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บุญผะเหวด : การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
Boon Phawet : Comparative Study on Holding the Religious Event
Culminating in Ethnic Groups’ Economic and Their Social Changes in
Northeastern Thailand
บรรจง ลาวะลี
Banjong Lawalee
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556
บทคัดยอ
บทความการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค ดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของการจัดงานบุญผะเหว
ดของกลุมชาติพนั ธุในอีสาน 2)เพือ่ ศึกษาสภาพปจจุบนั และปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการ
เปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพนั ธุในอีสาน และ 3) เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงาน
บุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน การวิจัยไดคัดเลือก
พื้นที่แบบเจาะจง เปนกลุมชาติพันธุไทย-ลาวในจังหวัดรอยเอ็ด 2 หมูบาน กลุมชาติพันธุผูไทยในจังหวัด
กาฬสินธุ 2 หมูบาน และกลุมชาติพันธุกะเลิงในจังหวัดสกลนคร 2 หมูบาน รวม 6 หมูบาน กลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูลประกอบดวย กลุมผูรู 54 รูป/คน กลุมผูปฏิบัติ 36 คน และกลุมประชาชนทั่วไป 30 คน รวมเปน
120 รูป/คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ การสนทนากลุมและตรวจ
สอบความนาเชือ่ ถือของขอมูลโดยใชเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสาและนําเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนา
วิเคราะห
ผลการวิจยั พบวา งานบุญผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุในอีสานมีมาตัง้ แตครัง้ ปูยาตายาย ตัง้ แตมีการ
ตัง้ หมูบาน การจัดงานแตละครัง้ ชาวบานตองชวยกันทําเปนการประกอบพิธกี รรมทางศาสนาทีม่ รี ายละเอียด
ของพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่ทําที่มากมายและแทบทุกกิจกรรมที่ทํานั้นมักจะแฝงไปดวยความเชื่อ ในทุก
พิธีกรรมมีความเชื่อเปนตัวสนับสนุนหรือเปนสิ่งที่คอยจัดกระบวนการคิดของผูทําใหมีความศรัทธาเลื่อมใส
และมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนไดทํานั้น ซึ่งผลที่ไดคือความสุขที่จะเกิดมีขึ้นในตัวของผูทําเอง ระยะเวลาการ
จัดงานประเพณีบญ
ุ ผะเหวดกลุมชาติพนั ธุในอีสานไมมีการกําหนดตายตัว โดยมากกําหนดทํากันภายในเดือน
4 หรือเดือนมีนาคมของทุกป เงื่อนไขของชาวบานที่จัดในชวงเวลาดังกลาว ก็คือ ชาวบานพึ่งเสร็จจากการ
เก็บเกี่ยวขาวขึ้นยุงฉางและเปนชวงฤดูแลง ชาวบานจึงมีเวลาวางมีขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ ดังนั้นชวง
เวลาดังกลาวจึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะทําบุญผะเหวด ซึ่งเปนประเพณีที่เกี่ยวของโดยตรงกับวิถีชีวิต
ในสังคมเกษตรกรรมของชาวบานกลุมชาติพนั ธุในอีสานทีไ่ ดรับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรษุ จนถึงปจจุบนั
กลาวโดยสรุป การจัดการงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุในอีสานในสภาพทีเ่ ศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปนั้นตองอาศัยความรวมมือจากองคกรภาครัฐ หนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนที่อยูใกล
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เคียงมาก วัด บาน โรงเรียน พระสงฆ ชาวบานและองคประกอบของสังคมทีส่ าํ คัญ คือ ระบบครอบครัวและ
เครือญาติ ระบบการศึกษา การถายทอดองคความรู ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ระบบความเชื่อใน
ศาสนาและระบบการปกครองเขามาบูรณาการในการจัดงาน เพือ่ จะทําใหการจัดงานแตละครัง้ ประสบความ
สําเร็จ โดยวัด บานและโรงเรียน ใหความรวมมือในการจัดงาน มีการประสานงานเกีย่ วกับวันเวลาในการจัด
งาน การเตรียมงาน การดําเนินงานตามขั้นตอน และการสรุปผลการจัดงาน การจัดทําปายประชาสัมพันธ
งาน เพื่อใหการจัดงานแตและครั้งมีความยิ่งใหญ เปนการสงเสริมอัตลักษณทองถิ่นชุมชน ดํารงไวซึ่งคุณคา
ทางวัฒนธรรม สรางมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจ สังคมใหกับชุมชนสามารถถายทอดวัฒนธรรมชุมชนไปสู
ชุมชนอื่นอันจะนําไปสูการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมตอไป
คําสําคัญ : 1. บุญผะเหวด 2. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม 3. กลุมชาติพันธุในอีสาน
ABSTRACT
The research is aimed to: 1) pursue the study on the history and developments of
holding the event, 2) examine current circumstances and problems of holding the event
having impacts on in their economic and cultural changes and 3) compare past and current
models of holding the events that affect such changes. The sites for conducting the research
were purposively selected out of six villages in three provinces, each province comprised
of two ethnic groups. They were Tai-Loa, Phu Tai and Ka Loeng ethnic groups in Roi Et,
Kalasin and Sakon Nokhon provinces respectively. The sample included Key, (54) Casual,
(36) and General, (30) Informants totaling 120. The tools utilized for the research
encompassed: the survey form, notice form, interview form and focus group, testing the
reliability of data by means of triad testing technique, and presenting research’s ﬁndings
with analytical description.
Research’s results were the following:
Northeastern Thais’ Bun Phawet has been believably held since their ancestors set
up their villages and settled down there. In holding the event. To begin with, villagers must
help perform religious ceremonies and other various activities, of which each of them is
endowed with detailed descriptions. In addition, almost every activity having done, it all
implies their beliefs and faiths. Generally, it is their beliefs and faiths that act as the
supportive factors or wait for organizing adherents’ thinking processes and believe what
merit makings they have already done, which the end results they deﬁnitely gain are
happiness in their mind. The exact day of holding their event is not ﬁxed, but the month
is. Mostly, the month is conﬁned within the fourth lunar month of the year, falling on March
of every year. Their only condition to hold the event in this month is that they have just
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ﬁnished their rice harvests and keep their yields in the barns. Precisely, it is the pattern of
time in the agricultural society. As a result, they are free from work. Most importantly, their
rice together with ﬁsh in their rice ﬁeld ponds is abundant. It is thus suitable for them to
holding the event during this month, which is directly related to their ways of life in their
agricultural society inherited from their ancestors up to the present.
To sum up, holding their event culminating in states of economic and cultural
changes must hinge on cooperation of government sectors, ofﬁcial establishments, or very
close private sectors. Buddhist monasteries, villages, Buddhist monks, villagers and the
social components, i.e., the family system, family tree system, educational system, relays
of knowledge bodies, economic system, public health system, system of religious belief,
and administration system should be integrated to help hold the event in order to have
it accomplished. Households and schools should lend their helping hand in holding the
event, liaising with date of the event, preparation of the event, step-by-step operation of
the event and assessment of the event, including drawing up placards to carry out public
relations of the event so that holding each event become the greatest, being the identity
support of communities, retaining cultural values, creating economically and socially
added values to the communities to enable them to relay community cultures to other
communities that further lead to promoting cultural village-based tourism.
Keywords : 1. Boon Phawet 2. Economic and Their Social Changes
3. Ethnic Groups’ in Northeastern Thailand
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
สังคมไทยมีอารยธรรมเกาแกทั้งดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม การทําบุญผะ
เหวดหรือบุญเทศนมหาชาติมีความเปนมาตั้งแตสมัยครั้งพุทธกาล กลาวไวในตํานานพระมาลัยหมื่นพระ
มาลัยแสน การทําบุญผะเหวดชาวอีสานถือวาเปนประเพณีอนั สําคัญยิง่ กวาการทําบุญอืน่ ใด ปฏิบตั สิ บื ทอด
กันมาตามตํานานฮีตสิบสองของชาวอีสาน ดังที่บันทึกไววา “ฮอดเดือนสี่ใหชวยกันเก็บดอกจานสานบั้งไผ
ใสเสียบดอกจิกและคําผญาของอีสานวาเดือนสามคอยเจาหัวคอยปนขาวจี่ เดือนสี่คอยจัวนอยเทศนมัทรี”
คําวา ดอกจิกและมัทรี เปนคําที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องพระเวสสันดร ดังนั้น แสดงวาชาวอีสานกําหนดให
จัดงานบุญผะเหวดหรือเทศนมหาชาติในเดือนสีท่ างจันทรคติของทุกปการจัดงานบุญผะเหวดจะมีการจัดพิธี
ที่สําคัญอยู 3 วัน คือ วันรวม วันงาน และวันเทศนมหาชาติ (มณี พะยอมยงค, 2519 หนา 21) ประเพณี
บุญผะเหวดมีความสําคัญตอวิถีชุมชนในในประเทศไทยทั้งดานความงดงามประเพณีที่เปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นเปนอัญมณีที่หาคาไมไดทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะมีอัญมณีที่มีคาอยูมากมาย แสงสีอันงดงามที่
สะทอนออกมาจากอัญมณีนนั้ ยอมบงบอกถึงกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรษุ ไทยทีป่ ลูกฝงทัง้ ในเรือ่ ง
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การสืบทอดพระพุทธศาสนา ตํานาน ความเชือ่ พิธกี รรม วิถชี วี ติ นอกจากนัน้ ยังแฝงไวซึง่ คุณธรรม จริยธรรม
ความดี ความงามทีค่ นในชาติตองชวยเหลือเกือ้ กูลกัน สรางความรักสมัครสมานสามัคคีใหเกิดขึน้ บุญผะเหว
ดเปนประเพณีหนึ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชน เพราะเปนกรอบและแนวปฏิบัติที่ชุมชนในสังคม
ตองประพฤติปฏิบตั อิ นั เปนแนวคิดทีม่ นุษยเรียนรูจากประสบการณของตนเองเพือ่ นําไปสูการแกไขปญหาที่
ประสบอยูใหเกิดความสงบสุข ความสามัคคี ความเสียสละ ทําใหสังคมมีกฎกติกา มีระเบียบแบบแผนกลาย
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนสืบตอกันมา (อเนก อาจวิชัย, 2551) สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่เราจะ
เห็นไดจากงานบุญผะเหวดนัน่ ก็คอื ความเชือ่ ในเรือ่ งพระอุปคุต ความเชือ่ วาถาไดฟงเทศนมหาชาติ 13 กัณฑ
จะไดอานิสงสสูงสุด การสรางงานศิลปะผาผะเหวด ธงผะเหวดรูปแบบขัน้ ตอนการจัดงานมีความตอเนือ่ งกัน
แตละพิธกี รรมจะสือ่ ใหเห็นถึงความละเมียดละไมทางจิตใจของผูสรางสรรคงานศิลป เพราะศิลปะเปรียบดัง
ภาษาที่บงบอกถึงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน บอเกิดของอารยธรรมแหลงตางๆ
ของมนุษยชาติตางก็มแี นวโนมทีใ่ หอิทธิพลสืบตอกันมาอยางไมจบสิน้ ของกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาว ผูไทยและ
กะเลิงในอีสาน(จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2546 หนา 38) บุญผะเหวดจึงเปนประเพณีที่รวมเอาความรูหลาย
แขนงเขากันเปนศาสตรและศิลปที่อยูบนความเชื่ออันมีพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง
การจัดงานบุญผะเหวดปจจุบันยังคงยึดรูปแบบการปฏิบัติในพิธีกรรมตามเดิมไว ประกอบดวย
การเตรียมงานบุญผะเหวด การอัญเชิญพระอุปคุต แหผาผะเหวด การเทศนมหาชาติ และการแหกัณฑหลอน
ในสวนของรายละเอียดของวัตถุดบิ ทีน่ าํ มาใชในพิธกี รรมกระบวนการทีต่ างกันและเปลีย่ นแปลงไปตามกาล
เวลา ความเชื่อ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง การศึกษา และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป (อรุณ คูณคํา, 2554)
สภาพปญหาการจัดงานประเพณีบญ
ุ ผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงพบปญหา
เรือ่ งวัสดุและอุปกรณทีจ่ ะนํามาทําเครือ่ งรอยเครือ่ งพัน บางอยางชํารุด เสียหาย การซอมแซมทําไดยากวัสดุ
และอุปกรณมีการประยุกตของใหมจากวัสดุธรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน เนื่องจากธรรมชาติขาดความ
อุดมสมบูรณปญหาการเทศนมหาชาติ พระนักเทศนมีนอยลง ภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่
จะมาฟงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การแหผาผะเหวดบางชุมชนไมมีการทําในขั้นตอนนี้ และขาดการ
ถายทอดความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน และขาด
ความตระหนักในการสืบทอดประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิน่ ในอนาคตเด็กรุนใหมอาจไมรูจักประเพณีอนั ดี
งามอยาง ฮีตสิบสอง ก็เปนไดและถาหากไมมีการดําเนินการใดๆประเพณีเกาแกที่บรรพบุรุษตกทอดไวให
ลูกหลานจะสูญสิ้นไป
ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวนัน้ ผูวิจยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาประวัตคิ วามเปนมาของการจัดงานบุญผะ
เหวดของกลุ มชาติพันธุ ในอีสาน สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสานและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะ
เหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุ มชาติพันธุ ในอีสาน ซึ่งจะทําใหมรดกทาง
วัฒนธรรม ประเพณีของกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงเปนสมบัตขิ องลูกหลานในชุมชน พรอมทัง้
จะไดเห็นคุณคาของประเพณีชุมชนที่เปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงอยางลึก
ซึง้ ดํารงไวซึง่ คุณคาทางวัฒนธรรม สรางมูลคาเพิม่ ทางดานเศรษฐกิจ สังคมใหกับชุมชนใหสามารถถายทอด
54

Vol.6 No.1 January - June 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

วัฒนธรรมชุมชนไปสูชุมชนอื่นอันจะนําไปสูการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสาน
2.2 เพือ่ ศึกษาสภาพปจจุบนั และปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงดาน
เศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
2.3 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
3. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั เรือ่ ง บุญผะเหวด : การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพนั ธุในอีสาน เปนการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ผูวิจยั ทําการศึกษาองคความ
รูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดาน เศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาติพันธุ
ในอีสาน การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยยึดหลักขอมูลทีม่ ลี กั ษณะสอดคลองกับความมุงหมายของการ
วิจยั ดวยการสํารวจการสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุมและนําขอมูลมาทําการวิเคราะหผูวิจยั ได
กําหนดพื้นที่ศึกษาไว 3 จังหวัดคือจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก 1) บานหนองหนอง ตําบลอีงอง อําเภอจตุรพัก
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 2) บานหนองดู ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด, จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก
บานกุดหวา และบานโคกโกง ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดสกลนครไดแก
บานบัว และบานกุดแฮด ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครโดยใชเกณฑในการเลือกดังตอไปนี้
1. เปนหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงในอีสาน
2. เปนหมูบานที่มีการอนุรักษพัฒนารูปแบบจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
3. เปนหมูบานที่มีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดอยางตอเนื่อง
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของ
การบรรยายตามเนื้อหาในแตละประเด็นของขอคําถาม แลวดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลในแตละ
ประเด็นในลักษณะขององคความรูใหมโดยใชวิธีการอธิบายความในเชิงพรรณนาวิเคราะห แลวนํามารอย
เรียงอยางเปนระบบตามความมุงหมายและพรรณนาวิเคราะหโดยนําแนวคิดทฤษฎีมายืนยัน
4. ผลการวิจัย
4.1 ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุไทย-ลาวในอีสาน
ประเพณีบญ
ุ ผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาวในอีสาน จัดขึน้ ตัง้ แตครัง้ ปูยาตายายเปนงาน
บุญที่ยิ่งใหญโดยมากจะจัดหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจึงจะวางเวนจากการทําไรไถนาซึ่งโดยทั่วไปจัดใน
ชวงเดือน 3–4 ของทุกปกลุมชาติพันธุไทย-ลาว บานหนองดูและบานหนองหนองจังหวัดรอยเอ็ดนั้นจะจัด
งานประเพณีตามฮีต 12 คือตั้งแตครั้งปูยาตายายนานมากแลวโดยทั่วไปจัดในชวงเดือน 3 – 4 ของทุกปแต
โดยสวนมากแลวจะกําหนดเอาวันทีส่ ะดวกแตก็ยงั อยูในชวงเดือนทัง้ สองนีก้ ารจัดประเพณีบญ
ุ ผะเหวดเทศน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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มหาชาตินั้นใชเวลาในการจัด 2–3 วัน (หลา กานจักร และ สมยงค กําสมุทร, 2556 : สัมภาษณ)
4.2 ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุผูไทยในอีสาน
การทําบุญผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุผูไทยจังหวัดกาฬสินธุบานกุดหวาและบานโคกโกงพบวา
มีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันกับกลุมชาติพันธุไทย-ลาวคือจัดขึ้นตั้งแตครั้งปูยาตายาย โดยจะทําตอ
เนื่องกัน 3 ปโดยไมมีการเวนปเมื่อทําครบ 3 ปแลวอาจเวนชวงทําบุญในปถัดไปไดโดยสวนมากจะจัดหลัง
จากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจึงจะวางเวนจากการทําไรไถนานิยมทํากันในชวงเดือน 4 หรือเดือน 5 เพราะสิ้น
เปลืองคาใชจายมากนอกจากนีก้ ม็ ปี ระเพณีเลีย้ งผีซงึ่ จัดเปนประจําทุกป (ทันใจ เครือเทียน, 2556 : สัมภาษณ)
4.3 ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุกะเลิงในอีสาน
ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุกะเลิงจังหวัดสกลนคร บานบัวและบานกุดแฮดพบวา
ประเพณีบุญผะเหวดมีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันกลุมชาติพันธุผูไทยและกลุมชาติพันธุไทย-ลาวคือ
มีการจัดมาตัง้ แตสมัยโบราณ ตัง้ แตเริม่ มีการตัง้ หมูบาน ซึง่ สิง่ ทีแ่ ตกตางจากกลุมชาติพนั ธุผูไทย และไทย-ลาว
คือ ชวงวันเวลาในการจัดงาน สวนพิธีกรรมอยางอื่นมีลักษณะเหมือนกัน การจัดงานบุญผะเหวดของกลุม
ชาติพันธุกะเลิงจะทําตอเนื่องกัน 3 ปโดยไมมีการเวนปเมื่อทําครบ 3 ปแลวอาจเวนชวงทําบุญในปถัดไป
ไดการทําบุญผะเหวดนั้นนิยมทํากันในชวงเดือน 4 หรือเดือน 5 (พระครูปลัดพงศวัฒน อธิวณฺโน และทอง
ปาน ดีปะรี, 2556 : สัมภาษณ)
4.4 สภาพปจจุบนั และปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันและสังคมเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเศรษฐกิจสังคม
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมีความเจริญทางคมนาคมการศึกษาคนในชุมชนนิยมสงลูกหลานไป
เรียนตางถิน่ ตางประเทศจากสาเหตุดงั กลาวสงผลกระทบตอความเปนอยูชุมชนรับเอาวัฒนธรรมตางถิน่ เขา
มามากขึ้นจากพฤติกรรมจากการบอกเลาและจากการสื่อสารของลูกหลานประกอบกับมีผลิตภัณฑ เครื่อง
อุปโภคบริโภคมีมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกซึ่งเปนสิ่งลอใจทําใหความเปนอยูเดิมและเศรษฐกิจเปลี่ยน
ไปจึงเปนผลทําใหการจัดงานบุญผะเหวดมีความแตกตางกันไปมีรปู แบบและวิธกี ารจัดประเพณีทตี่ างกันไป
บางแตในดานความเชื่อและพิธีกรรมยังมีความเหมือนกันโดยสวนใหญแลวในกลุ มชาติพันธุ ในอีสานมี
กระบวนการในการจัดงานบุญผะเหวดทีค่ ลายกันมีความแตกตางกันดานจํานวนคนสถานทีเ่ วลาอุปกรณแต
อยูภายใตความเชื่อและพิธีกรรมอันเดียวกัน
จากความเปลี่ยนแปลงของ ความเชื่อ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหพบประเด็นปญหาที่สําคัญในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด คือ พระนัก
เทศนมีนอยลง พระสงฆขาดความชํานาญในการเทศนภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่จะมาฟง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และพระนักเทศนทีไ่ ดนิมนตมาอาจจะมาจากทีไ่ กลจึงทําใหมีความลําบากในการ
เดินทางของพระสงฆ วัสดุและอุปกรณที่จะนํามาทําเครื่องรอยเครื่องพันหาไดยาก วัสดุและอุปกรณมีการ
ประยุกตของใหมจากวัสดุธรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน เนือ่ งจากธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ ชาวบาน
เด็กและเยาวชนใหความสําคัญกับงานบุญผะเหวดและเรื่องความเปนมาของบุญผะเหวด และการฟงเทศน
นอยลง และขาดการถายทอดความเชือ่ ประเพณีและพิธกี รรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชน
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ในชุมชน ชาวบาน เด็กและเยาวชน มีเวลาในการเตรียมงานบุญผะเหวดนอยลงเนือ่ งจากตองประกอบอาชีพ
ในตัวจังหวัดและตางจังหวัดเพื่อหา รามไปถึงการประกอบพิธีกรรมมีความแตกตางกันทั้งในแตละบริบท
พื้นที่บางขั้นตอนชาวบานไมไดจัดเนื่องจากไมมีความพรอมของวัสดุอุปกรณประกอบพิธีกรรม
4.5 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
ผลการวิจยั พบวา รูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงของขั้นตอนการเตรียมการงานบุญผะเหวดของกลุม
ชาติพนั ธุไทย-ลาวผูไทย และกะเลิงไมแตกตางกันมากนัก จะแตกตางกันเฉพาะชวงวันเวลาในการเตรียมงาน
สวนวัสดุ อุปกรณในการเตรียมงานขึน้ อยูกับบริบทพืน้ ทีแ่ ละความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติของสภาพ
แวดลอมสวนขั้นตอนการดําเนินงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทย-ลาวผูไทย และกะเลิงพบวา การ
ประกอบพิธกี รรมงานบุญผะเหวดมีความแตกตางกัน คือ การเชิญพระอุปคุตของกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาวผูไทย
และกะเลิงไมแตกตางกันมากนัก แตมีความแตกตางกันในลักษณะของพระอุปคุตซึง่ กลุมชาติพนั ธุกะเลิงและ
ผูไทยจะใชพระพุทธรูปแทนพระอุปคุต กลุมชาติพนั ธุไทย-ลาว จะใชพระอุปคุตในการประกอบพิธกี รรม สวน
วิธีการเชิญพระอุปคุตมีลักษณะเหมือนกันแตกตางกันตรงทํานองในการกลาวคําเชิญพระอุปคุตการแหผา
ผะเหวดจะมีลกั ษณะคลายกัน แตการแหพระเวสสเขาเมืองกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาวและผูไทย มีลกั ษณะเหมือน
กันคือจะไมมีชางเขามารวมในขบวนแหพระเวสสเขาเมือง แตกลุมชาติพนั ธุกะเลิงจะมีการทําชางจําลองรวม
ในขบวนแหพระเวสสเขาเมืองซึ่งเปนอัตลักษณเฉพาะของของชุมชน การเทศนมหาชาติกลุมชาติพันธุไทยลาวและผูไทย มีลกั ษณะเหมือนกันคือ จะเทศนจนครบ 13 กัณฑแตทํานองเทศนจะแตกตางกันบางเนือ่ งจาก
ภาษาของชุมชนนั้นมีความแตกตางกัน สวนกลุมชาติพันธุกะเลิงจะเทศนมหาชาติแบบ 3 ธรรมาสน เทศน
ทํานองแหลอีสาน การถวายกัณฑเทศนกลุมชาติพนั ธุไทย-ลาวและผูไทย จะมีลกั ษณะเหมือนกันคือ จะมีเจา
ภาพกัณฑเทศนเมื่อพระสงฆเทศนจบกัณฑที่ไดรับมอบหมายเจาภาพก็จะถวายกัณฑเทศนตามที่ไดกําหนด
ไว สวนกลุมชาติพนั ธุกะเลิงมีการนิมนตพระมาเทศนแบบ 3 ธรรมาสน ชาวบานจึงรวมกันเปนเจาภาพ และ
ขั้นตอนหลังการจัดงานบุญผะเหวดจะมีลักษณะคลายกันจะแตกตางกันเฉพาะวันและเวลา ซึ่งจะเห็นไดวา
รูปแบบการจัดงานบุญผะเหวดมีการปรับตามบริบทของพื้นที่ตามสังคมวัฒนธรรม ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ดังนั้นรูปแบบการจัดการบุญผะเหวดมีการปรับตามบริบทของพื้นที่ตามสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้
ก็เพราะพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ าถาทําไมครบและไมถูกตองตามหลักการทีเ่ คยปฏิบตั กิ จ็ ะเกิดอาเพศตางๆ เชน
ความแหงแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวยากหมากแพง หรือเกิดอุปทวเหตุที่ไมคาดคิดระหวางงาน
การจัดการงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุในอีสานนัน้ จึงตองอาศัย ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบ
การศึกษา การถายทอดองคความรู ระบบเศรษฐกิจ ระบบความเชื่อดานจิตใจ ระบบความเชื่อในศาสนา
และระบบการปกครอง เขามาบูรณาการในการจัดงานเพือ่ จะทําใหการจัดงานแตละครัง้ ประสบความสําเร็จ
และใหประเพณีบุญผะเหวดยังคงอยูและไดรับการสืบทอดตอไป
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5. อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นในการอภิปรายผลมีดังนี้
5.1 ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสาน
การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสานมีมาตั้งแตครั้งปูยาตายายตั้งแตมีการ
ตัง้ หมูบาน โดยมากกําหนดทํากันภายในเดือน 4 หรือเดือนมีนาคมของทุกป ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ
วิมลพรรณ ปตธวัชชัย (2516, หนา 51-56)ทีไ่ ดศึกษาประเพณีบญ
ุ ผะเหวดผลการศึกษาวิจยั พบวา บุญเทศน
มหาชาติจัดขึ้นในเดือน 4 ขางขึ้น หรือขางแรมก็ได การจัดงานบุญผะเหวดเนื่องมาจาก ความเชื่อในมาลัย
หมื่นมาลัยแสน ซึ่งกลาวถึงการฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดกในวันเดียวแลวจะไดพบกับศาสนาพระศรีอริย
เมตไตย
5.2 สภาพปจจุบนั และปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง การคมนาคม
เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอความเปนอยูชุมชน การรับเอาวัฒนธรรมตางถิน่ เขามามากขึน้
จากพฤติกรรมจากการบอกเลาและจากการสื่อสารจึงเปนผลทําใหการจัดงานบุญผะเหวดมีความแตกตาง
กันไปมีรปู แบบและวิธกี ารจัดประเพณีทตี่ างกันไปบางแตในดานความเชือ่ และพิธกี รรมยังมีความเหมือนกัน
โดยสวนใหญแลวในกลุมชาติพันธุในอีสานมีกระบวนการในการจัดงานบุญผะเหวดที่คลายกันมีความแตก
ตางกันดานจํานวนคนสถานทีเ่ วลาอุปกรณแตอยูภายใตความเชือ่ และพิธกี รรมอันเดียวกัน ซึง่ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุภิตา ไชยสวาสดิ์ (2542, หนา 161) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ของชาวผูไทกับชาวลาว ศึกษากรณีบานคํากั้ง ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา ชาวผูไทมีการรับและการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของชาวไทยลาวซึ่งเปนกลุมชนใหญ
ในภาคอีสานทั้งในเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค แตในขณะเดียวกันชาวไทยลาวก็
รับเอาวัฒนธรรมบางอยางของชาวผูไท ดังนั้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงมีทั้งการรับเอา การให และ
คงไวซึง่ วัฒนธรรมบางอยางทําใหชาวผูไทซึง่ เปนกลุมชาติพนั ธุสามารถอยูรวมกับชาวไทยลาวทีเ่ ปนกลุมใหญ
ในภาคอีสานมาไดจนถึงปจจุบัน
จากความเปลี่ยนแปลงของ ความเชื่อ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหพบประเด็นปญหาที่สําคัญในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด คือ พระนัก
เทศนมีนอยลง บางรูปขาดความชํานาญในการเทศนภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่จะมาฟง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และพระนักเทศนทีไ่ ดนิมนตมาอาจจะมาจากทีไ่ กลจึงทําใหมีความลําบากในการ
เดินทางของพระสงฆ ดานวัสดุและอุปกรณที่จะนํามาทําเครื่องรอยเครื่องพันหาไดยาก บางอยางชํารุด เสีย
หาย การซอมแซมทําไดยาก วัสดุและอุปกรณมีการประยุกตของใหมจากวัสดุธรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน
เนือ่ งจากธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ ชาวบาน เด็กและเยาวชน ใหความสําคัญกับงานบุญผะเหวดและ
เรื่องความเปนมาของบุญผะเหวด และการฟงเทศนนอยลง และขาดการถายทอดความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน ชาวบาน เด็กและเยาวชน มีเวลาในการเตรี
ยมงานบุญผะเหวดนอยลงเนือ่ งจากตองประกอบอาชีพในตัวจังหวัดและตางจังหวัด รวมไปถึงการประกอบ
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พิธีกรรมมีความแตกตางกันทั้งในแตละบริบทพื้นที่บางขั้นตอนชาวบานไมไดจัดเนื่องจากไมมีความพรอม
ของวัสดุอุปกรณ สอดคลองกับผลการวิจัยของพระมหาวิเชียร วชิโร (2553, หนา 129) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ความเปนมาของงานบุญผะเหวด (เทศนมหาชาติ) ของจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบวาปญหาดาน
สถานที่และอุปกรณชาวบานและพระสงฆชวยกันจัดสถานที่และอุปกรณอุปกรณบางอยางทําขึ้นมาใหมแต
ยังคงรูปแบบตามเดิมเพื่อใหครบตามรูปแบบพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาวัสดุอุปกรณบางอยางเชน เครื่อง
รอยเอ็ดเครื่องพัน ชาวบานซื้อมาเพิ่มเติม อุปกรณในการตกแตงศาลาการเปรียญ บางอยางชาวบานใชของ
เดิม บางอยางมีการใชวัสดุสมัยใหมเนื่องจากธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ
5.3 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
รูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุม
ชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิง มีความแตกตางของขั้นตอนการเตรียมงาน ขั้นตอนการดําเนินงานบุญ
ผะเหวด และขั้นตอนหลังการจัดงานบุญผะเหวดคือ ชวงวัน-เวลาขั้นตอนการเตรียมงาน การประชุมจัด
งานการนิมนตพระมาเทศนและออกหนังสือเชิญการจัดเตรียมสถานที่ และตกแตงสถานที่ แตกตางกันขึ้น
อยูกับบริบทพื้นที่ ความพรอมของชุมชนและความสามัคคีกันในชุมชน โดยกลุมชาติพันธุในอีสานมีรูปแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดทีช่ ดั เจนและเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิน่ ทีร่ ปู แบบการจัดการงานบุญผะเหวด
เปนเชนนี้เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพที่ตองทํานาเปนหลัก และหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว อาชีพคาขาย การไปรับจางทํางานในตัวเมืองหรือตางจังหวัด
เนื่องจากรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายอันเนื่องมาจากการทํานา หรือทําอาชีพอื่นแลวขาดทุน ในปจจุบัน
การพัฒนาดานอาชีพชาวบานทําเพื่อการคาขายไมใชทําแบบพอยังชีพ จึงทําใหชาวบานมีเวลาวางในการ
รวมงานประเพณีบุญผะเหวดที่จัดขึ้นนอยลง สภาพเศรษฐกิจของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน สอดคลอง
กับทฤษฎีนเิ วศวิทยาวัฒนธรรมของสจวต (Julian Steward) ทีก่ ลาววานิเวศวิทยาคือการปรับตัวเขาหากัน
ระหวางสิ่งแวดลอมกับมนุษยการปรับตัวของมนุษยนั้นแตกตางจากสัตวตรงที่มันขึ้นอยู กับเงื่อนไขทาง
วัฒนธรรมนิเวศวัฒนธรรมคือการศึกษาถึงการปรับตัวหรือความสัมพันธของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ
บุญผะเหวดมีผลตอระบบเศรษฐกิจ คือ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพ
หลักของคนในชุมชน ปจจุบันการทํานาจะเก็บไวกินบางสวน นอกจากนั้นก็นําไปขาย เพื่อเปนรายได ทําให
การจัดงานในแตละปมีความใหญโตไมเทากันเนื่องมาจากถาปไหนหมูบานมีรายไดดีจากการทําการเกษตร
ซึง่ เปนอาชีหลักก็ทาํ ใหชาวบานรวมกันบริจาคทําบุญจํานวนมากทําใหการจัดงานมีความยิง่ ใหญ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของนิยพรรณ วรรณศิริ (2540, หนา 93) ที่กลาววาหลักการของการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมอันเกิดจากปจจัยตางๆเชน ปจจัยทางภูมศิ าสตรปจจัยทางเศรษฐกิจมนุษยตองแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีกวาเพื่อความอยูรอดปจจัยทางสังคมมีการแปลกเปลี่ยนวิธีการพฤติกรรมและความรูใหมจาก
การไปศึกษายังตางถิ่นหรือการรู จักแตงงานกับคนตางวัฒนธรรมและการอพยพยายถิ่นที่อยู และปจจัย
ทางการคมนาคมเปนปจจัยที่เอื้อตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเพราะการมีถนนหรือระบบขนสงที่ดี
ทําใหมีการติดตอสื่อสารคาขายแลกเปลี่ยนชวยใหการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนไปไดรวดเร็ว
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กลุมชาติพนั ธุในอีสานมีรปู แบบการจัดการงานบุญผะเหวดทีช่ ดั เจนและเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถิ่น การจัดการงานบุญผะเหวดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม คือ
บุญผะเหวดมีผลตอระบบครอบครัวและเครือญาติ คือ ทําใหคนในครอบครัวและญาติพี่นอง
ทีอ่ ยูตางหมูบานมีความสัมพันธอันดีระหวางกันอันจะทําใหเกิดความรักความสามัคคีกนั ในระบบครอบครัว
เครือญาติ ในปจจุบันเปนครอบครัวแบบขยายแตไมมาก ระบบเครือญาติ ปจจุบันมีการแตงงานกับคนนอก
พื้นที่มากขึ้น แตระบบเครือญาติภายในหมูบานผูกพันธุกันอยางแนนแฟนมาก ชาวบานใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทั้งในดานการชวยเหลือแรงงานและการแบงปนอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ คลานยุส
เนอร (Klausner. 1972, p 23-24) ทีไ่ ดศึกษาบานหนองโคนซึง่ เปนหมูบานหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมนั้นระบบครอบครัวขยายไดเปลี่ยนแปลงไปพวกหนุมสาว
เมือ่ แตงงานแลวมักจะแยกเรือนอยูตางหากไมอยูรวมกับพอแมเหมือนแตกอนระบบการชวยเหลือในหมูบาน
เปลี่ยนไปเปนแบบการจางแรงงานไมมีวาจะเปนชาวบานดวยกันหรือกับพระระบบความสัมพันธภายใน
ครอบครัวไดเปลีย่ นแปลงไปคือบทบาทของพอแมมีลกั ษณะแบบประนีประนอมพอแมไมมีอาํ นาจในการสัง่
เหมือนแตกอนความสัมพันธกับสถาบันทางศาสนาไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
บุญผะเหวดมีผลตอระบบการศึกษา คือ การจัดงานแตละครัง้ เปนการเรียนรูและการถายทอด
ภูมปิ ญญาทองถิน่ ใหกับเด็ก เยาวชนในหมูบานและตางหมูบานซึง่ เปนองคความรูทีไ่ มไดเกิดขึน้ จากการเรียน
รูในหองเรียนแตเปนการสอนผานประเพณีชมุ ชน และองคความรูเกีย่ วกับการจัดงานบุญผะเหวดยังคงไดรับ
การสืบทอด ถายทอดองคความรูจากอดีตจนถึงปจจุบนั เนือ่ งมาจากการศึกษาของคนในชุมชนรุนตอรุนทําให
ประเพณีบญ
ุ ผะเหวดยังคงอยูคูกับชุมชน สอดคลองกับทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของสมศักดิศ์ รี
สันติสุข (2544, หนา 55) กลาวถึงทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมวาเปนปจจัยที่ผลักดันใหวิถีชีวิต
ของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการที่มนุษยใชชีวิตความเปนอยูรวมกันเปนครอบครัวและสังคมมีการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนซื้อขายทําใหเกิดการซึมซับรับเอาวัฒนธรรมที่ตนไปสัมผัสกอเกิดการแพรกระจาย
แลวเกิดการถายทอดจากสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึง่ โดยมีนกั คิดทีอ่ ธิบายถึงการแพรกระจายทางวัฒนธรรม
บุญผะเหวดมีผลตอระบบสาธารณสุข เนื่องจากปจจุบันการรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยวิชาการ
แพทยแผนใหม เริ่มเขามามีบทบาทในหมูบานเนื่องจากการเดินทางมีความสะดวก รวมไปถึงมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลอีกทั้งผลจาการรักษาแพทยแผนปจจุบันไมจําเปนตองใชเวลานานเหมือนกับ
การรักษาแผนโบราณ แตก็มีการรักษาแผนโบราณ เชน หมอนํ้ามนต และพิธีเหยา ชาวบานจัดงานบุญเพื่อ
เปนการรักษาจิตใจใหมีแตความสุขเมื่อไดบริจาคทาน สอดคลองกับงานวิจัยของภารดี มหาขันธ (2532,
หนา 23) ทีศ่ กึ ษาวิจยั พิธเี หยาเอาฮูป ผลการศึกษาวิจยั พบวา พิธเี หยาเอาฮูป เปนการประกอบพิธเี ฉพาะใน
เขตลานวัด เนื่องในงานบุญมหาชาติ หรือบุญผะเหวด และถือเปนพิธีกรรมการละเลนอยางหนึ่งที่มีการละ
เลนอยางหนึ่งที่มีเลนอยูเฉพาะหมูบานโนนยางและบานหนองโอเทานั้น และสอดคลองกับทฤษฎีการแพร
กระจายทางวัฒนธรรม
บุญผะเหวดมีผลตอระบบความเชื่อในศาสนา เนื่องจากชาวบานมีวัดเปนที่พึ่งทางใจ มีความ
เชื่อเกี่ยวกับฮีต 12 ครอง 14 บางประเพณีการจัดงานมีความยิ่งและบางประเพณีจัดตามเวลารวมไปถึงเชื่อ
เรือ่ งผีบรรพบุรษุ ซึง่ ชาวบานไดรับการสืบทอดมาจากในอดีต ในการทําบุญผะเหวดของกลุมชาติพนั ธุในอีสาน
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มีความเชื่อเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตดานการผลิตที่ยังตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลักการใหทานความเชื่อนี้ได
รับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนในทางศาสนาพุทธผูกโยงไปกับความเชื่อและความหวังถาฟงเทศนมหาชาติ
ครบทัง้ 13 กัณฑแลวจะไดไปเกิดรวมกับยุคสมัยกับพระพุทธเจาองคตอไป คือ พระศรีอริยเมตไตร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูลและอัจฉราพร กมุทพิสมัย (2527, หนา 51) ที่ไดศึกษาวิจัย ความเชื่อ
เกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรย และกบฏผูมีบุญในสังคมไทย ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความเชื่อและความ
ศรัทธาพระศรีอริยเมตไตรยนั้นไมไดเกิดในสังคมไทยเทานั้น แตความเชื่อดังกลาวไดเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม
เอเชียที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ลวนแตมีจุดมุงหมายอันเดียวกันคือพบกับสังคมที่ยุติสมบูรณ
พูนสุขปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งถือเปนสังคมอุดมคติสังคมชาวพุทธ
บุญผะเหวดมีผลตอระบบการปกครอง คือถึงแมวาจะมีการแบงการปกครองภายในหมูบาน
ดวยความเปนกลุมชาติพันธุที่มีความรักความสามัคคีกัน ชาวบานแบงเฉพาะการปกครองแตการก็ชวยกัน
พัฒนา ภายในหมูบานใหมีความเปนปกแผน มีผูใหญบานบริหารหมูบาน ชาวบานเคารพผูอาวุโสภายใน
หมูบานคนในชุมชนเคารพกันและกันทําใหหมูบาน วัด และโรงเรียนมีความสามัคคีกนั ซึง่ เปนผลมาจากการ
จัดงานบุญผะเหวดทั้งสิ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2532, หนา 247) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ในหมูบานชาติพันธุกวย : ศึกษากรณี
หมูบานวาน ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม มีการแตงงานขามชนเผา
มากขึ้น สถานบันครอบครัวและเครือญาติไมคอยมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรหลาน แตในแงวัฒนธรรม
ประเพณียงั คงยึดถือและเชือ่ ในระบบอาวุโส ความภูมใิ จในเผาพันธุ และความชือ่ ผีบรรพบุรษุ อยูมาก สําหรับ
ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของชาวบานเปลีย่ นแปลงไป มาตรฐานคุณภาพชีวติ
ความเปนอยูดานสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีขึ้น มีโอกาสเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น แตก็ยังคงยึดมั่นอยู
ในความเชือ่ เกีย่ วกับผีบรรพบุรษุ ระบบอาวุโส นอกจากปญหาสังคมในหมูบานมีแนวโนมวายังคงมีอยูตอไป
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยเรื่องบุญผะเหวด : การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสานสามารถนําไปใชประโยชน ดังนี้
6.1.1 เนื่องจากผลการศึกษาพบวา การจัดงานบุญผะเหวดของหมูบานที่เปนพื้นที่การวิจัย
มีจดุ เดนและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะชุมชน สามารถนํางานวิจยั ไปใชในวางนโยบายและพัฒนารูปแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแลว พื้นที่อื่นสามารถนํารูปแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดไปปรับใชไดตามความเหมาะสม
6.1.2 เนื่องจากผลการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิง ในภาคอีสาน
มีการจัดงานประเพณีบญ
ุ ผะเหวด เพือ่ การอนุรกั ษและสืบสานงานประเพณีของทองถิน่ อยางตอเนือ่ ง หนวย
งานภาครัฐสามารถนํางานวิจยั ชิน้ นี้ ไปประกอบการเขียนนโยบายและแผนพัฒนาประจําป ซึง่ สามารถทําให
การดําเนินงานดานการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับความรวมมือกับชุมชนเปน
อยางดี
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6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กรณีศกึ ษา ซึง่ ผลการวิจยั อาจนําไปประยุกตใชไดจํากัดเฉพาะกรณี
สังคมอื่นที่คลายคลึงกัน ดังนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
6.2.1 เนือ่ งจากผลการศึกษาพบวา การขาดแคลนพระสงฆทีม่ ที กั ษะในการเทศนมหาชาติเปน
ผลทําใหประชาชนไมสนใจในการฟงเทศนมากในภาคอีสาน ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะศึกษาแนวทางการพัฒนาพระ
นักเทศนโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยว
6.2.2 เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ประเพณีบุญผะเหวดมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม จึงควรสนับสนุนใหมีการวิจยั เกีย่ วกับการจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคม ในพืน้ ทีอ่ นื่ หรือดานอืน่ เพือ่ การจัดการพัฒนาในดานนัน้ และศึกษาคนควารูปแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดทีม่ ผี ลตอการเปลีย่ นแปลง ความเชือ่ ประเพณี พิธกี รรมเศรษฐกิจและสังคม อยาง
กวางขวาง
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