การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่ม
แม่น้าโขง
An Analytical Study Of Values Of The Buddha’s Relics Worship
Culture By The Maekong River Community
เนาวรัตน์ สุขมะโน Naovarut Sukmano๑
มนตรี สิระโรจนานันท์ MontreeSirarojananan๒
บทคัดย่อ
บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของ
วัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
การบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่ม
แม่น้าโขง ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง
ด้าเนินการวิจัยแบบผสมผสานโดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยพบว่า : วัฒนธรรมการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาเกิดจากการบูชา
พระธาตุเจดีย์เสมือนได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์พระศาสดาก่อให้เกิดกุศลจิตแก่ผู้บูชา ชุมชนลุ่ม
แม่น้าโขงมีความมั่นคงทางวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนา คติการสร้างพระธาตุ
เจดีย์ในลุ่มแม่น้าโขง ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งส่งสมณทูตมายังสุวรรณภูมิ
ท้าให้พระพุทธศาสนามั่นคงในลุ่มแม่น้าโขง มีหลักฐานปรากฏคือ พระธาตุพนม พระธาตุอิงฮัง เป็น
ต้น การบูชาพระธาตุเจดีย์เป็น การสร้างบุญบารมี ก่อให้เกิดคุณค่าด้านประเพณีเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน โดยมีความเชื่อว่าพระธาตุเจดีย์เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้บูชาน้อมใจให้ท้า
ความดีเพื่อเป็นพุทธบูชา
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Abstract
This research of “An Analytical Study Of Values Of The Buddha’s
Relics Worship Culture By The Maekong River Community” consists of 3 purposes
– 1. To study the cultures of relics worships in Buddhism; 2. To study the
cultures of relics worships in Mekong River’s communities; and 3. To study and
analyze the culture’s values of relics worships in Mekong River’s communities.
This research has used the combined research methods by analyzing records
from the Pali Canon, the commentaries, relics stories, research papers, and
conducting the interviews with related people.
This research has founded that the cultures within worshippers
believe that they are honored in front of the Buddha self through worshipping
the Buddha relics. It is the meritorious thought with pure mind. Whoever
worships with material and practice in good conducts, then they worship the
Buddha with smartening with scents and having recollection of the Buddha. The
heavenly and divine beings also come to congratulate and bless the worshippers
for peacefulness, happiness, and the good progress in life.
The communities around Mekong River have many cultures with the
established traditions related to Buddhism. Principle in building the pagoda in
this area received the influence from Ashoka The Great, who sent the Buddhist
missionaries to dissemination the Buddhism. One of ninth missionary groups
came to Suvarnabhumi led by Sohn Bhikkhu and Uttar Bhikkhu and established
Buddhism in Mekong River’s region, especially around Thai-Laos area stably. The
evidences are shown by many pagodas such as Phra That Phanom, Phra That
Choeng Chum, Phra That Ing Hang, and Phra That Si Khotrabun. Also, each
pagoda relates to the Buddha in some ways likes Phra That Phanom has kept the
part of Buddha’s breast bone.
The values of worshipping the Buddha’s relics have been influenced
from Buddhism as they believe that paying homage to the Buddha’s pagoda will
accumulate their perfections. The worshipping creates the culture’s values for
longevity of Buddhism. In economist side; it generates the good economy
through local spending. For mindful benefits; the worshippers believe that the
pagodas are the sacred places and they believe in doing good as honouring the
Buddha. Many people become success in life as they made their true resolutions
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in front of the pagoda. Because of their unshakable confidence in the relic’s
pagodas; they can persevere to work toward the success of their true resolutions.
Keywords: Value Culture Worship Relics

๑. บทน้า
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากพระธรรมค้าสั่งสอน สมบัติ
อันล้้าค่า อีกอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควรกราบไหว้บูชา คือ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของพระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือได้ว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนีย
วัตถุพิเศษยิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้เพราะอุบัติมาแต่ปูชนียบุคคลที่สูงสุดในโลก๓
พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระอัฐิธาตุ (กระดู ก) ของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะเป็นมงคลวัตถุสูงสุด ทรงอานุภาพที่สุดที่จะพึงหาได้ในโลก ซึ่ง พระ
ศาสดาได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานเพื่อให้มนุษย์ เทพ พรหมทั้งหลายได้มีไว้สักการะ เป็น
เครื่องน้อมน้าไปสู่นิพพาน ในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่กษัตริย์ ขุนนางข้าราชบริพาร และประชาชนได้
ร่วมกันเสียสละ แรงกาย แรงใจ และทรัพย์สมบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นที่พึ่งเป็นสิริมงคล
และเป็นแหล่งกราบไหว้บูชา เป็นสิ่งช่วยเจริญพุทธานุสติ และปลงสังขาร ช่วยเจริญธรรมมานุสติ
ว่า ธรรมะหรือพุทธธรรมอันบริสุทธิ์นั้นเอง อานุภาพของพระบรมธาตุสามารถป้องกันภยันตราย
ต่าง ๆ ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เป็นยอดสิริมงคล แก่บุคคลและสถานที่ต่าง ๆ กัน ๔ ภายหลังการ
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามีการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการบูชาตาม
แว่นแคว้น เช่น พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทรงสร้างพระสถูป
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและการท้าการฉลองในกรุงราชคฤห์ พวกเจ้าลิจฉวีผู้ครองกุรงเวสาลี
ทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและท้าการฉลองในกรุงเวสาลี พวกเจ้าศากยะชาว
กบิลพัสดุ์ก็ทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ๕ เป็นต้น จากหลักฐานดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าการสักการบูชา การเฉลิมฉลองกลายเป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามในการบูชาและท้าให้มี
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบั น คติการกราบไหว้บูชาพระบรมธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระ
สถูปเจดีย์นี้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการรวมตัวทางวัฒนธรรมของคน ในท้องถิ่นมาสักการะร่วมกัน มี
การแสวงหาพระบรมธาตุ ด้ ว ยการขอจากบ้ า นเมื องอื่น หรือ ไม่ ก็ พ บเจอจากสถูป เจดี ย์ ของ
บ้านเมืองที่ร้างไปเพื่อมาประดิษฐานในท้องถิ่น ขอแรงผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธา ให้ก่อสร้างพระสถูป
๓
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เจดีย์ขึ้นให้เป็นสถานที่กราบไหว้๖ พระธาตุส้าคัญ ๆ จ้านวนมากในท้องถิ่นหรือภูมิภาคต่าง ๆ มี
ผู้คนจากทั่วสารทิศพากันมาจาริกแสวงบุญและมากราบไหว้ตามฤดูกาลที่มีงานไหว้และงานฉลอง
องค์พระธาตุไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงคุณค่าที่น้อมน้าจิตใจของผู้ที่
ได้พ บเห็น ให้เกิด พุทธานุส ติ ระลึกถึง พุทธองค์พระผู้เป็นศาสดาแล้ วเกิดศรัทธาน้า ไปสู่ การ
ประพฤติปฏิบัติตาม ค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์
ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม ของสรรพสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้นอกจากใช้ปัญญาพิจารณา
เท่านั้น
ในสังคมพุทธศาสนาพระสถูปเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าถือเป็นศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญ ของผู้คนจากหลายภูมิภาคเข้ามาบูชากราบไหว้เป็น
ประจ้า สิ่งหนึ่งที่มีร่วมกัน คือ ความเคารพศรัทธาที่ มีต่อพระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นสิ่งสักการะ
สูงสุด เมื่อกราบไหว้แล้วก็ไปประกอบพิธีตามวิหาร หรือศาลาที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตน
เคารพ จึงปรากฏว่าศาสนสถานเหล่านี้ เป็นที่รวมของประชาชน และหากสืบสายไปแล้วการบูชา
พระบรมธาตุเจดีย์และการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ น่ าจะเป็นคติในการนับถือพุทธศาสนาลัทธิ
หินยาน ของวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่างราว พุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖ เพราะได้
ปรากฏหลักฐานที่เด่นชัดกว่าที่ใด๗
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ศูนย์กลางทางศาสนาที่ส้าคัญได้เปลี่ยนจากอินเดียมา
เป็นลังกา เนื่องจากลังกามีกษัตริย์ที่ใส่พระทัยในการทะนุบ้ารุงพระศาสนา คือ พระเจ้าปรากรม
พาหุ ผู้ที่ถือว่า สืบสายตรงมาจากพระพุทธเจ้า เรียกว่า “นิกายลังกาวงศ์ ” ท้าให้ได้รับความ
สนใจจากบรรดาสงฆ์ และกษัตริย์ โดยเฉพาะอาณาจักรพุกามและอาณาจักรมอญที่นับถือพุทธ
ศาสนาลัทธิหินยานเหมือนกัน ในประเทศไทยก็มีพระภิกษุหลายรูปเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนา
ที่ลังกา ท้าให้เกิดความนิยม ในพุทธศาสนาลัทธิหินยานนิกายลังกาวงศ์อย่างแพร่หลาย จนกล่าว
ได้ว่าบรรดาบ้านเมืองต่าง ๆ ในพม่า มอญ ไทย ลาว และกัมพูชา ต่างหันมานับถือพุทธศาสนา
ลัทธิหินยานท้าให้เกิดประเพณีการสร้างวัด สร้างพระสถูปเจดีย์ให้เป็นศูนย์กลางของบ้านเมือง
กันอย่างแพร่หลาย คติการกราบไหว้บูชาพระบรมธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระสถูปเจดีย์นี้ เป็นสิ่ง
ที่ท้าให้เกิดการรวมตัวทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทั้งระบบความเชื่อ
และชาติพันธุ์ให้หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน๘
ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้าโขง เป็นแหล่งก้าเนิดของอาณาจักรน้อยใหญ่ที่ประกอบด้วย
นครรัฐมากมาย มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ด้วยความสัมพันธ์ของความหลากหลายได้
หลอมรวมกัน จนเกิดความกลมกลืนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การปกครองและ
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~ ๒๑๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภูมิปัญญา ดินแดนแห่งนี้จึงเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชาติพันธุ์ต่าง ๆ
ในชุมชนลุ่มแม่น้าโขงประกอบด้วย อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และ
ระดับรัฐน้อยใหญ่อีกมาก กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่าง
สืบเนื่องยาวนาน๙
คนไทยอีสานและคนลาวที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้าโขงมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน
คือเป็นลูกหลานของอาณาจักรล้านช้าง ความทรงจ้าที่แสดงถึงรากเหง้าเดียวกันของคนสองฝั่งโขง
ยังถูกบันทึกอยู่ในภาษา วัฒนธรรมประเพณี ต้านานบ้านเมือง ต้านานศาสนา เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
บุคคลส้าคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิที่เป็นเรื่องที่รับรู้ เป็นสิ่งที่นับถือร่วมกันของคนทั้งสองฝั่งแม่น้า
โขง๑๐ กษัตริย์ล้านช้างให้ความส้าคัญต่อคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุมาแต่
โบราณกาล ดั ง ปรากฏในพงศาวดารล้ า นช้ า งหลายฉบั บ การให้ ค วามส้ า คั ญ ต่ อ พระบรม
สารีริกธาตุในวัฒนธรรมล้านนามีหลายมิติ อันดับแรก คือ การให้ความส้าคัญต่อพระธาตุในฐานะ
ตัวแทนพระพุทธเจ้า ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยและสง่างาม ในอุโมงค์ของสถูปเจดีย์ อีก
มิติหนึ่ง พระธาตุ คือ ตัวแทนแห่งความรุ่งเรืองของดินแดนซึ่งมีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในมิติ
ดังกล่าว พระธาตุเป็นสัญลักษณ์ ของความเจริญของพื้นที่หรือดินแดนนั้น ๆ ที่จะเกิดในอนาคต
เช่น ต้านานพระเจ้าเลียบโลก อ้างถึงพุทธพยากรณ์ เรื่องดินแดน ผู้น้า สถานที่พระธาตุ จึงมีมิติ
เชื่อมโยงระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรด้วย อิทธิพลคติความเชื่อดังกล่าวแผ่ขยาย มายังชุมชน
สองฝั่งโขง บริเวณแอ่งสกลนคร เป็นที่ตั้งบ้านเมืองของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ต้านานอุรังค
ธาตุเป็นต้านานที่เกิดจากคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุของชาวล้านช้าง เชื่อมโยง ศาสน
สถานที่มีร่องรอยผสมผสานระหว่างคติทางศาสนาฮินดูแลพุทธศาสนาที่มีมาแต่สมัยทวารวดี
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔๑๑
วิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากเห็นได้
จากมี พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของชาวชุมชนลุ่มแม่น้าโขงหลายแห่ง ได้แก่ พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุอิงฮัง
พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุศรีโคตรบอง องค์พระธาตุมีความส้าคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนลุ่ม
แม่น้าโขงอย่างมาก เป็นบ่อเกิดของพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ทั้งยังมี
บทบาทส้าคัญในระบบสังคมท้าหน้าที่ควบคุมสังคมให้เกิดความสันติสุข สงบร่มเย็น ควบคุมความ
๙

เอกสารประกอบกลุ่มชาติพันธุ์ในอารยธรรมลุ่มแม่น้าโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www. Chiangkorng, สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๑๐
สั ญ ญา ชี ว ะประเสริ ฐ , ความทรงจ้ า เกี่ ย วกั บ ดิ น แดนสองฝั่ ง แม่ น้ า โขงใน
ประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ลาว, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
ปีที่ ๑๗ ฉบับเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๓๓๙.
๑๑
ศรี ศั ก ร วั ล ลิ โ ภดม, “สั งคมสองฝั่ งโขงกั บ อดี ต ทางวั ฒ นธรรมที่ ต้ อ งล้ า เลิ ก ”,
ศิลปวัฒนธรรม, ๒๓ (๕) : ๙๐ – ๑๐๕, มีนาคม, ๒๕๔๕, หน้า ๙๘.

เนาวรัตน์ สุขมะโน และคณะ

~ ๒๑๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประพฤติของผู้คนในชุมชนให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณี ชุมชนลุ่มแม่น้าโขงมีการประกอบพิธี
ถวายสักการะพระธาตุ เรียกว่า “งานนมัสการพระธาตุ” คนที่มาร่วมงานนมัสการพระธาตุต่าง
เชื่อว่าเมื่อมาร่วมพิธีแล้วจะได้บุญกุศลมาก เชื่อว่าเทวดาที่สถิตอยู่ในเรือนธาตุจะดลบันดาลให้สม
ปรารถนา ปกปักรักษาคุ้มครองอานิสงส์ ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชา ยิ่งหากใครบูชาด้วย
จิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์และหมั่นกราบไหว้เมื่อมีโอกาส อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะ
ดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชา ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าวัฒนธรรมในการบูชาพระ
ธาตุ ในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นอย่างไรกระจายมาสู่ลุ่มแม่น้าโขงเมื่อไร อย่างไร และมี คุณค่าของ
วัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขงอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การปฏิบัติต่อพระธาตุให้ถูกต้องสืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง

๓. วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Method) มีขั้นตอนวิจัยดังต่อไปนี้
๑) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย

ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้านานทางพระพุทธศาสนา ต้านานอุรังคธาตุ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของวัฒนธรรมการบูชาพระธาตุ
๒) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา และเอกสาร
ทางวิ ช าการที่ เ กี่ย วข้อ ง ได้ แ ก่ หนั ง สื อ ต้ า รา วิ ท ยานิ พ นธ์ งานวิ จั ย และผลงานตี พิ ม พ์ ทั้ ง
ภาษาไทยภาษาอั ง กฤษ ทางวิ ช าการของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างพระพุ ท ธศาสนารวมทั้ ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของพระธาตุในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง
๓) วิ เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งคุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมการบู ช าพระธาตุ ท าง
พระพุทธศาสนา และของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง
๔) สัมภาษณ์เชิง ลึกกับนักวิชาการท้องถิ่น พระภิกษุ และประชาชน โดยก้าหนด
ประเด็นค้าถามเพื่อรวบรวมข้อมูล จ้านวน ๒๕ รูป/คน ที่มาบูชาพระธาตุ บริเวรวัดพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัด สกลนคร วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ พระธาตุหลวง แขวงเวียงจันทน์ วัดพระ
ธาตุอิงฮัง บ้านทิดอิงฮัง แขวงสะหวันเขต พระธาตุศรีโคตรบอง แขวงค้าม่วน และผู้สัมภาษณ์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเข้าไปสังเกตพฤติกรรมวัฒนธรรมการบูชาพระธาตุ ของกลุ่มเป้าหมาย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๑๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕) การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยทางเอกสาร น้าเสนอองค์ความรู้อภิปรายผล
ตามสมมติฐาน ตอบปัญหาที่ต้องการทราบ พร้อมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะใน
การท้าวิจัยครั้งต่อไป

๔. ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ท้าให้วัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนา
๒. ท้าให้ทราบวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง
๓. ท้าให้ทราบคุณค่าของวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่มแม่น้าโขง
๔. ท้าให้ทราบประเพณีแนวทางปฏิบัติต่อพระธาตุได้อย่างถูกต้องตามคติของชุมชน

๕. สรุปผลการศึกษา
พระบรมสารีริกธาตุนั้นชาวพุทธถือว่าเป็นธาตุพิเศษเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระ
สรีระกายของพระพุทธเจ้า๑๒ ถือเป็นองค์พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบไปด้วย พระวิสุทธิคุณ พระ
ปัญ ญาธิ คุ ณและพระมหากรุณาธิ คุณ เมื่ อพระพุท ธเจ้ า เสด็ จ ดั บ ขัน ธปรินิ พพานไปแล้ ว และ
อันตรธานได้เกิดขึ้นแล้ว พุทธภาวะย่อมเป็นสภาพว่างเปล่า ไม่มีสภาวะบัญญัติอื่นใดปรากฏ
อยู่๑๓ พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ตามสถานที่ต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนถือว่า
เป็นสิ่งที่มีค่ามีความส้าคัญและเป็นมงคลอันสูงสุด โดยยึดเอาเป็นสิ่งช่วยเสริม ก้าลังใจด้วยถือว่า
พระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะสถิตอยู่ในสถานที่ใด
สถานที่แห่งนั้นย่อมมีความส้าคัญ และยังถือเสมือนว่าพระพุทธเจ้ายังด้ารงพระชนม์อยู่ ดังปรากฏ
ในต้านานมูลศาสนาว่า “ สัปปุริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าแห่งเรานิพพานไปแล้ว ยังไว้แต่ธาตุ
ตราบใด แม้ยังประมาณเท่าพันธุ์ผักกาดนั้นก็ดีก็เรียกว่า พระพุทธเจ้ายังธรมาน (ทรง) อยู่”๑๔
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้วชาวเมืองกุสินาราจึงได้จัดถวายพระเพลิงพระ
สรีระของพระพุทธองค์ตามค้าแนะน้าของพระอานนท์ที่ได้รับค้าแนะน้าจากพระพุทธเจ้า โดยน้า
พระสรีระมาประดิษฐานบนจิตกาธานที่มกุฎพันธนเจดีย์ซึ่งในเหตุการณ์ขณะถวายพระเพลิงนั้น
เกิดเหตุการณ์ที่ท้าให้บังเกิดพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าขึ้น ดังข้อความที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกความว่า
๑๒

หน้า ๑๙๘.

๑๓

คะนอง เนินอุไร, พระธาตุปาฎิหาริย์, (กรุงเทพมหานคร: กองทุนโลกทิพย์, มปป.),

ประโยชน์ ส่งกลิ่น, “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดในพุทธ
ศาสนาเถรวาทและมหายาน”, วิ ท ยานิ พ นธ์ อั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐.
๑๔
กรมศิลปากร, ต้านานมูลศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, ๒๕๑๙),
หน้า ๒๘๓.

เนาวรัตน์ สุขมะโน และคณะ

~ ๒๑๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

“เมื่อพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาค พระอวัยวะ คือ พระฉวี (ผิวนอก)
พระจั มมะ (หนั ง) พระมัง สา (เนื้อ) พระนหารู (เอ็น) หรือพระลสิ กา (ไขข้อหรือไข
กระดูก) ไม่ปรากฏเถ้า ไม่ปรากฏเขม่าเลย คงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้น เปรียบ
เหมือนเมื่อไฟไหม้เนยใสและน้้ามันก็ไม่ปรากฏเถ้า ไม่ปรากฏเขม่า เมื่อพระเพลิงไหม้
พระสรี ร ะของ พระผู้ มี พ ระภาค พระอวั ย วะ คื อ พระฉวี พระจั ม มะ พระมั ง สา
พระนหารู หรือพระลสิกา ไม่ปรากฏเถ้า ไม่ปรากฏเขม่า คงเหลืออยู่แต่พระสรีระเท่านั้น
เหมือนกัน และบรรดาผ้า ๕๐๐ คู่นั้น มีเพียง ๒ ผืน เท่านั้นที่ไม่ถูกไฟไหม้ คือ ผืนในสุด
กับผืนนอกสุด ก็เมื่อ พระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้มีพระภาคแล้ว แลท้าน้้าไหล
หลั่งมาจากอากาศดับจิตกาธานของพระผู้มีพระภาค น้้าพุ่งขึ้นจากไม้สาละดับจิตกาธาน
ของพระผู้มี พระภาค พวกเจ้ามั ลละ ผู้ครองกรุงกุสิ นาราได้จั ดก้าลั งพลหอกไว้รอบ
สัณฐาคารล้อมด้วยก้าแพงธนู (ป้องกัน พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาค) แล้ว
สักการะ เคารพ นอบนอบ บูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนร้า ขับร้อง
ประโคมดนตรี ระเบียบดอกไม้และของหอม ตลอด ๗ วัน”๑๕
จากข้อความนี้สิ่งที่ปรากฏระหว่างการถวายพระเพลิงพระสรีระพระพุทธเจ้าคือ เถ้า
ถ่านหรือเขม่าของพระฉวี (ผิว) พระจัมมะ (หนัง) พระมังสะ (เนื้อ) พระนหารุ (เอ็น) หรือพระลสิ
กา (ไขข้อ) ไม่ปรากฏ คงเหลืออยู่เพียงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถือว่าพระ
บรมสารีริกธาตุได้บังเกิดขึ้นมาในเวลานั้น โดยเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียบร้อยแล้ว
มัลละกษัตริย์ได้จัดก้าลังอารักขาพระบรมสารีริกธาตุเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังท้าการบูชา พระ
บรมสารีริกธาตุด้วยการฟ้อนร้า ขับร้อง ดอกไม้และของหอมเป็นเวลา ๗ วัน
การสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุนั้นปรากฏในมหาปรินิพานพานสูตรที่กล่าวถึง
เหตุการณ์ก่อนและหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิ พาน โดยก่อนที่จะปรินิพพานได้มีพุทธา
นุญาตให้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจะพระธาตุของถูปารหบุคคล ๔ จ้าพวกและตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔
เพื่อให้พุทธบริษัทที่มีความระลึกถึงพระองค์ ได้เดินทางไปสักการะบูชา โดยทรงตรัสตอบพระ
อานนท์ ความว่า สังเวชนียสถาน ๔ เป็นสถานที่ (เป็นศูนย์ร วม) ที่กุลบุตรผู้มีศรัท ธาควรไปดู
สังเวชนียสถาน ๔ คือ
๑. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดุ ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคต ประสูติในที่นี้’
๒. สั ง เวชนี ย สถานที่ กุลบุ ต รผู้ มี ศรัท ธาควรไปดู ด้ ว ยระลึ กว่ า ‘ตถาคต ได้ ต รัส รู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้’
๓. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคต ทรงประกาศ
ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้’
๔. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยระลึกว่า ‘ตถาคต ได้เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตในที่นี้’
๑๕

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๕/๑๗๖.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๑๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีย์จักมีจิต
เลื่อมใสตายไป ชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์๑๖
ข้ อ ความนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า สั ง เวชนี ย สถานทั้ ง สี่ แ ห่ ง จึ ง กลายเป็ น สถานที่
พุทธศาสนิกชน ทุกสารทิศต่างถือเป็นประเพณีที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญเพื่อหมายจะได้
เดิ น ทางไปกราบไหว้ ในดิ น แดนที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ เ คยทรงเสด็ จ ประทั บ อยู่ หรื อ สถานที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ส้าคัญของพระองค์ ด้วยความคิดที่ว่าเมื่อไปกราบสถานที่เหล่านั้นก็เหมือนได้ไปกราบ
พระพุทธองค์หรือได้ไปอยู่ใกล้กับพระองค์นั่นเอง พุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา เลื่อมใสใน
พระพุ ท ธเจ้ า เมื่ อ น้ า สิ่ ง ของไปบู ช ายั ง พระสถู ป เจดี ย์ ที่ บ รรจุ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ของหอม หรือการนั่งสมาธิต่อหน้าพระสถูปเจดีย์ เมื่อปฏิบัติ
แล้วผู้นั้นก็จะบังเกิดความสุขแก่เขาเหล่านั้นตลอดไป
วัฒนธรรมการบูชาพระธาตุที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา การท้าบุญเพื่อ
จะให้ได้บุญนั้นมีอยู่ ๓ วิธี รวมเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ คือ
ทานมัย คือ วิธีการท้าบุญด้วยการบริจาคทาน เป็นเรื่องของจิตเกี่ยวเนื่องกับสิ่งของ
ที่จะท้าทาน มีหน้าที่ก้าจัดกิเลสอย่างหยาบคือความโลภได้ ผู้ที่ได้บุญจากทานมัยย่อมเป็นคน
กว้างขวางเป็นที่รักและเคารพของปวงชน สมานไมตรีกันไว้ได้ทุกชั้น ทั้งยึดถือประโยชน์ของคนที่
มีทรัพย์ได้ด้วย เราจ้าแนกทานออกเป็น ๒ อย่างคือ
๑. อามิสทาน การให้สิ่งของที่ควรให้โดยพื้นฐานมี ๔ คือ ปัจจัย ๔ ได้แก่
เครื่องนุ่งห่มอาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทางพระว่าให้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัช
๒. ธรรมทาน การให้ธรรม การสั่งสอนแนะน้าเกี่ยวกับธรรม การให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ชื่อว่าธรรมทาน
ศีลมัย บุญส้าเร็จด้วยการรักษาศีล ที่ว่าเป็นบุญส่วนเหตุนั้น ก็เพราะว่าการรักษาศีล
เป็นวิถีทางหรือเป็นปฏิปทาที่ช่วยให้บุคคลได้ ประสบ บุญที่เป็นส่วนผลคือ ความสุขกายสบายใจ
ศีลนี้ หากใครรักษาดีแล้ว ย่อมอ้านวยประโยชน์แก่ผู้นั้นมากมายเป็นประโยชน์ในชาตินี้คือ มี
ความเย็นใจไม่เดือดร้อนเพราะเป็นผู้มีศีล ประโยชน์ในภายภาคหน้า
ภาวนามัย การเจริญภาวนานี้ได้บุญกุศลมากกว่าการให้ทาน และการรักษาศีลคือ
ทาน มีผลน้อยกว่าศีล ศีลมีผลน้อยกว่าสมาธิ สมาธิมีผลน้อยกว่าปัญญา ปัญญามีผลมากที่สุด
เพราะสามารถน้าไปสู่การตัดกิเลสได้ เข้าสู่พระนิพพาน เข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง
วัฒนธรรมในการปฏิบัติต่อพระธาตุ ความเชื่อในเรื่องการปฏิบัติต่อพระธาตุ ถือได้
ว่า บรรพบุรุษสอนให้ลูกหลานมีความเคารพในพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ ดังนั้นในการกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุไว้ว่าจะเป็นที่บ้าน วัด หรือในพระเจดีย์
๑๖

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๒/๑๕๐ – ๑๕๑.

เนาวรัตน์ สุขมะโน และคณะ

~ ๒๑๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน เท่ากับเราได้เข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าโดยตรง อานิสงส์มี
มากมายมหาศาล ท้าให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นกุศล จิตจะสะอาดผ่องใส ผู้ใดมีพระบรม
สารีริกธาตุบูชาและมีการปฏิบัติบูชาอยู่ในศีลในธรรม อยู่เป็นประจ้าก็จะมีเทพ พรหมเทวดา
มาร่วมกราบไหว้ โมทนาบุญ และคอยดูแลรักษาคุ้มครอง พระบรมสารีริกธาตุ ส่งผลท้าให้ผู้ที่
บูชาพระบรมสารีริกธาตุอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรม
การเคารพด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา การเคารพด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา
พระบรมสารีริกธาตุเป็นการเปรียบเสมือนได้บชู าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการกระท้าโดยการ
ถวายของหอมหรือบูชาด้วยการท้าจิตใจของตนให้เลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุ และน้อมร้าลึก
ถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์และมั่นคงในการท้าความดีย่อมเกิดประโยชน์และความสุขแก่ผู้
ที่บูชาไปตลอดกาลนาน
วัฒนธรรมการบูชาพระธาตุในชุมชนลุ่มแม่น้าโขง
พัฒนาการของพระธาตุส้าคัญที่แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระ
เจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตจ้านวน ๙ สาย ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่ง ๑ ใน ๙ สายนั้น
คือ สุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าก็คือบริเวณที่เป็นประเทศไทยและลาวในปัจจุบัน จากวันนี้
ตราบถึงวันนี้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในดินแดนลุ่มแม่น้าโขง สิ่งที่สะท้อนให้
เห็นเป็นรูปธรรมของการเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนาคือในดินแดนแถบนี้ปรากฏมีศาสน
สถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าอย่างมากมาย ที่เห็นชัดเจนคือ พระธาตุเจดีย์ ซึ่งพระธาตุแต่
ละองค์นั้นก็ล้วนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระธาตุแต่ละองค์
นั้นล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความโดดเด่นเปรียบเสมือนเป็นแก้วตาดวงใจเป็นหลักบ้านหลัก
เมืองของทั้งไทยและลาว ก่อก้าเนิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีในการบูชาพระธาตุ ที่สืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
พระธาตุพนม เป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ พระธาตุเชิงชุม เป็นพระ
ธาตุเจดีย์ ที่สร้างครอบรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า จ้านวน ๔ รอย คือ พระกกุสันโท พระโก
นาคม และพระกัสสปะ รวมพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งรอย และในอนาคตกาลพระศรีอาริยเมตไตรยก็
จะเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทอีกพระองค์หนึ่งเป็นองค์ที่ ๕ เมื่อครบทั้ง ๕ พระองค์แล้วก็
จะไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอยพระบาทอีกเลย ด้วยหมดสมัยพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์นี้
พระธาตุ บั ง พวน เป็ น พระธาตุ เ จดี ย์ ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ส่ ว นหั ว เหน่ า ของ
พระพุทธเจ้าจ้านวน ๒๙ องค์ ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุบังพวน ตามต้านานกล่าว่า พระยาสุวรรณพิง
คาร เจ้าเมืองหนองหาน สกลนคร พระยาค้าแพง เจ้าเมืองหนองหานน้อย อุดรธานี พระยาจุลณี
พรหมทัต เจ้าเมืองจุลณี (ลาวเหนือ) พระยาอินทปัตนคร (เขมร) และพระยานันทเสน เจ้าเมือง
ศรีโคตรบูรณ์หลวง ได้ร่วมกันอุปถัมภ์พระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระอรหันต์ อีก ๕๐๐ องค์
ท้าการก่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จแล้ว และได้ บรรลุอรหันต์ทั้งหมด ได้เดินทางไปอินเดียเพื่อ
อัญ เชิ ญ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุ ท ธเจ้ า จ้ า นวน ๔๘ พระองค์ มาประดิ ษ ฐานไว้ ณ
สถานที่ ๔ แห่ง คือบริเวณเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทน์ หนึ่งในสี่แห่งนั้น คือพระธาตุบัง
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พวน พระธาตุหลวง คือ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวลาว ตั้งอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ตาม
ต้านานอุรังคธาตุเล่าไว้ว่าพระธาตุหลวงสร้างขึ้นคราวเดียวกับการสร้างเมืองนครเวียงจันทน์ พระ
ธาตุอิงฮัง พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า ซึ่งในต้านานอุ
รังคธาตุกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้เ สด็จมายังบริเวณพระธาตุอิงฮัง ในปัจจุบัน พระธาตุศรีโคตร
บอง หมายถึงพระธาตุที่ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ริมแม่น้าโขง ทางทิศใต้ของเมืองท่าแขก แขวงค้า
ม่วน เป็นพระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้น โดยพระสมินทะราชหรือสุมินต
ตะธรรมวงศ์สาอะทิราชแห่งราชอาณาจักรศรีโคตรบอง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์พระยาศรีโคตรบอง
กษัตริย์นครศรีโคตตะบุรี เนื่องจากพระธาตุแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าทั้ง ๔ คือ พระกะกุสันโท พระโกนาคะมะโน พระกัดสะโบและพระโคตะโม
คุณค่าของวัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุของชุมชนลุ่ม แม่น้าโขง ๑) คุณค่าด้าน
ประเพณี วัฒนธรรมในการบูชาพระธาตุนั้นมีอิทธิพลและคุณค่าก่อให้เกิดเป็นประเพณีสืบทอดกัน
มานับ จากอดีต จนถึงปั จ จุบั น ผู้ ที่ มาร่ว มงานประเพณี ถือว่า เป็น ผู้ ที่มี ส่ วนช่ว ยในการอนุรักษ์
ประเพณี อัน ดี ง ามนี้ ไ ว้ ถื อเป็ น การ สื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนาได้ อีก ทางหนึ่ ง ๒) คุณ ค่า ต่ อ
พระพุทธศาสนา การเดินทางไปไหว้พระธาตุเจดีย์ ถือเป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่งเป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน เจดีย์เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก ถึงความยิ่งใหญ่ ผู้ประสงค์บุญก็ได้
ความรู้สึกที่เป็นบุญพิเศษ ความจริงเจดีย์เป็นวัตถุธรรมดาชนิดหนึ่ ง เป็นหิน ปูน ทราย อิฐ แต่
เมื่อก่อให้เป็นรูปร่างเสร็จแล้วกลับให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาเหมือนกับพระพุทธรูปสามารถกราบ
ไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจและถ้าไม่เอาใจใส่หรือไม่ให้ความเคารพจะได้รับการต้าหนิจากชุมชนหรือ
ในสังคมนั้น ๆ เจดีย์จึงเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ควรให้ความเคารพสักการะและเป็นที่พงึ่ ทางใจ
ให้กับประชาชนในสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนางอารีรัตน์ นาคพงษ์ ว่า
การบูชาพระธาตุส่งผลต่อการพุทธศาสนิกชนคือมีส่วนได้น้อมน้าให้คนมาท้าบุญ มีการเกรงกลัว
บาปท้าให้ไม่มีการก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น ชุมชนจะอยู่อย่างสงบสุข ท้าให้เกิดความสามัคคีใน
เทศกาลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบูชา พระธาตุนอกจากวันพระก็จะร่วมกันท้าบุญ นอกจากนี้ยังเป็น
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ให้คงอยู่สืบไป ๓) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ การบูชาพระ
ธาตุส่งผลในด้านเศรษฐกิจคือในช่วงเทศกาลไหว้ พระธาตุมีเงินหมุนเวียนมากท้าให้เศรษฐกิจดี
ท้าให้มีการจับจ่ายซื้อขายสิ่งของอันมาประกอบเป็นเครื่องบูชา มีการจับจ่ายใช้สอยของผู้มา
ประกอบพิธีบูชาจากท้องถิ่น ชุมชนต่าง ๆ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ท้าให้มีเงินทุนหมุนเวียน
ในท้องถิ่น ท้าให้เกิดสิ่งก่อสร้างเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้มาบูชาพระธาตุ ๔) คุณค่าต่อผู้บูชา
และชุมชน การบูชาพระธาตุเจดีย์นั้นมีคุณค่าต่อตัวผู้บูชาและชุมชน ที่เป็นเช่นนี้เพราะเชื่อกันว่า
พระธาตุเจดีย์ถือเป็นยอดของศาสนสถานและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระธาตุเจดีย์นั้นบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุและปูชนียวัตถุส้าคัญอยู่ เมื่ อพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาย่อมจะเพิ่ม
ความรู้สึกเชื่อมั่น และโน้มน้าวใจให้อยากท้าความดีเพื่อเป็นพุทธบูชา หลายคนเปลี่ยนชีวิตได้
เพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อองค์เจดีย์ หลายคนประสบความส้าเร็จในชีวิตเพราะได้ขอพรต่อองค์
พระเจดีย์ ด้วยความศรัทธา เลื่อมใสเคารพอย่างแน่วแน่ในพระธาตุเจดีย์จึงท้าให้อดทนท้าในสิ่งที่
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ตนเองตั้งจิตอธิษฐานไว้ส้าเร็จ ถือได้ว่าพระธาตุเจดีย์เป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในลุ่ม
แม่น้าโขงอันมีผลส้าคัญยิ่งต่อการด้าเนินชีวิตพุทธศาสนิกชนในแถบนี้
การบู ช าพระธาตุ ข องคนในชุ่ ม ชนลุ่ ม แม่ น้ า โขงถื อ ได้ ว่ า เป็ น การ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนาและเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้คนในแถบนี้ให้ประพฤติดีประพฤติชอบ อัน
จะก่อให้เกิดความสุขทั้งต่อตัว ผู้ปฏิบัติและชุมชนของผู้ปฏิบัติด้วย
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