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บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง  
การบนบาน บวงสรวง: แนวคิด หลักการ และอิทธิพลต่อสังคมไทย 

 

บทคัดย่อ  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด 
หลักการและอิทธิพลต่อสังคมไทย”  นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
แนวคิด และประวัติความเป็นมาของการบนบาน บวงสรวงท่ีปรากฏใน
สังคมไทย  ศึกษาอิทธิพลของการบนบาน บวงสรวงที่มีต่อสังคมไทย  
และศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมเชิงพุทธของการบนบาน บวงสรวง 
กรณีศึกษาการบนบาน บวงสรวงต่อพระพุทธชินราช ท าการศึกษาเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแบบความเรียง ใช้กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลกับ
ผู้มาบนบานฯ ต่อพระพุทธชินราชซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ   
  ผลการวิจัย พบว่า  ผู้บนบานจะขอบนบานในเรื่อง ขอให้
ได้ลูกและเรียนเก่ง  ขอให้หายป่วย  ขอให้ได้ของหายกลับคืน ขอให้ถูก
หวยรวยเบอร์  ขอให้เรียนเก่ง ขอให้ได้เกรดคะแนนดี  ขอให้มีโชคลาภ 
ขอให้มีฐานะดี ร่ ารวย  ขอให้ได้ต าแหน่ง  ขอให้ได้เลื่อนยศ  แต่
หลักการการบนบานนั้นก็จะมีการแก้บนตามที่ตกลง ซึ่งเครื่องบนบาน
จะมีพวงมาลัย  ละครร า หัวหมู ผลไม้ ไข่ต้ม ดอกไม้ บายศรี มากราบ
ไหว้หลวงพ่อ  ขอเป็นลูกหลวงพ่อ บวชแก้บน  ท าดีแก้บน ให้ทานแก้
บน  เลี้ยงเพลพระสงฆ์ เลี้ยงอาหารแก่นักเรียน เป็นเจ้าภาพบวชพระ
แก้บน  
 ตามวิถีชีวิตของชาวอินเดียโบราณมีความเช่ือเรียกว่ายัญพิธี  
ซึ่งมีแนวโน้มไปในการเบียดสัตว์ ฆ่าสัตว์บูชายัญ แต่ตามจริยธรรมเชิง
พุทธแล้ว พระพุทธเจ้าปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เรียกว่า พลีกรรม ๕  

เป็นลักษณะการท าหน้าที่ทางสังคมที่ดี สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  หนึ่ง
ในพลีกรรม ๕ นั้นคือ เทวตาพลี คือปฏิบัติตนที่ดีต่อเทวดา   อัญเชิญ
มาร่วมพิธีเพื่อรับรู้ และขอให้ช่วยคุ้มภัย ให้โชคลาภ ให้ปลอดภัยแก่
ชีวิต  มีกรณีตัวอย่างที่ท าพิธีบนบาน บวงสรวงแล้วได้ผล นั่นคือธรรม
บาลกุมารที่รับท้าตอบปัญหา ๓ ราศีกับกบิลพรหมได้ชัยชนะ ก็ถือ
ก าเนิดจากการบนบานกับรุกขเทวดาประจ าต้นไทรโดยพ่อแม่เศรษฐี   
จึงเกิดอิทธิพลแก่คนไทยท าพิธีบนบาน บวงสรวงเพื่อขอบุตรหรือโชค
ลาภอื่น ๆ  นอกจากบนบานกับพระพุทธชินราชแล้ว  ยังบนบานกับ
หลวงพ่อหรือสิ่งเคารพอื่น ๆ ด้วย 
  แม้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธแต่ก็ยังมีเรื่องพิธีกรรมการ
บนบาน บวงสรวงอยู่ มิใช่แต่พิธีกรรมของชาวบ้านเท่านั้น  แม้แต่
พิธีกรรมที่เป็นของพระพุทธศาสนาศาสนาโดยเฉพาะก็ยังมีพิธีกรรมนี้
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  ทั้งนี้สอดคล้องกับการเปรียบเทียบสังคมกับต้นไม้
ที่มีสะเก็ด กะพี้และแก่น สังคมพุทธมีการยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และทางสังคม ยืดหยุ่นตามเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเชิง
พุทธด้วยเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง  ถือพิธีบนบาน บวงสรวงด้วยสติ
บนฐานจริยธรรมเชิงพุทธ ๓ ระดับ คือ ระดับต้นได้แก่ ศีล ๕ 
ระดับกลาง ได้แก่กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และระดับสูง ได้แก่มรรค
มีองค์ ๘ ประการ 
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บทน ำ 
Planning and Creativity การบนบาน บวงสรวง มีอยู่จริงตั้งแต่สังคมอดีตกาล  แต่เราอยากจะรู้ลึก ๆ ต่อไปว่า พระพุทธศาสนามองเรื่องนี้อย่างไร แล้ว
สังคมไทยในฐานะสังคมพุทธในยุคปัจจุบันมองเรื่องนี้อย่างไร อันที่จริงก็ชัดอยู่แล้วว่า  พระพุทธศาสนามีทัศนะตรงกันข้าม   
แล้วจึงปฏิรูป ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนมาเป็นหัวข้อธรรมต่าง ๆ  เช่น พระพรหม ซึ่งศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นผู้สร้างโลก สร้าง
สรรพสิ่ง  แต่พระพุทธเจ้าก็ปรับเปลี่ยนเป็นพรหมวิหารธรรม แปลว่า ธรรมส าหรับปฏิบัติของบุคคลท่ีจะได้ช่ือว่าเป็นผู้ใหญ่
แท้จริง  ยัญพิธี ปรับเปลี่ยนเป็นพลีกรรม อย่างนี้เป็นต้น   ดังนั้น เรื่องนี้ รายละเอียดมีอย่างไร  จะแสดงไว้ในวิจัยนี้  จึงบอกได้
ว่า   สมควรท าการวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อได้รับความกระจ่างและศึกษากรณีในเชิงวิชาการต่อไป  
 ถ้ามองในแง่ความส าคัญแล้ว   ต้องยกมาสู่ค าว่า   ความเช่ือ  (belief)   ของการบนบาน ผู้เขียนถือว่า  ความเช่ือเป็น
ความจ าเป็นประจ าตัวของแต่ละบุคคล  คือว่าทุกคนจะมีความเช่ือต่ออ านาจอันศักดิ์สิทธิ์  แม้จะเชื่อในเรื่องที่แตกต่างกันไป
หรือเช่ือในเรื่องเดียวกันแต่ต่างมุมมองกันก็ตาม  เราแบ่งความเช่ือนี้เป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนหลังกับส่วนหน้า  ความเช่ือส่วนหลัง
นั้น หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งตรงกับเหตุปัจจัยที่ตนท าไว้จริง  ๆ  เช่นว่า  เราเคยตีงูจนหลังหัก เลื้อยต่อไปไม่ได้  ผล
แห่งการกระท านั้นท าให้ตนต้องปวดหลังซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับอาการที่ตนตีงูหลังหักนั้นจริง  ๆ  อย่างนี้จะเรียกว่าเช่ือตาม
กรรม  ในพระพุทธศาสนาได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ด้วยค าว่า  กัมมสกตาสัททา  แปลว่าเช่ือในกรรมที่เป็นของตนหรือที่ตนท า  จะจริง
หรือไม่จริงนั้น ให้คิดวัดเอาจากเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต   ส่วนความเช่ือส่วนหน้านั้น เป็นเรื่องอนาคต เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นกับ
ตน อันนี้ว่าโดยประสบการณ์เชิงประจักษ์แล้วทุกคนอาจจะเช่ือบ้างเพียงครึ่งหนึ่งก่อน แต่ก็ด้วยความเช่ือกรรมเป็นหลักตามนัย
พระพุทธศาสนาที่ให้เช่ือกรรมว่าเป็นทายาท มีกรรมเป็นสรณะ คงจะต้องมีวันใดวันหนึ่งเกิดกับตนแน่ ๆ  แต่ก็พูดไม่ได้เต็มปาก
ว่าจะเกิดจริงคือเช่ือครึ่งเดียว ในความรู้สึกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แน่ ๆ   ส่วนครึ่งที่เหลือนั้นเผื่อไว้ว่าจะไม่เป็นไปตามที่เช่ือจริง
ได้ ประเด็นนี้แหละที่ท าให้คนเราต้องคิดที่จะท าการบนบานไว้กันพลาด  หรือว่า เรื่องที่บนบานนั้นส าคัญต่อชีวิตมาก  เพราะ
ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง และยังคิดว่าจะมีอ านาจเหนือธรรมชาติช่วยได้ จึงมีพิธีบนบาน  เช่นสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่ง
โอกาสมาครั้งเดียว หรือนาน ๆ มาครั้งหนึ่งในรอบปี  ถ้าพลาดคราวนั้นแล้ว ก็หมดโอกาสต่อไปจริง ๆ ถึงแม้โอกาสไม่หมด แต่
อายุของเรามีขอบเขตจ ากัด  ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาด ต้องท าพิธีบนบานขอความช่วยเหลือจากเทพเบื้องต้นดังว่านี้  
ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้  การบนบาน ถือว่าอิงอยู่กับความเช่ือ เช่นเช่ือว่า องค์เคารพที่ตนบนบานนั้นจะให้ผลแก่ตนได้จริง จึง
ท าเง่ือนไขว่า  จะน าสิ่งของที่เช่ือว่าองค์เคารพจะโปรดปรานมาแก้บน ณ ที่นี้ผู้บนบานมีความเช่ือว่าพระพุทธชินราชจะให้ผล
สิ่งที่ตนบนบานจริง   จึงท าสัตยสัญญาว่าจะแก้บนด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นว่า หัวหมู ผลไม้ ไข่ต้มเป็นต้น  จึงเป็นประเด็นท่ีนี้ว่า 
ปัจจัยที่ท าให้คน นั้นบนบานคืออะไรและเรื่องที่ตามมาคือผลลัพธ์ของการบนบาน อาจจะเป็นไปได้ว่า ผลลัพธ์ของการบนบาน
นั้นจะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือได้ใกล้เคียง เช่นว่า บนบานไว้ขอให้ได้บุตรชาย  แต่ก็ได้เหมือนกัน แต่เป็นบุตรหญิงอย่างนี้  
บนบานว่าให้สอบได้ที่หนึ่ง แต่ได้เหมือนกัน แต่เป็นที่สองที่สามอย่างนี้ 
 การบนบานนี้ต่างจากการอ้อนวอน ซึ่งการอ้อนวอนนี้สามารถอ้อนวอนได้โดยไม่ต้องมีการแก้บน คือแม้จะได้ผลตามที่
ตนอ้อนวอนแล้วก็ไม่ต้องแก้บนด้วยสิ่งใด ๆ ส่วนการอธิษฐาน การขอพร  การบวงสรวงก็เช่นเดียวกัน คือขอให้ได้ตามที่ตน
ปรารถนา เมื่อได้ผลแล้วก็ผ่านไป  ไม่ต้องแก้บนหรือสะเดาะเคราะห์ด้วยสิ่งของอะไรทั้งสิ้น 
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เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่า  การบนบานนี้มีต านานมาอย่างไร ถ้าเช่ือมโยงไปยังศาสนาโดยเฉพาะศาสนาเทวนิยมแล้ว การเซ่นสรวง 
การสังเวยเพื่อให้เทพนั้นโปรดปรานเป็นลักษณะเดียวกันหรือไม่  มั่นใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน  เห็นได้จากแม่กาลี  องค์เทพเคารพ
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งท่านโปรดเลือดสด ๆ จากการตัดคอแพะและน าเลือดที่พุ่งออกจากคอแพะนั้นแล้วไปสังเวยเจ้าแม่กาลีเพื่อไถ่
บาปให้แก่มนุษย์ เป็นท่ีมาของค าคติโบราณว่า  แพะรับบาป ซึ่งหมายถึงใช้ชีวิตแพะรับบาปแทนมนุษย์ ท าให้มนุษย์พ้นบาป  
แทนที่ตนจะไปตกนรกกลับเข้าสู่สวรรค์ได้ ส่วนแพะนั้นต้องตายไป แต่พระพุทธศาสนาถือการไม่เบียดเบียนเป็นหลัก ตั้งอยู่บน
ความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ 
 ประเทศไทย กล่าวขานกันว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนา มีจริยธรรมพ้ืนฐานคือศีล ๕ ซึ่งข้อท่ี ๑ ว่าด้วยเรื่องการงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ แล้วท าไมละหัวหมูที่น ามาบนบานนั้นแม้เป็นหัวหมูที่ตายแล้วแต่ก็เป็นการใช้ชีวิตสัตว์อยู่นั่นเอง  น ามาสังเวยเป็นการ
แก้บน ถ้าพูดในท านองกับแพะรับบาปแล้ว ก็คือหมูน าโชคนั่นเอง  เพราะหมูยอมตายที่ท าให้คนพ้นเคราะห์ได้โชคชัยแก่ชีวิต  
กรณีตัวอย่างที่พระวิหารพระพุทธชินราช  ได้รับค ากล่าวเล่าขานกันว่า  บนบานแล้วได้ผล โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทหารการรบใน
สงคราม   
 ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชน ั้น ทุกครั้งที่ออกสงครามจะน าพลไปกราบนมัสการพระพุทธชินราช
พร้อมกับรับน้ ามนต์หน้าพระวิหารจากโอ่งน้ ามนต์ ๒ ลูกตั้งอยู่ ๒ ข้างทางเข้าพระวิหาร เมื่อรบกลับมาแล้วก็เข้ากราบนมัสการอีก
ครั้งหนึ่ง  ท าอย่างนี้เป็นกิจวัตร   นอกจากนี้ การสอบเข้าเป็นทหาร การเพื่อเลื่อนยศ เลื่อนขั้น  ก็ท าพิธีบนบานเพื่อให้ได้ตามที่
ปรารถนา  กรณีหนึ่ง เป็นการบนบานเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในท านองว่าขอให้ได้ค้าขายดีมีก าไร ปรากฏว่าได้ตามที่บนบานจริง 
ๆ   แล้วก็แก้บนนั้นด้วยหัวหมู ผลไม้ ไข่ต้มเป็นต้น   ประเด็นนี้เป็นความโปรดปรานของพระพุทธชินราชหรือ  หรือว่าเป็นความ
เช่ือของคนบนบานเองว่าจะให้หัวหมูน าโชคให้ได้  ดังนั้น น่าจะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องศึกษาถึงต านานการบนบานและปัจจัยที่
ท าให้คนต้องบนบานพร้อมด้วยผลลัพธ์จากการบนบานนั้น  
  ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วตั้งอยู่บนฐานของความไม่เบียดเบียน หลีกเลี่ยงการกระท าด้วยความโลภ ความ
โกรธ และความหลง มีจริยธรรมเชิงพุทธยอมรับค าติชมจากบัณฑิตชน จะเห็นได้จากสูตรหนึ่ง ช่ือมหาปทานสูตร ตอนบรรพชิต  
เมื่อพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีก    ได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์  (บรรพชิต  )จึงตรัส
ถามนายสารถีว่า     
  ‘สหายสารถี ชายคนนี้ถูกใครท าอะไรให้ ทั้งศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่น ๆ’    
 นายสารถีทูลตอบว่า ‘ขอเดชะ ผู้นี้ช่ือว่า บรรพชิต,    
  ท าไม เขาจึงช่ือว่า บรรพชิต? 
  ผู้นั้นช่ือว่าบรรพชิต เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดี การประพฤติสม่ าเสมอเป็นความดี การท ากุศลเป็นความดี 
การท าบุญเป็นความดี การไม่เบียดเบียนเป็นความดี และการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดี    . 
  พระเจ้าข้า บรรพชิตนี้ ดีแท้ เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดี การ 
ประพฤติสม่ าเสมอเป็นความดี การท ากุศลเป็นความดี การท าบุญเป็นความดี การไม่เบียดเบียนเป็นความดี และการอนุเคราะห์หมู่
สัตว์เป็นความดี     
  ถ้าเช่นนั้น   เธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้น”1 
   ในกันทรกสูตร แห่งมัชฌิมนิกาย  พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะการท าให้ตนและคนอื่นให้เดือดร้อน ประกอบตนและคนอื่นให้
เดือดร้อน ว่า   
     “บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วก็ดี เป็นพราหมณ์มหาศาลก็ดี  ......พระราชารับสั่ง
อย่างนี้ว่า ‘จงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี ้ บู ชา

ยัญ จงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าแกะประมาณเท่านี้บูชายัญ(จงฆ่าม้าประมาณเท่านี้บูชายัญ  )จงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้
เพื่อท าเสาบูชายัญ จงเกี่ยวหญ้า ประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้น’ เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดี เป็นคนรับใช้ก็ดี เป็นคนงานก็ดีของพระราชา
นั้น ถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน้ าตานองหน้า ร้องไห้ไปท างานไป    ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า เป็นผู้ท าตนให้
เดือดร้อน หมั่นประกอบในการท าตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ท าผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการท าผู้อื่นให้เดือดร้อน”1 
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วัตถุประสงค์ /ค าถามวิจัย/ปัญหาท่ีต้องการทราบ  
 ๑) (  เพื่อศึกษาแนวคิด และประวตัิความเป็นมาของการบนบาน บวงสรวงท่ีปรากฏใน
สังคมไทย 
 ๒ ) (  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบนบาน บวงสรวงท่ีมีต่อสังคมไทย 
  )๓)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมเชิงพุทธของการบนบาน บวงสรวง กรณีศึกษา
การบนบาน บวงสรวงต่อพระพุทธชินราช 
 

จากพุทธพจน์ข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า การประกอบพิธีบูชายัญด้วยการชีวิตอื่น ๆ นั้น ย่อมเดือดร้อนแน่นอน  ยิ่งไปกว่านั้นท า
ให้คนสนองงานประกอบพิธีกรรมนี้ก็เดือดร้อน มีภัยคุกคาม ร้องไห้ไป ท างานไป ใช้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุข พระองค์เห็นความทุกข์
ทรมานประการนี้จึงตรัสข้อบัญญัติเรื่องพรหมจรรย์ประกอบด้วยนัย ๑๐ ประการ หนึ่งใน ๑๐ ประการนี้คือ เบญจศีล  ซึ่งข้อ ๑ 
ว่าด้วยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  
  ดังกล่าวมานี้ ท าให้เราทราบถึงคนปฏิบัติต่อพิธีกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ให้สิ่งเคารพนั้นพึงพอใจ ถ้า
ตนไหว้ดีพลีถูก ก็สามารถบันดาลให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาเร็วพลัน ขณะเดียวกัน ถ้าไหว้ไม่ดี พลีไม่ถูกก็ได้รับเคราะห์กรรม ถูก
ธรรมชาติคุกคาม  เมื่อถูกธรรมชาติคุกถาม ก็คิดว่าธรรมชาติเหล่านี้มีเทพสิงสถิตอยู่ จึงเป็นท่ีมาเทพประจ าธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 
ดวงอาทิตย์ มีเทพประจ าคือ สุริยเทพ ดวงจันทร์ มีเทพประจ าคือจันทรเทพ แม่น้ า มีเทพประจ าคือพระแม่คงคา ลม มีเทพ
ประจ าคือ พระวายุ ต้นไม้ มีเทพประจ าคือ รุกขเทพ ด้วยการที่มนุษย์คิดว่า ธรรมชาติต่าง ๆ มีเทพประจ านี้ จึงท าการเคารพ
ธรรมชาติ ถือธรรมชาติเป็นที่พึ่ง เรื่องนี้  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งเป็นลักษณะความเข้าใจมนุษย์ในยามมีภัยคุกคามว่าจะคิด
อย่างไร และแยกที่พ่ึงแบบใดแท้จริงหรือไม่แท้จริงไว้ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า   
    “มนุษย์จ านวนมาก ผู้ถูกภัยคุกคาม ต่างถึงภูเขา ป่าไม้ อาราม และรุกขเจดีย์เป็นสรณะ”  
  “นั่นมิใช่สรณะอันเกษม นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ท้ังปวง” 
            “ส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณา เห็นอริยสัจ ๔ ประการคือ 
ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึง ความสงบระงับทุกข”์ 
   “นั่นเป็นสรณะอันเกษม น่ันเป็นสรณะอันสูงสุด เพราะผู้อาศัยสรณะเช่นนั้น ย่อมพ้นจากทุกข์ท้ังปวงได้”1 
  ดังนั้น ด้วยความสนใจที่ศึกษาเรื่องนี้  ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาถึงแนวคิด ประวัติ หลักการอิทธิพล ตลอดถึงจริยธรรม
พุทธต่อการบนบาน บวงสรวง มีความขัดแย้ง หรือเห็นพ้องกันอย่างไร สังคมพุทธไทยเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องนี้อย่างไร มีความเช่ือ
ต่อการบนบาน บวงสรวงในลักษณะใด คนท่ีมาบนบานกับพระพุทธชินราชนั้นประสบผลส าเร็จในเรื่องใดบ้าง แล้วแก้บนด้วย
อะไร 
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ค าจ ากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย  
 การบนบาน  หมายถึง  การขอให้ได้ในสิ่งท่ีตนหวังกับองค์เคารพที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่ง เมื่อได้
ตามที่บนบานแล้วก็น าสิ่งของที่บนบานไว้นั้นมาแก้บนตามสัญญา  การบนบานนี้จะมีเครื่องบนบานเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่ต้ม ดอกไม้ แต่ผลไม้จะเป็นผลไม้ที่ดิบและสด ๆ  หรือขึ้นอยู่กับองค์
เคารพน้ัน ๆ จะโปรดเครื่องแก้บนเป็นอะไร   
 บานบวงสรวง  หมายถึงการบอกกล่าว การขออนุญาตต่อเทพยดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ที่นั้น ๆ 
รวมไปถึงบวงสรวงดวงวิญญาณของบุรพชนท่ีมีเดชมีอ านาจท่ีสถิตอยู่ท่ีตรงนั้นหลายภพหลายชาติ ซึ่งผู้
บวงสรวงไม่อาจรู้ได้ว่าวิญญาณอะไรหรือของใครบ้าง แต่ก็เชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่ท่ีนั่น   ขณะเดียวกันนี้ มี
การขอพร ขอโชคลาภ  ให้ได้ในสิ่งที่ตนหวัง เครื่องบวงสรวง จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่
ต้ม ดอกไม้  แต่ผลไม้จะเป็นผลไม้ที่สด ๆ  มีการจุดธูปเทียนจ านวนมาก ๆ  
 การสังเวย  หมายถึง พิธีการที่ท าขึ้นเพ่ือสนองตามเทพประสงค์ที่ตนได้รับความส าเร็จ เช่นการสู้รบ
ในสงครามได้ชัยชนะแล้วท าพิธีสังเวยด้วยสิ่งมีชีวิต เพราะเช่ือว่าความส าเร็จในการสู้รบนั้นมีเทพเบื้องบน
ช่วยเหลือ  จึงสังเวยเทพเจ้าเหล่านั้นตอบแทน   เครื่องสังเวยเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ แต่ที่นิยมน ามาสังเวยก็มี
แพะ แกะ โค ลูกโค เป็นต้น โดยความจริงแล้ว  จะเป็นการสังเวยด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดใดนั้นก็ข้ึนอยู่กับเทพเจ้า
องค์นั้นว่าจะโปรดปรานอะไร เช่นการสังเวยเลือดแพะสด ๆ ต่อเจ้าแม่กาลี ก็แสดงให้เห็นว่าแม่กาลีนั้น
โปรดเลือดแพะสด ๆ เมื่อท่านรับสังเวยแล้ว  แม่กาลีนั้นจะปลดเปลื้องไถ่บาปให้แก่คนผู้สังเวยนั้น เป็นที่มา
ของคติโบราณว่า แพะรับบาป (ไม่ใช่การแก้บน  )  
  การบูชายัญ หมายถึง คือการฆ่าสิ่งมีชีวิต มี แพะ แกะ โค เป็นต้น  เพื่อสังเวยเทพเจ้าในโอกาส
ประสบความส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่นความส าเร็จจากการสูร้บ  คือกษัตริย์สมัยโบราณแห่งกรุงพาราณ
สี ประเทศอินเดีย  ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกรบ  เมื่อรบได้ชัยชนะกลับมาแล้ว ก็ฆ่าม้านั้นบูชายัญ ณ ท่า
น้ าคงคาเมืองพาราณสี ช่ือว่าท่าน้ าอัศวเมธ   ซึ่งค าว่า   อัศวเมธนี้ก็เป็นหนึ่งในมหายัญ ๕ ประการ 1   
  จริยธรรมเชิงพุทธ  หมายถึง การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขั้นต้น คือ ศีล ๕ จริยธรรมขั้นกลาง 
คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ และจริยธรรมขั้นสูง คือ มรรค ๘   
  แนวคิด  หมายถึง แนวคิดที่มีต่อเรื่องบนบาน บวงสรวง บูชายัญ การสังเวย อิทธิพลที่ต่อ
สังคมไทย แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงพุทธที่ต่อการบนบาน บวงสรวง การสังเวย 
  ประวัติ หมายถึง ก าเนิดและพัฒนาการ รวมถึงกรณีตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อคนไทยมาถึงปัจจุบัน
ในเรื่องของการบนบาน การบวงสรวง การสังเวย  ประวัติของพระพุทธชินราช ประวัติพระศรีรัตนมหาธาตุ 
ประวัติเมืองพิษณุโลก  
  หลักการ หมายถึง การเลือกบนบาน ต่อองค์เคารพนั้นที่จะให้ผลตามที่ตนบนบานได้ เช่นกรณี
บนบานกับหลวงพ่อโสธรเพื่อขอบุตรและโชคลาภ  วิธีบน จุดธูป ๑๖ ดอก และพวงมาลัย วิธีการแก้บน แก้
ตามค ากล่าว  ศาลหลักเมืองบนบานเพื่อขอความมั่นคงในหน้าที่การงาน  วิธีบน จุดธูป ๓ ดอก เทียน ๑ 
เล่ม ผ้าแพร ๓ สี ดอกบัว  วิธีการแก้บน ถวายพวง มาลัย หรือผูกผ้า ๓ สี พระพรหมเอราวัณบนบานเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าขาย การงาน การเรียน  วิธีบน จุดธูป ๑๒ ดอก น าดอกดาวเรืองไหว้ทั้ง ๔ หน้าของ
องค์พระพรหม วิธีการแก้บน ให้แก้ค าท่ีเคยกล่าวมา หรือ ร าแก้บน 
  อิทธิพล  หมายถึง ความนิยม ความเช่ือที่มีอิทธิพลให้ตนบนบานฯ สามารถโน้มน้าวให้เป็นไป
ตามความประสงค์ของตนได้    
  สังคมไทย หมายถึง    สังคมที่เป็นพุทธศาสนิกชน ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาศัย  มีความเช่ือ
กรรม ถือว่าท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี ความกรรมชั่วย่อมได้รับผลช่ัว มีกรรมลิขิต  ถือวัฒนธรรมไทย และมี
ความเชื่อเรื่องบุญ บาป เชื่อเรื่องนรก สวรรค์ 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี้  
 ๑  .รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research )  
 ๒  .การเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยตลอดจนการวิจัยภาคสนาม  เพื่อประกอบในเนื้อหา อีกทั้งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจงที่มีโครงสร้าง มีล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ๑) ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  
 ๒) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด และ 
น าเสนอผลการศึกษา   โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาจุดร่วมและจุดต่างของข้อมูลจากเอกสาร  จากผู้รู้ 
นักวิชาการชุมชนท่ัวไป  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่สัมพันธ์และเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบในองค์รวม  วิธีเรียงข้อมูลโดย
ความเรียง โดยเรียบเรียงจากการรวบรวมค าสัมภาษณ์ และท าตารางสรุปยอดอีกครั้งหนึ่งไว้หลังค าสัมภาษณ์ 
เพื่อให้เห็นชัดยิ่งข้ึน   
 ๓  )เครื่องมือวิจัย  เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น เครื่องมือ  
  ส าหรับเก็บข้อมูลจึงเป็นแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามแบ่งประเด็นค าถามเป็น ๒ ตอน โดยตอน
แรกเป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทั่ว  ตอนท่ี ๒ เกี่ยวกับแนวคิด  
  ประวัติความเป็นมา อิทธิพล และจริยธรรมเชิงพุทธท่ีมีต่อพระพุทธชินราช ทั้งนี้เพื่อให้ ได้ ค า ตอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 ๔  )ขอบเขตและความจ ากัดของวิธีการศึกษา  
      )๑   )ขอบเขตประชากร ได้แก่ ผู้มาแก้บน  บริเวณพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๔๕ เทียบขนาดกลุ่มประชากรของ Krejcie and Morgan  ได้ 
๔๐ คน /คณะ   
  (๒ )ขอเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การบนบาน การบวงสรวง  : มีแนวคิด หลักการและจริยธรรมเชิงพุทธต่อ
พระพุทธชินราช รวมถึงการบูชายัญ  
      (๓  )ขอบเขตด้านพื้นที่  ได้แก่ พื้นที่ที่ก าหนดเป็นกรณีตัวอย่าง คือสถานที่บนบานบริเวณพระ
วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
       (๔ )ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ เวลาด าเนินการตามสัญญาวิจัยที่ท าไว้ กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕  
   )๕   )ขอบเขตวิธีการศึกษา  ได้แก่ การก าหนดศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร โดยการค้นหาข้อมูลที่
สามารถเช่ือถือได้ และสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อการสืบค้นได้ เช่น คัมภีร์พระไตรปิฎก  เอกสารประกอบการ
บรรยายทางวิชาการ บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่ออิเลคทอนิกส์ ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักแนวคิด 
นอกจากจะศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้คงแก่เรียน  รวมถึงหมอดูดวง หมอผี ร่างทรงเทพเจ้า ต่าง ๆ  ด้วย 

 

วิธีการ
วิจัย 
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พบว่า  สังคมไทยปัจจุบันนี้นิยมเสริมชะตาชีวิตและอนาคตด้วยพิธีกรรมมีการบนบาน บวงสรวง ฯ ด้วยความเช่ือว่า 
สรรพสิ่งมีเทพเจ้าครอบครองอยู่และคุ้มครองรักษา รับรู้การกระท าของมนุษย์ เช่น แม่น้ า ต้นไม้ ป่า สิงขร อาคาร
บ้านเรือน เป็นต้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับผลจากการกระท าตามที่ตนปรารถนาแล้วก็คิดจะตอบสนองคุณความดีของเทพ
เหล่านั้น อันเนื่องจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่สอนให้กตัญญูต่อบุคคลหรือสิ่งที่ให้คุณแก่ตน  อันที่จริงแล้ว ความ
เชื่อแบบน้ีก่อนพระพุทธศาสนาก าเนิด   
  ลักษณะการบนบาน บวงสรวง สังเวยนิยมเบียดสัตว์ ฆ่าสัตว์บูชายัญตามคติของความเช่ือของอินเดียโบราณ 
แต่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนแนวคิดใหม่เรียกว่า พลีกรรม ๕  เป็นลักษณะการท าหน้าท่ีทางสังคมท่ีดี สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
หนึ่งในนั้นคือ เทวตาพลี คือท าบุญอุทิศให้เทวดา   ท านองเดียวกันนี้  เทศกาลสงกรานต์ ก็มีต านานเรื่องบน บาน 
บวงสรวงฯ แล้วได้ผล  นั่นคือ ธรรมบาลกุมารที่รับท้าตอบปัญหา ๓ ราศีกับกบิลพรหม ก็ถือก าเนิดเกิดจากการบนบาน
จากรุกขเทวดาประจ าต้นไทรของเศรษฐี ๒ ผัวเมีย จึงเกิดอิทธิพลแก่คนไทยนิยมท าพิธีกรรมบนบาน บวงสรวงฯ  เสริม
ชะตาชีวิตและอนาคตตามความเช่ือของตนเกี่ยวกับการศึกษา การได้บุตร โชคลาภเป็นต้นต่อพระพุทธชินราช  หลวง
พ่อโสธรและองค์อื่น ๆ   ในประเทศไทย 
  เกี่ยวกับการบนบาน บวงสรวง ฯ ในฐานะสังคมไทยเป็นสังคมพุทธ จะนับถือพระพุทธศาสนาใน ๓ ระดับ
สถานะ  เปรียบกับต้นไม้ คือ สะเก็ด ได้แก่สังคมพื้นบ้าน ถือศาสนาตามคติโบราณสืบกันมา  ระดับกะพี้ ได้แก่สังคม
พื้นบ้านท่ีได้รับการศึกษาพอสมควรมีเหตุผลประกอบความเช่ือนั้น และระดับแก่น ได้แก่สังคมที่มีการศึกษาสูงมองโลก
เชิงวิทยาศาสตร์ มองโดยภาพรวมสังคมทุกระดับช้ันก็ยังนิยมประกอบพิธีบนบาน บวงสรวงในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ แต่
สังคมไทย ในฐานะเป็นสังคมที่นับถือพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิต  แม้จะนิยมบนบาน บวงสรวงฯ ก็ตาม แต่ก็ท าด้วยเมตตา 
กรุณา มีสติ ตั้งบนฐานจริยธรรมเชิงพุทธ ๓ ระดับ คือ ระดับต้นได้แก่ ศีล ๕ ระดับกลาง ได้แก่กุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ และระดับสูง ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ประการ   

 

 ผลการ
วิจัย 
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องค์ความรู้ที่ได้รับ อภิปรายผล  
 

 แนวคิด ประวัติ หลักการ และอิทธิพลต่อสังคมไทย  
 เมื่อสรุปแล้วจะเห็นว่า ส าเร็จผลการบนบานเกือบทั้งหมด  แม้ตนเองบนแล้วไม่ได้ แต่ก็เห็นคนอื่นบนแล้วได้ ซึ่งผู้
บนบานเองก็ไม่ได้ถือโทษต่อองค์หลวงพ่อแต่อย่างไร  จะโทษตนเองมากกว่าท่ีไม่มีบุญ ไม่มีวาสนา โชคชะตาราศียังโคจรมา
ไม่ถึงตน  ต้องรอไปคราวหน้า  เพราะผู้บนก็ไม่ได้คิดผิดหวังอะไร  ไม่ได้ก็บนใหม่ได้   
 ในส่วนท่ีว่าความเป็นมาของการบนบานน้ัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีค าตอบว่า มีมาตั้งแต่ปู่ยา ตา ทวด มีมา
ตั้งแต่มีอาณาจักรไทย มีมาตั้งแต่มีเริ่มมนุษย์ บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนที่จะมีอาณาจักรไทย โดยได้อิทธิพลมาจาก
อินเดียบ้าง จีนบ้าง  
 ในส่วนที่ว่าหวังผลมากน้อยเพียงใดนั้น ทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่า หวังผลมากจึงมาบน  และสุดท้ายที่มาบนกับ
หลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้น เพราะเห็นว่าพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดช เมตตาใจดีกับทุกคน ท่านประทานให้ได้
ตามที่บนขอ มีการบนให้ถูกหวยรวยเบอร์ ให้ได้ลูกเรียนเก่ง ฉลาด  ไม่เกเร มีการบนขอเลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง มีการบนให้
หายโรคภัยไขเจ็บ เครื่องแก้บนก็ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นอะไร ส่วนใหญ่ก็เป็นพวงมาลัย ดอกไม้ ไข่ต้ม หัวหมู บวชแก้บน เป็น
เจ้าภาพบวชพระบ้าง แก้บนด้วยลิเก ละครร าชาตรีบ้าง   แม้แต่แก้บนด้วยการมากราบหลวงพ่อพุทธชินราช และขอเป็นลูก
ของหลวงพ่อด้วยก็มี ท่ีส าคัญคือ หลวงพ่อพุทธชินราชไม่จ ากัดเครื่องแก้บนที่มีราคาแพง ๆ  ถ้าว่าตามจริยธรรมแล้ว หลวง
พ่อพุทธชินราชมีสูงมาก 
    "เรื่องการบนบานนี้มีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไร  "ในประเด็นอิทธิพลนี้ได้ตั้งค า ถามไว้เป็นความหวังผลมากน้อย
ของการบนบาน ท่ีตั้งค าถามเช่นนี้ ก็เพ่ือความเข้าใจง่ายแก่ผู้ตอบด้วย  ผู้วิจัยจะโยงว่า เมื่อค าว่าอิทธิพล คือพลังศรัทธา 
พลังความเช่ือ พลังแห่งการปฏิบัติต่อสิ่งท่ีดีแล้ว ก็จะดึงคนให้เข้ามาปฏิบัติกันมากขึ้น ในสังคมไทยได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน
จนเป็นขนบธรรมเนียมไปแล้ว จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าเราจะเริ่มท าพิธีอะไร ก็จะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณแล้ว การ
สร้างบ้านอาคารหรือบ้านใหม่ จะมีการวางศิลาฤกษ์ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเป็นเสาเอก ซึ่งการวางศิลาฤกษ์ก็จะปักหมุดสี่มุม
ลงดินทรายแล้วโปรยด้วยดอกไม้   ถ้าเป็นเสาเอกก็เริ่มต้นด้วยปักเสาพร้อมด้วยเครื่องบูชา มีดวงไม้ ธูปเทียน ฝ้ายหรือด้าย
มงคลพันรอบต้นเสานั้น ในการนี้ยังไม่เพียงเท่านั้น ก็ยังมีการบอกกล่าว อัญเชิญเทพ พรหม ยม ยักษ์ มาร คนธรรพ์มารับรู้
และรับเครื่องบวงสรวงนี้ไป ซึ่งเครื่องบวงสรวงนี้จะมีหัวหมู ไก่ ไข่ต้ม ปลาทึ่ง ผลไม้ เหล้า บุรี ซึ่งเครื่องบวงสรวงตามที่
กล่าวมาแต่ต้นก็จะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่  ถ้าเป็นชุดเล็กก็จะชุดเดียว คืออย่างละอย่าง คือ มีหัวหมู ไก่ ไข่ต้ม ปลาทึ่ง ผลไม้ 
เหล้า บุรี ชุดเดียว  แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็จะมีอย่างละสองชุด  
  พิธีบวงสรวงนี้มิใช่แต่พิธีของชาวบ้านเท่านั้น แม้พิธีทางศาสนาที่เกิดขึ้นในวัดซึ่งพิธีของพระสงฆ์ก็ยังมีกัน เช่น
วันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  (ดังภาพท้ายเล่ม  )ซึ่งมีการท าบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศลถวายแด่องค์สถาปนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์คือรัชกาลที่ห้า พระปิยมหาราช และอุทิศส่วนกุศลให้ปุพพเปตพลี ภูมเทวดา เจ้าที่เจ้าทางต่าง ๆ ทั้งนี้
เพราะเราเช่ือตามหลักพระพุทธศาสนา ดังท่ีเคยปรากฏกับพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาแห่งแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย
มาแล้ว นั่นคือพระองค์ถวายพระวิหารเวฬุวันแด่พระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าอนุโมทนาอยู่นั้น พระเจ้าพิมพิสารมิได้
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้เปตชนเลย ผลปรากฏว่า กลางคือพระองค์ทรงบรรทมต้องผวาตื่นบรรทม เนื่องจากเปรต 
อสุรกาย หรือสัตว์นรกมารังครวญด้วยความโหยหิว พระเจ้าพิมพิสารจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ทราบว่า พระเจ้าพิม
พิสารท าบุญถวายพระวิหารเวฬุวันนั้นมิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ เปรตเหล่านั้น จึงกลับมาถวายใหม่ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปยัง
เปรตเหล่านั้น เมื่อเปรตเหล่านั้นได้รับแล้วก็ไม่มารังควรญอีกเลย และพระพุทธองค์ก็ทรงอนุโมทนาทักษิณาทานด้วยบทว่า 
อทาสิ เม อกาสิ เม ญาติมิตตา สขา จ เม เปตานัง ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุปติฏฐิตา ...ฯลฯ แปลควว ามว่า   
  “ส่วนทักษิณาทานนี้แล    ที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมส าเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้น กาลนานแก่หมู่ญาติที่
เกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทีเดียว,   ญาติธรรมนี้นั้น    ท่านแสดงออกแล้ว การบูชาญาติที่ตายไปเป็นเปรต    ท่านท าอย่าง
ยิ่งใหญ่แล้วท้ังก าลังกายของภิกษุ    ท่านก็เพิ่มให้แล้ว   เป็นอันว่าท่านสั่งสมบุญไว้มิใช่น้อยเลย” 
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พุทธพจน์บทนี้ มีช่ือในมนต์พิธีว่า ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค แปลว่า ค าอนุโมทนาแก่เปรตที่อาศัยฝาเรือนบ้านคน
อื่นเป็นอยู่ ซึ่งพระสงฆ์จะกล่าวตอนท้ายค าให้พร ก่อนบทสวดภวันตุ สัพพมังคลัง   รักขันตุ  ............ฯลฯ   ในปัจจุบัน
นี้ของไทย 
  ก่อนท่ีประเด็นการบวงสรวงจะจบไป ก็หวนเข้าหาเรื่องการบนบานเล็กน้อย ความจริงน่าจะกล่าวก่อนการ
บวงสรวง แต่ว่าเรื่องมันต่อเนื่องกันก็เลยไม่อยากแทรก จึงน ามากล่าวไว้ตอนนี้  คือว่า อิทธิพลของการบนบาน
เชน่เดียวกัน ย่อมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยไม่น้อยไปกว่าการบวงสรวงเลย  ซึ่งการบนบานนี้จะท าได้ง่ายกว่าพิธีบวงสรวง  
เพราะผู้บนบานเพียงแต่เข้าไปหาหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วบอกล่าวถึงปัญหาและความจ าเป็น เช่นตนแต่งงาน
มาแล้วสามปี ยังไม่มีบุตร หรือว่ามีบุตรแล้วคนหนึ่งเป็นผู้หญิง แต่อยากได้ลูกอีกคนหนึ่ง ก็บอกกล่าวถึงความจ าเป็น
เช่นนี้ พร้อมกับตกลงว่า จะน าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแก้บน หรือลูกที่บนได้นี้มากราบหลวงพ่อและขอเป็นบุตรด้วย  ส่วน อื่น 
ๆ ก็การขอบนแล้วสัญญาจะแก้บนด้วยหัวหมู เป็ด ไก่ ไข่ต้ม เป็นต้น  
  การเช่ือในการบนบาน บวงสรวงน้ี ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรืองมงายเลย  พอ ๆ กับสอนให้เราเชื่อในเรื่องนรก 
สวรรค์  คือจ าเป็นต้องในเรื่องนรก สวรรค์  ผู้วิจัยมองว่า การเช่ือในเรื่องนี้  กลับดีด้วยซ้ าไป  เพราะเป็นเครื่อง
เตือนสติให้คนท าดี สร้างจริยธรรมให้คนมีมโนธรรมส านึกในสิ่งเคารพบูชา ตรงกันข้ามคนที่ไม่เช่ือเรื่องนี้ ท าให้หมิ่น
เหม่ต่อการไม่เช่ือในเรื่องนรก สวรรค์ เท่ากับว่า เป็นสื่อสร้างจริยธรรมให้คนไม่หวั่นความช่ัว มีโอตตัปปะ ไม่กลัวต่อ
บาป  ไม่มีหิริละอายต่อบาป  ดังนั้น ด้วยการเช่ือในเรื่องบนบาน บวงสรวง  เช่ือในเรื่องวัตถุมงคล โชคลางของขลังท่ีมี
จริยธรรมนี้ มีแต่ดีเท่านั้น โดยไม่ต้องลงทุนอะไร  ท าให้เป็นลักษณะของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแบบไทย ๆ โดยแท้  
  
  หลักจริยธรรมเชิงพุทธของการบนบาน บวงสรวง กรณีศึกษาการบนบาน บวงสรวงต่อพระพุทธชินราช  
  ประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมา เป็นการอธิบายผสมผสานกันระหว่างการบนบาน บวงสรวงทั่วไป แต่หัวข้อนี้ 
เป็นการอธิบายการบนบาน บวงสรวงว่าตามหลักจริยธรรมต่อพระพุทธชินราชโดยเฉพาะ   เมื่อว่าตามหลักการของ
การบนบานกับหลวงพ่อพระพุทธชินราช  มักนิยมบนบานเพื่อขอในเรื่องทหาร การสอบเข้าทหาร การเลื่อนยศ 
ต าแหน่ง วิธีบนบานฯ จุดธูป  ๓ ดอก และพวงมาลัย วิธีแก้บนให้แก้ตามค าขอ    
  จากหลักการข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า การบนบาน บวงสรวงฯ องค์ใด  ขึ้นอยู่กับว่า ท่านมีปฏิปทาในด้าน
ใด โปรดสิ่งใดเป็นพิเศษ เช่นบนบานกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อหวังเกี่ยวกับทหาร การสอบผ่าน การเลื่อนยศ 
ต าแหน่ง บนบานกับพระหลวงพ่อโสธร เพื่อหวังบุตรและโชคลาภ เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องบนบานก็ต่างกันไปแต่ละ 
เช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราช ก็จะมีทั้งร าแก้บน หัวหมู ไข่ต้ม ผลไม้ เป็นต้น หรือแม้เรื่องที่เราบนบานที่ไม่ใช้เครื่อง
สักการะอะไร ตัวอย่างจะบวชพระถวาย หรือจะเป็นเจ้าภาพถวาย เป็นต้น ข้อส าคัญคือ ถ้าเป็นการบนบานแล้ว ต้อง
มีการแก้การบนบานนั้นตามสัญญา ต่างจากการขอพร ขอภาวนา ขออธิษฐานท่ีไม่ต้องท าพิธีแก้บน  
  ว่าตามหลักจริยธรรมเชิงพุทธแล้ว ไม่มีการใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็น หรือท าการฆ่าเพื่อท าการ ใด ๆ ยิ่งถ้าเป็นการ
น ามาเพื่อใช้แก้บนด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ถูกต้องใหญ่เลย  ศีลห้าข้อหนึ่ง จะกล่าวสมาทานว่า เราจะสมาทานงดเว้นจากการ
ยังสิ่งมีชีวิตให้ตกล่วงไป คือการไม่ฆ่านั่นเอง  จะครอบคลุมประเด็นว่า ไม่มีการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารทั้งน ามาท าเพื่อ
การอื่นนั่น แต่ใยเล่าจึงต้องหัวหมู เป็ดไก่ ปลานึ่งเป็นเครื่องแก้บนเล่า  นี่เป็นปัญหาจริยธรรมเชิงพุทธที่ตอบกันยาก 
เพราะตอบไปมาจะย้อนเข้าหาคนตอบเอง ในกรณีที่ว่า พระสงฆ์ให้ศีลห้าแก่ญาติโยมว่าให้งดเว้นการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
พูดเท็จ ประพฤติผิดในกามและประมาทดื่มสุราเมรัย แต่ใยเล่าข้อหนึ่งสอนให้ชาวบ้านงดเว้นฆ่าสัตว์แล้ว  แต่เวลาฉัน 
อาหารเป็นเนื้อหมู ปลา เป็ดไก่เต็มโต๊ะเลย  แสดงว่าก็ยังมีการฆ่าสัตว์เป็นอาหารกันอยู่และพระสงฆ์ก็ฉันสนองศรัทธา
ของชาวบ้านทุกอย่างเลย  อย่างนี้จะขัดแย้งกันหรือไม่ระหว่างค าสอนกับการปฏิบัติ 
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ค าตอบที่เป็นทางออกของจริยธรรมเชิงพุทธ คือ จริงอยู่พระสงฆ์สอนให้ชาวบ้านงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จริง แต่
พระสงฆ์ไม่ได้บอกกล่าวให้ฆ่าเจาะจงอย่างน้ันอย่างน้ี พระสงฆ์ก็ฉันโดยคิดว่าเป็นอาหารซึ่งปรุงแล้วเท่านั้น ไม่ได้คิดว่า
เป็นสัตว์เป็น ๆ แล้วฆ่าแล้วน ามาปรุงด้วยตนเองหรือให้คนอื่นฆ่า ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามชาวบ้านนิมนต์
พระฉันอาหารโดยระบุช่ืออาหาร คือไม่ให้ระบุช่ือว่าเป็นอาหารปลา หรือหมู หรือไก่ หรือมังสวิรัติ แต่เป็นค ากลาง ๆ 
ส่วนพระสงฆ์ก็ฉันโดยไม่ได้คิดถึงแหล่งที่มา อาการปรุงอาหารนั้น ๆ  ทั้งนี้เพื่ออนุเคราะห์ ชาวบ้านด้วย เพื่อไม่ท า
ความล าบากใจให้กับชาวบ้านที่ต้องปรุงอาหารตามพระสงฆ์สั่ง  เรียกว่า เป็นคนเลี้ยงง่าย  (สุภโร  )เป็นค าหนึ่งในบท
กรณียเมตตสูตร   

  ส่วนการแก้บนด้วยหัวหมู เป็ด ไก่ ไข่ต้ม ปลานึ่งก็ตาม ปัญหาจริยธรรมก็เกิดแก่ผู้ปฏิบัติที่มาแก้บน คือ 
เป็นการน าเครื่องบนบานมีหัวหมู เป็ด ไก่ ไข่ต้ม ปลานึ่งที่สุกแล้ว ซึ่งวางขายกันในตลาด  โดยเราหาซื้อจากตลาดที่
ชาวบ้านมีอาชีพท าการค้าขาย  ซึ่งไม่ใช่ท าเอง เราไม่ทรมานสัตว์เอง เราก็ซื้อเครื่องบนท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตจากพ่อค้าแม่ค้า
อีกทีหน่ึง  สรุปแล้ว เราไม่ได้ใช้ชีวิตเป็น ๆ เป็นเครื่องแก้บนฯ  
  เรื่องนี้เมื่อศึกษาจากผู้รู้แล้ว  เปรียบเทียบกับการไถ่บาปให้กับมนุษย์ของชาวฮินดู จะต่างกันมากทีเลย ซึ่ง
ความแตกต่างอันนี้ท าให้เราชาวพุทธมีจริยธรรมชัดเจน นั่นคือ ชาวฮินดูท าพิธีไถ่บาปให้แก่ตนด้วยการฆ่าแพะเป็น ๆ 
ชนิดที่ว่าฆ่าต่อหน้ารูปเคารพเทพกาลีเลย โดยการตัดคอแพะที่ดาดบนตะแรงแกงแล้วสับมีดลงคอเต็มที่ ท าให้คอขาด 
จึงรีบน าส่วนหัวแพะนั้นวางบนพานต่อหน้ารูปเคารพเทพกาลีนั้นขณะที่เลือดยังอุ่น ๆ ตาแพะยังกระพริบ ๆ อยู่  
กลายเป็นค าในต านานว่า “แพะรับบาป” คือแพะต้องสังเวยชีวิตของตนเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ ที่น่าสังเวชใจที่สุดคือ 
ท าพิธีตัดคอแพะสด ๆ ต่อหน้าผู้คนมากมายที่มาไหว้บูชาเทพกาลีที่ศาลเจ้าแม่กาลีนั้น ต่างจากพิธีบนบานของไทย ที่
ใช้สิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งเป็นสินค้าแล้วมาแก้บน นับว่าเรามีจริยธรรมตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาแท้ ๆ  
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พระพุทธศาสนานั้นถือกรรมเป็นก าเนิด เป็นทายาท ถือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นที่พึ่ง พึงตนเอง ไม่สอนให้เช่ืออ านาจศักดิ์สิทธิ์  
เพราะการบนานฯ นี้เข้าข่ายหวังพึ่งพาอ านาจศักดิ์สิทธิ์ แต่ใยเล่าสังคมจึงถือและปฏิบัติกับพิธีกรรมอันนี้ นั่นเป็นเพราะว่าเป็น
พระพุทธศาสนาแบบไทย ๆ กระมัง ที่ยังถือ ยังเช่ือ และปฏิบัติกับพิธีกรรมอันนี้อยู่  ซึ่งผู้วิจัยใคร่แจ้งว่า ก็การวิจัยเรื่องนี้เป็นเรื่อง
จ าที่ต้องศึกษาเพื่อหาทางออกให้สังคมไทย เพื่อปลดพันธนาการอันน้ีออกไปให้พบแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญา  ซึ่งได้ดึงจริยธรรม
เชิงพุทธเข้ามาเป็นสติ สร้างปัญญาให้เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตและธรรมชาติ 
  ชีวิตที่มองไม่เห็นนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่เทวดาซึ่งเป็นสื่อที่ดี น่าอบอุ่นใจ ไม่น่ากลัว ไม่น่าสยดสยอง  ต่างจากพวกมาร เปรต 
อสุรกาย ผีที่เป็นสื่อแห่งความน่ากลัวซึ่งเขาเหล่านี้จะอาศัยกุศลผลบุญที่มนุษย์ท าบุญอุทิศไปให้ ถ้าไม่ได้รับก็จะแสดงการรังครวญ 
ดังที่ปรากฏแก่พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งต่างจากเทวดาที่ไม่หลอกหลอนให้น่ากลัวอะไร กลับจะเป็นมิตร ชอบ ช่ืนชมในการท าดีของ
มนุษย์อีกด้วย 
  พระพุทธศาสนา และชาวพุทธซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่มุ่งเน้นจะเรียนรู้หลักธรรมค าสอนเท่านั้น  ยังมีหวังพึ่ง
อ านาจศักดิ์สิทธ์ิ โดยยกให้พระพุทธชินราชน้ีมีฤทธ์ิมีเดชคอยบันดาลให้โชคให้ลาภด้วย เรื่องนี้ ถ้าเป็นการสมมติ 
 ฐานของผู้วิจัยแล้วก็ตรงตามที่สมมติฐานเลยว่า ชาวพุทธไทยมีระดับนับถือพระพุทธศาสนากัน ๓ ระดับ กล่าวคือ 
  ๑  .ผู้นับถือพระพุทธศาสนาระดับสะเก็ ด  (ของต้นไม้  )หมายถึง ระดับชาวบ้านที่ยึดมั่นในเรื่องบุญ-บาป มีความเป็นคน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้สูง บางคนแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่ือบุญท ากรรมแต่ง เช่ือ
ในนรกสวรรค์ เช่ือในพิธีกรรมหมั่นท าบุญตักบาตร เช่ือในการบนบานศาลกล่าว เช ื่อในความแปลกแหวกแนวทางธรรมชาติ เช่นต้น
ออกหัวปลีกลางล าต้น  เรียกว่าเชื่อตามฤกษ์ตามประเพณีสืบ ๆ มา 
  ๒  .ผู้นับถือพระพุทธศาสนาระกระพี้ หมายถึง ระดับชาวบ้านท่ีอยู่ในถ่ินเจริญ อยู่ใกล้วัดที่มีการเทศน์ การบรรยายธรรม 
ให้ความรู้มีศรัทธาที่ถูกต้อง ไม่เน้นแต่เรื่องพิธีกรรมมากมายจนลืมเผยแผ่ค าสอนทางศาสนา ความจริงชาวบ้านระดับนี้มีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้ดีกว่าระดับกระพี้ที่ส าคัญคือมีเหตุผลในการความเช่ือศรัทธาดี 
  ๓  .ผู้นับถือพระพุทธศาสนาดับแก่น หมายถึง ระดับชาวบ้านท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา มีระดับความรู้ช้ันครูอาจารย์หรือ
ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมากพอสมควร แต่ยอมรับในกิจกรรมทางศาสนา แม้จะเป็นพิธีกรรมก็ยอมรับได้ และเข้าใจเหตุผลของการ
กระท าและเหตุที่เชื่อตามหลักวิชาการที่เป็นทางออกของสังคมอันจะน าไปสู่สันติภาพทุกระดับชั้น ตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน องค์กร 
จนถึงระดับประเทศก็ได้ 
  ถามว่า ผู้นับถือท้ัง ๓ ระดับของชาวบ้านข้างต้นนี้   ระดับใดส าคัญกว่ากัน  ต้องตอบว่า ส าคัญเท่า ๆ กัน เพราะอะไร  
เพราะความอยู่รอดของต้นไม้นั้น  จะต้องมีทั้งเปลือก เมื่อมีเปลือกก็มีกระพี้ โดยหน้าที่ของเปลือกคือล าเลียงอาหาร ปุ๋ย น้ าไปเลี้ยง
ล าต้น ท าให้ต้นไม้ยืนต้นอยู่ได้  ถ้าต้นไม้มีแต่แก่น ไม่มีเปลือก ไม่มีกระพี้เลย ก็ยืนต้นอยู่ไม่ได้ ส่วนกระพี้นั้น เป็นสิ่งที่มากับเปลือก
ซึ่งเปลือกจะสลัดสภาพที่หมดอายุแล้วออกไป แล้วเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่เป็นการปลูกถ่ายให้ต้นไม้อยู่รอดต่อไป ขณะเดียวกันนี้ 
พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีแต่แก่นค าสอนที่จะมีสนองตอบแก่คนที่มีการศึกษาก็อยู่รอดยาก แต่ถ้ามีแต่พิธีกรรม ไม่มี
กิจกรรมการเผยแผ่ธรรมของวัดวาเลยก็อยู่รอดยาก ดังนั้น ต้องมีระดับผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่คละปะปนกันไป เหมือนต้นไม้ที่
ทั้งเปลือก กระพี้และแก่นอย่างน้ีก็จะอยู่รอดตลอดไป 
  ถ้าถามผู้วิจัยว่า เช่ือการให้ผลของการบนบานนี้หรือไม่ ต้องบอกว่าเช่ือ แล้วเช่ือมากน้อยขนาดใด ก็บอกได้ว่า เรา
เช่ือมั่นต่อจริยธรรม คุณธรรมของเทพของพรหม  ท่ีมีแต่ความรักความเมตตาต่อมนุษย์ เช่ือในความคุ้มครองรักษาของเทพยดา
อารักษ์ แต่ประการส าคัญเราต้องไหว้ดีพลีถูก ปฏิบัติในศีลธรรมด้วย  เช่นเดียวกับเราที่คล้องพระเครื่อง  หลายคนก็บอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า ต้องซื่อสัตย์สุจริตด้วย ความศักดิ์สิทธ์ิฤทธิ์บันดาลขององค์ศักดิ์สิทธ์ิหรือเกจิอาจารย์หลวงพ่อเหล่านี้จึงจะคุ้มครองเรา ก็
แสดงว่าเทพต่าง ๆ นั้นรักคนดี ผู้มีศีลธรรม ขณะเดียวกันก็เกลียดคนช่ัว เมินที่จะช่วยคุ้มครองเขาได้  อย่างไรก็ตาม อ านาจแห่ง
ความศักดิ์สิทธ์ิเหล่านี้ แม้เราจะได้รับโดยไม่รู้ เพราะเป็นเรื่องที่พูดยาก แต่ประการที่พบเห็นได้ชัดโดยประจักษ์ก็คือ เกิดพลังแห่ ง
จิตใจ  (empower of mind)  ซึ่งพลังแห่งจิตใจอันเกิดจากความเช่ือศรัทธาในคุณธรรม จริยธรรมของผู้อื่นนี้ ท าให้เรามีระเบียบ
วิจัยในตัวเอง ด ารงตนอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรมต่อทุกคนไม่กล้าท าผิดต่อสิ่งหรือบุคคลที่ให้ประโยชน์ทางกายและทางจิตใจ  
แล้วจะเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมในที่สุด เกิดความสุขในชีวิตของตนและส่งผลถึงสังคมโดยส่วนรวม   ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ผู้
ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข (ธมฺมจารี สุข  เสติ)  
 
 

 
การน าไปใช้
ประโยขน์ 
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ผู้วิจัยเสนอประเด็นท่ีน่าศึกษาไว้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีปรากฏในพระไตรปิฎก  เทวดากล่าวกันว่าเป็นชีวิต
หนึ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริง  บรรดาเปรต อสุรกาย มีอยู่จริงแต่ก็ไม่มองเห็นด้วยตาของมนุษย์ธรรมดา  
เมื่อศึกษาถึงภพภูมิของเทวดา มนุษย์ เปรต อสุรกายเหล่านี้ตกอยู่ในภพภูมิชนิดกามภูมิ  คือภพภูมิที่ยัง
อาศัยหรือติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัส  ดังนั้น การบนบาน บวงสรวง ซึ่งเป็นการอัญเชิญเทพไท้เท
วามารับรู้รับทราบและให้ความคุ้มครองรักษา  ก็จะมีเครื่องบนบาน บวงสรวงประกอบด้วย สุรา หัวหมู 
ผลไม้ ไข่ต้ม พวงมาลัย ฯลฯ มากมาย  จึงพูดได้ว่า เมื่อมีลักษณะอย่างนี้แล้ว ปัญหาว่าจะปฏิบัติตนเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างไร จะไหว้ให้ดี พลีให้ถูกอย่างไร จึงไม่ขัดแย้งกัน  และผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะประเด็นการวิจัย
เพิ่มเติมว่า  
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์คณุค่าทางจรยิธรรมต่อการปฏิบตัิตนต่อพิธีกรรมในศาสนาต่าง ๆ  
  ๒. ศึกษาวิเคราะห์เจตภตูในพระพทุธศาสนาและยุกต์ใช่ในสังคม  
  ๓. อิทธิพลของพิธีกรรมทางความเช่ือท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตใจของสงัคม 
  ๔. ศึกษาวิเคราะห์ความมีอยู่ของเทวดา ผี มาร และคณุค่าทางจรยิธรรมตามแนวปรัชญา 
  ๕. ศึกษาความเชื่อและผลจากการเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 
  ๖  .คุณคา่และประโยชน์ของความเชื่อในพิธีกรรมทางศาสนาแล ะไม่ใช่ศาสนา 
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