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บทนํา
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์และได้มีการสร้างสมสื บทอดและปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมา
จนกลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมซึ่ งจะมีท้ งั ความคิด ความเชื่อ และวิธีปฏิบตั ิ ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรมจึงเป็ น
การศึกษาถึงวิถีชีวิตของมนุษย์นนั่ เอง และในแต่ละวัฒนธรรมจะมี “ประเพณี ” เป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่วฒั นธรรมได้กาํ หนดสร้าง
ขึ้นและมีการสื บทอดต่อกันมาจนเป็ นแบบแผนของชีวิต

การศึกษาประเพณี จึงสามารถทําให้ทราบถึงวิถีชีวติ ของคนใน

สังคมได้อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตามประเพณี ที่มีอยูใ่ นสังคมทุกสังคม ย่อมมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสภาพสังคม
นั้น หรื อแม้แต่ในสังคมเดียวกันก็อาจมีประเพณี ที่แตกต่างกันหรื อคล้ายกันได้ ดังที่ สุ พตั รา สุ ภาพ (2525: 150) ได้
กล่าวถึงประเพณี ในแต่ละสังคม สรุ ปได้วา่ ประเพณี มีอยูใ่ นทุกชาติทุกภาษา แต่อาจจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่
ลักษณะหรื อสภาพของแต่ละท้องถิ่น
จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประเพณี เป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั สังคมทุกสังคมโดยจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ของสังคม ตลอดจนมีส่วนช่วยทําให้คนในสังคมเดียวกันอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของประเพณี ทอ้ งถิ่นทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ลว้ นแล้วแต่
แสดงออกถึงเอกลักษณ์และวิถีทางการดําเนินชีวติ ตลอดจนภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นแต่ละประเพณี ดังเช่นประเพณี การไหว้เจ้า
ปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผวู้ จิ ยั เลือกศึกษาเพราะเห็นว่าเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ได้รับการสื บทอดมาช้านาน
ที่จะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของประเพณี ที่มีต่อสังคม ดังที่บรรพต วีระสัย (2524: 288) กล่าวว่า “สิ่ งที่มนุษย์ยดึ ถือหรื อใช้
หรื อปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นสิ่ งที่มีหน้าที่หรื อมีประโยชน์ สิ่ งใดที่ไม่มีประโยชน์หรื อไม่มีหน้าที่มกั จะสูญหายหรื อถูกเลิกใช้”
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั พบว่า ประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นประเพณี ที่เกิดจากความ
เชื่อ ความศรัทธาของคนในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีต่อเจ้าปู่ กุดเป่ ง ทําให้ทุกคนร่ วมกันจัดพิธีการไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งมา
อย่างต่อเนื่อง และสื บทอดมาช้านานจนกลายเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นประจําปี ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยเหตุน้ ีเองผูว้ จิ ยั จึงได้
ศึกษาความเชื่อของชาวโพนทองที่มีต่อประเพณี น้ ีอีกประการหนึ่ ง ซึ่ งถือว่าเป็ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น
ของชาวอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดให้คงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมดํารงอยูส่ ื บไป
การศึกษาครั้งนี้ ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 2 ประการ คือ เพื่อวิเคราะห์หน้าที่ของประเพณี การ
ไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง และเพื่อศึกษาความเชื่อของชาวอําเภอโพนทองที่มีต่อประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง โดยกําหนดศึกษา
ข้อมูลที่ หมู่บา้ นเกษตร หมู่ 11 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้เป็ นการศึกษาข้อมูลภาคสนามที่ผวู้ จิ ยั ศึกษาด้วย วิธีการทางคติชนวิทยาว่าด้วยวิธีการวิจยั วัฒนธรรมพื้นบ้าน
เชิงธรรมชาตินิยม (Naturalistic Research) ที่กล่าวว่า การที่จะทราบปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ผูศ้ ึกษาจะต้องเข้าไปรู ้จกั
คลุกคลีกบั มนุษย์ กับสิ่ งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึนและการเข้าไปรู้จกั คลุกคลีน้ นั จะต้องกระทําอย่างมีระเบียบ มีข้ นั ตอนในการ
บันทึกเสี ยง ภาพ และการจดบันทึกสิ่ งอื่น ๆ ที่บนั ทึกไม่ได้ดว้ ยภาพและเสี ยง การตีความข้อมูลจะกระทําอย่างมีเหตุผล
มีหลักการเพื่อจะได้ขอ้ มูลที่แท้จริ ง (ประจักษ์ สายแสง 2527: 61-62) และข้อมูลที่นาํ เสนอนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่วทิ ยากร
ยินดีให้เปิ ดเผย โดยวิทยากรที่จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้น จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ประเพณีการไหว้ เจ้ าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด: การวิเคราะห์เชิงหน้ าที่นิยม

1. เป็ นผูป้ ระกอบพิธีหรื อผูเ้ ข้าร่ วมพิธีการไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นประจําทุกปี
2. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ยวกับประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความเชื่อในประเพณี ดงั กล่าว
3. มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั
ทั้งนี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและความเชื่อในประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สัมภาษณ์วทิ ยากรตามคุณสมบัติที่กาํ หนดไว้ และเมื่อถึงวันประกอบพิธีกรรมมีการ
บันทึกเสี ยง บันทึกภาพ ตลอดทั้งจดบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงหน้าที่นิยม (Functional Approach) และวิเคราะห์ความเชื่อของชาวอําเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีต่อประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง
คําว่า หน้าที่นิยม ในที่น้ ี หมายถึง แนวทางการวิเคราะห์ประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งว่ามีหน้าที่อย่างไรต่อสังคม
ของชาวอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคํานึงถึงแนวความคิดที่วา่ สิ่ งที่มนุษย์ยดึ ถือหรื อใช้หรื อปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นสิ่ งที่มี
หน้าที่หรื อมีประโยชน์ สิ่ งใดที่ไม่มีประโยชน์หรื อไม่มีหน้าที่มกั จะสูญหายหรื อถูกเลิกใช้ (บรรพต วีระสัย 2524: 288)
ส่ วนคําว่า ความเชื่อ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านความคิด ความรู้สึก และการยึดถือปฏิบตั ิของชาว
อําเภอโพนทอง ที่มีต่อประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ประเพณี เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งกระทํา
อย่างต่อเนื่องมาช้านานและเป็ นแบบอย่างให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบตั ิต่อกันมา
ดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ประเพณี ไทยมักจะมีพิธีกรรมประกอบด้วยเสมอ

ซึ่ งประเพณี ของไทยก็จะมีลกั ษณะ

ทั้งนี้เพราะพิธีกรรมจัดเป็ นส่ วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงทางจิตใจ ซึ่ งเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วย่อมสร้างความ
เป็ นสิ ริมงคล ดังนั้นลักษณะของพิธีกรรมจึงมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เน้นเรื่ องของจิตใจและลักษณะที่เน้นเรื่ อง
สัญลักษณ์ (กิ่งแก้ว อัตถากร 2520: 96) เช่นเดียวกับวิชาภรณ์ แสงมณี (2525:1) กล่าวถึงลักษณะของพิธีกรรมว่า พิธีกรรม
เป็ นงานที่จดั ขึ้นเพื่อความขลังอันเป็ นการแสดงออกถึงความศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นเรื่ องเฉพาะกลุ่มของบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือ
เท่านั้น ซึ่ งการประกอบพิธีกรรมมักจะระบุชื่อพิธีกรรมนั้น ๆ โดยพิธีกรรมจะมีบทบาทในการสร้างความศรัทธา ความ
เชื่อมัน่ ความรู้สึกร่ วมกัน ก่อให้เกิดความเคร่ งขรึ ม ความขลัง ตลอดจนความปลื้ม ปิ ติยนิ ดี
พิธีกรรมจะมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อของคนในสังคมเพราะความเชื่อเป็ นพื้นฐานของการกระทําไม่วา่ จะเป็ น
ความเชื่อต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งซึ่ งพิธีกรรมในสังคมไทยมี 2 ประเภทคือ พิธีกรรมที่เป็ นส่ วนร่ วมก็จะมีแบบแผนการกระทําที่
คล้ายคลึงกันทั้งประเทศ และพิธีกรรมเฉพาะท้องถิ่นที่จะมีแบบแผนการกระทําที่เป็ นเอกลักษณ์
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ประเพณี และพิธีกรรมมีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก เพราะพิธีกรรมจะเป็ นตัวช่วยทําให้
คนในสังคมได้บรรลุเป้ าหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการ

ประเพณีการไหว้ เจ้ าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด: การวิเคราะห์เชิงหน้ าที่นิยม

นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด สรุ ปได้ดงั นี้
สุ เทพ สุ นทรเภสัช (2511) ศึกษาเรื่ องผีปู่ตาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ผีปู่ตาเป็ นวิญญาณ
บรรพบุรุษประจําหมู่บา้ นที่ไม่อาจกําหนดที่มาได้ แต่เชื่อว่าเป็ นบรรพบุรุษของชาวบ้านทุกคน ทําหน้าที่คุม้ ครองอันตรายที่
จะเกิดขึ้นกับหมู่บา้ นและสามารถดลบันดาลในสิ่ งต่าง ๆ ได้ตามที่มีผบู้ นบาน โดยมี จํ้า เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อ การเลี้ยง
ผีปู่ตาจะกระทําในเดือนหก มีการเชิญผีปู่ตามาเข้าทรงเพื่อตอบคําถามต่าง ๆ ตามที่ชาวบ้านต้องการทราบ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พิสมัย แสงจันทร์เทศ (2536) ศึกษาเรื่ องประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับมเหศักดิ์ อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าชาวพนมไพรเชื่อว่ามเหศักดิ์เป็ นเจ้าผีที่มีอาํ นาจสูงสุ ดกว่าผีทุกชนิดในชุมชน

ในการประกอบ

พิธีกรรมจะมีผนู้ าํ ได้แก่ เทียม ซึ่ งเป็ นร่ างทรงของมเหศักดิ์ที่สามารถติดต่อกับมเหศักดิ์ได้ ส่ วนพระสงฆ์และผูอ้ าวุโสเป็ น
ผูน้ าํ ได้เฉพาะในพิธีบอกกล่าวและพิธีบ๋าเท่านั้น ด้านระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมจะกระทําในวันพุธแรกของเดือน
หก สาเหตุที่เลือกวันพุธเพราะเชื่อว่าเป็ นวันผีกินเครื่ องสังเวยบูชา มเหศักดิ์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาบ้านเมืองให้เกิดความ
สงบเรี ยบร้อย ป้ องกันเภทภัยที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นที่ปรึ กษาตลอดจนช่วยตัดสิ นใจ
ปัญหาที่สาํ คัญของชีวติ ได้
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของ อมาวสี เถียรถาวร (2532) ศึกษาเรื่ องเจ้าพ่อศรี นครเตา บทบาทและความสําคัญของ
การถือผีในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ กรณี ศึกษาบ้านเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เจ้าพ่อศรี
นครเตา เป็ นผีปู่ตาและบรรพบุรุษผูส้ ร้างบ้านเมืองที่เชื่อกันมาตามตํานาน มีบทบาทต่อชุมชนและวิถีชีวติ ของผูค้ นในระดับ
ปัจเจกบุคคล ซึ่ งระดับปัจเจกบุคคลพบว่า ความเชื่อมีบทบาทเป็ นที่พ่ งึ ทางใจ ส่ วนในระดับชุมชนบทบาทโดยตรงคือ การ
รับรองสถานภาพใหม่ของบุคคล รับรองความศักดิ์สิทธิ์ ของพิธีกรรมชุมชน บทบาทแฝงคือ การควบคุมสังคม รักษา
โครงสร้างสังคม
และงานวิจยั ของสง่า พัฒนาชีวะพูล (2538) ได้ศึกษาเรื่ องเจ้าพ่อพญาแล : ความเชื่อและพิธีกรรม พบว่า บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้ าํ กับกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรม โดยผูน้ าํ ในพิธีกรรมได้แก่ ผูน้ าํ
บวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล คนทรง (เทียม) เฒ่าจํ้า ผูอ้ าวุโสหรื อหัวหน้าครอบครัว คนทรงถือว่าเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทที่สุดด้วยสามารถติดต่อกับเจ้าพ่อพญาแลได้และจะพบปะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ส่ วนพิธีกรรมในบางพิธี
เฒ่าจํ้าและผูอ้ าวุโสสามารถเป็ นผูน้ าํ ในการประกอบพิธีได้

และผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมได้แก่ ลูกผึ้งลูกเทียมและชาวบ้านที่นบั

ถือทัว่ ไป ลูกผึ้งลูกเทียม คือบุคคลที่ได้รับการรักษาจากคนทรงเจ้าพ่อพญาแลให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากนี้ความเชื่อ
และพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลยังสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของนักมานุษยวิทยา สังคมวิทยา ที่กล่าวว่า
องค์ประกอบที่เป็ นปัจจัยทําให้เกิดการคงอยูข่ องพิธีกรรมในสังคมเพราะมีความชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐาน
ของคนในสังคมนั้น ๆ
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ผลการศึกษาค้ นคว้ า
จากการศึกษาประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อําเภอโพนทองเป็ นอําเภอหนึ่ ง
ที่อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยอยูห่ ่ างจากจังหวัดประมาณ 48 กิโลเมตร ชาวอําเภอโพนทองส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังคงยึดถือในประเพณี ฮีตสิ บสองเป็ นแนวปฏิบตั ิกนั ในสังคม
นอกจากนี้ชาวอําเภอโพนทอง ยังมีประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นที่มีความสําคัญต่อชาวบ้าน
ในละแวกนั้นและละแวกใกล้เคียง
ประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง เป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นทั้งคนไทย ที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นของอําเภอโพนทองและคน
ไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูใ่ นตลาดอําเภอโพนทอง ซึ่ งจะจัดงานไม่ตรงกัน รวมทั้งจะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง ที่จดั โดยคนไทยที่อาศัยในอําเภอโพนทอง จะจัดที่หมู่บา้ นเกษตร หมู่ 11 ตําบล
แวง อําเภอโพนทอง ชาวบ้านจะเรี ยกประเพณี น้ ีวา่ งานบวงสรวงสมโภชเจ้ าปู่ กุดเป่ ง โดยจะมีคณะกรรมการและชาวบ้าน
ร่ วมกันจัดงานในวันพุธแรกของเดือน 6 เป็ นประจําทุกปี จุดประสงค์กเ็ พื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชาวบ้าน และกําหนดจัด
งานเพียงวันเดียวเท่านั้น โดยขั้นตอนและการคําเนินการประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งที่ หมู่บา้ นเกษตร หมู่ 11 ตําบลแวง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีดงั นี้
ก่อนวันบวงสรวง ชาวโพนทองจะร่ วมกันจัดเตรี ยมงาน หาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งมหรสพมาร่ วมเฉลิมฉลอง
เมื่อถึงวันพุธแรกของเดือน 6 คณะกรรมการจะนําเครื่ องเซ่นสังเวยอันประกอบด้วย เหล้า 6 ไห ไก่ 6 ตัว เต่าเป็ น 6 ตัว หัว
หมู 1 หัว เป็ ด 1 ตัว ผลไม้ อาหารคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียน โดยจะเริ่ มประกอบพิธีเวลาประมาณ 09.00 น. และเสร็ จ
สิ้ นพิธีกรรมประมาณ 12.00 น. โดยจะมีขา้ ราชการของอําเภอหรื อจังหวัดมาเป็ นประธานในพิธี มีเฒ่าเข้าจํ้าเป็ นผูป้ ระกอบ
พิธี

ซึ่ งเฒ่าเข้าจํ้าจะกล่าวคําบวงสรวงและกล่าวคําถวายภัตตาหาร หลังจากบวงสรวงเสร็ จแล้วจะมีการเล่นไพ่เพื่อถวาย

สักการะแก่เจ้าปู่ กุดเป่ ง ด้วยเชื่อกันว่าเจ้าปู่ กุดเป่ งชอบเล่นการพนัน

ในอดีตทุกปี ของประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งจะมี

นักการพนันเกือบทุกชนิดมารวมตัวกัน และเปิ ดบ่อนการพนันกันอย่างเปิ ดเผย แต่ปัจจุบนั ถูกทางการระงับไปคงมีเพียงแค่
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประกอบพิธีเท่านั้น
เมื่อเสร็ จสิ้ นพิธีกรรมแล้ว คณะกรรมการและชาวบ้านจะร่ วมกันเสี่ ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ในรอบปี นั้น
ตลอดจนสภาพดินฟ้ าอากาศ โดยจะต้มเต่าในนํ้าเดือดแล้วสังเกตลักษณะของนํ้าที่เดือด ถ้านํ้าเดือดแรงหรื อเดือดจัด ทายว่า
ปี นั้น ฝนจะตกตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ถา้ นํ้าเดือดไม่จดั หรื อเดือดไม่แรง ทายว่าปี นั้น จะแห้งแล้ง
ซึ่ งผลจาการเสี่ ยงทายในครั้งนี้ปรากฏว่านํ้าเดือดจัด จึงทายว่าฝนจะต้องตกตามฤดูกาล ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ซึ่ งถือว่าเป็ น
อันเสร็ จสิ้ นพิธีกรรมโดยสมบูรณ์
ต่อจากนั้นชาวบ้านจะนําเครื่ องเซ่นไหว้และเต่าที่ตม้ มาแจกจ่ายรับประทานร่ วมกัน รวมทั้งมีการแสดงมหรสพ
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งหมอลํา กลองยาว การจุดบั้งไฟ ซึ่ งมหรสพนี้มกั ได้รับความอนุเคราะห์มาจากผูท้ ี่มาบนบานขอสิ่ งต่าง ๆ
จากเจ้าปู่ กุดเป่ ง และได้สมความปรารถนา รวมทั้งผูท้ ี่มีความเสื่ อมใสศรัทธาในเจ้าปู่ กุดเป่ งก็จะร่ วมทําบุญและจัดมหรสพใน
วันนี้เช่นกัน
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สําหรับเฒ่าเข้าจํ้า ผูป้ ระกอบพิธีกรรมและผูท้ ี่ชาวบ้านเชื่อว่าสามารถติดต่อกับเจ้าปู่ กุดเป่ งได้น้ นั จากการสอบถาม
ลุงเลื่อน พละสุ เฒ่าเข้าจํ้าคนปัจจุบนั ได้ความว่า ลุงเลื่อนได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูด้ ูแลศาลแห่งนี้ แทนลุงใบ พรมเยีย่ ม
เฒ่าเข้าจํ้าคนเดิม ที่ได้เสี ยชีวิตลง ซึ่ งการเป็ นเฒ่าเข้าจํ้านั้นเจ้าปู่ กุดเป่ งจะเป็ นผูเ้ ลือกเอง โดยคน ๆ นั้นจะต้องเป็ นคน
โพนทองโดยกําเนิด และในแต่ละหมู่บา้ นจะคัดเลือกตัวแทนของหมู่บา้ นมา 1 คน จากนั้นตัวแทนแต่ละหมู่บา้ นจะมา
ประชุมพร้อมกันที่บริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งเพื่อจับฉลากที่คณะกรรมการจัดให้ ใครได้เบอร์ 1 ผูน้ ้ นั จะได้รับเลือกให้เป็ น
ผูด้ ูแลศาลและต้องเป็ นเฒ่าเข้าจํ้าไปตลอดชีวิต ซึ่ งการเลือกเฒ่าเข้าจํ้าคนใหม่จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อคนเก่าได้เสี ยชีวติ ลงแล้ว
(เลื่อน พละสุ , สัมภาษณ์)
เมื่อได้รับคัดเลือกแล้วเฒ่าเข้าจํ้าจะต้องหาไม้ไผ่แก่ ๆ ที่มีความยาวขนาดสองช่วงแขนของตนแล้วนํามาไว้ประจําที่
ศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเสี่ ยงทายให้แก่ผทู้ ี่มาสักการะและสอบถามเรื่ องต่าง ๆ จากเจ้าปู่ กุดเป่ ง โดยผ่าน
เฒ่าเข้าจํ้า อันถือเป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง
ทั้งนี้คาํ ถามที่ถามนั้นจะเน้นเฉพาะคําตอบที่วา่ ใช่ ได้ ไม่ใช่หรื อ ไม่ได้ เท่านั้น เช่น ในช่วงที่มีการสอบนักเรี ยน
มักจะกราบไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งและใช้ไม้ของเฒ่าเข้าจํ้าเป็ นการเสี่ ยงทายว่าตนจะสามารถสอบได้หรื อไม่

และเจ้าปู่ กุดเป่ งจะ

ตอบผ่านไม้เสี่ ยงทายนี้ ซึ่ งถ้าสอบถามแล้ว ได้ตามที่ขอไม้เสี่ ยงทายจะยาวออกมากว่าเดิมอย่างเห็นได้ชดั เจน แต่ถา้ ไม่ได้
ตามที่ขอ ไม้เสี่ ยงทายจะมีความยาวเท่าเดิม การเสี่ ยงทายนี้สามารถกระทําได้ทุกวันและทุกเวลา ยกเว้นวันพระด้วยชาวบ้าน
เชื่อว่าเจ้าปู่ กุดเป่ งจะไม่สิงสถิตย์ที่ศาล

นอกจากนี้เฒ่าเข้าจํ้ายังมีหน้าที่กล่าวคําถวายภัตตาหารที่มีคนนํามาแก้บน และที่

สําคัญคือเป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรมในวันงานประเพณี ไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง (ใบ พลเยีย่ ม, สัมภาษณ์)
นอกจากจะมีประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งที่จดั โดยคนไทยที่ หมู่บา้ นเกษตร หมู่ 11 ตําบลแวง แล้ว ยังมีประเพณี
การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งของคนไทยเชื้อสายจีน ที่จะจัดขึ้นที่ศาลแห่งใหม่ บริ เวณตลาดอําเภอโพนทองและเรี ยก ศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง
นี้วา่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คณะกรรมการและชาวตลาดอําเภอโพนทองจะร่ วมกันจัดงานในวันที่ 6-10 ของเดือนธันวาคม
เป็ นประจําทุกปี รวม 5 วัน 5 คืน ซึ่ งก็จะไม่ตรงกับพิธีกรรมที่จดั ขึ้นที่หมู่บา้ นเกษตร แต่จุดประสงค์ของการจัดงานของทั้ง
สองชุมชนจะเหมือนกันก็คือเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
ในประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งของคนไทยเชื้อสายจีนนี้จะเน้นพิธีกรรมแบบคนจีน คือจะเป็ นการไหว้แบบ
ไหว้เจ้า ไม่มีการกําหนดเครื่ องเซ่นไหว้ ขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของผูม้ าร่ วมพิธีกรรม ไม่มีเฒ่าเข้าจํ้า เป็ นผูป้ ระกอบ
พิธีกรรม ไม่มีเรื่ องการเสี่ ยงทาย และไม่มีการเล่นการพนันประกอบพิธีเช่นพิธีกรรมของไทย มหรสพที่จดั แสดงในงาน
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการแสดงงิ้ว ฉายภาพยนตร์ และมีลิเก ผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมมักเป็ นคนไทยเชื้อสายจีน
จากการศึกษาประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า หน้าที่ของประเพณี การไหว้เจ้า
ปู่ กุดเป่ ง ที่มีต่อชาวโพนทอง โดยเฉพาะที่หมู่บา้ นเกษตร หมู่ 11 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีดงั นี้
1. สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ด้วยชาวอําเภอโพนทองไม่วา่ จะเป็ นคนไทย หรื อคนไทยเชื้อสาย
จีน เมื่อถึงกําหนดวันจัดงานสมโภชบวงสรวงหรื องานไหว้เจ้า ทุกคนต่างมาช่วยกันจัดงานอย่างพร้อมเพรี ยงและเมื่อเสร็ จ
สิ้ นงานแล้วจะเฉลิมฉลองร่ วมกัน รวมทั้งจัดหามหรสพต่าง ๆ มาร่ วมในพิธีกรรม
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2. เป็ นที่พ่ งึ ทางจิตใจ ด้วยชาวอําเภอโพนทองเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วจะเกิดความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเอง
ครอบครัว และสังคม
3. การให้คาํ ทํานายแก่ชุมชนโดยเฉพาะผูท้ ี่มีอาชีพเกษตรกรรม ที่จะได้รับรู้เรื่ องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์
ธัญญาหาร และปริ มาณนํ้าฝนล่วงหน้าก่อนฤดูทาํ นา
และด้านความเชื่อของชาวอําเภอโพนทอง ที่มีต่อประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง รวมทั้งความเชื่อที่มีต่อเจ้าปู่ กุดเป่ ง
มีดงั นี้
1. การประกอบพิธีกรรมไม่วา่ จะเป็ นการบวงสรวงของคนไทยที่หมู่บา้ นเกษตร หรื อประเพณี การไหว้เจ้าของ
คนไทยเชื้อสายจีน ที่ตลาดอําเภอโพนทอง ต่างเชื่อกันว่า เมื่อประกอบพิธีกรรมหรื อทําพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ กุดเป่ งแล้ว จะ
ก่อให้เกิดความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และชาวอําเภอโพนทอง บ้านเมืองจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เกิดความอุดมสมบูรณ์
ในพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
2. เจ้าปู่ กุดเป่ งได้เป็ นที่พ่ ึงทางใจให้แก่ชาวอําเภอโพนทองมาช้านาน ดังที่ นายสมพงษ์ โพธิ์ธิกะ เจ้าของร้านรุ่ ง
พงษ์ ในอําเภอโพนทองกล่าวว่า นับถือและศรัทธาเจ้าปู่ กุดเป่ งมานับตั้งแต่ที่ได้มาอยูท่ ี่อาํ เภอนี้ เพราะทุกครั้งที่มาขอหรื อบน
บานสิ่ งใดกับเจ้าปู่ กุดเป่ ง มักจะได้ตามที่ขอเสมอ (สมพงษ์ โพธิ์ธิกะ, สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับ นายสุ ริยนั ทองสาคํา
ข้าราชการในอําเภอโพนทองที่กล่าว่า จะมาร่ วมงานบวงสรวงเป็ นประจําทุกปี ด้วยมีความเชื่อและมีความศรัทธาเพราะเมื่อ
บนบานขอสิ่ งใดกับเจ้าปู่ กุดเป่ ง มักได้ตามที่ขอทุกครั้ง (สุ ริยนั ทองสาคํา, สัมภาษณ์)
3. ชาวอําเภอโพนทองเชื่อว่า เจ้าปู่ กุดเป่ งจะเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาผืนป่ าในบริ เวณศาลให้คงอยู่ เพราะสังเกตได้วา่
บริ เวณรอบ ๆ ศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งยังคงอุดมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดที่มีอายุมากกว่าร้อยปี และจากการสอบถามผูม้ าร่ วมงาน
ได้รับคําตอบเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าตัดไม้ในบริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง ด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตุภยั พิบตั ิกบั ตนเองและ
ครอบครัว ด้วยทุกคนเชื่อว่าต้นไม้บริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง เจ้าปู่ กุดเป่ งจะเป็ นผูด้ ูแลรักษา หากใครลักลอบตัดไม้ มักจะเกิด
สิ่ งไม่ดีแก่ตนเองและครอบครัว แต่หากไม้น้ นั ล้มมาเองแล้วต้องการนําไปใช้ประโยชน์กส็ ามารถมาขอที่ศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งได้
ดังเช่นที่เจ้าอาวาสวัดนิยมคณาราม ที่มาขอไม้จากเจ้าปู่ กุดเป่ งไปสร้างกุฎิให้พระ ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้บริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง
กลายเป็ นแหล่งอนุรักษ์ตน้ ไม้ให้ไปโดยปริ ยาย
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผลการศึกษาประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด : การวิเคราะห์
เชิงหน้าที่นิยม สอดคล้องกับเอกสารที่ศึกษา ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมักจะมีพิธีกรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งเพื่อเป็ นหลักประกัน
ความมัน่ คงทางจิตใจ และเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วจะช่วยสร้างความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตน โดยพิธีกรรมจะมีบทบาทในการ
สร้างความศรัทธา ความเชื่อมัน่ และความรู ้สึกร่ วมกัน (วิชาภรณ์ แสงมณี 2525: 1) นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของของสุ เทพ สุ นทรเภสัช (2511) อมาวสี เถียรถาวร (2532) และสง่า พัฒนชีวะพูล (2538) ที่กล่าวถึงความเชื่อ
และหน้าที่ของผีปู่ตาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่วา่ ผีปู่ตาจะเป็ นผีบรรพบุรุษ ที่มีบทบาทเป็ นที่พ่ งึ ทางใจ สามารถดล
บันดาลในสิ่ งต่าง ๆ ได้ตามที่บนบาน และผีปู่ตานี้ยงั คอยช่วยดูแลรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุ ขในสังคม การเลี้ยงผีปู่
ตามักจะกระทํากันในพุธแรกของเดือนหก
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ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้วา่ เจ้าปู่ กุดเป่ ง คือผีปู่ตาตามความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ด้วยเจ้าปู่ กุดเป่ ง
เป็ นที่พึงทางใจให้แก่ชาวอําเภอโพนทองที่มีความเชื่อ

ความศรัทธา

รวมทั้งเจ้าปู่ กุดเป่ งยังทําหน้าที่ในการดูแลรักษา

บ้านเมืองให้มีความสงบสุ ข ช่วยพิทกั ษ์ป่าไม้ในบริ เวณศาลให้คงอยู่ ซึ่ งลักษณะความเชื่อและหน้าที่ดงั กล่าวของเจ้าปู่ กุด
เป่ งเป็ นลักษณะเดียวกันกับผีปู่ตาตามความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
นอกจากนี้ประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด : การวิเคราะห์เชิงหน้าที่นิยม ยังมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีหน้าที่นิยมทางสังคมวิทยา

มานุษยวิทยา ที่วา่ สิ่ งที่มนุษย์ยดึ ถือหรื อปฏิบตั ิจะเป็ นสิ่ งที่มีหน้าที่ มี

ประโยชน์ ถ้าสิ่ งใดไม่มีประโยชน์หรื อไม่มีหน้าที่ สิ่ งนั้นจะสูญหายหรื อถูกยกเลิกไป
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประเพณี การไหว้ศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง จะกระทําพิธีโดยชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนไทยที่อาศัย
อยูใ่ นหมู่บา้ นเกษตร หมู่ 11 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยูใ่ นตลาด
อําเภอโพนทอง ซึ่ งการจัดประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งที่หมู่บา้ นเกษตรนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธแรกของเดือนหกของทุกปี
โดยจะเรี ยกประเพณี น้ ี วา่ งานสมโภชบวงสรวงเจ้าปู่ กุดเป่ ง และจะจัดงานเพียงวันเดียว โดยขั้นตอนในการประกอบ
พิธีกรรมจะเน้นพิธีกรรมแบบไทย มีเจ้าพิธีคือ เฒ่าเข้าจํ้า เป็ นผูป้ ระกอบพิธีและเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อกับเจ้าปู่ กุดเป่ ง
รวมทั้งมหรสพที่นาํ มาแสดงจะเป็ นประเภทหมอลํา
ส่ วนประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ งของคนไทยเชื้อสายจีน จะจัดระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคมของทุกปี รวม 5 วัน
5 คืน คนไทยเชื้อสายจีนจะเรี ยกศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งนี้วา่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง การประกอบพิธีกรรมจะเน้นการเซ่นไหว้แบบ
ประเพณี จีน คือ การไหว้เจ้า ไม่ตอ้ งมีเจ้าพิธีเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อ และมหรสพจะเน้นการแสดงงิ้วเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตามประเพณี การไหว้ศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งของทั้ง 2 กลุ่ม ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการความเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ชาวอําเภอโพนทองมีต่อประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของประเพณี ที่มีต่อสังคมของชาวอําเภอโพนทอง จนทําให้เป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่นที่มีชื่อเสี ยง.
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง มีหน้าที่ต่อสังคมของชาวอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
1 สนับสนุนความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยทุกคนจะรับรู้ร่วมกันว่าวันพุธแรกของเดือนหกของทุกปี
จะเป็ นวันสมโภชบวงสรวงเจ้าปู่ กุดเป่ ง ดังนั้นทุกคนจะมาช่วยกันจัดงานอย่างพร้อมเพรี ยง พร้อมทั้งมีการจัดหามหรสพ
มาร่ วมเฉลิมฉลองกันภายในงาน ซึ่ งถือว่าเป็ นการทําบุญอย่างหนึ่ง
2 ด้านจิตใจ ผูเ้ ข้าร่ วมในประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง เชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วตนเอง ครอบครัว จะ
เกิดความเป็ นสิ ริมงคล มีความสุ ขกาย สุ ขใจ ทํามาหากินได้เจริ ญรุ่ งเรื อง ดังที่ได้สอบถามผูท้ ี่มาร่ วมพิธีพบว่า มักเป็ นบุคคล
ที่ได้ประกอบพิธีกรรมมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และยังมีการชักชวนบุคคลในครอบครัวให้เข้ามาเข้าร่ วมพิธีกรรมด้วย
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3 ด้านการทํานายเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร โดยเฉพาะผูท้ ี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ ง
ผูท้ ี่มาร่ วมพิธีกรรมนอกจากจะมีความเชื่อและความศรัทธาในเจ้าปู่ กุดเป่ งแล้ว ยังต้องการทราบผลของการเสี่ ยงทายจากการ
ต้มเต่า และเชื่อว่าในปี นั้นพืชพันธัญญาหารจะเป็ นไปตามผลของการเสี่ ยงทาย
4 แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผูม้ ีพระคุณที่ช่วยรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุ ขและความร่ มเย็น รอดพ้น
จากภัยอันตราย ด้วยความเชื่อและความศรัทธานี้เองที่ทาํ ให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์และรักษาประเพณี น้ ี ให้คงอยูส่ ื บไป
ความเชื่อของชาวอําเภอโพนทอง ที่มีประเพณี การไหว้เจ้าปู่ กุดเป่ ง มีดงั นี้
1 เชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วจะเกิดความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ด้วยชาวบ้านมีความเคารพ
และศรัทธาต่อเจ้าปู่ กุดเป่ งมาเป็ นเวลานาน
2 เชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้วจะเกิดความสงบสุ ขในบ้านเมือง เพราะเจ้าปู่ กุดเป่ งจะช่วยป้ องกันเหตุเภทภัย
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ด้วยชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าปู่ กุดเป่ งเปรี ยบเสมือนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอําเภอโพนทองที่จะพิทกั ษ์ปกป้ องและ
คุม้ ครองให้คนในสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ดังจะเห็นว่าเมื่อถึงวันพุธแรกของเดือนหก ชาวโพนทองจะร่ วมแรงร่ วมใจในการจัด
พิธีกรรมกันอย่างพร้อมเพรี ยงตามความเชื่อที่มีมานานจนกลายเป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่น
3 เชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมแล้ว เจ้าปู่ กุดเป่ งจะดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
และความอุดมสมบูรณ์เรื่ องนํ้าได้ ดังจะพบมีพิธีเสี่ ยงทายในการประกอบพิธีกรรมและถือว่าเป็ นส่ วนความสําคัญส่ วนหนึ่ง
ของพิธีกรรม เพราะชาวบ้านโดยส่ วนใหญ่จะเชื่อในผลการทํานายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
4 เชื่อว่าเจ้าปู่ กุดเป่ งเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาป่ าไม้ในบริ เวณศาล จากสังเกต บริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งยังคงมีตน้ ไม้นานา
พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และมีอายุนบั ร้อยปี เป็ นจํานวนมาก เพราะทุกคนเชื่อว่าหากใครลักลอบตัดไม้ในบริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ ง
จะเกิดสิ่ งที่ไม่ดีต่อตนเองและครอบครัว ดังนั้นบริ เวณศาลเจ้าปู่ กุดเป่ งจึงยังคงมีแต่ตน้ ไม้ที่มีขนาดใหญ่อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
5 ชาวบ้านมีความศรัทธาและมีความเชื่อต่อเจ้าปู่ กุดเป่ งเป็ นอย่างมาก เพราะทุกครั้งที่ตอ้ งการสิ่ งใดหรื อมีปัญหา
ใด มักจะขอให้เจ้าปู่ กุดเป่ งช่วยหรื อดลบันดาลสิ่ งต่าง ๆ ให้ โดยจะให้เฒ่าเข้าจํ้าเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อเจ้าปุ่ กุดเป่ งและ
เสี่ ยงทายจากไม้เสี่ ยงทาย และหากจะได้ในสิ่ งที่ปรารถนา ไม้เสี่ ยงทายจะยาวกว่าเดิม แต่ถา้ ไม่ได้ดงั ที่ปรารถนา ไม้เสี่ ยง
ทายจะมีความยาวเท่าเดิม
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาประเพณี การไหว้ศาลปู่ กุดเป่ ง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด: การวิเคราะห์เชิงหน้าที่นิยม ถือได้
ว่าเป็ นการศึกษาประเพณี ความเชื่อที่มีต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของคนในอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เท่านั้น ดังนั้นจึงควรที่ได้มี
การศึกษาประเพณี ความเชื่อที่มีต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของคนในท้องถิ่นอื่น ๆ โดยอาจจะเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบในส่ วนที่
เหมือนกันและต่างกัน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงแนวร่ วมทางวัฒนธรรมความเชื่อที่มีต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของสังคมทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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