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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องการศึกษาความเชื่ อ เรื่องฤกษ์ตามคัมภี ร์ โหราศาสตร์ไทยที่ มี ผลต่อ
พุทธศาสนิกชนมีวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยฉบับนี้มี ๓ ประการ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่อง
ฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์โหราศาสตร์ไทย (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องฤกษ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๓) เพ่ือศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์โหราศาสตร์ไทย ที่มีผลต่อพุทธศาสนิกชน การ
วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยวิธีการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากการศึกษา
พบว่า ความเชื่อเรื่องฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มีอิทธิพลต่อบริบทของการด าเนินชีวิตของ
ชาวพุทธมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการผสมผสานในด้านการท ากุศลบุญทางพระพุทธศาสนาเข้าไป
ด้วย เพ่ือเป็นไปในด้านขวัญก าลังใจ เพ่ิมความเชื่อมั่น ในทุกกิจการที่ประกอบให้เกิดประโยชน์ในหลาย
ด้านเช่น เพ่ือประโยชน์สุขส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ในส่วนรวม และสังคม ส่วนความเชื่อเรื่องฤกษ์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น พบว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงสนับสนุนให้มีความยึดถือในเรื่องนี้ ทรงสอนให้เชื่อ
ในกรรม อันหมายถึงการกระท า และการให้ผลของกรรมเท่านั้น 

ABSTRACT 

The objective of this article are: 1 . to study the belief in Thai astrology 
auspicious 2.to study the  auspicious  in Theravāda Buddhism scripture 3. to study about 
the influence  in the  Thai astrology auspicious to Buddhist people. This Research is 
Qualitative Research by Documentary Research and In deep interview. From the study 
found that belief in the auspicious had affected to the way of  life of Buddhist people 
form the past until now, it combine the making merit to give more strengthen and 
confidence  to accomplish their work in many ways such as the personal interest, 
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common interest and social interest. In term of studying the auspicious in Theravada 
scripture, our Lord Buddha does not support or teach about the influence of the 
Nakasatra but he taught lay people to belive  in kamma which mean action and the 
result only. 

๑.บทน า 

เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมระบบของความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรมจะปรากฏเป็นส่วน
หนึ่งของการด ารงชีวิตให้อยู่รอดอย่างปกติสุขด้วยเหตุนี้  ไม่ว่าจะประกอบกิจใดก็ตามมนุษย์จึงต้องใช้
สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถึงผลได้และผลเสียอย่างรอบคอบเสียก่อนแล้วจึงจะเริ่มด าเนินการ รวมถึงยัง
ต้องอาศัยความเชื่อ ตามประเพณีนิยมที่ยึดถือปฏิบัติกันมา เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ
ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ ให้บังเกิดผลส าเร็จและยึดถือไว้เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ดังนั้นความ
เชื่อในเรื่องศาสตร์แห่งการพยากรณ์ และการหาฤกษ์ยามที่เหมาะสม จึงเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งความเชื่อ หมายถึง เห็นตามด้วย มั่นใจ ไว้ใจ นับถือ จากการสืบค้นทางเอกสาร ได้
พบมุมมองในด้านของความเชื่อ จากนักวิชาการและผู้รู้ว่า ความเชื่อคือการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึก
ของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ แม้ว่าพลังเหนือ 
ธรรมชาติเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความ
เคารพ เกรงกลัว สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ความเชื่อ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่จะ
หมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย (belief in spiritual beings) ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสย
เวทย์ต่างๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น  ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) รุกข
เทวดา ป่าเขา เป็นต้น  ความเชื่อในทางศาสนา พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนให้เชื่อกรรมและผลของ
กรรม ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  มีความเชื่อว่า คนจะดี หรือ เลว ขึ้นอยู่กับกรรม ที่ประกอบขึ้น
ด้วยเจตนา โดยมีแรงกระตุ้นเป็นกิเลสของผู้กระท าทางทวารทั้ง ๓ ท าให้กรรมหรือการกระท านั้นสมบูรณ์  
ถ้าเป็นแรงกระตุ้นฝ่ายดี ก็จะเป็นสาเหตุให้คนประพฤติดี แต่ถ้าเป็นแรงกระตุ้นฝ่ายชั่ว ความประพฤติ ก็
เป็นไปในทางตรงข้าม และผลของการกระท านั้นจะคงอยู่กับผู้กระท าเสมอทั้งในทางฝ่ายดี และฝ่ายชั่ว 
ไม่ได้ลบล้างหายไปไหน บุคคลประพฤติเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น  กรรมจึงเป็นทายาทโดยตรงของบุคคล 
ดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวว่า “กมฺมสฺสกามาณวสตฺตา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา กมฺม
สตฺเตวิภชติยทิท หีนปฺปณีตตายาติ”  

                วิชาโหราศาสตร์จัดได้ว่าเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งนิยมศึกษาเล่าเรียนกันมาช้านานจะถือเป็น
วิชาโบราณก็ได้เพราะมีอายุสมัยเก่าแก่หลายพันปี กล่าวโดยหลักโหราศาสตร์เป็นวิชาพยากรณ์ทีมีเหตุผล
ตามหลักการฝ่ายวิทยาศาสตร์แท้ คืออาศัยหลักความรู้ส่วนใหญ่ในทางธรรมชาติวิทยา เนื่องมาแต่ดารา
ศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ประกอบกับสถิติและจดหมายเหตุเชิงประวัติศาสตร์เป็นสาระส าคัญ  โหราศาสตร์
ผูกพันใกล้ชิดกับชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ นับตั้งแต่เกิดการตั้งชื่อให้เป็นมงคลต้องอาศัยความรู้ทาง
โหราศาสตร์เลือกตัวอักษรตามวันเดือน ปีเกิดให้เหมาะสม การด าเนินชีวิตต่อมามักจะต้องอาศัยฤกษ์ยาม 
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เวลาที่ดีในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย การเปิดกิจการห้างร้านในการท ามาหากิน ฯลฯ คนไทยจึงมีความเชื่อ
ในเรื่องฤกษ์ยาม  

๒.วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องฤกษ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์โหราศาสตร์ 

๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องฤกษ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท   

๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์โหราศาสตร์ไทย ที่มีผลต่อ
พุทธศาสนิกชน  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นทั้งงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ พระไตรปิฎก ภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ อรรถกถา ฎีกา    
ปกรณ์วิเสส รวมถึงต าราและคัมภีร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องงานวิจัยนี้ 

๓.๓  สัมภาษณ์พระภิกษุ และบุคคลจ านวน ๔ รูป/คน มีรายนาม (๑) พระราชปริยัติกวี (สม
จินต์ สมฺมาปญฺโญ) ศาสตราจารย์ ดร.  อธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒) พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหาคมสรณ์ ดร.) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร และโฆษกหัวหน้า
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล (๓) ดร.ภิญโญ  พงศ์เจริญ  นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 
(๔) ดร.กฤติกาวลัย หิรัญสิ ผู้อ านวยการสถาบันโหราศาสตร์ไทย -สากล และที่ปรึกษารองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

๔. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาพบว่าความเชื่อในเรื่องฤกษ์มีผลต่อพุทธศาสนิกชนไทยแต่เป็นไปในรูปแบบของ
การผสมผสานกัน  วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดอยู่กับพระศาสนา และวัดมาทุกยุค ทุกสมัย
เพราะวัดเป็นสถานที่ๆรวบรวมความรู้ และเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนทุกระดับ ผู้คนจึงมีพระภิกษุเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ประกอบกับความเชื่อขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือเชื่อในเรื่องของอ านาจลี้ลับเหนือธรรมชาติ 
ผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ รวมถึงเหล่าเทวดาอารักษ์ด้วย  ความเชื่อในสิ่งนอกเหนือธรรมชาติที่ไม่มีตัวตน
แต่เสมือนมีตัวตน เป็นระบบของความเชื่อแขนงหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมในระดับครอบครัว และระดับ
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ชุมชน ท าให้เกิดพลังของความสามัคคี มีความร่วมมือกันในการรักษา และด าเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย 
เจริญรุ่งเรือง  จึงน ามาถึงความเชื่อในฤกษ์ ยามที่ดี สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปจากสังคมไทย ดังนั้น
พระภิกษุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ประกอบกันหลายอย่าง เพื่อจะได้เป็นที่พ่ึงของ
พุทธบริษัท และถือเป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอนให้บุคคลทั้งหลายมั่นคงอยู่ในคุณงามความดี มี
ก าลังใจในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จาก การที่มีผู้มาขอฤกษ์ในการเปิด
กิจการ, ฤกษ์มงคลสมรส ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่ามงคลที่ได้จากพระภิกษุนั้นถือเป็นสิริ เป็น
ความดีงามที่จะส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในกิจการ หรือการด าเนินชีวิต  ส่วนการให้ฤกษ์โดยโหราจารย์
นั้นถือเป็นศิลปะทางโหราศาสตร์ชั้นสูงเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์อันจะส่งผลในทางที่ดี หรือทางเสื่อมเสีย
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ และกฎเกณฑ์ในการวางฤกษ์ ตามต าราของการให้ฤกษ์อย่างถูกต้อง เพราะ
ฤกษ์คือคราวหรือเวลาที่เหมาะเป็นชัยมงคล อันต้องสอดคล้องกันทั้งฤกษ์บน และฤกษ์ล่างที่เรียกว่านภดล 
และภูมิดล พลังงานที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นจะส่งผลให้ มีความวัฒนาถาวร ความส าเร็จผลและประสิทธิ
ความเจริญให้ได้ตามความต้องการนั้นๆ โหรผู้ให้ฤกษ์จะต้องทราบวัตถุประสงค์ของผู้มาขอฤกษ์ว่าจะน า
ฤกษ์นั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์ในทางใด เช่น การให้ฤกษ์ก าเนิด ผลที่เกิดเรียกว่าฤกษ์ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจ
ของมนุษย์  เพราะสามารถใช้การค านวณตามหลักวิชาการให้ฤกษ์เลือกวัน และ เวลาที่เหมาะสม เป็นชัย
มงคลทั้งต่อตัวบุคคลที่จะถือก าเนิดขึ้นมา ฤกษ์ก าเนิดยังถือเป็นฤกษ์ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจของกรรม เพราะ
ในขณะที่บุคคลจะถือก าเนิดมานั้น ไม่ว่าจะเป็นวัน,เดือน,ปี,เวลาใดก็ตาม การโคจรของพระจันทร์ และ
ดาวเคราะห์ต่างๆ บนท้องฟ้า ได้โคจรไปอยู่เป็นที่ที่เหมาะ ทางเบื้องสูงส่งกระแสอิทธิพลเป็นคลื่น เคลื่อน
ตกลงมาต้องร่างกายของคนเกิดขณะนั้น ถ้าเป็นกระแสอิทธิพลดี ก็เรียกว่าคนๆ นั้นเกิดมาฤกษ์บนดี หาก
ตรงกันข้ามก็หมายถึงคนๆ นั้นเกิดมาไม่ดีนั่นเอง   ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ไม่ทรงสนับสนุน
ให้ยึดถือในเรื่องฤกษ์ยาม แต่ให้ยึดมั่นในกรรม คือการกระท าอันประกอบด้วยเจตนาเป็นส าคัญ   ดวงดาว
ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงที่จะก าหนดชีวิตคนให้เป็นคนดีหรือชั่วได้ แต่การจะเป็นคนดีหรือชั่วนั้น อยู่ที่การ
กระท า นี้เป็นโลกทัศน์โหราศาสตร์เชิงพุทธ (Buddhist Astrology)  ในทางพระพุทธศาสนาคือ กรรมที่
ด าเนินไป การให้ผลของกรรม จะบังเกิดขึ้นตามจั งหวะของเวลา ตามความแรง และตามหน้าที่ 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกฎแห่งกรรม  ในฐานะเป็นกฎทางศีลธรรม มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่า “คนท า
กรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี  คนท ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว คนหว่าน
พืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น กรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดของทุกคน เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน แต่
ละบุคคลจะท าความเข้าใจเรื่องกรรมของตนยากที่สุด เพราะไม่เข้าใจผลกรรมที่ได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีต  
และติดตามมาให้ผลในปัจจุบัน การที่เราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ
กรรมที่เราได้สร้างไว้ในปัจจุบันอย่างเดียว อาจจะขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตด้วย เราต้องยอมรับ อดีตชาติ 
ต้องยอมรับการกระท าของเราในวัน ในเดือนในปี ในชาติที่ผ่านมา ว่าเป็นสิ่งที่เราท าไว้เองและสิ่งที่เราท า
ในปัจจุบัน เราต้องยอมรับด้วยว่า นั้นคือสิ่งที่บันดาลชีวิตของเราให้เป็นในอนาคตและเป็นไปตามกฎแห่ง
กรรมนั้น  ดังนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่เที่ยงตรงไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ ค าสอนในศาสนาพุทธมุ่งด้านจริยธรรม
และการใช้เหตุผล เน้นการพึ่งตนเอง หรือสติปัญญาเป็นหลัก มิให้ยึดถือในฤกษ์ยาม 
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ดังทีกล่าวมาแล้ว ในสภาพสังคมโดยทั่วไปของทุกท้องถิ่นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันคือความ
เชื่อดั้งเดิม ความเชื่อในศาสนา ความเชื่อในเรื่องพิธีกรรม และฤกษ์ยามที่ดี อันจะน าความเจริญ ความ
ผาสุกมาสู่ชีวิต เพราะมนุษย์จะต้องเผชิญกับภาวะที่ไม่สบายใจ เกิดความไม่มั่นคงในจิตใจ  เมื่อถึงเวลานั้น 
คนมักจะมุ่งเข้าหา พิธีกรรม และศาสนา เพ่ือช่วย บ าบัดรักษาจิตใจให้มีความเข้มแข็งขึ้น ความไม่มั่นคง
ทางจิตใจของมนุษย์นี้เป็น สากล แต่วิธีการที่จะบ าบัดรักษาใจนี้เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม  แต่
ละสังคม  ไม่มีประเพณี พิธีกรรมของสังคมใดดีกว่าอีกสังคมหนึ่ง ทุกสังคม มีวัฒนธรรม มีวิธีการจัดการ
กับภาวะที่ไม่ม่ันคงทางจิตใจของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปตามความเชื่อของสังคมนั้นๆ  ถ้าบุคคลมีความ
เข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของกรรม และการให้ผลที่มีทั้งดี และไม่ดีตามเหตุที่ตนกระท ามา ประกอบกับมี
ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องของฤกษ์ อันหมายถึงคราว หรือเวลาที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างสิ่งที่กระท า
อยู่ให้ดีขึ้น ก็จะเป็นการประสานประโยชน์ให้เกิดข้ึนในทางท่ีดีได้ 

ผลจากการศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องฤกษ์ ในวิชาโหราศาสตร์โดยการอ่านแผนที่ชีวิตที่
เป็นไปตามครรลองของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นประกอบด้วยหลักของเหตุและผล ความเชื่อแบบไม่งมงาย 
ไม่กลายเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ เป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยศรัทธา และปัญญา จะท าให้เรา
เข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถ่องแท้ มากยิ่งขึ้น เพราะหลักการของพระพุทธศาสนา
คือต้องเข้าใจความจริงที่ปรากฏขึ้น มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสูญสิ้นไป และความเชื่อในวิชาโหราศาสตร์ก็ยังคง
เก็บเป็นสถิติไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนยุคปัจจุบัน จากประเด็นข้างต้นในฐานะที่เป็น
พุทธศาสนิกชนผู้ศึกษาต้องการศึกษาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง ของการใช้ฤกษ์ที่ปรากฏในคัมภีร์
โหราศาสตร์ ซึ่งจะมีอิทธิพลเช่นไรต่อมนุษย์ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาเถรวาท
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นหลักการใช้ในศาสตร์แขนงนี้อย่างถูกต้องอย่างมีหลักเกณฑ์ตามคัมภีร์ และ
ต้องการศึกษาถึงทัศนะที่พระพุทธศาสนามีต่อฤกษ์ที่ใช้อยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งประโยชน์ส่วนใหญ่ที่
ผู้คนต้องการจากโหราศาสตร์ การให้ฤกษ์ คือการต้องการความส าเร็จในทางโลก 

๕. ข้อเสนอแนะ  

การให้ฤกษ์เป็นแขนงหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่มีหลักการและกฎเกณฑ์เฉพาะตัวผู้ที่ให้
ฤกษ์  และผู้ที่น าฤกษ์ไปใช้  ทั้ งสองฝ่ายควรมีองค์ประกอบ (ก)  ผู้ที่ ให้ฤกษ์ ควรใช้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษา ต้องศึกษาการโหราศาสตร์การให้ฤกษ์ อย่างถูกต้อง 
ตรงตามหลักวิชา และ จรรยาบรรณของโหร (ข) ส าหรับผู้ที่มาขอฤกษ์ควรจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ มี
วิจารณญาณที่ดี ควรจะศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง  ไม่พอใจเพียงแค่การได้รับฤกษ์มา  ควรจะมี
ความรู้ในเรื่องนี้ไว้บ้าง  ไม่ควรเชื่ออย่างงมงาย  (ค) ส าหรับพระภิกษุผู้มุ่งสู่การปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ 
ไม่สมควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ แต่ควรมีความรู้เรื่องนี้ไว้บ้าง  เพ่ือจะได้สั่งสอนผู้คน ให้วางท่าที
อย่างถูกต้องในเรื่องนี้    ส่วนพระภิกษุที่มีความรู้ทางด้านนี้   ควรใช้ให้สอดคล้องกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เพราะชาวบ้านย่อมยึดถือ และเชื่อมั่นในพระสงฆ์   เชื่อว่าฤกษ์ท่ีได้รับจากพระภิกษุเป็น
มงคลอย่างยิ่งของชีวิต เท่ากับเป็นการอนุเคราะห์ เป็นที่พ่ึงทางใจให้กับพุทธศาสนิกชนได้ 
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