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บทคัดย่อ
บทความนี้ ศึกษาบทบาทหน้าทีข่ องภาพปฐมสมโพธิทใี่ ช้ทำ� นายดวงชะตาชีวติ
ของชาวผู้ไทค�ำบงในงานบุญเทศน์มหาชาติ ณ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย บ้านค�ำบง ต.ค�ำบง
อ.ห้วยผึง้ จ.กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า เนือ้ หาของภาพชุดดังกล่าวเป็นภาพพุทธประวัติ
ที่มาจากวรรณกรรมเรื่องส�ำคัญคือปฐมสมโพธิกถา โดยชาวผู้ไทค�ำบงใช้ภาพวาดชุด
ดังกล่าวมาปรับใช้ส�ำหรับท�ำนายชะตาชีวิตของชาวบ้าน การใช้ภาพวาดปฐมสมโพธิ
ในการท�ำนายจึงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมพุทธศาสนากับ
ศิลปะ จิตรกรรม และวิถชี วี ติ ของผูค้ น ภาพปฐมสมโพธิชดุ ดังกล่าวมีผลต่อระบบความ
เชื่อเกี่ยวกับชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง เนื่องจากเป็นภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธประวัติจึงถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อนึ่งวิถีชีวิตของชาวผู้ไทค�ำบงผูกพันกับ
พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ดังนั้นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในภาพปฐมสมโพธิจึงมี
อิทธิพลต่อระบบความคิดและความเชือ่ ของคนในชุมชนทีม่ รี ะบบความเชือ่ ถือมัน่ คงใน
พระพุทธศาสนาภาพปฐมสมโพธิทใี่ ช้ในการท�ำนายมีทงั้ หมด ๘๐ ภาพ ประกอบด้วยภาพ
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งในทางที่ดีและไม่ดีคืออาจมีทั้งผจญปัญหาและอุปสรรค
การจับฉลากหมายเลขภาพวาดแล้วน�ำเรื่องราวในภาพวาดมาตีความท�ำนายชะตาชีวิต
ชาวผู้ไทดังกล่าว จึงท�ำให้ภาพวาดปฐมสมโพธิมีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ท�ำนายความ
เป็นไปของชีวิตชาวผู้ไทค�ำบง
ค�ำส�ำคัญ: ปฐมสมโพธิ, บทบาทหน้าที่, การท�ำนายชะตาชีวิต, ชาวผู้ไทค�ำบง
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Pathomsombodhi Paintings: The Function for
predicting the life of Phutai Ban Khambong
people, Huai Phueng District, Kalasin Province
Sudhinan Sri-on1

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�ำ
บรรดาวรรณคดีพระพุทธศาสนา ศาสดาประวัตหิ รือประวัตพิ ระพุทธเจ้า คัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถาเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ส�ำคัญที่สุดเล่มหนึ่ง อันมีเนื้อหากล่าวถึง
พระพุ ท ธประวั ติ โ ดยตรงและอย่ า งกว้ า งขวางโดยพิ ส ดาร (Yamnadda, 2000,
p. 138) อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (Laolerdworakul, 2003, p. 543) ได้ศึกษา
วรรณกรรมปฐมสมโพธิกถาส�ำนวนของสมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรสกับวรรณกรรม
ปฐมสมโพธิส�ำนวนและฉบับอื่นได้ข้อสรุปว่า ปฐมสมโพธิเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่
แพร่หลายที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังมีวรรณกรรมที่ใช้
ชื่อ “ปฐมสมโพธิ” เขียนด้วยภาษาต่าง ๆ มากถึง ๙ ภาษาได้แก่ ภาษาไทย (สยาม)
ภาษาไทยยวน ภาษาไทยล้านนา ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทเขิน ภาษาไทลื้อ ภาษาลาว
ภาษาบาลี ภาษามอญ และภาษาเขมร ปฐมสมโพธิที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ปฐมสมโพธิกถา
ภาษาบาลีอักษรธรรมล้านนา ซึ่งมีหลักฐานว่า แต่งขึ้นที่เมืองท่าส้อยซึ่งครั้งหนึ่งเป็น
เมืองศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมอาณาจักรล้านนา ปฐมสมโพธิส�ำนวนนี้
นอกจากเป็นที่มาของปฐมสมโพธิภาษาไทหลายภาษาแล้ว ยังวิวัฒนาการเรื่อยมาจน
เป็นปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
นอกจากนั้นอนันต์ยังได้สรุปไว้อีกว่า ชื่อปฐมสมโพธิกถานั้น เป็นชื่อที่สมเด็จกรม
พระปรมานุชติ ชิโนรสทรงใช้เรียกปฐมสมโพธิสำ� นวนทีพ่ ระองค์แปลมาจากปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลีเพื่อให้แตกต่างกัน ค�ำว่า “ปฐมสมโพธิ” เป็นนามสามัญที่มีความหมายเช่น
เดียวกับค�ำว่า “พุทธประวัติ”
เนื้อเรื่องดั้งเดิมของปฐมสมโพธิเป็นประวัติพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ โดยเนื้อ
เรื่องเดิมมีท้ังที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสายบาลีและนอก
สายบาลี ปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีเนื้อเรื่องสอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
สายบาลีที่มีอยู่ก่อนหน้า เป็นปฐมสมโพธิที่มีเนื้อเรื่องละเอียดสมบูรณ์ที่สุดในบรรดา
คัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิทั้งหมด (Laolerdworakul, 2003, p. 543-544) หนังสือ
ที่ชื่อปฐมสมโพธิกถาว่าโดยเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของผู้นิพนธ์ก็คือพระประวัติของ
พระพุทธเจ้าโดยละเอียดพิสดารนั่นเอง แต่พรรณนาเกินกว่าขอบเขตออกไปมาก
ปฐมสมโพธิกถามิใช่เพียงงานทางพุทธศาสนาธรรมดาที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากทั่วไป
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หากเป็นหนังสือที่มีระดับเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมอีกด้วย ภาษาที่ใช้ขัดเกลาทุกแง่ทุกมุม
มี ค วามวิ จิ ต รบรรจงและมี ค วามไพเราะเป็ น ที่ จั บ จิ ต จั บ ใจผู ้ ฟ ั ง ผู ้ อ ่ า นอย่ า งยิ่ ง
(Yamnadda, 2000, p. 139-140) จากข้อค้นพบของอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล และ
ข้ออธิบายของศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ควรตั้งข้อสังเกต ๒ ประการ ดังนี้
๑) ปฐมสมโพธิน่าจะเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่ได้รับความนิยมมากใน
ชาวพุทธชนเผ่าไทซึง่ มีรากวัฒนธรรมร่วมกัน ทัง้ ยังน่าจะเป็นวรรณกรรมศาสดาประวัติ
เรื่องส�ำคัญที่แพร่หลายในไทยและลาว
๒) ปฐมสมโพธิ ก ถาพระนิ พ นธ์ ข องสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระ
ปรมานุชิตชิโนรส น่าจะถือได้ว่าเป็นส�ำนวนเอกในหมู่ชาวพุทธในประเทศไทย
ทั้งนี้ยังปรากฏข้อมูลว่า ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรสยังเป็นทีม่ าของจิตรกรรมของงานจิตรกรเหม เวชกร
ซึ่งเป็นผลงานส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมมีบทบาทต่อผลงานศิลปะ นอกจาก
เรื่องราวในปฐมสมโพธิกถาจะมีความส�ำคัญในแง่วรรณคดีศาสดาประวัติเรื่องส�ำคัญ
แล้ว ยังปรากฏข้อมูลว่า มีการใช้ภาพปฐมสมโพธิกถาในการท�ำนายดวงชะตาของผู้คน
ชาวผู้ไทบ้านค�ำบง๒ ต.ค�ำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ลักษณะดังกล่าวควรเชื่อได้ว่า เป็น
บทบาทส�ำคัญของวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธชนเผ่าไทหรือ
พุทธศาสนาแบบท้องถิ่น (Local Buddhism) ที่กล่าวเช่นนี้เพราะชาวผู้ไทบ้านค�ำบง
นับถือทั้งผีและพุทธ ปรากฏหลักฐานส�ำคัญเป็นศาลผีปู่บุญและย่าเศรษฐีในพื้นที่
หมู่ที่ ๑ กินเนื้อที่ถึง ๑๐ ไร่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีจ�้ำ  (ตัวแทนของศาล) คอยรักษาดูแล
(Chuajumrun, and others, 2010, p. 250) แต่ระบบความเชื่อหลักยังอิงอยู่
๒

ข้อมูลเอกสาร “ภูไทยกาฬสินธุ์” ให้รายละเอียดว่า “ชาวผู้ไทบ้านค�ำบงเป็นชาวผู้ไท
ที่อพยพแยกตัวออกมาจากพี่น้องผู้ไทบ้านค�ำม่วง หรือ บ้านโคกม่อง ระยะทางห่างจากบ้านค�ำบง
๑ กม. เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๑ เพราะมีโรคระบาด และว่า ชาวผู้ไทยที่อพยพมาอยู่ที่ อ.ห้วยผึ้งทั้งหมดได้
อพยพแตกตัวมาจากกลุ่มผู้ไทที่อาศัยตั้งรกรากที่บ้านภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และผู้ไทกลุ่ม
ดังกล่าวทั้งหมดได้อพยพครัวเรือนมาจากบ้านบก บ้านด้วยนายมใกล้เมืองเซโปนประเทศลาว โดย
การน�ำของกลุ่มอุปฮาด ขุนเทพ ขุนมีสิทธิ์ โคตรหลักค�ำ  และหมอล�ำพอมอนราวปี พ.ศ. ๒๓๘๔
(Chuajumrun, and others, 2010, p. 249-254)
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กับพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องการท�ำนายภาพปฐมสมโพธิ ลักษณะเช่นนี้
อาจท� ำ ให้ พิ จ ารณาได้ ส องมุ ม มองคื อ แง่ ห นึ่ ง ควรถื อ ได้ ว ่ า ชาวพุ ท ธผู ้ ไ ทค� ำ บงได้
ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง และน�ำเอาเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ให้
สัมพันธ์กบั ชีวติ ตน อีกแง่หนึง่ อาจมองได้วา่ ชาวผูไ้ ทค�ำบงคงมองเห็นความไม่มั่นคงใน
ชีวิต ทั้งเห็นว่า ภาพปฐมสมโพธิมีอ�ำนาจที่สามารถท�ำนายเรื่องราวในชีวิตทั้งในอดีต
และอนาคตได้ ข้อสังเกตมุมมองที่สองสอดคล้องกับความเห็นของ Thitathan (1990,
p. 5) อธิบายว่า “ความไม่มั่นคงทางจิตใจของมนุษย์นี้เป็น “สากล” แต่วิธีการที่แต่ละ
สั ง คม แต่ ล ะวั ฒ นธรรมจ� ำ น� ำ มาบ� ำ บั ด รั ก ษาใจนี้ เ ป็ น เรื่ อ งของแต่ ล ะวั ฒ นธรรม
เป็นการสร้างสรรค์ เป็นประเพณีปฏิบัติของแต่ละวัฒนธรรม” นอกจากลักษณะข้าง
ต้นแล้วยังมีความเป็นไปได้ที่ตัววรรณกรรมปฐมสมโพธิกถาอาจมีบทบาทหน้าที่ต่อวิถี
ชีวติ ของผูค้ นชาวผูไ้ ทค�ำบง ทัง้ นีย้ งั เห็นได้วา่ วรรณกรรมมีบทบาทต่อจิตรกรรม จากนัน้
ตัวจิตรกรรมภาพวาดกลับมีอทิ ธิพลและบทบาทต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นผูไ้ ทบ้านค�ำบง
อันเป็นชุมชนเดียวกันคือ มีความเชื่อเหมือนกันจนกลายเป็นพิธีกรรมที่มีบทบาทหน้าที่
ต่อผู้คนในสังคม
ชาวผู้ไทยค�ำบงได้อนุรักษ์ประเพณีนับถือผี ดังจะเห็นว่ามีพิธีเหยา เลี้ยงผี
ในงานแต่ง เลี้ยงผีบ้านในงานเดือน ๖ เป็นต้น แต่ต่อมาชาวผู้ไทบ้านค�ำบงได้รับเอา
ประเพณีของชาวลาวอีสานที่เข้ามาในชุมชนผ่านประเพณีการแต่งงานข้ามชนเผ่า โดย
ได้รับเอาประเพณีบุญต่าง ๆ เช่น บุญข้าวจี่ บุญพระเวส บุญสงกรานต์ ประเพณีบุญ
บั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก ประเพณีวันออก
พรรษา บุญกฐิน เป็นต้น มาปฏิบัติ และบุญที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวผู้ไทค�ำบงคือ
บุ ญ ผะเหวดหรื อ เทศน์ ม หาชาติ เ ดื อ น ๔ (Chuajumrun, and others, 2010,
p. 251) ในในงานบุญผะเหวดจะต้องจัดให้มีการท�ำนายชะตาชีวิตจากภาพปฐมสมโพธิ
ทุกปี (Buchatip, 2017, March. 18)
พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ (Chayapinan, P.Monk, (2017 March, 18)).
อายุ ๕๙ ปีรองเจ้าอาวาสวัดประสิทธิโ์ พธิช์ ยั อธิบายลักษณะพิธกี รรม และองค์ประกอบ
พิธีกรรมท�ำนายว่ามีลักษณะและองค์ประกอบ ดังนี้
๑) อบรมผู้บรรยายภาพปฐมสมโพธิและคัดเลือกจากอดีตพระคือผู้ที่เคย
บวชเรียนมาและมีประวัติเคยเทศน์ปฐมสมโพธิในช่วงเวลาที่เป็นพระภิกษุมาก่อน
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๒) ก่อนท�ำพิธีจะเริ่มการท�ำนายปฐมสมโพธิจะต้องมีพิธีการส�ำคัญคือบูชา
พระรัตนตรัย
๓) รับศีล ๕ และตั้งขันหมากเบ็งหรือบายศรีปากชาม พร้อมขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘
บูชาพระรัตนตรัย
๔) พระที่เป็นประธานสงฆ์สวดบทชุมนุมเทวดา (สวดบท สัคเค กาเมฯ)
และอัญเชิญเทวดา
๕) เจริญพระพุทธมนต์-สวดบทธรรมจักกัปปวัตนสูตร
๖) ประธานสงฆ์ให้โอวาท ปะพรมน�้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้อ่านฝอยค�ำท�ำนาย
และร่วมในพิธี
๗) เริ่มพิธีท�ำนายโดยให้ประธานฝ่ายฆราวาสซึ่งมักเป็นก�ำนันเป็นผู้เริ่มก่อน
พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ยังอธิบายต่ออีกว่า การประกอบพิธีเช่นนี้ก็เพื่อ
ให้เกิดสิริมงคลและเกิดความแม่นย�ำในการท�ำนาย ประการส�ำคัญคือก่อนวันงาน
ต้องให้อ่านปฐมสมโพธิและแจกคู่มือให้ผู้เข้าอบรมไปศึกษาก่อนในระยะเวลาหนึ่ง
จากนั้นจะนัดให้มาทดสอบการเล่าเรื่องราวปฐมสมโพธิเพื่อเป็นการทดสอบ ผู้ผ่าน
การทดสอบจึงจะให้เป็นผู้บรรยายหรือชี้แจงฝอยค�ำท�ำนายได้ เมื่อพิจารณาล�ำดับพิธี
จะพบว่า การคัดเลือกผู้อ่านค�ำท�ำนายมักเป็นชายที่มีความรู้พระพุทธศาสนาผ่านการ
บวชเรียนและเคยเทศน์ปฐมสมโพธิมาก่อน สะท้อนการคัดเลือกผูท้ ำ� นายทีม่ อี งค์ความรู้
ศาสดาประวัติ ส่วนลักษณะและองค์ประกอบของพิธีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย
อ� ำ นาจของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง เทวดาและพระรั ต นตรั ย โดยเฉพาะการน� ำ เอาบท
ธรรมจักกัปปวัตนสูตรมาใช้เป็นบทสวดส�ำคัญ แสดงให้เห็นว่า การสวดมนต์ในพิธที ำ� นาย
เป็นพิธใี หญ่เพราะบทดังกล่าวมักสวดกันในช่วงเวลาส�ำคัญ เช่น พิธสี มโภชพระพุทธรูป
พิธีเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือสวดในงานบุญของผู้มีศักดิ์ใหญ่ ดังนั้นเมื่อสวดในพิธีท�ำนาย
ดวงชะตาจึงถือว่าดวงชะตาชีวิตของผู้คนเป็นสิ่งส�ำคัญ พิธีกรรมดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่า ภาพพระศาสดาเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นมุมมองของชาวผูไ้ ทบ้านค�ำบง เมือ่ จะท�ำนาย
ต้องมีการเชิญเทวดาคล้าย ๆ กับการประกอบพิธที างพุทธศานา และเป็นลักษณะส�ำคัญ
ที่สื่อให้เห็นระบบความเชื่อของชาวบ้านและศาสนาพุทธในระดับที่ชาวบ้านนับถือ
(Popular Buddhism)
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ส�ำหรับผู้เข้าร่วมพิธีท�ำนายจะต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนทุกคน Phoofaek
(2017 March, 18) อธิบายว่า ผู้เสี่ยงทายจะต้องจุดธูปอธิษฐานให้ดีแล้วภาพ
ปฐมสมโพธิจะบอกชะตาชีวิตว่าเลวหรือร้ายอย่างไร และชีวิตจะเป็นไปอย่างไร
ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงทายปฐมสมโพธิ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐาน ความเชื่อ หรือ
การกระท�ำของตนเอง ผูค้ นชาวค�ำบงต่างเชือ่ มัน่ ว่า การท�ำนายเช่นนีต้ รงกับการด�ำเนิน
ชีวิตให้เป็นไปของตนเองและคนในครอบครัว ดังนั้น ก่อนจะเริ่มพิธีกรรมท�ำนาย
ปฐมสมโพธิจึงต้องมีพิธีส�ำคัญคือเปิดด้วยการเจริญพุทธมนต์และต้องมีการสวดบท
อัญเชิญเทวดามาชุมนุม ลักษณะเช่นนี้สะท้อนว่า เมื่อมนุษย์เชื่อว่าอ�ำนาจของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดมีต้นเหตุ ศาสนาจึงเป็นเรื่องวิธีการที่ท�ำให้มนุษย์มีความสบายใจขึ้นทั้งสิ้น
(Thitathan, 1990, p. 8) ภาพปฐมสมโพธิในมิตทิ สี่ มั พันธ์กบั ชาวผูไ้ ทค�ำบงจึงมีความหมาย
มากกว่าภาพวาดทั่ว ๆ ไป คือมีบทบาทหน้าที่ท�ำนายดวงชะตาชีวิตของผู้คนและ
มีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง
Nathalang (2009, p. 363) อธิ บ ายว่ า บทบาทหน้ า ที่ ข องคติ ช นมี
๓ ประการส�ำคัญ คือ ๑) บทบาทคติชนในการอธิบายก�ำเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชน
และพิธีกรรม ๒) บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคมและรักษา
มาตรฐานพฤติกรรมของสังคม ๓) บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กบั ความคับข้องใจ
ของบุคคลอันเกิดจากเกณฑ์ทางสังคม วิลเลียมบาสคอม (William Bascom) (1965,
p. 281-298 อ้างใน Nathalang, 2009) ผู้เขียนบทความเรื่อง “Four Function
of Folklore” ชี้ให้เห็นว่า เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน (social context of
Folklore) ทั้งนี้บาสคอมได้จ�ำแนกบทบาทหน้าที่ของคติชนในภาพรวมว่ามีด้วยกัน ๔
ประการคือ ๑) ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท�ำพิธีกรรม ๒) ท�ำหน้าที่ให้การศึกษา
ในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ๓) รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของ
สังคมและ ๔) ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กบั ความคับข้องใจ Green (1997,
p. 386) ให้แง่มุมเกี่ยวกับแนวคิดบทบาทหน้าที่ของคติชนวิทยาว่า ในการศึกษาคติชน
หรือข้อมูลทางคติชนสิ่งส�ำคัญและเห็นว่าหัวข้อส�ำคัญทางคติชนที่ต้องมีคือบทบาท
หน้ า ที่ นี่ เ องคื อ ความคาดหวั ง ว่ า ทุ ก สุ ภ าษิ ต เรื่ อ งราวนิ ท านความเชื่ อ พื้ น บ้ า น
เพลงต้องมีบทบาทหน้าที่บางอย่างเพื่อตอบสนองความส�ำคัญทางสังคม วัฒนธรรม
หรือทางด้านจิตใจ มุมมองเช่นนี้ในทางคติชนวิทยาสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
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Bronislaw Malinowski ที่มองว่า ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์จะต้องมีบทบาทหน้าที่
ในระดับทฤษฎี functionalism มีความส�ำคัญและมีบทบาทมากในมิติของวรรณกรรม
เชิงสังคมศาสตร์ ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ จะอาศัยแนวคิดดังกล่าวว่าเพือ่ เสนอว่า ภาพปฐม
สมโพธิฝีมือเหม เวชกร มีบทบาทหน้าที่ต่อการท�ำนายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง
อย่างไร และภาพพระศาสดามีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะสือ่ กลางในพิธกี รรมท�ำนาย
ย่างไร

ภาพปฐมสมโพธิกับหน้าที่ในการท�ำนาย
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ควรสังเกตว่า เรื่องราวของศาสดาและภาพ
ประวัติศาสดามีบทบาทหน้าที่ทางโลกิยะ คือ ศาสนาไม่ได้มุ่งเน้นสอนให้ต้องหลุดพ้น
หรือเข้าถึงโลกุตระเท่านั้น แต่ศาสนามีบทบาทหน้าที่อ�ำนวยผลทางโลกิยะอีกด้วย โดย
จากข้อมูลการใช้ภาพปฐมสมโพธิทำ� นายชะตาชีวติ ของผูค้ นกลุม่ หนึง่ ดังจะเห็นว่า ก่อน
ที่จะเริ่มต้นการท�ำนายจะต้องมีพิธีกรรมเริ่ม มโนทัศน์และกรอบแนวคิดเรื่องพิธีกรรม
มักตรงข้ามกับการแสดงออกและการพูดปกติในชีวิตประวัน นั่นคือ พิธีกรรมจะมีรหัส
ที่เป็นค�ำพูดหรือโศลกพิเศษใช้ภาษาที่น้อยคนจะฟังเข้าใจ มีจังหวะจะโคนมีแบบแผน
ชัดเจน (Feungfusakul, 2551, p. 65) จากข้ออธิบายของอภิญญา น่าจะสอดคล้อง
กับกรณีการใช้ภาพปฐมสมโพธิทำ� นายของชาวผูไ้ ทค�ำบง ทัง้ นีเ้ พราะปรากฏว่า ก่อนเริม่
พิธีกรรมท�ำนายหรือเสี่ยงทายจะต้องมีการประกอบพิธีสวดมนต์และอัญเชิญเทวดา
มาร่วมในพิธี ซึ่งถือเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบพิเศษ และมีพิธีกรรมดังกล่าวเป็นที่
รองรับก่อนใช้ภาพปฐมสมโพธิท�ำนาย ดังนั้น พิธีกรรมจึงส�ำคัญกับการเริ่มปฐมสมโพธิ
ท�ำนายดวงชะตาชีวติ ของผูค้ น Durkhiem (เดอร์ไคม์) กล่าวว่า ถ้าไม่มพี ธิ กี รรมพระเจ้า
ก็ตาย ถ้ามีพิธีกรรมพระเจ้ายังอยู่ ทั้งนี้เพราะพระเจ้าจะมีอยู่หรือด�ำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ
คนยังเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ การประกอบพิธีกรรมเป็นการสืบทอดความเชื่อนั่นเอง
(Thitathan, 1990, p. 10) เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรสังเกตได้ว่า พิธีกรรมที่มีขึ้นก่อน
การเปิดให้ผู้คนมาร่วมในพิธีท�ำนายดวงชะตาชีวิตก็เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏ
ดังนั้นแง่หนึ่งพิธีกรรมเปิดท�ำนายปฐมสมโพธิของชาวผู้ไทค�ำบงจึงน่าจะมีผลต่อการ
สร้างค�ำท�ำนายให้มคี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ และมีผลต่อความเชือ่ มัน่ ในค�ำท�ำนายด้วย ดังปรากฏ
ข้อมูลว่ามีผู้เชื่อมั่นในค�ำท�ำนายและรูปแบบพิธีกรรมค�ำท�ำนายปฐมสมโพธิ
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รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (Phuthonlert. (2017 March, 18)) อายุ ๔๑ ปี
ครูโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ต.หนองอีบตุ ร อ.ห้วยผึง้ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเองจับ
ฉลากปฐมสมโพธิ เ สี่ ย งทายชะตาชี วิ ต มาตั้ ง แต่ ต อนเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๖๐ ซึ่งจะเดินทางมาจับทุกปีไม่ขาด โดยค�ำท�ำนายที่ได้จาก
การเสี่ยงทายจับหมายเลขภาพปฐมสมโพธิมีความแม่นย�ำมาก ส่วนมากจะสนใจ
เสีย่ งทายเกีย่ วกับเรือ่ งสุขภาพ หน้าทีก่ ารงาน ครอบครัว และสุขภาพของลูก ตนเชือ่ ว่า
ค�ำท�ำนายมักจะถูกต้องแม่นย�ำมากกว่าการท�ำนายแบบอื่น ซึ่งตนจะต้องมาจับฉลาก
ทุกปีและถือว่าโตมากับปฐมสมโพธิ คนในครอบครัวทั้งพ่อแม่ น้องสาว และญาติ ๆ
ทุ ก คนต่ า งเชื่ อ ในพิ ธี เ สี่ ย งทายดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ชาวบ้ า นในละแวกใกล้ เ คี ย งกั บ
บ้านค�ำบงเองก็ต่างเชื่อเรื่องค�ำท�ำนายที่ได้จากการจับฉลากดังกล่าว ส่วนปีใดที่
จั บ สลากได้ รั บ การท� ำ นายในทางไม่ ดี ก็ มั ก จะไปท� ำ บุ ญ เพื่ อ แก้ ไ ขค� ำ ท� ำ นายที่ ไ ม่ ดี
ให้ดขี นึ้ คือ เพือ่ แก้สงิ่ ทีไ่ ม่ดใี ห้ดขี นึ้ โดยนิยมไปท�ำบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทานเพือ่ ให้
ผ่อนค�ำท�ำนายจากไม่ดีให้เบาบางในแนวผ่อนหนักให้เป็นเบา ทั้งนี้ การท�ำเช่นนั้นท�ำให้
มีความสบายใจ ไม่เครียดหรือกังวลกับค�ำท�ำนาย
Chayapinan (2017, March 18) อธิบายเพิ่มเติมว่า พิธีท�ำนายปฐมสมโพธิ
ต้องท�ำในงานบุญมหาชาติหรือเทศน์บุญผะเหวดเดือน ๔ เท่านั้น เพราะถือกันว่า
เป็นงานบุญใหญ่อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อระหว่างห้วงเวลาของการเป็นพระโพธิสัตว์
ไปสู่การเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้รูปภาพท�ำนายจะใช้จ�ำนวน ๘๐ ภาพ
โดยนับเอาตามช่วงอายุของพระพุทธเจ้า ๘๐ พรรษา ซึ่งจะใช้ภาพวาดฝีมือของ
ครูเหม เวชกร ประเด็นส�ำคัญตัวเลข ๘๐ ก็เป็นชุดเลขจ�ำนวนที่ท�ำให้การท�ำนาย
ภาพปฐมสมโพธิมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยมกันมากในพื้นที่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ดังจะเห็นว่า บ.ไข่นุ่น บ.หนองอีบุตรนิยมยืมภาพปฐมสมโพธิไปท�ำนายในงานบุญ
ส�ำคัญ ๆ เช่นกัน ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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ภาพประกอบที่ ๑ ภาพพุทธประวัติปฐมสมโพธิ

ภาพประกอบที่ ๒ ภาพการท�ำนายปฐมสมโพธิ
จากข้อมูลภาพจะเห็นว่า ก่อนการท�ำนายผูเ้ ข้ารับการท�ำนายหรือเสีย่ งทายจะ
ต้องจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปหน้าโต๊ะหมูท่ ที่ างวัดและกรรมการจัดให้ พร้อมกับตัง้ จิต
อธิษฐานในใจก่อน จากนั้นจะล้วงมือเข้าไปในบาตรแล้วคนเพื่อที่จะเสี่ยงจับหมายเลข
ภาพ ๘๐ หมายเลข อยู่ที่บุญวาสนาและดวงชะตาของผู้เสี่ยงทายเองว่า ปีนั้น ๆ จะ
จับได้หมายเลขอะไร พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์กล่าวว่า การเสี่ยงจับได้หมายเลขใด
ก็ตามผูร้ บั ค�ำท�ำนายจะต้องตัง้ จิตให้มนั่ คงและเชือ่ มัน่ ว่า ดวงชะตาชีวติ ปีนนั้ ๆ จะเป็นไป
ตามนั้น ดังปรากฏค�ำท�ำนายประจ�ำภาพต่างๆ ดังนี้ (Chayapinan, Monk, (2017,
March 18))
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ตารางที่ ๑ แสดงภาพปฐมสมโพธิฝีมือเหม เวชกร และเนื้อหาค�ำท�ำนาย
ภาพที่
ภาพเหตุการณ์
๑ เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันอัญเชิญ
เทพบุตรสันดุสิตโพธิสัตว์ให้จุติลง
มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก
๒ พระโพธิสัตว์รับค�ำเชิญแล้วจุติมา
ก�ำเนิดในตระกูลศากยะ ณ กรุง
กบิลพัสดุ์
๓ พระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์
พระมารดา ณ ป่าลุมพินีและ
ด�ำเนินได้ ๗ ก้าว
๔ อสิตดาบสมาเยี่ยมเห็นพระกุมาร
ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะก็
ถวายบังคม
๕ พราหมณาจารย์รับพระลักษณะ
สมโภชพระกุมาร ถวายพระนาม
ว่าพระสิทธัตถะ
๖

๗

ค�ำท�ำนายของผู้รับการเสี่ยงทาย
ชะตาชีวิตในปีนี้ คนทั้งหลายหรือหัวหน้า
เห็นความส�ำคัญของเรา มอบหมาย
หน้าที่ให้ เชื้อเชิญให้ท�ำงานส�ำคัญ
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าดี เพราะเทพ
บุตรโพธิสัตว์รับปากจะลงมาเกิด แล้ว
ลงมาจุติในมนุษย์โลก
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าดี เพราะเป็น
เรื่องมงคล เจ้าชายประสูติจากพระ
ครรภ์พระมารดา
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าดี เพราะว่า
บุคคลที่เราเคารพบูชา หรือคนที่เรา
นับถือจะอวยพรให้
ชะตาชีวิตในปีนี้ดี ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ
หรือท�ำงาน ถือว่าจะส�ำเร็จดังใจคิด
เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะปรารถนาสิ่ง
ใดจะส�ำเร็จในสิ่งนั้น
ทรงบรรลุปฐมฌานตั้งแต่ทรง ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่าดี เพราะว่าเจ้า
พระเยาว์ ขณะประทับใต้ร่มหว้า ชายสิทธัตถะได้ปฐมฌาน เป็นครั้งแรก
ในที่แรกนาขวัญ
ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี
ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศร ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่าดี เพราะว่าเจ้าชาย
อันหนัก ดีดสายศรสนั่นกระหึ่ม สิทธัตถะได้แสดงความสามารถให้คนทั้ง
เมือง
หลายยอมรับนับถือ
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๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

72

พระบิดาทรงอภิเษกสมรส
พระสิทธัตถะกับพระนางพิมพา
ยโสธรา

ชะตาชีวิตในปีนี้ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ
หรือท�ำงาน ถือว่าดีมากเพราะเป็น
ภาพงานแต่งงานของเจ้าชายสิทธัตถะ
กับนางพิมพายโสธรา
เสด็จประพาสสวน ทรงเห็น
ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่ามีความวุ่นวายใน
เทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ
จิตใจ หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะเห็น
คนตาย และบรรพชิต
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ บรรพชิต
ทรงสรงสนานน�้ำในสระ ราชบุรุษ ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่ามีความวุ่นวาย
ไปทูลว่า พระนางพิมพาประสูติ ในจิตใจ เจ้าชายคิดจะออกบวชแต่ห่วง
เกิดขึ้น คือราหุลกุมารประสูติ
ทรงเปลื้องสังวาลประทานนาง ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่ามีความกตัญญู
กีสาโคตมี ซึ่งสดุดีพระคุณ
ต่อญาติพี่น้อง หรือมอบสิ่งของให้กับ
คนที่เราถูกชะตา
ขณะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท
ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนม ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่ามีความสับสนใน
กรมในนอนระเกะระกะระอา
จิตใจอย่างหนัก คิดมาก ไม่รู้ว่าจะเอา
พระทัยใคร่ผนวช
อะไรกับชีวิต เกิดความเบื่อหน่าย
เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา
ชะตาชีวิตในปีนี้ หนักไปที่เรื่อง
ซึ่งก�ำลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิต ครอบครัวของผัวเมีย ความผูกพันกับลูก
อ�ำลาผนวช
เรื่องวุ่นวายในครอบครัว
ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูกม้า
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า เกิดความ
กัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะ เบื่อหน่ายในชีวิต ส�ำหรับคนที่มี
เสด็จออกบรรพชา
ครอบครัว
พญามารห้ามบรรพชาว่า อีก ๗ ชะตาชีวิตในปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องความคิด
วัน จะได้เสวยสมบัติบรมจักรแต่ ถ้าจะคิดท�ำอะไรให้รีบท�ำ แม้มีคนมา
ไม่ทรงฟัง
ห้ามก็จะไม่ฟัง
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๑๖ ทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชา
ณ ฝั่งน�้ำอโนมา ฆฏิการพรหม
ถวายอัฐบริขาร
๑๗ เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์
มหาชนเห็นแล้วโจษจันทั่วเมือง
๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

ชะตาชีวิตในปีนี้ สิ่งที่คิดอยากจะท�ำให้
รีบท�ำ เหมือนเจ้าชายคิดจะออกบวช
ก็ออกบวชทันที
ชะตาชีวิตในปีนี้ ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ
หรือท�ำงาน จะถูกคนนินทา หรือ
สรรเสริญได้ในปีนี้
พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า ทูล ชะตาชีวิตในปีนี้ อย่าไปรับค�ำหรือ
ขอปฏิญาณว่าถ้าตรัสรู้แล้วขอให้ สัญญาอะไรกับใครง่าย ๆ
มาโปรด
เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชีป่ากับ ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า ก�ำลัง
อาฬารดาบส แต่ทรงเห็นว่ามิใช่ แสวงหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเอง
ทางตรัสรู้
เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอัน
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า ไม่ว่าจะอยู่ใน
สงัดเงียบ ทรงพอพระทัยประทับ วัยเรียนหรือวัยท�ำงาน ก็จะพอใจในสิ่งที่
บ�ำเพ็ญเพียรที่นั่น
เราเป็นอยู่
ทรงบ�ำเพ็ญทุกกรกิริยา
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะท�ำอะไร
ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติ พระอินทร์ ก็ตาม ต้องไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไป
ดีดพิณถวายข้ออุปมา
ต้องท�ำด้วยความพอดี อุปมาเหมือน
สายพิณ
เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสี ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าดีพอสมควร
มาถวายข้าวมธุปายาสโดยส�ำคัญ มีคนคอยดูแลเอาใจใส่ เหมือนก่อนวัน
ว่าเทวดา
ตรัสรู้ นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าดี ในเรื่องของ
ทรงลอยถาด ถาดจมลงไป
กระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ
การเสี่ยงโชคชะตา เหมือนคนเรียนจบ
พญานาคก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าจะ ใหม่ๆสามารถไปสอบบรรจุได้
มาตรัสรู้
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๒๔ เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับ
หญ้าคาซึ่งพราหมณ์โสตถิยะ
ถวายในระหว่างทาง
๒๕ ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็น
โพธิบัลลังก์ ตกเย็นพญามารก็
ยกพลมาขับไล่
๒๖ แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิด
เป็นสมุทรธาราพญามารก็พ่ายแพ้
แก่พระบารมี
๒๗ พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อน
ร�ำถวายเป็นพุทธบูชา

๒๘ เสด็จไปประทับโคนต้นไทร
สามธิดาพญามารมาประโลมล่อ
ให้หลง ก็ไม่ทรงใยดี
๒๙ ย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตก
พร�ำพญานาคมาขนดปกพระกาย
ก�ำบังฝน
๓๐ ขณะประทับโคนไม้เกด ท้าว
โลกบาลถวายบาตร เทวดาบอก
สองพาณิชให้ไปเฝ้า
๓๑ สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อน
สัตตุผง แล้วก็ปฏิญาณตนเป็น
อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา
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ชะตาชีวิตในปีนี้ อาจจะมีโชค เพราะ
พระพุทธเจ้ารับหญ้าคาจากปริพาชก
ระหว่างการเดินทาง
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าไม่ดี จะท�ำ
อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ เหมือนมีมารคอยผจญ
ขัดขวาง มีอุปสรรคตลอดในปีนี้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าไม่ดี จะท�ำ
อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ เหมือนมีมารคอยผจญ
ขัดขวาง มีอุปสรรคตลอดในปีนี้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าเจ้าชะตาจะ
โชคดีที่สุดเพราะเป็นภาพที่ดีที่สุดใน
บรรดาภาพ ๘๐ ภาพ คิดจะท�ำอะไรก็
ส�ำเร็จดังใจนึก เป็นภาพพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะมีสิ่งมา
ยั่วยวนจิตใจเราไม่ให้เป็นสุข เหมือน
ลูกสาวพระยามารมายั่วพระพุทธเจ้า
แต่ไม่ส�ำเร็จ
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า ไม่ว่าจะท�ำ
อะไรก็มีคนคอยดูแลเอาใจใส่ มีแต่
ความสุข ไม่ค่อยมีทุกข์ในปีนี้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะมีผู้ใหญ่
ที่เราเคารพนับถือ แนะน�ำสิ่งดีๆ ให้เรา
ในปีนี้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าถือว่าดีภาพ
ไหนถ้ามีคนมาถวายของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้ารับถือว่าดีหมด
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๓๒ กลับมาประทับโคนต้นไม้ ท้อ
พระทัยในอันโปรดสัตว์ ท้าว
สหัมบดีพรหมต้องทูลวิงวอน
๓๓ ทรงค�ำนึงถึงอุปนิสัยเวไนยสัตว์
เปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า
จึงรับอาราธนา
๓๔ เสด็จพระพุทธด�ำเนินไปโปรด
เบญจวัคคีย์ พบอุปกาชีวกใน
ระหว่างทาง
๓๕ เสด็จถึงป่าอิสิปตนะ เบญจวัคคีย์
เห็นแต่ไกลนัดกันว่าจะไม่ต้อนรับ
แต่แล้วก็กลับใจ
๓๖ แสดงปฐมเทศนา
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
โปรดเบญจวัคคีย์ให้ได้ดวงตา
เห็นธรรม
๓๗ ยสะกุลบุตรหน่ายสมบัติ เดินไปสู่
ป่าอิสิปตนะพบพระพุทธองค์ทรง
แสดงธรรมโปรด
๓๘ เสด็จไปหาชฎิลอุรุเวลากัสสปะ
ขอพักในโรงไฟชฎิลบอกว่า
มีนาคร้ายก็ไม่ทรงฟัง
๔๙ ทรงทรมานนาคราชร้าย ขดกาย
พญานาคใส่บาตรให้ชฎิลดู ชฎิลก็
ยังไม่เลื่อมใส

ชะตาชีวิตในปีนี้ มีความสับสนในชีวิต
อาจจะมีผู้มาบอกทางชีวิตให้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ต้องพิจารณาชีวิตดี ๆ
เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่า
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะมีคน
ชี้ทางในการด�ำเนินชีวิตให้ อาจเป็นญาติ
ผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า ไม่ว่าจะอยู่
ในวัยเรียนหรือท�ำงาน ให้ท�ำมากกว่าพูด
อย่าพูดมากกว่าท�ำ คนจะได้เชื่อถือ
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าดี เพราะ
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด
เบญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะเกิดความ
เบื่อหน่ายในชีวิตจิตใจในเบื้องต้น แต่ก็
จะดีขึ้นในปลายปี
ชะตาชีวิตในปีนี้ จะท�ำอะไรจะมีคน
ขัดขวางชีวิต ชีวิตมีอุปสรรค
ชะตาชีวิตในปีนี้ จะท�ำอะไรก็มีอุปสรรค
ในชีวิต จะพูดจาสิ่งใดก็ไม่มีคนเชื่อถือ
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๔๐ วันหนึ่งฝนตกหนัก น�้ำท่วมแต่
ไม่ทรงท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็น
อัศจรรย์จึงทูลขอบรรพชา
๔๑ อุรุเวลากัสสปะประกาศตนเป็น
พุทธสาวกต่อหน้าพระเจ้า
พิมพิสาร ณ สวนตาลหนุ่ม

๔๒ พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสทรงหลั่ง
น�้ำทักษิโณทกถวายวัดเวฬุวันเป็น
ปฐมสังฆาราม
๔๓ พระเจ้าพิมพิสารทรงท�ำบ�ำเพ็ญ
กุศลอุทิศให้พระญาติที่เกิด
เป็นเปรต เปรตทั้งหลายต่าง
อนุโมทนา
๔๔ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร
อัครสาวกซ้าย-ขวามาทูลขอ
บรรพชาเป็นเอหิภิกขุ
๔๕ พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาท
ปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ใน
วันเพ็ญมาฆบูชา
๔๖ เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุง
กบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่า
สูงอายุไม่ถวายบังคม
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ชะตาชีวิตในปีนี้ จากที่มีอุปสรรคในชีวิต
ก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น
ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่าดี เพราะภาพที่
๓๘, ๓๙, ๔๐ พระพุทธเจ้าต้องเทศนา
ธรรมกับชฎิลสามพี่น้องจนสิ้นพยศ
พระอุรุเวลากัสสปะประกาศตนเป็น
พุทธสาวก
ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่าดี เพราะพระเจ้า
พิมพิสาร ถวายวัดเวฬุวัน เป็นวัดแรกใน
พระพุทธศาสนา
ชะตาชีวิตในปีนี้ ใครได้ภาพนี้ ในปีนี้อาจ
จะเป็นญาติพี่น้องหรือเจ้ากรรมนายเวร
มาขอส่วนบุญจากเรา เวลาท�ำบุญเสร็จ
ให้กรวดน�้ำให้คนที่ตายด้วย
ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่าดีมากภาพหนึ่ง
เพราะพระพุทธเจ้าได้อัครสาวกซ้าย-ขวา
คือพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงนี้
ชะตาชีวิตในปีนี้ถือว่าดีมาก เพราะ
พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่
พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าปานกลาง
จะท�ำอะไรคนจะไม่ค่อยเชื่อถือศรัทธา
ผู้ใหญ่ไม่ให้ความเชื่อมั่น ต้องท�ำมากกว่า
พูด
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๔๗ ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็น
หมู่พระญาติสิ้นพยศลดทิฐิมานะ
ถวายบังคมพร้อมกัน
๔๘ เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนาง
พิมพายโสธราทรงเห็นและทรงชี้
ให้พระราหุลดู ตรัสว่า
“นั่นคือบิดาของเจ้า”
๔๙ พระพุทธบิดาทรงทราบข่าว
ก็เสด็จมาตัดพ้อ ทูลขอให้
เสด็จกลับไปประทับเสวยใน
ราชฐานเมืองกบิลพัสดุ์
๕๐ พระนางพิมพาพิลาปร�ำพันถึง
พระพุทธองค์เสด็จด�ำเนินไปโปรด
ถึงในปราสาท

ชะตาชีวิตในปีนี้ ต่อเนื่องจากภาพที่
๔๖ เมื่อท�ำมากกว่าพูด คนทั้งหลายจึง
ยอมรับนับถือ
ชะตาชีวิตในปีนี้ ถือว่าดี เพราะเพื่อน
หรือคนที่ท�ำงานด้วยกันเห็นความส�ำคัญ

ชะตาชีวิตในปีนี้ พอดีปานกลาง ให้ยึด
มั่นในแบบแผนชีวิตของตัวเอง ถ้าคิดว่า
ดี จงท�ำเลยผลที่ตามมาเกิดแต่เหตุ

ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า เกี่ยวข้อกับ
คนที่มีครอบครัว จะเป็นเรื่องเป็นราว
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสามีภรรยา
หรือเกี่ยวกับคนรัก
๕๑ พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ นาง ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะมีคนมา
คู่วิวาห์ร้องสั่งให้รีบกลับ พอถึง ช่วยในการท�ำงาน แบ่งเบาภาระ
วัดพระพุทธองค์กลับชวนให้บวช
๕๒ พระราหุลแสดงความรักซาบซึ้ง ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า เป็นเรื่อง
ในพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบิดา เกี่ยวกับความรักของลูกมีต่อพ่อ ความ
จนลืมทูลขอราชสมบัติ
รักของพ่อมีต่อลูกเป็นความรักของ
คนในครอบครัวเป็นส�ำคัญ
๕๓ ทรงมอบสมบัติพระนิพพานแก่ ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า ตัวเราอาจจะ
พระราหุล โดยให้บรรพชาเป็น มอบข้อคิดที่เกี่ยวกับหลักธรรมค�ำสอน
หรือแนวทางด�ำเนินชีวิตให้กับคนที่เรา
สามเณรองค์แรกในพระพุทธ
รัก อาจเป็นลูก หรือภรรยาก็ได้
ศาสนา
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๕๔ ทรงพานันทะไปชมนางฟ้า พระ ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะเกิดความ
นันทะใคร่จะได้เป็นชายาทรง
สับสนในชีวิต แต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชี้ทาง
รับรองจะให้สมหวัง
ชีวิตให้
๕๕ พระเทวทัตส�ำแดงฤทธิ์ให้พระ ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าไม่ค่อยดี
กุมารอชาตศัตรูเลื่อมใสเพื่อให้รับ อย่าเป็นคนหูเบา ให้มีความหนักแน่น
เป็นโยมอุปัฏฐาก
อย่าเชื่อใครง่าย ๆ เดี๋ยวถูกหลอก
๕๖ นายขมังธนูซึ่งพระเทวทัตส่งไปฆ่า ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าไม่ค่อยดีจะมี
พระพุทธองค์ปลงอาวุธ ฟังธรรม คนคิดร้าย การท�ำงานมีอุปสรรค ติดขัด
ในหลายเรื่อง แต่สุดท้ายก็ท�ำอะไรเรา
ส�ำเร็จมรรคผล
ไม่ได้
๕๗ พระเทวทัตได้ส�ำนึกในความผิด ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าไม่ดี และ
ของตน ใคร่ทูลขอขมา แต่ถูก เลวร้ายที่สุด คือเป็นภาพที่มีค�ำท�ำนาย
ธรณีสูบเสียก่อนเข้าเฝ้า
เป็นร้ายที่สุดในบรรดาภาพจ�ำนวน
ภาพ ๘๐ ภาพ เพราะเป็นภาพ
พระเทวทัตถูกธรณีสูบ
๕๘ พระแม่น้ามหาปชาบดีทูลถวาย ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าปานกลาง
ผ้าสาฎก โปรดให้พระอชิตะภิกษุ เพราะพระนางมหาปชาบดีถวายผ้า
ต่อ เพราะต่อไปจะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับ
มีภาพนี้ภาพเดียวที่มีคนมาถวายของ
พระศรีอริยเมตไตรย
พระพุทธเจ้าไม่รับ
๕๙ ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดา ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะมีคนให้
กับฝ่ายพระมารดา ซึ่งแย่งกัน ความส�ำคัญเรา จะให้เราช่วยเหลือ
ทดน�้ำเข้านามิให้วิวาทกัน
ช่วยเป็นที่ปรึกษา
๖๐ พระพุทธบิดาประชวร เสด็จไป ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า จะมีความ
โปรดกระทั่งส�ำเร็จพระอรหันต์ กตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ หรือได้ไป
แล้วนิพพาน
เยี่ยมญาติทางไกลที่เจ็บป่วยหนักไม่
สบาย หรือญาติผู้ใหญ่อาจป่วยหนัก
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๖๑ พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี
น�ำนางกษัตริย์บริวารไปทูลขอ
อุปสมบทเป็นภิกษุณี
๖๒ ทรงส�ำแดงยมกปาฏิหาริย์ข่ม
พวกเดียรถีย์ที่ต้นมะม่วงคัณฑาม
พฤกษ์
๖๓ เสด็จขึ้นไปจ�ำพรรษาบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระพุทธ
มารดา
๖๔ ถึงวันมหาปวารณาเสด็จลงจาก
ดาวดึงส์โดยบันไดแก้ว บันไดทอง
บันไดเงิน
๖๕ ตอนพระเจ้าเปิดโลก คือ ทรง
บันดาลให้เทวโลก มนุษย์โลก
และสัตว์นรก แลเห็นซึ่งกันและ
กัน
๖๖ เสด็จไปจ�ำพรรษา ณ ป่าเลไลยก์
โดยมีช้างกับลิงเป็นพุทธอุปัฏฐาก

๖๗ ถึงวันเพ็ญเดือนสาม พรรษาที่
๔๕ พญามารเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จ
ปรินิพพานทรงรับอาราธนา

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าดี เพราะมีสิ่งดี
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา คือ มีภิกษุณี
เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าปานกลางจะมี
ปัญหาอุปสรรค แต่ก็สามารถผ่านไปได้
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า จะคิดถึง
บุคคลที่เรารัก เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็ก
เราอยากจะตอบแทนคุณท่านและได้
ท�ำคุณความดีตอบแทน
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าดีมากเพราะ
เป็นภาพสนุกสนาน เทวดาลงมาส่ง
พระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ท�ำสิ่งใดก็จะมีคนเห็นดีด้วย
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า ถ้าอยู่ในวัย
กลางคนไปจนถึงวัยชรา จะมองเห็น
สัจธรรมของชีวิต คือ ถ้าท�ำดีก็จะได้ดี
ท�ำชั่วจะได้ชั่ว
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่าดี ไม่ว่าจะ
อยู่ในวัยใด หรืออยู่ในที่ใดก็ตามจะมีคน
คอยดูแลเอาใจใส่ คือไปอยู่ไหนก็มีแต่
ความสุข
ชะตาชีวิตในปีนี้ ท�ำนายว่า อย่า
รับปากหรือสัญญากับใครง่ายๆ จะจนใจ
เราเอง หรือหากไม่แน่ใจว่าจะท�ำตามค�ำ
สัญญาได้ก็ไม่ควรรับปาก
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๖๘ มีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า อย่าให้ค�ำ
ทรงปลงอายุสังขารแล้ว อีกสาม สัญญากับใครง่าย ๆ หรืออย่าไปลงนาม
เดือนจะนิพพาน
คู่สัญญาหรือค�้ำประกันให้ใคร เหมือน
พระพุทธเจ้าสัญญากับพระยามารว่า
อีก ๓ เดือนจะปรินิพพาน
๖๙ รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า อาจจะได้เดิน
เยื้องพระวรกายทอดพระเนตร ทางไกลหรือย้ายที่ท�ำงานไปท�ำงานที่อื่น
กรุงไพศาลีครั้งสุดท้าย
หรือจากคนที่รัก
๗๐ เช้าวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงรับเสวย ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า จะเกี่ยวกับ
มังสะสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนทะ ปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับอาหารการกิน
นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาต
จะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องหรือระบบทาง
เดินอาหาร
๗๑ เสด็จกรุงกุสินารา ทรงกระหาย ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า สิ่งที่ไม่คิดว่า
น�้ำโปรดให้พระอานนท์ไปตักน�้ำ จะเป็นไปได้ ก็อาจจะเกิดขึ้นให้ได้เห็น
มาถวาย
อาจจะประสบกับภัยแล้งในพื้นที่เกษตร
๗๒ ปุกกุสะบุตรแห่งมัลละกษัตริย์ ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า สิ่งที่ไม่คิดว่า
แวะเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสี จะเป็นไปได้ ก็อาจจะเกิดขึ้นให้ได้เห็น
ทอง
อาจได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือได้สิ่งที่
ไม่คาดว่าจะได้
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า ปีนี้รู้สึก
๗๓ เสด็จถึงสาลวันกรุงกุสินารา
โปรดให้พระอานนท์จัดที่บรรทม เหนื่อยล้าจากการท�ำงาน เพราะสู้ชีวิต
ระหว่างไม้รังทั้งคู่เป็นช่วงเวลา มาตลอด อยากจะพักผ่อนมากกว่าที่จะ
ด�ำเนินชีวิตต่อไป
ท้ายพุทธกาล
๗๔ พระอานนท์ไปยืนเหนี่ยวสลัก
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าไม่ดี จะประสบ
เพชรพระวิหารร้องไห้ร�ำพันถึง ความทุกข์ใจ หรือพลัดพรากและสูญ
พระพุทธองค์
เสียผู้ใหญ่ เพราะพระอานนท์ทราบว่า
อีก ๓ เดือน พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน
จึงร้องไห้
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๗๕ ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะ
ปริพาชก ให้ส�ำเร็จมรรคผล
นับเป็นปัจฉิมเวไนย์

๗๖ ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎก
เป็นศาสดา ประทานปัจฉิมโอวาท
แล้วเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
๗๗ พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าว
ปรินิพพานซึ่งอาชีวกบอกแก่พระ
มหากัสสปะเถระก็พากันร้องไห้

๗๘ พอพระมหากัสสปะถวายบังคม
บาทพระพุทธสรีระแล้ว เพลิง
สวรรค์ก็บันดาลลุกโชติช่วง
๗๙ โทณะพราหมณ์แบ่งสรรพระบรม
สารีริกธาตุแก่พราหมณ์ และ
กษัตริย์ ๘ พระนคร
๘๐ พระมหากัสสปะกับพระอริยสงฆ์
ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระ
ศาสนามาถึงบัดนี้

ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าดี แม้ว่าจะ
หมดภาระหน้าที่หรือเกษียณแล้วอาจจะ
มีผู้ให้ความส�ำคัญคือยังสร้างประโยชน์
ได้ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรม
โปรดสุภัททะปริพาชกให้ส�ำเร็จมรรคผล
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า ปีนี้อย่า
ประมาทในชีวิต เพราะความไม่แน่นอน
ของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่าไม่ดี จะมีการ
สูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะเป็นภาพ
พระภิกษุ เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว พระที่ยังไม่บรรลุธรรม
ก็ร้องไห้
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า การงานที่ท�ำ
มาถือว่าส�ำเร็จลุล่วง คือถึงเวลาที่จะ
ปล่อยวางชีวิตแล้ว
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า คนจะมองเห็น
ความส�ำคัญในตัวเจ้าชะตาถ้าอยู่ในวัย
ท�ำงานก็จะมอบงานส�ำคัญให้ท�ำ เพราะ
ผู้ใหญ่มองเห็นความส�ำคัญในตัวท่าน
ชะตาชีวิตในปีนี้ท�ำนายว่า คนที่อยู่ใน
วัยท�ำงาน จะมีบทบาทส�ำคัญในการเป็น
ผู้น�ำคณะ และได้น�ำพาหมู่คณะด�ำเนิน
ไปทางที่ดีและส�ำเร็จสมประสงค์

(Siriyano, (1990), (Chayapinan, Monk, (2017, March 18))
ดังตัวอย่างภาพชาวผู้ไทยค�ำบงในพิธีท�ำนาย ดังนี้
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ภาพประกอบที่ ๓-๔ ภาพชาวผู้ไทค�ำบงร่วมในพิธีท�ำนาย
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นแล้วจะเห็นว่า การท�ำนายดังกล่าวมีระเบียบ
และมีขั้นตอน คือ มีแบบปฏิบัติที่เริ่มจาการจุดธูปเทียนไหว้พระ เสี่ยงทาย และรับค�ำ
ท�ำนาย โครงสร้างเช่นนี้แสดงให้เห็นโครงสร้างทางพิธีกรรมมีตอนเริ่มและจบชัดเจน
อีกประเด็นทีส่ ำ� คัญคือควรสังเกตว่า ก่อนจะเริม่ เสีย่ งทายผูเ้ สีย่ งทายต้องไหว้พระก่อน
ลักษณะดังกล่าวน่าจะเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและน่าจะเพือ่ ให้ผรู้ บั ค�ำเสีย่ งทายตัง้ สมาธิ
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ให้มั่นคงคล้ายกับการเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับและตั้งใจเผื่อไว้ยอมรับกับค�ำท�ำนายที่
ทั้งดีและไม่ดี ที่กล่าวเช่นนี้เพราะตามคตินิยมในทางพระพุทธศาสนาสอนและเน้นย�ำ้
เชือ่ เรือ่ งกรรมดีกรรมชัว่ เมือ่ ชาวผูไ้ ทค�ำบงน�ำเอาภาพปฐมสมโพธิมาท�ำหน้าทีท่ ำ� นายจึง
อาจมีความหมายในเชิงพิธีกรรม ทั้งยังสื่อว่าชาวผู้ไทค�ำบงนับถือพระพุทธศาสนา
หากแต่เป็นพระพุทธศาสนาในอีกมิติหนึ่ง คือพระพุทธศาสนาที่นับถือกันในหมู่ชาวบ้าน
หรือพุทธแบบชนเผ่าไท อีกแง่หนึง่ ลักษณะการใช้ภาพปฐมสมโพธิทำ� นายย่อมสะท้อนให้
เห็นความต้องการของปุถชุ นทีต่ อ้ งการจะรูเ้ รือ่ งอนาคต ความเป็นไปในชีวติ ซึง่ ล้วนเป็น
ความไม่มนั่ คง ลักษณะเช่นนีใ้ นทางคติชนวิทยาน่าจะถือได้วา่ ภาพปฐมสมโพธิมบี ทบาท
หน้าที่ส�ำคัญในการเป็นทางออกให้ชีวิตของชาวผู้ไทค�ำบง โดยการใช้ภาพปฐมสมโพธิ
ท�ำนายนั่นเอง มิติดังกล่าวนี้เองยังอาจสะท้อนให้เห็นมุมอ่อนแอของมนุษย์และไม่มี
อ�ำนาจมากพอทีจ่ ะหยัง่ รูอ้ นาคตของตนเอง ดังนัน้ เรือ่ งราววรรณกรรมศาสดาประวัติ
จึงน่าจะมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้คนในลักษณะดังกล่าว เพื่อหาทางออกให้แก่ชีวิตของ
ชาวพุทธผู้ไทค�ำบงในมุมมองแบบพิเศษ ดังเช่นที่ปรากฏการใช้ภาพประวัติศาสดา
ท�ำนายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทค�ำบง อีกประการหนึ่งที่ควรกล่าวไว้คือภาพปฐมสมโพธิ
กับระยะเวลาชีวิตของชาวผู้ไทค�ำบงยังมีส่วนสัมพันธ์กันคือระยะเวลาอายุโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ ๘๐ ปี ดังปรากฏข้อมูล ดังนี้

ภาพปฐมสมโพธิกับระยะเวลาชีวิตชาวผู้ไทค�ำบง
จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นพบว่าชาวบ้านค�ำบงที่ทราบวันและเวลา
ท� ำ นายปฐมสมโพธิ ต ่ า งพากั น เตรี ย มตั ว เพื่ อ ที่ จ ะได้ จั บ ฉลากการท� ำ นายดั ง กล่ า ว
เพราะอยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวหมู่บ้านอื่นหรือ
ต�ำบลอื่นก็นิยมการท�ำนายด้วยภาพปฐมสมโพธิ โดยจะพบว่าผู้ที่อยู่ต่างหมู่บ้านต่าง
รอคอยการท�ำนายดังกล่าวซึง่ จะจัดขึน้ ในงานประจ�ำปีทหี่ มูบ่ า้ นค�ำบง หรือทีว่ ดั ประสิทธิ์
โพธิ์ชัยเป็นประจ�ำทุกปี ประการส�ำคัญคือชาวค�ำบงต่างเชื่อว่าการท�ำนายเช่นนี้มีมา
นาน แม้พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์เองก็เชื่อว่าการท�ำนายปฐมสมโพธิมีมาก่อนหน้าที่
ตนจะเกิด ทั้งยังเชื่อว่าชีวิตของตนเองมีส่วนสัมพันธ์กับภาพพุทธประวัติปฐมสมโพธิ
เพราะเชือ่ ว่าช่วงชีวติ ของพระศาสดาเองก็มรี ะยะเวลาตัง้ แต่ประสูตถิ งึ ปรินพิ พานมีทงั้
ขึ้นและลง ดังนั้น ชีวิตของคนจึงมีขึ้นลงและสัมพันธ์กับประวัติพระพุทธเจ้า ประเด็น
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ส�ำคัญคือ ชาวค�ำบงต่างเชื่อกันว่า การท�ำนายปฐมสมโพธิมีมาไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี โดย
Chayapinan (2017, March 18). อธิ บ ายว่ า ตนได้ รั บ การอุ ป สมบทหรื อ บวช
มาแล้ว ๒๓ พรรษา ซึ่งได้รับการเถราภิเษก (ฮดสรง) และเป็นพระเถระผู้ใหญ่
ที่ชาวบ้านนับถือ ทั้งยังได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า ประเพณีการเสี่ยงทาย
หรือท�ำนายปฐมสมโพธิของชาวผู้ไทค�ำบงมีมานานแล้ว โดยจากค�ำบอกเล่าของจารย์
เก่ า หลายคนที่ ล าสิ ก ขาบทไป (คนที่ เ คยบวชเรี ย นมาและได้ ผ ่ า นพิ ธี ฮ ดสรงก่ อ น
ลาสิ ก ขาบท) ว่ า การท� ำ นายดั ง กล่ า วมี ม าตั้ ง แต่ ป ี พ .ศ. ๒๔๖๐ หากพิ จ ารณา
ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า การท�ำนายโดยใช้ภาพปฐมสมโพธินา่ จะเป็นพิธกี รรมทีม่ มี านาน
เกือบ ๑๐๐ ปี ซึง่ เหตุผลทีน่ า่ เชือ่ ว่าการท�ำนายดังกล่าวมีมานานอาจอาศัยข้อมูลตัวเลข
ที่พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์บอกกล่าว รวมถึงข้อมูลที่ได้จากผู้น�ำชุมชน ซึ่งได้เก็บ
ข้อมูลท้องถิน่ จากค�ำบอกเล่ารุน่ ต่อรุน่ เช่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็นต้น ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ต�ำบลค�ำบง
Prachachai (2017, March 18) ก�ำนันต�ำบลค�ำบง (อายุ ๕๖ ปี) กล่าวว่า
การท�ำนายด้วยการจับฉลากปฐมสมโพธิได้มีมาแต่อดีต คือ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ค�ำบงเป็นผู้ริเริ่มและน�ำพาพวกตนและลูกบ้านค�ำบงประกอบพิธีท�ำนายดังกล่าว
อีกทั้งได้มีการสืบสานเรื่อยมาจนถึงยุคของตนเอง ทั้งนี้พอถึงช่วงที่ตนเป็นก�ำนัน
จะมีการประชุมหารือเรื่องการใช้ภาพปฐมสมโพธิท�ำนายเฉพาะ คือก่อนที่จะเริ่ม
งานจะต้องมีการประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมและแบ่งภาระหน้าทีก่ นั ท�ำในฝ่ายต่าง ๆ
อย่างแข็งขัน อนึ่งในงานบุญมหาชาติของชาวค�ำบงทุกปีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือท�ำนาย
ปฐมสมโพธิ ที่ ต ้ อ งจั ด ให้ มี ค วบคู ่ กั น ทุ ก ปี ซึ่ ง การจะต้ อ งให้ มี ก ารท� ำ นายดั ง กล่ า ว
ต้องอบรมและฝึกหัด คัดเลือกผู้ท�ำหน้าที่ท�ำนายปฐมสมโพธิ หรือคล้าย ๆ กับผู้ท�ำ
หน้าที่อ่านฝอยค�ำท�ำนาย เช่น เซียมซี หรือการท�ำนายแบบอื่น การจัดให้มีการท�ำนาย
ปฐมสมโพธินี้ก็ด้วยชาวผู้ไทค�ำบงต่างเชื่อกันว่า ปีไหนที่มีเทศน์มหาชาติ ปีนั้นจะต้อง
จัดให้มีการท�ำนายปฐมสมโพธิควบคู่กันไปทุกปีไม่ให้ขาด เพราะชาวบ้านถือว่า เป็น
การท�ำงานบุญใหญ่ที่ขาดการท�ำนายดังกล่าวไม่ได้ อีกทั้งผลการท�ำนายปฐมสมโพธิ
มีความแม่นย�ำและศักดิ์สิทธิ์มาก ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่า การท�ำนายดังกล่าวอิง
อยู่กับพุทธานุภาพจึงท�ำให้การท�ำนายดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ตามธรรมเนียมทุกปี
คนที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจะต้องมาร่วมพิธีเปิดในตอนเช้าหลังถวายภัตตาหารเช้า
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พระสงฆ์ในวัดประวิทธิ์โพธิ์ชัย เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ทั้งจะต้องเป็นผู้จับฉลาก
ค�ำท�ำนายก่อนทุกปี (ช่วงดังกล่าวตนเป็นก�ำนัน คือช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๐)
ดังนั้น ผู้น�ำชุมชนจึงต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้ร่วมในพิธเี ปิดและต้องเป็นผู้จบั ฉลากค�ำท�ำนาย
ก่ อนคนอื่ นทุ ก ปี ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส โดยประธานฝ่ ายสงฆ์ จะต้ องเป็ น
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยเป็นผู้น�ำหรือประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานพิธีท�ำนาย โดย
ปีนี้มงคล ประชาชัยจับได้ภาพล�ำดับที่ ๙ คือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จประพาสป่า ความ
หมายทางค�ำท�ำนายคือจะได้ออกดูแลทุกข์สุขของประชาชน หรือจะได้เดินทางอยู่
ตลอดเวลาอยู่ไม่ติดที่
เมือ่ พิจารณาจะเห็นว่า ลักษณะเด่นของพิธกี รรมคือ ปฐมสมโพธิเป็นเรือ่ งราว
ศาสดาประวัตแิ ละภาพก็เป็นภาพศาสดา แต่นำ� มาปรับใช้ให้มบี ทบาทหน้าทีท่ างพิธกี รรม
ท�ำนายดวงชะตาของชาวบ้าน และจะต้องท�ำในงานบุญเทศน์ผะเหวดเดือน ๔ ซึ่ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวของพระโพธิ สั ต ว์ กั บ ศาสดาประวั ติ และ
ภาพศาสดาประวัติกับชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านค�ำบง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาพ ๘๐ ภาพ
ของพระพุทธเจ้ามีผลต่อชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบงทั้งหมู่บ้าน
ข้ออธิบายข้างต้นมีความสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของเสมือนชัย ได้สงวน
(Dai sa-nguan, (2017, March 18)) (อายุ ๖๘ ปี) ชาวบ้านค�ำบงหมู่ที่ ๑ ที่กล่าว่า
ตนเองเกิดมาก็เห็นพิธีการท�ำนายโดยใช้ภาพปฐมสมโพธิ นั่นคือ การท�ำนายทายทัก
ดวงชะตาชีวติ ของชาวผูไ้ ทค�ำบงคงมีมาก่อนหน้าทีต่ นจะเกิด เพราะช่วงทีต่ นเองเกิดมา
และจ�ำความได้ปรากฏว่า มีผู้เล่าถึงความแม่นย�ำของการท�ำนายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้
เสมื อ นชั ย ยั ง อธิ บ ายอี ก ว่ า ตนเองเกิ ด มาพร้ อ มกั บ ค� ำ ท� ำ นายและถื อ ว่ า ชี วิ ต คน
เหมือนกับชีวิตพระพุทธเจ้า โดยจากประสบการณ์การจับฉลากการท�ำนายปฐมสมโพธิ
ของตนเองถือว่ามีความแม่นย�ำมากถึงร้อยละ ๙๐ และตนจะต้องมาจับฉลากทุกปี โดย
จะพบว่าพิธีท�ำนายโดยใช้ภาพปฐมสมโพธิต้องมีทุกปีในงานบุญเทศน์มหาชาติ เพราะ
ชาวผู้ไทค�ำบงเชื่อว่า ชาติสุดท้ายของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าคือเสวยชาติเป็น
พระเวสสันดรเป็นชาติทอี่ ยูใ่ นฐานะพระโพธิสตั ว์ผบู้ ำ� เพ็ญบารมีอย่างอุกฤษฏ์กอ่ นทีจ่ ะมา
เสวยชาติเป็นพระพุทธเจ้า ต่อจากชาติของพระเวสสันดรแล้วจะเป็นช่วงทีพ่ ระโพธิสตั ว์
จะต้องมาเสวยชาติเป็นพระสิทธัตถะกุมารเพือ่ บ�ำเพ็ญสมณะธรรมตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมา
สัมมาพุทธเจ้า ดังนัน้ ภาพปฐมสมโพธิเป็นภาพอธิบายเรือ่ งราวของพระพุทธเจ้า (ศาสดา
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ประวัติ) เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวผู้ไทค�ำบงจึงต้องใช้ภาพดังกล่าวมาเป็นภาพส�ำหรับท�ำนาย
ดวงชะตาของชาวผู้ไทค�ำบง และโดยเฉลี่ยอายุของผู้คนชาวผู้ไทค�ำบงจะอยู่ที่ ๘๐ ปี
ซึ่งตรงและสอดคล้องกับภาพปฐมสมโพธิที่มีทั้งสิ้น ๘๐ ภาพ และสอดคล้องกับ
พระชนมายุของพระพุทธเจ้า ๘๐ พรรษา ลักษณะเช่นนีส้ ะท้อนให้เห็นว่า ชาวผูไ้ ทยค�ำบง
ไม่เ พี ย งเป็ นชาวพุ ท ธและเชื่อ มั่นในหลักค�ำสอนเท่านั้ น หากแต่ ยังมี ค วามเชื่ อว่ า
จ�ำนวนอายุของตนสามารถท�ำนายและก�ำหนดตามภาพปฐมสมโพธิ และพระชนมายุ
ของพระพุทธเจ้า ๘๐ พรรษา
(Dai sa-nguan (2017, March 18) อธิบายเพิ่มเติมว่า ปฐมสมโพธิ
ท�ำนายจะต้องจัดขึ้นทุกปีในบุญเทศน์มหาชาติบ้านค�ำบง ส�ำหรับค�ำท�ำนายทั้งดีและ
ไม่ดีถือว่ามีผลต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้านมาก เช่น ถ้ามีผู้จับฉลากค�ำท�ำนาย
ได้ภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพาน (ภาพ ๗๖) ถือกันว่าเป็นภาพที่ไม่ดีและค�ำท�ำนาย
จะออกมาในทางไม่ดี เหตุเชื่อกันว่า การปรินิพพานของพระองค์เป็นการสิ้นสุด
ยุคสมัยหรือสิ้นสุดแห่งพระชนม์ ให้ระวังความไม่แน่นอนของชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้น ภาพปรินิพพานจึงเป็นภาพแห่งความทุกข์ของพระสาวกและชาวพุทธทั้งหมด
เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่จับได้ภาพพุทธปรินิพพานจึงถือว่าตกช่วงชะตาชีวิตไม่ดี จึงจักต้อง
ท�ำบุญต่ออายุด้วยวิธีต่างๆ เช่น สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ตักบาตร ๑๐๘ เพราะเป็น
เหมือนชีวติ ต้องเริม่ ต้นใหม่ ปล่อยปลาหรือเต่าเพือ่ ให้อายุยนื การท�ำเช่นนีถ้ อื ว่าเป็นการ
ต่ออายุใหม่ให้ตนเองพ้นจากเคราะห์ โดยแต่ละปีอาจจะได้ภาพที่แตกต่างกันทั้งดีและ
ร้ายแปรไปตามดวงชะตาของผู้เข้ารับค�ำท�ำนาย สอดคล้องกับที่ชาวค�ำบงต่างเชื่อกัน
ว่า ภาพพุทธประวัติปฐมสมโพธิจากภาพที่ ๑-๘๐ มีทั้งภาพที่สุขและทุกข์ปะปนกันไป
ไม่ขาดสาย คือ ทั้ง ๘๐ ภาพเป็นเหมือนการสืบเนื่องกันและคล้ายๆ กับชีวิตของ
คนที่สืบเนื่องมาจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับที่ ๘๐ ภาพในปฐมสมโพธิเริ่มจาก
ภาพประสูติและปิดท้ายภาพสุดท้ายที่ภาพปรินิพพาน ถึงอย่างไรหากค�ำนวณแล้วจะ
พบว่าภาพในปฐมสมโพธิมีภาพดีมากกว่าไม่ดี ดังนั้น ภาพปฐมสมโพธิจึงสื่อถึงการ
ผูกติดอยู่กับชีวิตของชาวผู้ไทค�ำบงทั้งในแง่ดีและไม่ดี คือ ชีวิตคนๆ หนึ่งเมื่อเกิดมา
แล้วจ�ำจักต้องพบเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีในชีวิต
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จากข้ออธิบายของสงวนชัยข้างต้นน่าจะแสดงให้เห็นว่า ๑) การท�ำนายโดย
ใช้ภาพพระพุทธประวัติชุดปฐมสมโพธิที่หมู่บ้านค�ำบงมีมานาน ๒) ค�ำท�ำนายที่ได้จะมี
ทั้งดีและไม่ดี เช่นเดียวกับพระชนมายุ ๘๐ พรรษาของพระพุทธเจ้าที่ทรงประสบ
ทั้งดีแลไม่ดี ๓) เมื่อได้รับค�ำท�ำนายที่ไม่ดีก็สามารถแก้ไขด้วยการท�ำบุญตักบาตร
สะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อแก้ไขสิ่งไม่ดีให้ดีขึ้นได้ และ ๔) ชาวค�ำบงเชื่อ
ในค�ำท�ำนายว่ามีความแม่นย�ำและมองว่าเฉลี่ยอายุของผู้คนอยู่ที่ ๘๐ ปี ซึ่งตรงกับ
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ของพระพุทธเจ้าและจ�ำนวนภาพ ๘๐ ภาพเมื่อเป็นเช่นนี้
จึงน่าเชื่อได้ว่า ระบบความเชื่อของผู้ไทค�ำบงได้ผูกติดอยู่กับตัวเลขและพุทธประวัติ
ลักษณะเช่นนี้ท�ำสามารถเขียนแทนด้วยแผนภูมิ ดังนี้
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์จ�ำนวนเลข ๘๐
ภาพปฐมสมโพธิ
ภาพที่ ๑

➤ ภาพที่ ๔๐

➞

➞
๑ ปี

อายุโดยเฉลี่ยของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง

➤๘๐ ปี

จากแผนภู มิ ข ้ า งต้ น พบว่ า ภาพปฐมสมโพธิ ทั้ ง ๘๐ ภาพมี ผ ลต่ อ ระบบ
ความเชื่อและค�ำท�ำนายช่วงชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง ซึ่งในชีวิตของชาวค�ำบงแล้ว
มีความเชื่อว่าชีวิตของตนมีความเชื่อมโยงกับภาพ และภาพมีผลต่อการด�ำเนินชีวิตใน
แต่ละปีจนครบ ๘๐ ปี ลักษณะดังกล่าวนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า ภาพปฐมสมโพธิยังมีหน้า
ที่ในการสร้างความเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนบ้านค�ำบง ผ่านความเชื่อและ
การท�ำนายแบบเดียวกัน โดยมีภาพปฐมสมโพธิเป็นแกนความเชื่อเรื่องชะตาชีวิต และ
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล จะพบว่ า อายุ ข องชาวบ้ า นแม้ มี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ พ บว่ า
ชาวบ้านทีร่ ว่ มพิธที ำ� นายภาพปฐมสมโพธิมกั จะเริม่ ต้นจากพ่อแม่ผปู้ กครองพามาร่วมพิธี
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ชุมพล บูชาทิพย์ (Buchatip, (2017, March 18) อายุ ๔๒ ปี) กล่าวว่า โดยเฉลี่ย
เด็กที่เข้าร่วมพิธีมักมีอายุเริ่มต้นที่ ๗ ขวบ ที่พ่อแม่เป็นผู้พามาร่วมพิธี
นอกจากนี้ ชุ ม พล กล่ า วว่ า ชาวค� ำ บงเป็ น ผู ้ ไ ทจ� ำ นวนมากร้ อ ยละ ๙๕
(สั ง เกตจากภาษาพู ด ) โดยผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเล่ า ว่ า บรรพบุ รุ ษ ย้ า ยมาจาก
ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ชุมพลยังกล่าวอีกว่า การท�ำนายปฐมสมโพธิมีมานาน
คงก่อนหน้าที่ตนจะเกิด เพราะขณะที่ตนจ�ำความได้และเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ จ�ำได้แม่นย�ำว่า บิดาได้พามาเสี่ยงทายปฐมสมโพธิแล้ว โดยในครั้งนั้นจ�ำได้ว่า
ภาพปฐมสมโพธิเป็นภาพที่อัดไว้ในกรอบไม้เก่ามาก ในเวลาต่อมากรอบไม้ช�ำรุดกระจก
แตกเสี ย หายไปตามระยะเวลา คณะกรรมการวั ด ประสิ ท ธิ์ โ พธิ์ ชั ย จึ ง ได้ เ ปลี่ ย น
ภาพใหม่เป็นกรอบวิทยาศาสตร์ ดังภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ ๕ ภาพป้ายบอกบริเวณเสี่ยงทาย
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ภาพประกอบที่ ๖ ภาพกรอบรูปภาพเสี่ยงทาย
ชุ ม พล ยั ง อธิ บ ายต่ อ อี ก ว่ า ชาวผู ้ ไ ทค� ำ บงทุ ก วั ย ต่ า งเชื่ อ ในค� ำ ท� ำ นาย
ปฐมสมโพธิเพราะมีความแม่นย�ำมากถึงร้อยละ ๙๐ ประการต่อมาคือ ผู้ที่มาจับฉลาก
พิธีท�ำนายปฐมสมโพธิในปีนั้น ๆ หากปีใดได้ภาพที่ไม่ดีจะต้องหมั่นสร้างบุญกุศล และ
ไม่ประมาทในการด�ำเนินชีวิต เพราะการจับฉลากปฐมสมโพธิได้ภาพที่ไม่ดีแสดงให้เห็น
ความไม่แน่นอนของชีวิตในแต่ละปี บางปีอาจสุขสบาย บางปีอาจเจ็บไข้ได้ป่วยประสบ
เคราะห์กรรมท�ำให้ลำ� บาก เพราะต่างเป็นปุถชุ นด้วยกันทัง้ นัน้ ชุมพลยังได้อธิบายต่อว่า
พระพุทธเจ้าเองแม้ทรงเป็นถึงพระศาสดาก็ยงั คงทรงมีอาการประชวรหรือเจ็บไข้ได้ปว่ ย
เช่นเดียวกัน แม้ในคราวทีพ่ ระองค์มผี นู้ บั ถือมากขึน้ จนได้พระอัครสาวกคือ พระสารีบตุ ร
และพระโมคคัลลานะออกบวช และพระองค์เองก็ยังมีบ้างที่ต้องโปรดพระญาติหรือ
คนในครอบครัวพระองค์ ดังนั้น ชีวิตปุถุชนจึงต้องมีความยุ่งยากล�ำบากเป็นธรรมดา
ประเพณี ป ฐมสมโพธิ ท� ำ นายหรื อ ปฐมสมโพธิ เ สี่ ย งทายมี ก ารสื บ สร้ า งผู ้ ท� ำ หน้ า ที่
ประมวลและอธิบายค�ำท�ำนายภาพกันรุน่ ต่อรุน่ ไม่ขาดระยะ โดยมักจะคัดเลือกเอาจาก
ผู้ที่เคยบวชเรียนและเคยเทศน์ปฐมสมโพธิมาก่อนขณะเป็นพระภิกษุ เมื่อลาสิขาบท
แล้วชาวบ้านมักเรียกมหาเก่า อาจารย์เก่าหรือทิด โดยจะคัดเอาเฉพาะผูท้ มี่ คี วามประพฤติ
เรียบร้อย มีความประพฤติน่าเชื่อถือและมีศีลธรรม ไม่ดื่มเหล้าเมายา ครอบครัวไม่มี
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ปัญหา เพราะคนเช่นนีม้ กั จะได้รบั ความเชือ่ ถือและเป็นบุคคลทีน่ า่ นับถืออีกด้วย ดังเช่น
ชุมพล และอดีตทิดเก่า ภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ ๗ ภาพชุมพล บูชาทิพย์อธิบายค�ำท�ำนาย

ภาพประกอบที่ ๘ ภาพพระสงฆ์ในพื้นที่ร่วมพิธีท�ำนาย
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากค� ำ อธิ บ ายของชุ ม พล แล้ ว จะเห็ น ว่ า การท� ำ นาย
ปฐมสมโพธิมีการท�ำเรื่อยมาไม่ขาดระยะ โดยมีแนวทางในการคัดเลือกและมีการ
สืบทอดพิธีกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบเห็นได้ชัด อีกทั้งยังเห็นได้ว่า พระสงฆ์เอง
ก็นยิ มมาเสีย่ งทายปฐมสมโพธิเช่นเดียวกัน เพราะถือว่ามีความแม่นย�ำสูง ต่อมา บุญเลิศ
ภูแฝก (Phoofaek, (2017, March 18)) (อายุ ๖๖ ปี) กล่าว่า ตนเป็นหนึ่งในคณะ
ผูบ้ รรยายภาพปฐมสมโพธิทำ� นายมาตัง้ แต่อายุ ๓๑ ปี ตอนนีเ้ ป็นประธานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลพิธกี รรมท�ำนายดังกล่าว และมีหน้าทีค่ ดั เลือกผูบ้ รรยายค�ำท�ำนายปฐมสมโพธิ
บุญเลิศอธิบายเพิม่ เติมว่า ค�ำท�ำนายดังกล่าวมีความแม่นย�ำมากถึงร้อยละ ๘๐ ส�ำหรับ
ปีใดทีต่ น หรือชาวผูไ้ ทค�ำบงผูจ้ บั ได้ภาพทีไ่ ม่ดี เช่น พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ พระอานนท์
ร้องไห้ หรือพระพุทธเจ้าปรินิพพาน เป็นต้น จะต้องไปท�ำบุญหรือสะเดาะเคราะห์ต่อ
ชะตาชีวิต เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองและเสริมก�ำลังใจไม่ให้วิตกกังวลมาก
นัก บุญเลิศยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ชาวผู้ไทค�ำบงทั้งหมดเป็นชาวพุทธ หากแต่เป็น
ชาวพุทธที่มีลักษณะชนเผ่าไทหรือพุทธในแบบของชาวบ้าน และโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๙
มีความเชื่อค�ำท�ำนายตามภาพ และร้อยละ ๙๕ เป็นผู้ไทที่นับถือศาสนาเดียวกันและ
ความเป็นผู้ไทเหมือนๆ กันดังกล่าวน่าจะท�ำให้ชาวบ้านค�ำบงมีความสามัคคีกันแน่น
เหนียวมีความเคารพย�ำเกรงและเชื่อผู้เฒ่าผู้แก่ ทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชน
ทัง้ หมดพร้อมเพรียงกันจึงท�ำบุญใหญ่คอื เทศน์มหาชาติและท�ำนายปฐมสมโพธิไปพร้อมๆ
กันได้และบุญใหญ่ดังกล่าวเป็นบุญใหญ่ที่ต้องมีการสร้างกองบุญ๓ พร้อมทั้งเน้น
จุดส�ำคัญของงานบุญไปที่พิธีท�ำนายปฐมสมโพธิพิเศษกว่าบุญทั่วๆ ไป
ณัฐพงศ์ ประชาชัย (Prachachai, (2017, March 18)) (อายุ ๖๓ ปี)
อธิบายว่า ตนเองบรรพชาเป็นสามเณรทีว่ ดั ประสิทธิโ์ พธิช์ ยั จากนัน้ ได้รบั การอุปสมบท
เป็นพระภิกษุในวันแห่งนีเ้ ช่นเดียวกัน อธิบายว่าภาพปฐมสมโพธิทเี่ ห็นเป็นภาพชุดทีส่ อง
ซึ่ ง เป็ น ค� ำ อธิ บ ายที่ ส อดคล้อ งกับชุม พล ในเรื่อ งของความเก่ า ของภาพและที่ ม า
๓

ค�ำว่า “กองบุญ” เป็นค�ำอธิบายถึงการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยในงานดังกล่าวนิยมท�ำกันแบบรวมญาติและมีเครือ่ งไทยธรรมและของถวายพระสงฆ์จำ� นวนมาก
เช่น หมอน เสื่อ เสื้อผ้าอาภรณ์ส�ำหรับอุทิศไปให้ รวมถึงเครื่องครัวและผลไม้ เป็นต้น เพื่อน�ำไป
รวมกันที่บ้านเจ้าภาพแล้วแห่ออกไปถวายพระสงฆ์
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ณั ฐ พงศ์ ยั ง อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า พิ ธี ก รรมท� ำ นายปฐมสมโพธิ มี ม าครั้ ง แรก
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยเริ่มใช้ภาพปฐมสมโพธิท�ำนายชุดแรก ครั้งแรกเดิมมีพระ
อธิการเชือ่ ม วุฑฒ
ฺ ธิ มฺโม เจ้าอาวาสในขณะนัน้ เป็นผูร้ เิ ริม่ พาชาวบ้านท�ำ คือเป็นผูต้ น้ คิด
ให้มีการท�ำนายปฐมสมโพธิขึ้นครั้งแรก โดยได้พาตนเองขณะเป็นสามเณรพร้อมด้วย
กรรมการวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยสมัยนั้นเดินทางมาซื้อภาพปฐมสมโพธิที่วัดโพธิ์ ท่าเตียน
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) และมีผู้บริจาคเงินท�ำบุญสมทบครั้งนั้นจ�ำนวนมาก
สาเหตุที่ต้องไปหาซื้อภาพปฐมสมโพธิที่วัดโพธิ์เพราะเป็นวัดมหานิกาย และเป็นวัดที่
ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระผู้ทรงนิพนธ์
ปฐมสมโพธิกถา ถือว่าเป็นวรรณคดีเรื่องเด่นและเรื่องส�ำคัญของไทยเรื่องหนึ่ง และ
ถือว่าวัดแห่งนีเ้ ป็นต้นก�ำเนิดปฐมสมโพธิเมืองไทย หลังจากซือ้ ภาพแล้วจึงให้ทางวัดโพธิ์
ใส่กรอบให้และบรรจุกล่องน�ำขึน้ รถมาจากกรุงเทพฯ เพือ่ ใช้สำ� หรับท�ำนายชีวติ ชาวผูไ้ ท
ค�ำบงและเริ่มท�ำนายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จนต่อมาชาวผู้ไทค�ำบงต่างเชื่อกันว่า
การท�ำนายปฐมสมโพธิเป็นการท�ำนายทีม่ คี วามแม่นย�ำสูงถึงร้อยละ ๙๐ ผูค้ นในหมูบ่ า้ น
ค�ำบงและหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อถือกันมาก ทั้งนี้มักขึ้นอยู่กับค�ำอธิษฐานและบุญกรรม
ของตน ซึ่งในปีนั้น ๆ หรือปีใด ๆ ก็ตามที่ท�ำนายแล้วมักเป็นดั่งนั้น เช่น ครั้งหนึ่งมี
ชาวบ้านค�ำบงชื่อถนอมมาจับฉลากท�ำนายปฐมสมโพธิได้ภาพพระพุทธเจ้าบ�ำเพ็ญ
ทุกรกิริยาและเสด็จออกจากสถานที่เดิมแล้วประทับยืนพิจารณา โดยตนและผู้อธิบาย
ฝอยค�ำท�ำนายบอกว่า จะได้ไปแดนไกลไม่ได้กลับที่เดิม ปรากฏว่าจากนั้นไม่นาน
นายถนอมเสียชีวิตลง
เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ภาพปฐมสมโพธิที่มีที่มาจากวัดโพธิ์ ท่าเตียนเป็น
ภาพชุดส�ำคัญที่มีผลต่อความเชื่อและมีบทบาทหน้าที่ในการท�ำนายดวงชาชีวิตผู้คน แง่
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พระผู้น�ำพาให้มีการท�ำนายแบบดังกล่าวและชาวบ้านต่างมี
ความเชื่อว่าภาพมีผลต่อการด�ำเนินชีวิตและมุมมองความเชื่อของชาวบ้าน ทั้งยังเป็น
ภาพสะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อพระพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นหรือแบบชาวบ้าน และ
เมื่อชุมชนมีความเชื่อร่วม ภาพปฐมสมโพธิจึงไม่ใช่แค่ภาพศาสดาประวัติทั่วไป หากแต่
เป็นภาพที่มีความทรงจ�ำร่วมกันสร้างความเป็นกลุ่มก้อนให้แก่ชุมชนผ่านการท�ำนาย
ด้วยภาพศาสดาประวัติ
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Chayapinan (2017, March 18) กล่าวว่าวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัยเป็นวัดสังกัด
คณะสงฆ์มหานิกายสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ต่อมาได้ตราขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐
โดยเป็นประจ�ำหมู่บ้านที่ก่อตั้งมานาน วัดแห่งนี้ได้ยึดถือประเพณีท�ำบุญมหาชาติ
และท�ำนายปฐมสมโพธิเรื่อยมาและมักจัดขึ้นในเดือนเมษายน เพราะถือกันว่าเป็น
เดือนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไทย และการท�ำนายปฐมสมโพธิก็ต้องท�ำกันในงานบุญมหาชาติ
เท่านั้น ทั้งนี้ พระครูประสิทธิ์ชยาภินันท์ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ถ้าหากจับฉลาก
ปฐมสมโพธิ แ ล้ ว มี ค วามไม่ แ น่ ใ จหรื อ ไม่ เ ชื่ อ ในค� ำ ทายให้ นั บ อายุ ต นเองกั บ อายุ
พระพุทธเจ้า ๘๐ ปี ว่าแต่ละปีมี ๘๐ ภาพว่า ตกอายุมากน้อยตามจ�ำนวนภาพก็ให้ยึด
ตามนั้น เช่น ถ้าจับได้ภาพก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน คือ ช่วงฉันสูกรมัทวะก็ให้
ถื อ ว่ า เป็ น ปี ไ ม่ ดี แ ละถื อ ว่ า เจ้ า ชะตาผู ้ รั บ ค�ำ ท� ำ นายอาจจะมี โ รคภั ย ไข้ เ จ็ บ หรื อ กิ น
ของแสลงโรคเข้าไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ที่ถือกันเช่นนี้เพราะชาวค�ำบงถือว่า
ให้ ยึ ด พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ใหญ่ พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น อะไรก็ ใ ห้ เ จ้ า ของชะตาถื อ ตามนั้ น
เพราะชาวค�ำบงนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ดังนั้น เมื่อพระพุทธเจ้า
มีโรคมีอะไรก็ให้ถอื เกณฑ์ทำ� นายและดวงชะตาตามนัน้ คือ ถือเอาชะตาของพระพุทธเจ้า
เป็นเกณฑ์ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า บทบาทหน้าที่ของภาพประวัติพระศาสนา
ไม่เพียงเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาและชมเพื่อความงามเท่านั้น หากแต่ยังมี
บทบาทในการท� ำ นายชะตาชี วิ ต ของผู ้ ค น ดั ง ที่ ช าวค� ำ บงใช้ ภ าพปฐมสมโพธิ เ ป็ น
เครื่องมือท�ำนายชีวิตของผู้คนในชุมชนมิติดังกล่าวควรเสนอว่าเป็นบทบาทหน้าที่
ของวรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนาและภาพศาสดาประวั ติ ใ นอี ก มิ ติ ห นึ่ ง ทางคติ ช น
การใช้ภาพปฐมสมโพธิสะท้อนให้เห็นความคิดของผู้คนกับการพึ่งพาอาศัยศาสนา
ในมิติของชาวบ้าน และสื่อให้เห็นความทรงจ�ำร่วมกันและการด�ำรงอยู่ของพิธีกรรม
ที่สัมพันธ์กับชีวิตชาวพุทธส่วนหนึ่งมีความเชื่อแบบเดียวกัน จากข้อมูลพื้นที่จะเห็นว่า
ชาวผู้ไทค�ำบงน�ำเอาภาพดังกล่าวมาใช้อธิบายเหตุผลเกี่ยวโยงชะตาชีวิตของผู้คน
ในพิธีท�ำนายปฐมสมโพธิ ดังนั้น ภาพปฐมสมโพธิ ๘๐ ภาพจึงมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญ
ต่อชุมชนผู้ไทบ้านค�ำบง
นิยม ศรีสง่า (Srisa-nga, (2017, March 18)). (อายุ ๖๘ ปี) กล่าวว่า
การท�ำนายปฐมสมโพธิมีความแม่นย�ำสูงมาก เพราะก่อนที่จะเริ่มท�ำพิธีท�ำนายจะต้อง
นิมนต์พระสงฆ์ในวัดมาสวดถวายพรพระและอัญเชิญเทวดามารร่วมเป็นสักขีพยาน
ภาพปฐมสมโพธิ: บทบาทหน้าที่ในการท�ำนายชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 93

อีกด้วย บางคนที่จับได้ภาพที่ไม่ดีแม้จะให้จับอีกถึงสามครั้งก็ยังคงจับได้ภาพเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลงก็มี เมื่อเป็นดังนี้จึงท�ำให้ผู้คนที่มารับค�ำท�ำนายมีความเชื่อมั่นความ
แม่นย�ำและศรัทธาต่อการท�ำนายดังกล่าว น้อม ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ค�ำท�ำนาย
ปฐมสมโพธิเป็นสิง่ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ เพราะไม่ได้ตงั้ กันขึน้ โดยไม่มพี ธิ กี รรมรองรับ เพราะก่อน
จะเริม่ ท�ำนายต้องนิมนต์พระมาสวดและบูชาเจ้าทีเ่ จ้าทาง ประกอบกับคนท�ำหน้าทีอ่ า่ น
และอธิบายค�ำท�ำนายมักเป็นอดีตนักบวชที่มีผู้คนเชื่อถือมาก การท�ำนายปฐมสมโพธิ
ดังกล่าวจัดขึน้ เฉพาะบ้านค�ำบงบ้านเดียวและเป็นหมูบ่ า้ นแรก บ้างมีทหี่ มูบ่ า้ นใกล้เคียงจะ
ท�ำแต่ท�ำไม่ได้เพราะไม่ได้มีการสืบต่อและไม่มีการอบรมผู้ให้ค�ำท�ำนายอย่างต่อเนื่อง
หมู่บ้านอื่นไม่มีผู้รู้พุทธประวัติปฐมสมโพธิและไม่รู้วิธีการท�ำนายปฐมสมโพธิ ประกอบ
กับผู้ท�ำหน้าที่ท�ำนายจ�ำเป็นต้องมีความเสียสละและท�ำด้วยความอุตสาหะวิริยะโดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ส�ำคัญการท�ำนายปฐมสมโพธิไม่ได้ใช้เงินจ�ำนวนมาก
และไม่มีค่าขันครู คือ ผู้ไม่มีเงินเลยก็สามารถเข้าร่วมพิธีท�ำนายดังกล่าวได้ เพียงแต่
ให้ตั้งจิตและมีใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพอ ส�ำหรับผู้ที่ได้ภาพที่ไม่ดี น้อม
กล่าวว่า ตนจะแนะน�ำให้ไปตักบาตร ๑๐๘ หรือถวายสังฆทานเพิ่ม ส�ำหรับข้อสังเกต
ค�ำท�ำนายที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ เมื่อได้ร่วมพิธีท�ำนายคือจับฉลากค�ำท�ำนาย
ปฐมสมโพธิแล้วเหตุจึงค่อยเกิดตามมาภายหลัง หรือว่าหากมีเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ ที่ได้
เกิดขึ้นก่อนหน้าก็ปรากฏได้เช่นกัน แต่มักจะเกิดในระยะไม่เกิน ๑ ปีหลังจากท�ำนาย
ไปแล้ว ส่วนมากผู้ที่จับฉลากภาพปฐมสมโพธิไปแล้วมักกลับมาจับอีก ค�ำอธิบายนี้
สื่อความว่า อายุของค�ำท�ำนายปฐมสมโพธิมีอายุหรือมีระยะของการส่งผลค�ำท�ำนาย
โดยลักษณะเช่นนี้เองสะท้อนว่า ค�ำท�ำนายกับระยะการท�ำบุญและพิธีเสี่ยงทายมี
ความสอดคล้องกัน และช่วงระยะเหตุดีและร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนมักจะอยู่ใน
ระยะเวลา ๑ ปี จึงควรถือเป็นระยะเวลาที่พอดีและเหตุการณ์ต่าง ๆ จะอยู่ใน
ความทรงจ�ำอีกด้วย
อุมาพร เจริญผล (Charoenphon, (2017, March 18)) (อายุ ๒๘ ปี)
กล่าวว่า ตนเป็นชาวค�ำบงและได้มาร่วมพิธีท�ำนายราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และตอนนั้นยัง
เด็กมาก โดยมากับครอบครัว และเชื่อว่าการท�ำนายปฐมสมโพธิมีความแม่นย�ำมาก
ไม่มีการท�ำนายอย่างอื่นที่ชาวค�ำบงนับถือและมีความแม่นเท่ากับการท�ำนายดังกล่าว
อนึ่ง อุมาพร อธิบายอีกว่า ตนเองมาท�ำนายปฐมสมโพธิทุกปีแม้ว่าจะท�ำงานโรงงาน
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อยู่กรุงเทพมหานคร แต่เพราะมีความเชื่อและศรัทธาจึงมาท�ำนายทุกปีเพื่อให้ชีวิตมี
ความสุข สมหวัง และดีขึ้น รวมถึงแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีพร้อมทั้งหาทางป้องกัน
เหตุร้ายต่าง ๆ
นฤมล บุ ญ นามน (Bunnamon, (2017, March 18)) (อายุ ๒๑ ปี )
กล่าวว่า ตนเองท�ำงานรับจ้างที่กรุงเทพมหานคร ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อมาร่วม
บุญและท�ำนายปฐมสมโพธิตามพ่อแม่บอกทุกปี ทั้งนี้หากปีหน้าไม่ได้มาก็จะให้พ่อแม่
เขียนชื่อแล้วอธิษฐานจากกรุงเทพฯ และให้แม่จับภาพและรับค�ำท�ำนายแทน ปีนี้จับได้
ภาพที่ ๖๕ มีค�ำท�ำนายว่าท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่ว และกรรมเป็นสิ่งก�ำหนดทุกสิ่งในชีวิตคน
ค�ำท�ำนายบอกว่าคาดการณ์อะไรไม่ได้มากในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนั้น ปีนี้จึงต้องหมั่น
ท�ำคุณงามความดีมีสติไม่ประมาท
พลรักษ์ แสบงบาน (Sabangban, (2017, March 18)) (อายุ ๔๖ ปี)
กล่าวว่า ตนมาจับฉลากภาพท�ำนายปฐมสมโพธิทุกปี ครั้งแรกราว ๆ อายุ ๒๐ ปี และ
มักปรากฏว่าค�ำท�ำนายจะถูกต้องและแม่นย�ำทุกปี คือตรงกับค�ำท�ำนายเป็นส่วนมาก
จึงท�ำให้เกิดความศรัทธาและมีความเชื่อเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ตนจะจับเพียงรอบเดียว
และยึดถือค�ำท�ำนายที่ได้จากการจับครั้งเดียวเท่านั้นไม่จับใหม่แม้ว่าจะได้ภาพไม่ดี
หากปีใดที่จับได้ภาพและค�ำท�ำนายไม่ดีจะพยามยามหาเวลาไปสะเดาะเคราะห์ตามที่
ต่าง ๆ ท�ำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร เช่น ในปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๕๙) ปรากฏว่าตนได้รับค�ำ
ท�ำนายไม่ดีก็ได้ท�ำบุญ ช่วงฤดูพรรษาไปจ�ำศีลหรือถือศีลอุโบสถ (๘ ข้อ) ที่วัด และจะ
ตั้งใจท�ำความดี ไม่ประมาทท�ำคุณความดีให้มาก
แง่ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ค�ำท�ำนายจะส่งผลในทางดีหรือไม่ดีก็ตาม
กลับพบว่า ชาวผู้ไทที่มาร่วมพิธีท�ำนายยังคงเชื่อมั่นเรื่องกรรมดีและการท�ำความดี
และการท�ำนายยังส่งผลต่อให้ผู้คนด�ำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ทั้งยังเชื่อมต่อ
ไปถึงการแก้ไขสิง่ ร้ายด้วยการสะเดาะเคราะห์ มิตเิ ช่นนีเ้ องสะท้อนให้เห็นระบบความเชือ่
แบบประสมประสานกันในหมู่ชาวบ้านค�ำบง ซึ่งมีความเชื่อแบบพุทธเป็นแกนหลัก
ส่ ว นอนั น ธิ ต า เลิ ศ สงคราม (Lertsongkram, (2017, March 18))
(อายุ ๑๗ ปี) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
กล่าวว่า ตนเป็นชาวผู้ไทค�ำบงและมาท�ำนายปฐมสมโพธิทุกปี ปีนี้ได้หมายเลข ๓๓
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โดยมีเนื้อหาค�ำท�ำนายว่า ให้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบถี่ถ้วน และค�ำท�ำนาย
ยังบอกอีกว่า ชีวิตก�ำลังด�ำเนินไปได้ดีทั้งค�ำท�ำนายบอกว่าจะสอบเอ็นทรานซ์ได้ใน
สาขาวิชาที่ต้องการ แต่ค�ำท�ำนายยังบอกให้ตนใช้ชีวิตไม่ประมาท ทั้งนี้ตนมีความเชื่อ
เรื่องการท�ำนายปฐมสมโพธิมาก ปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๕๙) ตนได้ชวนเพื่อนที่เรียนใน
โรงเรียนเดียวกันมาท�ำนายปฐมสมโพธิจ�ำนวน ๖ คน ปรากกว่าได้รับฝอยค�ำท�ำนาย
ที่ตรงกับชะตาชีวิตและแม่นย�ำทุกคน
ส่วนรุ่งทิพย์ จิตจักร (Chitchak, (2017, March 18)) (อายุ ๔๗ ปี)
ข้าราชการครูโรงเรียนค�ำบงพิทยาคม กล่าว่า ตนเองเกิดที่หมู่บ้านค�ำบง โดยเห็นว่า
ตั้งแต่เกิดมาและจ�ำความได้ก็ปรากฏว่า บ้านค�ำบงมีการท�ำนายปฐมสมโพธิดังกล่าว
แล้ ว พ่ อ แม่ ข องตนพามาจั บ ฉลากท� ำ นายเพราะพ่ อ กั บ แม่ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งค� ำ
ท�ำนายปฐมสมโพธิมาก รุ่งทิพย์ยังกล่าวอีกว่า พ่อกับแม่พร้อมครอบครัวตนมาทุกปี
เพราะคิดว่าแต่ละปีดวงชะตาของคนเราไม่คงที่ คือไม่เหมือนกันและพ่อแม่ก็สอน
เสมอมาว่าชะตาชีวิตคนไม่มีความแน่นอน ดังนั้น ครอบครัวตนจึงต้องมาท�ำนายทุกปี
ประเด็นส�ำคัญ คือตนและครอบครัวต้องมาเพราะการได้เกิดเป็นชาวผู้ไทค�ำบง
และครอบครัวเป็นชาวพุทธจึงมีความเชือ่ มัน่ ในพระรัตนตรัยและต้องมาท�ำบุญทีว่ ดั แห่ง
นี้ทุกปีตามเทศกาล และที่ส�ำคัญงานบุญมหาชาติที่มีการท�ำนายปฐมสมโพธิด้วย
แล้วจึงต้องมาทุกปี ส่วนปีใดทีค่ ำ� ท�ำนายออกมาไม่ดนี กั หรือไม่ดมี ากเลย ก็จะระมัดระวัง
ตัว ระมัดระวังการด�ำเนินชีวติ โดยหากพบว่าผลการท�ำนายจับฉลากปฐมสมโพธิในปีนนั้
ไม่ดกี ม็ กั ไปสะเดาะเคราะห์ ส�ำหรับญาติหรือลูกหลานทีไ่ ปท�ำงานต่างถิน่ เช่น กรุงเทพฯ
จะต้องเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาและมาจับฉลากทุกปีเพราะถือว่าเป็นพิธกี รรมในประเพณี
บุญเดือน ๔ ส่วนผู้ท่ีไม่ได้มาคือติดขัดมาไม่ได้จริง ๆ ก็จะต้องฝากชื่ออธิษฐานมา
กล่าวคือ ผู้มาไม่ได้จริง ๆ ก็มักฝากชื่อมาให้พ่อแม่จับฉลากปฐมสมโพธิให้แล้วน�ำค�ำ
ท�ำนายไปแจ้งญาติพี่น้องที่ไม่ได้มา นอกจากนี้รุ่งทิพย์ ยังอธิบายว่า ส�ำหรับตน
มีความเชื่อค�ำท�ำนายปฐมสมโพธิมาก เพราะตั้งแต่เกิดและจ�ำความได้ตนก็รู้จักและมี
ความผูกพันกับการท�ำนายเช่นนี้แล้ว และถือว่าขาดไม่ได้อีกทั้งการท�ำนายปฐมสมโพธิ
ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทค�ำบง ส�ำหรับปีนี้จับได้หมายเลข ๔๗ เป็นภาพที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์โดยทรงเหาะให้เห็นในท่าวมกลางหมู่พระญาติ
และทรงท�ำลายทิฐมิ านะของหมูพ่ ระญาติจนต่างทรงเบิกบานและน้อมรับพระสัทธรรม
ค�ำท�ำนายจึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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ภาพที่ ๙ ภาพบริเวณสถานที่พิธีท�ำนาย

ภาพที่ ๑๐ ภาพรุ่งทิพย์ จิตจักร ฟังฝอยค�ำท�ำนาย
เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างต้นควรสังเกตได้ว่า ชาวค�ำบง
ได้ใ ช้ ภ าพปฐมสมโพธิท�ำนายชีวิต ของผู้ค นในชุม ชน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น ชาวผู ้ ไ ทที่ มี
ความหวังว่าการท�ำนายจะมีส่วนช่วยให้คลายความวิตกและเกิดสวัสดิมงคล รวมถึง
เป็นการหยั่งรู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังเห็นได้ว่า การท�ำนายปฐม
สมโพธิ ข องชาวค� ำ บงไม่ ใ ช่ ก ารท� ำ นายทั่ ว ไป หากแต่ เ ป็ น พิ ธี ก รรมส� ำ คั ญ ที่ ไ ด้ รั บ
การประกอบขึน้ เพือ่ ให้มจี ดุ มุง่ หมายพิเศษและถือเป็นพิธกี รรมทางศาสนาของชนเผ่าไท
ในอีสาน ซึ่งแนวปฏิบัติเช่นนี้เป็นการคลายความกังวลเหตุการณ์ในชีวิตและความ
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ไม่แน่นอน ลักษณะเช่นนีส้ อดคล้องกับแนวคิดทางศาสนาทีส่ อื่ ให้เห็นว่า การท�ำพิธกี รรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ในทางศาสนาไมว่าจะเป็นการท�ำคุณไสย การเข้าทรง การไล่ผี
ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยท�ำให้คนที่ป่วยสบายใจขึ้น ลดความวิตกกังวลใน
เรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่คนเราไม่สามารถควบคุมได้ (Thitathan, 1990, p. 29)
นอกจากนีย้ งั ควรอธิบายได้วา่ การท�ำนายภาพปฐมสมโพธิของชาวผูไ้ ทยค�ำบงนอกจาก
จะสือ่ ให้เห็นถึงระบบการนับถือศาสนาของชนเผ่าแล้ว ข้อมูลยังแสดงว่า ชาวบ้านค�ำบง
ถือกันว่าตนเป็นหน่วยหนึ่งในสังคม และถือกันว่าการท�ำนายเช่นนั้นเป็นระบบของ
ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม และยังเป็นพิธีกรรมแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของ
ชาวผู้ไทค�ำบงอีกด้วยที่ส�ำคัญคือ พิธีท�ำนายดวงชะตาผ่านภาพปฐมสมโพธิยังสะท้อน
ให้เห็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนในชุมชนผู้ไทกลุ่มหนึ่ง ดังจะ
เห็นว่า หมู่บ้านใกล้เคียงมักจะประกอบพิธีท�ำนายปฐมสมโพธิและท�ำไม่ส�ำเร็จ คือไม่มี
ผูน้ ยิ มไปร่วมในพิธที ำ� นายดังทีพ่ บกันในวัดประสิทธิโ์ พธิช์ ยั บ้านค�ำบง ดังนัน้ การท�ำนาย
ภาพปฐมสมโพธิของชาวค�ำบงถือเป็นภาพสะท้อนแง่มุมพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
ภายใต้ความเชื่อแบบเดียวกัน
หนู ภูพันนา (Phupanna, (2017, March 18)) (อายุ ๗๕ ปี) กล่าวว่า
ตนเป็นผู้มีหน้าที่อธิบายค�ำท�ำนายปฐมสมโพธิ และตนจะต้องมาทุกปีไม่มาไม่ได้
เพราะถือว่าเป็นคนในสังคมผู้ไท ส่วนหมู่บ้านใกล้เคียงคิดและริเริ่มการท�ำนายปฐม
สมโพธิเช่นเดียวกับที่ท�ำที่วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย บ้านค�ำบง หากแต่ไม่สามารถท�ำได้
แม้ว่าตนจะไปอบรมและอธิบายให้ก็ไม่สามรถท�ำได้ ทั้งนี้ด้วยว่า ไม่มีผู้นิยมเพราะไม่มี
เอกลักษณ์ดังที่ท�ำกันในหมู่บ้านค�ำบง ทั้งผู้อธิบายค�ำท�ำนายไม่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น
ท�ำนายปฐมสมโพธิในพื้นที่ อ.ห้วยผึ้งและ จ.กาฬสินธุ์ จึงมีที่ค�ำบงเท่านั้น ที่อื่นท�ำไมได้
และไม่ส�ำเร็จ
นิกร เพิ่มขึ้น (Pemkuen, (2017, March 18)) (อายุ ๕๓ ปี) ชาวบ้าน
แจนแลน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อธิบายว่า ตนเพิ่งมาจับฉลากท�ำนาย
ปฐมสมโพธิปีแรก และค�ำท�ำนายมีความถูกต้องแม่นย�ำถึงร้อยละ ๘๕ ก่อนที่จะจับ
ตนเองได้อธิษฐานในใจก่อน และถ้าปีหน้ามีงานเช่นนี้อีกตนจะมาจับฉลากอีก และ
ถ้าปีหน้าได้ค�ำท�ำนายที่ไม่ดีตนจะไปแก้ไขด้วยการท�ำบุญ สะเดาะเคราะห์และใช้ชีวิต
ด้วยความไม่ประมาท และจะแนะน�ำให้ลูกใช้ชีวิตไม่ประมาทด้วย
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นคเรศร์ ภูเกิดพิมพ์ (Phukedpim, (2017, March 18)) (อายุ ๒๒ ปี)
ชาวบ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเพิ่งมาร่วมบุญที่
หมู่บ้านค�ำบงเป็นปีแรกและจับได้หมายเลข ๑๗ โดยส่วนตัวเชื่อว่า ค�ำท�ำทายมีความ
แม่นย�ำถึงร้อยละ ๗๕ และเป็นค�ำท�ำนายที่ไม่ดี ดังนั้นในปีนี้ ตนจะใช้ชีวิตด้วยความ
ระมัดระวังไม่ประมาท โดยจะพยามยามคิด พูด และท�ำในสิ่งดีงาม เพราะตนเชื่อและ
ยึดมั่นในค�ำสั่งสอนของพระพุทธจ้า
กัณหา ศรีหริ่ง (Sriring, (2017, March 18)) (อายุ ๔๘ ปี) กล่าวว่า
ตนเกิดที่หมู่บ้านค�ำบงและในช่วงที่พอจ�ำความได้และมีอายุประมาณ ๑๓ ปี ก็พบว่ามี
การท�ำนายปฐมสมโพธิทวี่ ดั ประสิทธิโ์ พธิช์ ยั แล้ว ส�ำหรับตนและครอบครัวมาร่วมท�ำนาย
ปฐมสมโพธิทกุ ปี และมีความแม่นย�ำร้อยละ ๑๐๐ ซึง่ ถือว่ามีความแม่นย�ำมาก ส�ำหรับปี
ใดที่ค�ำท�ำนายไม่สู้ดีหรือไม่ดีมากจริงๆ ตนจะไปท�ำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และส�ำหรับ
ตนแล้วค�ำท�ำนายที่ได้ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางมากกว่า และตนมักจะถามเรื่อง
สุขภาพ การเงิน การงาน โชคลาภ และค�ำท�ำนายส�ำหรับปีนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า แม้ผู้คนจะเชื่อเรื่องดวงชะตาผ่านการท�ำนาย
ทั้งร้ายและดี แต่ทว่าความคิดแกนกลางของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวคือความเชื่อแบบ
พุทธศาสนา เช่น บุญกุศล ความไม่ประมาท เป็นต้น การท�ำนายเช่นนี้แง่หนึ่งสะท้อน
ให้เห็นรูปแบบพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน แต่อีกแง่หนึ่งยังสะท้อนให้เห็นสถานภาพ
การนับถือศาสนาของชุมชนผู้ไทบ้านค�ำบงอีกด้วย
ส่วนสุวิมล ขุนทอง (Khunthong, (2017, March 18)) (อายุ ๑๗ ปี)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอห้วยผึ้ง และเป็นชาวค�ำบง
กล่าวว่า ตนมาทุกปีตงั้ แต่สมัยเรียนชัน้ ประถมศึกษา เพราะเกิดมาและจ�ำความได้พอ่ แม่
ก็พามาจับฉลากปฐมสมโพธิแล้ว ส่วนตัวเชื่อว่ามีความแม่นย�ำร้อยละ ๙๐ อีกอย่าง
ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตอาจมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งอยู่กับการกระท�ำและการตัดสินใจของ
เรา ส�ำหรับค�ำท�ำนายมีสว่ นบ้าง และปีหน้าจะเข้าสอบเพือ่ ศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงต้อง
ขยันและตั้งใจ ส�ำหรับปีที่ได้รับค�ำท�ำนายในแง่ไม่ดีก็รู้สึกกลัว แต่สุดท้ายเชื่อว่าอยู่กับ
ตัวเราเอง และถ้าไม่ดีก็จะเข้าวัดท�ำบุญไม่ออกนอกลู่นอกทาง ใช้ชีวิตไม่ประมาทและ
จะมีสติมากขึ้น
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จากข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ จ ะเห็ น ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ของชาวผู ้ ไ ทค� ำ บงผู ก พั น อยู ่ กั บ
การท�ำนายชะตาชีวิตด้วยภาพปฐมสมโพธิ ทั้งยังสะท้อนว่า การท�ำนายดังกล่าวเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึง่ ทีโ่ ดดเด่นของชุมชนผูไ้ ทค�ำบง และเป็นหมูบ่ า้ นเดียวในเขตอ�ำเภอ
ห้วยผึ้งที่ยังคงมีการท�ำนายทายเช่นนี้ ประเด็นดังกล่าวแสดงสะท้อนให้เห็นบทบาท
หน้าที่ที่ส�ำคัญของภาพปฐมสมโพธิ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราววรรณกรรม
ศาสดาประวัตกิ บั ภาพวงรอบชีวติ ของพระศาสดามีบทบาทหน้าทีใ่ นการท�ำนายดวงชะตา
และแก้ไขความไม่แน่นอนของชีวิตผู้คนในสังคมชาวบ้าน รวมถึงสัมพันธ์กับชะตาชีวิต
ทั้งดีและร้ายของกลุ่มผู้ไทดังได้อธิบายแล้วข้างต้นที่น�ำไปสู่ข้อสรุป ดังนี้

บทสรุป
จากข้อมูลท�ำให้ได้ขอ้ สรุปว่า บทบาทหน้าทีข่ องภาพปฐมสมโพธิ ๘๐ ภาพ ท�ำหน้าที่
ท�ำนายดวงชะตาชีวิตของผู้คนในงานบุญเทศน์มหาชาติวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย ซึ่งตั้งอยู่
ในชุมชนผู้ไทบ้านค�ำบง ต.ค�ำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เนื้อหาของภาพชุดดังกล่าวเป็น
ภาพที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาแนวศาสดาประวัติ
(พระสมณโคดม) ที่มีเนื้อหาและภาษาพิสดารและหลากแง่มุม ปฐมสมโพธิส�ำนวนที่
ส�ำคัญคือส�ำนวนพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่ง
มีชื่อเรียกว่า “ปฐมสมโพธิกถา” ส�ำนวนดังกล่าวเป็นส�ำนวนเอกในฐานะวรรณคดีพุทธ
ศาสนาพากย์ไทย ซึ่งต่อมาได้ปรากฏว่าเหม เวชกรได้วาดภาพพุทธประวัติโดยอาศัย
เนื้อหาจากปฐมสมโพธิกถาส�ำนวนดังกล่าว โดยภาพชุดดังกล่าวเป็นภาพที่แสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมพุทธศาสนากับศิลปะจิตรกรรม
ในงานบุญมหาชาติหรือเทศน์ผะเหวดบ้านค�ำบงได้น�ำภาพปฐมสมโพธิชุด
ดังกล่าวมาท�ำนายชะตาชีวิตของผู้คนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เรียกว่า “พิธีเสี่ยงทาย
ปฐมสมโพธิ” ภาพปฐมสมโพธิดงั กล่าวจึงกลายมาเป็นภาพชุดส�ำคัญทีผ่ ลต่อการท�ำนาย
ชะตาชีวิตของชาวผู้ไทบ้านค�ำบง ต.ค�ำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีหน้าที่ส�ำคัญใน
การให้ค�ำท�ำนายทั้งดีและไม่ดี และชาวบ้านค�ำบงต่างมีความเชื่อว่าชีวิตของตนและ
คนในครอบครัวขึ้นตรงกับเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้า ๘๐ ภาพ และหมายเลขภาพ
ที่จับได้ทุกหมายเลขมีความเชื่อมโยงกับชีวิตตน จึงท�ำให้ชาวผู้ไทค�ำบง ทั้งหมด
มีชีวิตผูกพันกับภาพปฐมสมโพธิ โดยภาพปฐมสมโพธิ ๘๐ ภาพได้มีบทบาทหน้าที่
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ในการท�ำนายดวงชะตาของชาวผู้ไทในวงรอบปีละหนึ่งครั้ง ท�ำให้คนในชุมชนมีความ
เชื่อว่าการด�ำเนินชีวิตของตนขึ้นตรงกับเรื่องราวในปฐมสมโพธิ และมีความเชื่อและ
ความทรงจ�ำร่วมกันผ่านภาพชุดดังกล่าว ทั้งยังมีมุมมองว่า ตนเป็นชาวพุทธและชีวิต
ของตนขึ้นตรงกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ๘๐ ภาพ ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาว่าเรื่อง
ราวของพระพุทธเจ้าเองก็มที งั้ ดีและไม่ดี ดังนัน้ ชาวค�ำบงในฐานะทีต่ นเป็นชาวพุทธถือ
กันว่า เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่และส�ำคัญที่สุด ภาพของพระพุทธเจ้าก็เป็น
จิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่และส�ำคัญกับชีวิตของคนในชุมชนบ้านค�ำบง ดังนัน้ ชีวิตของตนจึง
ผูกอยูก่ บั พระพุทธเจ้า การท�ำนายทีม่ าจากภาพปฐมสมโพธินเี้ องจึงผูกติดอยูก่ บั ชีวติ ตน
เมื่อเป็นเช่นนี้ภาพปฐมสมโพธิจึงมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในฐานะผู้ท�ำนายชะตาชีวิตของ
ชาวผู้ไทค�ำบง เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนในชุมชน และ
สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้คนชาวค�ำบงประมาทในการด�ำเนินชีวิต ดังนั้น ภาพปฐมสมโพธิ
ชุดดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นภาพส�ำหรับชมความงาม ศึกษาพุทธประวัติ หรือแสดงความ
สามารถของศิลปินเท่านัน้ หากแต่ยงั มีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการท�ำนายชะตาชีวติ ของ
ผู้ไทบ้านค�ำบงและสร้างความเชื่อ ความทรงจ�ำร่วม และความเป็นอันหนึ่งดันเดียวกัน
ของคนในชุมชนดังกล่าวอีกด้วย
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