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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ข้อ คือ 1. เพ่ือศึกษาการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาว
พุทธในสังคมไทย 2. เพ่ือวิเคราะห์การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยตามหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา และ 3. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการบนที่เหมาะสมตามค าสอนในพระพุทธศาสนา จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ หนังสือ และจากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
จ านวน 7 รูป/คน 

ผลการศึกษาพบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไทยนิยมบนมีด้วยกันหลากหลาย สามารถ
จ าแนกได้เป็นหมวดหลัก 5 หมวด ได้แก่ พระพุทธรูป รูปเคารพพระเกจิ พระเครื่อง เทพ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ซึ่งจุดประสงค์ที่ท าให้ชาวพุทธบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความส าเร็จด้านการงาน การเงิน การศึกษาเล่าเรียน ความรัก ครอบครัว สุขภาพ และความ
ปลอดภัย เมื่อได้สมความปรารถนาตามที่บนไว้ ก็จะมีการแก้บนตามค าบอกกล่าวของผู้บน เช่น การ
แก้บนด้วยการถวายวัตถุสิ่งของ การแสดง การสร้างบุญหรือการท าความดี   

การวิเคราะห์ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับค าสอน
ของพระพุทธศาสนา คือ เทวดา พุทธานุภาพ อธิษฐานธรรม การบูชา อนุสสติ และหลักกรรมและการ
พ่ึงตนเองพบว่า มีทั้งที่ขัดแย้งอย่างชัดเจนและไม่ขัดแย้งอย่างรุนแรง กล่าวคือ  การบนแม้อาจไม่
สอดคล้องกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่พออนุโลมได้เพราะยังมีประโยชน์และไม่ได้
ขัดแย้งอย่างรุนแรงในบางกรณี การบนที่สอดคล้องกับค าสอนทางพระพุทธศาสนาคือการบนตาม
กรอบปฏิบัติเรื่องอธิษฐานธรรมตามที่ปรากฏในครั้งพุทธกาล ชาวพุทธโดยทั่วไปมักได้ยินค าว่า
อธิษฐาน ในความหมายหรือพฤติกรรมที่หมายถึงการบน เมื่อจะท าการสิ่งใดก็มักจะอธิษฐานขอสิ่งนั้น
สิ่งนี้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
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แนวทางการบนที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนานั้น คือ การอธิษฐาน อธิษฐาน
ในทางพระพุทธศาสนาคือ ความตั้งใจมั่นในสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่จะท า หมายความว่าเมื่อตั้งใจ
อธิษฐานแล้ว จะต้องท าอย่างนี้เรื่อยไป จนประสบความส าเร็จ ดังเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลุกไปไหนหากแม้ยังไม่ได้บรรลุธรรม แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอม 

 
ค าส าคัญ: การบน, สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ชาวพุทธไทย 
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 ABSTRACT 
 

This research has 3 objectives: to study the Buddhists’ vows to the 
sacred in Thai society, to analyze the Buddhists’ vows to the sacred in relevance to 
Buddhist doctrines, and to analyze the guidelines for the proper vows in accordance 
with Buddhist doctrines. Data collection is from articles, books and interviews with 
the 7 academics.  

It is found that the sacred to which Thai Buddhists mainly make a vow 
are the Buddha’s sculptures, the holy monks’ sculptures, the amulets and other. The 
objectives of making a vow are various, for example, success in career, wealth, 
education, love, family, health, and safety. Once the wish comes true, various 
methods are applied in order to fulfill the vow, e.g. giving alms, acting a 
performance, to do merit or good deeds. 

As for the consistency and inconsistency of making a vow to the Buddhist 
principles, i.e. deities, the magical power of the Buddha, principle of worship, 
recollection, Karma and self-reliance, some vows are clearly contradictory with them 
but some are not or can be accepted, i.e. even though they may not be directly 
consistent with the Buddhist doctrines but they are beneficial and not in serious 
conflict. The vows that are consistent with the Buddhist doctrines are the vows in 

form of the practice of Adhiṭṭhāna or resolution as in the time of the Buddha. The 
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Thai Buddhists are familiar with Adhiṭṭhāna in the meaning of making a vow and like 
to make a vow to ask for what they want. It is not the right action. 

The guideline of making a vow that is consistent the Buddhist doctrines is 

Adhiṭṭhāna which is, according to Buddhism, is a resolution or determination. 

According to the doctrine of Adhiṭṭhāna, after a resolution has been made, one must 
keep on doing whatever he/she has made a resolution to like the Buddha who had 
the resolution not to stand up until his enlightenment though he might lose his life.  

 
Keywords: Vows, the Sacred, Thai Buddhists  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลุล่วงไปมิได้ หากไม่ได้รับความเมตตาและ
ค าแนะน าที่มีคุณค่าอย่างยิ่งจาก ศาตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี  ตลอดจนหมั่นกระตุ้นเตือน
สอบถามความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ รวมถึงรองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งสองท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้
อบรมสั่งสอนและให้ค าแนะน าที่ดีตลอดมา ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ในการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  

นอกจากนี้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ ง 7 รูป/คน ที่ ได้ ให้ความ
อนุเคราะห์และเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ได้แก่ พระธรรมกิตติ
เมธี (เกษม สญฺญโต) ดร., พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ผศ.ดร., พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิ
โก) ผศ.ดร., ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผศ. ดร.เดโชพล เหมนาไลย, ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน, 
ผศ .ดร.ประเสริญ  รุนรา และขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ งานบัณ ฑิ ตศึกษา คณ ะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อและประสานงานในทุกด้านตลอดมา  

ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อจักราวุธ และคุณแม่ศิริณี ชนะบวรวัฒน์ ผู้ซึ่งอยู่
เบื้องหลังความส าเร็จและเป็นก าลังใจส าคัญยิ่ง ในการผลักดันให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณประโยชน์อันใด ผู้ศึกษาขอมอบความดีทั้งหมดให้กับครูบาอาจารย์
และผู้มีพระคุณของผู้วิจัยทุกคน แต่หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 และความส าคัญของปัญหา 
 

คนไทยนอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ แล้ว ยังมีความเชื่อเรื่องผี
วิญญาณ ไสยศาสตร์ โชคลาง อาถรรพ์ เทพเจ้าบุญ บาป กรรม ฯลฯ ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวมี
ความหมายต่อวิถีชีวิต ตลอดจนแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนไทย (อธิราชย์ นันขันตีดุ, 2558 น.
1) ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจโชคลางและการบนบานยังคงแทรกซึมอยู่ในคนไทยทุกยุคทุกสมัย ซึ่ง
ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้มีมาตั้งแต่อดีตและผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน 

การบน หรือการบนบาน ซึ่งบางครั้งชาวบ้านเรียกว่า “การบนบานศาลกล่าว” เป็น
พฤติกรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็น
พฤติกรรมและความเชื่อที่มีอยู่ในจิตใจของคนไทยเกือบทุกคน การบนบานศาลกล่าวคือการขอร้อง
และอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ หากสิ่งนั้นส าเร็จ ผู้ที่บนบานจะน าสิ่งของมาตอบแทนหรือ
ท าตามสัญญาที่ให้ไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น.460) 

ความเชื่อและการบนบานเป็นสิ่งที่ยากจะลบเลือนออกไปจากสังคมไทย การจะปฏิเสธ
ความเชื่อต่างๆ ในสังคมไทย โดยจะให้ยึดหลักเหตุผลอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะในชีวิตประจ าวันของ
เราถูกสอนถูกกล่อมเกลาด้วยระบบความเชื่อเริ่มตั้งแต่ในสถาบันครอบครัว คนไม่มีลูกก็ไปบนขอลูก 
ขอเพศชายเพศหญิงให้ลูก ขอให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรง ซ่ึงความเชื่อเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตเป็นอย่างมาก ท าให้สังคมไทยมีความเชื่อการบนบานท าให้เกิดการเคารพนับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่
ต่างๆ มากมายเกิดขึ้น เหตุการณ์ล่าสุดคือ "การบนเจ้าพ่อนกฟ้า" การบนเจ้าพ่อนกฟ้าเป็นการบน
รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองคนในสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบ ใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาไม่สะดวกในการ
เดินทาง ในกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคนจึงหันมาบนบานผ่านช่องทางทวิตเตอร์ ซึ่งเรียกว่าการบนเจ้าพ่อ
นกฟ้า 

ในการบนของชาวพุทธไทยในปั จจุบั นนั้ นมักนิ ยมบนต่ อสิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ทั้ งใน
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จะพบมีพิธีกรรมการบนสืบต่อมา 
เช่น การบนพระพุทธรูป บนกับรูปเคารพพระเกจิ และบนกับรูปเคารพของเทพต่างๆ มีพระพรหม 
เป็นต้น แต่ที่ชาวพุทธไทยนิยมบนกันมากที่สุดคือ พระพุทธรูป เนื่องจากแต่เดิมมีความเชื่อว่า
พระพุทธรูปเปรียบเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พุทธองค์ปรินิพพานไปนานแล้ว  แต่
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ชาวพุทธจ านวนมากก็เชื่อว่าพลังอ านาจของพระพุทธองค์ยังคงหลงเหลืออยู่ และบางส่วนเชื่อว่า
พระพุทธรูปแต่ละองค์มีเทวดาสิงสถิตอยู่ ซึ่งในประเทศไทยมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรกใน
สมัยทวารวดีและพัฒนามาเป็นล าดับ ท าให้เกือบทุกวัดในประเทศไทยจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
เป็นสัญลักษณ์ส าคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชา 

อนึ่ง หากเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปชื่อเสียงโด่งดังด้วยแล้วนั้น ผู้คนก็มักจะนิยมไป
สักการบูชาเพ่ือขอพรและบนบานในสิ่งต่างๆที่ตนหวัง เช่น พระพุทธโสธรเด่นในเรื่องการขอบุตร ขอ
โชคลาภ ความร่ ารวย หลวงพ่อโต เด่นในเรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง เรื่องการมีโชคในการเดินทาง 
(มุณี แสงธรรม, 2555, น.205)  

นอกจากการบนด้วยสิ่งของและการละเล่นต่างๆแล้ว ชาวพุทธไทยยังนิยมบนด้วยวิธี
อ่ืนๆ เช่น การบนบวชดังจะเห็นได้จากกรณีของบงกช คงมาลัย ซึ่งคนไทยรู้จักกันในนาม “ตั๊ก บงกช”  
ที่บนขอบวชเพ่ือหวังส่งผลบุญให้แม่ของเธอมีอาการดีขึ้นจากการป่วย (www.dailynews.co.th, 30 
มีนาคม 2559) การบนบวชของ ตั๊ก บงกช อาจมองในทางพระพุทธศาสนาได้ว่า เป็นการปฏิบัติบูชา
เพราะเธอเลือกท่ีจะถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างบุญกุศลอีกทางหนึ่ง  

แต่นอกจากนี้การบนที่เห็นเป็นประเด็นให้เกิดความสงสัยเป็นไปในทางล่อแหลมก็มี
ปรากฏให้เห็น ดังกรณีตัวอย่างของชายกลุ่มหนึ่งที่มาแก้บนกับพระพุทธรูปคือหลวงพ่อขาว อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีการคือ เปลื้องผ้าร่ายร ารอบองค์พระพุทธรูป พร้อมกับมีการตี
ปี๊บให้จังหวะ ผู้ที่ไปแก้บนมีความเชื่อว่าหลวงพ่อขาวมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอให้รอดจากการถูก
เรียกเป็นทหาร (www.dailynews.co.th, 9 เมษายน 2559) การกระท าลักษณะนี้อาจมองได้ว่าเป็น
การกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ 

จากข้อมูลที่กล่าวมา การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยจึงมีความหลากหลาย
และมีปัญหาว่าขัดแย้งกับค าสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องการบูชา และหลักกรรมเป็นต้นหรือไม่ และ
มีความเหมาะสมตามค าสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ ท าให้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าการบนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทยสอดคล้องกับหลักธรรมหรือค าสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ อย่างไร 
และการบนรวมถึงการแก้บนที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบนว่ามีความเป็นมาอย่างไร รวมไปถึง
ศึกษาพฤติกรรมของชาวพุทธไทยในการบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแก้บนที่แปลกพิสดารในสังคม
ปัจจุบันว่า ขัดกับหลักธรรมหรือค าสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ และควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะ
สอดคล้องกับค าสอนทางพระพุทธศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธไทยนิยมไปแก้บนสามารถช่วยให้
ส าเร็จถึงความปรารถนาตามท่ีมุ่งหวังไว้ได้หรือไม่ อย่างไร ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยตามหลักค าสอนใน

พระพุทธศาสนา 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการบนที่เหมาะสมตามค าสอนในพระพุทธศาสนา 

 
1.3 ค าจ ากัดความ นิยามศัพท์ 
 

การบน,บนบาน, บนบานศาลกล่าว หมายถึง การขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้
ค ามั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือท าตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลส าเร็จ ในที่นี้หมายรวมถึงการแก้
บนด้วย 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง สิ่งที่เชื่อว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติ สามารถบันดาลให้เป็นไป
หรือให้ส าเร็จได้ดังปรารถนา เช่น บันดาลให้เขาหายจากโรคร้าย ในที่นี้หมายเอาเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
พระพุทธศาสนามีพระพุทธรูป เป็นต้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ที่ชาวพุทธไทยนับถือ 

ชาวพุทธไทย หมายถึง ประชาชนชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  

1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย
โดยตรงมีไม่มากนัก ส่วนมากจะเก่ียวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่า ดังจะน ามากล่าวพอสังเขปดังนี้ 
 

1.4.1 งานวิจัย 
1.4.1.1 พระครูสิริรัตนานุวัตร ศึกษาเรื่อง “การบนบาน บวงสรวง: แนวคิด 

หลักการ อิทธิพล ต่อสังคมไทย” (2556, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มาบนบานต่อพระพุทธชิน
ราช มักจะบนบานในเรื่อง ขอให้ได้บุตร ขอให้หายป่วย ขอให้ได้ของที่หายกลับคืน ขอให้ถูกหวยรวย
เบอร์ ขอให้เรียนเก่ง ขอให้ได้เกรดคะแนนดี ขอให้มีโชคลาภขอให้มีฐานะดี ร่ ารวย ขอให้ได้ต าแหน่ง 
ขอให้ได้เลื่อนยศ แต่หลักการการบนบานนั้นก็จะมีการแก้บนตามที่ตกลง ซึ่งเครื่องบนบานจะมี
พวงมาลัย ละครร า หัวหมู ผลไม้ ไข่ต้ม ดอกไม้ บายศรี มากราบไหว้หลวงพ่อ ขอเป็นลูกหลวงพ่อ 
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บวชแก้บน ท าดีแก้บน ให้ทานแก้บน เลี้ยงเพลพระสงฆ์ เลี้ยงอาหารแก่นักเรียน เป็นเจ้าภาพบวชพระ
แก้บน 

ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาการบนบานกรณีศึกษาเฉพาะพระพุทธชินราช แต่งานของ
ผู้วิจัยจะเน้นศึกษาการบนบานของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และรูปเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนาด้วย 

1.4.1.2 กชภร ตุลารักษ์ ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับการค้าขายใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” (2546, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่จะน าพระพุทธรูปมาไว้บูชา
ในร้านเพ่ือเป็นสิริมงคล รองลงมาได้แก่ นางกวัก ปลัดขิก ป้ายค้าขายรวย ยันต์ ฯลฯ ผู้ท าการค้าขาย
อาหารภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหงนั้นแม้ว่าจะมีการนับถือบูชาวัตถุมงคลที่น ามาไว้ในร้าน แต่ก็
ไม่ได้คาดหวังว่าวัตถุมงคลเหล่านี้จะบันดาลให้การค้าขายประสบผลส าเร็จได้ เพราะยังมีเหตุปัจจัยอ่ืน
ที่เป็นส่วนส าคัญ เช่น การบริการที่ดี ฝีมือในการปรุงอาหาร และท าเลที่ตั้งของร้าน เป็นต้น ดังนั้นการ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นการท าให้เกิดมีก าลังใจขึ้น สบายใจขึ้น ซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจประการหนึ่ง 
กล่าวได้ว่าอานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นส่งผลในทางอ้อมต่อผู้ท าการค้าขาย 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและพฤติกรรมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพ่อค้า
แม่ค้า ซึ่งในการบูชานี้จะเป็นในลักษณะของการขอพร, การอ้อนวอน, การอธิษฐาน ซึ่งต่างจากงาน
ของผู้วิจัยตรงที่งานของผู้วิจัยเน้นการศึกษาเรื่องการบนบานเป็นหลัก โดยจะมีการกล่าวถึงการขอพร,  
การอ้อนวอน, และการอธิษฐานด้วย 

1.4.1.3 พระภูเมธ สุเมโธ (พูนสุวรรณ) ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อและพฤติกรรมของ
ชาวพุทธที่มีต่อพระเจ้าเก้าตื้อวัดสวนดอก เชียงใหม่” (2553, บทคัดย่อ) จากผลการศึกษาพฤติกรรม
ที่มีต่อพระพุทธรูป พบว่า โดยส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อพระพุทธรูปด้วยการ
กราบไหว้บูชา การบริจาคปัจจัยในตู้บริจาค แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมปฏิบัติในความเชื่อดั้งเดิ ม 
คือ การอ้อนวอนขอพร และมีความเชื่อในเรื่องชะตาชีวิตด้วยการเสี่ยงเซียมซี  

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธรูป
คือพระเจ้าเก้าตื้อเพียงองค์เดียว แต่งานของผู้วิจัยมุ่งประเด็นศึกษาในเรื่องการบนบาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พฤติกรรมของชาวพุทธที่ปฏิบัติต่อพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ 

1.4.1.4 ศิริพร วัยวุฒิ ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลความเชื่อในหลวงพ่อโสธรที่มีต่อวิถีชีวิต
ของชาวพุทธ” (2554, บทคัดย่อ) พบว่าอิทธิพลความเชื่อในหลวงพ่อโสธรที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธ
นั้น มีลักษณะสอดคล้องกับแนวค าสอนเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น หลักพละ 5 คือ ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ฉะนั้นความเชื่อในหลวงพ่อโสธรจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้เคารพ

Ref. code: 25605606031648ICG



5 
 
และก่อให้เกิดพลังหรือก าลังใจในการแก้ไขปัญหาของผู้นับถือในด้านปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
การศึกษา และปัญหาการค้าขายเป็นต้น 

ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลความเชื่อในหลวงพ่อโสธรที่มีต่อวิถีชีวิตของชาว
พุทธ ในงานวิจัยมีข้อมูลบางส่วนกล่าวถึงวิธีการในการบนบานของชาวพุทธที่มีความศรัทธาต่อพระ
พุทธโสธร ต่างจากงานของผู้วิจัยตรงที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบนบานของชาวพุทธไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น 

1.4.1.5 ทัศภรณ์ แซ่ตั้ง ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานและการแก้บน: 
กรณีศึกษาบ้านป่ากั้งหมู่ที่ 5 ต าบลท่าแฝก อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์” (2540, บทคัดย่อ) พบว่า
ประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับในการบนบานและการแก้บน คือการที่ชาวบ้านมีความมั่นใจในการท าสิ่ง
ต่างๆ มากขึ้นและลดความตึงเครียดเมื่อประสบกับปัญหาที่ตัวผู้บนไม่สามารถแก้ไขได้ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการบนบานโดยมีกรณีศึกษาที่บ้านป่ากั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งาน
ของผู้วิจัยจะศึกษาการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาโดยรวม มีพระพุทธรูป เป็นต้น 

จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเรื่อง
การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทยในภาพรวมโดยตรงนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษา ส่วนใหญ่จะพบแต่
งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมความเชื่อของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งและมีการกล่าวถึง
การบนเพียงบางส่วน ซึ่งต่างจากงานของผู้วิจัยตรงที่จะมุ่งประเด็นศึกษาเฉพาะเรื่องของการบนใน
ภาพรวมโดยตรง โดยจะศึกษาประวัติความเป็นมาของการบนทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงศึกษา
ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่ประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของการบนบานว่า
ควรหรือไม่ และมีแนวทางในการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างไร 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย
ดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเฉพาะการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนามีพระพุทธรูป เป็นต้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ที่ชาวพุทธไทย
เคารพนับถือ 

1.5.2 ขอบเขตด้านข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบนของชาว
พุทธในสังคมไทยและการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวน 7 
รูป/คน 
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1.6 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสารและ
ใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.6.1 ส ารวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวพุทธในสังคมไทยจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

ก) ส านักหอสมุดแห่งชาติ  
 ข) ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ค) ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ง) ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
1.6.2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการทั้งคฤหัสถ์และ

บรรพชิต จ านวน 7 รูป/คน โดยใช้ความเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในการคัดเลือก มี
รายนามดังนี้   

1. พระธรรมกิตติ เมธี (เกษม สญฺญโต), ดร. อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2. พระราชปริยัติมุนี  (เทียบ สิ ริญ าโณ ), ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 

3. พระเมธาวินั ยรส  (สุ เทพ ปสิวิ โก ), ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

4. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม , ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. ผศ. ดร.เดโชพล เหมนาไลย ประธานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6. ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.6.3 เรียบเรียงและจัดล าดับข้อมูลที่ค้นคว้ามาอย่างเป็นระบบ 
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1.6.4 น าข้อมูลที่ได้มาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและแสดงความคิดเห็นของ
ผู้วิจัย 

1.6.5 สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 ได้ทราบการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
1.7.2 ได้ทราบการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยตามค าสอนของ

พระพุทธศาสนา 
1.7.3 ได้แนวทางการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมของชาวพุทธในสังคมไทยตามหลักค า

สอนในพระพุทธศาสนา 
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บทที่ 2 
ความหมาย ความเป็นมา และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบน 

 
การบน (Vows) ถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในสังคมไทย มักปรากฏให้เห็นในทุก

สถานที่ที่กล่าวขานว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถท าให้มนุษย์ยอมกระท าในสิ่งที่
บางครั้งตนเองยังไม่ทราบสาเหตุหรือความหมาย ตลอดจนมิทราบที่มาของการบนก็มี เช่น ในการบน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แล้วมีการแก้บนด้วยการจุดประทัด การเปลื้องผ้า หรือการถวายไข่ดิบ  สิ่งเหล่านี้
อาจกล่าวได้ว่าคนที่บนส่วนใหญ่มักไม่ได้ให้ความสนใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแก้บน เพราะหวัง
เพียงให้ได้รับสิ่งที่ตนบนไว้นั้นสมปรารถนา ซึ่งในบทนี้จะน าเรื่องความหมาย ความเป็นมาของการบน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลักค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการบนมาอภิปรายเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องนี้
ต่อไป 
 
2.1 ความหมายและความเป็นมาของการบน 
 

2.1.1 ความหมายของการบน 
ค าว่า การบน การบนบาน หรือ การบนบานศาลกล่าว หมายถึง การขอร้องและ

อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ หากสิ่งนั้นส าเร็จ ผู้ที่บนบานก็จะน าสิ่งของมาตอบแทนหรือท า
ตามสัญญาที่ให้ไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น.460) 

พระครูสิริรัตนานุวัตร กล่าวว่า การบนบาน หมายถึง การขอให้ได้ในสิ่งที่ตนหวัง
กับองค์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่ง เมื่อได้ตามที่บนบานแล้วก็น าสิ่งของที่บนบานไว้นั้นมาแก้บน
ตามสัญญา การบนบานนี้จะมีเครื่องบนบานเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายและสุกแล้ว มีหัวหมู ไข่ต้ม ดอกไม้ แต่
ผลไม้จะเป็นผลไม้ท่ีดิบและสดหรือขึ้นอยู่กับองค์เคารพนั้นๆ (พระครูสิริรัตนานุวัตร, 2558, น.5) 

ทัศภรณ์ แซ่ตั้ง กล่าวว่า การบนบานถือได้ว่าเป็นยาทางใจอย่างหนึ่ง ส าหรับผู้ที่
ต้องการที่พ่ึงหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเมื่อใดที่ชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองก าลังขาดความม่ันใจในด้าน
ต่างๆ แล้ว  การบนบานคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดทางอารมณ์ได้ ถึงแม้ว่าการบน
บานจะไม่ได้รับความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังเอาไว้ทุกครั้งที่บนก็ตาม (ทัศภรณ์ แซ่ตั้ง, 2544, น.98) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจะขอสรุปความหมายของการบนว่า การบน หรือการบนบานศาล
กล่าว หมายถึง การขอร้องอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในพระพุทธศาสนาและนอกศาสนา ขอให้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นช่วยเหลือตน ถ้าหากสิ่งที่บนขอส าเร็จผู้ที่บนก็จะมีสิ่งของมาตอบแทนหรือท าตาม
สัญญาที่ให้ไว้ 
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2.1.2 ความเป็นมาของการบน 
การบน เป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่ยุคสังคมชนเผ่า เป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ยกตัวอย่างเช่น ในสังคมของชาวลักบาลา (Lugbara) ชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะเซ่นไหว้บนบาน 
และขอให้วิญญาณของพ่อตนบันดาลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเคราะห์ร้ายแก่ลูกหลานบางคนที่ไม่
เคารพในกฎระเบียบของวงศ์ตระกูล และเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือสมาชิกคนใดเกิดประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ หัวหน้าครอบครัวก็จะต้องท าพิธีเช่นไหว้และขอขมาต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษ เช่นเดียวกันกับ 
ชาวกูรูรุมบา (Gururumba) ในนิวกินี ที่มีความเชื่อว่าหากสมาชิกของสังคมละเมิดกฎข้อห้ามหรือมี
พฤติกรรมล่วงละเมิดต่อวิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณจะลงโทษซึ่งอาจดลบันดาลให้เกิดการเจ็บไข้ได้
ป่วยหรือภัยพิบัติอ่ืนๆ ได้ ฉะนั้นชาวกุรุรุมบาจึงท าพิธีฆ่าหมูเพ่ือสังเวยและบนบานแก่ดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษของตน (ยศ สันตสมบัติ , 2556, น.282-285) หรืออย่างกรณีการบูชา “วีนัสแห่งวิล
เลนดอร์ฟ” (Venus of Willendorf) ที่มีปรากฏในอังกฤษ สเปน รัสเซีย จนถึงทวีปแอฟริกา เป็น
ความเชื่อที่เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคหินเก่าที่สร้างเป็นรูปผู้หญิงที่ก าลังจะตั้งครรภ์ นักมานุษยวิทยาได้ตั้ง
ข้อสัญนิษฐานว่ารูปแกะสลักนี้เป็นสัญลักษณ์ของเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่พวกมนุษย์หินเก่าได้
สร้างขึ้นเพ่ือประกอบพิธีบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือให้ผู้หญิงคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย 
(คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540, น.14-15)  

อารยธรรมกรีกโบราณก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน ดังมี
ปรากฏในมหากาพย์อีเลียด (Iliad) ว่าพระนางเฮคิวบา (Hecuba) ทรงบนบานต่อเทวีอะเธนี 
(Athena) ด้วยแม่วัวจ านวนสิบสองตัว หากกองทัพทรอยได้ชัยชนะเหนือกรีก (นายต ารา ณ เมืองใต้ 
(แปล), 2547, น. 61)  ชาวอารยัน (Aryan) หรือที่นักมานุษวิทยาเรียกว่า “เชื้อชาติอินโด-ยูโรป” 
(Indo-European) ที่อพยพเข้ามายังอนุทวีป (อินเดีย) (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ม.ป.ป., น. 15) มีบรรพบุรุษร่วมกับอารยธรรมกรีกโบราณ จึงส่งผลให้สังคมอินเดียมีความเชื่อเรื่องนี้
ด้วย ดังตัวอย่างเช่น ในสมัยพุทธกาลก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่า สุชาดา เป็นธิดาของเศรษฐีในต าบลอุรุ
เวลาเสนานิคม ได้บนรุกขเทวดาที่สถิตในต้นไทรไว้ว่า ขอให้ได้สามีที่มีชาติสกุลเสมอกัน และมีบุตรคน
แรกเป็นผู้ชาย จนกระทั่งนางสมปรารถนาตามที่นางขอไว้ นางจึงท าข้าวมธุปายาสไปถวายรุกขเทวดา
ตามที่ได้บนไว้ ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่โคนต้นไทร นางเข้าใจว่าพระองค์เป็นเทวดาจึงถวายข้าว
มธุปายาสแด่พระองค์ (ขุ.อป. 25/354/137-138) เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสังคมอินเดียในขณะนั้น
มีความเชื่อเก่ียวกับการบนบานศาลกล่าว  

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับการบนไว้หลายเรื่อง เช่น อรรถ
กถา ขุททกนิกาย ธรรมบท กล่าวว่า เศรษฐีนามว่า “มหาสุวรรณ” แต่งงานกับภรรยามานานหลายปี
แล้วแต่ไม่มีบุตรด้วยกันเสียที วันหนึ่งหลังจากเศรษฐีอาบน้ าเสร็จ ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีลักษณะ
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แตกต่างจากต้นไม้อ่ืนทั่วไป จึงคิดว่าต้นไม้นี้ต้องมีเทวดาสถิตอยู่ เศรษฐีจึงบนว่า “หากข้าพเจ้าได้บุตร
หรือธิดาแล้ว จะจัดเครื่องสักการะบูชาอย่างยิ่งใหญ่มาถวายแด่ท่าน” ไม่นานนักภรรยาก็ตั้งครรภ์ แล้ว
ให้ก าเนิดบุตรชาย เศรษฐีตั้งชื่อบุตรชายว่า “ปาละ”ซึ่ง ต่อมาถูกเรียกว่า “มหาปาละ” เพราะเศรษฐีมี
บุตรชายคนเล็กอีกคนชื่อว่า “จุลปาละ” (ขุ.ธ.อ. 40/11/8-9)  

อนึ่ง ความเชื่อเกี่ยวกับการบนก็มีปรากฏในศิลาจารึกของวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม (จารึกวัดโพธิ์) เรื่องต านานมหาสงกรานต์ว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีบุตร วันหนึ่งถูกเพ่ือนบ้านที่
เป็นนักเลงสุรากล่าวสบประมาทว่า “ท่านมีสมบัติมากก็จริง แต่หามีบุตรไม่ เมื่อท่านตายไปสมบัติก็ตก
เป็นของผู้อ่ืน สู้เราก็ไม่ได้ถึงแม้จะยากจนแต่ก็มีบุตรคอยดูแลรักษายามเจ็บไข้ และรักษาทรัพย์สมบัติ
ในยามที่เราสิ้นใจ” เศรษฐีได้ยินดังนี้ก็เกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสาร
ด้วยน้ าสะอาด 7 ครั้งก่อนแล้วหุงจนสุก เศรษฐีน าข้าวสุกนี้ไปถวายเทวดาประจ าต้นไทรพร้อมกับ
อธิษฐานขอบุตร หลังจากนั้นภรรยาของเศรษฐีก็ตั้งครรภ์และให้ก าเนิดบุตรชาย เศรษฐีตั้งชื่อบุตรชาย
คนนี้ว่า “ธรรมบาลกุมาร” (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2544, น.289)  

จากเหตุการณ์ทั้ งหมดที่กล่าวมาชี้ ให้ เห็นว่า การบนมีมาตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น การบนวิญญาณบรรพบุรุษ พลังแห่งธรรมชาติ และเทพยดา ความเชื่อเช่นนี้มี
กระจายอยู่ในทุกมุมของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็มีความเชื่อนี้ปรากฏ
แม้กระทั่งคัมภีร์พระพุทธศาสนายังกล่าวถึงเป็นหลักฐาน เช่น การบนรุกขเทวดาของนางสุชาดากับ
มหาสุวรรณเศรษฐี (บิดาของมหาปาละ หรือพระจักขุปาลเถระ) และเศรษฐีในต านานมหาสงกรานต์  
ซึ่งเป็นการกระท าที่แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการที่พ่ึงทางใจของมนุษย์  
 
2.2 หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบน 
 

การบนโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการอ้อนวอนขอต่ออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่าง ซึ่งสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีทั้งในและนอกพระพุทธศาสนา ท าให้มีความเชื่อมโยงและผสานกันระหว่างความเชื่อ 
ทั้ง พุทธ พราหมณ์ และผี ในที่นี้จึงแบ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็น 6 หัวข้อ เพ่ือหาความ
สอดคล้องและไม่สอดคล้องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังนี้ 

 
2.2.1 เทวดา 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของ “เทวดา” 
ไว้ว่า ชาวสวรรค์มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ และอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะ (ราชบัณฑิตยสถาน , 
2556, น. 582) ส่วนพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พ.ศ. 2556 ให้ความหมายของ 
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“เทวดา” ว่า หมู่เทพชาวสวรรค์ เป็นค ารวม เรียกชาวสวรรค์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2556, น.138) 

นอกจากนี้ เทวดา ยังหมายถึงชื่อของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพจ านวนหนึ่งในเทพ 3 
จ าพวกคือสมมติเทพเป็นเทวดาโดยสมมติ เช่น พระราชา พระเทวี พระราชกุมาร พระราชธิดา อุบัติ
เทพเป็นเทวดาโดยก าเนิดคือเทวดาในสวรรค์และพรหมโลก และวิสุทธิเทพเป็นเทพโดยความบริสุทธิ์ 
คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย (มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2528, น.201) 
ตามค าอธิบายนี้แสดงว่า เทวดาในความหมายกว้างครอบคลุมทั้งเทวดาในสวรรค์และพระพรหมใน
พรหมโลกด้วย 

พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ ได้ให้ความหมาย ค าว่า “เทวะหรือเทวดา” ไว้ว่า
หมายถึงผู้ที่เป็นใหญ่หรือผู้ที่ประเสริฐ และหรือผู้ที่เพลิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณ หมายเอาทั้งผู้ที่เป็นอยู่
ในโลกมนุษย์และที่เป็นอยู่ในโลกสวรรค์  

ส่วนพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้ให้ค าอธิบายที่แตกต่างออกไปว่า 
อุบัติเทวดา คือ การเกิดขึ้นของจิตที่ดีงามมิใช่เทวดาในสวรรค์ เราควรสร้างจิตให้เป็นพรหมเป็นเทวดา
เป็นผู้ประเสริฐสร้างธรรมะขึ้นในจิตใจ (ปัญญานันทภิกขุ, 2510, น.43) ซึ่งในการปฏิบัติต่อเทวดานั้น
ตามหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาท ถือว่าเทวดามี 3 จ าพวก ดังที่ได้อธิบายมาอุบัติเทพก็คือเทวดา
ในสวรรค์ เราควรปฏิบัติด้วยการอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถ้าหวังความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ควรปฏิบัติตน
ด้วยการรักษาศีล 5 เพ่ือจะได้ไปเกิดในสวรรค์ร่วมกับเทวดา ดังพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคล
ประกอบด้วยธรรม 5 ประการย่อมด ารงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้ 

ธรรม 5 ประการคือ 
1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 
2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 
3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
4. เป็นผู้เว้นจากการพูดเท็จ 
5. เป็นผู้ เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ

ประมาท (องฺ.ปญฺจก. 22/145/242) 
ผู้ที่จะเป็นเทวดาต้องรักษาศีล 5 เพ่ือท ากาย วาจา มีความเรียบร้อย แต่โดยสรุป

แล้ว ก็คือต้องประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมของเทวดา ด้วยการมีหิริหรือความละอายแก่บาป และ
โอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาป ดังที่พระโพธิสัตว์ได้แสดงเทวธรรมแก่ยักษ์ตนหนึ่งว่า  

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) 
เป็นผู้สงบระงับ เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก (ขุ.ชา.27/6/3) 
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เมื่อชาวพุทธได้ ประพฤติปฏิบัติด้วยความมีหิริโอตตัปปะ ย่อมท าให้มีความ
สะอาดบริสุทธิ์มีความประเสริฐในโลกมนุษย์นี้ และเมื่อตายไปแล้วย่อมส่งผลให้บังเกิดเป็นเทวดาใน
สรวงสวรรค์ (พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ, 2546, น.96) 

เทวดาตามค าสอนของพระพุทธศาสนามีหลายระดับเพราะสวรรค์มี 6 ชั้น และ
พรหมโลกโดยเฉพาะรูปพรหมมีถึง 16 ชั้น เทวดาจึงมีฤทธานุภาพต่างกันไป แต่กล่าวโดยรวมได้ว่า 
เทวดาสามารถให้คุณและโทษหรือสามารถท าร้ายและช่วยเหลือมนุษย์ได้ดังปรากฏเรื่องเล่าในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา เช่น เทวดาบางองค์ท่ีเป็นเทวดาอันธพาลหรือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแกล้งให้คน
ระแวงกันก็มี เทวดาที่เป็นมารในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีจะคอยขัดขวางไม่ให้คนท าดี ส่วนเทวดาที่
มีความโดดเด่นในการช่วยเหลือมนุษย์คือท้าวสักกะหรือพระอินทร์ (พระพรหมคุณาภรณ์         
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2555, น. 956-958)  

จากเนื้อหาที่กล่าวมา สังเกตได้ว่า ค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับเทวดาในลักษณะที่
เทวดาสามารถช่วยเหลือคนได้ ความเชื่อนี้ก็อาจเป็นความเชื่อหนึ่งของการบนบานศาลกล่าวก็เป็นได้ 
ทั้งนี้ ความเชื่อเรื่องการบนจะมีความสอดคล้องกับค าสอนเรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป 

2.2.2 พุทธานุภาพ 
พุทธานุภาพ คือ ความศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากพระพุทธเจ้า (เปลื้อง ณ นคร, 2548, 

น.348) หมายถึง พลังหรืออ านาจพิเศษหรืออ านาจลี้ลับของพระพุทธเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย์และอิทธิวิธีในพระพุทธศาสนา ซึ่งตามความเชื่อหรือค าสอนนี้ พระพุทธเจ้ารวมทั้ง
พระภิกษุที่ได้อภิญญาจะมีอ านาจพิเศษหรือฤทธิ์ที่จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่คนธรรมดาท าไม่ได้ และ
ตามความเชื่อของชาวพุทธ พลังอ านาจดังกล่าวยังคงอยู่แม้ในปัจจุบัน และปัจจุบันยัง  หมายถึง พลัง
ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลอย่างพระเครื่องที่เกิดจากการปลุกเสกของพระเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดเรื่อง อิทธิปาฏิหาริย์  

ทั้งนี้ ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 มีปรากฏเนื้อความที่
กล่าวถึงพุทธานุภาพของพุทธองค์ว่า 

ด้วยพุทธานุภาพ พิณที่ไม่ถูกท าเพลง ไม่ถูกเคาะ ก็บรรเลงขึ้นได้เอง ป่า
ใหญ่โพลงไปด้วยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า ได้โดยสะดวกทีเดียว ด้วย
พุทธานุภาพ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ครั้งนั้น เราเห็นพุทธานุภาพนั้นแล้ว เป็นผู้อัศจรรย์ใจ
จึงได้บรรพชานั้น เราได้พบพุทธานุภาพจึงออกบวช เราเจริญธรรม 4 ประการ มาด้วยพุทธา-
นุภาพ บางพวกที่ฉลาดในฤทธิ์ก็มาด้วยฤทธิ์ต่างช่วยกัน หม่อมฉันได้เห็นพระพุทธานุภาพ 
และได้ฟังธรรมมีคุณเป็นที่ประชุม (ขุ.อป. 23/28/63) 
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ทั้ งนี้ พลตรี  หลวงวิจิตรวาทการ ได้อธิบาย ถึ งพุทธานุภาพ ใน
ความหมายที่ว่า อานุภาพของพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่ในโลก อาจสังเกตได้เช่น คนที่มีความ
ทุกข์ร้อนขุ่นหมอง เมื่อเข้าไปในโบสถ์แล้วเห็นพุทธปฏิมา ความทุกข์ร้อนอาจคลายลงไปได้ 
ซึ่งผิดกับการเห็นรูปปั้นหินศิลาหรือรูปปั้นอ่ืนๆ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะอานุภาพของพระพุทธเจ้าที่
สิงสถิตอยู่ในรูปของพระองค์ หรือแม้กระทั่งคนที่เจ็บใกล้ถึงมรณกรรมแล้วญาติพ่ีน้องนิมนต์
พระมาสวดต่ออายุ ก็เคยมีบางครั้งท่ีคนเหล่านั้นมีชีวิตยืนยาวไปอีกได้  

กระนั้น ผู้ที่จะสามารถได้รับผลแห่งพุทธานุภาพได้ ก็จ าเป็นต้องเป็นผู้มี
พุทธานุสติ ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ และการยกมือไหว้พระ หรือเคารพนบนอบบูชาพระ
พุทธปฏิมากร เจดียสถาน อันเป็นอนุสาวรีย์ส าหรับพระพุทธเจ้านั้นเป็นทางที่เราจะได้ระลึก
ถึงพระองค์ และที่จะได้รับอานุภาพของพระองค์มาคุ้มครองได้ (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ , 
2514, น.110-112)  

ทรรศนะดังกล่าว เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทยคือเชื่อว่ามีพลังหรืออ านาจ
พิเศษที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า หนึ่งในนั้นคือพลังอ านาจของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า “พุทธานุ
ภาพ” พุทธานุภาพคือพลังของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ การที่พลังของพระองค์ช่วยให้ผู้อื่นสมหวังตามที่
ปรารถนาได้หรือไม่และจะเป็นการแย้งกับค าสอนเรื่องกรรมของพระองค์หรือไม่ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 
4 ต่อไป 

2.2.3 บูชา 
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายค าว่า บูชา ว่า การแสดงความ

เคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น เช่นบูชาพระ บูชาเทวดา
บูชาไฟ การยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ ความสามารถ เช่นบูชาวีรบุรุษ บูชา
ความรู้ บูชาฝีมือ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2542, น.634) ส่วน ปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายว่า การบูชา
หมายถึง การปฏิบัติ 3 อย่าง คือ  

1. ปัคคัยหะ คือการยกย่องเชิดชู สนับสนุน เชียร์  
2. สักการะ คือการบูชาด้วยสิ่งของมีดอกไม้ ธูป เทียน โคมไฟ ธงทิว และอ่ืนๆ

ตามความนิยม  
3. สัมมานะ คือการบูชาด้วยการยอมรับนับถือ เช่น ชาวพุทธยอมรับนับถือพระ

รัตนตรัย ชาวคริสต์ยอมรับนับถือพระยะโฮวาห์หรือพระเยซู เป็นต้น (ปิ่น มุทุกันต์, 2502, น.160) 
ดังนั้นการบูชาจึงหมายถึง การแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ควรเคารพ ที่

แสดงออกด้วยการปฏิบัติ 
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 ส่วนในทางพระพุทธศาสนาได้จ าแนกการบูชาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 
อามิสบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ มีการบูชาด้วยปัจจัย 4 และการ
บูชาด้วยเครื่องสักการะได้แก่ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น 2) ปฏิบัติบูชา หมายถึง การแสดงความเคารพ
บูชาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรม หรือการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ในพระไตรปิฎกเรียก
ปฏิบัติบูชาว่า “ธรรมบูชา” (องฺ.ทุก. 20/401/117) การน าสิ่งของไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระพุทธรูป
ในปัจจุบันจึงจัดเป็นอามิสบูชาแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้หลักการบูชาในพระพุทธศาสนายังมีการบูชาใน
ลักษณะ “บูชาบุคคลที่ควรบูชา” ที่จัดอยู่ในมงคล 38 ประการ 

จากที่กล่าวมา การบนคือการขอความส าเร็จสมหวังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการ
มอบวัตถุเป็นสิ่งตอบแทน เมื่อค าขอนั้นสัมฤทธิ์ผล ซึ่งการถวายของแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่า “บูชา” 
ในพระพุทธศาสนามีค าสอนเรื่องการบูชา แต่ในกรณีของการบนจะตรงหรือขัดแย้งกับค าสอนเรื่องนี้
หรือไม่ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป 

2.2.4 อนุสสติ 
อนุสติ หมายถึง ความระลึกถึงอารมณ์อันควรระลึกถึงเนืองๆ มี 10 ข้อ ได้แก่ 
1. พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของ

พระองค ์
2. ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระ

ธรรม 
3. สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของ

พระสงฆ ์
4. ศีลานุสติ ระลึกถึงศีล คือ น้อมจิตร าลึกพิจารณาสิ่งของตนที่ได้ประพฤติ

ปฏิบัติ บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย 
5. จาคานุสติ ระลึกถึงการบริจาค คือ น้อมใจระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้ว 

และพิจารณาเห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผ่เสียสละนี้ที่มีในตน 
6. เทวตานุสติระลึกถึงเทวดา คือ น้อมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู้ และ

พิจารณาเห็นคุณธรรมอันท าบุคคลให้เป็นเทวดานั้นๆ ตามท่ีมีอยู่ในตน 
7. มรณานุสติ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดาพิจารณาที่จะ

ให้เกิดความไม่ประมาท 
8. กายคตาสติ  สติ อัน ไปในกาย คือ ก าหนดพิจารณากายนี้  ให้ เห็นว่า

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อันไม่สะอาด ไม่งาม น่ารังเกียจ เป็นทางรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้ มิให้
หลงใหลมัวเมา 
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9. อานาปานสติ สติก าหนดลมหายใจเข้าออก 
10. อุปสมานุสสติ ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบคือระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระ

นิพพานอนัเป็นที่ระงับกิเลสและความทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2553, น.246-247) 
จากข้อความข้างต้น ในขณะที่ก าลังขอความส าเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตน้อมเป็น

กุศล สงบ นิ่ง เพื่อให้มีแรงระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขณะนั้นคงไม่ต่างจากการอธิษฐาน การบนจะสามารถ
สอดคล้องกับค าสอนเรื่องการระลึก (อนุสติ 10) ได้หรือไม่ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป 

2.2.5 หลักกรรมและการพึ่งตนเอง 
2.2.5.1 หลักกรรม 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ประมวลธรรม ได้ให้ความหมายของ กรรม ว่า
หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทางใจก็ตาม ซึ่ง
ประกอบด้วย กุศลกรรมและอกุศลกรรม โดยที่ กุศลกรรม หมายถึง กรรมที่เป็นกุศลหรือกรรมดี และ
อกุศลกรรม หมายถึง กรรมที่เป็นอกุศลหรือกรรมชั่ว (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) , 2553, น.
60) ดังมีในพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้ว จึงท ากรรมด้วย
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ” (องฺ.ฉก. 22 /63/577) หมายถึง กรรมที่บุคคลท าโดยมีเจตนา ดังนั้น กรรมจึง
เกิดจากการกระท าของตัวเราเอง ไม่ใช่มีใครมาก าหนด การกระท าดี เรียกว่า กรรมดีหรือบุญ การ
กระท าชั่ว เรียกว่า กรรมชั่วหรือบาป ในการกระท าทุกอย่างย่อมมีผล เรียกว่า วิบาก ที่บุคคลผู้กระท า
จะต้องเป็นผู้รับ ดังมีข้อความว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ท ากรรมดี ย่อม
ได้ผลดี ผู้ท ากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว” (ส .ส. 15/256/374) นอกจากนั้นศาสตราจารย์วัชระ งามจิตร
เจริญ ได้แสดงทัศนะเรื่องนี้ไว้ว่า ตามค าสอนเรื่องกรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท มนุษย์ล้วนเป็นไป
ตาม “กรรมลิขิต” ไม่ใช่ “พรหมลิขิต”หรือ “พระเจ้าลิขิต” และสามารถแก้ไขหรือก าหนดวิถีชีวิตใหม่
ได้ ซึ่งจากค าสอนนี้เองท าให้มนุษย์มีสถานภาพสูงส่ง เพราะสามารถก าหนดวิถีชีวิตตนเองว่าจะเป็นไป
อย่างไร ไม่ต้องอาศัยการอ้อนวอนและการดลบันดาลจากสิ่งอ่ืนใด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาหาร
สูตรว่า เรามี “อารัพภธาตุ” คือความริเริ่มหรือการเริ่มต้นใหม่ (ส .ม. 19/232/164) ซึ่งแสดงนัยว่า เรา
สามารถเลือกหรือก าหนดวิถีชีวิตของตัวเองได้ (วัชระ งามจิตรเจริญ, 2552, น.267) 

ทุกคนย่อมเกี่ยวข้องกับกรรมหรือการกระท าที่ตนท าไว้ทั้งสิ้น โดยส่วน
หนึ่งอาจเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่เคยกระท าไว้ในอดีตชาติ อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากกรรมใหม่ที่
สร้างข้ึนเอง ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาและใจ ซึ่งท าให้ชีวิตของทุกคนแตกต่างกันไป โดยบุคคลจะ
มีชีวิตที่เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงมีทุกข์หรือสุขนั้นย่อมเป็นผลมาจากกรรมหรือการกระท าของตนเอง
ทั้งสิ้น ไม่มีใครจะสามารถมาดลบันดาลให้เราได้ 
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2.2.5.2 การพึ่งตนเอง 
การพ่ึงตนเอง หมายถึง การท าตนให้เป็นที่ พ่ึงของตนได้ พร้อมที่จะ

รับผิดชอบตนเอง ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหาหรือเป็นภาระให้แก่บุคคลอ่ืน การพ่ึงตนเองโดยไม่คอยแต่พ่ึง
บุคคลอ่ืน หรือการคอยอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้ช่วยเหลือตนเอง เมื่อเกิดความล าบาก หรือ
ความทุกข์ใจ 

ดังมีพุทธสุภาษิตว่า  
ตนแล เป็นที่พ่ึงของตน  คนอ่ืน ใครเล่าจะเป็นที่พ่ึงได้  
ก็บุคคลมีตนฝึกฝนแล้ว  ย่อมได้ที่พ่ึงที่ได้ยาก (ขุ. ธ.25/160/82) 

ค าว่า ตน นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กายกับใจ ประกอบกันเข้า ใน 2 
ส่วนนี้ ใจนับว่าเป็นใหญ่ เป็นประธาน ดังค าพังเพยที่ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว คือใจเป็นความรู้สึก
นึกคิด กายเป็นผู้กระท าตาม เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ฝึกจิต อบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศล
ธรรม คุณงามความดี พยายามอบรมบ่มนิสัยของตนด้วยตนเอง เพราะตนเท่านั้น เป็นที่พ่ึงของตนได้ 
คือคนทุกคนย่อมจะสร้างบุญกุศล คุณงามความดีซึ่งได้ชื่อว่าที่พ่ึง เพราะคนอ่ืนไม่สามารถจะท าที่พ่ึง
ให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งได้ เช่น พ่อแม่สั่งสอนอบรมบุตรธิดาให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ แต่ตรงกันข้าม 
บุตรธิดากลับประพฤติเลวทราม ผลดีก็ย่อมไม่เกิด 

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่า “เธอทั้งหลายควรท า
ความเพียรเองเถิด ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น” (ขุ.ธ. 25/276/117) พระพุทธด ารัสนี้ชี้ให้เห็นว่า 
ตนเท่านั้นที่ตนเองจะพ่ึงได้ เห็นได้ชัด เช่น การรับประทานอาหาร ตนเองรับประทานเอง ย่อมอ่ิมเอง 
และคนอ่ืนจะรับประทานอ่ิมแทนเราก็ไม่ได้ เมื่อพุทธองค์ทรงชี้แนะแล้ว พุทธบริษัทก็พึงประพฤติ
ปฏิบัติตามด้วยความเพียร ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา ผู้มีความตระหนี่ให้ถึง
พร้อมด้วยการบริจาค ก็จะได้ที่พ่ึงที่ได้ยาก คือบุญกุศล ตลอดจนมรรค ผล นิพพาน เป็นที่สุด ซึ่งใครๆ 
ก็ไม่สามารถจะดลบันดาลให้ได้นอกจากตัวเราเอง  

จากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมคือการกระท าทั้งกุศลและอกุศลซึ่งสามารถ
ส่งผลให้แก่บุคคลผู้กระท าได้ แต่การส่งผลระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลกับกรรมบันดาลที่เก่ียวเนื่องกับ
การบน สิ่งใดจะให้ผลหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันกับค าสอนเรื่องกรรม ซึ่งจะ
กล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป 

2.2.6 อธิษฐาน 
        ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ได้นิยามค าว่ า “อธิษฐาน” 
หมายถึง ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคงเด็ดเดี่ยว, แน่วแน่ในทางด าเนินและ
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จุดมุ่งหมายของตน ในภาษาไทยมักใช้ในความหมายว่า ความตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง , ความตั้ง
จิตปรารถนา (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2543, น.364) 

ส่วนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้นิ ยามความหมายของ 
“อธิษฐาน” ว่า หมายถึง การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตน
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพ่ือผลอย่างใดอย่างหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, น.1325)  

อีกทั้งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงเรื่องอธิษฐานกับการอ้อน
วอนไว้ว่าเวลานี้ คนไทยทั่วไปก็เข้าใจคาดเคลื่อนผิดพลาดไปในความหมายของ “อธิษฐาน” มักนึกถึง
อธิษฐานในความหมายที่เป็นการอ้อนวอนปรารถนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541, น.
331) ซึ่งจะเห็นว่า ความหมายแรกตรงกับความหมายของค าสอนทางพระพุทธศาสนาดังปรากฏใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว ส่วนในสองความหมายหลังเป็นความหมายในภาษาไทยหรือ
ตามความเข้าใจของคนไทย 

 อนึ่ง ในวิทยานิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดายังให้ความหมายของ
อธิษฐานตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาไว้อีกว่า 

 1. การยืนหยัดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 2. การก าหนดความตั้งใจ รวมทั้งความคิดหรือความรู้สึกของตนเองอยู่กับสิ่งใด

สิ่งหนึ่งอย่างมั่นคง 
 3. การตั้งใจปฏิบัติการหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ตนเองก าหนด

อย่างมั่นคง (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2534, น.75-76) 
นอกจากนั้น อธิษฐานในพระไตรปิฎกยังหมายถึงธรรมหรือสิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจ มี 

4 ประการคือ  
1. ปัญญาธิษฐาน (ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญา)  
2. สัจจาธิษฐาน (ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะ) 
3. จาคาธิษฐาน (ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคือจาคะ) 
4. อุปสมาธิษฐาน (ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจคืออุปสมะ) (ที.ปา. 11/311/290) 
พระธรรมปิฎกได้อธิบายขยายความหมายของ อธิฐานธรรม 4 ว่าหมายถึง ธรรม

เป็นที่มั่น, ธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคล, ธรรมที่ควรใช้เป็นที่ประดิษฐานตน เพ่ือให้สามารถยึด
เอาผลส าเร็จสูงสุดอันเป็นที่หมายไว้ได้ โดยไม่เกิดความส าคัญตนผิด และไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมม
ทับถมตน, บางทีแปลว่า ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ประกอบด้วย  

ปัญญา (ความรู้ชัด) คือ หยั่งรู้ในเหตุผล พิจารณาให้เข้าใจในสภาวะของ สิ่ง
ทั้งหลายจนเข้าถึงความจริง  
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สัจจะ (ความจริง) คือ ด ารงมั่นในความจริงที่รู้ชัดด้วยปัญญา เริ่มแต่จริงวาจา
จนถึงปรมัตสัจจะ 

จาคะ (ความสละ) คือ สละสิ่งอันเคยชิน ข้อที่เคยยึดถือไว้ และสิ่งทั้งหลายอัน
ผิดพลาดจากความจริงเสียได้ เริ่มแต่สละอามิสจนถึงสละกิเลส 

อุปสมะ (ความสงบ) คือระงับโทษข้อขัดข้องมัวหมองวุ่นวาย อันเกิดจากกิเลส
ทั้งหลายแล้ว ท าจิตให้สงบได้ (พระธรรมปิฎก, 2546, น.174) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นค าว่า อธิษฐาน มีความหมายที่ตรงกันคือการตั้งจิต
ปรารถนาโดยมีความแน่วแน่ เด็ดเดี่ยวและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ในตัวอย่างส าคัญของการอธิษฐานหรือการตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรมหรือท าใน
สิ่งที่ดีงาม คือ ในราตรีแห่งวันที่จะตรัสรู้เมื่อพระโพธิสัตว์ลงประทับนั่งใต้ร่มมหาโพธิ์ก็ได้อธิษฐาน
พระทัยว่า ถ้าไม่บรรลุโพธิญาณ จะไม่ทรงลุกขึ้น แม้ว่าเลือดเนื้อจะแห้งเหือดไป (องฺ. ทุก. 20/251) 
เหตุการณ์นี้ เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ พุทธองค์ยังคงเป็นพระโพธิสัตว์ 
พระองค์ใช้ปณิธาน คือ ตั้งจิตมุ่งมั่นที่จะกระท าการนั้นๆ และในการตั้งปณิธานนั้น การอธิษฐานเป็น
สิ่งทีส่ าคัญการอธิษฐานจิต คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวปักแน่วลงไปที่จุดเริ่มต้นว่าจะต้องท าเป้าหมายนี้ให้ส าเร็จ 
จะต้องท าความดีงามนี้ให้ส าเร็จ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539, น.231)  

สังเกตได้ว่า การขอความส าเร็จสมหวังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหมือนจะไม่ต่างจากการ
มีความตั้งใจให้ไปถึงจุดหมาย ในพระพุทธศาสนาเรียกการตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ไปถึงนั้นว่า “อธิษฐาน” 
อธิษฐานในทรรศนะของพระพุทธศาสนา ไม่เหมือนกับความหมายที่เราเข้ าใจกันทั่วไป การบนจะ
สอดคล้องกับค าสอนเรื่องอธิษฐานในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ซึ่งจะได้วิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทที่ 3 
การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยในปจัจุบัน 

 
แม้ว่าปัจจุบันสังคมเราจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น แต่ความเชื่อ

ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์เราก็ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ คนในสังคมยังมีความเชื่อเรื่อง
พลังเหนือธรรมชาติ มีความเชื่อเกี่ยวกับพลังอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลายคนจึงเลือกพ่ึงพาอ านาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ แม้อ านาจเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่คนในสังคมไทยเราก็
เชื่อกันว่าหากบนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ แล้วจะได้ตามที่ขอ หากเมื่อการบนนั้นประสบ
ผลส าเร็จก็มักมีการแก้บนด้วยวิธีการต่างๆ บทนี้จึงน าเสนอสาเหตุและจุดประสงค์การบนของชาว
พุทธในสังคมไทยซึ่งมีด้วยกันหลากหลายด้าน ตลอดจนวิธีการแก้บนที่หลากหลายประเภท ดังนี้ 
 
3.1 สาเหตุและจุดประสงค์ของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
 

สาเหตุและจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการบนสิ่งศักดิ์สิทธ์ของชาวพุทธในสังคมไทย
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกให้ขาดออกจากกันไม่ได้ แต่ในที่นี้จะขอแยกเป็นเรื่องสาเหตุและ
จุดประสงค์โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกคือ สาเหตุเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นที่ท าให้เกิดความต้องการจะ
บน ส่วนจุดประสงค์มุ่งถึงเรื่องท่ีผู้บนต้องการจะได้ 
 

3.1.1 สาเหตุของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยอาจจ าแนก

ได้เป็น 2 สาเหตุส าคัญ ดังนี้ 
3.1.1.1 ความทุกข์ ความต้องการพ้นทุกข์ และความต้องการความม่ันใจ 

เหตุผลหรือสาเหตุส าคัญของการบนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธใน
สังคมไทย คือ ความปรารถนาจะได้ในสิ่งที่ตนหวัง คือ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ประสบหรือการ
ได้โชคลาภหรือสิ่งที่ปรารถนา และความเชื่อในความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ตนบนว่าสามารถดลบันดาล
ให้สิ่งที่ตนปรารถนาส าเร็จได้ เหนืออ่ืนใดเหตุที่ท าให้หลายคนบนบานอันเนื่องมาจากความอยากมี 
อยากได้ จึงก่อให้เกิดทุกข์ และความต้องการหาหนทางดับทุกข์ ท่านภิกขุ ปัญญานันทมุนี ได้ให้
ทรรศนะเกี่ยวกับทุกข์ไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือที่จัดพิมพ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ของท่านเอง ชื่อ
ว่า “ท่านเป็นชาวพุทธหรือ? ชาวพุทธควรจะเชื่ออย่างไร” ความว่า 
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ความทุกข์นั้นมีสองแบบ คือทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ ทุกข์
ทางกายเป็นเรื่องของกายล้วนๆ แก้ได้โดยอาศัยวัตถุมีประการต่างๆ ส่วนทุกข์อีกประเภท
หนึ่ง เป็นทุกข์ทางใจ ความทุกข์ในทางใจเป็นเรื่องเกิดเพราะความอยากปรารถนาในสิ่งที่ใจ
ต้องการ เกิดเพราะความไม่รู้จักอ่ิม ไม่รู้จักพอในเรื่องนั้นๆ มีความรู้สึกขาดแคลนอยู่
ตลอดเวลา (ภิกขุ ปัญญานันทมุนี, 2505, น. 6) 

ในประเด็นนี้เดโชพล เหมนาไลย ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการ
บนที่สอดคล้องกันว่าสาเหตุเกิดจากความทุกข์ดังที่ท่านภิกขุ ปัญญานันทมุนีได้เขียนไว้ข้างต้น ความ
ว่า 

สาเหตุที่คนบนขออาจจะเป็นเรื่องความทุกข์ คนขอมีความทุกข์
บางอย่าง อยากจะแก้ก็เลยไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้ช่วย คือมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหล่านี้ช่วยแก้ทุกข์ได้ เช่น พวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เหมือนไปหาหมอธรรมดาก็อาจจะไม่ค่อย
หาย ก็รู้สึกว่ามันอยู่นอกเหนือวิสัยที่จะช่วยตัวเองได้แล้ว (เดโชพล เหมนาไลย , สัมภาษณ์, 
19 มีนาคม2561) 

จากทรรศนะข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าคนนิยมหาทางดับทุกข์ที่เกิดทางด้าน
ร่างกายหรือจิตใจด้วยการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากหมดหนทางหรือจนด้วยปัญญา แต่กลับ
หลงลืมว่าหนทางดับทุกข์ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือการปฏิบัติธรรม เพ่ือให้จิตใจพ้นทุกข์ หากแต่
ชาวพุทธในปัจจุบันเริ่มห่างเหินจากหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา จากที่เดิมผู้คนนิยมเข้า
วัด ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา รักษาศีล ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ก็เริ่ม
แสวงหาหนทางดับทุกข์ทางอ่ืนที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของตนได้
รวดเร็วกว่า นั่นคือการบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประเสริฐ รุนรา ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
การบนของชาวพุทธไทย ความว่า 

การที่คนบนบานเนื่องจากต้องการความมั่นใจ ซึ่ งถือเป็นเรื่อง
ปกติของความต้องการของมนุษย์ ที่ต้องการความมั่นใจกับอะไรสักอย่าง เมื่อเกิดความไม่
มั่นใจแล้วก็ต้องหาที่พ่ึง ประกอบกับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงจริงๆ เพราะต่อให้พูดว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ” เพ่ือระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พ่ึง แต่เวลาเจอความทุกข์กลับไม่ได้เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงเลย 
(ประเสริฐ รุนรา, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) 

การที่คนหันเหไปบนบานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากต้องการ
ความเชื่อมั่น หรือที่พ่ึงทางใจนั้น แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ได้ให้ทรรศนะที่สอดคล้องกันว่า 
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สาเหตุที่ท าให้ชาวพุทธบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือความมั่นใจและเรียก
ความเชื่อมั่นให้กับตนเอง บางคนต้องการสอบได้ในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ บางคน
ต้องการสอบเข้าท างานในสถานที่มั่นคงหรือหน่วยงานราชการ แล้วต้องการความมั่นใจจึง
ต้องบนให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา บางคนไม่มีลูกสืบสกุลก็ไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้างก็ส าเร็จได้ลูกดัง
ปรารถนา ยกตัวอย่างเช่น สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมาก มีทรัพย์สมบัติมหาศาล 
แต่งงานมาหลายปีไม่มีบุตร ภายหลังได้บนบานต่อเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ ต่อมาไม่นาน
ภรรยาได้ตั้งครรภ์ และคลอดมาเป็นเด็กชาย เศรษฐีจึงไปแก้บน (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม , 
สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

จากทรรศนะข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจ หรือต้องการ
ความเชื่อมั่นบางอย่างนั้น เป็นเพราะคนเหล่านั้นมีจิตใจที่ไม่มั่นคง ประสบกับภาวะที่ท าให้จิตใจ
อ่อนไหว หรืออ่อนแอ จ าเป็นต้องหาที่พ่ึงทางใจ เพ่ือให้ตนเองรู้สึกปลอดภัย มั่นคง ดังเช่นทรรศนะ
ของพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ความว่า 

คนบนบานอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางด้านจิตใจ 
ศรัทธาสิ่งใดก็ยังไม่มั่นคง เช่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่มั่นคงจึงไม่มั่นใจว่าตัวเองจะ
ปลอดภัย ตัวเองจะประสบความส าเร็จ จึงต้องบนบานศาลกล่าว อาจจะไปบนบานศาลกล่าว
กับพระพุทธรูปบ้าง รูปเคารพ ต้นไม้ จอมปลวก พญานาคบ้าง แล้วต่างก็มีความหวังว่าจะได้
สิ่งที่ตนเองให้สัตย์ปฏิญาณไว้ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พหุง เว สะระณัง ยันติ ฯลฯ 
มนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามจึงต้องไปพึ่งพาต้นไม้บ้าง ป่าไม้บ้าง ภูเขาบ้าง แม่น้ าล าคลองบ้าง คือ
ไปบนบานศาลกล่าว เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พ่ึง แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พ่ึงที่
ถาวร ไม่ใช่สิ่งที่ พ่ึงได้อย่างแท้จริง (พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) สัมภาษณ์ , 13 
กุมภาพันธ์ 2561) 

จากทรรศนะของพระธรรมกิตติเมธี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการบนที่น่าสนใจ 
คือ ถึงแม้การบนจะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์ก็มิได้ห้ามไม่ให้
พุทธศาสนิกชนกระท า เพียงแต่ตรัสว่าสิ่งนั้นไม่มั่นคงถาวร ซึ่งจากข้อความข้างต้น พอจะวิเคราะห์ได้
ว่าพระองค์ทรงเป็นดั่งผู้ชี้ทาง แต่ผู้ที่เลือกว่าจะเดินทางใดนั้นก็คือตัวของเราเอง  นอกจากนี้ พระเมธา
วินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ยังให้ทรรศนะถึงสาเหตุของการบนไว้ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของพระธรรม
กิตติเมธี ความว่า 

มนุษย์เป็นผู้ที่ต้องการมีที่พ่ึงโดยเฉพาะที่พ่ึงทางใจ การมีที่พ่ึง
ทางใจมันท าให้เกิดความอบอุ่น ท าให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินชีวิต ในการที่จะท าอะไร
ต่อไปในกาลข้างหน้า เหมือนกับการที่เด็กจะเดินแล้วมีผู้ใหญ่ให้มือจับ หรือเหมือนคนแก่เดิน
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แล้วมีไม้เท้ามีราวให้จับ เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ท าให้ชาวพุทธไทยบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือ ถึงแม้
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่ความเชื่อดั้งเดิมหรือสัญชาตญาณ
ดั้งเดิมของความเป็นมนุษย์ก็คือต้องการที่พ่ึง ต้องการความมั่นใจในการด าเนินชีวิตยังคงอยู่ 
จึงท าการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) , สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 
2561) 

จากทรรศนะของพระเมธาวินัยรสสะท้อนให้เห็นว่าชาวพุทธไทยใน
ปัจจุบันยังคงใช้ชีวิตตามคติ ความเชื่อแบบดั้งเดิม หรือมีวิถีชีวิตเป็นอยู่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพ
กาล ดังนั้นการที่ผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธก็ใช่ว่าจะเลิกพฤติกรรมการบน ที่ พระพุทธศาสนาไม่
สนับสนุน แต่ก็มิได้ห้ามว่ากระท ามิได้ 

3.1.1.2 ความเชื่อที่สืบทอดมาในสังคมไทย 
สาเหตุที่ชาวพุทธไทยหันไปบนนอกจากเพราะความทุกข์ ต้องการที่พ่ึง

ทางใจ ต้องการความเชื่อมั่นแล้ว ยังพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อที่มีมาเนิ่นนาน ซึ่งหากจะกล่าว
ว่าการที่ชาวพุทธไทยในปัจจุบันไขว้เขวจากพระธรรมค าสอน แล้วหันไปบนบานศาลกล่าวต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะความเชื่อที่แปรเปลี่ยนไปก็คงไม่แปลกนัก ความเชื่อที่เปลี่ยนนี้แท้ที่จริงแล้วอาจไม่
เคยเปลี่ยน แต่เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกจนกลืนไปกับวิถีชีวิต จนชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถแยกแยะได้ 
ดั่งทรรศนะของศรีศักร วัลลิโภดม ความว่า “...ท าไมความเชื่อถึงส าคัญ เพราะความเชื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเป็นมนุษย์...” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559, น. 179)  นอกจากนี้ ชาญณรงค์ บุญหนุน ยังได้
ให้ทรรศนะที่สอดคล้องกันว่า สาเหตุหนึ่งของการบนเป็นผลมาจากความเชื่อของคน โดยมีใจความว่า 

จากความเชื่อดั้งเดิมของชาวพุทธ คือความเชื่อในเรื่องของผี พอ
พุทธศาสนาเข้ามาก็เกิดผสมปนเปกับเรื่องของผี  ความเชื่อดั้งเดิมของชาวพุทธที่ยังเชื่อใน
เรื่องของอ านาจผีสางเทวดาอยู่นั้น ก็กลายเป็นการผสมรวมกับแนวคิดของพุทธ แทนที่จะเชื่อ
เรื่องของผีสางเทวดาอย่างเดียว แต่กลับไปรวมกับความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มันยิ่งใหญ่
กว่าเรื่องผีสางเทวดา หรือเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ส่วนนี้ก็ถือ
เป็นเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เป็นความคิดพ้ืนฐานที่ท าให้คนเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ ถ้าไม่เชื่อ
ว่ามีอะไรบางอย่างที่มีอานุภาพในการดลบันดาล เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันก็มาจากคติความ
เชื่อที่มันอยู่ในสังคมไทยดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ ผสมรวมกับแนวคิดของพระพุทธศาสนา ที่เชื่อ
ว่าการฝึกฝนทางจิตท าให้คนสามารถบรรลุธรรมขั้นสูง หรือการปฏิบัติธรรมสัมมาปฏิบัติจะ
ท าให้คนสามารถมีอานุภาพ  (ชาญณรงค์ บุญหนุน, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561) 

ทรรศนะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ชาวพุทธไทยได้มีการน าความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมมาปนกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยพบว่า ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่เข้ามาผสม
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กลมกลืนกับพระพุทธศาสนายกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือการบนพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง 
เพราะผู้คนเชื่อในอิทธิฤทธิ์ ความสามารถทางด้านวิชาอาคมของพระรูปนั้น แทนที่จะเคารพบูชาใน
คุณงามความดีของท่าน ก็แปรเปลี่ยนไปเสียอีกทางตามความเชื่อดั้งเดิมนั่นเอง สอดคล้องกับทรรศนะ
ของพระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ความว่า 

สาเหตุที่ชาวพุทธไทยบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะความเชื่อ
ดั้งเดิมของคนไทยที่มีการนับถือภูต ผี ปีศาจ นับถือไหว้ต้นไม้ ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งมีมาก่อน
พุทธศาสนาจะเข้ามา เมื่อต่อมาพุทธศาสนาเข้ามา แน่นอนว่าพุทธศาสนาก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ 
แต่เนื่องจากว่าพุทธศาสนาเมื่อเข้ากับวิถีชีวิต มันก็กลมกลืนกับวัฒนธรรมดั้งเดิม จึงเป็นที่มา
ของการไหว้ พอกราบไหว้แล้วคนก็บนบานศาลกล่าวตามแบบความเชื่อดั้งเดิม เพราะฉะนั้นก็
มีชาวพุทธที่เรียกว่าอิงคัมภีร์ ก็จะกล่าวว่าได้ว่าเป็นพุทธที่อิงไสยศาสตร์ มิใช่พุทธแท้ ถ้ามอง
โดยหลักการตามคัมภีร์ก็ถือว่าไม่ผิดนัก แต่อย่าลืมว่าพุทธศาสนานั้นมิได้มีเฉพาะในเมืองไทย
เท่านั้น การบนบานศาลกล่าว แม้แต่ศรีลังกา พม่า ล้วนแล้วแต่มีพระพุทธศาสนาที่ผสม
กลมกลืนไปกับความเชื่อแบบดั้งเดิมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อดั้งเดิมนี้ จึงตัดกันไม่
ขาด และกลมกลืนกันไป (พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2561) 

ดังนั้นจึงจ าต้องมีผู้รู้  ผู้ที่ เจริญแล้วเป็นผู้ชี้ทาง ผู้ เจริญในที่นี้ผู้วิจัย
หมายความถึงผู้ที่เจริญทางสติปัญญา เจริญทางธรรม  และผู้ที่เป็นที่ยอมรับให้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้อง 
น าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ให้กับบุคคลทั่วไปก็คือ พระสงฆ์ ซึ่งเป็นคนกลาง
ในการเชื่อมระหว่างบุคคลทั่วไป และศาสนาเข้าด้วยกัน  กระนั้นชาวพุทธไทยก็ยังคงยึดถือความเชื่อ
ในเรื่องของผีสางเทวดาอยู่มาก เมื่อน ามาผสมกับพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นการบนบานไปเสียหมด 
อย่างเช่น การบนรูปเคารพพระเกจิอาจารย์ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นการตีเจตนารมณ์
ด้านคุณงามความดีของท่านไปอีกมุมหนึ่ง แทนที่จะเคารพนับถือในคุณงามความดีที่ท่านท า แล้ว
ยึดถือเป็นแบบอย่าง ก็เคารพบูชาความขลัง วิชาอาคมที่ท่านมีเสียหมด ซึ่งตัวอย่างนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของการผสมกลมกลืนระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและพระพุทธศาสนานั่นเอง 

3.1.2 จุดประสงค์ของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทย 
เมื่อชาวพุทธไทยประสบกับความทุกข์หรือปัญหา ประกอบกับมีความเชื่อที่สืบ

ทอดกันมาแต่โบราณในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงเกิดความประสงค์ที่จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์หรือปัญหาและได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา จึงบนขอให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา สิ่งที่ชาวพุทธไทย
ประสงค์หรือต้องการอาจจัดเป็นสาเหตุประการหนึ่งก็ได้ แต่ในที่นี้ขอแยกออกมาต่างหากเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนมากข้ึน  
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จุดประสงค์ของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย ในงานวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านการงาน การเงิน ด้านการศึกษา ด้านความรักและครอบครัว และด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.2.1 ด้านการงาน การเงนิ 
ด้วยสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีความไม่แน่นอนในหลายๆ ด้าน ผู้จบ

การศึกษามีมากขึ้นแต่ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ผู้ที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ 
ท างานไม่ตรงตามสาขาวิชาที่จบ และอีกบางส่วนกลายเป็นผู้ว่างงาน  ในขณะที่ผู้ที่ต้องการหางานท า
ในอาชีพที่มีการแข่งขันสูง มีคนต้องการเข้าท างานเป็นจ านวนมาก เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็น
ต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนต่างก็นิยมบนบานเพ่ือให้ได้งานตามที่ต้องการ ดัง
ตัวอย่างการบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนี้ 

การบนบานในด้านการงานไม่ว่าจะเป็นบนขอเพ่ือให้ได้งานหรือให้ท างาน
ส าเร็จลุล่วง มีหลากหลายรูปแบบ ส าหรับคนที่ก าลังเผชิญหน้ากับปัญหา มีอุปสรรค มีศัตรูคู่แข่งที่น่า
กลัว ลูกน้องไม่เชื่อฟัง สถานที่ที่นิยมไปบนบานขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการท างานไปได้ คือ 
"พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ" หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ “หลวงพ่อปู่” ประดิษฐานอยู่ที่วัดชนะสงคราม เนื่องจากผู้ที่มาเคารพสักการะกันมากนั้น
เป็นผลมาจากประวัติการสร้างและนามแห่งวัดชนะสงคราม โดยมีเรื่องเล่ากันว่า เดิมองค์พระมีขนาด
เล็ก เป็นปูนปั้นบุด้วยดีบุก ครั้นเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จกลับจากสงครามเก้าทัพ ได้หยุด
พัก ณ วัดแห่งนี้ ทรงถอดฉลองพระองค์ลงยันต์ (เสื้อยันต์) คลุมองค์พระถวายเป็นพุทธบูชา ช่างได้
โบกปูนทับท าให้องค์พระใหญ่ขึ้นดังปัจจุบัน (อิทธิปาฏิหาริย์พระเครื่อง)  ส่วนการบนบานตามความ
เชื่อนั้นจะตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วร าลึกถึงหลวงพ่อปู่จะท าให้มีชัยชนะเหนือศัตรู และผ่านพ้นอุปสรรคทั้ง
ปวงได้ รวมทั้งชีวิตนั้นจะประสบผลส าเร็จสมตามความมุ่งมาดปรารถนา 

ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือมีงานท าอยู่แล้ว บางคนอาจมีการ
บนบานศาลกล่าวให้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการขอให้การ
น าเสนองานแก่ลูกค้าผ่านไปได้ด้วยดี หรือขอให้ได้โปรเจกต์ชิ้นใหญ่ หรือขอให้ได้รับความไว้วางใจจาก
หัวหน้า เช่นกรณีของนายสมพงษ์ เจริญอุทัยพันธ์ ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้บนบาน
กับหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ ว่าขอให้ตนได้งานชิ้นใหญ่ เมื่อได้งานตามที่บนบานไว้ จึงได้น า
หัวหมู 200 หัว ไข่ไก่สด 9,000 ฟอง ผลไม้และพวงมาลัย 100 พวง มาถวายแก้บน (ไทยรัฐออนไลน์, 
7 สิงหาคม 2560) 

ในส่วนของการบนด้านการเงินนั้น จุดประสงค์หลักส่วนใหญ่ของผู้ที่บน
บานเพ่ือต้องการมีทรัพย์สินเงินทอง การบนของคนไทยส่วนใหญ่ที่นิยมบนขอกันบ่อยๆ จนถือว่าเป็น
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วิถีชีวิตส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่นิยมกันมาก คือการขอให้ถูกหวย โดยมีสถานที่ที่คนนิยมไปขอหวยที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น การบนขอกับพญานาคให้ถูกรางวัลแล้วก็ถูกจริง ดัง
กรณีนางสมพร พลขยัน อายุ 75 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานีที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 จ านวน 
18 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยนางสมพรเปิดเผยว่าตนได้ไปท าบุญและสักการะปู่ศรีสุท
โธนาคราช แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอมีโชคลาภจนถูกรางวัลที่หนึ่ง (ข่าวสดออนไลน์ , 3 เมษายน 2560) 
หรือกรณีของนางอารี ปินะถา อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ถูกรางวัลที่ 1 มูลค่า 12 ล้านบาท ที่
เปิดเผยว่าตนถูกรางวัล หลังจากกลับจากไปท าบุญและกราบไหว้ ปู่ศรีสุทโธนาคราช ที่ป่าค าชะโนด 
(ข่าวสดออนไลน์, 16 มีนาคม 2560) เป็นต้น  

การบนเกี่ยวกับการเงิน นอกจากจะบนให้มีโชค ถูกลอตเตอรี่แล้วชาว
ไทยยังนิยมบนขอให้หมดภาระหนี้สิน โดยอาจารย์อันติกา อริยชวัล ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการบน
เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ในผู้จัดการออนไลน์ (บทความ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดฮิต คนแห่ 'บน-ขอ'-
สมหวังทุกเรื่อง!) ความว่า 

บนบานศาลกล่าวหรือการไปขอในสิ่งที่ตนต้องการนั้นจะต้อง
เลือกสถานที่ที่สามารถบันดาลความส าเร็จให้เราได้ ซึ่งนั่นต้องอาศัยความเชื่อ ความศรัทธา
จากรุ่นสู่รุ่น กล่าวคือคนที่เคยไป "บน"หรือ "ขอ" นั้นเมื่อประสบผลส าเร็จมักจะน ามาเล่าต่อๆ 
กันไปท าให้เกิดความเชื่อในเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน  ส าหรับการ "บน" หรือ "ขอ" 
เพ่ือให้หลุดจากภาระหนี้สินนั้นดูเหมือนเพ่ิงจะได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฟองสบู่แตก
เมื่อปี 2540 เพราะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่เกิดภาวะการเป็นหนี้เป็นสินมากที่สุด 
ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพ่ึงพาเพ่ือให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอดคือการพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น
เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้เป็นสิน
ประเทศจีนจึงท าให้พระองค์เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง  นอกเหนือจากสมเด็จพระเจ้า
ตากสินแล้ว คนที่มีหนี้มีสินสามารถไปบนบานได้ที่ "หลวงพ่อโต" (ผู้จัดการออนไลน์ , 23 
มิถุนายน 2553) 

จากทรรศนะข้างต้น ถึงกับมีค าพูดที่ว่า “อยากปลดหนี้ต้องขอพระเจ้า
ตาก-หลวงพ่อโต” เลยทีเดียว ในส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ก็นิยมบนบานเช่นกัน โดยมี
จุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็เพ่ือขอให้ค้าขายร่ ารวย กิจการเจริญรุ่งเรือง สถานที่ที่พ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของ
ธุรกิจ นิยมไปบน เช่น ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งนิยมบนขอในเรื่องการค้าขาย เสริมวาสนาบารมีได้ด้วย หาก
สมหวังก็ให้แก้บนตามค าท่ีเคยกล่าวขอมาแล้ว ดังกรณีของ นางสมบัติ เล็กเปี่ยม มีอาชีพเป็นแม่ค้า ได้
บนขอให้ค้าขายได้ก าไร เมื่อประสบผลส าเร็จจึงน าตุ๊กตามาแก้บน จ านวน 1,000 ตัว (ไทยรัฐออนไลน์
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, 14 ก.ย. 2560) หรือกรณีของนางศิริพร สุภัทรที บนขอกับหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ ให้มีโชคถูก
รางวัลลอตเตอรี่ เมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จ านวน 10 ใบ เป็นเงิน 60 ล้านบาท จึงน ามาแก้บน เป็น
ต้น 

การบนขอให้มีทรัพย์สินเงินทอง หรือบนขอความมั่งคั่งแล้วได้ตามที่ขอ 
หรือบนขอแล้วประสบผลส าเร็จ ยังไม่สามารถยืนยันหรืออธิบายได้ว่าการบนขอนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์
จริงหรือไม่ ดังที่ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้ให้ทรรศนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการบนขอโชคลาภไว้อย่าง
น่าสนใจ ความว่า 

การไหว้ หรือบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือขอให้ถูกหวย แล้วถูก
อย่างนี้ อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่ท าให้ถูกหวย หากจะโยงว่าการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถูก
หวยตามหลักพุทธนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ว่าโชคดี หรือเทวดาบันดาล หรือเพราะเหตุ
บังเอิญ แล้วการวัดว่าอะไรคือเครื่องพิสูจน์ว่าบนแล้วส าเร็จก็วัดได้ยาก ยกตัวอย่างเช่นถ้ามี
คน 10 คนมาบน แล้วทุกคนที่บนถูกหวยหมด อันนี้ถือว่าน่าจะใช่ แต่ก็ไม่เคยมีปรากฏว่าทุก
คนที่บนขอถูกหมด ซึ่งก็ไม่เห็นความเชื่อมโยงของการบนกับการถูก (ชาญณรงค์ บุญหนุน , 
สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561) 

จากทรรศนะข้างต้น ชี้ว่า การที่บนบานแล้วได้ตามที่ขอไม่ว่าจะเป็นการ
บนแล้วได้สมใจในทันที หรือได้ในภายหลังก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อของผู้บนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับทรรศนะของ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ความว่า 

กรณีผู้คนไปไหว้หลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อวัดไร่ขิง ไหว้แล้วก็
บนบานศาลกล่าวตามวิสัยของคนไทย ก็บนขอให้ถูกลอตเตอรี่แล้วบังเอิญว่าถูก ก็มองว่า
หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหล่านี้มองว่าเป็นความเชื่อของคนไทย ต้องแยก ความเชื่อคือความเชื่อ 
แล้วถ้าเกิดมีโชค เกิดถูกหวยแล้วจะบอกว่าหลวงพ่อให้หวยก็ไม่สามารถตอบว่าใช่หรือไม่
ประการใด แต่ถ้าถามตามหลักพุทธศาสนาแล้วไม่ถูก ต้องแยกจากกันเพราะพุทธศาสนาแม้
จะมีการบูชาก็จริง แต่ก็ต้องไหว้บุคคลที่ควรบูชา (พระราชปริยัติมุนี, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 
2561) 

กล่าวคือ การบนบานขอให้มีทรัพย์สินเงินทองหรือบนด้านหน้าที่การงาน 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรของผู้ขอเอง ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมในหลายๆ ด้าน 
ท าให้การบนส าเร็จสมที่ตั้งใจ แต่ก็ใช่ว่าผู้ที่บนบานจะได้โชคลาภตามที่ขอเสมอไป ดังเช่นทรรศนะของ
ชาญณรงค์ บุญหนุน ที่กล่าวมาแล้ว 
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3.1.2.2 ด้านการศึกษา 
การบนบานเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ผู้คน

นิยมบนขอ โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือการ
เปลี่ยนผ่านช่วงชั้นที่ศึกษา เช่น การสอบแข่งขันเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
โรงเรียนหรือสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือมีการแข่งขันสูง เด็กนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองมักจะ
ไปบนบานเพ่ือให้ตนเองหรือบุตรหลานของตนสามารถเข้าศึกษาในสถาบันดังกล่าวได้ ตัวอย่าง
สถาบันการศึกษาในปัจจุบันที่ผู้คนนิยมสอบเข้าแข่งขัน เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต
ประสานมิตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง  
ซึ่งโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเนื่องจากเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มที่
บุตรหลานของตนเองจะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้สูงกว่าการเรียนโรงเรียน
อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการที่จะบนบานเพ่ือให้สอบติดในสถาบันศึกษาที่ตนเอง
หรือว่าผู้ปกครองคาดหวังแล้วนั้น ยังมีการบนบานในลักษณะที่ขอในรูปของจากการศึกษาเล่าเรียน ไม่
ว่าจะเป็นในรูปของการชิงทุนการศึกษา ในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาจะมีการบนบานศาลกล่าวกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้สอบผ่านหรือว่าส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ตัวเองศึกษาอยู่ เช่น การบนศาล
เจ้าแม่สิงโตทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรืออนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  หรือในกรณีที่ต้องการเข้าศึกษายังสถาบันการศึกษาที่ตนเอง
ต้องการ นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะนิยมไปบนบานกันสิ่งศักดิ์ประจ ามหาวิทยาลัยนั้นๆ เพ่ือฝากตัวเป็น
ศิษย์ให้ได้เข้าเรียน ตามความเชื่อที่บอกเล่าต่อๆ กันมา ยกตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์ 2 รัชกาลที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อนุสาวรีย์ท่านปรีดี พนมยงค์ ที่มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ , อนุสาวรีย์ 3 
บูรพาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศาลมอดินแดง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเจ้าพ่อขุนทุ่ง 
ในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

ในเรื่องนี้นั้นแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าท่านก็เคยบน
เกี่ยวกับด้านการศึกษาเล่าเรียน ความว่า ตนเคยบนไว้กับพระพุทธรูปประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ คือ
พระมงคลมิ่งเมือง ในขณะที่อายุ 11 ปี โดยบนคือขอให้ได้เรียนหนังสือต่อและเรียนจบสูงสูง 
จนกระทั่งอายุได้ 15 ปี จึงได้มาบวชเรียนที่วัดมหาวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (แม่ชี
กฤษณา รักษาโฉม, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

การบนขอเรื่องการเรียนในกรณีของผู้ที่บนได้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเหตุผลหนึ่ง
เกิดจากการที่ผู้บนนั้นมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง เนื่องจากผู้ที่ไปบนส่วนหนึ่งคือผู้ที่ต้องการที่พ่ึง
ทางใจ ดังนั้นการที่ได้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ตนเชื่อหรือนับถือก็จะท าให้คิดว่าตนเองสบายใจ เชื่อ

Ref. code: 25605606031648ICG



28 
 

ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือประกอบกับความเพียรพยายามของผู้บนเอง จึงท าให้สามารถเข้าศึกษา
ต่อได้ตามท่ีหวัง หรือประสบความส าเร็จในด้านการเรียน 

3.1.2.3 ด้านความรักและครอบครัว 
จุดประสงค์อีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยในการบนบานกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการบนบานเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือครอบครัว การบนในลักษณะนี้จะมีในแต่ละช่วง
วัย มีจุดประสงค์หลากหลาย เช่น ในช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่จะนิยมไปขอเกี่ยวกับเรื่องความรัก หนุ่มสาว
มักจะขอให้พบเจอคนที่ดีหรือส าหรับผู้ที่มีคนรักอยู่แล้วก็ขอให้รักกันนานๆ ขอให้ความรักมั่นคง 
ส าหรับหนุ่มสาวในวัยท างานที่ยังไม่เจอคู่ครองคนรักหรือคนที่ถูกใจก็จะไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ่ือให้เจอคนรักหรือว่าขอให้เจอเนื้อคู่ หากมีคู่ครองแล้ว ก็บนขอให้ได้บุตรตามต้องการ 

ส าหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมขอเกี่ยวกับเรื่องความรัก และเป็นที่
นิยมของหนุ่มสาวคือ  ศาลย่านาคหรือแม่นาคพระโขนง ที่วัดมหาบุศย์ ซึ่งนอกจากผู้คนจะนิยมไปบน
บานไม่ให้ติดทหารแล้ว ยังมีต านานความเชื่อเรื่องความจงรักภักดีในความรักของแม่นาคที่มีให้แก่พ่อ
มากผู้เป็นสามี ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ผิดหวังเรื่องความรักจึงนิยมมาบน โดยส่วนใหญ่มักจะบนขอให้ตน
พบเจอเนื้อคู่และให้คู่ครองมีความรักความซื่อสัตย์ต่อกัน สถานที่ถัดมาคือ พระนอน ที่วัดโพธิ์ โดยมัก
นิยมในหมู่หญิงสาวที่ผิดหวังในเรื่องของความรัก หรือมีอายุย่างเข้าเลข 3 ซึ่งเลข 3 ในที่นี้หมายถึง 
พระนอน หรือศาสตร์ความเชื่อที่เชื่อว่าเลขสามเปรียบเสมือนของความรักของหญิงสาวเช่นกัน 

อีกหนึ่งสถานที่คือ พระธาตุศรีสองรัก ที่จังหวัดเลย หนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็
นิยมมากราบไหว้และบนบานด้วยต้นผึ้งที่ท ามาจากกาบกล้วยตัดมัดเสียบให้เป็นโครงรูปทรง
สามเหลี่ยม และเสียบแผ่นเทียนไว้ทั่วโครง  เพ่ือขอให้สมหวังในเรื่องความรักหรือให้มีรักนิรันดร์ เป็น
ต้น 

นอกจากนี้  ความกังวลเกี่ยวกับครอบครัวก็ยังมีให้เห็นในสังคมไทย
เช่นเดียวกัน ซึ่งลักษณะของการบนเกี่ยวกับครอบครัว ส่วนใหญ่จะบนขอให้ครอบครัวมีความสุข อยู่
เย็นเป็นสุข หรือส าหรับบางคู่รักที่มีบุตรยากก็นิยมบนขอให้สามารถมีบุตรได้ ขอให้เด็กที่เกิดมาเป็น
คนว่านอนสอนง่าย สุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือขอให้ชีวิตคู่ราบรื่น   

สถานที่ที่นิยมไปบนขอเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตร คือ หลวงพ่อโสธร และ
ศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงกับมีค าพูดที่ว่า “อยากมีลูกไปขอหลวงพ่อโสธร - เจ้าพ่อเสือ”  ผู้ที่ไปบนคือกลุ่มคน
ที่แต่งงานมานานแต่ไม่สามารถมีทายาทสืบสกุลได้ โดยสถานที่ศักดิสิทธิ์ อันดับแรกๆ ที่คนส่วนใหญ่
เชื่อว่าช่วยได้จริงคือการบนบานกับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้ที่ขอนั้นจะต้องเตือนตัวเอง
ไว้ด้วยว่า ถ้าขอบุตรกับหลวงพ่อแล้วต้องขอให้พ่อแม่สามารถตีบุตรได้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นตามความ
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เชื่อ เมื่อเวลาลูกซนแล้วไปตี ลูกจะป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ร่ าลือเป็นอย่างมาก (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 23 มิถุนายน 2553) 

3.1.2.4 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” (ม.ม. 13/216/254) เป็นประโยค

ที่เราต่างคุ้นหูกันเป็นอย่างดี ความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บในที่นี้มีทั้งที่เกิดขึ้นทางกายและทางใจ 
ซึ่งในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องพบเจอ พุทธองค์ได้ ตรัส
สอนให้พิจารณาเรื่อง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก ดังที่ว่า  

เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได ้ 
เรามีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ 
เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ (องฺ.ปญฺจก.  
22/57/99)  
เป็นการตรัสสอนให้เข้าใจถึงความแก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นธรรมดาของชีวิต 

เพ่ือไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ความประมาท แต่ถึงกระนั้น โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากสัมผัสหรือ
อยากพบเจอ ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะนึกถึงเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดทางกาย เพราะเป็น
สิ่งที่รู้สึกได้จากอาการเจ็บปวด จึงหาหนทางหรือวิธีการรักษาให้หายขาดจากโรคเหล่านั้น แต่หากไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีการทางการแพทย์ก็มักหันไปพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การบนบานเกี่ยวกับ
ด้านสุขภาพหรือความปลอดภัย จึงมักปรากฏการบนขอให้หายจากโรคภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วย
เรื้อรัง หรือเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดยาก แม้ว่าการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่สามารถยืนยันได้ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถช่วยได้ แต่ก็ถือว่าช่วยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้ป่วยหรือ
ญาติผู้ป่วยให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้  

ยกตัวอย่างเช่นกรณีของ นางสาวเกวลี ช่างท านา หรือน้องปาล์ม ซึ่งมี
ความผิดปกติทางด้านระบบการท างานของตับมาตั้งแต่ก าเนิด จะต้องท าการผ่าตัดเปลี่ยนตับเท่านั้น 
แต่ก็ยังไม่มีผู้บริจาคอวัยวะที่เข้ากันได้ จนกระทั่งทางครอบครัวทราบข่าวปาฏิหาริย์ของพระเจ้าทันใจ
แห่งวัดพระธาตุดอยค า จึงได้เดินทางไปบนบาน เป็นเวลา 7 วันหลังจากบนบานต่อพระเจ้าทันใจ 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ได้แจ้งมาว่ามีตับของผู้บริจาครอให้เปลี่ยน และผลปรากฏว่าอวัยวะเข้ากั นได้ 
ซึ่งภายหลังจากการบนส าเร็จผล บิดาและมารดาของน้องปาล์มจึงเดินทางไปแก้บนด้วยพวงมาลัยดอก
มะลิจ านวน 200 พวง (กฤษฎา กฤษณะเศรณี, 2558, น.40-45) 

ในส่วนของการบนบานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย คนไทยนิยมขอใน
ลักษณะที่ ขอให้การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ เดินทางไกล 
ท างานที่เสี่ยงอันตราย ในคนส่วนใหญ่มักจะมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่มากเพราะมนุษย์ไม่สามารถรู้ได้
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เลยว่าความตายจะมาถึงเร็วหรือช้า ดังมีค ากล่าวในพุทธศาสนสุภาษิตว่า ความไม่ประมาทเป็นทาง
แห่งความไม่ตาย (ขุ.ธ. 25/21/31) แต่ถึงอย่างไร ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในจิตใจของชาวพุทธ 
ก็ยังมีความเผื่อใจว่าอย่างน้อยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ านาจ พลังบางอย่างที่เรามองไม่เห็นคอยช่วยเหลือ
ให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย หรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีเรียกว่าอุบัติเหตุไปได้ 

 
3.2 รูปแบบการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ สิ่งหรือภาวะที่เชื่อว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติ สามารถบันดาลให้เป็นไป
หรือให้ส าเร็จได้ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงหวังพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการบนขอเรื่องต่างๆ ท าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลายแห่งมีชื่อเสียงขึ้นโด่งดังขึ้นมาจากการที่ประชาชนมาสักการะบูชา หรือบนบานศาลกล่าวแล้ว
สัมฤทธิ์ผลตามที่ปรารถนา  การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยมีทั้งการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของคนในสังคมไทย และความเชื่อในศาสนาอ่ืน โดยเฉพาะ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยฉบับนี้จะแบ่งประเภทการบนสิ่งศักดิ์สิทธ์ของชาว
พุทธไทยตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาและความเชื่อของคนในสังคมไทยโดยไม่กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในศาสนาอื่น ดังนี้ 
 

3.2.1 การบนพระพุทธรูป 
นอกจากชาวพุทธจะบูชาพระพุทธรูปในลักษณะของการนึกถึงคุณงามความดี

เป็นที่พ่ึงที่ระลึกแล้ว ชาวพุทธไทยยังบูชาพระพุทธรูปในลักษณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พ่ึงทางใจ มีการบน
บาน ขอพร ในเรื่องต่างๆ ทั้งในยามที่สบายใจและไม่สบายใจ ซึ่งตัวอย่างการบนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ของชาวพุทธในสังคมไทย มีดังนี้  

3.2.1.1 หลวงพ่อสมหวัง 
หลวงพ่อสมหวัง  เป็นพระพุทธรูปเนื้อปูนปางมารวิชัย  มีขนาดหน้าตัก

ความกว้าง 15 เมตร ความสูงขนาด 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางบางพระ ต าบลบางพระ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เมื่อสร้างเสร็จได้บรรจุมวลสาร แผ่นชนวน
ต่างๆ และประกอบพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับอัญเชิญพระพุทธรูป 9 นิ้ว จ านวน 99 องค์ บรรจุไว้ใน
องค์หลวงพ่อสมหวัง เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้ ตามความเชื่อของผู้ที่ศรัทธาจะนิยมไป
กราบไหว้ บนบานขอในเรื่องต่างๆ เพราะเชื่อว่าจะส าเร็จสมหวังดังชื่อของพระพุทธรูป  

ดังตัวอย่างของนางสาวนฤมล วงศ์ยะลา อายุ 23 ปี ชาวสมุทรสาคร ซึ่ง
ได้ไปบนขอกับหลวงพ่อสมหวัง ได้กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ตนได้เรียนนวดแผนไทยและหลักสูตรการท า
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สปา เมื่อเรียนจบหลักสูตร อยู่ในช่วงรองานและยังหางานท าไม่ได้ กระทั่งขับรถผ่านมาที่วัดกลาง
บางพระและประกอบกับเคยได้ยินข่าวว่า องค์หลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
มาก ตนจึงเข้าไปบนขอให้พบเจอคนดี ขอโชคลาภและเรื่องงานเกี่ยวกับสปา หลังจากนั้นไม่นานก็มี
เพ่ือนแนะน าให้ไปท างานในร้านสปาที่ประเทศอินเดีย จนกระทั่งท างานอยู่ครบเป็นเวลากว่า 4 เดือน 
จึงเดินทางกลับบ้านบ้านเกิด จ.สมุทรสาคร พร้อมกับน าหัวหมูจ านวน 100 หัว และผลไม้ 1 ชุด 
เดินทางมาแก้บนแด่องค์หลวงพ่อสมหวัง ตามท่ีได้ตั้งจิตอธิษฐานบนขอไว้” (ข่าวสดออนไลน์, วันที่ 22 
มีนาคม 2560) 

3.2.1.2 หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ 
หลวงพ่อโต คือ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีมาช้านาน 

ประดิษฐานอยู่ที่ วัดป่าเลไลยก์ ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี มีความสูง 23.48 เมตร 
รอบองค์ 11.20 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ศิลปะอู่ทอง ส่วนระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่ปรากฏ
หลักฐานที่แน่ชัด สันนิฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 1706 เนื่องจากในพงศาวดารเหนือมีบันทึกว่าพระเจ้า
กาแต่ (กษัตริย์อู่ทองเชื้อสายพม่า) ทรงมอบหมายให้มอญน้อยมาบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและองค์
พระพุทธรูป หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะเรื่อยมา ท าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพทรงกล่าวว่าแต่เดิมน่าจะเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา แต่ได้ช ารุดเสียหายจึงซ่อมแซม
และดัดแปลงเป็นปางปาลิไลยก์เนื่องจากพระหัตถ์ขวาที่ซ่อมแซมไว้ไม่ได้สัดส่วนกับของเดิม แต่ถึง
อย่างนั้นหลวงพ่อโตก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโต
ปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 6-8 ค่ า เดือน 5 และวันขึ้น 6-8 ค่ า เดือน 12 (พชรวรรณ ประเสริญบุญ , 
2553, น.140) และมีผู้มาบนขอพรจากหลวงพ่อโตอยู่เป็นประจ า  

ดังกรณีตัวอย่างของ นางศิริพร สุภัทรที ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวด
ประจ าวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 10 ใบ เป็นเงิน 60 ล้านบาท นางศิริพร กล่าวว่า “ปกติ
ตนจะพาครอบครัวไปท าบุญที่วัดป่าเลไลยก์และมากราบขอพรจากหลวงพ่อโตเป็นประจ า ซึ่งบางครั้ง
ก็บนบานขอให้มีโชค ขอให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่โดยก่อนหน้านี้ตนก็เคยถูกมาแล้วหลายรางวัล” ต่อมา
ล่าสุดก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 และหลังจากนั้นสองเดือนเขาจึงมาแก้บนกับหลวงพ่อโต ด้วยการน า
คณะแตรวงและนางร ากว่า 100 ชีวิต มาแสดงรอบพระวิหารหลวง จ านวน 99 รอบ (ไทยรัฐออนไลน์, 
18 กรกฎาคม 2560) 

3.2.1.3 หลวงพ่อทันใจ 
หลวงพ่อทันใจ คือ พระพุทธรูปเนื้อปูน หน้ากว้าง 12 นิ้ว สูง 16 นิ้ว ลง

รักปิดทองประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยค า จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่ชื่อหลวงพ่อทันใจนั้ น มาจาก
ประวัติการสร้าง โดยแต่เดิมเมื่อมีการสร้างพระในวัดส าคัญทางภาคเหนือ จะนิยมสร้างพระพุทธรูปที่
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เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างเสร็จภายใน 1 วัน กล่าวคือจะเริ่มพิธี
ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าการสร้างพระท าพิธีพุทธาภิเษกได้ส าเร็จ
ภายใน 1 วัน ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยาดา 
ที่บันดาลให้พิธีกรรมส าเร็จโดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือว่า พระเจ้าทันใจเป็น
พระพุทธรูปที่จะบันดาลความส าเร็จให้แก่ผู้ที่อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ หลวงพ่อทันใจ วัด
พระธาตุดอยค า เป็นพระเจ้าทันใจตามคติการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวที่มีชื่อเสียงมาก  

ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงท าให้ผู้ที่ศรัทธานิยมมาบนกับหลวงพ่อทันใจ
และประสบผลส าเร็จเป็นจ านวนมาก ดังตัวอย่างของ นางสาวประนอม เผ่าจินดา กล่าวว่า “ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ตนได้บนกับองค์หลวงพ่อทันใจ เพ่ือขอให้พ่ีสาวคือ นางสาวอ้อม เผ่าจินดา ที่
ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มจนท าให้เส้นเลือดตีบ พิการเดินไม่ได้มานานกว่า 2 ปี หายจากอาการป่วย 
ปรากฏว่าผ่านไปไม่นาน พ่ีสาวก็สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง หลังจากนั้นตนและครอบครัวจึงน า
พวงมาลัยดอกมะลิ จ านวน 1 แสนพวง มาแก้บนกับหลวงพ่อ” (ไทยรัฐออนไลน์, 21 มีนาคม 2560 ) 

3.2.1.4 หลวงพ่อองค์ใหญ่ 
หลวงพ่อองค์ใหญ่ คือ พระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระ

บรมธาตุเจดีย์ ในวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 800 กว่าปีมาแล้ว 
ปัจจุบันประดิษฐานอยู่รวมกับพระพุทธรูปบริวารอีก 28 องค์ บนภูเขาภายในบริเวณวัดเขาพระทอง 
ที่ด้านหลังผนังถ้ าของหลวงพ่อองค์ใหญ่เยื้องไปทางด้านซ้าย มีรอยฝ่ามือขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนแผ่น
หิน ซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่ข้ึนไปกราบไหว้ขอพร นอกจากนี้หลวงพ่อองค์ใหญ่ยังเป็นพระพุทธรูปที่
ศักดิ์สิทธิ์ในด้านการป้องกันศาสตราวุธทั้งหลายและอันตรายทั้งปวง จากประสบการณ์ของผู้ที่พก
เหรียญหลวงพ่อองค์ใหญ่ติดตัวไว้ จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย กลายเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง หากใครมีเรื่องเดือดเนื้อ
ร้อนใจ หรือต้องการได้โชคลาภ ก็มักจะมากราบไหว้ขอพร เมื่อประสบความส าเร็จก็ได้บอกกล่าวต่อๆ 
กันไป ท าให้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง  

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เสนอข่าวว่า วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้คน
ต่างหลั่งไหลมาแก้บนกับหลวงพ่อองค์ใหญ่ วัดเขาพระทอง โดยประกอบพิธีแก้บนหลายแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น การร ามโนราห์ การจุดประทัด การปิดทอง รวมทั้งการน าผ้าเหลืองมาห่มองค์หลวงพ่อ โดย
ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่โชคดีถูกลอตเตอรี่นั้นเกิดจากบารมีของหลวงพ่อองค์ใหญ่ หนึ่งในนั้ นคือ นาง
วีรยา โกประพัฒนพงศ์ อายุ 51 ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รางวัลเลข
ท้าย 2 ตัว จ านวน 16 คู่ เป็นเงิน 32,000 บาท กล่าวว่า “ปกติตนได้พาครอบครัวมากราบไหว้ขอพร
กับหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่เสมอ จากนั้นก็ได้รับโชคลาภตามสมควรทุกครั้งไป” และคุณวีรยา ยังกล่าว
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อีกว่า “ตนไม่ได้งมงาย แต่เมื่อได้มากราบไหว้ก็เกิดความสบายใจ คิดอ่านกระท าสิ่งใดก็เป็นไปด้วย
ความราบรื่น ที่ส าคัญคือท าให้หลับฝันดี ส่วนโชคลาภนั้นเป็นผลพลอยได้ ยืนยันว่าตนเองและ
ครอบครัวจะท าความดี ตามแนวทางค าสอนของพระพุทธเจ้า และยึดมั่นหลวงพ่อองค์ใหญ่ ซึ่งถือว่า
เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เป็นที่พ่ึงทางใจตลอดไป” (ไทยรัฐออนไลน์, 18 มถิุนายน 60) 

3.2.1.5 พระเงินพระทอง 
พระเงินพระทอง คือ พระพุทธรูปพระปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ที่ วัด

สว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ 
บริเวณกลางลานวัด ชาวบ้านต่างมีความเชื่อว่าพระเงินพระทองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถให้โชค
ลาภแก่ผู้ที่ไปขอได้ ท าให้มีผู้ที่ศรัทธานิยมไปบน ดังกรณีของนางร าพึง เกลี้ยง อายุ 56 ปี กล่าวว่า 
“ตนประกาศขายที่มานานกว่า 10 ปี แต่ไม่สามารถขายได้ จนกระทั่งมาบนขอกับพระพุทธรูปพระเงิน
พระทอง หลังจากนั้นสองเดือนตนสามารถขายที่ได้ ในเนื้อที่ 23 ไร่ เป็นจ านวนเงิน ร่วม 20 ล้าน ตน
และครอบครัวจึงมาแก้บนด้วยการถวายไก่ต้มน้ าปลา 110 ตัว และ ไข่ไก่สดจ านวน 100 ฟอง” 
(ไทยรัฐออนไลน์, 6 กรกฎาคม 2560) 

3.2.1.6 หลวงพ่อโสธร 
หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปส าคัญ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอกเศษ ปางขัดสมาธิเพชร แต่ได้
เสริมแต่งขึ้นจากเดิมโดยพอกปูนลงรักปิดทองหน้าตักกว้างประมาณ 3 ศอก 5 นิ้ว เป็นพระพุทธรูป
ขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหิน
ทราย สมัยอยุธยาตอนต้น พระพักตร์ค่อนข้างกลมแป้น พระขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรเล็กหรี่ 
เหลือบลงต่ า พระโอษฐ์เล็ก สีพระพักตร์ขรึมแบบอยุธยา (มุนี แสงธรรม, 2555, น.205) 

หลวงพ่อโสธรเป็นประพุทธรูปที่ชาวพุทธไทยทั่วประเทศรู้จักและนิยม
กราบไหว้บูชารวมทั้งบนบานขอสิ่งที่ปรารถนาเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในด้านต่างๆ ดังตัวอย่าง
ของนางจันดี พรหมวิบุตร ได้บนกับรูปเหมือนหรือองค์จ าลองหลวงพ่อโสธร ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด
ของหมู่บ้าน จังหวัด อุดรธานี หลังทราบข่าวว่าลูกชายถูกหลอกไปค้าแรงงานทาสบนเรือประมง 
หลังจากบนได้สามเดือนก็ทราบข่าวของลูกชาย ตนจึงแก้บนด้วยการร าถวาย (ไทยรัฐออนไลน์ , 2 
ตุลาคม 2557) หรือกรณีของนางพรทิพย์ ยืนยาว อายุ 47 ปี ที่บนกับหลวงพ่อโสธร เหตุเพราะตนท า
กระเป๋าเงินหล่นหาย หลังจากบนไม่ถึง 1 นาที สามีโทรบอกว่ามีคนพบกระเป๋าแล้ว (ไทยรัฐออนไลน์, 
10 มนีาคม 2559)  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างการบนพระพุทธรูปที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่เป็น
พระพุทธรูปที่มีการสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ดังจะเห็นได้จาก การบนพระพุทธรูปเกิด
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จากความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความเมตตา
กรุณาของพระองค์ ผู้ที่ไปบนก็หวังจะให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจให้คลาย
ไป จึงเป็นความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระพุทธรูป  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมไปบนกันนั้นบางคน
อาจเข้าใจได้ว่าเป็นดั่งเทวดาหรือพระเจ้า ที่ตนจะสามารถอ้อนวอนขอความช่วยเหลือให้รอดพ้นจาก
ภยันตราย หรือขอให้พบแต่ความร่ ารวย ความสุขความเจริญได้ จึงมีการน าสิ่งของมาเพ่ือเป็นการบูชา
หรือแก้บนจ านวนมากและมากข้ึนเรื่อยๆ ตามแรงศรัทธา 

3.2.2 การบนรูปเคารพพระเกจิ และพระเกจิ 
พระเกจิ คือ พระภิกษุที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ทรงคุณวิเศษท าให้มีผู้คนศรัทธาเป็น

จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะนิยมสร้างรูปเคารพหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้ว เพื่อเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของพระเกจิองค์นั้นๆ ซึ่งตามหลักฐานมีการสร้างรูปเคารพพระเกจิขึ้นครั้งแรกในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นรูปเคารพของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 
“รูปหล่อสมเด็จ” ตามหลักฐานฉบับของพระครูกัลป์ยาณานุกูล (เฮง อิฏฐาจาโร) ระบุว่า รูปจ าลองรูป
แรกของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คือรูปหล่อที่ประดิษฐานที่วัดเกศไชโยวรวิหารในสมัย
รัชกาลที่ 5 ปั้นหุ่นลงรักปิดทอง โดยหลวงวิจิตรนฤมล (พ่ึง ปฏิมาประกร) หน้าตัก 40.2 ซ.ม. หล่อขึ้น
ที่วัดระฆังโฆสิตาราม แต่ได้หล่อเมื่อปีใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่า สร้างก่อนปี พ.ศ. 2444 ดังความ
ในส าเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  

อย่างไรก็ดีรูปเคารพท่านที่แพร่หลาย คือ รูปหล่อที่สร้างขึ้นและประดิษฐานอยู่ที่
วัดระฆังโฆสิตาราม สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นภายหลังจากสร้างรูปเหมือนรูปแรก และน าไปประดิษฐาน
ที่วัดไชโยวรวิหาร ก่อน พ.ศ. 2444 และช่วงหลังมีผู้น ารูปถ่ายเมื่อครั้งมีชีวิตของท่านในท่านับ
ลูกประค าไปจัดสร้างเป็นรูปหล่อและรูปเหมือน เพื่อสักการะบูชาจนแพร่หลายและเป็นเอกลักษณ์ของ
ท่าน ต่อมาวัดต่างๆ จึงมีการสร้างรูปหล่อเหมือนของพระเกจิอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วให้ชาวบ้ านได้
สักการะบูชา จนเป็นค่านิยมยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน (ไชยณ์ สุขเจริญ, ม.ป.ก., น. 129)  

การบนรูปเคารพพระเกจิ สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากความเคารพเลื่อมใสใน
ตัวพระเกจิ หรืออิทธิฤทธิ์ของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เมื่อท่านมรณภาพแล้วยังคงศรัทธาท าให้มีการ
สร้างรูปเคารพเพ่ือเป็นตัวแทน จากนั้นก็มีผู้คนไปกราบไหว้ บ้างก็มีผู้คนไปบนบาน ขอให้ท่าน
ช่วยเหลือ ขอให้ได้รับโชคลาภเงินทองหรือท าการค้าร่ ารวย เป็นต้น แล้วประสบผลส าเร็จจึงเกิดความ
เชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ จนเป็นที่กล่าวขานสืบเนื่องต่อมา ท าให้ในปัจจุบันมีรูปเคารพของพระเกจิที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังมากมายที่มีผู้ไปกราบไหว้และบนบานขอพรมีตัวอย่าง ดังนี้ 
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3.2.2.1 พระอาจารย์ธรรมโชติ 
พระอาจารย์ธรรมโชติ หรือ พระธรรมโชติรังสี เดิมจ าพรรษาอยู่ที่ วัดเขา

นางบวช จ.สุพรรณบุรี ต่อมาชาวบ้านบางระจันได้อาราธนาไปพ านักที่วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี 
ในปี พ.ศ. 2308 ด้วยเหตุที่พระอาจารย์ธรรมโชติมีวิทยาอาคมสูง ซึ่งท่านได้ลงอาคมกับผ้าประเจียด 
ตะกรุดพิสมร แจกจ่ายให้แก่นักรบค่ายบางระจันในครั้งที่พม่ายกทัพเข้ามา ประชาชนต่างหนีเอาตัว
รอดและเข้ามาอยู่รวมกันที่วัดโพธิ์เก้าต้นเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ท าให้ความต้องการ
ยาสมุนไพรและน้ ามนต์ของพระอาจารย์ธรรมโชติมีมากขึ้นด้วย ด้วยความที่ ไม่มีภาชนะที่ใหญ่พอกับ
ความต้องการของชาวบ้าน โดยเฉพาะเหล่านักรบที่ต้องการน้ ามนต์เพ่ือเป็นก าลังใจในการรบ ท่านจึง
ท าน้ ามนต์ใส่สระขนาดใหญ่ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน น้ าในสระจึงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ผู้ที่ศรัทธานิยมมาบนและแก้บนด้วยการหาบน้ าที่สระน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
(ประวัติความเป็นมา วัดเขานางบวช, www.watkaonangbuach.org) 

ดังกรณีที่เป็นข่าว โดยไทยรัฐออนไลน์ได้เสนอว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2559 ผู้คนต่างเดินทางมาแก้บนกับรูปเคารพพระอาจารย์ธรรมโชติ หลังจากจับได้ใบด ารอดจาก
การเป็นทหาร วิธีแก้บนคือการหาบน้ าจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์มีระยะทางประมาณ 100 เมตร หนึ่งในนั้น
คือนายสุรนันท์ ศรีเรือง อายุ 21 ปี อาชีพรับจ้าง กล่าวว่า “ตนเองได้บนหาบน้ าไว้ 100 หาบและ
ส าเร็จในเรื่องที่ขอ คือ จับได้ใบด าไม่ถูกเรียกเป็นทหาร จึงมาแก้บนแต่ถ้าหากไม่มีภาระครอบครัวที่
ต้องเลี้ยงดูลูก เมีย พ่อ แม่ แล้วก็อยากที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติสักครั้ง” (ไทยรัฐออนไลน์, 6 เมษายน 
2559)  

3.2.2.2 หลวงพ่อโบ้ย 
รูปเคารพหลวงพ่อโบ้ยอยู่ที่วัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระเกจิที่ได้รับการขนานนามว่า “เกจิดังแห่งลุ่มน้ าท่าจีน” เนื่องจาก
ท่านมีชื่อเสียงในเรื่องการปฏิบัติและการปลุกเสกวัตถุมงคล วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกนั้นส่วนใหญ่ท่าน
จะแจกชาวบ้านผู้ที่ศรัทธาเพ่ือไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีบางรายที่เกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อ 
เช่น ถูกยิงแต่ลูกกระสุนปืนไม่เข้า มีแค่รอยไหม้เพียงเล็กน้อย (http://www.tnews.co.th) หรือกรณี
ตัวอย่างของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ที่เกิดเหตุฟ้าผ่ามาที่มือของเขาขณะที่ยืนถือ
ร่มเตรียมถ่ายรายการแต่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ เลย โดยนายอาทิวราห์ กล่าวว่า “ขณะเกิดเหตุยืน
ถือคันร่มอยู่ จู่ๆ มีประกายไฟเกิดเสียงดังบริเวณนิ้วมือ จากนั้นผมก็สะบัดมือแล้วหลบไปที่ปลอดภัย”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวัตถุมงคลใดที่ตูนพกติดตัว เขาจึงกล่าวว่า เป็นเหรียญของหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว 
จ.สุพรรณบุรี ที่คุณพ่อมอบให้แขวนติดตัวไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเด็ก จนถึงขณะนี้ก็ยังแขวนบูชาไว้ที่คอ
เป็นประจ า (ไทยรัฐออนไลน์, 13 ตุลาคม 2557) 
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ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้ที่ศรัทธาต่างทราบกันดี จึงท าให้หลังจากที่ท่าน
มรณภาพได้มีการสร้างรูปเคารพของหลวงพ่อโบ้ยขึ้นมาเพ่ือเป็นการให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาแทน
ตัวของท่าน และท าให้มีผู้คนนิยมเดินทางมาบนบานในเรื่องต่างๆ ดังกรณีข่าวตัวอย่าง เว็บไซต์ไทยรัฐ
ออนไลน์เสนอข่าวว่า วันที่ 22 ม.ค. 2559 ที่วัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายกฤษ
ดา วงษ์ต่าย อายุ 32 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัทวรรณบูรณ์ ดีไซน์ จ ากัด กทม. ได้น ามะนาวยักษ์ 
น้ าหนักลูกละเกือบ 1 กก. จ านวน 99 ลูก มะนาวแป้นพิจิตร อีก 999 ลูก พร้อมด้วยกิ่งพันธุ์มะนาว
ยักษ์ 9 ต้น มาถวาย เพ่ือเป็นการแก้บนต่อรูปเคารพหลวงพ่อโบ๊ย โดยมีพระครูสิริวรธรรมาภินันท์ 
หรือ หลวงตาแดง เจ้าอาวาสรับถวายและท าพิธีผูกขวัญมะนาวให้  

นายกฤษดากล่าวว่า “ตนได้บนกับรูปเคารพหลวงพ่อโบ๊ยว่าหากกิจการ
รับงานตกแต่งภายใน และกิจการก่อสร้างที่ท านั้นรุ่งเรือง มีงานเข้ามาเกิน 5 โปรเจกต์ในครึ่งปี ก็จะ
น ามะนาวยักษ์พร้อมกิ่งพันธ์มาถวาย จากนั้นปรากฏว่าผ่านไปเพียง 3 เดือน มีงานเข้ามากกว่า 10 
โปรเจกต์ จนตนรับไม่ไหว จึงได้มาแก้บนดังกล่าว” (ไทยรัฐออนไลน์, 22 มกราคม 2559)  

3.2.2.3 หลวงพ่อนุ่ม 
รูปเคารพหลวงพ่อนุ่ม ประดิษฐานอยู่ที่วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัย

ชาญ จ.อ่างทอง เมื่อครั้งท่านมีชีวิตอยู่ท่านคือพระเกจิดังของจังหวัดอ่างทอง เป็นที่รู้จักกันดีในนาม
หลวงพ่อนุ่ม ธัมมาราโม ท่านมีชื่อเสียงในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลและเป็นพระนักพัฒนา ท าให้มีผู้
เคารพศรัทธาเป็นจ านวนมาก ผู้ที่ศรัทธาท่านมีความเชื่อว่าหากบนด้วยน้ าอัดลมก็มักจะส าเร็จ เหตุ
เพราะเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านชอบฉันน้ าอัดลม ท าให้มีผู้คนจ านวนมากต่างพากันมาแก้บนด้วย
สิ่งของดังกล่าว ดังที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวว่า ชาวบ้านต่างมากราบไหว้ ขอพรและบนบานต่อ
รูปเคารพหลวงพ่อนุ่น โดยเมื่อสมความปรารถนาแล้วจะน าน้ าอัดลมมาแก้บน ท าให้มีน้ าอัดลมจ านวน
มากที่วัดนางในธัมมิการาม บางรายน าน้ าอัดลมมาแก้บนนับหมื่นขวด ซึ่งพระวีระ วีระโณ เจ้าอาวาส
วัดนางในธัมมิการาม ได้น าเครื่องดื่มน้ าอัดลมที่ประชาชนมาถวายแก้บน ไปร่วมงานบุญพระสงฆ์ตาม
พิธีการต่างๆ และร่วมกิจกรรมเด็กๆ ตามโรงเรียนและเทศกาลต่างๆ (ไทยรัฐออนไลน์, 18 มกราคม 
2559) 

3.2.2.4 หลวงปู่เคลือบ 
รูปเคารพหลวงปู่เคลือบ ประดิษฐานอยู่ที่วัดหนองกระดี่นอก ต.นองยาย

ดา จ.อุทัยธานี เมื่อครั้งท่านมีชีวิตอยู่ท่านคือพระเกจิดังของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งชาวบ้านที่ศรัทธาท่าน
ต่างทราบกันดีว่า ถ้าจะบนขอให้ท่านช่วยเหลือ จะต้องบนเหล้าขาวมะขามเปียกและเกลือ ดังกรณี
ของนายค า พงษ์ประยูร และ นางมะลิ พงษ์ประยูรบิดาและมารดาของ นายแก้ว พงษ์ประยูร (นักชก
เหรียญเงินโอลิมปิก) ได้บนกับรูปเคารพหลวงปู่เคลือบว่า “หากลูกชายชกชนะจนได้เหรียญทอง จะ
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แก้บนด้วยลิเกของกุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ พร้อมทั้งจะให้ลูกชายบวชเป็นเวลา 9 วัน นอกจากนั้น ยังมี
หัวหมู สุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เหล้าขาวกับมะขามเปียกจิ้ มเกลือเม็ด” ซึ่งเป็นสิ่งที่
ชาวบ้านเชื่อว่าหลวงปู่เคลือบชอบ หากบนสิ่งนี้มักจะส าเร็จ (ไทยรัฐออนไลน์, 30 กรกฎาคม 2555) 

3.2.2.5 หลวงพ่อแช่ม 
หลวงพ่อแช่มหรือพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกหนึ่งรูป ที่มีผู้คนเคารพนับถือไม่แต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่
ยังแพร่ไปถึงมาเลเซียและปีนัง ทั้งนี้การเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อแช่มก็เนื่องมาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2419 ขณะนั้นเกิดการรบราฆ่าฟันกันระหว่างกลุ่มโจรกับกลุ่มชาวบ้านใน
จังหวัดระนอง กลุ่มโจรได้บุกฆ่าชาวบ้านและเผาบ้านเรือน จนท าให้ชาวบ้านต้องหนีตายเข้าป่า 
ชาวบ้านบางกลุ่มจึงนิมนต์หลวงพ่อแช่มให้หนีไปด้วย แต่หลวงพ่อยืนยันที่จะอยู่ที่วัดดังเดิม ชาวบ้าน
เห็นเช่นนั้นจึงขออยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับท่าน หลวงพ่อจึงน าผ้าขาวมาลงยันต์เป็นผ้าประเจียด ฉีกแจก
ชาวบ้านให้น าไปโพกหัวคนละผืน ท าให้ชาวบ้านเกิดขวัญและก าลังใจจนท าให้สามารถรบกับพวกโจร
ได้ส าเร็จและเป็นที่น่าแปลกใจคือกลุ่มชาวบ้านไม่มีใครได้รับอันตรายแม้แต่คนเดียว 

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว จึงท าให้ผู้ที่ศรัทธายึดหลวงพ่อเป็นที่พ่ึงและ
เกิดการบนบานให้ท่านช่วยในยามที่เกิดภัยแก่ตน ดังกรณีของชาวประมงกลุ่มหนึ่ง ได้ออกหาปลาอยู่
กลางทะเล ขณะนั้นเกิดพายุกระหน่ า ท าให้ชาวประมงกลุ่มนั้นคิดว่าตนอาจไม่มีชีวิตรอดต่อไป ดังนั้น
จึงยกมือบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายแต่พายุก็ไม่เบาลง ลูกเรือคนหนึ่งนึกถึงหลวงพ่อแช่ม
ขึ้นได้ จึงพนมมืออธิษฐานให้ท่านช่วย และหลุดปากตอนเสียขวัญออกไปว่า “ถ้ารอดตายกลับไปจะน า
ทองไปปิดท่าน” ขณะนั้นพายุก็สงบลง เมื่อความกลัวตายหมดไปชาวประมงผู้นั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่า ท่าน
เป็นพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธรูป จะน าทองไปปิดท่านได้อย่างไร แต่ไหนๆ ก็ได้บนไปแล้ว หากไม่แก้บน
จะเกิดผลร้าย จึงน าทองไปขอปิดท่าน และด้วยความเมตตาหลวงพ่อจึงยื่นขาให้ปิดที่หน้าแข้ง เรื่องนี้
จึงเป็นที่เล่าขานมาถึงปัจจุบัน เมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเภทภัยก็มักจะบนปิดทองกับท่านเสมอ 
(โรม บุนนาค, 2558) 

มีอีกเหตุการณ์เป็นที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน คือเหตุการณ์ของหญิงสาว
คนหนึ่ง โดยปกติเป็นผู้ที่มีนิสัยโลดโผนพูดไม่คิด วันหนึ่งเกิดปวดท้องรุนแรง กินยาไปหลายขนานก็ไม่
หาย เมื่อปวดหนักขึ้นเรื่อยๆ จึงเอ่ยปากร้องขึ้นว่า “ถ้าหายปวดจะเอาทองไปปิดที่ของลับหลวงพ่อวัด
ฉลอง” พอหลุดปากพูดออกมาอาการปวดก็หายไปอย่างฉับพลัน แต่หญิงสาวผู้นี้พูดไปโดยไม่คิดจึงไม่
หาทางไปแก้บนหรือรับผิดชอบค าพูดของตน ต่อมาหญิงสาวคนดังกล่าวเกิดปวดท้องมีอาการเช่นเคย 
พ่อแม่จึงสงสัยว่าลูกสาวไปบนบานอะไรไว้หรือไม่ถึงได้ป่วยเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้เช่นนี้ ลูกสาวก็เล่า
เรื่องดังกล่าวให้แม่ฟัง ผู้เป็นแม่จึงพาไปขอร้องอ้อนวอนเพ่ือจะแก้บนกับหลวงพ่อ และด้วยความ
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เมตตาของท่าน ท่านจึงใช้อุบายน าไม้เท้าที่ท่านถืออยู่เป็นประจ าสอดเข้าไปใต้ที่นั่ง โผล่ปลายออกมา
ให้ผู้นั้นปิดทองแก้บน ซึ่งก็ได้ผลปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นหายจากอาการปวดท้องทันที (สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ, 2503, น.20-21)  

จะเห็นได้ว่าในการบนพระเกจิข้างต้น เป็นการบนในลักษณะที่ผู้บนเกิดเหตุการณ์
คับขัน ผู้บนอาจไม่จ าเป็นต้องไปบนกับตัวของท่าน แต่เมื่อถึงคราวแก้บน จ าเป็นต้องไปแก้บนกับพระ
เกจิองค์นั้นๆ ดังกรณีของหลวงพ่อแช่ม ด้วยความคิดของชาวบ้านนั้นนับถือหลวงพ่อแช่มว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ จึงปฏิบัติกับท่านเสมือนพระพุทธรูป คือในลักษณะของการน าทองค าเปลวขอปิดที่น่าแข้ง
ของท่านก็เป็นได้ ส่วนเรื่องที่ประชาชนไปบนก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และสิ่งที่แก้บนก็มักจะ
อิงกับประวัติหรือความชอบของพระเกจิรูปนั้นๆ เช่นประวัติหลวงพ่อนุ่มวัดนางใน จ.อ่างทอง ครั้งยังมี
ชีวิตอยู่ท่านชอบฉันน้ าอัดลม เมื่อท่านละสังขารไป ผู้ที่ศรัทธาก็มักจะบนด้วยน้ าอัดลม ส่วนในเรื่อง
ความศรัทธาของประชาชนนั้นมาจากความศรัทธาในตัวของพระเกจิจนสืบเนื่องมาถึงรูปเคารพของ
ท่านนั่นเอง 

3.2.3 การบนพระเครื่อง 
พระเครื่อง คือ พระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปขนาดเล็กที่สร้างเพ่ือเป็นตัวแทน

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งรูปเคารพขนาดเล็กของพระสงฆ์ ซึ่งสร้างมาจากวัสดุหลากหลาย
ชนิดทั้งผงเกสร เนื้อว่านยา เนื้อดินเผา ปูน และโลหะชนิดต่างๆ ผ่านการกดด้วยแม่พิมพ์หรือบล็อก 
สมัยใหม่ท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีพุทธศิลป์หลากหลายแตกต่างกันไปตามชนิดของพระเครื่อง
แต่ละองค์ มีการท าพิธีปลุกเสกเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าไปบูชาติดตัวไปได้ทุกแห่ง 

เริ่มแรกพระเครื่องมีต้นก าเนิดมาจากพระพิมพ์ ซึ่งศาสตราจารย์อัลเฟรด ฟูเช่ ผู้
ศึกษาเรื่องพระพิมพ์เป็นท่านแรกได้อธิบายว่า พระพิมพ์สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกในการเดินทางมา
แสวงบุญยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง การสร้างพระพิมพ์ในวาระแรกที่อินเดียคือช่วงราว พุทธ
ศตวรรษที่ 6-7 ต่อมาพุทธศาสนาก็ได้เข้ามาในประเทศไทยช่วงสมัยทวารวดี ได้เกิดการสร้างพระพิมพ์
ที่มีแนวคิดสัมพันธ์กับความเชื่อว่าพุทธศาสนาจะด ารงอยู่ได้ 5,000 ปี จึงมีการจารึกคาถา เยธัมมาฯ 
ซึ่งเป็นหัวใจของพระอริยสัจเพ่ือเป็นการสืบทอดพระศาสนา จนถึงในสมัยศรีวิชัย ได้พบพระพิมพ์ที่
สร้างขึ้นจากอัฐิธาตุ (กระดูก) ป่นโขลกผสมกับดิน จึงเชื่อว่าคงไม่ได้สร้างเพ่ือสืบทอดพระศาสนา แต่
น่าจะสร้างเพ่ือปรมัตถประโยชน์แก่ผู้ตายมากกว่า โดยนิยมพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ตามคติมหายานแบบ
ตันตระตามความเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยให้ผู้ตาย ซึ่งอาจเป็นพระเถระบรรลุภูมิโพธิสัตว์ในอนาคตกาลได้ 

ต่อมาในสมัยอยุธยา เป็นสมัยที่ปรากฏหลักฐานด้านพระพิมพ์เป็นจ านวนมาก
และพบภายในกรุเจดีย์แทบทุกวัด ที่พบภายในกรุพระปรางวัดราชบูรณะวัดเดียวคาดว่ามีพระพิมพ์
ประมาณแสนองค์ และยังมีคติการสร้างเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ให้
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บรรลุนิพพานหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต รวมถึงการได้พบพระศรีอาริยะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สมัยอยุธยาเป็นช่วงที่เกิดศึกสงครามเกือบตลอดสมัย จึงมีบางท่านเชื่อว่าน่าจะเกิดแนวความคิดการ
สร้างพระพิมพ์ในฐานะที่เป็นพระเครื่อง ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความ
เชื่อเกี่ยวกับพระพิมพ์ก็ได้ถูกผสมปนกับความเชื่อเรื่องของขลังอันได้แก่เครื่องราง กลายเป็น “พระ
เครื่องรางของขลัง” ในที่สุด โดยบุศรา สว่างศรี กล่าวว่า ยุคที่นิยมพระเครื่องเป็นของขลังมากที่สุด 
น่าจะเป็นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนั้นมีการสร้างพระเครื่องรางฯ และ
ได้ผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ (บุศรา สว่างศรี, 2553, น.8-10) ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นด้วย 

ปัจจุบันวัตถุมงคลในรูปแบบของพระเครื่องเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของผู้คน
แทบทุกวงการ คนส่วนใหญ่จะเน้นและเชื่อเรื่อง “พุทธคุณ” ซึ่งค าค านี้ครอบคลุมไปถึงทั้งเมตตามหา
นิยม อยู่ยงคงกระพัน และแคล้วคลาด ส าหรับผู้ที่บูชาและมีประสบการณ์จึงสามารถเข้าใจ
ความหมายดังกล่าวได้ดี (อนุชา ทรงศิริ, 2541, น.7) พระเครื่องและเหรียญพระเกจิ คือ วัตถุมงคล
รูปแบบหนึ่ง เป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้คนจ านวนไม่น้อย บ้างเพราะนับถือศรัทธาเพ่ือความ
เป็นสิริมงคล บ้างมีไว้เพ่ือปกป้องคุ้มกันภัยอันตรายทั้งหลาย อีกทั้งพระเครื่องในสมัยปัจจุบันยัง
สามารถน ามาบนขอความส าเร็จหรือขอในสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้อีกด้วย ซึ่งตัวอย่างของการบนพระ
เครื่องรวมถึงเหรียญพระเกจิที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ   

3.2.3.1 เหรียญหลวงพ่อเคลือบ 
หลวงพ่อเคลือบ คือ พระเกจิดัง จังหวัดอุทัยธานี ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง

วิชาอาคม เมื่อครั้งท่านมีชีวิตอยู่ได้ท าวัตถุมงคลไว้ 2 อย่างคือ ตะกรุดและผ้ายันต์ ภายหลังท่าน
มรณภาพลง ก็ได้ท าวัตถุมงคลอย่างอ่ืนขึ้น เช่น เหรียญหลวงพ่อเคลือบ ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ท าขึ้น
ภายหลังแต่ก็เป็นที่นิยมของผู้ที่น าไปบูชาเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเคลือบถึงแม้ว่าท่าน
จะมรณภาพไปแล้วก็ตาม ดังเหตุการณ์ที่ชาวบ้านผู้หนึ่งเกิดความเดือดร้อนคือกระบือของชาวบ้านได้
ถูกขโมย เจ้าของกระบือตามหานานข้ามวันจนเกิดความท้อแท้ จึงพูดไปต่างๆนานา พลันนึกถึงหลวง
พ่อเคลือบเพราะมีความคุ้นเคยเมื่อสมัยท่านมีชีวิตอยู่ และทราบกิตติศัพท์ของท่าน จึงยกมือขึ้นพนม
บนขอว่า “ หลวงพ่อเคลือบช่วยผมด้วยเถิด ถ้าผมได้ควายคืน หลวงพ่อชอบอะไรผมจะน ามาถวาย” 
ในขณะที่ชาวบ้านเดินทางกลับผ่านทุ่งนาอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงควายร้องอยู่ที่ชายทุ่งจึงเดินไปดู พบว่า
ควายถูกล่ามไว้ที่ต้นไม้บนจอมปลวก วันรุ่งขึ้นชาวบ้านจึงซื้อ หมู ไก่ ไข่ เนื้อ ส ารับคาวหวานมาท าพิธี
แก้บนเป็นที่เรียบร้อย พอตกกลางคืน เจ้าของควายฝันว่า หลวงพ่อเคลือบมาหาพร้อมพูดว่า “พวกมึง
มันยังจนอยู่ ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของอย่างดีมาให้กูหรอก มันสิ้นเปลืองเปล่าๆ เหล้าขวดหนึ่ง มะขาม
กับเกลือก็พอแล้ว แล้วหลวงพ่อก็เดินจากไป” (www.watkositaram.com/ forum/index.php? 
Topic=4939.0) 
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ตั้งแต่นั้นจึงเป็นที่มาของการบนเหล้าขาว มะขามเปียก และเกลือ ท าให้
วิธีการบนดังกล่าวสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น กรณีของคุณ suppanut-m มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ า
ดื่มซึ่งวันหนึ่งเป็นวันขายของวันสุดท้าย เนื่องจากตลาดนัดแห่งนี้จะปิดปรับปรุงแต่เขามีของที่ยังขาย
ไม่หมดเป็นจ านวนมาก ประมาณ 400 ขวด ซึ่งถ้าเขาขายได้น้อยก็จะขาดทุน เขาจึงนึกถึงหลวงพ่อ
เคลือบ แล้วหยิบรูปและพระเครื่องของหลวงพ่อขึ้นมาพนมมือ กล่าวค าบนบานว่า “ขอให้ลูกขายของ
ดี หากขายหมดหรือเหลือน้อยที่สุด ลูกจะถวายเบียร์ 1 ขวด” ปรากฏว่าวันนั้นขายไปเกือบหมดเหลือ
เพียง 15 ขวด ถือได้ว่าขายดีที่สุดในรอบ 2 เดือน เขาจึงถวายเบียร์ 1 ขวดเพ่ือเป็นการแก้บนหลวงพ่อ 
(http://sitluangporguay.com/forum/index.php?topic=7454.0) 

จะเห็นได้ว่า พระเครื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดเล็กและสามารถบูชาพก
ติดตัวไปได้ในทุกที่ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการนึกถึงหรือการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งในการอธิ
ฐานจิตของผู้บนขอต่อองค์พระ ก็อาจมีแรงก าลังมากกว่าการที่ไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงหน้า ซึ่งใน
การบนพระเครื่องนั้นเราก็หวังว่าพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากพระเครื่องจะช่วยให้สมความ
ปรารถนา ด้วยบารมีของพุทธองค์และบางครั้งก็ด้วยพลังสมาธิของพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสก 

3.2.4 การบนเทพ 
พระพุทธศาสนาเชื่อว่าเทพเจ้าหรือเทวดาทุกองค์ล้วนเวียนว่ายตายเกิด บางองค์

เราเรียกชื่อท่านโดยต าแหน่งเมื่อองค์เดิมพ้นไปจะมีองค์ใหม่มาแทนที่ในต าแหน่งเดิม ทั้งนี้มนุษย์ที่มี
คุณธรรมสูงสามารถไปเกิดเป็นเทพได้ ความเชื่อว่ามีเทพเทวดาอยู่จริงนี้ท าให้รูปเคารพของเทพ
ทั้งหลายได้รับการยกย่องให้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันองค์เทพที่มีคนเคารพและไป
กราบไหว้ขอพรรวมทั้งบนบานศาลกล่าวนั้น มีตัวอย่างดังนี้   

3.2.4.1 เทพทันใจ 
เทพทันใจ คือเทพองค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นผู้คุ้มครองรักษาบ้านเมือง

หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นพระเจดีย์องค์ส าคัญ เทพทันใจที่คนไทยให้ความเคารพ คือ นัตโบโบจี แห่ง
วัดโบตะทาว กล่าวกันว่าท่านสามารถดลบันดาลพรแก่ผู้ที่ทุกข์ใจให้สมดังปรารถนาได้รวดเร็วทันใจ 
จึงเป็นที่มาให้วัดบางวัดในประเทศไทยมีการจ าลองรูปเคารพของท่านไว้บูชา เช่นที่วัดบางเกาะเทพ
ศักดิ์ ต.แควน้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ภายในวัดจะมีรูปปั้นเทพทันใจซึ่งมีลักษณะเป็นหุ่นปั้น
ผู้ชายแต่งกายคล้ายผู้ชายพม่าสมัยโบราณ มือซ้ายถือไม้เท้า มือขวายืนออกมาพร้อมทั้งชูนิ้วชี้  

ขั้นตอนการบนขอกับเทพทันใจมีวิธีดังนี้คือจะต้องขอเพียงข้อเดียว มี
ความเชื่อว่าเพ่ือให้พลังกล้าแข็ง จากนั้นจึงถวายเครื่องเซ่น คือ มะพร้าว กล้วยนาคสีแดง พร้อมกับตั้ง
นะโม 3 จบและน าธนบัตร 2 ใบ ไปใส่ในมือขวาของท่าน แล้วจึงพนมมือพร้อมทั้งเอาหน้าผากไปจรด
ปลายนิ้วชี้ของท่าน และอธิษฐานข้อเดิมแล้วจึงน าธนบัตร 1 ใบกลับไปเป็นเงินขวัญถุงต่อโชคลาภ
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ให้กับตนเอง  เสียงล าลือจากปากต่อปากของผู้ที่มาขอพรแล้วสมดังใจหวัง กลายเป็นสิ่งการันตีถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพทันใจดังกรณีตัวอย่างของ คุณพนม รักพยัคฆ์ ที่บนแล้วประสบผลส าเร็จ 
เล่าว่า ได้มาบนขอในเรื่อง การงาน การเงิน เนื่องจากก่อนหน้านี้งานในอู่ที่ตนดูแลอยู่นั้น ไม่ค่อยจะมี
จึงท าให้เงินไม่พอจ่ายค่าเช่าที่ หลังจากบนปรากฏว่า 1 เดือนเห็นผลคือ มีงานเข้ามาให้ท าอยู่ไม่ขาด
จนสามารถขยายกิจการได้เป็นร้านที่สอง และสามารถซื้อรถกระบะให้ทั้งตนเองและลูกชายได้ (www. 
youtube.com/watch?v=SdXvjPHpoxM)  

3.2.4.2 เจ้าแม่ทับทิม 
เจ้าแม่ทับทิม หรือเจ้าแม่ท้ายน้ า (เจ้าแม่จุ้ยโบเนี้ยวตุ้ยบ๊วยเต๋งเหนี่ยง) 

คือ เทพเจ้าแห่งความเมตตา ตามต านานกล่าวว่า เจ้าแม่ทับทิมเป็นบุตรีของเจ้าเมืองมณฑลฮกเกี้ยน 
มีความสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็ก และท่านชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอ ในรัชสมัยของกษัตริย์ฮ่ัน 
กวงบู๊ตี๋ แห่งราชวงฮ่ัน (พ.ศ. 537-610) เจ้าแม่ทับทิมได้รับการยกย่องเชิดชูและสรรเสริญให้เป็นเทพ
เจ้าแห่งความเมตตา  

กิตติศัพท์แห่งความเมตตาและศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เป็นที่รู้จักกันดี ทั้งชาว
ไทยและชาวจีน ศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงมีอยู่มากมายในประเทศไทย เฉพาะต่างจังหวัดมีถึง 25 แห่ง และ
ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่ที่สุดในไทยอยู่ที่เชิงสะพานซังฮ้ี กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ศรัทธามักสักการบูชา
ขอพรจากท่าน ถือกันว่าผ้ายันต์สีแดงรูปชายธง ที่มีตราประทับรูปเจ้าแม่นั้นเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ 
เชื่อกันว่าสามารถป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ (ทศพล จังพาณิชย์กุล, 2549, น.177) รวมทั้งในการบน
บานศาลกล่าวด้วยเช่นกัน ดังกรณีของคุณพรพิศ แซ่โง้ว เป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณศาลเจ้า
แม่ทับทิม กล่าวว่า “ตนมีความทุกข์ใจเรื่องอาการป่วยของพ่อ คือพาไปรักษากับหมอคนไหนก็ไม่หาย 
วันหนึ่งระหว่างเดินผ่านศาลเจ้า ในใจคิดอยากจะเข้าไปไหว้ขอพรแต่ติดธุระต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน จึง
บนขอว่าขอให้เจ้าแม่ดลจิตดลใจให้มีคนมาแนะน าที่ที่จะพาพ่อไปหาหมอเพราะตนอยากให้พ่อหาย
จากอาการป่วย หลังจากกลับจากส่งลูกที่โรงเรียน ก็ได้มีคนมาเยี่ยมพ่อและแนะน าหมอที่จะพาพ่อไป
รักษา ท้ายที่สุดอาการป่วยของพ่อก็หายเป็นปกติ ตนจึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่อย่างสนิทใจ” 
และอีกกรณีของคุณพรทิพย์ แซ่ฉั่ว กล่าวว่า “เมื่อครั้งน้องชายจะเกณฑ์ทหารคุณแม่ของตนได้มาขอ
กับเจ้าแม่ทับทิมว่า หากจับได้ใบด าจะกลับมาไหว้อีกครั้ง หลังจากนั้นปรากฏว่าน้องชายของตนก็จับ
ได้ใบด าดังใจหวัง ท าให้ทางครอบครัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก” (www.youtube.com/watch?v=m9 
MkubFRNtk)    

3.2.4.3 เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เดิมชื่อกอเหนี่ยวหรือกอเหนี่ยว แซ่ลิ้ม คือสตรีชาว

จีนในสมัยราชวงศ์เหม็ง ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนมาตามหาพ่ีชายที่จังหวัดปัตตานี พี่ชายของเธอชื่อลิ้ม
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เตาเคียนหรือลิ้มโต๊ะเคี่ยม ซึ่งเดินทางจากเมืองจีนมาค้าขายที่จังหวัดปัตตานี และหายไปจากบ้านมา
นานหลายปี บิดามารดาและญาติพ่ีน้องต่างพากันเป็นห่วง เธอจึงอาสาออกตามหาพ่ีชาย และตั้ง
สัจจะวาจาไว้ว่าหากไม่ส าเร็จเธอจะขอยอมตาย ในที่สุดลิ้มกอเหนี่ยวก็เดินทางถึงปัตตานีและได้พบ
พ่ีชาย เธอจึงอ้อนวอนขอให้พ่ีชายกลับสู่เมืองจีน แต่ลิ้มเตาเคียนปฏิเสธ เธอรู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็น
อย่างมาก จึงตัดสินใจผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ใกล้มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พ่ีชายของ
เธอก าลังสร้างมัสยิด หลังจากที่เธอเสียชีวิตลงการสร้างมัสยิดก็ไม่ส าเร็จ คือก่อหลังคาครั้งใดก็ถูก
ฟ้าผ่าครั้งนั้น ผู้คนต่างพากันเชื่อว่าเพราะค าสาปแช่งของลิ้มกอเหนี่ยว ต่อมาจึ งมีผู้น าต้นมะม่วงหิม
พานต์ต้นนั้นไปแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัด
ปัตตานี  ด้วยความเป็นผู้มีใจเด็ด กล้าหาญ มีวาจาสัตย์ และวาจาสิทธิ์ ท าให้ผู้คนต่างพากันยกย่อง
และศรัทธาลิ้มกอเหนี่ยวเป็นเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มาจนทุกวันนี้ ท าให้มีผู้คนเดินทางไปสักการะและบน
บานขอความช่วยเหลือ เช่นขอให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วย หรือขอให้ของหายได้กลับคืน และเรื่องอ่ืนๆ
อีกมาก (http://ich.culture.go.th)   

ดังกรณีตัวอย่างของคุณลิ่ม จยุจ แซลิ่ม เป็นชาวมาเลเซีย มีกิจการเป็น
ของตัวเองแต่กิจการนั้นได้ถูกไฟไหม้ทั้งหมด เขาจึงล าบากมากถึงขั้นต้องกินข้าวเปล่าโรยเกลือ เป็น
ระยะเวลาเกือบหนึ่งปี วันหนึ่งเขามีโอกาสไปไหว้อธิฐานขอพรจากเจ้าแม่ โดยอธิฐานว่า “ลูกหลาน
ล าบากแบบนี้ ขอให้ชีวิตดีขึ้นพอกินพอใช้ก็พอแล้ว” หลังจากขอได้ประมาณ 3-4 เดือน เขาก็มีแต่สิ่งที่
ดีขึ้น จึงตอบแทนเจ้าแม่ด้วยการมาช่วยงานที่ศาลเจ้าแห่งนี้ทุกปี (https://www.youtube.com 
(/watch? v=rscPCdsw1gU) 

จะเห็นได้ว่า ความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์เทพหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่
ทั้งหลายนั้น เป็นความศรัทธาที่มีเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลผู้นั้นๆ แต่ก็ควร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี มิเช่นนั้นก็อาจจะเสียทั้งเงิน ทั้งเวลาและอีกหลายสิ่งอย่างได้ ดังเช่นที่
ปรากฏตามสื่อในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

3.2.5 การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ 
นอกจากเทพตามความเชื่อต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนที่ชาว

พุทธไทยเคารพ เช่น บุคคลส าคัญที่ได้รับความเคารพสมัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้รับความ
เคารพยกย่องประดุจเทพ รวมทั้งสัตว์กึ่งเทพอย่างพญานาคก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพบูชา
และเป็นที่นิยมไปบนบานขอความช่วยเหลือจากชาวพุทธไทย มีตัวอย่าง ดังนี้  

3.2.5.1 พระยาพิชัยดาบหัก 
พระยาพิชัยดาบหัก คือ ทหารเอกชาวเมืองพิชัย ผู้ร่วมผ่าฟันท าสงคราม

กับพม่า คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 ภายหลังรับราชการเป็นข้าหลวง ในสมเด็จ
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พระเจ้ากรุงธนบุรีปกครองหัวเมืองหน้าด่านทางเหนือ ตั้งรับศึกพม่าอยู่ที่เมืองพิชัย ทั้งมีชื่อเสียงในการ
รบอย่างมุ่งมั่น จนกระทั่งดาบหักคามือ เป็นที่เลื่องลือมานานนับหลายชั่วอายุคน  ศาลพระยาพิชัย
ดาบหักในจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟพิชัย และอีกแห่งอยู่ที่
บริเวณตรงข้ามกับวัดมหาธาตุ (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2535, น.9) รูปเคารพของพระยาพิชัยดาบหักเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพบูชาและมีผู้มาบนบานขอพรอยู่เป็นประจ า 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอข่าวว่า วงดนตรีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลใน
อุตรดิตถ์แก้บน โดยการแสดงร้องและเต้นในเพลงถวายราชสดุดี บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระ
ยาพิชัยดาบหัก โดยนายพิศาล เฉลยศักดิ์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาลวัดท้าย
ตลาด กวีธรรมสารกล่าวว่า “ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ได้พานักเรียนทุกคนในวงไปบนกับพระยาพิชัย
ดาบหักว่าขอให้ติด 1 ใน 3 ระดับประเทศ แล้วก็เป็นผลส าเร็จ ปรากฏว่าได้ที่ 3 ระดับประเทศ จึงพา
นักเรียนมาแก้บนดังกล่าว” (ไทยรัฐออนไลน์, 10 ก.พ. 2560)  

3.2.5.2 ไอ้ไข่ 
ไอ้ไข่ หลวงไข่ บ่าวไข่หรือตาไข่ คือ เด็กวัดเจดีย์ อ าเภอ สิชล จังหวัด 

นครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเด็กอายุ 9-10 ขวบที่เกิดในสมัยอยุธยาและสถิต
อยู่ที่วัดเจดีย์ โดยมีประวัติว่า เมื่อครั้งหลวงปู่ทวด (วัดช้างให้) ธุดงค์มาจนถึงวัดเจดีย์ ท่านได้ปักกลด
อยู่ที่นั้น พอรุ่งเช้าท่านเห็นเด็กวัดวิ่งเล่นกันจึงเรียกเด็กคนนั้น (ไอ้ไข่) ให้มาหาและบอกว่าให้อยู่เฝ้าที่
วัดแห่งนี้พร้อมก าชับว่าต้องดูแลวัดนี้ให้ดีเพราะมีสมบัติเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นไม่นานไอ้ไข่ก็
จมน้ าเสียชีวิต  

จนมาถึงสมัยของผู้ใหญ่เที่ยงที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้า 
เป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับวิญญาณไอ้ไข่ได้ ท่านเป็นผู้แกะสลักหุ่นของไอ้ไข่และเป็นผู้ที่ปลุกต านานของ
ไอ้ไข่ขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจากในสมัยก่อนวัวควายของชาวบ้านหาย จึงบนขอกับไอ้ไข่ให้ช่วยตามหา 
หลังจากนั้นก็พบวัวผูกไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่เที่ยง ชาวบ้านจึงมีความศรัทธาไอ้ไข่เรื่อยมา ท าให้ภายในวัด
เจดีย์มีผู้คนเดินทางมาบนกับไอ้ไข่เป็นจ านวนมาก สังเกตได้จาก จ านวนประทัดที่มีขนาดสูงใหญ่ 
จ านวนไก่ที่มีมากจนล้นวัด ซึ่งการที่จะบนแล้วได้ผลกล่าวกันว่า หากขอเรื่องการงานให้บนด้วยชุด
ทหาร หากขอเรื่องการเงินก็ให้บนด้วยเงิน หากขอเรื่องสุขภาพร่างกายให้บนด้วยประทัด (ไทยรัฐทีวี, 
7 มนีาคม 2560) 

ดังกรณีของนางนริศรา ศรีสมานนุวัฒน์ อายุ 32 ปี ถูกรางวัลที่ 1 จ านวน
เงิน 6 ล้านบาท  นางนริศรากล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยตรวจดูดวงตัวเองเล่นๆ ทางอินเตอร์เน็ต ทายว่า
จะมีโชคลาภ จึงพาครอบครัวเดินทางไปท าบุญที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งร่ าลือ
กันว่าศักดิ์สิทธิ์บนบานสิ่งใดมักได้สิ่งนั้น และตนเห็นว่าผู้ที่มาแก้บนนั้นมักน ารูปปั้นไก่มาถวายเป็น
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จ านวนมาก ตนจึงบนกับไอ้ไข่ว่า “ไอ้ไข่หากลูกหลานถูกรางวัลที่ 1 จะซื้อไก่มาถวาย 99 ตัวเด้อ” 
จากนั้นได้ให้ลูกสาวเป็นคนซื้อลอตเตอรี่จ านวน 1 ใบ ราคา 100 บาท ต่อมาภายในงวดนั้น ตนก็ถูก
ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จริง จึงน าเงินส่วนที่ได้ไปซื้อรูปปั้นไก่เพ่ือแก้บน และเป็นทุนในการศึกษาของลูก
สาวต่อไป (www.thairath.co.th, 17 เม.ย. 2559)  

3.2.5.3 พญานาค  
พญานาค หรือ นาคราช คือสัตว์กึ่งเทพที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกาย

เป็นมนุษย์ได้ แต่จะกลับสู่สภาพเดิมใน 5 สภาวการณ์คือ ขณะแรกเกิด ขณะลอกคราบ ขณะสมสู่ 
ขณะหลับ และขณะตาย เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จออกเผยแผ่พุทธศาสนา พญานาคได้ฟัง
ธรรมก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้จ าแลงแปลงกายเป็นชายมาขอบวชในพุทธศาสนากับ
พระพุทธเจ้า (วิ.ม. 4/111/175-177) ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคได้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังเช่นที่
ค าชะโนด จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่ีเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคและสิ่งลี้ลับต่าง ๆ  

ปู่ศรีสุทโธ คือ พญานาคที่เชื่อว่าอยู่ที่ค าชะโนด ได้รับความเคารพจาก
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ผู้คนที่ศรัทธาต่างทยอยกันเข้าไปอธิษฐานขอพร บนบานเพ่ือให้ตัวเองมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในชีวิตครอบครัว ดังกรณีของ ก้อง ห้วยไร่ นักร้องชื่อ
ดังที่เคยบนขอ อยากให้ตนมีชื่อเสียงโด่งดัง และต่อมาก็มีชื่อเสียงโด่งดังสมความปรารถนา อีกกรณีชื่อ
นางสาวพรรณิภา ศรีละบุตร กล่าวว่า “ตนเคยไปกราบเจ้าปู่ศรีสุทโธที่ค าชะโนดหลายครั้ง ต่อมาได้ดู
ข่าวทางโทรทัศน์เกี่ยวกับคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ตนจึงบนขอให้ถูกรางวัลที่ 1 บ้าง ซึ่ งก่อน
ประกาศผลฝันว่ามีงูใหญ่เข้ามาในมุ้งของตนและรัดตัวจนตกใจตื่น พอถึงช่วงเย็นของวันประกาศผล
รางวัลจึงทราบว่าตนถูกรางวัลที่ 1 เป็นเงินจ านวน 6 ล้านบาท” (www.thairath.co.th, 17 ก.ค. 
2560)  

3.2.5.4 เจ้าที่ 
เจ้าที่  หมายถึง ดวงวิญญาณของผู้ที่บุกเบิกที่ดินแห่งนั้นๆ  ในบาง

ความหมาย เจ้าที่ เป็นค าสร้อยของค าว่า พระภูมิ มีค าเต็มว่า “พระภูมิเจ้าที่” (เวทย์ วรวิทย์, 2541, 
น.23)  ซึ่งมีความหมายว่า “เทวดาหรือเทพารักข์ผู้ท าหน้าที่อารักข์ขาแผ่นดิน” (เวทย์ วรวิทย์, 2541, 
น.13) ตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณมักจะตั้งศาลพระภูมิเจ้ าที่ ไว้เพ่ือปกปักรักษาตาม
บ้านเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัว จึงท าให้ถูกนึกถึงอยู่บ่อยครั้งเมื่อผู้
ที่อยู่ในบ้านแห่งนั้นหรือที่แห่งนั้นต้องการความช่วยเหลือก็อาจบนขอในสิ่งต่างๆได้ 

ดังกรณีของนายวีระ สาเกทอง และ นางส าเนา สาเกทอง ที่ประสบ
ผลส าเร็จจากการบนเจ้าที่ กล่าวคือทั้งสองมีอาชีพเป็นชาวไร่สับปะรด ได้บนกับเจ้าที่กลางลานปูน
หน้าบ้านว่า หากในปีนี้สัปปะรดที่ปลูกไว้ 200 กว่าไร่ มีผลผลิตดีและราคาดี จะน าไก่อบมาแก้บน
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กลางแจ้ง หลังจากนั้นปรากฏว่าสิ่งที่บนเป็นจริง สับปะรดราคาขึ้นจากกิ โลกรัมละ 6 บาท เป็น
กิโลกรัมละ 12 บาท เท่ากับว่าได้ก าไรอีกเท่าตัว ตนจึงน าไก่อบจ านวน 1,000 ตัว มาแก้บนกลางแจ้ง 
แล้วน าไปแจกจ่ายคนในหมู่บ้านและโรงเรียน  นายวีระยังกล่าวอีกว่า “การบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา
มองไม่เห็นนั้น ถือว่าเป็นความเชื่อและความศรัทธาของผมกับภรรยา ท าให้รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะได้
ท า ส่วนไก่จะน าไปแจกให้กับโรงเรียน เพ่ือน าไปเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และอีกส่วนหนึ่ง
จ ะน า ไป แ จ ก ช าวบ้ าน ทั้ งห ม ด ใน ห มู่ บ้ า น  พ ร้ อ ม ผู้ ย าก ไร้  เ พ่ื อ ให้ รั บ ป ร ะท าน กั น ” 
(www.thairath.co.th, 30 ธ.ค. 2558) 

3.2.5.5 เจ้าแม่ทุ่งน้อย 
ศาลเจ้าแม่ทุ่งน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงพาณิชย์ เป็นศาลที่มีมาก่อน

การก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ นายสุเมธ ทรัพย์นารายณ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
กองกลาง) เล่าว่า “ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงที่มาของศาลเจ้าแม่ทุ่งน้อย เพียงแต่สถานที่เดิมเป็น
พ้ืนที่โล่งกว้าง เรียกขานกันว่าทุ่งน้อย ก่อนสร้างกระทรวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างพบมีศาลเจ้าแม่ท า
จากไม้ขนาดเล็กตั้งอยู่ เมื่อสร้างกระทรวงเสร็จ จึงอัญเชิญศาลไม้ดังกล่าวขึ้นมาอยู่บนศาลหลังใหญ่ที่
สร้างข้ึนภายหลัง และเรียกขานกันว่าศาลเจ้าแม่ทุ่งน้อย”  

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ทุ่งน้อย เป็นที่กล่าวขวัญของคนในกระทรวงทั้ง
ข้าราชการ ลูกจ้าง แม่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัย ว่าขอพรสิ่งใดก็สมปรารถนา โดยนางสาวดารณี 
วีระศักดิ์ตระกูล พนักงานรักษาความปลอดภัย เล่าว่า “ก่อนจะมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตนเคยท างานในต าแหน่งแม่บ้านประจ ากระทรวงชั้น 5 ส านักงานปลัดฯ เจ้าหน้าที่ตามให้ไปช่วยยก
โต๊ะ เก้าอ้ี จึงวางกระเป๋าสตางค์ และโทรศัพท์มือถือไว้ห้องซักล้าง กลับมาอีกทีของหายไปแล้ว ตนจึง
ยกมือไหว้เจ้าแม่ทุ่งน้อยบนว่า หากเจอกระเป๋าสตางค์ และซิมการ์ดโทรศัพท์จะมาแก้บนด้วยข้าว
เหนียวมะม่วง 1 ก.ก. หลังจากนั้น 2 วัน ก็ได้ของคืน ตนจึงน าข้าวเหนียวมะม่วงไปแก้บน” ส่วนใหญ่
มักจะมีข้าราชการและผู้คนที่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์มากราบไหว้ โดยของที่น าไปถวายท่านนั้นก็ไม่มี
ข้อจ ากัด แต่ที่นิยมคือ ดอกไม้ กล้วยไข่ ผลไม้อ่ืนๆ อีกด้วย (กองบรรณาธิการข่าวสด , 2553, น.129-
131) 

3.2.5.6 เจ้าแม่ตะเคียนทอง 
เจ้าแม่ตะเคียนทอง คือ ดวงวิญญาณของผู้หญิ งที่สิงสถิตอยู่ ในต้น

ตะเคียน ตามความเชื่อคนสมัยก่อนอธิบายว่า นางตะเคียนเป็นผีสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวย ไว้ผมยาว 
ห่มผ้าสไบเฉียง ซึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายของสตรีไทยในสมัยโบราณ บ้างก็ว่านางตะเคี ยนจะ
ปรากฏให้เห็นเป็นเหมือนหญิงสาวชาวบ้านทั่วไป และมักจะมีนิสัยที่ดุร้าย จะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนการ
ที่จะน าต้นตะเคียนมาเจาะท าเป็นเรือน ามาท าเป็นเสาเรือนนั้น จ าเป็นต้องให้ผู้มีวิชาอาคมมาท าพิธี 
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บวงสรวง เซ่นไหว้ บอกกล่าวขอขมาต่อดวงวิญญาณของนางตะเคียนเสียก่อน จึงจะน ามาใช้ประโยชน์
ทางใดทางหนึ่งได้ หากท าพิธีดังกล่าวได้ถูกต้อง ดวงวิญญาณอันมีนามสมมุติว่านางตะเคียน ก็จะพลัน
แปรไปตามต้นตะเคียนที่ตนเองปกปักรักษาอยู่ นั่นก็คือถ้าน าต้นตะเคียนไปเจาะเป็นเรือ ดวงวิญญาณ
ของนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางคอยปกปักรักษาเรือล านั้น เป็นต้น (Sivakorn Channel, 
www.youtube.com) ในความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจึงท าให้ผู้คนนิยมบนขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียน 

จะเห็นได้ว่า การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ นั้น มาจากความเชื่อว่าสิ่งนั้น
ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งถ้าผู้ ใดบนแล้วส าเร็จผล ในบาง
คนอาจเชื่ออย่างสนิทใจ ส่วนประเด็นของคนดังหรือคนมีชื่อเสียงที่ไปแก้บน ก็สามารถเพ่ิมศรัทธาของ
ผู้ที่ยังไม่เคยไปในที่แห่งนั้นๆ ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการบนนั้นเป็นกิจกรรมหรือการกระท าอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่ตนเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์อ านาจ สามารถดลบันดาลให้
สิ่งที่ตนขอนั้นส าเร็จอย่างที่ปรารถนา  

 
3.3 การแก้บน 
 

“แก้บน” ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เซ่นสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554) การแก้บนมีด้วยกันหลากหลายวิธีการ
ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนและขึ้นอยู่กับค าขอของผู้บน ในกรณีที่บนบานได้ในสิ่งที่ขอแล้วจะท าการ
แก้บนตามค าขอ 

วิธีการแก้บนที่เห็นกันทั่วไปในสังคมไทยที่จะน ามาเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ การ
ถวายวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ การแสดงทั้งที่จัดการแสดงเองและที่จ้าง การสร้าง
บุญหรือการท าความดี ที่มักจะเห็นในรูปแบบของการให้และการปฏิบัติ นอกเหนือจากนี้จะเป็นการ
แก้บนด้วยวิธีการอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดวิธีการแก้บนดังนี้ 
 

3.3.1 การถวายวัตถุสิ่งของ 
การแก้บนด้วยการถวายวัตถุสิ่งของถือว่าเป็นวิธีการแก้บนที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม

เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก รวดเร็ว วิธีการคือน าของที่บนไว้ไปถวายหรือแก้บน
กับสิ่งศักดิ์นั้นๆ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีการแก้บน ผู้วิจัยจึงแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 

3.3.1.1 การถวายอาหาร 
วิธีการแก้บนด้วยการถวายอาหารถือว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมมากในการบน

บานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบการแก้บนด้วยการถวายอาหารมีทั้งที่ถวายอาหารที่ปรุงสุกแล้วทั้งอาหาร
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คาว หวาน หรืออาหารที่ยังไม่ปรุง (ดิบ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นิยม อาหารปรุงสุกที่ผู้คนนิยมน ามาแก้
บนนั้นมักเป็นอาหารที่สามารถแจกจ่ายได้ง่าย เนื่องจากการน าอาหารที่ปรุงสุกแล้วมาแก้บนส่วนมาก
ก็จะแจกจ่ายให้แก่ผู้อ่ืนต่อไป เช่น การแก้บนด้วยการถวายไข่ต้มแก่หลวงพ่อโสธร ซึ่งบ้างก็ว่ามาจาก
ความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่าหากแก้บนด้วยเนื้อสัตว์อ่ืนก็อาจเป็นเหตุให้มีการฆ่าสัตว์ หรือบ้าง ก็ว่า
เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการแก้บนด้วยการน าไข่ต้มมา
ถวายก็ถือเป็นกุศโลบายเพ่ิมรายได้ให้แก่เจ้าของฟาร์มไข่ไก่ภายในพ้ืนที่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้
อีกทาง นอกจากนี้การแก้บนด้วยไข่ต้มยังสะดวกต่อการน าไปแจกจ่ายเนื่องจากไม่หนัก และสามารถ
น าไปประกอบอาหารอย่างอ่ืนได้ง่าย เช่น ท าไข่พะโล้หรือไข่ลูกเขย  

นอกจากนี้ ยังมีการแก้บนด้วยการถวายไก่ต้ม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมแก้บนกับ
เจ้าที่ เช่น ในกรณีของชาวไร่สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรีที่ได้แก้บนกับเจ้าที่ด้วยไก่ต้มน้ าปลา 600 
ตัว เพ่ือขอให้สับปะรดลูกดก ขายได้ราคาดี (เดลินิวส์ออนไลน์ , 31 ธันวาคม 2559) หรือในกรณีของ
ครอบครัวเพชรเกลี้ยงที่ได้น าไก่ต้มน้ าปลาจ านวน 110 ตัวมาแก้บนกับพระเงินพระทอง ที่วัดสว่าง
อารมณ์ หลังจากที่ได้บนบานให้สามารถขายที่จ านวน 23 ไร่ได้ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 6 กรกฎาคม 2560) หรือการแก้บนหลวงพ่อสมหวัง วัดบางพระ ด้วยหัวหมู  

ในส่วนของการแก้บนด้วยอาหารที่ยังไม่ปรุงสุก ส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมคือ
ไข่ไก่สด เช่น การแก้บนกับศาลเจ้าพ่อพญาเห่าดง ต.ห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี หรือถวายไข่ไก่สดให้แก่
หลวงพ่อสมหวัง เช่นกรณีของคู่สามีภรรยาที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งใบไม้ ดอกไม้ ท าพวง
หรีด เผยอีกว่า ธุรกิจของพวกเขาย่ าแย่ ขัดสนเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน จึงได้ไปบนขอกับหลวงพ่อ
สมหวังให้ผ่านวิกฤติไปได้ หลังจากบนแล้วปรากฏว่าธุรกิจเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ มีการสั่งซื้อเข้ามาจ านวน
มาก ทั้งในและต่างประเทศ การเงินเริ่มมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น จึงได้น าไข่ไก่สดจ านวน 50,000 ฟองมา
ถวายแก้บน (ไทยรัฐออนไลน์, 14 พฤษภาคม 2560) 

3.3.1.2 การถวายเครื่องดื่ม 
การแก้บนด้วยเครื่องดื่ม ที่ปรากฏเห็นได้โดยทั่วไปนั่นคือน้ าอัดลม เช่น 

การแก้บนด้วยน้ าอัดลมกับรูปหล่อหลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม จังหวัดอ่างทอง ซึ่งชาวบ้านนิยม
น าน้ าอัดลมโดยเฉพาะเป็ปซี่และโค้กไปแก้บน ซึ่งท่านเป็นเกจิดังแห่งเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นพระ
นักพัฒนา และเป็นพระที่มีความรู้แตกฉานในพระธรรม ภาษาขอม บาลีสันสกฤต ทั้งนี้เนื่องจากสมัยที่
ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบฉันน้ าอัดลม เมื่อท่านได้มรณภาพลงก็มีการสร้างรูปหล่อของท่านให้ชาวบ้าน
ได้กราบไว้ ต่อมามีคนจ านวนมากไปบนบานอธิษฐานเรื่องต่างๆ แล้วได้ตามที่ขอ จึงน าน้ าอัดลมมาแก้
บนตามที่บน (มติชนออนไลน์, 18 มกราคม 2559) 
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เครื่องดื่มที่ถือว่าผู้คนนิยมน าไปแก้บนมากที่สุดและเป็นที่รู้ จักกันเป็น
อย่างดีนั่นก็คือ น้ าแดง ซึ่งที่มาของการเริ่มถวายน้ าแดงนั้น ผู้วิจัยไม่ทราบแน่ชัดแต่จากการสืบค้น
พบว่ามีหลายความเห็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่ว่าเกิดจากการที่น าธูปไปปักในน้ าแล้วสีจาก
ก้านธูปละลายผสมกลายเป็นสีแดง หรือสีแดง อาจจะเป็นตัวแทนของเลือดก็เป็นได้ เพราะในอดีตทุก
อารยธรรมก็มีประเพณีของการเซ่นสังเวยด้วยสิ่งมีชีวิต เพ่ือเป็นการสักการะบูชาสิ่งที่ตนนับถือ หรือ
ความเชื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราถวายท่านชอบ น้ าแดง หรืออาจเป็นแผนทางการตลาดของบริษัท
น้ าอัดลม  อย่างไรก็ตาม จากหลากหลายความคิดเห็น สามารถสรุปได้ว่า เป็นความเชื่อที่นิยมท าสืบ
ทอดกันมานาน และสีแดงเป็นสีที่มีความหมายให้โชคลาภ ท าการสิ่งใดก็จะเจริญรุ่งเรือง จึงนิยมใช้น้ า
แด ง ถ วายบู ช าสิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์  นั่ น เอ ง  (เกษ วรา  น าท วี ไพ โรจน์ , บ ท ความ , สื บ ค้ น จ าก 
www.tsood.com/contents/155234) 

ตัวอย่างการแก้บนด้วยการถวายเครื่องดื่ม เช่นกรณีของ นายบุญธรรม 
ชาวบ้านพาน ต าบลขมิ้น อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ไปบนขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนว่าขอให้ตน
รวยภายใน 20 ปี จากนั้นก็ไปบอกชาวบ้านให้ซื้อหวยจนกระทั่งชาวบ้านถูกหวยกันถ้วนหน้า จึงได้น า
น้ าแดงมาแก้บนตามที่ได้บนขอไว้ (สถาบันเลขศาสตร์ประยุกต์โฮโรนัมเบอร์ , บทความเลขศาสตร์, 
สืบค้นจาก www.horonumber.com) 

การแก้บนด้วยการถวายเครื่องดื่มนอกจากน้ าอัดลมแล้วเรามักจะได้ยิน
หรือพบเห็นการถวายหรือแก้บนด้วยเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ อีก เช่น เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ น้ ามะพร้าว เป็นต้น (จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยพบเห็น) ซึ่งการแก้บนด้วยเครื่องดื่ม
ประเภทต่างๆ นั้นมักจะแก้บนตามความเชื่อ ค าบอกเล่า หรือความชอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบน (เช่น 
หลวงพ่อนุ่ม) 

3.3.1.3 การถวายดอกไม้ของหอม 
การแก้บนด้วยการถวายดอกไม้ของหอม พวงมาลัย เครื่องหอมต่างๆ 

โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมแก้บนโดยใช้เครื่องหอม เช่น การถวายพวงมาลัยแก้บนที่ศาลหลักเมือง 
การแก้บนโดยการถวายกุหลาบแดงกับกรมหลวงชุมพรฯ หรือการน าพวงมาลัยมะลิสดมาแก้บนกับ
หลวงพ่อทันใจ เช่น กรณีของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้สั่งซื้อพวงมาลัยมะลิสด 1.1 ล้านพวง แก้บน
หลวงพ่อทันใจ ที่มารดาหายป่วย (มติชนออนไลน์, 8 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้น 

3.3.1.4 การถวายรูปปั้น 
การถวายรูปปั้นเพ่ือแก้บนนั้น นิยมท ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพ เช่น การ

ถวายรูปปั้นม้าลายแก่พระภูมิเจ้าที่ตามสถานที่ต่างๆ  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ
ความปลอดภัย เป็นเครื่องเตือนใจในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเชื่อว่าม้าลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
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ความปลอดภัยบนท้องถนน  ความเชื่อเรื่องศาลม้าลาย ยังเป็นสิ่งที่คนเมืองจ านวนไม่น้อยให้ความ
เชื่อถือ ซึ่งในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีศาลม้าลายที่มีผู้คนให้ความสนใจดังนี้ ศาลตายาย 
อิมแพคเมืองทองธานี, ศาลม้าลาย คลองหลวง, ศาลปู่จัน สะพานพระนั่งเกล้า, ศาลเจ้าพ่อม้าลาย 
ถนนพหลโยธิน, ศาลปู่จัน สนามบินน้ า, ศาลเสด็จปู่ฤาษี ยีราฟ –ม้าลาย พระนครเหนือ, และ โพธิ์ 5
ต้น โค้งศาลอาญา รัชดา เป็นต้น  ซึ่งนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการความปลอดภัยทาง
ถนน ได้ให้ทรรศนะไว้ในรายงานพิเศษ ของโพสต์ทูเดย์ โดยท่านมองว่า 

การมีศาลม้าลายอยู่ตามถนนหนทางต่างๆ หากเครื่องเซ่นไหว้ 
อุปกรณ์การแก้บนไม่ได้เกะกะบริเวณพ้ืนผิวถนนหรือล้ าพื้นที่ทางเท้า จนท าให้คนที่เดินสัญจร
ไปมาต้องลงมาเดินบนถนนแทน ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่ออุบัติเหตุโดยตรงมากนัก ในทาง
กลับกันหากมอง ถึงข้อดีของศาลลักษณะนี้ จะเห็นว่า นอกจากจะเป็นเครื่องเตือนใจให้
คนขับรถตื่นตัวกับบริเวณนั้นแล้ว การที่มีพ้ืนที่ที่มีศาลลักษณะนี้มากๆ น่าจะเป็นสัญญาณ
บอกแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่า ควรเอาใจใส่ในเรื่องกายภาพของถนนบริเวณนั้นๆ ว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดข้ึน จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 

นอกจากนี้ วันเฉลิม โพธิ์นอก เจ้าของกิจการโรงงานผลิตรูปปูนปั้นม้า
ลายเจ้าใหญ่ในพื้นที่นนทบุรี ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานพิเศษฉบับนี้อีกว่า 

ในเดือนๆ หนึ่งทางโรงงานจะขายปูนปั้นรูปม้าลายได้หลายร้อย
ตัว โดยเฉพาะขนาดเล็กๆ ตั้งแต่ 12 ซม.และ 20 ซม.จะขายง่ายและขายดีที่สุด คือ เดือนละ
ประมาณ 2-3 ร้อยตัว ขณะที่ขนาดอ่ืนๆ ก็มีคนสั่งซื้อเยอะเช่นกัน ซึ่งที่ร้านเคยผลิตตัวใหญ่
ที่สุดตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งคือ 3 เมตร เพ่ือน าไปแก้บน ลูกค้าที่มาสั่งรูปปั้นม้าลายขนาด
ใหญ่ เขาจะเล่าว่า ขนาดของรูปปั้นนั้น จะแล้วแต่การประสบความส าเร็จของแต่ละคน เช่น 
บางคนได้ผลตอบแทนมากก็พยายามแก้บนให้มากที่สุด หรือบางคนอาจจะบนล็อกสเป็กไว้
เลยว่าจะให้เท่านี้  

ถึงแม้จะมีการสั่งท ารูปปั้นสัตว์อ่ืนๆ ด้วย แต่ม้าลายก็ถือเป็นสัตว์
ยอดนิยมอันดับหนึ่งตลอดกาล รองลงมาถึงจะเป็นรูปปั้น ช้าง ม้าทรง เพ่ือแก้บนศาลหรือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิทั่วไป ไก่ทอง ไก่เงิน ไก่ชน ใช้แก้บนศาลสมเด็จพระนเรศวร รูปปั้นเสือใช้แก้
บนศาลเจ้าพ่อเสือ ส่วนยีราฟและนกเป็นปูนปั้นล าดับรองลงมาที่คนมักจะน าไปแก้บน ใน
สถานการศึกษาเนื่องจากบนบาน ให้ลูกหลานสอบติด หรือเรียนจบสูงๆ เหมือนลักษณะ ของ
คอยีราฟ และลักษณะการบินของนก นั่นเอง และหนูก็จะน าไปแก้บนกับพิฆเนศ เป็นต้น 
(โพสต์ทูเดย์, รายงานพิเศษ, 12 มกราคม 2558) 
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3.3.1.5 การถวายสิ่งของอ่ืน 
สิ่งของอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ผู้บนนิยมน าไปแก้บนมี

ด้วยกันหลากหลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอ ซึ่งลักษณะของที่ใช้ในการแก้บนก็มักจะ
สะท้อนมาจากประวัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ เช่น การแก้บนกรมหลวงชุมพรฯ หรือที่เรียกกันติดปากว่า 
เสด็จเตี่ย ทรงเป็นพระบิดาแห่งทหารเรือไทย เนื่องจากทรงทุ่มเทพระวรกายในการปฏิบัติราชการใน
ราชนาวีไทยเพ่ือรักษาเสถียรภาพแห่งกองทัพเรือไว้ ผู้คนจึงนิยมน าสิ่งของไปแก้บนด้วยการถวาย
หมากพลู จุดประทัด ยิงปืนถวายด้วยกระสุนจริงหรือถวายสมอเรือ พังงาเรือ ปืนใหญ่จ าลอง เรือรบ
จ าลอง ซึ่งของแก้บนต่างๆ เหล่านี้ก็เก่ียวข้องกับต าแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั่นเอง  

สิ่งของอย่างอ่ืนที่ผู้คนน าไปแก้บนที่เป็นที่ทราบกันดี ก็คือ การแก้บนด้วย
การถวายผ้าถุง ชุดไทย หรือของเด็กเล่นแก่ศาลย่านาค วัดมหาบุศย์ เนื่องจากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนาง
มาลีกับนงราม ที่ได้ยินกิตติศัพท์ความขลังของแม่นาคเก่ียวกับการบนเรื่องการประกวดนางงามแล้วจะ
สมหวัง ดั่งเช่นนางงามรุ่นพ่ีที่เคยบนแล้วประสบความส าเร็จ ทั้งสองจึงเดินทางมาบนขอกับแม่นาค 
ก่อนกลับมาลีได้เช่าชุดไทยกลับไปเพียงคนเดียวเพ่ือความขลัง แต่นงรามไม่ได้เช่าเพียงแค่บนขอด้วย
พวงมาลัยเท่านั้น พอถึงการประกวดนางงามกระท้อนผลปรากฏว่าทั้งสองตกรอบ มาลีจึงคิดท่ีจะไม่น า
ชุดที่เช่าไปคืนเพราะไม่ได้ต าแหน่ง จนกระทั่งมาลีฝันว่ามีหญิงไทยโบราณมาปรากฏกายที่เตียงของ
เธอพร้อมกับบอกให้น าชุดไปคืน ในขณะนั้นมาลีไม่สามารส่งเสียงหรือขยับตัวได้เลยจนร่างนั้นหายลับ
ไป แล้วมาลีก็นึกออกว่าหญิงสวมชุดไทยคนดังกล่าวคือย่านาค จึงได้ไปบอกนงรามให้พาตนน าชุดไทย
ไปคืน (talk.mthai.com/inbox/146238.html)  

การแก้บนด้วยการถวายสิ่งของอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
เช่น น าเปลญวนมาถวายเพ่ือแก้บนกับเจ้าปู่เหมราช ซึ่งตั้งอยู่ ริมถนนสาย อ.ชนบท-อ.มัญจาคีรี ตรง
ข้ามกับวิทยาลัยการอาชีพ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จากค าบอกเล่าว่าขอพรสมหวังทุกรายโดยเฉพาะ
เรื่องขอเลขเด็ด (ข่าวสดออนไลน์, 8 กุมภาพันธ์ 2560)  

การแก้บนด้วยการถวายวัตถุสิ่งของบางครั้งนิยมถวายปนกันหลากหลาย 
เช่น การแก้บนลานพระบรมรูปทรงม้า จะแก้บนด้วยการถวาย น้ ามะพร้าวอ่อน กล้วยน้ าว้า 
ทองหยอด บรั่นดี ซิการ์ ข้าวคลุกกะปิ และกุหลาบชมพูในคราวเดียว หรือการแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อเสือ
ก็มักจะมีการจัดเซทหรือจัดของแก้บนไว้เป็นถาด ประกอบไปด้วย ส้ม หมูสามชั้น ข้าว ไข่ไก่ กระดาษ
เงิน กระดาษทอง เป็นต้น 
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3.3.2 การแสดง 
การแสดงนับว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีการแก้บนที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมกันมากใน

ปัจจุบัน  รูปแบบการแสดงเพ่ือแก้บนมีด้วยกันหลากหลายและแตกต่างกันตามสถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และความนิยมของผู้บนขอ การแสดงที่ใช้เพ่ือแก้บนหมายถึง การแสดงดนตรี การแสดงละคร การร า 
การเต้น การจัดมหรสพทั้งที่เป็นดนตรี หรือหนังกลางแปลง  ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่างการแสดง
ที่ใช้ในการแก้บนดังนี้ 

3.3.2.1 ร าแก้บน 
ร าแก้บน เป็นการแสดงที่ประกอบพิธีกรรมและความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา การแสดงก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องบ าบัดทางจิตใจให้แก่มนุษย์ผู้ศรัทธาและ
เคารพในเรื่องการบนบาน ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมไทยยังคงมีศรัทธาแน่นแฟ้น
เกี่ยวกับเรื่องเทวดาฟ้าดิน เทพเจ้า พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึงเกิดเป็นการบนบานเพ่ือ
น าสิ่งแลกเปลี่ยนมาถวายในรูปแบบของการการร าแก้บน ซึ่งในการร าแก้บนนี้ก็จะมีด้วยกัน 2 
ลักษณะ คือ 

1) ผู้ที่บนเป็นผู้ร าแก้บนเอง กรณีตัวอย่างของผู้ที่ร าแก้บนด้วยตัวเอง เช่น 
คุณใหม่ ภวัต พนังคศิริ (ผู้ก ากับละคร) และนักแสดงเรื่องบุพเพสันนิวาสได้ร าแก้บนถวายกับ เสด็จพ่อ 
ร.5 เนื่องจากละครเรื่องดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท าให้ต้องมีต่อภาคสอง (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 1 เมษายน 2561) และอีกกรณีคือ คุณจินตหรา พูนลาภ (นักร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน) ได้ร า
บวงสรวงแก้บนกับศาลพญาเต่างอย จ.สกลนคร เนื่องจากได้ยอดวิวเพลงทะลุ 20 ล้านวิว ดังที่เคยบน
ไว้ (ข่าวสดออนไลน์, 26 มีนาคม 2561) 

2) จ้างนางร าเป็นผู้แก้บน เช่น ที่วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา มีการ
ให้บริการส าหรับผู้ที่จะแก้บน สามารถจ้างนางร าแก้บนได้บริเวณศาลาหน้าวิหาร มีคณะละครร า 
ราคาคิดตามจ านวนนางร าในแต่ละรอบ มีชุดเล็ก 4 คน ชุดกลาง 6 คน และชุดใหญ่ 8 คน (ราคา 300 
- 600 บาท) (https://www.ceediz.com, 18 พฤษภาคม 2561) 

3.3.2.2 การจัดมหรสพ 
การแก้บนด้วยการจัดมหรสพนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

สิ่งที่บนและสถานที่ที่ไปบน ตัวอย่างของการแก้บนก็มักจะแก้ตามที่ผู้ที่บนก่อนหน้าได้ปฏิบัติต่อๆกัน
มา การแก้บนด้วยการจัดการแสดง เช่น ละคร ลิเก งิ้ว ที่ผู้คนนิยมมีปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป ดังเช่น
กรณี การแก้บนหลวงพ่อโสธรนั้นของแก้บนที่ประชาชนนิยมกันคือ ละครชาตรี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ต้องจ้างคณะประจวบเจริญศิลป์ ราคาจ้างแสดงชุดใหญ่ 8 คน 600 บาท ชุดกลาง 6 คน 450 บาท 
และชุดเล็ก 4 คน 300 บาท (ไทยรัฐออนไลน์, 10 กรกฎาคม 2560) หรือการจ้างลิเกมาแสดง หรือ 
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มหรสพรูปแบบอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น หนังกลางแปลง งิ้ว หมอล า รูปแบบของการแสดงที่จัดก็เพ่ือความ
บันเทิง และการจัดก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปบนและท่ีได้ตั้งจิตขอไว้ว่าคนนิยมแก้บนกันอย่างไร 

ตัวอย่างของผู้ที่แก้บนด้วยการจัดมหรสพ เช่น กรณีชาวบ้านในจังหวัด
พิษณุโลกท่ีบนขอหวยกับเจ้าแม่นางไม้ จนถูกรางวัล 5 งวดติด จึงได้มีการจ้างลิเกมาแสดงถวายแก้บน 
(ไทยรัฐออนไลน์, 8 มีนาคม 2561) หรือการจ้างหนังมาฉาย เช่น กรณีของนักธุรกิจใน จ.ชลบุรี จัด
ฉายหนังกลางแปลงในสุสาน หลังจากที่เคยบนบานกับดวงวิญญาณ ขอให้กิจการและธุรกิจที่ท า
ป ระสบ ความส า เร็จ  แล้ วกิ จการรุ่ ง เรื อ งจึ ง ได้ ว่ าจ้ า งหนั งมาฉายตามที่ เคย ได้ บน บาน 
(www.sanook.com, 15 พฤษภาคม 2561) 

3.3.3 การสร้างบุญหรือการท าความดี 
การสร้างบุญหรือการท าความดีถือว่าเป็นวิธีการแก้บนที่ใกล้เคียงและสอดคล้อง

กับค าสอนทางพระพุทธศาสนา และเป็นวิธีการที่ไม่งมงาย  การแก้บนด้วยวิธีนี้นั้นนอกจากจะเป็นการ
สร้างบุญสร้างกุศลแก่ตนเองแล้ว ยังถือว่าเป็นวิธีที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนอีกด้วย การแก้บนด้วยการสร้าง
บุญบางกรณีมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ขอ เช่น ถ้าเป็นการขอให้มีเงินทอง ก็มักจะน าเงินที่ได้จากการ
บนบานไปบูรณะ ซ่อมแซม หรือสร้างวัด โรงเรียน หรือสถานที่ที่ผู้ได้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก หรือ
เป็นการบริจาคสิ่งของ เป็นต้น  การแก้บนด้วยการท าความดีนั้นก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ 
นอกจากการบริจาคทรัพย์แล้ ว  ยั งมีการบวชพระ การบวชชีพราหมณ์ เพ่ื อบ าเ พ็ญกุศล 
(https://pantip.com/topic/32802324, 29 พฤษภาคม 2561) การช่วยเหลืองานสาธารณะ เป็น
ต้น 

3.3.4 การแก้บนด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น มีการแก้บนอีกหลายวิธีที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย

ยุคนี้ เช่น การแก้บนด้วย กัญชา บุหรี่ การลอดใต้โบสถ์ ขี่ม้าก้านกล้วย การวิ่งและร าโดยการแก้ผ้า 
ฯลฯ วิธีการแก้บนด้วยวิธีการอ่ืนๆ ในที่นี้ ผู้วิจัยน าเสนอเฉพาะการแก้บนที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่าง
เช่น การแก้ผ้า เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีให้เห็นเพ่ิมมากขึ้น ยกตัวอย่าง การร าแก้บนกับหลวงพ่อขาว 
ซึ่งเกิดจากการที่มีผู้คนมาบนขอไม่ให้ติดทหารพอได้ผลจึงแก้ผ้าเปลือยกายร าแก้บน จากนั้นก็มีผู้คน
เริ่มท าตาม จนชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ “งิ้วแก้ผ้า” (ไทยรัฐออนไลน์. 4 เมษายน 2561)   การแก้บน
ลักษณะนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ทรรศนะไว้อย่างหลากหลาย เช่น พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ได้
ให้ทรรศนะไว้ว่า 

การแก้บนด้วยการแก้ผ้าวิ่งหรือร าถวายนั้นไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง แค่เอาลิเกไป
บนบานศาลกล่าวหน้าพระพุทธรูปก็ถือว่าผิดแล้ว ซึ่งการบนบานนั้นไม่มีสอนในทางพุทธศาสนา แต่ถ้า
เขาไปบนพระพุทธรูปแล้วเขาโชคดี บนให้ลูกที่ลูกป่วยหนักแล้วลูกหายจากอาการป่วย แม้บอกว่าการ
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กระท าฟ้อนร าต่อหน้าพระพุทธรูปไม่ถูก แต่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและเพ่ือความสบายใจ ว่า
เขาได้ท าเพราะเขาไปบนไว้แล้ว ก็ไม่ผิดนัก แต่ก็ควรอยู่ในกรอบที่ไม่อุจาดหรือส่อไปในทางอนาจาร
จนเกินไป (พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2561) 

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันลักษณะหรือวิธีการของการบนและการแก้บนของชาว
พุทธในสังคมไทยอาจเพ่ิมความแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของมนุษย์ การบนและ
การแก้บนนั้นอาจท าหน้าที่เป็นที่พ่ึงให้มนุษย์เมื่อยามเกิดทุกข์ได้ เป็นการช่วยลดความวิตกกังวลและ
สร้างความม่ันใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือ ถึงแม้บางคนไม่มั่นใจเต็มที่ในผลของการบนนั้น อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากการบนเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เราจึงควรวิเคราะห์การบนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยว่าเป็นอย่างไรตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ดังจะน าเสนอ
ในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยตามค าสอนในพระพุทธศาสนา 

 
ความเชื่อในเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ อิทธิปาฏิหาริย์และพฤติกรรมทางไสยศาสตร์

ต่างๆ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ประชาชนพยายามแก้ปัญหาสร้างความสันติสุขให้แก่ตนเองและ
ชุมชน ความพยายามดังกล่าวท าให้ลัทธิวิญญาณนิยม (Animism) แทรกซึมเข้าสู่พระพุทธศาสนาใน
เวลาต่อมา และได้แปรเปลี่ยนพระพุทธศาสนาแนวจารีตนิยมไปเป็นพระพุทธศาสนาแบบผสมผสาน 
(Syncretic Buddhism) ซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนาที่นับถือทั้งพระรัตนตรัย ผีสางเทวดา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์เวทมนต์คาถาตลอดจนพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ต่างๆ และผู้ที่เชื่อใน
พระพุทธศาสนาแบบผสมผสานนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นประชาชนทั่วไปทั้งในเมืองและใน
ในชนบท จึงเรียกพระพุทธศาสนาแนวนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาแบบประชานิยม (Popular 
Buddhism) (ภัทรพร สิริกาญจน, 2553 น.38) 

จากปรากฏการณ์การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยในปัจจุบันพบว่า มีชาว
พุทธไทยบางส่วนที่ยอมรับนับถืออ านาจดลบันดาลและหวังพ่ึงอิทธิปาฏิหาริย์ ท าให้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะ
ได้ศึกษาในบทนี้ เพ่ือหาความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องเทวดา 
พุทธานุภาพ บูชา อนุสสติ หลักกรรม และการพ่ึงตนเอง รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางการบนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมตามหลักการพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 
4.1 ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของการบนกับค าสอนในพระพุทธศาสนา 
 

เนื่องจากในพระพุทธศาสนาไม่มีค าสอนในเรื่องการบนโดยตรง และในทางปฏิบัติ ชาว
พุทธไทยในสังคมปัจจุบันก็ยังมีวัฒนธรรมในเรื่องการบนบานศาลกล่าวนี้อยู่ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงหวังจะ
ศึกษาความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของการบนกับค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์ว่า การบนและการแก้บนลักษณะใดที่ไม่เหมาะสม และการบนและการแก้บนใดที่เหมาะสม
หรือที่พระพุทธศาสนาพอรับได้ เพ่ือหาความเหมาะสมหรือทางออกของปัญหาเกี่ยวกับการบนและ
การแก้บนตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
4.1.1 เทวดา 

การบนของชาวพุทธในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับค าสอนหรือความเชื่อเรื่อง
เทวดา กล่าวคือ ชาวพุทธไทยเชื่อว่า การบนเพ่ือขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่หวังเป็นไปได้ด้วยอ านาจ
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ของเทวดาซึ่งจัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธไทย การบนด้วยความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดาจะเป็นการบนที่พออนุโลมได้เพราะแม้ไม่ได้เข้ากับ
ค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรงเนื่องจากพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้บนเทวดา แต่ก็ไม่ได้ขัดแย้ง
อย่างรุนแรงเพราะเทวดาอาจจะช่วยเหลือผู้บนได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎแห่งกรรม 

การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธในสังคมไทยเกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่า รูป
เคารพอย่างพระพุทธรูปมีเทวดาสิงสถิตหรือรักษาอยู่ และมีเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้หรือสถานที่
ต่างๆ โดยเชื่อว่า เทวดาเหล่านี้มีฤทธิ์ มีความสามารถจะช่วยเหลือผู้ที่มาบนหรือผู้ที่มาขอความ
ช่วยเหลือได้ ดังที่พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ได้ให้ทรรศนะที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เรื่องเทวดาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถือ ความว่า 

การบนรูปเคารพกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือการบนรูปเคารพรัชกาลที่ 5 
เคยมีคนบนแล้วคิดว่าได้ส าเร็จดังที่ขอ การบนแล้วส าเร็จส าคัญที่มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ตรงนั้น
หรือไม่ แล้วเทวดาเขาจะช่วยเรา (พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2561)   

ความเชื่อและการบนตามความเชื่อในลักษณะดังกล่าวนี้ถือได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับค าสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องเทวดา เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่ามีเทวดาซึ่งใน
ที่นี้คืออุบัติเทพอยู่จริง เทวดาเหล่านี้มีฤทธานุภาพสามารถท าร้ายและช่วยเหลือมนุษย์ได้  

อย่างไรก็ตาม การบนจะส าเร็จขึ้นได้อาจสัมพันธ์กับเรื่องกรรมในอดีตและกรรม
ในปัจจุบันของแต่ละบุคคล หากบุญกุศลกรรมที่ท ามาในอดีตมีไม่พอ เทวดาจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
แต่หากมีบุญกุศลกรรมที่บ าเพ็ญมาดี เทวดาย่อมให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้ ส าหรับกรรมใน
ปัจจุบัน หากผู้ที่บนมีนิสัยเกียจคร้าน ชอบประมาท กระท าแต่อกุศลกรรม เทวดาย่อมไม่ช่วยเหลือ 
เพราะไม่เห็นซึ่งการมีความเพียรพยายาม ส่วนหากผู้บนมีความมุ่งมั่นตั้งใจกระท าด้วยความเพียรด้วย
พละก าลังจากตนเองส่วนหนึ่ง เทวดายินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือ จึงมีกุศลกรรมดีมาแต่อดีตชาติด้วย
แล้ว จึงช่วยส่งผลให้การบนนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555, น.958)  

ดังนั้น การบนและการแก้บนจะสอดคล้องกับค าสอนเรื่องเทวดาได้ หากมีความ
เชื่อและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาคือ แม้จะบนด้วยความเชื่อเรื่อง
เทวดาก็จริง แต่ควรเข้าใจว่าต้องมีกุศลกรรมคือ ผลบุญ (กรรมในอดีต) และการกระท าความดีในขณะ
ปัจจุบัน (กรรมในปัจจุบัน ) ได้แก่ ความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจกระท าสิ่งนั้น เทวดาจึงจะให้ความ
ช่วยเหลือ บันดาลให้เป้าหมายที่เราวางไว้ส าเร็จ แสดงว่าชาวพุทธสามารถบนบานศาลกล่าวเทวดาได้ 
แต่ไม่ควรรอคอยให้มันส าเร็จเพราะฤทธิ์ของเทวดาบันดาลเพียงอย่างเดียว 

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก เดินทางไปยังสุวรรณภูมิ
หมายที่จะท าการค้า แต่เรือกลับอัปปางเพราะเจอลมมรสุม พ่อค้าทั้งหลายต่างพากันบนบานของให้
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เทพยดาช่วย แต่พ่อค้าเหล่านั้นกลับจมหายไปในกระแสคลื่น ท าไมเทพยดาจึงไม่ช่วยเหลือพ่อค้า
เหล่านั้น แต่พระมหาชนกกลับเสวยอาหารให้อ่ิมท้อง มุ่งแหวกว่ายเพ่ือให้ไปถึงฝั่งด้วยความเพียร
พยายาม ผ่านไปถึง 7 คืน ด้วยอกุศลกรรมในอดีตชาติของพระมหาชนกท าให้นางมณีเมขลา เทพธิดา
ผู้ตรวจตรามหาสมุทรลืมท าหน้าที่ตรวจตรามหาสมุทรไปถึง 7 วัน หลังจากนั้นกุศลกรรมของพระนาง
มหาชาติที่บ าเพ็ญมาจึงส่งผลให้นางมณีเมขลาระลึกได้ว่าต้องตรวจตรามหาสมุทร จึงเหาะจากวิมาน
มาตรวจตรามหาสุมทรตามหน้าที่ทันที จนได้มาพบพระมหาชนกทรงก าลังแหวกว่ายอยู่ท่ามกลาง
มหาสมุทร แล้วอุ้มพระมหาชนกไปส่งยังกรุงมิถิลา  

จากเรื่องมหาชนกชาดกสามารถเปรียบเทียบกับค าสอนเรื่องเทวดากับการบน ว่า
หากเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เทวดาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ดังพระมหาชนกที่ไม่ได้ร้องขอให้
เทพยดาช่วย พระองค์ทรงลงมือท าด้วยความเพียรของพระองค์ แต่ด้วยกุศลกรรมที่ทรงบ าเพ็ญมา
หลายพระชาติ ส่งให้นางมณีเมขลามาพบเข้าแล้วให้ความช่วยเหลือ  

ดังนั้น การบนและการแก้บนจะสอดคล้องกับค าสอนเรื่องเทวดาได้ หากมีความ
เชื่อและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ แม้จะบนด้วยความเชื่อเรื่อง
เทวดา แต่ก็ต้องเข้าใจว่าควรท าอย่างไร เทวดาถึงจะช่วยมนุษย์ได้ เราควรพยายามช่วยตนเองและท า
ความดีก่อน ไม่ใช่นั่งรอให้เทวดามาช่วย หากบนด้วยความเชื่อและการปฏิบัติในลักษณะตรงกันข้าม 
จะเป็นการบนที่ขัดแย้งกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง 

4.1.2 พุทธานุภาพ 
ในปัจจุบันยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพุทธานุภาพ ในลักษณะที่ว่าแม้พระพุทธองค์จะ

ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม แต่พลังอ านาจหรือพุทธานุภาพของพุทธองค์ยังคงหลงเหลืออยู่ ชาวพุทธ
ไทยเราก็มักจะเชื่อว่ารูปเคารพที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปนั้น มีพลัง
อ านาจหรือที่เรียกว่าพุทธานุภาพ สามารถดลบันดาลให้ผู้ที่บนบานศาลกล่าวนั้นประสบผลส าเร็จได้
ตามต้องการ ดังนั้น การบนด้วยความเชื่อเรื่องพุทธานุภาพจึงดูไม่ขัดกับหลักธรรมเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
และอิทธิวิธีมากนัก แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันความมีจริงของพุทธานุภาพในปัจจุบันอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม การบนด้วยความเชื่อเรื่องพุทธานุภาพถึงจะขัดแย้งกับค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพราะพุทธานุภาพไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมได้ (เช่นเดียวกับเทวดา) กล่าวคือ หาก
เราบนในสิ่งที่เกินวิสัย เช่น บนขอให้สุขภาพแข็งแรง แต่ตัวเองไม่ดูแลสุขภาพเลย พุทธานุภาพแม้จะมี
จริง ก็ไม่สามารถท าให้การบนนั้นส าเร็จ และหากบุญเก่าเราไม่มีและไม่ได้พยายามท าความดีหรือ
พยามแก้ปัญหาด้วยตนเองเลย  พุทธานุภาพก็ไม่สามารถช่วยได้เช่นกัน เพราะเป็นการขัดแย้งต่อ
หลักธรรมเรื่องกรรม 
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อนึ่ง พุทธานุภาพเป็นพลังอ านาจที่เกิดจากพระพุทธเจ้า เป็นพลังที่บริสุทธิ์และ
แรงกล้า เพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปราศจากแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ในการบนบานศาลกล่าวเ พ่ือ
จะขอบารมีจากท่านนั้น เราในฐานะปุถุชนหากหวังพ่ึงพลังอันบริสุทธิ์จากพระพุทธองค์ ควรขอในสิ่งที่
ดีงาม และควรขอในสิ่งที่เป็นไป เพ่ือการละความชั่ว ท าความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ แล้วควรน้อมน า
คุณงามความดีของพุทธเจ้ามาปฏิบัติตาม ให้อยู่ในศีลธรรม แล้วการปฏิบัติตามนี้จะท าให้เกิดพลังบุญ
ส่งผลให้สอดรับกับพลังอ านาจของพระพุทธเจ้า ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาได้ 

4.1.3 บูชา 
การบนของชาวพุทธในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับการบูชา เพราะในการบน

นั้นมีการบูชาอยู่ด้วย คือการน าดอกไม้ ธูป เทียน อาหารหรือของคาวหวาน ไปบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 
เนื่องจากเชื่อว่า การบูชาดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การบนของตนส าเร็จ การบูชาในลักษณะที่มีการบน
บานอยู่ด้วยจึงมีส่วนที่สอดคล้องกับค าสอนเรื่องการบูชา หากท าด้วยความเชื่อว่า บุญที่เกิดจากการ
บูชา รวมทั้งอ านาจของเทวดาหรือพุทธานุภาพ จะสามารถช่วยให้ส าเร็จได้หากตนเองพอมีบุญเก่าที่
ท าให้อ านาจเหล่านั้นช่วยได้ และตนเองก็พยายามท าความดีพร้อมทั้งช่วยเหลือตัวเองไปด้วย ไม่ได้รอ
ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ได้แสดงทรรศนะ
เกี่ยวกับการบูชาไว้ว่า  

พระพุทธองค์ตรัสว่า ปูชา จ ปูชะนียานัง เอตัมมังคละมุตมัง บูชาบุคคล
ที่ควรบูชา ก็จะมีความเจริญ  ในที่นี้ ความหมายของการบูชานั้นไม่ได้บูชาในลักษณะของ
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ควรบูชาในคุณงามความดีของท่าน ปฏิปทาของท่าน แล้วก็น้อมน าคุณธรรมของ
ท่านมาประพฤติปฏิบัติ แล้วจะเป็นมงคลจะเจริญ ยกตัวอย่าง เรากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
อย่างเช่นพระพุทธรูป หรือแม้แต่วีรบุรุษอะไรก็ตาม เราไปกราบไปไหว้เราไม่ได้ไหว้ในฐานะ
ว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ในกรณีที่เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธร ไหว้แล้วเราก็บน
บานศาลกล่าว เป็นความเชื่อของคนไทย แต่จริงๆ เราไปไหว้หลวงพ่อโสธรหรือไหว้พระ มี
จุดประสงค์คือไหว้ความดีของท่าน แล้วเอาความดีของท่านมาประพฤติปฏิบัติมันก็จะเป็น
มงคลต่อชีวิต (พระราชปริยัติมุนี, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2561) 

ทรรศนะของพระราชปริยัติมุนี  ท่ านแนะการบูชาที่ ถูกต้องในหลักของ
พระพุทธศาสนา นั้นคือบูชาคุณงามความดีของบุคคลที่ควรบูชา ดูคุณธรรมของบุคคลนั้นๆเป็น
ตัวอย่างแล้วน ามาปฏิบัติตาม ชีวิตเราก็จะมีความเจริญยิ่งขึ้นนั้นคือมงคลที่เกิดกับตัวเรา 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการบูชาด้วยการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมี
ผลต่อการให้สิ่งที่เราปรารถนาส าเร็จแล้ว ตามหลักธรรมเรื่องกรรม บุญที่เกิดจากการบูชาด้วยการ
ปฏิบัติตามที่กล่าวมานั้นและการบูชาด้วยอามิสมีดอกไม้เป็นต้น ยังอาจช่วยให้สิ่งที่เราปรารถนาส าเร็จ
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ได้ด้วยเช่นกัน  การบูชาด้วยอามิสและการปฏิบัติจึงมีส่วนช่วยให้การบนส าเร็จได้ หากบุญเก่ามีพอ
และไม่มีวิบากของอกุศลกรรมที่มีก าลังมาขัดขวาง 

ดังนั้น การบนของชาวพุทธในสังคมไทยด้วยความเชื่อเรื่องการบูชาแม้จะไม่
สอดคล้องกับค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยตรง เนื่องจากไม่ได้มีค าสอนให้บนและให้บูชาเพ่ือขอสิ่ง
ที่ปรารถนาแต่ไม่ถึงกับขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หากมีความเชื่อและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา เพราะมีส่วนที่สอดคล้องกับค าสอนเรื่องการบูชาและค าสอนอื่น ๆ มีค าสอนเรื่อง
กรรมเป็นต้น ของพระพุทธศาสนา 

4.1.4 อนุสสติ  
การระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการบนของชาวพุทธในสังคมไทยยังมีความเกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติอนุสติบางประเภทของพระพุทธศาสนา การบนให้เหมาะสมควรเป็นกุศโลบายในการ
ท าบุญด้วยอย่างหนึ่ ง คือการมีอนุสติ  (ระลึก) ซึ่ งการระลึกเป็นสมถกรรมฐานชนิดหนึ่ งใน
พระพุทธศาสนา และบุญที่เกิดจากการบ าเพ็ญอนุสติดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยให้การบนส าเร็จได้ตาม
เงื่อนไขของค าสอนเรื่องกรรม 

อนุสสติในมหานามสูตรเป็นพระสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักอนุสสติ
กัมมัฏฐาน 6 ประการ ได้แก่ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติและเทวตา
นุสสติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า อริยสาวกย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ (องฺ.ปญฺจก. 22/10/421-425) 

บางคนอาจเข้าใจว่าการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเดียวกันกับพุทธานุสสติ ซึ่งผู้วิจัย
จะวิเคราะห์ให้เข้าใจหลักการของวิธีการเจริญพุทธานุสสติ การเจริญพุทธานุสสตินี้ มิใช่การสวด
สาธยายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องรู้จักความหมายของพระพุทธคุณแต่ละบทด้วย จึงจะชื่อว่าเป็น
พุทธานุสสติ วิธีปฏิบัติคือ ผู้ปฏิบัติไปสู่สถานที่สงัด รักษาจิตไว้ไม่ให้ถูกรบกวน ไม่ฟุ้งซ่าน ตั้งใจระลึก
ถึงพระพุทธคุณท้ังหมดหรือบทใดบทหนึ่ง พระพุทธคุณ 9 บท ตามที่สาธยายว่า 

 “อิติปิ โส ภควา อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺต
โร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ ภควา” 

 แปลว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงเป็นพระอรหันต์ 
ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ทรงเป็นผู้เสด็จไปดี ทรง
เป็นผู้รู้แจ้งโลก ทรงเป็นผู้หักท าลายโทษทั้งหลาย 

ซึ่งในพระพุทธคุณทั้ง 9 บทยังมีการอธิบายโดยละเอียด เช่น บทว่า อรห  ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายบทว่า อรห  ไว้ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลาย 
(2) เป็นผู้ก าจัดอริทั้งหลาย 
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(3) เป็นผู้หักซึ่งก าทั้งหลาย 
(4) เป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น 
(5) ไม่มีที่ลับในการท าบาป (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ), 2554, น.343-345) 
ดังยกมากล่าวข้างต้น การจะท าพุทธานุสติไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เพียงการสวดมนต์

อ้อนวอนขอพรจากพระพุทธเจ้า แต่พุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมี
พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ที่พระองค์ทรงแสวงหาหนทางดับทุกข์ได้ 
และได้ตรัสสอนมวลมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ท้ังปวง ดังนั้นการบนบานต่อพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นพุทธา
นุสติ เช่นเดียวกันการจะท าอนุสสติที่เรียกว่าสังฆานุสตินั้น ต้องเป็นการระลึกถึงพระสงฆ์คือน้อมจิต
ระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ์ ซึ่งการบนบานต่อพระสงฆ์นั้นบางครั้งเราไม่ได้ตระหนักใน
พระคุณของท่าน หากแต่เราบนบานต่อท่านเพียงเพ่ือหวังผลบางประการจากท่าน การบนบานต่อ
พระสงฆ์จึงไม่ถือเป็นการท าสังฆานุสติที่ถูกต้อง ส่วนในเรื่องเทวตานุสตินั้นเป็นการระลึกถึงเทวดาคือ
น้อมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู้และพิจารณาเห็นคุณธรรมอันท าให้บุคคลเป็นเทวดา ฉะนั้น
การที่ระลึกถึงเทวดาแต่ไม่ตระหนักในพระคุณและคุณธรรมของเทวดาอย่างแท้จริง ก็ไม่ถือว่าเป็นการ
ท าเทวตานุสติ  

การบนบานที่คนไทยเข้าใจว่าเป็นกุศโลบายในการท ากรรมฐานเรื่องอนุสสติ 
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นความเชื่องมงาย เชื่อแบบตามๆ กัน การจะเคารพนับถือในสิ่งใดนั้นควรที่จะเคารพใน
คุณธรรมและพระคุณของท่านที่มีต่อเรา ไม่ควรสร้างเงื่อนไขในการเคารพ เช่น ถ้าสมปรารถนาตามที่
บนบาน จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ การแสดงความเคารพแบบมีเงื่อนไขเช่นนี้ เป็นการลดทอน
ศรัทธาที่ดีงามท่ีมีในจิตใจของเราให้ไม่มีความเจริญงอกงาม 

ดังนั้น การบนในลักษณะเป็นกุศโลบายเพ่ือให้ได้ท าอนุสสติ จึงไม่ได้ขัดแย้งกับค า
สอนทางพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่ใช่การท าอนุสสติที่ถูกต้อง  

4.1.5 กรรมและการพึ่งตนเอง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนเชื่อในเรื่องของ กรรม คือ 

เมื่อกระท าการเช่นใด ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นเรื่องของกรรมที่
ตัวเองท าไว้ ชีวิตและความปรารถนาต่างๆ ในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวเองหรือต้องพ่ึงตนเอง การ
บนหรือการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมและการพ่ึงตนเอง 
กล่าวคือการบนจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมและความเพียรของตัวผู้บนเอง การดลบันดาลของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อย่างเทวดาก็ขึ้นอยู่กับเรื่องกรรมและการพ่ึงตนเองเช่นกัน 

 ปัญหาที่เกิดกับชาวพุทธไทยในเรื่องความส าเร็จของการบนคือ ความเข้าใจผิด
หรือความสงสัยว่า การบนนั้นส าเร็จได้ด้วยอ านาจบุญของตนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแน่ เพราะส าหรับวิถี
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ชีวิตของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยังมีความเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับหรือพลังอ านาจพิเศษ ที่สามารถ
ดลบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ เช่น เทวดา ผี และวิญญาณทั้งหลาย ท าให้บางครั้งสิ่งที่มนุษย์เราบน
บานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วส าเร็จผลอย่างเหลือเชื่อนั้น เป็นที่น่าสงสัยว่าเกิดจากสิ่งใด หรืออาจด้วย
เพราะอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาล หรือเป็นเพราะผลจากการกระท า (กรรม) ของตัวเราเอง ซึ่งใน
ความเป็นจริงตามหลักการทางพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยมีเรื่องกรรมและการ
พ่ึงตนเองเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จหรือไม่ของการบน ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมาย
และมุมมองเก่ียวกับหลักกรรมและการพ่ึงตนเองไว้ ดังนี้ 

4.1.5.1 หลักกรรม 
การบนนั้นเป็นอีกหนึ่งทางที่จะเรียกขวัญและก าลังใจในการสร้างกรรมดี

เพ่ือให้ส่งผลในทางที่ดีหรือเป็นอีกก าลังที่จะส่งผลให้การบนนั้นมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จได้
อย่างไรก็ตาม หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยดลบันดาลให้แก่ผู้ที่บนบานศาลกล่าวได้จริง คงต้อ งมี
เงื่อนไข นั่นคืออยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกไม่มีใครสามารถหนีกฎแห่งกรรมได้ 
ฉะนั้นหากไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อน ไม่มีความพยายามเสียก่อน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะมีขอบเขตในการ
ช่วยเหลือ เราจึงควรต้องสร้างกรรมดี ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วกุศลเหล่านั้นจะส่งผล 
ประกอบกับอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระรัตนตรัย ย่อมช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส าเร็จ
ประโยชน์ในทางท่ีชอบได้ 

ดังนั้น การบนด้วยความเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างถูกต้องจึงไม่ได้ขัดแย้ง
กับหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง เพราะผู้บนเห็นว่าการบนเป็นเพียงกุศโลบายหรือ
เครื่องมือในการท าบุญและให้ก าลังใจเนื่องจากความส าเร็จของการบนขึ้นอยู่กับกรรมของตนเองทั้งที่
เป็นอดีตและปัจจุบัน หากบนแล้ว เกียจคร้านหรือท าชั่ว การบนนั้นก็ยากจะส าเร็จ 

4.1.5.2 การพึ่งตนเอง 
ตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้รู้จักการพ่ึงตนเอง มิใช่ให้เป็น

การร้องขอเพ่ือให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ แต่ในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกต ว่าบุคคลในสังคมนิยมร้อง
ขอเพ่ือให้สิ่งที่ตนเองนับถือช่วยเหลือมากกว่าการที่จะพยายามท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เมื่อมนุษย์มี
ความเชื่อในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มนุษย์หาค าอธิบายไม่ได้ ต่อมาเมื่อมีพระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนและความเชื่อเดิมยังคงอยู่ ความคิดเก่าและความคิดใหม่ก็ปะปนกัน หนังสือพุทธธรรมของท่าน
พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโต (2538) ได้อธิบายไว้ว่าพระพุทธศาสนาของชาวบ้านที่ปรากฏใน
สังคมไทย เป็นพุทธศาสนาที่ยังมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา เพราะแต่ก่อนคนไทยยังเชื่อเรื่องผีสาง
เทวดา ตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีลักษณะของการวิงวอน ขอร้อง และมีการตอบแทน
บุญคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  
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หากคนใดไม่รู้จักพ่ึงตนเอง คอยแต่ตระเวนบนบานศาลกล่าวต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ลงมือกระท าอะไรเลย รอหวังพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล สิ่งที่บนบานหรือที่หวังก็ไม่
อาจเกิดผลได้ เพราะคอยแตโ่ชคลาภวาสนา ดังทรรศนะของแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ความว่า 

ถ้าบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบุคคลนั้นก็จะไม่ขวนขวายในการท างาน
ในการด าเนินชีวิตในทางสร้างสรรค์ คอยแต่โชควาสนาให้ดลบันดาล ส่วนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสอนให้พ่ึงตนเอง ท าด้วยตนเอง มีตนเป็นที่พ่ึง เช่น ถ้าเป็นนักเรียนอยาก
สอบได้คะแนนดีๆ ต้องขยันหรือถ้าอยากรวยก็ต้องขยันหมั่นเพียร หลักธรรมที่ท าให้รวย คือ  

1. อุฏฐานสัมปทา  ขยันเกาะติดสถานการณ ์
2. อารักขสัมปทา  รักษาทรัพย์ที่หาได้มา 
3. กัลยาณมิตตตา  มีเพ่ือนดีแนะน าทางที่ด ี
4. สมชีวิตตา   มีความเสมอต้น เสมอปลาย  
เมื่อรวยแล้วให้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างระมัดระวัง เหมือนโบราณว่า ถ้า

อยากรวยแล้วอยู่อย่างคนรวยจะไม่รวย ถ้าอยากรวยอยู่อย่างคนจนแล้วจะรวย หลักอิทธิบาท 4 
เป็นหลักธรรมที่ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน คือ 

หลักฉันทะ ความรักในวิชาการหรืออาชีพนั้นๆ ฝึกให้มีความ
ช านาญมีความรักในอาชีพนั้นในศิลปะนั้น 

หลักวิริยะ ความขยันในการเรียน การท างาน การประกอบอาชีพ
ต่างๆ ความขยันจะท าให้ประสบความส าเร็จดังความส าเร็จของพระมหาชนก ที่เรือแตกกลาง
มหาสมุทรคนในเรือตายหมด แต่พระมหาชนกยังมีความเพียรพยายามว่ายหาฝั่ง ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่เห็นฝั่ง ท้ายที่สุดก็ชนะอุปสรรคไปได้ 

หลักจิตตะ จิตใจที่มุ่งมั่นและหนักหน่วงในสิ่งที่ท าการงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

หลักวิมังสา ใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตุและผลประโยชน์และมิใช่
ประโยชน์ปัญญาน าพาให้มีความสุข (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

นอกจากนี้  พระธรรมกิตติ เมธี  (เกษม สญฺญโต) ยั งให้ทรรศนะที่
สอดคล้องกันว่าคนเราควรรู้จักพ่ึงตนเองก่อน ก่อนที่จะพ่ึงใครหรือพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความว่า 

แม้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้แนะน าให้ นับถือพระองค์อย่างสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ แต่นับถืออย่างว่าพระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมแล้วน ามาบอกให้ เรียกว่าเป็นผู้มี
คุณูปการ มีการที่จะให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยการปฏิบัติ พระองค์ค้นหามันได้ด้วยการปฏิบัติ ไม่ใช่
ไปนั่งบนบานกับใครที่ภูเขาในถ้ าไหน ต้องฝึกกันชนิดที่ว่าแทบเอาชีวิตไม่รอด แต่พอได้
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มาแล้วพระองค์ก็ทรงมองเห็นแล้วว่ามันยากแต่ในที่สุดก็สอน ในที่สุดก็มีผู้ เห็นตาม 
เพราะฉะนั้นพระพุทธก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี เป็นผู้ที่มีหลักการยืนยันชัดเจนแล้ว แต่
เรามาท าให้มันขัดกันกับค าสอนของพระพุทธเจ้าซะเอง เพราะปฏิบัติไม่จริงจัง จึงได้ผลไม่
จริงจัง พอได้ผลไม่จริงจังก็จึงคิดไปว่าเราพ่ึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วไม่ได้อะไร 
เพ่ือนเขาไปบนหลวงพ่อศรีสุทโธแล้วรู้สึกว่าได้ดีกว่า ถูกหวยบ่อยก็เลยแห่กันไปในท านองนี้ 
ส่วนที่ไม่ได้ก็มีมาก แต่ไม่ได้มีใครพูด ไม่ได้มากกว่าได้ แต่คนเป็นพันเป็นหมื่นมันก็ต้องมีที่แทง
เลขได้บ้างและพอมีคนถูกก็ไปมองว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ สิ่งนี้คือความเข้าใจผิดที่ไม่พ่ึงก าลังของ
ตัวเอง ถ้าจะขยันหมั่นเพียร มันส าเร็จได้ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พ่ึงตัวเอง อัตตา หิ 
อัตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน (พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) สัมภาษณ์ , 13 
กุมภาพันธ์ 2561) 

พระพุทธศาสนาของชาวบ้านก็จะมีเรื่องของการวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตน
เคารพนับถือ มีการกราบไหว้ การขอร้อง ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม เช่น เรื่องการเจ็บป่วยก็ขอให้
หายป่วย เรื่องการงานก็ขอให้ได้ต าแหน่งเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน แม้แต่การท าเกษตรก็ขอให้มีผลผลิต
มากๆ ค้าขายก็ขอให้ร่ ารวยเงินทอง แม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภยังต้องอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พุทธ
ศาสนาของชาวบ้านมีความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์เชื่อว่าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจเหนือมนุษย์มีปาฏิหาริย์เมื่อตัวเราเคารพก็จะท าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาและช่วยเหลือ
จึงท าให้มีการบนบานเกิดข้ึน  

ทั้งนี้สิ่งที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวไร่ ชาวนาและผู้ใช้แรงงานต้องการ
มากที่สุด ก็คือความสุขในโลกปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ ไม่ใช่ชีวิตในอุดมคติอันห่างไกล ตราบใดที่
นิพพานซึ่งเป็นอุดมคติทางพระพุทธศาสนายังมีความหมายไม่ชัดเจนส าหรับพวกเขา และพวกเขารู้สึก
ว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถในการพากเพียรให้บรรลุได้ พวกเขาก็ไม่สนใจและไม่ปรารถนาในการ
เข้าถึงแต่อย่างใด สิ่งที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในสังคมไทยปรารถนาก็คือ การเกิดใหม่ในสภาวะที่ดีกว่าเดิม 
เช่น เกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งหรือในสรวงสวรรค์ หรือแม้แต่ในโลกพระศรีอาริย์ผู้จะมาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป (ภัทรพร สิริกาญจน, 2553 น.42)  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การพ่ึงตนเองโดยมีหลักอิทธิบาท 4 คือ มีความ
พอใจในวิชาชีพของตน มีความขยัน มีความตั้งใจ และใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตุและผลนั้นจะส าเร็จ
ประโยชน์ได้มากขึ้น เพราะอิทธิบาทคือทางแห่งความส าเร็จ หากผู้ที่ยังต้องหวังที่พ่ึงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยู่ ก็ควรศึกษาหรือลองปฏิบัติในธรรมข้ออิทธิบาท 4 นี้ เป็นการพ่ึงตนเองไปก่อน โดยที่ไม่ต้องรอให้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นบันดาลผลให้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนั้น จะบันดาล
ให้สมประสงค์ได้เมื่อใด อีกทั้งหากคนเรามัวแต่รอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ แต่ตนเองไม่กระท าอันใด
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เลย ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่คนผู้นั้นต้องการ ซึ่งหากกล่าวไปแล้วนั้น หลักการพ่ึงตนเองนี้
ก็สอดคล้องกับหลักกรรม เพราะการที่ผู้คนกระท าการใดๆ คนผู้นั้นย่อมได้ตามที่ตนกระท า ดั่งค า
กล่าวที่ว่า “ท าอย่างไร ได้อย่างนั้น” 

ตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาข้างต้น หากจะ
พิจารณาว่าการบนนั้นสอดคล้องหรือขัดกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากทรรศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย สามารถแบ่งออกได้เป็นสองความเห็น  

ดั งนั้ น  กรณี ที่ เห็ นว่าการบนนั้ นขัดกับหลักธรรมค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ดังทรรศนะของแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ที่มองว่าการบนนั้นขัดกับหลัก
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากหากใช้หลักกรรมและการพ่ึงตนเองแล้วย่อมขัด เพราะถ้า
หากคนบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคอยแต่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล ก็จะท าให้คนผู้นั้นไม่ขวนขวายใน
การด าเนินชีวิต (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561)  

นอกจากนี้  เดโชพล เหมนาไลย ได้ให้ทรรศนะเพ่ิมเติมที่สนับสนุน
ความเห็นว่าการบนนั้นขัดกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ความว่า  

การบนนั้นผิดที่ความเข้าใจผิดตั้งแต่แรก และที่ส าคัญที่สุดคือมัน
ผิดหลักการ เพราะการบนถือว่าขัดแย้งกับเรื่องกรรมวาท กิริยาวาท คือการที่ต้องลงมือ
กระท า ตามหลักการของพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมถือว่าขัดแย้งตาม
หลักนี้อย่างชัดเจน การบวงสรวงอ้อนวอนแบบลัทธิบูชาพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมันเป็นทิฏฐิที่
พระพุทธศาสนาปฏิเสธทั้งสิ้น (เดโชพล เหมนาไลย, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม2561) 

จากทรรศนะของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การบนนั้น
ถือว่าขัดกับหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนหากมองในเรื่องหลักกรรมและการ
พ่ึงตนเอง อีกทั้งในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้สอนให้คนงมงาย เชื่อไสยศาสตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่
สอนให้ผู้คนกระท าดี ประพฤติดี รู้จักประกอบสัมมาอาชีพ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  อย่างไรก็ตามหากมอง
ในสังคมพุทธไทยในปัจจุบันแล้วการบนก็ไม่ได้ถือว่าขัดกับหลักธรรมเสียทั้งหมด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมการบนของผู้บนเอง ดังทรรศนะของชาญณรงค์ บุญหนุน ความว่า 

การบนนั้นขัดในเรื่องกรรม แต่การเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มัน
อาจจะไม่ขัดเพราะว่าจริงๆ มี 2 ความเชื่อ ถึงแม้ว่าการบนอาจจะผิดหรืออาจจะไม่สอดคล้อง 
แต่ว่าความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อาจจะไม่ผิด แต่หากถามว่าอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
พระพุทธศาสนานั้นก็สามารถบอกได้ การไหว้ต้นไม้ จอมปลวก ภูเขา ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจ
ผิด แต่ว่าความเข้าใจผิด พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควร 
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พุทธศาสนาไม่ได้ไปบอกหรือถึงกับห้ามท า เพราะสิ่งเหล่านั้นถือ
เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถ้าจะยึดตามหลักพระวินัยก็ถือเป็นเรื่องของชาวบ้าน ชาวบ้านจะ
เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขา ชาวบ้านจะกราบไหว้บูชาสถูป ผีสาง
เทวดา ก็เรื่องของชาวบ้าน ถ้าเอาตามจริงพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ว่าถ้าถาม
ว่าเข้ากับหลักค าสอนหรือไม่นั้น ค าตอบคือ ไม่เข้า ถ้าตัวหลักค าสอนหมายถึงว่าการไปบน 
มันก็ผิดกับหลักค าสอน เพราะมันต้องอาศัยกรรมเป็นตัวตัดสิน แต่หากถามว่าการเชื่อว่ามีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ เชื่อว่ามีผู้ที่สามารถท าให้เกิดอานุภาพได้ ในแง่หนึ่งพุทธศาสนาก็เชื่อ แต่อีก
แง่หนึ่งก็มีค าสอนให้ผู้ปฏิบัติคือเน้นเรื่องกรรม จงมีต่อผู้อ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึงว่าความ
เคารพผู้ใหญ่ อายุวรรณะ สุขะ พละ มันต้องเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ มันก็จะขัดอยู่
กับในความหมายแบบนี้ (ชาญณรงค์ บุญหนุน, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2561) 

ทรรศนะข้างต้นนั้นสอดคล้องกับที่ประเสริฐ รุนรา กล่าวไว้ ความว่า 
หากมองในมุมมองแบบพุทธอุดมการณ์ การบนก็ถือว่าขัด แต่ถ้า

มองในมุมวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวบ้านก็ไม่ผิดนัก เนื่องจากสังคมไทยใน
ปัจจุบันเป็นพุทธแค่เพียงภายนอก แต่ภายในยังมีความเชื่อที่เต็มไปด้วย ความเชื่อแบบ
วัฒนธรรมผี เทพเต็มไปหมดเลย เหมือนมีพุทธเป็นเปลือกหุ้มเท่านั้นไม่ได้เป็นพุทธแท้ที่เป็น
แก่นจริงๆ ฉะนั้น กระบวนการของเราชาวพุทธเพียงเปลือกนอก จึงมองแค่รูปแบบ
กระบวนการและรูปทรงมากกว่า ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ผิด เพราะว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
นี้ แต่ถ้าหากจะมองในหลักการของพุทธแล้วก็ถือว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ของพุทธศาสนา 
(ประเสริฐ รุนรา, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) 

จากทรรศนะของผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หากจะกล่าวว่า
การบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “ขัดแย้ง” หรือ “ไม่ขัดแย้ง” นั้นไม่อาจหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน แต่กระนั้น 
การบนแม้อาจไม่ตรงกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนานัก แต่พอจะอนุโลมได้เพราะมีประโยชน์
และไม่ได้ขัดแย้งอย่างรุนแรงในบางกรณี เนื่องจากการบนเป็นเรื่องทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง เป็นกุศโล
บายหรือเป็นสิ่งที่ให้ก าลังใจคนได้ เพียงแต่ต้องท าให้ถูกวิธี คือผู้บนต้องพยายามด้วยตนเอง การบน
หากท าถูกวิธีก็จะไม่ขัดหรือพอจะอนุโลมได้ตามค าสอนเรื่องการพ่ึงตนเอง เรื่องกรรมและความเพียร 
ที่คนมักจะมองว่าขัดเพราะงมงาย ไม่ช่วยตัวเอง ท าให้ขัดกับพระพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาที วิริยวาที 
ต้องพ่ึงตนเอง 

4.1.6 อธิษฐาน  
       เรื่องอธิษฐานเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญ เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนต้องท าความ

เข้าใจให้ถูกต้อง จากที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ท าให้เห็นกรอบที่ชัดเจนในเรื่องสัจจะอธิษฐาน คือ ยินยอม
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และปฏิบัติตามที่ตนได้กล่าวสัจจะไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยทรัพย์สมบัติ ร่างกาย หรือ
แม้กระทั่งชีวิตยังถือในค ามั่นนั้นอย่างมั่นคงในศรัทธา แต่ในประเด็นเรื่องการบนนั้นไม่ใช่การท าสัจจะ
อธิษฐาน เนื่องจากการตั้งเงื่อนไขว่า หากเกิดความสมหวังดังปรารถนาจึงจะท า เช่น หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดลบันดาลให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงจะแก้บนด้วยการปฏิบัติธรรม เอาความดีเป็นเงื่อนไขในการลง
มือท า 

    ดังนั้นชาวพุทธไทยต้องเข้าใจหลักอธิษฐานให้ถูกต้อง เพราะการบนบานเป็นการ
กระท าสัจจะอธิษฐานได้ ถ้าปฏิบัติถูกต้อง ดังเช่น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะ
อธิษฐานว่า หากพระองค์ไม่ทรงบรรลุธรรมจะไม่ยอมลุกขึ้นจากโพธิบัลลังก์ แม้ว่าเลือดเนื้อของ
พระองค์จะแห้งเหือดไปก็ตาม จากการตั้งสัจจะอธิษฐานในครั้งนั้น พระองค์ไม่ทรงหวังพ่ึงอ านาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ หากแต่พระองค์ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง พระองค์ไม่ได้ทรงสร้าง
เงื่อนไขว่า ถ้าพระองค์บรรลุธรรมพระองค์ถึงจะตั้งพระทัยประทับนั่งสมาธิไม่ยอมลุกไปไหนแม้ต้อง
แลกด้วยชีวิต 

   การอธิษฐานตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการตั้งจุดมุ่งหมายหรือความปรารถนา
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่ือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยการกระท าของตน กล่าวคือ เมื่อมีการตั้งความ
ปรารถนาแล้วก็ด าเนินตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างแน่วแน่ มีหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน เน้น
การกระท าของตนเองเป็นส าคัญซึ่ง ต่างจากการอ้อนวอนซึ่งหลังจากอ้อนวอนแล้วก็ไม่มีหลักการที่
แน่นอนว่าตนเองจะท าอะไร ให้ได้ในสิ่งที่อ้อนวอนนั้น ปล่อยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทพเจ้า  

   การน าอธิษฐานบารมีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมเป็นสิ่งที่
จ าเป็น โดยเฉพาะแก้ปัญหาเรื่องการบนบานที่อยู่นอกเหนือกรอบของพระพุทธศาสนา อธิษฐานบารมี
ก่อให้ เกิดผลดีงามต่อสังคมมากมาย ทั้ งสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่  กล่าวคือ สังคมที่น่าอยู่  มี
สภาพแวดล้อมและบุคคลในสังคมดี คือ มีใจมั่นคง ตั่งมั่นในการท าความดีต่อกันในสังคมที่ท าให้สังคม
เกิดความม่ันคง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสงบเย็น 

   สรุปได้ว่าการอธิษฐานตามหลักของพระพุทธศาสนา หมายถึง การตั้งใจเพ่ือจะท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพ่ือจะเป็นอะไรด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงมุ่งตรงต่อจุดหมาย เป็นบารมีข้อหนึ่งใน
บารมี 10 ข้อ ที่พระโพธิสัตว์จะต้องบ าเพ็ญเพ่ือความเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นหลักธรรมที่มีความ
จ าเป็นกับทุกคน ไม่เฉพาะพระโพธิสัตว์เท่านั้น กล่าวคือ การที่ทุกคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต้องมี
ความตั้งใจ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และด าเนินไปตามนั้นอย่างแน่วแน่จึงจะส าเร็จได้ 
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4.2 แนวทางการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมตามค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 

ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สนับสนุน หรือห้ามเกี่ยวกับการบนไว้อย่าง
ชัดเจน แต่ด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
การบนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะการที่ผู้คนบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะต้องการที่พ่ึงทางใจ 
ส่วนที่ดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อและการปฏิบัติตนของผู้บน รวมทั้งวิธีของการแก้บนเสียมากกว่า 
หากบนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรมเรื่องกรรมและการพ่ึงตนเองเป็นต้น และพยายามท า
ความดีพร้อมทั้ งมีความเพียรช่วย เหลือตัว เองด้วย ก็พอจะอนุ โลมให้ท าได้ตามหลักการ
พระพุทธศาสนา และหากเป็นการบนแล้วแก้บนด้วยการกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ส่วนรวม เช่น การแก้บนด้วยการปฏิบัติธรรม การท าบุญ ถวายทาน บริจาคสิ่งของ เหล่านี้ก็นับว่าไม่
ผิดนัก แต่หากเป็นการแก้บนในลักษณะอนาจาร หรือสร้างความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น ก็ถือว่าไม่สมควร  

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดประสงค์ที่เหมาะสมของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อม
ทั้งวิธีการแก้บนที่เหมาะสมตามหลักการพระพุทธศาสนา จากทรรศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
4.2.1 จุดประสงค์ที่เหมาะสมของการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ชาวพุทธไทยในปัจจุบันต่างนิยมบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือขอในสิ่งที่ตนปรารถนา แม้
พระพุทธศาสนาจะไม่ปฏิเสธอย่างชัดเจนในมุมมองของวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แต่หากจะบน
แล้วจุดประสงค์ของการบนควรเป็นในลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้บนประพฤติ ปฏิบัติเองด้วย โดยแม่ชี
กฤษณา รักษาโฉม ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกันหลักเกณฑ์การบนที่เหมาะสม ความว่า 

เกณฑ์การบนที่เหมาะสมคือ 1) เมื่อบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องขยันในการ
ขวนขวายด้วยตนเองด้วย ให้บ่นในสิ่งที่ดีๆ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 2) การบนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้าใจในสัจธรรม เรื่องความเปลี่ยนแปลง อนิจจัง เมื่อได้สิ่งที่บนมาแล้วถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงควรที่จะท าใจให้ยอมรับได้  และ 3) ไม่ควรบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือการเบียดเบียน
ผู้อื่น (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

นอกจากนี้ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)  ได้ให้ทรรศนะถึงความเหมาะสม 
และชาวพุทธไทยควรบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ความว่า 

บนได้แต่อย่าจริงจังอย่าหวังจนเกินเหตุ แล้วก็อย่าให้เกินเลยกับก าลัง
ของตัวเอง ที่จะต้องแก้บน หรือก าลังตัวเองว่าถ้าเกิดผิดหวังมาแล้ว เราเสี่ยงบุญ บุญเราไม่ถึง 
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แต่ถ้าได้ตามที่บนก็ท าตามเงื่อนไขและไม่เกินก าลังของเรา ถ้าหากผิดหวังก็ไม่เสียใจจนเกินไป 
แต่ที่ส าคัญก็คือเราควรเคารพในพระรัตนตรัย ให้การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องของขวัญ
และก าลังใจในชีวิต และท าให้การด าเนินชีวิตมีความสุขก็พอแล้ว (พระเมธาวินัยรส (สุเทพ 
ปสิวิโก), สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2561)  

จากทรรศนะข้างต้น หากจะกล่าวว่าจุดประสงค์การบนที่เหมาะสมเป็นเช่นใดนั้น 
ก็พอบอกได้ว่าต้องเป็นการบนที่ไม่ท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน กล่าวอีกอย่างคือ  จุดประสงค์หรือสิ่งที่
ต้องการจากการบนควรเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ไม่ผิดศีลธรรม เพราะการบนที่ท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน
หรือผิดศีลธรรมเป็นการบนด้วยอกุศลเจตนาเป็นอกุศลกรรมหรือความชั่วที่ ไม่ควรท า แต่ทางที่ดีก็ไม่
ควรบนเลย ชาวพุทธไทยควรยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังที่พระธรรม
กิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า 

ชาวพุทธเราไม่ควรบนเลย แต่ควรที่จะมั่นในพระรัตนตรัย และมั่นใน
ตนเอง ตนเองนี่แหละท าให้ดีที่สุดตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะน าไว้ แล้วเราจะมีโชคมี
ลาภและมีชีวิตที่มั่นคง (พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2561) 

4.2.2 การแก้บนที่เหมาะสม 
วิธีการแก้บนอย่างไรให้เหมาะสม หากอ้างตามหลักธรรมค าสอนแล้วก็ไม่อาจ

สรุปได้อย่างชัดเจน แต่หากประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับความเชื่อของชาวพุทธ
ไทยในปัจจุบัน ที่นิยมบนบานขอสิ่งต่างๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็นับว่าพอจะสามารถอธิบาย หรือแนะน า
ได้ว่าควรแก้บนอย่างไรให้เหมาะสม 

ตัวอย่างการแก้บนที่ค่อนข้างเข้าใจผิด หรือไม่เหมาะสม เช่น การแก้บนด้วยสุรา 
ยาสูบ การวิ่ง/ร าแก้ผ้า การจุดประทัด เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการแก้บนเช่นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ดังเช่นทรรศนะของแม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ความว่า 

การแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้าเป็นการแก้บนที่ไม่ควรท า เพราะการวิ่งแก้
ผ้าส าหรับสตรีเพศเป็นการกระท าที่ล่อแหลมอาจท าให้เกิดการคุกคามทางเพศ ส่วนบุรุษเพศ
นั้นคนทั้งหลายก็จะมองว่าเป็นการลามก ส่วนการจุดประทัดเป็นการแก้บนที่ไม่ควรท าเพราะ
อาจท าให้เกิดอัคคีภัยเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ (แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม , 
สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

เช่นเดียวกับทรรศนะของพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ที่เห็นสอดคล้องกัน 
โดยมีทรรศนะดังนี้ 

การแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้าไม่ควรท า เพราะไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่จะ
ชอบแก้ผ้า หรือชอบคนแก้ผ้าร าอยู่อย่างนี้ เพราะถือเป็นเรื่องพิลึก พิสดาร ทะลึ่ง และถือว่า
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ล้าสมัยเป็นอย่างยิ่ง การวิ่งหรือร าแก้บน (แก้ผ้า) ถือเป็นการกระท าที่ไม่มีหิริโอตัปปะ ความ
ละอายชั่วกลัวบาปอะไรต่างๆ หากต้องการแก้บนด้วยการแสดงควรหาวิธีการที่ไม่อุจาดตา 
หรือวิธีการที่เหมาะสม (พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2561) 

จากทรรศนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองต่างมองว่าการแก้บนด้วยการวิ่ง/ร าแก้บน 
การแก้บนด้วยอบายมุข การจุดประทัด ฯลฯ เป็นการบนที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรท า แต่กระนั้นก็มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ทรรศนะ เกี่ยวกับวิธีการแก้บนดังกล่าวไว้เพ่ิมเติมได้อย่างน่าสนใจ เช่นชาญณรงค์ 
บุญหนุน ได้ให้ทรรศนะความว่า 

ถ้าเราเอาวิธีคิดแบบสังคมสมัยใหม่ที่เน้นเสรีภาพ ถ้าการแก้ผ้าไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน แล้วไม่มีปัญหาอย่างอ่ืนตามมาก็ท าได้ตามสิทธิ์ที่จะท า แต่ต้องพิจารณาว่าการ
แก้ผ้าแก้บนมีปัญหาตามมาหรือไม่ เช่น แก้ผ้าแก้บนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใน
แง่มุมของสังคมเสรี ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะท าได้ จะขี่ม้าก้านกล้วย จุดประทัด ก็ได้แล้วแต่จะแก้
บน ซึ่งการแก้บนด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้นั้นล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน คิดสองแบบ คือ 
แบบแรกมองจากมุมสิทธิเสรีภาพของพลเมืองของแต่ละคน ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะท า แต่ถ้ามอง
แบบที่สอง ในมุมของพุทธศาสนาคือ ถือว่าการแก้บนด้วยวิธีเหล่านี้นั้นไม่สามารถท าได้ โดย
ส่วนตัวแล้วการแก้บนด้วยวิธีเหล่านี้ไม่ควร เพราะสถานที่หลายแห่งที่ผู้คนไปแก้บน เช่น วัด 
บนเจดีย์ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้น (ชาญณรงค์ บุญหนุน , สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 
2561) 

นอกจากนี้  พระเมธาวินัยรส (สุ เทพ ปสิวิโก) ยังให้ทรรศนะเพ่ิมเติม และ
สอดคล้องกับทรรศนะของชาญณรงค์ บุญหนุน ความว่า 

สมควรหรือไม่สมควรขึ้นอยู่ ในเงื่อนไขในการบนของแต่ละบุคคล 
ยกตัวอย่าง มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่บังเอิญว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีเทวดาที่ชอบ
สนุกหน่อย อาจจะเคยเป็นผู้ที่มีจิตคึกครื้น บนหัวหมูอะไรก็ไม่ให้ บนถวายกล้วย ถวายอะไรก็
ไม่ให้ แต่พอมีคนบนแก้ผ้า เกิดถูกใจดันให้ แล้วไม่มาแก้บนก็ไม่ได้ เพราะเป็นค ามั่นสัญญาที่
ให้ไว้ตอนบน พอมีคนหนึ่งบนได้ คนต่อไปก็ต้องบนตาม หากต้องบอกว่าสมควรหรือไม่
สมควรก็แล้วแต่ว่าจะมองมิติใด ถ้ามองในมิติของคนที่ไม่ได้บนก็จะมองว่าไม่ควร เพราะ
พระพุทธรูปมีไว้กราบไหว้ แล้วการที่ไปแก้ผ้าร าต่อพระพุทธรูปนั้นจะดูเหมือนพวกตันตระ 
เหมือนมหายานนอกพุทธศาสนา แต่ถ้ามองในแง่ของคนที่ไปบน ถ้าไม่ร า ไม่แก้บนก็ไม่ได้
เพราะกลัวเกิดเหตุไม่ดีขึ้นกับตน (พระเมธาวินัยรส (สุ เทพ ปสิวิโก) , สัมภาษณ์ , 21 
กุมภาพันธ์ 2561) 
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จากทรรศนะข้างต้น พบว่า วิธีการแก้บนนั้นล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ 
และการให้ความเคารพต่อสถานที่ อีกทั้งหากจะห้ามไม่ให้มีการแก้บนด้วยวิธีการแก้ผ้า จุดประทัด 
เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นการยาก แต่ควรพึงระลึกถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของตนเอง 
โดยเฉพาะผู้หญิงหากจะท าการแก้บนด้วยการวิ่งหรือร าแก้ผ้าแก้บน ควรต้องระวังและไม่สมควรท า
เป็นอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม จากการอภิปรายที่ผ่านมาทั้งหมด เราอาจสรุปได้ว่า ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การบนและการแก้บนที่เหมาะสมมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) การบนต้องท าด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการหรือค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้บนหรืออ้อนวอนขอสิ่งที่ตนปรารถนาจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ทรงสอนให้ท าความดีและเพียรพยายามด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม การบนเป็นเพียง
กุศโลบายที่มีผลทางจิตวิทยาให้มนุษย์หรือตนเองมีก าลังใจและการบนอาจส าเร็จได้เพราะกรรมของ
ตนเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเทวดาอาจช่วยได้ด้วยอ านาจของกรรมและความเพียรที่ตัวเองท าทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน การบนโดยไม่ท าความดีและไม่ใช้ความเพียรพยายามของตนเองเป็นการบนที่ขัดแย้ง
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2) ผู้บนต้องพยายามท าความดีและใช้ความเพียรในการท าสิ่งที่เป็นปัจจัยให้
เกิดผลในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือสิ่งที่ตนได้บนขอไว้ ไม่ใช่เกียจคร้านหรือท าความชั่วซึ่งจะกลายเป็น
ปัจจัยที่ท าให้สิ่งที่ตนบนนั้นเกิดได้ยากยิ่งข้ึน 

3) จุดมุ่งหมายขอการบนหรือสิ่งที่บนขอให้ได้นั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ท าอันตรายหรือ
เกิดผลเสียต่อตนเองและคนอ่ืน ต้องไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย การบนที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย
เป็นสิ่งที่ไม่ควรบน เช่น การบนให้ได้ทรัพย์สมบัติหรือคนรักของคนอ่ืน การบนให้คนอ่ืนประสบความ
พินาศ และหากท าได้ ก็ไม่ควรบนในลักษณะที่ส่งเสริมให้กิเลสของตนเองเพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะขัดกับ
คุณธรรมที่ควรให้เพ่ิมมาขึ้น เช่น การบนขอให้มีทรัพย์สมบัติมากขึ้นอย่างไม่รู้จักพอ อันเป็นการเพ่ิม
ความโลภ ท าให้ไม่รู้จักพอ ขัดแย้งกับหลักธรรมเรื่องความรู้จักพอ (สันโดษ) และความรู้จักประมาณ 
(มัตตัญญุตา) กล่าวอีกอย่างคือขัดขวางการมีความสันโดษและความรู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) ที่เป็น
คุณธรรมที่ควรให้เกิดมีในตน 

4) การแก้บนไม่ควรใช้สิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะขัดกับหลักธรรมอย่างศีลและ
อบายมุข เช่น การแก้บนด้วยสุราที่ท าให้ผิดศีลข้อห้าและเกี่ยวข้องกับอบายมุขเรื่องการเป็นนักเลงสุรา 
หรือการแก้บนด้วยหัวหมูจ านวนมาก เพราะการใช้หัวหมูจ านวนมากต้องสั่งเป็นกรณีพิเศษท าให้เกิด
การฆ่าสุกรจ านวนมากตามความต้องการของผู้บนนั้นซึ่งเป็นการผิดศีลข้อปาณาติบาต และไม่ควรแก้
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บนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่หรือผิดกฎหมาย เช่น การแก้บนด้วยการแก้ผ้า
ในบริเวณวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และการแก้บนด้วยการยิงปืนที่กฎหมายห้าม 

5) หากแก้บนด้วยการท าความดีได้ ก็จะยิ่งดี เพราะการแก้บนด้วยการท าความดี
หรือท าบุญอย่างการอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือการบวชเป็นชีพราหมณ์ การบริจาคทานให้แก่วัด 
โรงเรียน หรือคนยากจน การสร้างพระพุทธรูปมอบให้วัดหรือสถานศึกษา จะท าให้เราได้มีโอกาส
ท าบุญมากขึ้น และท าให้การบนเข้ากับหลักการทางพระพุทธศาสนามากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการใช้การ
บนเป็นกุศโลบายหรือเครื่องมือช่วยให้ได้ท าบุญมากยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุป การบนไม่ใช่ค าสอนของพระพุทธศาสนา แต่อาจพออนุโลมให้ท า
ได้ หากการบนนั้นไม่ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค าสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากการบนมีทั้งที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมเมื่อพิจารณาตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 

อย่างไรก็ตาม การบนไม่ใช่กิจกรรมตามค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ดังที่พุทธ
ทาสภิกขุได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า การบนเป็นพิธีบวงสรวง อ้อนวอนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่
การบนไม่ใช่แนวทางในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระท าเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง (พุทธทาส
ภิกข,ุ 2549, น.12) สอดคล้องกับศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ได้อธิบายเรื่องการบนบานไว้
ว่า ความเชื่อและพิธีกรรมที่ไม่ใช่ของพุทธศาสนาเหล่านี้มาปะปนอยู่กับความเชื่อและพิธีกรรมของ
พุทธศาสนาแม้จะไม่ถึงกับขัดแย้งกับหลักการของพุทธศาสนาเถรวาท แต่ก็มีส่วนท าให้คนไขว้เขวหรือ
เข้าใจผิดว่าเป็นความเชื่อหรือพฤติกรรมของพุทธศาสนา และท าให้คนห่างเหินจากแก่นแท้ของพุทธ
ธรรม และยังนิยมการบนบานหรือขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่ไม่ใช่ “สรณะ” หรือที่พ่ึงตามหลักค า
สอนของพุทธศาสนา เช่น ต้นไม้ จอมปลวก และสัตว์ที่มีลักษณะประหลาดหรือผิดปกติ การบูชาราหู
เพ่ือสะเดาะเคราะห์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (วัชระ งามจิตรเจริญ, 2552, น.30) 

ยิ่งไปกว่านั้น ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หากบุคคลต้องการจะประสบ
ความส าเร็จหรือได้สิ่งที่ประสงค์ต้องใช้หลักอธิษฐานคือความตั้งใจมั่น มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการ
พยายามที่จะให้บรรลุสิ่งที่หวังนั้น เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีเพ่ือบรรลุ
สัพพัญญุตญาณและในพระชาติสุดท้าย ก่อนจะตรัสรู้ก็ทรงใช้อธิษฐานธรรมในการบ าเพ็ญเพียรจน
ตรัสรู้ในที่สุด ชาวพุทธไทยจึงควรบ าเพ็ญอธิษฐานธรรมมากกว่าการบน หรืออาจจะกล่าวว่าเป็น “การ
บนแนวพุทธ” ที่แท้จริงก็ได้ คือ เมื่อตั้งใจท าอะไรแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นก าลังใจช่วยให้ส าเร็จ การ
กราบไหว้บูชาถือเป็นบุญที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ไม่ใช่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างท่ีนิยมท ากัน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย เป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติ
อย่างไม่ถูกต้อง ในเรื่องของการอธิษฐานในทางพระพุทธศาสนา คนไทยในสังคมส่วนใหญ่คิดว่าการ
บนบานกับการอธิษฐานเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ความจริงนั้นไม่ใช่ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยึดในหลัก
ของเหตุและผล ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งใดจักเกิดขึ้นได้ลอยๆ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เชื่อใน
หลักกรรมและวิบากของกรรม พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนขอให้ผู้อ่ืนช่วย หากแต่
เป็นศาสนาที่สอนให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ด้วยปัญญา 

ในสังคมไทยมีรูปแบบการบนเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการ ให้สมความปรารถนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวพุทธไทยนิยมบนขอ อาทิ การบนขอกับพระพุทธรูป เช่น หลวงพ่อสมหวัง หลวงพ่อโต หลวงพ่อ
ทันใจ  นอกจากนี้ยังมีการบนกับรูปเคารพพระเกจิ เช่น พระอาจารย์ธรรมโชติ หลวงพ่อโบ้ย   
ตลอดจนการบนพระเครื่อง  จุดประสงค์ในการบนนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบน
ด้านการงาน การเงิน การศึกษาเล่าเรียน ความรัก ครอบครัว สุขภาพ และความปลอดภัย เมื่อได้ตาม
สิ่งที่บนขอไว้แล้วก็จะมีการแก้บนซึ่งมีด้วยกันหลากหลายวิธี เช่น การแก้บนด้วยการถวายวัตถุสิ่งของ 
การแสดงที่มีทั้งการร่ายร าแก้บน การจัดมหรสพทั้งที่เป็นดนตรี หนังกลางแปลง หรือการสร้างบุญ 
การท าความดี ซึ่งวิธีการแก้บนอย่างหลังนี้ถือว่าเป็นวิธีการแก้บนที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับค าสอน
ทางพระพุทธศาสนามากที่สุด ส่วนวิธีแก้บนบางอย่าง เช่น การเปลื้องผ้าร าถวาย เป็นสิ่งไม่สมควรท า 
เพราะขัดกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องของการบนกับหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา คือ เทวดา พุทธานุภาพ การบูชา อธิษฐานธรรม กรรมและการพ่ึงตนเอง พบว่า 
การบนมีทั้งที่ขัดแย้งอย่างชัดเจน เช่น การบนแล้วไม่พยายามขวนขวายด้วยตนเอง รอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยเพียงอย่างเดียว  และไม่ขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือขัดแย้งอยู่บ้างแต่พออนุโลมให้ท าได้ เพราะผู้บน
เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องกรรมและการพ่ึงตนเอง และพยายามท าความดี
พร้อมทั้งขวนขวายด้วยตนเอง ไม่ได้รอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเพียงอย่างเดียว  

การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทย แม้จะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนาโดยตรง แต่ในสังคมปัจจุบันผู้คนต่างต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และต่างแสวงหา
ความสุข ทรัพย์สินเงินทอง จึงเป็นการยากท่ีจะท าให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
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ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นวิธีการที่จะสามารถน ามาปรับใช้ให้ผู้ที่นิยมบนบานศาลกล่าว
สามารถเข้าถึงหลักธรรมค าสอน และประพฤติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีได้นั้น  

ผู้วิจัยเห็นว่าควรยึดถือปฏิบัติตามหลักการเรื่องอธิษฐาน  อธิษฐานบารมีในทาง
พระพุทธศาสนาคือ ความตั้งใจมั่นในการอธิษฐาน หมายความว่าเมื่อเราตั้งใจอธิษฐานบารมีแล้ว 
จะต้องท าอย่างนี้ เรื่อยไป จนประสบความส าเร็จ ดังเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตั้ งสัจจะ
อธิษฐานว่าจะไม่ลุกไปไหนหากแม้ยังไม่ได้บรรลุธรรม แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอม ดังนั้นคนไทยใน
ฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ดีงาม เพ่ือคนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง ไม่ถือปฏิบัติตามกันมาแบบผิดๆ อย่างที่ปรากฏในทุกวันนี้  

การปรับเปลี่ยนวิธีการแก้บนอาจจะเป็นวิธีการค่อยๆ ปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจเริ่มจากการที่
นิยมถวายสิ่งของฟุ่มเฟือย ให้เป็นการถวายสิ่งของเพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีให้ผู้คนหันมาแก้บนด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติธรรมแทนการบนแบบเดิม ทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนวิธีอาจไม่สามารถท าได้ในทันที เนื่องจากวิธี หรือวิถีการบนบานส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
วิธีการที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาตามที่พบเห็น และจากค าบอกเล่าของผู้ที่ได้สมปรารถนา แต่ก็ใช่ว่าจะไม่
สามารถท าได้ หากผู้ที่เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีศีล และรู้จักหน้าที่ชาวพุทธที่ดี เริ่มต้นแก้บนโดยเป็น
แบบอย่างใหแ้ก่ผู้อื่น ผู้วิจัยเชื่อว่าชาวพุทธไทยก็จะปฏิบัติตามกันได้ไม่ยาก 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

สังคมชาวพุทธไทยในปัจจุบัน ผู้วิจัยเห็นว่า การบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่ามีความส าคัญ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น เพ่ือให้ชาวพุทธด ารงอยู่
ในคุณงามความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา การจะห้ามไม่ให้บนนั้นเป็นไป
ได้ยาก แต่ควรมีการปรับเปลี่ยนความเชื่อให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธที่ดี มีสติใน
การไตร่ตรอง เมื่อบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องขยันในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วย ให้บนในสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน ต้องเข้าใจในสัจธรรม เรื่องความเปลี่ยนแปลง อนิจจัง เมื่อได้สิ่งที่บนมาแล้วถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงจะได้ท าใจให้ยอมรับได้  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ บนได้แต่อย่าจริงจังอย่าหวังจนเกิน
เหตุ บนตามก าลังที่ตนมี นอกจากนี้ควรระลึกและเคารพในพระรัตนตรัย ให้การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
เป็นเรื่องของก าลังใจ และท าให้การด าเนินชีวิตมีความสุขก็พอ ดั่งเช่นความเห็นของพระเมธาวินัยรส
และแม่ชีกฤษณา อีกทั้งการตั้งสัจจะอธิษฐานจะท าความดีอย่างใดอย่างหนึ่งในทางกุศล เมื่อส าเร็จสม
ประสงค์แล้วมีการน าดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามาถวายเพ่ือเป็น
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การบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบนในลักษณะนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการบนที่จัดเข้าตามหลักพระพุทธศาสนา
มากที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรท า  

ดังนั้น จึงน่าจะมีการวิจัยในเรื่องแนวทางการปฏิรูปความเชื่อและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
เรื่องการบนของชาวพุทธในสังคมไทย เพ่ือแสวงหาหนทางพัฒนาชาวพุทธไทยให้มีท่าทีและแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเมื่อเผชิญปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิต ไม่หวังพ่ึง
แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบนจนไม่ได้ช่วยเหลือตนเองหรือบนด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรม 
 

Ref. code: 25605606031648ICG



74 
 

รายการอ้างอิง 
 
พระไตรปิฎก 

 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
หนังสือ 

 
กฤษฎา กฤษณะเศรณี. (2557). ปาฏิหาริย์พระเจ้าทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยค า. ส านักพิมพ์ย้อนรอย. 

กองบรรณาธิการข่าวสด. (2553). เทพ-เทวะ ศักดิ์สิทธิ์-สักการะ. กรุงเทพฯ: มติชน. 

คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2540) , อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 
7) กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ไชยณ์ สุขเจริญ. (ม.ป.ป.). 18 อัฐิธาตุ 28 สังขาร 38 รูปเหมือน นมัสการ 84 ต านานพระเกจิ. ม.ป.ท.:  

ม.ป.พ. 

ทศพล จังพาณิชย์กุล. (2549). สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภาคกลาง พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท
คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จ ากัด. 

นายต ารา ณ เมืองใต้. (2547) . อีเลียด (พิมพ์ครั้งที่4). กรุงเทพฯ: น้ าฝน 

นิยะดา เหล่าสุนทร. (2544). ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัด  

พระเชตุพน. 

ปัญญานันทภิกขุ. (2510). เทวดาในภาษาธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาดไทยกรมราชทัณฑ์. 

เปลื้อง ณ นคร. (2548). พจนะภาษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 

พชรวรรณ ประเสริฐบุญ. (2553). ต านานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์. กรุงเทพฯ: ปกิณกะ. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์). (2543). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่12).  

Ref. code: 25605606031648ICG



75 
 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2539). จาริกบุญ จารึกธรรม. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก จ ากัด. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์). (2555). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมะอินแทรนด์. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2556). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่  

24). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ภัทรพร สิริกาญจน. (2553). พระพุทธศาสนาในประเทศไทย:เอกภาพในความหลากหลาย. (พิมพ์ครั้ง 

ที1่). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.    

ภิกขุ ปัญญานันทมุนี. (2505). ท่านเป็นชาวพุทธหรือ? ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร. ธนบุรี : โรงพิมพ์ 

บรรหาร. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2528). มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาม 

กุฏราชวิทยาลัย. 

มุณี แสงธรรม. (2555). ไหว้พระขอพรสมใจปรารถนา. กรุงเทพฯ: กายใจ. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ: บริษัทนา 

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่น จ ากัด. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรุงเทพฯ: บริษัทนามีบุ๊คส์พับลิเคชั่น จ ากัด. 

ยศ สันตสมบัติ. (2556). มนุษย์กับวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. (2535). วีรบุรุษจากเมืองพิชัย พระยาพิชัยดาบหัก (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ:  

บริษัท ต้นอ้อ จ ากัด 

เวทย์ วรวิทย์. (2541). พระภูม-ิเจ้าที ่(พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ: โสมสาร. 

วัชระ งามจิตรเจริญ. (2552). พุทธศาสนาเถรวาท (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วิจิตรวาทการ. (2541). พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ. กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์บรรณาการ. 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2503). เรื่องโบราณคดี จากลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ และ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. (2534). ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพฯ: โรง 

Ref. code: 25605606031648ICG



76 
 

พิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ). (2554). คัมภีร์วิสุทธิมรรค พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: 
บริษัทธนาเพรส จ ากัด. 

อนุชา ทรงศิริ. (2541). เปิดอกสัมภาษณ์สุดยอดพระเครื่องของคนดัง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ลุ่มน้ า 

เจ้าพระยา. 

 
บทความวารสาร 
 
บุศรา สว่างศรี. (2553). จากพระพิมพ์สู่พระเครื่อง. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
 
วิทยานิพนธ์ 
 
กชภร ตุลารักษ์. (2546). ความเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์กับการค้าขายอาหารในมหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะศิลปศาสตร์. 

ทัศภรณ์ แซ่ตั้ง. (2540). ความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานและการแก้บน: กรณีศึกษาบ้านป่ากั้งหมู่ที่ 5  

ต าบลท่าแฝก อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. (สารนิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต).  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พระครูสิริ รัตนานุวัตร. (2556). การบนบาน บวงสรวง: แนวคิด หลักการ อิทธิพล ต่อสังคมไทย. (บท 

สังเคราะห์งานวิจัย). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. 

พระภูเมธ สุเมโธ (พูนสุวรรณ). (2553). ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่มีต่อพระเจ้าเก้าตื้อ วัด 

สวน ดอกเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 

พระมหาเกรียงไกร แก้วไชยะ. (2546). การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสรณะในพระพุทธศาสนาเถรวาท.  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์. 

ศิริพร วัยวุฒิ. (2554). อิทธิพลความเชื่อในหลวงพ่อโสธรที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธ. (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์. 

อธิราชย์ นันขันตี. (2558). การนับถือผีของชาวไทยย้อ: ความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและนิเวศวิทยา  

Ref. code: 25605606031648ICG



77 
 

วัฒนธรรม. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
เกษวรา นาทวีไพโรจน์. “ถึงบางอ้อเลย !! นี่เหรอ? สาเหตุที่คนไทยต้องถวาย "น้ าแดง" เวลากราบไหว้ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ !!!” 14 ธันวาคม 2560. http://www.tsood.com/contents/155234. 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 

ข่าวสด. “แห่แก้บนเปลญวน!! ฮือฮา‘เจ้าปู่เหมราช’ให้โชคถูกหวย ขอพรสมหวังทุกราย” 8 กุมภาพันธ์  
2560 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_211204. (สืบค้นเมื่อ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

ข่าวสดออนไลน์. “ป่าค าชะโนดให้โชค! ยายถูกหวย 18 ล้าน หลังไหว้ปู่ศรีสุทโธฯ เผยเลขโผล่ใกล้ๆ 
ปล่องพญานาค” ข่าวด่วน, 3 เมษายน 2560. https://www.khaosod.co.th/breaking-
news/news_282844 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 

ข่าวสดออนไลน์. “ร าแก้บนพญาเต่างอย! ‘จินตหรา’จัดชุดใหญ่บวงสรวง ควักเงินสดๆ บริจาคให้” 23  
มีนาคม 2561. https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_877263. (สืบค้น
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. “อารยธรรมอินเดีย” ม.ป.ว.,  
http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/course/004233/pdf/doc01.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560) 

คงกะพัน แสงสุริยะ. “ช่วงล่าลี้ลับ ตอน อภินิหาริย์แห่งศรัทธา เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว.”, PPTV HD 36,  
12 มีนาคม 2559. https://www.youtube.com/watch?v=rscPCdsw1gU (สืบค้นเมื่อ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560).  

คงกะพัน แสงสุริยะ. “ล่าลี้ลับ ตอน เทพทันใจ เทพกระซิบ.” PPTV HD 36, 21 เมษายน 2560.  
https://www.youtube.com/watch?v=SdXvjPHpoxM (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  
2560)  

เดลินิวส์. “ต๊ัก-บงกช เปิดใจน้ าตาคลอ แม่ทรุดหนักผ่ากะโหลกออก.” เดลินิวส์, 30 มีนาคม 2559. 
https://www.dailynews.co.th/entertainment/388793 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  
2560).  

เดลินิวส์. “หนุ่มๆ วิ่งแก้ผ้ารอบองค์พระ! แก้บนจับใบด าเกณฑ์ทหาร.” เดลินิวส์, 9 เมษายน 2559. 

Ref. code: 25605606031648ICG



78 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/390726 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 
เด่นออนไลน์. “คนโสดได้เฮ! คู่รักสมหวังถวายหัวหมูเป็นร้อยหัวแก้บน “หลวงพ่อสมหวัง” นครชัย 

ศร.ี” ข่าวสด, 22 มีนาคม 2560. https://www.khaosod.co.th/special- 

stories/news_265828 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560). 

เด่นออนไลน์ ““ปู่ศรีสุทโธ” ให้โชคอีกแล้ว!! ป้าเพิ่งกลับจากค าชะโนด-ถูกหวยทันทีรวยทันใจ 12  
ล้าน”, ข่าวสด. 16 มีนาคม 2560. https://www.khaosod.co.th/special- 
stories/news_258347 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 

เดลินิวส์. “ฮือฮา!!แก้บนไก่ต้ม 600 ตัว ขอสับปะรดลูกดก-ราคาด”ี 31 ธันวาคม 2559.  
https://www.dailynews.co.th/regional/546146. (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2560) 

โรม บุนนาค.“หลวงพ่อจัดให้! สาววิตถารขอปิดทองที่ของลับของหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง.” ผู้จัดการ, 7  

กรกฎาคม 2558. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID 

=9580000082740 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560). 

ไทยรัฐทีวี. “มดด ากรรชัยอ้าปากค้าง เจออิทธิฤทธิ์ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์”.” ไทยรัฐทีวี, 7 มีนาคม 2560. 

https://www.youtube.com/watch?v=gJKpUspil9o (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2560). 

ไทยรัฐทีวี. “ร้องเพลงแก้บน.” ไทยรัฐทีวี, 10 กุมภาพันธ์ 2560.  
https://www.youtube.com/watch?v=EURigX8WI5s (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “กระเป๋าตังหาย ยกมือไหว้หลวงพ่อโสธร วิน จยย. ไปเจอรีบแจ้ง ตร.” ไทยรัฐ, 10  
มีนาคม 2559.https://www.thairath.co.th/content/588772 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6  
กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “แก้บนไก่ต้มน้ าปลา 110 ตัว ไข่ 100 ฟอง หลังขายที่ดินได้เงินร่วม 20 ล.” ไทยรัฐ,  
16 กันยายน 2560. https://www.thairath.co.th/content/996730 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “แก้บน ‘หลวงพ่อสมหวัง’ ถวายไข่ 5 หมื่นฟอง ผัวเมียธุรกิจลื่นเงินคล่องมือ” 14  
พฤษภาคม 2560. ไทยรัฐ. https://www.thairath.co.th/content/940773. (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 20พฤษภาคม 2560) 

ไทยรัฐออนไลน์. “กรี๊ดลั่น ถูกหวย 6 ล้าน สาวกรมชลดวงดีถวายไก่วัดไอ้ไข่ 99 ตัวแก้บน.” ไทยรัฐ,  

17 เมษายน 2559. https://www.thairath.co.th/content/606915 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9  

Ref. code: 25605606031648ICG



79 
 

กรกฎาคม 2560).   

ไทยรัฐออนไลน์. “แก้บนไก่อบ 1,000 ตัว! ผัวเมียศรีราชา เซ่นเจ้าที่ หลังสับปะรดก าไรเท่าตัว.”  
ไทยรัฐทีวี, 30 ธันวาคม 2558. https://www.thairath.co.th/content/556288 (สืบค้น 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “ขอพร 'ค าชะโนด 2' ฝันเห็นพญานาค สาวสระบุรี ถูกรางวัลที่ 1 ได้ 6 ล้าน.”   
ไทยรัฐ, 17 กรกฎาคม 2560.  https://www.thairath.co.th/content/1007702 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560).   

ไทยรัฐออนไลน์. “คอหวยแก้บน 'หลวงพ่อองค์ใหญ่' ที่เมืองคอน ให้โชคถูกติดหลายงวด.” ไทยรัฐ, 18  
มิถุนายน 2560 https://www.thairath.co.th/content/976490 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “จัดชุดใหญ่! หัวหมู 200 - ไข่ไก่ 9 พันฟอง ผู้รับเหมาแก้บน หลวงพ่อสมหวัง” 
ไทยรัฐ, 7 สิงหาคม 2560. https://www.thairath.co.th/content/1030050 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “ดีเกินคาด!! โป๊ป เบลล่า น าทีมบุพเพสันนิวาส ร าแก้บนฉลองเรตติ้งแรง” 1  
เมษายน 2561. ไทยรัฐ.  https://www.thairath.co.th/content/1244421. (สืบค้นเมื่อ 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

ไทยรัฐออนไลน์. ““ตูน บอดี้สแลม” เฉียดตาย! ฟ้าผ่าคาเวที ไม่ระคายผิว.” ไทยรัฐ, 13 ตุลาคม  
2557. https://www.thairath.co.th/content/456381 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “ถวายตุ๊กตา1พันตัว! แม่ค้าทุเรียนแก้บน ‘หลวงพ่อสมหวัง’ หลังขายได้ก าไรดี”  
ไทยรัฐ, 14 กันยายน 2560. https://www.thairath.co.th/content/1070145 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “ถวายมาลัยมะลิ 1 แสนพวง แก้บนหลวงพ่อทันใจ! เชื่อช่วยให้กลับมาเดินได้.”  
ไทยรัฐ, 21 มีนาคม 2559. https://www.thairath.co.th/content/593913 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “นี่สิมหาเฮง! ย้อน 6 ที่สุดโคตรคนดวงดี ถูกหวยรวยอื้อซ่าเกือบ 100 ล้าน.” ไทยรัฐ,  
18 กรกฎาคม 2560. https://www.thairath.co.th/content/1008367 (สืบค้นเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2560).  

ไทยรัฐออนไลน์. “พ่อแม่ 'แก้ว พงษ์ประยูร' บนเกจิดัง ขอลูกซิวเหรียญทองชกมวย.” ไทยรัฐ, 30  

Ref. code: 25605606031648ICG



80 
 

กรกฎาคม 2555. https://www.thairath.co.th/content/279988 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2560).   

ไทยรัฐออนไลน์. “แม่วัย 76 เตรียมร าแก้บน ลูกชายแรงงานทาสเกาะอัมบนกลับถึงบ้าน.” ไทยรัฐ, 2  
ตุลาคม 2557. https://www.thairath.co.th/content/454270 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “ไม่ต้องเป็นทหารสมใจ! แก้บนหาบน้ าใส่บ่อศักดิ์สิทธิ์ แน่นวัดโพธิ์เก้าต้น.” ไทยรัฐ,  

6 เมษายน 2559 https://www.thairath.co.th/content/602096 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2560). 

ไทยรัฐออนไลน์. “รู้จัก 'หลวงพ่อเกษร' พระบริวารของ 'หลวงพ่อโสธร' คนไปขอพรหายเจ็บหายป่วย”  
10 กรกฎาคม 2560. ไทยรัฐ. https://www.thairath.co.th/content/999967. (สืบค้น
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561) 

ไทยรัฐออนไลน์. “ศรัทธาไม่ถอย! จ้างลิเกแก้บน เจ้าแม่นางไม้พิษณุโลก ถูกหวย 5 งวดติด” 8  
มีนาคม 2561. ไทยรัฐ. https://www.thairath.co.th/content/1222817 (สืบค้นเมื่อวันที่  
18 พฤษภาคม 2561) 

ไทยรัฐออนไลน์. “สุดแปลก! ชาวบ้านอ่างทอง ยังแห่แก้บนด้วยน้ าอัดลมนับหมื่นขวด.” ไทยรัฐ, 18  
มกราคม 2559. https://www.thairath.co.th/content/564471 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2560).   

ไทยรัฐออนไลน์. “หนุ่มผักไห่รอดเกณฑ์ทหาร จัด 'งิ้วแก้ผ้า' แก้บนหลวงพ่อขาว” 4 เมษายน 2561.  
ไทยรัฐ. https://www.thairath.co.th/content/1247046 (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561) 

ไทยรัฐออนไลน์. “ฮือฮา! เจ้าของ บ.รับเหมาฯ น ามะนาวยักษ์ 99 ลูก แก้บนหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาว.”  
ไทยรัฐ, 22 มกราคม2559. https://www.thairath.co.th/content/566627 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560). 

นรินทร์ ใจหวัง “"ม้าลายริมถนน" ความเชื่อ-เครื่องเตือนใจอุบัติเหตุ” 12 มกราคม 2558. โพสต์ทูเดย์ 
https://www.posttoday.com/politic/report/340819. (สืบค้นเมื่อวันที่ 20พฤษภาคม 
2560) 

ผู้จัดการออนไลน์. “5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดฮิต คนแห่ 'บน-ขอ'-สมหวังทุกเรื่อง!” 3 มิถุนายน 2553 
http://www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9530000076350 
(สืบค้นเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2560) 

มติชนออนไลน์. “แห่แก้บนหลวงพ่อนุ่ม น้ าอัดลมกองพะเนินนับหมื่นขวด” 18 มกราคม 2559. มติ 

Ref. code: 25605606031648ICG



81 
 

ชน. https://www.matichon.co.th/region/news_5273 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2560) 

มติชนออนไลน์. “ฮือฮา!!!ขรก.ผู้ใหญ่ ออเดอร์พวงมาลัยมะลิสด 1.1ล้านพวง แก้บนหลวงพ่อทันใจ  
มารดาหายป่วย” 8 กุมภาพันธ์ 2560. มติชน.
https://www.matichon.co.th/local/news_457254. (สืบค้นเมื่อวันที่ 20พฤษภาคม 
2560) 

 วัดเขานางบวช. “ประวัติความเป็นมาวัดเขานางบวช.” 7 กันยายน 2560.  
http://www.watkaonangbuach.org/ประวัติความเป็นมา.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2560). 

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี. “เหนียวสุดๆ!! “หลวงพ่อโบ๊ย วัดมะนาว” โดนยิงหงายหลัง กระเด็นตกน้ ายังไม่เข้า  
ไร้ร่องรอย!! พระท่านแจกฟรีอย่างเดียว จึงขลังแบบสุดๆ สาธุ.” ส านักข่าวทีนิวส์, 26 มีนาคม  
2560. http://www.tnews.co.th/contents/306878 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2560). 

สถาบันเลขศาสตร์ประยุกต์โฮโรนัมเบอร์ “ชาวบ้านฮือฮา! ผีหลักกิโลเมตรกินน้ าแดง ให้โชคถูกรางวัล 
ที่ 1 แห่เซ่นไหว้” http://www.horonumber.com/blog-728. (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2560) 

Sivakorn. “ต านานความเชื่อเรื่อง “นางตะเคียน” หรือ “เจ้าแม่ตะเคียนทอง”.” Sivakorn  
Channel. 18 มิถุนายน 2559. https://www.youtube.com/watch?v=b5jVwMUrYkw 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560).  

Suppanut-m. “บนหลวงพ่อเคลือบ.” 14 กันยายน 2560. 
http://sitluangporguay.com/forum/index.php?topic=7454.0 (สืบค้นเมื่อวันที่ 9  
กรกฎาคม 2560).  

 
สัมภาษณ์ 
 
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต), ดร. . อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

วิทยาลัย. (13 กุมภาพันธ์ 2561). สัมภาษณ์. 
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), ผศ.ดร. . คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราช 

วิทยาลัย. (20 มีนาคม 2561). สัมภาษณ์. 
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร. . รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

Ref. code: 25605606031648ICG



82 
 

วิทยาลัย. (21 กุมภาพันธ์ 2561). สัมภาษณ์. 
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม. ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (20 กุมภาพันธ์ 2561).  
สัมภาษณ์. 

ผศ.ดร.เดโชพล เหมนาไลย. ประธานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (19 มีนาคม 2561). สัมภาษณ์. 

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (1  
มีนาคม 2561). สัมภาษณ์. 

ผศ.ดร.ประเสริฐ รุนรา. อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก  
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (22 มีนาคม 2561). สัมภาษณ์. 
 
 

Ref. code: 25605606031648ICG



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

Ref. code: 25605606031648ICG



84 
 

ภาคผนวก ก 
อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา 

 
เอกสารอ้างอิงส่วนที่เป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทในงานวิจัยนี้ การอ้างอิงชื่อ

คัมภีร์จะใช้อักษรเป็นภาษาบาลี โดยมีการใช้ระบบอักษรย่อดังต่อไปนี้ 
 1. การอ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฎก อักษรย่อที่ใช้ อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 โดยใช้ระบุชื่อคัมภีร์ เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่างเช่น 
ขุ.ชา.27/ 6/ 3 หมายถึง คัมภีร์ขุททกนิกาย ชาดก ภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ 27 ข้อที่ 6 หน้าที่ 
3 ค าอธิบายชื่ออักษรย่อ ชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกท่ีใช่ในงานวิจัยนี้ มีดังนี้ 

ขุ.ชา.   = ขุททกนิกาย ชาดก 
ขุ.ธ.   =      ขุททกนิกาย ธัมมบท  
ขุ.อป.   = ขุททกนิกาย อปทาน 
ส .ม.   =  สังยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค 
ส .ส.   = สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 
ที.ปา.   = ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
ม.ม.   = มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ 
องฺ.ฉกฺก.  = อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต 
องฺ.ทุก.   = อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต 
องฺ.ปญฺจก. =   อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

 
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

    การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทยสังคมไทย 

 

1. ท่านคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ท าให้ชาวพุทธไทยบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

2. ท่านคิดว่าในการบนสิ่งศักดิ์ของชาวพุทธไทยมีสิ่งใดที่ชาวพุทธไทยเข้าใจผิดอยู่บ้าง 

3. ท่านคิดว่า การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอดคล้องหรือขัดกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไร 

4. ท่านคิดว่า การบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เก่ียวกับพุทธศาสนาโดยตรง เช่น รูปเคารพพระมหากษัตริย์และ 

     บุคคลส าคัญ เป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ เพราะเหตุใด  

5. ท่านคิดว่า ชาวพุทธไทยควรบนสิ่งศักดิ์สิทธ์ในพุทธศาสนามหายานมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นหรือไม่  

    เพราะเหตุใด  

6. ท่านคิดว่าวิธีแก้บนบางวิธี เช่น วิ่งแก้ผ้า การแก้ผ้าร า การข่ีม้าก้านกล้วย การจุดประทัด การถวาย 
    ว่าว ฯลฯ สมควรหรือไม่ เพราะเหตุใด 
7. ท่านคิดอย่างไรกับชาวพุทธในปัจจุบันที่ใช้การบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พ่ึงทางใจ 
8. ท่านมีเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมส าหรับการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทยอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ_____________________________________________________________________________________ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวยุพารักษ์ ชนะบวรวัฒน์ 
วันเดือนปีเกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2556: ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

พุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

Ref. code: 25605606031648ICG




