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การศึกษาวิเคราะห์ ใบเซียมซีทสะท้
ี อนวัฒนธรรมความเชือของคนไทย
รั ตนภรณ์ เลิศบัณฑิต

บทนํา
การเสียงเซียมซีเป็ นการเสียงทายรูปแบบหนึงทีรับมาจากจีนซึงมีการพัฒนาขึนโดยมีจุดประสงค์
เพือจะล่วงรู้อนาคตในเรืองต่างๆเช่นเพือดูความอุดมสมบูรณ์ของดินฟ้าอากาศเป็ นต้ นการทํานายดังกล่าว
ยังคงเป็ นการติดต่อกับสิงศักดิ สิทธิทงหลายเพื
ั
อให้ สามารถคาดเดาอนาคตแก้ปั ญหารวมถึงขอคําแนะนํา
แบบส่วนตัวอันเป็ นรูปแบบหนึงของการสือสารภายในบุคคลเซียมซีจึงเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทังทาง
จิตใจและแนวทางปฏิบตั ิตนในชีวิตประจําวัน การเสียงใบเซียมซีเข้ าสูป่ ระเทศไทยได้ มาจากการอพยพมาที
ประเทศไทยของชาวจีนซึงไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าเมือใดแต่คาดการณ์กนั ว่าการเสียงเซียมซีในประเทศ
ไทยมีป ระวัติความเป็ นมากว่า๔๐๐ปี การอพยพของชาวจีน นันมีผลให้ เกิดการปรับเปลียนรูปแบบและ
เนือหาของใบเซียมซีเพือให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมความเชือของคนไทย
เซียมซีเป็ นพิธีกรรมทีสร้ างความสบายใจในเรื องของการเตรี ยมความพร้ อมเพือรับมือกับสิงทีจะ
เกิ ดขึนในอนาคตและช่วยลดความวิตกกังวลสร้ างความเชือมันและทํ าให้ มีกําลังใจซึงส่งผลต่อจิ ตใจ
ร่างกายและวัตถุภายนอก ด้ วยเหตุนีการเสียงเซี ยมซีจึงเป็ นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมความเชื อของ
สังคมไทยอีกประเภทหนึงทีได้ รับความนิยมอย่างมากเนืองจากกระบวนการประกอบพิธีกรรมการเสียง
เซีย มซี มีความคล้ ายคลึงกับ การขอพรจากสิงศัก ดิ สิทธิของชาวไทย ตังแต่ก ารจุดธูป อธิษ ฐาน แต่จะมี
ขันตอนเพิมเติมคือการเสียงใบเซียมซีเท่านัน นอกจากนีความเชือเรืองการทํานายหรื อการดูดวงก็เป็ นสิงที
ดํารงอยู่ในสังคมไทยมาช้ านาน
ด้ วยเหตุนี ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเนือหาในใบเซียมซี และวิเคราะห์เนือหาคําทํานาย
ของใบเซียมซีจากวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๓๑ ใบ เพือทราบถึงวัฒนธรรมความเชือของคนไทยที
ปรากฏในใบเซียมซี
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วัตถุประสงค์
๑. เพือวิเคราะห์เนือหาในใบเซียมซี
๒. เพือวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมความเชือของคนไทยทีปรากฏในใบเซียมซี
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาใบเซียมซีจากวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๓๑ ใบ
ประโยชน์ ทีคากว่ าจะได้ รับ
๑. ทราบเนือหาทีปรากฏในคําทํานายใบเซียมซี
๒. ทราบวัฒนธรรมความเชือทีปรากฏในใบเซียมซี
ผลการศึกษา
๑. เนือหาคําทํานายทีปรากฏในใบเซียมซี
จากการศึกษาใบเซียมซีของวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี มีจํานวน ๓๑ ใบ สามารถแยกเป็ น ใบทีมีคํา
ทํานายดี ๑๓ ใบ คําทํานายปานกลาง ๖ ใบ และคําทํานายไม่ดี ๑๒ ใบ ตามใบเซียมซีหมายเลขดังต่อไปนี
ใบเซียมซีทีดีมคี ําทํานายดี ได้ แก่หมายเลขต่อไปนี
๑
๗
๙
๑๑
๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๑๙
๒๓
๒๕
๒๖
๒๙
รวม ๑๓ ใบ ดังตัวอย่างใบที ๑ ดังนี
ใบทีหนึงพึงหวังดังใจหมาย ได้ เมือพระเตมีย์ศรีวิไล
เสวยมไหสวรรยาณธานี จะทําการสิงใดล้ วนมีโชค
ต้ องโฉลกทัวถ้ วนทุกสิงศรี ถามหาลาภลาภจะถามพูนทวี
อย่าพาทีแม้ ยศปรากฏมา จะมาถึงเนือคู่ชูสวาท
คงไม่ขาดจะได้ สมอารมณ์หา ถึงทุกข์โศกโรคภัยจะคลายคลา
หมันภาวนาพุทธคุณจรู ญใจ ถามของหายว่าจะได้ คืนกลับ
ถามถึงบุตรก็จะนับว่าเป็ นชาย อุปสรรคบ่อกันกางเดินทางไกล จงจําใบนีดีนกั เอย
(ใบเซียมซีที ๑ วัดละหาร)

2

นางสาวรัตนภรณ์ เลิศบัณฑิต 5706613717

ใบเซียมซีทีมีคําทํานายปานกลาง มีใบต่อไปนี
๓
๖
๒๐
๒๒
รวม ๖ ใบ ดังตัวอย่างใบเซียมซีปานกลางใบที ๖ ดังนี

๓๐

๓๑

ใบทีหกตกทีดีครึงซีก คราวเมือองค์พระมหาชนกทรงหลีก
พาตัวปลีกไปผนวชเพศฤาษี จากภริยาน่ารักให้ เป็ นม่าย
ถึงจะร้ ายคงไม่งดหมดความดี จะคิดสิงใดคงจะสมอารมณ์มี
ไม่หลีกเลียงเรืองลาภทรัพย์เงินทอง แต่ต้องจากพ้ นคนทีรัก
เรืองยศศักดิ ยังไม่สมอารมณ์ปอง หมู่อมิตรเกรงขามตามทํานอง
เกิดความต้ องมีชยั ให้ งดงาม ถ้ าจะทํากิจใดไว้ เร่งประกอบ
คงเสร็จชอบดังใจอย่าเข็ดขาม อันความดีจงเร่งประกอบตาม จะช่วยทําให้ ดีใบนีเอย
(ใบเซียมซีที ๖ วัดละหาร)

๒
๒๗

ใบเซียมซีทีมีคําทํานายไม่ดี มีใบต่อไปนี
๔
๕
๘
๑๐
๑๒
๒๘
รวม ๑๒ ใบ ดังตัวอย่างใบไม่ดี ใบที ๒ ดังนี

๑๕

๑๗

๒๑

๒๔

ใบทีสองหมองนักจักชีไข เมือคราวทีพระเตมีย์ราชา
สารถีเอาฝั ง ณ ภาคพสุธา พระมารดาจันเทวีโศกาดูร
คงจะต้ องพลัดพรากจากพีน้ อง ทังเงินทองทีรักจะสูญหาย
เคราะห์ก็ร้ายรีบเร่งสะเดาะพูน นํามันทูลตามประทีปรีบรรเทา
อันลาภยศกําหนดว่ายังข้ อง ทังคู่ครองยังไม่ต้องมันหมายเขา
เร่งระวังให้ ทวตั
ั วของเราเหมือนพระเสาร์ ลงแซงแรงกําลัง
ถามถึงการเดินทางยังมิรอดล่วงตลอดไปดีถงึ ทีหวัง
หมันประกอบชอบเกือบุญยังคงมีหวังต้ องประสบขอจบ เอย
(ใบเซียมซีที ๒ วัดละหาร)

จากการวิเคราะห์เนือหาในใบเซียมซีสามารถแบ่งคําทํานายได้ ออกเป็ น ๙ ประการ ดังนี เนือหา
เกียวกับโชคลาภ ความรัก คดีความ สุขภาพ บุตร บุคคลหรือญาติมิตร ของสูญหาย อาชีพการงาน และ
ด้ านการเดินทาง
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๑.๑. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับโชคลาภ
ในคําทํานายใบเซียมซีจะกล่าวถึงโชคลาภให้ ผ้ มู าเสียวเซียมซีได้ อา่ น ซึงจะปรากฏทังใน
คําทํานายทังในด้ านดีและด้ านไม่ดี ดังนี
ใบเซียมซีที
๑๑
๑๓
๑๖
๒๙
๑๔
๑
๒๖

คําทํานายว่าจะได้ โชคลาภ
ลาภบูชาไหลบ่าเนืองนอง
ลาภสักการหวังได้ ไม่เปลียนแปลง
ถามหาลาภก็ดีพาทีทาย
ถามหาลาภทังหลายทายว่ามาก
ถูกใบนีคงจะดีซึงลาภยศ
สมมโนรถทุกสิงเร่งแสวงหา
จะทําสิงใดล้ วนมีโชค
จะมังมีเงินทองไหลนองมา

ใบเซียมซีที
๒๗
๘
๔
๒๗
๑๐

คําทํานายว่าจะไม่ได้ โชคลาภ
ไม่มีวนั จะได้ ลาภสักการ
ถามถึงลาภอย่าเพิงหมายจะดีกว่า
ทังลาภยศยังปรากฏว่าขัดข้ อง
ไม่มีวนั จะได้ ลาภสักการ
ถามหาลาภใบนีไม่ดีแน่

๒๑
๕

อันลาภยศกําหนดว่ายังขัดข้ อง
ลาภไม่มีอย่าเพิงถามความเกิน

๑.๒. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับความรัก
เนือหาใบเซียมซีทีมีคําทํานายเกียวกับความรักและคูค่ รอง ซึงสามารถแบ่งได้ ๒ ประการ
คือ คํานายทีจะสมหวังในความรัก หรื อเจอคู่ครองทีดี และคําทํานายทีไม่สมหวังในความรักหรื อจะพลัด
พรากจากคูค่ รองของตน ดังนี
ใบเซียมซีที
๑
๑๘
๑๙
๒๖
๑๓
๑๖

ทํานายความรักด้ านดี
ถามหาเนือคูช่ สู วาท
คงไม่ขาดจะได้ สมอารมณ์หา
ยอดพธูคสู่ วาทไม่ขาดห้ อง
หากจะต้ องประสงค์ก็คงเปรม
ทังดวงคูช่ ีวาก็เหมาะหลาย

ใบเซียมซีที ทํานายความรักด้ านไม่ดี
๘
ถามถึงคูส่ ดุ สวาททีมาตร์มอง
ตามทํานองยังมิได้ อย่าประวิง
๒
ทังคูค่ รองยังไม่ต้องมันหมายเขา
๑๒

เรืองเนือคูต่ ้ องพบคนดี
๒๗
คูส่ วาทหมายมาตรแนบอุรา
๑๗
ถามหาคูส่ สู่ มภิรมย์ภกั ตร์
๖
ว่าสมศักดิ แสนสมอารมณ์หมาย

ถามถึงคูช่ ปู ระโลม
ยังไม่สมสนิทนักขอทักเอย
เสียของรักร้ อนใจอย่างไฟผลาญ
เรืองเนือคูอ่ ย่าคิดไม่เป็ นการ
ไม่หลีกเลียงเรืองลาภทรัพย์เงินทอง
แต่จะต้ องพ้ นคนทีรัก

4

นางสาวรัตนภรณ์ เลิศบัณฑิต 5706613717

๒๒

ถามถึงคูร่ ูปไม่สวยแต่รวยทรัพย์ ๕

5

และเนือคูย่ งั ไม่สมอารมณ์ปอง

๑.๓. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับคดีความ
เนือหาใบเซียมซีเ กียวกับ มีคดีความ มีทังทํานายเรื องการต่อสู้คดีความหรื อผลของคดี
ความของผู้เสียงทาย ดังนี
ใบเซียมซีที

คําทํานายด้ านคดีความ

ใบเซียมซีที

คําทํานายด้ านคดีความ

๔

ถามถึงความบ่ชนะอภิเปรย
อย่านิงเฉยทําบุญจุนไว้ เอย

๘

ถามเรืองความนันแหละพอบรรยาย
ชนะได้ แต่ลําบากยากเย็นจริง

๑๐

ความก็แพ้ ผิดปองต้ องประสงค์

๒๙

ถามเป็ นไปตามความทีคดีค้าง
ท่านเป็ นข้ างชนะแน่ไม่แพ้ เขา

๑๖

หรือถามหมายเป็ นความไม่ลามลวน คงจะสู้ได้ แท้ เป็ นแน่นกั
ถึงจะซักจะไซ้ เรืองไต่สวน จงตอบต่อความตามกระบวน ขอจบล้ วนใบนีว่าดีเอย
๑.๔.เนือหาใบเซียมซีเกียวกับสุขภาพ
เป็ นการทํานายเกียวกับสุขภาพของผู้เสียงทายว่ามีสขุ ภาพทีดีหรือมีอาการเจ็บป่ วยนันจะ
หายจากการเจ็บป่ วยหรือไม่ ลักษณะด้ านสุขภาพแบ่งได้ เป็ น ๒ ประเภท คือ ทํานายว่าสุขภาพดี
และไม่ดี ดังนี
ใบเซียมซีที
๑
๓
๑๑
๑๖

คําทํานายว่าสุขภาพดี
ใบเซียมซีที คําทํานายว่าสุขภาพไม่ดี
ถึงทุกข์โศกโรคภัยจะคลายคลา ๔
แม้ นมีโรคประจําจะซําหนัก
แต่ไม่จกั ม้ วยมรณ์วอนเฉลย
พยาธิโรคในกายคลายบีฑา
ถามถึงโรคโชคดีมีเสือมคลาย
แม้ ใบนีถามไข้ วา่ ได้ คลาย

๑.๕. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับบุตร
เนือหาคําทํานายด้ านการมีบตุ ร จะทํานายเรืองเพศของบุตรในครรภ์ของผู้เสียงทาย ว่าจะ
เป็ นผู้หญิงหรือผู้ชาย “ใบใดมีคําทํานายว่าได้ บตุ รชายมักเป็ นใบดี ได้ บตุ รหญิงมักเป็ นใบปานกลาง
หรือไม่ดีซึงเป็ นคตินิยมทางชาวจีน”(๒๕๓๙, น. ๖๓) ปรากฏในใบเซียมซี ดังนี
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ใบเซียมซีที
๑
๑๙
๓๐

ทํานายว่าจะได้ บตุ รชาย
ใบเซียมซีที
ถามหาบุตรก็จะนับว่าเป็ นชาย ๘
ถามถึงบุตรในครรภ์นนว่
ั าชาย
ถามถึงบุตรสุดทีรักทักว่าชาย

ทํานายว่าจะได้ บตุ รหญิง
บุตรในครรภ์ถ้ามีคงเป็ นหญิง

๑.๖. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับญาติมิตร
เป็ นการทํานายเกียวกับญาติมิตร ซึงสามารถแบ่งเนือหาได้ เป็ น ๒ ประเภท คือเนือหาคํา
ทํานายด้ านดี มีก ารทํ านายว่าผู้เ สียงทายจะได้ พบญาติมิตรที ดี ไม่คิดร้ าย เป็ นมิตรที ส่งเสริ ม
ความสุขและให้ ความช่วยเหลือหรื อการทํานายว่าจะคืนดีกับญาติมิตรทีทะเลาะกัน อีกประเภท
เป็ นคําทํานายด้ านไม่ดีเกียวกับญาติมิตร จะทํานายถึงญาติมิตรทีมีจิตใจออกห่างจากผู้เสียงทาย
มิตรทีไม่น่าเชือถือ มิตรทีนําเรืองเดือดร้ อนมาให้ หรือทํานายว่าจะพลัดพรากจากญาติมิตร ปรากฏ
ในใบเซียมซีดงั ต่อไปนี
ใบเซียมซีที
๓
๓๑

คําทํานายเกียวกับญาติมติ รในด้ าน
ดี
แต่พีน้ องญาติมิตรพากันชอบ
ทีโกรธครอบก็จะคลายหายโทษา
ถามความรุนแรงทีแตกฉาน
คือพีน้ องทีวิวาทขาดสําราญ
อีกไม่นานดอกจะดีเหมือนดังเดิม

ใบเซียมซีที
๒๑
๕
๑๒
๒๗

คําทํานายเกียวกับญาติมติ รในด้ าน
ไม่ดี
ท่านผู้ใดเสียงได้ใบนี
คงจะต้ องพลัดพรากจากพีน้ อง
ถามถึงญาติพีน้ องจะต้ องจาก
เสียของรักเพือนสนิทคิดตะแบง
ตลบตะแลงกล่าวล่อก่อให้ เมา
มีศตั รูไม่น้อยคอยเทียวตาม
จะใส่ความให้ เราเข้ าอบาย

๑.๗. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับของทีสูญหาย
เป็ นคําทํานายเกียวกับสิงของของผู้เสียทายจะสูญหายหรือทํานายว่าสิงของทีสูญหายไป
แล้ วว่าจะได้ คืนหรือไม่ ปรากฏในใบเซียมซี ดังนี
ใบเซียมซีที

ทํานายว่าสิงของทีสูญหายจะได้ คืน

ใบเซียมซีที

ทํานายว่าสิงทีสูญหายจะไม่ได้
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๒๙

ถามของหายคนพรากไปจากเรา
จะพบเข้ าไม่ช้าอย่าตกใจ
ของหายลับกลับได้ อย่างฉงน
ถามของหายว่าจะได้ คนื กลับ
ของหายลับกลับมาไม่ต้องขอ
ของทีรักแม้ นหายไปเก่าก่อน
ย่อมกลับจรมาสนองไม่ต้องหา

๒๒
๑
๑๘
๒๐

รับกลับคืนหรือสิงของจะสูญ
หาย
ถามของหายย้ ายยักไปจากที
ว่าไม่มีได้ คืนอย่าขืนถาม
ถามของหายไม่พบประสบเลย
แม้ นเสียงถูกใบนีไม่ดีแล้ ว
ต้ องคลาดแคล้ วของรักจากอุรา
ทังเงินทองของรักจะหายสูญ
ของทีรักจะถูกลักลอบหนี

๒๗
๓๐
๒๔
๒๑
๕

๑.๘. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับอาชีพการงาน
มีการทํานายเกียวกับอาชีพการงาน ว่าผู้เสียงทายจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้ าทีการงาน
หรือประสบความสําเร็จในหน้ าทีการงานแล้ วมีชีวติ ทีดี นอกจากนียังขอให้ ผ้ เู สียงทายปรึกษาหารือ
ผู้ทีเคารพนับถือ จึงจะประสบความสําเร็จปรากฏในใบเซียมซีดงั นี

ใบเซียมซีที
๖
๑๐
๑๔
๑๕

คําทํานายเกียวกับอาชีพการงาน
ถ้ าจะทํากิจใดไว้ เร่งประกอบ
คงเสร็จชอบดังใจอย่าเข็ดขาม
ทํากิจใดก็จะเศร้ าเยาว์ความดี
ถึงค้ าขายทางบกตกเจริญ
ทังกิจการจงระวังเรืองผู้ใหญ่
จะพลอยไปเห็นด้ วยช่วยคนพาล

ใบเซียมซีที
๓๐

๒๐

คําทํานายเกียวกับอาชีพการงาน
ถามการงานทีกําลังกระทําอยู่
ท่านจงรู้ดงั จะแจ้ งแหล่งเฉลย
ในตอนต้นจะไม่มีผลดีเลย
ผลชดเชยท่านไซร้ เมือปลายมือ
กอปรกิจใดน่าสนุกทุกข์สขุ มี
คราวละทีให้ ผลสลับกัน

๑.๙. เนือหาใบเซียมซีเกียวกับการเดินทาง
ได้ ทํานายเกียวกับการเดินทางว่าช่วงนีหากเดินทางไกลจะปลอดภัยหรือไม่ นอกจากนียัง
ทํานายอีกว่า เดินทางไปทางทิศใด ถึงจะดี ปรากฏในเนือหาใบเซียมซีดงั นี
ใบเซียมซีที

ทํานายเกียวกับการเดินทาง

ใบเซียมซีที

ทํานายเกียวกับการเดินทาง
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๑
๔

อุปสรรคบ่กนกางเดิ
ั
นทางไกล
การเดินทางต่างถินอย่าไคลคลา
ทางนาวาห้ ามขาดอย่ายาตร์เลย

๑๘
๒๑

การเดินทางกลางไพรคงได้ กลับ
ถามถึงการเดินทางยังมิรอดล่วง
ตลอดไปถึงทีหวังมัน

๒. วิเคราะห์ภาพสะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมความเชือของสังคมไทยจากใบเซียมซี
จากการศึก ษาวรรณกรรมใบเซี ย มซีจ ากวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี จํ านวน ๓๑ใบ ทํ าให้ เ ห็น
วัฒนธรรมความเชือของคนไทยได้ หลากหลาย เพราะเนืองจากผู้แต่งใบเซียมซีได้ นําเรืองราว แนวคิด ความ
เป็ นอยู่ ความเชือของคนไทยมาใส่ไว้ ในใบเซียมซี ซึงทําให้ เกิดภาพสะท้ อนด้ านวัฒนธรรมความเชือของ
สังคมไทย ดังนี
๑. ความเชือทางพระพุทธศาสนา
“สังคมไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเป็ นทีนับถือของชาวไทยมาตังแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย และแม้ ว่า
ในระยะต่อมาสังคมไทยจะมีศาสนาและลัทธิศาสนาอืนเข้ ามาเผยแพร่ แต่คนไทยส่วนมากก็ยังคง
เป็ นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาถึง 95 เปอร์ เซ็นต์” (บรรเทิง พาพิจิตร, ๒๕๔๙, น.๒) ใน
ศาสนาพุทธจะมีหลักธรรมคําสอนอยู่ 3ประการ ได้ แก่ สอนให้ ละเว้ น ความชัวและทําจิตใจให้
บริสทุ ธิ และสอนให้ ทกุ คนประพฤติดในหลั
ี
กคําสอนของพระพุทธศาสนาทีสอนว่า “ทําดีได้ ดีทําชัว
ได้ ชวหมายความว่
ั
าเมือเราเริมคิดทําความดีมนั ก็ย่อมจะดีไปตลอดทังจิตใจทางวาจาทางกายใน
ขณะทีทําอยู่ก็มีความสุขใจ”สังคมไทยมีความเชือเรืองกฎแห่งกรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (๒๕๕๕,
น.๗) ได้ ให้ ความหมายของกรรมไว้ ว่า “การกระทําทีประกอบด้ วยเจตนาจะแสดงออกทางกายก็
ตามวาจาก็ตามหรืออยู่ในใจก็ตามเป็ นอดีตก็ตามปั จจุบนั ก็ตามอนาคตก็ตามดีก็ตามชัวก็ตามเป็ น
กรรมทังนัน”นอกจากนันคนไทยยังเชื อในเรื องของการเวีย นว่ายตายเกิ ด และเรื องบาปบุญ ซึง
ปรากฏในเห็นในวรรณกรรมใบเซียมซี ดังนี
๑.๑. ความเชือเรืองวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, น.๑๑๑๓-๑๑๑๔) ได้ ให้ ความหมายของ
คําว่าสงสาร ไว้ วา่ “การเวียนว่ายตายเกิด,การเวียนตายเวียนเกิด” คนไทยเชือว่าทุกคนเกิดมาแล้ วก็
ต้ องตาย พอตายแล้ วก็เกิดใหม่ แล้ วตายอีก คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เพือชดใช้ กรรม
ฉะนันเมือเกิดมาจึงต้ องเร่งสร้ างส่วนบุญส่วนกุศลเพือให้ หลุดพ้ นจากสิงเหล่านี ดังความว่า
จงประกอบการบุญ
อุดหนุนเกือเพือเอาไว้ ข้างหน้ าปรกาล
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คงจะช่ วยพาคนพ้ นสงสาร
กุศลสนานส่งจํานําไว้ เอย
(ใบเซียมซีท๒๓
ี วัดละหาร)

คนไทยเชือว่าหากชาติก่อนทําบุญทํากุศลมา ชาตินีก็จะทําให้ มีชีวิตทีดี มีความสุขสมบูรณ์
ในข้ อความว่า
ทังต้ นปลายใบนีว่าดีหนา
มีกุศลผลบุญตามหนุนมา
มีเนือนาแบ่งบุญคอบหนุนรอง
(ใบเซียมซีท๒๖
ี วัดละหาร)

๑.๒. ความเชือเรืองทําดีได้ ดี ทําชัวได้ ชวั
สังคมไทยมีความเชือว่าใครทําดีก็ต้องได้ รับผลดีตอบสนองอย่างแน่นอน และใคร
ทีทําชัวก็ต้องได้ รับผลชัวตอบสนองเช่นกัน จะต่างกันก็แต่วา่ จะช้ าหรือเร็วกว่ากันเท่านัน ดังนันคน
ไทยจึงมีความเชือเรืองการสะสมบุญว่าหากผู้เสียงทายต้ องการจะมีชีวิตทีดียิงขึน จะต้ องสร้ างบุญ
สร้ างกุศลไว้ ดังความว่า
มาตร์ แม้ นให้ ยิงเป็ นมิงขวัญ
จงให้ ทานบําเพ็ญศีลกอรปกุศล
กิจการจะดียิงมงคลจรดลทางไกลดี
(ใบเซียมซีท๑๑
ี วัดละหาร)

ข้ อความในใบเซียมซีตอ่ ไปนีจะแสดงถึงความเชือว่าหากประสบเคราะห์ร้าย ให้
หมันทําบุญทําทาน เพราะการทําบุญจะช่วยแก้ ไขให้ จากเคราะห์ร้ายกลายเป็ นดี หรืออาจทําให้
เคราะห์ร้ายทีจะเกิดขึนอย่างรุนแรงจะเบาลงเมือทําบุญ
อันลาภยศกําหนดว่ายังข้ อง
ทังคูค่ รองยังไม่ต้องหมันหมายเขา
เร่งระวังให้ ทวตั
ั วของเราจะเกิดลางร้ ายภัยทวี
ถามถึงการเดินทางยังมิรอด ล่วงตลอดไปถึงทีหวังมัน
ประกอบความชอบเกือกูลอุดหนุนผู้อืนคงได้ ความชอบเมือภายปลายมือ
จงเร่ งทําบุญเถิดจะเกิดผล เอย
(ใบเซียมซีท๒๑
ี วัดละหาร)
๒. ความเชือเรื องโชคชะตา
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ในหนังสือกรรมและการเวียนว่ายตายเกิ ด (พระชาญชัย อธิปัญ โญ,๒๕๔๖,น.๓๖) ได้
กล่าวถึงเรื องของโชคชะตาว่า “การหวังให้ โชคช่วยอํานวยผลเป็ นความหลงและความเขลา ซึง
ความหลงในเรื องเหล่านี มีเ หตุมาจากความหลงในการใช้ ชีวิต หลงบริ โภคไปตามกระแสนิย ม
เพือให้ เห็นว่าเป็ นคนทันสมัย”ในสังคมไทยมีคนจํานวนมาก เชือว่าชีวิตของตนขึนอยู่กับโชคชะตา
ราศี หากโชคดีหรือโชคช่วย อาจจะดลบันดาลให้ ได้ รับสิงดี หากโชคร้ ายอาจจะประสบสิงทีไม่ดี ผู้ที
เชือนีจะเป็ นคนชอบเสียงโชครอให้ โชคชะตาช่วยหรื อหวังพึงโชคชะตา จากข้ อความในเซี ยมซี
ต่อไปนีสะท้ อนให้ เห็นสังคมไทยทีมีความเชือว่า บุคคลทีต้ องพลัดพรากจากครอบครัวหรื อโดนใส่
ความ แม้ กระทังการเจอเรืองร้ ายต่างๆ ในชีวิตนัน มาจากโชคชะตาทีมีสว่ นทําให้ เกิดความทุกข์
ใบทีสิบห้ าชะตาร้ ายได้ กําสรด
คราวมโหสถถูกพวกปราชญ์ สาดความเสีย
ต้ องจากบุตรภรรยาน่าอ่อนเพลีย
แสนระเหียห่วงโศกตกระทม
(เซียมซีใบที๑๕ วัดละหาร)

จากข้ อความใบเซียมซีตอ่ ไปนี สือให้ เห็นว่าการทีบุคคลประสบกับปัญหาหรือความทุกข์ ก็
จะคิดว่ามาจากโชคชะตาทีตกตํา
แม้ นเสียงถูกใบนีไม่ดีแล้ ว
ต้ องคลาดแคล้ วของรักจากอุรา
จะเสียสิงใหญ่โตโทนัสสา
พาลาก็จะมัวเกลือกกลัวตน
โชตทีร้ ายก็บนั ดาลให้ เต็มเปี ยม
(ใบเซียมซีท๒๔
ี วัดละหาร)

๓. ความเชือเรืองการสะเดาะเคราะห์
การสะเดาะเคราะห์ คือ การแก้ ดวงชะตาอย่างหนึง ทีทําให้ จากเรื องร้ ายกลายเป็ นดี การสะเดาะ
เคราะห์เป็ นความเชือโบราณอย่างหนึง ว่าจะเสริมดวงชะตาให้ ดียิงขึน ซึงสามารถทําได้ หลายวิธี เช่น การ
ถือศีล การถวามสังฆทาน การให้ ทานแก่คนยากไร้ การทําบุญโรงศพ เป็ นต้ น จากการศึกษาใบเซียมซีทําให้
เห็นความเชือเรืองการสะเดาะเคราะห์ของคนไทย ว่าการทําบุญจะสามารถทําให้ เคราะห์ร้ายเบาลงได้ ดังนี
ถูกใบนีมีทํานายว่าร้ ายกัน เสียของรักร้ อนใจอย่างไฟผลาญ
ไม่มีวนั จะได้ รับลาภสักการ เรืองรําคาญจะได้ รับสดับความ
ถามของหายย้ ายยักไปจากที ว่าไม่มีได้ คืนอย่าขืนถาม
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มีศตั รูไม่น้อยคอบเทียวตาม จะใส่ความให้ เราเข้ าอบาย
จงระวังตังหน้ าอุตส่าห์แสวง ทําบุญแรงเคราะห์ น้อยจะพลอยหาย
หนักเป็ นเบาได้ หน่ อยค่ อยสบาย ถึงเคราะห์ หลายบุญแรงแบ่ งเบา เอย
(ใบเซียมซีที ๒๗ วัดละหาร)

เคราะห์จะร้ ายแท้ จริงเห็นประจักษ์ ชีพทีรักแทบจะม้ วยด้ วยเคราะห์กรรม
จงรีบเร่ งจัดแจงเครืองบัดพลี ไปไว้ ทีสามแพร่ งทางวางให้ ขํา
และปล่อยสัตว์ทีเหมาะสะเดาะซํา คงจะบําบัดขจัดให้ คลาดคลาย
(ใบเซียมซีท๘ี วัดละหาร)

คงจะต้ องพลัดพรากจากพีน้ อง ทังเงินองของรักจะสูญหาย
เคราะห์ก็ร้ายรีบเร่งสะเดาะพูน นํามันทูลตามประทีปรีบบรรเทา
(ใบเซียมซีที ๒ วัดละหาร)

๔. ความเชือเรืองสิงศักดิ สิทธิ
ในพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, น.
๑๑๙๑) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคํ าว่าสิ งศัก ดิ สิ ท ธิ ไว้ ว่า “สิ งหรื อ ภาวะที เชื อว่า มีอํ านาจเหนื อ
ธรรมชาติ สามารถบันดาลให้ เป็ นไปหรือสําเร็จได้ ดงั ปรารถนาตามความเชือของคนไทย” คนไทย
เชือว่าการได้ กราบไหว้ สงศั
ิ กดิ สิทธิจะทําให้ ได้ รับในสิงทีอธิษฐานหรื อช่วยแก้ ไขความทุกข์ให้ ผ่อน
คลายไป ตัวอย่างดังใบเซียมซีที๑๒ ดังนี
จงเร่ งประกอบเครื องสักการะ ถวายพระขอพรถอนพระเสาร์
สิงทีชัวก็จะค่อยคอยบรรเทา แล้ วเร่งเอาเวลาบูชาโคม
(ใบเซียมซีท๑๒
ี วัดละหาร)
ควรบูชาพุทธรู ปด้ วยเครื องทรง ถามหาลาภใบนีไม่ดีแน่
ความก็แพ้ ผิดปองต้ องประสงค์ หากตังจิตตังใจให้ มงคงพอจํ
ั
านงบรรเทาตัวเรา เอย
(ใบเซียมซีที ๑๐ วัดละหาร)

๕. ความเชือเรืองขวัญ
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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, น.
๑๖๙) ได้ ให้ ความหมายของคําว่าขวัญไว้ ว่า “สิงทีไม่มีตวั ตน เชือกันว่ามีอยู่ประจําชีวิตของคน
ตังแต่เกิดมา ถ้ าขวัญอยู่กบั ตัวก็เป็ นสิริมงคล สุขสบายจิตใจมันคง ถ้ าคนตกใจหรื อเสียขวัญ ขวัญ
จะออกจากร่างไป ซึงเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็ นต้ น ทําให้ คนนันได้ รับผลร้ ายต่างๆ”
คนไทยมีความเชือเรืองขวัญมาก หากประสบเหตุการณ์ร้ายแรง แต่ถ้ามีขวัญกําลังใจทีเข้ มแข็ง ก็
จะไม่ทําให้ เกิดความวิตกกังวลความเชือนีปรากฏใบเนือหาใบเซียมซีที ๔ ดังนี
ถ้ าผู้ใดเสียงได้ โดยใบนี ความไม่ดีก็จะมีเสียศรีขวัญ
จะพลัดพรากจากญาติพนั ธุ์
(ใบเซียมซีท๔ี วัดละหาร)

สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์เนือหาในใบเซียมซีจํานวนทังหมด ๓๑ ใบ จากวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ได้ ผล
สรุปออกมา ๒ ประการ ได้ แก่ประการแรก วิเคราะห์เนือหาคําทํานายทีปรากฏในใบเซียมซีสามารถแยกเป็ น
ใบทีมีคําทํานายดี๑๓ใบคําทํานายปานกลาง๖ใบและคําทํานายไม่ดี๑๒ใบ ลักษณะเนือหาทีปรากฏในใบ
เซียมซีสามารถแบ่งได้ เป็ น ๙ ได้ แก่เนือหาเกียวกับโชคลาภความรักคดีความสุขภาพบุตรบุคคลหรื อญาติ
มิตรของสูญหายการงานอาชีพและด้ านการเดินทาง ซึงการทํานายในแต่ละเนือหาก็จะมีทังด้ านดีและไม่ดี
ประการทีสอง วิเคราะห์ภาพสะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมความเชือของสังคมไทยจากใบเซียมซี ซึงจากการ
วิเ คราะห์ ทํ าให้ เ ห็น วัฒนธรรมความเชื อของสังคมไทยจํ านวน ๙ ข้ อ ดังนี ประการแรก ความเชื อทาง
พระพุทธศาสนา มีทงความเชื
ั
อเรืองวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดและเรืองการทําดีได้ ดี ทําชัวได้ ชวั ความ
เชื อดัง กล่ า วข้ างต้ นนั น เป็ นความเชื อที พบมากที สุด ในใบเซี ย มซี ซึ งทํ า ให้ เห็ น ว่า ความเชื อทาง
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นความเชือทีจูงใจให้ ทุกคนหมันทําความดี คนที
เชือเรืองของกรรมจะได้ เปรี ยบกว่าคนทีไม่เชือเรื องนี เพราะคนทีเชือนันย่อมสามารถอดทนยอมรับความ
ทุกข์ยากลําบาก ความผิดหวังหรื อเคราะห์ร้ายทีเกิดแก่ตน เพราะมีความเชือว่าเป็ นผลกรรมทีตนได้ เ คย
กระทําไว้ ในอดีต คนเหล่านีจะยึดมันอยู่ในความดีตอ่ ไป จะเป็ นผู้ทีสามารถให้ อภัยแก่ผ้ อู ืนได้ และจะเป็ นผู้ที
มีหิริโอตัปปะ ประการทีสอง เป็ นความเชือเรืองโชคชะตาประการทีสาม ความเชือเรื องการสะเดาะเคราะห์
ประการทีสี ความเชือเรืองสิงศักดิสิทธิ และประการสุดท้ าย ความเชือเรืองขวัญ
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