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บทคดัย่อ

  ประเด็นการศึกษาเร่ืองน้ีคือแนวคิด ความเช่ือเร่ืองการบนบาน บวงสรวงกบัจริยธรรมเชิงพุทธ

โดยใชพ้ื้นท่ีเป้าหมายคือพระวิหารพระพุทธชินราช  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก เกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูม้าแกบ้น จาํนวน 40 คน  พบวา่ ผูบ้นบานจะขอใหไ้ดลู้ก

และเรียนเก่ง ขอใหห้ายป่วย  ขอใหไ้ดข้องหายกลบัคืน ขอใหถู้กหวยรวยเบอร์ ขอใหมี้โชคลาภ ขอใหมี้

ฐานะดี ร่ํารวย ขอใหไ้ดต้าํแหน่ง ขอใหไ้ดเ้ล่ือนยศ  เคร่ืองบนบานจะมีพวงมาลยั ละครรํา หวัหมู ผลไม ้ไข่

ตม้ ดอกไม ้บายศรี  ขอเป็นลกูหลวงพอ่พระพทุธชินราช  ขอบวชแกบ้น  ทาํดีแกบ้น ใหท้านแกบ้น เล้ียง

เพลพระสงฆ ์เล้ียงอาหารแก่นกัเรียน เป็นเจา้ภาพบวชพระแกบ้น

 พ้ืนฐานแนวคิดของการบนบานนั้น  มีตาํนานพฒันาการมาจากวิถีชีวิตของชาวอินเดียแต่

โบราณกาล ท่ีมีความเช่ือพิธีบูชายญั ซ่ึงใช้ชีวิตสัตวเ์ป็น ๆ ฆ่าเพ่ือบูชาเทพเจา้ ต่างจากการบนบาน 

บวงสรวงท่ีไม่ไดใ้ชชี้วติสตัวเ์ป็น ๆ  เป็นลกัษณะทาํพลีกรรม  คือการสงเคราะห์ เช่น เทวตาพลี คือปฏิบติั

ตนท่ีดีต่อเทวดาในฐานะมีส่วนสาํคญัในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระพทุธเจา้ พิธีกรรมทางศาสนา

เกือบทุกพิธีจะอญัเชิญเทวดาจากทุกสารทิศมาร่วมพิธีเพ่ือรับรู้รับฟังและขอใหช่้วยคุม้ภยั ใหโ้ชคลาภแก่

ชีวิตทรัพยสิ์น เช่นพิธีทาํบุญโดยพระสงฆจ์ะกล่าวบทสัคเค กาเม จะรูเป และพิธีบวงสรวงก็เช่นเดียวกนั

เน้นมาท่ีการบอกกล่าวต่อเทวดาและขอให้เทวดาเห็นชอบ  มีกรณีตวัอย่างท่ีพิธีบนบานต่อเทวดาแลว้

ไดผ้ล นัน่คือเศรษฐีสองสามีภรรยาแต่งงานแลว้ไม่มีบุตร จึงทาํพิธีขอบุตรกบัเทวดาประจาํตน้ไทร ผล

คือไดบุ้ตรชาย นามวา่ ธรรมบาลกุมาร ซ่ึงเป็นคนฉลาดสามารถพดูภาษานกได ้ รับทา้ตอบปัญหา 3 ราศี

กบักบิลพรหมแลว้ไดช้ยัชนะ  จึงมีอิทธิพลทาํพิธีบนบาน บวงสรวงเพ่ือขอบุตร หรือของโชคลาภอ่ืน ๆ 

 ในลกัษณะเดียวกนัน้ีดว้ย

คาํสําคญั : บนบาน  บวงสรวง  อิทธิพล  สงัคมไทย

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.   
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บทนํา

 บทความน้ีอา้งอิงจากรายงานการวจิยั เร่ือง การบนบาน บวงสรวง : แนวคิด หลกัการ และอิทธิพล

ต่อสงัคมไทย   โดยพระครูสิริรัตนานุวตัรผูว้ิจยั  ทุนสนบัสนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั   เร่ืองการบนบาน บวงสรวงน้ีมีอยูจ่ริงตั้งแต่อดีตกาล  ประการสาํคญัคือวา่ พระพทุธศาสนา

มองเร่ืองน้ีอย่างไร แลว้สังคมไทยในฐานะสังคมพุทธในยุคปัจจุบนัมองเร่ืองน้ีอย่างไร มีการประยุกต ์

ปรับเปล่ียนตามจริยธรรมทางพระพทุธศาสนาอยา่งไร  ทาํไมจึงมีพระพรหมวหิารและพลีกรรม 5 ประการ 

  ทุกคนมีแนวคิดความเช่ือของตนเอง โดยจะเช่ือต่ออาํนาจอนัศกัด์ิสิทธ์ิต่างกนัหรือในเร่ือง

เดียวกนัแต่ต่างมุมมองกนัก็ตาม  เร่ืองน้ีผูเ้ขียนแบ่งความเช่ือน้ีเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหลงักบัส่วนหน้า  

ความเช่ือส่วนหลงั หมายถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงตรงกบัเหตุปัจจยัท่ีตนทาํไวจ้ริง  ๆ  เช่นวา่  เราเคย

ตีงูจนหลงัหักเล้ือยต่อไปไม่ได ้  ผลแห่งการกระทาํนั้นทาํให้ตนตอ้งปวดหลงัซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนักบั

อาการท่ีตนตีงูหลงัหกันั้นจริง  ๆ  อยา่งน้ีจะเรียกว่าเช่ือตามกรรม  ในพระพุทธศาสนาไดต้รัสเร่ืองน้ีไว้

ดว้ยคาํวา่  กมัมสกตาสทัทา  แปลวา่เช่ือในกรรมท่ีเป็นของตนหรือท่ีตนทาํ  จะจริงหรือไม่จริงนั้น ใหคิ้ด

วดัเอาจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีต   ส่วนความเช่ือส่วนหนา้นั้น เป็นเร่ืองอนาคต เหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

โดยประสบการณ์เชิงประจกัษแ์ลว้ทุกคนอาจจะเช่ือบา้งเพียงคร่ึงหน่ึงก่อน แต่ก็ดว้ยความเช่ือกรรมเป็น

หลกัตามนยัพระพุทธศาสนาท่ีให้เช่ือกรรมว่าเป็นทายาท มีกรรมเป็นสรณะ คงจะตอ้งมีวนัใดวนัหน่ึง

เกิดกบัตนแน่ ๆ  แต่ก็พดูไม่ไดเ้ตม็ปากวา่จะเกิดจริงคือเช่ือคร่ึงเดียว ในความรู้สึกทุกคนตอ้งเป็นอยา่งน้ี

แน่ ๆ   ส่วนคร่ึงท่ีเหลือนั้นเผื่อไวว้่าจะไม่เป็นไปตามท่ีเช่ือจริงได ้ประเด็นน้ีแหละท่ีทาํให้คนเราตอ้ง

คิดท่ีจะทาํการบนบานไวก้นัพลาด  หรือวา่ เร่ืองท่ีบนบานนั้นสาํคญัต่อชีวิตมาก  เพราะความไม่เช่ือมัน่
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ในตนเอง และยงัคิดวา่จะมีอาํนาจเหนือธรรมชาติช่วยได ้ จึงมีพิธีบนบาน  เช่นสอบบรรจุเป็นขา้ราชการ 

ซ่ึงโอกาสนาน ๆ มาคร้ังหน่ึงในรอบปี  ถา้พลาดคราวนั้นแลว้ กห็มดโอกาสต่อไปจริง ๆ ถึงแมโ้อกาสไม่

หมด แต่อายขุองเรามีขอบเขตจาํกดั  ดงันั้น เพ่ือไม่ใหพ้ลาด ตอ้งทาํพิธีบนบานขอความช่วยเหลือจากเทพ

เบ้ืองตน้ดงัวา่น้ี 

  ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี  การบนบาน ถือวา่อิงอยูก่บัความเช่ือ เช่นเช่ือวา่ องคเ์คารพท่ีตนบนบาน

นั้นจะใหผ้ลแก่ตนไดจ้ริง จึงทาํเง่ือนไขวา่  จะนาํส่ิงของท่ีเช่ือวา่องคเ์คารพจะโปรดปรานมาแกบ้น ณ ท่ีน้ี

ผูบ้นบานมีความเช่ือวา่พระพทุธชินราชจะใหผ้ลส่ิงท่ีตนบนบานจริง จึงทาํสตัยสญัญาวา่จะแกบ้นดว้ยส่ิง

ต่าง ๆ เช่นวา่ หวัหมู ผลไม ้ไข่ตม้เป็นตน้  จึงเป็นประเดน็ท่ีน้ีวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหค้นนั้นบนบานคืออะไร และ

เร่ืองท่ีตามมาคือผลลพัธ์ของการบนบาน อาจจะเป็นไปไดว้า่ ผลลพัธ์ของการบนบานนั้นจะเป็นไปไดร้้อย

เปอร์เซ็นตห์รือไดใ้กลเ้คียง เช่นวา่ บนบานไวข้อใหไ้ดบุ้ตรชาย  แต่กไ็ดเ้หมือนกนั แต่เป็นบุตรหญิงอยา่ง

น้ี  บนบานวา่ใหส้อบไดท่ี้หน่ึง แต่ไดเ้หมือนกนั แต่เป็นท่ีสองท่ีสามอยา่งน้ี

  พระพทุธศาสนามีธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือสงัคมสงเคราะห์ ไม่เบียดเบียนสรรพสตัว ์จะเห็นวา่พรหม

วิหารแปลวา่ธรรมสาํหรับประพฤติของผูจ้ะเป็นผูใ้หญ่ มาจากคาํวา่ พรหม ซ่ึงศาสนาพราหมณ์ถือวา่เป็น

ผูส้ร้างโลก สร้างสรรพส่ิง  แต่กป็รับเปล่ียนเป็นพรหมวิหารธรรม  พิธีกรรมท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือพิธี

บูชายญั  ซ่ึงมีความหมายว่า “การเซ่น การบูชา การบวงสรวงชนิดหน่ึงของพราหมณ์ เช่นฆ่าสัตวบู์ชา

เทพเจา้เพ่ือใหต้นพน้เคราะห์ร้ายเป็นตน้”  (พระธรรมปิฎก, 2546: 204) ซ่ึงยญัพิธีน้ีทาํอยา่งยิง่ใหญ่ 

เรียกมหายญัพิธี  5  คือ  ไดแ้ก่ “อสัวเมธ คือการฆ่ามา้บูชายญั  บุรุษเมธ คือการฆ่าคนบูชายญั สมัมปาสะ 

คือการทาํบ่วงแลว้ขวา้งไมล้อดบ่วง ไมต้กท่ีไหนทาํการบูชายญัท่ีนั้น วาชเปยยะ คือการด่ืมเพ่ือพลงัหรือ

เพ่ือชยัชนะ นิรัคคฬะ คือยญัไม่มีล่ิมหรือกลอน คือทัว่ไปไม่มีขีดคัน่จาํกดั การฆ่าครบทุกอยา่งบูชายญั” 

(ส.ํส.(ไทย) 15/120/138)    แต่เดิมมหายญั 5 ประการน้ี เป็นหลกัสงเคราะห์ท่ีดีงาม แต่พราหมณ์สมยัหน่ึง

ดดัแปลงเป็นการบูชายญัเพ่ือผลประโยชน์ในทางลาภสกัการะ พิธีกรรมท่ีมีการเซ่น บูชา บวงสรวงไดแ้ก่ 

พลีกรรม คือการทาํสงัคมสงเคราะห์ต่อมนุษยห์รือสตัวอ่ื์น ๆ  ประกอบดว้ยองค ์5 คือ “ญาติพลี สงเคราะห์

ญาติ อติถิพลี สงเคราะห์แขก ปุพพเปตพลี สงเคราะห์หรือทาํบุญอุทิศให้ผูต้าย ราชพลี ถวายเป็นหลวง 

เช่นภาษีอากร เทวตาพลี สงเคราะห์หรือทาํบุญอุทิศใหเ้ทวดา” (พระธรรมปิฎก,2546: 356)  พลีกรรม 5 

อยา่งน้ี ทางพราหมณ์ คือการบวงสรวง ทางพทุธ คือสละเพ่ือช่วยหรือบูชา ท่ีสอดคลอ้งตรงกบับทความน้ี 

เทวดาพลี   กรณีตวัอยา่งของการบนบาน บวงสรวงคือ สองเศรษฐีสามีภรรยา แต่งงานแลว้ไม่มีบุตร จึง

ทาํพิธีขอบุตรกบัรุกขเทวดาประจาํตน้ไทร ไดลู้กชาย ช่ือวา่ ธรรมบาลกมุาร ซ่ึงเป็นคนฉลาด สามารถพดู

ภาษาสตัวไ์ด ้ถือวา่เป็นตาํนานการบนบานบวงสรวงกไ็ดว้า่  

           ประเทศไทย กล่าวขานกนัวา่เป็นเมืองพระพทุธศาสนา มีจริยธรรมพ้ืนฐานคือศีล 5 ซ่ึงขอ้ท่ี 1 

ว่าดว้ยเร่ืองการงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์แลว้ทาํไมหัวหมูท่ีนาํมาบนบานนั้นแมเ้ป็นหัวหมูท่ีตายแลว้แต่ก็

เป็นการใชชี้วติสตัวม์าแกบ้นอยูน่ัน่เอง  เขา้ทาํนองเดียวกบัแพะรับบาป  เพราะหมูยอมตายท่ีทาํใหค้นพน้

เคราะห์ไดโ้ชคชยัแก่ชีวติ  กรณีตวัอยา่งท่ีพระวหิารพระพทุธชินราช ไดรั้บคาํกล่าวเล่าขานกนัวา่  บนบาน

แลว้ไดผ้ล โดยเฉพาะเก่ียวกบัการทหารการรบในสงคราม  ตามประวติัศาสตร์เล่าวา่  สมเดจ็พระนเรศวร 

มหาราชนั้น ทุกคร้ังท่ีออกสงครามจะนาํพลไปกราบนมสัการพระพุทธชินราชพร้อมกบัรับนํ้ ามนตห์นา้
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พระวิหารจากโอ่งนํ้ ามนต ์2 ลูกตั้งอยู ่2 ขา้งทาง เม่ือรบกลบัมาแลว้ก็เขา้กราบนมสัการอีกคร้ังหน่ึง  ทาํ

อยา่งน้ีเป็นกิจวตัร   นอกจากน้ี การสอบเขา้เป็นทหาร หรือสอบเพ่ือเล่ือนยศ เล่ือนขั้น กท็าํพิธีบนบานเพ่ือ

ให้ไดต้ามท่ีปรารถนา  กรณีหน่ึง เป็นการบนบานเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจในทาํนองว่าขอให้คา้ขายดีมี

กาํไร ปรากฏวา่ไดต้ามท่ีบนบานจริง ๆ   แลว้กแ็กบ้นนั้นดว้ยหวัหมู ผลไม ้ไข่ตม้เป็นตน้   ประเดน็น้ีเป็น

ความโปรดปรานของพระพุทธชินราชหรือ  หรือเป็นความคาดหวงัของผูบ้นบานเองว่าจะตอ้งบนบาน

ดว้ยหวัหมู ผลไม ้หรือส่ิงของอ่ืน ๆ    ดงันั้น น่าจะถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งศึกษาถึงแนวคิด ความเช่ือการ

บนบาน และปัจจยัท่ีทาํใหผู้น้ั้นบนบานพร้อมดว้ยผลลพัธ์จากการบนบานนั้น 

 คาํสอนของพระพทุธศาสนานั้น  ตั้งอยูบ่นฐานของความไม่เบียดเบียน หลีกเล่ียงการกระทาํดว้ย

ความโลภ ความโกรธ และความหลง มีจริยธรรมเชิงพทุธ 3 ระดบั คือ ระดบัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ศีล 5 ขอ้ท่ี 1 ให้

งดเวน้จากการฆ่าสตัว ์  ส่วนท่ีเป็นธรรมตรงกบัเร่ืองน้ี คือ  เมตตาธรรม  จริยธรรมระดบักลาง ไดแ้ก่กศุล

กรรมบถ 10 ประการ มีการกายสุจริต 3 คือไม่ฆ่าสตัว ์ไม่ลกัทรัพย ์ไม่ประพฤติผดิในกาม วจีสุจริต 4 คือ 

เวน้จากการพดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ และมโนสุจริต 3 คือ ไม่เพง่อยากไดข้องผูอ่ื้น ไม่

พยาบาท และสมัมาทิฏฐิ  และจริยธรรมระดบัสูง ไดแ้ก่ มรรค 8 ประกอบดว้ย สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ 

สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  คมัภีร์พระไตรปิฎก 

กล่าวถึงมูลเหตุแห่งความดีความชัว่ และความหวาดกลวั เดือดร้อนของสตัวป์ระการต่าง ๆ  จะเห็นไดจ้า

กมหาปทานสูตร  ท่ีกล่าวถึงมูลเหตุท่ีหวัโลน้  เม่ือพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน   ไดท้อด

พระเนตรเห็นบุรุษศีรษะโลน้นุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร์ (บรรพชิต) จึงตรัสถามนายสารถีวา่    

 “สหายสารถี ชายคนน้ีถูกใครทาํอะไรให ้ทั้งศีรษะและเคร่ืองนุ่งห่มของเขาจึงไม่เหมือนของคน

อ่ืน ๆ’   นายสารถีทูลตอบวา่    ‘ขอเดชะ    ผูน้ี้ช่ือวา่บรรพชิต ทาํไม    เขาจึงช่ือวา่บรรพชิต ผูน้ั้นช่ือวา่

บรรพชิต    เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดี    การประพฤติสมํ่าเสมอเป็นความดี    การทาํกศุลเป็น

ความดี    การทาํบุญเป็นความดี    การไม่เบียดเบียนเป็นความดี    และการอนุเคราะห์หมู่สตัวเ์ป็นความ

ดี    พระเจา้ขา้ บรรพชิตน้ีดีแท ้   เพราะการประพฤติธรรมเป็นความดี    การประพฤติสมํ่าเสมอเป็นความ

ดี    การทาํกศุลเป็นความดีการทาํบุญเป็นความดี การไม่เบียดเบียนเป็นความดี และการอนุเคราะห์หมู่สตัว์

เป็นความดี    ถา้เช่นนั้น    เธอจงขบัรถไปทางบรรพชิตนั้น” (ที.ม.(ไทย) 10/53/29)

    ในกนัทรกสูตร แห่งมชัฌิมนิกาย  พระพทุธเจา้ตรัสลกัษณะการทาํใหต้นและคนอ่ืนใหเ้ดือดร้อน

จากการทาํพิธีบูชายญั วา่  

          “บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นพระราชามหากษตัริยผ์ูไ้ดรั้บมูรธาภิเษกแลว้กดี็ เป็นพราหมณ์มหาศาล

ก็ดี  พระราชารับสั่งอยา่งน้ีว่า    ‘จงฆ่าโคตวัผูป้ระมาณเท่าน้ีบูชายญั    จงฆ่าลูกโคตวัผูป้ระมาณเท่าน้ี

บูชายญั    จงฆ่าลกูโคตวัเมียประมาณเท่าน้ีบูชายญั    จงฆ่าแพะประมาณเท่าน้ีบูชายญั    จงฆ่าแกะประมาณ

เท่าน้ีบูชายญั    (จงฆ่ามา้ประมาณเท่าน้ีบูชายญั)    จงตดัตน้ไมป้ระมาณเท่าน้ีเพ่ือทาํเสาบูชายญั    จงเก่ียว

หญา้ ประมาณเท่าน้ีเพ่ือลาดพ้ืน’    เหล่าชนผูเ้ป็นทาสกดี็    เป็นคนรับใชก้ดี็    เป็นคนงานกดี็ของพระ

ราชานั้น    ถกู อาชญาคุกคาม    ถกูภยัคุกคาม    มีนํ้าตานองหนา้    ร้องไหไ้ปทาํงานไป    ภิกษุทั้งหลาย    

บุคคลน้ีเรียกวา่    เป็นผูท้าํตนใหเ้ดือดร้อน    หมัน่ประกอบในการทาํตนใหเ้ดือดร้อน   และเป็นผูท้าํผูอ่ื้น

ใหเ้ดือดร้อน    หมัน่ประกอบในการทาํผูอ่ื้นใหเ้ดือดร้อน” (ม.ม. (ไทย)13/9/9)



๒๓กระแสวฒันธรรม

 จากพุทธพจน์ขา้งตน้น้ี แสดงให้เห็นว่า การประกอบพิธีบูชายญัดว้ยการชีวิตอ่ืน ๆ นั้น ถือว่า

เบียนเบียนสัตว ์  ยิง่ไปกว่านั้นทาํใหค้นท่ีสนองงานประกอบพิธีกรรมน้ีก็เดือดร้อน มีภยัคุกคาม ร้องไห้

ไป ทาํงานไป ใช้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุข พระองค์เห็นความทุกข์ทรมานประการน้ีจึงตรัสขอ้บญัญติัเร่ือง

พรหมจรรยป์ระกอบดว้ยนยั 10 ประการ หน่ึงใน 10 ประการน้ีคือ เบญจศีล (ข.ุพทุธ. (ไทย) 33/10/657.  

หรือ ที.สี. อ.  190/160-162) ซ่ึงขอ้ 1 วา่ดว้ยการงดเวน้จากการฆ่าสตัว ์

 ดงักล่าวมาน้ี ทาํให้เราทราบถึงคนปฏิบติัต่อพิธีกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดประสงคใ์ห้ส่ิง

เคารพนั้นพึงพอใจ ถา้ตนไหวดี้พลีถกู กส็ามารถบนัดาลใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนปรารถนาเร็วพลนั  ขณะเดียวกนั 

ถา้ไหวไ้ม่ดี พลีไม่ถกูกไ็ดรั้บเคราะห์กรรม ถกูธรรมชาติคุกคาม  เม่ือถกูธรรมชาติคุกคาม กคิ็ดวา่ธรรมชาติ

เหล่าน้ีมีเทพสิงสถิตอยู ่ จึงเป็นท่ีมาของเทพประจาํธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย ์ มีเทพประจาํคือ สุริยเทพ 

ดวงจนัทร์ มีเทพประจาํคือจนัทรเทพ แม่นํ้ า มีเทพประจาํคือพระแม่คงคา ลม มีเทพประจาํคือ พระวาย ุ

ตน้ไมมี้เทพประจาํคือ รุกขเทพ ดว้ยการท่ีมนุษยคิ์ดว่า ธรรมชาติต่าง ๆ มีเทพประจาํน้ี จึงทาํการเคารพ

ธรรมชาติ ถือธรรมชาติเป็นท่ีพ่ึง เร่ืองน้ี พระพทุธเจา้ตรัสไว ้ซ่ึงเป็นลกัษณะความเขา้ใจมนุษยใ์นยามมีภยั

คุกคามวา่จะคิดอยา่งไร  และแยกท่ีพ่ึงแบบใดแทจ้ริงหรือไม่แทจ้ริงไว ้ดงัท่ี  พทุธเจา้ตรัสเร่ืองท่ีพ่ึงไวใ้น

อคัคิทตัตปุโรหิตวตัถุ  วา่  

  “มนุษยจ์าํนวนมาก  ผูถู้กภยัคุกคาม  ต่างถึงภูเขา ป่าไม้ อาราม และรุกขเจดียเ์ป็นสรณะ”

“นั่นมิใช่สรณะอนัเกษม   นั่นมิใช่สรณะอนัสูงสุด เพราะผูอ้าศยัสรณะเช่นนั้น  ย่อมไม่พน้จากทุกข์

ทั้งปวง”

               “ส่วนผูท่ี้ถึงพระพุทธ   พระธรรม  และพระสงฆ ์    เป็นสรณะยอ่มใชปั้ญญาชอบพิจารณา

เห็นอริยสจั  4  ประการ  คือ  ทุกข ์ เหตุเกิดทุกข ์  ความดบัทุกข ์และอริยมรรคมีองค ์8 อนัเป็นขอ้ปฏิบติั

ใหถึ้ง ความสงบระงบัทุกข”์ “นัน่เป็นสรณะอนัเกษม  นัน่เป็นสรณะอนัสูงสุด เพราะผูอ้าศยัสรณะเช่นนั้น 

ยอ่มพน้จากทุกขท์ั้งปวงได”้ (ข.ุธ.  (ไทย) 25/188-192 /92)

 การบูชายญัดว้ยชีวิตน้ีน่าหวาดกลวัและเกินความพอดีดว้ยจาํนวนชีวิตท่ีตอ้งถูกฆ่า ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนเตม็ไปดว้ยภยัคุกคาม ดงัปรากฏในยญัสูตรวา่ดว้ยการบูชายญั วา่

  “สมยันั้น พระเจา้ปเสนทิโกศลไดต้ระเตรียมการบูชามหายญัดว้ยสัตวน์านาชนิด กล่าวคือ โค

ตวัผู ้ 500  ตวั ลกูโคตวัผู ้ 500  ตวั  ลกูโคตวัเมีย  500  ตวั  แพะ 500 ตวั และแกะ 500  ตวั ซ่ึงสตัวเ์หล่าน้ี

ถกูนาํไปผกูไวท่ี้หลกัเสาเพ่ือบูชายญั  แมข้า้ราชบริพารของพระเจา้ปเสนทิโกศลผูเ้ป็นทาส เป็นคนใชห้รือ

เป็นกรรมกรท่ีมีอยู ่  แมช้นเหล่านั้นก็ถูกอาชญาคุกคามเหมือนกนั  ถูกภยัคุกคามร้องไห้นํ้ าตานองหนา้    

กระทาํบริกรรมอยู”่ (ส.ํส. (ไทย) 15/120/138)

  จากพทุธพจน์ขา้งตน้นั้น แสดงใหเ้ห็นอยา่งหน่ึงวา่การบูชายญัมีอยูจ่ริงในสังคมพทุธกาล สังคม

ไทยแมไ้ม่นิยมทาํพิธีบูชายญัดว้ยการฆ่าสตัวต่์าง ๆ  เพ่ือบูชายญั  แต่กมี็กลาย  ๆ  นัน่คือการบนบานดว้ย

หัวหมูตม้สุกแลว้  แมว้่าจะเป็นสัตวแ์ต่ก็เป็นสัตวท่ี์ตาย และไม่สดท่ีมีเลือดกาํลงัไหลเหมือนการสังเวย

กต็าม   เรากเ็ขา้ใจวา่  พิธีกรรมเช่นน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัคนในภาวะท่ีมีความปรารถนาในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง แลว้เกิดความเช่ือว่ามีอาํนาจอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากองคเ์คารพอย่างใดอย่างใดอย่างหน่ึงจะพึงช่วย

ได ้ ทาํใหไ้ดส่ิ้งนั้นจึงทาํการบนบาน แต่เม่ือไดส่ิ้งท่ีบนบานนั้นแลว้จะตอ้งมีการแกบ้น เพ่ือปฏิบติัตามสจั

วาจาท่ีตั้งไวต่้อส่ิงนั้น



๒๔ กระแสวฒันธรรม

วตัถุประสงค์

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาแนวคิด ความเช่ือในการบนบาน บวงสรวง และศึกษาพฒันาการ

ท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทย  ประกอบกบัศึกษาจริยธรรมเชิงพทุธเก่ียวกบัการบนบาน บวงสรวง

นิยามศัพท์

  การบนบาน หมายถึง การร้องขอโชคลาภตามท่ีตนตอ้งการดว้ยสญัญาวา่จะนาํส่ิงต่าง ๆ เช่นผล

ไม ้พวงมาลยั เป็นตน้มาแกบ้น  

  การบวงสรวง หมายถึง การทาํพิธีบอกกล่าว หรือขออนุญาต หรือขอพร ขอบารมีคุม้เกลา้ใหร้อด

ปลอดภยั แต่ไม่มีการแกก้ารบวงสรวงนั้น

  การเซ่นสรวง สังเวย หมายถึง การสะเดาะเคราะห์ดว้ยเคร่ืองเซ่นสรวง สังเวยมีเลือด หรือส่ิงมี

ชีวติ เช่น แพะถกูฆ่าเพ่ือสงัเวยเทพเจา้เพ่ือไถ่บาปใหแ้ก่มนุษย ์ตามภาษิตไทยโบราณวา่ “แพะรับบาป” 

  อิทธิพล คือ อาํนาจชกัจูงบนแนวคิด ความเช่ือในเร่ืองบนบาน บวงสรวง

  สงัคม ไทย หมายถึงสงัคมท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา เช่ือในเร่ืองบุญ บาป เช่ือในกศุลกรรม อกศุล

กรรม เช่ือเร่ืองสวรรค ์เทวดา และเร่ืองนรก

แนวคดิทฤษฎทีีใ่ช้ในบทความ

 ผูเ้ขียนใชท้ฤษฎีการขอของรอนดา เบิร์น (Ronda byrne) ซ่ึงเป็นเจา้ของทฤษฎีความลบั (The 

Secret)  โดยเบิร์นไดเ้ขียนในหนงัสือช่ือ เดอะ ซีเคร็ต (The Secret) โดยบอกวา่ “เธอคน้พบความลบั (The 

Secret) ท่ีถกูปกปิดน้ี และไดเ้ปิดเผยความลบัแห่งความสาํเร็จในดา้นต่างๆท่ีมนุษยป์รารถนา ทั้งดา้น  การ

งาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ”   โดยความลบัน้ีสร้างปาฏิหาริยใ์หก้บัชีวติผูค้นนบัลา้นๆ คนทัว่โลก 

เร่ืองความลบัสาํคญัแห่งชีวิต ซ่ึงจะทาํให้มนุษยมี์ความสุขหรือประสบความสาํเร็จในดา้นต่างๆ เดอะซี

เคร็ตหรือความลบัท่ีวา่น้ี เป็นกฎธรรมชาติท่ีเรียกวา่ กฎแห่งแรงดึงดูด โดยอธิบายวา่มนุษยเ์ราเม่ือคิดอะไร

กจ็ะส่งคล่ืนความถ่ีไปดึงดูดส่ิงต่าง ๆ เขา้มาหาตวั ถา้นึกดีกไ็ดส่ิ้งท่ีดี นึกร้ายกไ็ดส่ิ้งร้ายเขา้มา   ในการใช้

กฎแห่งแรงดึงดูดท่ีจะนาํส่ิงท่ีตอ้งการเขา้มาเช่น ถา้ปรารถนาความร่ํารวยและปฏิบติัตามเดอะซีเคร็ตน้ี ก็

จะไดส้มประสงค ์เป็นตน้ (รอนดา เบิร์น, 2556:3)

 เดอะ ซีเคร็ตหรือความลบัท่ีวา่น้ี เป็นกฎธรรมชาติท่ีเรียกวา่ กฎแห่งแรงดึงดูด เบิร์น  ไดใ้ชก้ล่าว

คาํวา่ อธิษฐาน แปลวา่ขอ เพราะการอธิษฐานจะใหมี้ความเช่ือมัน่ในกฎแห่งแรงดึงดูด ท่านกล่าววา่”ยิง่

เช่ือมัน่มากเท่าไร ส่ิงท่ีตอ้งการจะถกูดึงดูดมาหาเร็วเท่านั้น”    (รอนดา เบิร์น, เดอะซีเคร็ต, 2554: 57) การ

ใชค้าํศพัทว์า่อธิษฐานของรอนดา เบิร์นนั้น  มีวธีิการขอท่ีนาํรูปแบบมาจากการอธิษฐานขอต่อพระเจา้ ใช้

ศพัทค์าํวา่ pray ซ่ึงมีความหมายไปในทาํนองอธิษฐานแบบออ้นวอนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ และมีความเช่ือมัน่

ในพระองค ์ซ่ึงขอ้ความมี ดงัน้ี

 “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอดว้ยความเช่ือ ท่านจะได”้

 “ขณะเม่ือท่านจะอธิษฐานพระเจา้ขอส่ิงใด จงเช่ือวา่ไดรั้บ และท่านจะไดรั้บส่ิงนั้น”
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ในหนงัสือตน้ฉบบั The Secret ภาษาองักฤษนั้นใชข้อ้ความดงัน้ี 

“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)

 คาํท่ีใช้ในการอธิษฐานจิตคือคาํว่า pray ซ่ึงมีความหมายสอดคลอ้งตามท่ีพจนานุกรมฉบบั

ประมวลศพัทอ์ธิบายวา่  “ตั้งใจมุ่งขอใหไ้ดผ้ลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตั้งจิตปรารถนา”  (พระธรรมปิฎก ป.อ. ป

ยตุโต, 2546:308)  เฉพาะอยา่งยิง่ ตั้งจิตขอต่อส่ิงท่ีถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ ใหส้าํเร็จผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นการ

อธิษฐานโดยตั้งใจขอ เพ่ือจะไดห้รือจะเอา เฉพาะอยา่งยิง่ ดว้ยอาํนาจดลบนัดาล  โดยตนเองไม่ตอ้งทาํ ซ่ึง

เป็นความหมายท่ีเพ้ียนไปจากความหมายเดิมคือการอธิษฐานท่ีจะทาํ

 การอธิษฐานจิตของรอนดา เบิรฺน์ เป็นการขอให้สาํเร็จดว้ยอาํนาจดลบนัดาลของกฎแรงดึงดูด 

ทาํงานแทนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ี ผูข้อหรือผูอ้ธิษฐานสามารถยกระดบัตนเองข้ึนไปสู่ความลบัหรือ

อาํนาจท่ีดลบนัดาลใหเ้กิดผลสาํเร็จ ดงัท่ีศาสดาผูย้ิง่ใหญ่ทุกคน และองคอ์วตารทั้งหมดเท่าท่ีเคยมีมา พวก

ท่านลว้นเขา้ใจส่ิงเดียวกนั พวกท่านลว้นเขา้ใจความลบั บดัน้ีคุณเขา้ใจแลว้ และคุณยิง่ใช ้คุณกจ็ะยิง่เขา้ใจ 

ความลบัน้ีอยูใ่นตวัคุณ คุณยิง่ใชพ้ลงัอาํนาจในตวัคุณน้ี คุณก็ยิง่ดึงดูดพลงัอาํนาจใหเ้ขา้มาเพ่ิมข้ึน พอถึง

จุดหน่ึงท่ีผูฝึ้กจะไม่ตอ้งฝึกฝนอีกต่อไป เพราะคุณจะกลายมีพลงัอาํนาจนั้นเสียเอง คุณจะมีความสมบูรณ์

เพียบพร้อม มีดวงปัญญา มีสติปัญญา มีความรัก และคุณจะมีความสุขนั้น น่ีคือบุคคลตวัอยา่งผูบ้รรลุความ

เขา้ใจเร่ืองเดอะซีเคร็ต หรือความลบัเร่ืองกฎแห่งแรงดึงดูด จนตนเองกลายเป็นพลงัอาํนาจนั้นๆ จะเหมือน

ศาสดาผูย้ิ่งใหญ่ท่ีเขา้ใจ เดอะซีเคร๊ต ความลบั น่ีคือจุดสูงสุดยอดของผูบ้รรลุการใชค้วามลบั  จึงสรุป

แนวคิดการอธิษฐานจิตในทศันะของรอนดา เบิร์น ไดว้า่ 

   1. ทาํใหค้วามปรารถนาประสบผลสาํเร็จ ตามแนวทาง ฮาวทู (How to)

   2. ใชใ้นลกัษณะออ้นวอนอธิษฐานขอต่อส่ิงภายนอก คือกฎแรงดึงดูด ท่ีดลบนัดาลให ้

   3. ตอ้งมีศรัทธาและเช่ือมัน่ต่อกฎแห่งแรงดึงดูด อยา่งแรงกลา้

   4. มนุษยส์ามารถยกระดบัพฒันาตนเองข้ึนไปสู่พลงัอาํนาจท่ีดลบนัดาลนั้น ๆ ได้

 การบนบาน บวงสรวง ก็เป็นลกัษณะการขอจากส่ิงลึกลบั มองไม่เห็นเช่นเดียวกนั เช่นขอบุตร

จากเทวดาประจาํตน้ไทร (รุกขเทพ)  แมจ้ะรู้วา่ตน้ไทรนั้น  จะมีรุกขเทวดาสถิตอยู ่กย็งัมองไม่เห็น แต่ก็

ทาํพิธีบนบานขอบุตรจนไดม้า  กจ็ดัอยูก่ารขอ การอธิษฐาน ท่ีปรารถนา ชนิดท่ีเรียกวา่ “ลาภ” (ส่ิงท่ีไดม้า

หรืออยากได)้  คือส่ิงท่ีอยากไดแ้ลว้บนบาน  การไดบุ้ตรมาน้ี สามารถเปิดเผยความลึกลบัออกมาจากแรง

อธิษฐานในฐานะแรงดึงดูดท่ีเป็นกฎธรรมชาติแลว้  กเ็ป็นความหวงัพ้ืนฐานของทุกคน ต่างแต่วา่จะมีพิธี

บนบานหรือไม่เท่านั้น  ดงันั้น ผูป้รารถนาตามทฤษฎีน้ี  ก็ตอ้งควา้ใหไ้ด ้ดว้ยการทาํพิธีบนบานดงักล่าว  

เพราะสังคมไทยทุกวนัน้ีมีปัญหารอบดา้นโดยเฉพาะปัญหาปากทอ้งท่ีเรียกกนัสวยหรูวา่ปัญหาเศรษฐกิจ 

ส่งผลให้คนไม่มัน่ใจในการทาํงานของตนตอ้งหันหนา้พึงพาอาํนาจนอกเหนือการสัมผสัท่ีคิดว่าจะพึง

ช่วยได ้ทาํใหมี้การบนบานศาลกล่าว 
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วธีิดาํเนินการวจิยั
 การวิจยัเร่ืองอิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีดาํเนินการวิจยัไว ้
ดงัน้ี 
  1. รูปแบบการวจิยั  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  2. การเกบ็ขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัตลอดจนการวจิยัภาคสนาม เพ่ือประกอบในเน้ือหา อีก
ทั้งใชแ้บบสมัภาษณ์แบบเจาะจงท่ีมีโครงสร้าง มีลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี
  2.1 ขั้นรวบรวมขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่ง
ปฐมภมิู และทุติยภมิู 
  2.2 ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการศึกษาและเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมด และนาํเสนอผลการ
ศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาจุดร่วมและจุดต่างของขอ้มูลจากเอกสาร จากผูรู้้ นกัวิชาการชุมชน
ทัว่ไป  เพ่ือให้เห็นภาพรวมท่ีสัมพนัธ์และเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบในองคร์วม  วิธีเรียงขอ้มูลโดยความ
เรียง โดยเรียบเรียงจากการรวบรวมคาํสัมภาษณ์ และทาํตารางสรุปยอดอีกคร้ังหน่ึงไวห้ลงัคาํสัมภาษณ์ 
เพ่ือใหเ้ห็นชดัยิง่ข้ึน  
  2.3 เคร่ืองมือวจิยั เน่ืองจากการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ดงันั้น เคร่ืองมือสาํหรับเกบ็ขอ้มูล
จึงเป็นแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามแบ่งประเดน็คาํถามเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกเป็นขอ้มูลของผู ้
ตอบแบบสอบถามทัว่  ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัแนวคิด ประวติัความเป็นมา อิทธิพล และจริยธรรมเชิงพทุธท่ีมี
ต่อพระพทุธชินราช ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์
  2.4 ขอบเขตและความจาํกดัของวธีิการศึกษา 
    2.4.1 ขอบเขตประชากร ไดแ้ก่ ผูม้าแกบ้น บริเวณพระวหิารพระพทุธชินราช วดัพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จาํนวน 45 เทียบขนาดกลุ่มประชากรของ Krejcie 
and Morgan ได ้40 คน/คณะ  
    2.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ การบนบาน การบวงสรวง : มีแนวคิด หลกัการและ
จริยธรรมเชิงพทุธต่อพระพทุธชินราช รวมถึงการบูชายญั 
    2.4.3 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีท่ีกาํหนดเป็นกรณีตวัอย่าง คือสถานท่ีบนบาน
บริเวณพระวหิารพระพทุธชินราช วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก
    2.4.4 ขอบเขตดา้นเวลา ไดแ้ก่ เวลาดาํเนินการตามสญัญาวจิยัท่ีทาํไวก้บัสถาบนัวจิยัพทุธ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ตั้งแต่ 1 กมุภาพนัธ์ ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2555
   2.4.5 ขอบเขตวิธีการศึกษา  ไดแ้ก่ การกาํหนดศึกษาขอ้มูลดา้นเอกสาร โดยการคน้หา
ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือถือได ้และสามารถอา้งอิงแหล่งท่ีมาเพ่ือการสืบคน้ได ้ เช่น คมัภีร์พระไตรปิฎก  
เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาการ บทความ วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ส่ืออิเลคทอนิกส์ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัหลกัแนวคิด นอกจากจะศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ  ผูค้งแก่เรียน รวมถึงหมอดูดวง 
หมอผ ีร่างทรงเทพเจา้ ต่าง ๆ  ดว้ย

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล
  จากการศึกษา พบวา่ ผูม้าบนบานและแกก้ารบนบานกบัพระพทุธชินราชจาํนวน 40 คนน้ี ส่วน
ใหญ่มาแกบ้นเพราะหายจากการป่วยไข ้  รองลงมาคือ สอบได ้  ไดเ้ล่ือนยศทหาร ตาํรวจ ไดต้าํแหน่งท่ี
แข่งขนั  รองลงมาคือ ถูกหวย รองลงมาคือไดบุ้ตร  ส่วนส่ิงท่ีนาํมาแกบ้นนั้น ส่วนใหญ่ คือพวงมาลยั 
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ละครรํา  ผลไม ้รองลงมาคือ หวัหมู เป็ด ไก่   รองลงมาคือ ถวายสงัฆทาน
  แสดงให้เห็นว่า  แนวคิด ความเช่ือการบนบานบวงสรวงมีผลจริง ตามตาํนาน ไดย้กตวัอยา่ง
เศรษฐีสองสามีภรรยาทาํพิธีขอบุตรกบัรุกขเทวดาประจาํตน้ไทร วา่ตามชาดกทางพระพทุธศาสนา  เทวดา
มีส่วนสาํคญัต่อพระพทุธศาสนาโดยต่อการเผยแผธ่รรมของพระพทุธเจา้คราวแสดงปฐมเทศนาจบลง  จะ
ทราบวา่ เทวดาในโลกธาตุพากนัแซ่ซอ้งกล่าวคาํสาธุการดงักระห่ึมทัว่หม่ืนโลกจกัรวาล เกิดแสงสวา่งทัว่
จกัรวาล  พระพทุธเจา้ตรัสเทวโลก สวรรคร์องรับผูป้ฏิบติัดี ตรัสนรกเพ่ือรองรับผูป้ฏิบติัชัว่  คุณลกัษณะ
ของเทวดาจะโปรดคนท่ีทาํดี มีศีลธรรม เทวดามีส่วนช่วยให้เกิดมงคลสูตรสามสิบแปดประการ และ
พระพุทธกาํหนดเป็นพุทธกิจไวว้่าเวลาเท่ียงคืนจะตอบปัญหาให้แก่เทวดา การบนบาน บวงสรวงน้ีมี
แหล่งกาํเนิดจากพราหมณ์ตั้งแต่ก่อนพทุธกาลท่ีนิยมทาํพิธีมหายญัดว้ยการฆ่าสตัวส์งัเวยเทพเจา้จากการท่ี
ไดต้ามท่ีตอ้งตนตอ้งแลว้ เช่นมา้ท่ีใชเ้ป็นพาหนะในการสู้รบ ภายหลงัเสร็จศึกแลว้จะถูกฆ่าสงัเวยเทพเจา้
ท่ีตนบนบานไว ้  ดงันั้น ริมฝ่ังแม่นํ้ าคงคา พาราณสี ประเทศอินเดีย จึงมีท่านํ้ าท่าหน่ึงช่ือว่า ท่าอสัวเมธ 
ในมหายญัพิธีน้ีท่ีน่าหวาดกลวัท่ีสุดคือ บุรุษเมธ การฆ่าคนบูชายญั ในส่วนพระพุทธศาสนา ตระหนกั
ถึงความปลอดภยัของชีวิต เขา้ใจถึงความรู้สึกของชีวิตท่ีตอ้งถูกคุกคามหรือฆ่าดงัในยญัญสูตรท่ีกล่าว
มา  แมว้่าจะทาํพิธีบนบาน บวงสรวงก็ตาม แต่ก็ไม่ทาํดว้ยชีวิต จะเห็นไดจ้ากการพิธีแกบ้นจะใชส่ิ้งท่ี
มีชีวิตท่ีเสียชีวิตหรือปรุงสุกแลว้นอกจากผลไมท่ี้ใชดิ้บ ๆ และการบนบาน บวงสรวงน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั
เทวดาท่ีมนุษยจ์ะปฏิบติัต่อเทวดาเหล่านั้นดว้ยความเป็นมิตรและทาํดีให้เทวดาโปรด จึงมีจริยธรรมดว้ย
การปรับเปล่ียนยญัพิธีเป็นพลีกรรม คือการทาํสงัคมสงเคราะห์ต่อกนั ในพลีกรรมน้ีมีขอ้วา่ดว้ยเทวตาพลี 
คือการสงเคราะห์เทวดาหมายถึง การปฏิบติัธรรมของเทวดา มีหิริ และโอตตปัปะ ซ่ึงเป็นธรรมสาํหรับ
เทวดานอกจากน้ียงัสงเคราะห์ดว้ยขา้ว นํ้า เชิญมาร่วมฟังเทศน ์ฟังธรรม มาร่วมบุญกศุล ตามคติพระพทุธ
ศาสนาจะเรียกไดว้่า ธรรมชาติเกือบทุกชนิดมีเทวดาประจาํอยู ่โดยเฉพาะตน้ไมใ้หญ่ เรียกว่า รุกขเทพ 
ซ่ึงรุกขเทพน้ีเป็นตน้กาํเนิดของการบนบานขอบุตรของเศรษฐีสามีภรรยาท่ีแต่งงานแลว้ไม่มีบุตร จึงทาํ
พิธีขอบุตรกบัรุกขเทวดาประจาํตน้ไทร ผลปรากฏว่าได ้ตั้งช่ือว่า ธรรมบาลกุมาร เป็นตาํนานท่ีสาํคญั
ของเทศกาลสงกรานตข์องไทย มีอิทธิพลต่อการความเช่ือและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีของมนุษยต่์อ

วฒันธรรมประเพณี

  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา
 จากการศึกษาบทความน้ี มีผลดีต่อการศึกษาเรียนรู้สู่แนวปฏิบติัเป็นสัมมาปฏิบติัของตนและ
องคก์รท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ คือ ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติั ไดแ้ก่ ไดรู้้แนวคิด ความเช่ือ 
พฒันาการ และกาํเนิดของการบนบานท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ไดรู้้อิทธิพลการบนบานจากอดีตถึง
ปัจจุบนั และจะมีต่อไปในอนาคต ไดรู้้และเขา้ใจตลอดทั้งการปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมทางพระพทุธ
ศาสนา ไดรู้้แนวปฏิบติัตนต่อพิธีบนบาน บวงสรวงตลอดถึงประโยชน์และความสาํคญัของการบนบาน 
บวงสรวง ส่วนองคก์รท่ีนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ หน่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ ์ ศนูยป์ฏิบติัธรรมของวดัประจาํจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั สาํนกังานพทุธศาสนาประจาํจงัหวดั 
พราหมณ์เจา้พิธี  ประจาํหน่วยงานหรือสถานท่ีทัว่ไป  ส่วนการถ่ายทอดผลงานการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย 
มอบผลงานการศึกษาแก่สาํนกัปฏิบติัธรรม สาํนกัสงฆ ์โครงการปฏิบติัธรรมมอบผลงานการศึกษาแก่
หน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบล มอบผลงานการศึกษาแก่พราหมณ์เจา้พิธีประจาํหมู่บา้นหรือชุมชน
มอบผลงานการศึกษาแก่เรือนจาํหรือหน่วยงานฟ้ืนฟทูางจิตเพ่ือนาํคนดีสู่สงัคม มอบผลงานการศึกษาแก่
อาจารย ์วทิยากร   อาจารย ์ครู นิสิต นกัเรียน มอบผลงานการศึกษาแก่สาํนกัพิมพ ์ ส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

    จากการศึกษามาแต่ตน้  ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ การบนบาน บวงสรวงน้ีมีมาก่อนพทุธกาล ในสมยั

พุทธกาล พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงกรรมวิธีการบนบาน บวงสรวงไวใ้นหลายสูตร เช่น ยญัญสูตร กรันทก

สูตร  อคัคิทตัตปุโรหิตวตัถุ  และไดต้รัสแยกแยะความจริงท่ีถูกตอ้งให้เห็นชดั  ทาํให้ทราบว่า แนวคิด 

ความเช่ือการบนบาน บวงสรวงน้ี  มีกาํเนิดมาจากความเช่ือต่ออาํนาจบนัดาลท่ีให้อะไรต่อมนุษยไ์ด ้

ถา้มนุษยไ์หวดี้ พลีถูกเทพเจา้เหล่านั้นก็โปรดปรานประทานส่ิงใดๆ ได ้ จึงมาถึงคาํวา่บนบาน บวงสรวง 

ปัญหาว่า เทพเจา้โปรดอะไร เม่ือรู้คาํตอบแลว้ก็เป็นโอกาสท่ีจะทาํต่อไป ในยญัญสูตรตามท่ีอา้งมา  

พระเจา้ปเสนทิโกศลไดต้ระเตรียมการบูชามหายญัดว้ยสัตวน์านาชนิด  โคตวัผู ้500 ตวั  ลูกโคตวัผู ้500 

ตวั  ลกูโคตวัเมีย 500  ตวั  แพะ 500  ตวั  และแกะ 500  ตวั ในสตัวเ์หล่าน้ีเป็นท่ีมาของภาษิตไทยโบราณวา่ 

แพะรับบาป นัน่คือ การฆ่าแพะบูชาเทพเจา้ เพ่ือใหเ้ทพเจา้องคน์ั้นโปรดปรานตนเอง 

 เป็นท่ีแน่ชดัวา่ จากการเกบ็ขอ้มูลสมัภาษณ์ผูม้าแกบ้นหนา้พระวิหารพระพทุธชินราช ส่วนใหญ่

มาแกบ้นเพราะหายจากการป่วยไข ้  รองลงมาคือ สอบได ้  ไดเ้ล่ือนยศทหาร ตาํรวจ ไดต้าํแหน่งท่ีแข่งขนั  

รองลงมาคือ ถูกหวย รองลงมาคือไดบุ้ตร  ส่วนส่ิงท่ีนาํมาแกบ้นนั้น ส่วนใหญ่ คือพวงมาลยั ละครรํา  

ผลไม ้รองลงมาคือ หวัหมู เป็ด ไก่   รองลงมาคือ ถวายสังฆทาน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัการแนวคิด ทฤษฎี

ตามท่ีแสดงไว ้  จากตาํนานท่ีเศรษฐีสองสามีภรรยาทาํพิธีขอบุตรกบัรุกขเทวดาประจาํตน้ไทรนั้น ตาํนาน

น้ีถือวา่มีอิทธิพลต่อความเช่ือของคนไทยถึงปัจจุบนั ทาํใหมี้พิธีบนบาน บวงสรวงกนักบัคนทุกระดบัชั้น

และทุกพ้ืนท่ีของไทย

 การบนบานมีคติมาจากพิธีกรรมท่ีทารุณต่อชีวิตสัตว์ของชาวอินเดียมาตั้ งแต่สมัยโบราณ

ท่ีเรียกกนัวา่ยญัพิธี  ตามแนวพุทธศาสนาเม่ือกล่าวถึงการบนบาน บวงสรวงแลว้จะตอ้งถึงกล่าวถึงความ

สัมพนัธ์คือเทวดา ซ่ึงมีภพภูมิท่ีอาศยัคือ เทวโลก หรือสวรรค ์ดงันั้น ภพภูมิของเทวดาอยูใ่นภพภูมิชนิด

กามภูมิ คือภพภูมิท่ียงัอาศยัหรือติดอยู่ในรูป เสียง กล่ิน รส การสัมผสั ดงันั้น การบนบาน บวงสรวง 

กจ็ะมีเคร่ืองบนบาน บวงสรวงประกอบดว้ย สุรา หวัหมู ผลไม ้ไข่ตม้ พวงมาลยั ฯลฯ มากมาย จึงพดูได้

ว่า เม่ือมีลกัษณะอยา่งน้ีแลว้ ปัญหาว่าจะปฏิบติัตนเพ่ืออยูร่่วมกนัดว้ยการสงเคราะห์กนัหรือ จะไหวใ้ห้

ดี พลีให้ถูกอยา่งไร  การท่ีสังคมไทยในฐานะสังคมพุทธยงันิยมการบนบาน บวงสรวงเทพยดาอยูอ่ยา่ง

น้ี ทาํให้เขา้ใจไดว้่า สังคมไทยนบัถือพระพุทธศาสนาใน 3 ระดบัสถานะ  เปรียบกบัตน้ไม ้ คือ ระดบั

สะเกด็ ไดแ้ก่สงัคมพ้ืนบา้น ถือศาสนาตามคติโบราณสืบกนัมา  ระดบัเปลือก ไดแ้ก่สงัคมพ้ืนบา้นท่ีไดรั้บ

การศึกษาพอสมควรมีเหตุผลประกอบความเช่ือนั้น และระดบัแก่น ไดแ้ก่สงัคมท่ีมีการศึกษาสูงมองโลก

เชิงวิทยาศาสตร์ มองโดยภาพรวมสังคมทุกระดบัชั้นกย็งันิยมประกอบพิธีบนบาน บวงสรวงในกิจกรรม

ต่าง ๆ อยู่ แต่สังคมไทยก็ยงัมีเมตตา กรุณา จาคะตั้งบนฐานจริยธรรมเชิงพุทธ 3 ระดบั คือ ระดบัตน้

ไดแ้ก่ ศีล 5 ระดบักลาง ไดแ้ก่กุศลกรรมบถ 10 ประการ  และระดบัสูง ไดแ้ก่มรรคมีองค ์ 8 ประการ 

ด้วยประการสําคัญต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาก็ยงัมีประเด็นท่ีสําคัญน่าศึกษาต่อไป คือว่า  ประเด็นคุณค่า

ทางจริยธรรมต่อการปฏิบติัตนต่อพิธีกรรมของศาสนา ประเดน็พิธีกรรมทางความเช่ือท่ีมีผลต่อการพฒันา

จิตใจของสังคม ประเด็นความมีอยูข่องเทวดา ผี มาร และคุณค่าทางจริยธรรมตามแนวปรัชญา ประเด็น

ความเช่ือและผลจากการเขา้พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 
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