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ประเด็นการศึกษาเรื่ องนี้ คือแนวคิด ความเชื่อเรื่ องการบนบาน บวงสรวงกับจริ ยธรรมเชิงพุทธ
โดยใช้พ้ืนที่เป้ าหมายคือพระวิหารพระพุทธชิ นราช วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผมู ้ าแก้บน จํานวน 40 คน พบว่า ผูบ้ นบานจะขอให้ได้ลูก
และเรี ยนเก่ง ขอให้หายป่ วย ขอให้ได้ของหายกลับคืน ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ ขอให้มีโชคลาภ ขอให้มี
ฐานะดี รํ่ารวย ขอให้ได้ตาํ แหน่ง ขอให้ได้เลื่อนยศ เครื่ องบนบานจะมีพวงมาลัย ละครรํา หัวหมู ผลไม้ ไข่
ต้ม ดอกไม้ บายศรี ขอเป็ นลูกหลวงพ่อพระพุทธชินราช ขอบวชแก้บน ทําดีแก้บน ให้ทานแก้บน เลี้ยง
เพลพระสงฆ์ เลี้ยงอาหารแก่นกั เรี ยน เป็ นเจ้าภาพบวชพระแก้บน
พื้ น ฐานแนวคิ ด ของการบนบานนั้น มี ต าํ นานพัฒ นาการมาจากวิ ถี ชี วิ ต ของชาวอิ น เดี ย แต่
โบราณกาล ที่ มีความเชื่ อพิธีบูชายัญ ซึ่ งใช้ชีวิตสัตว์เป็ น ๆ ฆ่ าเพื่อบูชาเทพเจ้า ต่ างจากการบนบาน
บวงสรวงที่ไม่ได้ใช้ชีวติ สัตว์เป็ น ๆ เป็ นลักษณะทําพลีกรรม คือการสงเคราะห์ เช่น เทวตาพลี คือปฏิบตั ิ
ตนที่ดีต่อเทวดาในฐานะมีส่วนสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า พิธีกรรมทางศาสนา
เกือบทุกพิธีจะอัญเชิญเทวดาจากทุกสารทิศมาร่ วมพิธีเพื่อรับรู ้รับฟั งและขอให้ช่วยคุม้ ภัย ให้โชคลาภแก่
ชีวิตทรัพย์สิน เช่นพิธีทาํ บุญโดยพระสงฆ์จะกล่าวบทสัคเค กาเม จะรู เป และพิธีบวงสรวงก็เช่นเดียวกัน
เน้นมาที่การบอกกล่าวต่อเทวดาและขอให้เทวดาเห็นชอบ มีกรณี ตวั อย่างที่พิธีบนบานต่อเทวดาแล้ว
ได้ผล นัน่ คือเศรษฐี สองสามีภรรยาแต่งงานแล้วไม่มีบุตร จึงทําพิธีขอบุตรกับเทวดาประจําต้นไทร ผล
คือได้บุตรชาย นามว่า ธรรมบาลกุมาร ซึ่ งเป็ นคนฉลาดสามารถพูดภาษานกได้ รับท้าตอบปั ญหา 3 ราศี
กับกบิลพรหมแล้วได้ชยั ชนะ จึงมีอิทธิ พลทําพิธีบนบาน บวงสรวงเพื่อขอบุตร หรื อของโชคลาภอื่น ๆ
ในลักษณะเดียวกันนี้ดว้ ย
คําสํ าคัญ : บนบาน บวงสรวง อิทธิพล สังคมไทย
ABSTRACT
This issues of study is the concept, belief of the pledge and sacrifice and Buddhist moral. Its
area is the hall of Buddhachinaraj, Wat Phrasreeratanamahadhat-varavihara, Muang Phitsanulok from
the interviews who made the Pledge, Sacrifice to Buddhachinaraj and fulfill one’s vow amount of people
40. It is found that they have the aspiration of a child with good learning, of good health, of taking
back lost things, of lucky man, of higher rank. The votive offering of the pledge, sacrifice are garlands,
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dancing, a boar’s head, fruits, a boiled eggs, a flowers and bounded flowers, his child, becoming a monk,
good doing, charity, giving lunch for monks, giving lunch for pupils and host of becoming a monks.
The background of concept pledge and sacrifice is mobilized from the way of life of ancient
Indian they who believed in the sacrificial ceremony (yañbidh). This is the ceremony of killing of
being animal for offering gods. It is difference from the pledge, sacrifice by dead animals as welfare, for
example devataplee meaing the welfare of gods with good doing to the gods as they are the important
part of Buddhist propagation of the Buddha. Almost Buddhist ceremonies invite the gods from all parts
in its participant for knowing and hearing and their protection including getting lucky. For example, in
blessing ceremony, the monk says a word of “sacke kãme ca rûpe dhammassavanakãlo
ayammatantã” and sacrifice or other ceremonies in same way. In which, there are the words of telling
to gods in acceptance. An example case of pledge is the ceremony for getting a child of millionaire from
tree gods. He gets one sun named Dhammapãlakumãra who is wise boy and able to say in the language
of animal. of family. He enables to give an answering of the question in 3 zodiacs of Kapilaprom. This
case influences to the pledge, sacrifice for getting a child or others in the same ways.
Keywords : Pledge, Sacrifice, Influence, Thai Society
บทนํา
บทความนี้อา้ งอิงจากรายงานการวิจยั เรื่ อง การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลักการ และอิทธิพล
ต่อสังคมไทย โดยพระครู สิริรัตนานุวตั รผูว้ ิจยั ทุนสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่ องการบนบาน บวงสรวงนี้มีอยูจ่ ริ งตั้งแต่อดีตกาล ประการสําคัญคือว่า พระพุทธศาสนา
มองเรื่ องนี้ อย่างไร แล้วสังคมไทยในฐานะสังคมพุทธในยุคปั จจุบนั มองเรื่ องนี้ อย่างไร มีการประยุกต์
ปรับเปลี่ยนตามจริ ยธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างไร ทําไมจึงมีพระพรหมวิหารและพลีกรรม 5 ประการ
ทุ กคนมี แนวคิ ดความเชื่ อของตนเอง โดยจะเชื่ อต่ ออํานาจอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ต่ างกันหรื อในเรื่ อง
เดี ยวกันแต่ต่างมุมมองกันก็ตาม เรื่ องนี้ ผูเ้ ขียนแบ่งความเชื่ อนี้ เป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนหลังกับส่ วนหน้า
ความเชื่อส่ วนหลัง หมายถึงเรื่ องที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่ งตรงกับเหตุปัจจัยที่ตนทําไว้จริ ง ๆ เช่นว่า เราเคย
ตีงูจนหลังหักเลื้อยต่อไปไม่ได้ ผลแห่ งการกระทํานั้นทําให้ตนต้องปวดหลังซึ่ งมีลกั ษณะเดี ยวกันกับ
อาการที่ตนตีงูหลังหักนั้นจริ ง ๆ อย่างนี้ จะเรี ยกว่าเชื่อตามกรรม ในพระพุทธศาสนาได้ตรัสเรื่ องนี้ ไว้
ด้วยคําว่า กัมมสกตาสัททา แปลว่าเชื่อในกรรมที่เป็ นของตนหรื อที่ตนทํา จะจริ งหรื อไม่จริ งนั้น ให้คิด
วัดเอาจากเรื่ องที่เกิดขึ้นในอดีต ส่ วนความเชื่อส่ วนหน้านั้น เป็ นเรื่ องอนาคต เหตุการณ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โดยประสบการณ์เชิงประจักษ์แล้วทุกคนอาจจะเชื่อบ้างเพียงครึ่ งหนึ่ งก่อน แต่ก็ดว้ ยความเชื่อกรรมเป็ น
หลักตามนัยพระพุทธศาสนาที่ให้เชื่ อกรรมว่าเป็ นทายาท มีกรรมเป็ นสรณะ คงจะต้องมีวนั ใดวันหนึ่ ง
เกิดกับตนแน่ ๆ แต่ก็พดู ไม่ได้เต็มปากว่าจะเกิดจริ งคือเชื่อครึ่ งเดียว ในความรู ้สึกทุกคนต้องเป็ นอย่างนี้
แน่ ๆ ส่ วนครึ่ งที่เหลือนั้นเผื่อไว้ว่าจะไม่เป็ นไปตามที่เชื่ อจริ งได้ ประเด็นนี้ แหละที่ทาํ ให้คนเราต้อง
คิดที่จะทําการบนบานไว้กนั พลาด หรื อว่า เรื่ องที่บนบานนั้นสําคัญต่อชีวิตมาก เพราะความไม่เชื่อมัน่
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ในตนเอง และยังคิดว่าจะมีอาํ นาจเหนื อธรรมชาติช่วยได้ จึงมีพิธีบนบาน เช่นสอบบรรจุเป็ นข้าราชการ
ซึ่งโอกาสนาน ๆ มาครั้งหนึ่งในรอบปี ถ้าพลาดคราวนั้นแล้ว ก็หมดโอกาสต่อไปจริ ง ๆ ถึงแม้โอกาสไม่
หมด แต่อายุของเรามีขอบเขตจํากัด ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาด ต้องทําพิธีบนบานขอความช่วยเหลือจากเทพ
เบื้องต้นดังว่านี้
ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การบนบาน ถือว่าอิงอยูก่ บั ความเชื่อ เช่นเชื่อว่า องค์เคารพที่ตนบนบาน
นั้นจะให้ผลแก่ตนได้จริ ง จึงทําเงื่อนไขว่า จะนําสิ่ งของที่เชื่อว่าองค์เคารพจะโปรดปรานมาแก้บน ณ ที่น้ ี
ผูบ้ นบานมีความเชื่อว่าพระพุทธชินราชจะให้ผลสิ่ งที่ตนบนบานจริ ง จึงทําสัตยสัญญาว่าจะแก้บนด้วยสิ่ ง
ต่าง ๆ เช่นว่า หัวหมู ผลไม้ ไข่ตม้ เป็ นต้น จึงเป็ นประเด็นที่น้ ีวา่ ปัจจัยที่ทาํ ให้คนนั้นบนบานคืออะไร และ
เรื่ องที่ตามมาคือผลลัพธ์ของการบนบาน อาจจะเป็ นไปได้วา่ ผลลัพธ์ของการบนบานนั้นจะเป็ นไปได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์หรื อได้ใกล้เคียง เช่นว่า บนบานไว้ขอให้ได้บุตรชาย แต่กไ็ ด้เหมือนกัน แต่เป็ นบุตรหญิงอย่าง
นี้ บนบานว่าให้สอบได้ที่หนึ่ง แต่ได้เหมือนกัน แต่เป็ นที่สองที่สามอย่างนี้
พระพุทธศาสนามีธรรมที่เป็ นไปเพื่อสังคมสงเคราะห์ ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ จะเห็นว่าพรหม
วิหารแปลว่าธรรมสําหรับประพฤติของผูจ้ ะเป็ นผูใ้ หญ่ มาจากคําว่า พรหม ซึ่ งศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็ น
ผูส้ ร้างโลก สร้างสรรพสิ่ ง แต่กป็ รับเปลี่ยนเป็ นพรหมวิหารธรรม พิธีกรรมที่สาํ คัญประการหนึ่งคือพิธี
บูชายัญ ซึ่ งมีความหมายว่า “การเซ่ น การบูชา การบวงสรวงชนิ ดหนึ่ งของพราหมณ์ เช่นฆ่าสัตว์บูชา
เทพเจ้าเพื่อให้ตนพ้นเคราะห์ร้ายเป็ นต้น” (พระธรรมปิ ฎก, 2546: 204) ซึ่งยัญพิธีน้ ีทาํ อย่างยิง่ ใหญ่
เรี ยกมหายัญพิธี 5 คือ ได้แก่ “อัสวเมธ คือการฆ่าม้าบูชายัญ บุรุษเมธ คือการฆ่าคนบูชายัญ สัมมปาสะ
คือการทําบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไม้ตกที่ไหนทําการบูชายัญที่น้ นั วาชเปยยะ คือการดื่มเพื่อพลังหรื อ
เพื่อชัยชนะ นิ รัคคฬะ คือยัญไม่มีลิ่มหรื อกลอน คือทัว่ ไปไม่มีขีดคัน่ จํากัด การฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ”
(สํ.ส.(ไทย) 15/120/138) แต่เดิมมหายัญ 5 ประการนี้ เป็ นหลักสงเคราะห์ที่ดีงาม แต่พราหมณ์สมัยหนึ่ง
ดัดแปลงเป็ นการบูชายัญเพื่อผลประโยชน์ในทางลาภสักการะ พิธีกรรมที่มีการเซ่น บูชา บวงสรวงได้แก่
พลีกรรม คือการทําสังคมสงเคราะห์ต่อมนุษย์หรื อสัตว์อื่น ๆ ประกอบด้วยองค์ 5 คือ “ญาติพลี สงเคราะห์
ญาติ อติถิพลี สงเคราะห์แขก ปุพพเปตพลี สงเคราะห์หรื อทําบุญอุทิศให้ผตู ้ าย ราชพลี ถวายเป็ นหลวง
เช่นภาษีอากร เทวตาพลี สงเคราะห์หรื อทําบุญอุทิศให้เทวดา” (พระธรรมปิ ฎก,2546: 356) พลีกรรม 5
อย่างนี้ ทางพราหมณ์ คือการบวงสรวง ทางพุทธ คือสละเพื่อช่วยหรื อบูชา ที่สอดคล้องตรงกับบทความนี้
เทวดาพลี กรณี ตวั อย่างของการบนบาน บวงสรวงคือ สองเศรษฐีสามีภรรยา แต่งงานแล้วไม่มีบุตร จึง
ทําพิธีขอบุตรกับรุ กขเทวดาประจําต้นไทร ได้ลูกชาย ชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร ซึ่ งเป็ นคนฉลาด สามารถพูด
ภาษาสัตว์ได้ ถือว่าเป็ นตํานานการบนบานบวงสรวงก็ได้วา่
ประเทศไทย กล่าวขานกันว่าเป็ นเมืองพระพุทธศาสนา มีจริ ยธรรมพื้นฐานคือศีล 5 ซึ่ งข้อที่ 1
ว่าด้วยเรื่ องการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ แล้วทําไมหัวหมูที่นาํ มาบนบานนั้นแม้เป็ นหัวหมูที่ตายแล้วแต่ก็
เป็ นการใช้ชีวติ สัตว์มาแก้บนอยูน่ นั่ เอง เข้าทํานองเดียวกับแพะรับบาป เพราะหมูยอมตายที่ทาํ ให้คนพ้น
เคราะห์ได้โชคชัยแก่ชีวติ กรณี ตวั อย่างที่พระวิหารพระพุทธชินราช ได้รับคํากล่าวเล่าขานกันว่า บนบาน
แล้วได้ผล โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทหารการรบในสงคราม ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนั้น ทุกครั้งที่ออกสงครามจะนําพลไปกราบนมัสการพระพุทธชินราชพร้อมกับรับนํ้ามนต์หน้า
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พระวิหารจากโอ่งนํ้ามนต์ 2 ลูกตั้งอยู่ 2 ข้างทาง เมื่อรบกลับมาแล้วก็เข้ากราบนมัสการอีกครั้งหนึ่ ง ทํา
อย่างนี้เป็ นกิจวัตร นอกจากนี้ การสอบเข้าเป็ นทหาร หรื อสอบเพื่อเลื่อนยศ เลื่อนขั้น ก็ทาํ พิธีบนบานเพื่อ
ให้ได้ตามที่ปรารถนา กรณี หนึ่ ง เป็ นการบนบานเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจในทํานองว่าขอให้คา้ ขายดีมี
กําไร ปรากฏว่าได้ตามที่บนบานจริ ง ๆ แล้วก็แก้บนนั้นด้วยหัวหมู ผลไม้ ไข่ตม้ เป็ นต้น ประเด็นนี้เป็ น
ความโปรดปรานของพระพุทธชิ นราชหรื อ หรื อเป็ นความคาดหวังของผูบ้ นบานเองว่าจะต้องบนบาน
ด้วยหัวหมู ผลไม้ หรื อสิ่ งของอื่น ๆ ดังนั้น น่าจะถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งศึกษาถึงแนวคิด ความเชื่อการ
บนบาน และปัจจัยที่ทาํ ให้ผนู ้ ้ นั บนบานพร้อมด้วยผลลัพธ์จากการบนบานนั้น
คําสอนของพระพุทธศาสนานั้น ตั้งอยูบ่ นฐานของความไม่เบียดเบียน หลีกเลี่ยงการกระทําด้วย
ความโลภ ความโกรธ และความหลง มีจริ ยธรรมเชิงพุทธ 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ได้แก่ศีล 5 ข้อที่ 1 ให้
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ส่ วนที่เป็ นธรรมตรงกับเรื่ องนี้ คือ เมตตาธรรม จริ ยธรรมระดับกลาง ได้แก่กศุ ล
กรรมบถ 10 ประการ มีการกายสุ จริ ต 3 คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ในกาม วจีสุจริ ต 4 คือ
เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ และมโนสุ จริ ต 3 คือ ไม่เพ่งอยากได้ของผูอ้ ื่น ไม่
พยาบาท และสัมมาทิฏฐิ และจริ ยธรรมระดับสูง ได้แก่ มรรค 8 ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ คัมภีร์พระไตรปิ ฎก
กล่าวถึงมูลเหตุแห่ งความดีความชัว่ และความหวาดกลัว เดือดร้อนของสัตว์ประการต่าง ๆ จะเห็นได้จา
กมหาปทานสู ตร ที่กล่าวถึงมูลเหตุที่หวั โล้น เมื่อพระวิปัสสี ราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน ได้ทอด
พระเนตรเห็นบุรุษศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ (บรรพชิต) จึงตรัสถามนายสารถีวา่
“สหายสารถี ชายคนนี้ ถูกใครทําอะไรให้ ทั้งศีรษะและเครื่ องนุ่งห่ มของเขาจึงไม่เหมือนของคน
อื่น ๆ’ นายสารถีทูลตอบว่า ‘ขอเดชะ ผูน้ ้ ีชื่อว่าบรรพชิต ทําไม เขาจึงชื่อว่าบรรพชิต ผูน้ ้ นั ชื่อว่า
บรรพชิต เพราะการประพฤติธรรมเป็ นความดี การประพฤติสมํ่าเสมอเป็ นความดี การทํากุศลเป็ น
ความดี การทําบุญเป็ นความดี การไม่เบียดเบียนเป็ นความดี และการอนุเคราะห์หมู่สตั ว์เป็ นความ
ดี พระเจ้าข้า บรรพชิตนี้ดีแท้ เพราะการประพฤติธรรมเป็ นความดี การประพฤติสมํ่าเสมอเป็ นความ
ดี การทํากุศลเป็ นความดีการทําบุญเป็ นความดี การไม่เบียดเบียนเป็ นความดี และการอนุเคราะห์หมู่สตั ว์
เป็ นความดี ถ้าเช่นนั้น เธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้น” (ที.ม.(ไทย) 10/53/29)
ในกันทรกสูตร แห่งมัชฌิมนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะการทําให้ตนและคนอื่นให้เดือดร้อน
จากการทําพิธีบูชายัญ ว่า
“บุคคลบางคนในโลกนี้เป็ นพระราชามหากษัตริ ยผ์ ไู ้ ด้รับมูรธาภิเษกแล้วก็ดี เป็ นพราหมณ์มหาศาล
ก็ดี พระราชารับสั่งอย่างนี้ ว่า ‘จงฆ่าโคตัวผูป้ ระมาณเท่านี้ บูชายัญ จงฆ่าลูกโคตัวผูป้ ระมาณเท่านี้
บูชายัญ จงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าแกะประมาณ
เท่านี้บูชายัญ (จงฆ่าม้าประมาณเท่านี้บูชายัญ) จงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทําเสาบูชายัญ จงเกี่ยว
หญ้า ประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้น’ เหล่าชนผูเ้ ป็ นทาสก็ดี เป็ นคนรับใช้กด็ ี เป็ นคนงานก็ดีของพระ
ราชานั้น ถูก อาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน้ าํ ตานองหน้า ร้องไห้ไปทํางานไป ภิกษุท้ งั หลาย
บุคคลนี้เรี ยกว่า เป็ นผูท้ าํ ตนให้เดือดร้อน หมัน่ ประกอบในการทําตนให้เดือดร้อน และเป็ นผูท้ าํ ผูอ้ ื่น
ให้เดือดร้อน หมัน่ ประกอบในการทําผูอ้ ื่นให้เดือดร้อน” (ม.ม. (ไทย)13/9/9)
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จากพุทธพจน์ขา้ งต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า การประกอบพิธีบูชายัญด้วยการชี วิตอื่น ๆ นั้น ถือว่า
เบียนเบียนสัตว์ ยิง่ ไปกว่านั้นทําให้คนที่สนองงานประกอบพิธีกรรมนี้ ก็เดือดร้อน มีภยั คุกคาม ร้องไห้
ไป ทํางานไป ใช้ชีวิตอยู่ไม่เป็ นสุ ข พระองค์เห็ นความทุ กข์ทรมานประการนี้ จึงตรั สข้อบัญญัติเรื่ อง
พรหมจรรย์ประกอบด้วยนัย 10 ประการ หนึ่งใน 10 ประการนี้คือ เบญจศีล (ขุ.พุทธ. (ไทย) 33/10/657.
หรื อ ที.สี . อ. 190/160-162) ซึ่งข้อ 1 ว่าด้วยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
ดังกล่าวมานี้ ทําให้เราทราบถึงคนปฏิบตั ิต่อพิธีกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ให้สิ่ง
เคารพนั้นพึงพอใจ ถ้าตนไหว้ดีพลีถกู ก็สามารถบันดาลให้ได้ในสิ่ งที่ตนปรารถนาเร็ วพลัน ขณะเดียวกัน
ถ้าไหว้ไม่ดี พลีไม่ถกู ก็ได้รับเคราะห์กรรม ถูกธรรมชาติคุกคาม เมื่อถูกธรรมชาติคุกคาม ก็คิดว่าธรรมชาติ
เหล่านี้ มีเทพสิ งสถิตอยู่ จึงเป็ นที่มาของเทพประจําธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ มีเทพประจําคือ สุ ริยเทพ
ดวงจันทร์ มีเทพประจําคือจันทรเทพ แม่น้ าํ มีเทพประจําคือพระแม่คงคา ลม มีเทพประจําคือ พระวายุ
ต้นไม้มีเทพประจําคือ รุ กขเทพ ด้วยการที่มนุ ษย์คิดว่า ธรรมชาติต่าง ๆ มีเทพประจํานี้ จึงทําการเคารพ
ธรรมชาติ ถือธรรมชาติเป็ นที่พ่ ึง เรื่ องนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งเป็ นลักษณะความเข้าใจมนุษย์ในยามมีภยั
คุกคามว่าจะคิดอย่างไร และแยกที่พ่ ึงแบบใดแท้จริ งหรื อไม่แท้จริ งไว้ ดังที่ พุทธเจ้าตรัสเรื่ องที่พ่ ึงไว้ใน
อัคคิทตั ตปุโรหิ ตวัตถุ ว่า
“มนุ ษ ย์จ าํ นวนมาก ผูถ้ ู ก ภัย คุ ก คาม ต่ า งถึ ง ภู เ ขา ป่ าไม้ อาราม และรุ ก ขเจดี ย เ์ ป็ นสรณะ”
“นั่นมิ ใช่ สรณะอันเกษม นั่นมิ ใช่ สรณะอันสู งสุ ด เพราะผูอ้ าศัยสรณะเช่ นนั้น ย่อมไม่พน้ จากทุกข์
ทั้งปวง”
“ส่ วนผูท้ ี่ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นสรณะย่อมใช้ปัญญาชอบพิจารณา
เห็นอริ ยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และอริ ยมรรคมีองค์ 8 อันเป็ นข้อปฏิบตั ิ
ให้ถึง ความสงบระงับทุกข์” “นัน่ เป็ นสรณะอันเกษม นัน่ เป็ นสรณะอันสูงสุ ด เพราะผูอ้ าศัยสรณะเช่นนั้น
ย่อมพ้นจากทุกข์ท้ งั ปวงได้” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/188-192 /92)
การบูชายัญด้วยชี วิตนี้ น่าหวาดกลัวและเกิ นความพอดี ดว้ ยจํานวนชี วิตที่ตอ้ งถูกฆ่า ก่อให้เกิ ด
ความเดือดร้อนเต็มไปด้วยภัยคุกคาม ดังปรากฏในยัญสูตรว่าด้วยการบูชายัญ ว่า
“สมัยนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตระเตรี ยมการบูชามหายัญด้วยสัตว์นานาชนิ ด กล่าวคือ โค
ตัวผู ้ 500 ตัว ลูกโคตัวผู ้ 500 ตัว ลูกโคตัวเมีย 500 ตัว แพะ 500 ตัว และแกะ 500 ตัว ซึ่งสัตว์เหล่านี้
ถูกนําไปผูกไว้ที่หลักเสาเพื่อบูชายัญ แม้ขา้ ราชบริ พารของพระเจ้าปเสนทิโกศลผูเ้ ป็ นทาส เป็ นคนใช้หรื อ
เป็ นกรรมกรที่มีอยู่ แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาชญาคุกคามเหมือนกัน ถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ าํ ตานองหน้า
กระทําบริ กรรมอยู”่ (สํ.ส. (ไทย) 15/120/138)
จากพุทธพจน์ขา้ งต้นนั้น แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการบูชายัญมีอยูจ่ ริ งในสังคมพุทธกาล สังคม
ไทยแม้ไม่นิยมทําพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์ต่าง ๆ เพื่อบูชายัญ แต่กม็ ีกลาย ๆ นัน่ คือการบนบานด้วย
หัวหมูตม้ สุ กแล้ว แม้ว่าจะเป็ นสัตว์แต่ก็เป็ นสัตว์ที่ตาย และไม่สดที่มีเลือดกําลังไหลเหมือนการสังเวย
ก็ตาม เราก็เข้าใจว่า พิธีกรรมเช่นนี้เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในภาวะที่มีความปรารถนาในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ ง แล้วเกิดความเชื่ อว่ามีอาํ นาจอันศักดิ์สิทธิ์ จากองค์เคารพอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ งจะพึงช่วย
ได้ ทําให้ได้สิ่งนั้นจึงทําการบนบาน แต่เมื่อได้สิ่งที่บนบานนั้นแล้วจะต้องมีการแก้บน เพื่อปฏิบตั ิตามสัจ
วาจาที่ต้ งั ไว้ต่อสิ่ งนั้น
กระแสวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์ศึกษาแนวคิด ความเชื่อในการบนบาน บวงสรวง และศึกษาพัฒนาการ
ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ประกอบกับศึกษาจริ ยธรรมเชิงพุทธเกี่ยวกับการบนบาน บวงสรวง
นิยามศัพท์
การบนบาน หมายถึง การร้องขอโชคลาภตามที่ตนต้องการด้วยสัญญาว่าจะนําสิ่ งต่าง ๆ เช่นผล
ไม้ พวงมาลัย เป็ นต้นมาแก้บน
การบวงสรวง หมายถึง การทําพิธีบอกกล่าว หรื อขออนุญาต หรื อขอพร ขอบารมีคุม้ เกล้าให้รอด
ปลอดภัย แต่ไม่มีการแก้การบวงสรวงนั้น
การเซ่นสรวง สังเวย หมายถึง การสะเดาะเคราะห์ดว้ ยเครื่ องเซ่นสรวง สังเวยมีเลือด หรื อสิ่ งมี
ชีวติ เช่น แพะถูกฆ่าเพื่อสังเวยเทพเจ้าเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ ตามภาษิตไทยโบราณว่า “แพะรับบาป”
อิทธิพล คือ อํานาจชักจูงบนแนวคิด ความเชื่อในเรื่ องบนบาน บวงสรวง
สังคม ไทย หมายถึงสังคมที่นบั ถือพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่ องบุญ บาป เชื่อในกุศลกรรม อกุศล
กรรม เชื่อเรื่ องสวรรค์ เทวดา และเรื่ องนรก
แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ ในบทความ
ผูเ้ ขียนใช้ทฤษฎีการขอของรอนดา เบิร์น (Ronda byrne) ซึ่ งเป็ นเจ้าของทฤษฎีความลับ (The
Secret) โดยเบิร์นได้เขียนในหนังสื อชื่อ เดอะ ซีเคร็ ต (The Secret) โดยบอกว่า “เธอค้นพบความลับ (The
Secret) ที่ถกู ปกปิ ดนี้ และได้เปิ ดเผยความลับแห่งความสําเร็ จในด้านต่างๆที่มนุษย์ปรารถนา ทั้งด้าน การ
งาน การเงิน ความรัก และสุ ขภาพ” โดยความลับนี้สร้างปาฏิหาริ ยใ์ ห้กบั ชีวติ ผูค้ นนับล้านๆ คนทัว่ โลก
เรื่ องความลับสําคัญแห่ งชี วิต ซึ่ งจะทําให้มนุ ษย์มีความสุ ขหรื อประสบความสําเร็ จในด้านต่างๆ เดอะซี
เคร็ ตหรื อความลับที่วา่ นี้ เป็ นกฎธรรมชาติที่เรี ยกว่า กฎแห่งแรงดึงดูด โดยอธิบายว่ามนุษย์เราเมื่อคิดอะไร
ก็จะส่ งคลื่นความถี่ไปดึงดูดสิ่ งต่าง ๆ เข้ามาหาตัว ถ้านึกดีกไ็ ด้สิ่งที่ดี นึกร้ายก็ได้สิ่งร้ายเข้ามา ในการใช้
กฎแห่ งแรงดึงดูดที่จะนําสิ่ งที่ตอ้ งการเข้ามาเช่น ถ้าปรารถนาความรํ่ารวยและปฏิบตั ิตามเดอะซี เคร็ ตนี้ ก็
จะได้สมประสงค์ เป็ นต้น (รอนดา เบิร์น, 2556:3)
เดอะ ซี เคร็ ตหรื อความลับที่วา่ นี้ เป็ นกฎธรรมชาติที่เรี ยกว่า กฎแห่งแรงดึงดูด เบิร์น ได้ใช้กล่าว
คําว่า อธิ ษฐาน แปลว่าขอ เพราะการอธิ ษฐานจะให้มีความเชื่อมัน่ ในกฎแห่ งแรงดึงดูด ท่านกล่าวว่า”ยิง่
เชื่อมัน่ มากเท่าไร สิ่ งที่ตอ้ งการจะถูกดึงดูดมาหาเร็ วเท่านั้น” (รอนดา เบิร์น, เดอะซีเคร็ ต, 2554: 57) การ
ใช้คาํ ศัพท์วา่ อธิษฐานของรอนดา เบิร์นนั้น มีวธิ ีการขอที่นาํ รู ปแบบมาจากการอธิษฐานขอต่อพระเจ้า ใช้
ศัพท์คาํ ว่า pray ซึ่ งมีความหมายไปในทํานองอธิ ษฐานแบบอ้อนวอนต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า และมีความเชื่อมัน่
ในพระองค์ ซึ่งข้อความมี ดังนี้
“สิ่ งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้”
“ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่ งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่ งนั้น”
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ในหนังสื อต้นฉบับ The Secret ภาษาอังกฤษนั้นใช้ขอ้ ความดังนี้
“Whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive”
“What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them”
(Ronda Byrne, The Secret, 2006:54)
คําที่ ใช้ในการอธิ ษฐานจิ ตคื อคําว่า pray ซึ่ งมี ความหมายสอดคล้องตามที่ พจนานุ กรมฉบับ
ประมวลศัพท์อธิบายว่า “ตั้งใจมุ่งขอให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา” (พระธรรมปิ ฎก ป.อ. ป
ยุตโต, 2546:308) เฉพาะอย่างยิง่ ตั้งจิตขอต่อสิ่ งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ให้สาํ เร็ จผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นการ
อธิษฐานโดยตั้งใจขอ เพื่อจะได้หรื อจะเอา เฉพาะอย่างยิง่ ด้วยอํานาจดลบันดาล โดยตนเองไม่ตอ้ งทํา ซึ่ง
เป็ นความหมายที่เพี้ยนไปจากความหมายเดิมคือการอธิษฐานที่จะทํา
การอธิ ษฐานจิตของรอนดา เบิรฺน์ เป็ นการขอให้สาํ เร็ จด้วยอํานาจดลบันดาลของกฎแรงดึงดูด
ทํางานแทนสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ นอกจากนี้ ผูข้ อหรื อผูอ้ ธิ ษฐานสามารถยกระดับตนเองขึ้นไปสู่ ความลับหรื อ
อํานาจที่ดลบันดาลให้เกิดผลสําเร็ จ ดังที่ศาสดาผูย้ งิ่ ใหญ่ทุกคน และองค์อวตารทั้งหมดเท่าที่เคยมีมา พวก
ท่านล้วนเข้าใจสิ่ งเดียวกัน พวกท่านล้วนเข้าใจความลับ บัดนี้คุณเข้าใจแล้ว และคุณยิง่ ใช้ คุณก็จะยิง่ เข้าใจ
ความลับนี้ อยูใ่ นตัวคุณ คุณยิง่ ใช้พลังอํานาจในตัวคุณนี้ คุณก็ยงิ่ ดึงดูดพลังอํานาจให้เข้ามาเพิ่มขึ้น พอถึง
จุดหนึ่งที่ผฝู ้ ึ กจะไม่ตอ้ งฝึ กฝนอีกต่อไป เพราะคุณจะกลายมีพลังอํานาจนั้นเสี ยเอง คุณจะมีความสมบูรณ์
เพียบพร้อม มีดวงปั ญญา มีสติปัญญา มีความรัก และคุณจะมีความสุ ขนั้น นี่คือบุคคลตัวอย่างผูบ้ รรลุความ
เข้าใจเรื่ องเดอะซีเคร็ ต หรื อความลับเรื่ องกฎแห่งแรงดึงดูด จนตนเองกลายเป็ นพลังอํานาจนั้นๆ จะเหมือน
ศาสดาผูย้ ่ิงใหญ่ที่เข้าใจ เดอะซี เคร๊ ต ความลับ นี่ คือจุดสู งสุ ดยอดของผูบ้ รรลุการใช้ความลับ จึงสรุ ป
แนวคิดการอธิษฐานจิตในทัศนะของรอนดา เบิร์น ได้วา่
1. ทําให้ความปรารถนาประสบผลสําเร็ จ ตามแนวทาง ฮาวทู (How to)
2. ใช้ในลักษณะอ้อนวอนอธิษฐานขอต่อสิ่ งภายนอก คือกฎแรงดึงดูด ที่ดลบันดาลให้
3. ต้องมีศรัทธาและเชื่อมัน่ ต่อกฎแห่งแรงดึงดูด อย่างแรงกล้า
4. มนุษย์สามารถยกระดับพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่พลังอํานาจที่ดลบันดาลนั้น ๆ ได้
การบนบาน บวงสรวง ก็เป็ นลักษณะการขอจากสิ่ งลึกลับ มองไม่เห็นเช่นเดียวกัน เช่นขอบุตร
จากเทวดาประจําต้นไทร (รุ กขเทพ) แม้จะรู ้วา่ ต้นไทรนั้น จะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่ ก็ยงั มองไม่เห็น แต่ก็
ทําพิธีบนบานขอบุตรจนได้มา ก็จดั อยูก่ ารขอ การอธิษฐาน ที่ปรารถนา ชนิดที่เรี ยกว่า “ลาภ” (สิ่ งที่ได้มา
หรื ออยากได้) คือสิ่ งที่อยากได้แล้วบนบาน การได้บุตรมานี้ สามารถเปิ ดเผยความลึกลับออกมาจากแรง
อธิ ษฐานในฐานะแรงดึงดูดที่เป็ นกฎธรรมชาติแล้ว ก็เป็ นความหวังพื้นฐานของทุกคน ต่างแต่วา่ จะมีพิธี
บนบานหรื อไม่เท่านั้น ดังนั้น ผูป้ รารถนาตามทฤษฎีน้ ี ก็ตอ้ งคว้าให้ได้ ด้วยการทําพิธีบนบานดังกล่าว
เพราะสังคมไทยทุกวันนี้ มีปัญหารอบด้านโดยเฉพาะปั ญหาปากท้องที่เรี ยกกันสวยหรู วา่ ปั ญหาเศรษฐกิจ
ส่ งผลให้คนไม่มนั่ ใจในการทํางานของตนต้องหันหน้าพึงพาอํานาจนอกเหนื อการสัมผัสที่คิดว่าจะพึง
ช่วยได้ ทําให้มีการบนบานศาลกล่าว

กระแสวัฒนธรรม

๒๕

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องอิทธิ พลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ไว้
ดังนี้
1. รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. การเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ตลอดจนการวิจยั ภาคสนาม เพื่อประกอบในเนื้อหา อีก
ทั้งใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจงที่มีโครงสร้าง มีลาํ ดับขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่ง
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
2.2 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการศึกษาและเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด และนําเสนอผลการ
ศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาจุดร่ วมและจุดต่างของข้อมูลจากเอกสาร จากผูร้ ู ้ นักวิชาการชุมชน
ทัว่ ไป เพื่อให้เห็นภาพรวมที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบในองค์รวม วิธีเรี ยงข้อมูลโดยความ
เรี ยง โดยเรี ยบเรี ยงจากการรวบรวมคําสัมภาษณ์ และทําตารางสรุ ปยอดอีกครั้งหนึ่ งไว้หลังคําสัมภาษณ์
เพื่อให้เห็นชัดยิง่ ขึ้น
2.3 เครื่ องมือวิจยั เนื่องจากการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนั้น เครื่ องมือสําหรับเก็บข้อมูล
จึงเป็ นแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามแบ่งประเด็นคําถามเป็ น 2 ตอน โดยตอนแรกเป็ นข้อมูลของผู ้
ตอบแบบสอบถามทัว่ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับแนวคิด ประวัติความเป็ นมา อิทธิ พล และจริ ยธรรมเชิงพุทธที่มี
ต่อพระพุทธชินราช ทั้งนี้เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
2.4 ขอบเขตและความจํากัดของวิธีการศึกษา
2.4.1 ขอบเขตประชากร ได้แก่ ผูม้ าแก้บน บริ เวณพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 45 เทียบขนาดกลุ่มประชากรของ Krejcie
and Morgan ได้ 40 คน/คณะ
2.4.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ได้แก่ การบนบาน การบวงสรวง : มีแนวคิด หลักการและ
จริ ยธรรมเชิงพุทธต่อพระพุทธชินราช รวมถึงการบูชายัญ
2.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่กาํ หนดเป็ นกรณี ตวั อย่าง คือสถานที่บนบาน
บริ เวณพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.4.4 ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ เวลาดําเนินการตามสัญญาวิจยั ที่ทาํ ไว้กบั สถาบันวิจยั พุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2555
2.4.5 ขอบเขตวิธีการศึกษา ได้แก่ การกําหนดศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร โดยการค้นหา
ข้อมูลที่ สามารถเชื่ อถื อได้ และสามารถอ้างอิ งแหล่งที่ มาเพื่อการสื บค้นได้ เช่ น คัมภี ร์พระไตรปิ ฎก
เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ บทความ วารสาร งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ สื่ ออิ เลคทอนิ กส์
ในประเด็นที่เกี่ ยวกับหลักแนวคิด นอกจากจะศึกษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูค้ งแก่เรี ยน รวมถึงหมอดูดวง
หมอผี ร่ างทรงเทพเจ้า ต่าง ๆ ด้วย
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า ผูม้ าบนบานและแก้การบนบานกับพระพุทธชินราชจํานวน 40 คนนี้ ส่ วน
ใหญ่มาแก้บนเพราะหายจากการป่ วยไข้ รองลงมาคือ สอบได้ ได้เลื่อนยศทหาร ตํารวจ ได้ตาํ แหน่งที่
แข่งขัน รองลงมาคือ ถูกหวย รองลงมาคือได้บุตร ส่ วนสิ่ งที่นาํ มาแก้บนนั้น ส่ วนใหญ่ คือพวงมาลัย
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ละครรํา ผลไม้ รองลงมาคือ หัวหมู เป็ ด ไก่ รองลงมาคือ ถวายสังฆทาน
แสดงให้เห็นว่า แนวคิด ความเชื่ อการบนบานบวงสรวงมีผลจริ ง ตามตํานาน ได้ยกตัวอย่าง
เศรษฐีสองสามีภรรยาทําพิธีขอบุตรกับรุ กขเทวดาประจําต้นไทร ว่าตามชาดกทางพระพุทธศาสนา เทวดา
มีส่วนสําคัญต่อพระพุทธศาสนาโดยต่อการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าคราวแสดงปฐมเทศนาจบลง จะ
ทราบว่า เทวดาในโลกธาตุพากันแซ่ซอ้ งกล่าวคําสาธุการดังกระหึ่ มทัว่ หมื่นโลกจักรวาล เกิดแสงสว่างทัว่
จักรวาล พระพุทธเจ้าตรัสเทวโลก สวรรค์รองรับผูป้ ฏิบตั ิดี ตรัสนรกเพื่อรองรับผูป้ ฏิบตั ิชวั่ คุณลักษณะ
ของเทวดาจะโปรดคนที่ทาํ ดี มีศีลธรรม เทวดามีส่วนช่ วยให้เกิ ดมงคลสู ตรสามสิ บแปดประการ และ
พระพุทธกําหนดเป็ นพุทธกิ จไว้ว่าเวลาเที่ยงคืนจะตอบปั ญหาให้แก่เทวดา การบนบาน บวงสรวงนี้ มี
แหล่งกําเนิดจากพราหมณ์ต้ งั แต่ก่อนพุทธกาลที่นิยมทําพิธีมหายัญด้วยการฆ่าสัตว์สงั เวยเทพเจ้าจากการที่
ได้ตามที่ตอ้ งตนต้องแล้ว เช่นม้าที่ใช้เป็ นพาหนะในการสู ้รบ ภายหลังเสร็ จศึกแล้วจะถูกฆ่าสังเวยเทพเจ้า
ที่ตนบนบานไว้ ดังนั้น ริ มฝั่งแม่น้ าํ คงคา พาราณสี ประเทศอินเดีย จึงมีท่านํ้าท่าหนึ่ งชื่อว่า ท่าอัสวเมธ
ในมหายัญพิธีน้ ี ที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือ บุรุษเมธ การฆ่าคนบูชายัญ ในส่ วนพระพุทธศาสนา ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของชี วิต เข้าใจถึงความรู ้สึกของชี วิตที่ตอ้ งถูกคุกคามหรื อฆ่าดังในยัญญสู ตรที่กล่าว
มา แม้ว่าจะทําพิธีบนบาน บวงสรวงก็ตาม แต่ก็ไม่ทาํ ด้วยชี วิต จะเห็นได้จากการพิธีแก้บนจะใช้สิ่งที่
มีชีวิตที่เสี ยชี วิตหรื อปรุ งสุ กแล้วนอกจากผลไม้ที่ใช้ดิบ ๆ และการบนบาน บวงสรวงนี้ จะเกี่ยวข้องกับ
เทวดาที่มนุษย์จะปฏิบตั ิต่อเทวดาเหล่านั้นด้วยความเป็ นมิตรและทําดีให้เทวดาโปรด จึงมีจริ ยธรรมด้วย
การปรับเปลี่ยนยัญพิธีเป็ นพลีกรรม คือการทําสังคมสงเคราะห์ต่อกัน ในพลีกรรมนี้มีขอ้ ว่าด้วยเทวตาพลี
คือการสงเคราะห์เทวดาหมายถึง การปฏิบตั ิธรรมของเทวดา มีหิริ และโอตตัปปะ ซึ่ งเป็ นธรรมสําหรับ
เทวดานอกจากนี้ยงั สงเคราะห์ดว้ ยข้าว นํ้า เชิญมาร่ วมฟังเทศน์ ฟังธรรม มาร่ วมบุญกุศล ตามคติพระพุทธ
ศาสนาจะเรี ยกได้ว่า ธรรมชาติเกือบทุกชนิ ดมีเทวดาประจําอยู่ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ เรี ยกว่า รุ กขเทพ
ซึ่ งรุ กขเทพนี้ เป็ นต้นกําเนิ ดของการบนบานขอบุตรของเศรษฐี สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร จึงทํา
พิธีขอบุตรกับรุ กขเทวดาประจําต้นไทร ผลปรากฏว่าได้ ตั้งชื่ อว่า ธรรมบาลกุมาร เป็ นตํานานที่สาํ คัญ
ของเทศกาลสงกรานต์ของไทย มีอิทธิ พลต่อการความเชื่ อและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีของมนุ ษย์ต่อ
วัฒนธรรมประเพณี
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
จากการศึกษาบทความนี้ มีผลดี ต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ สู่ แนวปฏิบตั ิเป็ นสัมมาปฏิบตั ิของตนและ
องค์กรที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ คือ ประโยชน์ในการศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิ ได้แก่ ได้รู้แนวคิด ความเชื่ อ
พัฒนาการ และกําเนิ ดของการบนบานที่ มีอิทธิ พลต่อสังคมไทย ได้รู้อิทธิ พลการบนบานจากอดี ตถึ ง
ปั จจุบนั และจะมีต่อไปในอนาคต ได้รู้และเข้าใจตลอดทั้งการปฏิบตั ิตนตามหลักจริ ยธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ได้รู้แนวปฏิบตั ิตนต่อพิธีบนบาน บวงสรวงตลอดถึงประโยชน์และความสําคัญของการบนบาน
บวงสรวง ส่ วนองค์กรที่นาํ ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หน่ วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมของวัดประจําจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานพุทธศาสนาประจําจังหวัด
พราหมณ์เจ้าพิธี ประจําหน่วยงานหรื อสถานที่ทวั่ ไป ส่ วนการถ่ายทอดผลงานการศึกษาสู่ กลุ่มเป้ าหมาย
มอบผลงานการศึกษาแก่สาํ นักปฏิบตั ิธรรม สํานักสงฆ์ โครงการปฏิบตั ิธรรมมอบผลงานการศึกษาแก่
หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล มอบผลงานการศึกษาแก่พราหมณ์เจ้าพิธีประจําหมู่บา้ นหรื อชุมชน
มอบผลงานการศึกษาแก่เรื อนจําหรื อหน่วยงานฟื้ นฟูทางจิตเพื่อนําคนดีสู่ สงั คม มอบผลงานการศึกษาแก่
อาจารย์ วิทยากร อาจารย์ ครู นิสิต นักเรี ยน มอบผลงานการศึกษาแก่สาํ นักพิมพ์ สื่ อมวลชนแขนงต่าง ๆ
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษามาแต่ตน้ ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า การบนบาน บวงสรวงนี้มีมาก่อนพุทธกาล ในสมัย
พุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกรรมวิธีการบนบาน บวงสรวงไว้ในหลายสู ตร เช่น ยัญญสู ตร กรันทก
สู ตร อัคคิทตั ตปุโรหิ ตวัตถุ และได้ตรัสแยกแยะความจริ งที่ถูกต้องให้เห็นชัด ทําให้ทราบว่า แนวคิด
ความเชื่ อการบนบาน บวงสรวงนี้ มี กาํ เนิ ดมาจากความเชื่ อต่ออํานาจบันดาลที่ ให้อะไรต่อมนุ ษย์ได้
ถ้ามนุษย์ไหว้ดี พลีถูกเทพเจ้าเหล่านั้นก็โปรดปรานประทานสิ่ งใดๆ ได้ จึงมาถึงคําว่าบนบาน บวงสรวง
ปั ญหาว่า เทพเจ้าโปรดอะไร เมื่ อรู ้ คาํ ตอบแล้วก็เป็ นโอกาสที่ จะทําต่ อไป ในยัญญสู ตรตามที่ อา้ งมา
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตระเตรี ยมการบูชามหายัญด้วยสัตว์นานาชนิ ด โคตัวผู ้ 500 ตัว ลูกโคตัวผู ้ 500
ตัว ลูกโคตัวเมีย 500 ตัว แพะ 500 ตัว และแกะ 500 ตัว ในสัตว์เหล่านี้เป็ นที่มาของภาษิตไทยโบราณว่า
แพะรับบาป นัน่ คือ การฆ่าแพะบูชาเทพเจ้า เพื่อให้เทพเจ้าองค์น้ นั โปรดปรานตนเอง
เป็ นที่แน่ชดั ว่า จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผมู ้ าแก้บนหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช ส่ วนใหญ่
มาแก้บนเพราะหายจากการป่ วยไข้ รองลงมาคือ สอบได้ ได้เลื่อนยศทหาร ตํารวจ ได้ตาํ แหน่งที่แข่งขัน
รองลงมาคือ ถูกหวย รองลงมาคือได้บุตร ส่ วนสิ่ งที่นาํ มาแก้บนนั้น ส่ วนใหญ่ คือพวงมาลัย ละครรํา
ผลไม้ รองลงมาคือ หัวหมู เป็ ด ไก่ รองลงมาคือ ถวายสังฆทาน ซึ่ งก็สอดคล้องกับการแนวคิด ทฤษฎี
ตามที่แสดงไว้ จากตํานานที่เศรษฐีสองสามีภรรยาทําพิธีขอบุตรกับรุ กขเทวดาประจําต้นไทรนั้น ตํานาน
นี้ถือว่ามีอิทธิ พลต่อความเชื่อของคนไทยถึงปั จจุบนั ทําให้มีพิธีบนบาน บวงสรวงกันกับคนทุกระดับชั้น
และทุกพื้นที่ของไทย
การบนบานมี ค ติ ม าจากพิ ธี ก รรมที่ ท ารุ ณ ต่ อ ชี วิ ต สั ต ว์ข องชาวอิ น เดี ย มาตั้ง แต่ ส มัย โบราณ
ที่เรี ยกกันว่ายัญพิธี ตามแนวพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงการบนบาน บวงสรวงแล้วจะต้องถึงกล่าวถึงความ
สัมพันธ์คือเทวดา ซึ่ งมีภพภูมิที่อาศัยคือ เทวโลก หรื อสวรรค์ ดังนั้น ภพภูมิของเทวดาอยูใ่ นภพภูมิชนิ ด
กามภูมิ คือภพภูมิที่ยงั อาศัยหรื อติดอยู่ในรู ป เสี ยง กลิ่น รส การสัมผัส ดังนั้น การบนบาน บวงสรวง
ก็จะมีเครื่ องบนบาน บวงสรวงประกอบด้วย สุ รา หัวหมู ผลไม้ ไข่ตม้ พวงมาลัย ฯลฯ มากมาย จึงพูดได้
ว่า เมื่อมีลกั ษณะอย่างนี้ แล้ว ปั ญหาว่าจะปฏิบตั ิตนเพื่ออยูร่ ่ วมกันด้วยการสงเคราะห์กนั หรื อ จะไหว้ให้
ดี พลีให้ถูกอย่างไร การที่สังคมไทยในฐานะสังคมพุทธยังนิ ยมการบนบาน บวงสรวงเทพยดาอยูอ่ ย่าง
นี้ ทําให้เข้าใจได้ว่า สังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาใน 3 ระดับสถานะ เปรี ยบกับต้นไม้ คือ ระดับ
สะเก็ด ได้แก่สงั คมพื้นบ้าน ถือศาสนาตามคติโบราณสื บกันมา ระดับเปลือก ได้แก่สงั คมพื้นบ้านที่ได้รับ
การศึกษาพอสมควรมีเหตุผลประกอบความเชื่อนั้น และระดับแก่น ได้แก่สงั คมที่มีการศึกษาสู งมองโลก
เชิงวิทยาศาสตร์ มองโดยภาพรวมสังคมทุกระดับชั้นก็ยงั นิยมประกอบพิธีบนบาน บวงสรวงในกิจกรรม
ต่าง ๆ อยู่ แต่สังคมไทยก็ยงั มีเมตตา กรุ ณา จาคะตั้งบนฐานจริ ยธรรมเชิ งพุทธ 3 ระดับ คือ ระดับต้น
ได้แก่ ศีล 5 ระดับกลาง ได้แก่กุศลกรรมบถ 10 ประการ และระดับสู ง ได้แก่มรรคมีองค์ 8 ประการ
ด้ว ยประการสํา คัญ ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมาก็ ย งั มี ป ระเด็ น ที่ สํา คัญ น่ า ศึ ก ษาต่ อ ไป คื อ ว่ า ประเด็ น คุ ณ ค่ า
ทางจริ ยธรรมต่อการปฏิบตั ิตนต่อพิธีกรรมของศาสนา ประเด็นพิธีกรรมทางความเชื่อที่มีผลต่อการพัฒนา
จิตใจของสังคม ประเด็นความมีอยูข่ องเทวดา ผี มาร และคุณค่าทางจริ ยธรรมตามแนวปรัชญา ประเด็น
ความเชื่อและผลจากการเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

๒๘ กระแสวัฒนธรรม

บรรณานุกรม
พระไตรปิ ฎก ฉบับภาษาไทย เล่มที่ 10 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
พระไตรปิ ฎก ฉบับภาษาไทย เล่มที่ 13 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
พระไตรปิ ฎก ฉบับภาษาไทย เล่มที่ 33 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
พระไตรปิ ฎก ฉบับภาษาไทย เล่มที่ 25 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
พระธรรมปิ ฎก ป.อ.ปยุตฺโต. (2546).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2532). พจนานุ ก รมศั พ ท์ ป รั ช ญา อัง กฤษ-ไทย. กรุ ง เทพฯ: บริ ษ ทั อมริ น ทร์
พริ้ นต์ติ้ง กรุ๊ พ จํากัด
รอนดา เบิร์น. เดอะซีเคร็ต แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา. พิมพ์ครั้งที่ 86, (กรุ งเทพมหานคร:สํานักพิมพ์
อมริ นทร์.)
Ronda Byrne. The Secret. First Atria Books, November 2006.

พิธีบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช 2 มิถุนายน 2548

กระแสวัฒนธรรม

๒๙

