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๑

บทคัดย่อ

	 บทความน้ี	ศกึษาบทบาทหน้าทีข่องภาพปฐมสมโพธทิีใ่ช้ท�านายดวงชะตาชวิีต

ของชาวผู้ไทค�าบงในงานบุญเทศน์มหาชาติ	ณ	วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย	บ้านค�าบง	ต.ค�าบง	

อ.ห้วยผ้ึง	จ.กาฬสินธุ	์ผลการศกึษาพบว่า	เน้ือหาของภาพชุดดงักล่าวเป็นภาพพทุธประวัติ

ที่มาจากวรรณกรรมเรื่องส�าคัญคือปฐมสมโพธิกถา	 โดยชาวผู้ไทค�าบงใช้ภาพวาดชุด

ดังกล่าวมาปรับใช้ส�าหรับท�านายชะตาชีวิตของชาวบ้าน	 การใช้ภาพวาดปฐมสมโพธิ

ในการท�านายจึงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมพุทธศาสนากับ

ศลิปะ	จิตรกรรม	และวิถชีีวิตของผู้คน	ภาพปฐมสมโพธชุิดดงักล่าวมผีลต่อระบบความ

เช่ือเกี่ยวกับชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบง	 เน่ืองจากเป็นภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับ

พุทธประวัติจึงถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์	 อน่ึงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทค�าบงผูกพันกับ

พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	 ดังน้ันเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในภาพปฐมสมโพธิจึงมี

อิทธพิลต่อระบบความคดิและความเชือ่ของคนในชมุชนทีม่รีะบบความเช่ือถอืมัน่คงใน

พระพทุธศาสนาภาพปฐมสมโพธทิีใ่ช้ในการท�านายมทีัง้หมด	๘๐	ภาพ	ประกอบด้วยภาพ

เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งในทางที่ดีและไม่ดีคืออาจมีทั้งผจญปัญหาและอุปสรรค	

การจับฉลากหมายเลขภาพวาดแล้วน�าเรื่องราวในภาพวาดมาตีความท�านายชะตาชีวิต

ชาวผู้ไทดังกล่าว	 จึงท�าให้ภาพวาดปฐมสมโพธิมีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ท�านายความ

เป็นไปของชีวิตชาวผู้ไทค�าบง

ค�าส�าคัญ:	ปฐมสมโพธิ,	บทบาทหน้าที่,	การท�านายชะตาชีวิต,	ชาวผู้ไทค�าบง
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Pathomsombodhi Paintings: The Function for 

predicting the life of Phutai Ban Khambong 

people, Huai Phueng District, Kalasin Province

Sudhinan Sri-on
1

Abstract

 The purpose of this article was to study the fortune-telling

function	 of	 the	 Pathomsombodhi	 paintings	 in	 Prasitbochai	 Temple,

Bankhmbong	Khambong	Sub-district,	Huayphueng	District,	Kalasin	Province,	

during	the	Phutai’s	Vessantara	chanting	ceremony.	The	study	found	that	the	

contents of the paintings were related to the stories about the Buddha in 

Pathomsombodhi	literature.	The	Phuthai	Khambong	people	have	constructed	

a new meaning and a new function to these paintings by using them as a 

tool	for	fortune-telling.	The	use	of	the	paintings	of	the	Buddha’s	stories	to	

predict	people’s	 life	reflects	the	relationship	among	Buddhist	 literature,	art

and	people’s	ways	of	life.	The	Pathomsombodhi	paintings	affected	the	belief	

about the future life of the Phuthai Khambong people because the paintings 

contained	 the	 Buddha’s	 stories,	 which	 are	 believed	 to	 be	 highly	 scared.

Moreover,	as	the	ways	of	life	of	the	Phuthai	Khambong	people	are	highly	

connected	 with	 Buddhism,	 the	 Buddha’s	 stories	 in	 the	 Pathomsombodhi	

paintings strongly influence the system of thinking and belief of the Phuthai 

Khambong	people.	The	Buddha’s	stories	 in	the	Pathomsombodhi	paintings	

included	various	positive	and	negative	 stories	 about	 the	Buddha.	When	a	

person	 picks	 up	 a	 number	 to	 select	 a	 painting,	 the	 story	 in	 the	 selected	

painting	can	be	used	to	interpret	and	predict	the	future	of	that	person.	Thus	

the	Pathomsombodhi	paintings	have	taken	on	the	function	as	a	fortune	teller,	

forecasting	the	people’s	life.

Keywords:	Pathomsombodhi,	Function,	predicting	the	life,	Phutai	Khambong	

	 People.
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บทน�า

	 บรรดาวรรณคดพีระพทุธศาสนา	ศาสดาประวัตหิรอืประวัตพิระพทุธเจ้า	คมัภร์ี

ปฐมสมโพธิกถาเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ส�าคัญที่สุดเล่มหน่ึง	 อันมีเน้ือหากล่าวถึง

พระพุทธประวัติโดยตรงและอย่างกว้างขวางโดยพิสดาร	 (Yamnadda,	 2000,

p.	 138)	 อนันต์	 เหล่าเลิศวรกุล	 (Laolerdworakul,	 2003,	 p.	 543)	 ได้ศึกษา

วรรณกรรมปฐมสมโพธกิถาส�านวนของสมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรสกบัวรรณกรรม

ปฐมสมโพธิส�านวนและฉบับอื่นได้ข้อสรุปว่า	ปฐมสมโพธิเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่

แพร่หลายที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ทั้งยังมีวรรณกรรมที่ใช้

ชื่อ	 “ปฐมสมโพธิ”	 เขียนด้วยภาษาต่าง	 ๆ	มากถึง	๙	ภาษาได้แก่	 ภาษาไทย	 (สยาม)

ภาษาไทยยวน	ภาษาไทยล้านนา	ภาษาไทยอีสาน	ภาษาไทเขิน	ภาษาไทลื้อ	ภาษาลาว	

ภาษาบาลี	ภาษามอญ	และภาษาเขมร	ปฐมสมโพธิที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ปฐมสมโพธิกถา

ภาษาบาลีอักษรธรรมล้านนา	 ซ่ึงมีหลักฐานว่า	 แต่งข้ึนที่เมืองท่าส้อยซ่ึงครั้งหน่ึงเป็น

เมืองศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมอาณาจักรล้านนา	 ปฐมสมโพธิส�านวนน้ี

นอกจากเป็นที่มาของปฐมสมโพธิภาษาไทหลายภาษาแล้ว	 ยังวิวัฒนาการเรื่อยมาจน

เป็นปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	

นอกจากน้ันอนันต์ยังได้สรุปไว้อีกว่า	 ช่ือปฐมสมโพธิกถาน้ัน	 เป็นช่ือที่สมเด็จกรม

พระปรมานุชติชิโนรสทรงใช้เรยีกปฐมสมโพธสิ�านวนทีพ่ระองค์แปลมาจากปฐมสมโพธิ

ภาษาบาลีเพื่อให้แตกต่างกัน	 ค�าว่า	 “ปฐมสมโพธิ”	 เป็นนามสามัญที่มีความหมายเช่น

เดียวกับค�าว่า	“พุทธประวัติ”	

	 เน้ือเรื่องด้ังเดิมของปฐมสมโพธิเป็นประวัติพระสิทธัตถะโพธิสัตว์	 โดยเน้ือ

เรื่องเดิมมีทั้งที่สอดคล้องกับเน้ือเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสายบาลีและนอก

สายบาลี	 ปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีเน้ือเรื่องสอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวัติ

สายบาลีที่มีอยู่ก่อนหน้า	 เป็นปฐมสมโพธิที่มีเน้ือเรื่องละเอียดสมบูรณ์ที่สุดในบรรดา

คัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิทั้งหมด	 (Laolerdworakul,	 2003,	 p.	 543-544)	 หนังสือ

ที่ช่ือปฐมสมโพธิกถาว่าโดยเน้ือหาและจุดมุ่งหมายของผู้นิพนธ์ก็คือพระประวัติของ

พระพุทธเจ้าโดยละเอียดพิสดารน่ันเอง	 แต่พรรณนาเกินกว่าขอบเขตออกไปมาก	

ปฐมสมโพธิกถามิใช่เพียงงานทางพุทธศาสนาธรรมดาที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากทั่วไป
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หากเป็นหนังสือที่มีระดับเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมอีกด้วย	 ภาษาที่ใช้ขัดเกลาทุกแง่ทุกมุม

มีความวิจิตรบรรจงและมีความไพเราะเป็นที่ จับจิตจับใจผู ้ฟ ังผู ้อ ่านอย่างยิ่ง	

(Yamnadda,	 2000,	 p.	 139-140)	 จากข้อค้นพบของอนันต์	 เหล่าเลิศวรกุล	 และ

ข้ออธิบายของศักดิ์ศรี	แย้มนัดดา	ควรตั้งข้อสังเกต	๒	ประการ	ดังนี้

	 ๑)	ปฐมสมโพธิน่าจะเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่ได้รับความนิยมมากใน

ชาวพทุธชนเผ่าไทซ่ึงมรีากวัฒนธรรมร่วมกนั	ทัง้ยงัน่าจะเป็นวรรณกรรมศาสดาประวัติ

เรื่องส�าคัญที่แพร่หลายในไทยและลาว

	 ๒)	ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระ

ปรมานุชิตชิโนรส	น่าจะถือได้ว่าเป็นส�านวนเอกในหมู่ชาวพุทธในประเทศไทย

	 ทั้งน้ียังปรากฏข้อมูลว่า	 ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรสยงัเป็นทีม่าของจิตรกรรมของงานจิตรกรเหม	เวชกร

ซึ่งเป็นผลงานส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่า	วรรณกรรมมีบทบาทต่อผลงานศิลปะ	นอกจาก

เรื่องราวในปฐมสมโพธิกถาจะมีความส�าคัญในแง่วรรณคดีศาสดาประวัติเรื่องส�าคัญ

แล้ว	ยังปรากฏข้อมูลว่า	มีการใช้ภาพปฐมสมโพธิกถาในการท�านายดวงชะตาของผู้คน

ชาวผู้ไทบ้านค�าบง
๒
	ต.ค�าบง	อ.ห้วยผึ้ง	จ.กาฬสินธุ์	ลักษณะดังกล่าวควรเชื่อได้ว่า	เป็น

บทบาทส�าคัญของวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธชนเผ่าไทหรือ

พุทธศาสนาแบบท้องถิ่น	 (Local	 Buddhism)	 ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะชาวผู้ไทบ้านค�าบง

นับถือทั้งผีและพุทธ	 ปรากฏหลักฐานส�าคัญเป็นศาลผีปู่บุญและย่าเศรษฐีในพื้นที่

หมู่ที่	 ๑	 กินเน้ือที่ถึง	 ๑๐	 ไร่เป็นที่ศักด์ิสิทธ์ิที่มีจ�้า	 (ตัวแทนของศาล)	 คอยรักษาดูแล	

(Chuajumrun,	 and	 others,	 2010,	 p.	 250)	 แต่ระบบความเชื่อหลักยังอิงอยู่

 
๒
	 ข้อมูลเอกสาร	 “ภูไทยกาฬสินธุ์”	 ให้รายละเอียดว่า	 “ชาวผู้ไทบ้านค�าบงเป็นชาวผู้ไท

ที่อพยพแยกตัวออกมาจากพี่น้องผู้ไทบ้านค�าม่วง	 หรือ	 บ้านโคกม่อง	 ระยะทางห่างจากบ้านค�าบง

๑	กม.	 เมื่อ	พ.ศ.๒๔๒๑	 เพราะมีโรคระบาด	และว่า	 ชาวผู้ไทยที่อพยพมาอยู่ที่	 อ.ห้วยผึ้งทั้งหมดได้

อพยพแตกตัวมาจากกลุ่มผู้ไทที่อาศัยตั้งรกรากที่บ้านภูแล่นช้าง	 อ.นาคู	 จ.กาฬสินธุ์	 และผู้ไทกลุ่ม

ดังกล่าวทั้งหมดได้อพยพครัวเรือนมาจากบ้านบก	 บ้านด้วยนายมใกล้เมืองเซโปนประเทศลาว	 โดย

การน�าของกลุ่มอุปฮาด	 ขุนเทพ	 ขุนมีสิทธิ์	 โคตรหลักค�า	 และหมอล�าพอมอนราวปี	 พ.ศ.	 ๒๓๘๔	

(Chuajumrun,	and	others,	2010,	p.	249-254)
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กับพุทธศาสนา	 และมีความเช่ือเรื่องการท�านายภาพปฐมสมโพธิ	 ลักษณะเช่นน้ี

อาจท�าให้พิจารณาได้สองมุมมองคือ	 แง่หน่ึงควรถือได้ว่าชาวพุทธผู้ไทค�าบงได้

ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง	 และน�าเอาเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ให้

สมัพันธ์กบัชวีติตน	อกีแง่หนึง่อาจมองได้ว่า	ชาวผูไ้ทค�าบงคงมองเห็นความไมม่ั่นคงใน

ชีวิต	 ทั้งเห็นว่า	 ภาพปฐมสมโพธิมีอ�านาจที่สามารถท�านายเรื่องราวในชีวิตทั้งในอดีต

และอนาคตได้	ข้อสังเกตมุมมองที่สองสอดคล้องกับความเห็นของ	Thitathan	(1990,

p.	5)	อธิบายว่า	“ความไม่มั่นคงทางจิตใจของมนุษย์นี้เป็น	“สากล”	แต่วิธีการที่แต่ละ

สังคม	 แต่ละวัฒนธรรมจ�าน�ามาบ�าบัดรักษาใจน้ีเป็นเรื่องของแต่ละวัฒนธรรม

เป็นการสร้างสรรค์	 เป็นประเพณีปฏิบัติของแต่ละวัฒนธรรม”	 นอกจากลักษณะข้าง

ต้นแล้วยังมีความเป็นไปได้ที่ตัววรรณกรรมปฐมสมโพธิกถาอาจมีบทบาทหน้าที่ต่อวิถี

ชีวิตของผู้คนชาวผู้ไทค�าบง	ทัง้น้ียงัเหน็ได้ว่าวรรณกรรมมบีทบาทต่อจิตรกรรม	จากน้ัน

ตวัจิตรกรรมภาพวาดกลับมอิีทธิพลและบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คนผู้ไทบ้านค�าบง	

อันเป็นชุมชนเดียวกันคือ	 มีความเชื่อเหมือนกันจนกลายเป็นพิธีกรรมที่มีบทบาทหน้าที่

ต่อผู้คนในสังคม

	 ชาวผู้ไทยค�าบงได้อนุรักษ์ประเพณีนับถือผี	 ดังจะเห็นว่ามีพิธีเหยา	 เล้ียงผี

ในงานแต่ง	 เลี้ยงผีบ้านในงานเดือน	 ๖	 เป็นต้น	 แต่ต่อมาชาวผู้ไทบ้านค�าบงได้รับเอา

ประเพณีของชาวลาวอีสานที่เข้ามาในชุมชนผ่านประเพณีการแต่งงานข้ามชนเผ่า	โดย

ได้รับเอาประเพณีบุญต่าง	ๆ	เช่น	บุญข้าวจี่	บุญพระเวส	บุญสงกรานต์	ประเพณีบุญ

บั้งไฟ	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	บุญข้าวประดับดิน	บุญข้าวสาก	ประเพณีวันออก

พรรษา	บุญกฐิน	เป็นต้น	มาปฏิบัติ	และบุญที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวผู้ไทค�าบงคือ

บุญผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติเดือน	 ๔	 (Chuajumrun,	 and	 others,	 2010,

p.	251)	ในในงานบุญผะเหวดจะต้องจัดให้มีการท�านายชะตาชีวิตจากภาพปฐมสมโพธิ

ทุกปี	(Buchatip,	2017,	March.	18)

	 พระครูประสิทธ์ิชยาภินันท์	 (Chayapinan,	 P.Monk,	 (2017	March,	 18)).

อาย	ุ๕๙	ปีรองเจ้าอาวาสวัดประสิทธิโ์พธิช์ยั	อธบิายลักษณะพธิกีรรม	และองค์ประกอบ

พิธีกรรมท�านายว่ามีลักษณะและองค์ประกอบ	ดังนี้

	 ๑)	อบรมผู้บรรยายภาพปฐมสมโพธิและคัดเลือกจากอดีตพระคือผู้ที่เคย

บวชเรียนมาและมีประวัติเคยเทศน์ปฐมสมโพธิในช่วงเวลาที่เป็นพระภิกษุมาก่อน
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	 ๒)	ก่อนท�าพิธีจะเริ่มการท�านายปฐมสมโพธิจะต้องมีพิธีการส�าคัญคือบูชา

พระรัตนตรัย

	 ๓)	รับศีล	๕	และตั้งขันหมากเบ็งหรือบายศรีปากชาม	พร้อมขันธ์	๕	ขันธ์	๘	

บูชาพระรัตนตรัย

	 ๔)	พระที่เป็นประธานสงฆ์สวดบทชุมนุมเทวดา	 (สวดบท	 สัคเค	 กาเมฯ)	

และอัญเชิญเทวดา

	 ๕)	เจริญพระพุทธมนต์-สวดบทธรรมจักกัปปวัตนสูตร

	 ๖)	ประธานสงฆ์ให้โอวาท	 ปะพรมน�้าพระพุทธมนต์แก่ผู้อ่านฝอยค�าท�านาย

และร่วมในพิธี

	 ๗)	เริ่มพิธีท�านายโดยให้ประธานฝ่ายฆราวาสซึ่งมักเป็นก�านันเป็นผู้เริ่มก่อน

	 พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ยังอธิบายต่ออีกว่า	 การประกอบพิธีเช่นน้ีก็เพื่อ

ให้เกิดสิริมงคลและเกิดความแม่นย�าในการท�านาย	 ประการส�าคัญคือก่อนวันงาน

ต้องให้อ่านปฐมสมโพธิและแจกคู่มือให้ผู้เข้าอบรมไปศึกษาก่อนในระยะเวลาหน่ึง	

จากน้ันจะนัดให้มาทดสอบการเล่าเรื่องราวปฐมสมโพธิเพื่อเป็นการทดสอบ	 ผู้ผ่าน

การทดสอบจึงจะให้เป็นผู้บรรยายหรือชี้แจงฝอยค�าท�านายได้	 เมื่อพิจารณาล�าดับพิธี

จะพบว่า	 การคัดเลือกผู้อ่านค�าท�านายมักเป็นชายที่มีความรู้พระพุทธศาสนาผ่านการ

บวชเรยีนและเคยเทศน์ปฐมสมโพธมิาก่อน	สะท้อนการคดัเลือกผู้ท�านายทีม่อีงค์ความรู้

ศาสดาประวัติ	 ส่วนลักษณะและองค์ประกอบของพิธีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย

อ�านาจของส่ิงศักดิ์ สิทธิ์ทั้งเทวดาและพระรัตนตรัย	 โดยเฉพาะการน�าเอาบท

ธรรมจักกปัปวัตนสูตรมาใช้เป็นบทสวดส�าคญั	แสดงให้เหน็ว่า	การสวดมนต์ในพธิที�านาย

เป็นพธิใีหญ่เพราะบทดงักล่าวมกัสวดกนัในช่วงเวลาส�าคญั	เช่น	พธิสีมโภชพระพทุธรปู	

พิธีเฉลิมฉลองปีใหม่	หรือสวดในงานบุญของผู้มีศักดิ์ใหญ่	ดังนั้นเมื่อสวดในพิธีท�านาย

ดวงชะตาจึงถือว่าดวงชะตาชีวิตของผู้คนเป็นส่ิงส�าคัญ	 พิธีกรรมดังกล่าวสะท้อน

ให้เหน็ว่า	ภาพพระศาสดาเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิใ์นมมุมองของชาวผู้ไทบ้านค�าบง	เมือ่จะท�านาย

ต้องมกีารเชญิเทวดาคล้าย	ๆ 	กบัการประกอบพธิทีางพทุธศานา	และเป็นลักษณะส�าคญั

ที่ส่ือให้เห็นระบบความเช่ือของชาวบ้านและศาสนาพุทธในระดับที่ชาวบ้านนับถือ	

(Popular	Buddhism)
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	 ส�าหรับผู้เข้าร่วมพิธีท�านายจะต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนทุกคน	 Phoofaek

(2017	 March,	 18)	 อธิบายว่า	 ผู้เส่ียงทายจะต้องจุดธูปอธิษฐานให้ดีแล้วภาพ

ปฐมสมโพธิจะบอกชะตาชีวิตว่าเลวหรือร้ายอย่างไร	 และชีวิตจะเป็นไปอย่างไร

ขึ้นอยู่กับการเส่ียงทายปฐมสมโพธิ	 ทั้งน้ีอาจขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐาน	 ความเชื่อ	 หรือ

การกระท�าของตนเอง	ผู้คนชาวค�าบงต่างเช่ือมัน่ว่า	การท�านายเช่นน้ีตรงกบัการด�าเนิน

ชีวิตให้เป็นไปของตนเองและคนในครอบครัว	 ดังน้ัน	 ก่อนจะเริ่มพิธีกรรมท�านาย

ปฐมสมโพธิจึงต้องมีพิธีส�าคัญคือเปิดด้วยการเจริญพุทธมนต์และต้องมีการสวดบท

อัญเชิญเทวดามาชุมนุม	 ลักษณะเช่นนี้สะท้อนว่า	 เมื่อมนุษย์เชื่อว่าอ�านาจของสิ่งหนึ่ง

ส่ิงใดมีต้นเหตุ	 ศาสนาจึงเป็นเรื่องวิธีการที่ท�าให้มนุษย์มีความสบายใจขึ้นทั้งส้ิน	

(Thitathan,	1990,	p.	8)	ภาพปฐมสมโพธใินมติทิีสั่มพนัธ์กบัชาวผู้ไทค�าบงจึงมคีวามหมาย

มากกว่าภาพวาดทั่ว	 ๆ	 ไป	 คือมีบทบาทหน้าที่ท�านายดวงชะตาชีวิตของผู้คนและ

มีความสัมพันธ์กับการด�าเนินชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบง

	 Nathalang	 (2009,	 p.	 363)	 อธิบายว่า	 บทบาทหน้าที่ของคติชนมี	

๓	ประการส�าคัญ	คือ	๑)	บทบาทคติชนในการอธิบายก�าเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชน

และพิธีกรรม	 ๒)	 บทบาทคติชนในการให้การศึกษา	 อบรมระเบียบสังคมและรักษา

มาตรฐานพฤตกิรรมของสังคม	๓)	บทบาทคตชินในการเป็นทางออกให้กบัความคบัข้องใจ

ของบุคคลอันเกิดจากเกณฑ์ทางสังคม	วิลเลียมบาสคอม	(William	Bascom)	(1965,

p.	 281-298	 อ้างใน	 Nathalang,	 2009)	 ผู้เขียนบทความเรื่อง	 “Four	 Function	

of	Folklore”	ชี้ให้เห็นว่า	เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน	(social	context	of	

Folklore)	 ทั้งน้ีบาสคอมได้จ�าแนกบทบาทหน้าที่ของคติชนในภาพรวมว่ามีด้วยกัน	 ๔	

ประการคือ	๑)	ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท�าพิธีกรรม	๒)	ท�าหน้าที่ให้การศึกษา

ในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า	 ๓)	 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของ

สังคมและ	๔)	ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กบัความคบัข้องใจ	Green	(1997,	

p.	386)	ให้แง่มุมเกี่ยวกับแนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาว่า	ในการศึกษาคติชน

หรือข้อมูลทางคติชนส่ิงส�าคัญและเห็นว่าหัวข้อส�าคัญทางคติชนที่ต้องมีคือบทบาท

หน้าท่ี	 น่ีเองคือความคาดหวังว่า	 ทุกสุภาษิต	 เรื่องราวนิทานความเช่ือพื้นบ้าน

เพลงต้องมีบทบาทหน้าที่บางอย่างเพื่อตอบสนองความส�าคัญทางสังคม	 วัฒนธรรม	

หรือทางด้านจิตใจ	 มุมมองเช่นน้ีในทางคติชนวิทยาสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ	
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Bronislaw	Malinowski	 ที่มองว่า	 ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์จะต้องมีบทบาทหน้าที	่

ในระดับทฤษฎี	 functionalism	มีความส�าคัญและมีบทบาทมากในมิติของวรรณกรรม

เชิงสังคมศาสตร์	ดงัน้ัน	บทความน้ีจึงจะอาศยัแนวคดิดงักล่าวว่าเพือ่เสนอว่า	ภาพปฐม

สมโพธิฝีมือเหม	เวชกร	มีบทบาทหน้าที่ต่อการท�านายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบง

อย่างไร	และภาพพระศาสดามบีทบาทหน้าทีส่�าคญัในฐานะส่ือกลางในพธิกีรรมท�านาย

ย่างไร

ภาพปฐมสมโพธิกับหน้าที่ในการท�านาย

	 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นท�าให้ควรสังเกตว่า	 เรื่องราวของศาสดาและภาพ

ประวัติศาสดามีบทบาทหน้าที่ทางโลกิยะ	 คือ	 ศาสนาไม่ได้มุ่งเน้นสอนให้ต้องหลุดพ้น

หรือเข้าถึงโลกุตระเท่านั้น	แต่ศาสนามีบทบาทหน้าที่อ�านวยผลทางโลกิยะอีกด้วย	โดย

จากข้อมลูการใช้ภาพปฐมสมโพธทิ�านายชะตาชีวิตของผู้คนกลุ่มหน่ึง	ดงัจะเหน็ว่า	ก่อน

ที่จะเริ่มต้นการท�านายจะต้องมีพิธีกรรมเริ่ม	มโนทัศน์และกรอบแนวคิดเรื่องพิธีกรรม

มักตรงข้ามกับการแสดงออกและการพูดปกติในชีวิตประวัน	นั่นคือ	พิธีกรรมจะมีรหัส

ที่เป็นค�าพูดหรือโศลกพิเศษใช้ภาษาที่น้อยคนจะฟังเข้าใจ	 มีจังหวะจะโคนมีแบบแผน

ชัดเจน	 (Feungfusakul,	2551,	p.	65)	จากข้ออธิบายของอภิญญา	น่าจะสอดคล้อง

กบักรณีการใช้ภาพปฐมสมโพธทิ�านายของชาวผู้ไทค�าบง	ทัง้น้ีเพราะปรากฏว่า	ก่อนเริม่

พิธีกรรมท�านายหรือเส่ียงทายจะต้องมีการประกอบพิธีสวดมนต์และอัญเชิญเทวดา

มาร่วมในพิธี	 ซ่ึงถือเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบพิเศษ	 และมีพิธีกรรมดังกล่าวเป็นที่

รองรับก่อนใช้ภาพปฐมสมโพธิท�านาย	ดังนั้น	พิธีกรรมจึงส�าคัญกับการเริ่มปฐมสมโพธิ

ท�านายดวงชะตาชีวิตของผู้คน	Durkhiem	(เดอร์ไคม์)	กล่าวว่า	ถ้าไม่มพีธิกีรรมพระเจ้า

ก็ตาย	ถ้ามีพิธีกรรมพระเจ้ายังอยู่	ทั้งนี้เพราะพระเจ้าจะมีอยู่หรือด�ารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ

คนยังเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่	 การประกอบพิธีกรรมเป็นการสืบทอดความเช่ือน่ันเอง

(Thitathan,	 1990,	 p.	 10)	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงควรสังเกตได้ว่า	 พิธีกรรมที่มีขึ้นก่อน

การเปิดให้ผู้คนมาร่วมในพิธีท�านายดวงชะตาชีวิตก็เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏ	

ดังน้ันแง่หน่ึงพิธีกรรมเปิดท�านายปฐมสมโพธิของชาวผู้ไทค�าบงจึงน่าจะมีผลต่อการ

สร้างค�าท�านายให้มคีวามศกัดิสิ์ทธิ	์และมผีลต่อความเชือ่มัน่ในค�าท�านายด้วย	ดงัปรากฏ

ข้อมูลว่ามีผู้เชื่อมั่นในค�าท�านายและรูปแบบพิธีกรรมค�าท�านายปฐมสมโพธิ
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	 รัตนาภรณ์	 ภูธรเลิศ	 (Phuthonlert.	 (2017	 March,	 18))	 อายุ	 ๔๑	 ปี	

ครโูรงเรยีนบ้านหนองขอนแก่น	ต.หนองอีบตุร	อ.ห้วยผ้ึง	จ.กาฬสินธุ	์กล่าวว่า	ตนเองจับ

ฉลากปฐมสมโพธิเส่ียงทายชะตาชีวิตมาตั้งแต่ตอนเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓-๒๕๖๐	 ซ่ึงจะเดินทางมาจับทุกปีไม่ขาด	 โดยค�าท�านายที่ได้จาก

การเส่ียงทายจับหมายเลขภาพปฐมสมโพธิมีความแม่นย�ามาก	 ส่วนมากจะสนใจ

เส่ียงทายเกีย่วกบัเรือ่งสุขภาพ	หน้าทีก่ารงาน	ครอบครวั	และสุขภาพของลกู	ตนเช่ือว่า

ค�าท�านายมักจะถูกต้องแม่นย�ามากกว่าการท�านายแบบอ่ืน	 ซ่ึงตนจะต้องมาจับฉลาก

ทุกปีและถือว่าโตมากับปฐมสมโพธิ	 คนในครอบครัวทั้งพ่อแม่	 น้องสาว	 และญาติ	 ๆ	

ทุกคนต่างเช่ือในพิธีเส่ียงทายดังกล่าว	 รวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกับ

บ้านค�าบงเองก็ต่างเช่ือเรื่องค�าท�านายที่ได้จากการจับฉลากดังกล่าว	 ส่วนปีใดที่

จับสลากได้รับการท�านายในทางไม่ดีก็มักจะไปท�าบุญเพื่อแก้ไขค�าท�านายที่ไม่ดี

ให้ดขีึน้	คอื	เพือ่แก้ส่ิงทีไ่ม่ดใีห้ดขีึน้	โดยนิยมไปท�าบญุตกับาตรหรอืถวายสังฆทานเพือ่ให้

ผ่อนค�าท�านายจากไม่ดีให้เบาบางในแนวผ่อนหนักให้เป็นเบา	ทั้งนี้	 การท�าเช่นนั้นท�าให้

มีความสบายใจ	ไม่เครียดหรือกังวลกับค�าท�านาย	

	 Chayapinan	(2017,	March	18)	อธิบายเพิ่มเติมว่า	พิธีท�านายปฐมสมโพธิ

ต้องท�าในงานบุญมหาชาติหรือเทศน์บุญผะเหวดเดือน	 ๔	 เท่าน้ัน	 เพราะถือกันว่า

เป็นงานบุญใหญ่อีกทั้งยังเป็นการเช่ือมต่อระหว่างห้วงเวลาของการเป็นพระโพธิสัตว์

ไปสู่การเป็นพระพุทธเจ้า	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการใช้รูปภาพท�านายจะใช้จ�านวน	 ๘๐	 ภาพ	

โดยนับเอาตามช่วงอายุของพระพุทธเจ้า	 ๘๐	 พรรษา	 ซ่ึงจะใช้ภาพวาดฝีมือของ

ครูเหม	 เวชกร	 ประเด็นส�าคัญตัวเลข	 ๘๐	 ก็เป็นชุดเลขจ�านวนที่ท�าให้การท�านาย

ภาพปฐมสมโพธิมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยมกันมากในพื้นที	่ อ.ห้วยผ้ึง	 จ.กาฬสินธุ	์

ดังจะเห็นว่า	 บ.ไข่นุ่น	 บ.หนองอีบุตรนิยมยืมภาพปฐมสมโพธิไปท�านายในงานบุญ

ส�าคัญ	ๆ	เช่นกัน	ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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 จากข้อมลูภาพจะเหน็ว่า	ก่อนการท�านายผู้เข้ารบัการท�านายหรอืเส่ียงทายจะ

ต้องจุดธปูเทยีนบชูาพระพทุธรปูหน้าโต๊ะหมูท่ีท่างวัดและกรรมการจัดให้	พร้อมกบัตัง้จิต

อธิษฐานในใจก่อน	 จากน้ันจะล้วงมือเข้าไปในบาตรแล้วคนเพื่อที่จะเส่ียงจับหมายเลข

ภาพ	๘๐	หมายเลข	อยู่ที่บุญวาสนาและดวงชะตาของผู้เสี่ยงทายเองว่า	ปีนั้น	ๆ	จะ

จับได้หมายเลขอะไร	 พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์กล่าวว่า	 การเส่ียงจับได้หมายเลขใด

กต็ามผู้รบัค�าท�านายจะต้องตัง้จิตให้มัน่คงและเช่ือมัน่ว่า	ดวงชะตาชวิีตปีน้ัน	ๆ 	จะเป็นไป

ตามน้ัน	 ดังปรากฏค�าท�านายประจ�าภาพต่างๆ	 ดังน้ี	 (Chayapinan,	 Monk,	 (2017,

March	18))

ภาพประกอบที่ ๒ ภาพการท�านายปฐมสมโพธิ

ภาพประกอบที่ ๑ ภาพพุทธประวัติปฐมสมโพธิ
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ตารางที่ ๑ แสดงภาพปฐมสมโพธิฝีมือเหม เวชกร และเนื้อหาค�าท�านาย

ภาพที่ ภาพเหตุการณ์ ค�าท�านายของผู้รับการเสี่ยงทาย

๑ เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญ

เทพบุตรสันดุสิตโพธิสัตว์ให้จุติลง

มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก

ชะตาชีวิตในปีนี้	คนทั้งหลายหรือหัวหน้า

เห็นความส�าคัญของเรา	มอบหมาย

หน้าที่ให้	เชื้อเชิญให้ท�างานส�าคัญ

๒ พระโพธิสัตว์รับค�าเชิญแล้วจุติมา

ก�าเนิดในตระกูลศากยะ	ณ	กรุง

กบิลพัสดุ์

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าดี	เพราะเทพ

บุตรโพธิสัตว์รับปากจะลงมาเกิด	แล้ว

ลงมาจุติในมนุษย์โลก

๓ พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์

พระมารดา	ณ	ป่าลุมพินีและ

ด�าเนินได้	๗	ก้าว

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าดี	เพราะเป็น

เรื่องมงคล	เจ้าชายประสูติจากพระ

ครรภ์พระมารดา

๔ อสิตดาบสมาเยี่ยมเห็นพระกุมาร

ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะก็

ถวายบังคม

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าดี	เพราะว่า

บุคคลที่เราเคารพบูชา	หรือคนที่เรา

นับถือจะอวยพรให้

๕ พราหมณาจารย์รับพระลักษณะ

สมโภชพระกุมาร	ถวายพระนาม

ว่าพระสิทธัตถะ

ชะตาชีวิตในปีนี้ดี	ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ

หรือท�างาน	ถือว่าจะส�าเร็จดังใจคิด	

เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะปรารถนาสิ่ง

ใดจะส�าเร็จในสิ่งนั้น

๖ ทรงบรรลุปฐมฌานตั้งแต่ทรง

พระเยาว์	ขณะประทับใต้ร่มหว้า

ในที่แรกนาขวัญ

ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่าดี	เพราะว่าเจ้า

ชายสิทธัตถะได้ปฐมฌาน	เป็นครั้งแรก	

ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี

๗ ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศร

อันหนัก	ดีดสายศรสนั่นกระหึ่ม

เมือง

ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่าดี	เพราะว่าเจ้าชาย

สิทธัตถะได้แสดงความสามารถให้คนทั้ง

หลายยอมรับนับถือ
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๘ พระบิดาทรงอภิเษกสมรส

พระสิทธัตถะกับพระนางพิมพา

ยโสธรา

ชะตาชีวิตในปีนี้ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ

หรือท�างาน	ถือว่าดีมากเพราะเป็น

ภาพงานแต่งงานของเจ้าชายสิทธัตถะ

กับนางพิมพายโสธรา

๙ เสด็จประพาสสวน	ทรงเห็น

เทวทูต	๔	คือ	คนแก่	คนเจ็บ	

คนตาย	และบรรพชิต

ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่ามีความวุ่นวายใน

จิตใจ	หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะเห็น	

คนแก่	คนเจ็บ	คนตาย	และ	บรรพชิต

๑๐ ทรงสรงสนานน�้าในสระ	ราชบุรุษ

ไปทูลว่า	พระนางพิมพาประสูติ

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่ามีความวุ่นวาย

ในจิตใจ	เจ้าชายคิดจะออกบวชแต่ห่วง

เกิดขึ้น	คือราหุลกุมารประสูติ

๑๑ ทรงเปลื้องสังวาลประทานนาง

กีสาโคตมี	ซึ่งสดุดีพระคุณ

ขณะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่ามีความกตัญญู

ต่อญาติพี่น้อง	หรือมอบสิ่งของให้กับ

คนที่เราถูกชะตา

๑๒ ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนม

กรมในนอนระเกะระกะระอา

พระทัยใคร่ผนวช

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่ามีความสับสนใน

จิตใจอย่างหนัก	คิดมาก	ไม่รู้ว่าจะเอา

อะไรกับชีวิต	เกิดความเบื่อหน่าย

๑๓ เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา	

ซึ่งก�าลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิต

อ�าลาผนวช

ชะตาชีวิตในปีนี้	หนักไปที่เรื่อง

ครอบครัวของผัวเมีย	ความผูกพันกับลูก	

เรื่องวุ่นวายในครอบครัว

๑๔ ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูกม้า

กัณฐกะ	เพื่อประทับเป็นพาหนะ

เสด็จออกบรรพชา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	เกิดความ

เบื่อหน่ายในชีวิต	ส�าหรับคนที่มี

ครอบครัว

๑๕ พญามารห้ามบรรพชาว่า	อีก	๗	

วัน	จะได้เสวยสมบัติบรมจักรแต่

ไม่ทรงฟัง

ชะตาชีวิตในปีนี้	เกี่ยวกับเรื่องความคิด	

ถ้าจะคิดท�าอะไรให้รีบท�า	แม้มีคนมา

ห้ามก็จะไม่ฟัง
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๑๖ ทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชา	

ณ	ฝั่งน�้าอโนมา	ฆฏิการพรหม

ถวายอัฐบริขาร

ชะตาชีวิตในปีนี้	สิ่งที่คิดอยากจะท�าให้

รีบท�า	เหมือนเจ้าชายคิดจะออกบวช	

ก็ออกบวชทันที

๑๗ เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์	

มหาชนเห็นแล้วโจษจันทั่วเมือง

ชะตาชีวิตในปีนี้	ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ

หรือท�างาน	จะถูกคนนินทา	หรือ

สรรเสริญได้ในปีนี้

๑๘ พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า	ทูล

ขอปฏิญาณว่าถ้าตรัสรู้แล้วขอให้

มาโปรด

ชะตาชีวิตในปีนี้	อย่าไปรับค�าหรือ

สัญญาอะไรกับใครง่าย	ๆ

๑๙ เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชีป่ากับ

อาฬารดาบส	แต่ทรงเห็นว่ามิใช่

ทางตรัสรู้

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	ก�าลัง

แสวงหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเอง

๒๐ เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอัน

สงัดเงียบ	ทรงพอพระทัยประทับ

บ�าเพ็ญเพียรที่นั่น

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	ไม่ว่าจะอยู่ใน

วัยเรียนหรือวัยท�างาน	ก็จะพอใจในสิ่งที่

เราเป็นอยู่

๒๑ ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา	

ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติ	พระอินทร์

ดีดพิณถวายข้ออุปมา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะท�าอะไร

ก็ตาม	ต้องไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไป	

ต้องท�าด้วยความพอดี	อุปมาเหมือน

สายพิณ

๒๒ เช้าวันตรัสรู้	นางสุชาดากับทาสี

มาถวายข้าวมธุปายาสโดยส�าคัญ

ว่าเทวดา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าดีพอสมควร	

มีคนคอยดูแลเอาใจใส่	เหมือนก่อนวัน

ตรัสรู้	นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

๒๓ ทรงลอยถาด	ถาดจมลงไป

กระทบกับถาดเดิม	๓	ใบ	

พญานาคก็รู้ว่า	พระพุทธเจ้าจะ

มาตรัสรู้

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าดี	ในเรื่องของ

การเสี่ยงโชคชะตา	เหมือนคนเรียนจบ

ใหม่ๆสามารถไปสอบบรรจุได้
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๒๔ เสด็จกลับจากลอยถาด	ทรงรับ

หญ้าคาซึ่งพราหมณ์โสตถิยะ

ถวายในระหว่างทาง

ชะตาชีวิตในปีนี้	อาจจะมีโชค	เพราะ

พระพุทธเจ้ารับหญ้าคาจากปริพาชก

ระหว่างการเดินทาง

๒๕ ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็น

โพธิบัลลังก์	ตกเย็นพญามารก็

ยกพลมาขับไล่

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าไม่ดี	จะท�า

อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ	เหมือนมีมารคอยผจญ	

ขัดขวาง	มีอุปสรรคตลอดในปีนี้

๒๖ แม่พระธรณีบิดพระเกศา	เกิด

เป็นสมุทรธาราพญามารก็พ่ายแพ้

แก่พระบารมี

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าไม่ดี	จะท�า

อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ	เหมือนมีมารคอยผจญ	

ขัดขวาง	มีอุปสรรคตลอดในปีนี้

๒๗ พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า	เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อน

ร�าถวายเป็นพุทธบูชา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าเจ้าชะตาจะ

โชคดีที่สุดเพราะเป็นภาพที่ดีที่สุดใน

บรรดาภาพ	๘๐	ภาพ	คิดจะท�าอะไรก็

ส�าเร็จดังใจนึก	เป็นภาพพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้

๒๘ เสด็จไปประทับโคนต้นไทร	

สามธิดาพญามารมาประโลมล่อ

ให้หลง	ก็ไม่ทรงใยดี

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะมีสิ่งมา

ยั่วยวนจิตใจเราไม่ให้เป็นสุข	เหมือน

ลูกสาวพระยามารมายั่วพระพุทธเจ้า	

แต่ไม่ส�าเร็จ

๒๙ ย้ายไปประทับโคนไม้จิก	ฝนตก

พร�าพญานาคมาขนดปกพระกาย

ก�าบังฝน

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	ไม่ว่าจะท�า

อะไรก็มีคนคอยดูแลเอาใจใส่	มีแต่

ความสุข	ไม่ค่อยมีทุกข์ในปีนี้	

๓๐ ขณะประทับโคนไม้เกด	ท้าว

โลกบาลถวายบาตร	เทวดาบอก

สองพาณิชให้ไปเฝ้า

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะมีผู้ใหญ่

ที่เราเคารพนับถือ	แนะน�าสิ่งดีๆ	ให้เรา

ในปีนี้

๓๑ สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อน

สัตตุผง	แล้วก็ปฏิญาณตนเป็น

อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าถือว่าดีภาพ

ไหนถ้ามีคนมาถวายของพระพุทธเจ้า	

พระพุทธเจ้ารับถือว่าดีหมด	
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๓๒ กลับมาประทับโคนต้นไม้	ท้อ

พระทัยในอันโปรดสัตว์	ท้าว

สหัมบดีพรหมต้องทูลวิงวอน

ชะตาชีวิตในปีนี้	มีความสับสนในชีวิต

อาจจะมีผู้มาบอกทางชีวิตให้

๓๓ ทรงค�านึงถึงอุปนิสัยเวไนยสัตว์

เปรียบด้วยดอกบัว	๔	เหล่า	

จึงรับอาราธนา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ต้องพิจารณาชีวิตดี	ๆ

เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่า

๓๔ เสด็จพระพุทธด�าเนินไปโปรด

เบญจวัคคีย์	พบอุปกาชีวกใน

ระหว่างทาง

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะมีคน

ชี้ทางในการด�าเนินชีวิตให้	อาจเป็นญาติ

ผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน

๓๕ เสด็จถึงป่าอิสิปตนะ	เบญจวัคคีย์

เห็นแต่ไกลนัดกันว่าจะไม่ต้อนรับ	

แต่แล้วก็กลับใจ

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	ไม่ว่าจะอยู่

ในวัยเรียนหรือท�างาน	ให้ท�ามากกว่าพูด	

อย่าพูดมากกว่าท�า	คนจะได้เชื่อถือ

๓๖ แสดงปฐมเทศนา

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร	

โปรดเบญจวัคคีย์ให้ได้ดวงตา

เห็นธรรม

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าดี	เพราะ

พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด

เบญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม

๓๗ ยสะกุลบุตรหน่ายสมบัติ	เดินไปสู่

ป่าอิสิปตนะพบพระพุทธองค์ทรง

แสดงธรรมโปรด

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะเกิดความ

เบื่อหน่ายในชีวิตจิตใจในเบื้องต้น	แต่ก็

จะดีขึ้นในปลายปี

๓๘ เสด็จไปหาชฎิลอุรุเวลากัสสปะ	

ขอพักในโรงไฟชฎิลบอกว่า

มีนาคร้ายก็ไม่ทรงฟัง

ชะตาชีวิตในปีนี้	จะท�าอะไรจะมีคน

ขัดขวางชีวิต	ชีวิตมีอุปสรรค

๔๙ ทรงทรมานนาคราชร้าย	ขดกาย

พญานาคใส่บาตรให้ชฎิลดู	ชฎิลก็

ยังไม่เลื่อมใส

ชะตาชีวิตในปีนี้	จะท�าอะไรก็มีอุปสรรค

ในชีวิต	จะพูดจาสิ่งใดก็ไม่มีคนเชื่อถือ
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๔๐ วันหนึ่งฝนตกหนัก	น�้าท่วมแต่

ไม่ทรงท่วมที่ประทับ	ชฎิลเห็น

อัศจรรย์จึงทูลขอบรรพชา

ชะตาชีวิตในปีนี้	จากที่มีอุปสรรคในชีวิต	

ก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น

๔๑ อุรุเวลากัสสปะประกาศตนเป็น

พุทธสาวกต่อหน้าพระเจ้า

พิมพิสาร	ณ	สวนตาลหนุ่ม

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่าดี	เพราะภาพที่	

๓๘,	๓๙,	๔๐	พระพุทธเจ้าต้องเทศนา

ธรรมกับชฎิลสามพี่น้องจนสิ้นพยศ	

พระอุรุเวลากัสสปะประกาศตนเป็น

พุทธสาวก

๔๒ พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสทรงหลั่ง

น�้าทักษิโณทกถวายวัดเวฬุวันเป็น

ปฐมสังฆาราม

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่าดี	เพราะพระเจ้า

พิมพิสาร	ถวายวัดเวฬุวัน	เป็นวัดแรกใน

พระพุทธศาสนา

๔๓ พระเจ้าพิมพิสารทรงท�าบ�าเพ็ญ

กุศลอุทิศให้พระญาติที่เกิด

เป็นเปรต	เปรตทั้งหลายต่าง

อนุโมทนา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ใครได้ภาพนี้	ในปีนี้อาจ

จะเป็นญาติพี่น้องหรือเจ้ากรรมนายเวร

มาขอส่วนบุญจากเรา	เวลาท�าบุญเสร็จ	

ให้กรวดน�้าให้คนที่ตายด้วย

๔๔ พระโมคคัลลานะ	พระสารีบุตร

อัครสาวกซ้าย-ขวามาทูลขอ

บรรพชาเป็นเอหิภิกขุ

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่าดีมากภาพหนึ่ง	

เพราะพระพุทธเจ้าได้อัครสาวกซ้าย-ขวา	

คือพระโมคคัลลานะ	พระสารีบุตร	

พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงนี้

๔๕ พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาท

ปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ใน

วันเพ็ญมาฆบูชา

ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่าดีมาก	เพราะ

พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่

พระอรหันต์	๑,๒๕๐	รูป	ในวันมาฆบูชา

๔๖ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุง

กบิลพัสดุ์	พระญาติผู้ใหญ่ถือว่า

สูงอายุไม่ถวายบังคม

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าปานกลาง

จะท�าอะไรคนจะไม่ค่อยเชื่อถือศรัทธา	

ผู้ใหญ่ไม่ให้ความเชื่อมั่น	ต้องท�ามากกว่า

พูด
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๔๗ ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็น	

หมู่พระญาติสิ้นพยศลดทิฐิมานะ

ถวายบังคมพร้อมกัน

ชะตาชีวิตในปีนี้	ต่อเนื่องจากภาพที่	

๔๖	เมื่อท�ามากกว่าพูด	คนทั้งหลายจึง

ยอมรับนับถือ

๔๘ เสด็จทรงบาตรในเมือง	พระนาง

พิมพายโสธราทรงเห็นและทรงชี้

ให้พระราหุลดู	ตรัสว่า	

“นั่นคือบิดาของเจ้า”

ชะตาชีวิตในปีนี้	ถือว่าดี	เพราะเพื่อน

หรือคนที่ท�างานด้วยกันเห็นความส�าคัญ

๔๙ พระพุทธบิดาทรงทราบข่าว

ก็เสด็จมาตัดพ้อ	ทูลขอให้

เสด็จกลับไปประทับเสวยใน

ราชฐานเมืองกบิลพัสดุ์

ชะตาชีวิตในปีนี้	พอดีปานกลาง	ให้ยึด

มั่นในแบบแผนชีวิตของตัวเอง	ถ้าคิดว่า

ดี	จงท�าเลยผลที่ตามมาเกิดแต่เหตุ

๕๐ พระนางพิมพาพิลาปร�าพันถึง	

พระพุทธองค์เสด็จด�าเนินไปโปรด

ถึงในปราสาท

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	เกี่ยวข้อกับ

คนที่มีครอบครัว	จะเป็นเรื่องเป็นราว	

เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสามีภรรยา	

หรือเกี่ยวกับคนรัก

๕๑ พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ	นาง

คู่วิวาห์ร้องสั่งให้รีบกลับ	พอถึง

วัดพระพุทธองค์กลับชวนให้บวช

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะมีคนมา

ช่วยในการท�างาน	แบ่งเบาภาระ

๕๒ พระราหุลแสดงความรักซาบซึ้ง

ในพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบิดา

จนลืมทูลขอราชสมบัติ

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับความรักของลูกมีต่อพ่อ	ความ

รักของพ่อมีต่อลูกเป็นความรักของ

คนในครอบครัวเป็นส�าคัญ

๕๓ ทรงมอบสมบัติพระนิพพานแก่

พระราหุล	โดยให้บรรพชาเป็น

สามเณรองค์แรกในพระพุทธ

ศาสนา

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	ตัวเราอาจจะ

มอบข้อคิดที่เกี่ยวกับหลักธรรมค�าสอน	

หรือแนวทางด�าเนินชีวิตให้กับคนที่เรา

รัก	อาจเป็นลูก	หรือภรรยาก็ได้
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๕๔ ทรงพานันทะไปชมนางฟ้า	พระ

นันทะใคร่จะได้เป็นชายาทรง

รับรองจะให้สมหวัง

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะเกิดความ

สับสนในชีวิต	แต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชี้ทาง

ชีวิตให้

๕๕ พระเทวทัตส�าแดงฤทธิ์ให้พระ

กุมารอชาตศัตรูเลื่อมใสเพื่อให้รับ

เป็นโยมอุปัฏฐาก

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าไม่ค่อยดี

อย่าเป็นคนหูเบา	ให้มีความหนักแน่น	

อย่าเชื่อใครง่าย	ๆ	เดี๋ยวถูกหลอก	

๕๖ นายขมังธนูซึ่งพระเทวทัตส่งไปฆ่า

พระพุทธองค์ปลงอาวุธ	ฟังธรรม	

ส�าเร็จมรรคผล

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าไม่ค่อยดีจะมี

คนคิดร้าย	การท�างานมีอุปสรรค	ติดขัด

ในหลายเรื่อง	แต่สุดท้ายก็ท�าอะไรเรา

ไม่ได้	

๕๗ พระเทวทัตได้ส�านึกในความผิด

ของตน	ใคร่ทูลขอขมา	แต่ถูก

ธรณีสูบเสียก่อนเข้าเฝ้า

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าไม่ดี	และ

เลวร้ายที่สุด	คือเป็นภาพที่มีค�าท�านาย

เป็นร้ายที่สุดในบรรดาภาพจ�านวน

ภาพ	๘๐	ภาพ	เพราะเป็นภาพ

พระเทวทัตถูกธรณีสูบ

๕๘ พระแม่น้ามหาปชาบดีทูลถวาย

ผ้าสาฎก	โปรดให้พระอชิตะภิกษุ

ต่อ	เพราะต่อไปจะได้ตรัสรู้เป็น

พระศรีอริยเมตไตรย

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าปานกลาง

เพราะพระนางมหาปชาบดีถวายผ้า

พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับ

มีภาพนี้ภาพเดียวที่มีคนมาถวายของ	

พระพุทธเจ้าไม่รับ

๕๙ ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดา

กับฝ่ายพระมารดา	ซึ่งแย่งกัน

ทดน�้าเข้านามิให้วิวาทกัน

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะมีคนให้

ความส�าคัญเรา	จะให้เราช่วยเหลือ	

ช่วยเป็นที่ปรึกษา

๖๐ พระพุทธบิดาประชวร	เสด็จไป

โปรดกระทั่งส�าเร็จพระอรหันต์

แล้วนิพพาน

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	จะมีความ

กตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ	หรือได้ไป

เยี่ยมญาติทางไกลที่เจ็บป่วยหนักไม่

สบาย	หรือญาติผู้ใหญ่อาจป่วยหนัก
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๖๑ พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี

น�านางกษัตริย์บริวารไปทูลขอ

อุปสมบทเป็นภิกษุณี

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าดี	เพราะมีสิ่งดี

เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา	คือ	มีภิกษุณี

เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

๖๒ ทรงส�าแดงยมกปาฏิหาริย์ข่ม

พวกเดียรถีย์ที่ต้นมะม่วงคัณฑาม

พฤกษ์

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าปานกลางจะมี

ปัญหาอุปสรรค	แต่ก็สามารถผ่านไปได้

๖๓ เสด็จขึ้นไปจ�าพรรษาบนสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์	เพื่อโปรดพระพุทธ

มารดา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	จะคิดถึง

บุคคลที่เรารัก	เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็ก	

เราอยากจะตอบแทนคุณท่านและได้

ท�าคุณความดีตอบแทน

๖๔ ถึงวันมหาปวารณาเสด็จลงจาก

ดาวดึงส์โดยบันไดแก้ว	บันไดทอง	

บันไดเงิน

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าดีมากเพราะ

เป็นภาพสนุกสนาน	เทวดาลงมาส่ง

พระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	

ท�าสิ่งใดก็จะมีคนเห็นดีด้วย

๖๕ ตอนพระเจ้าเปิดโลก	คือ	ทรง

บันดาลให้เทวโลก	มนุษย์โลก	

และสัตว์นรก	แลเห็นซึ่งกันและ

กัน

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	ถ้าอยู่ในวัย

กลางคนไปจนถึงวัยชรา	จะมองเห็น

สัจธรรมของชีวิต	คือ	ถ้าท�าดีก็จะได้ดี	

ท�าชั่วจะได้ชั่ว

๖๖ เสด็จไปจ�าพรรษา	ณ	ป่าเลไลยก์

โดยมีช้างกับลิงเป็นพุทธอุปัฏฐาก

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่าดี	ไม่ว่าจะ

อยู่ในวัยใด	หรืออยู่ในที่ใดก็ตามจะมีคน

คอยดูแลเอาใจใส่	คือไปอยู่ไหนก็มีแต่

ความสุข

๖๗ ถึงวันเพ็ญเดือนสาม	พรรษาที่	

๔๕	พญามารเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จ

ปรินิพพานทรงรับอาราธนา

ชะตาชีวิตในปีนี้	ท�านายว่า	อย่า

รับปากหรือสัญญากับใครง่ายๆ	จะจนใจ

เราเอง	หรือหากไม่แน่ใจว่าจะท�าตามค�า

สัญญาได้ก็ไม่ควรรับปาก
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๖๘ มีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า	

ทรงปลงอายุสังขารแล้ว	อีกสาม

เดือนจะนิพพาน

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	อย่าให้ค�า

สัญญากับใครง่าย	ๆ	หรืออย่าไปลงนาม

คู่สัญญาหรือค�้าประกันให้ใคร	เหมือน

พระพุทธเจ้าสัญญากับพระยามารว่า	

อีก	๓	เดือนจะปรินิพพาน

๖๙ รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร

เยื้องพระวรกายทอดพระเนตร

กรุงไพศาลีครั้งสุดท้าย

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	อาจจะได้เดิน

ทางไกลหรือย้ายที่ท�างานไปท�างานที่อื่น	

หรือจากคนที่รัก

๗๐ เช้าวันเพ็ญเดือน	๖	ทรงรับเสวย

มังสะสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนทะ

นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาต

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	จะเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพ	เกี่ยวกับอาหารการกิน	

จะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องหรือระบบทาง

เดินอาหาร

๗๑ เสด็จกรุงกุสินารา	ทรงกระหาย

น�้าโปรดให้พระอานนท์ไปตักน�้า

มาถวาย

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	สิ่งที่ไม่คิดว่า

จะเป็นไปได้	ก็อาจจะเกิดขึ้นให้ได้เห็น	

อาจจะประสบกับภัยแล้งในพื้นที่เกษตร

๗๒ ปุกกุสะบุตรแห่งมัลละกษัตริย์

แวะเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสี

ทอง

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	สิ่งที่ไม่คิดว่า

จะเป็นไปได้	ก็อาจจะเกิดขึ้นให้ได้เห็น

อาจได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือได้สิ่งที่

ไม่คาดว่าจะได้

๗๓ เสด็จถึงสาลวันกรุงกุสินารา	

โปรดให้พระอานนท์จัดที่บรรทม

ระหว่างไม้รังทั้งคู่เป็นช่วงเวลา

ท้ายพุทธกาล

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	ปีนี้รู้สึก

เหนื่อยล้าจากการท�างาน	เพราะสู้ชีวิต

มาตลอด	อยากจะพักผ่อนมากกว่าที่จะ

ด�าเนินชีวิตต่อไป

๗๔ พระอานนท์ไปยืนเหนี่ยวสลัก

เพชรพระวิหารร้องไห้ร�าพันถึง

พระพุทธองค์

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าไม่ดี	จะประสบ

ความทุกข์ใจ	หรือพลัดพรากและสูญ

เสียผู้ใหญ่	เพราะพระอานนท์ทราบว่า

อีก	๓	เดือน	พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน	

จึงร้องไห้
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๗๕ ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะ

ปริพาชก	ให้ส�าเร็จมรรคผล

นับเป็นปัจฉิมเวไนย์

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าดี	แม้ว่าจะ

หมดภาระหน้าที่หรือเกษียณแล้วอาจจะ

มีผู้ให้ความส�าคัญคือยังสร้างประโยชน์

ได้	เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรม

โปรดสุภัททะปริพาชกให้ส�าเร็จมรรคผล

๗๖ ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎก

เป็นศาสดา	ประทานปัจฉิมโอวาท

แล้วเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	ปีนี้อย่า

ประมาทในชีวิต	เพราะความไม่แน่นอน

ของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้

๗๗ พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าว

ปรินิพพานซึ่งอาชีวกบอกแก่พระ

มหากัสสปะเถระก็พากันร้องไห้

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่าไม่ดี	จะมีการ

สูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะเป็นภาพ

พระภิกษุ	เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้า

ปรินิพพานแล้ว	พระที่ยังไม่บรรลุธรรม

ก็ร้องไห้

๗๘ พอพระมหากัสสปะถวายบังคม

บาทพระพุทธสรีระแล้ว	เพลิง

สวรรค์ก็บันดาลลุกโชติช่วง

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	การงานที่ท�า

มาถือว่าส�าเร็จลุล่วง	คือถึงเวลาที่จะ

ปล่อยวางชีวิตแล้ว

๗๙ โทณะพราหมณ์แบ่งสรรพระบรม

สารีริกธาตุแก่พราหมณ์	และ

กษัตริย์	๘	พระนคร

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	คนจะมองเห็น

ความส�าคัญในตัวเจ้าชะตาถ้าอยู่ในวัย

ท�างานก็จะมอบงานส�าคัญให้ท�า	เพราะ

ผู้ใหญ่มองเห็นความส�าคัญในตัวท่าน

๘๐ พระมหากัสสปะกับพระอริยสงฆ์

ยกปฐมสังคายนา	สืบอายุพระ

ศาสนามาถึงบัดนี้

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�านายว่า	คนที่อยู่ใน

วัยท�างาน	จะมีบทบาทส�าคัญในการเป็น

ผู้น�าคณะ	และได้น�าพาหมู่คณะด�าเนิน

ไปทางที่ดีและส�าเร็จสมประสงค์

(Siriyano,	(1990),	(Chayapinan,	Monk,	(2017,	March	18))

ดังตัวอย่างภาพชาวผู้ไทยค�าบงในพิธีท�านาย	ดังนี้
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	 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นแล้วจะเห็นว่า	 การท�านายดังกล่าวมีระเบียบ

และมีขั้นตอน	คือ	มีแบบปฏิบัติที่เริ่มจาการจุดธูปเทียนไหว้พระ	เสี่ยงทาย	และรับค�า

ท�านาย	 โครงสร้างเช่นน้ีแสดงให้เห็นโครงสร้างทางพิธีกรรมมีตอนเริ่มและจบชัดเจน	

อีกประเดน็ทีส่�าคญัคอืควรสังเกตว่า	ก่อนจะเริม่เส่ียงทายผู้เส่ียงทายต้องไหว้พระก่อน	

ลักษณะดงักล่าวน่าจะเพือ่ความเป็นสิรมิงคลและน่าจะเพือ่ให้ผู้รบัค�าเส่ียงทายตัง้สมาธิ

ภาพประกอบที่ ๓-๔ ภาพชาวผู้ไทค�าบงร่วมในพิธีท�านาย
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ให้มั่นคงคล้ายกับการเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับและตั้งใจเผ่ือไว้ยอมรับกับค�าท�านายที่

ทั้งดีและไม่ดี	 ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะตามคตินิยมในทางพระพุทธศาสนาสอนและเน้นย�า้

เชือ่เรือ่งกรรมดกีรรมช่ัว	เมือ่ชาวผู้ไทค�าบงน�าเอาภาพปฐมสมโพธมิาท�าหน้าทีท่�านายจึง

อาจมีความหมายในเชิงพิธีกรรม	 ทั้งยังส่ือว่าชาวผู้ไทค�าบงนับถือพระพุทธศาสนา	

หากแต่เป็นพระพุทธศาสนาในอีกมิติหนึ่ง	คือพระพุทธศาสนาที่นับถือกันในหมู่ชาวบ้าน

หรอืพทุธแบบชนเผ่าไท	อีกแง่หน่ึงลักษณะการใช้ภาพปฐมสมโพธทิ�านายย่อมสะท้อนให้

เหน็ความต้องการของปุถชุนทีต้่องการจะรูเ้รือ่งอนาคต	ความเป็นไปในชีวิต	ซ่ึงล้วนเป็น

ความไม่มัน่คง	ลักษณะเช่นน้ีในทางคตชินวิทยาน่าจะถอืได้ว่า	ภาพปฐมสมโพธมิบีทบาท

หน้าที่ส�าคัญในการเป็นทางออกให้ชีวิตของชาวผู้ไทค�าบง	 โดยการใช้ภาพปฐมสมโพธิ

ท�านายน่ันเอง	 มิติดังกล่าวน้ีเองยังอาจสะท้อนให้เห็นมุมอ่อนแอของมนุษย์และไม่มี

อ�านาจมากพอทีจ่ะหยัง่รูอ้นาคตของตนเอง	ดงัน้ัน	เรือ่งราววรรณกรรมศาสดาประวัติ

จึงน่าจะมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้คนในลักษณะดังกล่าว	 เพื่อหาทางออกให้แก่ชีวิตของ

ชาวพุทธผู้ไทค�าบงในมุมมองแบบพิเศษ	 ดังเช่นที่ปรากฏการใช้ภาพประวัติศาสดา

ท�านายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทค�าบง	 อีกประการหนึ่งที่ควรกล่าวไว้คือภาพปฐมสมโพธิ

กับระยะเวลาชีวิตของชาวผู้ไทค�าบงยังมีส่วนสัมพันธ์กันคือระยะเวลาอายุโดยเฉล่ีย

อยู่ที่	๘๐	ปี	ดังปรากฏข้อมูล	ดังนี้

ภาพปฐมสมโพธิกับระยะเวลาชีวิตชาวผู้ไทค�าบง

	 จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นพบว่าชาวบ้านค�าบงที่ทราบวันและเวลา

ท�านายปฐมสมโพธิต่างพากันเตรียมตัวเพื่อที่จะได้จับฉลากการท�านายดังกล่าว

เพราะอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของตนเอง	 นอกจากน้ียังพบว่า	 ชาวหมู่บ้านอ่ืนหรือ

ต�าบลอ่ืนก็นิยมการท�านายด้วยภาพปฐมสมโพธิ	 โดยจะพบว่าผู้ที่อยู่ต่างหมู่บ้านต่าง

รอคอยการท�านายดงักล่าวซ่ึงจะจัดข้ึนในงานประจ�าปีทีห่มูบ้่านค�าบง	หรอืทีวั่ดประสิทธิ์

โพธิ์ชัยเป็นประจ�าทุกปี	 ประการส�าคัญคือชาวค�าบงต่างเช่ือว่าการท�านายเช่นน้ีมีมา

นาน	 แม้พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์เองก็เช่ือว่าการท�านายปฐมสมโพธิมีมาก่อนหน้าที่

ตนจะเกิด	 ทั้งยังเช่ือว่าชีวิตของตนเองมีส่วนสัมพันธ์กับภาพพุทธประวัติปฐมสมโพธ	ิ

เพราะเชือ่ว่าช่วงชีวิตของพระศาสดาเองกม็รีะยะเวลาตัง้แต่ประสูตถิงึปรนิิพพานมทีัง้

ขึ้นและลง	ดังนั้น	ชีวิตของคนจึงมีขึ้นลงและสัมพันธ์กับประวัติพระพุทธเจ้า	ประเด็น
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ส�าคัญคือ	ชาวค�าบงต่างเชื่อกันว่า	การท�านายปฐมสมโพธิมีมาไม่น้อยกว่า	๕๐	ปี	โดย

Chayapinan	 (2017,	 March	 18).	 อธิบายว่า	 ตนได้รับการอุปสมบทหรือบวช

มาแล้ว	 ๒๓	 พรรษา	 ซ่ึงได้รับการเถราภิเษก	 (ฮดสรง)	 และเป็นพระเถระผู้ใหญ่

ที่ชาวบ้านนับถือ	 ทั้งยังได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า	 ประเพณีการเส่ียงทาย

หรือท�านายปฐมสมโพธิของชาวผู้ไทค�าบงมีมานานแล้ว	 โดยจากค�าบอกเล่าของจารย์

เก่าหลายคนที่ลาสิกขาบทไป	 (คนที่เคยบวชเรียนมาและได้ผ่านพิธีฮดสรงก่อน

ลาสิกขาบท)	 ว่า	 การท�านายดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.	 ๒๔๖๐	 หากพิจารณา

ข้อมลูดงักล่าวแสดงว่า	การท�านายโดยใช้ภาพปฐมสมโพธน่ิาจะเป็นพธิกีรรมทีม่มีานาน

เกอืบ	๑๐๐	ปี	ซ่ึงเหตผุลทีน่่าเช่ือว่าการท�านายดงักล่าวมมีานานอาจอาศยัข้อมลูตวัเลข

ที่พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์บอกกล่าว	 รวมถึงข้อมูลที่ได้จากผู้น�าชุมชน	 ซ่ึงได้เก็บ

ข้อมลูท้องถิน่จากค�าบอกเล่ารุน่ต่อรุน่	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เป็นต้น	ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่	

ต�าบลค�าบง

	 Prachachai	 (2017,	March	18)	ก�านันต�าบลค�าบง	 (อายุ	๕๖	ปี)	 กล่าวว่า	

การท�านายด้วยการจับฉลากปฐมสมโพธิได้มีมาแต่อดีต	 คือ	 ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน

ค�าบงเป็นผู้ริเริ่มและน�าพาพวกตนและลูกบ้านค�าบงประกอบพิธีท�านายดังกล่าว	

อีกทั้งได้มีการสืบสานเรื่อยมาจนถึงยุคของตนเอง	 ทั้งน้ีพอถึงช่วงที่ตนเป็นก�านัน

จะมีการประชุมหารือเรื่องการใช้ภาพปฐมสมโพธิท�านายเฉพาะ	 คือก่อนที่จะเริ่ม

งานจะต้องมกีารประชมุเพือ่เตรยีมความพร้อมและแบ่งภาระหน้าทีก่นัท�าในฝ่ายต่าง	ๆ 	

อย่างแข็งขัน	 อน่ึงในงานบุญมหาชาติของชาวค�าบงทุกปีส่ิงที่ขาดไม่ได้คือท�านาย

ปฐมสมโพธิที่ต้องจัดให้มีควบคู ่กันทุกปี	 ซ่ึงการจะต้องให้มีการท�านายดังกล่าว

ต้องอบรมและฝึกหัด	 คัดเลือกผู้ท�าหน้าที่ท�านายปฐมสมโพธิ	 หรือคล้าย	 ๆ	 กับผู้ท�า

หน้าที่อ่านฝอยค�าท�านาย	เช่น	เซียมซี	หรือการท�านายแบบอื่น	การจัดให้มีการท�านาย

ปฐมสมโพธิน้ีก็ด้วยชาวผู้ไทค�าบงต่างเช่ือกันว่า	 ปีไหนที่มีเทศน์มหาชาติ	 ปีน้ันจะต้อง

จัดให้มีการท�านายปฐมสมโพธิควบคู่กันไปทุกปีไม่ให้ขาด	 เพราะชาวบ้านถือว่า	 เป็น

การท�างานบุญใหญ่ที่ขาดการท�านายดังกล่าวไม่ได้	 อีกทั้งผลการท�านายปฐมสมโพธิ

มีความแม่นย�าและศักดิ์สิทธิ์มาก	 ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเช่ือว่า	 การท�านายดังกล่าวอิง

อยู่กับพุทธานุภาพจึงท�าให้การท�านายดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์	 ทั้งน้ีตามธรรมเนียมทุกปี

คนที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจะต้องมาร่วมพิธีเปิดในตอนเช้าหลังถวายภัตตาหารเช้า
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พระสงฆ์ในวัดประวิทธิ์โพธิ์ชัย	 เวลาประมาณ	 ๐๗.๐๐	 น.	 ทั้งจะต้องเป็นผู้จับฉลาก

ค�าท�านายก่อนทุกปี	(ช่วงดังกล่าวตนเป็นก�านัน	คือช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูล	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

ดังนั้น	ผู้น�าชมุชนจงึต้องท�าหน้าที่เป็นผู้ร่วมในพิธเีปิดและต้องเป็นผู้จบัฉลากค�าท�านาย

ก่อนคนอ่ืนทุกปีในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส	 โดยประธานฝ่ายสงฆ์จะต้องเป็น

เจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยเป็นผู้น�าหรือประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานพิธีท�านาย	 โดย

ปีนี้มงคล	ประชาชัยจับได้ภาพล�าดับที่	๙	คือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จประพาสป่า	ความ

หมายทางค�าท�านายคือจะได้ออกดูแลทุกข์สุขของประชาชน	 หรือจะได้เดินทางอยู่

ตลอดเวลาอยู่ไม่ติดที่	

	 เมือ่พจิารณาจะเหน็ว่า	ลักษณะเด่นของพธิกีรรมคอื	ปฐมสมโพธเิป็นเรือ่งราว

ศาสดาประวัตแิละภาพกเ็ป็นภาพศาสดา	แต่น�ามาปรบัใช้ให้มบีทบาทหน้าทีท่างพธิกีรรม

ท�านายดวงชะตาของชาวบ้าน	 และจะต้องท�าในงานบุญเทศน์ผะเหวดเดือน	 ๔	 ซ่ึง

สะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์กับศาสดาประวัติ	 และ

ภาพศาสดาประวัติกับชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านค�าบง	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาพ	๘๐	ภาพ

ของพระพุทธเจ้ามีผลต่อชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบงทั้งหมู่บ้าน

	 ข้ออธิบายข้างต้นมีความสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของเสมือนชัย	 ได้สงวน	

(Dai	 sa-nguan,	 (2017,	March	18))	 (อายุ	๖๘	ปี)	ชาวบ้านค�าบงหมู่ที่	 ๑	ที่กล่าว่า	

ตนเองเกิดมาก็เห็นพิธีการท�านายโดยใช้ภาพปฐมสมโพธิ	 น่ันคือ	 การท�านายทายทัก

ดวงชะตาชีวิตของชาวผู้ไทค�าบงคงมมีาก่อนหน้าทีต่นจะเกดิ	เพราะช่วงทีต่นเองเกดิมา

และจ�าความได้ปรากฏว่า	 มีผู้เล่าถึงความแม่นย�าของการท�านายดังกล่าวแล้ว	 ทั้งน้ี	

เสมือนชัย	 ยังอธิบายอีกว่าตนเองเกิดมาพร้อมกับค�าท�านายและถือว่าชีวิตคน

เหมือนกับชีวิตพระพุทธเจ้า	โดยจากประสบการณ์การจับฉลากการท�านายปฐมสมโพธิ

ของตนเองถอืว่ามคีวามแม่นย�ามากถงึร้อยละ	๙๐	และตนจะต้องมาจับฉลากทกุปี	โดย

จะพบว่าพิธีท�านายโดยใช้ภาพปฐมสมโพธิต้องมีทุกปีในงานบุญเทศน์มหาชาติ	 เพราะ

ชาวผู้ไทค�าบงเช่ือว่า	 ชาติสุดท้ายของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าคือเสวยชาติเป็น

พระเวสสันดรเป็นชาตทิีอ่ยูใ่นฐานะพระโพธสัิตว์ผู้บ�าเพญ็บารมอีย่างอุกฤษฏ์ก่อนทีจ่ะมา

เสวยชาตเิป็นพระพทุธเจ้า	ต่อจากชาตขิองพระเวสสันดรแล้วจะเป็นช่วงทีพ่ระโพธสัิตว์

จะต้องมาเสวยชาตเิป็นพระสิทธตัถะกมุารเพือ่บ�าเพญ็สมณะธรรมตรสัรูเ้ป็นพระสัมมา

สัมมาพทุธเจ้า	ดงัน้ัน	ภาพปฐมสมโพธเิป็นภาพอธบิายเรือ่งราวของพระพทุธเจ้า	(ศาสดา
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ประวัติ)	 เมื่อเป็นเช่นน้ีชาวผู้ไทค�าบงจึงต้องใช้ภาพดังกล่าวมาเป็นภาพส�าหรับท�านาย

ดวงชะตาของชาวผู้ไทค�าบง	 และโดยเฉลี่ยอายุของผู้คนชาวผู้ไทค�าบงจะอยู่ที่	 ๘๐	 ปี	

ซ่ึงตรงและสอดคล้องกับภาพปฐมสมโพธิที่มีทั้งส้ิน	 ๘๐	 ภาพ	 และสอดคล้องกับ

พระชนมายขุองพระพทุธเจ้า	๘๐	พรรษา	ลักษณะเช่นน้ีสะท้อนให้เหน็ว่า	ชาวผู้ไทยค�าบง

ไม่เพียงเป็นชาวพุทธและเชื่อมั่นในหลักค�าสอนเท่าน้ัน	 หากแต่ยังมีความเช่ือว่า	

จ�านวนอายุของตนสามารถท�านายและก�าหนดตามภาพปฐมสมโพธิ	 และพระชนมายุ

ของพระพุทธเจ้า	๘๐	พรรษา

	 (Dai	 sa-nguan	 (2017,	 March	 18)	 อธิบายเพิ่มเติมว่า	 ปฐมสมโพธิ

ท�านายจะต้องจัดขึ้นทุกปีในบุญเทศน์มหาชาติบ้านค�าบง	 ส�าหรับค�าท�านายทั้งดีและ

ไม่ดีถือว่ามีผลต่อการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านมาก	 เช่น	 ถ้ามีผู้จับฉลากค�าท�านาย

ได้ภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพาน	 (ภาพ	 ๗๖)	 ถือกันว่าเป็นภาพที่ไม่ดีและค�าท�านาย

จะออกมาในทางไม่ดี	 เหตุเช่ือกันว่า	 การปรินิพพานของพระองค์เป็นการสิ้นสุด

ยุคสมัยหรือส้ินสุดแห่งพระชนม์	 ให้ระวังความไม่แน่นอนของชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้	

ดังน้ัน	 ภาพปรินิพพานจึงเป็นภาพแห่งความทุกข์ของพระสาวกและชาวพุทธทั้งหมด

เมื่อเป็นเช่นน้ีผู้ที่จับได้ภาพพุทธปรินิพพานจึงถือว่าตกช่วงชะตาชีวิตไม่ดี	 จึงจักต้อง

ท�าบุญต่ออายุด้วยวิธีต่างๆ	เช่น	สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา	ตักบาตร	๑๐๘	เพราะเป็น

เหมอืนชวิีตต้องเริม่ต้นใหม่	ปล่อยปลาหรอืเต่าเพือ่ให้อายยุนื	การท�าเช่นน้ีถอืว่าเป็นการ

ต่ออายุใหม่ให้ตนเองพ้นจากเคราะห์	 โดยแต่ละปีอาจจะได้ภาพที่แตกต่างกันทั้งดีและ

ร้ายแปรไปตามดวงชะตาของผู้เข้ารับค�าท�านาย	 สอดคล้องกับที่ชาวค�าบงต่างเช่ือกัน

ว่า	 ภาพพุทธประวัติปฐมสมโพธิจากภาพที่	 ๑-๘๐	 มีทั้งภาพที่สุขและทุกข์ปะปนกันไป

ไม่ขาดสาย	 คือ	 ทั้ง	 ๘๐	 ภาพเป็นเหมือนการสืบเน่ืองกันและคล้ายๆ	 กับชีวิตของ

คนที่สืบเน่ืองมาจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่	 เช่นเดียวกับที่	 ๘๐	 ภาพในปฐมสมโพธิเริ่มจาก

ภาพประสูติและปิดท้ายภาพสุดท้ายที่ภาพปรินิพพาน	 ถึงอย่างไรหากค�านวณแล้วจะ

พบว่าภาพในปฐมสมโพธิมีภาพดีมากกว่าไม่ดี	 ดังน้ัน	 ภาพปฐมสมโพธิจึงส่ือถึงการ

ผูกติดอยู่กับชีวิตของชาวผู้ไทค�าบงทั้งในแง่ดีและไม่ดี	 คือ	 ชีวิตคนๆ	 หน่ึงเมื่อเกิดมา

แล้วจ�าจักต้องพบเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีในชีวิต	
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	 จากข้ออธิบายของสงวนชัยข้างต้นน่าจะแสดงให้เห็นว่า	 ๑)	 การท�านายโดย

ใช้ภาพพระพุทธประวัติชุดปฐมสมโพธิที่หมู่บ้านค�าบงมีมานาน	 ๒)	 ค�าท�านายที่ได้จะมี

ทั้งดีและไม่ดี	 เช่นเดียวกับพระชนมายุ	 ๘๐	 พรรษาของพระพุทธเจ้าที่ทรงประสบ

ทั้งดีแลไม่ดี	 ๓)	 เมื่อได้รับค�าท�านายที่ไม่ดีก็สามารถแก้ไขด้วยการท�าบุญตักบาตร	

สะเดาะเคราะห์	ปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อแก้ไขสิ่งไม่ดีให้ดีขึ้นได้	และ	๔)	ชาวค�าบงเชื่อ

ในค�าท�านายว่ามีความแม่นย�าและมองว่าเฉล่ียอายุของผู้คนอยู่ที่	 ๘๐	 ปี	 ซ่ึงตรงกับ

พระชนมายุ	 ๘๐	 พรรษา	 ของพระพุทธเจ้าและจ�านวนภาพ	 ๘๐	 ภาพเมื่อเป็นเช่นน้ี

จึงน่าเช่ือได้ว่า	 ระบบความเชื่อของผู้ไทค�าบงได้ผูกติดอยู่กับตัวเลขและพุทธประวัติ	

ลักษณะเช่นนี้ท�าสามารถเขียนแทนด้วยแผนภูมิ	ดังนี้

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์จ�านวนเลข ๘๐

ภาพปฐมสมโพธิ

อายุโดยเฉลี่ยของชาวผู้ไทบ้านค�าบง

ภาพที่ ๑

๑ ปี

➞ ➞

 จากแผนภูมิข้างต้นพบว่า	 ภาพปฐมสมโพธิทั้ง	 ๘๐	 ภาพมีผลต่อระบบ

ความเช่ือและค�าท�านายช่วงชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบง	 ซ่ึงในชีวิตของชาวค�าบงแล้ว

มีความเช่ือว่าชีวิตของตนมีความเช่ือมโยงกับภาพ	 และภาพมีผลต่อการด�าเนินชีวิตใน

แต่ละปีจนครบ	๘๐	ปี	ลักษณะดังกล่าวนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า	ภาพปฐมสมโพธิยังมีหน้า

ที่ในการสร้างความเป็นเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของผู้คนบ้านค�าบง	 ผ่านความเช่ือและ

การท�านายแบบเดียวกัน	โดยมีภาพปฐมสมโพธิเป็นแกนความเชื่อเรื่องชะตาชีวิต	และ

เมื่อพิจารณาข้อมูลจะพบว่าอายุของชาวบ้านแม้มีความแตกต่างกัน	 แต่พบว่า	

ชาวบ้านทีร่่วมพธิที�านายภาพปฐมสมโพธมิกัจะเริม่ต้นจากพ่อแม่ผู้ปกครองพามาร่วมพธิ	ี

ภาพที่ ๔๐➤

➤๘๐ ปี
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ชุมพล	 บูชาทิพย์	 (Buchatip,	 (2017,	 March	 18)	 อายุ	 ๔๒	 ปี)	 กล่าวว่า	 โดยเฉล่ีย

เด็กที่เข้าร่วมพิธีมักมีอายุเริ่มต้นที่	๗	ขวบ	ที่พ่อแม่เป็นผู้พามาร่วมพิธี

	 นอกจากน้ีชุมพล	 กล่าวว่า	 ชาวค�าบงเป็นผู้ไทจ�านวนมากร้อยละ	 ๙๕	

(สังเกตจากภาษาพูด)	 โดยผู ้ สูงอายุในชุมชนเล ่าว ่า	 บรรพบุรุษย ้ายมาจาก

ภูแล่นช้าง	 อ.นาคู	 จ.กาฬสินธุ์	 ชุมพลยังกล่าวอีกว่า	 การท�านายปฐมสมโพธิมีมานาน

คงก่อนหน้าที่ตนจะเกิด	 เพราะขณะที่ตนจ�าความได้และเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 ๑	 จ�าได้แม่นย�าว่า	 บิดาได้พามาเส่ียงทายปฐมสมโพธิแล้ว	 โดยในครั้งน้ันจ�าได้ว่า

ภาพปฐมสมโพธิเป็นภาพที่อัดไว้ในกรอบไม้เก่ามาก	ในเวลาต่อมากรอบไม้ช�ารุดกระจก

แตกเสียหายไปตามระยะเวลา	 คณะกรรมการวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยจึงได้เปล่ียน

ภาพใหม่เป็นกรอบวิทยาศาสตร์	ดังภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ ๕ ภาพป้ายบอกบริเวณเสี่ยงทาย



ภาพปฐมสมโพธิ: บทบาทหน้าที่ในการท�านายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 89

	 ชุมพล	 ยังอธิบายต่ออีกว่า	 ชาวผู้ไทค�าบงทุกวัยต่างเชื่อในค�าท�านาย

ปฐมสมโพธิเพราะมีความแม่นย�ามากถึงร้อยละ	๙๐	ประการต่อมาคือ	ผู้ที่มาจับฉลาก

พิธีท�านายปฐมสมโพธิในปีนั้น	ๆ	หากปีใดได้ภาพที่ไม่ดีจะต้องหมั่นสร้างบุญกุศล	และ

ไม่ประมาทในการด�าเนินชีวิต	เพราะการจับฉลากปฐมสมโพธิได้ภาพที่ไม่ดีแสดงให้เห็น

ความไม่แน่นอนของชีวิตในแต่ละปี	บางปีอาจสุขสบาย	บางปีอาจเจ็บไข้ได้ป่วยประสบ

เคราะห์กรรมท�าให้ล�าบาก	เพราะต่างเป็นปถุชุนด้วยกนัทัง้น้ัน	ชุมพลยงัได้อธบิายต่อว่า

พระพทุธเจ้าเองแม้ทรงเป็นถงึพระศาสดากย็งัคงทรงมอีาการประชวรหรอืเจ็บไข้ได้ป่วย

เช่นเดยีวกนั	แม้ในคราวทีพ่ระองค์มผู้ีนับถอืมากข้ึนจนได้พระอัครสาวกคอื	พระสารบีตุร

และพระโมคคัลลานะออกบวช	 และพระองค์เองก็ยังมีบ้างที่ต้องโปรดพระญาติหรือ

คนในครอบครัวพระองค	์ ดังน้ัน	 ชีวิตปุถุชนจึงต้องมีความยุ่งยากล�าบากเป็นธรรมดา	

ประเพณีปฐมสมโพธิท�านายหรือปฐมสมโพธิเส่ียงทายมีการสืบสร้างผู้ท�าหน้าที่

ประมวลและอธบิายค�าท�านายภาพกนัรุน่ต่อรุน่ไม่ขาดระยะ	โดยมกัจะคดัเลือกเอาจาก

ผู้ที่เคยบวชเรียนและเคยเทศน์ปฐมสมโพธิมาก่อนขณะเป็นพระภิกษุ	 เมื่อลาสิขาบท

แล้วชาวบ้านมกัเรยีกมหาเก่า	อาจารย์เก่าหรอืทดิ	โดยจะคดัเอาเฉพาะผู้ทีม่คีวามประพฤติ

เรียบร้อย	มีความประพฤติน่าเชื่อถือและมีศีลธรรม	ไม่ดื่มเหล้าเมายา	ครอบครัวไม่มี

ภาพประกอบที่ ๖ ภาพกรอบรูปภาพเสี่ยงทาย
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ปัญหา	เพราะคนเช่นน้ีมกัจะได้รบัความเชือ่ถอืและเป็นบคุคลทีน่่านับถอือีกด้วย	ดงัเช่น

ชุมพล	และอดีตทิดเก่า	ภาพประกอบต่อไปนี้	

ภาพประกอบที่ ๘ ภาพพระสงฆ์ในพื้นที่ร่วมพิธีท�านาย

ภาพประกอบที่ ๗ ภาพชุมพล บูชาทิพย์อธิบายค�าท�านาย
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	 เมื่อพิจารณาจากค�าอธิบายของชุมพล	 แล้วจะเห็นว ่า	 การท�านาย

ปฐมสมโพธิมีการท�าเรื่อยมาไม่ขาดระยะ	 โดยมีแนวทางในการคัดเลือกและมีการ

สืบทอดพิธีกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบเห็นได้ชัด	 อีกทั้งยังเห็นได้ว่า	 พระสงฆ์เอง

กนิ็ยมมาเส่ียงทายปฐมสมโพธเิช่นเดยีวกนั	เพราะถอืว่ามคีวามแม่นย�าสูง	ต่อมา	บญุเลิศ

ภูแฝก	 (Phoofaek,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๖๖	 ปี)	 กล่าว่า	 ตนเป็นหน่ึงในคณะ

ผู้บรรยายภาพปฐมสมโพธทิ�านายมาตัง้แต่อาย	ุ๓๑	ปี	ตอนน้ีเป็นประธานคณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลพธิกีรรมท�านายดงักล่าว	และมหีน้าทีค่ดัเลือกผู้บรรยายค�าท�านายปฐมสมโพธ	ิ

บญุเลิศอธบิายเพิม่เตมิว่า	ค�าท�านายดงักล่าวมคีวามแม่นย�ามากถงึร้อยละ	๘๐	ส�าหรบั

ปีใดทีต่น	หรอืชาวผู้ไทค�าบงผู้จับได้ภาพทีไ่ม่ด	ีเช่น	พระเทวทตัถกูแผ่นดนิสูบ	พระอานนท์

ร้องไห้	 หรือพระพุทธเจ้าปรินิพพาน	 เป็นต้น	 จะต้องไปท�าบุญหรือสะเดาะเคราะห์ต่อ

ชะตาชีวิต	 เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองและเสริมก�าลังใจไม่ให้วิตกกังวลมาก

นัก	 บุญเลิศยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า	 ชาวผู้ไทค�าบงทั้งหมดเป็นชาวพุทธ	 หากแต่เป็น

ชาวพุทธที่มีลักษณะชนเผ่าไทหรือพุทธในแบบของชาวบ้าน	 และโดยเฉลี่ยร้อยละ	 ๙๙	

มีความเชื่อค�าท�านายตามภาพ	 และร้อยละ	 ๙๕	 เป็นผู้ไทที่นับถือศาสนาเดียวกันและ

ความเป็นผู้ไทเหมือนๆ	 กันดังกล่าวน่าจะท�าให้ชาวบ้านค�าบงมีความสามัคคีกันแน่น

เหนียวมีความเคารพย�าเกรงและเชื่อผู้เฒ่าผู้แก่	 ทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชน

ทัง้หมดพร้อมเพรยีงกนัจึงท�าบุญใหญ่คอืเทศน์มหาชาตแิละท�านายปฐมสมโพธไิปพร้อมๆ	

กันได้และบุญใหญ่ดังกล่าวเป็นบุญใหญ่ที่ต้องมีการสร้างกองบุญ
๓
	 พร้อมทั้งเน้น

จุดส�าคัญของงานบุญไปที่พิธีท�านายปฐมสมโพธิพิเศษกว่าบุญทั่วๆ	ไป	

	 ณัฐพงศ์	 ประชาชัย	 (Prachachai,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๖๓	 ปี)	

อธบิายว่า	ตนเองบรรพชาเป็นสามเณรทีวั่ดประสิทธิโ์พธิชั์ย	จากน้ันได้รบัการอุปสมบท

เป็นพระภกิษุในวันแห่งน้ีเช่นเดยีวกนั	อธบิายว่าภาพปฐมสมโพธทิีเ่หน็เป็นภาพชุดทีส่อง	

ซ่ึงเป็นค�าอธิบายที่สอดคล้องกับชุมพล	 ในเรื่องของความเก่าของภาพและที่มา

 
๓	
ค�าว่า	 “กองบุญ”	 เป็นค�าอธิบายถึงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	

โดยในงานดงักล่าวนิยมท�ากนัแบบรวมญาตแิละมเีครือ่งไทยธรรมและของถวายพระสงฆ์จ�านวนมาก	

เช่น	 หมอน	 เส่ือ	 เส้ือผ้าอาภรณ์ส�าหรับอุทิศไปให้	 รวมถึงเครื่องครัวและผลไม้	 เป็นต้น	 เพื่อน�าไป

รวมกันที่บ้านเจ้าภาพแล้วแห่ออกไปถวายพระสงฆ์
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ณัฐพงศ ์	 ยังอธิบายเพิ่มเติมว ่า	 พิธีกรรมท�านายปฐมสมโพธิมีมาครั้งแรก

ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	โดยเริ่มใช้ภาพปฐมสมโพธิท�านายชุดแรก	ครั้งแรกเดิมมีพระ

อธกิารเช่ือม	วุฑฺฒธิมโฺม	เจ้าอาวาสในขณะน้ันเป็นผู้รเิริม่พาชาวบ้านท�า	คอืเป็นผู้ต้นคดิ

ให้มีการท�านายปฐมสมโพธิขึ้นครั้งแรก	 โดยได้พาตนเองขณะเป็นสามเณรพร้อมด้วย

กรรมการวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยสมัยน้ันเดินทางมาซ้ือภาพปฐมสมโพธิที่วัดโพธิ์	 ท่าเตียน

(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)	 และมีผู้บริจาคเงินท�าบุญสมทบครั้งน้ันจ�านวนมาก	

สาเหตุที่ต้องไปหาซ้ือภาพปฐมสมโพธิที่วัดโพธิ์เพราะเป็นวัดมหานิกาย	 และเป็นวัดที่

ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 พระผู้ทรงนิพนธ์

ปฐมสมโพธิกถา	 ถือว่าเป็นวรรณคดีเรื่องเด่นและเรื่องส�าคัญของไทยเรื่องหน่ึง	 และ

ถอืว่าวัดแห่งน้ีเป็นต้นก�าเนิดปฐมสมโพธเิมอืงไทย	หลงัจากซ้ือภาพแล้วจึงให้ทางวัดโพธิ์

ใส่กรอบให้และบรรจุกล่องน�าขึน้รถมาจากกรงุเทพฯ	เพือ่ใช้ส�าหรบัท�านายชีวิตชาวผู้ไท

ค�าบงและเริ่มท�านายครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 จนต่อมาชาวผู้ไทค�าบงต่างเชื่อกันว่า	

การท�านายปฐมสมโพธเิป็นการท�านายทีม่คีวามแม่นย�าสูงถงึร้อยละ	๙๐	ผู้คนในหมูบ้่าน

ค�าบงและหมู่บ้านใกล้เคียงเช่ือถือกันมาก	 ทั้งน้ีมักขึ้นอยู่กับค�าอธิษฐานและบุญกรรม

ของตน	 ซ่ึงในปีน้ัน	 ๆ	 หรือปีใด	 ๆ	 ก็ตามที่ท�านายแล้วมักเป็นดั่งน้ัน	 เช่น	 ครั้งหน่ึงมี

ชาวบ้านค�าบงช่ือถนอมมาจับฉลากท�านายปฐมสมโพธิได้ภาพพระพุทธเจ้าบ�าเพ็ญ

ทุกรกิริยาและเสด็จออกจากสถานที่เดิมแล้วประทับยืนพิจารณา	 โดยตนและผู้อธิบาย

ฝอยค�าท�านายบอกว่า	 จะได้ไปแดนไกลไม่ได้กลับที่เดิม	 ปรากฏว่าจากน้ันไม่นาน

นายถนอมเสียชีวิตลง

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า	 ภาพปฐมสมโพธิที่มีที่มาจากวัดโพธิ์	 ท่าเตียนเป็น

ภาพชุดส�าคัญที่มีผลต่อความเชื่อและมีบทบาทหน้าที่ในการท�านายดวงชาชีวิตผู้คน	แง่

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 พระผู้น�าพาให้มีการท�านายแบบดังกล่าวและชาวบ้านต่างมี

ความเช่ือว่าภาพมีผลต่อการด�าเนินชีวิตและมุมมองความเช่ือของชาวบ้าน	 ทั้งยังเป็น

ภาพสะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อพระพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นหรือแบบชาวบ้าน	และ

เมื่อชุมชนมีความเชื่อร่วม	ภาพปฐมสมโพธิจึงไม่ใช่แค่ภาพศาสดาประวัติทั่วไป	หากแต่

เป็นภาพที่มีความทรงจ�าร่วมกันสร้างความเป็นกลุ่มก้อนให้แก่ชุมชนผ่านการท�านาย

ด้วยภาพศาสดาประวัติ
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	 Chayapinan	 (2017,	 March	 18)	 กล่าวว่าวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยเป็นวัดสังกัด

คณะสงฆ์มหานิกายสร้างเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๓	 ต่อมาได้ตราข้ึนเป็นวัดเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	

โดยเป็นประจ�าหมู่บ้านที่ก่อตั้งมานาน	 วัดแห่งน้ีได้ยึดถือประเพณีท�าบุญมหาชาติ

และท�านายปฐมสมโพธิเรื่อยมาและมักจัดข้ึนในเดือนเมษายน	 เพราะถือกันว่าเป็น

เดือนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไทย	 และการท�านายปฐมสมโพธิก็ต้องท�ากันในงานบุญมหาชาติ

เท่าน้ัน	 ทั้งน้ี	 พระครูประสิทธ์ิชยาภินันท์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า	 ถ้าหากจับฉลาก

ปฐมสมโพธิแล้วมีความไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อในค�าทายให้นับอายุตนเองกับอายุ

พระพุทธเจ้า	๘๐	ปี	ว่าแต่ละปีมี	๘๐	ภาพว่า	ตกอายุมากน้อยตามจ�านวนภาพก็ให้ยึด

ตามน้ัน	 เช่น	 ถ้าจับได้ภาพก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน	 คือ	 ช่วงฉันสูกรมัทวะก็ให้

ถือว่าเป็นปีไม่ดีและถือว่าเจ้าชะตาผู้รับค�าท�านายอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือกิน

ของแสลงโรคเข้าไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า	 ที่ถือกันเช่นน้ีเพราะชาวค�าบงถือว่า

ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่	 พระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็ให้เจ้าของชะตาถือตามน้ัน	

เพราะชาวค�าบงนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด	 ดังน้ัน	 เมื่อพระพุทธเจ้า

มโีรคมอีะไรกใ็ห้ถอืเกณฑ์ท�านายและดวงชะตาตามน้ัน	คอื	ถอืเอาชะตาของพระพทุธเจ้า

เป็นเกณฑ์	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า	 บทบาทหน้าที่ของภาพประวัติพระศาสนา

ไม่เพียงเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาและชมเพื่อความงามเท่าน้ัน	 หากแต่ยังมี

บทบาทในการท�านายชะตาชีวิตของผู้คน	 ดังที่ชาวค�าบงใช้ภาพปฐมสมโพธิเป็น

เครื่องมือท�านายชีวิตของผู้คนในชุมชนมิติดังกล่าวควรเสนอว่าเป็นบทบาทหน้าที่

ของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและภาพศาสดาประวัติในอีกมิติหน่ึงทางคติชน	

การใช้ภาพปฐมสมโพธิสะท้อนให้เห็นความคิดของผู้คนกับการพึ่งพาอาศัยศาสนา

ในมิติของชาวบ้าน	 และส่ือให้เห็นความทรงจ�าร่วมกันและการด�ารงอยู่ของพิธีกรรม

ที่สัมพันธ์กับชีวิตชาวพุทธส่วนหน่ึงมีความเช่ือแบบเดียวกัน	 จากข้อมูลพื้นที่จะเห็นว่า	

ชาวผู้ไทค�าบงน�าเอาภาพดังกล่าวมาใช้อธิบายเหตุผลเกี่ยวโยงชะตาชีวิตของผู้คน

ในพิธีท�านายปฐมสมโพธิ	 ดังน้ัน	 ภาพปฐมสมโพธิ	 ๘๐	 ภาพจึงมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ

ต่อชุมชนผู้ไทบ้านค�าบง

	 นิยม	 ศรีสง่า	 (Srisa-nga,	 (2017,	 March	 18)).	 (อายุ	 ๖๘	 ปี)	 กล่าวว่า

การท�านายปฐมสมโพธิมีความแม่นย�าสูงมาก	 เพราะก่อนที่จะเริ่มท�าพิธีท�านายจะต้อง

นิมนต์พระสงฆ์ในวัดมาสวดถวายพรพระและอัญเชิญเทวดามารร่วมเป็นสักขีพยาน
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อีกด้วย	 บางคนที่จับได้ภาพที่ไม่ดีแม้จะให้จับอีกถึงสามครั้งก็ยังคงจับได้ภาพเดิม

ไม่เปล่ียนแปลงก็มี	 เมื่อเป็นดังน้ีจึงท�าให้ผู้คนที่มารับค�าท�านายมีความเชื่อมั่นความ

แม่นย�าและศรัทธาต่อการท�านายดังกล่าว	 น้อม	 ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า	 ค�าท�านาย

ปฐมสมโพธเิป็นส่ิงทีน่่าเช่ือถอื	เพราะไม่ได้ตัง้กนัขึน้โดยไม่มพีธิกีรรมรองรบั	เพราะก่อน

จะเริม่ท�านายต้องนิมนต์พระมาสวดและบูชาเจ้าทีเ่จ้าทาง	ประกอบกบัคนท�าหน้าทีอ่่าน

และอธิบายค�าท�านายมักเป็นอดีตนักบวชที่มีผู้คนเชื่อถือมาก	 การท�านายปฐมสมโพธิ

ดงักล่าวจัดขึน้เฉพาะบ้านค�าบงบ้านเดยีวและเป็นหมูบ้่านแรก	บ้างมทีีห่มูบ้่านใกล้เคียงจะ

ท�าแต่ท�าไม่ได้เพราะไม่ได้มีการสืบต่อและไม่มีการอบรมผู้ให้ค�าท�านายอย่างต่อเน่ือง	

หมู่บ้านอ่ืนไม่มีผู้รู้พุทธประวัติปฐมสมโพธิและไม่รู้วิธีการท�านายปฐมสมโพธิ	 ประกอบ

กับผู้ท�าหน้าที่ท�านายจ�าเป็นต้องมีความเสียสละและท�าด้วยความอุตสาหะวิริยะโดย

ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด	ๆ 	ทั้งสิ้น	ที่ส�าคัญการท�านายปฐมสมโพธิไม่ได้ใช้เงินจ�านวนมาก	

และไม่มีค่าขันครู	 คือ	 ผู้ไม่มีเงินเลยก็สามารถเข้าร่วมพิธีท�านายดังกล่าวได้	 เพียงแต่

ให้ตั้งจิตและมีใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่าน้ันเป็นพอ	 ส�าหรับผู้ที่ได้ภาพที่ไม่ดี	 น้อม

กล่าวว่า	 ตนจะแนะน�าให้ไปตักบาตร	 ๑๐๘	 หรือถวายสังฆทานเพิ่ม	 ส�าหรับข้อสังเกต

ค�าท�านายที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ	 เมื่อได้ร่วมพิธีท�านายคือจับฉลากค�าท�านาย

ปฐมสมโพธิแล้วเหตุจึงค่อยเกิดตามมาภายหลัง	หรือว่าหากมีเหตุการณ์ส�าคัญ	ๆ	ที่ได้

เกิดข้ึนก่อนหน้าก็ปรากฏได้เช่นกัน	 แต่มักจะเกิดในระยะไม่เกิน	 ๑	 ปีหลังจากท�านาย

ไปแล้ว	 ส่วนมากผู้ที่จับฉลากภาพปฐมสมโพธิไปแล้วมักกลับมาจับอีก	 ค�าอธิบายน้ี

ส่ือความว่า	 อายุของค�าท�านายปฐมสมโพธิมีอายุหรือมีระยะของการส่งผลค�าท�านาย	

โดยลักษณะเช่นน้ีเองสะท้อนว่า	 ค�าท�านายกับระยะการท�าบุญและพิธีเส่ียงทายมี

ความสอดคล้องกัน	 และช่วงระยะเหตุดีและร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนมักจะอยู่ใน

ระยะเวลา	 ๑	 ปี	 จึงควรถือเป็นระยะเวลาที่พอดีและเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 จะอยู่ใน

ความทรงจ�าอีกด้วย

	 อุมาพร	 เจริญผล	 (Charoenphon,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๒๘	 ปี)

กล่าวว่า	ตนเป็นชาวค�าบงและได้มาร่วมพิธีท�านายราวปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	และตอนนั้นยัง

เด็กมาก	 โดยมากับครอบครัว	 และเชื่อว่าการท�านายปฐมสมโพธิมีความแม่นย�ามาก	

ไม่มีการท�านายอย่างอ่ืนที่ชาวค�าบงนับถือและมีความแม่นเท่ากับการท�านายดังกล่าว	

อน่ึง	 อุมาพร	 อธิบายอีกว่า	 ตนเองมาท�านายปฐมสมโพธิทุกปีแม้ว่าจะท�างานโรงงาน
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อยู่กรุงเทพมหานคร	 แต่เพราะมีความเชื่อและศรัทธาจึงมาท�านายทุกปีเพื่อให้ชีวิตมี

ความสุข	สมหวัง	และดีขึ้น	รวมถึงแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีพร้อมทั้งหาทางป้องกัน

เหตุร้ายต่าง	ๆ	

	 นฤมล	 บุญนามน	 (Bunnamon,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๒๑	 ปี)

กล่าวว่า	ตนเองท�างานรับจ้างที่กรุงเทพมหานคร	ต้องเดินทางกลบับ้านเกิดเพื่อมาร่วม

บุญและท�านายปฐมสมโพธิตามพ่อแม่บอกทุกปี	 ทั้งน้ีหากปีหน้าไม่ได้มาก็จะให้พ่อแม่

เขียนชื่อแล้วอธิษฐานจากกรุงเทพฯ	และให้แม่จับภาพและรับค�าท�านายแทน	ปีนี้จับได้

ภาพที่	๖๕	มีค�าท�านายว่าท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ชั่ว	และกรรมเป็นสิ่งก�าหนดทุกสิ่งในชีวิตคน	

ค�าท�านายบอกว่าคาดการณ์อะไรไม่ได้มากในปีนี้	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ดังนั้น	ปีนี้จึงต้องหมั่น

ท�าคุณงามความดีมีสติไม่ประมาท	

	 พลรักษ์	 แสบงบาน	 (Sabangban,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๔๖	 ปี)	

กล่าวว่า	ตนมาจับฉลากภาพท�านายปฐมสมโพธิทุกปี	ครั้งแรกราว	ๆ	อายุ	๒๐	ปี	และ

มักปรากฏว่าค�าท�านายจะถูกต้องและแม่นย�าทุกปี	 คือตรงกับค�าท�านายเป็นส่วนมาก	

จึงท�าให้เกิดความศรัทธาและมีความเช่ือเรื่องดังกล่าว	 ทั้งน้ีตนจะจับเพียงรอบเดียว

และยึดถือค�าท�านายที่ได้จากการจับครั้งเดียวเท่าน้ันไม่จับใหม่แม้ว่าจะได้ภาพไม่ด	ี

หากปีใดที่จับได้ภาพและค�าท�านายไม่ดีจะพยามยามหาเวลาไปสะเดาะเคราะห์ตามที่

ต่าง	ๆ	ท�าบุญให้เจ้ากรรมนายเวร	เช่น	ในปีที่แล้ว	(พ.ศ.	๒๕๕๙)	ปรากฏว่าตนได้รับค�า

ท�านายไม่ดีก็ได้ท�าบุญ	ช่วงฤดูพรรษาไปจ�าศีลหรือถือศีลอุโบสถ	(๘	ข้อ)	ที่วัด	และจะ

ตั้งใจท�าความดี	ไม่ประมาทท�าคุณความดีให้มาก	

	 แง่ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 แม้ค�าท�านายจะส่งผลในทางดีหรือไม่ดีก็ตาม	

กลับพบว่า	 ชาวผู้ไทที่มาร่วมพิธีท�านายยังคงเช่ือมั่นเรื่องกรรมดีและการท�าความดี	

และการท�านายยังส่งผลต่อให้ผู้คนด�าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท	 ทั้งยังเช่ือมต่อ

ไปถงึการแก้ไขส่ิงร้ายด้วยการสะเดาะเคราะห์	มติเิช่นน้ีเองสะท้อนให้เหน็ระบบความเชือ่

แบบประสมประสานกันในหมู่ชาวบ้านค�าบง	ซึ่งมีความเชื่อแบบพุทธเป็นแกนหลัก

	 ส่วนอนันธิตา	 เลิศสงคราม	 (Lertsongkram,	 (2017,	 March	 18))

(อายุ	๑๗	ปี)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๕	โรงเรียนประจ�าอ�าเภอห้วยผึ้ง	จ.กาฬสินธุ์	

กล่าวว่า	 ตนเป็นชาวผู้ไทค�าบงและมาท�านายปฐมสมโพธิทุกปี	 ปีน้ีได้หมายเลข	 ๓๓	
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โดยมีเนื้อหาค�าท�านายว่า	 ให้พิจารณาสิ่งต่าง	 ๆ	 อย่างรอบคอบถี่ถ้วน	 และค�าท�านาย

ยังบอกอีกว่า	 ชีวิตก�าลังด�าเนินไปได้ดีทั้งค�าท�านายบอกว่าจะสอบเอ็นทรานซ์ได้ใน

สาขาวิชาที่ต้องการ	 แต่ค�าท�านายยังบอกให้ตนใช้ชีวิตไม่ประมาท	 ทั้งน้ีตนมีความเช่ือ

เรื่องการท�านายปฐมสมโพธิมาก	 ปีที่แล้ว	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙)	 ตนได้ชวนเพื่อนที่เรียนใน

โรงเรียนเดียวกันมาท�านายปฐมสมโพธิจ�านวน	 ๖	 คน	 ปรากกว่าได้รับฝอยค�าท�านาย

ที่ตรงกับชะตาชีวิตและแม่นย�าทุกคน	

	 ส่วนรุ่งทิพย์	 จิตจักร	 (Chitchak,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๔๗	 ปี)	

ข้าราชการครูโรงเรียนค�าบงพิทยาคม	 กล่าว่า	 ตนเองเกิดที่หมู่บ้านค�าบง	 โดยเห็นว่า

ตั้งแต่เกิดมาและจ�าความได้ก็ปรากฏว่า	 บ้านค�าบงมีการท�านายปฐมสมโพธิดังกล่าว

แล้ว	 พ่อแม่ของตนพามาจับฉลากท�านายเพราะพ่อกับแม่มีความเชื่อเรื่องค�า

ท�านายปฐมสมโพธิมาก	 รุ่งทิพย์ยังกล่าวอีกว่า	 พ่อกับแม่พร้อมครอบครัวตนมาทุกปี

เพราะคิดว่าแต่ละปีดวงชะตาของคนเราไม่คงที่	 คือไม่เหมือนกันและพ่อแม่ก็สอน

เสมอมาว่าชะตาชีวิตคนไม่มีความแน่นอน	 ดังนั้น	 ครอบครัวตนจึงต้องมาท�านายทุกปี	

ประเด็นส�าคัญ	 คือตนและครอบครัวต้องมาเพราะการได้เกิดเป็นชาวผู้ไทค�าบง

และครอบครวัเป็นชาวพทุธจึงมคีวามเช่ือมัน่ในพระรตันตรยัและต้องมาท�าบุญทีวั่ดแห่ง

น้ีทุกปีตามเทศกาล	 และที่ส�าคัญงานบุญมหาชาติที่มีการท�านายปฐมสมโพธิด้วย

แล้วจึงต้องมาทกุปี	ส่วนปีใดทีค่�าท�านายออกมาไม่ดนัีกหรอืไม่ดมีากเลย	กจ็ะระมดัระวัง

ตวั	ระมดัระวังการด�าเนินชีวิต	โดยหากพบว่าผลการท�านายจับฉลากปฐมสมโพธใินปีน้ัน

ไม่ดกีม็กัไปสะเดาะเคราะห์	ส�าหรบัญาตหิรอืลูกหลานทีไ่ปท�างานต่างถิน่	เช่น	กรงุเทพฯ	

จะต้องเดนิทางกลับภมูลิ�าเนาและมาจับฉลากทกุปีเพราะถอืว่าเป็นพธิกีรรมในประเพณี

บุญเดือน	 ๔	 ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาคือติดขัดมาไม่ได้จริง	 ๆ	 ก็จะต้องฝากช่ืออธิษฐานมา	

กล่าวคือ	 ผู้มาไม่ได้จริง	 ๆ	 ก็มักฝากช่ือมาให้พ่อแม่จับฉลากปฐมสมโพธิให้แล้วน�าค�า

ท�านายไปแจ้งญาติพี่น้องที่ไม่ได้มา	 นอกจากน้ีรุ ่งทิพย์	 ยังอธิบายว่า	 ส�าหรับตน

มีความเช่ือค�าท�านายปฐมสมโพธิมาก	 เพราะต้ังแต่เกิดและจ�าความได้ตนก็รู้จักและมี

ความผูกพันกับการท�านายเช่นนี้แล้ว	 และถือว่าขาดไม่ได้อีกทั้งการท�านายปฐมสมโพธิ

ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทค�าบง	 ส�าหรับปีน้ีจับได้หมายเลข	 ๔๗	 เป็นภาพที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์โดยทรงเหาะให้เห็นในท่าวมกลางหมู่พระญาต	ิ

และทรงท�าลายทฐิิมานะของหมูพ่ระญาตจินต่างทรงเบกิบานและน้อมรบัพระสัทธรรม

ค�าท�านายจึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	
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ภาพที่ ๑๐ ภาพรุ่งทิพย์ จิตจักร ฟังฝอยค�าท�านาย

ภาพที่ ๙ ภาพบริเวณสถานที่พิธีท�านาย

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างต้นควรสังเกตได้ว่า	 ชาวค�าบง

ได้ใช้ภาพปฐมสมโพธิท�านายชีวิตของผู้คนในชุมชน	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทที่มี

ความหวังว่าการท�านายจะมีส่วนช่วยให้คลายความวิตกและเกิดสวัสดิมงคล	 รวมถึง

เป็นการหยั่งรู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้น	 ทั้งน้ียังเห็นได้ว่า	 การท�านายปฐม

สมโพธิของชาวค�าบงไม่ใช่การท�านายทั่วไป	 หากแต่เป็นพิธีกรรมส�าคัญที่ได้รับ

การประกอบขึน้เพือ่ให้มจุีดมุง่หมายพเิศษและถอืเป็นพธิกีรรมทางศาสนาของชนเผ่าไท

ในอีสาน	 ซ่ึงแนวปฏิบัติเช่นน้ีเป็นการคลายความกังวลเหตุการณ์ในชีวิตและความ
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ไม่แน่นอน	ลักษณะเช่นน้ีสอดคล้องกบัแนวคดิทางศาสนาทีส่ื่อให้เหน็ว่า	การท�าพธิกีรรม

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในทางศาสนาไมว่าจะเป็นการท�าคุณไสย	 การเข้าทรง	 การไล่ผี	

ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยท�าให้คนที่ป่วยสบายใจขึ้น	ลดความวิตกกังวลใน

เรื่องเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ในชีวิตที่คนเราไม่สามารถควบคุมได้	(Thitathan,	1990,	p.	29)	

นอกจากน้ียงัควรอธบิายได้ว่า	การท�านายภาพปฐมสมโพธขิองชาวผู้ไทยค�าบงนอกจาก

จะส่ือให้เหน็ถงึระบบการนับถอืศาสนาของชนเผ่าแล้ว	ข้อมลูยงัแสดงว่า	ชาวบ้านค�าบง

ถือกันว่าตนเป็นหน่วยหน่ึงในสังคม	 และถือกันว่าการท�านายเช่นน้ันเป็นระบบของ

ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม	 และยังเป็นพิธีกรรมแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของ

ชาวผู้ไทค�าบงอีกด้วยที่ส�าคัญคือ	 พิธีท�านายดวงชะตาผ่านภาพปฐมสมโพธิยังสะท้อน

ให้เห็นการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของผู้คนในชุมชนผู้ไทกลุ่มหน่ึง	 ดังจะ

เห็นว่า	หมู่บ้านใกล้เคียงมักจะประกอบพิธีท�านายปฐมสมโพธิและท�าไม่ส�าเร็จ	คือไม่มี

ผู้นิยมไปร่วมในพธิที�านายดงัทีพ่บกนัในวัดประสิทธิโ์พธิชั์ย	บ้านค�าบง	ดงัน้ัน	การท�านาย

ภาพปฐมสมโพธิของชาวค�าบงถือเป็นภาพสะท้อนแง่มุมพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน

ภายใต้ความเชื่อแบบเดียวกัน

	 หนู	 ภูพันนา	 (Phupanna,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๗๕	 ปี)	 กล่าวว่า

ตนเป็นผู้มีหน้าที่อธิบายค�าท�านายปฐมสมโพธิ	 และตนจะต้องมาทุกปีไม่มาไม่ได้

เพราะถือว่าเป็นคนในสังคมผู้ไท	 ส่วนหมู่บ้านใกล้เคียงคิดและริเริ่มการท�านายปฐม

สมโพธิเช่นเดียวกับที่ท�าที่วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย	 บ้านค�าบง	 หากแต่ไม่สามารถท�าได้

แม้ว่าตนจะไปอบรมและอธิบายให้ก็ไม่สามรถท�าได้	 ทั้งนี้ด้วยว่า	 ไม่มีผู้นิยมเพราะไม่มี

เอกลักษณ์ดังที่ท�ากันในหมู่บ้านค�าบง	ทั้งผู้อธิบายค�าท�านายไม่มีความน่าเชื่อถือ	ดังนั้น	

ท�านายปฐมสมโพธิในพื้นที่	อ.ห้วยผึ้งและ	จ.กาฬสินธุ์	จึงมีที่ค�าบงเท่านั้น	ที่อื่นท�าไมได้

และไม่ส�าเร็จ	

	 นิกร	 เพิ่มขึ้น	 (Pemkuen,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๕๓	 ปี)	 ชาวบ้าน

แจนแลน	ต.แจนแลน	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์	อธิบายว่า	ตนเพิ่งมาจับฉลากท�านาย

ปฐมสมโพธิปีแรก	 และค�าท�านายมีความถูกต้องแม่นย�าถึงร้อยละ	 ๘๕	 ก่อนที่จะจับ

ตนเองได้อธิษฐานในใจก่อน	 และถ้าปีหน้ามีงานเช่นน้ีอีกตนจะมาจับฉลากอีก	 และ

ถ้าปีหน้าได้ค�าท�านายที่ไม่ดีตนจะไปแก้ไขด้วยการท�าบุญ	 สะเดาะเคราะห์และใช้ชีวิต

ด้วยความไม่ประมาท	และจะแนะน�าให้ลูกใช้ชีวิตไม่ประมาทด้วย	
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	 นคเรศร์	 ภูเกิดพิมพ์	 (Phukedpim,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๒๒	 ปี)

ชาวบ้านกุดหว้า	 ต.กุดหว้า	 อ.กุฉินารายณ์	 จ.กาฬสินธุ์	 กล่าวว่า	 ตนเพิ่งมาร่วมบุญที่

หมู่บ้านค�าบงเป็นปีแรกและจับได้หมายเลข	 ๑๗	 โดยส่วนตัวเชื่อว่า	 ค�าท�าทายมีความ

แม่นย�าถึงร้อยละ	 ๗๕	 และเป็นค�าท�านายที่ไม่ดี	 ดังน้ันในปีน้ี	 ตนจะใช้ชีวิตด้วยความ

ระมัดระวังไม่ประมาท	โดยจะพยามยามคิด	พูด	และท�าในสิ่งดีงาม	เพราะตนเชื่อและ

ยึดมั่นในค�าสั่งสอนของพระพุทธจ้า	

	 กัณหา	 ศรีหริ่ง	 (Sriring,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๔๘	 ปี)	 กล่าวว่า

ตนเกิดที่หมู่บ้านค�าบงและในช่วงที่พอจ�าความได้และมีอายุประมาณ	๑๓	ปี	ก็พบว่ามี

การท�านายปฐมสมโพธทิีวั่ดประสทิธิโ์พธิชั์ยแล้ว	ส�าหรบัตนและครอบครวัมาร่วมท�านาย

ปฐมสมโพธทิกุปี	และมคีวามแม่นย�าร้อยละ	๑๐๐	ซ่ึงถอืว่ามคีวามแม่นย�ามาก	ส�าหรบัปี

ใดที่ค�าท�านายไม่สู้ดีหรือไม่ดีมากจริงๆ	ตนจะไปท�าบุญให้เจ้ากรรมนายเวร	และส�าหรับ

ตนแล้วค�าท�านายที่ได้ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางมากกว่า	และตนมักจะถามเรื่อง

สุขภาพ	การเงิน	การงาน	โชคลาภ	และค�าท�านายส�าหรับปีนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	

	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า	 แม้ผู้คนจะเช่ือเรื่องดวงชะตาผ่านการท�านาย

ทั้งร้ายและดี	 แต่ทว่าความคิดแกนกลางของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวคือความเช่ือแบบ

พุทธศาสนา	เช่น	บุญกุศล	ความไม่ประมาท	เป็นต้น	การท�านายเช่นนี้แง่หนึ่งสะท้อน

ให้เห็นรูปแบบพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน	 แต่อีกแง่หนึ่งยังสะท้อนให้เห็นสถานภาพ

การนับถือศาสนาของชุมชนผู้ไทบ้านค�าบงอีกด้วย

	 ส่วนสุวิมล	 ขุนทอง	 (Khunthong,	 (2017,	 March	 18))	 (อายุ	 ๑๗	 ปี)

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 โรงเรียนประจ�าอ�าเภอห้วยผ้ึง	 และเป็นชาวค�าบง

กล่าวว่า	ตนมาทกุปีตัง้แต่สมยัเรยีนช้ันประถมศกึษา	เพราะเกดิมาและจ�าความได้พ่อแม่

ก็พามาจับฉลากปฐมสมโพธิแล้ว	 ส่วนตัวเช่ือว่ามีความแม่นย�าร้อยละ	 ๙๐	 อีกอย่าง

ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตอาจมีทั้งดีและไม่ดี	ซึ่งอยู่กับการกระท�าและการตัดสินใจของ

เรา	ส�าหรบัค�าท�านายมส่ีวนบ้าง	และปีหน้าจะเข้าสอบเพือ่ศกึษาในมหาวิทยาลัยจึงต้อง

ขยันและตั้งใจ	 ส�าหรับปีที่ได้รับค�าท�านายในแง่ไม่ดีก็รู้สึกกลัว	 แต่สุดท้ายเชื่อว่าอยู่กับ

ตัวเราเอง	 และถ้าไม่ดีก็จะเข้าวัดท�าบุญไม่ออกนอกลู่นอกทาง	 ใช้ชีวิตไม่ประมาทและ

จะมีสติมากขึ้น	
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	 จากข้อมูลสัมภาษณ์จะเห็นว่า	 วิถีชีวิตของชาวผู้ไทค�าบงผูกพันอยู ่กับ

การท�านายชะตาชีวิตด้วยภาพปฐมสมโพธิ	 ทั้งยังสะท้อนว่า	 การท�านายดังกล่าวเป็น

เอกลักษณ์อย่างหน่ึงทีโ่ดดเด่นของชุมชนผู้ไทค�าบง	และเป็นหมูบ้่านเดยีวในเขตอ�าเภอ

ห้วยผ้ึงที่ยังคงมีการท�านายทายเช่นน้ี	 ประเด็นดังกล่าวแสดงสะท้อนให้เห็นบทบาท

หน้าที่ที่ส�าคัญของภาพปฐมสมโพธิ	 อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราววรรณกรรม

ศาสดาประวัตกิบัภาพวงรอบชีวิตของพระศาสดามบีทบาทหน้าทีใ่นการท�านายดวงชะตา	

และแก้ไขความไม่แน่นอนของชีวิตผู้คนในสังคมชาวบ้าน	 รวมถึงสัมพันธ์กับชะตาชีวิต

ทั้งดีและร้ายของกลุ่มผู้ไทดังได้อธิบายแล้วข้างต้นที่น�าไปสู่ข้อสรุป	ดังนี้

บทสรุป

	 จากข้อมลูท�าให้ได้ข้อสรปุว่า	บทบาทหน้าทีข่องภาพปฐมสมโพธ	ิ๘๐	ภาพ	ท�าหน้าที่

ท�านายดวงชะตาชีวิตของผู้คนในงานบุญเทศน์มหาชาติวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย	 ซ่ึงตั้งอยู่

ในชุมชนผู้ไทบ้านค�าบง	ต.ค�าบง	อ.ห้วยผึ้ง	จ.กาฬสินธุ์	เนื้อหาของภาพชุดดังกล่าวเป็น

ภาพที่เช่ือมโยงกับชีวิตของผู้คนกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาแนวศาสดาประวัต	ิ

(พระสมณโคดม)	 ที่มีเน้ือหาและภาษาพิสดารและหลากแง่มุม	 ปฐมสมโพธิส�านวนที่

ส�าคัญคือส�านวนพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่ง

มีชื่อเรียกว่า	 “ปฐมสมโพธิกถา”	ส�านวนดังกล่าวเป็นส�านวนเอกในฐานะวรรณคดีพุทธ

ศาสนาพากย์ไทย	 ซ่ึงต่อมาได้ปรากฏว่าเหม	 เวชกรได้วาดภาพพุทธประวัติโดยอาศัย

เน้ือหาจากปฐมสมโพธิกถาส�านวนดังกล่าว	 โดยภาพชุดดังกล่าวเป็นภาพที่แสดงให้

เห็นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมพุทธศาสนากับศิลปะจิตรกรรม

	 ในงานบุญมหาชาติหรือเทศน์ผะเหวดบ้านค�าบงได้น�าภาพปฐมสมโพธิชุด

ดังกล่าวมาท�านายชะตาชีวิตของผู้คนครั้งแรกในปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	เรียกว่า	“พิธีเสี่ยงทาย

ปฐมสมโพธ”ิ	ภาพปฐมสมโพธดิงักล่าวจึงกลายมาเป็นภาพชดุส�าคญัทีผ่ลต่อการท�านาย

ชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�าบง	ต.ค�าบง	อ.ห้วยผึ้ง	จ.กาฬสินธุ์	โดยมีหน้าที่ส�าคัญใน

การให้ค�าท�านายทั้งดีและไม่ดี	 และชาวบ้านค�าบงต่างมีความเชื่อว่าชีวิตของตนและ

คนในครอบครัวขึ้นตรงกับเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้า	๘๐	ภาพ	และหมายเลขภาพ

ที่จับได้ทุกหมายเลขมีความเช่ือมโยงกับชีวิตตน	 จึงท�าให้ชาวผู้ไทค�าบง	 ทั้งหมด

มีชีวิตผูกพันกับภาพปฐมสมโพธิ	 โดยภาพปฐมสมโพธิ	 ๘๐	 ภาพได้มีบทบาทหน้าที่
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ในการท�านายดวงชะตาของชาวผู้ไทในวงรอบปีละหน่ึงครั้ง	 ท�าให้คนในชุมชนมีความ

เช่ือว่าการด�าเนินชีวิตของตนข้ึนตรงกับเรื่องราวในปฐมสมโพธิ	 และมีความเช่ือและ

ความทรงจ�าร่วมกันผ่านภาพชุดดังกล่าว	 ทั้งยังมีมุมมองว่า	 ตนเป็นชาวพุทธและชีวิต

ของตนขึ้นตรงกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้า	๘๐	ภาพ	ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาว่าเรื่อง

ราวของพระพทุธเจ้าเองกม็ทีัง้ดแีละไม่ด	ีดงัน้ัน	ชาวค�าบงในฐานะทีต่นเป็นชาวพทุธถอื

กันว่า	เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่และส�าคัญที่สุด	ภาพของพระพุทธเจ้าก็เป็น

จติรกรรมที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญกับชีวิตของคนในชุมชนบ้านค�าบง	ดังนัน้	ชวีิตของตนจงึ

ผูกอยูก่บัพระพทุธเจ้า	การท�านายทีม่าจากภาพปฐมสมโพธน้ีิเองจึงผูกตดิอยูก่บัชวิีตตน	

เมื่อเป็นเช่นน้ีภาพปฐมสมโพธิจึงมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในฐานะผู้ท�านายชะตาชีวิตของ

ชาวผู้ไทค�าบง	เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนในชุมชน	และ

สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้คนชาวค�าบงประมาทในการด�าเนินชีวิต	 ดังนั้น	 ภาพปฐมสมโพธิ

ชุดดงักล่าวจึงไม่เพยีงเป็นภาพส�าหรบัชมความงาม	ศกึษาพทุธประวัต	ิหรอืแสดงความ

สามารถของศลิปินเท่าน้ัน	หากแต่ยงัมบีทบาทหน้าทีส่�าคญัในการท�านายชะตาชีวิตของ

ผู้ไทบ้านค�าบงและสร้างความเชื่อ	ความทรงจ�าร่วม	และความเป็นอันหนึ่งดันเดียวกัน

ของคนในชุมชนดังกล่าวอีกด้วย
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