกลุ่มของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบตามธรรมชาติ  และกฎระเบียบที่มนุษย์
บัญญัติขึ้น เพื่อให้การปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงาม ไม่มีปัญหา ซึ่งกฎระเบียบ
ที่ว่านี้ก็ครอบคลุมถึงครอบครัวด้วย ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มนุษย์จะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยในฐานะทิศต่างๆ ดังความปรากฏในสิงคาลกสูตร เมื่อสิงคาลก
มาณพ ไหว้ทิศทั้ง 6 อยู่  พระพุทธองค์ตรัสชี้แจงว่า ทิศในพระพุทธศาสนา  คือ บุคคลและกลุ่มคนที่
เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งในพระไตรปิฏกได้จัดปฏิสัมพันธ์ของบุคคลเป็นคู่ๆ ไว้ 6 คู่ สภาวะจะ
เปลี่ยนไปตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเกี่ยวข้อง ถ้าบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ก็จะเป็นบุตรถ้ามี
ปฏิสัมพันธ์กับครู  ก็จะอยู่ในฐานะศิษย์ ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้าง  ก็จะเป็นนายจ้าง  ถ้ามีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือน ก็เป็นเพ่ือน ชายถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับหญิงในฐานะสามี  ก็จะเป็นสามี ถ้ามองกลับกันก็จะ
กลายเป็นสิ่งตรงข้าม  ในพระไตรปิฎกได้จัดบุคคลตามทิศไว้ 6  ประการ 31 ดังนี้ 

๑) บิดามารดา    เป็นทิศตะวันออก  (ปุริมทิส  ทิศเบื้องหน้า) 
๒) ครู  อาจารย์    เป็นทิศใต้  (ทักษิณทิส ทิศเบื้องขวา) 
๓) ภรรยา     เป็นทิศตะวันตก  (ปัจฉิมทิส  ทิศเบื้องหลัง) 
๔) มิตรสหาย    เป็นทิศเหนือ  (อุตตรทิส  ทิศเบื้องซ้าย) 
๕) คนรับใช้  และลูกจ้าง   เป็นทิศเบื้องล่าง  (เหฏฐิมทิส  ทิศเบื้องล่าง)  
๖) สมณพราหมณ์ พระสงฆ์ สามเณร เป็นทิศเบื้องบน  (อุปริมทิส ทิศเบื้องบน) 

 ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ก.หน้าที่พ่อแม่ คือ พึงอนุเคราะห์บุตรธิดาตามหลักปฏิบัติในฐานะท่ีบิดามารดาเป็น
เสมือน ทิศเบื้องหน้า ดังนี้  

1. ห้ามปรามปูองกันจากความชั่ว  
2. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี  
3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา  
4. เป็นธุระในเรื่องจะมีคู่ครองที่สมควร  
5. มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส32 

 ข.หน้าที่ของลูก หลักปฏิบัติส าหรับบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า 
ดังนี้ 
 (1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 

(2) ช่วยท างานของท่าน 
(3) ด ารงวงศ์สกุล 
(4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
(5) เมื่อท่านล่วงไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน บุตร33 

                                                           
30 ที.ปา.(ไทย) 11/242-273/199-216. 
31 ที.ปา.(ไทย) 11/273/216-218. 

32 ที.ปา.(ไทย) 11/198/202 



 
 

70 

 จากการศึกษาประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายนั้น นอกจากว่าการท าบุญจะเป็นการท าตามประเพณีหรือฮีตสิบสองแล้วก็ยังถือว่าเป็นการ
ท าหน้าที่ที่ควรท าของบรรดาลูกหลานญาติมิตรของผุ้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในฐานะที่ผู้นั้นมีความเกี่ยวข้อง
กับเปรตชนในฐานะใดก็ตามจะเป็นพ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติมิตรสหาย หรือเพ่ือนก็ตาม การท าบุญประเพณี
การท าบุญข้าวประดับดินก็คือท าบุญให้กับผู้ที่ละโลกนี้ถือว่าเป็นการท าหน้าที่ตามหลักทิศ 6 ที่เป็น
หลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 3.5. พลี 5 และ โภคอาทิยะ 

 ส าหรับงานท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นั้นมี 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ก็คือหลักการจัดแบ่งงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตไม่เดือดร้อนหรือไม่ก่อให้เกิดความยากล าบากกับชีวิต  ใน
พระไตรปิฎก  ในอาทิยสูตร 34 ที่ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล อนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝูา พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาค 
จึงได้ตรัสดังนี้ว่า คหบดี ประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์ 5 ประการนี้  ประโยชน์ 5 ประการนี้ 
อะไรบ้าง คือ  

๑. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบ ารุงตนเอง บ ารุงมารดาบิดา บ ารุง บุตร ภรรยา ทาส  
กรรมกร และคนใช้ให้เป็นสุข บริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม1 นี้
เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการ ที่ 1  

๒. อริยสาวกย่อมบ ารุงตนเองบ ารุงมิตรและอ ามาตย์ให้เป็นสุข บริหาร ให้เป็นสุขโดยชอบ 
ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า 
ประกอบด้วย ธรรม ได้มาโดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ ประการที่ 2  

๓. อริยสาวกย่อมปูองกันอันตรายที่เกิดจากไฟ น้ า พระราชา โจร คน ที่ไม่ชอบกัน หรือจาก 
ทายาท ท าตนให้ปลอดภัย นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ 3  

๔. อริยสาวกย่อมท าพลี1 5 อย่าง คือ (1) ญาติพลี (2) อติถิพลี (3) ปุพพเปตพลี (4) ราช 
พลี (5) เทวตาพลี นี้เป็นประโยชน์ที่ ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ 4  

๕. อริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาท่ีมีผลสูงขึ้นไป เป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดใน 
สวรรค์ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากความ มัวเมาและความประมาท ด ารงมั่นอยู่ในขันติ (ความ
อดทน) และโสรัจจะ (ความเสงี่ยม) ฝึกอบรมตน ท าตนให้สงบ ท าตนให้ ดับเย็นสนิท ด้วยโภคทรัพย์ที่
หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วย ธรรม 
ได้มาโดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ 5  คหบดี ประโยชน์ที่ควรถือเอา
จากโภคทรัพย์ 5 ประการนี้แล ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ 5 ประการนี้ โภค
ทรัพย์หมดสิ้นไป อริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้ว 
                                                                                                                                                                      

33 พระธรรมปิฎก, 2540 : 47 
34อ .ปญจ.(ไทย) 22 /41/64-66. 
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และโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไป ด้วยเหตุนี้ อริยสาวกนั้น จึงไม่มีวิปปฏิสาร (ความร้อนใจ) ถ้าเมื่อ
อริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ 5 ประการนี้ โภคทรัพย์เพ่ิมพูนขึ้น อริยสาวกนั้นย่อมมี
ความคิดอย่างนี้ว่า “เราถือ เอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้ว และโภคทรัพย์ของเราก็เพ่ิมพูนขึ้ น 
อริยสาวก นั้นย่อมไม่มีวิปปฏิสารด้วยเหตุทั้ง 2 ประการนี้เลย นรชนผู้จะต้องตายเมื่อค านึงถึงเหตุนี้ว่า 
“โภคทรัพย์ เราได้บริโภคแล้ว คนที่ควรเลี้ยง เราได้เลี้ยงแล้ว อันตรายทั้งหลาย เราได้ข้ามพ้นแล้ว 
ทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไป เราได้ให้แล้ว และพลี 5 อย่าง เราได้ท าแล้ว ท่านผู้มีศีลส ารวมระวัง ประพฤติ
พรหมจรรย์ เราได้บ ารุงแล้ว ประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนา เราก็ได้บรรลุแล้วโดยล าดับ 
กรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลัง เราก็ได้ท าแล้ว  ชื่อว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรม บัณฑิต
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาตายไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์ ในหลักการจัดทรัพย์นี้มีอยู่ 2 
ประการ คือ (1) หลักพลี 5 ประการ และ (2) หลักโภคอาทิยะ โดยหลักพลี 5 ประการ 35 พลี (พะลี)  
คือการสงเคราะห์ บวงสรวง น้อมให้หรือส่วย มี ๕ อย่าง คือ ๑. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ  ๒. อติถิพลี 
ต้อนรับแขก ๓. ปุพเพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย ๔. ราชพลี ถวายเป็นของหลวงมีเสียภาษีอากรเป็น
ต้น ๕. เทวตาพลี ท าบุญอุทิศให้เทวดา ในการจัดแบ่งทรัพย์เป็น 4 ส่วน คือ   2  ส่ ว น  น า ไ ป
พัฒนาการงานให้เจริญรุ่งเรือง อีก1 ส่วน ใช้จ่ายในความเป็นอยู่และเลี้ยงดูบุคคลที่ควรเลี้ยงได้แก่ 
เลี้ยงตนเอง บิดา มารดา บุตรภรรยา คนในปกครอง มิตรสหาย ญาติ แขก เสียภาษี และบูชาเทวดา 
และอีก 1 ส่วน (ส่วนที่ 4) เก็บออมส ารองไว้ โดยออมในระบบเงินออมในรูประบบทรัพย์สิน และออม
ในรูปบุญด้วยการท าบุญแก่ พระสมณะ สามเณร เถร ซี พราหมณ์ ผู้ยากไร้ และสาธารณกุศล ต่างๆ 
 เมื่อจัดสรรทรัพย์ พัฒนางานที่ควรพัฒนาบ ารุงในสิ่งที่ควรบ ารุงและออมในสิ่งที่ควนออม
โดยชอบแล้วอย่างนี้ ชื่อว่า จัดสรรการใช้จ่ายโดยโดยธรรม  ก็ทุกคนที่มีส่วนที่ได้รับการบ ารุงอยู่นี้ 
ย่อมควรมีหน้าที่เกื้อกูลแก่กันโดยธรรม เพ่ือรักษาระบบครอบครัว และระบบองค์กรให้มั่นคงสถาพร
สืบไป  
 ส่วนหลักโภคอาทิย เป็นหลักธรรมส าหรับการใช้จ่ายทรัพย์ บุคคลพึงเข้าใจและค านึงไว้
เสมอว่า การที่เพียรพยายามแสวงหารักษาและครอบครองโภคทรัพย์ไว้นั้น ก็เพ่ือจะได้ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน ดังนั้น เมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้ว พึงปฏิบัติต่อทรัพย์เป็น
ส่วนๆ ดังนี้ 
 1.เลี้ยงตัว  เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข 
 2.บ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 
 3.ใช้ปกปูองรักษาสวัสดิภาพ ท าตนให้มั่นคงปลอดภัยจากภยันตราย 
 4.ท าพลี คือ สละเพ่ือบ ารุงและบูชา 5 อย่าง 

(1) ญาติพลี สงเคราะห์ญาต ิ
(2) อติถิพลี ต้อนรับแขก 
(3) ปุพพเปตพลี ท าบุญหรือสักการะอุทิศผู้ล่วงลับ 
(4) ราชพลี บ ารุงราชการด้วยเสียภาษีอากร เป็นต้น  
(5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ท าบุญอุทิศให้สิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ 

                                                           
35 องฺ.ปญจ.(ไทย) 22/41/65. 
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 (6) อุปถัมภ์และบ ารุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ36 
 เมื่อได้ใช้โภคทรัพย์ท าประโยชน์อย่างนี้แล้ว ถึงโภคทรัพย์จะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่าได้
ใช้โภคทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้ว ถึงโภคะเพ่ิมขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกัน เป็นอันไม่
เดือดร้อน ในใจทั้งสองกรณี  การใช้จ่ายในหลักการมุ่งแจกแจงรายการที่พึงจ่ายให้รู้ว่าควรใช้ทรัพย์
อะไรบ้าง  ผู้ใดมีความสามารถก็ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้มากขึ้นไปอีกตามหลักสังคหวัตถุ เป็นต้น  
 จากการพิจารณาประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธหนองคายจะพบว่ามี
หลักค าสอนเรื่องพลี 5 และโภคะอาทิยะอยู่ในลักษณะของการที่บรรดาญาติพ่ีน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ได้
รู้จักการจัดเตรียมแบ่งทรัพย์ไว้เพ่ือการท าบุญในโอกาสที่เหมาะให้กับญาติที่จากไปแล้วตามความเชื่อ
ท าให้การท าบุญไม่เป็นภาระแก่ผู้ที่ท าและส่งผลต่อผุ้ที่จากไปจะได้มารับส่วนบุญได้อย่างครบถ้วน  

3.7 หลักค้าสอนเรื่องกตัญญูกตเวที 
จากการศึกษามาทั้งหมดเราจะพบว่าการประกอบพิธีการท าบุญข้าวประดับดินของชาว

พุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นมีหลักธรรม เรื่องกตัญญูกตเวทีปรากฏอยู่ ซึ่งตามหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนานั้น ค าว่ากตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ในสังคมมนุษย์ต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน  ชีวิตด้านกายภาพด ารงอยู่ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจาก
บุคคลต่าง ๆ มีบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง เป็นต้นนอกจากนั้น  ต้องพ่ึงพาอาศัยสิ่งเหล่าอ่ืนอีก  
เช่น  อาศัยปัจจัย 4 เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้  ในส่วนจิตใจมนุษย์ก็ได้รับการปลูกฝัง
อบรมลักษณะคุณค่าทางจิตใจจากบุคคลอ่ืน  มีบิดามารดาเป็นต้น  ให้มีทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม อันเป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตให้ความเจริญรุ่งเรือง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
มนุษย์  ความกตัญญูนี้เป็นคุณธรรมที่มนุษย์พึงปฏิบัติมิใช่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ให้มี
แม้แต่ต่อสัตว์และพืชทั้งหลายด้วย37 

โดยค าว่าความกตัญญูนั้นมีความหมายดังนี้ ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกาได้แสดงถึง
ความหมายของความกตัญญูไว้ว่า ความรู้จักอุปการคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งท ามาแล้วไม่ว่ามากหรือน้อย โดย
การระลึกถึงเนื่อง ๆ ชื่อว่า กตัญญุตา38 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของกตัญญูไว้ว่า รู้อุปการะที่ท่าน
ท าให้, (ผู้)รู้คุณท่าน เป็นค าคู่กันกับ กตเวที และได้ให้ความหมายของค าว่า กตเวที ว่า (ผู้)สนอง
คุณทา่น, เป็นค าคู่กันกับ กตัญญู39 

พุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของกตัญญูไว้ว่า ความรู้และยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อ่ืน 
ที่มีอยู่เหนือตนเรียกว่า กตัญญุตา (กตัญญู) การพยายามท าตอบแทนบุญคุณนั้น ๆ เรียกว่า กตเวทิตา 
(กตเวที) คนที่รู้บุญคุณ เรียกว่าคนกตัญญู คนที่ท าตอบแทน เรียกว่า คนกตเวที  กตัญญูกตเวทิตา 

                                                           
36 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546) หน้า59-60. 
37 พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต), คนไทยกับป่า, พิมพ์ครั้งที่ 4,  (กรุงเทพฯ:  มูลนิธิพุทธธรรม, 

2537), หน้า 21.  
38ขุ.ขุ.อ.  (บาลี)  1/202. 
39 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (กรุงเทพฯ  : อักษรเจริญ

ทัศน์, 2539), หน้า 5. 
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หมายถึง ความรู้บุญคุณท่านแล้วท าตอบให้ปรากฏ นี้เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยู่ได้ และอยู่ได้
ด้วยความสงบสุข40 

เมื่อกล่าวโดยสรุป ความกตัญญู เป็นการกระท าความดีอย่างหนึ่งที่พึงปรารถนาของทุก
คน  ผู้ที่มีความกตัญญู ย่อมจะท าตนเองให้มีความสุขและท าผู้อ่ืนให้มีความสุขด้วย  จากการศึกษา
พบว่าพระพุทธศาสนากล่าวยกย่องบุคคลที่มีความกตัญญู และให้ความส าคัญต่อบุคคลผู้มีความ
กตัญญูว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากมี 2 จ าพวก41ได้แก่ 
(1)บุพพการี ผู้ท าอุปการะก่อน (2)กตัญญูกตเวที   ผู้รู้อุปการะที่เขาท าแล้วและตอบแทน ซึ่งบุพการี
บุคคล กับ กตัญญูกตเวทีบุคคล คือบุคคลที่มาคู่กันเสมอ เพราะมีผู้ท าอุปการะก่อน42จึงมีผู้รู้อุปการะที่
ท่านท าแล้วและตอบแทน43และเป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะว่าหมู่สัตว์ส่วนใหญ่ถูกอวิชชาครอบง า 
ยากท่ีจะมองเห็นคุณค่าของบุคคลอื่นได้44 

ในการประกอบพิธีกรรมการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายนั้นมีขั้นตอนหรือเนื้อหาของการประกอบพิธีกรรมที่มีจุดประสงค์ของการมีความกตัญญูเป็น
ที่ตั้ง ซึ่งความกตัญญูดังกล่าวเป็นความกตัญญูของญาติของผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วที่มาประกอบพิธีกรรม
ในประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินก็เพ่ือท าการน าอาหารมาให้หรือน าส่วนบุญมาให้เหมือนกับที่
พระเจ้าพิมพิสารได้ท าให้กับพระญาติของพระองค์ 
 จะเห็นได้ว่าในแง่ของจุดประสงค์ของประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นั้นถือว่าเป็นงานที่เกิดมาจากความกตัญญูเป็นพ้ืน กล่าวคือผู้ที่มาร่วมงาน
ที่วัดย่อมเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายโดยตรง ในฐานะใดฐานะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นลูก เมีย พ่อแม่
หรือญาติพ่ีน้องเพราะความคิดถึงสิ่งที่เขาได้ท าคุณความดีกับเรามาก่อนจึงได้คิดถึงอุปการะนั้ นจึง
ได้มาท าบุญประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่จากไปนั้น ดังนั้น 
ประเพณกีารท าบุญข้าวประดับดินจึงเป็นงานที่เกิดมาจาก “ความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้ง 

3.8 หลักค้าสอนเรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 
ส าหรับการท าบุญแจกข้างหรือท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว

ของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น จากการศึกษามาทั้งหมดเราจะพบว่ามีหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาแทรกอยู่หลายประการ ประการหนึ่งนั้นก็คือหลักค าสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ หมายถึง 
หลักค าสอนที่ว่าด้วยเรื่องเหตุเกิดของบุญว่ามาจากสาเหตุส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ 

1. ทานมัย  คือบุญเกิดเพราะการให้ทาน ค าว่า ทาน หมายถึง  การเสียสละสิ่งของต่าง 
ๆ ของตน  หรือให้ความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลกเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  ก็จะสามารถน ามาเป็น
อุบายวิธีการแก้ปัญหาความโลภในสังคมปัจจุบันได้ตามความเหมาะสม  ทานตามความหมาย  คือ  
ทาน  หมายถึง  เจตนาเป็นเครื่องให้  ได้แก่  การให้ปัจจัย  4  มีข้าว  น้ า  ที่อยู่อาศัย และยารักษา

                                                           
40 พุทธทาสภิกขุ,กตัญญูกตเวทีเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก,(กรุงเทพฯ :  ธรรมสภา, 2536), หน้า 2. 
41 องฺ.ติก. (ไทย)  20/120/114. 
42 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,พิมพ์ครั้งที่ 9, 

(กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543),หน้า 139. 
43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
44 มงฺคล. (บาลี)  2/363/276. 
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โรคเป็นต้น หรือทาน  หมายถึง  การตัด  หมายความว่าตัดความตระหนี่  ช าระความตระหนี่ออกจาก 
ขันธสันดานของตน  ตัดความโลภ  ช าระความโลภออกจากสันดานของตน 45  “ทาน  ก าจัดความ
ตระหนี่เหนี่ยวแน่นที่นอนจมอยู่  อันเป็นอาสวะชนิดหนึ่ง”46 “ทานก าจัดความโลภได้”47 ซึ่งทานนั้นมี
ลักษณะของ การให้  ที่ประพฤติปฏิบัติกันมี  4  อย่าง  คือ (1) การให้เพ่ือช าระกิเลส  คือ  ความ
ตระหนี่ในใจของผู้ให้  เรียกว่า  บริจาคทาน  การให้ด้วยการเสียสละเพ่ือก าจัดความขุ่นมัวแห่งจิตโดย
ไม่ค านึงถึงผู้รับว่าจะเป็นใครก็ตาม (2) การให้เพ่ือตอบแทนคุณความดี เรียกว่า ปฏิการทาน หมายถึง  
การให้เพ่ือตอบแทนหรือบูชาคุณความดีแก่ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่า  เช่น  การให้สิ่งของแก่บิดามารดา  
ครูอาจารย์และบุคคลต่าง ๆ เป็นต้น (3) การให้เพ่ือสงเคราะห์  เรียกว่า  สังคหทาน  หมายถึง  การ
ให้เพ่ือผูกมิตร  ยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน  ในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับตน โดยมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้รับเป็นส าคัญ (4) การให้เพ่ืออนุเคราะห์  เรียกว่า  อนุคหทาน  หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่คนยากจนด้วยจิตเมตตาสงสารไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร48 และการให้หรือทานในพุทธศาสนา
แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ (1) อามิสทาน  หมายถึง  การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ และทรัพย์สินเงิน
ทองภายนอกทั้งสิ่งที่เป็นที่รักมาก  เช่น  อวัยวะเลือด  ดวงตาเป็นต้นเป็นทาน(2)ธรรมทาน  หมายถึง  
การให้ในส่วนของจิตใจ49 เช่น  การให้ธรรมะ  การให้ความถูกต้องดีงาม  แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
(สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ) การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง50(3) อภัยทาน  หมายถึง  การยกเว้นการ
ประทุษร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  มีชีวิตอยู่   ร่วมกันโดยไม่มีเวร  ไม่มีภัยต่อกัน  มีจิตคิดเมตตาใน
คนและสัตว์  หากผิดพลาดก็ไม่ถือโทษ โกรธตอบ51 

โดยอามิสทานแบ่งตามทายก  คือ  ผู้ให้มีประเภท 3 ดังนี้ (1) ทานทาส  หมายถึง  การที่
บุคคลให้ของที่ตนไม่บริโภคใช้สอยเอง  เช่น  เมื่อได้สิ่งของที่ประณีตก็ใช้เอง  เมื่อจะให้ก็ให้สิ่งของที่ไม่
ประณีต (2) ทานสหาย  หมายถึง  บุคคลให้ของที่เสมอกันกับที่ตนบริโภคใช้สอย  ตนใช้บริโภคใช้สอย
ของอย่างไร  ถึงคราวจะให้ผู้อ่ืนก็ให้ของอย่างนั้น (3) ทานสามี  หมายถึง  บุคคลให้ของที่ดีประณีต
กว่าของที่ตนบริโภคใช้สอย  โดยเลือกเอาสิ่งของที่ดีที่สุดให้ไป52  การให้ดังกล่าวนั้น  พระพุทธเจ้า
ตรัสอานิสงส์ไว้  ดังปรากฏอยู่ในกินทสูตรสังยุตตนิกาย สคาถาวรรค ความว่า 

บุคคลให้ข้าว   ชื่อว่า ให้ก าลัง 
ให้ผ้า   ชื่อว่าให้วรรณะ 

                                                           
45 มงฺคล. (บาลี) 2/3/2, มงฺคล. (ไทย) 3/3/3. 
46 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,พระ

ราชวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), หน้า 161.  
47 พระบุดดา  ถาวโร, ชีวิตการงานหลักธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), 2537, หน้า 105. 
48 พระมหาสุวิทย์  วิชฺเชสโก, ทานก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพฯ : บริษัท ฟอง

ทองเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด, 2541), หน้า 21-22. 
49 องฺ.ทุก. (บาลี) 20/142/87, องฺ.ทุก. (ไทย) 20/142/120. 
50 ขุ.ธ. (บาลี) 25/354/78, ขุ.ธ. (ไทย) 25/354/144. หมายถึง บุคคลจะให้หรือเสียสละประโยชน์สุข

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือส่วนรวมได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรม  จนรู้ว่าคุณประโยชน์ของการให้หรือการเสียสละดี
อย่างไรเสียก่อนจึงจะให้ได้  หากไม่ได้ฟังธรรมการให้สิ่งของแก่ผู้อื่นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย. 

51 ขุ.จริยา.อ. (บาลี) 1/352-354, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) 9/3/618. 
52 พระมหาสุวิทย์  วิชฺเชสโก, ทานก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต, หน้า 24. 
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ให้ยานพาหนะ  ชื่อว่าให้ความสุข 
ให้ประทีป   ชื่อว่าให้จักษุ 
ผู้ให้ที่พักอาศัย  ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง53 

 อานิสงส์ดังกล่าวมานี้จะเกิดแก่ผู้บริจาคให้ด้วยใจที่เสียสละ  ตัดความตระหนี่ความโลภ
ในจิตใจของตนออกไปเห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แล้วจึงเกิดการบริจาคขึ้น  อานิสงส์ก็จะปรากฏมากเป็น
ธรรมดาดังพุทธด ารัสว่า 

ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ  ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ 
สิ่งดีที่ท่านให้แล้ว  ย่อมได้สิ่งดีเช่นกัน 
ผู้ให้สิ่งที่เลิศ   ได้สิ่งที่เลิศเช่นเดียวกัน 
ให้สิ่งที่ประเสริฐ   ก็ย่อมได้สิ่งนั้นแล54 
ถ้ามุ่งถึงเจตนา  การบริจาคทานจะสัมฤทธิผลแก่ผู้ให้ต้องประด้วยเจตนา 3  วาระดัง 

พระพุทธด ารัสที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต  ความว่า ก่อนให้จิตใจเบิกบาน  ก าลังให้ท าใจ
ให้ผ่องใส  ครั้นให้แล้ว  ชื่นอกชื่นใจใน ทานที่ได้เสียสละไปแล้วนี้แลเป็นความถึงพร้อมแห่งการ
บริจาคท่ีให้ผลสมบูรณ์55 จะเห็นว่า “ผู้บริจาคทานย่อมได้รับอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืนที่ได้รับ
ทานการบริจาคของเราไปเป็นความสุขทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับทั้ง  2  ฝุาย”56  ทั้งเป็นการบรรเทาความ
โลภความตระหนี่ออกจากใจของผู้ให้ด้วย 

ส่วนธรรมทาน หมายถึง การให้ธรรมเป็นทานหรือการแสดงธรรมหรือหลักการด ารงชีวิต
หรือการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตถือว่าเป็นธรรมทาน และอภัยทานนั้น
หมายถึงการให้ทานด้วยการให้อภัย คือไม่ถือโทษโกรธ หรือการผูกโกรธต่อคนที่โกรธ หรือเป็นเจ้า
กรรมนายเวรของตนหรือคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง เป็นต้น เรียกว่าอภัยทาน “ อภัยทาน” เป็นค า 

ในภาษาบาลีประกอบขึ้นจากอ+ภย+ทานหมายถึงการให้ความไม่มีภัยหรือปลอดภัย57ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้ให้ความหมาย “อภัยทาน” ว่าการให้ความไม่มีภัย58

เช่นเดียวกัน ค าว่าอภัยทานเป็นการให้ที่เป็นมหาทานคือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้ในอภิสันทสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้เป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ าเลิศรู้กันมานานรู้กันว่า
เป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็
จักไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้าน59 

                                                           
53 ส .ส. (บาลี) 15/42/36, ส .ส. (ไทย) 15/42/58. 
54 องฺ.ปญฺจก. (บาลี) 22/44/46, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/44/72. 
55 องฺ.ฉกฺก. (บาลี) 22/37/323, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) 22/37/486. 
56 แม่ชีดวงพร  ค าหอมกุล, “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในธัมมปทัฏฐกถา”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 61. 
57 พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 12, 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า380. 
58 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค

พับลิเคชั่น, 2546), หน้า1331. 
59 องฺ .อฏฺฐก.(ไทย) 23/39/300-301. 
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จากความหมายของทานตามที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมบ่งชี้อยู่ในตัวเองว่า  ทานท าหน้าที่ใน
เวลาเดียวกัน  ได้แก่ (1) สงเคราะห์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืนบ้าง (อามิสทาน) (2) 
ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยเจตนาอันงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีบ้าง (ธรรมทาน) (3) การให้ความ
ปลอดภัย  ให้ความไม่มีภัยแก่ตนและผู้อ่ืน  ไม่ถือโทษโกรธเคืองในการล่วงละเมิดของผู้อ่ืน(อภัยทาน) 
การให้อภัยเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเป็นการให้ที่ง่าย  แต่คนเราท าได้ยากเพราะมีกิเลสอยู่ใน
ใจ  ต้องอาศัยการฟังธรรม  จึงจะเห็นคุณปะโยชน์ของการให้อภัยแล้วจะให้อภัยได้ง่าย  ดังมีข้อความ
ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกายจริยาปิฎกว่า  “ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะ”60 “ทานมีการบริจาคเป็น
ลักษณะ  มีการก าจัดโลภะความอยากได้เป็นรส”61 
 2. สีลมัย  หมายถึงบุญเกิดขึ้นมาจากการรักษาศีลซึ่งค าว่าศีล  หมายถึง   เจตนาเป็น
เครื่องเว้น  “ได้แก่เว้นจากการคิดล่วงละเมิด  ค าว่าละเมิดในแง่หนึ่ง  คือ  ละเมิดระเบียบ  ละเมิด
กฎเกณฑ์  บทบัญญัติ  ละเมิดวินัยที่วางกันไว้  อีกแง่หนึ่งก็คือละเมิดต่อผู้อ่ืน  มองอีกด้านหนึ่ง  ศีล  
อยู่ที่ความส ารวมระวัง  กล่าวคือ  การส ารวมระวังคอยปิดกั้นหลีกเว้นไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นได้
นั่นเอง”62“และถ้ามองให้ลึกที่สุดสภาพจิตของผู้ไม่คิดจะละเมิดไม่คิดจะเบียดเบียนใครนั่นแหละเป็น
คือตัวศีล”63 ซึ่งการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของหมู่ชน  การจัดการสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้
เรียบร้อยและเกื้อกูลการด ารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้น  ศีลขั้นพ้ืนฐานหรือระดับเบื้องต้นที่สุด  ก็คือ  
“การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยกายหรือวาจา  และการไม่ท าลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีลของตน  
ศีลขั้นต้นนี้เรียกว่า  ศีล 5  หรือ  สิกขาบท  5”64  ดังมีข้อความว่า  “คนมีศีลไม่ถือเอาสิ่งของ ๆ ผู้อ่ืน
แม้แต่เส้นหญ้า  เป็นผู้ไม่โลภ”65 

 ซึ่งเราจะพบว่าการรักษาศีลนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุขหรือบุญขึ้นมาได้เนื่องจากผู้มีศีลไม่
ว่าจะเป็นศีล 5 ,8,10,227 ก็ตามล้วนเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานของจิตใจในการเคารพสิทธิทั้งทางกาย วาจา 
และจิตใจต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้น ผู้ที่มีศีลจึงเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดสุขหรือบุญให้กับท้ังตนเองและผู้อ่ืนได้ 

3. ภาวนามัย หมายถึง บุญจะส าเร็จหรือเกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญสติภาวนา หรือการ
ฝึกอบรมจิตใจให้เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็ง  ซึ่งค าว่า “ภาวนา” ซึ่งเป็นค าบาลีเป็นกิริยาศัพท์ที่มา
จากค าว่า ภาเวติ ซึ่งตรงกับค าว่า วฑฺเฒติ หรือ ค าว่า วัฒนา เป็นความหมายที่ใช้เรียก ค าว่า ภาวนา 
เฉพาะค าว่า ภาวนา แปลว่า การเจริญ66 หมายถึง การท าให้มีข้ึน , เป็นขึ้น, การฝึกอบรมท าสิ่งที่ยังไม่
มีให้มีขึ้น การบ าเพ็ญ ต่อมานิยมใช้ค าว่า “พัฒนา” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ในภาษาไทย แต่เดิมใช้ค าว่า 
เจริญ พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า เจริญ เป็นการใช้ฝึกอบรม เช่น เจริญสมถ  เจริญวิปัสสนา  แต่เดิมนั้น 
พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า ภาวนา คือ สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ   วิปัสสนาภาวนา 

                                                           
60 ขุ.จริยา.อ. (บาลี) 1/351, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) 9/3/616. 
61 ขุ.จริยา.อ. (บาลี) 1/328, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) 9/3/578. 
62 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับขยายความ, (กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, 2549), หน้า 767. 
63 ขุ.ป. (บาลี) 31/40/46, ขุ.ป. (ไทย) 31/40/60. อธิบายใน วิสุทฺธิ. (ไทย) 1/8. 
64 ที.ปา. (บาลี) 11/315/208, ที.ปา. (ไทย) 11/315/302-305. 
65 ขุ.จู.อ. (บาลี) 1/335, ขุ.จู.อ. (ไทย) 9/3/589. 
66 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),พัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,2544), หน้า 9. 
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ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริง เมื่อกล่าวถึงค าว่า พัฒนา ก็คือ กล่าวถึงความเจริญ 
เป็นค าเรียกให้เข้าใจง่าย 67 

จากการกล่าวมาท้ังหมดเราจะพบว่า การภาวนาย่อมก่อให้เกิดบุญโดยเฉพาะบุญจะเป็น
บุญที่เกิดกับตนเอง และผู้อ่ืนด้วยพลังของจิตที่เข้มแข็งในการแผ่เมตตาจิตไปให้ทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน 
ดังนั้น การภาวนาจึงก่อให้เกิดบุญ 
 ในหลักของบุญกิริยาวัตถุทั้ง 3 ประการนั้นก็เป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่มีอยู่ในเนื้อหา
ของประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก (1) เพ่ือการรักษาศีล โดยการรักษาศีล
นั้นทุกคนที่มาร่วมงานคือมุ่งหวังจะเอาข้าวน้ าผลาหารต่างๆที่เตรียมมาไว้เพ่ืออุทิศให้กับเปตชนใน
ช่วงเวลาตี 5 ของเช้าวันงานต้องรับศีล 5 ก่อน เพ่ือเป็นบาทฐานในการท าบุญเพราะการท าบุญที่ดีนั้น
จะต้องมีศีลเป็นอันดับแรกก่อน (2) เพ่ือการให้ทาน ก็ดังที่ได้อธิบายมาทั้งหมดว่าการท าบุญข้าว
ประดับดินนี้ก็มุ่งที่จะก่อให้เกิดการท าบุญท าทานทั้งทานเพ่ือพระสงฆ์และทานเพ่ือผู้ตาย เช่น การ
ท าอาหารคาวหวาน หรือทรัพย์ที่ผู้ตายจะมารับเอาไปใช้ได้ รวมถึงอาหารที่น ามาถวายพระในวันนั้นก็
เป็นการให้ทานหรือการท าบุญให้ทานเหมือนกัน ซึ่งนับว่าเป็นความห่วงใยที่ผู้ที่มีชีวิตมุ่งจะท าเพ่ือคน
ที่ตนรัก (3) เพ่ือการเจริญภาวนา ในที่นี้ภาวนาหมายถึงการลงมือท าด้วยความตั้งอกตั้งใจ จะเป็นว่า
การท าบุญข้าวประดับดินที่จัดท าขึ้นมานี้ไม่ได้เป็นแค่บุญข้าวประดับดินที่สักว่าแต่ท าส่งๆไป แต่เป็น
การท าด้วยความเต็มใจและตั้งใจท าเพ่ือหวังผลคือบุญที่ผู้จากไปจะได้รับอย่างเต็มที่ดังนั้นการท าบุญ
ข้าวประดับดินนี้จึงเป็นงานที่เกิดมาจากบุญเป็นงานบุญที่เพียบพร้อมไปด้วยบุญทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าวมาแล้วนั้น 

3.9 ค้าสอนเรื่องการให้ทาน 
ในประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น ถือ

ว่ามีหลักธรรมประการหนึ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็ได้แก่หลักธรรมเรื่อง “ทาน” คือการให้ทานใน
พระพุทธศาสนา ซึ่ง ค าว่า ทานนั้นหมายถึงการให้หรือสิ่งของที่ให้68 ในพระไตรปิฎกนั้นระบุว่าการให้
ทานย่อมมีเปูาหมายหรือจุดประสงค์ของการให้ ซึ่งการให้ทานนั้นมีปรากฏให้เห็นในพระสูตรต่างๆ
หลานพระสูตรและแม้แต่ในมังคลัตถทีปนีได้กล่าวถึงจุดประสงค์การให้ทานไว้2ประการคือ 

1. ให้เพ่ืออนุเคราะห์คือการช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากไร้ด้วยความสงสารมีจิตเมตตาไม่
หวังผลตอบแทนจากสิ่งที่ตนให้ไปเพราะคิดว่าผู้ที่มีความเดือดร้อนตกยากล าบากเมื่อได้รับการ
ช่วยเหลือจะส่งผลให้เขามีจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.ให้เพ่ือบูชาคุณได้แก่ถวายทานในพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและ
พระสงฆ์สาวกเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่ชาวโลก69 

                                                           
67 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ 15, (กรุงเทพฯ : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2547), หน้า 10-15. 
68 ที.ปา.(ไทย)11/32,313/51,295. 
69 พระสิรมิังคลาจารย,์ มังคลัตถทปีนีแปล เล่มที่ 3, พิมพ์ครั้งท่ี18,(กรุงเทพมหานคร :มหามกฏุราช

วิทยาลัย, 2537), หน้า17. , ปิ่นมทุุกัณฑ,์ มงคลชีวิต,(กรุงเทพมหานคร : มหามกฏุราชวิทยาลัย,2535),หน้า211. 
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นอกจากนั้น การให้ทานนั้นยังมีลักษณะของการให้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 5ประการ
ด้วยกันคือทานด้วยศรัทธาทานโดยเคารพทานตามกาลอันควรทานด้วยจิตอนุเคราะห์ทานไม่กระทบ
ตนและผู้อื่น70ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ให้ทานด้วยศรัทธาคือการให้ด้วยเชื่อว่าผลของการให้ทานนั้นมีประโยชน์เกื้อกูลแก่คน
อ่ืนผู้ให้มีใจดีเบิกบานและอ่ิมใจเมื่อให้ทานแล้วนอกจากนี้มีความเชื่อว่าผลของการคิดดีพูดดีและท าดี
ย่อมมีผลตอบสนองแก่บุคคลผู้ท าต้องติดสอยห้อยตามผู้ท าไปเหมือนเงาตามตัว 

2. ให้ทานโดยเคารพคือให้ด้วยการนอบน้อมอ่อนละมุนละม่อมให้ด้วยวาจาไพเราะ
อ่อนหวานและให้ด้วยน้ าใจอ่อนน้อม 

3. ให้ทานตามกาลคือให้ในกาลอันสมควรเช่นถวายผ้าอาบน้ าฝนในฤดูการเข้าพรรษา
หรือเวลาออกพรรษาถวายผ้าจ าน าพรรษาตลอดท้ังถวายภัตตาหารเช้าเพลเป็นต้น 

4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้เกื้อหนุนโอบอ้อมอารีเมตตาและให้อุดหนุนเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือด้วยกรุณาท่านแสดงผลของการให้ทานตามกาลและการให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ว่าจะเป็นคน
มั่งค่ังมีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องใช้สอยเหลือเฟือและมีความประสงค์เต็มเปี่ยม 

5. ให้ทานไม่กระทบกระทั่งตนและคนอื่นคือให้ตามก าลังของตนที่มีอยู่และไม่ต้องรบกวน
ของคนอ่ืนมาให้ทานท่านแสดงผลของการให้ทานข้อนี้ว่าจะเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากและมีโภค
ทรัพย์ปราศจากภัย71 

นอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงสัปปุริสทานสูตร8ประการดังนี้ 
1. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สะอาด 
2. สัตบุรุษย่อมให้ของที่ประณีต 
3. สัตบุรุษย่อมให้ของตามกาล 
4. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สมควร 
5. สัตบุรุษย่อมเลือกให้ 
6. สัตบุรุษย่อมให้เป็นนิตย์ 
7.สัตบุรุษก าลังให้ก็ท าจิตให้ผ่องใส 
8.สัตบุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจ72 
นอกจากนั้น ทานยังสามารถแบ่งตามสิ่งที่ให้ทานมี2ประเภทคือ 
1. อามิสทานหรือวัตถุทานได้แก่การให้วัตถุสิ่งของต่างๆสรุปรวมเป็นปัจจัย 4เป็นกุศล

เจตนาที่เกิดข้ึนด้วยความรัก73 
2. ธรรมทานได้แก่การให้ธรรมเป็นทาน74ค าว่า “ธรรมทาน” ได้แก่การให้ธรรมเป็นทาน

คือแนะน าสั่งสอนให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในธรรมหรือกล่าวธรรม75ให้ความรู้ความถูกต้องดีงามค าสอน 

                                                           
70 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22 / 148 / 244. 
71 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และคณะ, หลักการด้ารงชีวิตในสังคม, พิมพ์ครั้งท่ี2, (กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลยัรามค าแหง), 2533. 
72 องฺ.อฏฺฐก.(ไทย)23/37/296-297. 
73 องฺ. ทุก.(ไทย) 20 / 142 / 119. 
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มุ่งเน้นให้น าไปปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง หรือแบ่งตามลักษณะของการให้เป็น 2 ประเภท 
คือ 

1. สังฆทานคือการให้แก่สงฆ์หมู่ใหญ่หรือให้เพ่ือส่วนรวมคือการให้โดยไม่จ าเพาะเจาะจง
ในบุคคล76 

2. ปาฏิบุคลิกทานให้เจาะจงแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในทักขิณาวิภังค
สูตรถึงการให้เจาะจงในบุคคล77 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นผู้ให้และผู้รับทานพระพุทธองค์ทรงก าหนดไว้คือพุทธบริษัท4 
ประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึงมีหน้าที่บ ารุงอุปัฏฐาก 

1. ผู้ให้ทานในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทายก (ผู้ให้ชาย) ทายิกา (ผู้ให้หญิง)78

คุณสมบัติของทายกคือก่อนให้ก็มีใจดีขณะให้ก็มีจิตใจเลื่อมใสเมื่อให้แล้วก็มีใจชื่นบานมีความย าเกรง
ในผู้รับและอุปัฏฐากบ ารุง 

2. ผู้รับทานในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิคาหก (ผู้รับ) จะเป็นบุคคลดีมากดีน้อย
หรือเลวอะไรก็ตามทานนั้นมันก็ต่างๆกัน79มีองค์ 3คือเป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะเป็นผู้
ปราศจากโมหะหรือเป็นพระอริยบุคคลเมื่อผู้ให้ผู้รับมีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมได้รับผลบุญคือความสุข 

อานิสงส์หรือผลต่างๆของการให้ทานที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตตันตปิฎกหลาย
พระสูตรว่าการให้ทานนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดส าหรับช่วยส่งเสริมความร่วมมือกันในทางสังคมเป็นการเชื่อม
ช่องว่างทางสังคมและทางเศรษฐกิจสร้างความรักใคร่ในหมู่คณะให้เกิดความสามัคคีส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จดังพระด ารัสว่า “ถ้าบุคคลตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหลังจาก
ให้ทานคือข้าวน้ าผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือ
พราหมณ์เขาจะบรรลุถึงความปรารถนานั้นได้ถ้าเขาเป็นผู้มีศีลมิใช่เป็นผู้ทุศีล”80และทรงเน้นให้เห็น
ความส าคัญของผู้ให้ที่เป็นทานบดีก็พึงได้รับการอนุเคราะห์จากพระอริยบุคคลให้สมกับคุณความดีของ
ตนที่ตนได้บ าเพ็ญมาดังพระพุทธด ารัสว่า ทานบดีย่อมได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากพระ
อรหันต์และอานิสงส์ที่พึงได้รับอื่นๆรวม 7 ประการคือ 

1. พระอรหันต์พึงอนุเคราะห์ทานบดี 2. พึงเข้าไปหาทานบดี 
3. พึงรับไทยทานของทานบดี  4. พึงแสดงธรรมแก่ทานบดี 
5. กิตติศัพท์ทานบดีพึงขจรไป  6. ทานบดีเข้าไปยังสังคมใดๆพึงเป็นผู้แกล้วกล้า

ไม่เก้อเขิน 
                                                                                                                                                                      

74 องฺ. ทุก.(ไทย) 20 / 142 / 120.อร่ามอินพุ่ม, มงคลชีวิต38ประการ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์เพชรกะรัต, 2537),หน้า102 

75 พระราชสุธี (โสภณ โสภณจิตฺโต), อุทยานบุญ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ง, 
2548),หน้า183, สุเมโธภิกฺข,ุ มงคลธรรมน าชีวิต, แสงเดือนอีสาน, ปีท่ี3ฉบันท่ี11 (ธันวาคม2547): 

หน้า57-58 
76 ม.อุ. (ไทย) 14/380/429 
77 ม.อุ. (ไทย)14/379/427. 
78 พระธรรมปิฎก.(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า 94. 
79 พุทธทาสภิกขุ, ทานศีลภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์, ม.ป.ป.),หน้า 19. 
80 องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) 23/35/292. 
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7. คนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานบดียินดีให้ทานสม่ าเสมอหลังจากตายแล้วพึงไป
เกิดในสุคตโิลกสวรรค์81 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของทานในระดับพ้ืนฐานไว้อีก5
ประการคือ 

1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก 
2. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
3. กิตตศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 
4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 
5. ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์82 
การให้ทานผู้ให้และผู้รับย่อมได้รับอานิสงส์ทั้ง2ฝุายไม่สูญหายไปไหนสมดังพุทธภาษิตว่า 

“ ทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคาหกคือ 
1. ให้อายุ   2. ให้วรรณะ (ผิวพรรณ) 
3. ให้สุขะ (ความสุข)  4. ให้พละ (ก าลัง) 
5. ปฏิภาณให้ปัญญา 
ครั้นให้สิ่งเหล่านี้แก่ผู้อ่ืนแล้วตนเองก็เป็นผู้พึงได้รับอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณ

เช่นเดียวกัน”83พระด ารัสนี้ชี้ให้เห็นลักษณะของกฎแห่งกรรมที่ว่า “ บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับ
ผลเช่นนั้นผู้ท ากรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ท ากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว”84 

จากการกล่าวมาทั้งหมดเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาได้อธิบายถึงการให้ทานว่ามี
อานิสงส์มากและให้คุณค่ากับผู้ที่มีความเสียสละให้ปันสิ่งของเป็นทานแก่ผู้มีศีล และเมื่อผู้ใดได้ให้ทาน
แก่ผู้มีศีลผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์หรือบุญนานัปการ 

ในเนื้อหาของประเพณีการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายนั้นก็มีเนื้อหาของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง การให้ทาน แทรกอยู่ในทุกกรณีเริ่ม
จากการน าข้าวน้ าสิ่งของที่เรียกว่าไทยธรรมมาถวายแด่พระสงฆ์ในวัด เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยัง
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความเชื่อว่าผลทานนี้จะมีผลกับเขาเหล่านั้น ดังนั้นประเพณีการท าบุญข้าว
ประดับดินจึงถือว่าเป็นประเพณีการให้ทานเป็นหลัก 

 
3.3 ข้อมูลพื้นที่ศึกษา “เขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
 ก่อนที่เราจะศึกษาประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น ประเด็นแรกที่เราจะพึงท าความเข้าใจก็คือ ประเด็นเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดและความเป็นมาของพ้ืนที่ศึกษาก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 3.2.1 ประวัติศาสตร์เมืองหนองคาย 

                                                           
81 องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) 23/57/109-111. 
82 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/35/56. 
83 องฺ. ปญฺจก. (ไทย) 22/37/58. 
84 ส .ส. (ไทย) 15/256/374 . 
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 เมืองหนองคายมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารล้านช้างตลอดยุคสมัย ดังเช่นปรากฏเป็นชื่อ
เมืองเวียงคุก เมืองปะโค เมืองปากห้วยหลวง (อ าเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน) และนอกจากนี้ยังปรากฏใน
ศิลาจารึกจ านวนมากที่กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์ได้สร้างไว้ในบริเวณจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะเมือง
ปากห้วยหลวงเป็นเมืองลูกหลวง นอกจากนี้ในรัชสมัยพระเจ้าวรรัตนธรรมประโชติฯ พระราชโอรสใน
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดมุจลินทรอารามอยู่ที่เมืองห้วยหลวง และยังพบ
จารึกที่วัดจอมมณี ลงศักราช พ.ศ. 2098 จารึกวัดศรีเมือง พ.ศ. 2019 จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 
2151 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานอิทธิพลล้านช้างจ านวนมาก เช่น พระธาตุต่าง ๆ 
โดยเฉพาะพระธาตุบังพวน สร้างก่อน พ.ศ. 2106 จารึกวัดถ้ าสุวรรณคูหา (อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวล าภู) ลงศักราช พ.ศ. 2106 กล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้อุทิศข้าทาสและที่ดินแก่วัด
ถ้ าสุวรรณคูหา และได้สร้างพระพุทธรูปไว้ที่พระธาตุบังพวนอีกด้วย 
 เมื่อ พ.ศ. 2322 กองทัพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ชัยชนะกรุงศรีสัตนาคนหุต
เวียงจันทน์แล้ว หัวเมืองหนองคายยังอยู่ใต้ความควบคุมของเวียงจันทน์เช่นเดิมหลังกรณีเจ้าอนุวงศ์ 
พ.ศ. 2369– 2370 ฝุายกรุงเทพฯ มีนโยบายอพยพผู้คนมาฝั่งภาคอีสานจึงยุบเมืองเวียงจันทน์ปล่อย
ให้เป็นเมืองร้าง ชาวเมืองเวียงจันทน์บางส่วนก็อพยพมาภาคกลางและบางส่วนก็อยู่ที่บริเวณเมืองเวียง
คุก เมืองปะโค (อ าเภอเมืองหนองคายในปัจจุบัน) เมื่อจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระยาบ
ดินทรเดชาจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ท้าวสุวอ (บุญมา) เป็นเจ้าเมือง ยกบ้านไผ่ (ละแวกเดียวกับ
เมืองปะโคเมืองเวียงคุก) เป็นเมืองหนองคาย ท้าวสุวอเป็น "พระปทุมเทวาภิบาล" เจ้าเมืองคนแรก มี
เจ้าเมืองต่อมาอีก 2 คน คือ พระปทุมเทวาภิบาล (เคน ณ หนองคาย) ผู้เป็นบุตรและพระยาปทุมเท
วาภิบาล (เสือ ณ หนองคาย) ผู้เป็นหลาน 
 เมื่อ พ.ศ.2428 เกิดสงครามปราบฮ่อครั้งที่สองในบริเวณทุ่งไหหิน (ทุ่งเชียงค า) พวกฮ่อ
ก าเริบตีมาจนถึงเวียงจันทน์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวศึกฮ่อ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคมขณะด ารงพระอิสริยศเป็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพปราบฮ่อครั้งนั้นจนพวกฮ่อ
แตกหนี และสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อไว้ที่เมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2429 ต่อมา พ.ศ. 2434
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น
ประจักษ์ศิลปาคมด ารงต าแหน่งข้าหลวงมณฑลลาวพวน (ภายหลังเปลี่ยนเป็นมณฑลอุดร) ได้ตั้งที่ท า
การที่เมืองหนองคาย ครั้นเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ไทยถูกก าหนดเขตปลอดทหารภายในรัศมี 50 
กิโลเมตรจากชายแดน จึงย้ายกองบัญชาการมลฑลลาวพวนมาตั้งที่ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ า เจ้ าอยู่หั ว  ได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติปกครองพ้ืนที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 
2458 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีค าสั่งสถาปนาเมืองข้าหลวงปกครอง ซึ่งต่อมาเรียกว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัด และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ 
หนองคายจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด 
 ในปี พ.ศ. 2554 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มี
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
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2554) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 โดยให้แยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอปากคาด อ าเภอโซ่
พิสัย อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล และอ าเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัด
หนองคาย ไปตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ 

 3.2.2 ผู้ปกครอง 
 ภายหลังจากที่เมืองหนองคายได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของสยามเมื่อปี พ.ศ.
2370 หลังจากเกิดกรณีของการปราบกบฏพระเจ้าอนุวงศ์แล้วก็ได้มีการตั้งเจ้าเมืองท าหน้าที่ปกครอง
บ้านเมืองมา เมื่อผ่านยุคเจ้าเมืองก็จะเป็นยุคของข้าหลวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

 
 3.2.3 กลุ่มชาติพันธุ์ 
 เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวกว่า 195 กิโลเมตร และเป็น
เมืองหน้าด่านในการท าสงครามในสมัยก่อน จึงท าให้มีการกวาดต้อนอพยพผู้คนจากทั้งฝั่งประเทศลาว
และไทย (ในปัจจุบัน) ข้ามไปมา จึงท าให้มีกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดหนองคาย แต่อย่างไรก็
ตามในบันทึกทางประวัติศาสตร์ ได้บ่งบอกว่ามีกลุ่มคนที่อาศัยเป็นเมืองอยู่ในบริเวณนี้อยู่เดิม ได้แก่ 
เมืองพานพร้าว (อ าเภอศรีเชียงใหม่) เมืองปากห้วยหลวง (อ าเภอโพนพิสัย) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาณาจักร
ล้านช้าง 
 การอพยพท่ีส าคัญ ได้แก่  เจ้าพระยาจักรี  (ร . 1) ในสมัยกรุงธนบุรี  ได้ ตี เมือง
เวียงจันทน์ ในสมัย พ.ศ. 2321 ได้กวาดต้อนผู้คนจากเวียงจันทน์ มาไว้ที่ พานพร้าว ปะโค เวียงคุก 
สมัยเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369 มีการกวาดต้อนผู้คนในเขตหัวเมือง ไปไว้ที่เวียงจันทน์  พ.ศ. 2371 ท้าวสุ
วอธรรมา (บุญมา) รบชนะเจ้าอนุวงศ์ กวาดต้อนผู้คนกลับมาไว้ฝั่งไทย   
 สมัยสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2436 มีการอพยพมาอยู่ฝั่งไทยเกือบครึ่งเมือง โดยพระยาศรี
สุรศักดิ์ เจ้าเมืองบริคัณฑนิคม มาอยู่บ้านหนองแก้ว ปัจจุบันคือ อ าเภอรัตนวาปี , พระกุประดิษฐ์บดี 
เจ้าเมืองจันทบุรี อพยพมาบ้านท่าบ่อเกลือ ปัจจุบันคือ อ าเภอท่าบ่อ 
 ในปัจจุบันกลุ่มคนที่อพยพมาอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย ได้มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยน
เอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กลมกลืนกับชาวพ้ืนเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมจนแทบไม่เห็นความแตกต่าง ทั้ง
การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณีต่าง ๆ จะสังเกตได้เฉพาะส าเนียงของภาษาพูด ที่ยังคงเหลือเค้าให้
ทราบว่า เดิมเป็นชนเผ่าไหน ซึ่งพอจ าแนก ได้ดังนี้ 
 กลุ่มชาวไทอีสาน/ลาวอีสาน เนื่องจากเดิมเป็นอาณาจักรล้านช้างจึงนับเป็นกลุ่มลาวล้าน
ช้างด้วยแต่ถึงอย่างไร หน้าตา ผิวพรรณ ส าเนียงการพูด ก็แตกต่างจากชาวลาว จึงน่าจะเรียกว่าไท
อีสาน ถือว่าเป็นกลุ่มชนที่มากที่สุดในจังหวัดหนองคาย 
 กลุ่มไทพวน มีถิ่นฐานเดิมจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว อาศัยอยู่ที่อ าเภอ
ศรีเชียงใหม่ ชาขวพวนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เป็นคนใจบุญสุนทาน ท าบุญเข้าวัดประจ า 
และยังรักษานบธรรมเนียมและประเพณีต่าง ๆ ไว้อย่างเหนียวแน่นถึงปัจจุบัน อาทิ เดือนอ้าย มี
ประเพณีบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญข้าวหลาม เดือนสามเป็นบุญก าฟูา เดือนห้าบุญสงกรานต์ เดือนแปดบุญ
เข้าพรรษา เดือนเก้าบุญห่อข้าวด าดินหรือสารทพวน 85 
                                                           

85
 ชลธิชา บ ารุงรักษ์, มยุรี  ถาวรพัฒน์ , ภาษาและหนังสือ. วัฒนธรรม วารสารราย 3 เดือน ฉบับที่ 1 (มกราคม -

มีนาคม 2559).หน้า   74. 
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 กลุ่มไทลื้อ/ไทด่าน/ไทเหนือ เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ปัจจุบันอยู่ที่อ าเภอสังคมและอ าเภอโพธิ์ตาก 
 กลุ่มชาวญวน อพยพมาในสมัยสงครามอินโดจีน พร้อมๆ กับเจ้าเมืองจันทบุรี มาอยู่ที่
อ าเภอท่าบ่อตามประวัติศาสตร์เดิม มีกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆ อพยพมาที่ จังหวัดหนองคาย 
มากกว่านี้ แต่ปัจจุบัน ไม่สามารถหาหลักฐาน หรือ สิ่งบอกเหตุว่าเป็นชนกลุ่มนั้นๆ หรือไม่ เนื่องจากมี
การกลมกลืนกันเป็นไทอีสาน เกือบหมดแล้ว และมีบางส่วนที่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 
มาตั้งถ่ินฐานในอ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอโพนพิสัย ซึ่งเรียกว่า ไทครัว เพราะในหมู่บ้านหนึ่งๆ จะมา
จากหลากหลายจังหวัดและไม่สามารถสืบสานชาติพันธุ์ได้และปัจจุบันก็กลมกลืนกับชาวบ้านที่อาศัย
อยู่เดิมเกือบหมดแล้ว 
 3.3.4 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ91,583 ไร่ 
(นับเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคอีสาน โดยพ้ืนที่ทั้งหมดก่อนที่จังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวไป มี
ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร[3]) ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขต
แดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพ้ืนที่ที่ทอดขนานไปตาม ล าน้ า
โขงโดยเฉลี่ย 20 – 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) 
ประมาณ 615 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับก าแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม่น้ า
โขงเป็นแนวพรมแดน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากคาด และอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอ
บ้านดุง อ าเภอนายูง และอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปากชม จังหวัดเลย  
 3.2.5 ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนคนไทยทั่วไปใน
ภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นแนวทางการด ารงชีวิตซึ่งท าให้แดนอีสานอยู่กันด้วยความ
ผาสุก ร่มเย็นตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปีฮีตสิบสอง ดังนี้ เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม เดือนยี่บุญ
คูณลาน เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญพระเวส เดือนห้าบุญสรงน้ าหรือบุญตรุษสงกรานต์ เดือนหก
บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ดบุญช าฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าว
สาก เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน 
 (1) เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย 
 เป็นงานประจ าปีจัดขึ้นที่วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวงชั้นตรี) มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระ
ใสลงมาจากพระอุโบสถแล้วแห่รอบเมือง ในวันที่ 13 เมษายนเพ่ือให้ประชาชนได้สรงน้ า มีการท าบุญ
ตักบาตรวันสงกรานต์ เฉลิมฉลองหลวงพ่อพระใสที่ศาลาหลวงพ่อพระใส วัด โพธิ์ชัย มีงานรื่นเริง
การละเล่นพ้ืนเมือง การกีฬาท้องถิ่น และมหรสพ 5 วัน 5 คืน จนกระทั่งถึงวันที่ 18 เมษายน จึงได้
อัญเชิญหลวงพ่อพระใสกลับขึ้นไปประดิษฐานยังพระอุโบสถตามเดิม ซึ่งทางจังหวัดได้จัดขึ้นทุกปี 
 (2) งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ 
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 ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อ าเภอท่าบ่อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วย
ทอง ฝีมือของช่างฝุายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงาม นั่งขัดสมาธิปางมาร
วิชัย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงเคารพนับถือมาก สร้างเมื่อ พ .ศ. 2105 
โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หล่อโดยใช้ทองค า ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมน้ าหนักได้ 1 ตื้อ (ตื้อ 
เป็น มาตราโบราณของอีสาน) ใช้เวลาในการสร้าง 7 ปี 7 เดือน ทางจังหวัดได้จัดงานนมัสการหลวง
พ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นประจ าทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 
 (3) งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 
 จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ภายในงานจะมีการ
แสดงและการละเล่น มีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
 (4) บุญบ้ังไฟ 
 ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้ปฏิบัติกันมานาน เกี่ยวกับการบูชาเทวดาขอ
ฟูาขอฝน ตามความเชื่อและโบราณกาล เป็นงานใหญ่โตมาก มีการจัดประกวดบั้งไฟประเภทตกแต่ง
สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ประกวดขบวนแห่ และการจุดขึ้นสูงสุด จัดท าในวันเพ็ญเดือน 6 
(พฤษภาคม) ของทุกปี จังหวัดหนองคายได้จัดเป็นการแสดงแสงสีเสียงต านานบั้งไฟพญานาค เกี่ยวกับ
เรื่องพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาคันคาก (คางคก) แล้วมีเรื่องราวไม่ถูกใจกับพญาแถน (พระอินทร์) 
จึงสาบให้แผ่นดินแห้งแล้งจนพญาคันคากแนะน าให้ชาวบ้านจุดบั้งไฟถวายจนฝนตกลงมาในที่สุด 
 (6) แห่เทียนเข้าพรรษา 
เป็นงานประเพณีท้องถิ่นท่ีจัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา ประชาชนตามคุ้มต่างๆ ได้จัดท าต้นเทียนขี้ผึ้งล้วน 
ท าลวดลายสวยงามประดับดอกไม้ มีการประกวดลวดลายสวยงามของต้นเทียนขบวนแห่มีรางวัล จัด
ให้มีในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี 
 (7) แข่งเรือ 
 เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นท่ีจัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา จัดให้มีการแข่งเรือยาวในล าน้ า
โขง โดยประชาชนในคุ้มต่างๆ ได้จัดเรือแข่งจากอ าเภอและบางปีก็มีเรือจากประเทศลาวมาร่วมการ
แข่งขันด้วย เป็นการแสดงถึงความสามัคคีไมตรีที่มีต่อกันมานานโดยจัดให้มีขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 
11 ของทุกปี 
  
 (8) แห่ปราสาทผ้ึง 
 เป็นประเพณีของท้องถิ่นเก่าแก่ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้มีขึ้นควบคู่กันกับงานแข่งเรือ มี
การจัดท าปราสาทผึ้งประกวด และน าลงเรือยนต์ล่องไปตามล าน้ าโขง กลางคืนมีการไหลเรือไฟ
ประดับดวงไฟมากมาย และดูทิวทัศน์แสงไฟกระทบพ้ืนน้ ายามกลางคืนสวยงามมาก เพ่ือนมัสการพระ
ธาตุหล้าหนอง (วัดและองค์มหาเจดีย์ได้พังลงน้ าโขงเมื่อปี พ.ศ. 2390) อยู่หน้าวัดสิริมหากัจจายน์ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 11 จัดพร้อมกันกับงานแข่งเรือประจ าปี 
 (9)วันออกพรรษา 
 จัดเป็นงานต่อจากวันแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือ เป็นวันท าบุญประจ าของท้องถิ่น มีการ
ตักบาตรเทโวภายในเขตอ าเภอเมือง ประชาชนท้องถิ่นถือเป็นวันส าคัญยิ่งไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพ
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อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เมื่อถึงก าหนดวันท าบุญออกพรรษาแล้ว คนส่วนมากจะเดินทางกลับ
บ้านเพื่อท าบุญอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษตามประเพณีนิยมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาแต่โบราณกาล 
 (10) ลอยเรือไฟบูชาพญานาค 
 บั้งไฟพญานาคแม้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามล าน้ าโขงมานานหลายปีแล้วตามค าร่ า
ลือของชาวบ้าน แต่เพ่ิงจะได้รับส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายไม่กี่ปี
มานี้เอง บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากใต้แม่น้ าโขง พุ่งลอยขึ้นสู่อากาศ ประมาณ 20 – 30 
เมตร แล้วก็หายไป ลูกไฟไม่จ ากัดบริเวณที่เกิดและเกิดไม่ค่อยซ้ าที่บริเวณนั้น ขนาดของลูกไฟก็มี
หลายขนาด เช่น ขนาดโตเท่าผลส้ม ขนาดกลางเท่าไข่ไก่ ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ เวลาที่เกิดขึ้นไม่
แน่นอนแต่ต้องมืดค่ าแล้ว บางทีเกิดตั้งแต่หัวค่ า ประมาณ 6 โมงเย็น บางปีเริ่มเกิด 2 – 3 ทุ่ม และจะ
เกิดไปอีกประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง จึงจะค่อยๆ หมดลง จ านวนลูกไฟที่เกิดขึ้นบริเวณหนึ่งๆ มีจ านวนไม่
แน่นอน สถานที่เกิดนั้นจะอยู่ในท้องที่อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นในคืน
วันเพ็ญ เดือน 11 หรือแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี และทางจังหวัดได้จัดงานลอยเรือไฟบูชา
พญานาค ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงใกล้วัดสิริมหากัจจายน์ (วัดธาตุ) อ าเภอเมือง โดยจัดเป็นประเพณี
ทุกปี86 

3.2.6 ประวัติเทศบาลเมืองหนองคาย 
เทศบาลเมืองหนองคายจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ตามพระราช

กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองหนอคาย (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 79 ลง
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478) มีพ้ืนที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร   ต่อมาคงเหลือประมาณ 3.2 
ตารางกิโลเมตร เนื่องจากเขตเทศบาลส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ าโขง เมื่อถึงฤดูฝนระดับน้ าขึ้นสูงและเชี่ยว
มาก เป็นเหตุให้ริมตลิ่งพังลงน้ า จึงท าให้พ้ืนที่ของเทศบาลน้อยลงทุกปี 

ส านักงานเทศบาลเมืองหนองคายเดิมตั้งอยู่ถนนมีชัย โดยเช่าห้องแถวชั้นเดียวอยู่ติดกับ
บ้านพักปลัดจังหวัดทางด้านตะวันออก ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จ ากัด (ปัจจุบันได้รื้อ
ออกปลูกสร้างใหม่เป็นอาคารพาณิชย์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่ปัจจุบัน เลขที่ 
251 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองหนองคาย เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งเป็น
อาคารโรงเรียนช่างไม้ของเทศบาล 

ในปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างส านักงานใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ทรงไทย 
ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ จากเงินกู้ ก.ส.ท. 420,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ขอขยายเขต
จากเดิม 3.2 ตารางกิโลเมตรเป็น 35.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 ต าบล คือ ต าบลในเมือง 
ต าบลมีชัย บางส่วนของต าบลโพธิ์ชัย บางส่วนของต าบลหาดค า ต าบลกวนวัน ต าบลเมืองหมี และ
บางส่วนของต าบลหนองกอมเกาะ ประกอบด้วย 42 ชุมชน 

เทศบาลเมืองหนองคายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ จรดแม่น้ าโขง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลหาดค า 

                                                           
86 ข้อมูลจากสารานุกรมเสรี วิกก้ีพีเดีย “ประวัตศิาสตร์จังหวัดหนองคาย “ ดู https://th. 
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ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัยและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหมีและเทศบาลต าบลกวนวัน 
การปกครอง 
เทศบาลเมืองหนองคายมีเนื้อที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพ้ืนที่ 7 

ต าบลของอ าเภอเมืองหนองคาย (ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่) ได้แก่ ต าบลในเมืองและ
ต าบลมีชัยทั้งต าบล รวมทั้งบางส่วนของต าบลโพธิ์ชัย ต าบลกวนวัน ต าบลหาดค า ต าบลหนองกอม
เกาะ และต าบลเมืองหมี ประกอบด้วย 42 ชุมชน  

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายประกอบด้วย 42 ชุมชน ซึ่งใน 42 ชุมชนนี้ ชุมชนที่
อยู่บริเวณเขตต าบลในเมืองทั้งหมด และต าบลหาดค าบางส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจะ
ถูกเรียกเป็น “คุ้ม” ซึ่งค าว่า “คุ้ม” นั้นหมายถึงหมู่บ้านหรือชุมชนนั่นเอง 



บทท่ี 4 
   

อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินทีม่ีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย 

4.1 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อพระพุทธศาสนา  
 ประเพณีพิธีกรรมการทําบุญข้าวประดับดิน  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชุมชน  ถึงแม้ว่า พิธีกรรมจะเป็นการสมมติขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  และมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือเป็นสื่อที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังหรือที่ได้ตั้งใจเอาไว้  อันจะทําให้
เกิดความสบายใจ มีพลังที่จะดําเนินชีวิตต่อไปทําความดี ดังในกรณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเพณีการทําบุญข้าวประดับดิน   เป็นพิธีกรรมที่มีปรัชญาธรรมเพ่ือเป็นแนวทางของพิธีกรรมนั้น   
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี  อิทธิพลบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการดําเนินชีวิตของชาวจังหวัด
หนองคาย   การนําเอาแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
และโดยเฉพาะประเพณีได้รับการสืบทอดมาจนถึงสมัยป๎จจุบัน  เฉพาะพ้ืนที่ของจังหวัดหนองคาย ซึ่ง
ผู้คนก็มีความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมของชาวพุทธไม่ใช่พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน แต่ในเชิงวิชาการก็มักจะมีผู้
ถามว่าจริงๆแล้วประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนี้ได้รับการสืบ
ทอดมาอย่างไรหรือมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดทางศาสนาใดบ้าง ซึ่งจากการศึกษมาเป็นวงกว้างใน
ประเด็นนี้เราสามารถท่ีจะนํามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงข้อเท็จจริงได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 การท าบุญข้าวประดับดินในพระพุทธศาสนา 
 สําหรับคําว่าบุญข้าวประดับดินนั้น เป็นชื่อที่ตั้งกันในภาคอีสานของไทย อาจจะไม่ใช่ชื่อ
สากล แต่ถ้ากล่าวถึงบุญข้าวประดับดิน การทําบุญอุทิศให้กับผู้ตายหรือเปรตชนนั้น เป็นชื่อของ
ประเพณีที่ที่มีคนรู้จักและมีการตั้งชื่อประเพณีนี้ต่างกัน สําหรับในสังคมอินเดียที่นับถือศาสนา
พราหมณ์ฮินดู การทําบุญอุทิศให้เปรตชนนี้เรียกว่า พิธีศราทธ์ โดยถือเป็นกิจกรรมอันสําคัญและมี
ความจําเป็นซึ่งจะละเว้นไม่กระทําไม่ได้  เรียกว่าเป็นข้อผูกมัดทางความเชื่อที่พวกพราหมณ์หรือฮินดู
จะต้องกระทําเป็นประเพณี  กล่าวคือจะต้องประกอบพิธีศราทธ์กันทุกบ้าน  เพ่ือแสดงความเคารพ
วิญญาณของบรรพบุรุษ  ในโอกาสที่เชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาเยี่ยมบ้านของลูกหลานผู้สืบสายสกุลของ
พวกตน  โดยการทําบุญอุทิศดังกล่าวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการทําบุญในประเพณีการทําบุญให้
ผู้ตายหรือบรรพบุรุษของคนไทยในป๎จจุบัน ซึ่งชาวฮินดูหรือพราหมณ์ในยุคสมัยพุทธกาลนั้นเรียกว่า
เป็นพิธีศราทธ์  
     แต่พอพระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนมาแล้วเจริญแพร่หลายในเวลาต่อมา  ก็มีการปรับประยุกต์
รูปแบบการทําบุญข้าวประดับดินหรือทําบุญอุทิศให้เปรตชนให้พิเศษต่างไปจากรูปแบบของพวก
พราหมณ์  เพราะพ้ืนฐานความเชื่อเดิมของพวกพราหมณ์  ตลอดจนข้อจํากัดของเปูาหมายบาง
ประการ  ไม่สอดคล้องกับหลักการและองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา  เช่น  พวกพราหมณ์มีคติ
ความเชื่อว่าพราหมณ์ด้วยกันเป็นผู้รับทาน  จึงต้องเชิญพราหมณ์มาเลี้ยงดูและรับไทยธรรม  ส่วน
พระพุทธศาสนาจะนิมนต์พระสงฆ์มารับทาน  ทานที่ทําบุญอุทิศให้ก็มีขอบเขตของจุดมุ่งหมายต่างกัน  
โดยพราหมณ์ทําบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ  ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะได้อ่ิมหนําและมีกําลังเดินทาง
ไปสู่ปรโลก   ส่วนคติของพระพุทธศาสนา  ทําบุญอุทิศให้มีเปูาหมายเพ่ือให้เป็นป๎จจัยส่งเสริมให้พวก
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ญาติที่อาจไปเกิดเป็นเปรตได้กระทําความดีด้วยการอนุโมทนา  แล้วสามารถพลิกเปลี่ยนชีวิตของตน   
คือได้รับวิบากที่เกิดจากการกระทําความดี  ในรูปของอาหารและป๎จจัยใช้สอยที่สมบูรณ์ตามเจตนา
ของตน   
  คําว่า เปตโลก  ซึ่งแม้จะมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับเปรตวิสัยตามคติความเชื่อของ
พระพุทธศาสนา  ดังที่ปรากฏในเรื่องเปรตของพระเจ้าพิมพิสารมาเยี่ยมญาติเก่าของพวกตน    เพ่ือรับ
ส่วนบุญ  แต่ก็มีความแตกต่างกันในบางประเด็น  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของการรับส่วนบุญซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเภทของเปรตและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ด้วย     
  อนึ่ง  ในสมัยของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งอดีตก็ปรากฏว่ามีการทําบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้ตาย 
(ข้าวประดับดิน) เช่น ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ อุบาสกผู้เป็นพระอริยสาวกคนหนึ่ง
ทําบุญอุทิศที่ตนได้รับจากการรักษาศีลและเจริญภาวนาแก่ช่างตัดผม1 หรือแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้า
ในอดีตอีกหลายพระองค์  ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงเรื่องเปรตที่เคยเป็นญาติของพระ
เจ้าพิมพิสาร  เมื่อครั้งที่ทรงเป็นสมุห์บัญชีประจําราชสํานักในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ 
ไปทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ว่าพวกตนจะได้รับส่วนบุญที่ญาติทําบุญอุทิศให้(ข้าวประดับดิน)
เมื่อใด  แต่ต่างก็สิ้นหวังเพราะได้รับการปฏิเสธถึงผลสําเร็จที่พวกตนจะได้รับในสมัยของพระพุทธเจ้า
หลายพระองค์นั้น  ต้องรอคอยให้ญาติทําบุญข้าวประดับดินให้กับผู้ตาย  ซึ่งพวกตนมาอย่างยาวนาน
ด้วยความทุกข์ทรมาน  จนตกมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม  จึงได้รับส่วนบุญจากทานที่
พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์แล้วทําบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้ตาย ข้าว
ประดับดินแก่พวกตน2  และก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่กล่าวถึงความเป็นมาของการทําบุญข้าวประดับ
ดิน   
  กล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องบุญข้าวประดับดินของชาวพระพุทธศาสนา  มีเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักความเชื่อและแนวปฏิบัติของพระพุทธศาสนา  หรืออาจเรียกว่าการปฏิรูป  ด้วย
วิธีการปรับฐานความเชื่อที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น  เพ่ือให้กลมกลืนกับหลักความเป็นจริงโดยอิงมาตรฐาน
เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเกณฑ์ชี้ วัดตัดสิน  การยืดหยุ่นจึ ง เป็นวิธีที่ ดีที่สุ ดของการประกาศ
พระพุทธศาสนาในช่วงแรก  เห็นได้จากที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิเสธการทําบุญข้าวประดับดิน  เพ่ือ
อุทิศส่วนบุญให้ผู้ตาย ด้วยทรงเห็นว่ามีเปูาหมายให้คนในสังคมมีความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
เพียงแต่ทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําบุญข้าวประดับดินบางประการ  เช่น ทรงแนะนําให้ถวายทาน
แก่พระสงฆ์ผู้เป็นบุญเขตแทนที่จะเป็นพวกพราหมณ์  พร้อมทั้งยังทรงชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและ
ประโยชน์ของการทําบุญข้าวประดับดินอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น    
 อีกอย่างหนึ่ง  การทําบุญข้าวประดับดิน ตามแนวของพิธีศราทธ์อันเป็นประเพณีเก่าที่
ชาวบ้านนิยมกระทํากันมาแต่เดิมนั้น  ไม่มีข้อตําหนิทางจริยธรรมแต่ประการใด  ทั้งไม่ใช่ประเพณีของ
คนปุาอนารยะ  และไม่ใช่ประเพณีที่กระทําด้วยความปุาเถื่อนรุนแรง  เช่น ปลิดชีพปศุสัตว์หรือแม้แต่
ปลิดชีพมนุษย์เพ่ือบูชายัญ  หากแต่เป็นประเพณีที่กระทําเพ่ือมุ่งทําบุญข้าวประดับดิน แก่ผู้ที่เป็นญาติ
ของตน  และกระทําตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานแล้ว   

                                                           
1 ขุ.ชา.อ. (ไทย) 3/172-173.   
2 พระพุทธโฆษาจารย์, ธมฺมปทฏฺ กถา  ป โม  ภาโค, หน้า 93-94.  
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 ด้วยเหตุนี้  พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าพิธีกรรมนี้ไม่ดี  ควรยกเลิกหรือลบล้างให้
หมดไป  แต่คล้ายกับทรงขยายให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น  โดยทรงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจาก
กิจกรรมนี้หลายด้าน  ให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายว่ากระทําเพ่ืออะไร  และเพราะเหตุใดถึงต้องกระทํา  
กระทําแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร  ที่สําคัญทรงสอนให้กระทําแก่ผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายและผู้
มีอุปการคุณทั้งหลายนอกเหนือจากญาติของตน  รวมถึงทําบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้ตาย (ข้าวประดับดิน)
แบบเป็นสากลแก่สรรพสัตว์ตามหลักของอโนธิสผรณาด้วย  ไม่ได้ทรงกําหนดให้กระทําแก่ญาติฝุาย
บิดา (บุรพบิดร) เพียง 3 ชั้นเหมือนอย่างประเพณีของพวกพราหมณ์  เพราะนั่นเท่ากับเป็นการตัด
โอกาสการได้รับส่วนบุญของญาติอ่ืน ๆ ไล่ไปตั้งแต่ญาติชั้นที่สูงขึ้นไปกว่าทวดไปจนถึงญาติที่เป็นต้น
ตระกูล  ทั้งที่เป็นญาติฝุายมารดา  กระทั่งญาติที่นับถอยหลังลงมาจากญาติฝุายบิดา 3 ชั้นนั้น  
ตลอดจนผู้มีอุปการคุณและมิตรสหายทั้งหลายซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในฐานะต่าง ๆ ด้วย 
 แนวคิดเรื่องประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น
เป็นพิธีกรรมหรือความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดมาจากการสืบสานมาจากพระพุทธศาสนาจะนําเอามา
ประยุกต์ใช้และถูกนํามาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยต่างๆกัน เนื่องจากแนวคิดดั้งเดิมเป็น
แนวคิดท่ีจะไม่สอดคล้องกับยุคสมัย แต่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายชาวคุ้มต่างๆก็จะมีปรับประยุกต์
การประกอบพิธีกรรมนี้ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเนื้อหาหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแกนกลาง 
 4.1.2 อิทธิพลของการท าบุญข้าวประดับดินในสังคมไทย 
 สําหรับความสัมพันธ์ของประเพณีการทําบุญข้าวประดับดินในสังคมไทย จะพบว่า 
ลักษณะของการประกอบพิธีกรรมเพ่ือทําบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมีอยู่ทั่วทุกภาคของ
สังคมไทย แต่มีชื่อเรียกประเพณีนี้แตกต่างกัน ในภาคกลางเรียกชื่อว่า เทศกาลสารทไทย เป็นเทศกาล
ที่ปฏิบัติกันในภาคกลาง ส่วนภาคอ่ืน ๆ ก็มีพิธีคล้าย ๆ กันนี้ เช่น  กินก๋วยสลากของภาคเหนือ บุญข้าว
ประดับดินและบุญข้าวสากของภาคอีสาน และบูชาข้าวบิณฑ์ของภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) พิธีสารทของภาคกลาง  
 สําหรับพิธีกรรมนี้นิยมทําในฤดูที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ ระหว่างเดือน 6-8 ดังที่ สมชัย ใจดี 
และบรรยงค์ ศิริวิริยาภรณ์ กล่าวถึงประเพณีนี้ว่า เมื่อถึงกําหนดสารทชาวบานจะจัดอาหารและเครื่อง
ไทยทาน ตามกําลังของตน นําไปวัดและจับสลากซ้ือพระท่ีจะถวายจับสลากได้พระรูปใดก็ถวายตามนั้น
ไม่มีการเจาะจง อย่างไรก็ตามประเพณีสารทกล่าวว่า เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้วประเพณีสารทของไทยภาคกลางจะตรงกับวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 พิธีนี้เป็นของ
พราหมณ์มาก่อนเป็นการทําบุญเนื่องในพิธีเพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนาและเพ่ือเช่นบรรพชน3 
 (2) พิธีตานก๋วยสลากหรือกิ๋นก๋วยสลาก  
 ในทางภาคเหนือของไทย มีเทศกาลที่คล้ายกับพิธีสารทของภาคกลาง คือ “กิ๋นก๋วย
สลาก” หรือ “กินก๋วย” หรือ “ดานก๋วยสลาก” (คําว่า “ก๋วย” คือ ชะลอม) เหตุที่ชื่อของประเพณีมี
หลายชื่อเพราะท้องถิ่นต่าง ๆ ในภาคเหนือเรียกชื่อประเพณีนี้แตกต่างกัน แต่ความหมายก็เหมือนกับ
คําว่า “สลากภัต” นั่นเอง คือ การถวายอาหารตามสลาก เป็นการถวายทานที่มีจุดมุ่งหมาย เช่น 
                                                           

3 สวิง บุญเจิม. มรดกอีสาน, พิมพ์คร้ังที่4 , (อุบลราชธานี : สํานักพิมพ์มรดกอีสาน , 2539). หน้า
536. 
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เกี่ยวกับการถวายสังฆทาน ผู้ถวายจะเลือกพระไม่ได้นับว่าเป็นการถวายทาน ที่ให้ความยุติธรรมแก่
พระเป็นอย่างดี จตุป๎จจัยที่ใส่ในก๋วยสลาก คือ การถวายคาวหวานชุดหนึ่ง มีของบริวารอ่ืนอีก เช่น 
หมาก เมี่ยง บุหรี่ ผ้าสบง เงินติดยอด เป็นต้น บางทีก็เป็นสลากหลวงมีลักษณะเป็นตะกร้าใหญ่หรือ
เป็นปราสาท หรือเรือนไม้มีเครื่องเรือนครบ ถ้าพระเณรรูปใดถูกจับได้ เรียกว่าได้ “สลากโชค” ก็จะ
เดินไปท่ีไทยทานนั้นตั้งอยู่ เจ้าของสลากก็จะยกสลากประเคนให้ เมื่อพระให้พรก็จะกรวดน้ําอุทิศส่วน
กุศลตามที่เจ้าภาพเขียนไว้ในสลาก พิธีนี้สุเมธ  เมธาวิทยกุล กล่าวว่า ประเพณีตานก๋วยสลากของ
ภาคเหนือ จะเริ่มตั้งแต่วันสิ้นเดือน 12 เหนือ (สิ้นเดือน 10) หรือก่อนออกพรรษา 15 วัน เชื่อกันว่า
เป็นระยะเวลาที่ยมบาลปล่อยเปรต เพ่ือให้มารับส่วนกุศล ถ้าไม่ได้รับส่วนกุศลก็จะสาปแช่งลูกหลานว่า 
เป็นคนอกตัญํูไม่รู้คุณที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับได้สร้างสมทรัพย์สมบัติไว้ให้ ลูกหลานกลัวคําสาปแช่ง
อัปมงคลนี้ จึงต้องทําบุญตานก๋วยสลาก จนเป็นประเพณีสืบมา4  
 (3) พิธีบูชาข้าวบิณฑ์-พิธีส่งตายายและชิงเปรตของภาคใต้ 
 พิธีบูชาข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีของชาวใต้ เกี่ยวกับเรื่องนี้คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติได้กล่าวว่า กระทําขึ้นในวัน 1 ค่ํา เดือน 10 เรียกวันนี้ว่า “วันรับตายายและบูชาข้าวบิณฑ์” 
หมายถึง การต้อนรับการกลับสู่บ้านเดิมของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว ด้วยการสังเวยเลี้ยงข้าว
บิณฑ์ (ก้อนข้าว) เชื่อว่าในช่วงนี้ยมบาลปล่อยเปรตมารับส่วนกุศล และจะเรียกกลับในวันแรก 15 ค่ํา 
เดือน 10 ก่อนพิธีกรรมนี้หนึ่งวัน คือ วันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 เวลากลางคืน พระสงฆ์จะสวดมนต์ด้วย
พระสูตรที่เป็นเรื่องเปรต เช่น ติโรกุฑฑสูตรเป็นต้น (สูตรที่เกิดจากการตรัสพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าในคราวที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวฬุวันและอุทิศส่วนกุศลให้พระญาติ) พอรุ่งขึ้น
ชาวบ้านก็นําข้าวบิณฑ์ คือ ข้าวสุกจากข้าวใหม่ใส่ในชามที่มีฝาปิด ไปวัดวางไว้แถวหน้าพระสงฆ์ ข้าว
บิณฑ์นี้จัดเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเฉพาะครอบครัวหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าวบิณฑ์รวมซึ่งจะ
ประดับด้วยฉัตรธงชัยและดอกไม้ เมื่อพระสวดจบแล้วก็ถวายภัตตาหารและข้าวบิณฑ์นั้น พระฉันเช้า
เสร็จก็ชักบังสุกุลอัฐิส่วนรวม 
 ส่วนพิธีส่งตายายและชิงเปรตนั้น หลังจากพิธีรับตารายและบูชาข้าวบิณฑ์อีกหนึ่งเดือน 
คือ วันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 อันเป็นเทศกาลสารทพอดี ชาวใต้ก็จัดให้มีพิธีส่งตายายและพิธีชิงเปรต 
วิธีทําคือ ตอนเช้าวันสิ้นเดือน 10 นี้ มีการตักบาตรเลี้ยงพระ ต่อจากนั้นก็นําอาหารแห้งวางไว้ตามกอง
หญ้า โคนต้นไม้ เป็นการส่งตายาย เพ่ือให้นําไปใช้ในปรโลก บางแห่งก็ปลูกโรงร้านไม้ใผ่ใต้ต้นไม้ใหญ่
ประดับด้วยธง วงด้ายสายสิญจน์ บนร้านจะเต็มไปด้วยของกินของใช้ เช่น ผลไม้ อาหารแห้ง เสื้อผ้า
เป็นต้น เรียกว่า “ตั้งเปรต” เพ่ืออุทิศให้เปรต ทั้งที่เป็นญาติและไม่ได้เป็นญาติ และใครจะเอาไปกินไป
ใช้ก็ได้ ผู้คนพากันมาแย่งกัน เรียกว่า “ชิงเปรต”5  
 (4) พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน  
 ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทําพิธีไหวพระจันทร์ เรียกว่า “โปยง้วยตองชิว” แปลว่า 
เทศกาลเดือน 8 ซึ่งเป็นกลางเดือน 10 ของไทย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบูชาพระจันทร์ ซึ่งเป็นผู้หญิง คนไทย
                                                           

4 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. 
(พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554),หน้า 206.  

5 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, พจนานุกรมภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,   
(กรุงเทพมหานคร : หจก.อรุณการพิมพ์, ม.ป.ป) หน้า .124-147 
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เรียกพิธีนี้ว่า “สารทขนมโก๋” เพราะสิ่งที่ใช้สังเวยพระจันทร์ คือ ขนมโก๋ ซึ่งเป็นขนมที่ทําจากแปูงข้าว
ใหม่ เขาเชื่อว่าข้าวจะเกิดขึ้นมาจนผลิดอกออกผล รวมเป็นเมล็ดให้คนเราบริโภคก็เพราะจันทร์เทวี 
เช่นเดียวกันกับพระแม่โพสพ เทพเจ้าแห่งข้าวของชาวอินเดีย ดังที่สุเมธ เมธาวิทยกุล ได้กล่า วถึงเทพ
นิยายพ้ืนบ้านของจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทางเสี้ยงหงอเป็นหญิงที่งดงามมาก เป็นภรรยาของเฮาหงี ซึ่ง
เป็นขุนนางของ พระเจ้าเงี้ยงเต้นางเสี้ยงหงอได้กินยาวิเศษ จึงสามารถเหาะไปอยู่บนพระจันทร์ได้ ตอน
หลังกลายเป็นอมตะ คือ ไม่แก่ ไม่ตาย เพราะได้ดื่มน้ําอมฤต ของเจ้าแม่ไซฮ้วงบ๊อ เทพบนสวรรค์ นาง
จันทร์เทพธิดาเสี้ยงหงอมีน้ําใจเมตตาอารีมาก พอถึงฤดูทํานาก็ได้เอาน้ําอมฤตประพรมลงมาพ้ืนโลก 
ต้นข้าวจึงเจริญงอกงามดี ผลิดอกออกรวงสมบูรณ์ มนุษย์จึงสํานึกในบุญคุณจึงได้นําเอาข้าวใหม่มาทํา
ขนมโก๋เพ่ือสังเวยจันทร์เทวี ขนมที่เหลือก็นํามาแจกจ่ายญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านวิธีปฏิบัติ คือ ในคืน
วันเพ็ญเดือน 8 (กลางเดือน 10 ไทย) ผู้หญิง6  
 พิธีทิ้งกระจาดของชาวจีน พิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีของชาวจีน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทานแก่ผ่
ไม่มีญาติ  7คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้กล่าวว่า ทําในกลางเดือน 7 ของชาวจีน ซึ่งจะตรงกับ
เดือน 9 ของไทย พิธีทิ้งกระจาดของชาวจีนมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ทานแก่ผีไม่มีญาติ คือเป็นสาธารณ
ทาน ซึ่งนับว่าผู้ให้ทานเป็นคนมีเมตตาสูง มีใจกว้าง เผื่อแผ่แม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ญาติของตน ส่วนการ
ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ตายไปแล้ว ชาวจีนจะมีพิธีต่างหาก คือ พิธีสารทกลางปี หรือการไหว้
เจ้าชิดง่ายป๎่ว วิธีการทําพิธีทิ้งกระจาดของชาวจีน คือ ในบริเวณพิธีจะปลูกเป็นร้านสูงปูด้วยไม้กระดาน
สําหรับวางของทานต่าง ๆ ที่ใส่กระจาดไว้เป็นกระจาด ๆ ได้แก่ อาหาร ของใช้ เสื้อผ้า เป็นต้น เมื่อใกล้
เวลาก็จะมีเจ้าหน้าที่ข้ึนไปบนร้านจับกระจาดโยนลงมาให้ผู้คนแย่งกัน8  
 (5) บุญข้าวประดับดินของชาวอีสาน  
 บุญข้าวประดับดินกําหนดจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 9 เป็นประเพณีแบบพุทธผสมกับ
ความเชื่อเรื่องวิญญาณ เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศให้เปรตและผีไร้ญาติ ในเรื่องที่ ธวัช บุญโญฑก กล่าว
ว่าชาวอีสานจะเตรียมอาหารใส่กระทงนําไปวางที่สามแพร่ง ตามต้นไม้ใหญ่ ในเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อน
สว่าง เป็นการให้อาหารแก่เปรตซึ่งหิวโหย มูลเหตุมาจากเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเรืองของพระ
โมคคัลลานะซึ่งลงไปเยี่ยมเมืองนรก9 ในเรื่องเดียวกันนี้ ให้ความเห็นว่าเป็นพิธีระลึกถึงบุญคุณของ
แผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่และได้ทํากิน ในเดือน 9 ข้าวปลาพืชผลกําลังเจริญงอกงาม ชาวบ้านจึงได้ทํา
พิธีขอบคุณแผ่นดิน ชาวอีสานจัดหาอาหาร หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองไปวางตามต้นไม้ ตามกิ่งไม้ 
เจดีย์ โบสถ์ ต่อมานิยมทําบุญตักบาตร และกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลตามแบบพุทธศาสนา10 
 

                                                           
6สุเมธ  เมธาวิทยกุล. สังกัปพิธีกรรม. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2532) หน้า 54. 
7คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. 

(พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554),หน้า 185.   
8 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, พจนานุกรมภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หน้า 

120. 
9 สุเมธ  เมธาวิทยกุล. สังกัปพิธีกรรม หน้า  22-23 
10 สิริวัฒน์  คําวันสา.   “ฮีตสิบสองคองสิบสี่,”  ใน  อีสานคดี. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

ม.ป.ป.) หน้า 80-81 
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4.2 อิทธิพลของบญุข้าวประดับดินที่มตี่อวิถีวฒันธรรมชาวหนองคาย 
 ประเด็นต่อไปที่จะนํามาพิจารณาก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าในประเพณี
การทําบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นมีความเชื่ออะไรแทรกอยู่บ้าง 
ซึ่งจากการศึกษามาทั้งหมดจะพบว่าความเชื่อท่ีปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นมีดังต่อไปนี้        
 4.2.1 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อวิถีวัฒนธรรมชาวหนองคายด้านเปตพลี  

สําหรับชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีความเชื่อว่าเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
ซ่ึงตรงกับวันแรมสิบสี่ค่ําเดือนเก้าเป็นวันที่ ยมบาลเปิดประตูนรกปล่อยผีออกมาเยี่ยมญาติ  ซึ่งมีคติ
ตามความเชื่อในเรื่องของเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ดังนั้น จะต้องพากันทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้กับญาติพ่ีน้องผู้ที่ตายไปแล้ว เพราะคนที่ตายไปแล้วจะรอคอยว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะทําบุญไปให้
พวกเขาหรือไม่ หากเขามาในวันดังกล่าวการทําบุญที่ญาติทําไปให้ก็จะได้รับส่วนบุญจากการทําบุญ
ด้วยข้าวต้ม ขนม  ของชอบ ผลหมากไม้ต่างๆ หมากพลู บุหรี่ ที่ทําใส่ กระทงไปวาง (ยาย) ไว้รอบ ๆ 
ตามสิมหรือขอบรั้วกําแพงวัด หรือต้นไม้ใหญ่ และถวายภัตตาหาร ให้แก่พระสงฆ์สามเณร และหยาด
น้ํา (กรวดน้ํา) เพ่ือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ตายไปเป็นผี การทําบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับ
ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือ ผีไม่มีญาติจะได้รับการแบ่งส่วนบุญนี้ด้วย ดังนั้น การทําบุญเดือนเก้าจึง
ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับเหมือนกับบุญเดือนสิบ  
 ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เชื่อว่า บุญข้าวประดับดินถือว่าเป็นรอบของการ
ทําบุญเพ่ือระลึกถึงญาติมิตรพ่ีน้องที่ตายไปแล้วในรอบหนึ่งปี เพ่ืออุทิศส่วน กุศล ซึ่งพอถึงขึ้นวันแรม 
13 ค่ํา เดือน 9 ซึ่งบุญข้าวประดับดินหรือบุญห่อข้าวน้อยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน 
เพราะความเชื่อที่ ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้กินอาหารหรือไม่อย่างไร หรือไปอยู่แห่ง
หนตําบลใด เชื่อว่า เขาเหล่านั้นเสมือนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับพวกเรา หรือถ้าพวก
เขาอยู่ก็อยู่คนละภพที่คนธรรมดามองไม่เห็น แต่สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่ก็มีความเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะ
ได้รับส่วนบุญที่ทําให้หรือบุญไปให้  ดังนั้น ญาติที่มีชีวิตอยู่จึงได้พากันมาทําบุญอุทิศให้โอกาสที่ได้มา
ทําบุญข้าวประดับดินนี้11  
 สําหรับชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีความเชื่ออย่างแม่นมั่นว่าบรรพบุรุษที่
ตายจากโลกนี้ไปแล้ววันหนึ่งเขาจะกลับมารอรับส่วนบุญจากเรา ดังนั้น ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย พอถึงวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 ของทุกปีจึงได้พร้อมใจกันนําเอาอาหารคาวหวานมาทําบุญที่
วัด ซึ่งความมั่นใจหรือความเชื่อเช่นนี้จะสังเกตได้จากการที่ทุกคนในระแวกของวัดจะพร้อมใจกันมาทั้ง
ครอบครัว และพร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีกรรม ซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมพิธีกรรมในเช้าของวันประเพณี
ข้าวประดับดินนั้นได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษจะมารอรับทานหรือส่วนบุญว่า 

“วันนี้ผมมาทําบุญกับครอบครัว ด้วยความเชื่อที่ว่าจะได้ร่วมกันทําบุญกุศลและอุทิศ 
ผลทานนี้แก่บรรพบุรุษและญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรครับ เพราะผมคิดว่าคนที่
ตายไปนั้นบางทีก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ญาติแต่ยังหมายถึงคนที่เกี่ยวเนื่องกับเราทั้งชาตินี้และชาติที่ผ่านๆมา 
ส่วนญาติพ่ีน้องที่ได้ร่วมบุญกันมานั้นเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าผมจะต้องมาทําบุญให้อยู่แล้ว ในความเชื่อ

                                                           
11 สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์  โลหะปาน  ไวยาวัจกรวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2560. 
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ของผมและทุกคนในครอบครัว เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าญาติหรือเปรตชนที่ล่วงลับไปแล้วจะต้องมา
รอในวันนี้ และผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับส่วนบุญโดยทั่วกัน”12  หรือมีผู้เข้ามาร่วมพิธีกรรมใน
ประเพณีบุญข้าวประดับดินอีกคนที่ได้กล่าวยืนยันในเรื่องนี้ว่า 

 “หนูมากับแม่ค่ะ แม่ได้เล่าให้หนูฟ๎งว่า วันนี้เป็นวันที่เราต้องมาทําบุญให้พ่อที่ท่าน 
เสียไปแล้ว เดิมหนูก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพ่อของหนูที่จากไปแล้วจะได้รับหรือจะมารับส่วนบุญ คิดว่าการ
มาทําบุญในวันนี้ก็แค่ตามประเพณี แต่เมื่อก่อนหน้าที่จะถึงวันประเพณีนี้หนูฝ๎นค่ะว่าพ่อหนูมาสั่งว่าให้
หนูไปทําบุญท่านด้วยในวันบุญข้าวประดับดิน ซึ่งเดิมหนูไม่เคยฝ๎นเห็นพ่อมาก่อนเลย แต่พอมาเมื่อไม่
นานมานี้ก็ฝ๎น และวันนี้หนูก็ตั้งใจว่าจะมาทําบุญให้ท่านเพ่ือเป็นการตอบแทนท่านที่ท่านได้เลี้ยงหนูมา
ก่อนที่ท่านจะจากเราไป 

นอกจากนั้น มีท่านเจ้าอาวาสที่ได้ทําหน้าที่มีหน้าที่ในการเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม 
ให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมงานท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า 

 “การมาทําบุญในวันบุญข้าวประดับดินนั้น อาตมาเชื่อว่าเป็นความเชื่อท่ีเราได้ยินได้ 
ฟ๎งกันมาเป็นระยะเวลานานว่าวันนี้ยมบาลจะปล่อยฝูงสัตว์นรกออกมาเพ่ือให้กลับมาบ้านแล้วมารับ
บุญที่ญาติในโลกนี้ทําไปให้ด้วยข้าวน้ําที่เตรียมกันมา อาตมาเชื่อว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่เลื่อน
ลอย แต่เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลและมีความเป็นได้เกี่ยวกับการกลับมารับบุญทานของญาติใน โลกนี้
เพราะหากคนเราเชื่อในเรื่องของบุญกุศลแล้ว เราย่อมเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามี และเมื่อมีโลกหน้าก็
จะต้องมีผู้ที่เกิดในโลกหน้านั้นด้วย เมื่อมีเหตุผลของความเชื่อเช่นนี้ย่อมทําให้เราเชื่อได้ว่าญาติ
ทั้งหลายของเราที่ตายไปแล้วก็ต้องมีท่ีอยู่มีภพภูมิที่อยู่ ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยและเมื่อถึงเวลาก็จะกลับมา
เพ่ือดูว่ามีญาติที่ยังคิดถึงพวกเขาหรือไม่ การที่พวกเราทําบุญนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้พวกเปรต
ทั้งหลายที่ได้ใช้เวรกรรมอยู่ในภพภูมิของตนและเปรตเหล่านั้นก็จะมารอรับทานที่พวกเราได้ทําไปให้ 
ประเพณีนี้จึงถือว่าเป็นประเพณีท่ีมีประโยชน์และเป็นประเพณีที่มีหวังสําหรับดวงวิญญาณที่มารอคอย
ความหวังจากญาติท้ังหลาย”13 

จากการให้ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะพบว่าการทําบุญประเพณีบุญเดือนเก้า
ของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายทุกคนมีความเชื่ออย่างแม่นม่ันว่าในวันเพ็ญเดือนเก้านี้เหล่า
ดวงวิญญาณของญาติที่จากไปแล้วจะมารอคอยรับผลของการทําบุญให้ทานของญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ 

4.2.2 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินชาวหนองคายด้านงานบุญ  
สําหรับชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้มีความเชื่ออีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ

การทําบุญในประเพณีบุญเดือนเก้า ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อุทิศให้กับผู้ตายหรือเปรตในวันนั้น ซึ่ง
ทุกคนจะเตรียมการนําของมาถวายพระและนําเอากับข้าว คาวหวานที่จะนํามานั้นก็ได้แก่ 

1. ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วป๎้นเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ 1 ก้อน 
2. เนื้อปลา เนื้อไก่ หมู และใส่ลงไปเล็กน้อย ถือว่าเป็นอาหารคาว 
3. กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง มะละกอ มันแกว อ้อย มะละกอสุก หรือขนมหวานอ่ืนๆ ลงไป 

(ถือเป็นอาหารหวาน) 
4. หมากหนึ่งคํา บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคํา  

                                                           
12 สัมภาษณ์นายสมพงษ์  คิอินธิ  ประธานชุมชนโพธิ์ศรี วันที่ 20 สิงหาคม 2560. 
13 สัมภาษณ์พระครูสังฆรักษ์จิตกร  สนฺตจิตฺโต  เจ้าอาวาสวัดอุดมมหาวัน วันท่ี 20 สิงหาคม 2560. 
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หลังจากนั้นนําใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อย 
ที่มีลักษณะยาวๆ นอกจานกั้นก็มีหมาก พลู หมากหนึ่งคํา บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคํา สีเสียด แก่นคูน 
นํามาห่อใบตองเข้าด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นนําทั้ง 2 ห่อมาผูกกัน
เป็นคู่ แล้วนําไปมัดรวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ ห่อหมากและห่อพลูจํานวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง  

สําหรับอาหารเหล่านี้ได้ทํามาเป็นประเพณี การที่ทําเปูนพวงๆนี้ก็เพ่ือว่าเป็นการง่ายต่อ
การนําไปวางไว้ในที่ต่างๆได้ง่าย และชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายก็เห็นว่าง่ายต่อการที่เปรต
ทั้งหลายจะมาหยิบไป แต่อย่างไรก็ตามป๎จจุบันหลายวัดก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการห่อข้าวแบบ
ใหม่จากเดิมทีเ่ป็นพวงๆก็ทํามาเป็นกระทง   

แต่หลายที่ก็ยังรักษาความรู้ในเรื่องของการห่อข้าวแบบเดิมตามคติความเชื่อที่ว่า เปรต
ทั้งหลายเมื่อมาถึงแล้วจะได้หยิบไปรับประทานได้ง่ายๆซึ่งในห่อขาวนั้นก็จะมีอาหารที่ญาติได้ทํามาเป็น
เสบียงมีเนื้อ ข้าวเหนียว ของหวานหลายชนิดตามที่แต่ละคนต้องการที่จะให้ญาติของตนได้กิน
อะไรบ้าง หลายคนได้นําอาหารสมัยเก่ามาเป็นห่อข้าวประดับดิน เช่น หาหมากพลูบุหรี่ซึ่งมีความเชื่อ
ว่าญาติสมัยก่อนกินขนมสมัยใหม่ไม่เป็นต้องการอาหารแบบเก่าก็จะนําอาหารสมัยเห่า เช่น ข้าวต้มมัด 
ลาบ และข้าวเหนียวมาเป็นอาหารพร้อมเครื่องบูชาอ่ืนด้วย เพราะเชื่อว่าอาหารเหล่านี้จะเป็นที่ถูกปาก
ของเปรตทั้งหลาย เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะนําไปแขวนตามที่ต่างๆมีต้นไม้ หรือว่าตามกําแพงโบสถ์  

สําหรับความเชื่อเรื่องอาหารที่นํามาห่อนั้นชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีความ
เชื่อว่า (1) ต้องเป็นอาหารที่สะอาด สด และเหมาะสมกับการนํามาถวายพระ (2) ต้องเป็นอาหารที่
ผู้ตายชอบ เช่น ก่อนตายผู้ตายชอบเนื้อแห้ง ลาบ หรือส้มตํา ปลาทูญาติก็จะจัดการห่อข้าวตามท่ีผู้ตาย
ชอบเพื่อที่จะได้ถูกใจผู้ตาย (3) เป็นอาหารที่มีในท้องถิ่น เช่น อาหารที่หาได้ง่ายตามร้านตลาดทั่วไป 
สมัยนิยมแบบยุคป๎จจุบันนี้ก็จะมีฝอยทอง ทองหยิบทองหยอดมาด้วยเพราะถือว่าเป็นของที่หาง่าย แต่
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้าวต้มมัดเพราะถือว่าเป็นอาหารที่ชาวอีสานชอบนํามาทําบุญกันเป็นประจํา  

ความเชื่อเรื่องการกรวดน้ า 
สําหรับประเด็นที่จะต้องนํามาวิเคราะห์อีกประการหนึ่งในเรื่องของความเชื่อเนื่องกับประเพณี

การทําบุญข้าวประดับดินก็คติความเชื่อในเรื่องของการกรวดน้ํา ทั้งนี้เพราะการทําบุญข้าวประดับดิน
นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการกรวดน้ํา เพราะหากไม่มีการกรวดน้ําก็ถือว่าบุญยังไม่ถึงเปรตชน ตาม
ความเชื่อที่ได้ฟ๎งสืบๆกันมาในทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อมีการทําบุญแล้วไม่มีการกรวดน้ําบุญก็จะไม่
ถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว 

ก่อนที่จะมีการพูดถึงความเชื่อของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเกี่ยวกับการ
กรวดน้ํานั้นจําเป็นที่จะต้องนําคําว่า “กรวดน้ํา”มาอธิบายก่อนว่าคํานั้นมีความหมายอย่างไรและ
เกี่ยวเนื่องกับการทําบุญอุทิศอย่างไร ซึ่งจากการศึกษามาพบว่า คําว่า "กรวดน้ํา" หมายถึง การตั้งใจ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทําไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ําให้ไหลลงไปที่พ้ืนดิน
หรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พ้ืนดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ให้คําจํากัด หรือหมายถึง "การแผ่
ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ํา" ซ่ึงมีอยู่ 3 ประการ คือ 

๑. การหลั่งน้ํายกกรรมสิทธิ์ให้ครอบครอง เช่น เมื่อคราวที่สมเด็จพระบรมศาสดา ได้ตรัสรู้ 
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ทรงแสดงพระธรรม เทศนาโปรดพระ
เจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยราชบริพารให้เลื่อมใสและได้ถวายวัดเวฬุวันเป็น วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
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เพ่ือเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดา เพราะทรงเห็นว่าปุาไม้ ไผ่ ที่เรียกว่า "พระราชอุทยานเวฬุวัน" 
เป็นที่ไม่ใกล้ ไม่ไกลจากชุมชนนัก สมควรเป็นที่อยู่ของสมณะได้พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใส ทรงหลั่งน้ํา
ถวายวัดเวฬุวันเป็นปฐมสังฆาราม 

2. การหลั่งน้ําตั้งความปรารถนา เพ่ือให้สําเร็จผลที่ประสงค์ พึงเห็นตัวอย่าง ในมหาเวสสันดร
ชาดก แม้พระกัณหาชินาราชกุมารี 14 คิดว่าเราจักไม่กล่าวคําสองกับพระราชบิดา จึงเสด็จขึ้นจากน้ํา
เหมือนกัน แล้วหมอบลงใกล้พระบาทเบื้องซ้ายของพระมหาสัตว์ แล้วกอดข้อพระบาทไว้มั่น ทรง
กันแสง พระอัสสุชลของสองพระกุมารกุมารีตกลงหลังหลังพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ ซึ่งมีพรรณดุจ
ดอกปทุมบาน พระอัสสุชลของพระมหาสัตว์ก็ตกลงบนพระปฤษฏางค์แห่งสองพระกุมารกุมารีซึ่งเช่น
กับแผ่นทองคํา. 

ลําดับนั้น พระมหาสัตว์ถึงความกวัดแกว่ง ราวกะว่ามีพระทัยหดหู่ทรงลูบพระปฤษฏางค์แห่ง
ราชกุมารกุมารีด้วยฝุาพระหัตถ์อันอ่อนนุ่ม ยังพระราชกุมารกุมารีให้ลุกขึ้นปลอบโยนแล้วตรัสว่า แน่ะ
พ่อชาลี เจ้าไม่รู้ว่าพ่อวิตกถึงทานบารมีของพ่อดอกหรือ เจ้าจงยังอัธยาศัยของพ่อให้ถึงที่สุด ตรัสฉะนี้
แล้วประทับยืนกําหนดราคาราชบุตรราชบุตรีในที่นั้นดุจนายโคบาลตีราคาโคฉะนั้น. 

ได้ยินว่า พระมหาสัตว์ตรัสเรียกพระโอรสมาตรัสว่า แน่ะพ่อชาลีถ้าพ่อใคร่เพ่ือจะเป็นไท พ่อ
ควรให้ทองคําพันลิ่มแก่พราหมณ์ชูชก จึงควร เป็นไท ก็กนิษฐภคินีของพ่อเป็นผู้ทรงอุดมรูป ใคร ๆ 
ชาติต่ําพึงให้ทรัพย์เล็กน้อยแก่พราหมณ์ ทํากนิษฐภคินีของพ่อให้เป็นไท ทําให้แตกชาติ ยกเสียแต่
พระราชาใครจะให้สิ่งทั้งปวงอย่างละ 100 ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น กนิษฐภคินีของพ่ออยากจะเป็นไท
พึงให้สิ่งทั้งปวงอย่างละ 100 อย่างนี้ คือ ทาสี ทาสช้าง ม้า โค อย่างละ 100 และทองคํา 100 ลิ่ม แก่
ชูชกแล้ว จงเป็นไทเถิด  พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงกําหนดราคาพระราชกุมารกุมารีอย่างนี้แล้ว ทรง
ปลอบโยน เสด็จไปสู่อาศรม จับเต้าน้ํา เรียกชูชกมาตรัสว่า “พราหมณ์ผู้เจริญ ท่านจงมานี่ แล้วทรง
หลั่งน้ําลงในมือชูชก ทรงกระทําความทําให้เนื่องด้วยพระสัพพัญํุตญาณ ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ผู้
เจริญ พระสัพพัญํุตญาณย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรและบุตรีผู้เป็นที่รักกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเมื่อ
จะทรงยังปฐพีให้บันลือลั่นได้พระราชทานปิยบุตรทานแก่พราหมณ์ชูชก  

พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้น จึงตรัสว่า ลําดับนั้น พระเวสสันดรผู้ผดุงรัฐให้
เจริญแก่ชาวกรุงสีพี ทรงพากุมารทั้ง 2 คือชาลีและพระกัณหาชินามา ได้พระราชทานให้แก่ พราหมณ์
แล้ว แต่นั้น พระเวสสันดร ราชฤาษีทรงพาพระชาลีราชโอรสและพระกัญหาชินา ราชธิดาทั้งสององค์
มา ทรงปลื้มพระมนัสพระราชทาน พระราชโอรสและพระราชธิดาให้เป็นทานอันอุดม แก่พราหมณ์ชู
ชก อัศจรรย์อันให้สยดสยองและยัง โลมชาติให้ชูชัน ในเมื่อพระกุมารกุมารีทั้งสอง อันพระเวสสันดร
พระราชทานแก่พราหมณ์ชูชก เมทนีดล ก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว ได้เกิดมีแล้วในกาลนั้น อัศจรรย์อัน
ให้สยดสยอง และยังโลมชาติให้ชูชัน พระเวสสันดรราชฤาษีผู้ยังแคว้นแห่งชาวสีพีให้เจริญ อันผู้ประชุม
ชนกระทําอัญชลี ได้พระราชทานพระราช กุมารกุมารีผู้กําลังเจริญในความสุข ให้เป็นทานแก่ 
พราหมณ์ชูชก. 

3. การหลั่งน้ําแผ่กุศล พึงเห็นอุทาหรณ์ เช่น พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายทาน แด่พระภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้า เป็นประธาน เพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้บรรดาเปรต ซึ่งเป็นพระญาติในชาติก่อนปรากฏ 

                                                           
14 ขุ.ชา.อ.(ไทย)  ภาค 10/2115-2120/หน้า 528-529.    
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ในมังคลัตถทีปนีคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาว่า "เมื่อพระราชาทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก ทรงอุทิศส่วนกุศล
ว่า อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ ขอทานนี้(บุญนี้) จงสําเร็จแก่ญาติท้ังหลาย ของข้าพเจ้า" วิธีนี้เป็นการแผ่ส่วน
กุศล ให้แก่ญาติทั้ง มิตรและสรรพสัตว์ได้ ชื่อว่าเป็นป๎ตติทานมัย บุญสําเร็จ ด้วยการแผ่ส่วนบุญ 

สําหรับพิธีกรรมการกรวดน้ํานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีมานานคู่กับสังคมอินเดียโบราณแม้ในทาง
พระพุทธศาสนาก็ได้นําเอาการกรวดน้ํานี้มาใช้ในการอุทิศบุญให้กับเปรตทั้งหลาย ซึ่งประโยชน์หรืออา
นิสงค์ของการกรวดน้ํานั้นมีปรากฏในตํานานการทําบุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังนี้ 

ในครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร พร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์ มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้น มีทรัพย์สมบัติอยู่ 80 โกฎิ พราหมณ์ผู้นั้นมีบุตรชาย
อยู่คนหนึ่ง เป็นที่รักมากเพราะมีบุตรคนเดียว พอบุตรชายมีอายุได้ประมาณ 17 ปี ก็เกิดโรคาพยาธิมา
เบียดเบียน ก็ถึงซึ่งความตายไป พราหมณ์ผู้เป็นพ่อและแม่ บังเกิดความทุกขเวทยาโทมนัสเศร้าโศก
เสียใจ เพราะอาลัยรักในบุตรที่ตายไปอย่างยิ่ง จึงให้สั่งคนใช้ที่เป็นบริวาร นําเอาศพไปเผาในปุาช้าและ
สั่งให้ปลูกศาลาขึ้นหนึ่งหลัง มีเสื่อสาดอาสนะ แล้วจัดทาสคนหนึ่งไปคอยปฏิบัติรักษาอยู่ในปุาช้านั้น 
เพ่ือจะได้ส่งข้าวน้ําอาหารเข้าและเย็นให้แก่ลูกชายของตนทุก ๆ วันมิได้ขาด ทําเหมือนกับบุตรชาย
ของตนมีชีวิตอยู่ ทาสผู้นั้นก็ทําตามคําสั่งอยู่เสมอมิได้ขาดเลยสักวันเดียว 

อยู่มาวันหนึ่ง บังเอิญฝนตกหนักมากน้ําก็ท่วมหนทางท่ีจะไปนั้นทาสผู้นั้นจะข้ามไปก็ไม่ได้จึง 
กลับมาในระหว่างทางพบพระภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาตก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้เป็นทานแก่
พระภิกษุ แล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญนั้นส่งให้แก่ผู้ตาย ลูกชายที่ตายไปนั้นมานิมิตฝ๎นให้พราหมณ์ผู้
เป็นพ่อว่า ข้าพเจ้าได้ตายไปนานแล้วไม่เคยได้กินข้าวเลยสักวันเดียว เพ่ิงจะมาได้กินข้าวแต่วันนี้วัน
เดียวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้เป็นพ่อได้นิมิตฝ๎นอย่างนี้ก็ใช้ให้คนไปตามทาสผู้ไปคอยเฝูาปฏิบัติมาไถ่ถาม
ดูทาสผู้นั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าไปส่งข้าวทุก ๆ วัน แต่วันนี้ข้าพเจ้าไปไม่ได้ฝนตกหนัก น้ําท่วม ก็กลับมา
พบพระภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาต 

ข้าพเจ้าก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตร แก่ภิกษุรูปนั้น แล้วอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้บุตรของท่าน บุตร 
ของท่านก็คงจะได้กินข้าวแต่วันนี้วันเดียวดังนี้แล ครั้นพราหมณ์ได้ฟ๎งดังนั้นแล้วก็คิดว่าเราจะไปเฝูา
พระพุทธเจ้าเสียก่อน จะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไร พราหมณ์ก็ถือดอกไม้ธูปเทียนของหอมเข้า
ไปสู่สํานักพระพุทธเจ้าแล้วบูชาเครื่องสักการะนั้น แล้วนั่งที่สมควรแก่ตน ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า
ว่า ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า คนหญิงชายทั้งหลายในโลกนั้นครั้นเขาตายไปปรโลกแล้วผู้อยู่
ภายหลังได้แต่งข้าทาสชายหญิงให้ไปปฏิบัติแล้วปลูกศาลาไว้ให้ เอาเสื่อสาดอาสนะช้างม้าวัวควายไป
ในปุาชั้นนั้น จะเป็นอานิสงส์แก่ผู้ภายไปนั้นหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า 

องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสพระธรรมเทศนาว่า ดูกรพราหมณ์จะให้เป็นอานิสงส์แก่ผู้ตาย 
นั้น ควรถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตรวจน้ําอุทิศส่วนบุญกุศลที่ตนได้กระทํานั้นให้แก่
ผู้ตาย จึงจะเป็นผลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลผู้ที่ตายไปแล้วนั้นครั้นได้รับส่วนอุทิศอันให้แล้วก็จะพ้น
ทุกข์ท้ังมวลนั้นได้อย่างแน่แท้ 

ครั้นพราหมณ์ได้ฟ๎งพระธรรมเทศนาแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างมาก แล้วทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า 
กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ไปสู่บ้านเรือนของตน เพ่ือฉันภัตตาหารครั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุ
สงฆ์ ฉันภัตตาหารเสร็จ ได้ถวายป๎จจัย 4 มี จีวร เป็นต้น แล้วตรวดน้ําอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ลูกชายของ
ตน องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาว่า ดูกรพราหมณ์ตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้ไปปฏิบัติ อยู่ในปุาช้า
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นั้นอีกเลยท่านจงรักษาศีลภาวนาอย่าได้ขาด บุตรของท่านก็จะได้พ้นทุกข์ ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลงแล้ว บุตรชายของพราหมณ์ผู้ตายไปแล้วนั้นก็พ้นจากเปรต
วิสัย ได้ไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองสูง 12 โยชน์ มีนางฟูาเทพอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร 
พราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ตั้งอยู่ในศีล 5 ศีล 8 ตราบเท่าสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มี
ปราสาททองและเทพกัญญาหนึ่งหมื่นเป็นบริวาร ดังนี้เป็นต้น 

อนึ่ง เราจะพบว่า การกรวดน้ํานั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น เป็นการแสดงเจตนา
บริจาค อย่างแท้จริง และเด็ดขาด ปราศจากความตระหนี่เหนี่ยวแน่น เป็นการบริจาคด้วยน้ําใจอัน
บริสุทธิ์ มิได้หวังผลใดๆ ตอบแทนจากผู้รับบริจาคเลย เหมือนน้ําใสสะอาดปราศจากมลทิน ที่ได้หลั่ง
ออกนั้น เพราะคําว่า กรวดน้ํา ตามความหมายในภาษาไทย บางที่เราก็ใช้เลยไปถึงหมายความว่าตัด
ขาดก็มี เช่นในเมื่อมีใครมายืมเงินหรือสิ่งของของเราแล้ว เผอิญผู้นั้นไม่ได้ใช้แล้วตายไป เมื่อเราจะสละ
ให้เขาเสียเด็ดขาด ไม่ทวงถามอีกต่อไป เรามักจะกล่าวกันว่า กรวดน้ําคว่ําขันให้เขาไปเสีย แม้จะเป็น
การจําใจยอมสละก็ต้องถือว่าเป็นการให้เด็ดขาดไปแล้ว จิตใจไม่มีที่จะคิดเรียกคืนอีก ถ้าไม่ทําเช่นนั้นก็
ถือว่า วิญญาณของผู้ตายจะเป็นห่วงไม่ได้ไปเกิดไปขาน เดี๋ยวจะมาวนเวียนหลอกหลอนอยู่ ไม่รู้จบ 
เพราะฉะนั้น จะให้อะไรก็ตาม เมื่อมีการกรวดน้ําแล้วจึงถือว่าให้โดยเด็ดขาด ต่อมาคําว่ากรวดน้ํานี้จะ
กรวดจริงหรือไม่ก็ตาม เมื่อให้โดยเด็ดขาดแล้ว ก็เท่ากับว่าได้กรวดน้ําไปด้วย 

นอกจากนั้น การกรวดน้ํายังมีเพ่ือแสดงความปรารถนาอันเป็นความตั้งใจมั่นซึ่งเรียกว่า 
อธิษฐาน ที่ตนต้องการผลสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาแก่
ตาเฒ่าชูชกก็ตั้งปรารถนาว่า  “ด้วยเดชผลทานในครั้งนี้  จงสํานึก  จงสําเร็จแก่พระสร้อยสรรเพชร
พุทธรัตนอนาวรญาณในอนาคตกาลโน้นเถิด” 

หรือการกรวดน้ําก็เพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้มีใจกว้างขวาง  ประกอบด้วยเมตตาธรรม  โดย
ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้ทํานี้  เผื่อแผ่ไปในญาติมิตร  สหาย  และสรรพสัตว์ทั่วไป  ไม่เลือกหน้าดัง
จะเห็นได้ว่าในบทกรวดน้ําทุกบทจะมีคําแผ่ส่วนกุศล  ให้คนและสัตว์ตลอดถึงเทพเจ้าทั่วไป  ให้ได้มี
ส่วนได้รับผลบุญที่ตนได้กระทําเสมอ  เท่ากับเป็นการฝึกหัดใจให้มีน้ําใจ  คือให้เยือกเย็นชื่นฉ่ําอยู่ด้วย
น้ํา  คือเมตตาเป็นนิจ 

อีกประการหนึ่งเชื่อกันว่า  น้ําที่กรวดนี้เมื่อนําไปเทลงบนแผ่นดินแล้วแม่พระธรณีจะรับ
ด้วยมวยผมเก็บรักษาไว้ให้เพ่ือเป็นพยานว่า  ผู้นั้นได้ทําบุญกุศลไว้มากน้อยเท่าไหร่  เมื่อถึงคราวคับขัน
ที่มีความจําเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือให้ขจัดป๎ดเปุาสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย  ก็จะได้อ้างเป็นพยาน  ช่วย
ปราบปรามเหล่าป๎จจามิตรให้พินาศพ่ายแพ้ไปได้  เช่น  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เคยทรงอ้าง
มาแล้ว  แม่พระธรณีก็ได้มารีดมวยผมให้น้ําท่วมเหล่ามารร้ายพ่ายแพ้ไป  นี่ท่านกล่าวเปรียบเทียบให้
เห็นเป็นตัวบุคคลขึ้น  แต่ถ้าจะกล่าวเป็นทางธรรมแม่พระธรณีนั้นก็คือ  บารมีอันได้แก่คุณงามความดี
ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญสะสมมาในอเนกชาติ  แม้ด้วยการกรวดน้ําเพียงนิดหน่อย  แต่ละครั้งที่
ทําบุญกุศล  แต่อาศัยที่ทําบ่อยครั้งและมากครั้งก็มากมายเหลือเกินจนเทียบได้กับน้ําในมหาสมุทร 

นอกจากนั้นหากเราจะพิจารณาถึงเรื่องการกรวดน้ําว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็จะ
พบว่าการกรวดน้ํานั้นเป็นวิธีการหนึ่งใน 4 ของวิธีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่มีตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

 ก)  การอุทิศส่วนบุญด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน 
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 ข)  การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจา 
 ค)  การอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตา 
 ง)  การอุทิศส่วนบุญด้วยการกรวดน้ํา 
 ก) การอุทิศส่วนบุญด้วยการอธิษฐานจิต    
 คําว่า  “อธิษฐาน”  คือ การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ความตั้งจิต

ปรารถนา15  โดยการตั้งเปูาหมายไว้ในใจให้มั่นคง  เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้กระทํากิจกรรมที่มุ่งประสงค์
จนบรรลุผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  แสดงถึงพลังของจิตที่มุ่งดิ่ง  ป๎กแน่วต่อเปูาหมายที่ ดีงามและมั่นคง
เที่ยงตรงต่อแนวทางท่ีตั้งไว้  ด้วยเหตุนี้  อธิษฐานจึงนับว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อ
กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การกระทําความดีเพ่ือเปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง    
หากไม่มีการตั้งอธิษฐานไว้ในใจให้มั่นคง  ผลที่มุ่งประสงค์ก็ไม่อาจสําเร็จได้  เนื่องจากว่าผู้กระทําความ
ดีอาจเกิดความท้อแท้  ไม่มีแรงจูงใจในการกระทําความดีตามที่ตนตั้งเปูาหมายไว้อีกต่อไป  ในกรณี
การอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติเป็นต้นก็เช่นกัน  หากผู้กระทําบุญไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญให้  ก็
เท่ากับว่าเขาไม่มีความตั้งใจใฝุปรารถนาที่จะให้ญาติได้รับส่วนบุญหรือมีส่วนร่วมในบุญของตน  ญาติ
จึงไม่สามารถรับส่วนบุญได้  เพราะถือว่าผู้กระทําบุญไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้   

อนึ่ง  แม้การกระทําบุญเพ่ือมุ่งผลอย่างอ่ืน  ก็มีความจําเป็นต้องอธิษฐานตั้งปรารถนาไว้
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามที่ตนตั้งเปูาหมาย  เพราะบุญที่ปลูกฝ๎งสั่งสมไว้จะอํานวยสมบัติอันน่าพึงใจทุก
อย่างได้  ก็ด้วยอาศัยความปรารถนา  หากปราศจากความปรารถนาเสียแล้วก็หาอํานวยให้ได้ไม่ 16 
สําหรับการตั้งจิตอธิษฐานหรือความปรารถนาเวลากระทําบุญแล้วก่อให้เกิดผลสําเร็จ  สามารถเห็นได้
จากการตั้งสัตยาธิษฐานของนายจักกนะที่ส่งผลให้มารดาของเขาหายปุวย  เพราะแรงอธิษฐานอันเกิด
จากการกระทําความดีด้วยการรักษาศีลของเขาเป็นป๎จจัย 

 อธิษฐานในความหมายทั่วไป  มักจะใช้ในเวลาก่อนที่จะกระทํากิจกรรมต่าง  ๆ โดยการ
ตั้งเปูาหมายไว้ในใจให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยลงมือกระทําการตามเปูาหมายนั้น  หรือใช้เป็นแรงกระตุ้นให้
จิตใจมุ่งตรงต่อเปูาหมายขณะกระทํากิจกรรมนั้นก็ได้  แต่อธิษฐานในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อุทิศส่วนบุญ  คือการตั้งใจปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้อ่ืนได้รับส่วนบุญที่ตนอุทิศให้  ซึ่งจะต้องใช้
ในเวลาหลังจากกระทําความดีทางกายทวาร วจีทวารหรือมโนทวารแล้วเท่านั้น  เนื่องจากว่าบุคคลไม่
สามารถแผ่ความปรารถนาดีออกไปสู่ผู้อื่นได้  หากเขาไม่ได้สร้างความดีไว้เป็นเบื้องต้นก่อน  เพราะเมื่อ
ไม่ได้กระทําความดีแล้ว  จะอุทิศความดีให้ผู้อื่นได้อย่างไร  เหมือนกับผู้ที่มีความตั้งใจจะให้ของขวัญใน
โอกาสสําคัญแก่ใครสักคนหนึ่ง  แม้เขามีความตั้งใจที่จะให้  แต่ความตั้งใจนั้นจะไร้ผลแก่ผู้อ่ืนทันที  ถ้า
เขาไม่มีของขวัญที่จะให้จริง ๆ  เพราะผู้ที่เขาตั้งใจจะให้ไม่สามารถรับของขวัญได้เลย  และจะมี
ความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีไม่ได้  ต่อเมื่อเขามีของขวัญที่จะให้และมีเจตนาอันบริสุทธิ์เท่านั้น  ผู้รับจึงจะ
สามารถรับได้และเกิดความรู้สึกที่ยินดีพอใจ  ทั้งเจตนาของผู้ให้ก็สมประสงค์ด้วย 

ข) การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจา   
                                                           

15 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11(
กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551), หน้า 484.  

16 พระสิริมังคลาจารย์, มงฺคลตฺถทีปนี  ป โม  ภาโค, พิมพ์คร้ังท่ี 12, (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2536), หน้า 112.  



 

99 

การเปล่งวาจานับเป็นกิริยาที่มีความสําคัญต่อการติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง  
เพราะเป็นเครื่องมือสําหรับสื่อความหมายโดยการใช้ภาษาพูดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  ทําให้เข้าใจ
ความหมายของภาษานั้น ๆ ได้  การเปล่งวาจาเวลาอุทิศส่วนบุญก็ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของการอุทิศส่วนบุญ  และสื่อแสดงเจตนาของผู้อุทิศส่วนบุญได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้น
แล้ว  ยังเป็นการแสดงความปรารถนาดีให้ผู้อ่ืนได้รับรู้แล้วเกิดความรู้สึกยินดีด้วย    

เราสามารถเห็นได้จากการเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญของนางวิสาขา  ภายหลังจากที่ได้
บริจาคทรัพย์สร้างวิหารแล้ว  นางก็ได้เปล่งวาจาแสดงเจตนาปรารถนาดีและความปราโมทย์ยินดีของ
ตนให้เพ่ือนหญิงที่สนิทกันประมาณ 500 คนทราบ  แล้วบอกให้พวกนางอนุโมทนาในส่วนบุญที่นาง
อุทิศให้  เพ่ือนหญิงเหล่านั้นต่างก็มีจิตใจเลื่อมใสยินดีในบุญกิริยานั้น  จึงพากันอนุโมทนา   แต่มีเพ่ือน
หญิงของนางวิสาขาคนหนึ่งได้ใส่ใจถึงการอุทิศส่วนบุญเป็นพิเศษ  พอนางตายไปก็ได้เกิดเป็นนางอัปสร
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 17 พร้อมกับมีวิมานอลังการใหญ่โต  มีด้านกว้าง ยาว และสูงด้านละ 16 โยชน์ซึ่ง
เกิดข้ึนด้วยบุญญานุภาพของนาง18  หรือกรณีการบําเพ็ญพระราชกุศลของพระเจ้าพิมพิสารที่ครั้งแรก
พระองค์ไม่ได้ทรงเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่หมู่ญาติ  ทําให้หมู่ญาติในอดีตชาติที่ไปเกิดเป็นเปรตไม่
สามารถรับส่วนบุญได้  จึงมาแสดงตัวให้พระองค์เห็น   ต่อมาทรงเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้  พวก
เปรตเหล่านั้นจึงได้รับส่วนบุญ และพ้นไปจากเปรตวิสัยในที่สุด19   

ในป๎จจุบัน  พุทธศาสนิกชนนิยมอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจาก่อนที่จะถวายทาน  เห็น
ได้จากคําถวายทานอุทิศส่วนบุญซึ่งส่วนใหญ่มักจะนิยมอุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับไป   รวมถึงแผ่ความ
ปรารถนาดีให้แก่ตนเองและญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย  ดังรูปแบบคําถวายสังฆทานอุทิศที่นิยมใช้ในหมู่
พุทธศาสนิกชนชาวไทยว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมตกภัตตาหาร  กับทั้ง
ของบริวารเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับมตกภัตตาหารกับทั้งของบริวาร
เหล่านี้  เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  แก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น  ผู้
ล่วงลับไปแล้ว  สิ้นกาลนาน เทอญ”  เราเรียกทานอุทิศประเภทนี้ว่า  “มตกทาน”  หรือ “มตกภัตร
อุทิศให้ผู้ตาย”20  เนื่องเพราะเป็นการถวายทานเพ่ือมุ่งให้บุญอํานวยประโยชน์แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
เป็นหลัก  รวมถึงเพ่ือมุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้กระทําบุญเองและแก่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย   

นอกจากนี้  การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจายังสามารถกระทําต่อหน้าผู้ที่ตนมุ่งหมาย
อุทศิส่วนบุญให้ได้  เพ่ือให้เขารับทราบความปรารถนาดีและไมตรีจิตนี้  จะได้อนุโมทนาชื่นชมยินดีใน
เจตนาอันเป็นกุศลของตน  และเพ่ือเป็นพยานในการอุทิศส่วนบุญของตนด้วยก็ได้  ดังสังขพราหมณ์
เปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญที่ตนได้กระทําจากการให้ทาน และรักษาศีลอุโบสถแก่คนรับใช้ที่กําลังแหวก
ว่ายลอยคออยู่กลางมหาสมุทร  พอเขาอนุโมทนาบุญ  นางมณีเมขลาจึงนําเขาขึ้นเรือไปกับสังข

                                                           
17 ขุ.วิ.อ.(ไทย) 729-743/226-229. 
18 ขุ.วิ.อ.(ไทย) 23/252-253.  
19 พระพุทธโฆษาจารย์,  ธมฺมปทฏฺ กถา  ป โม  ภาโค,  (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2527), หน้า 94-95.  
20 กรมการศาสนา, ศาสนพิธี เล่ม 1,  (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์การศาสนา, ไม่ระบุปีที่พิมพ์), หน้า 47. 
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พราหมณ์ด้วย21 การอนุโมทนาในบุญกิริยาของผู้อ่ืนเช่นนี้  ทําให้คนรับใช้กลายมามีส่วนร่วมในบุญนั้น  
คือได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาของตน   

ในกรณีที่บุคคลเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อ่ืนแบบลับหลังด้วยจิตอันบริสุทธิ์เป็นเรื่อง
ที่สามารถกระทําได้  หากต้องการความงอกงามของคุณธรรมภายในจิตใจ  แต่ผู้ที่เขามุ่งหมายจะอุทิศ
ส่วนบุญให้นั้น  ไม่สามารถรับทราบเจตนาดีของผู้กระทํา  ทั้งไม่ได้อนุโมทนาในการกระทํานั้น  ซึ่งก็ถือ
ว่าไม่ได้กระทําบุญในส่วนของป๎ตตานุโมทนามัย  การไม่ได้รับทราบว่าผู้อ่ืนอุทิศส่วนบุญให้แก่ตนและ
ไม่ได้อนุโมทนาในบุญกิริยานั้น  ก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้บุญในส่วนของป๎ตตานุโมทนามัย  เพราะการจะได้
บุญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ22  เทียบเคียงได้กับการรับส่วนบุญของเปรต คือ 
มีผู้อุทิศส่วนบุญให้  เขาได้อนุโมทนาบุญนั้น  และมีผู้ทรงคุณเช่นพระสงฆ์ผู้มีศีลเป็นผู้รับทาน  อย่างไร
ก็ตาม  การอุทิศส่วนบุญตามนัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือเปล่าประโยชน์แต่ประการใด  เพราะอย่าง
น้อยที่สุด  บุญส่วนป๎ตติทานมัยก็ตกเป็นของผู้อุทิศส่วนบุญอยู่นั่นเอง 

ค) การอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตา    
การแผ่เมตตา   คือ กิริยาที่บุคคลแผ่ความปรารถนาดีออกไปสู่ผู้ที่เป็นญาติ  เป็นบุคคลที่

รู้จัก  และมีความรักใคร่คุ้นเคยกัน  ตลอดจนสรรพสัตว์อย่างไม่จํากัด   แสดงถึงความอ่อนโยนของ
จิตใจ  ใฝุปรารถนาให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุข  ปราศจากทุกข์  ปราศจากเวรภัย  และการเบียดเบียน
ทําร้ายซึ่งกันและกัน  การแผ่เมตตาถือเป็นการเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่ง  เรียกว่า “เมตตาภาวนา” ผู้
เจริญสามารถแผ่ออกไปโดยเจาะจง (โอธิสผรณา)  กําหนดขอบเขต  ประเภท  บุคคลก็ได้  แผ่ออกไป
โดยรวม  ไม่เจาะจงบุคคล  (อโนธิสผรณา)  ไม่มีกําหนด  ไม่มีขอบเขตประมาณตามหลักของอัปป
มัญญาพรหมวิหารก็ได้  ดังพระพุทธพจน์ในกรณียเมตตสูตรตอนหนึ่งว่า  

กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์  พึงแผ่เมตตาไปให้สัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข มี 
ความเกษม มีตนประสบความสุข  เหล่าสัตว์มีชีวิตไม่ว่าชนิดใด  เคลื่อนไหวได้ หรืออยู่กับที่  ผอมหรือ
อ้วนพี  มีร่างกายยาว  หรือใหญ่  ปานกลาง  หรือสั้น  ที่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็น  ไม่ว่าอยู่ไกลหรือใกล้  
ไม่ว่าเกิดแล้วหรือยังแสวงหาภพเกิด  ขอสัตว์ทั้งปวงนั้น  จงเป็นผู้มีตนประสบความสุข  ไม่ว่าอยู่ที่ไหน  
ก็ไม่พึงข่มขู ่ ดูหมิ่นใคร  ไม่พึงหวังทุกข์แก่กัน  เพราะความโกรธเกลียด หรือความเคียดแค้น  พึงเจริญ
เมตตาไว้ในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทุกประเภท   ประหนึ่งว่ามารดาถนอมรักษาบุตรน้อยคนเดียว  ซึ่ง
ถือกําเนิดในตน  แม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้  พึงเจริญเมตตาไว้ในใจ  ไม่มีประมาณในสากลโลก  ทั้ งเบื้อง
บน   เบื้องต่ํา ณ ส่วนที่ตั้งอยู่ตามแนวขวาง  อย่างไม่คับแคบ  ไม่มีเวร  ไม่มีศัตรู23 
 ดังนั้น  การแผ่เมตตา  จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการอุทิศส่วนบุญซึ่งต้องออกมาจากเจตนา
ที่ประกอบด้วยความปรารถนาดี  แสดงท่าทีแห่งเมตตาต่อผู้อ่ืน  มุ่งหวังความสุขแก่ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง  การ
แผ่เมตตาอาจเป็นกุศลวจีกรรมและกุศลมโนกรรมก็ได้  ดังตัวอย่างของสามเณรสานุที่แสดงธรรมแล้ว
เปล่งวาจาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้แก่มารดาของตน24 หรืออาจเป็นกุศลวจีกรรมและกุศลมโนกรรมที่

                                                           
21 ขุ.วิ.อ.(ไทย) บทนํา/[40-41]  
22 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 24/38.  
23 ขุ.ขุ. (ไทย)25/10/13.  
24 พระพุทธโฆษาจารย์, ธมฺมปทฏฺ กถา  สตฺตโม  ภาโค, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2535),หน้า 149. 
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เนื่องมาจากกุศลกายกรรมก็ได้  เช่น บุคคลให้ทานแล้วเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อ่ืนด้วยจิต
ประกอบด้วยเมตตา   
 อนึ่ง  เมื่อว่าโดยสาระสําคัญของการอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตาแล้ว  พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้ชาวพุทธเจริญเมตตาเพ่ือเอ้ือต่อความสงบของจิตใจ  เพ่ือขจัดความกระทบกระทั่ง  ความ
เคียดแค้นชิงชังในจิตใจ  เพ่ือความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายในจิตใจของบุคคล  ตลอดจนเพ่ือ
ประโยชน์คือความสงบสุขของสังคม  โดยแผ่ไปไล่เรียงตั้งแต่ระดับแคบคือเจาะจงบุคคล  ไปจนถึง
ระดับกว้างคือแผ่โดยรวมไม่เจาะจงบุคคลดังกล่าวมาแล้ว   
 ในบางกรณี  พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตาด้วยจุดประสงค์อย่างอ่ืน  เช่น  
แผ่เมตตาให้เทวดาเพ่ือให้เขามีจิตใจอ่อนโยน  เอ้ือเอ็นดูต่อพระภิกษุ  ช่วยคุ้มครองรักษาพระภิกษุผู้
บําเพ็ญสมณธรรม  หรือเพ่ือปูองกันการรังควานรบกวนของอมนุษย์  ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญ
สมณธรรม25   
 นอกจากนั้น  พระองค์ยังทรงสอนให้อุทิศส่วนบุญโดยวิธีแผ่เมตตาด้วยการสวดพระปริตร
เพ่ือปูองกันสัตว์ร้ายต่าง ๆ ไม่ให้เบียดเบียนทําร้ายพระภิกษุผู้อยู่ปุาว่า  

ขอให้ตระกูลพญางูชื่อว่าวิรูป๎กขะ...เอราปถะ...ฉัพยาปุตตะ...กัณหาโคตมกะจงมีไมตรีต่อเรา   
ขอให้เหล่าสัตว์ที่ไม่มีเท้า  สัตว์ที่มี 2 เท้า สัตว์ที่มี 4 เท้า สัตว์ที่มีหลายเท้าจงมีไมตรีจิตต่อเรา  ขอให้
สัตว์ที่ไม่มีเท้า สัตว์ที่มี 2 เท้า สัตว์ที่มี 4 เท้า สัตว์ที่มีหลายเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราเลย  ขอสัตว์ที่ยัง
ข้องอยู่ในโลก  สัตว์ที่มีชีวิต และสัตว์ผู้เกิดแล้วหมดทั้งสิ้น  จงประสบแต่ความเจริญโดยทั่วกัน  ขอ
ความชั่วร้าย  อย่าได้มากล้ํากรายสัตว์ชนิดใดเลย…บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน  คือ งู  แมลงปุอง  ตะขาบ  
แมลงมุม  ตุ๊กแก และหนูหาประมาณมิได้  เราได้กระทําการรักษา ปูองกันตัวแล้ว  ขอสัตว์ทั้งหลายจง
พากันหนีไป26 
 นอกเหนือจากการแผ่เมตตาโดยหลักกว้าง ๆ 2 ประการ คือ แผ่ไปโดยเจาะจง บุคคลโดย
อาการ 7 และไม่เจาะจงบุคคลโดยอาการ 5 แล้ว  ผู้เจริญเมตตายังสามารถแผ่ไปแก่บุคคลผู้อยู่ในทิศ
ทั้งปวง27 คือแผ่ไปทั่วทิศโดยไม่เลือกทิศใดทิศหนึ่งก็ได้  ตามหลักของพระพุทธศาสนาแม้แต่ตนเองก็
ควรแผ่เมตตาให้ เพ่ือให้ตนเป็นพยานว่า "เราปรารถนาความสุข  รังเกียจความทุกข์  และอยากมีชีวิต
อยู่  ไม่อยากตาย  ฉันใด  แม้สัตว์อ่ืน  ๆ  ก็ฉันนั้น"28  เมื่อเอาความรู้สึกของตนไปเทียบเคียงกับ
ความรู้สึกของผู้อ่ืนแล้ว  ก็จะทําให้บุคคลนั้นรู้สึกรักผู้อ่ืนเหมือนกับที่รักตนเอง        มุ่งประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืนและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ดังพระพุทธพจน์ว่า "บุคคลเอาใจตามค้นไปจนทั่วทุกทิศแล้ว  ก็มิได้พบผู้
เป็นที่รักยิ่งไปกว่าตน ณ ที่ไหนเลย ฉันใด  คนอ่ืน ๆ ก็ย่อมรักตนเองมาก ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  ผู้รัก
ตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น"29  

                                                           
25 ขุ.ธ.อ. (ไทย) 1/328. 
26 ขุ.ชา. (ไทย) 27/255-256/74-75. 
27 ขุ.ปฏิ.อ. (ไทย) 2/322.   
28 วิสุทฺธ.ิ 2/93.  
29 ส.ํส. (ไทย) 15/348/109.  
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หลักการอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตานี้  จึงนับว่าเป็นการสร้างท่าทีที่อ่อนโยนต่อผู้อ่ืน  
สามารถปูองกันการเบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกัน  ที่สําคัญผู้เจริญเมตตาภาวนาเองก็จะได้รับ
อานิสงส์หลายประการ เช่น หลับสบาย  ตื่นเป็นสุข  จิตเป็นสมาธิเร็ว  
 ง) การอุทิศส่วนบุญด้วยการกรวดน้ า 
 คําว่า  “กรวดน้ํา  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  ได้ให้คําจํากัดความว่า “แผ่
ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ํา”30 เป็นกิริยาที่เทน้ํา หรือหลั่งน้ําเพ่ืออุทิศส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  น้ําที่ใช้
ในการอุทิศส่วนบุญเรียกว่า “ทักขิโณทก” หมายถึง  น้ําที่หลั่งในเวลาทําทานเพ่ืออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย31  
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “น้ํากรวด”  ลักษณะของการหลั่งน้ําในเวลาทําทานเรียกว่า “การกรวดน้ํา”  ผู้ที่
เป็นแบบอย่างของการอุทิศส่วนบุญด้วยวิธีกรวดน้ําก็คือพระเจ้าพิมพิสาร  โดยทรงหลั่งทักษิโณทก
พร้อมกับเปล่งพระวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ไปเกิดเป็นเปรตว่า “ขอทานนี้  จงสําเร็จแก่หมู่ญาติ
ของข้าพเจ้าด้วยเถิด”32   

เป็นที่น่าสังเกตว่า  เพราะเหตุใดพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงใช้น้ํากรวดเพ่ืออุทิศส่วนบุญ  
ให้แก่พวกเปรต  ในประเด็นนี้เราอาจสันนิษฐานได้ว่าพระองค์ทรงถือตามคติของพวกพราหมณ์ที่มี
วิธีการอุทิศส่วนบุญโดยลงไปในแม่น้ํา  เอามือกอบน้ําแล้วค่อย ๆ ปล่อยให้น้ําไหลรั่วลงไปช้า ๆ  พร้อม
กับเปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติของตนว่าขอให้น้ํานี้ระงับความกระหายของญาติ    แต่พระองค์
ทรงประยุกต์วิธีการกรวดน้ําโดยทรงใช้การหลั่งน้ําจากภาชนะ  ซึ่งวิธีการนี้อาจเป็นสื่อบุคลาธิษฐาน
เปรียบเทียบถึงความสําเร็จของทานที่ให้จากมนุษยโลกไปยังเปตโลก  ประหนึ่งน้ําฝนที่ตกลงที่ดอนแล้ว
ไหลลงสู่ที่ลุ่ม  หรือเป็นสื่อแสดงถึงคุณภาพจิต  โดยใช้น้ําเป็นสื่อรวมกระแสจิตของผู้อุทิศส่วนบุญให้
แน่วแน่รวมเป็นหนึ่ง  เปรียบเหมือนกับน้ําที่เมื่อไหลรวมเป็นสายเดียวกัน    ไม่ขาดตอน  ย่อมมีพลัง
พุ่งดิ่งไปทางทิศที่น้ําไหลรวมไปมาก  ส่วนน้ําที่หลั่งลงสู่ภาชนะก็อาจเปรียบได้กับน้ําในแม่น้ําที่เต็มล้น
แล้วไหลลงสู่มหาสมุทรจนเต็มเปี่ยมแล้วหยุดนิ่ง  คงระดับไม่ไหลอีกต่อไป  เช่นเดียวกับทานที่ญาติจาก
มนุษยโลกอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลายผู้ไปเกิดอยู่ในเปตโลก ก็ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ญาติผู้ไปเกิดอยู่ใน
เปตโลกอย่างบริบูรณ์  อุปมานี้สามารถเห็นได้จากเนื้อความในติโรกุฑฑกัณฑ์ ว่า “เปตชนทั้งหลายผู้
ล่วงลับไปอยู่ในเปรตวิสัยนั้น  ย่อมดํารงชีวิตด้วยทานที่ญาติมิตรอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  ทานที่ญาติ
มิตรอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลาย  ประหนึ่งน้ําฝนอันตกลงในที่ดอน  ย่อมไหล
ลงไปสู่ที่ลุ่ม  ทานที่ญาติมิตรอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้  ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลาย  ประหนึ่งห้วงน้ํา
ใหญ่ที่เต็มล้นแล้ว ย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมได้”33    
     นอกจากนั้น  ในมหาชาติคํากาพย์สักกบรรพ ฉบับหอสมุดวชิรญาณ พ.ศ.2459  ก็ได้
อธิบายคําว่า “กรวด” ว่าคือการหลั่งน้ํา  เช่นในประโยคว่า “นําพระเต้าสิโตทกธารามารดริน  กรวดลง

                                                           
30 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554, (กรุงเทพมหานคร:ราชบัณฑิตยสถาน,2556), หน้า 18. 
, หน้า 18.  

31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 390. 
32 พระสิริมังคลาจารย์, มงฺคลตฺถทีปนี  ป โม  ภาโค, หน้า 320. 
33 ขุ.เปต. (ไทย) 26/90/160.  
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ในมืออินทพฤฒาจารย์”  ดังนั้น  การกรวดน้ํา  จึงหมายถึง การตั้งปณิธานเพ่ือให้สําเร็จผลที่ประสงค์ก็
ได้ และการแผ่ส่วนบุญก็ได้34  การกรวดน้ําในลักษณะของการตั้งปณิธานเพ่ือให้สําเร็จผลที่ประสงค์นั้น  
เห็นได้จากเรื่องราวตอนหนึ่งในเวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์  พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ตอนพระเวสสันดรพระราชทานช้างป๎จจยนาเคนทร์แก่พวกพราหมณ์
ชาวเมืองกลิงคราษฎร์ 8 คน  ดังความตอนหนึ่งว่า  

อันว่าพระเวสสันดรราชสุริยวงศ์  พระกรซ้ายทรงจับงวงคชไอยรา  พระกรขวาทรงอุทกวารี 
กุณฑีทอง  ท้าวเธอก็ร้องประกาศแก่อมรเทวราชทุกห้องฟูาให้ช่วยอนุโมทนาคชทาน  ตรัสเรียกพฤฒา
จารย์มิได้ช้าหลั่งอุทกธาราให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์  ตั้งพระทัยไว้ให้งามดังดวงแก้ว  แล้วออก
อุทานวาจาว่า  อิทํ  ทานํ อันว่าผลทานของข้า  จงสําเร็จแก่พระสร้อยสรรเพ็ชญ์โพธิญาณ  ในอนาคต
กาลนั้นเถิด35  
     การอุทิศส่วนบุญด้วยการใช้น้ําเป็นสื่อบุคลาธิษฐานนี้  เป็นวิธีที่ชาวพุทธในยุคป๎จจุบัน
นิยมกระทํากันภายหลังจากกระทําบุญแล้ว  เพราะมีข้ออุปมาที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจเรื่อง
ผลสําเร็จของบุญ  และเอ้ือต่อความแน่วแน่ของจิตในขณะอุทิศส่วนบุญ  นอกจากการอุทิศส่วนบุญ
ด้วยวิธีกรวดน้ํานี้จะเป็นกุศลกายกรรม (โดยกิริยากรวดน้ํา) แล้ว  ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับกุศลวจีกรรม 
(โดยการเปล่งวาจาประกอบด้วย) และเนื่องด้วยกุศลมโนกรรม (โดยการตั้งจิตอธิษฐานในขณะ
กรวดน้ํา)  อย่างไรก็ตาม  การกรวดน้ําก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งของการอุทิศส่วนบุญโดยการใช้อุปกรณ์
เป็นสื่อเท่านั้น  มิได้หมายความว่าน้ํานั้นจะหลั่งไหลไปให้เปรตได้ดื่มกินเลย 
     การอุทิศส่วนบุญทั้ง 4 ประเภทนี้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้  โดยที่อาจจะเนื่องด้วย
กุศลกายกรรมคือการให้ทานเป็นเบื้องต้น  เนื่องด้วยกุศลวจีกรรมคือการเปล่งวาจาแผ่เมตตาอุทิศส่วน
บุญให้  และเนื่องด้วยกุศลมโนกรรมคือการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ก็ได้  บางครั้งก็อาจมีความ
เกี่ยวเนื่องกันทั้งกุศลกายกรรม กุศลวจีกรรม และกุศลมโนกรรม  ยกตัวอย่างการถวายทานอันเนื่อง
ด้วยผู้ตายของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มักจะมีการกล่าวคําถวายทานอุทิศส่วนบุญก่อนถวายทาน  
โดยปรารภบรรพชนหรือผู้เป็นเครือญาติของตนเป็นต้น  ขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาโดยเริ่มว่าบท ยถา
....ผู้ที่เป็นเจ้าภาพมักจะกรวดน้ําอธิษฐานจิตอุทิศส่วนบุญ  หรือไม่ก็เปล่งวาจาอุทิศส่วนบุญพร้อมกันไป   
     อาจกล่าวได้ว่า  การอุทิศส่วนบุญด้วยวิธีการเปล่งวาจาและอธิษฐานจิตดังกล่าวมาจัดเป็น
การแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญได้  หากผู้อุทิศส่วนบุญกระทําด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อ
ผู้ที่เขามุ่งหมายอุทิศส่วนบุญให้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอุทิศส่วนบุญสามารถกระทําได้อย่างหลากหลาย
วิธี  และมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องกลมกลืน  แม้ว่าจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  แต่
ทุกประเภทก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือล้วนแต่เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนมี
ญาติเป็นต้น  มุ่งให้เขาเหล่านั้นมีความสุขและได้รับประโยชน์จากส่วนบุญที่ตนอุทิศให้  นอกจากนั้น  
การอุทิศส่วนบุญทั้ง 4 ประเภทนี้  ยังมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญอีกหลายประการ เช่น เพ่ือความกว้างขวาง

                                                           
34 ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด,  ศาสนพิธีส าหรับชาวบ้าน,  (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์จันหว่า, 2515), หน้า 

41-42.   
35 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, มหาเวสสันดรชาดก (ฉบับเทศน์มหาชาติ 

13 กัณฑ์), (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอไตร, 2533), หน้า 25. 
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ของอัธยาศัยใฝุประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  ตลอดจนเพ่ือชําระจิตใจให้หมดจดจากความตระหนี่ถี่เหนี่ยว  ซึ่ง
เป็นตัวการที่คอยชักใยให้คนมีความเห็นแก่ตัว  ไม่คิดเกื้อกูลต่อผู้อื่น  
 สําหรับชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีความเชื่อเรื่องการกรวดน้ํามาก ซึ่งก็
เหมือนกับคนอีสานโดยทั่ว ๆ ไปที่ได้รับการสั่งสอนมาจากพ่อแม่ปูุย่าตายายว่าเมื่อมาวัดทําบุญแล้วสิ่ง
ที่จะขาดไม่ได้เสียเลยก็คือเรื่องของการกรวดน้ําดังนั้นทุกวันที่ชาวอีสานจะเข้ามาทําบุญที่วัดจึงต้อง
เตรียมขวดน้ํามาด้วยทุกครั้งเพ่ือใช้ในการกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับยาติผู้ล่วงลับไป สําหรับ
เหตุผลของการมีความเชื่อเรื่องการกรวดน้ําของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นมีดังต่อไปนี้ 
 (1) เพราะเชื่อว่าหากไม่กรวดน้ําเปรตทั้งหลายจะไม่ได้ส่วนบุญ ข้อนี้ถือว่าเป็นความเชื่อ
หลักของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพราะชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเชื่อ
อย่างจริงจังเหมือนกันว่า การกรวดน้ําเป็นการอุทิศส่วนบุญให้กับเปรตที่เป็นญาติของตนได้ และเป็น
การเชื่อตามเรื่องเล่าที่ปรากฏในคัมภีร์ เรื่องพระเจ้าพิมพิสารที่ทําบุญวันแรกลืมกรวดน้ําทําให้ญาติที่
เป็นเปรตไม่ได้รับส่วนบุญ ดังนั้น ด้วยความกลัวว่าญาติของตนจะไม่ได้รับส่วนบุญชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายจึงนําน้ํามากรวดในทุกๆครั้ง 
 (2) เพราะเชื่อว่าน้ําที่กรวดนั้นจะนําเอาบุญไปให้ถึงเปรตทั้งหลาย เป็นอีกความเชื่อหนึ่ง
ของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่มีความเชื่อว่าการทําบุญนั้นจะขาดน้ํากรวดหรือน้ําหยาด
ในภาษาท้องถิ่นไม่ได้ เพราะน้ํากรวดนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาของญาติที่มีชีวิตอยู่ที่จะ
อุทิศสิ่งของไปให้กับญาติท่ีจากโลกนี้ไปแล้ว การหยาดน้ําหรือการกรวดน้ําเป็นการแสดงออกถึงเจตนา
ของผู้ที่ทําบุญว่าต้องการที่จะให้บุยไปถึงญาติผู้ล่วงลับโดยผ่านทางน้ําที่กรวดลงบนพ้ืนหรือธรณีของวัด 
และบุญจะไปตามสายน้ําเพ่ือให้ไปถึงผุ้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

ด้วยเหตุผลทั้ง 2 ประการที่มาจากความเชื่อตามคําสอนของพระพุทธศาสนานี้เองเป็นผล
ทําให้ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการกรวดน้ํา และนําน้ํามากรวด
ในเวลาทําบุญทุกครั้ง ซึ่งก็รวมถึงการทําบุญในประเพณีบุญข้าวประดับดินนี้ด้วย  
  4.3 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อสังคมของชาวหนองคาย  

 จากการศึกษาพบว่าประเพณีบุญข้าวประดับดินนั้นมีคุณค่ามากมาย พอจะสรุปได้ว่า
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นหลักยึดเหนี่ยว  ควบคุม
ผู้คนฝนสังคม และเป็นสื่อในการสอนจริยธรรมแก่สังคม โดยยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  จึงถูก
นํามาใช้เป็นสื่อในการสอนหลักของการประพฤติตน และจริยธรรมที่ควรทําในสังคม ซ่ึงเน้นหนักใน
เรื่องของความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องของกฎแห่งกรรม การกระทําดีในชาตินี้เพ่ือผลแห่ง
กุศลในชาติหน้า อันก่อให้เกิดความละอายชั่วกลัวบาป มีความกตัญํูต่อบรรพบุรุษผู้ทํากาลกิริยา
ล่วงลับไปโดยการให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญภาวนา แล้วเมื่อกาลทานมาถึงคือเมื่อถึงประเพณีบุญข้าว
ประดับดินก็ทําบุญข้าวประดับดินไปให้เหล่าบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปซึ่งจะส่งผลตอบแทนให้ทั้งตัวผู้ที่
ทําบุญ ผู้ที่รับส่วนบุญ ประสบกับความสุขความเจริญ และในทางกลับกันหากผู้ใดไม่ทําบุญอุทิศให้เปต
ชนหรือไม่ทําบุญข้าวประดับดินไปให้ญาติทั้งหลาย ที่ออกมาจากทุคติภูมิเพ่ือมารับบุญจากญาติที่ยังมี
ชีวิตอยู่ เมื่อไม่ได้บุญก็จะสาปแช่งญาติ และก็ย่อมเป็นผลทําให้ทั้งเปตชนและญาติต้องประสบกับความ
ทุกข์ยากกันทั้งสองฝุาย  



 

105 

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษามาทั้งหมดเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่า ดังต่อไปนี้ 
 4.3.1 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อสังคมชาวหนองคายด้านความสามัคคี  
 ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่า
ประการที่หนึ่งก็คือ เป็นการช่วยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ  เนื่องจากว่าเมื่อชาวพุทธยังมี
ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ และต่างมุ่งหวังความเจริญรวมถึงการได้รับบุญกุศลจากการกระทํา
ความดีในการทําบุญเนื่องในประเพณีบุญข้าวประดับดินอยู่เป็นประจํา หรือมีการสืบทอดความเชื่อ
เรื่องการทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเปตชนผู้ล่วงลับไปเป็นประจําทุกปี ย่อมมีส่วนสําคัญในการ
รักษาศรัทธาของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประชาชนชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และ
นอกจากนั้น การที่ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายยังคงมีความเชื่อในประเพณีบุญข้าวประดับ
ดินและยังคงปฏิบัติสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปเรื่อยๆย่อมทําให้เกิดผลกับพระพุทธศาสนาก็คือ
พระพุทธศาสนาก็จะเจริญก้างหน้าต่อไป36 

4.3.1.1 คุณค่าในด้านการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน   
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่าก็

คือเป็นการส่งเสริม ตลอดจนถึงปลูกฝ๎งจิตสํานึกให้กลุ่มผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมี
ความเชื่อเรื่องบุญบาปที่มาร่วมพิธีกรรมการทําบุญข้าวประดับดิน ที่มีความกตัญํูกตเวทีรู้จักบุญคุณ  
ของบรรดาญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไป อันเป็นที่เคารพรักของตนและสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์
จรรโลงชุมชน ให้กลุ่มคนในสังคมได้รู้จักคุณค่าของกันและกัน โดยคํานึงถึงฐานะอันสมควรของแต่ละ
บุคคล และเมื่อมีการทําบุญข้าวประดับดินแล้ว ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากกิจกรรมอันนี้คือการมีความ
พร้อมเพรียงกัน ของผู้ที่อยู่ในสังคมส่วนย่อย คือระดับครอบครัวหรือกลุ่มเครือญาติ อันว่าความ
สามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตรในการร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของวัตถุไทย
ธรรมที่จะไปทําบุญที่วัดและอุทิศให้กับเปตชน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความดี ความสามัคคี
และน้ําใจอันเกื้อกูลต่อกันของคนในสังคม อันจะเป็นแรงที่ช่วยขับดันกิจกรรมของกลุ่มคนในสังคม ให้
เป็นไปด้วยความเข้าใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กล่าวคือกิจกรรมอันนี้ สามารถเป็นสื่อสัมพันธ์ของ
สถาบันครอบครัว อันเป็นส่วนประกอบของสถาบันทางสังคม จะส่งผลให้เกิดความมีเสถียรภาพทาง
สังคมอย่างไรก็ดี ในระดับสถาบันครอบครัว ที่เป็นสังคมหน่วยแรกสุด ในโครงสร้างทางสังคมใหญ่นั้น 
มีประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากกิจกรรม ของการข้าวประดับดินอย่างมากมาย กล่าวคือนอกจากจะเป็น
การช่วยชักนํา ให้บรรดาญาติพ่ีน้องทั้งหลายมาร่วมกันทําความดี37  

4.3.1.2 คุณค่าในด้านการสร้างความสามัคคี  
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่าอีก

ประการหนึ่งก็คือ คุณค่าในการช่วยสร้างสันติสุขแก่สังคมส่วนรวม เนื่องจากสังคมในโลกมนุษย์เรานี้ มี
ระบบโครงสร้างทางสังคม ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือหนึ่งคนเป็นส่วนหนึ่งของ
                                                           

36 สัมภาษณ์ พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์  เจ้าอาวาสวัดศรีชมช่ืน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 
20 สิงหาคม 2560. 

37 สัมภาษณ์ พระครูภัทรสิริวุฒิ  เจ้าอาวาสวัดนาฬิกวนาวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่  20 
สิงหาคม 2560. 
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สถาบันครอบครัว และครอบครัวหนึ่งก็เป็นส่วนประกอบของชุมชน และชุมชนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่กว้างขึ้นไปอีก โดยการไล่เรียงจากตําบลไปจนถึงประเทศชาติ และหลายประเทศชาติก็รวมตัว
กันเป็นสังคมโลก ด้วยการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเช่นนี้ ถ้าหากว่าสังคมระดับใดระดับหนึ่งก็ดีเกิดมี
ป๎ญหาขึ้น สังคมหน่วยอ่ืนที่สัมพันธ์กันอยู่ ก็ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย เรียกว่าป๎ญหาของสังคม
หนึ่ง สามารถส่งผลกระทบของป๎ญหาไปยังสังคมอ่ืนที่อยู่ร่วมกันได้แบบลูกโซ่ และโดยที่กิจกรรมการ
ข้าวประดับดินถือเป็นกิจกรรมอันเริ่มจากตัวบุคคลเป็นอันดับแรก แล้วขยายตัวออกไปสู่สังคมอ่ืนๆ ที่
ใหญ่ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ชุมชน เป็นต้นการทาบุญให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือทาการข้าวประดับดินให้แก่ผู้อ่ืนอันประกอบไปด้วยจิตใจ ที่ประกอบไปด้วยความมี
เมตตากรุณาของบุคคล แม้ไม่ได้ส่งผลให้สังคมที่กาลังวุ่นวาย ให้สงบสุขภายในทันทีแต่ก็ส่งผลทางอ้อม
แก่สังคม จะเป็นผลโดยอ้อมด้วยเหตุที่ว่าการสร้างสันติสุขนั้น จะต้องเริ่มจากภายในจิตใจของแต่ละคน
ก่อน กล่าวคือ เมื่อป๎จเจกบุคคลได้สร้างบุญแล้ว และได้ทําการเจริญเมตตาจิตขยายส่วนบุญ ที่ตนได้ทํา
แล้วไปให้บุคคลอ่ืนจึงส่งผลให้ ไม่เฉพาะแต่ตนเองเท่านั้นที่ได้รับความสุขอันเกิดขึ้น จากคุณธรรม
ภายในจิตใจของตนแต่บุคคลอ่ืน ที่อาศัยอยู่ในสังคมรอบข้างก็พลอยได้รับความสุขไปด้วย กล่าวคือ 
เมื่อคนหนึ่งได้ทําตัวเป็นปกติสุข ไม่ทําความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้ใดให้ทุกร้อนใจ มีจิตใจที่อ่ิมเอิบผ่อง
ใส ก็ย่อมส่งผลให้บุคคลรอบข้างไม่ถูกเบียดเบียน จึงถือได้ว่าประโยชน์ที่สังคมพึงจะได้รับ เป็นส่วนที่
ออกไปจาก การพัฒนาคุณธรรมของบุคคลแล้วส่งขยายไปสู่ผู้อ่ืน จากจุดเล็กขยายไปสู่สังคมส่วนใหญ่ 

แม้ว่าผู้ที่ทําความดีแล้ว จะมุ่งมั่นแผ่เมตตาแบ่งป๎นความสุขให้แก่ผู้อ่ืน มากมายเพียงใดก็
ตามแต่โดยเนื้อแท้แล้ว ตัวผู้แผ่เมตตานั่นเองที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง ดังประโยชน์หรือ
อานิสงส์ของเมตตา 38 หรือผลดีจานวน 11 ข้อ ที่ผู้ทําการแผ่เมตตาจะพึงได้รับอันประกอบด้วย 

1) หลับเป็นสุข 
2) ตื่นเป็นสุข 
3) ไม่ฝ๎นร้าย 
4) เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 
5) เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 
6) เทวดาทั้งหลายรักษา 
7) ไฟ ยาพิษ   กล้ํากรายไม่ได้ 
8) จิตตั่งมั่นได้เร็ว 
9) สีหน้าสดใส 
10) ไม่หลงลืมสติ 
11) เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่ง  
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่าใน

การช่วยสร้างสันติสุขแก่สังคมส่วนรวมก็เนื่องจากที่ได้กล่าวมาคือเมื่อคนเราได้มาร่วมกันทําบุญร่วมกัน
จัดแจงสิ่งของหรือจัดเตรียมงานการทําบุญแล้วย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนเมื่อ
เป็นเช่นนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุขหรือสันติสุขกับสังคมได้ 

                                                           
38 องฺ.เอกาสก.(ไทย) 24/15/425. 
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4.3.1.3 คุณค่าในด้านการพัฒนาตนเอง  
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่าใน

ด้านการพัฒนาตนเอง กล่าวคือ การที่บุคคลยึดมั่นในหลักประเพณีอันเป็นอุบายวิธีในการสื่อธรรม 
หรือการสอนธรรมในพระพุทธศาสนา  ย่อมจะมีวิถีชีวิตที่ดี และปฏิบัติตนที่ถูกต้องอยู่ในกฎระเบียบ
ของศีลธรรม การดําเนินชีวิตเฉพาะตน จะเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า หรือไร้คุณค่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
การแสดงออกของตนเอง ที่มีต่อสังคม  และสังคมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิน  หากบุคคลที่ยังไม่ได้
ประพฤติตนตามหลักประเพณีอันเป็นจริยธรรมทางสังคม  คือไม่อยู่กฎระเบียบของศีลธรรมจรรยา  
และไม่อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายบ้านเมือง  ทําตัวอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสังคม  ชอบสร้างความ
เดือดร้อนและความรําคาญใจให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ  ส่วนบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักประเพณี  จะสังเกตได้ว่า
เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ดํารงตนอยู่ในจารีตประเพณีและ
ศีลธรรมอันดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีความสันโดษในสิ่งของ ๆ ตนที่มีอยู่  ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสังคมอย่างเคร่งครัด  ดํารงตนไม่ให้เป็นภาระของสังคม  ประโยชน์ของบุคคลที่ปฏิบัติตามหลัก
ประเพณีที่จะได้รับโดยตรง เช่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนคนรุ่นหลังเป็นเบ้าหลอมจิตใจให้แก่สังคม
ส่วนรวมได้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม มีความเสียสละเอ้ือเฟ้ือต่อส่วนรวมเสมอ ไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัว   

คุณค่าของประเพณีการทําบุญข้าวประดับดิน ยังเป็นแบบอย่างและภูมิป๎ญญาของบรรพ
บุรุษที่ได้รักษาและสืบทอดกันมาเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตาม เนื่องด้วย
ประเพณีดังกล่าวจัดว่าเป็นอุบายหรือเป็นวิธีการสื่อธรรมหรือการให้การศึกษาหลักธรรมะคําสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านรูปแบบของกิจกรรมที่เรียกว่าประเพณี ทําให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ในเรื่อง
ของความเสียสละ ความกตัญํู  ความสามัคคี การแสดงความเคารพต่อผู้เป็นใหญ่ในตระกูล ในวัด
และในหมู่บ้าน39  
 อนึ่ง หากพิจารณาถึงคุณค่าของประเพณีการทําบุญข้าวประดับดินในด่านการพัฒนา
ตนเองในทางพระพุทธศาสนานั้นเราสามารถที่จะพิจารณาถึงหลักการพัฒนาตนเองได้ผ่านกระบวนการ
ทางด้านการศึกษา ซึ่งจะว่าไปแล้วพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาและเป็นศาสนา
แห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซ่ึงในที่นี้ขอนําความหมายของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
มาชี้แจงพอให้เข้าใจ ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นถึงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
การศึกษาตรงกับคําศัพท์ภาษาบาลีว่า “สิกขา” แปลว่า การฝึกฝนอบรมตนให้งอกงามหรือการพัฒนา
ตนให้งอกงาม ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งการพัฒนาตนให้งอกงามออกเป็น 4 ด้าน คือ 
 (1) การพัฒนากาย คือ การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพี มีความเป็นอยู่ถูก
สุขลักษณะรวมไปถึงการรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์อีก
ด้วย เช่น การช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน การร่วมทํากิจกรรมให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ เป็น
ต้น 

                                                           
39 สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณโสตถิธรรม  เจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง, เจ้าคณะตําบลในเมืองเขต 2 ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 20 สิงหาคม 2560. 
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 (2) พัฒนาศีล คือ การควบคุมทางกาย วาจา ไม่ให้มีพฤติกรรมออกมาในทางเบียดเบียน
คนอ่ืน เช่น ทางกายก็ไม่ทําร้ายข่มเหงรังแกคนอ่ืน ทางวาจาก็ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียด 
ที่จะทําให้คนอื่นเสียหายและเสียประโยชน์ เป็นต้น 
 (3) พัฒนาจิตใจ คือ การทําให้จิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดีงามพรั่งพร้อมใน 2 ด้าน คือ 
  (1) ด้านความดีงาม เช่น มีเมตตา มีความรักความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเป็นมิตร
ไมตรีต่อคนรอบข้าง มีความกรุณาคิดช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นมีความทุกข์ มีสัมมาคารวะ เป็นต้น 
  (2) ด้านความแข็งแกร่ง เช่น มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อเปูาหมายที่วางไว้ มีสติ
(รู้จักยับยั้งชั่งใจ) มีวิริยะ (ความพากเพียร) มีขันติ (ความอดทน) มีสมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งจิต)มีสัจจะ 
(ความจริง) เป็นต้น 
 4) พัฒนาป๎ญญา คือ การรู้จักเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจให้กับตัวเอง เริ่มตั้งแต่รู้จักเรียนรู้
ศิลปวิทยาที่ดทีี่มีประโยชน์สําหรับการดํารงชีวิต เป็นผู้ขวนขวายใคร่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือก้าว
ให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนรู้จักคิด รู้จักวินิจฉัย รู้จักใช้ป๎ญญา แก้ไขป๎ญหาชีวิตด้านต่าง 
ๆ เป็นต้น มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนให้งอกงามในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง40 

การจัดงานหรือการเข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวประดับดินย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง 3 
ด้าน คือด้ายกายคือการที่ชาวพุทธมีความตื่นตัวต่อการทําบุญมีจิตใจที่ระลึกถึงเปรตชน สํานึกใน
บุญคุณที่ท่านได้ทํามาก่อนแล้วขวนขวายในการทําบุญเพ่ือเป็นการตอบแทนท่านเป็นการพัฒนากาย
อย่างหนึ่ง นอกจากนั้น การพัฒนาศีลก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของความมีระเบียบวินัย สํารวมกายวาจา
และจิตให้เกิดความสงบและไม่คิดเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม การพัฒนาจิต คือการคิดดี คิดใน
บุญกุศลและคิดเพ่ือการสร้างคุณงามความดีเพ่ือญาติเพ่ือเปรตชนที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว การพัฒนา
ป๎ญญาคือ การลงมือปฏิบัติคือการทําบุญย่อมได้รับความสุขจากการกระทําบุญรวมถึงการเข้าร่วมพิธี
กรรมการทําบุญข้างประดับดินย่อมได้รับฟ๎งเรื่องราวที่ประเทืองป๎ญญาและทําให้เกิดความคิดที่ น้อม
ไปสู่การกระทําบุญกุศลได้ 

จากการกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า ประเพณีการทําบุญข้าวประดับดิน ถือว่าเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่มีส่วนช่วยประสานร่วมมือกันของคนในสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการรวมตัวกันเพ่ือทํา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทําให้สังคมมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเป็นหมู่ เหล่าและร่วมกัน
รักษาพ้ืนที่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของคนในสังคมให้ยาวนานที่สุดเป็นขบวนการของ
ประชาสังคมเชิงพุทธที่มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบที่สําคัญคือความเชื่อคํา
สอนข้อบัญญัติพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางศาสนา
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีในการแก้ไขป๎ญหาทางสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะหรือหมู่คณะและการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมหรือกลุ่มคนในขั้นพ้ืนฐานต้องมีการแบ่งป๎นมาเชื่อมให้คนอยู่ร่วมกันสังคมที่ขาดการ
แบ่งป๎นแล้งน้ําใจไร้ความเอ้ือเฟ้ือคือสังคมท่ีพร่องเมตตาพ่ึงพาอาศัยไม่ได้ซ้ํายังทําให้คนในสังคมนั้นเกิด
ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม  การปฏิบัติตนตามประเพณี หรือกฎระเบียบของสังคม กฎหมาย
บ้านเมือง ย่อมมีความราบเรียบสงบสุข โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การ
รักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีระเบียบ มีนิสัยโอบ
                                                           

40 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ 11(

กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551), หน้า 446.  
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อ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตาและกรุณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่ศัตรูก็ยังให้ความ
อุปถัมภ์เลี้ยงดู ใครเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งดูดาย รู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 

นอกจากนี้การทําบุญข้าวประดับดิน ยังสามารถช่วยแก้ไขป๎ญหาความรุนแรงในสังคมได้ 
เมื่อใดที่ตนได้ตั้งจิตของตน ให้มีความเมตตาต่อคนรอบข้างแล้วความคิดรุนแรงในจิตใจของตนเองย่อม
ไม่มี ดังนั้นความมีเมตตาอันเป็นผลมาจาก กิจกรรมการแจกข้าวจึงเป็นการแก้ป๎ญหาที่ต้นเหตุ ด้วยเหตุ
ที่ว่า ป๎ญหาของสังคมในที่นี้ เกิดจากการใช้ความรุนแรงของบุคคล ส่งผลกระทบทางด้านลบแก่สังคม 
ซึ่งถ้าหากว่ามีปรากฏการณ์ ของการขัดแย้งที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของสังคมส่วน
อ่ืน ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างของสังคม โดยปกติแล้วต้นตอของป๎ญหาเหล่านี้ มักเกิดจาก
ระดับปจ๎เจกบุคคลในเรื่องของอุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดถึงค่านิยมจนขยายตัวไปสู่ความรุนแรง ตั้งแต่ 
ป๎ญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่นการลักขโมย ทาร้ายร่างกายจนถึงฆาตกรรม หรือแม้กระทั่งป๎ญหาในสังคม
ขนาดใหญ่ เช่น สงครามกลางเมือง ซึ่งป๎ญหาเหล่านี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการละเมิดทางศีลธรรมโดยเฉพาะศีล 5 ถ้าหากว่าสังคมใด มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
เป็นอย่างมากแล้ว 
 4.3.1.4 คุณค่าในการสร้างความสามัคคี 

 ประเพณีบุญข้าวประดับดินเป็นการประสานร่วมมือกันของคนในสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อน
เป็นการรวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทําให้สังคมมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้อง
เป็นหมู่เหล่าและร่วมกันรักษาพ้ืนที่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของคนในสังคมให้ยาวนาน
ที่สุดเป็นขบวนการของประชาสังคมเชิงพุทธที่มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบ
ที่สําคัญคือความเชื่อคําสอนข้อบัญญัติพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการทางศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีในการแก้ไขป๎ญหาทางสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะหรือ
หมู่คณะและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือกลุ่มคนในขั้นพ้ืนฐานต้องมีการแบ่งป๎นมาเชื่อมให้คนอยู่
ร่วมกันสังคมที่ขาดการแบ่งป๎นแล้งน้ําใจไร้ความเอ้ือเฟ้ือคือสังคมที่พร่องเมตตาพ่ึงพาอาศัยไม่ได้ซ้ํายัง
ทําให้คนในสังคมนั้นเกิด 

ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม  การปฏิบัติตนตามประเพณี หรือกฎระเบียบของสังคม 
กฎหมายบ้านเมือง ย่อมมีความราบเรียบสงบสุข โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีระเบียบ มีนิสัยโอบ
อ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตาและกรุณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่ศัตรูก็ยังให้ความ
อุปถัมภ์เลี้ยงดู ใครเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งดูดาย รู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน41 

สรุปได้ว่า ประเพณีการทําบุญข้าวประดับดิน ที่ จึงประกอบไปด้วยสาระและประโยชน์ ที่
พึงจะได้รับอยู่หลายประการด้วยกันคือ 

1) เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญํูกตเวทีต่อบรรพชน 
 2) นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์เหล่าเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วยังนับว่าเป็นการ

สงเคราะห์ในการถวายอาหารตลอดถึงจตุป๎จจัยต่างๆ แก่พระภิกษุสามเณร 

                                                           
41 สัมภาษณ์ พระราชรัตนาลงกรณ์ ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้า

คณะจังหวัดหนองคาย วันที่ 20 สิงหาคม 2560. 
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3) เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวความสามัคคีปรองดองกันในหมู่ญาติพ่ีน้องให้มีความรักใคร่
กลมเกลียวกัน 

4) ส่งผลให้เกิดความเบิกบานใจสุขใจของผู้ที่ได้กระทํา 
5) เป็นการปลูกฝ๎งบรรดาลูกหลานให้ได้รู้จักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ และได้ซึม

ซับเอาคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการได้ร่วมสืบทอดรักษาระเบียบประเพณีปฏิบัติ 
6) เป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงได้สืบทอดแนวทางการ

ปฏิบัติตนของบรรพบุรุษที่ท่านวางแนวทางไว้ให้ 
7) ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม 
จากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญต่อคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก

ด้วยว่าเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณีไทย อีกทั้งการปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนานั้นยังส่งผล ให้คนไทยมีนิสัยฝ๎กใฝุในการทําบุญมีความโอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ตลอดถึงมีพิธีกรรมต่างๆ ที่ต้องร่วมตั้งแต่เกิดจนถึงตาย แม้กระทั่งจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีการทําบุญ
อุทิศไปให้ในวันที่ท่านอาจจะกลับมาในคราวที่เดือดร้อนผ่านประเพณีที่เรียกว่า การทําบุญข้าวประดับ
ดิน  เป็นต้น    

4.3.2. อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อสังคมชาวหนองคายด้านผู้วายชนม์    
การประกอบพิธีกรรมในบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น 

หากกระทําในโอกาสที่ญาติคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิกภายในครอบครัวล่วงลับไป   ก็มักจะกระทําเพ่ือ
อุทิศส่วนบุญแก่พวกเขา  มุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการกระทําของตน  กล่าวคือมุ่งหมายให้
ความดีที่ออกไปจากการกระทําของตนเป็นผลได้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป  โดยมากจะนิยมถวายอาหารแก่
พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญ  เพื่อให้ญาติผู้ล่วงลับไปได้รับส่วนบุญในรูป  ของอาหาร   

โดยทั่วไปแล้ว  ผู้ที่อุทิศส่วนบุญแม้จะไม่ทราบว่าญาติที่ล่วงลับไปจะได้รับหรือไม่ แต่ก็
กระทําไปด้วยความหวังว่าญาติจะได้รับส่วนบุญ   เผื่อว่าถ้าญาติไปเกิดอยู่ในโลกที่ทุกข์ทรมาน  ส่วน
บุญที่พวกตนอุทิศให้ก็อาจจะช่วยเหลือหรือปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่เขาได้  นี่อาจจะสืบเนื่องมาจาก
ความเชื่อแบบชาวบ้านว่าคนที่ตายไปแล้วจะต้องไปสู่โลกของผู้ล่วงลับ  พวกสัตว์ซึ่งเกิดในภพที่ต่ํากว่า
เหล่านี้ไม่สามารถสร้างบุญใหม่ขึ้นเองโดยลําพังได้  จะต้องอาศัยส่วนบุญที่ญาติในมนุษยโลกอุทิศให้
เป็นเครื่องดํารงหล่อเลี้ยงเท่านั้น  โดยเชื่อกันว่าโลกแห่งผู้ล่วงลับไม่มีการประกอบอาชีพใด ๆ ที่จะช่วย
สืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้ไปเกิดอยู่ ณ ที่นั้นได้  ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องอุทิศส่วนบุญให้เพ่ือชดเชย  
หรือลบล้างความขาดแคลนในเรื่องป๎จจัยดํารงชีวิตของพวกเขา  ซึ่งหากพวกเขาไปเกิดอยู่ในภูมิที่
เหมาะสม  ก็อาจทําให้พวกเขาพ้นไปจากสภาพที่ทรมานได้ 

คติอีกประการหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุญข้าวประดับดินที่อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป
แล้วนี้  ก็คือพระพุทธศาสนาได้แสดงท่าทีต่อความตายว่าเป็นคติธรรมดาของชีวิตที่ทุกคนควรยอมรับ
สภาพอันเป็นจริงนี้  เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียญาติหรือบุคคลผู้เป็นที่รักไป จึงไม่สนับสนุน
ให้แสดงความรักหรือการตอบแทนพวกเขาด้วยวิธีการตีอกชกตัว  เศร้าโศกเสียใจ หรือร้องไห้ฟูมฟาย   
จนเป็นการทําลายสุขภาพกายและจิตของตน  เหมือนที่พวกพราหมณ์นิยมทํา  เพราะไม่ได้ทําให้ญาติผู้
ล่วงลับได้ประโยชน์อันใด   แต่สอนให้กระทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่พวกเขา  ซึ่งเป็นป๎จจั ยอันมี
กําลังที่จะช่วยพลิกเปลี่ยนสภาพชีวิตของพวกเขาได้ 
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ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีกรรมวิธีที่ฉลาด  และไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่งมงายไร้
สาระ ในขณะที่คนอ่ืนสวดอ้อนวอนเทพเจ้าให้ช่วยผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายกลับแผ่เมตตากรุณาออกไปให้แก่คนอ่ืนโดยตรง ด้วยการกระทําความดี  พวกเขาสามารถจะ
อุทิศความดีไปให้แก่ปิยชนเพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นี้คือวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการแสดง
ความระลึกถึง  และการให้ความเคารพนับถือ  ตลอดจนเพ่ือประทับชื่อของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไว้ชั่วกาล
นานอย่างแท้จริง  เมื่อผู้ล่วงลับไปแล้วไปเกิดอยู่ในสุคติภูมิ  พวกเขาจะตอบแทนด้วยการให้พรแก่ญาติ
ที่ยังมีชีวิตอยู่  ดังนั้น  จึงถือเป็นหน้าที่ของหมู่ญาติที่จะแสดงความระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ด้วยข้าว
ประดับดิน และแผ่เมตตาให้แก่พวกเขาโดยตรง42  

4.3.2.1 การแสดงความกตัญํูท่ีพึงกระท าต่อญาติ   
คําว่า “ญาติ” หมายถึง คนที่รู้จักกันในวงในว่ามีความเกี่ยวข้องกันโดยฐานเป็นพ่อแม่และ

พ่ีน้องเป็นต้น  หรือคนภายนอกเขารู้กันว่าอยู่ในตระกูลเดียวกัน43 สืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน  
หรือมีความเก่ียวข้องกันทางสายเลือด  ที่เรียกว่า “ญาติสาโลหิต”  หมายถึงผู้ที่สืบสายเลือดโดยตรงมา
จากต้นตระกูลเดียวกัน เป็นเทือกเถาเหล่าก่อเดียวกัน  ที่พอนับได้คือเครือญาติ 7 ชั่วคน (7 ชั่วโคตร 
หรือ 7 รุ่นคน) นับขึ้นไป 3 ชั้น คือปูุทวด ย่าทวด  ตาทวด  ยายทวด ชั้นหนึ่ง  ปูุ  ย่า  ตา  ยาย 
ชั้นหนึ่ง  พ่อแม่ชั้นหนึ่ง  เรียกว่า “เทือกเถา” นับเราเป็นชั้นกลาง  และนับลงไปอีก 3 ชั้น คือ ลูก  
หลาน และเหลน  ซึ่งเรียกว่า  “เหล่ากอ” แม้น้า อา ปูา ลุงก็นับว่าเป็นญาติสาโลหิตด้วย   

    ญาติเหล่านี้  อาจเรียกว่าญาติทางโลกก็ได้  โดยกําหนดเอาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ทางสายชีวิตเป็นหลัก  สําหรับผู้ที่แม้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด  คือไม่ใช่ ปูุ ย่า ตา  ยายพ่อ 
แม่ น้า อา ปูา ลุง หรือพ่ีน้องก็นับว่าเป็นญาติได้  หากมีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน  ถึงขนาดว่า
พระพุทธศาสนาจัดระดับความสําคัญให้เป็นญาติชั้นสูงหรือเป็นยอดของญาติ 44 เลยทีเดียว  ดังนั้น  
ญาติจึงมี 2 ประเภท คือ45  

    1. เครือญาติสาโลหิต (ญาติทางโลก หรือญาติผู้สืบเชื้อสายซึ่งเรียกว่าญาติทาง
ประเวณี) คือญาติที่สืบสายตรงลงมาจากบรรพบุรุษผู้เป็นต้นวงศ์ตระกูลเดียวกันวิธีนับ “ญาติ” ในวินัย 
ท่านให้นับ 7 ชั้น คือ นับทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ชั้นตนเองเป็น 1 ข้างบน 3 คือ 1 ชั้นพ่อแม่ 2 ชั้น
ปูุย่าตายาย 3 ชั้นทวด, ข้างล่าง 3 คือ 1 ชั้นลูก 2 ชั้นหลาน 3 ชั้นเหลน รวมเป็น 7 ชั้น เรียกว่า 7 ชั่ว
คน หรือ 7 ชั่วโคตร  มีญาติ 7  ชั่วคนเป็นต้น ตลอดจนน้า อา ปูา ลุง 

    2. เครือญาติทางธรรม คือญาติที่มีความผูกพันกันทางความรู้สึก เช่น ผู้ที่มีความสนิท
สนม รักใคร่ คุ้นเคย และเคารพนับถือกัน  แม้ญาติที่มีความเกี่ยวดองระหว่าง 2 ตระกูล เช่น ลูกชาย
ของตระกูลหนึ่ง  ไปแต่งงานกับลูกสาวของอีกตระกูลหนึ่ง  ก็นับว่าเป็นญาติทางธรรมได้  

ญาติทั้ ง  2 ประเภทนี้ก่อให้ เกิดความรู้สึกรักใคร่ผูกพันต่อผู้ ที่ เป็นญาติอย่างยิ่ ง     
นอกจากนั้น  ยังมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของกันและกันให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  ทั้งยังช่วยปูองกัน
ต้านทานอันตรายให้แก่กันและกันได้  ยิ่งมีญาติที่ดีมีน้ําใจสงเคราะห์มากเท่าใด  ก็ยิ่งทําให้ชีวิตมีความ
                                                           

42 เรื่องเดียวกัน.   
43 พระสิริมังคลาจารย์, มงฺคลตฺถทีปนี  ทุติโย  ภาโค, หน้า 80. 
44 พระพุทธโฆษาจารย์, ธมฺมปทฏฺ กถา ฉฏฺโ ภาโค, หน้า. 132.  
45 ปิ่น  มุทุกันต์, มงคลชีวิต ภาค 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หน้า. 254.  
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อบอุ่นปลอดภัยได้มากเท่านั้น  ดังคําพูดในรุกขธรรมชาดกว่า “มีญาติมากหน้า นับว่าเป็นเรื่องดี 
เสมือนหนึ่งมีหมู่ไม้เกิดเรียงรายอยู่ในปุา  ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่โดดเดี่ยวแม้จะต้นใหญ่สักเท่าใด ก็ถูกลมพัด
ให้หักโค่นล้มได้”46 คําพูดนี้แสดงถึงความสําคัญของญาติเป็นอย่างดี 

ด้วยเหตุนี้  มนุษย์ที่เป็นญาติกันไม่ว่าญาติสาโลหิต ญาติมิตร หรือญาติธรรมก็ตาม  จึง
ควรมีหน้าที่ คือการสงเคราะห์ซึ่ งกันและกัน  ด้วยท่าทีแห่ง เมตตาและปรารถนาดีต่อกัน  
พระพุทธศาสนาสอนว่าการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลแก่ชีวิต  หากกระทําการสงเคราะห์แก่ญาติที่ยังมี
ชีวิตอยู่  ก็จะช่วยรักษาสายสัมพันธ์แห่งชีวิตและความผูกพันทางความรู้สึกของผู้ที่เป็นญาติให้แน่นแฟู
นกลมเกลียว  ทั้งช่วยบํารุงความรัก  ความเห็นอกเห็นใจ  ไมตรีจิตมิตรภาพ และความซาบซึ้งใจใน
คุณค่าของกันและกันให้ยืนยาว  เมื่อบุคคลเหล่านั้นล่วงลับไปแล้วก็ควรจะกระทําให้คุณค่าของเขา
ปรากฏอยู่ในความรู้สึกของตน  โดยการกระทําความดีแล้วอุทิศส่วนความดีให้    เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนบุญ
สมบัติให้แก่เขา  มุ่งให้เขามีความสุขในปรโลก  การกระทําหน้าที่ของญาติเช่นนี้  แสดงออกถึง
คุณธรรมคือความกตัญญกตเวทีของญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อญาติที่ล่วงลับ      ไปแล้ว   ซึ่งนับว่าเป็นผลดี
แก่ทั้งสองฝุาย คืออาจอํานวยประโยชน์แก่ญาติท่ีล่วงลับไปแล้วตามเงื่อนไขอันสมควรได้  และเป็นการ
สร้างคุณธรรมภายในของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่  ทั้งเป็นวิธีที่จะช่วยดํารงสายสัมพันธ์ของมนุษย์ให้มีความแน่น
แฟูนยืนยาวได้ด้วย   

ดังนั้น  ชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจึงถือว่าการทําบุญข้าวประดับดินให้แก่
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  เป็นหน้าที่ที่พึงกระทําและตระหนักใส่ใจ  ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลย  เพราะอาจ
ทําให้ประโยชน์ที่ตนและญาติผู้ล่วงลับไปจะพึงมีพึงได้ล่วงเลยผ่านไปอย่างไร้ค่า  ทั้งเป็นเหตุให้เสียกิจ
แห่งกรุณาซึ่งผู้ที่เป็นญาติทั้งหลายจะพึงกระทําต่อกันด้วย  อุทาหรณ์ที่นํามากล่าวอ้างยืนยันในเรื่อง
การบําเพ็ญญาติธรรมหรือหน้าที่ของญาติได้ชัดเจนก็คือ หลักของทิศ 647 ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือสังคม
ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ที่จะต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กันดุจทิศท่ีอยู่รอบตัว ประกอบด้วย  

    1. ทิศเบื้องหน้า (ปุรัตถิมทิศ) คือบิดามารดา 
    2. ทิศเบื้องขวา (ทักษิณทิศ) คือครูอาจารย์   
    3. ทิศเบื้องหลัง (ป๎จฉิมทิศ) คือ บุตรธิดา และภรรยา   
    4. ทิศเบื้องซ้าย  (อุตตรทิศ) คือมิตรสหาย   
    5. ทิศเบื้องล่าง (เหฏฐิมทิศ) คือ คนรับใช้และคนงาน   
    6. ทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) คือ สมณพราหมณ์ (พระสงฆ์)  
บุญข้าวประดับดินเพ่ืออุทิศส่วนบุญให้กับญาติจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญอันหมู่มนุษย์จะพึง

กระทําต่อกัน  เห็นได้จากตัวอย่างหน้าที่อันเป็นพันธกิจของชีวิตซึ่งป๎จฉิมทิศ คือทิศเบื้องหลัง อันได้แก่
บุตรธิดาพึงกระทําต่อบุรพทิศ  คือทิศเบื้องหน้า อันได้แก่บิดามารดา  48 
 4.3.2.2 เพื่อท าการบูชาแก่ญาติที่ล่วงลับไป   

                                                           
46 ขุ.ชา. (ไทย) 27/74/23-24.  
47 ที.ปา. (ไทย) 11/199/203. 
48พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 11(

กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2551), หน้า 132.  
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 การกระทําการบูชาแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว  ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของข้าว
ประดับดิน   แต่การบูชาในที่นี้ไม่ได้มีความหมายแคบ ๆ เพียงการแสดงความเคารพนบนอบต่อผู้
ล่วงลับไปแล้ว  ด้วยการเอาเครื่องสักการบูชามาเคารพศพอย่างที่ชาวพุทธหลายคนในป๎จจุบันเข้าใจกัน
เท่านั้น  หากครอบคลุมไปถึงการบําเพ็ญทักษิณานุประทานเพ่ือเพ่ิมพูนบุญสมบัติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว  ด้วยความสํานึกว่าเขาเป็นผู้มีคุณงามความดีควรแก่การเชิดชูบูชา  อย่างน้อยที่สุดเมื่อครั้งที่ยัง
มีชีวิตอยู่เขาก็เคยมีอุปการคุณแก่ตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  ได้เคยแบ่งป๎นสิ่งของให้  เคยแสดงน้ําใจ
ช่วยเหลือกิจการของตน  

จึงถือได้ว่าการบําเพ็ญทักษิณานุประทาน  หรือการกระทําบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป
แล้วนี้  เป็นการแสดงออกถึงการบูชาคุณความดีของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  โดยการยกย่องเทิดทูนความ
ดีของท่าน  หรือประกาศคุณความดีของท่านให้ปรากฏอย่างกว้างขวางเพราะญาติผู้อุทิศส่วนบุญได้
แสดงเจตนาปรารถนาดีต่อญาติผู้ล่วงลับ  ด้วยการกระทําพลีในส่วนของบุพเปตพลีเพ่ือเป็นเครื่องบูชา
แก่เขา  มุ่งให้เขาได้รับประโยชน์จากการบูชานั้น   ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้าวประดับดินทาง
พระพุทธศาสนา   

ยิ่งไปกว่านั้น  หากพิจารณาถึงประโยชน์ที่สังคมจะพึงได้จากการบูชาคุณของญาติที่
ล่วงลับไปแล้ว  ก็สามารถมองเห็นช่องทางที่จะขยายประโยชน์ออกไปได้อย่างกว้างขวาง  กล่าวคือเมื่อ
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเคยสร้างคุณงามความดีไว้มากจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  สังคมก็จะช่วยกันย่องเชิด
ชูคุณความดีของเขา  การกระทําอย่างนี้นับว่าเป็นผลดีแก่สังคมในการที่จะดํารงรักษาสังคมนั้นให้
มั่นคงเป็นปึกแผ่น  ทําให้สังคมมีกําลังที่จะรักษาสิ่งที่ดีงาม มีความสงบสุขมีความสามัคคี  เป็นสังคมซึ่ง
มีหลักการที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และทําให้วัฒนธรรมอันดีเกิดขึ้นด้วย49   

ส่วนการบูชาที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกระทําแก่เปรตที่เคยเป็นญาติของพระองค์ใน
อดีตชาตินั้น  ถือว่าเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นเหตุให้พวกเปรตเหล่านั้นได้รับทิพยสมบัติ50      
สามารถพลิกเปลี่ยนสภาพชีวิตจากความอดอยากหิวกระหาย  ถูกความทุกข์แผดเผาให้เร่าร้อนกระวน
กระวาย  กลายมาเป็นความอ่ิมหนําสําราญ  พ้นจากเปรตวิสัยไปเสวยทิพยสมบัติในโลกทิพย์  การ
กระทําการบูชาแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วในลักษณะนี้  จึงนับว่าเป็นการกระทําที่สําเร็จสมบูรณ์  สําหรับ
ผู้ที่กระทําการบูชาด้วยข้าวประดับดินอื่น ๆ  แม้จะไม่ทราบว่าการบูชาของตนจะสําเร็จสมบูรณ์เช่นนั้น
หรือไม่  แต่อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่ากระทําการบูชาแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเช่นกัน       
 4.3.2.3 เพื่อถวายก าลังแก่พระสงฆ ์ 
 กล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสืบศาสนา  ในฐานะศา
สนทายาทมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  และจะยังคงดํารงบทบาทนี้ต่อไปตราบชั่วอายุกาลของ
ศาสนา  ป๎จจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยอํานวยหล่อเลี้ยงให้ชีวิตพรหมจรรย์ของพระสงฆ์มีความมั่นคงและ
ดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ก็คืออามิสทานหรือป๎จจัย 4 ที่อุบาสกอุบาสิกาพากันถวาย  เพ่ือให้
พระสงฆ์มีกําลังในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสะดวกใจ   ไม่ต้องหวั่นพะวงกับเรื่องการแสวงหาป๎จจัย
อํานวยชีวิตเช่นคฤหัสถ์  เพื่อว่าจะได้มีเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่    
                                                           

49 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตหนึ่งเท่านี้  สร้างความดีได้อนันต์, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิพุทธธรรม, 2540), หน้า 7.  

50 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 25/38.  
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 บุญข้าวประดับดินที่ถวายอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยถวายทานแก่พระสงฆ์นี้  ก็
ถือว่าเป็นการถวายกําลังสนับสนุนให้พระสงฆ์กระทําหน้าที่ดังกล่าว  ซึ่งนอกจากมีเปูาหมายเพ่ือ
อํานวยประโยชน์ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับแล้ว  ยังขยายประโยชน์ออกไปสู่สถาบันสงฆ์อันเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา  และขยายผลไปสู่พระพุทธศาสนาทางอ้อมด้วย  นับว่าเป็นการ
ใช้กุศโลบายอันแยบยลในการกระจายประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง  กล่าวคือการ อุทิศส่วน
บุญเป็นกิจกรรมที่กระทําขึ้นเพ่ือมุ่งประโยชน์อย่างหนึ่ง  แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายประโยชน์
ออกไปได้ในหลาย ๆ ส่วน   
 การถวายกําลังแก่พระสงฆ์ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้  หมายถึง  ถวายกําลังกาย  คือ
ถวายอาหารเพื่อสนับสนุนให้ท่านมีพลังกายที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศาสนทายาท  และถวายกําลังใจ
เพ่ือให้ท่านมีความปลอดโปร่งโล่งสบาย  ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการครองชีพ  เพราะมีอุบาสกอุบาสิกา
คอยถวายความอุปถัมภ์ หรือรับผิดชอบดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของท่านอยู่แล้ว   
 อีกประการหนึ่ง  บุญข้าวประดับดินที่อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการถวายทาน
แก่พระสงฆ์  ยังเป็นการสนองตอบต่อเปูาหมายของผู้กระทําบุญซึ่งมุ่งหวังให้บุญของตนอํานวย
ผลสําเร็จแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว  ด้วยความเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นสูง  คือปฏิบัติดี
(สุปฏิปนฺโน) ปฏิบัติตรงตามธรรม (อุชุปฏิปนฺโน) ปฏิบัติเพ่ือรู้ธรรม ายปฏิปนฺโน) ปฏิบัติสมควรแก่
การรับสามีจิกรรม คือความเคารพนับถือ (สามีจิปฏิปนฺโน) สมควรรับป๎จจัย 4 ที่เขานํามาถวาย (อาหุ
เนยฺโย) สมควรได้รับการต้อนรับและนับถือ (ปาหุเนยฺโย) สมควรรับทักษิณาทาน คือของทําบุญโดย
เฉพาะที่เขาตั้งใจอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (ทกฺขิเณยฺโย) สมควรกราบไหว้บูชา (อํฺชลิกรณีโย) และ
เป็นเนื้อนาบุญชั้นยอดของโลก (อนุตฺตรํ ปุํฺ กฺเขตฺตํ โลกสฺส)    
 อนึ่ง  พุทธประสงค์ในการแสดงเปูาหมายข้อนี้แก่พระเจ้าพิมพิสาร  ก็เพ่ือให้พระองค์ทรง
อาจหาญและอุตสาหะในการบําเพ็ญพระราชกุศลโดยการถวายกําลังแก่พระสงฆ์51  และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ชาวพุทธได้เกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับพระเจ้าพิมพิสาร  คือกระตุ้นเร้าให้เกิดความรู้สึก
ศรัทธาต่อความดีและศรัทธาต่อคนที่ประพฤติดี  เพ่ือจะได้สนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระทํา ความดี  ที่สําคัญ
ที่สุดทรงมุ่งให้พุทธศาสนิกชนอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากการถวายกําลังแก่พระสงฆ์ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป
แล้ว  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการกระทําบุญในส่วนนี้  และอาจกล่าวได้อีกว่าการถวายกําลังแก่
พระสงฆ์นี้  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีศาสนทายาทสืบศาสนาแล้ว  ยังมีส่วนสร้างสรรค์จรรโลง
สังคมให้มีสันติสุขด้วย  เพราะพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาก็เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม พระสงฆ์ก็ดํารง
ฐานะเป็นผู้ชี้นําสังคมให้ดําเนินชีวิตไปอย่างถูกแนวทาง 

4.3.2.4 เพื่อขวนขวายกระท าบุญด้วยตนเอง   
พระพุทธศาสนาสอนว่าการกระทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยปลด

เปลื้องทุกข์ของญาติผู้ล่วงลับ  ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่บุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่จะให้แก่ญาติผู้
ล่วงลับไปแล้วได้  นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้บุคคลกระทําความดีเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนแล้ว  ยังเป็น
การปลูกฝ๎งให้บุคคลสั่งสมความดีไว้ในตนเพ่ือจะได้รับผลแห่งความดีที่ได้กระทํานั้นด้วย  เพราะเมื่อว่า
ตามสภาพแล้ว  ผู้กระทําความดีย่อมได้รับผลจากการกระทําของตนเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนั่นเอง 

                                                           
51 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 25/39.  
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    หลักการดังกล่าวมานี้  ชี้ให้เห็นว่าสาระที่แท้จริงของการประกอบพิธีกรรมบุญข้าว
ประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอยู่ที่ตัวผู้อุทิศส่วนบุญนั่นเอง  แม้ว่าการทําบุญ
ข้าวประดับดินที่เขาได้อุทิศไปให้นั้นจะมุ่งเปูาไปที่ผู้อ่ืนก็ตามที  เพราะเขาชื่อว่าเป็นผู้กระทําความดี
ด้วยตนเองโดยตรง  ความดีที่เขาอุทิศให้จึงออกไปจากตัวเขาเป็นเบื้องต้น  แต่ก็ใช่ว่าความดีนั้นจะ
เคลื่อนคล้อยไปจากผู้กระทํา  กลายไปเป็นของผู้อ่ืนที่เขาอุทิศให้อย่างที่บางคนเข้าใจ  เพราะถ้าเป็น
เช่นนั้นจริง  ผู้กระทําก็จะกลายเป็นคนสูญเปล่าจากประโยชน์ที่ตนควรมีควรได้  เนื่องจากตนได้ถ่าย
โอนกรรมสิทธิ์ในบุญให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว  ซ้ําร้ายยังอาจคืบขยายไปถึงความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ว่าเมื่อการกระทําความดียังสามารถถ่ายโอนให้กันได้  แสดงว่าความชั่วก็ต้องถ่ายโอนให้กันได้  ถ้าเป็น
เช่นนั้น  การณ์ก็จะกลายเป็นว่าคนชั่วสามารถโยนบาปให้คนดีได้  คล้ายกับบางกรณีที่ปรากฏอยู่ใน
สังคมป๎จจุบัน  คือหากกระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ชัดเจน  เช่นพยานหลักฐานไม่
ครบถ้วน  คนกระทําความผิดอาจลอยนวล  หลุดรอดปลอดพ้นไปจากความผิดที่ตนได้กระทําโดยไม่
ต้องรับโทษทางกฎหมาย  เพราะเขาอาจสร้างพยานเท็จเพ่ือโยนความผิดให้แก่ผู้อ่ืน  ซึ่งเรามักเรียกผู้
ถูกปูายความผิดว่า “แพะรับบาป” หรือไม่ก็เป็นเพราะว่าพยานหลักฐานอ่อน  จึงไม่มีความรัดกุมและ
มัดแน่นเพียงพอที่จะเอาผิด   เขาได้  และพวกโจรก็อาจถ่ายโอนความชั่วที่ตัวเองกระทํา  ให้กลายเป็น
ความชั่วของผู้บริสุทธิ์ได้      ซึ่งล้วนสวนทางกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ อย่างหน้ามือเป็น
หลังมือ   

    การกระทําความดีก็เช่นกัน  หากเข้าใจว่าสามารถถ่ายโอนให้กันได้โดยปราศจาก
เงื่อนไข  ก็คงไม่ต่างอะไรกับอุปมาว่านาย ก ทําแผนงานเพ่ือขอเสนอเลื่อนตําแหน่งให้นาย ข      เมื่อ
แผนงานสําเร็จตามเปูาหมาย  นาย ก ผู้ทําแผนงานไม่ได้ผลประโยชน์อะไรที่เกิดจากผลงาน     ของ
ตน  ส่วนนาย ข กลับได้เลื่อนตําแหน่ง   

    ความเข้าใจทํานองนี้เข้าข่ายเป็นอกิริยทิฐิ52 เพราะเห็นว่าการกระทําไม่มีผลหรือเห็น
ว่าการกระทํานั้นสูญเปล่าไปจากผู้กระทํา  คือกระทําไปแล้วก็ไม่ถือว่าได้กระทําหรือเท่ากับว่าไม่ได้
กระทํา  ซึ่งเป็นเหตุบั่นทอนกําลังใจและแรงจูงใจในการกระทําบุญของบุคคล  ความจริงแล้ว  แม้ว่า
บุคคลจะอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อ่ืน  บุญนั้นก็ไม่ได้สูญหมดหรือลดปริมาณลงแต่ประการใด  เนื่องจากมี
ลักษณะบริบูรณ์และแผ่ขยาย  ดังที่พระนาคเสนเถระถวายวิสัชนาป๎ญหาเจ้ามิลินท์ว่าเมื่ อบุคคลได้
กระทําบุญแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนใจ  เมื่อไม่เดือดร้อนใจ ความปราโมทย์ก็เกิด จากนั้นปีติ ความอ่ิมใจ 
ความสงบ ความสุข  จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ และป๎ญญารู้ชัดตามความเป็นจริง53 ก็จักเกิดตามมา   

    ข้าวประดับดินก็คล้ายกับข้ออธิบายนี้  คือเมื่อบุคคลกระทําแล้ว  ย่อมเป็นผลได้ของ
เขาอย่างไม่ต้องสงสัย  หากเขากระทําด้วยจิตอันบริสุทธิ์และด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง  สิ่งที่จะเป็นผล
เนื่องตามมาก็คือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของจิตมีปีติปราโมทย์และสมาธิเป็นต้น  ตลอดจนป๎ญญาที่รู้
ชัดตามความเป็นจริงอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง  จนถึงทําอาสวกิเลสให้สิ้นไปอย่างสิ้นเชิง   

    พระพุทธดํารัสนี้แสดงให้เห็นว่า  ที่สุดแล้วผู้กระทําบุญนั่นเองเป็นผู้ได้รับผล  เพราะ
โดยสภาพแล้วผลบุญย่อมตกเป็นของผู้กระทําบุญ  ไม่เปล่าสูญไปจากผู้กระทําแน่นอน  แม้ว่าผู้กระทํา
                                                           

52 ม.ม. (ไทย) 13/110-113/105-110.  
53 มหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินทป๎ญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 110.  
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บุญจะอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อ่ืน  หรือแม้ผู้ที่เขาอุทิศส่วนบุญให้จะไม่ได้รับส่วนบุญนั้นก็ตาม  โดยอาศัย
มาตรฐานที่มีความสมเหตุสมผลว่า “เมื่อการกระทําความดีมีจุดเริ่มมาจากทายก  ผลลัพธ์ก็ย่อมจะตก
เป็นของทายกผู้กระทําความดีเช่นกัน”  แม้พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรับรองว่าผู้กระทําบุญได้ชื่อว่าประสบ
บุญมิใช่น้อย54 หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า  ผู้อุทิศส่วนบุญย่อมได้บุญมากนั่นเอง  และการได้บุญมากนี้ก็เป็น
ผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลเป็นเบื้องต้น   

   เกี่ยวกับประเด็นนี้   คัมภีร์มิลินทป๎ญหาได้แสดงถึงวาทะอันคมคายในการถวายวิสัชนา
ป๎ญหาของพระนาคเสนเถระ ซึ่งถูกเจ้ามิลินท์รุกไล่ถามว่า  “ถ้าญาติของทายกไปเกิดในกําเนิดอ่ืนซึ่ง
มิใช่ปรทัตตูปชีวิกเปรต  ใครจะได้รับผลทานนั้นเล่า  ผลทานนั้นมิเป็นอันสูญเปล่า ไร้ประโยชน์ไปดอก
หรือ” พระเถระถวายวิสัชนาว่าทายกนั่นเองที่เป็นผู้รับผลทาน  แล้วยกอุปมาถวายว่าเหมือนกับชาย
คนหนึ่งเอาของกินของใช้ใส่ห่อไปฝากญาติ  แต่พอไปถึงบ้านญาติแล้วกลับไม่พบ ของฝากนั้นก็ต้องตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของอยู่ตามเดิม  อีกอุปมาหนึ่งชายคนหนึ่งเมื่อเข้าไปในห้องที่มีประตูช่องเดียว  
เวลาออกก็ต้องออกมาทางช่องประตูเดิมนั่นเอง55  การตอบป๎ญหาของพระนาคเสนเถระนี้  คงทําให้
ประเด็นป๎ญหาดังกล่าวคลี่คลายลงและมีความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นได้ 

 นอกจากนั้นในการจัดประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและชุมชนดังที่ได้กล่าวมาคือ (1) เกิดการสามัคคี (2) 
เกิดความเอ้ืออาทรต่อกัน (3) เกิดการสงเคราะห์กันและกัน (4) เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนกัน
และกัน โดยเฉพาะแล้วเมื่อพิจารณาในแง่ของสังคมก็จะพบว่าการทําบุญประเพณีบุญข้าวประดับดิน
ทําให้พิจารณาเห็นถึงการรู้ “หน้าที่” ของคนในสังคมที่จะปฏิบัติต่อกันตามหลักทิศ 6  

ในการจัดกิจกรรมประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
นั้น คือ (1)ใช้เป็นหลักในการสอนเรื่องศีล การรักษาศีล เพราะมีการรับศีลอันเป็นเบื้องต้นของการ
ทําบุญด้วย (2)ใช้เป็นกรอบในการสอนเรื่องสมาธิ เพราะประเพณีบุญข้าวประดับดินนั้นถือว่าเป็นเรื่อง
ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนการทําสมาธิคือทําจิตให้แน่วแน่ในการทํางานไม่วอกแวก และ(3) ใช้เป็นกรอบในการ
สอนในเรื่องป๎ญญาคือความรู้รอบทั้งในความรู้ระดับวิชา คือหลักการจัดงานหรือประเพณีบุญข้าว
ประดับดิน หรือความรู้ในระดับลึกซึ้งก็คือความรู้ในระดับป๎ญญา เช่น การใช้ป๎ญญาพิจารณาใจความ
ของงานว่างานบุญข้าวประดับดินนั้นสอนเราเรื่องอะไรบ้าง 56คนที่จากไปได้สอนอะไรเราบ้าง และคํา
ว่าชีวิตได้สอนอะไรเราบ้าง เหตุเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นของนิดหน่อยดังนั้นเราจึงคํานึงถึงสัญญาณเตือน
ไม่ให้ประมาทในชีวิต57 ซึ่งสอดคล้องกับในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่กล่าวถึงคนชรา คนปุวย และคนตายไว้
ว่า 

“ชีวิตนี้น้อยนัก มนุษย์ย่อมตายภายใน 100 ปี แม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็ 
                                                           

54 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 25/38. 
55 กรมศิลปากร, มิลินทป๎ญหา ฉบับพิสดารของหอสมุดแห่งชาติ, พิมพ์คร้ังที่ 5, (กรุงเทพฯ: สํานัก

พิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2511), หน้า 886-887. 
56 สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพาที  เจ้าอาวาสวัดมีชัยทุ่ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 20 

สิงหาคม 2560. 
57 สัมภาษณ์ นายธงชัย พลพวก ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 

วันท่ี 10 กันยายน 2560. 
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จะตายเพราะชราแน่แท้ ”58 
“... เขามีผิวพรรณหม่นหมอง ไม่น่าด ูตํ่าเต้ีย มีความเจ็บปุวยมาก ตาบอด เป็นง่อยเป็นคน 

กระจอก หรือเป็นโรคอัมพาต... บุคคลที่หมดความหวัง”59  
“คนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชราและมรณะไม่มีเลย แม้ขัตติยมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งค่ังมีทรัพย์ 

มาก... ก็ไม่พ้นจากชราและมรณะ แม้พราหมณ์มหาศาล ฯลฯ แม้คหบดีมหาศาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง... ก็ไม่
พ้นจากชราและมรณะ แม้ภิกษุทุกรูปซึ่งเป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ ทํากิจที่ควร
ทําเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว... ร่างกายนี้แม้ของพระอรหันต์เหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้ง
เป็นธรรมดา”  

ดังนั้นเมื่อพิจารณาได้เช่นนี้ย่อมจะปลงได้ และเมื่อมาร่วมงานหรือจัดงานประเพณีบุญ
ข้าวประดับดินแต่ละครั้งก็จะทําให้เข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าใจว่าการที่เราเกิด
มาแล้วจะต้องทําความดีให้เกิดกับชีวิตให้ได้ด้วยการรักษาศีล คือจัดระเบียบทางกาย วาจา จิตใจของ
ตนเองให้เป็นปกติ คือไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม ต่อมาก็คือ การศึกษาในการทําสมาธิ คือ
การเจริญสติพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคง และต่อมาก็คือการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี
ป๎ญญา อันเนื่องมาจากการเป็นผู้ที่มีศีล เมื่อมีศีลแล้วจิตใจก็จะเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิป๎ญญาก็จะ
เกิดตามมา การประพิธีกรรมในการทําบุญข้าวประดับดินนั้นถือว่าเป็นสื่อสนธรรมในเรื่องของไตรสิกขา
ได้ดี เพราะเมื่อคนเรามาทําบุญข้าวประดับดินแล้วประการแรกที่จะต้องทําก็คือการรับศีล เมื่อรับศีล
แล้วก้จะต้องมีการตั้งจิตอธิษฐานเพ่ืออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเปตชนซึ่งจิตต้องมีสมาธิ เมื่อดําเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านกระบวนการของพิธีกรรม การเทศนาสั่งสอนจากพระก็ย่อมจะได้รับป๎ญญาจา
การมาประกอบพิธีกรรมบุญข้างประดับดินนี้ได้60 
 ในงานประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนี้ย่อมเป็นสื่อ
สอนธรรมในฐานะที่ประเพณีประเพณีบุญข้าวประดับดินนั้นเป็นการทําบุญที่ถูกต้องตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เมื่อมีการจัดงานขึ้นผู้จัดงานหรือเจ้าภาพจะต้องใช้ป๎จจัยการสร้างองค์ความรู้ครบทั้ง 
2 ประการ คือ (1) ปรึกษาหารือผู้รู้ทั้งท่ีเป็นพระและคฤหัสถ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมอัน
นี้จัดว่าเป็นขั้นปรโตโฆสะ และต่อมา (2) คือการคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่ควรทําและป๎ญหาที่เกิดและวิธีการ
ที่จะนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหาที่เกิดจากการจัดงานโดยวิธีการต่างๆ การคิดเช่นนี้ก็สามารถที่จะก่อให้เกิด
เป็นองค์ความรู้และส่งต่อองค์ความรู้นั้นแก่คนรุ่นต่อไปได้ จัดว่าเป็นส่วนของโยนิโสมนสิการ ดังนั้น 
การจัดงานทําบุญแจกข้าวจึงสามารถนํามาเป็นสื่อสอนธรรมด้านการศึกษาได้61 

จากการกล่าวมาทั้งหมดเราจะพบว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายนั้นสามารถพิจารณาตามแนวทางของไตรลักษณ์ได้ว่า คนเราหรือสรรพสิ่งที่
เกิดมาบนโลกนั้น (1) ไม่เที่ยง (2) เป็นทุกข์ คือถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงคงอยู่ในรูปเดิมไม่ได้ และ (3) 
                                                           

58 ขุ.สุ. (ไทย) 25/811/295. 
59 องฺ.ทุก. (ไทย) 20/13/151. 
60 สัมภาษณ์ พระมหาธาราบุญ จิรวํโส ดร. อาจารย์ประจําโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา ต.หนองกอม

เกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 10 กันยายน 2560. 
61 สัมภาษณ์ พระครูปริยัติธรรมสถิต  เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2560. 



 

118 

ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่านั้นนี่เป็นของเราเท่านั้นไม่เป็นของคนอ่ืน การประกอบพิธีกรรมการทําบุญตาม
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น ย่อมทําให้ผุ้เข้าร่วม
พิธีกรรมได้พิจารณาเห็นถึงสรรพสิ่งว่ามันไม่เที่ยง คือพ่อแม่ญาติพ่ีน้องเราไม่น่าตายไปจากเราเลย และ
พิจารณาว่าเพราะเวลา อายุ กรรม และวิบากที่เข้ามาบีบคั้นให้ญาติ เราต้องตาย ดังนั้น เราจึงไม่ควร
เข้าไปยึดมั่นในสรรพสิ่งที่กล่าวมานั้นว่าเป็นของเรา เมื่อคิดได้เช่นนี้ย่อมไม่ประมาท มีสติ และสามารถ
ดําเนินชีวิตไปในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงได้62  

สําหรับประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
โดยเฉพาะหลักการทํางานร่วมกันของพระพุทธศาสนาก็คือหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ 

(1)  หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง  
 (2) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทํากิจที่สงฆ์
พึงทํา  
 (3) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติไว้  ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ ถือ
ปฏิบัติมั่นคงตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  
 (4)  สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ รัตตัญํู บวชนาน เป็น      สังฆบิดร 
เป็นสังฆปริณายก และสําคัญว่าถ้อยคําของท่านเหล่านั้นควรที่จะรับฟ๎ง  

(5)   ไม่ตกอยู่ในอํานาจแห่งตัณหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่  
(6)  เป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะปุา  
(7) ตั้งสติไว้ในใจว่า ทําอย่างไร เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลดีงามที่ยังไม่มาพึงมา ที่มา

แล้วพึงอยู่อย่างผาสุก63 
โดยที่หลักธรรมทั้ง 7 ประการนี้สามารถท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้กับการเมืองการปกครองได้ 

หรือเมื่อพิจารณาจากประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นเป็น
การประชุมกันในชุมชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคมได้ดังนั้น
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจึงถือว่าเป็นสื่อการสอนธรรม
ด้านการเมืองได้   

สําหรับประเด็นประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่
สามารถนํามาเป็นสื่อสอนธรรมในด้านเศรษฐกิจนั้นก็ได้แก่ การจัดงานนั้นไม่ควรเป็นการจัดงานที่
ฟุุมเฟือยหรือหรูหรา ซึ่งเราจะพบว่าประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายโดยมากจะเน้นในเรื่องของความพอดี พอเพียงไม่ฟุุมเฟือย มีความพอประมาณคือยินดีต่อ
การทํางานหรือจัดงานแต่เพียงเท่าที่สามารถทําได้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง ซึ่งตรงกับหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของความพอประมาณ  
 
 4.4. อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อเศรษฐกิจของชาวหนองคาย   

      
                                                           

62 สัมภาษณ์พระครูโพธิสารกิจ  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ,เจ้าคณะตําบลในเมืองเขต 3 ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.หนองคาย วันที่ 20 สิงหาคม 2560. 

63 ที.ม. (บาลี) 10/136/69–70, ท.ีม. (ไทย) 10/136/82–83.  
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4.4.1 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อเศรษฐกิจของชาวหนองคาย  
บุญข้าวประดับดิน  หรือบุญเดือนเก้า เพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น 

ประเพณีบุญเดือนเก้า ข้าวประดับดิน เป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาของชาวอีสาน เป็นประเพณีภาคอีสาน
โดยเฉพาะหนองคาย ที่จัดขึ้นเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และสัตว์นรกหรือเปรต   และ
ปีนี้ตรงกับวัน ที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2560 โดยบรรยากาศเช้าวันนี้(21 ส.ค.60) ชาวบ้านหลาย
หมู่บ้านที่จังหวัดสกลนคร ได้มีออกมาร่วมทําบุญกันอย่างคึกคัก เช่น ชาวบ้านค่ายบกหวาน  ได้มา
รวมตัวที่วัด บ้านบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ชาวบ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นําอาหาร คาว 
หวาน มาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ท่ีจําพรรษาภายในวัดและพร้อมใจร่วมกันถือศีล และกล่าวคํา
อาราธนาศีลห้า กล่าวคําถวายภัตตาหาร ตามประเพณีบุญเดือนเก้า "ข้าวประดับดิน" หรือ "บุญข้าว
ประดับดิน" หนึ่งในประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของชาวอีสาน เพ่ืออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไป
แล้ว  ประเพณีนี้ จะทํากันหลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณหนึ่งเดือน เป็นอีกหนึ่งฮีตคองประเพณี
อีสานเรียกว่า บุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีที่คนลาวและชาวไทยอีสาน มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า 
กลางคืนของเดือนเก้า หรือ ในคืนวันแรมสิบสี่ค่ํา เดือนเก้า เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้
ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ เป็นคืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจะนําข้าวปลา 
อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็ก อย่างละน้อย แล้วห่อด้วยใบตองทําเป็นห่อเล็กๆ 
นําไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพ้ืนดินบริเวณรอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เป็นการทําบุญที่ชาวบ้าน จัด
ขึ้นเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วส่วนในวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 21 
ส.ค.60 64 ชาวบ้านจะมารวมตัวที่วัดประจําหมู่บ้าน เพ่ือร่วมทําบุญตักบาตร และจัดห่อข้าว เครื่องใช้ที่
จําเป็น พร้อมเขียนชื่อญาติที่ล่วงลับ และถวายป๎จจัยให้กับพระ เพ่ือสวดทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ 

ดังนั้น ในการทําบุญข้าวประดับดินนั้น ชาวบ้านจะนําข้าวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก 
พลู บุหรี่ มาห่อด้วยใบตอง และทําเป็นห่อเล็ก ๆ ก่อนจะนําไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพ้ืนดิน
บริเวณรอบ ๆ เจดีย์ หรือโบสถ์ โดยการทําบุญข้าวประดับดินนี้ ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นการทําบุญเพ่ือ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรก หรือเปรต 

นอกจากนี้ บุญข้าวประดับดินยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ที่
ต้องหิว อดม้ือกินมื้อมาตลอดท้ังปีอีกด้วย เพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้น
สามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างเต็มที ่  
 4.4.2 อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อภูมิป๎ญญาของชาวหนองคาย  
 ชาวหนองคายประกอบพิธีบุญข้าวประดับดิน  ที่ดําเนินตามประเพณีฮีตสิบสอง  เพราะฮิตสิบ
สองยึดโยงมีความสอดคล้องกับวิธีวัฒนธรรมของชาวหนองคาย  เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม 
เดิมทีด้านความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพ มีการปลูกข้าว มีการบูชาข้าวมีการทําพิธีคูณลาน คือการทําลาน
เพ่ือเก็บข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว แต่ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี่ทําให้วิถีของชุมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป  แต่อย่างไรก็ตามชาวหนองคายยังมีการปฎิบัติตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  และ
ได้ปฎิบัติตามฮิตสิบสองอย่างเคร่งครัด   แม้ว่าการยอมรับวัฒนธรรมวิถีของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป 
อาจจะมีวิถีของชุมชนบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  แต่อย่างไรก็ตามการอาศัยประเพณีที่ดีที่ได้สืบ
                                                           

64 ปฏิทินหลวงพ่อพระใส สวสัดีปีใหม่ 2560 ปฏิทินอีสาน,วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  
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ทอดและปฎิบัติกันมา  แต่ก็ทําให้มองเห็นว่า การทําบุญข้าวประดับดิน ยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
ประเพณี เพราะมีบทบาทในการสืบทอดหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ในการสร้างความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมและวิถีวัฒนธรรมของผู้คน และมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงแก่ระบบครอบครัว ตลอด
ระบบเครือญาติ ที่มีความสัมพันธ์ของคนในหนองคาย ถึงอย่างไรก็ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนก็จะพบว่า
ทําให้มีการปฏิบัติตามประเพณีซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานความเข้มแข็งทางประเพณีวัฒนธรรม  เพราะ
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้คนในการสืบสานประเพณีดีต่อไป 
 
4.5  องค์ความรู้จากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัย   บุญข้าวประดับดินประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาว
จังหวัดหนองคาย     

4.5.1. เพ่ือศึกษาการทําบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม  
1. เพ่ือหวังประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  มุ่งปลดเปลื้องผู้อ่ืนจากความทุกข์  และช่วยส่งเสริมให้เขา

มีความสุข  ให้การกระทําความดีโดยการให้ทานเป็นต้นเป็นป๎จจัยเกื้อหนุนให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์สุข 
เช่น ช่วยยกระดับภูมิกําเนิดของญาติผู้ไปเกิดอยู่ในเปรตวิสัยให้สูงขึ้น หรือแม้แต่มีส่วนส่งเสริมบํารุง
พระพุทธศาสนาให้มีความยืนยาวมั่นคง  การกระทําประโยชน์ในส่วนนี้เรียกว่า “ปรหิตปฏิบัติ”  คือ 
การบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  ซึ่งมีทั้งระดับป๎จเจกบุคคลและระดับสังคม 

2. เพ่ือกระทําประโยชน์ส่วนตนซึ่งเรียกว่า “อัตตหิตสมบัติ”  เพราะแม้ว่าการกระทํานั้น
จะมุ่งอํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืน  แต่ก็เป็นผลได้หรือผลพลอยได้แก่ผู้กระทําด้วย  เนื่องจากว่า
ผู้กระทําบุญย่อมเป็นผู้ได้บุญโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว (ทานมัย)  ส่วนข้าวประดับดินให้นั้นเป็นความดีอีก
ชั้นหนึ่งซึ่งขยายออกไปสู่ผู้อ่ืน (ป๎ตติทานมัย) แต่โดยสาระที่แท้แล้ว ข้าวประดับดิน    มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือชําระกิเลสคือความตระหนี่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นเบื้องต้น  ตลอดจนเป็นป๎จจัยแห่งความดับ
ทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นเบื้องปลาย  

สิ่งที่ควรทําความเข้าใจเพ่ิมเติมอีกประการหนึ่ง  ก็คือแม้ว่าการทําบุญข้าวประดับดินจะ
มุ่งประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปก็จริง  แต่ก็เป็นผลทางอ้อม  เนื่องจากว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้เป็นผู้รับ
ส่วนบุญโดยปราศจากเงื่อนไข   เพราะเขาต้องสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมกับส่วนบุญที่ผู้อ่ืนอุทิศให้
เสียก่อนจึงจะได้รับ  กล่าวคือต้องอนุโมทนาด้วยจิตอันเป็นกุศลเสียก่อน   ที่สําคัญการได้รับส่วนบุญ
ของเขาเป็นผลที่เนื่องมาจากการกระทําของผู้อ่ืนเป็นเบื้องต้น  ก่อนที่เขาจะมากระทําความดีด้วย
ตนเองเพ่ือรับผลบุญที่เกิดจากการกระทําของเขาเองนั้น  ยกตัวอย่างเช่น นาย ก โอนเงินผ่านธนาคาร
ให้นาย ข  นาย ข จะใช้เงินทันทีเลยไม่ได้  ต้องไปถอนเงินจากธนาคารเสียก่อนจึงจะสามารถใช้เงินได้  
ทั้งนี้  เพื่อให้การได้รับนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีสมควร  

    ส่วนผู้ที่รับผลโดยตรงก็คือผู้กระทําบุญนั่นเอง  แม้ว่าจะตั้งใจมุ่งหมายให้ผลทานสําเร็จ
ประโยชน์แก่ญาตผิู้ล่วงลับไปแล้วก็ตาม  เพราะโดยความจริงแล้ว  ผู้ให้ย่อมไม่ไร้ผล   เพราะกุศลกรรม
ที่เกิดขึ้นจากข้าวประดับดินนั้น  ปรากฏผลในกมลสันดานของผู้กระทําแล้วนั่นเอง   ความข้อนี้
สอดคล้องกับป๎ญหาของชาณุสโสณีพราหมณ์ที่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหากญาติสาโลหิตของตนไม่ว่า
พวกใดรุ่นใดไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับทานได้  แล้วใครจะเป็นผู้รับทานนั้น  พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบว่าผู้ถวายทานนั่นเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งทานนั้น  เนื่องเพราะเขาเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง    
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4.5.2. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  

ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
คําว่า “บุญข้าวประดับดิน (หรือบุญเดือนเก้า)” หมายถึงชื่องานบุญสิ้นเดือน 9 บุญเข้า

สากน้อยก็เรียกชื่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่จัดใส่กระทงหรือภาชนะอ่ืนๆ วางไว้ตามพ้ืนดินหรือ
โคนต้นไม้ เพ่ือเป็นการเซ่นวิญญาณบรรพบุรุษ   หรือหมายถึง ของเล็กๆ น้อยๆ ที่เอาไปบูชาตามต้น
โพธิ์และพระเจดีย์  เวลาเช้ามืดเดือน 9”   ซึ่งทํากันในวันสิ้นเดือนเก้า โดยห่อของคาวหวานใส่ใบตอง 
ทําเป็นห่อใหญ่ แล้วนําไปห้อยไว้ตามต้นไม้ หรือวางตามดิน ตามรั้ววัดตามกําแพงรอบโบสถ์สุดแท้แต่
เจ้าของจะเห็นสมควร  เรียกว่าข้าวประดับดิน วันทําบุญนั้นเรียกว่า วันบุญห่อข้าวประดับดิน)  

บุญข้าวประดับดินของชาวอีสาน บุญข้าวประดับดินกําหนดจัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 
9 เป็นประเพณีแบบพุทธผสมกับความเชื่อเรื่องวิญญาณ เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศให้เปรตและผีไร้ญาติ 
จะเตรียมอาหารใส่กระทงนําไปวางที่สามแพร่ง ตามต้นไม้ใหญ่ ในเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนสว่าง เป็นการ
ให้อาหารแก่เปรตซึ่งหิวโหย มูลเหตุมาจากเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเรืองของพระโมคคัลลานะซึ่ง
ลงไปเยี่ยมเมืองนรก  ในเรื่องเดียวกันนี้ สิริวัฒน์ คําวันสาให้ความเห็นว่าเป็นพิธีระลึกถึงบุญคุณของ
แผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่และได้ทํากิน ในเดือน 9 ข้าวปลาพืชผลกําลังเจริญงอกงาม ชาวบ้านจึงได้ทํา
พิธีขอบคุณแผ่นดิน ชาวอีสานจัดหาอาหาร หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองไปวางตามต้นไม้ ตามกิ่งไม้ 
เจดีย์ โบสถ์ ต่อมานิยมทําบุญตักบาตร และกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลตามแบบพุทธศาสนา   
มูลเหตุของบุญข้าวประดับดิน  

ประวัติและพัฒนาการทําบุญข้าวประดับดินนี้ เกิดจากความเชื่อตามนิทานธรรมบทที่
กล่าวไว้ว่า "ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัด ของสงฆ์ต่างๆไปเป็นของตนเองที่สุดก็ตายไป
เป็นเปรต  ขณะที่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงถวายทานด้วยความเคารพในพระพุทธองค์และพระสงฆ์ 
พระองค์ถวายทานไปพลางกังวลไปพลางว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า จะพึงประทับอยู่ ณ ที่ไหนหนอ จึง
ไม่ได้อุทิศทานนั้นแก่ใคร ๆ พวกเปรตที่เป็นญาติที่อุตส่าห์เฝูารอมานานกว่าพุทธันดรหนึ่ง เมื่อไม่ได้รับ
ส่วนบุญก็เกิดอาการช็อค!  คือสิ้นหวังทานที่เห็น ไทยธรรมก็มี ผู้รับทานก็มี ทานนั้นก็ถวายไปแล้วขาด
แค่เพียงเจตนาของผู้ถวายทานนั้นที่จะอุทิศให้พวกตน และพวกตนก็เฝูามองอยู่ตลอดเวลาว่าจะได้ ๆ 
แต่เมื่อไม่มีเจตนาจากผู้ถวายทานทําให้พวกตนไม่ได้ส่วนบุญจึงเกิดความโกรธระคนกับความน้อยเนื้อ
ต่ําใจว่าทําไม ๆ ๆ พระราชาจึงไม่อุทิศให้พวกเขา ความสิ้นหวังและผิดหวังเช่นนั้นทําให้พวกเขาได้พา
กันมาร้องโหยหวนใกล้ ๆพระราชนิเวศน์ของพระราชา เพ่ือแสดงให้พระราชาได้เห็นว่านี่คือความเศร้า
ของพวกเขา ซึ่งเสียงร้องโหยหวนเช่นนั้นได้ยินเข้าไปถึงห้องบรรทมของพระราชา เมื่อพระราชาได้ยิน
เช่นนั้นจึงเกิดความสังเวชในเสียงอันน่าสะพึงกลัว น่าหวาดเสียวนั้น พอรุ่งสาง พระองค์พร้อมด้วย
บริวารได้เสด็จไปเฝูาพระพุทธองค์ ณ พระเวฬุวนาราม พร้อมกับได้ทรงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า 
ข้าพระองค์ได้สดับเสียงเห็นปานนี้, จักมีเหตุอะไรแก่ข้าพระองค์หรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า  พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าจึงตรัสกับพระราชาว่า อย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตร จักไม่มีความชั่วช้าลามกอะไรแก่พระองค์
ดอก  อนึ่ง ญาติเก่าก่อนของพระองค์ท่ีเกิดในพวกเปรตก็มี, ญาติเหล่านั้นรอว่าจะได้พบเฉพาะพระองค์
แต่เพียงผู้เดียวถึงพุทธันดรหนึ่ง ท่องเที่ยวไปด้วยหวังใจว่าเมื่อพระองค์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้ว 
จักอุทิศแก่พวกเราบ้าง และเพราะพระองค์ถวายทานเมื่อวันวานแล้ว มิได้อุทิศให้พวกเขา พวกเขาจึง
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พากันสิ้นหวัง และพากันส่งเสียงร้องเช่นนั้น  พระราชาจึงกราบทูลถามว่า ถ้าหม่อมฉันถวายทานใน
วันนี้ เปรตเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญใช่ไหมพระเจ้าข้า ? พระศาสดาตรัสว่า ได้มหาบพิตร พระราชาเมื่อ
ได้ฟ๎งเช่นนั้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดรับทานของ
ข้าพระองค์เพ่ือเสวยในวันนี้, ข้าพระองค์จักอุทิศแก่พวกเปรตเหล่านั้น   

ประเพณีบุญข้าวประดับดินนี้ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่นักปราชญ์ชาวอีสานได้ประยุกต์ หรือ
นําเอาเรื่องราวที่มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาผูกโยงให้เข้ากับ เนื้อหาของความเชื่อดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น เดิมทีชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา มีการบูชาผีตามความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้ว ดัง
ปรากฏในคําอธิบายของพระอริยานุวัตร ปราชญ์อีสานคนหนึ่งได้กล่าวถึงที่มาของบุญข้าวประดับดินเด
อาไว้ว่า 

ในสมัยโบราณเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งแรก จะเป็นข้าว ผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตร
อ่ืน ๆ คลอดจนการจับปลาล่าสัตว์ เมื่อได้มาครั้งแรกจะต้องนําสิ่งเหล่านั้นมาสังเวยเพ่ือบูชาสิ่งที่ตนเอง
นับถือก่อน อาจเป็นเทพเจ้าหรือผีสางก็ตามเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติสามารถบันดาลให้มีความอุดม
สมบูรณ์และสมประสงค์ บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาก จึงเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวและการทํา
นาอันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน   
 อีกส่วนหนึ่งเมื่อมีการทําบุญเดือนเก้า(บุญข้าวประดับดิน) ญาติโยมได้ถวายทานแก่พระสงฆ์
เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จก็จะมีการเทศน์ฉลองบุญข้าวประดับดินโดยเนื้อหาในการทําบุญใน
เดือน 9 หรือ เดือน 10 ทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศล้วนแต่มีพิธีกรรมและความเชื่อคล้ายคลึงกัน ดังที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจยกร่างแบบอย่างการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนไทย ได้สรุปวัตถุประสงค์ของ
การทําบุญเทศกาลสารทไว้ว่า 

1. เพ่ือแสดงความยินดี ที่ประสบความสําเร็จในการเพราะปลูก มีผลผลิตแรกได้จากพืช
พันธุ์ธัญญาหารของตน 

2. เพ่ือแสดงความกตัญํูกตเวที โดยการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป
แล้ว 

3. เพ่ือทําบุญเป็นสิริมงคล แก่เรือกสวนไร่นาแก่ครอบครัวและแก่ตนเองที่อายุล่วงเลยมา
ได้ครึ่งปีโดยสวัสดี 

4. เพ่ือบํารุงศาสนา ด้วยการถวายพืชผลแรกได้ หรือขนมตามฤดูกาลแด่พระสงฆ์ 
5. เพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรม โดยยึดหลักสังคหวัตถุเป็นแนวปฏิบัติ เช่น แสดงความเอ้ือเผื่อแผ่

ให้พืชผลและขนมตามเทศกาลแก่เพ่ือนบ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
6. เพ่ืออํานวยประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการจัดงานในท้องถิ่นเป็นการ

อนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ   
องค์ประกอบของประเพณีบุญข้าวประดับดิน  
 สําหรับองค์ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรมบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย มีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประการคือ 
 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
 2. สถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
 3. วัตถุสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
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 4. ระยะเวลาที่ประกอบพิธีกรรม 
 สิ่งของท่ีเตรียมประกอบด้วย 
 เครื่องสักการะ ได้แก่ ดอกไม้ 1-2-3 คู่ ก็ได้ ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม เงิน 1 บาทขึ้น

ไปค่าเทศนาธรรม ขวดน้ําและภาชนะรองรับ เครื่องถวายทาน ได้แก่ อาหารคาวและหวาน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลิตผลแรกได้จากไร่นาสวน อาหารคาวมักจะเป็น ปิ้งปลา แจ่วและไข่เจียวส่วนอาหารหวานมี 
ข้าวต้ม ขนมหมก ข้าวโพดต้ม กลอยนึ่ง และกล้วย เป็นต้น 

ระยะเวลาในการเตรียม  
วันและเวลาในการทํา อาหารทั้งคาวหวาน อาหารคาว นิยมทําในตอนเช้าค่อนรุ่ง ในวัน

ทําบุญ คือ แรม 14 ค่ํา เดือน 9  เมื่อทําอาหารก็จะนําอาหารที่ปรุงใหม่ ๆ นําไปถวายพระ ส่วนอาหาร
หวานนิยมทําก่อนวันงานหนึ่งวันการห่อข้าวต้มหรือขนมหมก จะทําในเวลาเช้ากลางวันหรือเวลาเย็น 
ตามแต่สะดวกแต่จะตัดใบตองไว้ก่อนวันห่อขนม 1 วัน เพ่ือให้ใบตองเหี่ยว หน้าที่ในการจัดเตรียม
อาหารคาว-หวานนี้ จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน หรือผู้อาวุโสฝุายหญิง มีลูกสาวหรือหลานสาวช่วยทํา 
สําหรับเครื่องแต่งกายก็จะเตรียมเสื้อผ้าชุดสวยที่จะใช้ไว้ให้เรียบร้อยในวันนี้  ระยะเวลาในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะเริ่มตั้นแต่ 06.00 น. วันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 จนถึง 06.00 น. ของวัน
ต่อไปรายละเอียดจะนําเสนอในขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมต่อไป 

ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรม  
สําหรับขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9(วันที่ 21 สิงหาคม2560) 

ซึ่งเป็นวันงานจะมีข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรมดังต่อไปนี้  เวลา 04.30 น. พระสงฆ์ได้ตื่นมาทําวัตร
สวดมนต์ แสดงอาบัติ สามเณรรับศีลตามวัตรปฏิบัติที่พระสงฆ์สามเณรพึงปฏิบัติ หลังจากทําวัตรเสร็จ
ก็จะเตรียมสถานที่เพ่ือรอญาติโยมเข้ามาประกอบพิธีกรรม เมื่อทุกคนกลับเข้ามานั่งประจําที่ของตน
แล้ว ผู้นําจะกล่าวนําถวายทานให้ทุกคนว่าตาม  พระสงฆ์ให้พร  ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ.  
เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ. ห้วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยม  ฉันใด ทานที่ทายก
อุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน     

อีกแห่งหนึ่ง คําอวยพรทั้งที่เป็นภาษาบาลีและคําแปลภาษาไทยที่นิยมนํามาต่อท้ายคํา
อวยพรมากที่สุด คําอวยพรนั้นปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท ความว่า เหมือนในเรื่องอายุวัฒน
กุมาร  ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ    เจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติ ผู้อ่อนน้อม 
ท่านผู้เจริญเป็นนิตย์.  

ส่วนทักษิณาทานนี้แหละ ที่พระองค์ทรงถวาย ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์(ในวันนี้) ย่อมสําเร็จ
เป็นประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติท่ีเกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทันที ญาติธรรม(ธรรมคือ
การสงเคราะห์ญาติ)นี้นั้น พระองค์ทรงแสดงออกแล้ว การบูชาญาติๆ ที่ ตายไปเกิดเป็นเปรต 
พระองค์ทรงทําอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ทั้งกําลังกายของภิกษุ พระองค์ก็ทรง เพ่ิมให้แล้ว พระองค์จึงทรงเป็น
ผู้สะสมบุญไว้มิใช้น้อยเลย 

สําหรับผู้ที่กําลังกรวดน้ํานั้น ขณะรินน้ําลงในภาชนะรองรับก็จะพูดว่า “อิทัง เม 
ญาตินังโหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย” แปลว่า “ขอให้บุญกุศลนี้จงสําเร็จแก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า 
ขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิด” หรือ “สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสาวะ ขะยาวะหังโหตุ ข้าฯ ขอ
ตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดา และอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน อีกทั้ง
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คนเคยร่วมกันสมัครใคร่ ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญขอทุกท่าน
อนุโมทนาท่ัวหน้ากัน”   

ในหลักคําสอนเรื่องกรรมนี้มีปรากฏในประเพณีการทําบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธใน
จังหวัดหนองคาย  หลักความสามัคคี, หลักทิศ 6, หลักพลี 5 และ โภคอาทิยะ, หลักคําสอนเรื่อง
กตัญํูกตเวท,ี   บุญกิริยาวัตถุ 
 
4.5.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย  

การทําบุญข้าวประดับดินในพระพุทธศาสนา ในครั้งพระพุทธกาลเมื่อครั้งอดีตก็ปรากฏว่ามี
การทําบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้ตาย (ข้าวประดับดิน) เช่น ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ อุบาสก
ผู้เป็นพระอริยสาวกคนหนึ่งทําบุญอุทิศที่ตนได้รับจากการรักษาศีลและเจริญภาวนาแก่ช่างตัดผม  หรือ
แม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าในอดีตอีกหลายพระองค์  ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงเรื่ อง
เปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสาร  และเมื่อถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม  จึงได้รับ
ส่วนบุญจากทานที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์แล้วทําบุญอุทิศส่วนบุญ
ให้ผู้ตาย ข้าวประดับดินแก่พวกตน   และก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่กล่าวถึงความเป็นมาของการทําบุญ
ข้าวประดับดิน   

  ความเชื่อเรื่องบุญข้าวประดับดินของชาวพระพุทธศาสนา  เพ่ืออุทิศส่วนบุญให้ผู้ตาย 
ด้วยทรงเห็นว่ามีเปูาหมายให้คนในสังคมมีความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  เพียงแต่ทรง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําบุญข้าวประดับดินบางประการ  เช่น ทรงแนะนําให้ถวายทานแก่พระสงฆ์ผู้
เป็นบุญเขตแทนที่จะเป็นพวกพราหมณ์  พร้อมทั้งยังทรงชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการ
ทําบุญข้าวประดับดินอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น   อิทธิพลของการทําบุญข้าวประดับดินในสังคมไทย   
 สําหรับความสัมพันธ์ของประเพณีการทําบุญข้าวประดับดินในสังคมไทย จะพบว่า 
ลักษณะของการประกอบพิธีกรรมเพ่ือทําบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมีอยู่ทั่วทุกภาคของ
สังคมไทย แต่มีชื่อเรียกประเพณีนี้แตกต่างกัน ในแต่ละภาคของไทยยกชื่อว่า เทศกาลสารทไทย เป็น
เทศกาลที่ปฏิบัติกันในภาคกลาง  กินก๋วยสลากของภาคเหนือ บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากของ
ภาคอีสาน และบูชาข้าวบิณฑ์ของภาคใต้ พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน เป็นต้น 

  อิทธิพลความเชื่อของบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
ความเชื่อเกี่ยวกับของวิญญาณบรรพบุรุษ การทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพ่ีน้องผู้ที่ตายไปแล้ว 
เพราะคนที่ตายไปแล้วจะรอคอยว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะทําบุญไปให้พวกเขาหรือไม่ หากเขามาในวัน
ดังกล่าวการทําบุญที่ญาติทําไปให้ก็จะได้รับส่วนบุญจากการทําบุญด้วยข้าวต้ม ขนม  ของชอบ ผล
หมากไม้ต่างๆ หมากพลู บุหรี่ ที่ทําใส่ กระทงไปวาง (ยาย) ไว้รอบ ๆ ตามสิมหรือขอบรั้วกําแพงวัด 
หรือต้นไม้ใหญ่ และถวายภัตตาหาร ให้แก่พระสงฆ์สามเณร และหยาดน้ํา (กรวดน้ํา) เพ่ือทําบุญอุทิศ
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ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ตายไปเป็นผี การทําบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือ ผีไม่มี
ญาติจะได้รับการแบ่งส่วนบุญนี้ด้วย  ชาวหนองคายเชื่อว่า บุญข้าวประดับดินถือว่าเป็นรอบของการ
ทําบุญเพ่ือระลึกถึงญาติมิตรพ่ีน้องที่ตายไปแล้วในรอบหนึ่งปี เพ่ืออุทิศส่วน กุศล ซึ่งพอถึงขึ้นวันแรม 
13 ค่ํา เดือน 9 ซึ่งบุญข้าวประดับดินหรือบุญห่อข้าวน้อยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติกันมาเมื่อ
เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้กินอาหารหรือไม่อย่างไร หรือไปอยู่แห่งหนตําบลใด เชื่อว่า เขาเหล่านั้น
เสมือนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับพวกเรา หรือถ้าพวกเขาอยู่ก็อยู่คนละภพที่คน
ธรรมดามองไม่เห็น แต่สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่ก็มีความเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญที่ทําให้หรือ
บุญไปให้  ดังนั้น ญาติที่มีชีวิตอยู่จึงได้พากันมาทําบุญอุทิศให้โอกาสที่ได้มาทําบุญข้าวประดับดินนี้   

  สําหรับชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้มีความเชื่ออีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ
การทําบุญในประเพณีบุญเดือนเก้า ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่อุทิศให้กับผู้ตายหรือเปรตในวันนั้น ซึ่ง
ทุกคนจะเตรียมการนําของมาถวายพระและนําเอากับข้าว คาวหวานที่จะนํามานั้นก็ได้แก่  1. ข้าว
เหนียวที่นึ่งสุกแล้วป๎้นเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ 1 ก้อน 2. เนื้อปลา เนื้อไก่ หมู และใส่ลงไป
เล็กน้อย ถือว่าเป็นอาหารคาว 3. กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง มะละกอ มันแกว อ้อย มะละกอสุก หรือขนม
หวานอื่นๆ ลงไป (ถือเป็นอาหารหวาน) 4. หมากหนึ่งคํา บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคํา   
 หลังจากนั้นนําใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางก็จะได้ห่อข้าวน้อย 
ที่มีลักษณะยาวๆ นอกจานกั้นก็มีหมาก พลู หมากหนึ่งคํา บุหรี่หนึ่งมวน เมี่ยงหนึ่งคํา สีเสียด แก่นคูน 
นํามาห่อใบตองเข้าด้วยกันแล้วไม้กลัดหัวท้าย ก็จะได้ห่อหมาก พลู หลังจากนั้นนําทั้ง 2 ห่อมาผูกกัน
เป็นคู่ แล้วนําไปมัดรวมเป็นพวง 1 พวง จะใส่ ห่อหมากและห่อพลูจํานวน 9 ห่อ ต่อ 1 พวง โ ด ย
มีความเชื่อว่า ญาติที่ตายไปแล้วจะมารับสิ่งของที่ญาติทําบุญแล้วมารับเอาในวันนั้น 

  ความเชื่อเรื่องการกรวดน้ํา หมายถึง การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทําไว้แล้วไป
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ําให้ไหลลงไปที่พ้ืนดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พ้ืนดินอีกต่อ
หนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ให้คําจํากัด หรือหมายถึง "การแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ํา" ซึ่งมีอยู่ 3 
ประการ คือ ๑. การหลั่งน้ํายกกรรมสิทธิ์ให้ครอบครอง 2. การหลั่งน้ําตั้งความปรารถนา เพ่ือให้
สําเร็จผลที่ประสงค์  3. การหลั่งน้ําแผ่กุศล  การอุทิศส่วนกุศลว่า อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ ขอทานนี้(บุญ
นี้) จงสําเร็จแก่ญาติทัง้หลาย ของข้าพเจ้า" วิธีนี้เป็นการแผ่ส่วนกุศล ให้แก่ญาติทั้ง มิตรและสรรพสัตว์
ได้ ชื่อว่าเป็นป๎ตติทานมัย บุญสําเร็จ ด้วยการแผ่ส่วนบุญ    การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจา  การ
อุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตา    

    คุณค่าของประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 จากการศึกษาพบว่าประเพณีบุญข้าวประดับดินนั้นมีคุณค่ามากมาย พอจะสรุปได้ว่า
ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นหลักยึดเหนี่ยว ควบคุม
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ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะเรื่องของกฎแห่งกรรม การกระทําดีในชาตินี้เพ่ือผลแห่งกุศลในชาติหน้า  อัน
ก่อให้เกิดความละอายชั่วกลัวบาป มีความกตัญํูต่อบรรพบุรุษผู้ทํากาลกิริยาล่วงลับไปโดยการให้ทาน 
รักษาศีล บําเพ็ญภาวนา คุณค่าในด้านการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ  ประเพณีบุญข้าว
ประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่าประการที่หนึ่งก็คือ เป็นการช่วย
ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ  เนื่องจากว่าเมื่อชาวพุทธยังมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ 
และต่างมุ่งหวังความเจริญรวมถึงการได้รับบุญกุศลจากการกระทําความดีในการทําบุญเนื่องใน
ประเพณีบุญข้าวประดับดินอยู่เป็นประจํา หรือมีการสืบทอดความเชื่อเรื่ องการทําบุญอุทิศส่วนบุญ
กุศลให้กับเปตชนผู้ล่วงลับไปเป็นประจําทุกปี ย่อมมีส่วนสําคัญในการรักษาศรัทธาของพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่กับประชาชนชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และนอกจากนั้น การที่ชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายยังคงมีความเชื่อในประเพณีบุญข้าวประดับดินและยั งคงปฏิบัติสืบทอด
ประเพณีนี้ต่อไปเรื่อยๆย่อมทําให้เกิดผลกับพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาก็จะเจริญก้างหน้า
ต่อไป  

 คุณค่าในด้านการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน  ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาว
พุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นได้ให้คุณค่าก็คือเป็นการส่งเสริม ตลอดจนถึงปลูกฝ๎งจิตสํานึกให้
กลุ่มผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อเรื่องบุญบาปที่มาร่วมพิธีกรรมการทําบุญข้าว
ประดับดิน ที่มีความกตัญํูกตเวทีรู้จักบุญคุณ ของบรรดาญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไป อันเป็นที่เคารพรัก
ของตนและสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์จรรโลงชุมชน ให้กลุ่มคนในสังคมได้รู้จักคุณค่าของกันและ
กัน โดยคํานึงถึงฐานะอันสมควรของแต่ละบุคคล และเมื่อมีการทําบุญข้าวประดับดินแล้ว ผลที่เกิดขึ้น
ตามมาจากกิจกรรมอันนี้คือการมีความพร้อมเพรียงกัน ของผู้ที่อยู่ในสังคมส่วนย่อย คือระดับ
ครอบครัวหรือกลุ่มเครือญาติ อันว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและญาติ
มิตรในการร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของวัตถุไทยธรรมที่จะไปทําบุญที่วัดและอุทิศให้กับเปตชน ถือว่าเป็น
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความดี ความสามัคคีและน้ําใจอันเกื้อกูลต่อกันของคนในสังคม  ให้บรรดาญาติ
พ่ีน้องทั้งหลายมาร่วมกันทําความดี   

 คุณค่าในด้านการพัฒนาตนเอง  การประพฤติตนตามหลักประเพณีอันเป็นจริยธรรมทาง
สังคมคือไม่อยู่กฎระเบียบของศีลธรรมจรรยา  และไม่อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายบ้านเมือง  ทําตัว
อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสังคม  ชอบสร้างความเดือดร้อนและความรําคาญใจให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ  ส่วน
บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักประเพณี  จะสังเกตได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมาย ดํารงตนอยู่ในจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีความสันโดษใน
สิ่งของ ๆ ตนที่มีอยู่  ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเคร่งครัด  ดํารงตนไม่ให้เป็นภาระ
ของสังคม  ประโยชน์ของบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักประเพณีท่ีจะได้รับโดยตรง เช่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
อนุชนคนรุ่นหลังเป็นเบ้าหลอมจิตใจให้แก่สังคมส่วนรวมได้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม มีความเสียสละ



 

127 

เอ้ือเฟ้ือต่อส่วนรวมเสมอ ไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัว   เพ่ือประโยชน์แก่ญาติที่ล่วงลับ  การประกอบ
พิธีกรรมในบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น หากกระทําในโอกาสที่
ญาติคนใดคนหนึ่งหรือสมาชิกภายในครอบครัวล่วงลับไป  ก็มักจะกระทําเพ่ืออุทิศส่วนบุญแก่พวกเขา  
มุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการกระทําของตน  กล่าวคือมุ่ งหมายให้ความดีที่ออกไปจากการ
กระทําของตนเป็นผลได้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป  โดยมากจะนิยมถวายอาหารแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนบุญ  
เพ่ือให้ญาติผู้ล่วงลับไปได้รับส่วนบุญในรูปของอาหารและจตุป๎จจัย  เพื่อเป็นกําลังแก่พระสงฆ์ กล่าวได้
ว่าพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสืบศาสนา  ในฐานะศาสนทายาทมาตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน  และจะยังคงดํารงบทบาทนี้ต่อไปตราบชั่วอายุกาลของศาสนา  ป๎จจัยอย่าง
หนึ่งที่ช่วยอํานวยหล่อเลี้ยงให้ชีวิตพรหมจรรย์ของพระสงฆ์มีความมั่นคงและดําเนินต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ก็คืออามิสทานหรือป๎จจัย 4 ที่อุบาสกอุบาสิกาพากันถวาย  เพ่ือให้พระสงฆ์มีกําลังในการ
ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสะดวกใจ   ไม่ต้องหวั่นพะวงกับเรื่องการแสวงหาป๎จจัยอํานวยชีวิตเช่น คฤหัสถ์  
เพ่ือว่าจะได้มีเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่    



  

บทท่ี  5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัด
หนองคาย  ”  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  3 ประการ ได้แก่ (1)  เพ่ือศึกษาการท าบุญข้าวประดับดิน
ในบริบทสังคม (2) เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย (3) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย     
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

  1) ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ บุญข้าว
ประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคาย   ในการด าเนินการวิจัยเป็นการ
รวบรวมข้อมูล   ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 2 ด้านคือ (1) ขอบเขต
ด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในประเพณีบุญ
ข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเท่านั้น (2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
เอกสารจะศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลภาคสนามจะศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้
และประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก 
  5.1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ คณะผู้วิจัย ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาในจังหวัดหนองคาย  
คือ วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจ านวน 10 วัด) เช่น วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง วัดศรีษะเกษ 
วัดศรีสุมงค์ วัดศรีชมชื่น  วัดโพธิ์ศรี  วัดป่ามหาวัน วัดหอก่อง วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง  วัดบ่อหิน วัด
นาฬิกาวาส  
 5.1.2 ขอบเขตด้านผู้รู้  

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ได้แก่ พระธรรมมงคล
รังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราช
รัตนาลงกรณ์,ดร. และพระศรีญาณวงศ์, พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus  Groups  Discussion) 
ได้แก่  พระสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไวยาวัจจกรณ์   และอุบาสก
อุบาสิกา โดยวิธีการเจาะจง ดังนี้   

จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ชาวหนองคายได้ 
ด าเนินการท าบุญอย่างไร     

 5.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาที่ 
ส าคัญ เช่น บุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะขุททกนิกายธรรมบท คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก  ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
               
             การท าบุญข้าวประดับดินเป็นการศึกษา การพัฒนาของการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศล
ให้กับผู้วายชนม์หรือเปรตชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาว
พุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีการท าบุญอุทิศส่วน
บุญกุศลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งท่ีเป็นภาพจากกิจกรรมฝาผนังตามวัด เช่น วัด
โพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ได้แสดงให้เห็นเป็นภาพที่บ่งบอกถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัด
หนองคาย เป็นแนวคิดเรื่องของการท าบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เกิดในภพภูมิต่างๆ เช่น เปรต 
อสูรกาย หรือสัตว์นรก เนื่องจากพระพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเราตอนที่มีชีวิตอยู่ได้ท ากรรมดีบ้างไม่ดี
บ้าง หากท ากรรมดีก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ แต่หากท ากรรมชั่วก็จะได้ไปเกิดในนรก การไปเกิดบน
สวรรค์นั้นเป็นเรื่องท่ีพระพุทธศาสนาเห็นว่าไม่น่าเป็นห่วง แต่ส าหรับผู้ที่ต้องไปเกิดในนรก เปรตอสูร
กาย หรือสัตว์ดิรัจฉานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธ
ท าบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยการท าบุญ ให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ต่อมา
แนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปถึง และได้มีชื่อเรียกต่างๆกันว่าพิธี
สารท บ้าง พิธีท าบุญให้ผู้ตายบ้าง เฉพาะในประเทศไทยผู้คนในแต่ละภาคก็จะมีความเชื่อเรื่องการ
ท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนี้แตกต่างกัน และกล่าวเฉพาะประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย นั้น จะพบว่าชาวหนองคายมีความเชื่อตามประเพณีว่าเมื่อญาติของตนได้ละ
จากโลกนี้ไปแล้วบางคนอาจจะไปเกดในนรกหรือเป็นเปรตได้รับความทุกข์ทรมานมาก และในรอบ
หนึ่งปีพญายมราชจะปล่อยมารับทานกับญาติเพียงครั้งเดียวคือในเดือน 9 ดังนั้น จึงต้องมาท าบุญ
เนื่องในกชประเพณีบุญเดือนเก้าหรือบุญข้าวประดับดิน โดยได้ท าตามข้ันตอนที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่เดิม 
ด้านหลักธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายในฐานะเป็นสื่อสอนธรรม  พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย มีทั้งศีล 
สมาธิ  ปัญญา อันเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 

1.  ด้านพฤติกรรม คือ ด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ ด้านศีล ดูว่ากิจกรรม
การกระท าหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ท าอะไรให้
เสียหายหรือเปล่า หรือเป็นไปในทางส่งเสริมเก้ือกูลช่วยเหลือกัน อย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษ ไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน หรือท าอะไรให้เสียหาย 

2.  ด้านจิตใจ การท ากิจกรรมสิ่งนี้เราท าด้วยเจตนาอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างไร มี
แรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดี อยากจะช่วยเกื้อกูลหรือคิดร้าย มีจิตใจที่ชื่นบานแจ่มใสหรือ
ขุ่นมัว มีความสุขหรือความทุกข์ 

3.  ด้านปัญญา คือ สิ่งที่เราท าเพ่ือรู้เข้าใจสิ่งที่เรากระท านี้ชัดเจนดีหรือไม่ เป็นการ
กระท าท่ีตรงตามเหตุปัจจัย จะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือไม่ ท าไปแล้วจะ
เกิดผลดี ผลเสียอะไรบ้าง 

      ด้านคุณค่าของประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
พบว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นการประสานร่วมมือ
กันของคนในสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการรวมตัวกัน  เพ่ือความสมัครสนามสามัคคีกัน  โดยการ
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อาศัยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือท าให้สังคมมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเป็นหมู่
เหล่าและร่วมกันรักษาพ้ืนที่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของคนในสังคมให้ยาวนานที่สุดเป็น
ขบวนการของประชาสังคมเชิงพุทธที่มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือความเชื่อค าสอนข้อบัญญัติพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการทางศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีในการแก้ไขปัญหาทางสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะ
หรือหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือกลุ่มคนในขั้นพ้ืนฐานต้องมีการแบ่งปันมาเชื่อมให้คนอยู่
ร่วมกันสังคมที่ขาดการแบ่งปันแล้งน้ าใจไร้ความเอ้ือเฟ้ือคือสังคมที่พร่องเมตตาพ่ึงพาอาศัยไม่ได้ซ้ ายัง
ท าให้คนในสังคมนั้นเกิด 

ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม  ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายนั้น    เป็นการปฏิบัติตนตามประเพณี หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่ง
แสดงถึงความราบเรียบความเรียบง่ายและสันติสุข  โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เป็นการให้ทาน การเสียสละ  การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้
สังคมให้เกิดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ความมีระเบียบ ความมีนิสัยโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการ
แบ่งปัน  มีความเมตตาและกรุณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่ศัตรูก็ยังให้ความอุปถัมภ์
เลี้ยงดู ใครเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งดูดาย รู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงของชุมชน  การได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน  การถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้  และวัดก็เป็นสถานที่ที่คอยให้พักพิง ให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ บรรพชนทั้งหลาย  เมื่อใดที่ตนได้ตั้งจิตของตน ให้มีความเมตตาต่อคน
รอบข้างแล้วความคิดรุนแรงในจิตใจของตนเองย่อมไม่มี ดังนั้นความมีเมตตาอันเป็นผลมาจาก 
กิจกรรมการอุทิศส่วนบุญจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยเหตุที่ว่า ปัญหาของสังคมในที่นี้ เกิดจาก
การใช้ความรุนแรงของบุคคล ส่งผลกระทบทางด้านลบแก่สังคม ซึ่งถ้าหากว่ามีปรากฏการณ์ ของการ
ขัดแย้งที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของสังคมส่วนอ่ืน ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้างของสังคม โดยปกติแล้วต้นตอของปัญหาเหล่านี้ มักเกิดจากระดับปัจเจกบุคคลในเรื่องของ
อุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดถึงค่านิยมจนขยายตัวไปสู่ความรุนแรง ตั้งแต่ ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่นการ
ลักขโมย ทาร้ายร่างกายจนถึงฆาตกรรม หรือแม้กระทั่งปัญหาในสังคมขนาดใหญ่ เช่น สงครามกลาง
เมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการละเมิดทาง
ศีลธรรมโดยเฉพาะศีล 5 ถ้าหากว่าสังคมใด มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเป็นอย่างมากแล้ว 

สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับคนโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย  กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสละทัง้แรงกายและเสียสละแรงใจ  ที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ว  ซ่ึงเรียกว่า บุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงประกอบไปด้วย
สาระและประโยชน์ ที่พึงจะได้รับอยู่หลายประการด้วยกันคือ 

1) เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
2) นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์เหล่าเปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วยังนับว่าเป็นการ

สงเคราะหป์ัจจัย 4  แก่พระภิกษุและสามเณร 
3) เป็นการแสดงถึงความสามัคคีปรองดองกันในหมู่ญาติพ่ีน้องให้มีความรักใคร่กลม

เกลียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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4) ส่งผลให้เกิดความเบิกบานใจสุขใจของผู้ที่ได้กระท า 
5) เป็นการปลูกฝังบรรดาลูกหลานให้ได้รู้จักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ  ว่าคิด

ปรารถนาสิ่งใด และได้ซึมซับเอาค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการได้ร่วมสืบทอดรักษา
ระเบียบประเพณีปฏิบัติ 

6) เป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงได้สืบทอดแนว
ทางการปฏิบัติตนของบรรพบุรุษที่ท่านวางแนวทางไว้ให้ 

7) ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมโดยเฉพาะการให้แผ่บารมีเพ่ือความเป็นกุศล 
การประกาศโทษตนที่ยังมีข้อบกพร่องที่จ าเป็นต้องแก้ไข เป็นการขอความเมตตา การยกโทษ การ
อโหสิกรรมและการให้อภัย 

 จากการศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคมอีสาน พบว่า  ชุมชนชาวจังหวัด
หนองคายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคาย  ได้มีการท าบุญข้าวประดับดินเป็นการ
รักษาอนุรักษ์และการประสานสิ่งที่เป็นที่สิ่งที่ควรรักษาเอาไว้  เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ  ซึ่งมี
หลายเรื่องท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการท านา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  การอยู่รวมกันของ
ชุมชนและมีโอกาสได้ทักทายปราศรัยกัน  เพราะวัดเป็นที่รวมจิตใจด้วย      

จากการศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย พบว่า จังหวัด
หนองคาย ได้จัดเตรียมหุงอาหารที่เตรียมเอาไว้ใส่ในใบตอง แล้วเอาอาหารไปวางไว้ตามต้นโพ ต้นไม้
ในวัน หรือตามเจดีย์ในเวลาเช้ามืดในวันแรม 15 ค่ า เดือน 9  เป็นการสืบทอดการรักษาประเพณีท่ีดีที่
ได้ปฏิบัติมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกัน  โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น าในการสวดให้พร     

จากการศึกษา อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย 
พบว่า    การท าบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย  โดยการอาศัย
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญต่อคนในสังคมไทยเป็นอย่างมากด้วยว่าเป็นรากฐาน
ที่ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณีไทย อีกทั้งการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น
ยังส่งผล ให้คนไทยมีนิสัยฝักใฝ่ในการท าบุญมีความโอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตลอดถึงมีพิธีกรรม
ต่างๆ ที่ต้องร่วมตั้งแต่เกิดจนถึงตาย แม้กระท่ังจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีการอุทิศส่วนบุญไปให้ เป็นต้น    

   
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ““บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลท่ีมีต่อ
ชาวจังหวัดหนองคาย  ”  ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อชาวจังหวัดหนองคาย เพราะมี
ความส าคัญต่อชุมชนหรือประชาชนในจังหวัดหนองคาย  พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น า  เพราะถือว่า
พระพุทธศาสนาและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  จึงพบประเด็นที่จะได้เสนอแนะเป็นนโยบายดังนี้ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยการออกแบบโครงการ หรือกิจกรรม ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด ารงรักษาประเพณีดังกล่าวให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนและในเครือญาติต่างๆ  
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 2) สถาบันการศึกษาควรท าการศึกษาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
ตลอดจนควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญของประเพณีดังกล่าว 
 3) สถาบันสงฆ์ควรท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนกับการอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีของชาวหนองคาย  ที่นับจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไป 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
งานวิจัยฉบับนี้  มีข้อที่ควรจะน าไปศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ควรจะศึกษาจิตรกรรมฝาผนังตามวัดที่ได้ถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็น 
คติธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในฐานะ
เป็นสื่อสอนธรรมกับประเพณีในลักษณะเดียวกันนี้ของภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

2. ควรมีการศึกษานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวเมืองหนองคายเกี่ยวกับค่านิยมในไทย
ในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายว่ายังคงมีความส าคัญต่อการ
สร้างสังคมเข้มแข็งหรือไม่ 

3. ควรศึกษามีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ประเพณีไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ

ต่างประเทศ 
5. การปฏิรูปพระพุทธศาสนาส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ประเพณีชาวอีสานไทย

อย่างไร 
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“บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคาย   
The Bunkhaow Pradabdin Ceremony: Development and influence for Nongkhai 

People 
ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ  และคณะ 

 
บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยเรื่อง  บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัด
หนองคาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ  1)  เพ่ือศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม  2) เพ่ือ
ศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุญข้าว
ประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย   วิธีด าเนินการวิจัยการวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ และสนทนาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ข้อค้นพบจาการศึกษาวิจัย  
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์  และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์
แบบสังเกตการมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการองค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพระสังฆาธิการ  จ านวน  30 รูป/
คน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  ผลการศึกษาพบว่า การท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม
โดยเฉพาะชาวอีสานในจังหวัดหนองคาย นิยมการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ตาย ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท   โดยจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  
อาศัยความเรียบง่ายด าเนินตามแนวปฎิบัติที่เป็นประเพณีส าคัญของชาวจังหวัดหนองคาย    พัฒนา
ของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย ก็ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่และถือ
เป็นแนวปฏิบัติ   ส่วนอิทธิพลอิทธิพลของการท าบุญข้าวประดับดินมีความส าคัญต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตของชาวหนองคาย โดยมีความเชื่อที่สอดคล้องกับชาวพุทธที่มักท าบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ละจากโลกนี้
ไปแล้ว ด้วยการท าบุญ ให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา  การท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย   เป็นการประสานร่วมมือกันเพ่ือท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งท าให้
คนในสังคมมีน้ าใจมีความเอ้ือเฟ้ือ คือ สังคมที่มีเมตตาพ่ึงพาอาศัยกันได้ และท าให้คนในสังคมมี
ความสุขและสมัครสมานสามัคคี 
ค าส าคัญ : บุญข้าวประดับดิน, อิทธิพล  
 
     Abstract 

This  research  entitled  “The Bunkhaow Pradabdin Ceremony: Development 
and influence for Nongkhai People”  This Study had three objectives are as follows: 
1)  To study  Bunkhaow Pradabdin merit  making of  the  social context  2) To study 
the history and development of Bunkhaiparadin merit  making  in Nong Khai Province 
3) To Study the  influence of The Bunkhaow Pradabdin merit  making  toward  the 
life study of people in  Nong Khai people 



141 

 

Research methodology This research is a qualitative research. Which the 
researcher used to interview And chatting from key informants. The findings from the 
study of the results of the study Data collection tools are interview forms. And data 
collection By interviewing participant observation The group of key informants is 
related to the Buddhist organization in the Nong Khai municipality area. Nong Khai 
Province consists of consultants Nong Khai Province Primate of Nong Khai Province 
And the deputy primate of Nong Khai Province, number 20 images / person analyze 
and synthesize data   

The researcher  of study  were found that  Bunkhaw Pradabdin Ceremony  in 
the contexts of thai society: Specially  E-san  People in Nognkhai Province   they like   
to  Bunkhaw  Pradabdin Ceremony  dedicating  to departs  in the way  of  
Theravadha  Buddhism .  It can be seen that  The development of  - Bunkhaw 
Pradabdin Ceremony    in Nongkhai Province   It easy way  in accordance  with  the 
Practical guideline  as  important  the tradition  of nongkhai Province . The 
development  Bunkhaw Pradabdin Ceremony  Province   receives  the Influence  
from  Buddhist text  as practice. While the  influence of Bunkhaw Pradabdin 
Ceremony   of important  towards   The life style of nongkhai People . By  having the 
believes  agree  able to  the Buddhist  who like to Bunkhaw Pradabdin Ceremony    
in directing to  the departs  by Bunkhaw Pradabdin Ceremony    such as  giving , 
preserving  the preserve  and  meditation development.  Bunkhaw Pradabdin 
Ceremony  of Buddhist in nongkhai Province  collabrtion. Activity of Buddhsit  and 
people in society  have  generous, g the society  have compassion and  dependence 
and  people in society happy and solidarity. 
Keywords :  Bunkhaow Pradabdin, influence. 
บทน า 

จังหวัดหนองคาย ประชาการส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และมีวัฒนธรรมประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานและความเชื่อท้องถิ่น 
นอกจากนั้นชาวหนองคายยังได้มีการปฏิบัติตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด การตาย และการ
อุทิศบุญให้กับญาติที่จากโลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความ
เชื่อในเรื่องการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกว่าเป็น “บุญข้าวประดับดิน หรือ
บุญแจกข้าว” มีวัตถุประสงค์เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปโดยมุ่งหวังว่าเขาเหล่านั้น
จะสามารถได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากการได้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกล่าวตามหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา  

ซึ่งจากการศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติที่จากไปของชาวจังหวัด
หนองคายโดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นจะพบว่าในกระบวนการของการประกอบ
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พิธีกรรมเมื่อมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปแล้ว  ญาติธรรม  ธรรมคือการสงเคราะห์ญาติ 1

บรรดาญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะพากันขวนขวายท าบุญอุทิศไปให้จนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรม
หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแทรกอยู่หลายประการ เช่น  หลักความกตัญญูเนื่องจากการ
ประกอบพิธีกรรมในประเพณีนี้โดยมากจะมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งคือมีความส านึกในบุญคุณที่ผู้ตายได้
มีแต่ตน นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอีกหลายประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
การด าเนินชีวิต แต่ก็ปรากฏว่าในเนื้อหาของประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นไม่มีใครทราบถึงรายละเอียดของหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่นั้นเลย ดังนั้น 
ผู้วิจัยในฐานะที่ได้มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นเวลาหลายปีได้สังเกตและ
ศึกษาข้อมูลดังกล่าวอยู่จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว โดยผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อ
ด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้วผลการศึกษาที่ค้นพบจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  

จงัหวัดหนองคาย 2 ดังมีค าขวัญว่า มหาประตูสู่อิโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส              
บั้งไฟพระยานาคาราช สะพาน 2 ชาติไทย ลาว ฝั่งโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมอันล้ าค่า  ธานีพระ
อรหันต์   คือบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลาง มีความสมบูรณ์  ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้าน
ทรัพยากรทางน้ าและทางบก มีเขตที่ราบกว้างใหญ่สามารถท าการเพาะปลูกได้ดี มีต้นน้ าล าธารหลาย
สายและไหลลงเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ าโขง เช่น   แม่น้ าเหือง แม่น้ าโมง น้ าสวย ห้วยหลวง เป็นต้น มี
หลักฐานการตั้งถ่ินฐานมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนการพัฒนาการของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง การปกครองของอาณาจักรในแต่ละยุคแต่ละสมัย สามารถเรียงตามล าดับดังนี้    คติ
แนวคิดเก่ียวกับประเพณีของไทยเป็นเครื่องแสดงวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตและถือ
ว่าเป็นมรดกที่บรรพบุรุษที่มองเห็นประโยชน์ที่เกิดจากพิธีกรรมที่มีต่อส่วนรวม   จึงกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา และลัทธิของพราหมณ์  คติแนว
ความเชื่อและค่านิยมตามท่ีพระยาอนุมารราชธนได้แบ่งประเพณีออกเป็น2ประเภทคือ 3  ประเพณี
ส่วนบุคคลเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต และประเพณีส่วนรวมเป็นประเพณีของกลุ่มชนในท้องถิ่น
ที่ถือปฏิบัติร่วมกัน  เพื่อเกิดความปองดอง เกิดความสามัคคี เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

  จังหวัดหนองคายถือว่า เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาและมีวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคติ
วัฒนธรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นคือมีการท าบุญอุทิศส่วนท าบุญส่วนกุศล
นั้นชาวหนองคายเรียกว่า บุญแจกข้าว  ที่มุ่งเป็นการท าบุญเพ่ือญาติที่ตายจากไป  เพ่ือประกอบ
พิธีกรรมคือ การท าบุญข้าวประดับดินเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของญาติที่ได้ตายไปแล้ว  
เป็นการเช่นไหว้ผีบรรพบุรุษในประเพณีท าบุญข้าวประดับดินของภาคอีสาน  จะมีการน าเครื่องสังเวย
จ าพวกอาหารหวานคาว หรือหมากพลู บุหรี่ ที่จัดใส่กระทงหรือภาชนะอ่ืน ๆ ว่างไว้ตามพ้ืนดิน หรือ
โคนต้นไม้ เมื่อน าข้าวประดับดินไปวางไว้ตามที่ต่าง ๆ แล้ว ก็จะมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศล น าข้าวปลา
อาหารถวายพระสงฆ์ แผ่ส่วนกุศลแก่ผู้ตายและผีไม่มีญาติ หรือผู้ที่จากไป หมายถึงผู้จากโลกนี้ คือ
                                                 

1 ขุ.เปต.(ไทย) เล่ม 26/25/172. 
2 กรมศิลปากร, วัฒนธรรมพัฒนาการของประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภมูิปัญญาจังหวัดหนองคาย, 

(กรุงเทพมหานคร: ครุุสภาลาดพรา้ว, 2543), หน้า 21. 
3 พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีต่าง ๆ ของไทย, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515), 59. 
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ผู้ตายไปแล้ว  ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นความหมายทั่วไป  พวกที่ตายไปเกิดเป็นเทวดา ก็เรียกว่าเปตะหรือ
เปรตในความหมายนี้ก็มี เช่น พิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก้ผู้ตายไปแล้ว เรียกว่า เปตพลี 4 

 ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  พระสูตรตันตปิฎกในติโรกุฑฑเปตวัตถุ เรื่องเปรต
อยู่นอกฝาเรือน  เป็นเรื่องของเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธ ที่พากัน
มาอาศัยตามฝาเรือนเพื่อรับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อไม่ได้รับ จึงส าแดงอาการหลอกให้กลัว  
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องเปรตเหล่านั้น ให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบแล้วแนะน าให้ท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ 5 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรือ ส านึก
ในคุณค่าของดินและข้าว  พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธา  ข้าว
นั้นเองย่อมค้ าชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกและโลกหน้า เพราะเหตุนั้น   บุคคลพึงก าจัดความตระหนี่
ครอบง ามลทินแล้วให้ทานเถิด เพราะบุญเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า 6  ว่าเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อชีวิต จึงควรอนุรักษ์บ ารุงด้วยความเอาใจใส่นับว่าเป็นความดี  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1  เพ่ือศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม    
 2.2 เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย                                        

2.3  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ คือ   
1. ขอบเขตด้านเนื้อ การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  

ที่ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเท่านั้น  (2) 
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลเอกสารจะศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลภาคสนามจะ
ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก 
  2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คณะผู้วิจัย ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาในจังหวัดหนองคาย  คือ  
วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจ านวน 10 วัด) เช่น วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง วัดศรีษะเกษ วัดศรี
สุมงค์ วัดศรีชมชื่น  วัดโพธิ์ศรี  วัดป่ามหาวัน วัดหอก่อง วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง  วัดบ่อหิน วัด
นาฬิกาวาส  
 3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ได้แก่ ที่ปรึกษาเจ้า
คณะจังหวัดหนองคาย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus  Groups  Discussion) 
ได้แก่  พระสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไวยาวัจจกรณ์    โดยวิธีการเจาะจง 
จ านวน  30  รูป/คน   
วิธีด าเนินการวิจัย   

                                                 
4 บทน า เล่ม 26/หน้า [35]. 
5 บทน า เล่ม 26/หน้า [41]. 
6 สัง.สคา.(ไทย) 15/ 43 / 59. 
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ศึกษาจากเอกสารการท าบุญประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน  และศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนา พระไตรปิฎก  และเอกสารการวิจัยที่เก่ียวข้อง หนังสือที่ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบเรียงไว้และ
การสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง 

 ผู้ให้ข้อมูลได้แก่  ผู้น าพระสงฆ์และผู้น าชุมชน จ านวน  30  รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

 1) การวิเคราะห์เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะห์การท าบุญประเพณี
ข้าวประดับดิน  

 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีประเด็นที่
ส าคัญ เช่น ความเชื่อและรูปแบบประเพณีการท าบุญข้าวประดับดิน   

 3) การสนทนากลุ่มย่อย (Small Groups Discussion) โดยด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย
ระหว่างผู้วิจัย กับทางวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
        การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

 1) คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือวิเคราะห์ถึง
อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชาวพุทธในจังหวัดหนองคาย 

 2) คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง  
 3) ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion) โดยด าเนินการสนทนา

กลุ่มย่อยระหว่างผู้วิจัย ส านักงานพระพุทธศาสนาและวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
        การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ส าหรับกลยุทธ์ในการวิจัยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 
 1. กลยุทธ์การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโดยมีหน่วยงานส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ วัดในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย    
 2. กลยุทธ์การสื่อสาร ในการเผยแผ่หลักการท าบุญประเพณีข้าวประดับดิน  เพ่ือน าไปสู่
การสื่อสารสิ่งที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ให้เกิดขึ้นภายใน บ้าน/ชุมชน /วัด/องค์กรภาครัฐ  เพ่ือ
พัฒนาจิตใจและเจริญปัญญา  สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม น าไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติตน
ตามแนวพระพุทธศาสนาต่อไป 
 3. กลยุทธ์การมีส่วนร่วม วัด บ้าน ชุมชน  สังคม องค์กรภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับตั้งการวางแผน การด าเนินการ การติดตามประเมินผล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวัด บ้าน 
ชุมชน  สังคม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
  4. กลยุทธ์การประเมินและการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าผลการศึกษาไปสู่
ส่งเสริมความเชื่อและรูปแบบการท าบุญประเพณีข้าวประดับดินตามแนวพระพุทธศาสนา   
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า   

                 1)  การท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม  คือ สังคมของประชาชนในเขตเทศ
จังหวัดหนองคายเป็นการอนุรักษ์เป็นการรักษาการสืบต่อประเพณีที่ยังคงปฏิบัติและด าเดินการอยู่
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ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ทั้งพระสงฆ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า เป็นพิธีกรรมที่มีความส าคัญผู้ที่
เป็นลูกเป็นหลาน ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อท าพลีกรรมต่อท่านที่วายชนม์ไป  ยังคิดถึงบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไป  ด้วยการท าบุญให้ทานเพ่ือจะได้มารับส่วนบุญ และพระสงฆ์ก็จะให้พร  การกระท าที่ดี
อันเป็นบุญ   และเมื่อน ามาประกอบกันเข้าได้ความเข้าใจตรงกันอย่างธรรมดาว่า และเป็น
การศึกษาถึงการพัฒนาของการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์หรือเปรตชนในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทและประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย   

       2)  การศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคายจากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงว่าการท าบุญลักษณะนี้ เป็นประเพณีที่จะต้องการท าบุญอุทิศส่วน
บุญกุศลซึ่งถือปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
โดยเฉพาะพระสุตตันตปิฎก ที่ได้กล่าวถึงผลการท าบุญให้แก่ญาติเพ่ือแสดงให้เห็นว่า ความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่ดีท่ีชนรุ่นหลังควรให้ความส าคัญ เพราะท่านเหล่านั้นได้ด าเนินการมาก่อน   
ถ้าหากว่าชนรุ่นหลังไม่สืบต่อไม่สืบทอดประเพณีเหล่านี้ก็จะค่อยหมดและหดหายไป   เพราะเชื่อว่า 
ชีวิตหลังความตายต้องดิ้นรนขนขวายเพื่อให้รอดพ้นจากกรรมที่ได้ก่อเอาไว้  การได้รับความทรมาน
เหล่านี้ต้องอาศัยญาติเพ่ืออุทิศไปให้ เพ่ือปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านั้น  

          3 ) อิทธิพลของบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในฐานะ   
จากการสัมภาษณ์   ในกิจกรรมการท าบุญข้าวประดับดินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งหลาย มีทั้งศีล สมาธิ  ปัญญา อันเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย 

1. ด้านพฤติกรรม คือ ด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ ด้านศีล ดูว่า 

กิจกรรมการกระท าหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ท าอะไร
ให้เสียหายหรือเปล่า หรือเป็นไปในทางส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือกัน อย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษ ไม่ท า
ให้ใครเดือดร้อน หรือท าอะไรให้เสียหาย 

2.  ด้านจิตใจ การท ากิจกรรมสิ่งนี้เราท าด้วยเจตนา มีแรงจูงใจ  มีความหวังดี
ปรารถนาดี อยากจะช่วยเกื้อกูลหรือคิดร้าย มีจิตใจที่ชื่นบานแจ่มใส  มีความสุข  

     3.  ด้านปัญญา คือ สิ่งที่เราท าเพ่ือรู้เข้าใจสิ่งที่เรากระท านี้ชัดเจนดี เป็นการกระท าที่
ตรงตามเหตุปัจจัย จะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการท าไปแล้วจะเกิดผลดี 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัย  บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัด
หนองคายการท าบุญข้าวประดับดิน ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ภาพกิจกรรมฝาผนังตามวัด เช่น วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ได้
แสดงให้เห็นวิถีการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย เป็นแนวคิดเรื่องของการท าบุญอุทิศให้กับผู้ที่
ล่วงลับไปแล้วที่เกิดในภพภูมิต่างๆ เช่น เปรต อสูรกาย หรือสัตว์นรก เนื่องจากพระพุทธศาสนาเชื่อว่า
คนเราตอนที่มีชีวิตอยู่ได้ท ากรรมดีบ้างไม่ดีบ้าง หากท ากรรมดีก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ แต่หากท า
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กรรมชั่วก็จะได้ไปเกิดในนรก การไปเกิดบนสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาเห็นว่าไม่น่าเป็นห่วง 
แต่ส าหรับผู้ที่ต้องไปเกิดในนรก เปรตอสูรกาย หรือสัตว์ดิรัจฉานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วง ในสมัย
พุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธท าบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยการท าบุญ ให้
ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ต่อมาแนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้า
ไปถึง และได้มีชื่อเรียกต่างๆกันว่าพิธีสารท บ้าง พิธีท าบุญให้ผู้ตายบ้าง เฉพาะในประเทศไทยผู้คนใน
แต่ละภาคก็จะมีความเชื่อเรื่องการท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนี้แตกต่างกัน และกล่าวเฉพาะประเพณีบุญ
ข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นั้น จะพบว่าชาวหนองคายมีความเชื่อตาม
ประเพณีว่าเมื่อญาติของตนได้ละจากโลกนี้ไปแล้วบางคนอาจจะไปเกดในนรกหรือเป็นเปรตได้รับ
ความทุกข์ทรมานมาก และในรอบหนึ่งปีพญายมราชจะปล่อยมารับทานกับญาติเพียงครั้งเดียวคือใน
เดือน 9 ดังนั้น จึงต้องมาท าบุญเนื่องในกชประเพณีบุญเดือนเก้าหรือบุญข้าวประดับดิน โดยได้ท าตาม
ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่เดิม 

ด้านหลักธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายในฐานะเป็นสื่อสอนธรรม  พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งหลาย มีทั้งศีล สมาธิ  ปัญญา อันเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย 

1.  ด้านพฤติกรรม คือ ด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ ด้านศีล ดูว่ากิจกรรม
การกระท าหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ท าอะไรให้
เสียหายหรือเปล่า หรือเป็นไปในทางส่งเสริมเก้ือกูลช่วยเหลือกัน อย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษ ไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน หรือท าอะไรให้เสียหาย 

2.  ด้านจิตใจ การท ากิจกรรมสิ่งนี้เราท าด้วยเจตนาอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างไร มี
แรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดี อยากจะช่วยเกื้อกูลหรือคิดร้าย มีจิตใจที่ชื่นบานแจ่มใสหรือ
ขุ่นมัว มีความสุขหรือความทุกข์ 

3.  ด้านปัญญา คือ สิ่งที่เราท าเพ่ือรู้เข้าใจสิ่งที่เรากระท านี้ชัดเจนดีหรือไม่ เป็นการ
กระท าท่ีตรงตามเหตุปัจจัย จะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือไม่ ท าไปแล้วจะ
เกิดผลดี ผลเสียอะไรบ้าง 

      ด้านคุณค่าของประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
พบว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นการประสานร่วมมือ
กันของคนในสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการรวมตัวกัน  เพ่ือความสมัครสนามสามัคคีกัน  โดยการ
อาศัยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือท าให้สังคมมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเป็นหมู่
เหล่าและร่วมกันรักษาพ้ืนที่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของคนในสังคมให้ยาวนานที่สุดเป็น
ขบวนการของประชาสังคมเชิงพุทธที่มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือความเชื่อค าสอนข้อบัญญัติพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการทางศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีในการแก้ไขปัญหาทางสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะ
หรือหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือกลุ่มคนในขั้นพ้ืนฐานต้องมีการแบ่งปันมาเชื่อมให้คนอยู่
ร่วมกันสังคมที่ขาดการแบ่งปันแล้งน้ าใจไร้ความเอ้ือเฟ้ือคือสังคมที่พร่องเมตตาพ่ึงพาอาศัยไม่ได้ซ้ ายัง
ท าให้คนในสังคมนั้นเกิด 
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ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม  ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายนั้น    เป็นการปฏิบัติตนตามประเพณี หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่ง
แสดงถึงความราบเรียบความเรียบง่ายและสันติสุข  โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เป็นการให้ทาน การเสียสละ  การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้
สังคมให้เกิดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ความมีระเบียบ ความมีนิสัยโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการ
แบ่งปัน  มีความเมตตาและกรุณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่ศัตรูก็ยังให้ความอุปถัมภ์
เลี้ยงดู ใครเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งดูดาย รู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงของชุมชน  การได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน  การถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้  และวัดก็เป็นสถานที่ที่คอยให้พักพิง ให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ บรรพชนทั้งหลาย  เมื่อใดที่ตนได้ตั้งจิตของตน  ให้มีความเมตตาต่อคน
รอบข้างแล้วความคิดรุนแรงในจิตใจของตนเองย่อมไม่มี ดังนั้นความมีเมตตาอันเป็นผลมาจาก 
กิจกรรมการอุทิศส่วนบุญจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยเหตุที่ว่า ปัญหาของสังคมในที่นี้ เกิดจาก
การใช้ความรุนแรงของบุคคล ส่งผลกระทบทางด้านลบแก่สังคม ซึ่งถ้าหากว่ามีปรากฏการณ์ ของการ
ขัดแย้งที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของสังคมส่วนอ่ืน ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้างของสังคม โดยปกติแล้วต้นตอของปัญหาเหล่านี้ มักเกิดจากระดับปัจเจกบุคคลในเรื่องของ
อุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดถึงค่านิยมจนขยายตัวไปสู่ความรุนแรง ตั้งแต่ ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่นการ
ลักขโมย ทาร้ายร่างกายจนถึงฆาตกรรม หรือแม้กระทั่งปัญหาในสังคมขนาดใหญ่ เช่น สงครามกลาง
เมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการละเมิดทาง
ศีลธรรมโดยเฉพาะศีล 5 ถ้าหากว่าสังคมใด มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเป็นอย่างมากแล้ว 

 สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคนโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย  กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสละทั้งแรงกายและเสียสละแรงใจ  ที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ว  ซึ่งเรียกว่า บุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงประกอบไปด้วย
สาระและประโยชน์ ที่พึงจะได้รับอยู่หลายประการด้วยกันคือ 

1) เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
2) นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์เหล่าเปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วยังนับว่าเป็นการ

สงเคราะห์ปัจจัย 4  แก่พระภิกษุและสามเณร 
3) เป็นการแสดงถึงความสามัคคีปรองดองกันในหมู่ญาติพ่ีน้องให้มีความรักใคร่กลม

เกลียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4) ส่งผลให้เกิดความเบิกบานใจสุขใจของผู้ที่ได้กระท า 
5) เป็นการปลูกฝังบรรดาลูกหลานให้ได้รู้จักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ  ว่าคิด

ปรารถนาสิ่งใด และได้ซึมซับเอาค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  ทั้งยังเป็นการได้ร่วมสืบทอดรักษา
ระเบียบประเพณีปฏิบัติ 

6) เป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงได้สืบทอดแนว
ทางการปฏิบัติตนของบรรพบุรุษที่ท่านวางแนวทางไว้ให้ 
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7) ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมโดยเฉพาะการให้แผ่บารมีเพ่ือความเป็นกุศล 
การประกาศโทษตนที่ยังมีข้อบกพร่องที่จ าเป็นต้องแก้ไข เป็นการขอความเมตตา การยกโทษ การ
อโหสิกรรมและการให้อภัย 
ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอย่างจากการสัมภาษณ์บุคลากรทาง
องค์กรพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์และผู้เกี่ยวข้อง  เพราะถือว่าการศึกษาบุญข้าวประดับดินเป็น
การสืบสานการอนุรักษ์ประเพณี เป็นการรักษาแนวทางรักษารูปแบบ ในวิถีการด าเนินชีวิตเป็นการ
เสียสละ การให้ทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อ
บุพการีชนที่ล่วงลับไปแล้ว  เป็นการรักษาความดีที่จะต้องสืบทอดและอนุรักษ์และด าเนินต่อไป 

ผลจากการวิจัยที่ได้จากประเพณีการท าบุญข้าวประดับดิน เป็นการสืบสานงานด้าน
พระพุทธศาสนากับชาวพุทธของชาวหนองคาย  ที่ได้เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นผู้มีความ
กตัญญูรู้คุณของบรรพชนที่วายชนม์ไปแล้ว  ตามคติความเชื่อที่มีความเชื่อ กรรมและการเกิดใหม่จะ
ส่งผลให้ผู้ท าความดีได้รับอานิสงค์จากบุญผลาที่ได้ท าให้หรืออุทิศให้  จากข้อมูลดังกล่าวนี้ มีส่วนท า
ให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาและชุมชนหรือแม้แต่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ศาสนา   และ
ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์และชุมชนว่า  การท าบุญข้าว
ประดับดินในจังหวัดหนองคายมีการด าเนินการอย่างไร  
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ผนวก  ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้ 
1.  กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา 

 สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา  
เช่น  ทั้งในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับพระสงฆ์และองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการสร้างจิตส านึกของพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนา  

 สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้วัดและบ้านที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้วัดและชุมชน   
  

2. กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน 
 สามารถพัฒนากิจกรรมของวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยประเพณีแห่ง

บุญเป็นแนวทาง   
 สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับการท าบุญเพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคี  

3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 สัมมนาวิชาการท่ีจังหวัดหนองคาย 
 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมชาวหนองคาย  
 ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา “เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา”  

แก่นิสิตระดับปริญญา  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พัฒนาทักษะการวิจัยแก่นิสิตในระดับปริญญาโท  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
4. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   วารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน ฐานข้อมูลของสกอ  



  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้   

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้   
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

1.ประชุมเตรียมความพร้อมของ
คณะนักวิจัย ศึกษาวัดส่งเสริม
การท าบุญในจังหวัดหนองคาย   

ทราบถึงข้อมูล วัด
ส่งเสริมการท าบุญข้าว
ประดับดินในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย    

ข้อที่  1 ทราบสภาพปัจจุบัน
และและปัญหาการ
ด าเนินงาน    

2. ลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลจากเอกสาร
ต่างๆ ของจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา    สังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมของวัด  
สัมภาษณ์พระสงฆ์และชาวบ้าน
ในชุมชน  และผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทราบถึงข้อมูล ประวัติ
พัฒนาการของการ
ท าบุญข้าวประดับดิน
ของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย 
  

ข้อที่  1-2 ทราบประวัติ
พัฒนาการของการ
ท าบุญข้าวประดับดิน
ที่มีอิทธิพลต่อชุมชน
ในจังหวัดหนองคาย  
ในจังหวัดหนองคาย
ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย    

3.  สร้างเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก
พระสงฆ์  เจ้าอาวาสและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง   

ทราบถึงข้อมูลการ
ท าบุญของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย   

ข้อที่  2 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆ์ กับชาวบ้าน
ที่ได้ท าบุญข้าว
ประดับดิน  ของวัดใน
เขตเทศบาลเมือง
หนองคาย 

4.การเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์  
และชุมชนที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งจัด
เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นจาก
วัด ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง   

ได้ทราบสภาพปัญหา
การการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเทคโนโลยี่ที่ส่ง
กระทบต่อพิธีกรรมต่าง 
ๆ     

ข้อที่  2-3 ชุมชนได้ด าเนินการ
แต่ก็เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสทางสังคม    

5.  พัฒนาผลงานวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

การพัฒนาผลงานวิจัยทั้ง
ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ข้อที่  1-2-3 การพัฒนาผลงานวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพสมบูรณ์ 

6.จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
และบทความงานวิจัยเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยแก่สาธารณะ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์  
บทความวิจัย  รวมทั้ง
การน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ข้อที่  1-2-3 รายงานฉบับสมบูรณ์  
บทความวิจัย  รวมทั้ง
การน าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ง 
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
“บุญข้าวประดับดิน: ประวัติพัฒนากานและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคาย  
The Bunhkaor Pradubdin Ceremony : Development and influence  

for Nongkhai Peoples.  
********************* 

แบบสัมภาษณ์ 
เป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกพระ

สังฆาธิการ และไวยาวัจจกรณ์   ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเขตเทศบาล จังหวัดหนองคาย  
 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. ชื่อ/นามสกุล........................................................................... 
๒. ปัจจุบันท่านอายุ.............................พรรษา/ปี 
๓. ระดับการศึกษา......................................................................  
๔. ต าแหน่งปัจจุบัน.................................................................... . 
๕. อาชีพ................................................................. ..................... 
๖. ภูมิล าเนาเดิม.......................................................................... 
๗. ระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่หรือชุมชนแห่งนี้................................. 

 
ตอนที่ ๒  ประเด็นค าถามเก่ียวกับการศึกษาบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคมหนองคายเป็นอย่างไร 

๒.๑. อยากทราบประวัติของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคายมีความเป็นอย่างไร 
.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………  

๒.๒ ท่านมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัด
หนองคาย  

.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…................................................................................................... 

๒.๓ ท่านคิดว่าอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็น
อย่าง 

.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
…………  

๒.๔ ท่านคิดว่าการท าบุญข้าวประดับดินหรือประเพณีพิธีกรรมบุญเดือนเก้า ส่งผลต่อวิถี       
ชีวิตของชุมชนอย่างไร 
.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………  

๒.๕ ท่านคิดว่าการท าบุญข้าวประดับดินหรือประเพณีบุญเดือนเก้า ได้มีอิทธิพลต่อครอบครัว
และสังคมอย่างไร 

.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………  

๒.๖ ท่านคิดว่าอะไรคือประโยชน์ที่ได้จากการท าบุญข้าวประดับดิน 
.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………  

๒.๗. ท่านคิดว่าการท าบุญข้าวประดับดินส่งผลต่อคนรุ่นใหม่อย่างไร   
.....………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
  

ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ  และคณะ 
ผู้สัมภาษณ์/ผู้วิจัย 

 
สถานที่สัมภาษณ์..............................................................................  
วัน/เดือน/ปี/ที่สัมภาษณ์.................................................................. 
เวลาที่สัมภาษณ์................................................................................ 



 

  

 

 

 

 

 

 

ผนวก  จ   

รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 
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ภาพที่ ๑)เก็บข้อมูลงานวิจัยการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๒) เก็บข้อมูลงานวิจัยการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

ภาพที่ ๔) เก็บข้อมูลงานวิจัยการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕) เก็บข้อมูลงานวิจัยการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

 

 

 

 

 

 
 

 

 ภาพที่ ๖) เก็บข้อมูลงานวิจัยการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
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ภาพที่ ๗) เก็บข้อมูลงานวิจัยการท าบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  

   



แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่ RS610760140 
ชื่อโครง“บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคาย    
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ และคณะ 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตหนองคายโทรศัพท์ 042-495 333   E:mail : Dr-jes@hotmail.com  
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การวิจัยเรื่อง ““บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัด
หนองคาย   ”  จังหวัดหนองคายถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประการส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่นับถือ
พระพุทธศาสนาและมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคติวัฒนธรรมความเชื่อ
ของพระพุทธศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นคือมีการท าบุญตามหลักจารีตได้แก่ ฮีต 12  นอกจากนั้น
ชาวหนองคายยังได้มีการปฏิบัติตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด การตาย และการอุทิศบุญให้กับ
ญาติที่จากโลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องการ
ท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกว่าเป็น “บุญแจกข้าว” ที่มุ่งที่จะเป็นการท าบุญ
เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปโดยมุ่งหวังว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถได้รับส่วนบุญส่วน
กุศลจากการได้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกล่าวตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งจาก
การศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติที่จากไปของชาวจังหวัดหนองคายโดย
เฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นจะพบว่าในกระบวนการของการประกอบพิธีกรรมนับจากเมื่อ
มีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมรณภาพไปแล้ว บรรดาญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะพากันขวนขวายท าบุญ
อุทิศไปให้จนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแทรกอยู่หลาย
ประการ เช่น  หลักความกตัญญูเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมในประเพณีนี้โดยมากจะมีความ
กตัญญูเป็นที่ตั้งคือมีความส านึกในบุญคุณที่ผู้ตายได้มีแต่ตน นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอีกหลาย
ประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินชีวิต แต่ก็ปรากฏว่าในเนื้อหาของ
ประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้นก็ไม่มีใคร
ทราบถึงรายละเอียดของหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่นั้นเลย ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ได้มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นเวลาหลายปีได้สังเกตและศึกษาข้อมูลดังกล่าวอยู่จึงมีความประสงค์
ที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว โดยผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้วผลการศึกษาที่
ค้นพบจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใคร่ต่อการศึกษาค้นคว้าในอันดับต่อไปได้  

 
วัตถุประสงค์โครงการ 
               1. เพ่ือศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคม  

2. เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาของบุญข้าวประดับดินในจังหวัดหนองคาย  
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุญข้าวประดับดินที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัดหนองคาย     

ผลการวิจัย 
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1) ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ บุญข้าวประดับ
ดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคาย   ในการด าเนินการวิจัยเป็นการ
รวบรวมข้อมูล   ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 2 ด้านคือ (1) ขอบเขต
ด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในประเพณีบุญ
ข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเท่านั้น (2) ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
เอกสารจะศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลภาคสนามจะศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้
และประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก 
                ขอบเขตด้านพื้นที่ คณะผู้วิจัย ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาในจังหวัดหนองคาย  คือ วัด
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจ านวน 10 วัด) เช่น วัดโพธิช์ัยพระอารามหลวง วัดศรีษะเกษ วัดศรี
สุมงค์ วัดศรีชมชื่น  วัดโพธิ์ศรี  วัดป่ามหาวัน วัดหอก่อง วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง  วัดบ่อหิน วัด
นาฬิกาวาส  
 ขอบเขตด้านผู้รู้  
               1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ได้แก่ พระธรรมมงคลรังสี 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลง
กรณ์,ดร. และพระศรีญาณวงศ์, พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  
                2. กลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus  Groups  Discussion) ได้แก่  
พระสงฆ์ในระดับเจ้าอาวาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไวยาวัจจกรณ์   และอุบาสกอุบาสิกา โดย
วิธีการเจาะจง ดังนี้   
                ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาที่ 
ส าคัญ เช่น บุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะขุททกนิกายธรรมบท คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก  ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
               การท าบุญข้าวประดับดินเป็นการศึกษาถึงการพัฒนาของการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศล
ให้กับผู้วายชนม์หรือเปรตชนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาว
พุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีการท าบุญอุทิศส่วน
บุญกุศลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งท่ีเป็นภาพจากกิจกรรมฝาผนังตามวัด เช่น วัด
โพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ได้แสดงให้เห็นเป็นภาพที่บ่งบอกถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวจังหวัด
หนองคาย เป็นแนวคิดเรื่องของการท าบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เกิดในภพภูมิต่างๆ เช่น เปรต 
อสูรกาย หรือสัตว์นรก เนื่องจากพระพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเราตอนที่มีชีวิตอยู่ได้ท ากรรมดีบ้างไม่ดี
บ้าง หากท ากรรมดีก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ แต่หากท ากรรมชั่วก็จะได้ไปเกิดในนรก การไปเกิดบน
สวรรค์นั้นเป็นเรื่องท่ีพระพุทธศาสนาเห็นว่าไม่น่าเป็นห่วง แต่ส าหรับผู้ที่ต้องไปเกิดในนรก เปรตอสูร
กาย หรือสัตว์ดิรัจฉานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าห่วง ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธ
ท าบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยการท าบุญ ให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ต่อมา
แนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปถึง และได้มีชื่อเรียกต่างๆกันว่าพิธี
สารท บ้าง พิธีท าบุญให้ผู้ตายบ้าง เฉพาะในประเทศไทยผู้คนในแต่ละภาคก็จะมีความเชื่อเรื่องการ
ท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนี้แตกต่างกัน และกล่าวเฉพาะประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขต
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เทศบาลเมืองหนองคาย นั้น จะพบว่าชาวหนองคายมีความเชื่อตามประเพณีว่าเมื่อญาติของตนได้ละ
จากโลกนี้ไปแล้วบางคนอาจจะไปเกดในนรกหรือเป็นเปรตได้รับความทุกข์ทรมานมาก และในรอบ
หนึ่งปีพญายมราชจะปล่อยมารับทานกับญาติเพียงครั้งเดียวคือในเดือน 9 ดังนั้น จึงต้องมาท าบุญ
เนื่องในกชประเพณีบุญเดือนเก้าหรือบุญข้าวประดับดิน โดยได้ท าตามข้ันตอนที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่เดิม 
ด้านหลักธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมือง
หนองคายในฐานะเป็นสื่อสอนธรรม  พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย มีทั้งศีล 
สมาธิ  ปัญญา อันเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 

1.  ด้านพฤติกรรม คือ ด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ ด้านศีล ดูว่ากิจกรรม
การกระท าหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ท าอะไรให้
เสียหายหรือเปล่า หรือเป็นไปในทางส่งเสริมเก้ือกูลช่วยเหลือกัน อย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษ ไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน หรือท าอะไรให้เสียหาย 

2.  ด้านจิตใจ การท ากิจกรรมสิ่งนี้เราท าด้วยเจตนาอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างไร มี
แรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดี อยากจะช่วยเกื้อกูลหรือคิดร้าย มีจิตใจที่ชื่นบานแจ่มใสหรือ
ขุ่นมัว มีความสุขหรือความทุกข์ 

3.  ด้านปัญญา คือ สิ่งที่เราท าเพ่ือรู้เข้าใจสิ่งที่เรากระท านี้ชัดเจนดีหรือไม่ เป็นการ
กระท าท่ีตรงตามเหตุปัจจัย จะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือไม่ ท าไปแล้วจะ
เกิดผลดี ผลเสียอะไรบ้าง 

      ด้านคุณค่าของประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  
พบว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นการประสานร่วมมือ
กันของคนในสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการรวมตัวกัน  เพ่ือความสมัครสนามสามัคคีกัน  โดยการ
อาศัยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือท าให้สังคมมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเป็นหมู่
เหล่าและร่วมกันรักษาพ้ืนที่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของคนในสังคมให้ยาวนานที่สุดเป็น
ขบวนการของประชาสังคมเชิงพุทธที่มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือความเชื่อค าสอนข้อบัญญัติพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการทางศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีในการแก้ไขปัญหาทางสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะ
หรือหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือกลุ่มคนในขั้นพ้ืนฐานต้องมีการแบ่งปันมาเชื่อมให้คนอยู่
ร่วมกันสังคมที่ขาดการแบ่งปันแล้งน้ าใจไร้ความเอ้ือเฟ้ือคือสังคมที่พร่องเมตตาพ่ึงพาอาศัยไม่ได้ซ้ ายัง
ท าให้คนในสังคมนั้นเกดิ 

ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม  ประเพณีบุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายนั้น    เป็นการปฏิบัติตนตามประเพณี หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่ง
แสดงถึงความราบเรียบความเรียบง่ายและสันติสุข  โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เป็นการให้ทาน การเสียสละ  การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้
สังคมให้เกิดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ความมีระเบียบ ความมีนิสัยโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการ
แบ่งปัน  มีความเมตตาและกรุณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่ศัตรูก็ยังให้ความอุปถัมภ์
เลี้ยงดู ใครเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งดูดาย รู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงของชุมชน  การได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
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กันและกัน  การถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้  และวัดก็เป็นสถานที่ที่คอยให้พักพิง ให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ บรรพชนทั้งหลาย  เมื่อใดที่ตนได้ตั้งจิตของตน ให้มีความเมตตาต่อคน
รอบข้างแล้วความคิดรุนแรงในจิตใจของตนเองย่อมไม่มี ดังนั้นความมีเมตตาอันเป็นผลมาจาก 
กิจกรรมการอุทิศส่วนบุญจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยเหตุที่ว่า ปัญหาของสังคมในที่นี้ เกิดจาก
การใช้ความรุนแรงของบุคคล ส่งผลกระทบทางด้านลบแก่สังคม ซึ่งถ้าหากว่ามีปรากฏการณ์ ของการ
ขัดแย้งที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของสังคมส่วนอ่ืน ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้างของสังคม โดยปกติแล้วต้นตอของปัญหาเหล่านี้ มักเกิดจากระดับปัจเจกบุคคลในเรื่องของ
อุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดถึงค่านิยมจนขยายตัวไปสู่ความรุนแรง ตั้งแต่ ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่นการ
ลักขโมย ทาร้ายร่างกายจนถึงฆาตกรรม หรือแม้กระทั่งปัญหาในสังคมขนาดใหญ่ เช่น สงครามกลาง
เมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากการละเมิดทาง
ศีลธรรมโดยเฉพาะศีล 5 ถ้าหากว่าสังคมใด มีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเป็นอย่างมากแล้ว 

 สรุปได้ว่า กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคนโดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย  กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสละทั้งแรงกายและเสียสละแรงใจ  ที่เก่ียวข้องกับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ว  ซึ่งเรียกว่า บุญข้าวประดับดินของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงประกอบไปด้วย
สาระและประโยชน์ ที่พึงจะได้รับอยู่หลายประการด้วยกันคือ 

1) เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
2) นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์เหล่าเปรตชนผู้ล่วงลับไปแล้วยังนับว่าเป็นการ

สงเคราะห์ปัจจัย 4  แก่พระภิกษุและสามเณร 
3) เป็นการแสดงถึงความสามัคคีปรองดองกันในหมู่ญาติพ่ีน้องให้มีความรักใคร่กลม

เกลียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4) ส่งผลให้เกิดความเบิกบานใจสุขใจของผู้ที่ได้กระท า 
5) เป็นการปลูกฝังบรรดาลูกหลานให้ได้รู้จักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ  ว่าคิด

ปรารถนาสิ่งใด และได้ซึมซับเอาค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  ทั้งยังเป็นการได้ร่วมสืบทอดรักษา
ระเบียบประเพณีปฏิบัติ 

6) เป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงได้สืบทอดแนว
ทางการปฏิบัติตนของบรรพบุรุษที่ท่านวางแนวทางไว้ให้ 

7) ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมโดยเฉพาะการให้แผ่บารมีเพ่ือความเป็นกุศล 
การประกาศโทษตนที่ยังมีข้อบกพร่องที่จ าเป็นต้องแก้ไข เป็นการขอความเมตตา การยกโทษ การ
อโหสิกรรมและการให้อภัย 
 จากการศึกษาการท าบุญข้าวประดับดินในบริบทสังคมอีสาน พบว่า  ชุมชนชาวจังหวัด
หนองคายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคาย  ได้มีการท าบุญข้าวประดับดินเป็นการ
รักษาอนุรักษ์และการประสานสิ่งที่เป็นที่สิ่งที่ควรรักษาเอาไว้  เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ  ซึ่งมี
หลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการท านา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  การอยู่รวมกันของ
ชุมชนและมีโอกาสได้ทักทายปราศรัยกัน  เพราะวัดเป็นที่รวมจิตใจด้วย 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา  เช่น  ทั้ งใน
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ระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2) สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับวัดต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าบุญข้าวประดับดิน  
3) สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการวัฒนธรรมประเพณี  

การประชาสัมพันธ์ 
   วารสาร  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  15-16 พฤษภาคม 2562 
 



ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ-นามสกุล    ผศ.ดร.เจษฎา    มูลยาพอ 
สถานที่เกิด  บ้านเลขท่ี  64  หมู่ที ่ 11  บ้านภูดิน   ต าบลโคกก่อ  อ าเภอเมือง   

   จังหวัดมหาสารคาม  44000 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน            261  หมู่ที่  2  บ้านบกหวาน  ต าบลค่ายบกหวาน   อ าเภอเมือง  

 จังหวัดหนองคาย  43100 
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  (วิชาเอกศาสนา)

- ปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยเดลี 
ประเทศอินเดีย  (2540) (ทุนรัฐบาลประเทศอินเดีย ICCR)

- ปริญญาเอก  พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
(2546)  (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

ประสบการณ์การท างานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2533 – 2534)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ กองแผนงาน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(2534-2536)
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2536-2542)
- ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2542-2544)
- โอนย้ายปรับเปลี่ยนต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย (2544- ปัจจุบัน)
- เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

(2553- ปัจจุบัน)
ผลงานด้านวิชาการ       -  เป็นผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรือ่ง ประเมินผลโครงการการอบรม  

ศีลธรรมและพัฒนาเยาชนภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย , 2542.  (ด าเนินการเสร็จแล้ว)  
- เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกิจการการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี
2548  (ด าเนินการเสร็จแล้ว)    เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ดร.เจษฎา มูลยาพอ (หัวหน้าโครงการวิจัย)2556. การประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาใน
พระไตรปิฎกเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 ดร.เจษฎา มูลยาพอ (วิจัยร่วม) 2557. ศึกษาเชิงส ารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี
ทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  2557  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
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ดร.เจษฎา มูลยาพอ (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2559). “การศึกษาแนวทางอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาความเชื่อเก่ียวกับเรือนของชุมชนในดินแดนลุ่มน้ าโขง”. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 

บทความวิชาการ 
 ดร.เจษฎา   มูลยาพอ  (2555)   สิ่งแวดล้อมในพระไตรปิฎก  ในวารสาร 

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ 8  ฉบับวิทยาเขตหนองคาย มกราคม-มิถุนายน 2555 
     ดร.เจษฎา มูลยาพอ (2557)กระบวนการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตร ในวารสาร

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ 10  ฉบับวิทยาเขตหนองคาย มกราคม-เมษายน 2557 
บทความวิชาการ 

Dr.Natcha Munyapho, Mr.Somdet Namket, Mr.Suvit khawnong. (2556) A 
participation of Buddhist Monks in the Development Activities of the Administration of Sub-
district Organization in  Nongkhai. The Document of the 5th International Buddhist 
Research Seminar Join with 10th  Anniversary of the UNDV Vesak Celabration ,Bangkok. 
Organized by the Buddhist Research Institute, MCU, Thailand 22nd  May,2556/2013 
P.162-165.

 ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ (2559)  The legendary geography of 
Nongkhai Province.   The 7 th  International Buddhist Research Seminar 18-20 
February,2016 at MCU Buddhist College,Nan Province,Thailand (17-18  กุมภาพันธ์  
2559 วิทยาลัยสงฆ์น่าน)   หน้า 205-211. 

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ  (2559)  การประยุกต์ใช้หลักค าสอนด้านนิเวศวิทยาใน
พระไตรปิฎกเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี  (การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” 28  มีนาคม  2559 (หน้า 
788-801)

ผศ.ดร. เจษฎา มูลยาพอ (2560) วิธีคิดแบบบูรณาการเชิงพุทธเพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม. (ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย" การประชมุ
วิชาการระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 2  และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3   31 มีนาคม 2560  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)  หน้า 778-787. 

Asst.Prof. Dr.Jesada  Munyapho (2017) A  Buddhist Modern Science :  
Measurement of administrators  In the International Seminar on  Buddhism in the 
Digital Era   On  the Occeassion of Celebrating  130 Years of MCU Organized by 
Graduate School and International Buddhist Studies College at Mahachula 
longkornrajvidyalaya University Wangnoi, Ayutthaya , Thailand 15th-16th September 
2017. 
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Asst Prof. Dr. Jesada  Munyapho (2017) The process of the conscious  
creation of the citizens in accordance with the way of Buddhism of the Educational 
Institutes in Thai society . The 1st  International  Conferencer on  Buddhism: Cultural 
Foundation in  Mekong Basin with the Collaboration  of  MCU, Nakhon Phanom  Buddhist College  
December 2-4, 2017  At Nakhon Phanom  Buddhist College. P.469-477. 

๑. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ- นามสกุล (ภาษาไทย) นายสมเดช  นามเกตุ 
ชือ่- นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr. Somdet Namget
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  มหาวิทยาลัยมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขท่ี 219 หมู่ที่ 3  ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 43100  โทร.042 495333  มือถือ 0862385440E-mail : 
somdet_nam@hotmail.com 

3.ต าแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายเป็นหัวหน้าสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา /อาจารย์  

5. ประวัติการศึกษา
- ส าเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4(โรงเรียนบ้านหนองตะไก้) พ.ศ. 2516 
-เรียนจบนักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนวัดศรีวัฒนาราม พ.ศ. 2523  

ส านักเรียนจังหวัดอุดรธานีต าบลโนนสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
-  สอบได้ ประโยค หนึ่ง-สอง ส านักเรียนวัดศรีษะเกษ พ.ศ. 2527  

ส านักเรียน จังหวัดหนองคาย
- เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร วัดศรีษะเกษ ต าบลใน

เมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2527  
- สอบได้หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมการช่าง

(พ.ม.ช.) กรมวิชาการ  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 
- ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต  ( พธ.บ.) คณะครุศาสตร์

วิชาเอก การสอนสังคมศึกษา  รุ่นที่ 35  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2533 

- ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2547 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
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๒. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ- นามสกุล (ภาษาไทย) นายบุญส่ง สินธุ์นอก

ชื่อ – นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr.Boonsong  Sinnok 
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต าแหน่ งอาจารย์ พิเศษ
4. หน่ วยงานและสถานที่ติดต่ อ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต หนองคาย เลขที่ 219 หมู่ ที่ 3  ต าบลค่ ายบกหวาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 43100 โทร.042 495333  มือถือ 0857416756

5. ประวัติการศึกษา 
(1) เปรียญธรรม 5 ประโยค พ.ศ. 2501 
(2) ศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) พ.ศ. 2506 
(3) ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) พ.ศ. 2507 
(4) ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) พ.ศ. 2523 
(5) อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
ต าแหน่งสุดท้ายในการรับราชการก่อนเกษียณอายุราชการ อาจารย์ 3 ระดับ 8

ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 
(1) เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
(2) เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมในศาสนาต่าง ๆ
(3) เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาเบื้องต้น
(4) สังคมวิทยาตามหลักสูตร ปก.ศ. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
(5) เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมกับชีวิต

งานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 
(1) การศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมชาวบ้าน   ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นของ

ชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) การศึกษาความคิดรวบยอดทางจริยธรรมของนักกีฬาเขต 4
(3) พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตการศึกษา 9
(4) การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของประชาชน    ในเขตจังหวัดอุดรธานี   (ทุน

สนับสนุนจากกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ)
(5) การแปรเปลี่ยนและการปรับทางวัฒนธรรมของชนเชื้อสายเวียดนาม  ในประเทศ

ไทย ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุดรธานี   (ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)

(6) ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน  : ศึกษาเฉพาะกรณีที่บ้านแสบง ต. แสบง
อ. หนองหาน จ. อุดรธานี (ทุนสนับสนุนจากส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ)
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(7) การศึกษาบทบาทของพระปริยัตินิเทศก์       ในการพัฒนาการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม        ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัตินิเทศก์และครูผู้สอน
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลีและปริยัติสามัญ     (ทุนสนับสนุนจาก
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ) 

(8) การศึกษาบทบาทสถาบันสงฆ์  ในการบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   :  ศึกษาเฉพาะกรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       (ทุนสนับสนุนจากกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

(9) การวิจัยประเมินผลโครงการบรรพชาอุปสมบทเยาวชนภาคฤดูร้อน      :   ศึกษา
เฉพาะกรณี จังหวัดนครพนม 

(10) การประเมินผลิตครูของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ทุนสนับสนุนจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 

(11) เป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง  การประเมินผลโครงการอบรมศีลธรรม
และพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2543 

(12) เป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยเรื่อง  บทบาทของพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ประสบการณ์ในการท างาน 
(1) เป็นอาจารย์สอน วิชาจริยธรรมกับชีวิต ปรัชญาเบื้องต้น  การวิจัย  ภาษาอังกฤษ 

ปรัชญาและศาสนา ในภาควิชาพ้ืนฐานและวิชาเฉพาะด้านอื่น ๆ 
(2) เป็นผู้ให้ค าปรึกษาการวิจัยและประเมินผลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   รุ่นที่ 1 

ตามค าสั่งกระทรวง   ที่ สป. 515/2534 ล าดับที่ 7  ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ใน
เขตการศึกษา 9 

(3) เป็นวิทยากรถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ       ที่ท าหน้าที่ฝ่ายบริหารคณะสงฆ์
และครูสอนพระปริยัติธรรมและบาลีในสังกัดกรมการศาสนา      
กระทรวงศึกษาธิการ 

(4) เป็นกรรมการตรวจผลงานคณาจารย์ที่ขอเลื่อนต าแหน่งจากอาจารย์ 1         เป็น
อาจารย์ 2 และจากอาจารย์ 2   เป็นอาจารย์ 3 ของกรมพลศึกษา 

(5) เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี     จาก พ.ศ. 2533 – 
พ.ศ. 2538 

(6) เป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 
(7) เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 
(8) เป็นอาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 
 



172 
 

๓. ประวัติผู้ร่วมวิจัย  
๑. ชื่อ- นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหาปริญญา  วรญาโณ,ดร.  
๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
๓. ต าแหน่งอาจารย์  

  4. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
หนองคาย เลขที่ 219 หมู่ที่ 3  ต าบลค่ายบกหวา 
  การศึกษา ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
 ปริญญาโท    พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
          ปริญญาตรี    ศน.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     5. ผลงานทางวิชาการ  
 5.1 งานวิจัย 
  พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. (2558).(ผู้วิจัยร่วม) ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ(หัวหน้า
โครงการ) ดร.คิด วรุณดี, นายอภิวัฒชัย  พุทธจร พระค าพุด (ผู้ร่วมวิจัย).  “เปรียบเทียบความเชื่อ
เรื่องพิธีกรรมการสู่ขวัญในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ (วิจัยร่วม)”. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
  พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. (2557). “ศึกษาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ธรรม
บทศึกษา ด้วยวิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยน าเสนอในชั้นเรียน”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 
 พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. (2557). “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญกับการพัฒนามนุษย์ตามมุมมองทางพระพุทธศาสนา”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย. 

5.2 บทความวิชาการ 
 พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. (2560) “สัมมนาทิฏฐิกับการแก้ปัญหาของ 

สังคมไทยในยุคปฏิรูป”.ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชา "พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทย" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่   31 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. (2560) “พระพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคมในทัศนะของพระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ กองสินธุ์)”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4    
31 มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
  พระมหาปริญญา วรญาโณ,ดร. (2559) “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในมิติด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสังคม”.   วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยละดับชาติและระดับนานาติ 4/2559. หน้า 327-329. 
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