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บทคัดยอ 

 ความเชื่อและวิธีปฏิบัติพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร มีความศรัทธา นับถือ

อยางมั่นคงตอพระธาตุประจําปเกิดซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประวัติ ความเชื่อ วิธีปฏิบัติ และปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความเชื่อและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร โดยศึกษาขอมูลจาก

เอกสารและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 180 ตัวอยาง ผลวิเคราะหขอมูลดังนี้ 1) ขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพอิสระ คาขาย รับจางทั่วไป รายไดตอเดือน 4,000-

8,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูทางภาคเหนือ เปนผูเคยเขารวมปฏิบัติธรรมที่วัด และรับรูเร่ืองพระธาตุประจําปเกิด

จากหนังสือทางพระพุทธศาสนา 2) ความรูดานพระพุทธศาสนาอยูในระดับมาก และความรูดานบุญ บาป กรรมอยู

ในระดับมาก 3) ความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดตอพระธาตุชอแฮ ดานพุทธคุณอยูในระดับมาก และมี

ความเชื่อดานความศักดิ์สิทธิ์อยูในระดับมาก  4) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดตอพระธาตุชอแฮ ดวย

การบูชาดวยอามิสอยูในระดับมาก และดานวิธีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  5) ปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยดาน

พระพุทธศาสนา กับความรูเร่ืองบุญ บาป กรรม มีความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดไมแตกตางกัน  และ

ปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยดานพระพุทธศาสนา กับความรูเร่ืองบุญ บาป กรรม มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุ

ประจําปเกิดไมแตกตางกัน  ฉะนั้นการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชน จึงเปนความเชื่อและวิธี

ปฏิบัติของพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอและตลอดกาล 

คําสําคัญ : พระบรมสารีริกธาตุ  พระธาตุประจําปเกิด  ความเช่ือเรื่องพระธาตุประจําปเกิด  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิด 

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร 

 

ABSTRACT 
 The beliefs and methods of practice concerning the relics based on the Buddhist Year of 

Birth in Prae Province have been faithfully and stably respected. The aims of this thesis are to study 

the history of the faith, the methods of practice, and influences of relics based on the Buddhist Year of 

Birth in Prae Province. Research for this study was collected from documents and field inquiries 

based on a sample of 180 people. The results of the analysis are as following:  1) the primary 

respondents for the questionnaires were females, aged between 21-30 years, with Bachelor’s 
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degrees. Most lived independently and worked free lance.  They earned, on average, around 4,000-

8,000 baht per month. For most that live in the north of Thailand, they used to practice the Dhamma 

at Wat or join in at a former variety of institute. Mainly, they are cognizant about the Relics for the 

Year of Birth from Buddhism books.  2) Their knowledge of the history of Buddhism and knowledge of 

merit, demerit, and Kamma are in high level.    3) The faith about the Relics for the Year of Birth in the 

field of the quality (virtue or character) and the miraculous power of the Buddha for the Prataat 

Chorhair were found to be at a high level.  4) The method of practices about the Relics for the Year of 

Birth found that worship with material things for the Prataat Chorhair are at a high level. Methods of 

practice to the Prataat Chorhair, is at a middle level.  5) The individual factors, Buddhism factors, 

knowledge in Buddhism, knowledge in the virtue, the demerit, Kamma do not vary.  Faith and 

practices about the Relics for the Year of Birth in the field of the quality (virtue or character) of the 

Buddha for the Prataat Chorhair do not differ either. Therefore, the methods of worship to the Relics 

for the Year of Birth hold to the beliefs and practices that Buddhists can practice forever.  

Key Words : Buddha's relics, Relics of Buddha for annual occurrence, Belief about Buddha relics for annual occurrence, 

Practical way to perform for annual occurrence, Buddhists in Phrae 
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คํานํา 

 พระพุทธศาสนาไดมีแนวคิดและหลักความเชื่อเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และเจดียมา

อยางตอเนื่องนับตั้งแตครั้งพุทธกาล โดยพระพุทธองคไดตรัสถึงสถานที่ควรระลึกถึงไดแกสังเวชนียสถาน 4 แหง

เพื่อเปนสถานที่ควรเคารพสักการะและระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รวมทั้งคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงเจดียวามี 4 ประเภท คือ (1) ธาตุเจดีย คือ เจดียหรือส่ิงกอสรางที่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ (2) บริโภคเจดีย คือ เจดียหรือสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อยางแคบ หมายถึง ตนโพธิ์ อยาง

กวาง หมายถึงสังเวชนียสถาน 4 ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจาเคยทรงบริโภค เชน บาตร จีวร และบริขาร  

เปนตน (3) ธรรมเจดีย คือ เจดียบรรจุพระธรรม เชน คัมภีรธรรม คัมภีรบรรจุใบลานจาริกพุทธพจนแสดงหลักฐาน

ปฏิจจสมุปบาท เปนตน (4) อุทเทสิกเจดีย คือ เจดียสรางอุทิศพระพุทธเจา หรือสถานที่และสิ่งของที่สรางขึ้นโดย

เจตนาอุทิศตอพระพุทธเจา ไมกําหนดวาจะตองทําเปนอยางไร (พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโต), 2545)  

พุทธศาสนิกชนไดยอมรับนับถือวาเปนสิ่งที่ควรเคารพสักการะอยางยิ่ง เพราะถือวาเปนพระอัฐิธาตุสวนตางๆ ใน

พระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากเสด็จปรินิพานแลว กลาวคือ เมื่อมีการถวาย

พระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจาเสร็จแลว ไดมีการรวบรวมพระอัฐิธาตุ และพระอังคาร ซึ่งพระพุทธโฆษา

จารยไดขยายความเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเพลิงมิไดไหมทั้งประเภท ลักษณะและขนาดไวดังนี้ (1) 

ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ มี 2 คือ ที่กระจายออกจากกัน และที่ไมกระจายออกจากกัน             (2) 

ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ มี 3 คือ ลักษณะเหมือนสีดอกมะลิตูมลักษณะเหมือนสีแกวมุกดาที่เจียระไนแลว 

และลักษณะเหมือนสีจุณหรือผงทองคํา (3) ขนาดของพระบรมสารีริกธาตุ มี 3 คือ ขนาดเล็กประมาณเทาเมล็ด

พรรณผักกาด ขนาดกลาง ประมาณเทาเมล็ดขาวสารหัก และขนาดใหญ ประมาณเทาเมล็ดถั่วแตก(บุญชวย, 
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2505)   ซึ่งตอมามีการสรางสถานที่หรือเจดียเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสถานที่ตางๆ ไวบูชา ในพุทธเจดีย 

4 ประเภทนี้ พุทธศาสนิกชนสวนมากนับถือพระธาตุเจดีย เพราะเปนเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจาจึงพยายามแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวสรางสถูปและเจดียขึ้นบรรจุ

ไวเปนที่สักการบูชา(ธนิต, 2529) 

 สังคมไทยความเชื่อเร่ืองปนักษัตรที่สัมพันธกับปเกิด ซึ่งสัญลักษณเปนสัตวประจําปเกิดหรือที่เรียกวา 

12 นักษัตร สําหรับภาคเหนือของไทยมีพระธาตุประจําปเกิด 12 แหง คือ 1) พระธาตุประจําปชวด  พระธาตุศรี

จอมทอง เชียงใหม 2) พระธาตุประจําปฉลู พระธาตุลําปางหลวง ลําปาง 3) พระธาตุประจําปขาล  พระธาตุชอแฮ 

แพร 4) พระธาตุประจําปเถาะ พระธาตุแชแหง  นาน  5) พระธาตุประจําปมะโรง  พระพุทธสิหิงค เชียงใหม 6) พระ

ธาตุประจําปมะเส็ง พระศรีมหาโพธิ์หรือตนโพธิ์  อินเดีย 7) พระธาตุประจําปมะเมีย  พระธาตุชเวดากอง  ประเทศ

พมา 8) พระธาตุประจําปมะแม  พระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม 9)  พระธาตุประจําปวอก  พระธาตุพนม นครพนม 

10) พระธาตุประจําประกา  พระธาตุหริภุญชัย  ลําพูน 11) พระธาตุประจําปจอ พระธาตุเกศแกวจุฬามณี  บน

สวรรคชั้นดาวดึงส  12) พระธาตุประจําปกุน พระธาตุดอยตุง เชียงราย  ความเชื่อเร่ืองปนักษัตรยังสัมพันธกับคติ

การบูชาพระบรมธาตุหรือการไหวพระธาตุประจําปเกิด โดยครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสเดินทางไปไหว พระธาตุ

ประจําปเกิดของตนเพื่อความเปนสิริมงคล ในคติลานนาพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําปเกิด(ทศพล, 2548) 

 ปจจุบันวัดพระธาตุชอแฮมีชาวบานและนักทองเที่ยวแวะไปกราบนมัสการองค  พระธาตุชอแฮ และ

พระเจาทันใจ เพื่อความเปนสิริมงคลในอาชีพของนักทองเที่ยว ที่มีโอกาสเดินทางไปเมืองแพร ดวยเหตุผลที่กลาว

มาแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเชื่อและวิธีปฏิบัติพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร 

เพราะเปนเรื่องความศรัทธาเคารพนับถืออยางมั่นคงตอองคพระธาตุประจําปเกิด โดยการศึกษาความเชื่อ และวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิด ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพรดวย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวตัิความเปนมาความเชือ่และวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิด 

 2. เพื่อศึกษาความเชื่อและวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจาํปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของ

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสถานภาพสวนบุคคลและปจจัยดานพระพุทธศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับ พระธาตุประจําป

เกิดแตกตางกัน  

 2. ปจจัยสถานภาพสวนบุคคลและปจจัยดานพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ พระธาตุประจําป

เกิดแตกตางกัน  
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุ

ประจําปเกิด ปจจัยที่สงผลตอความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชน ในจังหวัด

แพร เชน ผลดานการสรางศรัทธา การสรางศาสนสถาน การทําบุญ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และดาน

สังคม เปนตน ซึ่งเปนภาพสะทอนของสภาพทางสังคมจากความเชื่อตาง ๆ ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร 
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 2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พุทธศาสนิกชนที่มาสักการะวัดพระ

ธาตุชอแฮ จังหวัดแพร ซึ่งเปนพระธาตุหนึ่งในจํานวนพระธาตุประจําปเกิด 12 (ราศี) ตามความเชื่อเรื่องพระธาตุ

ประจําปเกิดในสังคมไทย โดยกลุมตัวอยางกําหนดสุมแบบเจาะจงจํานวน  180 คน  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร เปนการศึกษา

โดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสํารวจ (Survey Research) จาก

ภาคสนาม โดยมีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก พุทธศาสนิกชนที่เขามาสักการบูชาพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร      

 กลุมตัวอยาง เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling) ไดแก กลุม

พุทธศาสนิกชนที่เขามาสักการบูชาพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแตชวงเวลา 

09.00 – 17.00 น. ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 180 คน  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณา และสงหนังสือขอความรวมมือกับทางวัดพระธาตุชอแฮ 

จังหวัดแพร ในการแจกแบบสอบถามและรวบรวมดวยตนเองในวันที่12 มีนาคม พ.ศ. 2554  โดยแจก

แบบสอบถามจํานวน 180 ฉบับ ไดคืนทั้งหมด 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ 

156 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.67 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณแลวประมวลผลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร ใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติ ดังนี้ 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและพรรณนา ความ

เชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร สถิติที่ใช คือ คาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความความเชื่อ

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

สถิติที่ใช คือ การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุมและการทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตน 3 กลุมขึ้นไป เมื่อพบวามีความ

แตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05   

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 การวิจัยเรื่อง“ความเชื่อและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร”  

ผูศึกษาไดวิเคราะหผลการวิจัยและการนําเสนอผลการศึกษา แบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนดังนี้ 
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ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล  
 ผูศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.3 สวนใหญมอีายุ

ระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 31.4 สวนใหญมีระดับการศกึษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 30.1 สวนใหญมี

อาชพีอิสระ/คาขาย/รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 28.8 สวนใหญมีระดบัรายไดตอเดือน 4,000 - 8,000 บาท คิดเปน

รอยละ 32.7สวนใหญมีภูมิลําเนาภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 84.0 สวนใหญเคยเขารวมปฏบิัติธรรมตางๆ คิดเปน

รอยละ 77.6 สวนใหญการรับรูเร่ืองพระธาตุประจําปเกิดจากหนังสือทางพระพุทธศาสนา คิดเปนรอยละ 33.3 
ปจจัยดานพระพุทธศาสนา 
 ผูศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา มีผลการวิจัยดังนี้  

พระพุทธศาสนาสอนใหทําความดีละความความชั่วทําจิตใจใหบริสุทธิ์ คิดเปนรอยละ 98.1 พระรัตนตรัยประกอบ

ไปดวยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คิดเปนรอยละ 97.4  หลักอริยสัจจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค คิดเปน

รอยละ 93.6 หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศแกปญจวัคคียทั้ง 5 คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คิดเปนรอยละ 

92.9 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เกิดขึ้น ณ ประเทศอินเดีย  คิดเปนรอยละ 91.7  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่

เกิดขึ้นจากการบันดาลของพระเจาผูประทานพร คิดเปนรอยละ 48.7 วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา ตรงกับขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 คิดเปนรอยละ 30.1 และสังเวชนียสถานที่เปนที่ประสูติของ

พระพุทธเจา คือ พุทธคยา คิดเปนรอยละ 28.8 สวนความรูเกี่ยวกับเร่ืองบุญ บาป กรรม มีผลการวิจัยดังนี้ 

พระพุทธศาสนาสอนวาการรักษาศีลและเจริญภาวนาเปนการสรางบุญวิธีหนึ่ง คิดเปนรอยละ 94.9 พระพุทธศาสนา

สอนวาความโลภ ความเห็นแกตัวเปนจุดเริ่มตนของการทําบาป คิดเปนรอยละ 91.0  พระพุทธศาสนาสอนวาการ

รักษาศีลสงผลทําใหไปสูสุคติหรือเปนหนทางสูสวรรค คิดเปนรอยละ 82.1 พระพุทธศาสนาสอนวาบุญไมทํา กรรม

ไมสราง เปนเครื่องนําทางสูสวรรค คิดเปนรอยละ 69.2 สวนพระพุทธศาสนาสอนวาการทําบุญโดยหวัง

ผลตอบแทนถือเปนกุศลบุญ คิดเปนรอยละ 66.0 

ความเชื่อและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกดิ 

ระดับความเห็น  

(ความเชือ่) ความเชื่อและวธิีการปฏิบัติเกีย่วกับพระธาตุประจําปเกิด 

X SD ระดับ 

1. ความเชื่อในดานพุทธคุณตอพระธาตชุอแฮ 4.20 0.896 มาก 

2. ความเชื่อดานความศักดิ์สิทธิ์ตอพระธาตชุอแฮ 4.06 0.950 มาก 

3. การบชูาดวยอามิสตอพระธาตุชอแฮ 3.64 1.087 มาก 

4. การปฏบิัติบชูาตอพระธาตชุอแฮ 3.48 1.023 ปานกลาง 

 ความเชื่อและวธิีปฏิบัติเกี่ยวกบัพระธาตปุระจําปเกิด ความเชื่อในดานพทุธคุณตอพระธาตุชอแฮ อยูใน

ระดับมาก(คาเฉลี่ย = 4.20) ไดแก ความเชื่อวาการสักการะพระบรมสารีริกธาตุเปนอุดมมงคลของชีวิต ความ

เชื่อวาการสักการะพระธาตุชอแฮเปนการระลึกถึงพระพุทธเจา ความเชื่อวาการสักการะพระธาตุชอแฮมีผลตอการ

ปฏิบัติธรรม ความเชือ่วาการสกัการะพระธาตุชอแฮเปนบุญบารมี และความเชื่อวาการสวดมนตประจําวันรอบ

พระธาตุชอแฮทําใหมีอานิสงสมาก สวนความเชือ่ดานความศักดิ์สิทธิ์ตอพระธาตุชอแฮอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
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= 4.06) ไดแก ความเชื่อวาพระธาตุชอแฮมีความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อวาคนที่มาสักการะพระธาตุชอแฮจะโชคดีมี

สุขความเชื่อวาความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุชอแฮ ชวยใหทานประสบความสําเร็จในชีวิตความเชื่อวาการ

สักการะพระธาตุชอแฮชวยใหทานรอดพนจากภัยอันตราย และความเชือ่วาการปฏิบัตติามพิธีกรรมจะมีอานิสงส

มากกวาการกราบไหวบชูาพระธาตุ สวนความเชื่อการบูชาดวยอามิสตอพระธาตุชอแฮ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

= 3.64) ไดแก ความเชื่อไดบูชาพระธาตุดวยดอกไมของหอมเปนประจําทุกปหรือตามเวลาที่เหมาะสม ความเชื่อได

อธิษฐานจิตบูชาพระธาตุดวยสิ่งของและปฏิบัติบูชา ความเชื่อไดบชูาดวยการบริจาคเงินทองบูชาพระธาตุ และ

ความเชื่อไดมาไหวพระธาตุชอแฮแลวทานไดเวียนเทียนทําประทักษิณทุกครั้ง  และสวนความเชื่อการปฏิบัติบูชา

ตอพระธาตุชอแฮอยูในระดบัปานกลาง(คาเฉลี่ย= 3.48) ไดแก การนําหลักคําสอนทางพุทธศาสนามาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวนัเพื่อการบูชาแดองคพระธาตุประจําปเกิด การไหวพระสวดมนตเจริญภาวนาเพื่อการบชูาแดองค

พระธาตุประจําปเกิดอยูเปนประจํา และการรวมทําบุญเพือ่การบูชาแดองคพระธาตุประจําปเกิดเปนประจาํ 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา บุญ บาป กรรม และมีความเชื่อในดาน

พุทธคุณตอพระธาตุชอแฮ รวมทั้ง มีความเชื่อวาพระธาตุชอแฮมีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อไดสักการะพระธาตุชอแฮจะ

โชคดีมีสุข ประสบความสําเร็จในชีวิต จะรอดพนจากภัยอันตราย และการเชื่อวาการปฏิบัติตามพิธีกรรมจะมี

อานิสงสมากกวาการกราบไหวบูชาพระธาตุ  สวนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดดวยการอามิสตอพระ

ธาตุชอแฮ ซึ่งการบูชาพระธาตุดวยดอกไมของหอมเปนประจําทุกปหรือตามเวลาที่เหมาะสม การอธิษฐานจิตบูชา

พระธาตุดวยสิ่งของและปฏิบัติบูชา การบูชาดวยการบริจาคเงินทองบูชาพระธาตุ การเวียนเทียนทําประทักษิณ 

และการจัดหาผาหมพระธาตุทุกครั้งที่มีโอกาสเปนผลดีเชนกัน  จากผลดังกลาวสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกัน

มีความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดไมแตกตางกัน ซึ่งคนภาคเหนือจะมีความเชื่อมาตั้งแตบรรพบุรุษวาการ

ทําดียอมไดรับผลดีตอบแทน เชน การทําบุญหรือทํานุบํารุงศาสนาจะสงผลทําใหเรามีแตความสุขความเจริญ 

สวนปจจัยที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกันมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําป

เกิดไมแตกตางกัน  โดยการปฏิบัติตอพระธาตุของชาวเหนือหรือชาวลานนาเปนประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตอดีต 

จึงทําใหชาวเหนือหรือชาวลานนามีความคุนเคยตอประเพณีและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตอพระธาตุเปนอยางดี 

ซึ่งถือวาเปนประเพณีที่ชาวเหนือใหความสําคัญและเคารพเปนอยางมาก ชาวเหนือจะมีความเชื่อวาการบูชาดวย

อามิสแกพระธาตุอยางสม่ําเสมอ เชน การถวายเงินทองคําแกพระธาตุจะเกิดอานิสงสทําใหมีผิวพรรณงามเปลง

ปล่ัง บริบูรณ มั่งคั่งอยูเย็นเปนสุข หรือการถวายเครื่องหอมแกพระธาตุจะสงผลทําใหใจสงบสะอาด  

 ดังนั้นวิธีปฏิบัติบูชาตอพระธาตุไมวาจะเปนการอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชาก็เปนสิ่งที่พุทธศาสนิกชนถือ

เปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับพุทธศาสนิกชนอยูแลวจึงทําให มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระธาตุประจําปเกิดไม

แตกตางกัน  ความรูดานพระพุทธศาสนากับความเชื่อตอพระธาตุประจําปเกิดไมแตกตางกัน เนื่องจากคนไทยนับ

ถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตอดีตและยังเปนศาสนาประจําชาติ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหพุทธศาสนิกชนตองมีความรู

เกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา รวมถึงความรูเกี่ยวกับบุญ บาป กรรม ซึ่งการนับถือพระพุทธศาสนานั้นในดาน

วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกลมกลืนกับหลักคําสอนและความเชื่อเร่ืองบุญ บาป กรรมใน
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พระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน จึงทําใหพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อดานพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์ตอ

พระธาตุ    ฉะนั้นการปฏิบัติบูชาตอพระธาตุของพุทธศาสนิกชนจึงเปนแนวคิดจากหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนาซึ่งเปนความรูดานพระพุทธศาสนาและยังเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับพุทธศาสนิกชนที่นํามา

ปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอและตลอดไป 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ในการวิจัยภาคสนาม ควรมีการใชเทคนิคในการทําวิจัยหลายอยางประกอบกัน เพื่อใหเกิด

ประโยชนในการศึกษาครั้งตอไป  

 2. การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเรื่องความเชื่อและวิธีปฏิบัติตอพระธาตุประจําปเกิด โดยเลือก

พระธาตุจากสถานที่ตาง ๆ ที่มีความสําคัญในประเทศ โดยการทําวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาถึงความ

แตกตางระหวางความเชื่อและวิธีปฏิบัติของแตละพระธาตุ 

 3. การทําวิจัยครั้งตอไปกลุมตัวอยางควรมีการกระจายภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางใหเทาเทียมกัน 

เพื่อใหเห็นความแตกตางในดานความเชื่อและวิธีปฏิบัติตอพระธาตุประจําปเกิดอยางชัดเจน 

 
เอกสารอางอิง 
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 บริษัทสื่อตะวันจํากัด , 2545. 
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