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บทคัดย่อ 
การสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุ เป็นการผสมผสานระหว่างหลักพระพุทธศาสนากับ 

ความเชื่อเดิมของศาสนาพราหมณ์ ท่ีเช่ือว่ามีพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถท�าให้คนเราประสบ

กับความโชคดีและโชคร้ายได้ ซึ่งการสะเดาเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

มีพัฒนาการในการสั่งสมความรู ้เรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุมาจากศาสนาโบราณ จาก 

ความรู้เรื่องโหราศาสตร์ จากคตินิยมของชาวบ้านในอดีต และจากความรู้ทางโหราศาสตร์และ

เทพเจ้าจากศาสนาพราหมณ์ที่เคยรุ่งเรืองมาในดินแดนแถบนี้มาก่อน มีข้ันตอนและพิธีการท่ี

ประยุกต์โดยการใช้บทสวดพระปริตรและความเชื่อเรื่องเทพเทวดาประจ�าต้นไม้โดยประกอบ

กับความเชื่อท่ีเน้นเรื่องกรรม เร่ืองอ�านาจพระรัตนตรัย เรื่องเจ ้ากรรมนายเวรและเรื่อง 

ความไม่ประมาท และกระบวนการจัดพิธีกรรมจะอิงอาศัยจากหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์และ

แม้กระทั่งบทสวดมนต์ที่น�ามาใช้ก็เป็นการน�าเอาบทพระปริตรที่มีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

มาเป็นกรอบส�าคัญในการจัดพิธีกรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นว ่า การสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุ 

ค�้าโพธิ์ค�้าไฮนั้น เป็นการจัดพิธีกรรมที่มีพื้นฐานจากหลักฐานและค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

เมื่อท�าความเข้าใจ และน�าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดคุณค่าอย่างมากมาย ทั้งแก่ตนเองคือมีความ

มั่นใจหลังจากการเข้าร่วมพิธีกรรมแล้ว และในส่วนสังคมพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่อ 

อายุค�้าโพธ์ิค�้าไฮนี้สามารถให้คุณค่าในด้านของการสร้างความสามัคคีให้เกิดกับครอบครัว และ
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Abstract
Dispell ing the Omen : Kambokamhai is the mixed tradit ional 

local beliefs among Buddhism and Brahmanism that believes that certain  

rituals that make people fortunate and unfortunate. Dispelling the Omen : 

Kambokamhai : Believe & Ritual by the of Buriram Locals are developed from 

beliefs & rituals, astrology, and folklore by the Buriram Locals. Kambokamhai 

processes are Buddist prayers to make cure for the ritual participants. Buddhist 

doctrine appears in Kambokamhai process that harmonize the people and 

understand one another in the local area.

Keywords: Dispelling the Omen, Kambokamhai, Buriram Province

บทน�า
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  

Nations: ASEAN) ก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ  (Bangkok  Declaration)  หรือ ปฏิญญา

อาเซียน  (ASEAN Declaration)  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก  5 ประเทศ 

ประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ต่อมามีประเทศ

สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามล�าดับ  

จึงท�าให้ปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละ

ท้องถ่ินซึ่งเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กลุ่มชนอีสานเป็นชนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยท่ีมีการตั้งหมู่บ้านชุมชนเพื่อการท�ามาหา

เลี้ยงชีพที่ไม่ต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งเป็นสัตว์สังคมที่มีการใช้ชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกัน ด�ารงอยู่ 

รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนท่ีอาศัยอยู่บนโลกร่วมกัน มีความเช่ือมีแนวคิดความเคยชินถ่ายทอดสืบ

ต่อกันมาจนการเป็นคติความเช่ือชุมชน และเป็นประเพณีสืบสานเรื่อยมา (พระวิศิษฎ์ สุมโน, 

2556) โดยเช่ือมโยงกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยที่พระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวมนุษย์

เกิดมาในโลกนี้ล้วนปรารถนาสิ่งท่ีปรารถนากันได้โดยยาก 6 ประการ คือ (1) อายุ ได้แก ่ 

ชิวิตินทรีย์ หรือความเป็นอยู่ได้ของร่างกายและจิตใจ (2) วรรณะ ได้แก่ ผิวพรรณหรือ 

ชาติก�าเนิดเนื่องจากเรื่องวรรณะนั้นถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญกับคนในสังคม (3) ความสุข 

ได้แก่ ความอิ่มเอม ความรื่นรมย์ของชีวิต (4) พละก�าลัง ได้แก่ ก�าลังกายและรวมถึงก�าลังท่ี

จัดอยู่ในภายนอก เช่น ก�าลังแห่งโคตร ทรัพย์ อ�านาจ เป็นต้น (5) สติปัญญา ได้แก่ ความรอบรู้ 
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หรือปัญญาที่จะสามารถเอาตัวรอดได้และ (6) ทรัพย์ได้แก่เงินทองหรือสิ่งที่ตนครอบครอง  

อันจะอ�านวยประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ความ

มีอายุยืนนานเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุด เพื่อที่จะท�าให้ส�าเร็จในความปรารถนานี้ มนุษย์

จึงต้องท�าทุกวิถีทางท่ีจะต่อชีวิตของตนให้ยืนยาว โดยที่ต่างมุ่งหวังว่า เมื่อชีวิตของตนยืนยาว

จะได้อยู่เพื่อเสพเสวยความสุขในโลกนี้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามก็จะพบว่า อายุของมนุษย์นั้น

พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นของนิดหน่อยไม่มากอยู่ได้ไม่เกิน 100 ปี โดยประมาณถึงอย่างนั้น 

มนุษย์ก็ใฝ่แสวงหาหนทางที่จะให้ตนเองปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาว หรือพยายามที่จะท�าการ 

“ต่ออายุ” ของตนเอง ซ่ึงการต่ออายุนั้น แม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีถือว่า เป็นไปได้ยากแต่มนุษย์ทุกคน

ก็ปรารถนา และในทางพระพุทธศาสนาได้มีการให้ค�าอธิบายเรื่องการต่ออายุไว้ว่า ในระยะแรก

มนุษย์โดยมากพยายามแสวงหาที่พึ่ง ได้แก่ ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา รุกขเจดีย์ เป็นที่พึ่งต่อมาก็เข้าหา

เทพเจ้าและมีการบูชายัญเทพเจ้าเมื่อคราวมีภัยคุกคามด้วยพืชผักธัญญาหารนานาชนิด 

จนที่สุดแม้จะต้อง “ฆ่า” หรือตัดชีวิตของผู้อื่นเพ่ือต่อเติมชีวิตของตนเองก็ต้องท�าตัวอย่าง ใน

กรณีของพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่นั่นก็เป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงห้ามและทรงแสดงว่า  

หากต้องการชีวิตแต่เข้าไปตัดรอนชีวิตของผู้อื่นนั้นไม่ถือว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้อง แต่หากอยาก

ได้ชีวิตก็จะต้องให้ชีวิต จึงจะสามารถ “ต่อชีวิต” ของตนเองได้ ดังนั้น จากกรณีดังกล่าวจึง

ถือว่าเป็นกรอบส�าคัญของการกล่าวถึงค�าว่า “การต่ออายุ” หรือการต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์

ต้องการและปรารถนาตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท (พระครูปทุมสังฆการ, 

2554)

วิวัฒนาการของความเชื่อ มีการเชื่อมโยงหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาและ 

ความเช่ือและค่านิยมในท้องถิ่นที่รักธรรมชาติท�าให้เกิดประเพณีค�้าโพธิ์ค�้าไฮสะเดาะเคราะห ์

ต่ออายุ ซึ่งเกิดจากความเชื่อท่ีว่าพิธีกรรมดังกล่าวสามารถขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายทั้งหลาย 

โดยที่ความเจ็บป่วย ความทุกข์ร้อนหรือความหายนะจะออกไปจากชีวิตตนเองได้ ความเช่ือ 

และพิธีกรรมเหล่านี้ ท�าให้ผู ้วิจัยสนในที่จะศึกษาการสะเดาะเคราะห์ ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ของ 

ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมุ ่งศึกษาประเด็นความเป็นมาของการสะเดาะเคราะห์ต ่อชะตา  

การค�้าโพธิ์ค�้าไฮ ผลท่ีเกิดจากการเข้าร่วมพิธีกรรมต่อไป

ความเป็นมาและบริบทของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
1) ความหมายของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ

ค�าว่า “สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ” มีองค์ประกอบของค�าอยู่ 3 ค�า คือค�าว่า สะเดาะ กับ

ค�าว่า เคราะห์ และค�าว่าต่ออายุ โดยแต่ละค�าก็จะมีความหมายตามท่ีมีผู ้ได้ให้ค�านิยามไว้  

ดังต่อไปนี้
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ค�าว่า สะเดาะ หมายถึง การท�าให้หลุดออกมาด้วยอ�านาจของคาถาอาคม เช่น สะเดาะ

โซ่ตรวน สะเดาะกุญแจ หรือการท�าให้สิ้น หรือท�าให้เบาลงไป เช่น การท�าบุญสะเดาะเคราะห์

ปล่อยนกปล่อยปลา หรือการสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)

ค�าว่า เคราะห์ หมายถึง สิ่งที่เรายึดติดอยู่ในจิตใจ โดยการเชื่อถือตามประเพณีเคราะห์

มีความสัมพันธ์กับดวงดาว เช่น ดวงจันทร์ ดาวพฤหัส และดาวศุกร์ เป็นเคราะห์ดี ถ้าเสวยอายุ

เรา เราก็จะพบแต่สิ่งท่ีดี ส่วนดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดวงอาทิตย์ เป็นดาวร้อน ถ้าเสวยอายุเรา

ก็จะพบแต่สิ่งที่ไม่ดี ดังน้ัน จึงมีการท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ (สวิง บุญเจิม, 2536)

ค�าว่า ต่ออายุ หมายถึง การเพิ่มระยะเวลาในการด�ารงชีวิตอยู ่ โดยการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา หรือตามความเช่ือของตนเพื่อมุ่งหวังว่าการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวจะ

สามารถยืดอายุต่อไปได้ หรือการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการป่วยให้สามารถมีชีวิตยืนยาว 

(พระครูปทุมสังฆการ, 2554)

ค�าว่า ค�้าโพธิ์ค�้าไฮ หมายถึง พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ โดยการน�าไม้ยอ 

ที่ชาวบ้านน�ามาเพ่ือน�าไปค�้าหรือยันต้นโพธิ์ ต้นไฮ 

ดังนั้น การสะเคราะห์ต ่ออายค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ จึงหมายถึง การประกอบพิธีกรรม 

ตามความเชื่อทางศาสนา เพื่อมุ ่งหวังให้เคราะห์ร้ายตามความเชื่อในหลักโหราศาสตร์และ

ไสยศาสตร์ ให้หลุดพ้นไปจากชีวิตของตนเอง และด้วยการกระท�าเช่นน้ัน ย่อมจะส่งผล 

ให้ผู้ร่วมพิธีกรรมสามารถท่ีจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้ ซ่ึงหากกล่าวเฉพาะค�าว่าสะเดาะเคราะห ์

กับค�าว่าต่ออายุก็เป็นค�าที่มีความหมายเดียวกัน หรือความหมายที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ  

เมื่อเราพูดถึงค�าว่า สะเดาะเคราะห์ก็จะมุ่งถึงความหมายของการประกอบพิธีกรรมเพื่อช�าระ

หรือขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายออกจากชีวิตของตน และหากพูดถึงค�าว่าต่ออายุก็จะหมายถึง  

การกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมีผลต่อการยืดอายุหรือต่อลมหายใจของคนผู ้นั้น 

ให้ออกไปอีกได้ 

2) สัญญาณเตือนหมดอายุ

ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลก จึงด�ารงอยู่ด้วยกรรม

และเป็นไปตามกรรมของตน (ส�าหรับเรื่องอากาศ อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู ่อาศัย 

เป็นต้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งท่ีช่วยท�าให้มีชีวิตอยู ่รอด) เพราะฉะนั้น คนจะอายุยืน  

อายุสั้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือข้ีโรค เจริญรุ ่งเรือง หรือตกต�่า โชคดีหรือโชคร้าย  

เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้าย จะประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวในหน้าท่ีการงาน ก็ขึ้นอยู่กับ

กรรมของแต่ละบุคคลที่ท�ามาดี-ชั่วมากน้อยแตกต่างกันไป ตามหลักค�าสอนท่ีว่า “คนทุกคน

และสัตว์ทุกจ�าพวก ต่างก็มีกรรมเป็นของตนเอง สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม, กรรมท�าให้
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คนและสัตว์มีความแตกต่างกันไป ท�ากรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือชั่ว สัตว์โลกทั้งหลาย 

ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น, ปลูกพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้นและกรรม ย่อมติดตามสัตว์โลก

ไปเหมือนเงาตามตัว กรรม เมื่อยังไม่ส่งผล แม้จะเป็นเวลายาวนานถึงอสงไขย ก็ยังไม่พินาศ

หมดไป การประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา คือ เส้นทางแห่งการละกรรม 

แก้กรรมและมีชีวิตอยู่เหนือกรรม

ในกรณีท่ีชะตาถึงฆาต อายุหมด มักจะมีสัญญาณเตือนภัยหรือลางบอกเหตุให้เจ้าตัว

คนนั้นหรือคนรอบข้างได้รู ้ เช่น หน้าผากดา หน้าตาหมองคล�้า เงาหัวไม่มี หรือมีคนมองเห็น

ว่าศีรษะหาย อารมณ์หงุดหงิด มีค�าพูดแปลกๆ เหมือนจะส่ังลา หรือบอกให้รู ้ เป ็นนัยม ี

ความหมายบางอย่างแอบแฝง หรือมีบางกรณีที่คนอื่นฝันเห็นว่า “คนนั้น ประสบอุบัติเหตุ เงา

หัวไม่มี หัวขาด” เมื่อมีเหตุการณ์ ลางแบบนี้เกิดขึ้น (บ.สยังวสี, 2550) ต้องรีบระมัดระวังตัว 

ไม่ควรประมาท หมั่นท�าบุญกุศลให้มาก

3) เหตุผลของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้ำโพธิ์ค�้ำไฮ

1) เพราะกลัวตายยังไม่พร้อมที่จะตาย ยังท�าใจไม่ได้ ต้องการยืดระยะเวลาเพิ่มมาก

ขึ้นเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าน้ี

2) เพื่ออยู่ท�าภารกิจต่อ บางคนยังมีภาระหน้าที่เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ หรือ  

ท�าภารกิจบางเกี่ยวกับอุดมการณ์ชีวิตอย่างยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อย ยังไม่พร้อมท่ีจะตาย เพราะ

ภารกิจยังไม่ทันเสร็จ

3) เพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาด บางคนอาจจะเคยท�าสิ่งไม่ดีไม่งามเอาไว้ ต้องการอยากแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงต้องใช้เวลา ยังไม่พร้อมท่ีจะตาย และหวังว่า เมื่อเกิดใหม่ จะได้เกิดในภพภูมิ

ที่ดี (บ.สยังวสี, 2550)

4) ความเป็นมาของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในพระพุทธศาสนา

หากจะพิจารณาถึงความเป็นมาของพิธีกรรม แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่สนับสนุน 

การประกอบพิธีกรรมตานัยของศาสนาเทวนิยมโดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า พิธีกรรมเป็น 

สิ่งที่ไร ้ความหมาย เพราะจริงแล้วพิธีกรรมยังมีความส�าคัญต่อพระพุทธศาสนาอยู ่ไม่น้อย  

ในฐานะที่พิธีกรรมเป็นสิ่งท่ีสื่อถึงพระธรรมและพระวินัยได้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2537)  

ส�าหรับความเป็นมาของพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนามีบ่อเกิดมาจากการที่พระพุทธองค์ทรง

ก�าหนดให้ศาสนิกปฏิบัติต ่อพระองค์หรือบริบทของแนวคิดของพระองค์ให้สอดคล้องกับ 

พระธรรมวินัย เช่น พิธีกรรมการแสดงตนเป็นอุบาสกของตปุสสะ หรือพิธีการบวชแบบเอหิภิกขุ

อุปสมปทาของปัญจวัคคีย ์ หรือการประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาของมารดาธิดาของ 

พระยสกุลบุตร ซึ่งพิธีกรรมในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือมี

เงื่อนไขมากนักทั้งยังเป็นไปอย่างเรียบร้อย และไม่มีนัยของการอ้อนวอน แต่มีเนื้อหามุ ่งถึง 
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ความหลุดพ้นหรือการเรียนรู้หลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา โดยการอาศัยศรัทธาท่ีมีต่อ

พระพุทธองค์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาเม่ือสังคมของชาวพุทธมีขนาดใหญ่มากขึ้น 

สงฆ์เพ่ิมจ�านวนมากข้ึน และมีแนวโน้มของการละเมิดพระธรรมวินัยมากขึ้น พระพุทธองค์ 

จึงได้ก�าหนดให้มีการประกอบพิธีท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พิธีกรรมเหล่านั้นได ้

มีส ่วนในการคัดกรองบุคคลอันจะเป็นการธ�ารงรักษาพระธรรมวินัยและการฝึกฝนตนเอง 

ของสมาชิกในสังคมสงฆ์ เช่น พิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบท พิธีกรรมการแสดงอาบัติ หรือ

พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบแลช�าระอธิกรณ์สงฆ์ เป็นต้น ซ่ึงพิธีกรรมเหล่านี้ล้วน 

เป็นพิธีที่มีจุดประสงค์เพ่ือการธ�ารงรักษาพระธรรมวินัย นอกจากน้ัน ในส่วนของชาวบ้าน 

พระพุทธศาสนาก็ได ้ก�าหนดให ้มีการประกอบพิธีกรรมที่ ไม ่ ขัดต ่อหลักการส�าคัญของ 

พระพุทธศาสนา เช่น พิธีการรักษาศีล พิธีการถวายทาน มีสังฆทาน เป็นต้น หรือพิธีกรรมที่

เนื่องด้วยการกระท�าความดี โดยพิธีกรรมดังกล่าวจะต้องมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักของศีล–สมาธิ 

และปัญญา จนอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นมาของพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามี

บ่อเกิดมาจากพระธรรมวินัยอันถือได้ว ่า เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา ซ่ึงถ้าหากจะ

พิจารณาความเป็นมาของพิธีกรรมในทัศนะของพระพุทธศาสนาก็จะพบว่า พระพุทธศาสนา

เห็นว่าพิธีกรรมมีบ่อเกิดมาจากความเช่ือ แต่ความเชื่อดังกล่าวมิได้มีพื้นฐานมาจากความกลัว  

เพราะความเชื่อน้ัน หากกล่าวกันตามหลักการแล้วย่อมมีอยู่ 2 ประการ คือ (1) กลัวแล้วจึง

เชื่อ ซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีความกลัวเป็นพื้นฐานของจิต คือรักตัวกลัวตายหรือรักสุข

เกลียดทุกข์ ดังน้ัน เมื่อมนุษย์เผชิญกับภัยธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่ตนเองหาค�าตอบไม่ได้

ก็จะกลัวเมื่อเกิดความกลัวก็จะหาท่ีพึ่ง เช่น ป่าไม้ภูเขา อาราม รุกขเจดีย์ (ขุ.ธ. (ไทย) 188 – 

192/92) โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะป้องกันอันตรายให้กับตนเองได้ จัดเป็นความเช่ือท่ีเกิดมา

จากความกลัว หรืออาการกลัวแล้วจึงเชื่ออันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไป (2) 

กลัวแล้วก็เชื่อในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่น การเข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การ

เร่ิมต้นความกลัวแล้วเชื่อในกรณีเช่นน้ีพระพุทธศาสนาเห็นว่า เป็นการเริ่มต้นของการสร้าง

ความมั่นใจให้กับมนุษย์ ในฐานะที่ความเชื่อแล้วยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมจะก่อให้เกิด

ความมั่นใจและหลุดพ้นจากความกลัวเหล่าน้ันได้ ซึ่งความเชื่อในข้อนี้เฉพาะในทัศนะของ

พระพุทธศาสนาถือได้ว่า เป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผล หรืออาจจะสรุปความเชื่อได้ 2 ประการ 

อีก ก็คือ (1) ความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลจัดเป็นความเชื่อแบบงมงาย และความเชื่อ 

ที่ประกอบไปด้วยเหตุผลหรือปัญญาจัดได้ว ่า เป็นความเชื่อที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและ

พระพุทธศาสนาก็ได้สนับสนุนความเชื่อในข้อที่สองก็คือการเชื่ออย่างมีเหตุผล (พระครูปทุม

สังฆการ, 2554)

สรุปได้ว่าบ่อเกิดของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีร์นั้นล้วน
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เป็นสิ่งที่มาจากพระธรรมวินัยหรือมีความเกี่ยวข้องกับเหตุ 2 ประการ คือ (1) พระธรรม 

ค�าสอนที่ส�าคัญ (2) พระวินัยคือระเบียบข้อบังคับอันเป็นกรอบในการฝึกฝนและพัฒนามนุษย์

และสังคม หรือจะสรุปตามนัยของความเชื่อทางศาสนาก็จะพบว่า พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

มีบ่อเกิดมาจากการปฏิบัติตามความศรัทธาที่มีต่อพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั่นเอง

5) ความเป็นของการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในประเทศไทย

เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆ ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ยังคงมีการปรับ

ใช้วิธีการในการเผยแผ่ในลักษณะของการพยายามที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนความเชื่อบางอย่าง

ของผู้คนในดินแดนนั้นๆ ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องไปยุติความเชื่อหรือล้มเลิก

ความเชื่อเดิมของชนพื้นเมืองทุกอย่าง เป็นแต่เพียงว่า พิธีกรรมอะไรก็ตามท่ีพอจะเป็นไปได ้

ไม่ขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนามากนัก ก็จะปรับให้เข้ากับความเช่ือของพระพุทธศาสนา

ยกตัวอย่าง พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ ซ่ึงในสมัยพุทธกาลดูเหมือนว่า พระพุทธองค์

ทรงเรียกว่า เดรัจฉานวิชา คือเป็นกิจที่พระภิกษุไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเป็นวิชาท่ีขวางทาง

พระนิพพาน (พระมหาปรีชา ปริญญาโณ, 2525) ต่อมาเมื่อเมื่อระยะเวลาผ่านไปสมัย 

หลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปสู่ดินแดนต่างๆ พิธีกรรมความเช่ือที่ชาวพื้นเมืองใน 

ท้องถ่ินนั้นๆ มีความเคารพเช่ือถือกันอยู่ พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ห้าม เป็นแต่เข้าไปปรับหรือ

ประยุกต์พิธีการบางอย่างของพุทธเข้าไป เช่น เดิมท่ีการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์  

หรือโหราศาสตร์บางอย่างจะต้องมีหมอผีหรือ พราหมณ์เป็นผู้ด�าเนินการแต่พอพระพุทธศาสนา

เผยแผ่ไปถึงก็ได้ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมนั้นมาเป็นพิธีกรรมแบบพุทธด้วยการให้พระสงฆ์เป็น 

ผู้เข้าไปผู้ด�าเนินการเอง หรือให้บุคคลที่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากพระพุทธศาสนาแล้วให้เป็น

ผู้ด�าเนินการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว รวมถึงการพยายามปรับบทสวดมนต์ที่เดิมทีเป็นพระเวท

ให้เปลี่ยนมาใช้พระพุทธมนต์หรือพระปริตรแทน ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของการปรับ

เปล่ียนรูปแบบของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุท่ีมีพัฒนาการมาจากลัทธิความเชื่อด้ังเดิมมา 

เป็นความเชื่อตามกรอบค�าสอนพระพุทธศาสนา และนอกจากนั้นยังพบว่า ในบางพื้นที ่

ที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปถึง นักปราชญ์ชาวพุทธก็ได้พยายามเช่ือมโยงความเชื่อเรื่อง

ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา เช่น ในสังคมไทยที่ 

มีการแต่งนิทานหรือต�านานว่าด้วยเรื่องนพเคราะห์เชิงพุทธว่า ในสมัยพระพุทธกาล ชาวเมือง

ชมพูทวีปได้พากันไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาทั้ง 9 พระองค์เข้ามาเสวยอายุคน 

ทั้งปวงนั้น เหตุใดจึงท�าให้คนเหล่านั้นได้รับความทุกข์ยาก ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้รับ

ความทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆ จะให้ในทางท่ีดีอย่างเดียวไม่ได้หรือพระผู้มีพระภาคเจ้า

จึงตรัสว่า อย่าว่าแต่ท่านท้ังหลายเลย แม้แต่พระองค์พระตถาคตเอง เทวดาทั้ง 8 ก็ไม่ละเว้น 

ก็ยังให้คุณบ้างให้โทษบ้างเหมือนกันและเพื่อจะทรงอนุเคราะห์แก่มนุษย์ทั้งหลาย พระองค์จึง
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ตรัสสั่งให้พระโมคคัลลานะไปถามเทวดาดูว่า จะท�าประการใดจึงจะพ้นโทษที่เกิดข้ึนในระหว่าง

ก�าลังของเทวดาที่เสวยอายุน้ันได้ เทวดาจึงบอกวิธีแก่พระโมคคัลลานะ ดังนี้

(1) เม่ือพระอาทิตย์เสวยอายุให้เอาใบฟักข้าว 1 ทองหลาง ใบมน 1 จันทร์ทั้งสอง  

ฝักส้มป่อย 1 ต้ม ไปสระหัว จะหายทุกข์ภัยท้ังหลายแล

(2) เมื่อพระจันทร์เสวยอายุ ให้เอาใบสนุ่น 1 เปลือกทอง ต้นบวบขม 1 ฝัก ส้มป่อย 1 

ต้ม ประสระหัว หายทุกข์โทษท้ังหมดแล

(3) เม่ือพระอังคารเสวยอายุ ให้เอาแก่นระก�า 1 รากมะงั่ว แกแล 1 นิลังกาสา 1 เปลือก

ทองหลาง ใบมน 1 ลูกจันทร์ 1 ฝักส้มป่อย 1 ต้มประสระหัว หายทุกข์ภัยทั้งหลายแล

(4) เม่ือพระพุทธเสวยอายุให้เอานิลังกาสา 1 งาเม็ด 1 ลูกอุโลก 1 ไพล 1 ฝัก ส้มป่อย 

1 ต้ม ประสระหัว หายทุกข์ท้ังปวงแล

(5) เมื่อพฤหัสบดีเสวยอายุ ให้เอาเปลือกซาก 1 แก่นสน 1 แก่นระก�า 1 ราก ขนุน  

1 ราก ท้ายายม่อม 1 บวบขม 1 ฝักส้มป่อย 1 ต้มประสระหัว หายทุกข์โทษทั้งหลายแล

(6) เมื่อพระศุกร์เสวยอายุ ให้เอารากมะขามป้อม 1 ข้าวคั่ว 1 แกแล 1 ราก อ้อยช้าง 

1 แก่นสน 1 รากสลิด 1 ฝักส้มป่อย 1 ต้นประสระหัว หายทุกข์ภัยแล

(7) เมื่อพระเสาร์เสวยอายุ ให้เอารากแฝกหอม 1 จันทร์หอม 1 ชะมดหอม 1 แก่นไม้

ซาก 1 รากไผ่ป่า 1 ขอนดอก 1 ฝัก ส้มป่อย 1 ต้มประสระหัว หายทุกข์โทษภัยทั้งหลายแล

(8) เมื่อพระราหูเสวยอายุ ให้เอาใบพลับพลึง 1 รากผักคลาด 1 รากมะเขือขื่น 1 ว่าน

น�้า 1 ใบทองหลางใบมน 1 ดีปลี 1 เปลือกมัน 1 เพกา 1 ฝักส้มป่อยมาต้มประสระหัว หาย

ทุกข์ภัยทั้งปวงแล หากท่านใดสามารถกระท�าตามที่กล่าวมานี้ได้ ภยันตรายต่างๆ และความ

ทุกข์ท้ังหลายที่เคยเบียดเบียนท่านก็จะมลายสูญสิ้นแล (พ. สุวรรณ, 2546)

ซึ่งต�านานเช ่นนี้ ถือว ่า เป ็นต�านานที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายได้พยายามที่จะ 

แต่งขึ้นมา เพ่ือท่ีจะให้เกิดความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระพุทธศาสนากับ

หลักความรู้ทางโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ ซ่ึงก็ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้มีความผิดหรือขัดแย้ง

กับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาแต่ประการใด เป็นแต่เพียงว่าให้เป็นอุบายเพ่ือท่ีจะให้ผู้คน

ได้มีความเชื่อที่ยึดโยงอยู่กับพระพุทธศาสนา ดังนั้น เราจึงจะพบว่ากรอบความคิดความเชื่อ

เรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุของสังคมไทยเป็นกรอบความเชื่อที่มีพื้นฐานมาจากการผสม

ผสานความเชื่อหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ 

(1) ความเช่ือของศาสนาด้ังเดิม ได้แก่ ศาสนาผี โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ เป็นต้น

(2) ความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งอดีตเคยมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมไทยมาก่อน 

(3) พระพุทธศาสนา ซ่ึงส่วนผสมท้ังหมดถือว่าเป็นความเชื่อของพระพุทธศาสนาแบบ

ชาวบ้าน (Popular Buddhism) ซึ่งเป็นกระแสของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน และ
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ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุดังกล่าวก็มีปรากฏอยู่ในสังคมไทยทุกพื้นท่ีทุกจังหวัด

และแต่ละพื้นท่ีก็จะมีความสลับซับซ้อนของความเช่ือเรื่องการสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุนี้ 

แตกต่างกันไป

พิธีกรรมสะเดาะห์เคราะห์มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยด้วยปรากฏหลักฐานในหนังสือต�ารับ

ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นางนพมาศว่า “พระเจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์ สมณชีพราหมณ์ และ

ประชาชนทั่วไป ได้ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศล ในวันวิสาขบูชา (เดือน 6) ด้วยการรักษาศีล  

ฟังธรรม ถวายสังฆทาน แจกทาน ไถ่ ชีวิตสัตว์ ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยเต่า เป็นต้น” 

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2505) และได้รับการสืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์จนกระท่ังถึงสมัยปัจจุบัน

พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุคค�้าโพธ์ิค�้าไฮ เม่ือคนป่วยถูกหมอทักว่า ปีน้ีดวงชะตา

ไม่ดี ตัวพึ่งไม่ดี ฯลฯ ถ้าลักษณะอย่างน้ีโบราณท่านว่า ชะตาจะขาด พรหมชาติจะสูญ ต้องมี

การค�้าชูดวงชะตาด้วย การค�้าโพธ์ิค�้าไฮ

1) เครื่องสักการะ

(1) หมากเท่าอายุคนป่วย 

(2) เหมี่ยงเท่าอายุคนป่วย 

(3) ข้าวตอก 1 จอก 

(4) ดอกไม้ (เอาตามสีวันเกิด) 1 จอก 

(5) เทียนเวียนหัว 1เล่ม 

(6) ค่าศอก 1 เล่ม (เทียนขนาดยาวเท่าศอกผู้เข้าพิธี

(7) เทียนค่าคิง 1 เล่ม 

(8) น�้าสัมป่อย 1 ขัน 

(9) ฝ้ายผูกแขน 4 เส้น 

(10) ธง (ธงผ้า 3 เหลี่ยมบ้านเรา) 4 อัน

2) ขั้นตอนการท�าพิธีกรรม

(1) ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

(2) อาราธนาศีล 5

(3) ประธานสงฆ์ให้ศีล
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(4) อาราธนาพระปริตร

(5) พระสงฆ์ชุมนุมเทวดา ตั้งนะโม 3 จบ จากน้ันจะสวดมนต์

พุทธัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง เตอายุ ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

จากน้ันพระสงฆ์สวด

- สัมพุทเธ

- นะโมการะอัฏฐะกะคาถา (นะโม 8)

- มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)

- ระตะนะสุตตัง (ยังกิญจิ วิตตัง)

- กะระณียะเมตตะสุตัง (กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ)

- บทขัดขันธะปะริตตะคาถา (สัพพาสีวีสะชาตีนัง)

- ขันธะปะริตตะคาถา (อัปปะมาโณ)

- โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)

- วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก สีละคุโณ)

- อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ) 

(นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง)

(ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก)

- อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง)

- โพฌชังคะปะริตรตัง (โพฌชังโค สะติสังขาโต)

- อะภะยะปะริตตัง (ยันทุนนิมิตตัง)

จากน้ันพระสงฆ์จะสวด

สั พ พ ะ พุ ท ธ า นุ ภ า เ ว น ะ  สั พ พ ะ ธั ม ม า นุ ภ า เ ว น ะ  สั พ พ ะ สั ง ฆ า นุ ภ า เ ว น ะ  

พุทธะระตะนัง  ธัมมะระตะนั ง  สั งฆะระตะนั ง  ติณณั ง  ระตะนานั ง  อานุภา เวนะ  
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จะตุราสีติสะหัสสะธัมมานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต 

โรคา สัพ เพ เต  ภะยา สัพ เพ เต  อันตะรายา สัพ เพ เต  อุป ัททะวา สัพ เพ เต  

ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุฯ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัส

สุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะ อันตรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิฌชันตุ ทีฆายุตา 

ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะสะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิ 

คังคามะหาสะมุททาอารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ (3 จบ)

อัตถิ อุณณะหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง  

คุณหาหิ เทวะเต ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต  

อะกาละมะระเณนะ วา สัพพัสสะมา มะระณา มุตโต ฐะเปตตะวา กาละมาริตัง ตัสเสวะ  

อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตตัง จะเร ตัสเสวะ  

อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง คะรุง ปะเรสัง เทสะนัง สุตตะ

วา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติฯ (3 จบ).

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระจันเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระพุธเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะ สัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต

อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู

อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโรปุริสะ ทัมมะสาระถิ

อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง

อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวาติ. (สวด 3 จบ)

- ชะยะปริตรตัง (สวดชะยันโต 3 จบ)
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- เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา)

- ภะวะตุ สัพพะมังคะลังฯ

จุดส�าคัญของพิธีกรรมคือให้เอาไม้ยอปากง่ามยาวเท่าล�าตัวส่วนสูงของผู้ป่วย ท�าเป็น

หลักปากง่ามให้ท�าในวันเดือนข้างข้ึน ห้ามท�า วันจม ควรจะเป็นวันเกิดของผู้ป่วยนั้นแหละดี 

โดยให้ท�าตอนเช้าไปหาเท่ียง โบราณจารย์ท่านอธิบายว่า มันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น  

การค�้าชูชะตาเราจึงจะขึ้น ให้เอาหลักไม้ยอนั้นไปวางค�้ากิ่ง หรือล�าต ้นก็ได ้ของต้นโพธ์ิ 

หรือไฮนั้น เอาธง (ธงผ้า 3 เหลี่ยมบ้านเรา) 4 อัน มาปักรอบหลักไม้ยอนั้น 4 ด้าน เอาเครื่อง

บูชามาวางไว ้ตรงกลางข้างหน้าอาสนะสงฆ์ ที่ปูไว ้ที่ร ่มโพธิ์นั้นให ้หันหน้าอาสนสงฆ์ไป 

ทิศตะวันออก ทิศอื่นพออนุโลม แต่ทิศตะวันตกห้ามเด็ดขาด พระสงฆ์นิยม 5 รูป เพราะโบราณ

ท่านว่า “คี่อยู่คู ่หนี” นิยมท�าในวัด หรือนอกวัดก็ได้ ถ้าไม่มีต้นโพธิ์ต้นไฮ (ไทร) จะเอาต้นไม้

ใหญ่อื่น แทนก็ได้

คุณค่าของพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์
1 คุณค่าต่อตนเอง

ประโยชน์ที่เกิดจากพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 

คือผู้เข้าร่วมพิธีเกิดความสบายใจเกิดความมั่นใจในตัวเองและในการด�าเนินชีวิตได้ และยังให้

คุณค่าทางด้านวัตถุ เน่ืองจากการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุแต่ละคร้ังนั้นไม่ได้มีการก�าหนดให้ผู้

เข้าร่วมพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต้องจ่าย แต่ผลจากการสะเดาะเคราะห์ก็จะมีผู้ถวายปัจจัย

สมทบทุนในการกระท�าการกุศลเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงปัจจัยเหล่านั้นสามารถน�าไปสร้างประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์ผู้คนอีกจ�านวนมาก นอกจากผู้เข้าร่วมพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบน้ันผู้เข้าร่วม

พิธีกรรมย่อมจะได้รับคุณค่าหรือประโยชน์คือ 

(1) คุณค่าด้านการด�าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะรู้ว่าการด�าเนินชีวิตนั้นไม่ใช่

ของง่าย แต่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามอยู ่ตลอดเวลา หรือต้องประสบกับส่ิงท่ีไม่

สามารถมองเห็นได้อีก ท�าให้รู ้ว ่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอน แต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน  

ดังนั้น ในการด�าเนินชีวิตก็ควรที่จะต้องมีความไม่ประมาท คือต้องเร่งในการท�าบุญกุศลไว้เป็น

เสบียงเม่ือคราวชีวิตต้องเจอกับอุปสรรค หรือเมื่อถึงคราวจะต้องจากโลกนี้ไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง 

หากมัวแต่ประมาทในการด�าเนินชีวิตก็จะพบแต่ความทุกข์

(2) คุณค่าด้านการพัฒนาชีวิต เมื่อทราบว่าชีวิต มีความไม่แน่นอนและควรที่จะด�าเนิน

ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ประการต่อมาจะต้องรู้จักการพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า

โดยไม่เพียงรอแค่การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮเท่านั้น แต่การเร่งท�าความดีพัฒนา

ตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ย่อมจะท�าให้เราไม่หลงยึดติดอยู่กับ
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พิธีกรรมคือการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุเลย

2 คุณค่าต่อสังคม

พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮมีคุณค่าต่อสังคมคือ

(1) ก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีความเคารพศรัทธา 

ในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต ่ออายุว ่าสามารถที่จะช่วยท�าให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นได ้นั้น  

ได้มีโอกาสมารวมกันและท�ากิจกรรมด้วยกัน ก็ย่อมจะแสดงให้เห็นว่าสังคมเมื่อมีความเชื่อ

เดียวกัน หรือมีเป้าหมายในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปในเส้นทางเดียวกัน ก็ง่าย

ที่จะท�าให้ประชาชนเหล่านั้นมีความรักและสามัคคีกันได้ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง หรือ 

ขัดแย้งกัน เนื่องจากว่าคนในสังคมนั้นเป็นผู ้มีจุดหมายและความเชื่อเดียวกันย่อมจะก่อ 

ให้เกิดความสามัคคีได้ง่าย

(2) ก ่อให ้เกิดความรู ้  ความเข ้าใจ ในวัฒนธรรมทางศาสนา และความเชื่อใน 

ท้องถิ่น เนื่องจากพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีผู้คน 

จะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในพิธีกรรมดังกล่าวนี้ในฐานะที่ เป ็นภูมิป ัญญาชาวบ้าน  

และเมื่อมีการจัดพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮขึ้นย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮมากขึ้นว่า นอกจากนี้การสะเดาะเคราะห์

ต่ออายุค�้าโพธ์ิค�้าไฮนี้ เป็นวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาพุทธที่เกิดมาจากการสั่งสมภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษท�าให้เกิดมีการสืบทอดกันอย่างมีระบบ

(3) ก่อให้เกิดประเพณีส�าคัญข้ึนในวาระต่างๆ ของสังคม เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และ

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส�าคัญทางบ้าน ซ่ึงก็จะต้องมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา 

คือการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดก�าลังใจกับผู้คนที่เดินทางไปท�างาน

ในเมืองแล้วกลับมาบ้านเกิด การจัดพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนี้ก็เป็นเหมือน

ยาฉีดที่ท�าให้ผู ้คนในสังคมเกิดความม่ังอกมั่นใจในการด�าเนินชีวิตอย่างมีสติไม่หลงงมงาย 

และที่ส�าคัญพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายหรือพิธีกรรมที่สามารถ

ดึงดูดผู้คนให้หันมารวมตัวกันภายใต้ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้

(4) ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวและสังคม เนื่องจากการสะเดาะเคราะห์

นั้นหากว่าท�ากันในครอบครัวก็จะท�าให้ครอบครัวรู้สึกอบอุ่น แต่ถ้าท�าให้กับชุมชนและสังคม 

ก็จะท�าให้ผู้คนในชุมชนและสังคมนั้นมีขวัญและก�าลังใจที่ดีและมีความรักความสามัคคีอีกด้วย

สรุปได้ว่าพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮก่อให้เกิดคุณค่าท้ังต่อตนเอง

และสังคม เมื่อท�าความเข้าใจบริบทและคุณค่าแล้วน�ามาปฏิบัติจะท�าให้เกิดความรักความเข้าใจ

ต่อตนเองและสังคมได้
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สรุป
การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เป็นการผสมผสานระหว่าง

ความเชื่อเดิมของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่ามีพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถท�าให้คนเราประสบ

กับความโชคดีและโชคร้ายได้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้นิยม หรือเห็นว่าการกระท�า 

เช่นนั้นจะเป็นการกระท�าท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นสมณะหรือความเป็นชาวพุทธ

เพราะเป็นการกระท�าท่ีมุ ่งต่อลาภและสักการะ ไม่ได้มุ ่งถึงการหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็น 

เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธศาสนาเห็นว่าการที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได ้

ซึ่งการสะเดาเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีพัฒนาการในการสั่งสม 

ความรู ้เรื่องการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุมาจากศาสนาโบราณ จากความรู้เรื่องโหราศาสตร์  

จากคตินิยมของชาวบ ้านในอดีต และจากความรู ้ทางโหราศาสตร ์  และเทพเจ ้าจาก 

ศาสนาพราหมณ์ท่ีเคยรุ ่งเรืองมาในดินแดนแถบนี้มาก่อน มีขั้นตอนและพิธีการที่ประยุกต ์

โดยการใช้บทสวดพระปริตรและความเชื่อเร่ืองเทพเทวดาประจ�าต้นไม้โดยประกอบกับ 

ความเช่ือที่เน้นเรื่องกรรม เรื่องอ�านาจพระรัตนตรัย เรื่องเจ้ากรรมนายเวรและเร่ืองความไม่

ประมาท และกระบวนการจัดพิธีกรรมจะอิงอาศัยจากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์และแม้กระทั่ง 

บทสวดมนต์ท่ีน�ามาใช้ก็เป็นการน�าเอาบทพระปริตรที่มีอยู ่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาเป็น 

กรอบส�าคัญในการจัดพิธีกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนั้น

เป็นการจัดพิธีกรรมที่มีพื้นฐานจากหลักฐานและค�าสอนของพระพุทธศาสนา เมื่อท�าความเข้าใจ

และน�าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดคุณค่าอย่างมากมายทั้งแก่ตนเอง คือ มีความมั่นใจหลังจากการเข้า

ร่วมพิธีกรรมแล้ว และในส่วนสังคมพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮนี้สามารถ

ให้คุณค่าในด้านของการสร้างความสามัคคีให้เกิดกับครอบครัวและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการน�าไปปฏิบัติ

ควรศึกษาหลักค�าสอนท่ีปรากฏในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ  

และน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ

2) ข้อเสนอในงานวิจัย

(1) ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนากับพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห ์

ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

(2) ศึกษาจิตวิทยาท่ีปรากฏในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

(3) การบูรณาการหลักค�าสอนท่ีปรากฏในพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่ออายุค�้าโพธิ์ค�้าไฮ

ในการสร้างสันติสุขในชุมชน
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