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บทคัดยอ
บทความการวจิยันีม้วีตัถปุระสงค ดงัน้ี 1) เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเปนมาของการจดังานบญุผะเหว

ดของกลมุชาตพินัธใุนอสีาน 2)เพือ่ศึกษาสภาพปจจบุนัและปญหาการจดัการงานบญุผะเหวดทีม่ผีลตอการ
เปลีย่นแปลงดานเศรษฐกจิและสงัคมกลมุชาตพินัธุในอสีาน และ 3) เพือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัการงาน
บุญผะเหวดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน การวิจัยไดคัดเลือก
พ้ืนที่แบบเจาะจง เปนกลุมชาติพันธุไทย-ลาวในจังหวัดรอยเอ็ด 2 หมูบาน กลุมชาติพันธุผูไทยในจังหวัด
กาฬสินธุ 2 หมูบาน และกลุมชาติพันธุกะเลิงในจังหวัดสกลนคร 2 หมูบาน รวม 6 หมูบาน กลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูลประกอบดวย กลุมผูรู 54 รูป/คน กลุมผูปฏิบัติ 36 คน และกลุมประชาชนท่ัวไป 30 คน รวมเปน 
120 รปู/คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจัิย คอื แบบสํารวจ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ การสนทนากลมุและตรวจ
สอบความนาเช่ือถอืของขอมลูโดยใชเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสาและนําเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนา
วิเคราะห

ผลการวิจยัพบวา งานบญุผะเหวดของกลุมชาติพนัธใุนอสีานมีมาตัง้แตครัง้ปยูาตายาย ตัง้แตมกีาร
ตัง้หมบูาน การจดังานแตละครัง้ชาวบานตองชวยกนัทาํเปนการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่รีายละเอยีด
ของพิธีกรรมหรือกิจกรรมท่ีทําที่มากมายและแทบทุกกิจกรรมท่ีทํานั้นมักจะแฝงไปดวยความเช่ือ ในทุก
พิธีกรรมมีความเช่ือเปนตัวสนับสนุนหรือเปนสิ่งที่คอยจัดกระบวนการคิดของผูทําใหมีความศรัทธาเล่ือมใส 
และมีความเชื่อมั่นในส่ิงที่ตนไดทํานั้น ซึ่งผลที่ไดคือความสุขท่ีจะเกิดมีขึ้นในตัวของผูทําเอง ระยะเวลาการ
จดังานประเพณบีญุผะเหวดกลมุชาตพินัธใุนอสีานไมมกีารกําหนดตายตวั โดยมากกาํหนดทาํกนัภายในเดอืน 
4 หรือเดือนมีนาคมของทุกป เงื่อนไขของชาวบานที่จัดในชวงเวลาดังกลาว ก็คือ ชาวบานพึ่งเสร็จจากการ
เก็บเก่ียวขาวข้ึนยุงฉางและเปนชวงฤดูแลง ชาวบานจึงมีเวลาวางมีขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ ดังนั้นชวง
เวลาดังกลาวจึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะทําบุญผะเหวด ซึ่งเปนประเพณีที่เก่ียวของโดยตรงกับวิถีชีวิต
ในสงัคมเกษตรกรรมของชาวบานกลมุชาติพนัธใุนอสีานท่ีไดรบัการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรษุจนถึงปจจบุนั 

กลาวโดยสรุป การจัดการงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพนัธใุนอีสานในสภาพท่ีเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปน้ันตองอาศัยความรวมมือจากองคกรภาครัฐ หนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนท่ีอยูใกล
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เคียงมาก วดั บาน โรงเรียน พระสงฆ ชาวบานและองคประกอบของสังคมท่ีสาํคญั คอื ระบบครอบครัวและ
เครือญาติ ระบบการศึกษา การถายทอดองคความรู ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ระบบความเช่ือใน
ศาสนาและระบบการปกครองเขามาบรูณาการในการจดังาน เพือ่จะทาํใหการจดังานแตละครัง้ประสบความ
สาํเร็จ โดยวัด บานและโรงเรียน ใหความรวมมือในการจัดงาน มกีารประสานงานเก่ียวกับวนัเวลาในการจัด
งาน การเตรียมงาน การดําเนินงานตามข้ันตอน และการสรุปผลการจัดงาน การจัดทําปายประชาสัมพันธ
งาน เพื่อใหการจัดงานแตและครั้งมีความย่ิงใหญ เปนการสงเสริมอัตลักษณทองถ่ินชุมชน ดํารงไวซ่ึงคุณคา
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.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย

สังคมไทยมีอารยธรรมเกาแกทั้งดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม การทําบุญผะ
เหวดหรือบุญเทศนมหาชาติมีความเปนมาต้ังแตสมัยคร้ังพุทธกาล กลาวไวในตํานานพระมาลัยหม่ืนพระ
มาลัยแสน การทําบญุผะเหวดชาวอีสานถือวาเปนประเพณีอนัสาํคญัยิง่กวาการทําบุญอืน่ใด ปฏบิตัสิบืทอด
กันมาตามตํานานฮีตสิบสองของชาวอีสาน ดังที่บันทึกไววา “ฮอดเดือนสี่ใหชวยกันเก็บดอกจานสานบั้งไผ
ใสเสียบดอกจิกและคําผญาของอีสานวาเดือนสามคอยเจาหัวคอยปนขาวจ่ี เดือนส่ีคอยจัวนอยเทศนมัทรี” 
คําวา ดอกจิกและมัทรี เปนคําที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องพระเวสสันดร ดังนั้น แสดงวาชาวอีสานกําหนดให
จดังานบุญผะเหวดหรอืเทศนมหาชาตใินเดอืนสีท่างจนัทรคตขิองทุกปการจัดงานบญุผะเหวดจะมกีารจดัพธิี
ที่สําคัญอยู 3 วัน คือ วันรวม วันงาน และวันเทศนมหาชาติ (มณี พะยอมยงค, 2519 หนา 21) ประเพณี
บุญผะเหวดมีความสําคัญตอวิถีชุมชนในในประเทศไทยทั้งดานความงดงามประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นเปนอัญมณีที่หาคาไมไดทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะมีอัญมณีท่ีมีคาอยูมากมาย แสงสีอันงดงามที่
สะทอนออกมาจากอัญมณนีัน้ยอมบงบอกถึงกศุโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรษุไทยท่ีปลกูฝงทัง้ในเร่ือง
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การสบืทอดพระพทุธศาสนา ตาํนาน ความเชือ่ พิธกีรรม วถีิชีวติ นอกจากนัน้ยงัแฝงไวซึง่คณุธรรม จรยิธรรม 
ความดี ความงามท่ีคนในชาตติองชวยเหลอืเกือ้กูลกัน สรางความรกัสมคัรสมานสามคัคใีหเกิดข้ึนบุญผะเหว
ดเปนประเพณีหนึ่งที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชน เพราะเปนกรอบและแนวปฏิบัติท่ีชุมชนในสังคม
ตองประพฤตปิฏบิติัอนัเปนแนวคิดทีม่นษุยเรยีนรจูากประสบการณของตนเองเพือ่นาํไปสกูารแกไขปญหาที่
ประสบอยูใหเกิดความสงบสุข ความสามัคคี ความเสียสละ ทาํใหสงัคมมีกฎกติกา มรีะเบียบแบบแผนกลาย
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนสืบตอกันมา (อเนก อาจวิชัย, 2551) สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีเราจะ
เหน็ไดจากงานบุญผะเหวดน่ันกค็อื ความเช่ือในเรือ่งพระอปุคตุ ความเช่ือวาถาไดฟงเทศนมหาชาต ิ13 กณัฑ 
จะไดอานสิงสสงูสดุ การสรางงานศิลปะผาผะเหวด ธงผะเหวดรูปแบบข้ันตอนการจัดงานมีความตอเน่ืองกัน
แตละพธีิกรรมจะสือ่ใหเหน็ถงึความละเมยีดละไมทางจติใจของผสูรางสรรคงานศลิป เพราะศลิปะเปรยีบดงั
ภาษาท่ีบงบอกถึงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน บอเกิดของอารยธรรมแหลงตางๆ 
ของมนุษยชาติตางก็มแีนวโนมทีใ่หอทิธพิลสืบตอกนัมาอยางไมจบส้ินของกลุมชาติพนัธไุทย-ลาว ผไูทยและ
กะเลิงในอีสาน(จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2546 หนา 38) บุญผะเหวดจึงเปนประเพณีที่รวมเอาความรูหลาย
แขนงเขากันเปนศาสตรและศิลปที่อยูบนความเชื่ออันมีพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง 

การจัดงานบุญผะเหวดปจจุบันยังคงยึดรูปแบบการปฏิบัติในพิธีกรรมตามเดิมไว ประกอบดวย
การเตรยีมงานบญุผะเหวด การอญัเชญิพระอปุคุต แหผาผะเหวด การเทศนมหาชาต ิและการแหกณัฑหลอน 
ในสวนของรายละเอยีดของวตัถดุบิทีน่าํมาใชในพธิกีรรมกระบวนการทีต่างกนัและเปลีย่นแปลงไปตามกาล
เวลา ความเช่ือ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง การศึกษา และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป (อรุณ คูณคํา, 2554)

สภาพปญหาการจดังานประเพณีบญุผะเหวดของกลมุชาตพินัธไุทย-ลาว ผไูทย และกะเลงิพบปญหา
เรือ่งวัสดแุละอุปกรณทีจ่ะนํามาทําเคร่ืองรอยเคร่ืองพัน บางอยางชํารดุ เสยีหาย การซอมแซมทําไดยากวัสดุ
และอุปกรณมีการประยุกตของใหมจากวัสดุธรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน เนื่องจากธรรมชาติขาดความ
อุดมสมบูรณปญหาการเทศนมหาชาติ พระนักเทศนมีนอยลง ภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่
จะมาฟงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การแหผาผะเหวดบางชุมชนไมมีการทําในขั้นตอนนี้ และขาดการ
ถายทอดความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน และขาด
ความตระหนกัในการสบืทอดประเพณแีละภมูปิญญาทองถิน่ในอนาคตเดก็รนุใหมอาจไมรจูกัประเพณอีนัดี
งามอยาง ฮีตสิบสอง ก็เปนไดและถาหากไมมีการดําเนินการใดๆประเพณีเกาแกท่ีบรรพบุรุษตกทอดไวให
ลูกหลานจะสูญสิ้นไป

ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวนัน้ ผวูจิยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาประวัตคิวามเปนมาของการจัดงานบุญผะ
เหวดของกลุมชาติพันธุในอีสาน สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสานและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะ
เหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน ซึ่งจะทําใหมรดกทาง
วฒันธรรม ประเพณีของกลุมชาติพนัธไุทย-ลาว ผไูทย และกะเลิงเปนสมบัตขิองลูกหลานในชุมชน พรอมท้ัง
จะไดเห็นคุณคาของประเพณีชุมชนท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงอยางลึก
ซึง้ ดาํรงไวซ่ึงคณุคาทางวฒันธรรม สรางมลูคาเพิม่ทางดานเศรษฐกจิ สงัคมใหกบัชุมชนใหสามารถถายทอด
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วัฒนธรรมชุมชนไปสูชุมชนอื่นอันจะนําไปสูการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรมตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสาน
2.2  เพือ่ศึกษาสภาพปจจุบนัและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงดาน

เศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ

และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
งานวจิยัเร่ือง บญุผะเหวด : การเปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัการงานบญุท่ีมผีลตอการเปลีย่นแปลง

ดานเศรษฐกจิและสงัคมกลมุชาตพินัธใุนอสีาน เปนการศกึษาวิจยัเชงิคณุภาพ ผวูจิยัทาํการศกึษาองคความ
รูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดาน เศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาติพันธุ
ในอสีาน การเกบ็รวบรวมขอมลูภาคสนามโดยยดึหลักขอมลูทีม่ลีกัษณะสอดคลองกบัความมงุหมายของการ
วจิยัดวยการสํารวจการสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุมและนําขอมลูมาทําการวิเคราะหผวูจัิยได
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.  เปนหมูบานท่ีเปนกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงในอีสาน
 2.  เปนหมูบานท่ีมีการอนุรักษพัฒนารูปแบบจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
 3.  เปนหมูบานที่มีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดอยางตอเนื่อง
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของ

การบรรยายตามเนื้อหาในแตละประเด็นของขอคําถาม แลวดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลในแตละ
ประเด็นในลักษณะขององคความรูใหมโดยใชวิธีการอธิบายความในเชิงพรรณนาวิเคราะห แลวนํามารอย
เรียงอยางเปนระบบตามความมุงหมายและพรรณนาวิเคราะหโดยนําแนวคิดทฤษฎีมายืนยัน

4. ผลการวิจัย
4.1  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุไทย-ลาวในอีสาน
  ประเพณบีญุผะเหวดของกลมุชาติพนัธุไทย-ลาวในอสีาน จดัขึน้ตัง้แตครัง้ปยูาตายายเปนงาน

บุญที่ยิ่งใหญโดยมากจะจัดหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจึงจะวางเวนจากการทําไรไถนาซึ่งโดยทั่วไปจัดใน
ชวงเดือน 3–4 ของทุกปกลุมชาติพันธุไทย-ลาว บานหนองดูและบานหนองหนองจังหวัดรอยเอ็ดนั้นจะจัด
งานประเพณีตามฮีต 12 คือตั้งแตครั้งปูยาตายายนานมากแลวโดยทั่วไปจัดในชวงเดือน 3 – 4 ของทุกปแต
โดยสวนมากแลวจะกําหนดเอาวันทีส่ะดวกแตกย็งัอยูในชวงเดือนท้ังสองน้ีการจัดประเพณีบญุผะเหวดเทศน
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มหาชาตินั้นใชเวลาในการจัด 2–3 วัน (หลา กานจักร และ สมยงค กําสมุทร, 2556 : สัมภาษณ)
4.2  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุผูไทยในอีสาน
  การทําบญุผะเหวดของกลุมชาติพนัธผูุไทยจังหวัดกาฬสินธบุานกุดหวาและบานโคกโกงพบวา

มีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันกับกลุมชาติพันธุไทย-ลาวคือจัดข้ึนตั้งแตครั้งปูยาตายาย โดยจะทําตอ
เน่ืองกัน 3 ปโดยไมมีการเวนปเมื่อทําครบ 3 ปแลวอาจเวนชวงทําบุญในปถัดไปไดโดยสวนมากจะจัดหลัง
จากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานจึงจะวางเวนจากการทําไรไถนานิยมทํากันในชวงเดือน 4 หรือเดือน 5 เพราะสิ้น
เปลอืงคาใชจายมากนอกจากน้ีกม็ปีระเพณีเลีย้งผซีึง่จดัเปนประจําทุกป (ทนัใจ เครอืเทียน, 2556 : สมัภาษณ)

4.3  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุกะเลิงในอีสาน
  ประเพณีบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุกะเลิงจังหวัดสกลนคร บานบัวและบานกุดแฮดพบวา

ประเพณีบุญผะเหวดมีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันกลุมชาติพันธุผูไทยและกลุมชาติพันธุไทย-ลาวคือ 
มกีารจดัมาตัง้แตสมยัโบราณ ตัง้แตเริม่มกีารตัง้หมบูาน ซ่ึงสิง่ทีแ่ตกตางจากกลมุชาตพินัธผุไูทย และไทย-ลาว 
คือ ชวงวันเวลาในการจัดงาน สวนพิธีกรรมอยางอ่ืนมีลักษณะเหมือนกัน การจัดงานบุญผะเหวดของกลุม
ชาติพันธุกะเลิงจะทําตอเน่ืองกัน 3 ปโดยไมมีการเวนปเมื่อทําครบ 3 ปแลวอาจเวนชวงทําบุญในปถัดไป
ไดการทําบุญผะเหวดนั้นนิยมทํากันในชวงเดือน 4 หรือเดือน 5 (พระครูปลัดพงศวัฒน อธิวณฺโน และทอง
ปาน ดีปะรี, 2556 : สัมภาษณ)

4.4  สภาพปจจบุนัและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันและสังคมเปล่ียนไปมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมท้ังเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมีความเจริญทางคมนาคมการศึกษาคนในชุมชนนิยมสงลูกหลานไป
เรียนตางถิน่ตางประเทศจากสาเหตุดงักลาวสงผลกระทบตอความเปนอยชูมุชนรับเอาวัฒนธรรมตางถิน่เขา
มามากขึ้นจากพฤติกรรมจากการบอกเลาและจากการสื่อสารของลูกหลานประกอบกับมีผลิตภัณฑ เครื่อง
อุปโภคบริโภคมีมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกซึ่งเปนสิ่งลอใจทําใหความเปนอยูเดิมและเศรษฐกิจเปลี่ยน
ไปจงึเปนผลทําใหการจัดงานบุญผะเหวดมคีวามแตกตางกนัไปมีรปูแบบและวิธกีารจดัประเพณท่ีีตางกนัไป
บางแตในดานความเชื่อและพิธีกรรมยังมีความเหมือนกันโดยสวนใหญแลวในกลุมชาติพันธุในอีสานมี
กระบวนการในการจัดงานบญุผะเหวดทีค่ลายกนัมคีวามแตกตางกนัดานจํานวนคนสถานท่ีเวลาอปุกรณแต
อยูภายใตความเชื่อและพิธีกรรมอันเดียวกัน

  จากความเปล่ียนแปลงของ ความเช่ือ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง 
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหพบประเด็นปญหาที่สําคัญในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด คือ พระนัก
เทศนมีนอยลง พระสงฆขาดความชํานาญในการเทศนภาษาที่เทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจที่จะมาฟง
โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน และพระนกัเทศนทีไ่ดนมินตมาอาจจะมาจากทีไ่กลจงึทาํใหมคีวามลาํบากในการ
เดินทางของพระสงฆ วัสดุและอุปกรณที่จะนํามาทําเครื่องรอยเครื่องพันหาไดยาก วัสดุและอุปกรณมีการ
ประยกุตของใหมจากวสัดุธรรมชาตมิาเปนพลาสตกิแทน เนือ่งจากธรรมชาตขิาดความอดุมสมบรูณ ชาวบาน 
เด็กและเยาวชนใหความสําคัญกับงานบุญผะเหวดและเรื่องความเปนมาของบุญผะเหวด และการฟงเทศน
นอยลง และขาดการถายทอดความเช่ือ ประเพณีและพิธกีรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกบัเด็กและเยาวชน
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ในชมุชน ชาวบาน เดก็และเยาวชน มเีวลาในการเตรยีมงานบญุผะเหวดนอยลงเนือ่งจากตองประกอบอาชพี
ในตัวจังหวัดและตางจังหวัดเพื่อหา รามไปถึงการประกอบพิธีกรรมมีความแตกตางกันทั้งในแตละบริบท
พื้นที่บางขั้นตอนชาวบานไมไดจัดเน่ืองจากไมมีความพรอมของวัสดุอุปกรณประกอบพิธีกรรม 

4.5  การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  ผลการวจัิยพบวา รูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปลีย่นแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิงของข้ันตอนการเตรียมการงานบุญผะเหวดของกลุม
ชาตพินัธไุทย-ลาวผไูทย และกะเลงิไมแตกตางกนัมากนกั จะแตกตางกันเฉพาะชวงวนัเวลาในการเตรยีมงาน 
สวนวสัด ุอปุกรณในการเตรียมงานข้ึนอยกูบับริบทพืน้ทีแ่ละความอุดมสมบูรณทรพัยากรธรรมชาติของสภาพ
แวดลอมสวนข้ันตอนการดําเนินงานบุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทย-ลาวผูไทย และกะเลิงพบวา การ
ประกอบพธิกีรรมงานบญุผะเหวดมคีวามแตกตางกัน คอื การเชญิพระอปุคตุของกลมุชาตพินัธไุทย-ลาวผไูทย 
และกะเลิงไมแตกตางกนัมากนัก แตมคีวามแตกตางกนัในลกัษณะของพระอุปคตุซึง่กลมุชาตพินัธกุะเลิงและ
ผไูทยจะใชพระพทุธรูปแทนพระอปุคตุ กลมุชาตพินัธไุทย-ลาว จะใชพระอปุคตุในการประกอบพธิกีรรม สวน
วิธีการเชิญพระอุปคุตมีลักษณะเหมือนกันแตกตางกันตรงทํานองในการกลาวคําเชิญพระอุปคุตการแหผา
ผะเหวดจะมีลกัษณะคลายกนั แตการแหพระเวสสเขาเมอืงกลุมชาติพนัธไุทย-ลาวและผูไทย มลีกัษณะเหมือน
กนัคือจะไมมชีางเขามารวมในขบวนแหพระเวสสเขาเมอืง แตกลุมชาตพินัธกุะเลงิจะมกีารทาํชางจาํลองรวม
ในขบวนแหพระเวสสเขาเมืองซึ่งเปนอัตลักษณเฉพาะของของชุมชน การเทศนมหาชาติกลุมชาติพันธุไทย-
ลาวและผูไทย มลีกัษณะเหมือนกนัคอื จะเทศนจนครบ 13 กัณฑแตทํานองเทศนจะแตกตางกนับางเน่ืองจาก
ภาษาของชุมชนนั้นมีความแตกตางกัน สวนกลุมชาติพันธุกะเลิงจะเทศนมหาชาติแบบ 3 ธรรมาสน เทศน
ทาํนองแหลอสีาน การถวายกัณฑเทศนกลมุชาติพนัธไุทย-ลาวและผูไทย จะมีลกัษณะเหมือนกันคอื จะมีเจา
ภาพกัณฑเทศนเม่ือพระสงฆเทศนจบกัณฑที่ไดรับมอบหมายเจาภาพก็จะถวายกัณฑเทศนตามท่ีไดกําหนด
ไว สวนกลมุชาตพินัธกุะเลงิมกีารนมินตพระมาเทศนแบบ 3 ธรรมาสน ชาวบานจงึรวมกนัเปนเจาภาพ และ
ขั้นตอนหลังการจัดงานบุญผะเหวดจะมีลักษณะคลายกันจะแตกตางกันเฉพาะวันและเวลา ซึ่งจะเห็นไดวา
รูปแบบการจัดงานบุญผะเหวดมีการปรับตามบริบทของพื้นท่ีตามสังคมวัฒนธรรม ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

 ดังนั้นรูปแบบการจัดการบุญผะเหวดมีการปรับตามบริบทของพื้นที่ตามสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้
กเ็พราะพืน้ฐานความเชือ่ทีว่าถาทาํไมครบและไมถกูตองตามหลกัการทีเ่คยปฏบิตักิจ็ะเกดิอาเพศตางๆ เชน 
ความแหงแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวยากหมากแพง หรือเกิดอุปทวเหตุที่ไมคาดคิดระหวางงาน 
การจดัการงานบญุผะเหวดของกลมุชาตพินัธใุนอสีานนัน้จึงตองอาศยั ระบบครอบครวัและเครอืญาต ิระบบ
การศึกษา การถายทอดองคความรู ระบบเศรษฐกิจ ระบบความเช่ือดานจิตใจ ระบบความเช่ือในศาสนา 
และระบบการปกครอง เขามาบรูณาการในการจัดงานเพือ่จะทาํใหการจดังานแตละครัง้ประสบความสาํเรจ็ 
และใหประเพณีบุญผะเหวดยังคงอยูและไดรับการสืบทอดตอไป
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5.  อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นในการอภิปรายผลมีดังน้ี 
5.1  ประวัติความเปนมาของการจัดงานบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสาน
  การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดกลุมชาติพันธุในอีสานมีมาตั้งแตครั้งปูยาตายายต้ังแตมีการ

ตัง้หมูบาน โดยมากกําหนดทํากนัภายในเดือน 4 หรอืเดือนมีนาคมของทุกป ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วมิลพรรณ ปตธวชัชยั (2516, หนา 51-56)ทีไ่ดศกึษาประเพณีบญุผะเหวดผลการศึกษาวิจยัพบวา บุญเทศน
มหาชาติจัดขึ้นในเดือน 4 ขางข้ึน หรือขางแรมก็ได การจัดงานบุญผะเหวดเน่ืองมาจาก ความเช่ือในมาลัย
หมื่นมาลัยแสน ซึ่งกลาวถึงการฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดกในวันเดียวแลวจะไดพบกับศาสนาพระศรีอริย
เมตไตย

5.2  สภาพปจจบุนัและปญหาการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง การคมนาคม
เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอความเปนอยูชมุชน การรับเอาวัฒนธรรมตางถ่ินเขามามากข้ึน
จากพฤติกรรมจากการบอกเลาและจากการสื่อสารจึงเปนผลทําใหการจัดงานบุญผะเหวดมีความแตกตาง
กนัไปมรีปูแบบและวธิกีารจดัประเพณทีีต่างกนัไปบางแตในดานความเชือ่และพธิกีรรมยงัมคีวามเหมอืนกัน
โดยสวนใหญแลวในกลุมชาติพันธุในอีสานมีกระบวนการในการจัดงานบุญผะเหวดที่คลายกันมีความแตก
ตางกนัดานจาํนวนคนสถานทีเ่วลาอปุกรณแตอยูภายใตความเชือ่และพธิกีรรมอันเดยีวกนั ซึง่สอดคลองกบั
ผลการวิจัยของสุภิตา ไชยสวาสดิ์ (2542, หนา 161) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ของชาวผูไทกับชาวลาว ศึกษากรณีบานคํากั้ง ตําบลเหลาใหญ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา ชาวผูไทมีการรับและการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของชาวไทยลาวซ่ึงเปนกลุมชนใหญ
ในภาคอีสานทั้งในเรื่องอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค แตในขณะเดียวกันชาวไทยลาวก็
รับเอาวัฒนธรรมบางอยางของชาวผูไท ดังน้ันการผสมผสานทางวัฒนธรรมจึงมีทั้งการรับเอา การให และ
คงไวซ่ึงวฒันธรรมบางอยางทาํใหชาวผไูทซึง่เปนกลมุชาตพินัธสุามารถอยรูวมกบัชาวไทยลาวท่ีเปนกลมุใหญ
ในภาคอีสานมาไดจนถึงปจจุบัน

  จากความเปล่ียนแปลงของ ความเช่ือ พิธีกรรม สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง 
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหพบประเด็นปญหาที่สําคัญในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด คือ พระนัก
เทศนมีนอยลง บางรูปขาดความชํานาญในการเทศนภาษาท่ีเทศนไมทันสมัยทําใหผูฟงไมสนใจท่ีจะมาฟง
โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน และพระนกัเทศนทีไ่ดนมินตมาอาจจะมาจากทีไ่กลจงึทาํใหมคีวามลาํบากในการ
เดินทางของพระสงฆ ดานวัสดุและอุปกรณที่จะนํามาทําเครื่องรอยเครื่องพันหาไดยาก บางอยางชํารุด เสีย
หาย การซอมแซมทําไดยาก วสัดแุละอุปกรณมกีารประยุกตของใหมจากวัสดธุรรมชาติมาเปนพลาสติกแทน 
เนือ่งจากธรรมชาตขิาดความอุดมสมบรูณ ชาวบาน เดก็และเยาวชน ใหความสําคญักบังานบุญผะเหวดและ
เรื่องความเปนมาของบุญผะเหวด และการฟงเทศนนอยลง และขาดการถายทอดความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรมการจัดงานบุญผะเหวดใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน ชาวบาน เด็กและเยาวชน มีเวลาในการเตรี
ยมงานบุญผะเหวดนอยลงเนือ่งจากตองประกอบอาชีพในตวัจงัหวดัและตางจงัหวดั รวมไปถึงการประกอบ
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พิธีกรรมมีความแตกตางกันทั้งในแตละบริบทพ้ืนท่ีบางข้ันตอนชาวบานไมไดจัดเน่ืองจากไมมีความพรอม
ของวัสดุอุปกรณ สอดคลองกับผลการวิจัยของพระมหาวิเชียร วชิโร (2553, หนา 129) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความเปนมาของงานบุญผะเหวด (เทศนมหาชาติ) ของจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบวาปญหาดาน
สถานที่และอุปกรณชาวบานและพระสงฆชวยกันจัดสถานที่และอุปกรณอุปกรณบางอยางทําขึ้นมาใหมแต
ยังคงรูปแบบตามเดิมเพ่ือใหครบตามรูปแบบพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาวัสดุอุปกรณบางอยางเชน เคร่ือง
รอยเอ็ดเครื่องพัน ชาวบานซื้อมาเพิ่มเติม อุปกรณในการตกแตงศาลาการเปรียญ บางอยางชาวบานใชของ
เดิม บางอยางมีการใชวัสดุสมัยใหมเนื่องจากธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ 

5.3  การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมกลุมชาติพันธุในอีสาน

  รูปแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุม
ชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิง มีความแตกตางของข้ันตอนการเตรียมงาน ข้ันตอนการดําเนินงานบุญ
ผะเหวด และข้ันตอนหลังการจัดงานบุญผะเหวดคือ ชวงวัน-เวลาข้ันตอนการเตรียมงาน การประชุมจัด
งานการนิมนตพระมาเทศนและออกหนังสือเชิญการจัดเตรียมสถานท่ี และตกแตงสถานท่ี แตกตางกันข้ึน
อยูกับบริบทพื้นที่ ความพรอมของชุมชนและความสามัคคีกันในชุมชน โดยกลุมชาติพันธุในอีสานมีรูปแบบ
การจดัการงานบญุผะเหวดทีช่ดัเจนและเปนเอกลกัษณเฉพาะทองถิน่ ทีร่ปูแบบการจดัการงานบุญผะเหวด
เปนเชนน้ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพท่ีตองทํานาเปนหลัก และหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว อาชีพคาขาย การไปรับจางทํางานในตัวเมืองหรือตางจังหวัด
เน่ืองจากรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายอันเน่ืองมาจากการทํานา หรือทําอาชีพอื่นแลวขาดทุน ในปจจุบัน
การพัฒนาดานอาชีพชาวบานทําเพ่ือการคาขายไมใชทําแบบพอยังชีพ จึงทําใหชาวบานมีเวลาวางในการ
รวมงานประเพณีบุญผะเหวดที่จัดขึ้นนอยลง สภาพเศรษฐกิจของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน สอดคลอง
กบัทฤษฎนิีเวศวทิยาวฒันธรรมของสจวต (Julian Steward) ท่ีกลาววานเิวศวทิยาคอืการปรบัตวัเขาหากนั
ระหวางส่ิงแวดลอมกับมนุษยการปรับตัวของมนุษยนั้นแตกตางจากสัตวตรงท่ีมันข้ึนอยูกับเง่ือนไขทาง
วัฒนธรรมนิเวศวัฒนธรรมคือการศึกษาถึงการปรับตัวหรือความสัมพันธของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบเศรษฐกิจ คือ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพ
หลักของคนในชุมชน ปจจุบันการทํานาจะเก็บไวกินบางสวน นอกจากนั้นก็นําไปขาย เพื่อเปนรายได ทําให
การจัดงานในแตละปมีความใหญโตไมเทากันเน่ืองมาจากถาปไหนหมูบานมีรายไดดีจากการทําการเกษตร
ซึง่เปนอาชีหลักก็ทาํใหชาวบานรวมกันบริจาคทําบญุจํานวนมากทําใหการจัดงานมีความย่ิงใหญ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของนิยพรรณ วรรณศิริ (2540, หนา 93) ที่กลาววาหลักการของการแพรกระจายทาง
วฒันธรรมอันเกิดจากปจจยัตางๆเชน ปจจยัทางภูมศิาสตรปจจัยทางเศรษฐกิจมนุษยตองแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีกวาเพื่อความอยูรอดปจจัยทางสังคมมีการแปลกเปล่ียนวิธีการพฤติกรรมและความรูใหมจาก
การไปศึกษายังตางถิ่นหรือการรูจักแตงงานกับคนตางวัฒนธรรมและการอพยพยายถ่ินที่อยูและปจจัย
ทางการคมนาคมเปนปจจัยที่เอื้อตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเพราะการมีถนนหรือระบบขนสงที่ดี
ทําใหมีการติดตอสื่อสารคาขายแลกเปลี่ยนชวยใหการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนไปไดรวดเร็ว
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  กลมุชาติพนัธใุนอีสานมีรปูแบบการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีชัดเจนและเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถ่ิน การจัดการงานบุญผะเหวดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม คือ

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบครอบครัวและเครือญาติ คือ ทําใหคนในครอบครัวและญาติพี่นอง
ทีอ่ยูตางหมบูานมคีวามสมัพนัธอนัดีระหวางกนัอนัจะทําใหเกดิความรกัความสามคัคกีนัในระบบครอบครวั
เครือญาติ ในปจจุบันเปนครอบครัวแบบขยายแตไมมาก ระบบเครือญาติ ปจจุบันมีการแตงงานกับคนนอก
พื้นที่มากข้ึน แตระบบเครือญาติภายในหมูบานผูกพันธุกันอยางแนนแฟนมาก ชาวบานใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทั้งในดานการชวยเหลือแรงงานและการแบงปนอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ คลานยุส
เนอร (Klausner. 1972, p 23-24) ทีไ่ดศึกษาบานหนองโคนซึง่เปนหมบูานหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมนั้นระบบครอบครัวขยายไดเปลี่ยนแปลงไปพวกหนุมสาว
เมือ่แตงงานแลวมกัจะแยกเรอืนอยตูางหากไมอยรูวมกบัพอแมเหมอืนแตกอนระบบการชวยเหลอืในหมบูาน
เปลี่ยนไปเปนแบบการจางแรงงานไมมีวาจะเปนชาวบานดวยกันหรือกับพระระบบความสัมพันธภายใน
ครอบครัวไดเปล่ียนแปลงไปคือบทบาทของพอแมมลีกัษณะแบบประนีประนอมพอแมไมมอีาํนาจในการส่ัง
เหมือนแตกอนความสัมพันธกับสถาบันทางศาสนาไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

  บญุผะเหวดมผีลตอระบบการศึกษา คอื การจดังานแตละครัง้เปนการเรียนรแูละการถายทอด
ภมูปิญญาทองถิน่ใหกบัเดก็ เยาวชนในหมบูานและตางหมบูานซึง่เปนองคความรท่ีูไมไดเกดิขึน้จากการเรยีน
รใูนหองเรยีนแตเปนการสอนผานประเพณีชมุชน และองคความรูเก่ียวกบัการจัดงานบญุผะเหวดยังคงไดรบั
การสบืทอด ถายทอดองคความรจูากอดีตจนถงึปจจบุนัเนือ่งมาจากการศกึษาของคนในชมุชนรุนตอรนุทาํให
ประเพณบีญุผะเหวดยงัคงอยคูกูบัชมุชน สอดคลองกับทฤษฎกีารแพรกระจายทางวฒันธรรมของสมศกัดิศ์รี
สันติสุข (2544, หนา 55) กลาวถึงทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมวาเปนปจจัยที่ผลักดันใหวิถีชีวิต
ของมนุษยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมการท่ีมนุษยใชชีวิตความเปนอยูรวมกันเปนครอบครัวและสังคมมีการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนซื้อขายทําใหเกิดการซึมซับรับเอาวัฒนธรรมท่ีตนไปสัมผัสกอเกิดการแพรกระจาย
แลวเกดิการถายทอดจากสงัคมหนึง่ไปยงัอกีสงัคมหนึง่โดยมนีกัคดิทีอ่ธบิายถงึการแพรกระจายทางวัฒนธรรม

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบสาธารณสุข เนื่องจากปจจุบันการรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยวิชาการ
แพทยแผนใหม เริ่มเขามามีบทบาทในหมูบานเนื่องจากการเดินทางมีความสะดวก รวมไปถึงมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลอีกทั้งผลจาการรักษาแพทยแผนปจจุบันไมจําเปนตองใชเวลานานเหมือนกับ
การรักษาแผนโบราณ แตก็มีการรักษาแผนโบราณ เชน หมอนํ้ามนต และพิธีเหยา ชาวบานจัดงานบุญเพื่อ
เปนการรักษาจิตใจใหมีแตความสุขเมื่อไดบริจาคทาน สอดคลองกับงานวิจัยของภารดี มหาขันธ (2532, 
หนา 23) ทีศ่กึษาวจิยัพธิเีหยาเอาฮปู ผลการศกึษาวิจัยพบวา พธิเีหยาเอาฮปู เปนการประกอบพิธเีฉพาะใน
เขตลานวัด เนื่องในงานบุญมหาชาติ หรือบุญผะเหวด และถือเปนพิธีกรรมการละเลนอยางหนึ่งที่มีการละ
เลนอยางหนึ่งที่มีเลนอยูเฉพาะหมูบานโนนยางและบานหนองโอเทานั้น และสอดคลองกับทฤษฎีการแพร
กระจายทางวัฒนธรรม 

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบความเช่ือในศาสนา เนื่องจากชาวบานมีวัดเปนที่พึ่งทางใจ มีความ
เชื่อเกี่ยวกับฮีต 12 ครอง 14 บางประเพณีการจัดงานมีความยิ่งและบางประเพณีจัดตามเวลารวมไปถึงเช่ือ
เรือ่งผบีรรพบรุษุซึง่ชาวบานไดรบัการสบืทอดมาจากในอดตี ในการทาํบญุผะเหวดของกลมุชาตพินัธใุนอสีาน 
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มีความเชื่อเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตดานการผลิตที่ยังตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลักการใหทานความเชื่อนี้ได
รับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนในทางศาสนาพุทธผูกโยงไปกับความเชื่อและความหวังถาฟงเทศนมหาชาติ
ครบทัง้ 13 กัณฑแลวจะไดไปเกดิรวมกบัยคุสมยักบัพระพทุธเจาองคตอไป คอื พระศรอีรยิเมตไตร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูลและอัจฉราพร กมุทพิสมัย (2527, หนา 51) ที่ไดศึกษาวิจัย ความเชื่อ
เก่ียวกับพระศรีอริยเมตไตรย และกบฏผูมีบุญในสังคมไทย ผลการศึกษาวิจัยพบวา ความเช่ือและความ
ศรัทธาพระศรีอริยเมตไตรยน้ันไมไดเกิดในสังคมไทยเทานั้น แตความเช่ือดังกลาวไดเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม
เอเชียที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ลวนแตมีจุดมุงหมายอันเดียวกันคือพบกับสังคมท่ียุติสมบูรณ 
พูนสุขปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งถือเปนสังคมอุดมคติสังคมชาวพุทธ 

  บุญผะเหวดมีผลตอระบบการปกครอง คือถึงแมวาจะมีการแบงการปกครองภายในหมูบาน 
ดวยความเปนกลุมชาติพันธุที่มีความรักความสามัคคีกัน ชาวบานแบงเฉพาะการปกครองแตการก็ชวยกัน
พัฒนา ภายในหมูบานใหมีความเปนปกแผน มีผูใหญบานบริหารหมูบาน ชาวบานเคารพผูอาวุโสภายใน
หมบูานคนในชมุชนเคารพกนัและกนัทาํใหหมบูาน วดั และโรงเรยีนมคีวามสามคัคกัีน ซ่ึงเปนผลมาจากการ
จัดงานบุญผะเหวดทั้งสิ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2532, หนา 247) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ในหมูบานชาติพันธุกวย : ศึกษากรณี
หมูบานวาน ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม มีการแตงงานขามชนเผา
มากข้ึน สถานบันครอบครัวและเครือญาติไมคอยมีบทบาทในการเล้ียงดูบุตรหลาน แตในแงวัฒนธรรม
ประเพณียงัคงยึดถอืและเช่ือในระบบอาวุโส ความภูมใิจในเผาพนัธ ุและความช่ือผบีรรพบุรษุอยูมาก สาํหรับ
ผลกระทบดานสงัคมและวฒันธรรม วถิชีวีติแบบดัง้เดมิของชาวบานเปลีย่นแปลงไป มาตรฐานคณุภาพชวีติ
ความเปนอยูดานสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีข้ึน มีโอกาสเดินทางทองเท่ียวมากขึ้น แตก็ยังคงยึดมั่นอยู
ในความเชือ่เกีย่วกบัผบีรรพบรุษุ ระบบอาวโุส นอกจากปญหาสงัคมในหมบูานมแีนวโนมวายงัคงมอียตูอไป

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  จากผลการวิจัยเรื่องบุญผะเหวด : การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการงานบุญที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมกลุมชาติพันธุในอีสานสามารถนําไปใชประโยชน ดังนี้
  6.1.1  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา การจัดงานบุญผะเหวดของหมูบานที่เปนพื้นท่ีการวิจัย 

มจีดุเดนและมีความเปนเอกลกัษณเฉพาะชมุชน สามารถนํางานวจิยัไปใชในวางนโยบายและพัฒนารปูแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแลว พื้นที่อื่นสามารถนํารูปแบบ
การจัดการงานบุญผะเหวดไปปรับใชไดตามความเหมาะสม

  6.1.2  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุไทย-ลาว ผูไทย และกะเลิง ในภาคอีสาน 
มกีารจัดงานประเพณีบญุผะเหวด เพือ่การอนุรกัษและสืบสานงานประเพณีของทองถ่ินอยางตอเน่ือง หนวย
งานภาครฐัสามารถนาํงานวจิยัชิน้นี ้ไปประกอบการเขยีนนโยบายและแผนพฒันาประจาํป ซึง่สามารถทาํให
การดาํเนินงานดานการทองเทีย่วทางวฒันธรรมไดอยางมปีระสิทธภิาพ และไดรบัความรวมมอืกบัชุมชนเปน
อยางดี
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6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยักรณศีกึษา ซ่ึงผลการวจิยัอาจนาํไปประยกุตใชไดจาํกดัเฉพาะกรณี

สังคมอื่นที่คลายคลึงกัน ดังนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
  6.2.1  เนือ่งจากผลการศกึษาพบวา การขาดแคลนพระสงฆทีม่ทัีกษะในการเทศนมหาชาตเิปน

ผลทําใหประชาชนไมสนใจในการฟงเทศนมากในภาคอสีาน ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะศกึษาแนวทางการพัฒนาพระ
นักเทศนโดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียว

  6.2.2  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ประเพณีบุญผะเหวดมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม จงึควรสนับสนุนใหมกีารวิจยัเก่ียวกับการจัดการงานบุญผะเหวดท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสงัคม ในพืน้ทีอ่ืน่ หรอืดานอืน่ เพือ่การจัดการพัฒนาในดานนัน้ และศกึษาคนควารปูแบบ
การจดัการงานบญุผะเหวดทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลง ความเชือ่ ประเพณ ีพธิกีรรมเศรษฐกจิและสงัคม อยาง
กวางขวาง
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