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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คำนำ
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานวิจัย ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดรูปสัตว์ เช่น ทวดงู ทวดเสือ ทวดช้าง
ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ในกรณีศึกษาเรื่องทวดพื้นที่จั งหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง เพื่อศึกษา
ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวด เพื่อศึกษาอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอิทธิพลของทวดรูปสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและตรัง เพื่อ
เป็นประโยชน์สาหรับท้องถิ่นและชุมชน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวัฒ นธรรม และสามารถนาไป
อ้างอิง สาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้
ศศลักษณ์ ทองขาว
มกราคม ๒๕๖๒
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น เป็นการศึกษา
วัฒนธรรมรากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง “ทวด” อันเป็นวิญญาณนิยม (Animism) ที่มีส่วนผสมของความ
เชื่อ (Beliefs) มานา (Mana) หรือรากความเชื่อเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ (Totemism) อันส่งผลให้เกิดรูปแบบ
ทางความนึ กคิด ความเชื่อทางจิตวิญ ญาณทวดรูปสัตว์ เช่น ทวดงู ทวดเสื อ ทวดช้าง ที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒ นธรรมท้ องถิ่น งานวิจัยชิ้ นนี้ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณ ภาพ (Qualitative research method)
กรณีศึกษาเรื่องทวดพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง เพื่อศึ กษาตานานและรูปแบบทางความเชื่อ
เกี่ยวกับทวด เพื่อศึกษาอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อศึกษาการกระจายตัวของ
อิทธิพลของทวดรูปสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและตรัง เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับท้องถิ่น
และชุมชน เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาข้อ มูลเชิงลึก ข้อมูลที่จัดเก็บจึงมีลักษณะหลากหลาย
โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ จากคาบอกเล่า มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าและการ
สังเกตการณ์ ร่วมด้วย และการรวบรวมข้อมูล เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจาก
เจ้าของเรื่อง หรือลูกหลานสายตรง อีกทั้งยังมีเจ้าของพื้นที่ และเจ้าพิธี โดยมุ่งเน้น ไปที่ข้อมูลเชิง
คุณภาพเป็นสาคัญ จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลจากการวิจัย
เป็นรูปแบบความเชื่อจากการสืบค้นและเป็นการขยายรากความรู้เดิมของทฤษฎี Totemist จากอดีต
มาถึงยุคปัจจุบัน เป็นงานวิจัยที่สามารถดารงไว้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรม ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับทวด ที่
อาจสูญหายไปกับกาลเวลา และสามารถอธิบายได้ถึงแหล่งที่มา และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้อย่างแนบแน่น อีกทั้งเมื่อกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบสานกันมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ต่อไป
ในอนาคตอีกยาวไกล จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นเคียงคู่ประเทศชาติตลอดไป
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Abstract
Tuat spiritual beliefs that influence local culture has a great influence on local
culture. It is another study of the cultural roots of beliefs about the "great" spirit
(Animism) that has a mixture of beliefs, mana, or the root of the beliefs in sacred
animals (Totemism). That results in a pattern of thoughts, spiritual beliefs, great
animals. This research uses qualitative research method, case studies of greatgrandparents in Songkhla, Phatthalung, and Trang provinces to study myths and beliefs
about greatness. To analyze the influence of excellent importance on local culture
and to explore the distribution of the power of significant animal figures in Songkhla
province Phatthalung and Trang to be useful for local and community. This research
requires studying insights; therefore, the information that is collected is diverse. By
focusing on qualitative data from interviews from hearsay, narrative, and observations,
the collection of data arises from the analysis and synthesis of content from the
subject-owner or direct descendants. There is also the owner of the area and the
ceremony by focusing on the quality of information as necessary. From analysis
Synthesized by a qualitative research process, the result of the research is a belief
model based on the search and an extension of the original knowledge of the
Totemist theory from the past to the present day. This research can maintain the roots
of culture through stories about great-grandparents that may be lost with time and can
explain the source And the relationship of local culture. Also, when becoming a local
culture that has continued, it will likely continue in the future for a long time until
becoming a local tradition alongside the nation forever.
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บทที่ ๑
บทนำ
ที่มาและความสาคัญของหัวข้อวิจัย
มนุษย์ในสมัยก่อนดาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติน้อยมาก
มนุษย์จึงตกอยู่ภายใต้การครอบงาในอานาจของธรรมชาติโดยสมบูรณ์แบบ ทุกคนล้วนเกิดความกลัวต่อ
สิ่งที่ตนไม่รู้ ไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลการกาเนิดในสิ่งเหล่านั้นได้ ปรากฏการณ์ต่างๆ หลายอย่างที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจึงล้วนได้รับการอธิบายว่าเป็นการเกิดขึ้นจากอานาจของสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออานาจ
ลึ ก ลั บ ที่ มี พ ลั งเหนื อ ธรรมชาติ เป็ น ผู้ ก ระท า เช่ น การเกิ ด กลางวั น กลางคื น ฝนตก พายุ น้ าท่ ว ม
แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น
สุจิตรา อ่อนค้อม, มณี พยอมยงค์ และจุรี จุลละเกศ ได้ร่วมกันอธิบายถึงปรากฏการณ์ในข้างว่า
มนุษย์ในสมัยก่อนดาเนินชีวิตแบบง่ายๆ มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลยก็ว่าได้
มนุษย์ในระยะแรกเริ่มจึงตกอยู่ภายใต้อานาจของธรรมชาติโดยสมบูรณ์ โดยเชื่อว่ามีสิ่งที่ทรงอานาจอยู่
เหนือมนุษย์อีกที เช่น อานาจดิ น ฟ้า อากาศ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถรู้ว่าเกิด
จากอะไร หลายปรากฏการณ์ ทั้ งน่ ากลั ว และน่ า มหั ศ จรรย์ มนุ ษ ย์ จึ งเต็ ม ไปด้ ว ยความรู้สึ ก กลั ว ต่ อ
ธรรมชาตินั้นๆ ขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกยอมรับและเชื่อถือในอานาจสิ่งเหล่านั้นไปด้วย ซึ่งความเชื่อ
ในเรื่องนี้เข้าเค้ากับความเชื่อในยุคก่อนพระเวทในอินเดีย อันมีลักษณะความคิดและความเชื่อในแบบ
วิญญาณนิยม หรือ Animism คือถือและเข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ เช่น ดิน น้า ลม ไฟ
ต้นไม้ใหญ่ และภูเขาเป็นอาทิ วิญญาณเช่นกล่าวนี้สามารถที่จะให้คุณและให้โทษแก่มนุษย์ได้ (สุจิตรา
อ่อนค้อม, ๒๕๔๒, มณี พยอมยงค์, ๒๕๒๙, และจุรี จุลละเกศ, ๒๕๒๙)
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ภิญโญ จิตต์ธรรม และเอมอร บุญช่วย ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงรูปแบบพลัง
อานาจลึกลับเหนือธรรมชาติอันมีผลต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์ ไว้ร่วมกันว่า ในสมัยโบราณเมื่อมนุษย์
ประสบภัยธรรมชาติไม่สามารถต่อต้านได้ก็นึกเอาว่าเป็นเพราะผีหรือเทวดาซึ่งมีอานาจอยู่เหนือตนเป็นผู้
บันดาล ซึ่งมนุษย์เชื่อจริงๆว่ามีอานาจลึกลับบันดาลให้เกิดผลดี ผลร้าย จึงเกรงกลัวอานาจนั้นและคิดว่า
ทาอย่างไรจึงจะไม่ถูกลงโทษ ทาอย่างไรจึงเกิดผลดีและเกิดความสุขแก่ตนเอง อานาจที่กล่าวมาข้างตนนี้
เรียกว่า มานา ซึ่งหมายถึงอานาจเหนือธรรมชาติ หรือการกระทาของวิญญาณที่มีผลต่อการกระทาของ
มนุษย์ เป็นความเชื่อในวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น โพลินีเซียน และเมลานีเซียน คาว่า
มานา ปรากฏครั้งแรกในพจนานุกรมศัพท์ฮาวาย โดยแปลว่ า อานาจ อานาจเหนือธรรมชาติ หรือ
อานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประวัติของคานี้มีความซับซ้อน ความคิดเกี่ยวกับมานา เป็นสิ่งที่นักมานุษยวิทยา
สนใจเนื่องจากเหตุผล ๓ ประการ คือ (หนึ่ง) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพลังของธรรมชาติที่มองไม่เห็น หรือ
พลังส่วนตัวของบุคคล (สอง) การศึกษาเรื่องมานา เกิดขึ้นโดยนักคิดแนววิวัฒนาการที่พยายามอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและเวทมนต์ และ(สาม) ความเชื่อมานา เป็นความเชื่อที่ใกล้เคียงกับความเชื่อ
ของชนพื้น เมืองในอเมริกา นอกจากนี้ มานา ยังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอานาจนอกเหนือการ
ควบคุมของมนุ ษย์ หรือเป็ นสิ่ งที่ธ รรมชาติควบคุมไม่ได้ มานา คืออานาจเหนือธรรมชาติ แต่ส าแดง

บทที่ ๑ บทนา ๑๐
อิทธิฤทธิ์เชิงรูปธรรม โดยอาศัยธรรมชาติหรือเข้าสิงร่างของมนุษย์ มานาจึงล่องลอย ไม่มีที่อยู่ถาวร
สามารถเข้ าสิ งอะไรก็ ได้ ความเชื่อเรื่อ ง “ทวด” ของทางภาคใต้ในไทยจึงจัดว่าเป็ นมานาชนิ ดหนึ่ ง
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ๒๕๕๙, ภิญโญ จิตต์ธรรม, ๒๕๒๒, และเอมอร บุญช่วย, ๒๕๔๔)
ทวด (Tuat) สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงอานาจหรือ มานา (Mana) ในแบบฉบับไทยท้องถิ่นภาคใต้ คือ
หนึ่งในรากและความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่เสมอมาทุกยุคทุกสมัย
เราสามารถที่จะพบตานานและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีบรรพบุรุษ หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า
“ทวด” ได้อย่างแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะย่านบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัด
สงขลาไปจนถึงในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยเข้าใจกันว่า ทวด หมายถึง ดวงวิญ ญาณที่
มีเดชานุภาพสูงต้องมีการปฏิบัติบูชาเอาใจจึงจะให้คุณและให้โทษหากมีการล่วงละเมิด ทวดปรากฏใน
หลายรูป คือ ทวดที่เป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทพ เช่น ทวดงู ทวดจระเข้ อาทิ ทวดงูพญาขันตามความเชื่อของ
ชาวบ้ านในตาบลพญาขัน ธ์ อาเภอเมืองพั ทลุ ง จังหวั ดพั ทลุ ง ทวดงูพ่อตาหลวงรอง ตาบลสทิ งหม้อ
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทวดแหลมจาก ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ทวด
คลองนางเรียม ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทวดหัวเขาแดง (ทวดจระเข้) คือพ่อค้าจีน
เดิมชื่อ “กิ้ม” เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับปู่เจ้าเขาเขียว เดิมชื่อ “โหม่งซัน” ซึ่งทั้งสองมีความสัมพันธ์กับ
ทวดหุม ทวดที่ปรากฏในรูปคน เช่น ทวดหุม จังหวัดสงขลา หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี และ
ที่วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา แต่ทวดถ้าเป็นหญิงจะเรียกเจ้าแม่ เช่น เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
และเจ้าแม่ไทรทอง จังหวัดนราธิวาส (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ๒๕๒๙, และเอมอร บุญช่วย, ๒๕๔๔)
ตานานทวด อาทิ (๑) ตานานทวดงูพ่อตาหลวงรอง ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ตามคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่แต่เดิมนั้นว่า ตาหลวงรองเป็นคนมีน้าใจไมตรีและมีคุณธรรมสูง
นอกจากนี้ยังประกอบคุณงามความดีเอาไว้มาก กล่าวคือ สร้างกรรมขาวหรือผลบุญเอาไว้อย่างใหญ่
หลวง ชาวบ้านที่นี่ล้วนนับถือในคุณงามความดีที่ท่านเคยมี พอครั้งท่านตาหลวงรองสิ้นอายุบนโลกใบนี้
ไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดเป็น “ทวด” อันหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมเคารพกราบไหว้บูชา กล่าวคือ
ได้มาเกิดเป็นงูทวดที่ชื่ อ “ทวดตาหลวงรอง” หรือ “ทวดตารอง” คนต่างถิ่นนิยมเรียนว่า “งูทวดพ่อตา
หลวงรอง” ดังอักษรที่ลงไว้ตรงบริเวณฐานของประติมากรรมเคารพบูชา
(๒) ตานานทวดแหลมจาก ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งชาวบ้านใน
บริเวณดังกล่าวล้วนเชื่อกันว่า ทวดแหลมจากมีรูปกายเป็นจระเข้ใหญ่ มีถ้าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งเป็นที่อาศัย
ที่ซึ่ง ณ ถ้าแห่งนี้เองชาวบ้านล้วนเชื่อกันว่าภายในมีทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเงินทอง ถ้วยชามที่เป็น
ทองคาฝังเอาไว้อยู่ภายในเป็นจานวนมาก และภายในถ้านี้ยังปรากฏว่ามีเข้ใหญ่เฝ้าถ้า(จระเข้ใหญ่เฝ้า
ถ้า) ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจระเข้เจ้าและศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งขนานนามให้ว่า “ทวดแหลมจาก” มีหน้าที่
เฝ้าปกปักรักษาทรัพย์สมบัติดังกล่าว คนแต่ครั้งโบราณหรือชาวบ้านในสมัยก่อนจะสามารถเข้าไปหยิบ
ยืมทรัพย์สมบัติต่างๆของทวดแหลมจากได้ในยามขัดสนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องนามาคืนในระยะเวลาที่
กาหนด ครั้งกาลต่อมามีคนพาลเข้าไปหยิบยืมทรัพย์ของทวดแล้วไม่ได้นาไปใช้คืนให้ ทวดจึงโกรธและ
ปิดถ้าลงด้วยหินก้อนขนาดใหญ่ตรงบริเวณปากทางเข้า ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถเข้าไปหยิบยืม
ทรัพย์สมบัติของทวดได้อีก ปัจจุบันชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ยังเชื่อ ว่าทวดแหลมจากในรูปของ
จระเข้ทวดขนาดใหญ่ยังคงสถิตอยู่ภายในถ้าแห่งนั้น
(๓) ตานานทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เชื่อกันว่า
ทวดช้าง หรือ พ่อทวดช้าง สถิตอยู่ในเขารูปช้าง ชาวบ้านในแถบนี้ล้วนเชื่อว่าทวดช้างเป็นทวดศักดิ์สิทธิ์
ในรูปของพญาช้างใหญ่ นิยมเคารพกราบไหว้บูชามาช้านานแล้ว และเชื่อตกทอดกันว่าพ่อทวดช้างจะ

บทที่ ๑ บทนา ๑๑
ช่วยดลบันดาลให้สามารถดารงชีพอยู่อย่างปลอดภัยและเป็นสุขได้ โดยจะทาการบวงสรวงท่านทุกปี
(ราววันที่ ๙-๑๘ สิงหาคมของทุกปี)
(๔) ตานานทวดตาเดียว หรือเจ้าพ่อตาเดียว (ทวดในรูปคน) คือ ทวดศักดิ์สิทธิ์ในรูปคนผู้ทา
หน้าที่ป้องปกคุ้มครองชาววิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง พบเป็นศาลสาหรับสถิตบูชา
ปรากฏพบอยู่บริเวณไหล่เขาใกล้ตัวอาคารเรียนของแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ถนนกาญ
จนวณิช ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรูปประติมากรรมเคารพบูชาดังกล่าวหันหน้า
ไปทางทิศตะวันตก โดยเป็นรูปลักษณ์เศียรครูฤาษีตั้งอยู่บนพื้นศาล จุดเด่นที่น่าสนใจก็คือเศียรดังกล่าว
มีดวงตาเพียงข้างเดียว ส่วนด้านหลังเป็นลักษณะของศาลสาหรับสถิตบูชา มีตานานความเชื่อในแบบ
ท้องถิ่นนิยมของที่นี่เล่าว่า ท่านเป็นเจ้ าของพื้นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่แต่ดั้งเดิม ด้วยความเป็น
ห่วงผู้ที่เข้ามาขอใช้สถานที่สาหรับศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ไว้ประกอบสามาอาชีพเลี้ยงตนในอนาคต
ท่านจึงคอยเฝ้าดูแลความปลอดภัยภายในวิทยาลัยให้เป็นปกติสุขดังปัจจุบัน บางคนก็เชื่อว่าหากใครมี
เรื่องไม่สบายใจอะไรก็ขอให้เข้ามาทาการบนบานศาลกล่าวบอกท่านไว้ ท่านก็จะช่วยให้สมดั่งมุ่งหวังทุก
คนไปจนมีการสร้างศาลบูชาท่านเพิ่มจากเดิมมีเพียงศาลเดียวเป็น ๓ ศาลในปัจจุบัน ส่วนการบูชา หรือ
พิธีกรรมในการบวงสรวงท่านนั้นให้ใช้อาหารคาวหวานอะไรก็ได้ แต่ห้ามนาเนื้อหมูมาบูชาเพราะเชื่อว่า
ทวดท่านดารงตนเป็นมุสลิม
นอกจากนี้ ดร.ฉันทัส ทองช่วย ผู้สอนวิชาภาษาไทย และไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม) ได้ร่วมฟื้นอดีตและเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “งูทวด” ในความ
ทรงจาและตามความเชื่อของชาวจังหวัดพัทลุงไว้อย่างน่าสนใจว่า “เมื่อครั้งท่านยังเด็ก ท่านพักอาศัย
และเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดพัทลุง เคยเห็นฝูงงูเป็นจานวนมาก ทั้งตัวใหญ่ ทั้งตัวขนาดกลาง ทั้งตัวเล็ก
ตัวน้อย เลื้อยฟาดผ่านกลางหมู่บ้านที่ท่านเคยอาศัยอยู่ โดยมีงูบองหลาขนาดใหญ่ มีหงอนแดงตรงกลาง
หัว เลื่อยนาขบวน ผู้ใหญ่ภายในหมู่บ้านจึงห้ามปรามคนที่คิดจะตีงูเหล่านี้ว่าจะไม่เป็นการดีต่อหมู่บ้าน
เพราะมีงูทวด เลื่อยนาขบวน ว่าเป็นงูเจ้าที่ห้ามทาร้ายท่านเพราะจะนาภัยอันใหญ่ หลวงมาสู่หมู่บ้านของ
เราได้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาเริญ แสงดวงแข ผู้สอนวิชาภาษาไทย และไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ท่านได้แสดงทรรศนะเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าในประเด็นทวดในรูปงูว่า “ทวดงู หรือ งูทวด นี้
เป็นความเชื่อที่มีมานานแล้ว เชื่อกันว่าทวดงู เป็นงูศั กดิ์สิทธิ์ที่ต้องทาการเซ่นสรวงบูชาเอาใจจึงจะเป็น
คุณ แต่หากกระทาการลบหลู่ดูห มิ่นก็จะได้รับผลเสียตามมา ทวดงูเกิดขึ้นมาจากดวงวิญญาณของ
บรรพชนจริงหรืออันนี้ไม่สามารถทราบได้แน่ชัด แต่ที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่ากันว่าทวดงู เป็น อจินไตย
คือเกิดขึ้นเอง และมีมานานแล้ว”
ดังที่รู้กันว่าจังหวัดสงขลา เป็นดินแดนเมืองเก่าโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีชุมชนเข้า
ไปตั้งหลักแหล่งสร้างบ้านเมืองไว้รอบๆ ลุ่มน้าริมฝั่งทะเลสาบและสันทรายระหว่างทะเลสาบกับทะเล
นอก ซึ่งมีหลักฐานจากการพบซากการตั้งบ้านเมืองหลายแห่ง สงขลาเคยเป็นเมือ งอิสระปกครองตนเอง
และเคยตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของอาณาจั ก รที่ มี อ านาจมากกว่ า โดยเฉพาะบริ เวณส่ ว นของ
คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งประกอบด้วย อาเภอระโนด อาเภอกระแสสินธุ์ อาเภอสทิงพระ และอาเภอสิง
หนคร ล้วนมีการแพร่กระจายของรูปแบบความเชื่อทางจิตวิญญาณในเรื่องเกี่ยวกับ “ทวด” (Tuat) อันมี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่เป็นมากเป็นพิเศษ เพราะคาบสมุทรสทิงพระถือเป็นที่ตั้งชุมชนมา
ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มยุคประวัติศาสตร์ ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า “แผ่นดินบก” มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็น

บทที่ ๑ บทนา ๑๒
เมืองท่าที่มีความสาคัญมาก่อน มีการติดต่อกับชุมชนภายนอกโดยเฉพาะช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕
พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ มีการตั้งเป็นชุมชนเมือง จนพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เป็นที่ตั้งคณะลังกาชาติ ดังปรากฏหลักฐานในเรื่องกัลปนาวัดต่างๆ ที่ขึ้นกับ
วัดพะโคะ (ถนอม พูนวงศ์ , ๒๕๔๕, กรมศิลปากร, ๒๕๒๙, ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๘, ธราพงศ์ ศรีสุ
ชาติ, ๒๕๒๘, และชัยวุฒิ พิยะกูล, ๒๕๒๕)
ความเชื่อในเรื่อง “ทวด” ถือเป็นความเชื่อเก่าแก่ เป็นรากของบรรพชนและของผู้คนที่นี่อัน
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนและปัจเจกชนของผู้คนที่นี่อย่างเด่นชัด นอกจากนี้รู ปแบบของ
ความเชื่อดังกล่าวยังช่วยหล่อหลอมจิตวิญญาณ รวมถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวของผู้คนในย่านนี้เข้า
ด้วยกันอย่างชวนขบคิด ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับทวดจึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้คนในย่าน
สงขลา พัทลุง และตรังเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษา “ความเชื่อทางจิต
วิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น ” ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านตานานและความเชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับปรับใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
การวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย มุ่งศึกษาความเชื่อทางจิตวิญ ญาณที่มีอิท ธิพ ลต่อวัฒ นธรรมท้ องถิ่น ใน
กรณีศึกษาเรื่องทวดพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ในประเด็นต่อไปนี้
๑. เพื่อศึกษาตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวด
๒. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอิทธิพลของทวดในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและตรัง

คาถามวิจัยที่สาคัญ
๑. ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดเป็นอย่างไร
๒. อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างไร
๓. มีการกระจายตัวอย่างไรของอิทธิพลทวดในพื้นที่

กรอบแนวคิด
ความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ส่วน
ใหญ่ออกมาในรูป ของวิญ ญาณนิ ยม (Animism) ที่มีส่ วนผสมของความเชื่อ (Beliefs) มานา (Mana)
หรือรากความเชื่อเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ (Totemism) ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่ามีอานาจนอกเหนือการกระทาของ
ธรรมชาติตามแบบแนวคิดทางมานุษยวิทยา (Anthropology concept) ทั้งสิ้น อธิบายได้โดยใช้ทฤษฎี
และแนวคิดแบบ Structuralism และ Totemism ของ คลอด เลวี -เสตราส์ (Claude Levi-Strauss,
๑๙๖๙) ตามหลั กมานุ ษ ยวิทยาวัฒ ธรรม จุดแรกจะเริ่มจาก animism (วิญ ญาณนิ ยม) คือเชื่อว่าใน
ธรรมชาติมี animism หรือวิญญาณในธรรมชาติเสมอ โดยวิญญาณเหล่านี้จะมี mana หรืออานาจ(พลัง
เหนือธรรมชาติ ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์) ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ animism รศ.ดร.จิตรา อ่อนค้อม (๒๕๔๒)
ได้อธิบายเอาไว้ว่า “การเข้าใจและถือว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ เช่น ดิน น้า ลม ไฟ

บทที่ ๑ บทนา ๑๓
ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา เป็นต้น เป็นความเชื่อที่มีมาก่อนยุคพระเวทในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู กล่าวกันว่าเป็น
ลักษณะของ วิญญาณนิยม (animism) วิญญาณเช่นนี้เองที่สามารถจะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ” จุด
ต่ อ มาจะอธิ บ ายทฤษฎี แ ละแนวคิ ด แบบ Structuralism ของ คลอด เลวี -เสตราส์ (Claude LeviStrauss, ๑๙๖๙) ว่ามีหลัก ๓ ประการคือ (๑.) มนุษย์มีความเชื่อในจิตใจเป็นของตนเอง มนุษย์หลายๆ
คนเมื่อมีความเชื่อในแนวทางเดียวกันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อในแบบ “องค์รวม” ภายในสังคม / ชุมชน
ชั้นๆ (๒.) สังคม / ชุมชน จะเป็นผู้กาหนดวัฒนธรรมภายใน “โลก” หรือ “ชุมชนของตนเอง”โดยสร้าง
วัฒ นธรรมขึ้น มาเป็ น “รู ป สั ญ ลั กษณ์ ” (๓.) รูป สั ญ ลั กษณ์ ในแบบที่ คลอด เลวี -เสตราส์ อธิบ ายจะ
ออกมาในแนวทาง “วิธีคิดของคู่ตรงข้าม” ซึ่งในพื้นที่ศึกษา คือ การอธิบายคู่ตรงข้ามระหว่าง คนใน
ชุ ม ชน และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (ที่ ค นในชุ ม ชนนั บ ถื อ บู ช า) ซึ่ ง ก็ คื อ animism และ Totemism นั่ น เอง
(Totemism ในพื้ น ที่ศึกษา คือ การนับถือสัตว์ หรือพืช ว่าเป็นคนในตระกูล ของตนเอง หรือเป็น สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพบูชา / บูชาดีก็จะให้คุณ, ลบหลู่ดูหมิ่นก็จะให้โทษ)
จากความสั ม พั น ธ์ ข องทฤษฎี แ ละแนวคิ ด แบบ Structuralism ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ Totemism
สามารถเขียนภาพกรอบแนวคิดได้ดังนี้

บทที่ ๑ บทนา ๑๔

ทฤษฎีโครงสร้างนิยม
(Structuralism)

ความเชื่อ
(Beliefs)
ในจิตใจ

สังคม/ชุมชน

อิทธิพลความเชื่อทวดที่มีต่อท้องถิ่น

มานา (Mana)
สัตว์ศักดิ์สิทธิ์/พืชศักดิ์สิทธิ์
(Totemism)

ทฤษฎีสัมพัทธ์นิยม
(Relativism)

ตานาน/รูปแบบความเชื่อ

การกระจายตัวของอิทธิพลความเชื่อ

วัฒนธรรมสัมพัทธ์
(Cultural Relativism)

ภำพที่ ๑.๑ กรอบ

ธุรกิจความเชื่อ

แนวคิดของการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้ ดังนี้
ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ในกรณีศึกษาเรื่องทวดในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จาแนกประเด็นศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดในคาบสมุทรสทิงพระ และสงขลา
๒. ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดที่เชื่อว่าเป็นรูปคน

บทที่ ๑ บทนา ๑๕
๒.๑ ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดที่เชื่อว่าเป็นรูปสัตว์
๒.๒ ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดที่เชื่อว่าเป็นรูปต้นไม้
๒.๓ ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดที่เชื่อว่าเป็นรูปอื่นๆ
๒.๔ ตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดที่เชื่อว่าไร้รูป
๓. อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ในคาบสมุทรสทิงพระ และสงขลา
๓.๑ องค์มติ (Concept)
๓.๒ องค์พิธีการ (Usage)
๓.๓ องค์การ (Association or Organization)
๓.๔ องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects)

นิยามศัพท์
ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง แบบอย่างความคิดเห็น ความศรัทธา ความเลื่อมใส ความเชื่อถือ
เป็น คติชนหรือคตินิยม เเบบอย่าง เเนวคิด วิธีคิดร่วมกัน เป็นเเบบอย่างความคิดที่มีร่วมกันมาอย่าง
ยาวนานโดยมีส่วนผสมของความเชื่อที่เป็นระบบศาสนาเเละความเชื่อพื้นบ้านเข้าด้วยกัน
มานา หรือจิตวิญญาณที่มีอิทธิพล (Mana) หมายถึง อานาจเหนือธรรมชาติ เป็นการกระทาทาง
วิญญาณที่มีอิทธิพลเเละผลกระทบต่อมนุษย์ มานาเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นเเต่สามารถรู้สึก
ได้ถึงอานาจเเละการดารงคงอยู่ มานาจึงเป็นอานาจที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนืออานาจการควบคุม
ของมนุษย์ มีลักษณะเกี่ยวกับผีเเละวิญญาณ
ทวด (Tuat) หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ เดชานุภาพ สามารถให้คุณให้โทษได้ ทวดจะให้
คุณ เมื่อบวงสรวงบู ช าเเละเอาใจ ทวดจะให้ โทษเมื่อถูกกระทาการลบหลู่ ดูห มิ่น ทวดสามารถเเสดง
ออกมาได้ในหลายรูปลักษณ์ เช่น ทวดในรูปคน ทวดในรูปสัตว์ ทวดในรูปต้นไม้ ทวดในรูปอื่นๆ เเละ
ทวดไร้รูป เป็นต้น
จิตวิญญาณ หมายถึงดวงจิต หรือดวงวิญญาณของคนตาย ที่เมื่อกายสังขารเน่าเปื่อยผุพังสลาย
หายไปกับกาลเวลาแล้ว แต่ปรากฏดวงวิญญาณเหล่านี้กลับไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดประการใด กลับมีพลัง
อานาจเหนื อธรรมชาติเพิ่มพูนขึ้น สามารถให้ คุณ ให้ โทษได้ กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน ความ
ศรัทธาและอานาจการปกครองด้วยลัทธิโบราณภายใน “โลก” ในท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ แทน
วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Culture) หมายถึง สิ่งดีงามมีคุณค่า สิ่งที่มีความเจริญงอกงาม เเสดง
คุณค่าความเป็นตัวตนของผู้คนหรือกลุ่มชนอันมีวิถีชีวิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นอัตลักษณ์
เดียวกันของผู้ คนในพื้น ที่นั้ นๆ วัฒ นธรรมท้องถิ่นมีห ลากหลายประเภท วัฒ นธรรมในที่นี้จะจาเพาะ
เจาะจงลงไปที่รากขนบธรรมเนียมประเพณี เเละความเชื่อ

บทที่ ๒
กำรทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น Tuat spiritual
beliefs that influence local culture ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา (๑.) แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (๒.)
สารัตถะที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง (๓.) กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการ
วิจัย ดังนี้

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
ทฤษฎี สั ม พั ท ธนิ ย ม (Relativism Theory) ต่ อ ไปจะกล่ า วถึ ง ทฤษฎี สั ม พั ท ธนิ ย ม อี ก ทั้ ง
รายละเอียดของทฤษฎีสัมพัทธนิยมตัวบุคคลและสัมพัทธนิยมทางสังคม

๑. ทฤษฎีสัมพัทธนิยม
ความหมายของคาว่า “สัมพัทธนิยม” (Relativism) คือ ลัทธิที่ถือว่าการกระทาไม่ได้ดีหรือ
ชั่ว ถูกหรือผิดอย่างแน่นอนในตัวมันเอง ดีชั่วถูกผิดของการกระทาขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขและสิ่งแวดล้อมที่
กระทา หมายความว่า ดีชั่วถูกผิ ดเปลี่ ยนแปลงไปตามปั จจัยแวดล้อมที่กระทา ไม่ได้ตัดสิ นที่ตัวการ
กระทาเป็นหลัก (สุจิตรา รณรื่น, ๒๕๔๐)
ลัทธิสัมพัทธนิยม (Relativism) : จงทาตามจารีตประเพณี คือ “ทรรศนะที่ถือว่าความจริง
หรือคุณค่าไม่มีอยู่โดยตัวเอง แต่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่น เช่น สานักปรัชญาบางสานักถือว่าความดี
มิได้มีอยู่เป็นสากลอย่างตายตัว เเต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นหรือการยอมรับในสังคมเเต่ละเเห่งเเต่ละเวลา”
(พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐)
ลัทธิสัมพัทธนิยมเชื่อว่า ค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมพัทธ์ด้วยเหตุผลที่ว่า ความดีความชั่ว
ไม่ใช่สิ่งแน่นอนตายตัว การกระทาอันหนึ่งจะดีหรือเลว ถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่าง
ในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งการกระทาอย่างหนึ่งเป็นการกระทาดี แต่ในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งการ
กระทาอย่างเดียวกันนั้นอาจกลายเป็นการกระทาที่เลวก็ได้ การกระทาจึงไม่ได้ดีหรือเลวในตัวมันเอง แต่
ความดีหรือความเลวของการกระทานั้นสัมพัทธ์หรือขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ลัทธิสัมพัทธนิยมเชื่อว่า การ
ตัดสินถูกผิดดีชั่วขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตัดสิน เพราะผู้ตัดสินย่อมตัดสินแตกต่างกันไปตามความพอใจของ
ตน เมื่อมีทัศนะว่าดีชั่วไม่ใช่สิ่งแน่นอนตายตัว ชาวสัมพัทธนิยมจึงถือว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว
อันใดอันหนึ่งที่จะมาชี้ขาดความดีความเลวของการกระทาได้ เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมจึงมีได้หลายเกณฑ์
และไม่มีเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่สูงสุดหรือดีกว่าเกณฑ์อื่น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๕)
สั ม พั ท ธนิ ย ม (Relativism) หมายถึ งแนวคิ ด ที่ เชื่ อ ว่า ไม่ มี ค วามจริ งแบบตายตั ว ความจริ ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบความคิดความเชื่อ และโลกทัศน์
ของคนแต่ ล ะกลุ่ ม ในทางมานุ ษ ยวิ ท ยาอธิ บ ายว่าสั ม พั ท ธนิ ย มคื อ ระเบี ย บวิธีที่ นั ก มานุ ษ ยวิท ยาใช้
พิจารณาเพื่อทางานภาคสนามในชุมชนของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมต่างไปจากตะวันตก ซึ่งนักมานุษยวิทยา

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม ๑๗
จะต้องไม่นาเอาความคิดแบบตะวันตกไปตัดสินคุณค่าทางวัฒนธรรมของคนอื่น และต้องศึกษาความคิด
ของคนอื่นในฐานะที่เป็นเงื่ อนไขทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ (อ้างอิงข้อมูล : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ใน
Relativism, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
นอกจากนี้ ดร.นฤพนธ์ ด้ ว งวิ เศษ ได้ อ้ า งข้ อ มู ล จาก Ernest Gellner, ๑๙๘๕, Joseph
Margolis, Michael Krausz, R. M. Burian, Eds. ๑ ๙ ๘ ๖ , เเล ะ Robert H. Winthrop, ๑ ๙ ๙ ๑
เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธนิยมหรือ Relativism เอาไว้ว่า ในช่วงปี ค.ศ.๑๘๘๐-๑๙๒๐ มีการเปลี่ยนแปลง
การวิจัยทางมานุษยวิทยา จากเดิมที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนทางวัฒนธรรมต่างๆ ไปเป็น
การศึกษาวัฒนธรรมแบบเจาะลึกในรายละเอียดเพื่อดูความต่างกัน การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแรงกระตุ้น
ให้เกิดการตีความระบบความเชื่อและขนบธรรมเนียมต่างๆ ในมิติความคิดและความหมายของชาวบ้าน
วิธีการนี้คือการศึกษาแบบ relativism หรือ การค้นหาลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม โดยมีหลักคิดว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวข้องกับบริบททางวัฒนธรรม
อีมิล เดอร์ไคม์ ชี้ให้เห็นแบบแผนของความคิดที่แตกต่างหลากหลาย เพราะวัฒนธรรมแต่ละ
แห่งมีชุดความคิดของตัวเอง ความคิดของสังคมสะท้อนโครงสร้างเฉพาะในสังคมนั้น ความคิดของเดอร์
ไคม์จึงเป็นการใช้ทฤษฎี relativism มาอธิบาย ฟรานซ์ โบแอสกล่าวว่าประสบการณ์ทางวัฒนธรรมส่วน
บุคคลมีความสาคัญมากกว่าการจัดประเภทเชิงนามธรรมด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการ โบแอสเชื่อว่าแบบแผน
ทางวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับบริบททางวัฒนธรรมส่วนอื่นๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาในแบบของตัวเอง
รูธ เบเนดิกต์ เขียนเรื่อง Patterns of Culture ในปี ค.ศ.๑๙๓๔ เป็นการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อ
การนาความคิดเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะไปใช้อย่างแพร่หลาย เบเนดิกต์อธิบายว่าวัฒนธรรมของชนเผ่า
Dobuans, Pueblo และ Kwakiutl มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง วัฒนธรรมเหล่านี้มีประวัติศาสตร์
และพัฒนาการที่ต่างกัน แต่ละวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะที่ไม่อาจตัดสินได้ว่าดี หรือเลวกว่าวัฒนธรรม
อื่น เพราะเปรียบเทียบกันไม่ได้ (Ernest Gellner, ๑๙๘๕, Joseph Margolis, Michael Krausz, R.
M. Burian, Eds. ๑๙๘๖, เเละ Robert H. Winthrop, ๑๙๙๑)
ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธนิยม
(Relativism) ในมุมมองของจริยศาสตร์เอาไว้ว่าคือ สัมพัทธนิยม (Ethical relativisim) เป็นกลุ่มที่
เห็นว่า ค่าทางจริยธรรม คือ ความดี หรือ ชั่วนั้นไม่ใช่สิ่งตายตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยอีกหลาย
อย่าง ในสถานการณ์หนึ่ง การกระทาอย่างหนึ่งอาจจะดี แต่ในสถานการณ์อีก อย่างหนึ่ง การกระทา
อย่างเดียวกันนั้นแหละอาจจะกลายเป็นความชั่วก็ได้
คาว่า สัมพัทธนิยม แปลว่า แนวคิดที่ว่าด้วยสิ่งที่ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง เช่น น้า
โดยปกติเรามักเข้าใจว่ามันมีคุณสมบัติเป็นของเหลว แต่โดยธรรมชาติจริง ๆ ของน้านั้นจะมีสภาพเป็น
อะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เข้าไปสัมผัสกับน้า ถ้าน้าอยู่ในอุณหภูมิที่ ๐ องศาเซลเซียส ความเป็น
ของเหลวของน้าก็จะกลายเป็นน้าแข็ง ถ้าน้าอยู่ในอุณหภูมิที่ ๑๐๐ องศาเซลเซียส น้าจะเดือดและ
ระเหยกลายเป็นไอ จากเหตุการณ์เช่นนี้ ทาให้เรารู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริ งของน้าจะเป็นอะไรนั้น ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขปัจจัย น้าไม่สามารถเป็นอยู่ได้โดยตัวของมันเอง มันจึงมีลักษณะสัมพัทธ์
สัมพัทธนิยม แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ
๑. สัมพัทธนิยมทางตัวบุคคล
๒. สัมพัทธนิยมทางสังคม

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม ๑๘
๑.๑ สัมพัทธนิยมทางตัวบุคคล
สัมพัทธนิยมทางตัวบุคคลหมายถึง การยึดความเห็นของตนเป็นหลัก ดี คือสิ่งที่ฉัน
ชอบ ชั่ว คือสิ่งที่ฉันเกลียด แนวคิดนี้ เช่น แนวคิดของพวกกรีกคือกลุ่มโซฟิสต์ (Sophists ๕th cent.
B.C) มีแนวคิดของโปรทากอรัส (Protagoras ๔๘๐-๔๑๐ B.C) เป็นต้น เป็นเจ้าของคาพูดที่ว่า Man is
the measure of all things (คนเป็นเครื่องวัดสรรพสิ่ง)
คนเป็นผู้ให้ค่าดี – ชั่ว เป็น เอกัตวาท (Individualism) ฉันเท่านั้นที่ถูกต้อง ธรรมะ คือสิ่งที่
ให้ประโยชน์แก่ฉัน ความดี คือการยืนอยู่บนตาแหน่งแชมเปี้ยน ความสาเร็จ คือชีวิตที่บริบูรณ์ด้วย
อานาจ มั่นนี่ และเซ็กซี่ สุขและทุกข์เท่านั้นคือสัจธรรม ดี ชั่วจริง ๆ ไม่มี ถูกคือพาเราไปสู่สิ่งที่ชอบ
ผิ ด คื อ สิ่ งที่ เป็ น ตั ว กี ด ขวางหนทางเรา ความยุ ติ ธ รรม คื อ ความพอใจของฉั น การที่ พ วกโซฟิ ส ต์ มี
ความเห็นเช่นนั้น ก็สืบเนื่องมาจากพวกเขาได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ จึงได้ พบความ
แตกต่างกันแห่งวัฒนธรรม บางที่สิ่งหนึ่งเป็นความดี แต่พออีกที่หนึ่งกลายเป็นความเลว กลุ่มนี้จึงมี
ความเห็ นว่า ดี ชั่ว ไม่น่าจะมีจริง เป็นเรื่องของความรู้สึกเฉพาะตน โปรทากอรัสจึงได้พูดประโยค
ดังกล่าว
ศีลธรรมและรสนิยมเป็นเรื่องเดียวกัน เอ็ ดเวิร์ด เวสเตอร์มาร์ค (Edward Westermarck :
๑๘๖๒ – ๑๙๓๙) นักจริยศาสตร์ชาวอังกฤษ ถือว่าการตัดสินศีลธรรมเกิดจากความรู้สึกทางศีลธรรม
การตัดสินความประพฤติผู้อื่นก็มาจากความรู้สึกของเราเอง ศีลธรรมเป็นเรื่องของอารมณ์ เมื่อมีคนมา
ทาดีกับเรา เราก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีกับเขา สานึกในความดีและอยากตอบแทนพระคุณเขา แต่ถ้าใคร
ทาไม่ดีกับเรา เราก็จะเกิดความโกรธ อยากจะแก้แค้น
สรุป สั มพัทธนิ ย ม ถือว่า ดีชั่วขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคน เป็น เอกั ตวาท คือฉันเท่านั้นที่
ถูกต้อง เป็น อัตนัยนิยมถือว่าดี ชั่ว ไม่มีมาตรการที่ตายตัว โปรดสังเกตว่าแนวคิดที่เป็น สัมพัทธนิยม
อัตนัย และเอกัตวาทจะมีแนวความคิดเดียวกัน คือมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่มีความจริงที่ตายตัว
ไม่มีคุณธรรมที่เป็นสากล
๑.๒ สัมพัทธนิยมทางสังคม
มนุ ษย์ อยู่ ในสั งคม อารมณ์ ห รือความรู้สึกทางศีล ธรรมนั้น ได้รับการถ่ายทอดทาง
จารีตประเพณี พฤติกรรมของคนในสังคมจะเป็นเครื่องบอกแก่สมาชิกในสังคมว่า อะไรควรทาไม่ควรทา
เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากบรรพบุรุษในกรอบของวัฒนธรรม
แต่ที่น่าพิจารณาก็คือ กรอบของคนแต่ละวัฒนธรรมนั้น จะแตกต่างกันจนถึงขัดแย้งกัน อันสืบ
เนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่ าง เช่น สถานที่ เวลา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เราจะพบเรื่องเหล่านี้ได้
จากวิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา มีตัวอย่างมากมายในเรื่องเหล่านี้ เช่น จากบันทึกประวัติศาสตร์
ของเฮโรโดตุส ได้กล่าวถึง เรื่องราวของกษัตริย์ดาริอุส แห่งเปอร์เซีย ได้พบเห็นความแตกต่างของชาว
กาลาเทียกับชาวกรีก โดยที่ชาวกาลาเทีย เมื่อบิดามารดาเสียชีวิต ลูก ๆ จะต้องกินเนื้อบิดามารดาจน
หมด ในขณะที่ชาวกรีกจะใช้พิธีเผาศพบิดามารดา
ชาวเอสกิโม ผู้ชายสามารถมีภ รรยาได้มากกว่า ๑ คน ผู้นาชุมชนสามารถมีเพศสัมพันธ์กับ
ภรรยาของผู้อื่นได้ ผู้หญิงถ้าเบื่อสามี คนเก่าจะหย่าก็ด้วยวิธีไปอยู่กับสามีใหม่ได้เลย การให้เกียรติแขก
อย่างสูงสุดคือการให้ภรรยาของตนเองนอนกับแขก ทารกหญิงจะถูกฆ่าตายมากที่สุดเกือบ ๕๐ % คน
สู งอายุ ที่ ไม่มีป ระโยชน์ จะถูกปล่ อยให้ ห นาวตาย หรือที่ ม องโกล ถ้าเป็น เพื่ อนรักกัน แล้ ว สามารถมี
เพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนได้

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม ๑๙
บางที่เมื่อสามีตาย ภรรยาจะต้องกระโดดเข้ากองไฟเพื่อตายตามสามี อันเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสามี เรียกว่า พิธีสตรี ในอินเดีย ประเพณีแต่ละที่ก็แตกต่างกันไป แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือ
แต่ละสังคมก็มักจะนึกว่าวัฒนธรรมของตนประเสริฐที่สุด ถู กที่สุดและมักดูถูกเหยียดหยามวัฒนธรรม
ของกลุ่มอื่น
แนวคิ ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมเรี ย กว่ า เป็ น สั ม พั ท ธนิ ย มทางสั ง คมวิ ท ยา
(Sociological relativism) โดยยอมรับข้อเท็จจริง ๓ ประการ
๑. เพราะประเพณีที่ต่างกันจึงทาให้มีระบบจริยธรรมที่ต่างกัน
๒. จากเหตุผลในข้อที่ ๑ มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน
๓. แต่ละกลุ่มถือว่าประเพณีของตนดีที่สุด
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์จากด้านสังคมวิทยาซึ่งพูดถึงสิ่งที่ เป็นอยู่ แต่เมื่อจะ
สรุป เป็น สัมพัทธนิยมในด้านจริยศาสตร์ (Ethical relativism) นั้นคือ ควรเป็ น จะได้ข้อสรุป ๒ ข้อ
คือ
๑. จารีตประเพณี ควร เป็นเกณฑ์ตัดสินศีลธรรม
๒. ไม่ควร นาเกณฑ์สังคมหนึ่งไปตัดสินการกระทาของคนอีกสังคมหนึ่ง
ในข้อที่ ๑ นั้น มีคาอธิบายว่า การใช้ประเพณีเป็นการตัดสินความถูกและความผิดนั้น เป็น
การปลอดภัย เนื่องจากประเพณีนั้น เป็นการถ่ ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ของบรรพบุรุษให้แก่อนุชนรุ่น
หลัง และเป็นสิ่งที่ได้รับการทดสอบมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ใน
ข้อที่ ๒ นั้น มีคาอธิบายว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเกณฑ์สากลที่ใช้ได้กับทุกที่ทุกเวลา แต่ละสังคมก็จะมี
เกณฑ์ของแต่ละสังคมที่ไม่เหมือนกัน เกณฑ์ที่นามาใช้ของแต่ละสังคมย่อมเหมาะสมเฉพาะแก่สังคมนั้น
เป็นไปตามกฎแห่งเหตุผลและความจาเป็นของแต่ละสังคม จึงไม่ควรจะตาหนิหรือประณามเกณฑ์ที่ไม่
เหมือนกับสังคมของตน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความชอบธรรมที่ชาวเอสกิโมจะปล่อยให้พ่อแม่ต้องอดตาย
เพ ราะเห ม าะส ม กั บ ส ภ าพ สิ่ งแว ด ล้ อ ม เป็ น ต้ น (อ้ างอิ งข้ อ มู ล : ศู น ย์ พุ ท ธศ าส น ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อสัมพัทธนิยม)

สารัตถะทีเ่ กี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเชื่อหรือคตินิยม คือ แบบอย่างความคิดเห็ น ความศรัทธา ความเลื่อมใส ความเชื่อถือ
เป็ น แบบอย่ าง วิธี แนวทาง หรื อวิธีก ารคิดรวมกั นที่ เป็ น ลั กษณะของกลุ่ ม ชน อาทิ คติช าวบ้ าน น.
เรื่องราวของชาวบ้านที่เป็นของเก่า เล่าต่อปากและประพฤติสืบๆกันมาหลายชั่วอายุคนในรูปคติความ
เชื่อ ประเพณี นิทาน เพลง ภาษิต ปริศนาคาทาย ศิลปะ สถาปัตยกรรม การละเล่นของเด็ก เป็นต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๕๔๒)
กิ่งแก้ว อัตถากร และธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ ได้อธิบายถึงความเชื่อเเละการเเบ่งประเภทของความ
เชื่อในสังคมไทยเอาไว้ว่า เชื่อ คือเห็นตามด้วย มั่นใจ ไว้ใจ ส่วนคติความเชื่อ หมายถึง เรื่องราวของ
ชาวบ้านที่เล่าหรือประพฤติสืบทอดกันมาหลายชั่ วอายุคนในรูปแบบต่างๆ เช่น ประเพณี นิยาย นิทาน
เพลง ศิลปะ สถาปัตยกรรม เป็นต้น เรื่องราวและพฤติกรรมเหล่านี้ชาวบ้านได้ร่วมปฏิบัติ สืบทอดกันมา
จนเกิดเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการดาเนินชีวิต โดยความเชื่อของคนในสังคมออกเป็น ๒ ระดับ
ได้แก่
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๑. ความเชื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบศาสนาใหญ่หรือศาสนาประจาชาติ เป็นความเชื่อที่มีเหตุ
มีผล และอธิบายสิ่งที่คนสงสัยได้อย่างแจ่มชัด มีระบบ และเป็นตัวกาหนดพิธีกรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของ
คนในชาติ
๒. ความเชื่อพื้นบ้าน เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจนถือปฏิบัติตามประเพณี (กิ่งแก้ว อัตถากร
และธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, ๒๕๒๘)
คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อธิบายถึง “ความเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวพันธ์ในศาสนา” เอาไว้ว่า ศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งใน
สังคม ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ คือ หลักธรรมคาสอน พิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อนั้น และความเชื่อ
และวิธีการปฏิ บั ติในชีวิตประจ าวัน ศาสนามีบุ คลากรทางศาสนาเป็น ผู้ สั่ งสอนหลั กธรรม ประกอบ
พิธีกรรม และเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศาสนาในสั งคมไทยมี ห ลายศาสนา คือ พุ ท ธศาสนา ศาสนาอิส ลาม ศาสนาคริส ต์ ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ศาสนาของชาวจีน และศาสนาของชาวเขา บางครั้งเรียกว่า ความเชื่อของชาวจีน และ
ความเชื่อของชาวเขา เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีโครงสร้างสถาบันทางศาสนาอย่างเด่นชัด มีขนาดเล็ก และ
กระจัดกระจายไปตามกลุ่มคนในที่ต่างๆ โดยไม่มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบเหมือนศาสนาอื่นๆ
ศาสนาเป็ น เรื่องความเชื่อศรัทธาในหลักธรรมคาสอน ซึ่งให้ คาอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไป อธิบายอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อธิบายสาเหตุของปัญหา
ต่างๆ ทาให้เกิดความสงบ และความหวังในชีวิต
พิธีกรรมคือ การแสดงออกถึงความเชื่อเหล่ านี้ ตั้งแต่คนเกิดมา จนถึงตาย มีพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต พิธีกรรมตามฤดูกาล ตามเทศกาล หรือวันสาคัญที่ศาสดา และประเพณีได้กาหนด และกระทาสืบ
ต่อกัน มา พิธีกรรมเหล่ านี้ นอกจากจะให้ ความหมายเกี่ยวกับชีวิตแล้ว ยังเป็นการกระชับความเชื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ด้วยกัน และระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ทาให้หลักธรรมคาสอน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของศาสนา ได้รับการเคารพนับถือ และปฏิบัติ
ตาม
ความเชื่อในศาสนาแสดงออกในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้นับถือศาสนานั้นๆ ซึ่งมีกฎหรือ
บัญญัติ ที่เรียกชื่ อต่างๆ กันเป็นแนวทาง อย่างเช่น พุทธศาสนามีศีล ๕ และหลักศีลธรรม จริยธรรม
หลายประการตามในพระไตรปิฎก ศาสนาคริสต์มีบัญญัติ ๑๐ ประการ และบทบัญญัติอื่นๆ ที่ปรากฏใน
พระคัมภีร์ไบเบิล ศาสนาอิสลามมีหลักเกณฑ์อย่างละเอียด ในการดาเนินชีวิต ในทุกด้าน เหล่านี้เป็นต้น
(คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๖)
ภิญโญ จิตต์ธรรม เเละมณี พยอมยงค์ ได้ร่วมกันอธิบายถึงสาเหตุของความเชื่อและการสร้าง
ความเชื่อในมนุษย์ ดังนี้ สาเหตุของความเชื่อนั้น เกิดจากความไม่รู้ และความไม่รู้ก็ทาให้เกิดความกลัว
เป็นหลัก จึงทาให้เกิดความพยายามในการแสวงหาคาตอบของความไม่รู้นั้น ซึ่งการตัดสินใจเชื่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งนั้นอาจตัดสินใจเอาเองว่าสิ่งนั้นมีเหตุผล หรืออาจไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ ดังเช่นที่ ภิญโญ จิตต์
ธรรม ให้ความเห็นไว้ว่า ความกลัวและความไม่รู้เป็ นเหตุให้เกิดความเชื่อ และความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้ เกิ ด ศาสนาในสั ง คมมนุ ษ ย์ ส มั ย โบราณ (Primitive Society) อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ปั จ จุ บั น นี้
วิ ท ยาศาสตร์ จ ะเจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปมาก มนุ ษ ย์ ก็ ยั ง มี พ ฤติ ก รรมแสดงออกทางความเชื่ อ กั น อยู่ ใ น
ชีวิตประจาวัน
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การสร้างความเชื่อของมนุ ษย์เกิดขึ้นจากความไม่รู้เป็นประการสาคัญ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เป็นอวิชชาเมื่อได้พบเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่น ฟ้าผ่าคนตาย แผ่นดินถล่ม ก็เกิดความคิดว่าจะต้องมี
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เบื้องหลังมาบังคับให้เป็นอย่างนี้ จึงพากันสร้างผี วิญญาณ เทพารักษ์ขึ้น เป็นการสมมติ
ว่าเทพเจ้ าหรื อผี จ ะมี รูป ร่างเป็ น อย่ างนั้น อย่างนี้ตามจินตนาการของตน และท าพิ ธีกรรมต่างๆบูช า
สักการะ เซ่นสรวง เพื่อให้สิ่งที่ตนคิดว่ามีอยู่นั้นผ่อนคลายความรุนแรงและมีเมตตากรุณา ไม่ทาร้ายและ
บันดาลความสุขมาให้ เมื่อแรกเป็นขนบธรรมเนียม ภายหลังเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ทางศาสนา คือแนวปฏิบัติการประพฤติตนตามศาสนา เกิดคัมภีร์ที่สาคัญขึ้นในศาสนาต่างๆ
สาหรับ ทางพระพุทธศาสนา เกิดพระธรรมคาสอนที่จาแนกบุญบาป ว่าคนทาดีมีบุญย่อมจะ
ประสบผลเป็นความสุขสมบูรณ์ได้เกิดในสวรรค์ และจะหมดกิเลสตัณหาเข้าสู่พระนิพพาน คนทาชั่วคือ
บาป จะได้รับ ความทุ กข์ทรมานตกนรกไม่มีวันจบสิ้ น คนที่เชื่อในคาสอนก็ประพฤติปฏิบัติตามด้ว ย
ความหวังให้พบกับความสุขในชีวิตของตน (ภิญโญ จิตต์ธรรม, ๒๕๒๒, เเละมณี พยอมยงค์, ๒๕๓๖)
แม้ความเชื่อจะมีประโยชน์แต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน หากความเชื่ อที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นความงมงายที่ไม่ใช่วิจารณญาณ นั่นคือเชื่อตามการบอกเล่าโดยไม่มีการศึกษาวิเคราะห์หาเหตุผล ซึ่ง
ทาให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาสังคมได้ สรุปว่า ความเชื่อเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะกาหนดการแสดงออก
ของคนในสังคม ความเชื่อเป็นตัวกาหนดคติชนแขนงอื่น ๆในสังคมนั้นๆ ทั้งนี้เพราะเมื่อคนในสังคมมี
ความเชื่ อ ในเรื่ อ งใดๆ ย่ อ มประพฤติ ปฏิ บั ติ หรือ แสดงออกด้ ว ยประเพณี พิ ธี ก รรม และอื่ น ๆ ให้
สอดคล้องกับความเชื่อนั้นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อเป็นตัวกาหนดวิถีชีวิตและพัฒนาการของคนใน
สังคมโดยแท้จริง (จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร, ๒๕๒๘)
การศึกษาเรื่อง “ความเชื่อทางจิตวิญญาณ”หรือ “Mana” ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก
ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่สมัยรุ่นเก่าก่อนจนสู่ยุคปัจจุบัน เป็นดังที่ R. H. Codrington ได้อธิบายเอาไว้
ว่า คนบางกลุ่มมีความเชื่อเรื่องอานาจและการกระทาของสิ่งเหนือ ธรรมชาติ อานาจนี้เรียกว่า “มานา”
ความหมายของคานี้จึงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอานาจนอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ หรือเป็นสิ่ง
ที่ธรรมชาติควบคุมไม่ได้ คอดริงตันอธิบายว่ามานาคืออานาจเหนือธรรมชาติ แต่สาแดงอิทธิฤทธิ์เชิง
รูปธรรม โดยอาศัยธรรมชาติหรือเข้าสิงร่างของมนุษย์ มานาจึงล่องลอย ไม่มีที่อยู่ถาวร สามารถเข้าสิง
อะไรก็ได้ ศาสนาของชาวเมลานีเซียนจึงมีความเชื่อเรื่องมานาเป็นส่วนประกอบสาคัญ และมานาจะ
ถูกใช้เพื่อประโยชน์บางอย่าง (R. H. Codrington, ๑๘๙๑)
สอดคล้องกับ ที่ King, John H., Hopfe, Lewis M. และ Marett, R. R. ได้ทาการศึกษาเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องของมานาเอาไว้ว่า มานาเป็นความเชื่อสาธารณะ เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีและวิญญาณ
เป็นความคิดที่ซับซ้อนเกินไปสาหรับชาวบ้าน ความเชื่อวิญญาณจึงไม่ใช่สิ่งที่มีมาดั้งเดิม ความเชื่อเรื่อง
มานา อาจเป็นเพียงความนึกคิดเรื่อ งโชคชะตาราศี คาเตือน หรือคาทานาย ซึ่งชาวบ้านน่าจะคิดถึงได้
ก่อน มานาจึงควบคู่ไปกับเรื่องของข้อห้ามซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนาในระยะแรก เเต่มานามิได้
แยกความเชื่อออกจากเรื่องเวทมนต์คาถาอาคม โดยถือว่ามานาเป็นเรื่องอานาจที่ช่วยส่งเสริมมนุษย์
(King, John H., ๑๘๙๒, Hopfe, Lewis M., ๑๙๘๓, และ Marett, R. R., ๑๙๐๙)
นอกจากนี้ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ความเชื่อทางจิตวิญญาณ”หรือ “Mana”
ไว้ในอธิบายคาศัพท์ทางมานุษยวิทยาของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สรุปได้ว่า “มานา” หมายถึงอานาจ
เหนือธรรมชาติ หรือการกระทาของวิญญาณที่มีผลต่อการกระทาของมนุษย์ เป็นความเชื่อในวัฒนธรรม
โพลินีเซียนและเมลานีเซียน คาว่า “มานา” ปรากฏครั้งแรกในพจนานุกรมศัพท์ฮาวายของลอร์ริน
แอนดรูว์ โดยแปลว่า อานาจ อานาจเหนือธรรมชาติ หรืออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประวัติของคานี้มีความ
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ซับซ้อน ความคิดเกี่ยวกับมานา เป็นสิ่งที่นักมานุษยวิทยาสนใจเนื่องจากเหตุผล ๓ ประการ คือ หนึ่ง
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพลังของธรรมชาติที่มองไม่เห็น หรือพลังส่วนตัวของบุคคล สอง การศึกษาเรื่องมา
นา เกิดขึ้นโดยนักคิดแนววิวัฒนาการที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางศาสนาและเวทมนต์ และสาม
ความเชื่อมานา เป็นความเชื่อที่ใกล้เคียงกับความเชื่อของชนพื้นเมืองในอเมริกา (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ,
๒๕๖๐)
ความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะความเชื่อ -คตินิยมของ
“มานา” และในเรื่องเกี่ยวกับ “ทวด” จึงถือเป็นความเชื่อเก่าแก่ มีเสน่ห์ มนต์ข ลัง เป็นรากของบรรพ
ชนและของผู้คนที่นี่ อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนและปัจเจกชนของผู้คนตรงนี้อย่าง
เด่นชัด นอกจากนี้รูปแบบของความเชื่อดังกล่าวยังช่วยหล่อหลอมจิตวิญญาณ รวมถึงความเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวของผู้คนในย่านดังกล่าวเข้าด้วยกันอย่างชวนขบตราบปัจจุบัน
ความเชื่อเกี่ยวกับสัญลักษณ์เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
เบิร์กสัน (Bergson, ๑๙๓๕:๑๗๒-๕) และคลอด เลวี เสตราส์ (Levi-stauss, ๑๙๖๓) กล่าวว่า
ความสาคัญของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษ (Totemism) ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์เหล่านี้ หรือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม
สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งและจัดอยู่ในรูปแบบที่ถูกใช้เป็นตัวหมายในการจาแนก
โดยสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่กลุ่มคนใช้ระบุตัวตนของกลุ่ม หรือจาแนกเพื่อให้แตกต่างจากกลุ่มอื่น
ออกจากความเป็นองค์รวมของมนุษยชาติ เป็นการสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่มให้แตกต่างจากกลุ่มอื่นสร้าง
ภาพความเป็นพวกตนแยกออกจากความเป็นอื่น หรือถ้าจะคล้ายกันก็เพื่อให้ความเหมือนกันที่แตกต่าง
จากผู้อื่น
นอกจากนี้ จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร ได้อธิบายถึงประเภทของรูปแบบความเชื่อ เเละคติความ
เชื่อของไทยซึ่งสามารถจาเเนกเเยกออกได้เป็น ๘ ประเภท ดังนี้
๑. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ ความเชื่อถือปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติที่
มนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับกาเนิดโลกและจักรวาล และสรรพสิ่งมีชีวิตต่างๆ
๒. ความเชื่อเรื่องการเกิด การตาย และช่วงเวลาที่สาคัญในชีวิต มักแสดงออกมาในรูป
ของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต เช่น การทาขวัญเดือน การโกนจุก การบวช การแต่งงาน การตาย เป็นต้น
๓. ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการนับถือผี สามารถแบ่งประเภทของผีได้ ๔ ประเภท
คือ
- เจ้าพ่อ มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองคนและสถานที่
- หลักเมือง หมายถึงผู้พิทักษ์เมือง มีความเชื่อว่า เมื่อสร้างสถานที่ใดขึ้นมาจะต้องมีผี
คอยเฝ้าอยู่ ทาให้เกิดการสร้างศาลหลักเมืองขึ้น
- เสื้อบ้าน หมายถึงภูตผีที่คุ้มครองหมู่บ้าน คอยเป็นผู้ช่วยเหลือและให้ กาลังใจแก่
ชาวบ้าน จะมีการสร้างศาลไว้ โดยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเคารพเชื่อถือ
มากกว่าชาวบ้านในภาคกลาง และจะมีพิธีกรรมในการไหว้ผีเหล่านี้ปีละสองครั้ง
- ผี เรื อ น หมายถึ งผี รัก ษาบ้ าน คอยคุ้ ม ครองคนในบ้ าน แต่ ถ้ า ท าให้ ผี โ กรธก็ อ าจ
ก่อให้เกิดทุกข์ภัยแก่คนในบ้านได้ การเชื่อถือผีเรือนยังมีอยู่มากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และบางหมู่บ้านในภาคกลาง ส่วนคนในเมืองและในหมู่บ้านภาคกลางส่วนใหญ่จะหันไปนับถือพระภูมิ
เจ้าที่ ซึ่งเป็นอิทธิพลของศาสนาฮินดูแทน

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม ๒๓
๔. ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นความเชื่อต่างๆ เมื่อคนไทยนับถือพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจาชาติแล้ว
๕. ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่จะมีการนับถือพุทธศาสนา
แบ่งได้หลายอย่าง เช่น ไสยศาสตร์ที่มีจุดประสงค์ในทางไม่ดี (black magic) ไสยศาสตร์ที่มีจุดประสงค์
ในทางดี (white magic) ไสยศาสตร์เกี่ยวกับคาถาอาคมหรือเครื่องลางของขลัง เป็นต้น
๖. ความเชื่อเกี่ยวกับครัวเรือนและที่อยู่อาศัย เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอย
ในครัวเรือนว่ามีผีประจาอยู่ ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารการกิน ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบ้านเรือน และ
การก่อสร้างบ้านเรือน ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับผีสาง โฉลก โชคเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น
๗. ความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพ เช่น เชื่อว่าบางอาชีพอาจต้องมีการศึกษาจากครูหรือต้อง
มีการเสี่ยงอันตรายทาให้ต้องมีพิธีไหว้ครู พิธีลงครู เป็นต้น
๘. ความเชื่อที่มีลั กษณะผสมผสานกับความเชื่อต่างๆเข้าด้วยกัน ไม่ส ามารถแยก
ศึกษาได้
ความเชื่อยังเป็นพื้นฐานให้เกิดการกระทาสิ่งต่างๆ ทั้งด้านดีและด้านร้าย สามารถแยกประโยชน์
ของความเชื่อได้ดังนี้
๘.๑ ความเชื่อทาให้เกิดความมั่นใจ
๘.๒ ความเชื่อทาให้เกิดพลัง
๘.๓ ความเชื่อทาให้เกิดการสร้างสรรค์
๘.๔ ความเชื่อทาให้เกิดความสามัคคี
๘.๕ ความเชื่อทาให้เกิดรูปธรรม
๘.๖ ความเชื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา
๘.๗ ความเชื่อทาให้การนับถือศาสนาได้อย่างมั่นคง
๘.๘ ความเชื่อทาให้เกิดฤทธิ์ทางใจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ส่วน
ใหญ่ออกมาในรูป ของวิญ ญาณนิ ยม (Animism) ที่มีส่ วนผสมของความเชื่อ (Beliefs) มานา (Mana)
หรือรากความเชื่อเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ (Totemism) ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่ามีอานาจนอกเหนือการกระทาของ
ธรรมชาติตามแบบแนวคิดทางมานุษยวิทยา (Anthropology concept) ทั้งสิ้น อธิบายได้โดยใช้ทฤษฎี
และแนวคิดแบบ Structuralism และ Totemism ของ คลอด เลวี -เสตราส์ (Claude Levi-Strauss,
๑๙๖๙) ตามหลั กมานุ ษยวิท ยาวัฒ ธรรม จุดแรกจะเริ่มจาก animism (วิญ ญาณนิยม) คือเชื่อว่าใน
ธรรมชาติมี animism หรือวิญญาณในธรรมชาติเสมอ โดยวิญญาณเหล่านี้จะมี mana หรืออานาจ (พลัง
เหนือธรรมชาติ ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์) ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ animism รศ.ดร.จิตรา อ่อนค้อม (๒๕๔๒)
ได้อธิบายเอาไว้ว่า “การเข้าใจและถือว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ เช่น ดิน น้า ลม ไฟ
ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา เป็นต้น เป็นความเชื่อที่มีมาก่อนยุคพระเวทในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู กล่าวกันว่าเป็น
ลักษณะของ วิญญาณนิยม (animism) วิญญาณเช่นนี้เองที่สามารถจะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ” จุด
ต่ อ มาจะอธิ บ ายทฤษฎี แ ละแนวคิ ด แบบ Structuralism ของ คลอด เลวี -เสตราส์ (Claude LeviStrauss, ๑๙๖๙) ว่ามีหลัก ๓ ประการคือ (๑.) มนุษย์มีความเชื่อในจิตใจเป็นของตนเอง มนุษย์หลายๆ
คนเมื่อมีความเชื่อในแนวทางเดียวกันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อในแบบ “องค์รวม” ภายในสังคม / ชุมชน

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม ๒๔
ชั้นๆ (๒.) สังคม / ชุมชน จะเป็นผู้กาหนดวัฒนธรรมภายใน “โลก” หรือ “ชุมชนของตนเอง”โดยสร้าง
วัฒ นธรรมขึ้น มาเป็ น “รู ป สั ญ ลั กษณ์ ” (๓.) รูป สัญ ลักษณ์ ในแบบที่ คลอด เลวี -เสตราส์ อธิบายจะ
ออกมาในแนวทาง “วิธีคิดของคู่ตรงข้าม” ซึ่งในพื้นที่ศึกษา คือ การอธิบายคู่ตรงข้ามระหว่าง คนใน
ชุ ม ชน และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (ที่ ค นในชุ ม ชนนั บ ถื อ บู ช า) ซึ่ ง ก็ คื อ animism และ Totemism นั่ น เอง
(Totemism ในพื้ น ที่ศึกษา คือ การนับถือสัตว์ หรือพืช ว่าเป็นคนในตระกูล ของตนเอง หรือเป็นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพบูชา / บูชาดีก็จะให้คุณ, ลบหลู่ดูหมิ่นก็จะให้โทษ)
จากความสั ม พั น ธ์ ข องทฤษฎี แ ละแนวคิ ด แบบ Structuralism ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ totemism
สามารถเขียนภาพกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ ๑.๑ ในบทที่ ๑

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น Tuat spiritual
beliefs that influence local culture มีบริบทเกี่ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูลงานวิจัย การวางแผน
การดาเนินการวิจัย และข้อสรุปของคาถามการวิจัย ดังนี้

กระบวนการเก็บข้อมูลงานวิจัย
กระบวนการเก็บ ข้อมูลงานวิจัย : ผู้ วิจัยเลื อกพื้ นที่ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือ ในพื้นที่ จังหวัด
สงขลา พัทลุง และตรัง สาเหตุที่เลื อก ๓ พื้นที่นี้อย่างจาเพาะเจาะจงมีเหตุและปัจจัยคือ ทั้งสงขลา
พัทลุง และตรังต่างเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตเชื่อมโยงติดต่ อถึงกัน มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน
อีกทั้งยังมีเรื่องราวของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวจีนจากโพ้นทะเล และชาวมุสลิมเข้ามาภายใน
พื้นที่เป็นจานวนมาก จนเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ดารงคงอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ การผสมผสานวัฒนธรรมเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง โดยการลงพื้นที่
ในแต่ละจังหวัดผู้วิจัยเลือกที่จะลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับทวดอันเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด
นั้นๆ ก่อนเป็นลาดับแรก จากนั้นจึงใช้เทคนิค “การเชื่อมโยงแบบใยแมงมุม” หรือการสืบสาวราวเรื่อง
เพื่อหาพิ กัดของทวดที่ ส าคัญ ล าดับ รองๆ ลงมาจากชาวบ้านในพื้ นที่ จนได้พื้น ที่ศึกษาเกี่ยวกับทวด
เพิ่มเติมจากแหล่งที่กาหนดไว้ในขั้นแรก
ขั้นวางแผนการดาเนินการวิจัย : กาหนดไว้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
๑. ระยะแรก การศึกษาข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องทวด เป็นการศึ กษาจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ระยะสอง การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย เป็นการลงพื้นที่วิจัยในจังหวัดสงขลา พัทลุง และ
ตรัง โดยเลือกพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับทวดที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดนั้นๆ ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
โดยการบันทึกเทปเสีย ง การจดบันทึก และการถ่ายเป็นคลิป VDO และภาพถ่าย จากนั้นจึงใช้เทคนิค
“การเชื่อมโยงแบบใยแมงมุม” สืบหาพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับทวดที่ได้รับความนิยมในลาดับรองลงมา
๓. ระยะสาม การเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยทาการถอดเทปการสัมภาษณ์ คลิป VDO และ
ถอดข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก รวมกับภาพถ่ายเพื่อประมวลเป็นรายงานการวิจัย โดยใช้การเขียนวิจัย
เชิงคุณภาพและการพรรณนาโวหารเพื่อนามาสรุปข้อคาถามวิจัยได้ ดังนี้
๓.๑ ต านานและรู ป แบบทางความเชื่อเกี่ยวกับ ทวดเป็น อย่างไร : ตานานของทวดในพื้ น ที่
จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ส่วนใหญ่จะเน้นการผสมผสานระหว่างนิทานพื้นบ้านของภาคใต้ กับเรื่อง
เล่าอันเป็นความเชื่อเฉพาะในท้องถิ่น หัวใจหลักของตานานคือ การป้องปกคุ้มครองพระพุทธศาสนา
การคุ้มครองลูกหลานในวงศ์ตระกูล การคุ้มครองผู้คนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุขไม่ได้รับอันตรายใดใดจากสิ่ง
ไม่ดีที่หมายเข้ามามุ่งร้าย ส่วนรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวด ส่วนใหญ่จาแนกออกได้ตามลักษณะถิ่น
กาเนิดหรือตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ ถ้าตานานของทวดกาเนิดขึ้นในป่าในเขาจะเป็นเรื่องของทวด
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เสือ ทวดงู และทวดช้างเป็นหลัก ส่วนตานานที่เกิดขึ้นในแหล่งน้า หรือใกล้แหล่งน้าส่วนมากจะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทวดจระเข้
๓.๒ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างไร : อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงด้วยเรื่องการทานุบารุงศาสนาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นทวดตา
สอน ทวดหลักเขต ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ (จังหวัดตรั ง) ทวดควนดินดา ทวดงูพญาตรีเศียรแห่ง
ควนเจดีย์ ทวดช้าง พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี ปู่ทวดหัวเขาเเดง ทวดตาหลวงรอง (จังหวัด
สงขลา) ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ) เเละตาหมอช้าง ทวดท่านยอ ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม
ทวดเหว็ด (จังหวัดพัทลุง) ทุกๆ ทวดจะเชื่อมโยงเข้า หาวัฒ นธรรมอันเกี่ยวข้องกับศาสนาในแทบทุก
พิธีกรรม ทาให้ผู้คนชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ บางทวดเชื่อมโยงศาสนาพุทธ ศาสนาผี
และศาสนาอิสลามเข้าด้วยกัน ทาให้คนในพื้นที่มีสถานะเป็นพี่น้องกัน กลมเกลียวกัน สามัคคีกันตราบ
ปัจจุบัน วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลของทวดจึงมีอยู่อย่างมากมาย เช่น การเซ่นไหว้ทวดประจาปี
(หลายแห่งมีทั้งพิธีกรรมของพุทธ ผี และอิสลาม ร่วมกันในงานเดียว) วัฒนธรรม-วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจน
ตาย ผู้ คนในชุมชนจะมีความสั มพัน ธ์ -ผู กมัดกับทวดในหลายมิติ เด็กเกิดมาก็มีการไปบนขอให้ ทวด
คุ้มครอง โตขึ้นมาก็ไปขอให้ทวดช่วยในเรื่องหน้าที่การงาน การทามาหากินต่างๆ พอคนๆนั้นสิ้นบุญ
ญาติพี่น้องก็ไปขอให้ทวดช่วยให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดี ไปสู่สุขคติ เป็นต้น
๓.๓ มีการกระจายตัวอย่างไรของอิทธิพลทวดในพื้นที่ : จากการลงพื้นที่วิจัยพบว่า การกระจาย
ตัวของทวดใน ๓ จังหวัดคือ สงขลา พัทลุง และตรัง จะปรากฏพบทวด หรือศาลทวดได้ส่วนใหญ่คือใน
พื้นที่ชนบท หรือพื้นที่นอกเมือง หรือพื้นที่ย่านชานเมืองออกไป พื้นที่เหล่านี้เองที่เราจะสามารถพบศาล
ทวดได้ถี่กว่าในพื้นที่เมือง โดยยิ่งศาลทวดตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลึกเข้าไปในชนบท ลึกเข้าไปในป่า ในเขา
มากเท่าใด ความเข้มข้นทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดก็ยิ่งมีสูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
วิธีวิจัย (Research method) หมายถึง กระบวนการ แผนดาเนินการ ขั้นตอนวิธี หรือ
วิธีการใดๆ ที่หลากหลาย ที่ใช้ในการวิจัยโดยวิธีการเหล่านั้นทั้ งหมดได้นาไปใช้ในกระบวนการวิจัย
โดยนักวิจัยในระหว่างการทาวิจัย วิธีการเหล่านั้นจะต้องมีการวางแผน มีขั้นตอนตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นกลางทางค่านิยม (value-neutral) โดยการวิจัยนั้นจะต้องประกอบด้วย
ขั้นตอนทางทฤษฎี การทดลอง การคานวณทางคณิตศาสตร์ การค้นหาคาตอบโดยใช้สถิติ วิธีวิจัย
จะช่ วยให้นั กวิจัย สามารถคิด วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างและค้ นหาค าตอบเพื่ อ
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องการการอธิบาย
บนพื้ น ฐานของความจริ ง การวัด การสั ง เกต ไม่ ใช่ เพี ย งการได้ ม าซึ่ง เหตุ ผ ลเพี ย งอย่ างเดี ย ว
นักวิจัยจะยอมรับคาอธิบายใดๆ ที่ได้มาจากการทดลองอย่างมีเหตุผลด้วยเช่นกัน
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย (Research methodology) หมายถึ ง วิ ธี ก ารอย่ า งเป็ น ระบบส าหรั บ
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์สาหรับการศึกษาระบบ
และกระบวนการงานวิจัยงานวิจัยที่จะดาเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการหลักที่นักวิจัยใช้
ในการอภิป ราย อธิบ าย และการคาดคะเนปรากฏการณ์ ก็จะเรียกรวมกันว่า ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยอาจหมายรวมถึงการศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ได้มาซึ่งความรู้ หรือการวางแผนการ
ทางานวิจัยก็ได้ ระเบียบวิธีวิจัยสามารถแบ่งได้หลายแบบ งานวิจัยนี้แบ่งระเบียบวิธีวิจัยออกได้เป็น
๒ ประเภท ตามลักษณะของข้อมูลที่ใช้สาหรับการอ้างอิงงานวิจัย ดังนี้ คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งสองประเภทนามา
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อธิบ ายร่ว มกั น แต่ เน้ น ทางระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย ทั้ ง สองประเภท มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research Method )เป็ น วิ จั ย ที่ เน้ น การใช้
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นฐานยืนยันความถูกต้องของผลการวิจัย มักจะใช้ขนาดตัวอย่างที่มากพอเพื่อ
หาข้อสรุปอ้างอิงเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย (generalization) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจึง
หมายถึ ง งานวิจั ย ที่ เน้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการแก้ ปั ญ หาวิจั ย โดยใช้ ก ารประเมิ น ค่ าทางปริ ม าณ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวัด เชิ ง ตั วเลข และการวิ เคราะห์ ค วามเป็ น จริง ทางคณิ ต ศาสตร์ นั ก วิ จัย ที่ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จะพิจารณาจานวนของกิจกรรม ตลอดจนการจัดแนวคิดเป็นลาดับขั้น
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะแสดงอยู่ ใ นรู ป แบบของตั ว เลข ตั ว เลขเหล่ า นี้ จ ะถู ก
ประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งกระบวนการทดสอบจะเกี่ยวข้องกับ
การเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง

๒. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ
งานวิจั ย ชิ้ น นี้ ใช้ ระเบี ย บวิธีวิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research method) เพื่ อ
ศึกษาความเชื่อทางจิตวิญ ญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น ที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษา
ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดรูปสัตว์ เช่น ทวดงู ทวดเสือ ทวดช้าง ที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น
กรณีศึกษาเรื่องทวดพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง เพื่อศึกษาตานานและรูปแบบทางความเชื่อ
เกี่ยวกับทวด เพื่อศึกษาอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อศึกษาการกระจายตัวของ
อิทธิพลของทวดรูปสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและตรัง เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับท้องถิ่น
และชุมชน เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และมีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ดังนั้น ข้อมูล ที่จัดเก็บจึงมีลักษณะหลากหลาย (Yin, ๒๐๐๓) โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ
จากการสัมภาษณ์ จากคาบอกเล่า มีลักษณะเป็น เรื่องเล่า อนึ่งจะอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยเชิง
สังเคราะห์เรื่องเล่า หรือ narrative research และการสังเกตการณ์ ร่วมด้วย และการรวบรวม
ข้อมูลเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากเจ้าของเรื่อง หรือลูกหลานสายตรง อีกทั้ง
ยังมีเจ้าของพื้นที่ และเจ้าพิธี โดยมุ่งเน้น ไปที่ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นสาคัญ
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพหมายถึ ง งานวิ จั ย ที่ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษา การท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยไม่ได้คานึงถึงการประเมินค่าทางสถิติ งานวิจั ยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาความจริงที่ลึกซึ้งภายในปรากฏการณ์ นั้นๆ งานวิจัยเชิงคุณ ภาพมีการประยุกต์ใช้งาน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นอกจากนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพมีโครงสร้างไม่ชัดเจน แตกต่างกับงานวิจัยเชิง ปริมาณ อีก
ทั้งยังไม่ขึ้นอยู่กับ จานวน รูปแบบ โครงสร้างของแบบสารวจ ที่จะนาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
อีกด้วย แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพ ต้องการความเป็นอิสระเชิงความคิด ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้ตีความจาก
การโต้ตอบของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ จากการสัมภาษณ์ ที่ผู้ให้ข้อมูล
อาจจะเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ประสบมา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นจริง นักวิจัย
จะต้องถอดความหมายของการให้ข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นสารสนเทศที่สามารถนาไปอ้างอิงได้
งานวิจัยเชิงคุณภาพจะสนใจข้อมูลที่ได้จากการสารวจ การฟัง การตีความ โดยงานจะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทาวิจัยและการค้นหาคาตอบ ด้วยเหตุนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความเป็นอัตลักษณ์
คือมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับนักวิจัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากนักวิจัยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่า

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๒๘
ข้อมูลจะได้มาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเดียวกันก็ตาม ทาให้งานวิจัยเชิงคุณภาพขาดความสม่าเสมอ
ของงานวิจัยในเชิงความสามารถในการทาวิจัยที่ใช้กระบวนการเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่าง
เดียวกัน และได้ข้อสรุปแบบเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นข้อด้อยของระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพดังนั้นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ที่ศึกษาวิจัยจะต้องเป็นผู้ลงมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยตนเอง และหากเป็นการทาซ้าก็อาจจะมีบทสรุปที่แตกต่างกันได้
ในทางตรงข้ามงานวิจั ยเชิ ง ปริม าณ ตั วอย่ างเช่ น งานวิจัย เชิ ง ส ารวจ จะได้ ข้อมู ล เชิ ง
ปริมาณซึ่งมีลักษณะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ ได้จะต้องมีความถูกต้อง
ตรงกัน ไม่ว่าจะให้นักวิจัยคนใดทาวิจัยนี้ก็ตาม และไม่ว่าจะเก็บข้อมูลในช่วงใดก็ตาม โดยมากแล้ว
งานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีผู้ให้ข้อมูลจานวนไม่มากนัก แต่ผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ
เป็นจานวนมาก ซึ่งจะทาให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

๓. ข้อแตกต่ำงระหว่ำงระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพและระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมำณ
ในสาขาวิชามนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอยู่มากมายโดยมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีความไม่เท่า
เทียมกันทั้งในด้านคุณภาพ และวิธีการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณมีส่วนดีและส่วนเสียเหมือนกัน การจะเลือกใช้แบบใดนั้น
ขึ้นอยู่กับ งานวิจัย โดยนักวิจัยจะเลือกใช้ แบบใดขึ้นอยู่กับ บริบ ท กรณี ศึกษา และปัญ หาวิ จัย ที่
ต้องการจะทาในบริบ ทนั้นๆ ซึ่งระเบี ยบวิธีวิจัยแต่ละแบบตอบปัญ หาวิจัยที่แตกต่ างกัน ดังนั้ น
นักวิจัย จึงควรเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย และตรงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
จึงจะเหมาะสม
มีงานวิจัยบางอย่างใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสม (Mix method) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการ
สารวจก่อนในขั้นตอนแรก และมีการหาแนวคิดจากข้อมูลเชิงปริมาณนั้น โดยใช้หลักการอธิบาย
ความ ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยลักษณะนี้สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความถูกต้อง และส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประเด็นสำคัญของกำรออกแบบกำรวิจัย
ประเด็นสาคัญ ของการออกแบบการวิจัยที่ผู้วิจัยนี้ได้คานึงถึงในการออกแบบการวิจัยมี
หลายประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ควำมตรง
ความตรง (Validity) การยืนยันผลการวิจัย ว่าถูกออกแบบมาอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ความตรงแบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ควำมตรงภำยใน
ความตรงภายใน (Internal validity) เป็ น ลั ก ษณะของการวิ จั ย ที่ จ ะสามารถ
ตอบปั ญ หา/สรุป ผลการวิจั ยได้ อย่ างถูกต้ อง ชั ด เจน และน่าเชื่ อถื อว่า ผลที่ เกิด ขึ้น กับ ตัวแปร
ตามนั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระทาเท่านั้น การวิจัยที่ไม่มีตัวแปรเกิน
แทรกซ้ อ น โดยเน้ น การด าเนิ น การวิจั ย ที่ มี ความครอบคลุม ในประเด็ น ดั ง นี้ คื อ การทดสอบ

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๒๙
สมมุติฐาน การควบคุมตัวแปรภายนอกที่ไม่ต้องการ ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อมูลที่
เก็บรวบรวม
ผลการวิจัยนั้นได้รับผลมาจากตัวแปรอิสระโดยตรง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความตรง
ภายใน มีดังนี้
๑) เหตุการณ์ (History) เป็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองโดยไม่ได้จัดกระทา
หรือจงใจให้เกิดขึ้น แต่มีผลต่อประเด็นที่ศึกษาทาให้เกิด
ความไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากตัวแปรที่ต้องการหรือเหตุการณ์พร้องที่เกิดขึ้น ทา
ให้ผลสรุปการวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายใน โดยมีแนวทางแก้ไข คือ พยายามจัดให้กลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในสภาพที่เป็นปกติให้มากที่สุด
๒) วุฒิภาวะ (Maturation) กระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล หรือการทดลองที่นาน
เกินไป ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองที่ความพร้อมมากขึ้น หรือในทางตรงกันข้ามกันการ
ทดลองนานเกินไปอาจทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเบื่อ หน่าย ซึ่งมีผลทาให้ข้อมูลที่ได้มาเกิดความ
คลาดเคลื่อน วิธีการป้องกันก็คือ การใช้เวลาในการทดลองให้พอเหมาะไม่สั้น หรือนานจนเกินไป
และพยายามใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราการพัฒนาการทางวุฒิภาวะของสิ่งที่จะศึกษา ในระดับที่ต่า
เพื่อลดการเจริญงอกงาม
๓) การทดสอบ (Testing) การทดลองที่มีการใช้การทดสอบโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน
อาจมีผลกระทบต่อค่าของตัวแปรตามอันเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างสามารถจดจาข้อสอบได้ และ
เกิดการเรียนรู้ในการทาข้อสอบ ดังนั้นถ้ามีความจาเป็นจะต้องมีการทดสอบสองครั้งควรใช้ข้อสอบ
คู่ขนาน (parallel form) หรือแบบทดสอบที่มีลักษณะเทียบเท่าคู่ขนาน (Equivalent form)
๔) เครื่องมือ (Instrument) ถ้าเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีคุณ ภาพไม่เพียงพอ
อาจทาให้ข้อมูลที่ได้มาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นผู้จัดทาโครงการจะต้องระมัดระวังใน
เรื่องคุณภาพของเครื่องมือ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๕) การสูญหาย (Mortality) ถ้าสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ด้วยสาเหตุ
ใดๆ หรือเกิดหายไปในระหว่างที่ดาเนินการทดลองอาจมีผลต่อการวิจัยนั้น โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เมื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล แล้ ว ข้ อ มู ล จะมี ค ะแนนสู ง สุ ด หรือ ต่ าสุ ด ดั ง นั้ น พยายามจัด การทดลองให้ สั้ น
กระชับ อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนการโน้มน้าวใจให้กลุ่มตัวอย่าง
อยู่ร่วมโครงการทดลองตั้งแต่ต้นจนจบ
๖) ความลาเอียงในการเลือก (Selected bias) การเลือกสมาชิกเข้ามาทาการทดลอง ถ้า
ผู้จัดทาโครงการมีความลาเอียงตั้งแต่ต้นจะส่งผลกระทบต่อการวิจัย เช่น การเปรียบเทียบการ
สอนสองกลุ่มผู้จัดทาโครงการมีความลาเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีสอนที่หนึ่งเลือกเพราะ
นักเรียนที่เก่งส่วนวิธีสอนที่สองเลือกเฉพาะนักเรียนที่อ่อน ดังนั้นพยายามใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร และสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มการทดลองหรือใช้วิธีการจับ คู่กลุ่มตัวอย่างบนตัวแปรเกินที่
สาคัญๆ เพื่อแยกเข้ากลุ่มการทดลอง
๗) ความแตกต่างระหว่างผู้สังเกต หรือผู้ทาการทดลอง ในการวิจัยเชิงทดลองอาจมีการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ถ้าใช้ผู้สังเกต หรือผู้ทดลองที่มีความสามารถต่างกัน อาจส่งผลต่อผล
ของการวิจัย ดังนั้น ในการสังเกต หรือการทดลองที่ต้องใช้ผู้จัดทาโครงการหลายคน จะต้องมี
การอธิบายหรือหาแนวทางในการสังเกตหรือทดลองร่วมกัน เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๘) การถดถอยทางสถิ ติ (Statistical regression) หมายถึ ง การที่ ค ะแนนของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ได้คะแนนสูง และกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนต่า จะมีแนวโน้มเข้ามาค่าเฉลี่ย หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยในครั้งแรกมาก ย่อมมีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้นในการสอบครั้ง

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๓๐
ที่ ส อง ดั ง นั้ น ไม่ ค วรเลื อกกลุ่ ม ตั วอย่ างที่ มี ค ะแนนสุ ด มากที่ สุ ด หรื อน้ อ ยที่ สุ ด มาท าการศึ กษา
เปรียบเทียบกัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะปานกลางโดยทั่วไป
๑.๒ ควำมตรงภำยนอก
ความตรงภายนอก (External validity) หมายถึ ง การวิ จั ย ที่ ส ามารถสรุ ป
อ้างอิงผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มประชากรได้ ปัจจัยที่มีผลต่อความตรงภายนอก มี
ดังนี้
๑) ผลกระทบของปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี อ คติ
(Interaction effects of selection biases) และตั วแปรทดลอง (Experiment variables) เป็ น
ผลร่วมกันระหว่างการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนของประชากรที่ดี และตัวแปรทดลองที่
น ามาศึ ก ษากลั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างนั้ น ไม่ เหมาะสมกัน ท าให้ ไม่ ส ามารถสรุ ป ผลการวิจั ย กลั บ ไปยั ง
ประชากรได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจงผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
หรื อ ใช้ อ าสาสมั ค รเป็ น กลุ่ ม ทดลอง ผลการวิ จั ย จะน าไป อ้ า งอิ ง ได้ กั บ ประชากรที่ เจาะจงผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หรืออาสาสมัครเท่านั้น จะไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นได้
๒) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบกับวิธีทดลอง (Interaction effect of testing
and treatment) เป็นผลจากการทดสอบครั้ง แรกที่ไปกระตุ้นให้กลุ่มทดลองมีการตอบสนองต่อ
วิธีการทดลองเปลี่ยนไป จนทาให้ผลการทดสอบครั้งหลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้นผลการทดสอบ
ครั้งหลังจึง ไม่ได้มาจากตัวแปรอิสระเพียงอย่างเดียว การสรุปอ้างอิงไปยังประชากรยังไม่สมบูรณ์
ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
๓) ผลกระทบอันเนื่องมาจากวิธีการทดลอง (Reaction effect of experimental
procedures) วิธีการทดลองอาจมีผลต่อตัวแปรตามโดยที่ตัววิธีการนั้นไม่ได้เป็นตัวแปรอิสระอย่าง
ใด เช่น เมื่อกลุ่มตัวอย่างรู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มทดลองจึงเกิดความกระตือรือร้นตั้งใจเป็นพิเศษทาให้ผล
การทดลองออกมาสู ง ซึ่ ง เป็ น ความคลาดเคลื่ อ นประเภทหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ฮอธอร์ น เอฟเฟค
(Hawthorne effect) และในกรณีเมื่อ กลุ่มควบคุมรู้ว่าจะต้องแข่งขันกับกลุ่มทดลอง จึงมุมานะเป็น
พิเศษ ทาให้ผลการทดลองออกมาสูงเช่นกัน ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนที่เรียกว่า จอห์น เฮนรี่ เอฟ
เฟค (John Henry effect)
๔ ) ป ฏิ สั ม พั นธ์ จ ากห ล าย ๆ วิ ธี ก ารจั ด ท ากระท า (Multiple treatment
interference) เป็นผลร่วมกันของวิธีการจัดกระทาครั้งก่อนอาจจะยังคงเหลืออยู่แล้วได้รับวิธีการ
จัดกระทาใหม่เข้าไปอีก ทาให้ไม่สามารถทราบได้ว่า เป็นผลของวิธีการจัดกระทาวิธีใดอย่างแท้จริง
เช่น ในกรณีทดลองสอนด้วยวิธีสอน ๒ วิธีในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน วิธีสอนวิธีแรกอาจจะแทรกซ้อน
หรือมีอิทธิพลร่วมกับวิธีสอนครั้งหลังที่ส่งผลต่อการทดลองครั้งหลังแล้วทาให้คะแนนดีขึ้นกว่าที่
ควรจะเป็นก็ได้

๒. ประเด็นทำงจริยธรรม
ประเด็ น ทางจริ ย ธรรม (Ethical issues) เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ท าวิ จั ย ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ใน
กระบวนการดาเนินงานแสวงหาความจริงจากโจทย์ปัญหาวิจัยต่างๆ ตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้ ของประเด็นปัญหาทางจริยธรรมมีดังนี้
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของบุคคลแต่ละคนหรือกลุ่ม โดยการเฝ้า
สังเกตการณ์ และการสอบถามเรื่องส่วนตัว ในการรวบรวมข้อมูล นักวิจัยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ และให้เกียรติผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น โดยการไม่ละลาบละล้วงเรื่อง
ใดที่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวิจัย

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๓๑
การหลอกลวง (Deception) เช่น การได้ม าซึ่งข้อมูลที่ ต้องหลอกลวงผู้ให้ข้อมูลมา
โดยทีข่ ้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง เพียงเพื่อให้ได้ข้อสรุปตามที่ผู้วิจัยต้องการ
การบิดเบือนข้อมูล หรือสรุปผล โดยจงใจปกปิดข้อมูลสาคัญ ทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
การคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (Plagiarism)
จรรยาบรรณของนักวิจัยที่บัญ ญั ติโดยสภาวิจัยแห่งชาติ สาหรับ ใช้ เป็นหลักยึดถือ
และปฏิบัติในวงการวิชาการของประเทศไทย มีดังนี้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนการทางานวิจัย
7) นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ไม่ว่าจรรยาบรรณการวิจัยจะบัญญัติโดยองค์กรใดก็ตาม สาระสาคัญคือการปกป้อง
สิ ท ธิข องบุ ค คลผู้ เข้าร่ วมในการท าวิจั ย ด้ วยเหตุ นี้ จึ ง จาเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ นั ก วิจั ย จะต้ อ งให้ ค วาม
ตระหนักและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีจริยธรรม ซึ่งงานวิจัย
ชิ้นนี้ได้คานึงถึงประเด็นจริยธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้งานวิจั ยที่ได้มิได้ละเมิดสิทธิของผู้ใด และอยู่
ในกรอบของจริยธรรมของนักวิจัยที่ดี

ระเบียบวิธีวิจัยและขัน้ ตอนกำรทำวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยในการใช้งานระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลสนับสนุน
เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีระบบ เพราะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีนักการศึกษา
หลายท่ าน ได้ เสนอขั้น ตอนการวิจัย ที่ เหมือ นกัน และแตกต่ างกั น เช่ น แตกต่างกัน ที่ ลาดั บ ขั้ น
จุดเน้นในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น ในที่นี้ขอนาเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้
ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบดังต่อไปนี้
ภาพที่ ๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิจัยมีองค์ประกอบใหญ่ ๒ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ ๑ (กรอบทึบ) ประกอบด้วย การนิยามปัญหาวิจัย กาหนดสมมติฐานวิจัย ระบุข้อมูลที่จาเป็น
และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด หลังจากนั้นจึงรวมรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและ/หรือข้อมูลเชิงคุณ ภาพ อันประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อบอกจานวน และ
ความแตกต่างในเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นแบบสัมภาษณ์ ตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้
หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน เพื่อ
สรุปผล และสร้างกรอบแนวคิดใหม่ ตามลาดับ ดังแสดงในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นทึบตอนบนของภาพ
องค์ประกอบที่ ๒ เป็นส่วนที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับการวิจัย อันนาไปสู่ประโยชน์เชิงสังคม
ของงานวิจัย ที่แสดงในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประตอนล่าง โดยกล่าวว่าของการวิจัยต้องอาศัยทฤษฎี

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๓๒
สาระความรู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทาการวิจัยเสร็จแล้ว ก็จะได้ทฤษฎีองค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง จะนาไปใช้
ประโยชน์ต่องานวิจัยต่อ ๆ ไป เป็นวงจรแบบนี้ตลอดไป สาหรับรายละเอียดของกิจกรรม ในแต่ละ
ขั้นตอนของวิจัยมีดังต่อไปนี้
๑. นิยามปัญหาวิจัย
กาหนดสมมติฐานวิจยั
๒.สร้าง
ระบุข้อมูลที่จาเป็น
ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง กรอบ
แนวคิด

๓.

๓.๑
รวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ
๓.๒
รวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ

๗.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

๔.
วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดย
ใช้ข้อมูลทาง
ปริมาณประกอบ

๕.
สรุปผล
สร้างกรอบ
แนวคิดใหม่

๖.ขยายผลทฤษฎีเดิม
สร้างทฤษฏีใหม่
ได้องค์ความรู้ใหม่

ภำพที่ ๓.๑ กระบวนการวิจยั
ที่มำ : ปรับปรุงจาก Wiresma (๑๙๙๕ :๒๑)

จากภาพลาดับขั้นตอนการวิจัยเป็นดังนี้

๑. กำรนิยำมปัญหำวิจัย (Identification of the research problem)
การนิยามปัญ หาวิจัย เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัย บ่อยครั้งที่พบว่าเป็นสิ่งที่ยากมาก
สาหรับ นักวิจัย ปัญ หาการวิจัยที่ดีต้องมีลักษณะเฉพาะสามารถทาได้ (Adequate specificity)
เห็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน การกาหนดและนิยามตัวแปร การเก็บรวบรวมข้อมูล การนิยาม
ปัญหาให้ดี มีความชัดเจน ผู้วิจัยควรจะต้องศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างถ่องแท้

๒. กำรสร้ำงกรอบแนวคิด (Conceptual framework)
เมื่อทราบประเด็นปัญหาวิจัยแล้ว นักวิจัยจะต้องศึกษางานวิจัยที่มีมาก่อน เพื่อทราบ
ทฤษฎี และแนวทางในการดาเนิ นงานวิจัย ตลอดจน ผลการวิจั ย ที่ มีผู้ ท ามาก่ อนแล้ ว เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการด าเนิ น การวิ จั ย งานวิ จั ย นี้ ได้ น าทฤษฏี แ ละแนวคิ ด ของ Structuralism และ
Totemism ของ คลอด เลวี-เสราส์ (Claude Levi-Strauss, ๑๙๖๙) ซึ่งกรอบแนวคิดมีหลักร่วม
๓ ประการ คือ ความเชื่ อในจิตใจ สังคม/ชุมชน และอิท ธิถลความเชื่อทวดที่มีต่อท้องถิ่น ดังที่
กล่าวไว้ในบทที่ ๑ และความสัมพันธ์ของทฤษฎีและกรอบแนวคิดแบบ Structuralism ที่สัมพันธ์กับ
Totemism สามารถเขียนได้ดังภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย

๓. กำรรวบรวมข้อมูล (Data collection)
ก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะต้องสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการนี้ใช้แบบสารวจ แบบฟอร์มการเก็บ

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย ๓๓
ประเด็นโจทย์วิจัย และแบบประเมินโครงการ ส่วนการเก็บข้อมูลอาจจะเก็บก่อน ระหว่าง หรือ
หลังการทดลองก็ได้ และควรมีการพัฒ นาเครื่องมือให้มี คุณ ภาพ เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยต้อง
ตรวจสอบข้อมูล (Validating) ลงรหัสข้อมูล (Coding) เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล

กำรเสวนำ
การเสวนา คืออะไร ในความหมายตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบั ณ ฑิตสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ เสวนา (เสวะ) เป็นคา กริยา คบ เช่ น การเสนวานากับบัณฑิต
ไม่ควรเสวนากับคนพาล (ปาก) พูดจากัน เช่น หมู่นี้พวกราไม่ค่อยได้พบประเสวนากันเลย เป็น
คานามการ เสวนา : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ดังนั้น การเสวนานับเป็นการสื่อสารที่เข้มข้น
ที่มีคุณภาพและมีอิสระต่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการ มองประเด็ นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้านร่วมกัน ไม่ด่วนตัดสินใจในความคิดเห็นของผู้อื่น และเน้นการนาทักษะ ในการเสวนามาใช้ให้
เราได้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ส่วนการเสวนาในห้องประชุม ในความหมายของโครงการค้นหาโจทย์วิจัยนี้ หมายถึง
การพูดคุย การประชุมในกลุ่ ม งานต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ การแสดงความ
คิดเห็น และหาขอสรุปได้ โดยการเสวนายังทาให้องค์กรสามารถนาเอาความฉลาดที่ มีอยู่ออกมา
ใช้ได้ดีขึ้น ทาให้ เรามองเห็นแบบองค์รวม และยังกระตุ้นให้เราทาความเข้าใจว่า ทาไม อย่างไร
กับการรับรู้ภายในใจของเราต่อมุมมองในสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เอง ความสาเร็จของการเสวนาจะทา
ให้เราสามารถหาข้อสรุป หรือ ทาให้เกิดนัยจากการสังเกตการณ์ได้ทาให้เกิดความ สมดุลระหว่าง
การ ซักถามและ สนับสนุนทาให้เรามองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ

ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจั ยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้ ๒ แนวทางคือ ขอบเขต
ด้านพื้นที่และขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านพื้นที่ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มี
อิท ธิพ ลต่ อ วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ในกรณี ศึก ษาเรื่อ งทวดในพื้ น ที่ จังหวัด สงขลา พั ท ลุ ง และตรัง ส่ ว น
ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้จาแนกประเด็นศึกษาไว้เป็น ๒ ประเด็นคือ ประเด็นของตานานและรูปแบบ
ทางความเชื่อเกี่ย วกับ ทวดในคาบสมุทรสทิงพระ และสงขลาและตานานและรูปแบบทางความเชื่อ
เกี่ยวกับทวดที่เชื่อว่าเป็นรูปคน รูปสัตว์ รูปต้นไม้ รูปอื่นๆ และไร้รูป และ ประเด็นของอิทธิพลของทวด
ที่มีต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น ในคาบสมุทรสทิงพระ และสงขลา ได้แก่ องค์มติ (Concept) องค์พิธีการ
(Usage) องค์ ก าร (Association or organization) และองค์ วั ต ถุ (Instrumental and symbolic
objects)

กำรสรุปและอภิปรำยผล
หลัง จากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะต้องนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาสรุป
(Summary) และอภิปรายผล (Discussion) และเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ กับงานวิจัย แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันแล้วเขียนรายงานผลการวิจัย ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทถัดไป

บทที่ ๔
ควำมเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง
ในการศึกษาความเชื่อทวดสัตว์ในจังหวัดตรัง มีข้อมูลดังนี้

ทวดตำสอน
ทวดตาสอนคือวิญญาณบรรพบุรุษ เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ประเภทกึ่งเทวดากึ่งพญา
สัตว์อันสะท้อนถึงการดารงตัวตนของผู้คนที่นี่ นอกจากนี้ทวดยังเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณ-การเคารพ
บูชาอย่างสูงจากชาวบ้านเกาะฐาน อาเภอห้วยยอด จังหวั ดตรังมาอย่างช้านาน คนสมัยก่อนเล่าว่าแต่
เดิมทวดตาสอนมีร่างเป็ น มนุ ษย์ หลั งจากสิ้ นอายุขัย ด้วยความเป็น ห่ ว งลู กหลานในวงศ์ตระกูลเลย
กลับมาเกิดเป็น “ทวดงู” เพื่อดูแลและช่วยคุ้มครองผู้คนในย่านนี้ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญสืบ
สวัสดิ์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดตาสอน ตั้งอยู่ภายในศาลสถิตบูชาขนาดเล็กด้าน
ในวัดเกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่นอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่ตั้ง
ของศาลตั้งอยู่บริเวณท้ายวัด ตัวศาลหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สมัยก่อนที่ยังไม่มีศาลก่ออิฐถือปูน
อย่ างในปั จ จุ บั น สร้างเป็ น “หลาไม้ ขนาดเล็ ก ” (หลา หรือเพิ งไม้ส าหรับ ตั้ งสิ่ งเคารพบู ช า) ปั จจุ บั น
ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยสร้างด้วยปูนทั้งหลังโดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลจากการเรี่ยไร
เงินของชาวบ้านในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธาจากพื้นที่ใกล้เคียง ตัวศาลทั้งภายนอกและภายในทารองพื้น
ด้วยสีขาว มีประตูเหล็กสาหรับเปิด -ปิดตัวศาลทางด้านหน้า ภายในพบรูปประติมากรรมเคารพบูช า
“ทวดตาสอน” ตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของศาล ลักษณะเป็น “รูปงูพญาตะบองหลาขนาดใหญ่ มีหงอนตรง
กลางหัว สีดา หางกุด” (งูจงอางขนาดใหญ่ มีอายุมาก มีหงอนตรงกลางหัว ลาตัวมีสีดา ลักษณะหางกุด หรือหางส่วนปลายขาด) กาลังขดตัวเป็นวงกลม ชูส่วนหัวแผ่พังพานอย่างสวยงามน่าเกรงขาม มีผ้าหลาก
สี-ผ้าขาวม้า พวงมาลัยดอกไม้ และการปิดแผ่นทองคาเปลวตรงบริเวณตัวงูหลายจุด ทางฝั่ง ซ้ายของทวด
พบรูปแกะสลักเสือเป็นบริวาร ด้านบนของทวดมีผ้าขึงกันแดด-ลม-ฝน มีพวงมาลัยดอกไม้พาดห้อยลงมา
ขนาบข้างซ้าย-ขวา ถั ดขึ้น ไปเป็ น รู ป ภาพธรรมจัก รและปฏิม ากรรมพระพุ ท ธรูป ขนาดเล็ ก ตรงหน้ า
ธรรมจักร
ก่อนการสร้างรูปประติมากรรมเคารพบูชาทวดตาสอนชาวบ้านเล่าขานตานานในพื้น ที่สืบต่อกัน
ว่า ตาสอนหรือตาอินทร์ศรเเต่เดิมเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เป็นผู้มีคาถาอาคมเก่งกล้า นอกจากนี้ตาสอนยัง
คอยช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่างๆจนเป็นที่รักศรัทธาของชาวบ้านที่นี่แทบทุกคน พอท่านสิ้นบุญจึงไป
เกิ ด ใหม่ เป็ น “ทวด” (Tuat) โดยก าเนิ ด เป็ น “ทวดงู ” เรีย กว่ า “ทวดตาสอน” (sacred snake / งู
ศักดิ์สิทธิ์) การเกิดในลักษณะนี้ ถ้าพูดตามหลั กวิช าการว่าด้วยเเนวทางการศึกษาเเบบมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม (Culture Anthropology) อาจจะกล่าวได้ว่าการเกิดใหม่ของทวดตาสอนเข้าเค้ากับลักษณะ
belief ในเเนวทางของ “ลัทธิวิญญาณนิยม” (animism) หรือ “คติถือผีสางเทวดา” คือลักษณะของการ
กลายสภาพจากมนุ ษ ย์ ก ลายเป็ น สั ตว์(งู) อัน นี้ เข้ากั บ ทฤษฎี ในเเบบ animism ทางสาย totemism

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๓๕
(lycanthropy / รากความเชื่ออย่างชาวยุโรปตะวันตก) หรือโครงสร้างที่คล้ายกันเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สภาพในกระบวนทัศ น์ ทางความเชื่อจากสภาพหนึ่งไปสู่ ส ภาพหนึ่งของชาว Native American (ชน
พื้นเมืองอเมริกัน / อินเดียนเเดง) เรียกว่า “Skinwalkers” ที่เชื่อกันว่าคนสามารถกลายสภาพเป็นสัตว์
หรือสัตว์สามารถกลายสภาพเป็นคนได้ถ้ามีสภาวะที่เหมาะสม ในไทยคงคล้ายๆกับรูปเเบบความเชื่อใน
แบบ “เสือสมิง” (ลัทธิที่ว่าคนสามารถกลายร่างเป็นสัตว์ได้) หรือจะเรียกการกลายร่างหรือเกิดใหม่นี้ว่า
“อจินไตย” คือกาเนิดขึ้นเองโดยไร้ข้อกังขา เพราะเป็นเฉกเช่นนั้นอยู่เเล้วก็อาจกล่าวได้
ทวดตาสอน หรือตาอินทร์ศร(ทวดงู) จากคาบอกเล่าของพระอธิการวุฒิศักดิ์ รกฺขิตฺโต ยอดทอง
(เจ้าอาวาสวัดเกาะฐานรูปปั จจุบัน) เล่าว่าชาวบ้านที่นี่ ภายในวัดเกาะฐาน อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
และในพื้นที่ใกล้เคียง ต่างมีความเชื่อ เคารพ และศรัทธาต่อทวดงูตาสอนเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อใน
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของทวดว่าจะดลบันดาลให้เป็นพรสมหวังได้ทุกประการ ต่อมาความเชื่อนี้ได้เกิดแพร่
สะพั ด กระจายไปสู่ พื้ น ที่ ชุ มชนใกล้ เคีย ง และในพื้ น ที่ ห่ างไกลออกไป เช่น เคยมี ผู้ ศ รัท ธาในจังหวัด
สุพรรณบุรี ชลบุรี ในเขตกรุงเทพมหานคร และอีกหลายจังหวัดทางภาคกลางต่างก็เคยเดินทางมาร่วม
ทาบุญ-ถวายปัจจัยต่างๆ แด่ทวดตาสอนที่วัดแห่งนี้หลายครั้ง เพราะเชื่อในเรื่องอานาจความศักดิ์สิทธิ์
จวบจน ณ ห้วงเวลาหนึ่งทางวัดเกาะฐานได้จัดสร้างเหรียญสาหรับเคารพบูชาของทวดขึ้นเป็นที่ระลึก
จานวน ๒ รุ่น โดยเหรียญรุ่นที่ ๒ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อเที่ยง ธิติโก ด้านหลังเป็นรูปทวดงูตา
สอนแผ่พังพาน มีห งอนตรงกลางหั ว ลักษณะหงอนเสยขึ้นบนอย่า งสวยงาม ตรงส่วนบริเวณลาตัวมี
ลวดลายสลับเป็นปล้องอย่างงูพญาตะบองหลา(งูจงอางที่มีอายุมาก) ส่วนของหางกุด เขียนกากับเอาไว้
ตรงบริเวณขอบเหรียญว่า “ตาอินทร์ศร ที่ระลึกรุ่นสร้างพระอุโบสถ วัดเกาะฐาน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง”
(เหรียญรุ่นนี้จึงถือเป็นรุ่นกาเนิดในช่วงแรกๆ ของทวดงูตาสอน) โดยมีเรื่องเล่าลือกันว่าขณะสร้างเหรียญ
สาหรับเคารพบูชาชุดนี้ คนทรงในพิธีกรรมคือ “ตาหลวงกุ้ย” ได้เข้าทรงเป็นงู โดยขณะเข้าทรงร่างกาย
จะอ่อนยวบลง โน้มเอียงและล้มตึงลงสู่ พื้นดิน ร่างเป็นคนแต่เลื้อยไปเหมือนงู เลื้อยไปจนถึงดงหนามงับ
(ไมยราบ)ก็ยังคงเลื้อยต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้จักเจ็บกายร่างประหนึ่งทวดแสดงฤทธิ์เดชานุภาพ คือเลื้อย
จนถึงบนตัวศาล แล้วคนทรงในร่างงูก็จะเป็นผู้ติดต่อกับดวงวิญญาณของทวดตาสอนว่าจะอนุญาตให้
สร้างเหรียญได้ต่อไปหรือไม่ ให้สร้างเท่าไหร่ หรือสร้างได้อย่างไรบ้าง ต่อมาวัดในพื้นที่ใกล้เคีย งคือวัด
ห้วยนางใหญ่มีศรัทธาต่อทวดตาสอนเช่นกันจึงขออนุญาตสร้างเหรียญสาหรับเคารพบูชาของทวดด้วย
จานวน ๑ รุ่น ด้านหน้ าเหรียญเป็ น รูปพ่อท่านอั๊บ(เจ้าอาวาส) ด้านหลังเหรียญเป็นรูปทวดงูตาสอน
ปรากฏว่าไม่นานวัดหาญ(วัดในพื้นที่ใกล้เคียง)ขออนุญาตสร้างเหรียญสาหรับเคารพบูช าของทวดบ้าง
จานวน ๑ รุ่น ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเจ้าอาวาสวัดหาญ ส่วนด้านหลังเป็นรูปของทวดตาสอน
ประวัติวัดเกาะฐาน หรือวัดแหล่งกาเนิดของเหรียญเคารพบูชาทวดตาสอนรุ่นแรกและรุ่นสอง
(อ้างอิงข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓ ) วัดเกาะฐาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่
ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗
ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๕ หน้า ๑๕๒ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๒ เส้น ๑๗ วา ติดต่อกับ
คลองห้วยโขง ทิศใต้ยาว ๒ เส้น ๑๕ วา ติดต่อกับคลองลายวง ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ๑๓ วา ติดต่อ
กับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับคลองลายวง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง
ล้ อ ม ๓ ด้ า น อาคารเสนาสนะต่ า งๆ มี อุ โ บสถกว้ า ง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๒๔
โครงสร้างก่ออิฐถือปูน พื้นคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
สร้ าง พ.ศ. ๒๕๑๘ โครงสร้างพื้น และเสาเป็นคอนกรีต หลั งคามุงกระเบื้อง มีมุขด้านหน้า กุฎี ส งฆ์
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จานวน ๒ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ ใต้ถุนสูง หอฉันกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ศาลาตั้งศพกว้าง
๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร
วัดเกาะฐานสร้างขึ้นโดยนายนวน แสงแป้น ดาเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของตนเอง ได้รับ
อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มีนามว่า “วัดเกาะฐาน” ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
เจ้าอาวาสมี ๓ รูปคือ รูปที่ ๑ พระเที่ยง ฉนฺทโก รูปที่ ๒ พระเหลี่ยม โสภโร ถึง พ.ศ.๒๕๒๓ รูป
ที่ ๓ พระภิรมย์ กนฺตสาโร ดารงตาแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการ
วุฒิศักดิ์ รกฺขิตฺโต ยอดทอง(อ้างอิงข้อมูล : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓ )
เสาวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดตาสอน หรือตาอินทร์ศร(ทวดงู)
ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และใน
พื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่วิจัยเก็บข้อมูล -สัมภาษณ์ คุณเคลื่อน จ่าตรีกูล , คุณเมียด คงยวง, คุณ
สอด แก้ว กคชา, คุ ณ ปวีณ วรรณ์ ชาตรีกู ล , และพระอธิก ารวุฒิ ศั ก ดิ์ รกฺขิ ตฺ โต ยอดทอง (วัน ที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๐) พอที่จะสรุปได้ดังนี้
พื้นที่บริเวณนี้เดิมสมัยที่ยังไม่มีการสร้างวัดมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มชุ่มน้า ลักษณะเป็นเกาะดินมี
คลองห้วยโขงและคลองลายวงโอบล้อมรอบ ชาวบ้านมักเรียกว่า “เกาะฐาน” โดยชาวบ้านเชื่อกันว่า
นอกจากพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มแล้ว ยังเป็นป่ารกทึบมีสัตว์ร้ายนานาอาศัยอยู่ทั้งเสือ , ชะนี, และงูพญา
ตะบองหลา(งูจงอางขนาดใหญ่) ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่กล้าที่จะมาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่แห่งนี้ยกเว้น
“ตาสอน” เพราะเชื่อว่าตาสอนเป็นคนเล่นคาถาอาคมจนแก่กล้า ท่านจึงสามารถมาปลูกบ้านอยู่ภายใน
ที่ดินบริเวณเกาะฐานได้ ตาสอนในความทรงจาของคนเฒ่าคนแก่ของที่นี่จึงเป็นภาพของชายชราใจดี เก่ง
คาถาอาคมสายขาว ชอบช่วยเหลือชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก(โดยเฉพาะเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ตาสอนจะออกตัวช่วยเสียทุกครั้งไป) ครั้งกาลแลเวลาล่วงเลยผ่านไปนาน
หลายปี ปรากฏตาสอนได้สิ้ นบุญจากไป แต่ท่านก็ยังมาเข้าฝันชาวบ้านในพื้นที่เกาะฐานอยู่ บ่อยๆว่า
“เรานั้นขอสละที่ดินตรงบริเวณเกาะฐานที่เราครอบครองไว้ตรงนี้ ยกให้เป็นสมบัติของส่วนรวมด้วย คือ
เราจักขอมอบดินผืนนี้ไว้ให้พวกท่านใช้สาหรับสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านนี้ เราขอ
อวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่โชคลาภอันใหญ่หลวงประเสริฐยิ่ง ส่ วนใครก็ตามแต่ที่คิดร้าย จ้องจะ
ยึดที่ดินตรงบริเวณเกาะไปครอบครองเป็นสมบัติแต่เพียงส่วนตน เราจักตามไปเอาชีวิต ไม่ว่ามันผู้นั้นจะ
เป็นใคร….” หลังจากนั้นตาสอนในร่างมนุษย์ก็กลายร่างเป็นงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปในดงไม้ใน
เกาะฐาน ถึงตรงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกตาสอนเข้าฝันคล้ายกันหลายคน บอกเล่าเรื่องราวในลักษณะ
เดียวกันซ้าๆกัน จนผู้คนในเกาะฐานเริ่มเชื่อเป็นเสียงเดียวว่าตาสอนหรือตาอินทร์ศรได้กลายร่างเป็น
ทวดงูไปเสียแล้ว เรียกว่า “ทวดตาสอน” หรือ “ทวดงูตาสอน” (บางคนก็เรียกทวดงูตาอินทร์ศร) โดย
ทวดในความเข้าใจของชาวบ้านท่ านมีบริวารเป็นนางพญางูจงอางขาวอีกตนชื่อ “มิเน๊าะ” หรือ “ทวดมิ
เน๊าะ” คอยติดสอยห้อยตามตลอด อีกทั้งยังปรากฏเสือโคร่งขนาดใหญ่และชะนีเผือกเป็นบริวารสาย
รองลงมาอีกด้วย
เรื่องคาสัตย์ที่ทวดตาสอนได้เอ่ยวาจาไว้ช่วงหนึ่งในฝันว่า “ใครก็ตามแต่ที่คิดร้าย จ้องจะยึด
ที่ดิน ตรงเกาะไปครอบครองเป็ น สมบั ติเพี ยงส่ วนตน เราจัก ตามไปเอาชีวิต ไม่ ว่ามัน จะเป็น ใคร ….”
กลายเป็นเรื่องจริงโดยการเล่าลือของชาวบ้านที่นี่ว่า เคยมีชาวบ้านในสมัยก่อนเห็นว่าที่ดินตรงบริเวณนี้
เป็นแปลงดินที่สวย จึงพยายามจะยึดเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองของตนเอง โดยชาวบ้า นคนนั้น
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พยายามเอาต้นยางมาปลูกบนเกาะฐาน แต่ปรากฏว่าปลูกยังไงต้นยางก็ไม่ขึ้นเสียที ต้นยางทุกต้นที่ปลูก
กลับล้มตายลงหมดจนไม่เหลือ ชาวบ้านเล่าต่อว่าคืนนั้นมีชาวบ้านเห็นชายชราที่ค่อยๆ เดินออกมาจาก
ป่ารกในเกาะฐานกลายร่างเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ จากนั้นก็เลื้อยตรงไปยังบ้ านของผู้บุกรุกดินบนเกาะ
ฐานหมายเอาชีวิตชาวบ้านผู้นั้นจนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตเกือบไม่รอด เป็นเรื่องจริงที่ว่าชาวบ้านทุกคนที่
พยายามถางป่าที่นี่เพื่อปลูกยางหรือทาเกษตรกรรมมักเจองูจงอางตนนี้(ที่เชื่อว่าเป็นทวดตาสอน)เล่น
งานเสียทุกครั้งจนขวัญหนีดีฝ่อ บ้างก็ว่าเจอเสือ เจองูจงอางสีขาว และเจอชะนีเผือกส่งเสียงร้องโหยหวน
ขับไล่ผู้มาเยือนอย่างน่าขนลุก ไม่มีใครหรือชาวบ้านคนใดจะสามารถปลูกเพิงพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้ แม้นลูก
ยางพาราที่ปลูกอยู่ภายในสวนของชาวบ้านตรงข้ามลาคลองขวางกั้นเกาะฐานอาจเคยถูกลมพัดลอยมา
ตกที่นี่บ้าง แต่เป็นเรื่องแปลกที่ลูกยางไม่สามารถงอกได้แม้นแต่กอเดียว ชาวบ้านล้วนเชื่ออย่างสนิทใจว่า
เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของทวดที่ไม่ต้องการให้ลูกยางงอกออกมาได้ และต้องการดารงสถานที่แห่งนี้ไว้เป็น
ดินสาธารณะสาหรับทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
หลายปีผ่านไปชาวบ้านในพื้นที่ที่เชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของทวดจึงพากันไปไหว้ท่านเพื่อขอ
เข้าไปตั ดไม้ มาสร้างหลาถวายให้ ท วดตาสอนใช้ส าหรับสถิต ดวงวิญ ญาณ หรือเพื่อป้ องปกคุ้ม ครอง
ชาวบ้านในพื้นที่ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเรียกว่า “หลาตาสอน” นับแต่บัดนั้น (หลา
หมายถึง เพิงสร้างด้วยไม้ มีหลังคาขนาดเล็ก) โดยระหว่างที่มีการสร้างหลาได้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งออก
ทุนทรัพย์ และหาช่างมาปั้นรูปงานประติมากรรมงูจงอางขนาดใหญ่ม้วนตัวชูคอแผ่พังพานอย่างน่าเกรง
ขามไว้ภายในศาลด้วย โดยให้เป็นรูปแทนตนของทวด งูตนนี้แปลกแตกต่างจากงูจงอางโดยปกติทั่วไป
ตรงที่มีหงอนงอกออกมาตรงบริเวณกลางหัวด้วย โดยลักษณะของหงอนเสยขึ้นบน มีส่วนของปลายหาง
ที่ด้วนแหว่งหายไป(หางส่วนปลายขาดไป / สอบถามชาวบ้านในพื้นที่แล้วไม่มีใครทราบว่าทาไมหางของ
ท่านถึงขาด) รูปประติมากรรมตนนี้ปั้นโดยช่างพื้นถิ่นชื่อ “ตาหลวงกุ้ย” โดยปั้นเสร็จก็ทาพิธีทางไสย
ศาสตร์(พิธีเรียกดวงวิญญาณของทวดตาสอนเข้าสถิตภายในอีกครั้ง) มีเรื่องเล่าว่า “เดือน ๕ มีการเชิญ
มโนราห์มาราถวายทวดตรงหน้าหลา ขณะที่มโนราห์กาลังทาพิธี ทวดก็มาเข้าทรงในร่างของมโนราห์ที่
กาลังราอยู่ ปรากฏว่ามโนราห์ตนนั้นกลับสงบนิ่งลง ไม่ราต่อ แม้นเสียงเครื่องดนตรีกาลังเร่งเร้าโรมรัน
ขนาดไหน มโนราห์ก็ยังนิ่งเฉย จนกระทั่ง ไม่นานมโนราห์ก็นอนราบลงกับพื้น เลื้อยอย่างงูจงอางแลขึ้น
ไปบนหลาทวด ชาวบ้านเชื่อว่าทวดรับรู้ถึงแรงศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้แล้ว จึงเลื้อยขึ้นหลาไปสถิต
ภายในรูปปั้น….” รูปประติมากรรมทวดตาสอนภายในหลาทวดจึงกลายเป็นสิ่ งเคารพบูชา ที่พึ่งทางใจ
สาหรับชาวบ้านเกาะฐานนิยมมากราบไหว้บูชาเซ่นสรวงขอพรและ “บน” (สัญญาว่าจะให้)นับแต่บัดนั้น
ทวดตาสอนกับการสร้างวัดเกาะฐาน : มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ก่อนที่จะมีการสร้างวัดปรากฏ
มีชายคนหนึ่ง(คนทรง)เดินทางมาจากกรุงเทพฯ คนทรงท่านนี้มีชื่อ ว่า “พ่อหลวงเที่ยง” ท่านได้ชักชวน
แกนนาของชาวบ้าน คือ ลุงนวน(หรือนายนวน แสงแป้น/เจ้าของที่ดินเดิม), ลุงแจ้ง, ลุงพลัด, น้าเกตุ, น้า
หว่าง, น้าเฟื่อง ให้เดินทางมารวมกันที่หลาตาแสง จากนั้นจึงทาการเข้าทรงขอที่ดินที่ทวดดูแล คือขอมา
ทาการสร้างวัดเสียส่วนหนึ่งดังที่ทวดเคยได้ลั่นวาจาให้ไว้ในอดีต ทวดก็มาตอบในระหว่างเข้าทรงว่า “กู
ให้ แลขอให้โหมสูสร้างวัดนี้ได้อย่างสมปรารถนาทุกประการ” (คือทวดให้ที่ดินในการสร้างวัด และอวย
พรว่าขอให้สร้างวัดได้โดยสาเร็จไรอุปสรรคใดใด)
ปกติการสร้างวัดในสมัยก่อนต้องใช้ไม้จากต้นไม้ใหญ่ในการก่อสร้าง และเป็นเรื่องจริงที่ไม่มี
ชาวบ้ านคนใดกล้าตัดไม้ภ ายในเกาะฐานมาส าหรับใช้ประโยชน์ในการนี้ ร่างทรง(พ่อหลวงเที่ยง)จึง
เข้าทรงต่อและขอตัดไม้ภายในเกาะฐานมาใช้สาหรับสร้างวัด ทวดก็ให้ ชาวบ้านจึงสบายใจช่วยกันตัด
ต้นไม้เพียงบางส่วนมาใช้สร้างวัดได้ และร่วมแรงร่วมใจช่ วยกันถางป่า-ถมดิน ระดมทุนทรัพย์คนละเล็ก
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ละน้อยสร้างวัดประจาหมู่บ้านจนแล้วเสร็จในราวปี พ.ศ. ๒๕๑๓ แล้วตั้งชื่อวัดตามเจตนาของทวดว่า
“วัดเกาะฐาน” นับแต่บัดนั้น
เมื่ อ มี วั ด เกาะฐานแล้ ว ต่ อ มาจึงมี ก ารพั ฒ นาหลายๆ สิ่ งภายในวั ด ให้ เจริญ ขึ้น รวมทั้ งการ
ปรับปรุงหลาทวดให้แข็งแรงขึ้นตามลาดับ จากที่สร้างเป็นหลาไม้ขนาดเล็ก ปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาสร้าง
ด้วยปูนทั้งหลังโดยการสนับสนุนทุนทรัพย์การสร้างจากการเรี่ยไรเงินของชาวบ้านในพื้นที่และผู้มีจิต
ศรัทธาจากพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ทวดตาสอน(งู)และบริวาร(เสือ)ได้ใช้สถิตภายในศาลอย่างสะดวกสบาย
กว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการสร้างศาลทวดเพิ่มเติมอีกหลังไว้สาหรับเป็นที่สิงสถิตของทวดงูอีกนางที่ชื่อว่า
“มิเน๊าะ” หรือ “ทวดงูมิเน๊าะ” (ทวดงูตนนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเมียของทวดตาสอน นางมีชะนีเผือก
เป็นบริวาร) โดยชาวบ้านสร้างเป็นศาลแยกให้อีกหนึ่งหลัง โดยศาลทวดมิเน๊าะตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของ
วัด(ตัวศาลติดกับลาคลอง)หรือหากเข้ามาทางประตูหน้าของวัดเกาะฐานศาลนี้จะอยู่ทางขวามือก่อนถึง
กุฏิเจ้าอาวาส โดยชาวบ้านบางคนเชื่อว่าถ้าขอพรหรือทาการ “บน” กับทวดตาสอนแล้วได้ผลช้าให้มา
ทาการ “บนเพิ่ม” กับทวดมิเน๊าะ ก็จะได้ผลดีสมความต้องการรวดเร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าทวดตาสอนกลัว
เมีย(คือถ้ามาขอพรกับเมียเพิ่ม ตาสอนจะกลัวแล้วรีบให้พร) แต่ก็มีเรื่องเล่าอีกอย่างหนึ่งว่าชาวบ้านบาง
คนก็ไม่ค่อยชอบทวดมิเน๊าะเท่าไหร่ เพราะทวดมิเน๊าะนิสัยส่วนตัวเข้ากับชาวบ้านในพื้นที่ไม่ค่อยจะได้
คือไม่ค่อยเข้ามาช่วยค้าชูศาสนาประจาถิ่น บ้างก็ว่าทวดมิเน๊าะนั้นเป็นงูแขกมาจากถิ่นอื่น ไม่ใช่คนใน
พื้นที่ มีตานานเล่าถึงเรื่องนี้ว่า แต่เดิมทวดมิเน๊าะอาศัยอยู่ภายในโพรงถ้ากลางลาคลองในพื้นที่ไกลห่าง
ออกไปจากที่เกาะฐานพอสมควร ต่อมาทวดรู้สึกเหงาเลยออกจากถ้าแล้วล่องมาตามลาคลองจนถึ งเกาะ
ฐาน แล้วได้พบรักกับทวดตาสอน จนแต่งงานกลายเป็นคู่สามี-ภรรยากัน และช่วยกันปกป้องคุ้มครองดิน
บริเวณนี้ตราบแต่ครั้งนั้นก็ว่า
เกี่ยวกับเรื่องอานาจของทวดตาสอนและทวดมิเน๊าะ : ในคติความเชื่อของชาวบ้านบ้านเกาะ
ฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นอกจากเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับทวดทั้ง
สองที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่เกาะฐานยังบอกเล่าถึงเรื่องอานาจของทวดทั้ง
สองเอาไว้ว่า ผู้คนในพื้นที่นี้ต่างศรัทธาในทวดทั้งสองตนเป็นอย่างมาก โดยมากนิยมบูชาทวดตาสอน
ก่อนแล้วไปบูชาทวดมิเน๊าะอีกรอบเพื่อให้พรที่ขอ “เป็นสองเท่าทวีคูณ” หรือ “ได้รับพรไวขึ้น” เคยเกิด
กรณีหมูของชาวบ้านในพื้นที่หลุดออกจากคอก ชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใครก็มาบนกับตาสอน ปรากฏไม่กี่ชั่ว
อึดใจ หมูที่เพิ่งหลุ ดหนี ห ายออกไปจากคอกก็ค่อยๆเดินกลับมาและเข้าสู่ คอกเลี้ ยงอย่างน่าอัศจรรย์
ชาวบ้านบางคนเวลาใกล้ที่จะขายหมูขายวัวก็จะมาทาการ “บน” ไว้กับตาสอนเพื่อให้หมูหรือวัวที่กาลัง
จะขายไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ขายได้ในราคาดีน้าหนักดี สิ่งที่ขอไว้ก็ได้ดังสมประสงค์ เลยมีการแก้บน
ด้วยเหล้าขาว เพื่อเซ่นสังเวยแก่ทวด หรือครั้งที่มีการแก้บนด้วยมโนราห์ (ที่เล่ นโดยมโนราห์รื่น จิตร
อักษร)ครั้งนั้นเป็นการเล่นแก้บน ชาวบ้านมีการเก็บกวาดเศษใบไม้ใบหญ้าแห้งในเดือน ๕ มาทาการเผา
ทาลายก่อนตั้งโรงมโนราห์ แล้วคนทรงทาการขอกับทวดว่าขณะเผาทาลายกาจัดเศษใบไม้เหล่านี้ขออย่า
ให้ไฟกินพื้นที่โดยรอบให้เสียหาย คือให้ไหม้แต่สิ่งที่เผา(คือเศษใบไม้) ไฟก็ไหม้อยู่แต่เพียงที่ขอโดยเชื่อว่า
เป็นพรที่ทวดมอบให้โดยสาเร็จ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับฤทธิ์เดชานุภาพที่ทวดตาสอนเคยสร้างไว้ในความทรงจาของ
ชาวบ้านที่นี่อีกเรื่อง กับวาจาสิทธิ์ที่ทวดเคยได้ลั่นเอาไว้ว่า “ที่ดินตรงนี้เป็นของทวด ถ้าไม่ขอด้วยธู ป ๙
ดอก กูไม่ให้ใครใช้ทั้งสิ้น ” ครั้งนั้นคือทางวัดต้องการที่จะขุดบ่อบาดาลเอาไว้สาหรับใช้ในหน้าแล้ง แต่
ปรากฏว่าทั้งพระในวัดและทั้งช่างขุดบ่อลืมมาขอทวด ปรากฏไม่ว่าจะขุดลงไปตรงบริเวณไหนของดินวัด
จะพบเจอแต่สิ่ งที่ไม่ดี พบแต่อุป สรรคขัดขวางทั้งสิ้ น เช่น ขุดลงไปตรงจุดไหนก็เจอแต่ผี (ผี = โครง
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กระดูกมนุษย์) กรณีนี้ผู้เขียนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะจากคุณปวีณวรรณ์ ชาตรีกูล ซึ่งกรุณาเล่าให้
ฟังว่า แต่เดิมจริงๆ พื้นที่บริเวณที่เคยทาการขุดบ่อบาดาลนี้นอกจากเป็นป่ารกของทวด ก่อนสร้างวัด
เกาะฐานตรงนี้จริงๆ เคยเป็นสถานที่เผาศพมาก่อนด้วย(เผาแบบกองฟอน หรือการเผาแบบเชิงตะกอน
กลางแจ้ง)จึงไม่แปลกที่รอบๆ บริเวณนี้ขุดลงไปก็มักเจอแต่ผี(โครงกระดูก หรือศพ)เป็นจานวนมาก เชื่อ
กันในหมู่ชาวบ้านว่าถ้าทาการขอกับทวดตาสอนด้วยธูป ๙ ก้าน น้าแก้วหนึ่ง ใบจาก-ยาเส้น แล้วขุดลง
ไปจะไม่เจอผี(ศพ)อีกเลย หรือ ถ้าเจอทวดก็จะให้พรคือไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น สามารถขุดบ่อบาดาลให้
จนแล้วเสร็จได้
อนึ่ง มีความเชื่อว่าช่างคนแรกที่ได้รับการว่าจ้างให้มาทาการขุดบ่อบาดาลไม่เชื่อในเรื่องความ
ศักดิ์สิทธิ์ของทวด คือพอมาถึงวัดก็จะขุดท่าเดียวให้เสร็จๆ เพื่อรับเงิน ทวดเลยแช่งให้เป็ นไข้จนเกือบ
เสียชีวิตมาแล้ว จนวันนั้นต้องมาทาการขอขมากับทวดจึงหายป่วยและสามารถขุดบ่อบาดาลได้จนแล้ว
เสร็จ หรือในกรณีที่ชาวบ้านมาขอจัดกิจกรรมใน “วันว่าง” ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมในที่ดินของทวด
แต่ลืม ไม่มาแก้บนตามสัญญา ก็เคยถูกทวดมาตาม “ทวงบน” หรือตามมาทาร้ายได้ถึงที่บ้านมาแล้ว เล่า
ลือกันว่าทวดชอบแสดงฤทธิ์ด้วยการกลายร่างเป็นงูพญาตะบองหลา มีหงอนแดงตรงกลางหัว ลาตัวมี
ลายพาดอย่างจงอาง ที่สาคัญมีหางกุด เลื้อยนาขบวนบรรดางูใหญ่น้อย ล้อมบ้านของชาวบ้านผู้นั้นไว้
บ้างก็ว่าทวดชอบเลื้อยขึ้นไปขดตัวบนหลังคาบ้าน พอเจ้าของบ้านเผลอเดินออกมาทางประตู ทวดตา
สอนก็กระโจนลงมาพาดบนหลังทาเอาชาวบ้านคนนั้นขวัญหนีดีฝ่อ ขนหัวตั้งมานับไม่ถ้วนหลายรายก็ว่า
หรือในเรื่องของการ “ขอที่ดินทวด” เพื่อสร้างอาคารภายในวัดเกาะฐาน ก็ต้องมาบอกทวดทุก
ครั้ง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าไม่มาบอกทวดคนงานก่อสร้างจะไม่สามารถสร้างตัวอาคารภายในที่ดินของท่านได้
ซึ่งเรื่องนี้พระอธิการวุฒิศักดิ์ รกฺขิตฺโต ยอดทอง (เจ้าอาวาสวัดเกาะฐานรูปปัจจุบัน)ได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่ง
ว่า เจ้ าอาวาสรูป ก่ อ นๆไม่ ขอที่ ดิ น ของทวดก่อ นสร้างตั ว อาคารเลยมัก เจอเรื่อ งแปลกๆ น่ากลั ว ขึ้ น
มากมายคล้ายตอนขุดบ่อบาดาล คือขุ ดดินลงไปตรงไหนก็มักเจอแต่ผี(ศพคนตาย) ประจวบกับเมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ทางวัดต้ อ งการสร้างกุ ฏิ ส งฆ์ จึงไปตามคนทรงท่ านที่ รับ ช่ว งต่อ จาก “ตา
หลวงกุ้ย” มาทาพิธี คนทรงท่านนี้ชื่อ “หมอท่ามย่ามแดง” (คนทรงรุ่น ๒ ) พอท่านมาก็เข้าทรงเพื่อ
ติดต่อกับทวดตาสอน ไม่นานคนทรงก็ลมลงแล้วเลื้อยเป็นงู คือเลื้อยไปเรื่อยๆ จนถึงสถานที่ที่กาลังจะ
ก่อสร้างกุฏิสงฆ์ แล้วทวดก็อนุญาตให้สร้างได้ การก่อสร้างก็สามารถกระทาได้อย่างราบรื่นเรื่อยมาจน
ชาวบ้านเอาไปเล่าลือกันว่าเพราะบารมีของทวดท่านช่วยไว้
อานาจของทวดตาสอนในการเข้าฝันที่ผู้คนในจังหวั ดใกล้เคียงเคยประสบพบเจอมาด้วยตนเอง
ชาวบ้านเล่าเพิ่มเติมเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่งทวดได้แสดงฤทธิ์ด้วยการไปเข้าฝันทนายความในจังหวัดพัทลุงให้
มาไหว้ ประจวบเหมาะกับที่ทางทนาย(ท่านนั้น)กาลังระดมทุนทรัพย์สาหรับใช้ทอดกฐินกับวัดที่ห่างไกล
ความเจริญและต้องการความช่วยเหลือ พอดีแต่ยังเลือกรายชื่อของวัดที่ต้องการทอดฯให้ไม่ได้ พอถูก
ทวดงูตาสอนมาเข้าฝัน เลยเกิดอาการ งง ว่าสิ่งที่ได้เห็นในฝัน เป็นรูปงูใหญ่แผ่พังพานอย่างน่าเกรงขาม
มีหงอนกลางหัว หางด้วน เลื้อยมาขอให้ไปช่วยวัดทอดกฐินหาเงินทานุบารุงพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่อง
จริงหรือเป็นเพียงความเพ้อฝัน พอดีกับที่คุณทนายมีเพื่อนอยู่แถวนี้พอดีเลยโทรมาหาและถามไถ่ถึงศาล
ที่มีงูเป็นเจ้าที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อนได้ตอบกลับมาว่าศาลในฝันนั้นมีอยู่จริงๆชื่อว่า “ศาล
ทวดตาสอน” ทนายความและผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดพัทลุงคณะนี้จึงรีบเดินทางมาทอดกฐินยังวัดเกาะ
ฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การทอดกฐิน
ในครั้งนั้นปรากฏว่าทาให้ทางวัดได้รับทุนทรัพย์สาหรับทานุบารุงตัวอาคารที่เก่าและทรุดโทรมจนแล้ว
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เสร็จหลายหลัง ที่สาคัญคุณทนายความก็ได้เข้าบูชาทวดงูตาสอน(ที่ได้เห็นในความฝันคืนนั้นเอง)อย่างสม
ความตั้งใจ
อานาจใน “เหรียญบูชาทวดตาสอน” : เป็นที่ทราบกันว่าครั้งหนึ่งทางวัดเกาะฐานได้ทาการ
จัดสร้างเหรียญสาหรับเคารพบูชาของทวดไว้เป็นที่ระลึก ๒ รุ่น โดยเหรียญรุ่นแรกและเหรียญรุ่นที่ ๒ มี
ความคล้ายคลึงกันคือ ด้านหน้าเหรียญเป็ นรูปหลวงพ่อเที่ยง ธิติโก ด้านหลังเป็นรูปทวดงูตาสอนแผ่
พังพาน มีหงอนราบตรงกลางหัว ลักษณะหงอนเสยขึ้นบน ตรงลาตัวมีลวดลายสลับเป็นปล้องอย่างงู
พญาตะบองหลา(งูจงอางที่มีอายุมาก) ส่วนของหางกุด เขียนกากับเอาไว้หน้าเหรียญว่า “ตาอินทร์ศร ที่
ระลึกรุ่นสร้างพระอุโบสถ วัดเกาะฐาน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง” ปรากฏมีผู้ศรัทธาในทวดตาสอนได้เช่าบูชา
เหรียญทั้ ง ๒ รุ่น นี้ ไปแล้ วได้รับ อานิ สงส์ ของความศักดิ์สิ ทธิ์ตามมาอย่างน่ าประหลาดใจ อาทิ เคยมี
ชาวบ้านเกาะฐานเช่าบูชาเหรียญของทวดตาสอน(รุ่นแรก)ไปเก็บไว้ภ ายในรถยนต์ ปรากฏขณะออก
เดินทางไปทาธุระ รถเกิดอุบัติเหตุร้ายเเรง เหวี่ยงไปชนเข้ากับขอบถนนจนขาด ๒ ท่อน อย่างประหลาด
เพราะคนที่นั่งอยู่ภายในรถมีเพียงรอยแผลฟกช้าเพียงเล็กน้อย ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต ชาวบ้าน
เชื่อว่าเจ้าของรถคันดังกล่าวได้รับบารมีคุ้มครองจากทวด
ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือเรื่องของชาวบ้านในพื้ นที่บ้านเกาะฐานอีกท่านได้เดินทางมาขอเช่าบูชา
เหรียญของทวดตาสอนทั้งรุ่นแรกและรุ่นสอง จากนั้นก็นาเหรียญที่ผ่านการปลุกเสกลงอาคมไปใส่ไว้ใน
เก๊ะใส่ของภายในรถยนต์ ประจวบกับวันนั้นเองต้องรีบเดินทางไปทาธุระในสถานที่เปลี่ยว(ในการจอดรถ)
เลยถูกงัดประตูรถเพื่อเข้ามาขโมยของข้างใน แต่ก็แปลกใจที่โจรสามารถงัดเข้ามาภายในตัวรถได้แล้วแต่
ไม่เอาของมีค่าภายในออกไปสักชิ้นเดียว หลายวันต่อมาทางตารวจสามารถจับกุมตัวผู้กระทาความผิดได้
(ฐานงัดรถยนต์เพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ภายใน)ด้วยความสงสัยเจ้าของรถจึงถามโจรไปว่า “งัดประตูรถ
เข้ามาข้างในได้แล้ว ทาไมไม่ลักอะไรออกไปสักชิ้นเดียว” โจรตอบกลับมาว่า “ลักได้ยังไง ในรถมีแต่งู
มองไปทางไหนก็มีแต่งูเต็มรถไปหมด พอเห็นแค่นี้ก็ขวัญหนีดีฝ่อ วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต” จากเหตุการณ์ที่
กล่าวมานี้ชาวบ้านต่างเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของทวดตาสอนที่สาแดงออกมาเพื่อช่วย
ปกป้องคุ้มครองคนทาดี เป็นต้น
เรื่องความขี้เล่นและความมีอารมณ์ขัน -ตลกสนุกสนานของทวดตาสอน(ในความทรงจาและ
ความเชื่อของชาวบ้านบริเวณบ้านเกาะฐาน) จากตอนที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย พบว่ามีชาวบ้านบ้านเกาะ
ฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หลายท่านบอกเล่าถึงเรื่องความขี้เล่น
และความมีอารมณ์ขัน -ตลกสนุกสนานของทวดตาสอนเอาไว้อีกประการว่า นอกจากทวดจะเป็นชาย
ชาตรีในแบบไทยไทยอย่ างเต็ม ภาคภู มิ(คือนิ สั ยกลั วเมีย)แล้ ว นอกจากนี้ ทวดตาสอนยังชอบหยอก
ชาวบ้านในพื้นที่ที่ท่านปกป้องคุ้มครองอยู่บ่อยครั้ ง โดยครั้งที่ชาวบ้านมาทาการบนขอพรกับทวด ท่านก็
มีอารมณ์ขันว่าอยากได้ข้าวต้มเพียง ๑ ถ้วย แต่อยากได้คน ๒ คนมาช่วยกันหามแห่มายังศาลของท่านให้
สนุกสนาน ชาวบ้านก็แห่กัน(ข้าวต้มถ้วยเล็กๆเพียงถ้วยเดียว)แห่กัน ๒ คนอย่างสนุกสนาน เวลาชาวบ้าน
มาขอเบอร์ท่านก็ไล่ให้ไปขอกับทวดมิเน๊าะ(เชื่อว่าทวดมิเน๊าะชอบให้เบอร์) แต่อย่ามาขอกับผู้สามีอย่าง
ทวดตาสอนอย่างเด็ดขาด เพราะทวดไม่ชอบให้ใครขอเบอร์ ถึงกับครั้งหนึ่งมีชาวบ้านโดนทวดเข้าฝัน
มาแล้วว่า “ขอเบอร์-ขอหวย กูไม่ให้ ถ้าโหมสูจะโถกเบอร์โถกหวยมันก็จะได้กันเอง” คือชาวบ้านยิ่งไป
ขอก็ยิ่งโดนทวดด่า แถมบางรายยังมีการแลบลิ้นให้อีกด้วย (คือไม่ให้ก็คือไม่ให้ ไม่ต้องมาขอ ทวดราคาญ
อะไรประมาณนี้)ขอกล่าวถึงความขี้เล่นของทวดตาสอน(อีกเรื่อง) ว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านจัดงานศพภายใน
วัด ขณะกาลังจะเคลื่อนขบวนศพขึ้นสู่เมรุ สังเกตบนท้องฟ้าคล้ายฝนกาลังจะตก คือมีก ลุ่มก้อนเมฆสีดา
ทะมึนลอยเห็นเด่นมาแต่ไกล ก็มีชาวบ้านไปประนมมือยกชูขึ้นเหนือหัวแล้วพูดบอกทวดตรงหน้าศาลไป
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ว่า “ขออย่าให้ฝนตก ตอนนี้ ตรงนี้ ที่นี้ คือขอให้ลูกหลานได้ยกศพขึ้นเมรุเผาเสร็จก่อน ถ้าจะตกก็ไม่ว่า
ได้สมดั่งที่พูดไว้เดี๋ยวจะจัดผู้หญิงมาแก้ผ้าเต้นถวายหน้ าศาลให้” ปรากฏพอชาวบ้านคนนั้นพูดจบ กลุ่ม
เมฆฝนที่ลอยอยู่เต็มเหนือเมรุเผาก็ถูกลมที่พัดแรงมากๆ พัดมาจากทางทิศไหนต่อทิศไหนก็ไม่อาจรู้ได้
หอบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่น้อยลอยไปตกที่อื่นจนหมด ชาวบ้านคนดังกล่าวถึงกับตกใจหน้าถอดสีเพราะ
คิดว่าแค่บนเล่นๆ ไม่คิดว่าทวดจะศักดิ์ สิทธิ์ถึงเพียงนี้ ครั้งจะจับเอาผู้หญิงสาวๆในหมู่บ้านมาแก้ผ้าเต้น
หน้าศาลก็คงไม่มีใครกล้าทาและไม่เหมาะเป็นแน่ แต่เพราะบนไว้แล้วจึงต้องหาทางแก้ เลยไปปรึกษากับ
พระท่านและผู้นาชุมชนบ้านเกาะฐาน ก็แก้บนด้วยการจ้างเด็กหญิงอายุ ๔-๖ ขวบมาแก้ผ้าเต้นหน้าศาล
เป็นที่สนุกสนานกัน ฝ่ายคนทรงก็สื่อออกมาว่าทวดยิ้ม-หัวเราะ-และรู้สึกพอใจ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าสู่กันฟังในหมู่ชาวบ้านเกาะฐานอีกเรื่องว่า ช่วงกลางวันที่แดดจัดมากๆ
ในบางครั้งทวดตาสอนมักแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการแปลงเป็นงูจงอางแล้วเลื้อยอย่างเชื่องช้าผ่านกลาง
หมู่บ้านบ้านเกาะฐาน ชาวบ้านและลูกหลานของทวดเชื่อว่าสามารถเดินเข้าไปดูทวดใกล้ๆได้ สามารถ
พูดกับทวดเพื่อของใช้มือลูบตามลาตัว(งูจงอาง / ทวดตาสอน)ได้โดยไม่ถูกฉกกัดหรือทาอันตราย วันไหน
ทวดมีตัวเห็บขึ้นตามลาตัว หรือเห็บขึ้นในรูหู ชาวบ้านสามารถยกมือไหว้ขอหยิบตัวเห็บออกจากหูของ
ทวดได้ บ้างก็เล่าลือว่าบางครั้งทวดนึกมีอารมณ์ขันก็จะไปแกล้งชาวบ้านที่เป็นลูกหลานด้วยการแอบ
เลื้อยไปข้างหลังขณะอาบน้ากลางแจ้ง(ตรงบริเวณบ่อน้า) จากนั้นทวดตาสอนก็จะชูคอขึ้นแผ่พังพาน
อย่างน่ากลัว เอาลาตัวพาดหลังของชาวบ้านขณะหยิบขันเพื่อตักน้าจากบ่อมาอาบ งานนี้เลยเล่นเอา
ลูกหลานที่อายุมีเลข ๗ นาหน้าเกือบหัวใจวายตายไปหลายท่าน แต่ก็มีลูกหลานบางคน(คุณย่า -คุณยาย
บางท่ านในหมู่ บ้ าน)เกิ ด ตกใจแบบลื ม ตั ว คว้าหางของทวดได้ ก็ จับ ทวดตาสอนเหวี่ย งฟั ด ลงพื้ น ดิ น
กลางดึกทวดต้องไปเข้าฝันชาวบ้านในพื้นที่ว่าแค่หยอกเล่นสนุกๆ แต่โดนคุณยาย(รุ่นหลานของทวด)จับ
ฟัดซะจนระบบไปทั้งตัว กลายเป็นเรื่องเล่าตลกขบขันของทวดที่ทาให้ลูกๆหลานๆภายในบ้านเกาะฐาน
รู้สึกว่าทวดมีความขี้เล่นและความมีอารมณ์ขัน-ตลกสนุกสนานอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
จากข้อมูลที่ได้กล่าวอ้างมาเบื้องต้น ทวดตาสอนหรือตาอินทร์ศร(ทวดงู)จึงถือเป็นเทวดาอารักษ์
ประจาถิ่น คือกฎข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้านเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยดารงหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คน
ที่นี่ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข งูพญาตะบองหลาขนาดใหญ่ มีหงอนแดงตรงกลางหัว ลาตัวยาวดามีลาย
พาด หางกุด จึงถือเป็นทั้งตัวเเทนของบรรพชนผู้ล่วงลับดับสูญ คนในวงศ์ตระกูล การก่อกาเนิดเกิดใหม่
อย่าง “อจินไตย”เเละตัวเเทนของพลังอานาจ “มานา” ในลัทธิ animism หรือ “คติถือผีสางเทวดา”
อย่างน่าเกรงกลัว กับคาบอกเล่าแบบปากต่อปากของชาวบ้านที่ว่า “บูชาดีจะให้คุณ ลบหลู่ดูหมิ่นแล
ทวดจะให้โทษ” แม้ปัจจุบันความเจริญจะไหลหลั่งพรั่ งพรูเข้ามาอย่างมิอาจขวางกันภายในย่านวัดเกาะ
ฐาน และบ้ านเกาะฐาน หมู่ ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่ น อาเภอห้ ว ยยอด จังหวัดตรัง รวมถึงในพื้ น ที่
ใกล้เคียง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังมีความเชื่ออย่างฝังรากลึก และเชื่ออย่างไร้ข้อกังขาใดใดในอานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณบรรพชนอันคอยปกปักรักษาผู้คนในบริเวณนี้ให้ได้รับแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญ
งอกงามในหน้าที่การงานแลเรื่องต่างๆจวบจนยุคปัจจุบัน ความเชื่อดังกล่าวก็ยังคงอยู่มิสูญสลายหายไป
กับกาลเวลาแต่ประการใด
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง และการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทวดตาสอนภายในวัดเกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนอง
ช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้
- พระอธิการวุฒิศักดิ์ รกฺขิตฺโต ยอดทอง (เจ้าอาวาสวัดเกาะฐาน) และพระลูกวัดภายในวัดเกาะ
ฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
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- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างแล่น ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
-วัดห้วยนาง อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง(ขออนุญาตสร้างเหรียญสาหรับเคารพบูชาของทวดตา
สอน ๑ รุ่น)
- วัดหาญ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ขออนุญาตสร้างเหรียญสาหรับเคารพบูชาของทวดตา
สอน ๑ รุ่น)
- ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทานุบารุงพระพุทธศาสนาจากพื้นที่อื่นๆ
เสาวัฒ นธรรมต้นสี่ (องค์พิธีการ) :ส าหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูช าเพื่อขอพรรับศิริมงคล
สาหรับ ตนเองและครอบครัวกับ ทวดตาสอนภายในวัดเกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓
ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรังสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ...มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน การบนอันเป็นที่นิยมอีกประเภทก็คือการจุดธูป ๙ ดอกแล้วกาด(ไหว้)ขึ้น
เหนือหัว อธิษฐานขอพร(หรือสิ่งที่ต้องการ)ต่อทวด โดยเมื่อได้สมดั่งความตั้งใจแล้ว สิ่งของสาหรับแก้บน
มีดังนี้
- อาหารคาวประเภท ไข่ต้ม, ไก่ต้มทั้งตัว
- การจุดลูกประทัดแก้บน(ให้ทาหน้าศาลทวด)
- การแก้บนด้วยยาเส้น หรือใบจาก หรือยาเส้นมวนกับใบกล้วยหรือใบตองใบโตๆ(อันนี้ทวดตา
สอนจะชอบมาก)
- การบนด้วยหมากและพลู(ทามาแบบพอดีคา)
- การแก้บนด้วยเหล้าขาว
- การแก้บนด้วยผ้าหลากสี หรือจะเป็นผ้าขาวม้าก็ได้ โดยนามาผูกคลุมตัวทวดไว้
- แก้บนด้วยการปิดทองคาเปลวบนตัวทวด
- แก้บนด้วยการถวายพวงมาลัยดอกไม้แด่ทวด
- การแก้บนด้วยเงิน ให้ไหว้ทวดแล้วหยิบเงินใส่ไว้บนผ้ากั้นลมฝนบนหัวของทวด
- การแก้บนด้วยสิ่งของอะไรก็ได้ตามแต่วิถีชาวบ้านจะหามาได้ เช่น กล้วย, มะพร้าว ตัดเสร็จก็
ยกมาถวายได้เลยตามกาลังศรัทธา
- การแก้บน “ทวดงูมิเน๊าะ” แก้บนด้วยอะไรก็ได้ยกเว้น “หมู-หมา-และสุรา” เพราะทวดเป็น
แขก
- การแก้บนใหญ่ของที่นี่(ภายในวัดเกาะฐาน)จะจัดขึ้นทุกปีเป็นประจาเพียงปีละครั้งในทุกวัน
สงกรานต์ หรือใน “วันว่าง” ๑๓ เมษายนของทุกปี
- ข้อย้าเตือน : “บน” แล้วสาเร็จแต่ไม่มา “แก้” หรือ “ลืมแก้” ทวดจะไปตามทวงเอาถึงบ้าน
เชื่อกันมากโดยเฉพาะในย่านบ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ว่า
ถ้าบนแล้วไม่แก้ให้ถูกต้องตามประเพณี ทวดงูตาสอนมีหงอนแดงตรงกลางหัว ลาตัวใหญ่และยาวเท่าต้น
หมากจะเลื้อยเวียนรอบบ้านของผู้บนจนกว่าจะไปแก้ให้สาเสร็จลุล่วง
- อนึ่ง มีเซียมซีสาหรับพิธีกรรม “การเสี่ยงเซียมซี” ตั้งไว้บริเวณเบื้องหน้าของทวดภายในศาล
ทวดตาสอนด้วย (อันนี้อาจเป็นพิธีกรรมที่มีเข้ามาใหม่ของทางฝั่งจีนนิยม หรือพุทธศาสนาในลัทธินิกาย
มหายาน / ชาวบ้านเล่าว่าพิธีกรรมอันนี้สมัยก่อนไม่มี แต่เพิ่งจะมีมาตั้งไว้ในศาลทวดในครั้งหลัง)
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ภำพที่ ๔.๑ ทวดตาสอน หรือตาอินทร์ศร(ทวดงู) ภายในศาลทวดวัดเกาะฐาน

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ที่มา : ผู้วิจัย

ภำพที่ ๔.๒ ทวดมิเนาะ(ทวดงู) ภายในศาลทวดวัดเกาะฐาน

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ที่มา : ผู้วิจัย
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ทวดหลักเขต
ทวดหลักเขต หรือองค์ทวดเพชร (บางคนก็เรียกว่า ตาหมอช่อง หรือทวดไทรงาม) ถือเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อในแบบท้องถิ่นนิยม เป็นรากทางความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ,
ศาสนาผี และการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวบ้านที่นี่ รวมถึงผู้คนในพื้นที่จังหวัดตรังและพัทลุง
มาช้านาน เชื่อกันว่าทวดหลักเขตมีฤทธิ์เดชานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์สูง ผู้คนในพื้นที่มักเล่ากันปาก
ต่อปากว่าทวดแสดงฤทธิ์ด้วยรูปลักษณ์ของพญางูตะบองหลา(งูจงอางขนาดใหญ่), พญาเสือใหญ่, และใน
ร่างของมนุษย์(ทวดชราผู้ทรงศีลและใจดี) ใครมาทาการ “บน” อะไรไว้ ณ ที่แห่งนี้จึงมักได้ผลสมดั่งใจ
มุ่งหวังทุกประการ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดหลักเขต ตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพับผ้า) ตรง
บริเวณจุดที่อยู่สูงสุดบนถนนเส้นนี้ หรือในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (ในเขต
รอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง)
ศาลสาหรับเคารพบูชาหรืออาศรมทวด(ในยุคแรกเมื่อราว ๕๐-๖๐ ปีก่อน) เป็นเพียงศาลไม้
เล็กๆสร้างจากกาลังศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ โดยศาลตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพับผ้า) ต่อมาศาล
หลังเดิมได้มีการชารุดผุพังลงตามกาลเวลาจึงมีการระดมทุนทรัพย์จากชาวบ้านสาหรับใช้ในการซ่อมแซม
และปรับปรุงอีกรอบในปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยสร้างเป็นศาลไม้ทรงไทยมีฐานเป็นปูนหลังใหญ่ จากนั้นก็จ้าง
ช่างในพื้นถิ่นมาทาการปั้นรูปงานประติมากรรมเคารพบูชา “พ่อทวดหลักเขต” ขึ้น โดยตั้งไว้ตรงกลาง
ศาล ลักษณะเป็นชายชรานั่งอยู่บนแทนบูชา ขาข้างขวาปล่อยฝ่าเท้าลงสู่พื้น มือทั้งสองข้างวางราบ
ขนานบนต้นขา มีเครื่องบวงสรวงบูชาเป็นผ้าเจ็ดสีและพวงมาลัยดอกดาวเรืองจานวนหนึ่ง
สมัยต่อมามีเรื่องเล่ากันว่ามีคนสติไม่ดีมาทุบทาลายศาลทวดครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และในปี
ต่อมาคือ พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ได้มีคนสติไม่ดีมาทุบทาลายและตัดศีรษะองค์ทวดอีกครั้ง เป็นดังที่ “สานักข่าว
MGR Online-ข่าวภาคใต้ ” ได้ทาการบันทึกข้อมูล ไว้ว่า : ตรัง - สิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ “ทวดหลั กเขต” ตรังพัทลุง ถูกทุบทาลายอีกครั้ง หลังจากเมื่อปี ๒๕๕๐ เคยถูกคนสติไม่ดีทุบทาลายและตัดศีรษะ ทาให้
ประชาชนผู้ที่เคารพศรัทธาเกิดความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่เชื่อเกิดจากฝีมือของคนสติไม่ดี
ที่มาพักหลบร้อนเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมาก็เป็นได้ วันนี้ (๑๖ พ.ย.) ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดตรัง ได้รับ
แจ้งจากชาวบ้านผู้เลื่อมใสศรัทธาทวดหลักเขต ตรัง-พัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนา
โยง โดยเป็นเขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ว่ามีคน
ทุบทาลายจนเกิดความเสียหายบางส่วน สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก จึงเดินทางไป
ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.นาโยง
ทั้งนี้ พบว่า องค์ท วดเพชร ซึ่งเป็ นองค์ทวดหลั กเขต ตรัง -พั ท ลุ ง ที่มี ผู้ คนให้ ความเลื่ อ มใส
ศรัทธา และนับถือเป็นองค์ทวดศักดิ์สิทธิ์สูงสุด โดนถูกทุบตีจนแตกเสียหายบริเวณจมูก หนวด ใบหู แขน
และ นิ้วมืออย่างชัดเจน สาหรับทวดหลักเขต ตรัง -พัทลุง เคยถูกคนสติไม่ดีทุบทาลายและตัดศีรษะ
จนพังหมดทั้งองค์มาแล้ว เมื่อปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา จากนั้น นายสิ ทธิพร ณ พัทลุง นายอาเภอนาโยง
ร่วมกับ ชาวบ้ านอาเภอนาโยงและผู้ เลื่ อมใสศรัท ธาทั้งจากจังหวัดตรัง จังหวัดพั ทลุ ง และจังหวัด
ใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ได้ร่วมกันบูรณะขึ้นมาใหม่หมดทั้งองค์ พร้อมมีการประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ แต่
เวลาผ่านไปยังไม่ครบถึง ๒ ปีเต็ม ทวดหลักเขต ตรัง-พัทลุง ก็มาถูกทุบทาลายอีกครั้ง แม้ครั้งนี้จะดูแล้ว
ไม่มากมายนั ก แต่ก็ทาให้ผู้ ศรัทธาที่แวะสักการะต้องใจหายเมื่อมาพบเห็ น จึงเรียกร้องให้ห น่วยงาน
เกี่ยวข้อง เร่งมาบูรณะซ่อมแซมให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง
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เนื่องจากทวดหลักเขต ตรัง -พัทลุง ถือเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวตรัง พัทลุง และทุก
จังหวัดทั่วภาคใต้ให้ความเคารพและศรัทธา โดยเฉพาะผู้ใช้เส้นทางเขาพับผ้า หากขับขี่ยวดยานผ่าน
ถนนเส้นนี้ เมื่อมาถึงองค์ทวดหลักเขต ตรัง -พัทลุง ก็จะมีการบีบแตรรถเพื่อแสดงความเคารพ และขอ
พรให้องค์ทวดหลักเขตคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยไปตลอดเส้นทาง หรือถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
รวมทั้งผู้ศรัทธาหลายท่านที่มีความเชื่อในเรื่องของการบนบานศาลกล่าว ก็จะมาขอให้ตนเองประสบ
ความสาเร็จดังที่ใจปรารถนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยในแต่ละวันจะมีผู้มาเซ่นไหว้เพื่อแก้บนเป็นจานวน
มาก อย่างไรก็ตาม สภ.นาโยง ระบุว่า ตามปกติจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจเดินทางมาลาดตระเวน
ความปลอดภัยเป็นประจาทุกวัน โดยสังเกตพบว่า ที่ศาลทวดหลักเขต ตรัง -พัทลุง มักจะมีคนสติไม่ดีมา
หลบพักอาศัยอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นการที่องค์ท่านถูกทุบทาลายในครั้งนี้ อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากฝีมือ
ของคนสติ ไม่ ดี ที่ ม าพั ก หลบร้ อ นเช่ น เดี ย วกั บ ครั้งที่ ผ่ า นก็ เป็ น ได้ (อ้ า งอิ งข้ อ มู ล : ส านั ก ข่ าว MGR
Online-ข่าวภาคใต้, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔:๒๑ น.)
เรื่องราวที่ทวดหลักเขตถูกคนสติไม่ดีมาทุบทาลายศาลทั้งสองครั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเชื่อ
กัน ว่า หลั งจากชายสติไม่ดีเดิน ลงไปจากศาล เขาก็พ บกับ อานาจของทวด คือถูกท าให้ มีอันเป็ นไป
โดยหลังจากที่ศาลทวดแห่งนี้ผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีมาได้ระยะหนึ่ง การบูรณะศาลาทวดหลักเขตใน
ครั้งที่สาม (การบูรณะครั้งใหญ่สุด) ก็เริ่มขึ้นและแล้วเสร็จลงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี
หัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะใหญ่ในครั้งนี้คือบริษัทธาราวัญคอนสตรัคชั่น จากัด ได้ลงจารึกไว้ที่ฐานของ
ทวดว่า “บูรณะปรับปรุงศาลาทวดหลักเขต เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย…บริษัทธาราวัญคอน
สตรัคชั่น จากัด” โดยการบูรณะครั้งนี้ช่างประติมากรรมได้ทาการปรับแต่งโครงสร้างหลายส่วนของทวด
เพื่อให้องค์ทวดแลดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น มีการปูกระเบื้องฐานปูนยกสูงจากพื้นประมาณ ๗๐ เซนติเมตร
มีการสร้าง-ตกแต่งรูปเคารพบูชาของพ่อทวดหลักเขตจนแล้ วเสร็จแสดงด้วยรูปลักษณ์ของมนุษย์หรือ
ทวดชราผู้ทรงศีล บริเวณลาตัวของประติมากรรมทวดหลักเขตห่มด้วยผ้าขาว มีลูกประคาห้อยคอ และ
มีผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ขวา ลักษณะของทวดกาลังนั่งอยู่บนฐานชั้นสองเพื่อทาสมาธิ มือทั้งสองตั้งราบ
ที่ต้นขา ส่วนขาข้างขวาปล่อยฝ่าเท้าลงสู่ พื้น มีการทาสีดาทับบริเวณพื้นผิวของประติมากรรม และมี
การปิดแผนทองคาเปลวเพียงบางส่วนบนตัวของทวดด้วย ประติมากรรมทวดหลักเขตนี้เองถูกขนาบข้าง
ทั้งซ้าย-ขวาด้วยประติมากรรมฤาษีถือไม้เท้าพญางู มีการสร้างประติมากรรมพญางูพญาตะบองหลา
ประดับไว้ภายในศาลอีกหลายตน ขนาดของศาลก็ขยายเพิ่มเติมออกไปทั้งส่วนซ้ายและขวา โดยส่วนใน
สุดเปิดให้มีการเข้าทรงและการดูหมอ, ตรงกลางศาลเปิดให้บูชาทวด, และส่วนขวาของศาล(ทางเข้า)เปิด
ให้ ท าบุ ญ -และบู ช าสะเดาะเคราะห์ โ ดยผู้ ดู แ ลศาล มี ก ารสร้ า งซุ้ ม ประตู ท างเข้ า สู่ ตั ว ศาลเสี ย ใหม่
นอกจากนี้ยังมีการสร้างที่จอดรถ ห้องน้า ที่ขายของและที่พักรับประทานอาหารสาหรับคนที่เดินทางมา
ทาบุญที่นี่เพิ่มเติมด้วย
เสาวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดหลักเขตของชาวบ้านในพื้นที่หมู่
ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง จากการสืบค้นประวั ติการสร้างศาลทวด
ภายในศาลาทวดหลักเขต และจากการสืบค้นประวัติพ่อทวดหลักเขตในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ
พ่อรื่น เพชรเกื้อ(แต่งโดย นายกลอด เพชรเกื้อ) ได้ข้อมูลตรงกันดังนี้ ประวัติพ่อทวดหลักเขต(หลักเขต
ระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุง) ตามประวัติเล่าว่าพ่อทวดหลักเขตเป็นชาวจังหวัดพัทลุง ได้ย้ายมาอยู่บ้าน
ช่อง ในเขตหมู่ที่ ๔ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง(หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) พ่อทวดหลัก
เขตมีชื่อว่า พ่อทวดบุญ ชื่อภรรยาสืบไม่ได้ เป็นต้นสกุลบุญเอียด
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ในสมัยที่มีการปั กปั น เขตแดน ระหว่างจังหวัดตรังกับ จังหวัดพั ทลุ ง ปี พ.ศ.ใดสื บไม่ได้ ทาง
กรมการเมืองพัทลุงและเมืองตรังได้เลือกสถานที่ซึ่งเป็นสันเขาที่สูงที่สุดและมีน้าปัน คือ สันปันน้าที่สูง
ที่สุด เวลาฝนตก ด้านตะวันออกไหลไปพัทลุง ด้านตะวันตกไหลไปตรัง น้าที่ไหลไปทางทิศตะวันออก
ไหลไปลงจังหวัดพัทลุง น้าที่ไหลไปทางทิศตะวันตกไหลไปลงจังหวัดตรัง กาหนดให้ตรงนั้นเป็นที่ปัก
เขตแดน แล้วจึงเกณฑ์ชาวบ้านให้ช่วยกันตัดแก่นไม้แคข่อยขนาดใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาเหนือ
(ตรงข้ามบ้านขุนช่องปัจจุบันนี้) ทาเป็นหลัก เมื่อทาหลักเสร็จแล้วให้เอาเชือกผูก ให้ชาวบ้านทั้งตาบล
ชักลากเพื่อนาไปฝังในที่ๆกาหนดไว้ ตามประวัติเล่าว่า ชาวบ้านทั้งตาบลไม่สามารถชักลากเสาหลักนั้น
ไปได้ ในจานวนชาวบ้านเหล่านั้นได้เสนอแนะให้ไปตามทวดบุญมาช่วยลาก ซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
วิชาไสยศาสตร์ขลังมาก เมื่อไปตามท่านมาถึงท่านก็จับเสาหลักนั้นเข้าและบอกให้ชาวบ้านลากพร้อมๆ
กัน แล้วบอกว่า “ลากไปได้แล้ว” นั่นแหล่ะจึงสามารถลากเสาหลักไปได้ เมื่อทาพิธีฝังเสาหลักไม่มีใคร
สามารถยกเสาฝังได้ พ่อทวดสามารถยกเสาหลักลงฝังได้แต่ผู้เดียว
ต่อเเต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเชื่อว่า “ท่านเป็นผู้วิเศษ” เมื่อท่านตายไปแล้วก็ได้นากระดูกของ
ท่านไปฝังไว้ที่หลักเขตแห่งนั้น และชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังคงสิงสถิตย์อยู่ ณ ที่
นั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงบนบานศาลกล่าวกันมิได้ขาด ทุกวันนี้มีคนไปแก้บนด้วยการจุดประทัดและเซ่น
ไหว้เครื่องสังเวย เช่น เหล้า ไก่ หัวหมู เป็นต้น เกือบทุกวัน
* อนึ่ง พ่อทวดหลักเขตมีบุตรเท่าที่สืบทราบจากการสืบค้นประวัติพ่อทวดหลักเขตในหนังสือที่
ระลึกงานฌาปนกิจศพ พ่อรื่น เพชรเกื้อ (แต่งโดย นายกลอด เพชรเกื้อ) ได้ข้อมูลดังนี้
๑. ตาไข่
๒. ตาเกตุ
๓. ย่าคุ้ม
๔. ยายจับ
ตาไข่มีภรรยาชื่อยายรุ่ง ใช้สกุลกาจร มีบุตรชาย คือ ป้าช่วย(อยู่ตาบลช่อง จังหวัดตรัง)
ตาเกตุมีภรรยาคนที่ ๑ คือยายเภา บุญเอียด มีบุตรเท่าที่ทราบ ดังนี้ ลุงเอียด, ป้าอุ้ย, ป้าทิม
ตาเกตุภรรยาคนที่ ๒ คือยายปาน บุญเอียด มีบุตรเท่าที่ทราบ ดังนี้ ลุงยก, ป้าหลง, ลุงสวัสดิ์,
ลุงสว่าง(อยู่พัทลุง)
ย่าคุ้ม สามีชื่อปู่กลับ เพชรเกื้อ
ยายจับ สามีสืบไม่ได้ นามสกุลบัวออน มีบุตรเท่าที่ทราบ ดังนี้ น้าชิ้น, น้าเที่ยง, น้าทิม, น้าอิ่ม,
น้าวัน, น้าโพธิ์(อยู่หลังเขาปินะ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง)
ซึ่งตระกูลทั้งสี่สายนี้ยังคงสืบทอดตานานรากความเชื่อเกี่ยวกับทวดหลักเขตตราบปัจจุบัน
เรื่องตานานของทวดหลักเขต หรือองค์ทวดเพชร ในความศรัทธาและความเข้าใจของชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง ยังมีเล่าเพิ่มเติมเอาไว้อีกว่า
ทวดหลักเขตจริงๆแล้วก็คือองค์เดียวกับตาหมอช่อง(ทวดเสือ) และทวดไทรงาม(งูพญาตะบองหลา) ซึ่ ง
ในเรื่องนี้นายกลอด เพชรเกื้อ(ลูกหลานในตระกูลและผู้สืบเชื้อสายของทวดเขาหลัก / สายตรง)ได้กรุณา
เล่าให้ฟังไว้เป็นวิทยาทาน ดังนี้
หากไปสารวจบริเวณศาลทวดตรงหลักเขต รอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง เรา
จะพบว่า ส่วนใหญ่ผู้คนแถวย่านนี้ มักนิยมชมชอบในเรื่ องเทวดาอารักษ์ที่ปกปักษ์สถานที่อยู่บนเขา
บรรทัด(เขาพับผ้า) เรียกว่า “ทวดหลักเขต” หรือ “องค์ทวดเพชร” เป็นอันมาก แต่หากสารวจลงลึก
ไปยังอีกพื้นที่หนึ่งในย่านใกล้เคียงกันคือที่วัดกะช่องเปี่ยมราษฎร์ ถนน ๔๒๔๖ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง
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จังหวัดตรัง จะพบว่าตรงบริเวณซุ้ มประตูหน้าของวัดมี “ทวดในรูปสัตว์ ” จานวนสองตนสิงสถิตอยู่
ขนาบข้างทั้งฝั่งซ้าย-ขวาของซุ้มประตู ฝั่งซ้ายเป็นรูปประติมากรรมงูพญาตะบองหลาแผ่พังพาน มี
หงอนแดงตรงกลางหัวอย่างสง่างาม มีเคราแดงใต้คางแยกเป็นสองแฉก เรียกชื่อว่า “ทวดไทรงาม”
ส่วนฝั่งขวาของซุ้มประตูมีรูปประติมากรรมพญาเสือโคร่งยืนบนฐาน ขนาบข้างด้วยเสือบริวารซ้าย-ขวา
เรียกชื่อว่า “ตาหมอช่อง” ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง “ทวดหลักเขต” หรือ “องค์ทวดเพชร” และ “ทวดไทรงาม”
หรือ “ตาหมอช่อง” ทั้ง ๔ องค์นี้ก็คือทวดตนเดียวกัน
เพราะคาว่า “ทวดหลักเขต” หรือ “องค์ทวดเพชร” คือการแสดงตัวตนของทวดในลักษณะ
มนุษย์ แต่หากสังเกตบริเวณซุ้มประตูทางเข้าของศาลทวดหลักเขตบริเวณเขาบรรทัดหรือเขาพับผ้าให้ดี
จะพบว่าตรงซุ้มมีรูปงูพญาตะบองหลาและรูปเสือประดับตกแต่งไว้ในนั้นด้วย เป็นการบอกเป็นนัยว่าพ่อ
ทวดหลักเขตมีฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นงูพญาตะบองหลาหรือแปลงเป็นพญาเสือโคร่งก็ได้ การกลาย
ร่างของทวดหลักเขตส่วนใหญ่เท่าที่ทราบท่านมันกลายร่างเป็นงูใหญ่ไปสถิตอยู่ในศาลาบริเวณศาลหลัง
ปัจจุบันให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้พบเห็นกราบไหว้ บ้างก็เรียกทวดตอนกลายร่างเป็นงูใหญ่ว่า “ทวดไทร
งาม” ส่วนตานานตอนที่ทวดหลักเขตแยกร่างเป็นพญาเสือ มีเล่าไว้ดังนี้
บางตานานว่าตาหมอช่องคือคนละคนกับทวดหลักเขตและดารงชีวิตอยู่ก่อนหน้าทวดหลักเขต
หลายสิบปี แต่บางตานานก็เชื่อว่าตาหมอช่องคือทวดหลักเขต คือการแบ่งภาคออกไปเล่าเรื่องในแนว
ทางการสาแดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะขอเล่าตานานที่เกี่ยวข้องกับ “ตาหมอช่อง”
ในสายความเชื่อที่ว่า “ตาหมอช่อง” กับ “ทวดหลักเขต” คือทวดตนเดียวกัน ดังนี้ สมัยก่อนมีชายชรา
คนหนึ่งเดินทางมาจากบริเวณช่องเขารอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุง พอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่านก็
พักค้างแรมและตั้งตนเป็นเจ้าที่ อยู่หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ชาวบ้านนิยมเรียกชื่อท่านว่า “ตา
ช่อง” ถือเป็ น คนเก่าคนแก่ของที่นี่ และเพราะตาช่องเรียนวิช าคาถาอาคมจนแกร่งกล้ า มีอุปนิสั ย
ส่ ว นตั ว คื อ ชอบช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ เวลาใครมี ปั ญ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ไสยศาสตร์เวลาชาวบ้ า น
เดือดร้อนก็มักมาขอให้ท่านช่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ชาวบ้านจึงขนานนาม
ท่านว่า “ตาหมอช่อง” ซึ่งหมายถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่มีความขลัง บ้างก็เรียกว่า “ตาขุนช่อง”
เล่าต่อว่าสมัยนั้นยังมี “ทุ่งนาช่อง” อันเป็นนาข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ตาหมอช่ องชอบ
เดินเท้าจากบ้านแถวหลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์เพื่อมาทานาที่นี่เป็นประจา นอกจากนี้ตาหมอช่อง
ยังเลี้ยงควายไว้อีกฝูงหนึ่ง แกเลยอาศัยสร้างขนา(กระท่อมเล็กๆ)ไว้หลังหนึ่งสาหรับนอนเฝ้านาข้าวและ
ฝูงควายที่เลี้ยง โดยมีลูกสาวคอยส่งข้าวส่งน้าวันละสามเวลาเช้า -เที่ยง-เย็น ปรากฏเพราะตาหมอเป็น
คนเล่นอาคมอาคม อยู่มาวันหนึ่งคาถาเกิดตีเข้าร่างตนเอง กลายเป็นมนต์ตรากินร่าง แกเริ่มมีหางงอก
ยาวออกมาเรื่อยๆ มีขนตามตัว มีกงเล็บงอกออกมาจากปลายนิ้วอย่างน่ากลัว ตาหมอช่องจึงเรียกลูก
สาวเข้ามาพบแล้วพูดว่า “นับแต่บัดนี้เจ้าไม่ต้องมาคอยส่งข้าวส่งน้าพ่ออีกต่อไปแล้ว เพราะพ่อกาลังจะ
กลายเป็นเสือ อาจทาร้ายเจ้าได้” หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบตาหมอช่องอีกเลย มีเพียงเรื่องเล่าขาน
จากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเจอพญาเสือโคร่งขนาดใหญ่เดินวงเวียนอยู่ในย่านนั้นแทน จนชาวบ้านเชื่อว่า
พญาเสือตนนั้นคือตาหมอช่องที่กลายสภาพจากคนเป็นเสือ หรือเป็น “สมิง” อยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น
เพื่อป้องปกคุ้มครองดูแลลูกหลานในวงศ์ตระกูลให้ประสบแต่กรรมขาว
โดยเล่ากันต่อว่ารอยเท้าเสือของตาหมอช่องจะแปลกจากรอยเท้าเสือปกติทั่วไป ตรงที่รอยเท้า
ทั้งสี่ของท่านจะมีเพียงแค่ ๔ นิ้ว (เสือปกติตามธรรมชาติ เท้าหน้ามี ๕ นิ้ว เท้าหลังมี ๔ นิ้ว) ว่ากันว่า
หลังจากทวดตายดวงวิญญาณของท่านได้มาสิงสถิตอยู่ตรงบริเวณหลักเขตตรัง -พัทลุง(ในสภาพเสือ หรือ
งูใหญ่) และเชื่อว่าถ้าบูชาท่านแล้วจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามตามมา ใครของหายสามารถไปทา

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๔๘
การ “บน” ไว้กับท่านได้ ใครอยากให้ลูกให้หลานสอบติดเป็นข้าราชการก็ให้มาทาการบนไว้กับท่าน
เพราะในรูปของ “เสือ” ชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยเสริมส่งดลบันดาลให้สอบติดและเป็นใหญ่เป็นโตในวง
ราชการได้ อีกอย่างหนึ่ งสมัยก่อนชาวบ้านในพื้ นที่เล่าว่าถ้าคณะหนังตะลุงหรือโนราที่เดินทางข้าม
จังหวัดตรัง-พัทลุงผ่านมาถึงตรงจุดนี้แล้วไม่ยอมหยุดเพื่อเล่นหนังถวาย “ตาหมอช่อง” หรือ “ทวดหลัก
เขต” จะมีอันเป็นไป คืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดท้อง ปวดหัว หรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงได้
ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระครูสังวรโกวิท เจ้าอาวาสวัดกระช่องเปี่ ยมราษฎร์ แลเห็นว่าตาหมอช่อง
เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน จึงจ้างช่างพื้นบ้านมาทาการสร้างรูปประติมากรรมเสือตาหมอช่องขนาด
ใหญ่เท่าเสือจริง แล้วทาพิธีประดิษฐานรูปปั้นไว้ตรงซุ้มประตูทางเข้าวัด เพื่อเป็นร่างแยกให้คนในย่าน
วัดกระช่องเปี่ยมราษฎร์ได้ใช้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณอีกจุดหนึ่ง โดยชาวบ้านที่นี่นิยมมาบนบาน
ศาลกล่าวต่อทวด เมื่อสมประสงค์ก็มักจุดประทัดบูชากันเสียงดังสนั่นตรงหน้าวัด
นอกจากนี้ ขอกล่าวอ้างถึงอิทธิฤทธิ์ของตาหมอช่องในร่างแยกคือ “ทวดหลักเขต” หรือ “ทวด
ไทรงาม” เพิ่มเติมอีกกรณี คือเรื่องการสาแดงเดชานุภาพช่วยลูกหลานในตระกูล โดยเป็นเรื่องเล่ากัน
ในหมู่ญาติพี่น้องของตระกูลตาไข่, ตาเกตุ, ย่าคุ้ม, และยายจับ ว่าครั้งหนึ่งมีลูกหลานคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
มีนิสัยเกเร ทะเลาะกับคนในครอบครัว ด้วยความโกรธเลยวิ่งหนีออกจากบ้านไปทางถนนสายจังหวัด
ตรัง-มุ่งหน้าไปพัทลุง พ่อแม่ไม่รู้จะทายังไงก็ไปจุดธูปขอให้ทวดช่วย ปรากฏราว ตี ๙ ตอนกลางคืน(๓
ทุ่ม)ลูกชายหายโกรธเดินกลับบ้านมากราบขอโทษพ่อแม่ว่า “ต่อแต่นี้ไปตนจะไม่เกเรอีกแล้ว ” พ่อแม่ก็
สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น คนเป็นลูกก็เล่าให้ฟังว่า “โดนทวดหลักไว้ตรงเขตกั้นแดนระหว่างตรัง -พัทลุง เดิน
ต่อไปก็ไม่ได้เพราะเจอทั้งงูเจอทั้งเสือเจอทั้งชายชรา(ทวด)มายืนขวาง เลยเกิดความกลัว รีบวิ่งกลับบ้าน
อย่างไม่คิดชีวิต”
ปัจจุบันทวดหลักเขตถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณที่สาคัญของจังหวัดตรังอีกจุดหนึ่ง
บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุง(บนเขาพับผ้า) ใครขับรถผ่านไปมาก็นิยมบีบแตรให้
เกิดเสียงดัง เพราะเชื่อว่าทวดจะได้ยินเสียงแตรและตามไปคุ้มครองให้ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ส่วนใครที่อยากได้โชคลาภก็ขอให้มาทาการสักการบูชาทวดเสียสักครั้งหนึ่งด้วยเครื่องเซ่นนานา ก็เชื่อ
ว่าจะได้ลาภก้อนโตหรือความเจริ ญงอกงามในชีวิต จึงไม่แปลกที่จากศาลทวดหลังแรกที่เป็นเพิงไม้หลัง
เล็กๆ ปัจจุบันกลายเป็นศาลทรงไทยหลังใหญ่ มีเครื่องเซ่นสังเวยเป็นพวงมาลัยดอกไม้ , ประทัด, หัวหมู,
และฯลฯ ไม่เว้น แต่ละวัน หากคุณมายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าศาลทวด คุณจะเห็ นรถยนต์แทบทุกคัน
กระทาการคารวะทวดด้วยการขับแบบชะลอยามมาถึงหน้าศาล จากนั้นเสียงแตรก็จะถูกบีบให้ดังก้อง
กังวานยามรถแล่นผ่านนานหลายนาที นี่คือสิ่งยืนยันที่แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาต่อทวดหลักเขตของ
ผู้คนที่นี่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง และการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทวดหลักเขต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (หรืออยู่ใน
เขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง) และพื้นที่ใกล้เคียง มี
ดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- นายสิทธิพร ณ พัทลุง นายอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (เคยจัดบูรณะทวดครั้งที่ ๒)
- ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง
- ชาวบ้านที่ขับรถผ่านหน้าศาลทวด

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๔๙
- ทีมงานของผู้ดูแลศาลทวด
- บริษัทธาราวัญคอนสตรัคชั่น จากัด(จัดบูรณะใหญ่เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)
เสาวัฒนธรรมต้น สี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคล
สาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดหลักเขต ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (หรือ
อยู่บ นเขาบรรทัด -เขาพับ ผ้า ในเขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง) สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
การขอพรจากทวดหลักเขตยามที่ท่านขับรถผ่านหน้าศาลทวด ให้ชะลอรถให้ช้า จากนั้นกด-บีบ
แตรให้ดังๆ หลายๆครั้งจนกว่าจะขับผ่านพ้นหน้าศาลไป เชื่อกันว่าเสียงแตรจะช่วยทาให้ทวดรับรู้และ
ตามไปคุม้ ครองดูแลให้เดินทางไปถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพ
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน สิ่งของสาหรับแก้บน อาทิ
- พวงมาลัยดอกไม้ (เน้นสีเหลือง)
- การจุดประทัดแก้บน
- ธูป ๙ ดอก
- เทียน ๒ เล่ม
- ดอกไม้ ๑ กา(ดอกอะไรก็ได้)
- หมากพลูจานวน ๕, ๙, ๑๒ (คา)
- หัวหมู
- ไก่ต้ม
- ผลไม้
- อาหารคาวหวาน
ปัจจุบันมีการเสี่ยงเซียมซีในศาลทวดด้วย

ภำพที่ ๔.๓ ทวดหลักเขต ตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพับผ้า)

ตรงบริเวณจุดที่อยู่สูงสุดบนถนนเส้นนี้ หรือในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง (หรืออยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง)
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๐

ภำพที่ ๔.๔ ทวดไทรงาม (ทวดงู) หรือทวดหลักเขต

สถิตอยู่ ในซุ้มประตู ทางเข้าวัดฝั่ งซ้าย ของวัดกะช่องเปี่ ยมราษฎร์ ถนน ๔๒๔๖ ต าบลช่อ ง
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ที่มา : ผู้วิจัย

ภำพที่ ๔.๕ ตาหมอช่อง (ทวดเสือ) หรือทวดหลักเขต สถิตอยู่ในซุ้มประตูทางเข้าวัดฝั่งขวา

ของวัดกะช่องเปี่ยมราษฎร์ ถนน ๔๒๔๖ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๑

ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์
ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ เป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง เล่ากันปากต่อปากว่าทวดทั้งสองมีรูปลักษณ์เป็นพญางูตะบองหลาสองตน(งูจงอางขนาด
ใหญ่ ส องตน) ป้ อ งปกรั กษาพุ ท ธศาสนาอยู่บ นเขาจาปามาช้านาน จวบจนวัน หนึ่ งมี ก ารปั้ น เป็ น รูป
ประติมากรรมเคารพบูชาไว้ตรงบริเวณหน้าถ้า เพื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาใช้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ จากการลง
พืน้ ที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒ นธรรมต้น แรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ ตั้งอยู่บริเวณปาก
ทางเข้าถ้าเจ้าเกตุ บนเขาจาปา ในสานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
(เดิ น ขึ้ น มาจากตี น เขา ตรงหน้ า ถ้ า ทวดอยู่ ซ้ า ยมื อ ) โดยพบเป็ น รู ป เคารพบู ช าถู ก ปั้ น เป็ น งาน
ประติมากรรมงูขนาดใหญ่สีดาขนาดความสูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลักษณะแผ่พังพาน แยกเขี้ยว มี
ดวงตาเป็นเปลวเพลิงสีแดง ตรงส่วนฐานถูกยกสูงจากพื้นราว ๓๐ เซนติเมตร มีการบวงสรวงบูชาด้วย
ธูป, ดอกไม้, และรูปประติมากรรมงูบริวารขนาดเล็กเป็นเครื่องบูชาแด่ทวด จากการสอบถามพระภิกษุ
ภายในสานักปฏิบัติธรรมได้ความว่าทวดงูถูกปั้นขึ้นโดยพระรูปหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ส่วนเหตุผลที่ปั้นไว้
เพียงทวดอุเชนทร์ เชื่อว่าเพราะทวดอีกตนคือทวดเชนทร์ ซึ่งเป็นงูขาวชอบจาศีลอยู่ ภายในถ้ามากกว่า
ประกอบกับตอนเข้าทรงได้ความว่าถ้าขนาดเล็กที่เป็นโพรงลึกเข้าไปทางฝั่งซ้ายของถ้าเจ้าเกตุทั้งถ้าคือ
ร่างของทวดเชนทร์(งูขาว) หากใครจะมาเซ่นไหว้ทวดเชนทร์ก็ขอให้ไหว้ถ้าก็คือการบูชาทวดแล้ว
เสาวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ เรื่องนี้
นายพรชัย ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้ านบ้ านทุ่งจันทร์ห อม หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้
กรุณาเล่าเรื่องราวของทวดทั้งสองไว้ พอที่จะสรุปได้ ดังนี้
สมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนยังมีถ้าใหญ่อยู่บนเขาจาปา คนเฒ่ าคนแก่เรียกชื่อถ้าแห่งนี้ว่า “ถ้า
พระ” ต่อมาไม่นานมีพระธุดงค์เดินทางมาจากต่างถิ่นและปักกลดลงที่นี่ กลางคืนพระท่านได้เข้าฌาน
แล้วมองเห็นเจ้าของถ้าเป็นคนโบราณ(ผู้ชาย) ร่างสูงใหญ่ ดูมีอายุ เรียกชื่อตนเองว่า “เจ้าเกตุ” พระ
ท่านเลยขอตั้งสานักสงฆ์เพื่อทานุบารุงพระพุทธศาสนา ในนิมิ ตนั้นท่านก็ให้ทั้งพระและชาวบ้านจึงร่วม
แรงร่ว มใจกัน สร้างส านั กปฏิบั ติธรรมนี้ขึ้นมาภายในถ้าขนาดใหญ่ บนเขาจาปาแล้ วตั้งชื่อเสี ยใหม่ว่า
“สานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ” หรือ “พุทธสถานปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ”
ต่อมามีการเข้าทรงและการเข้าฌาน หมอทรงได้นาใบกระท่อมมาตั้ งบูชาด้วย จากนั้นจึงทา
การสื่อสารและสืบความได้ว่าในถ้าแห่งนี้นอกจากจะมี “เจ้าเกตุ” คอยดูแลแล้วยังปรากฏมีทวดอีกสอง
ตนชื่อ “ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์” คอยช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วย โดยทวดทั้งสองพอใจเป็นอย่าง
มากที่เอาใบกระท่อมมาวางบูชา ทวดจึงเล่าประวัติตนเองต่ อว่า “แต่เดิมทวดทั้งสองเป็นเพื่อนกัน ทวด
เชนทร์เป็นพุทธ ทวดอุเชนทร์เป็นแขก ทวดทั้งสองมีวิชาคาถาอาคมแก่กล้า วันหนึ่งเกิดดารงสภาพจาก
ความว่างเปล่ากลายเป็นงูพญาตะบองหลา ทวดเชนทร์เป็นงูสีขาว ส่วนทวดอุเชนทร์เป็นงูสีดา เลื้อย
คอยดูแลป้องปกผู้คนที่มาหาของป่าหรื อทามาหากินบนเขาจาปาและพื้นที่ใกล้เคียง” ชาวบ้านในพื้นที่
เล่ าว่าถ้าไหว้ บู ช าทวดทั้งสองแล้ วจะทาให้ แคล้ วคลาดยามเดินป่า หรือตอนออกไปทาไร่สวน การ
“บน” ก็เช่นเดียวกัน ทวดทั้งสองจะช่วยให้ ผู้ศรัทธาต่อทวดสามารถเดินทางไปมาหาสู่ไม่ว่าที่ไหนให้
ได้รับความปลอดภัย เป็นต้น

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๒
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง และการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทวด ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ บนเขาพระ สานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ
ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง มีดังนี้
- พระภิกษุภายในสานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
- ชาวบ้านในตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
- ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโพธิ์ ถนนตรัง - น้าผุด ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพร รับศิริมงคล
สาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ บนเขาพระ ในสานักปฏิบัติธรรมถ้า
เจ้าเกตุ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ท่านสามารถปฏิบัติเป็นแนวทางได้ดังนี้ การกราบไหว้
บูชาขอพรแด่ทวด ใช้ดอกไม้หนึ่งกา, ธูป, เทียนในการบูชา ส่วนการ “บน” ให้ทาการไหว้กับทวดทั้ง
สอง จากนั้นจึงทาการ “ขอในสิ่งที่ต้องการ” แล้วถือเป็นอันสาเร็จ โดยเมื่อใดก็ตามหากสิ่งที่ขอเป็น
จริงให้มาทาการ “แก้บน” แก่ทวดด้วย ของสาหรับแก้บนก็ อาทิ หมาก, พลู, พวงมาลัยดอกไม้, อาหาร
คาวหวาน, ธูป, เทียน, ดอกไม้(เป็นกา), และรูปปั้นงู, หรือเสือ ในอดีตเคยได้ยินว่ามีการใช้ใบกระท่อม
สาหรับตั้งถวายบนด้วย(แต่ปัจจุบันไม่มีการแก้บนในลักษณะนี้แล้ว)
สิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาดเวลามาแก้บนกับทวด คือ หัวหมู, เนื้อหมู และเหล้า เพราะเชื่อกันว่าทวด
เชนทร์(งูขาว)จะเกรงใจเพื่อนคือทวดอุเชนทร์(งูดา)ที่เป็นแขก หากเอาหมูหรือเหล้ามาแก้บน คนแก้บน
หรือคนบนมักจะมีอันเป็นไปหรือประสบแต่เรื่องร้ายๆ เป็นต้น

ภำพที่ ๔.๖ (ซ้ าย) ถ้าขนาดเล็กที่เชื่ อกั น ว่าคือทวดเชนทร์ห รือทวดงูขาว เเละ(ขวา)ทวดอุ

เชนทร์หรือทวดงูดา
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๓
ตำรำงที่ ๔.๑ ชื่อ ลองจิจูดและละติจูดของทวดในจังหวัดตรัง

ชื่อและสัญลักษณ์
ทวดหลักเขต (Tuat_lak_ket)
ทวดเชน หรือทวดอุเชนทร์
ทวดลานหิน (Tuat_lan_hin)
ทวดตาสอน (Tuat_in_sorn)
ทวดตาหมอช่อง (Tuat_ta_mo_chong)

ลองจิจูด
ละติจูด
๙๙.๘๐๓๔๕๒ ๗.๕๘๑๗๖๖
๙๙.๖๔๐๑๑๕
๙๙.๕๙๒๖๘๔
๙๙.๗๕๓๙๗๗

๗.๖๒๘๘๓๘
๗.๘๑๑๗๒๓
๗.๕๓๗๒๑๑

ภำพที่ ๔.๗ บริเวณที่ตั้งของทวดทั้ง ๔ ของจังหวัดตรัง

ที่มา : ผู้วิจัย
จากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการกลายร่างเป็นสัตว์ประเภท งู เสือ จะอยู่
บริเวณเทือกเขา
ความเชื่อในเรื่อง “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy) หรือพฤติกรรม “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์”
ถ้าพูดถึงความเชื่อในยุคแรกๆของมนุษย์ ทฤษฎีที่ว่าด้วย Animism (วิญญาณนิยม) หรือคติ
บูชาภูตผีเเละดวงวิญญาณถือว่าได้รับความนิยม แพร่กระจายในโลกใบนี้มาอย่างยาวนาน ยุคสมัยที่
มนุษย์ดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติค่อนข้างน้อย มนุษย์จึงตกอยู่
ภายใต้การครอบงาในอานาจของธรรมชาติโดยสมบูรณ์แบบ ทุกคนล้วนเกิดความกลัวต่อสิ่งที่ตนไม่รู้
ไม่สามารถอธิบ ายถึงเหตุผลการกาเนิดในสิ่งเหล่านั้นได้ ปรากฏการณ์ต่างๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติจึงล้วนได้รับการอธิบายว่าเป็นการเกิดขึ้นจากอานาจของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือ อานาจลึกลับที่มี
พลังเหนือธรรมชาติเป็นผู้กระทา เช่น การเกิดกลางวัน , กลางคืน, ฝนตก, พายุ, น้าท่วม, แผ่นดินไหว,
ฟ้าร้อง, ฟ้าผ่า และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น สอดคล้องกับ Animism ในยุคก่อนพระเวทในอินเดีย อันมี

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๔
ลักษณะความคิดและความเชื่อในแบบวิญญาณนิยม หรือ Animism คือถือและเข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ เช่น ดิน น้า ลม ไฟ ต้นไม้ใหญ่ และภูเขา เป็นต้น วิญญาณนี้สามารถที่จะให้คุณ
และให้โทษแก่มนุษย์ได้ ส่วนมานา หรือ Mana ก็คือ อานาจซึ่งมีอยู่เหนือการกระทาของธรรมชาติ หรือ
การกระทาของวิญญาณที่มีผลต่อการกระทาของมนุษย์ ทั้ง Animism เเละ Mana จึงมีส่วนผสมของ
กันเเละกันจนบังเกิดเป็นลัทธิความเชื่อต่างๆบนโลกอย่างมากมาย
สอดคล้องกับที่ รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ได้ศึกษาไว้สรุปได้ว่า “การเข้าใจและถือว่ามีวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ เช่น ดิน น้า ลม ไฟ ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา เป็นต้น เป็นความเชื่อที่มีมาก่อนยุค
พระเวทในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวกันว่าเป็นลักษณะของ วิญญาณนิยม หรือ Animism วิญญาณ
เช่นนี้เองที่สามารถจะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ” (อ้างอิงจาก : สุจิตรา อ่อนค้อม ในหนังสือศาสนา
เปรี ย บเที ย บ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้ า ๑๓) นอกจากนี้ ห ากเราศึก ษา Animism ในสายแยกออกมาที่
เรีย กว่า Totemism หรือคติการบู ช าสัตว์และพืช บางชนิดมักพบว่า Totemism มีความเกี่ยวพันกับ
มนุษย์มาช้านานแทบจะทุกที่ในโลก เป็นดังที่ สมบัติ พลายน้อย ได้แสดงทรรศนะเอาไว้ว่า “ใน
การศึกษาประวัติของมนุษยชาติแ ละพงศวดารของมนุษย์ต่างๆ เรามักจะพบความจริงอย่างหนึ่งว่า
มนุษย์ในสมัยโบราณนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กับสัตว์มาอย่างใกล้ชิดมาก บางชาตินับถือสัตว์เป็นเทพเจ้า
บางชาตินับถือสัตว์เป็นต้นตระกูลของตน ความเชื่ออันนี้ได้สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานแม้ในเวลานี้ก็
ยังมีคนเชื่อถือกันอยู่” (อ้างอิงจาก : สมบัติ พลายน้อย ในหนังสือสัตวนิยาย ปี พ.ศ.๒๕๔๑ หน้า ๓)
Totemism ที่ เกิ ด ขึ้ น ในหลายประเทศจึ ง มั ก สอดคล้ อ งกั บ รากความเชื่ อ ในเรื่ อ ง “ไลเคนโทรฟี่ ”
(Lycanthropy) หรือพฤติกรรม “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” ด้วยเสมอ ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๕
ผังความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy)
ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ(สมัยโบราณ)
ประเทศกรีก

เทพปกรณัมกรีก(Greek Mythology)
ตานานการกลายร่างจากมนุษย์
กลายเป็นสัตว์ตนแรกในโลกของ
Lycaon แห่ง Arcadia

ความเชื่อเรื่องมนุษย์
กลายร่างเป็นสัตว์
(หมาป่า)ไลเคนโทรฟี่
(Lycanthropy)

ทวีปอเมริกาเหนือ

ความเชื่อพื้นถิ่นแต่ดั้งเดิมของผู้คนที่นี่เรื่องตระกูล
ของตนเองสืบเชื้อสายมาจากสัตว์ประเภทต่างๆ
หรือสัตว์คือสัญลักษณ์ประจาตระกูล ซึ่งถูก
แสดงออกในลักษณะของ เสาโทเทม (Totem
pole)

ความเชื่อของชนพื้นเมืองในทวีป
อเมริกาเหนือ(Native American)
เกี่ยวกับการกลายร่างจากมนุษย์
เป็นสัตว์ที่เรียกว่า Skin-Walker

ประเทศสเปน

ประเทศอังกฤษ

ความเชื่อเรื่องคนกลายร่าง
เป็นสัตว์หรือตานานแห่งวัว
พ่นไฟ Zezengorri

รากความเชื่อที่มาพร้อมการอพยพย้ายถิ่น
ฐานของคนอังกฤษ คือพวก “พิลกริม”
(นักเดินทาง)ที่มายังแผ่นดินของทวีป
อเมริกาเหนือในราวปี ค.ศ. 1620

- เผ่ามายา
- เผ่าแอซแทค
- เผ่าอินคา

ประเทศเม็กซิโก

ความเชื่อเรื่องมนุษย์สามารถกลาย
ร่างเป็นสัตว์ในการออกรบของ
อาณาจักรแอซแทค (Atzec)

ภำพที่ ๔.๘ ผังความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy)

ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ(สมัยโบราณ)
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๖
ค าว่ า “ไลเคนโทรฟี่ ” (Lycanthropy) มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษากรี ก ๒ ค า คื อ “ลู ค อส”
(Lukos) แปลว่า “หมาป่ า ” กับ คาว่า “แอนโทรปอส” (Anthropos) แปลว่า “มนุ ษ ย์ ” เชื่อ กัน ว่า
ตานานเกี่ยวข้องกับ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy) หรือคติการกลายร่างจากมนุษย์เป็นสัตว์นั้นมี
กาเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกใบนี้ที่ทวีปยุโรปตะวันตก เชื่อว่าประเทศกรีกเป็นต้นตารับโดยตรง มีการบันทึก
เรื่ อ งราวทั้ งหมดไว้ ในเทพปกรณั ม กรี ก (Greek Mythology) เนื้ อ หาเล่ า ถึ ง Lycaon กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
Arcadia ที่ครองเมือง Arcadia อันเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในกรีก ว่ากันว่า Lycaon มีลูกมากถึง ๕๑
คน แถมกษั ตริย์ องค์นี้ ยั งมีนิ สั ย โหดเหี้ ยมชอบจับ ชาวเมืองมาฆ่าแล้ วกินเนื้อสดๆเป็นอาหาร เรื่อง
ดังกล่ าวนี้ เองรู้ ไปถึงหู ของมหาเทพ Zeus ผู้ ยิ่งใหญ่ เข้า เทพท่ านเลยปลอมตัว เข้าวังมาเพื่อ ดูให้
กระจ่างว่า Lycaon กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารจริงหรือไม่ ปรากฏเรื่องที่มหาเทพปลอมตัวมาไปเข้าหู
กษัตริย์ Lycaon เข้าพอดี ด้วยความอยากฆ่าเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินกรีก Lycaon จึงจับลูกชาย
คนหนึ่งของตนชื่อ Nyctimus มาฆ่าทิ้งแล้วปรุงเป็นอาหารผสมยาพิษยกขึ้นโต๊ะเสวยให้แขกผู้มาเยือนได้
ลิ้มรสในค่าคืนนี้ แต่ปรากฏว่ามหาเทพ Zeus ดูออกว่าถูกวางยาเลยจัดการสาปกษัตริย์แห่ง Arcadia
และลูกๆทั้งหมดให้กลายเป็นหมาป่าแล้วขับไล่ให้พ้นจากวังไป ส่วนลู กคนที่ตายอยู่บนโต๊ะเสวยอย่าง
Nyctimus พระองค์ก็ชุบ ชีวิตให้ ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเป็นกษัตริย์ครองเมือง Arcadia แทนผู้เป็นบิดา
เรื่อง Lycaon แห่ง Arcadia จึงถือเป็นตานานมนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์(หรือ Lycanthropy)ที่เก่าแก่
ที่สุดในโลกใบนี้ (อ้างอิงจาก : Lycaon-Arcadia ในเทพปกรณัมกรีก / Greek Mythology)
ความเชื่ อเรื่อ ง Lycaon-Arcadia ในเทพปกรณั มกรีกจึงถือเป็ น ตานานที่แพร่กระจายอย่าง
กว้างขวางในทวีปยุโรป ในสเปนก็เช่นกัน มีความเชื่อในลักษณะ Lycanthropy ที่ใกล้เคียงกันนี้เกิดขึ้น
มากมาย
เช่นในแคว้นทางตอนเหนือ ของประเทศสเปน บริเวณเขตเอวส์กาดี -ปาอิสบัสโก หรือ
แคว้นบาสก์(ในยุคโบราณก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเผยแผ่) ในยุคนั้นเองผู้คนภายในแคว้นบาสก์ยัง
นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแบบ Animism กล่าวคือพวกชาวบาสก์เชื่อว่าในป่าและบนภูเขามีเทพเจ้าปกครอง
โดยมีเทพธิดาที่ชื่อ “Mari” (Goddess)เป็นใหญ่ องค์ Mari เองทรงเลี้ ยงวัวป่าไว้ฝูงหนึ่งสาหรับเป็น
บริวาร เรียกชื่อว่า Betizu (วัวที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตลอดเวลา) หัวหน้าของ Betizu เรียกชื่อตัวเองว่า
Zezengorri ยามปกติจะเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงาม ร่างกายกายา แต่ยามที่องค์ Mari เธอจะใช้งานอะไร
Zezengorri ก็จะกลายร่างเป็นพญาวัวหนุ่มมีไฟลุกพรึบขึ้นมาทั้งตัว มีลมหายใจเป็นเปลวไฟ คอยรับใช้
Mari ได้ทุกเรื่อง
ข้า มมาที่ Lycanthropy ของทางฝั่ งประเทศอั งกฤษกั น บ้ า ง เชื่ อ ว่าได้ รับ อิ ท ธิ พ ลของเทพ
ปกรณัมกรีก / Greek Mythology มาแบบเต็มๆเช่นกัน โดยความเชื่อพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในยุค
กลาง(ยุคมืดในยุโรป) หรือตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๕ ถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ซึ่งยุคดังกล่าวนี้เองผู้คนใน
อังกฤษต่างเชื่อในเรื่องราวของ “มนุษย์หมาป่า” หรือ Lycanthropy ที่ว่าด้วยมนุษย์กลายร่างเป็นหมา
ป่ากันเป็นจานวนมาก มีเรื่องเล่ามากมายในยุคนี้ว่าผู้คนในอังกฤษที่กาลังเดินทางออกไปค้าขายยังต่าง
เมืองมักถูกสัตว์ร้ายครึ่งมนุษย์ครึ่งหมาป่าโจมตีคาราวานของนักเดินทางเป็นประจา บางครั้งก็เล่าว่า
สัตว์ร้ายดังกล่าวสามารถกลายร่างจากมนุษย์เป็นจระเข้ หรือเสือก็ได้ คนอังกฤษเวลาเดินทางไปไหนมา
ไหนจึงมักหากระสุน ปื น ชนิ ดพิเศษที่หั วกระสุ นทาด้วยเงินแท้ๆ เก็บไว้ประจากาย เพราะเชื่อว่ามัน
สามารถใช้ฆ่ามนุษย์แปลงกายหรือ Lycanthropy ได้นั่นเอง
การแพร่กระจายรากความเชื่อเรื่อง Lycanthropy จากอังกฤษสู่ทวีปอเมริกาเหนือ มีบันทึก
เอาไว้ในประวัติศาสตร์การสร้างชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเว็บไซต์ของ “สมาคมว็อชเทาเวอร์
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ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์” ได้อธิบายถึงสาเหตุของการย้ายถิ่นฐานของชาวอังกฤษรุ่นแรกสู่แผ่นดินอเมริกา
อย่างน่าสนใจ ดังนี้
ชาวอังกฤษรุ่น แรก ๆ ที่ตั้งรกรากในอเมริกา : บนชายฝั่งอเมริกาเหนือที่เมืองพลี มัท มลรัฐ
แมสซาชู เซตส์ มี หิ น แกรนิ ต ใหญ่ ก้ อ นหนึ่ งซึ่ งสลั ก ตั ว เลข ๑๖๒๐ ไว้ บ นหิ น เป็ น ที่ เชื่ อ ถื อ กัน อย่า ง
กว้างขวางว่าหินก้อนนี้ ซึ่งมีชื่อว่าพลีมัท ร็อก อยู่ใกล้กับจุดที่ชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งเคยขึ้นบกที่ชายหาดนี้
เมื่อเกือบ ๔๐๐ ปีมาแล้ว ชาวยุโรปกลุ่มดังกล่าวคือพวกพิลกริม ซึ่งเป็นชาวอังกฤษรุ่นแรก ๆ ที่ตั้ง
รกรากในอเมริกา
หลายคนเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ว่า พวกพิลกริมเชิญเพื่อนชาวอเมริกันพื้นเมืองมารับประทาน
อาหารมื้อใหญ่ด้วยกัน แต่พวกพิลกริมเป็นใคร และเหตุใดพวกเขาจึงมาที่อเมริกาเหนือ ? เพื่อจะได้
คาตอบ ให้เราย้อนกลับไปในสมัยของกษัตริย์เฮนรีที่ ๘ แห่งอังกฤษ
ความวุ่นวายทางศาสนาในอังกฤษ : ประมาณเกือบ ๑๐๐ ปีก่อนที่พวกพิลกริมจะแล่นเรือไป
อเมริกา อังกฤษเป็นดินแดนแห่งนิกายโรมันคาทอลิกและกษัตริย์เฮนรีที่ ๘ ก็ได้รับการแต่งตั้งจากโปปให้
เป็นผู้พิทักษ์ศาสนา แต่ความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อโปปเคลเมนต์ที่ ๗ ไม่ยอมให้พระองค์หย่าขาด
จากคัธรีนแห่งอารากอนมเหสีคนแรกในจานวนหกคนของพระองค์
ช่วงที่กษัตริย์เฮนรีกาลังคิดว่าจะจัดการกับปัญหาครอบครัวอย่างไร คริสตจักรโรมันคาทอลิก
ส่วนใหญ่ ในยุ โรปกาลังเกิดความสั บ สนวุ่นวายเพราะการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ เนื่องจากไม่ต้องการ
สูญเสียตาแหน่งอันทรงเกียรติที่คริสตจักรมอบให้ ทีแรกกษัตริย์เฮนรีไม่ยอมให้พวกนักปฏิรูปเข้ามาใน
ประเทศอังกฤษ แต่แล้วพระองค์ก็เปลี่ยนพระทัย เนื่องจากคริสตจักรคาทอลิกไม่ยอมให้พระองค์หย่า
ดังนั้น กษัตริย์เฮนรีจึงตัดสินพระทัยยุบคริสตจักรคาทอลิกในปี ๑๕๓๔ พระองค์ตัดอานาจของโปปที่มี
เหนือชาวคาทอลิกในอังกฤษ และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นประมุขของคริสตจักรแห่งอังกฤษ ในไม่ช้า
พระองค์ก็ปิ ดอารามต่าง ๆ ของคาทอลิ กและขายทรัพ ย์สิ นที่ดินมากมายของอารามเหล่ านั้น เมื่อ
กษัตริย์เฮนรีสิ้นพระชนม์ในปี ๑๕๔๗ อังกฤษก็กลายเป็นประเทศที่นับถือศาสนาโปรเตสแตนต์
ในสมัยของกษัตริย์เอดเวิร์ดที่ ๖ โอรสของกษัตริย์เฮนรี อังกฤษยังคงตัดขาดจากโรม หลังจาก
กษัตริย์เอดเวิร์ดสิ้นพระชนม์ในปี ๑๕๕๓ พระนางแมรีราชธิดาของกษัตริย์เฮนรีกับพระนางคัธรีนแห่ง
อารากอน ซึ่งนับถือนิกายโรมันคาทอลิกก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์ และพยายามทาให้อังกฤษกลับมาอยู่ใต้
อานาจของโปปอีก พระนางเนรเทศชาวโปรเตสแตนต์จานวนมากและเผาประชาชนบนหลักมากกว่า
๓๐๐ คน ทาให้พระนางได้รับสมญานามว่าแมรีผู้กระหายเลือด แต่พระนางก็ไม่สามารถหยุดยั้งกระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ พระนางแมรีสิ้นพระชนม์ในปี ๑๕๕๘ และผู้ขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระนางคือ
เอลิซาเบทที่ ๑ พระขนิษฐาต่างมารดา ราชินีองค์นี้ทาให้แน่ใจว่าโปปจะไม่มีทางกลับมามีอิทธิพลเหนือ
ศาสนาในอังกฤษอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม ชาวโปรเตสแตนต์บางคนรู้สึกว่า เพียงแค่แยกตัวจากคริสตจักรแห่งโรมเท่านั้น
ยังไม่พอ ร่องรอยทุกอย่ างที่ เกี่ย วข้องกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกจะต้องถูกกาจัดให้ หมด พวกเขา
ต้องการให้รูปแบบการนมัสการในคริสตจักรบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าพิวริทัน (Puritans)
พวกพิ วริทัน บางคนไม่ต้องการให้ มีบิช อปและรู้สึ กว่าแต่ละกลุ่ มควรปกครองตนเองโดยแยกตัว จาก
คริสตจักรแห่งอังกฤษ พวกเขาถูกเรียกว่า ผู้ที่แยกตัวอยู่ต่างหาก (Seperatists)
ในสมัย ราชินี เอลิ ซาเบท พวกพิว ริทันที่ ชอบวิพ ากษ์วิจารณ์ คริส ตจักรเริ่มเป็น ที่รู้จักมากขึ้น
ราชินีเกิดความไม่พอพระทัยชุดที่นักเทศน์นักบวชบางคนใส่ในเวลาที่ประกอบพิธี และในปี ๑๕๖๔ พระ
นางมีรับสั่งให้อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีกาหนดมาตรฐานรูปแบบเสื้อผ้าของนักบวช เมื่อพวกพิวริ
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ทันเล็งเห็นว่าพวกเขาอาจต้องกลับไปใส่ชุดแบบเดียวกับบาทหลวงของคาทอลิก พวกเขาจึงปฏิเสธ เกิด
ความขัดแย้งมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการลาดับชั้นของบิชอปและอาร์ชบิชอปแบบเดิม เอลิซาเบทให้ มี
ตาแหน่งบิชอปอยู่ต่อไปและเรียกร้องให้พวกเขาสาบานว่าจะจงรักภักดีและยกให้พระนางเป็นประมุข
แห่งคริสตจักร
จากผู้ที่แยกตัวอยู่ต่างหากกลายเป็นพิลกริม : กษัตริย์เจมส์ที่ ๑ ครองบัลลังก์ต่อจากเอลิซาเบท
ในปี ๑๖๐๓ และพระองค์กดดันพวกที่แยกตัวอยู่ต่างหากอย่างหนักให้ยอมรั บอานาจของพระองค์ ในปี
๑๖๐๘ พวกที่แยกตัวอยู่ต่างหากในเมืองสครูบีหนีไปยังฮอลแลนด์เพราะได้ยินว่าประเทศนั้นให้เสรีภาพ
แต่ต่ อมาเนื่ อ งจากชาวฮอลแลนด์ย อมให้ มี ศาสนาอื่น และยอมทนกับ ความเสื่ อ มทรามทาง
ศีลธรรม ผู้ที่แยกตัวอยู่ต่างหากกลุ่มนี้จึงรู้ สึกลาบากใจยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในอังกฤษ พวกเขาตัดสินใจ
ออกจากยุโรปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกาเหนือ ความตั้งใจของพวกเขาที่จะเดินทางไกลจากบ้านเกิด
เมืองนอนเพราะเห็นแก่ความเชื่อทาให้พวกเขาถูกขนานนามว่าพิลกริม (นักเดินทาง)
พวกพิ ล กริ ม ซึ่ ง รวมถึ ง พวกที่ แ ยกตั ว อยู่ ต่ า งหากหลายคน ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ตั้ ง รกรากที่
เวอร์จิเนียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และเริ่มออกเดินทางไปอเมริกาเหนือในเดือนกันยายนปี ๑๖๒๐
โดยเรื อ ชื่ อ ว่ า เมย์ ฟ ลาวเวอร์ ผู้ ใหญ่ แ ละเด็ ก ประมาณ ๑๐๐ คนใช้ เวลาล่ อ งเรื อ ข้ า มมหาสมุ ท ร
แอตแลนติกเหนือในช่วงฤดูมรสุมประมาณ ๒ เดื อนก่อนที่จะมาถึงแหลมคอด ซึ่งอยู่ห่ างจากมลรัฐ
เวอร์จิเนียไปทางเหนือประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร ที่แหลมคอดนั้นเอง พวกเขาได้เขียนข้อตกลงเมย์ฟลาว
เวอร์ ซึ่งเป็นเอกสารที่แถลงว่าพวกเขาปรารถนาจะตั้งชุมชนและยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของชุมชนนั้น
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๑๖๒๐ พวกเขาได้ลงหลักปักฐานบริเวณใกล้กับเมืองพลีมัทในปัจจุบัน (อ้างอิงจาก
: สมาคมว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์ , บทความ ชาวอังกฤษรุ่นแรก ๆ ที่ตั้งรกรากในอเมริกาพวกเขาเป็นใคร?)
การมาถึงของชาวอังกฤษในยุคแรกๆ(หรือพวกพิลกริม)สิ่งที่พวกเขานาพาติดตัวมาด้วยนอกจาก
สั ม ภาระใส่ ข องเดิน ทางก็ คือ “รากความเชื่ อในแบบอิ งลิ ช นิ ยม” ซึ่ง Lycanthropy ก็คื อหนึ่ งในคติ
เหล่านั้นที่แพร่กระจายมายังดินแดนแถบนี้พร้อมผู้อพยพ ที่นี่เองที่พวกเขาได้เห็นความเชื่อพื้นถิ่นแต่
ดั้งเดิมของผู้คนในเรื่อง “สัตว์ประจาตระกูล ” หรือความเชื่อในเรื่อง “ครอบครัวของคนพื้นถิ่นสืบเชื้อ
สายมาจากสัตว์ประเภทต่างๆ” ซึ่งถูกแสดงออกมาอย่างมากมายในลักษณะของ “เสาโทเทม” (Totem
pole) และความเชื่อในเรื่องมนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์ในความเชื่อของพวกคนพื้นเมืองที่เรียกตนเองว่า
“อินเดียนแดง” โดยชนเผ่าอินเดียนแดงในกลุ่มชนเผ่ามายา, เผ่าแอซแทค, เเละเผ่าอินคา นิยมเรียก
มนุษย์ที่สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ได้ว่า “สกินวอร์กเกอร์” (Skin-walker) ซึ่งในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
อธิบายความหมายของคาๆ นี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า
“สกินวอร์กเกอร์ (อังกฤษ: Skin-Walker) เป็นความเชื่อพื้นเมืองของอินเดียแดง ซึ่งเป็ นชน
พื้นเมืองของอเมริกาเหนือ เช่น เผ่านาวาโฮ สกินวอร์กเกอร์ คือ มนุษย์ที่กลายร่างเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย
เช่น หมาป่า, ไคโยตี้ หรือ หมีกริซลีย์ ด้วยอานาจของเวทมนตร์หรือคาสาป หรือในพิธีกรรมที่เอาหนัง
สัตว์มาสวมใส่ (ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ สกินวอร์กเกอร์ -หนังเดินได้) ซึ่งผู้ที่กลายเป็นสกินวอร์กเกอร์อาจ
กลายเป็นสัตว์ป่าไปทั้งตัวหรือครึ่งคนครึ่งสัตว์ก็ได้ สกินวอร์กเกอร์ เป็นปีศาจที่ดุร้าย เข้าทาร้ายและฆ่า
สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย สกินวอร์กเกอร์สามารถเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว หลบซ่อนตัว
เก่ง มีพละกาลังมาก และยังสามารถเลียนเสียงของผู้คนที่เหยื่อรักหรือผูกพันได้อีกด้วยเพื่อลวงไปสังหาร
เรื่องราวของสกินวอร์กเกอร์คล้ายคลึงกับความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าในยุโรป หรือความเชื่อของไวกิ้ง

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๕๙
ที่เชื่อว่ามนุษย์บางคนอาจกลายร่างเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายเพื่อเข้าสังหารข้าศึกหรือศั ตรูได้ด้วย” (อ้างอิงจาก
: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี คาในการสืบค้น “สกินวอล์กเกอร์”)
อนึ่ง ในประเทศเม็กซิโกหรือบริเวณใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้ในยุคโบราณที่เรียกว่า “อาณาจักร
แอซแทค” ก็เคยมีความเชื่อในเรื่องของ Lycanthropy เช่นกัน บันทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในราวก่อนปี ค.ศ.
๑๕๒๑ โดยเชื่อว่าผู้บันทึกข้อมูลคือ “เอร์นัน กอร์เตส เด มอนรอย อี ปิซาร์โร” หรือ “เอร์นันโด กอร์
เตส” นักทาแผนที่, นักสารวจ, และเป็นผู้พิชิตอาณาจักรแอซแทคจนราบคาบลง ในบันทึกเล่าว่า “เอร์
นัน กอร์เตส เด มอนรอย อี ปิซาร์โร นากาลังทหารสเปน ๕๐๐ นาย ผสมกับกองรบของชนเผ่าต่างๆ
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คนเข้าโอบล้อมและตีอาณาจักรแอซแทคจนพ่ายแพ้ได้สาเร็จในวันที่ ๑๓ สิงหาคม
ปี ค.ศ. ๑๕๒๑ เล่าต่อว่าชาวแอซแทคที่ทาการรบพุ่งในครั้งนั้นมีการใช้พ่อมดหมอผีมาเข้าทรง เสก
คาถา-น้าศักดิ์สิทธิ์ให้นักรบดื่มด้วย โดยนักรบแต่ละกลุ่มก็จะมี ลักษณะที่แตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งเอาขน
นกอิน ทรีมาห่ อคลุ มกาย, กลุ่ มหนึ่ งแต่งกายด้วยหนังเสื อดาวคล้ ายสั ต ว์ป่ า , บางกลุ่ มก็แต่งเป็นสั ต ว์
ประเภทต่างๆน่าเกรมขาม ตอนออกรบพวกเขาพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างบ้าคลั่งคล้ายถูกมนต์สะกดให้กลาย
ร่างเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆ”

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๖๐
ผังความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy)
ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียน
ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศ
อินเดีย

ประเทศจีน

ความเชื่อเรื่อง
มนุษย์กลายร่าง
เป็นสัตว์(มังกร)

ความเชื่อเรื่องมนุษย์
กลายร่างเป็นสัตว์
(พญานาค, และโค)

ความเชื่อเรื่องสัตว์
กลายร่างเป็นมนุษย์
(หมี, และเสือ)

ประเทศเมียร์ม่า
ประเทศลาว
ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย

ความเชื่อเรื่อง
มนุษย์กลายร่าง
เป็นสัตว์
“เสือสมิง”

ความเชื่อเรื่องมนุษย์กลายร่าง
เป็นสัตว์ “พญานาค” “ทวดงู”,
“ทวดเสือ”, (ทวดในรูปสัตว์)
และตานาน “เสือเย็น”

ประเทศ
เวียดนาม

ความเชื่อเรื่องงูกลาย
ร่างเป็นมนุษย์

ภำพที่ ๔.๙ ผังความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่”

(Lycanthropy)
ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียน
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๖๑
ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy) ใน
ทวีปเอเชียมีมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกับในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังมีแฝงอยู่ในคติ
นิยมในหลายประเทศด้วย ในประเทศจีนมีคติดังกล่าวที่โดดเด่นคือเรื่อง “ตานานมนุษย์กลายร่างเป็น
มังกร” ซึ่งมีเล่าเอาไว้ในตาราจีนศึกษาชื่อ “มังกรสอนลูก” (แปลโดย รัถยา สารธรรม) ซึ่งเป็นหนังสือ
ตาราจีนว่าด้วยการสอนลูกหลานของชาวจีนด้วยนิทานสะท้อนคุณธรรม ให้ผู้ได้รับการอบรม ซื่อตรง
เที่ยงธรรม ประหยัด ขยัน อดทน พึ่งตนเอง ถ่อมตน มีมารยาท กตัญญูกตเวที ฯลฯ ได้เปรียบมังกรเป็น
สัญลักษณ์ของชาวจีน และเรียกชาวจีนว่า “ผู้สืบเชื้อสายมังกร” บอกเล่าตานานของมังกรชนิดหนึ่งอัน
เป็นที่กล่าวขานของชาวจีนแผ่นดิน ใหญ่มาช้านาน คือเรื่อง “มังกรกู้ภัย” ดังมีรายละเอียดเล่าไว้อย่าง
น่าสนใจว่า
แต่ก่อนนานมาแล้ว ยังมีแม่ลูกสองคนอาศัยอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง ลูกชายมีชื่อว่า จินชา ครั้ง
อายุได้ ๑๗ ปี บิดาก็ป่วยตายจากโลกนี้ไป ดังนั้น จินชา จึงต้องแบกรับภาระของครอบครัวไว้ตั้งแต่อายุ
ยังน้อยต้องขึ้นเขาไปตัดฟืนเพื่อนาไปขายในเมืองทุกวัน
แม่ของจินชาเป็นหญิงชราผู้มีใจคอโอบอ้อมอารี เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นมาก
บางครั้งจินชาเข้าเมืองไปขายฟืนจนดึกดื่นจึงกลับถึงบ้าน ชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลแม่เฒ่าอย่างดี ช่วยหุง
หาอาหารให้แม่เฒ่า ปฏิบัติกับท่านผู้เฒ่าราวกับเป็นแม่แท้ๆของพวกตน
วัน หนึ่ งขณะที่จิ น ชากาลั งหาบฟืนลงเขา เขาเดินผ่ านทุ่งหญ้ าแห่ งหนึ่ง ฉับพลันก็มองเห็ น
ต้นหญ้าต้นเล็กๆต้นหนึ่งออกดอกสีแดงสดสวยอยู่กลางหมู่ดงหญ้าสีเหลืองอับเฉา จินชารู้สึกแปลกใจ
มาก จึงเดินเข้าไปถอนหญ้าต้น เล็กๆต้นนั้นขึ้นมาดู ไม่คาดคิดว่าจะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น ทันทีที่ต้นหญ้า
ถูกถอนขึ้นจากดิน ก็มีไอเย็นสายหนึ่งพุ่งขึ้นมาทันที จินชาก้มหน้าลงไปดูก็เห็นรากของต้นหญ้านั้นมีอัญ
มณีเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่ปลายราก มันเป็นพลอยสีแดงที่สวยงามมาก ส่องประกายวับวาวสว่างสดใส จิน
ชาจึงนาพลอยเม็ดนั้นกลับมาที่บ้านและเก็บรักษาไว้ในหีบ ปีนั้นฝนแล้ง อากาศร้อนอบอ้าว และเกิด
ทุพภิกขภัยไปทั่วนับแต่ฤดูฝนเป็นต้นมายังไม่มีฝนตกลงมาจากท้องฟ้าแม้แต่หยดเดียว ไร่นาสาโทของ
ชาวบ้านกาลังจะเหี่ยวเฉาตายไปจนหมดสิ้นแล้ว ชาวบ้านไม่รู้จะทาประการใดดี จึงพากันมุ่งหน้าไปขอ
ฝนยังโบสถ์ แม่ของจินชาร้อนใจมาก เช้าตรูวันหนึ่งนางจึงพูดกับลูกชายว่า
“ลูกแม่ วันนี้เจ้าอย่าไปตัดไม้อีกเลย...”
จินชาตอบว่า “ไม่ตัดไม่แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารละจ๊ะแม่”
แม่เฒ่าบอกว่า “ยามปกติ ชาวบ้านเอาใจใส่พวกเรามาก เวลานี้พวกเราควรจะคิดถึงพวกเขา
บ้าง เจ้าลองไปค้นหาแม่น้าให้ชาวบ้านเถิด หากค้นไม่พบแหล่งน้าก็ไม่ต้องกลับมาหาแม่อีก”
จิน ชาผงกศีรษะรั บ คาจากแม่เฒ่ าว่า “ครับ แม่ว างใจเถิด หากผมหาแหล่ งน้ าไม่ พบก็ จะไม่
กลับมาให้แม่เห็นหน้าอีกเลย...”
จินชาร่าลาผู้เป็นแม่ แล้วจึงออกเดินทางไปเที่ยวค้นหาแหล่งน้า
เขาเดินไป เดินไป ข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่า ค้นหาแหล่งน้าอย่างเอาจริงเอาจัง วันหนึ่งเขา
มาถึงเชิงเขาลูกหนึ่ง เขาได้ยินเสียงน้าไหลดังมาจากใต้ดิน จึงลงมือขุดเจาะดินบริเวณนั้นเป็นการใหญ่
เขาขุดเอาๆจนเหนื่อยล้าหมดเรี่ยวแรง แต่พ อคิดถึงคากาชับกาชาของผู้เป็นแม่ ก็เกิดพลังขึ้นมาอีก ลง
มือขุดต่อไป เขาขุดอยู่ ๒๑ วัน ก็ค้นพบเสาสีแดงต้นหนึ่งฝังอยู่ใต้ดินในหลุมลึกแห่งนั้น เขายิ่งขุดลึกลง
ไป เสาสีแดงต้นนั้นก็คล้ายกับยิ่งงอกยาวลงไปในพื้นพิภพ แต่จินชาไม่ลดละ ยังคงขุดต่อไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งวันหนึ่ง เสาสีแดงต้นนั้นยอมแพ้จินชาเสียแล้ว มันกระโดดขึ้นมาจากใต้ดิน กลายร่าง
เป็นชายชราผมขาวโพลนคนหนึ่ง กล่าวกับจินชาว่า
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“เจ้าหนุ่มน้อยเอ๋ย ข้ายอมแพ้ความมานะพยายามของเจ้าแล้ว เอาละ เจ้าจงกลับบ้านไปกลืน
พลอยสีแดงเม็ดนั้นเข้าท้องเสีย ปัญหาเรื่องฝนแล้งของชาวบ้านก็จะแก้ไขได้ แต่ว่าหลังจากที่เจ้าทา
เช่นนั้น เจ้าก็จะอยู่เป็นคนไม่ได้อีกแล้ว…”
จินชาตอบว่า “ขอแค่ให้ฝนตกเท่านั้น แม้ตายข้าก็ยอม”
ชายชรากล่าวต่อไปว่า “ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงกลับบ้านไปล่าลาแม่ของเจ้าเถิด”
จินชาวิ่งกลับบ้าน เขาค้นหาพลอยสีแดงเม็ดนั้นออกมาจากหีบ แล้วกลืนลงท้องทันที
แม่เฒ่าเห็นลูกชายกลับบ้านก็เข้ามาถามว่า “ลูกแม่เจ้ากลับบ้านมาครั้งนี้ แสดงว่าเจ้าหาแหล่ง
น้าพบแล้วใช่ไหม”
บุตรชายได้แต่ผงกศีรษะ โดยไม่พูดไม่จา เขาวิ่งออกไปที่หน้าบ้าน มุดหัวเข้าไปในโอ่งน้าแล้วดื่ม
น้าอย่างหิวกระหาย จนกระทั้งน้าหมดตุ่มจึงยืดกายขึ้น ใบหน้าของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อ เขากล่าวกับแม่ว่า
“แม่จ๋า ลูกทาตามคาสั่งของแม่แล้ว เมื่อเกิดเป็นคนของประชาชน ก็จะขอตายเพื่อประชาชน
ฝนกาลังจะตกแล้ว ท่านรีบไปบอกกล่าวกับพวกชาวบ้านเถิด ลูกหิวน้าเหลือเกิน ลูกจะไปดื่มน้าในแม่น้า
นั้น…” พูดจบเขาก็วิ่งออกจากบ้านไป
แม่เฒ่าเรียกชาวบ้านตามจินชามาถึงริมแม่น้า พวกเขาใช้เชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งผูกขาข้างหนึ่ง
ของจิน ชาไว้ แล้วมัดปลายเชือกไว้กับต้นไม้ใหญ่ ริมน้า จากนั้นจึงปล่อยให้ จินชาค่อยๆดาน้าลงไปใน
แม่น้านั้นเพื่อดื่มน้า
ผ่านไปครู่ใหญ่ ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ใดขึ้นในแม่น้าเลย แม่เฒ่าร้อนรนมาก บอกให้ชาวบ้าน
ช่วยกันสาวเชือกขึ้นมาจากแม่น้า แต่ทว่าเชือกนั้นราวกับงอกรากปักหลักอยู่ในแม่น้าเสียแล้ว มันหนัก
จนขยับเขยื้อนไม่ได้ ชาวบ้านจะช่วยกันลากช่วยกันดึงอย่างไรก็ไม่เป็นผล แม่เฒ่าเห็นดังนั้น น้าตาก็
หลั่งพรั่งพรูราวกับสายฝน นางร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงว่า
“จินชา...ลูกแม่...”
พริ บ ตานั้ น เอง ท้ องฟ้ าก็ปั่ น ป่ว นด้ว ยเงาเมฆหมอก หมู่ เมฆเคลื่ อ นตั วมาจากทั่ ว สารทิ ศมา
รวมกัน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ลมพายุกรรโชกอยู่เหนือแม่น้า ส่งเสียงร้องคารนน่ากลัว น้าในแม่น้าม้วนตัว
เป็นเกลียวคลื่นยักษ์ซัดตลบลูกแล้วลูกเล่า ตามติดด้วยเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบดังครืนโครม เชือกเส้นใหญ่
เส้นนั้นขาดผึงลงแล้ว ผู้คนเห็นสัตว์ตัวยาวใหญ่ราวกับภูเขาเลากากาลังบิดตัวทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
เวลานี้ เอง หมู่ เมฆบนท้ อ งฟ้ าก็ ก ลายเป็ น สายฝนเทกระหน่ าสู่ พื้ น ดิ น ราวกั บ ฟ้ ารั่ว ก็ ไม่ ป าน
หมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดารแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้ว
เวลานี้เอง ทุกคนจึงเห็นชัดเจนว่า เจ้าสัตว์ประหลาดที่บินขึ้นมาจากแม่น้าตัวนั้นที่แท้คือมังกร
นั้นเอง มันกาลังทะยานกายอยู่ในหมู่เมฆ หว่านโปรยเมฆฝนอย่างสง่ากล้าหาญ มันชะโงกหน้ามองดู
พื้นดินครั้งแล้วครั้งเล่า คล้ายกับกาลังมองดูแม่เฒ่าผู้เป็นมารดาบังเกิดเกล้าของตนอย่างอาลัยรักและ
ห่วงใย
จินชากลายเป็นมังกรบินหายลับไปในกลีบเมฆแล้ว
ชาวบ้านซาบซึ้งใจมาก พวกเขาแย่งกันขอเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูแม่เฒ่า ทุกคนต่างเอาใจใส่แม่
เฒ่าเป็นอย่างดีราวกับแม่แท้ๆของพวกตน
ผู้ที่รับใช้ประชาชนย่อมต้องเสียสละเช่นนี้แล และผลแห่งการรับใช้ประชาชนนั้น เขาย่อมเป็น
คนในดวงใจของประชาชนชั่วนิจนิรันดร์ (อ้างอิงจาก: หนังสือ มังกรสอนลูก / ผู้แปล : รัถยา สารธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า ๖๑-๖๕)

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๖๓
ข้ า มมาที่ “การกลายร่ า งจากงู เป็ น มนุ ษ ย์ ” ในประเทศอิ น เดี ย กั น บ้ า ง ซึ่ งเรื่ อ งนี้ ถื อ เป็ น
Lycanthropy ในแบบกลับหัวกลับหาง กล่าวคือกรณีนี้เคยเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในตานานเรื่อง
“นาคฝากชื่อ”
ซึ่งบุญค้า ไชยพรหมวงศา, สุจิตต์ วงษ์เทศ และบุญเกิด รัตนแสง ได้ศึกษาเอาไว้
เรื่องที่จะเล่านี้ถือว่าฮือฮาเป็นอย่างมากในพระพุทธศาสนา ว่ากันว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพญานาคมีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชในพระพุทธศาสนา เรื่องนี้เกิดขึ้นที่
ไหน ตั้งแต่เมื่อไร ไม่มีใครทราบ ได้แค่พูดกันว่าในอดีตกาลมีผู้เล่าขานกันว่า มีพญานาคตัวหนึ่ง มีจิต
ศรัทธาเลื่อมใสในกิจวัตรของพระสงฆ์ อยากจะบวชเป็นพระสงฆ์บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะบวชได้อย่างไร
เพราะตนเองไม่ได้เป็นมนุษย์ พญานาคตัวนั้นจึงแปลงกายเป็นพระสงฆ์ แล้วจึงไปขออนุญาตเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่ง เจ้าอาวาสก็รับไว้พญานาคก็ดีใจที่ได้เป็นพระสงฆ์ตามที่ปรารถนา ประจาอยู่ที่ วัดนั้นอยู่
นานโดยที่ไม่มีพระสงฆ์รูปใดล่วงรู้ว่าตนเองแปลงกายมาแต่ประการใด
โดยปกติเวลาที่พญานาคแปลงตัวเป็นพระสงฆ์จะนอนในกุฏิ จะปิดประตูลงกลอนทุกครั้ง มีอยู่
วันหนึ่งพญานาคที่ปลอมตัวปิดประตูแต่ลืมลงกลอนนอนหลับอย่างสบาย ประจวบเหมาะกับวันนั้นและ
เวลานั้นเจ้าอาวาสมีธุระต้องการจะพบกับพระรูปที่ปลอมตัวมา โดยที่เจ้าอาวาสก็ไม่รู้ จึงให้พระอีกรูป
หนึ่งไปตามให้มาพบ พระที่เจ้าอาวาสให้ไปตามก็ไปตามพอไปถึงประตูกุฏิของพญานาคที่ปลอมเป็นพระ
ก็เห็นประตูแง้มอยู่เพราะไม่ได้ลงกลอน จึงมองเข้าไปในกุฏิ มองไม่เห็นพระรูปนั้น แต่กลับเห็นงูใหญ่
หรือที่เรียกว่าพญานาคนอนหลับอยู่ก็ตกใจ จึงรีบกลับมาบอกเจ้าอาวาสตามที่เห็น เจ้าอาวาสจึงตามไปดู
เพื่อให้เห็นแก่ตา แต่พอไปถึงก็ไม่พบงูหรือพญานาคตามที่พระรูปนั้นบอกพบแต่พระสงฆ์ที่ต้องการพบ
เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้จึงมีการไต่สวน สอบถามความจริง จึงได้ความว่า พญานาคที่ปลอมตัว
เป็นพระสงฆ์สารภาพว่า ตนเองเป็นพญานาค มีความเลื่อมใสศรัทธาที่อยากจะบวชเป็นพระสงฆ์ จึงใช้
ฤทธิ์อานาจของตนปลอมตัวมา แต่ตอนที่นอนหลับฤทธิ์อานาจจะหมดไป กลายเป็นพญานาคดังเดิม
ต่อเมื่อตื่นขึ้นจึงใช้ฤทธิ์อานาจปลอมแปลงเป็นพระสงฆ์ได้ใหม่ เรื่องจริงเป็นเช่นนี้
เจ้าอาวาสเมื่อรู้ความจริงจึงบอกให้พญานาคจงกลับไปสู่ภพและภูมิเดิมเสีย เพราะไม่สามารถ
อนุญาตให้เป็นพระสงฆ์ต่อไปได้
พญานาคจึงขอร้องเจ้าอาวาสก่อนที่จะคืนร่างไปเป็นพญานาค ขอฝากชื่อของตนไว้กับพิธีบวช
เป็นพระสงฆ์ของมนุษย์ทุกครั้งว่าบวช “นาค” ด้วยได้หรือไม่ ความเลื่อมใสศรัทธาของพญานาครู้ถึง
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์อนุญาต พญานาคตัวนั้นจึงคืนร่างเป็นพญานาค แล้วกลับไปอยู่ในน้า
ตามเดิม
คาว่า “นาค” จึงปรากฏในพิธีบวชพระว่า “บวชนาค” และผู้บวชทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบ
หรือถูกถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่า หากไม่ใช่มนุษย์พระอุปัชฌาย์จะไม่บวชให้ เป็นภาษาบาลีที่พระ
อุปัชฌาย์ถามว่า “มนุสฺโสสิ” (เจ้าเป็นมนุษย์หรือไม่?) ผู้ขอบวชตอบว่า “อามะภันเต พระเจ้าข้า” มา
จนถึงทุกวันนี้
มีคาถามตามมาตรงจุดนี้ว่า ทาไม, พระคู่บวชแต่โบราณนั้นดูไม่ออกเชียวหรือว่าคนที่มาขอบวช
และยืนอยู่ตรงหน้าตนนั้นเป็นคนหรือเปล่า? (กรณีศึกษาในอินเดีย) และยังไม่ยอมเชื่ออีกหรือว่าผู้มาขอ
บวชนั้นพูดจาภาษาบาลีกันได้รู้เรื่องขนาดนี้แล้วยังอาจจะไม่ใช่คน?
ปัญหามิใช่อยู่ที่ว่าพระคู่สวดไม่รู้ หรือดูไม่ออก ว่าสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าตนนั้นเป็นตัวแมงกะแท้
หรือคน หากความจริงอยู่ที่ว่าสังคมอินเดียยุคนั้นมีการเหยียบหยามคนบางเผ่าที่ระดับสังคมล้าหลังให้
เป็นผี เป็นลิงค่างปางชะนี เป็นสัตว์ เป็นยักษ์, ไม่ยอมรับว่าเป็นคนหรือเป็นมนุษย์
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ในยุคพุทธกาลนั้น สังคมอินเดียทั่วไปจะต้องไม่ยอมรับชนเผ่านาคาหรือนาคว่าเป็นคน คงถือ
เป็นลิงค่างหรือแมงกะแท้ป่าเถื่อน, แม้จะพูดภาษากันรู้เรื่องก็ยังหายอมรับว่าเป็นคนไม่ , ฉะนั้นจึงไม่
ยอมรับให้เข้าบวชในพุทธศาสนา
ในสมัยพุทธกาลพุทธศาสนาเผยแพร่อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของ
อิน เดี ย , นั บ แต่ เนปาลลงไป ในยุ ค นั้ น ชนเผ่ านาคคงจะยังไม่ ถู ก ขั บ ไล่ จ นไปตั น อยู่ ที่ ทิ ว เขานาคติ ด
พรมแดนพม่าทั้งหมด คงจะมีกระจายอยู่ในแถบตะวันออกของอินเดียทั่วไป วงการของพุทธศาสนาจึง
รู้จักดี และกีดกันพวกนี้ออกนอกความเป็นคน
อันที่จริงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตระกูลศากยะแห่งนครรัฐกระเป๋ากบิล พัสดุ์ในเขตเนปาลนั้น ก็มิใช่
ชาวอารยัน หากเป็นชนเผ่ามองโกล พวกศากยะที่ยังมีอยู่ ณ บัดนี้ก็ยังมีใบหน้าและรูปร่างไม่ทิ้งเค้ามอง
โกลมากนัก แต่พวกสกุลศากยะคงจะถือตัวว่าเป็นผู้เจริญอย่างเดียวกับอารยัน จึงได้เหยียดหยามพวก
นาคลงเป็นอมนุษย์ ประเพณีอันนี้ในสังคมในขณะนั้นจึงได้มีอิทธิพลเข้ามาในพระพุทธศาสนาด้วย
ในข้อนี้ถ้าหากจะมองพระพุทธศาสนาแบบงมงาย คือถือว่าไม่มีอิทธิพลของสังคมในยุคนั้นวาง
ปูเป็นพื้นฐานอยู่เลย ก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ถ้ามองพุทธศาสนาเป็นปรัชญาของยุคที่อินเดีย
กาลังก้าวหน้ามาสู่ยุคศักดินาเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นคัดค้านปรัชญาของศาสนาพราหมณ์อันเป็นหัวใจของ
ชนชั้นปกครองอารยันแห่งยุคสังคมทาส พุทธปรัชญาเกิดขึ้นคัดค้านปรัชญาของพราหมณ์ แต่คัดค้าน
ในพื้นฐานของสังคมในยุคนั้น และก้าวไปไกลที่สุดเท่าที่สภาพสังคมยุคนั้นจะอานวยให้ไปได้ ส่วนหนึ่ง
ก้าวล้ายุคไปข้างหน้า และก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงรับรองความสานึกขั้นพื้นฐานของสังคมยุคนั้นอยู่ ถ้า
มองอย่างนี้จึงจะเข้าใจได้ว่า “ทาไมวงการพุทธศาสนาจึงไม่ยอมรับว่านาคคือคน” และทาไมจึงต้องถาม
ก่อนบวชเสมอว่า “เจ้าเป็นคนหรือเปล่า?” (มนุสฺโส สิ)
สาเหตุอยู่ที่ว่า ในความสานึกพื้นฐานของสังคมอินเดียยุคนั้นไม่ยอมรับเอา Homo Species ว่า
เป็น “คน-มนุสฺโส” ทั้งหมดนั่นเอง
จริงอยู่ที่ว่า “แดนนาค” หรือ “รัฐนาค” แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ “อัสสัม” (อาหม) ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนพูดภาษาตระกูลไทย-ลาว บางทีเรียก “ไทอาหม” แต่พวกนี้มีหลักแหล่งเดิมอยู่ทางตอนเหนือของ
พม่าบริเวณลุ่มแม่น้าสาละวิน นับเป็นพวก “ไทยใหญ่ ” แต่เคลื่อนย้ายหนีไปอยู่ลุ่มแม่น้าพรหมบุตร
เมื่ อ ราว พ.ศ.๑๗๐๐ ฉะนั้ น เจ้ าของดิ น แดนมาก่ อ นคื อ “พวกนาค” ส่ ว นพวก “อั ส สั ม ” หรื อพวก
“อาหม” เข้าไปทีหลัง
พวกนาคในรัฐนาคของอินเดียขณะนี้เป็นคนละพวกกับอารยันตระกูลอินโดยูโรเปี้ยน แต่ทาง
สังคมและวัฒนธรรมแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพวกชนเผ่าในอุษาคเนย์ รวมทั้งชมเผ่าในยูนนานก็คือ
พวกอุษาคเนย์ดึกดาบรรพ์นั่น
ถึงตรงนี้จึงขอเล่าต่อถึง “การทาขวัญนาค” เพื่อครบจบองค์พิธี ซึ่งในกรณีการทาขวัญนาคนี้
แตกต่างกับการทาขวัญอย่างอื่น เพราะการทาขวัญนาคเป็นพิธีการที่กระทาเฉพาะคนที่เป็นชายอายุ
ยี่สิบปี ต้องการบวชเป็นพระสงฆ์ คนที่จะบวชและผู้ที่ร่วมพิธีบวชได้บุญได้กุศลสูงส่งมากกว่าการทาบุญ
ทุกอย่าง คนที่มีลูกชายจึงพยายามให้ลูกบวชทุกคน แต่เมื่อลูกชายหรือคนที่จะบวชขาดความรู้และ
เหตุผลที่ต้องบวช หรือบวชแล้วจะได้อะไร จึงมีหมอทาขวัญมาบอกมาสอนในพิธีการทาขวัญนาคให้ผู้
บวชรู้
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เมื่อถึงวันเวลาที่กาหนดทาขวัญ พร้อมกับจัดสิ่งของต่างๆที่หมอทาขวัญกาหนดพร้อมแล้ว คน
ที่จะบวชที่ญาติผู้ใหญ่ได้โกนหัวหรือโกนผม โกนคิ้ว ก็แต่งตัวเป็นนาคไปนั่งรับฟังคาสอนของหมอทาขวัญ
พร้อมกับพี่ ป้า ตา ปู่ ย่า ยาย ไปนั่งล้อมเป็นวงรอบหมอทาขวัญกับนาค
ทุกอย่างเรียบร้อย หมอทาขวัญก็จะเริ่มพิธีการทาขวัญที่เล่ามาข้างต้นที่ว่า คนที่ได้มีโอกาส
บวชเป็นพระสงฆ์จะได้บุญได้กุศลได้ขึ้นสวรรค์ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ร่วมกันจัดพิธีบวชลูกบวชหลานก็
จะได้บุญได้กุศลไปด้วย หรือตามที่พูดกั นว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกหลานที่ได้บวช หมอจะสอนต่อไป
ว่า พ่อ แม่ เป็นผู้ให้กาเนิด โดยเฉพาะแม่เป็นคนอุ้มท้องมานานเก้าเดือน ลาบากมาก พ่อก็ต้องเหน็ด
เหนื่อยในการเลี้ยงดูลูกทุกคนจนเติบโต ลูกทุกคนควรมีความกตัญญู ตอบแทนคุณพ่อแม่ ลูกที่เป็นชาย
ก็บวชพระเป็นการตอบแทนบุญคุณ เพื่อให้พ่อกับแม่ได้บุญได้กุศล เป็นประการแรก
คนที่บวชหรือนาคก็จะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมที่พญานาคฝากชื่อไว้ก่อนบวช คนที่
จะทาพิธี “ทาขวัญนาค” เรียกว่า “หมอทาขวัญ” คนที่เป็นหมอทาขวัญนาค คือ คนที่แต่งตั้งตัวเองเป็น
หมอทาขวัญ แสดงตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีการบวชเป็นอย่างดี และได้ทาพิธีทาขวัญนาค
ให้แก่คนที่จะบวชจนประชาชนเชื่อถือในความรู้ของหมอทาขวัญ
โดยเหตุผลที่แท้จริง การทาขวัญนาคให้แก่ผู้บวชก็เพราะว่าในอดีตกาลหรือสมัยโบราณยังไม่มี
การเรียนเขียนอ่านเหมือนเดี๋ยวนี้ นอกจากจะเขี ยนไม่ได้อ่านไม่ออกแล้ว ยังไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
ให้มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆด้วย แม้แต่คนที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ ควรทาหรือปฏิบัติตนอย่างไร บวช
เพื่ออะไร บวชแล้วได้อะไร
ด้วยเหตุจากคนที่จะบวชขาดความรู้จึงมีคนที่มีความรู้ที่เรียกว่า “หมอทาขวัญ” มาเป็นคนสอน
หรือบอกให้คนที่จะบวชที่เรียกว่า “นาค” ก่อนวันบวชหนึ่งวัน หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “วันสุกดิบ”
การทาขวัญนาคที่ว่านี้ เพื่อเป็นพิธีการหรือเพื่อให้เห็นว่ามีความสาคัญ เป็นพิธีรีตอง มีบายสี
เป็นฉัตรเจ็ดชั้น เก้าชั้น ทาจากใบตอง เย็บเป็นบายสี และมีเครื่องเซ่นสั งเวยด้วยตามที่หมอทาขวัญ
ก าหนดให้ เจ้ าภาพจั ด หาให้ ต ามที่ ก าหนด พิ ธีต่ างๆในการท าขวัญ นาคเป็ น แบบอย่ างของศาสนา
พราหมณ์ที่นามาประกอบพิธีควบคู่กับศาสนาพุทธมาเป็นเวลายาวนานถึงทุกวันนี้
การบวชเป็นพระสงฆ์เป็นความเชื่อของผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธของชายไทย ถือ
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเชื่อว่าคาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรที่เรียกว่าทาดี อะไรที่
ควรงดกระท า เพราะเป็ น การท าชั่ ว และรัก ษาศี ล อั น เป็ น การปฏิ บั ติ ดี ขณะที่ บ วชเป็ น พระ และ
สามารถนามาปฏิบัติหลังจากลาสิ กขา หรือเรียกว่าศึกษาจากการเป็นพระได้ด้วย หากไม่ประสงค์ จะ
บวชต่อไป
เหตุผลที่มีการทาขวัญนาคก็มีเพียงการสอนนาคให้รู้ว่าทาไมต้องบวช สอนออกมาเป็นกลอน
หรือเอาเรื่องอื่นๆมาพูดมาสอนด้วย ก็เพื่อให้การสอนมีความสนุกสนาน ไม่ให้นาคและคนอื่นๆฟังแล้ว
รู้สึกเบื่อเท่านั้นเอง ส่วนมากหมอทาขวัญจะสอนเน้นไปที่ผู้บวชรู้บุญคุณของพ่อแม่เป็นหลัก (อ้างอิงจาก
: บุญค้า ไชยพรหมวงศา, ในหนังสือชื่อตานานและประเพณีชาวบ้าน ปี พ.ศ.๒๕๓๗ หน้า ๒๗-๔๐, สุ
จิตต์ วงษ์เทศ, ในหนังสือชื่อนาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ , ปี พ.ศ.๒๕๔๖ หน้า ๑๐-๑๓, และบุญเกิด
รัตนแสง, ในหนังสือชื่อเกร็ดวรรณคดี, ปี พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๐๒-๑๐๓)
นอกจากอินเดียจะมีความเชื่อในเรื่อง “งูกลายร่างเป็นมนุษย์” แล้ว คนอินเดียยังเชื่ออย่างแรง
กล้าในศาสนาฮินดู กรณีเกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างจากมนุษย์(เทพ)ไปเป็ นพญาโคหนุ่มของ “อุสุภราช”
หรือ “โคนนทิ” เชื่อว่าอุสุภราชเป็นชื่อของชายหนุ่มรูปร่างงามร่างกายา เป็นนายทหารรับใช้ข้างกาย
ของพระอิศวร หากแต่ยามใดก็ตามที่ท้าวท่านต้องการจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนตาบลใด อุสุภ
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ราชก็จะกลายร่างจากมนุษย์กลายเป็นพญาโคเผือกให้ขี่แล้วเหาะไปไหนต่อไป ซึ่งในกรณีนี้เข้าเค้า เหมื อนกับ เรื่ องการกลายร่างของ Zezengorri ในเขตเอวส์ กาดี -ปาอิ ส บั ส โก หรือแคว้น บาสก์ ของ
ประเทศสเปน(ในยุคโบราณก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเผยแผ่) ซึ่งลักษณะการกลายร่างหรือ “ไลเคน
โทรฟี่” (Lycanthropy) ก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกัน
อีกหนึ่งตานาน “การกลายร่างจากสัตว์เป็นมนุษย์ ” ในทวีปเอเชีย หรือ Lycanthropy ของ
ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเรื่องนี้ถูกเล่าเอาไว้ใน “ตานานกาเนิดบรรพบุรุษของชาวเกาหลี ” ดังนี้ ในอดีตมีเทพ
ผู้ปกครองอยู่บนสวรรค์มีนามว่า “ฮวานอิน” (Hwan-in) มีโอรสนามว่า “ฮวานอุง” (Hwan-ung) เทพฮ
วานองนั้น มีความปรารถนาที่จะเสด็จมาบนโลกมนุษย์ ซึ่งพระบิดาก็ได้อนุญาตโดยได้นาไพร่พลมากว่า
๓,๐๐๐ องค์ ขณะนั้นมีเสือและหมีอยู่คู่หนึ่ง มีความต้องการอย่างยิ่งที่จะเป็นมนุษย์จึงได้สวดภาวนา
ขอให้ตนได้เป็นมนุษย์ต่อเทพทุกองค์ จนกระทั่งได้มาขอต่อเทพฮวานอุง พระองค์ได้สัมผัสถึงความ
ปรารถนาอันแรงกล้าของหมีและเสือ จึงได้ประทานผักโขม และ กระเที ยมแก่สัตว์ทั้งสอง พร้อมทั้งสั่ง
ให้สัตว์ทั้งสองจาศีลอยู่ในถ้าเป็นเวลา ๑๐๐ วัน หากทาสาเร็จสัตว์ทั้งสองก็จะสมปรารถนา หมีและเสือ
ดีใจเป็นอย่างมากพร้อมรับคาและเข้าไปจาศีล ปรากฏว่าผ่านไปได้แค่ ๓ วัน เสือก็หมดความอดทนเลิก
ล้มความตั้งใจไป แต่หมีมีความอดทนมากกว่า พออยู่ในถ้าได้ถึง ๒๑ วันก็กลายร่างเป็นหญิงงามมีชื่อ
ว่า อุงนยอ (Ung-nyeo) ต่อมา อุง-นยอ อยากมีบุตรแต่ไม่มีชายจะแต่งงานด้วย จึงได้ไปสวดอ้อนวอน
ต่อฮวานอุงอีกครั้ง เทพฮวานอุงสงสารและเห็นว่าเป็นหญิงที่มีรูปร่างงดงามยิ่งนัก จึงแปลงกลายเป็น
มนุ ษ ย์ แ ล้ ว มาแต่ ง งานกั บ อุ ง นยอเสี ย เอง จึ ง ได้ ก าเนิ ด บุ ต รชายชื่ อ ทั น กุ น วั น กอม (Dangun
Wanggeom) จนต่อมา ทันกุนวันกอม ได้เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรโคโชซอนขึ้น (Gojoseon) ซึ่งถือว่า
เป็ น อาณาจั ก รเริ่ ม แรกของเกาหลี คนเกาหลี จึงเชื่ อ ว่าหมี เป็ น ต้ น ก าเนิ ด ของพวกเขา และได้ ส ร้า ง
อนุสาวรีย์หมีไว้ที่อุทยานซอรัคซานแห่งนี้นี่เอง (อ้างอิงจาก : ประวัติอุทยานซอรัคซาน ประเทศเกาหลีใต้
, ใน http://hellomiki.com/)
ความเชื่อเรื่อง Lycanthropy กรณีศึกษามนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์ “เสือสมิง” ในประเทศเมียร์
ม่า, ประเทศลาว, ประเทศกัม พูช า, และประเทศไทย ทั้ งสี่ ป ระเทศนี้มี ความเชื่อ ในเรื่องดั งกล่ าวนี้
คล้ายๆกัน คือ “เสือสมิงแต่เดิมเป็น มนุษย์ผู้เล่นคาถาอาคม พอนานวันเข้าคาถาเข้าตัวเพราะผิดศีล
หรือไปกินเนื้อมนุษย์เข้า เลยทาให้ไม่สามารถคืนร่างกลับเป็นมนุษย์ได้ดังเดิม ” (ตานานของทั้งสี่ประเทศ
จะออกประมาณนี้ คล้ายๆกัน) ซึ่งกรณี Lycanthropy การกลายร่างจากมนุษย์กลายเป็นเสือสมิงนี้มี
บันทึกเอาไว้ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสต้นไป
ถึงจันทบุรี ตอนหนึ่งว่า
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช
ลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ไปถึงจันทบุรี
ตอนนั้นจันทบุรีเป็นป่าเสียมากกว่าเป็นเมืองและสวนผลไม้อย่างเดี๋ยวนี้ มีสัตว์ป่าชุกชุมทั้งช้าง ม้าป่า
และเสื อ โดยเฉพาะเสื อถือว่ามี มากเป็ นอั นดั บ หนึ่ ง ถ้าทางกรุงเทพต้อ งการเสื อก็ต้องมาดักเอาที่ นี่
เพราะเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการมาก เพราะเหตุนี้เจ้าเมืองจันทบุรีนอกจากจะต้องดูแลราษฎร
ต่างพระเนตรพระกรรณแล้วยังมีหน้าที่คล้ายๆ รพินทร์ ไพรวัลย์ คือต้องคอยปราบเสือไม่ให้มารัง
ควานชาวบ้านอีกด้วย
ใน พ.ศ. ๒๔๑๙ เสือที่จันทบุรีอุกอาจมาก บุกเข้าไปในบ้านคนแล้วคาบคนในบ้านไปกินเสียดื้อๆ
ขนาดในเมืองมันก็ยังไม่กลัว กล่าวกันว่าเป็นเสือแก่ที่ไม่ว่องไวพอจะวิ่งไล่จับสัตว์อื่นๆได้ ก็เลยเข้าบ้าน
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มาจับคนกินแทนเพราะง่ายกว่า ทาเอาชาวเมืองจันท์ระส่าระสายเสียขวัญกันไปทั้งเมืองแทบไม่เป็นอัน
ทามาหากิน
พระยาจันทบุรีเห็นเสือชักจะกาแหงก่อกวนคนมากเกินไปเสียแล้วก็ตัดสินใจเปิดศึกขั้นเด็ดขาด
ด้วยการประชุมพรานมือดีมาหลายคน แจกปืนให้แยกย้ายกันออกไปล่าเสือ คนไหนไม่มีปืนก็ทาจั่นดัก
ล่ากันเอาจริงเอาจังฆ่าเสือตายไปมาก ที่เ หลือก็เตลิดหนีเข้าป่าลึก ทาให้ชาวบ้านหายขวัญเสียกลับมา
ทามาหากินอย่างสงบได้อีกครั้ง
เรื่องเสือจริงสงบลงไม่ทัน ไร ชาวบ้านก็เริ่มขวัญ เสียกันใหม่เพราะมีข่าวเล่ าลือเรื่องเสือสมิง
ประจวบกับเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพอดี ในพระราชนิพนธ์ ทรงบันทึกไว้ว่า
“...ราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมาก เล่ากันว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทาน้ามันเสือ
สมิงได้ ศิษย์ได้ลักน้ามันนั้นทาตัวเข้า กลายเป็นเสือสมิงไปถึง ๓ คน พลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรี
ตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้าย เที่ยวขบกัดคนตายที่พลิ้ว ๒ คน ที่ปากจั่น ๑ คน ที่ป่าสีเซ็น ๒ คน รวม ๕ คน
อาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าศิษย์สามคนลักน้ามันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือไปทั้งสามคน
บิดามารดาของศิษย์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหา แล้วสั่งไว้ว่าใครพบปะเสือนี้แล้วให้เอาไม้
คานตี ฤๅมิฉะนั้นให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือนั้น ก็จะกลับเป็นคนได้ แต่วิธีจะแก้นี้ทาได้ก็แต่เมื่อเสือ
นั้นยังไม่ทันกินคน รังควานทับเสียแล้ว ถึงจะทาวิธีที่บอกก็ไม่อาจกลับเป็นคนได้”
อ่านแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือหลอกลวงกัน เพราะดูๆแล้วอาจารย์คนนี้คิดน้ามัน
ทาตัวคนให้เป็นเสือขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรก็ยังแปลกๆอยู่ แล้วเสือลูกศิษย์ทาไมวิ่งถึงข้ามชายแดนมา
ไกลขนาดนี้แทนที่จะอยู่ถิ่นเดิมในเขมร อีกอย่างในเมื่อตอนนี้เสือกินคนเสียแล้วกลับคืนร่างเดิมไม่ได้
อาจารย์จะทาอย่างไรก็ยังไม่มีคาตอบ พระเจ้าอยู่หัวท่านก็คงจะไม่ทรงเชื่อข่าวลือนี้เท่าไรเพราะทรง
บันทึกต่อไปว่า
“...เหมือนเมื่อครั้งก่อนเรามาสัตหีบครั้งหนึ่ง น้าจืดในเรือหมด ต้องเกณฑ์ให้ทหารขึ้นไปตักน้า
ที่หนองบนบกไกลฝั่งประมาณ ๓ เส้น พวกชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีเสือสมิงมาเที่ยวอยู่ พระสงฆ์ผู้เป็น
อาจารย์มาติดตามเวลากลางคืน แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นตาลริมหนองน้านั้น คอยจะแก้ศิษย์ซึ่งกลับเป็น
คน ในเวลานั้นก็ยังอยู่ พวกทหารพากันกลัว กลับมาเล่าจนเรารู้ เราอยากจะให้ไปตามตัวลงมาให้เห็น
หน้าอาจารย์สักหน่อยหนึ่ง ก็เป็นเวลาดึกเสียแล้ว ครั้นเวลาเช้าก็ไปเสียจากสัตหีบ ท่านขรัวอาจารย์นั้น
ป่านนี้เสือมันจะเอาไปกินเสียแล้วฤๅอย่างไรก็ไม่รู้” (อ้างอิงจาก : บทความเรื่องเสือสมิงในประพาสต้น
จันทบุรี ในเว็บไซต์วิชาการดอทคอม)
ตานานการกลายร่างจากมนุษย์กลายเป็นเสื อในเรื่อง “สมิง” ถือว่าโด่งดังที่สุ ดแล้ว ในแถบ
ประเทศเมียร์ม่า, ลาว, กัมพูชา, และในไทย แต่ถ้าเอ่ยถึงรากความเชื่อคล้ายกันเกี่ ยวกับ “การกลายร่าง
จากมนุษย์กลายเป็นเสือ” ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งอันปรากฏอยู่ในไทยและตามแนวตะเข็บชายแดน เรา
อาจนึกถึงนิทานพื้นบ้านทางภาคเหนือของไทย และเรื่องเล่าในหมู่ชาวเขาเรื่อง “เสือเย็น” โดยเป็น
ตานานที่เล่าขานสืบมาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนร่างจากมนุษย์สู่รูปลักษณ์ของเสืออย่าง Lycanthropy ว่า
คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “เสือเย็น” กับ “เสือสมิง” คือเสือตัวเดียวกัน ประเภทเดียวกัน แต่หากสืบตามคติ
ความเชื่อในแบบชนกลุ่มน้อยหรือคติของชาวป่าชาวเขา เชื่อว่าเสือทั้งสองประเภทนี้คือคนละตัวกัน
กล่าวคือ เสือเย็นนั้นเชื่อว่ าเป็นมนุษย์ที่เล่นคาถาอาคมแต่จะเป็นผู้ทรงศีลธรรม เป็นเสือประเภทที่ไม่
กินเนื้อมนุษย์หรือเนื้อสัตว์ใหญ่น้อยเป็นอาหาร เสือเย็นสามารถกลับร่างจากเสือเป็นมนุษย์ได้ในยามหิว
พอกลับร่างเป็นมนุษย์แล้วก็มาหาข้าวหาผักหาอาหารกินตามปกติวิถีแบบมนุษย์ พออิ่มหนาสาราญก็
กลายร่างกลับไปเป็นเสือตามเดิม การกลายร่างเป็นเสือนี้เองจะคล้ายสมิงแต่นัยน์ตาของสมิงเป็นจันทร์
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เสี้ยวส่วนของเสือเย็นจะเป็นลูกนัยน์ตามนุษย์ ข้อพิเศษอีกอย่างของเสือเย็นก็คือ เสือปกติหรือจาพวก
สมิงนั้นเวลากินน้าจะใช้ลิ้นตวัดน้าขึ้นมากิน ส่วนเสือเย็นจะก้มหน้าลงดื่มน้าอย่างมนุษย์ เสือเย็นจะทา
หน้าที่พิทักษ์ป่าเขาลาเนาไพร ป้องปกลูกหลานในตระกูล ชาวป่าชาวเขา คนเดินไพร คุ้มครองพระ
ธุดงค์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมในป่าไม่ให้ได้รับอันตรายจากภูตผีปีศาจ นอกจากนี้เสือเย็นยังถือเป็น
พญาเสือที่คอยทานุบารุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย
ความเชื่อเรื่องการกลายร่างจากสัตว์เป็นมนุษย์( Lycanthropy) ในรากทางความเชื่อของชาว
ไทยเรานั้นเรารับแบบอย่างเต็มๆมาจากอินเดีย ดังที่เล่าไปแล้วในเรื่อง “การกลายร่างจากงูเป็นมนุษย์
ในประเทศอินเดีย” หรือ Lycanthropy ฉบับภารตะ หัวข้อต่อมานี้จึงขอเล่าถึงลักษณะของ “ความเชื่อ
เรื่องมนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์ หรือ Lycanthropy ในแบบคติของชาวไทยภาคใต้ ” เพื่อเป็นกรณีศึกษา
บ้าง ดังนี้
คติในเรื่อง “ไลเคนโทรฟี่ ” (Lycanthropy) หรือพฤติกรรม “มนุ ษย์ก ลายร่างเป็น สั ตว์ ” ใน
ภาคใต้ของประเทศไทยและในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้ นมีมาอย่างยาวนานแล้ว อาทิ
เรื่องการกลายร่างของพระธุดงค์จากนครศรีธรรมราชกลายร่างเป็นงูจงอางที่วัดโลการาม บ้านสทิ้งหม้อ
ตาบลสทิ้งหม้อ อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา, การกลายร่างของชายชราชาวจีนกลายเป็นจระเข้ที่
บริเวณทะเลสาบสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา, และการกลายร่าง
จากจระเข้เป็นมนุษย์ของ “ทวดเเม่นางเรียม” หรือทวดจระเข้คลองนางเรียม บริเวณศาลเคารพบูชาบน
เกาะลอยน้ากลางทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในประเทศเพื่อนบ้านของเรา
อย่างในเวียดนาม ที่เชื่อสอดคล้องกันว่าหากสัตว์ชนิดนั้นๆมีอายุเยอะจะมีความศักดิ์สิทธิ์ และสัตว์
สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ เป็นดังที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา ได้ศึกษาไว้โดยอิง
กับตานานและนิทานพื้นบ้านเวียดนามเรื่อง “ปูซาจาง” เอาไว้ว่า “งูใหญ่ อายุเยอะๆ ไม่ทาอันตราย
แก่มนุษย์ ถ้าเจอในศาลเจ้า คนเวียดนามถือว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์ คือเชื่อว่าเป็นงูเทพ โดยงูเทพสามารถให้
โชคให้ลาภคุ้มครองมนุษย์ได้ อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญคือ งูเทพสามารถแปลงกายหรือเปลี่ยนร่างจากงู
กลายเป็นมนุษย์ และเปลี่ยนกลับจากร่างของมนุษย์กลายเป็นงูได้” (อ้างอิงจาก : รองศาสตราจารย์ ดร.
สุนทร โคตรบรรเทา, ในหนังสือชื่อตานานและนิทานพื้นบ้านเวียดนาม, ปี พ.ศ. ๒๕๕๘, สรุปความจาก
หน้า ๕๔-๕๘)
จะเห็ น ได้ ว่ า ความเชื่ อ ในเรื่ อ ง “มนุ ษ ย์ ก ลายร่ า งเป็ น สั ต ว์ ” หรื อ “ไลเคนโทรฟี่ ”
(Lycanthropy) ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียนนั้นมักมีอะไรที่คล้ายๆกัน อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มังกรของจีนที่มีระบบรูปแบบการกลายร่างคล้ายๆกับพญานาคของอินเดีย งูเทพของเวียดนาม และ
ทวดงูของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่องการกลายร่างจากมนุษย์เป็นเสือสมิงที่มีรากความเชื่อร่วมกัน
ในประเทศเมียร์ม่า, ลาว, กัมพูชา, และในไทย การศึกษาคติ “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคน
โทรฟี่ ” (Lycanthropy) นี้ เองจึงทาให้ เราสามารถสัมผัส และเข้าใจรากวัฒ นธรรมอันมีร่วมกันอย่าง
ยาวนานของผู้คนในภูมิภาคนี้ได้อย่างเห็นความเชื่อมโยง
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ผังความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy)
จากการลงพื้นที่วิจัยในจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง

Lycanthropy-Slowly
Change
(การกลายร่างจากมนุษย์เป็น
สัตว์อย่างค่อยเป็นค่อยไป)

ทวดลานหิน(เสือ)

Lycanthropy-Incarnate
(การกลายร่างจากมนุษย์เป็น
สัตว์อย่างอวตาร)

Lycanthropy-Ajintai
(การกลายร่างเป็นสัตว์อย่าง
อจินไตย)

ทวดตาสอน(งู)
ทวดเชนทร์-ทวดอุ
เชนทร์
(งู)

ทวดหลักเขต(ภาคเสือ)

ทวดมิเน๊าะ(งู)

ทวดหลักเขต(ภาคงู)

ภำพที่ ๔.๑๐ ผังความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่”

(Lycanthropy)
จากการลงพื้นที่วิจัยในจังหวัดตรัง
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๐

จากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ “ทวดในรูป สั ต ว์ ” หรือ Animism ในสายแยกที่
เรียกว่า Totemism และการศึกษารากความเชื่อในเรื่อง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทร
ฟี่” (Lycanthropy) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยในจังหวัดตรัง พบว่า สามารถแยกประเภทของทวด
ได้เป็น
๓ ประเภท คือ ทวดที่กลายร่างจากมนุษย์เป็นงู , ทวดที่กลายร่างจากมนุษย์เป็นเสือ, และ
ทวดที่กลายร่างเป็นงูอย่างอจินไตย ดังนี้
( ๑ ) ทวดที่กลายร่างจากมนุษย์เป็นงู ประกอบด้วย ทวดตาสอน, ทวดมิเน๊าะ, และทวดหลัก
เขต
ทวดตาสอน(งู) และทวดมิเน๊าะ(งู) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดตาสอน หรือตาอินทร์ศร(ทวด
งู) ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และใน
พื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่วิจัยเก็บข้อมูล -สัมภาษณ์ คุณเคลื่อน จ่าตรีกูล, คุณเมียด คงยวง, คุณ
สอด แก้ว กคชา, คุ ณ ปวีณ วรรณ์ ชาตรีกู ล , และพระอธิก ารวุฒิ ศั ก ดิ์ รกฺขิ ตฺ โต ยอดทอง (วัน ที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๐) พอที่จะสรุปได้ดังนี้ พื้นที่บริเวณนี้เดิมสมัยที่ยังไม่มีการสร้างวัดมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
ชุ่มน้า ลักษณะเป็นเกาะดินมีคลองห้วยโขงและคลองลายวงโอบล้อมรอบ ชาวบ้านมักเรียกว่า “เกาะ
ฐาน” โดยชาวบ้ านเชื่อกันว่านอกจากพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มแล้ว ยังเป็นป่ารกทึบมีสัตว์ร้ายนานา
อาศัยอยู่ทั้งเสือ, ชะนี, และงูพญาตะบองหลา(งูจงอางขนาดใหญ่) ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่กล้าที่จะมาตั้ง
บ้านเรือนในพื้นที่แห่งนี้ยกเว้น “ตาสอน” เพราะเชื่อว่าตาสอนเป็นคนเล่นคาถาอาคมจนแก่กล้า ท่าน
จึงสามารถมาปลูกบ้านอยู่ภายในที่ดินบริเวณเกาะฐานได้ ตาสอนในความทรงจาของคนเฒ่าคนแก่ของ
ที่นี่จึงเป็นภาพของชายชราใจดี เก่งคาถาอาคมสายขาว ชอบช่วยเหลือชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก
(โดยเฉพาะเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ตาสอนจะออกตัวช่วยเสียทุกครั้งไป)
ครั้งกาลแลเวลาล่วงเลยผ่ านไปนานหลายปี ปรากฏตาสอนได้สิ้นบุญ จากไป แต่ท่านก็ยังมาเข้าฝั น
ชาวบ้านในพื้นที่เกาะฐานอยู่บ่อยๆว่า “เรานั้นขอสละที่ดินตรงบริเวณเกาะฐานที่เราครอบครองไว้ตรงนี้
ยกให้เป็นสมบัติของส่วนรวมด้วย คือเราจักขอมอบดินผืนนี้ไว้ให้พวกท่านใช้สาหรับสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์
รวมจิตใจของผู้คนในย่านนี้ เราขออวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่โชคลาภอันใหญ่หลวงประเสริฐยิ่ง
ส่วนใครก็ตามแต่ที่คิดร้าย จ้องจะยึดที่ดินตรงบริเวณเกาะไปครอบครองเป็นสมบัติแต่เพียงส่วนตน เรา
จักตามไปเอาชีวิต ไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใคร…” หลังจากนั้นตาสอนในร่างมนุษย์ก็กลายร่างเป็นงูจงอาง
ขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปในดงไม้ในเกาะฐาน ถึงตรงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกตาสอนเข้าฝันคล้ายกันหลาย
คน บอกเล่าเรื่องราวในลักษณะเดียวกันซ้าๆกัน จนผู้คนในเกาะฐานเริ่มเชื่อเป็นเสียงเดียวว่าตาสอน
หรือตาอินทร์ศรได้กลายร่างเป็นทวดงูไปเสียแล้ว เรียกว่า “ทวดตาสอน” หรือ “ทวดงูตาสอน” (บาง
คนก็เรียกทวดงูตาอินทร์ศร) โดยทวดในความเข้าใจของชาวบ้านท่านมีบริวารเป็นนางพญางูจงอางขาว
อีกตนชื่อ “มิเนาะ” หรือ “ทวดมิเนาะ” คอยติดสอยห้อยตามตลอด อีกทั้งยังปรากฏเสือโคร่งขนาดใหญ่
และชะนีเผือกเป็นบริวารสายรองลงมาอีกด้วย
ทวดหลักเขต(งู) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดหลักเขตของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง จากการสืบ ค้นประวัติการสร้างศาลทวดภายในศาลาทวด
หลักเขต และจากการสืบค้นประวัติพ่อทวดหลักเขตในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พ่อรื่น เพชรเกื้อ
(แต่งโดย นายกลอด เพชรเกื้อ) ได้ข้อมูลตรงกันดังนี้ ประวัติพ่อทวดหลักเขต(หลักเขตระหว่างจังหวัด
ตรังกับพัทลุง) ตามประวัติเล่าว่าพ่อทวดหลักเขตเป็นชาวจังหวัดพัทลุง ได้ย้ายมาอยู่บ้านช่อง ในเขตหมู่

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๑
ที่ ๔ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง(หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) พ่อทวดหลักเขตมีชื่อว่า พ่อ
ทวดบุญ ชื่อภรรยาสืบไม่ได้ เป็นต้นสกุลบุญเอียด
ในสมัย ที่มีการปั กปั น เขตแดน ระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวั ดพัทลุ ง ปี พ.ศ.ใดสื บไม่ได้ ทาง
กรมการเมืองพัทลุงและเมืองตรัง ได้เลือกสถานที่ซึ่งเป็นสันเขาที่สูงที่สุด ไหลไปลงจังหวัดพัทลุง น้าที่
ไหลไปทางทิศตะวันตกไหลไปลงจังหวัดตรัง กาหนดให้ตรงนั้นเป็นที่ปักเขตแดน แล้วจึงเกณฑ์ชาวบ้าน
ให้ช่วยกันตัดแก่นไม้แคข่อยขนาดใหญ่ ต้นหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาเหนือ(ตรงข้ามบ้านขุนช่องปัจจุบันนี้)
ทาเป็นหลัก เมื่อทาหลักเสร็จแล้วให้เอาเชือกผูก ให้ชาวบ้านทั้งตาบลชักลากเพื่อนาไปฝังในที่ๆกาหนด
ไว้ ตามประวัติเล่าว่า ชาวบ้านทั้งตาบลไม่สามารถชักลากเสาหลักนั้นไปได้ ในจานวนชาวบ้านเหล่านั้น
ได้เสนอแนะให้ไปตามทวดบุญมาช่วยลาก ซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวกับวิชาไสยศาสตร์ขลังมาก เมื่อไปตาม
ท่านมาถึง ท่านก็จับเสาหลักนั้นเข้าและบอกให้ชาวบ้านเข้าลากพร้อมๆกัน แล้วบอกว่า “ลากไปได้แล้ว”
นั่นแหล่ะจึงสามารถลากเสาหลักไปได้ เมื่อทาพิธีฝังเสาหลักไม่มีใครสามารถยกเสาฝังได้ พ่อทวดสามารถ
ยกเสาหลักลงฝังได้แต่ผู้เดียว
ต่อเเต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเชื่อว่า “ท่านเป็นผู้วิเศษ” เมื่อท่านตายไปแล้ว ก็ได้นากระดูกของ
ท่านไปฝังไว้ที่หลักเขตแห่งนั้น และชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังคงสิงสถิตย์อยู่ ณ ที่
นั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงบนบานสานกล่าวกันมิได้ขาด ทุกวันนี้มีคนไปแก้บนด้วยการจุดประทัด และเซ่น
ไหว้เครื่องสังเวย เช่น เหล้า ไก่ หัวหมู เป็นต้น เกือบทุกวัน
อนึ่ง ในบางความเชื่อเรียกทวดหลักเขตภาค(งู)ว่า “ทวดไทรงาม”
( ๒ ) ทวดที่กลายร่างจากมนุษย์เป็นเสือ ประกอบด้วย ทวดลานหิน , และทวดหลักเขต(ภาค
แยกเป็นเสือเรียกว่า ตาหมอช่อง)
ทวดลานหิน(เสือ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดลานหินของชาวบ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่ที่ ๒
ต าบลบ้ า นโพธิ์ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ตรัง และพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งจากค าบอกเล่ า ของนายพรชั ย ศรี สุ ข
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง)เล่าว่า ตานานของทวดลานหินมีมานมนาน
หลายชั่วอายุคนแล้ว เชื่อว่าแต่เดิมทวดเป็นชายแก่ปลูกขนา(กระท่อม)ทาสวนทาไร่อยู่แถวบริเวณนี้
ชายแก่มีลูกสาวอยู่น างหนึ่งคอยทาหน้าที่ส่ งข้าวส่ งน้าให้ ทุกวันสามเวลา จนหลายปีผ่ านไปปรากฏ
ร่ า งกายของชายแก่ เริ่ ม เปลี่ ย นแปลง คื อ มี ก งเล็ บ งอกออกมา มี ห างยาว มี ข นขึ้ น ตามล าตั ว ลวด
ลายพาดกลอน ที่สาคัญหน้าตาของชายแก่เปลี่ยนไปจนคล้ายหน้าตาของเสือโคร่ง วันหนึ่งชายแก่ก็
เรียกลูกสาวเข้าพบแล้วพูดว่า “นับแต่วันนี้เจ้าไม่ต้องมาคอยส่งข้าวส่งน้าให้พ่ออีกต่อไป เพราะพ่อกาลัง
จะกลายเป็นเสือ พ่ออาจจะทาอันตรายเจ้าได้ ” นับแต่วันนั้นก็ไม่มีใครเห็นชายแก่ในร่างของมนุษย์อีก
เลย แต่เริ่มมีข่าวลื ออย่าหนาหู ว่ามีชาวบ้านพบเห็ นเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ ในบริเวณนั้นแทน
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าชายแก่เล่นคาถาอาคมจนของเข้าตัวกลายเป็นเสือสมิง -วิญญาณกลายเป็นทวด
เสือไปเสียแล้ว โดยชาวบ้านเชื่อว่าทวดเสือจะคอยคุ้มครองป้องปกผู้คนในบริเวณ บ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่
ที่ ๒ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความปลอดภัยจากการทามาหา
กินและการดารงชีวิตหากปีหนึ่งทาการเซ่งสรวงบูชาทวดเสียสักครั้ง แล้วนิ ยมเรียกชื่อของทวดว่า “ทวด
ลานหิน” ซึ่งแสดงรูปลักษณ์เป็นพญาเสือตราบบัดนั้นเป็นต้นมา
ทวดหลักเขต(เสือ) : ทวดหลักเขตในภาคเสือให้เรียกว่า “ตาหมอช่อง” บางตานานว่าตาหมอ
ช่องคือคนละคนกับทวดหลักเขตและดารงชีวิตอยู่ก่อนทวดหลายสิบปี แต่บางตานานก็เชื่อว่าตาหมอ
ช่องคือทวดหลักเขต คือการแบ่งภาคออกไปเล่าเรื่องในแนวทางการสาแดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะขอเล่าตานานเกี่ยวข้องกับตาหมอช่องในสายที่ว่าด้วยเป็นองค์ๆเดียวกันกับทวดหลัก

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๒
เขต กล่าวคือ สมัยก่อนมีชายชราคนหนึ่งเดินทางมาจากบริเวณช่องเขารอยต่อระหว่างจังหวัด ตรังและ
พัทลุง พอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่านก็พักค้างแรมและตั้งตนเป็นเจ้าที่อยู่หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์
ชาวบ้ านนิ ย มเรี ย กชื่อ ท่ านว่า “ตาช่อ ง” ถือ เป็ น คนเก่าคนแก่ข องที่ นี่ และเพราะตาช่ องเรียนวิช า
คาถาอาคมจงแกร่งกล้า มีอุปนิสัยส่วนตัวคือชอบช่วยเหลือชาวบ้านในพื้ นที่เวลามีปัญหาเกี่ยวข้องกับ
ไสยศาสตร์ เวลาชาวบ้านเดือดร้อนก็มักมาขอให้ท่านช่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่าง
ดี ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่า “ตาหมอช่อง” ซึ่งหมายถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่มีความขลังบ้างก็เรียกว่า
“ตาขุนช่อง”
เล่าต่อว่าสมัยนั้นยั งมี “ทุ่งนาช่อง” อันเป็นนาข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ตาหมอช่องชอบ
เดินเท้าจากบ้านแถวหลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์เพื่อมาทานาที่นี่เป็นประจา นอกจากนี้ตาหมอช่อง
ยังเลี้ยงควายไว้อีกฝูงหนึ่งที่ต้องคอยดูแล แกเลยอาศัยสร้างขนา(กระท่อม)ไว้หลังหนึ่งสาหรับนอนเฝ้ านา
ข้าวและฝูงควายที่เลี้ยงไว้ โดยมีลูกสาวคอยส่งข้าวส่งน้าวันละสามเวลาเช้า -เที่ยง-เย็น ปรากฏเพราะตา
หมอเป็นคนเล่นอาคมจนมนต์ตรากินร่างตัวเอง แกเริ่มมีหางงอกยาวออกมาเรื่อยๆ มีขนตามตัว มีกง
เล็บงอกออกมาจากปลายนิ้วอย่างน่ากลัว วันหนึ่งตาหมอช่องเรียกลูกสาวเข้ามาหาแล้วพูดว่า “นับแต่
บัดนี้เจ้าไม่ต้องมาคอยส่งข้าวส่งน้าพ่ออีกพอไปแล้ว เพราะพ่อกาลังจะกลายเป็นเสือ อาจทาร้ายเจ้าได้ ”
หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบตาหมอช่องอีกเลย มีเพียงเรื่องเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเจอพญาเสือ
โคร่งตัวใหญ่เดินวงเวียนอยู่ในย่านนั้นแทน ชาวบ้ านเชื่อว่าพญาเสือตนนั้นคือตาหมอช่องที่กลายสภาพ
จากคนเป็นเสือ หรือ “สมิง” อยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นเพื่อป้องปกคุ้มครองลูกหลานให้ประสบแก่กรรมขาว
โดยเล่ากันต่อว่ารอยเท้าเสือของตาหมอช่องจะแปลกจากรอยเท้าเสือโดยปกติทั่วไปตรงที่รอยเท้าทั้งสี่
ของท่านจะมีเพียงแค่ ๔ นิ้ว (เสือปกติเท้าหน้ามี ๕ นิ้ว เท้าหลังมี ๔ นิ้ว) ว่ากันว่าหลังจากทวดตายดวง
วิญญาณของท่านได้มาสิงสถิตตรงบริเวณหลักเขตตรัง -พัทลุง(ในสภาพเสือ หรืองูใหญ่) และเชื่อว่าถ้า
บูชาท่านแล้วจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามตามมา ใครของหายสามารถไปทาการ “บน” ไว้กับท่านได้
ใครอยากให้ ลูกให้หลานสอบติดเป็น ข้าราชการก็ให้มาทาการบนไว้กับท่าน เพราะในรูปของ “เสือ”
ชาวบ้ านเชื่อว่าจะช่ว ยเสริมส่ งให้ สามารถดลบันดาลให้ ส อบติดและเป็นใหญ่ เป็ นโตในวงราชการได้
สมัยก่อนชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าถ้าคณะหนังตะลุงหรือมโนราห์ที่เดินทางข้ามจังหวัดตรัง-พัทลุงมาตรงจุด
นี้ไม่ยอมหยุดเพื่อเล่นหนังถวาย “ตาหมอช่อง” หรือ “ทวดหลักเขต” แล้วจะมีอันเป็นไป คืออาจจะเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ปวดท้อง ปวดหัว หรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุได้ ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระครูสังวรโกวิท
เจ้าอาวาสวัดกระช่องเปี่ ย มราษฎร์ แลเห็ นว่าตาหมอช่องเป็ นที่เคารพบูช าของชาวบ้ าน จึงจ้างช่าง
พื้นบ้านมาทาการสร้างรูปประติมากรรมเสือตาหมอช่องขนาดใหญ่เท่าเสือจริงแล้วทาพิธีประดิษฐานรูป
ปั้นไว้ตรงซุ้มประตูทางเข้าวัด เพื่อเป็นร่างแยกให้คนในย่านวัดกระช่องเปี่ยมราษฎร์ได้ใช้เป็นศูนย์กลาง
ทางจิตวิญาณอีกจุดหนึ่ง โดยชาวบ้านที่นี่นิ ยมมาบนบานศาลกล่าวต่อทวด เมื่อสมประสงค์ก็มักจุด
ประทัดบูชากันเสียงดังสนั่นตรงหน้าวัด
( ๓ ) ทวดที่กลายร่างเป็นงูอย่างอจินไตย ประกอบด้วย ทวดเชนทร์ และทวดอุเชนทร์
ทวดเชนทร์-ทวดอุเชนทร์(งู) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ เรื่องนี้
นายพรชัย ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้ านบ้ านทุ่งจันทร์ห อม หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้
กรุณาเล่าเรื่องราวของทวดทั้งสองไว้ พอที่จะสรุปได้ ดังนี้
สมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนยังมีถ้าใหญ่อยู่บนเขาจาปา คนเฒ่าคนแก่เรียกชื่อถ้าแห่งนี้ว่า “ถ้าพระ”
ต่อมาไม่นานมีพระธุดงค์ เดินทางมาจากต่างถิ่นและปักกลดลงที่นี่ กลางคืนพระท่านได้เข้าฌานแล้ว
มองเห็นเจ้าของถ้าเป็นคนโบราณ(ผู้ชาย) ร่างสูงใหญ่ ดูมีอายุ เรียกชื่อตนเองว่า “เจ้าเกตุ” พระท่านเลย

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๓
ขอตั้งสานักสงฆ์เพื่อทานุบารุงพระพุทธศาสนา ในนิมิตนั้นท่านก็ให้ ทั้งพระและชาวบ้านจึงร่วมแรงร่ วม
ใจกันสร้างส านั กปฏิบั ติธรรมนี้ขึ้น มาภายในถ้าขนาดใหญ่บนเขาจาปา แล้วตั้งชื่อเสียใหม่ว่า “สานัก
ปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ” หรือ “พุทธสถานปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ”
ต่อมามีการเข้าทรง และการเข้าฌาน หมอทรงได้นาใบกระท่อมมาตั้งบูชาด้วย จากนั้นจึงทา
การสื่อสารและสืบความได้ว่าในถ้าแห่งนี้นอกจากจะมี “เจ้าเกตุ” คอยดูแลแล้วยังปรากฏมีทวดอีกสอง
ตนชื่อ “ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์” คอยช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วย โดยทวดทั้งสองพอใจเป็นอย่าง
มากที่เอาใบกระท่อมมาวางบูชา ทวดจึงเล่าประวัติตนเองต่อว่า “แต่เดิมทวดทั้งสองเป็นเพื่อนกัน ทวด
เชนทร์เป็นพุทธ ทวดอุเชนทร์เป็นแขก ทวดทั้งสองมีวิชาคาถาอาคมแก่กล้า วันหนึ่งเกิดดารงสภาพจาก
ความว่างเปล่ากลายเป็นงูพญาตะบองหลา ทวดเชนทร์เป็นงูสีขาว ส่วนทวดอุเชนทร์เป็นงูสีดา เลื้อยคอย
ดูแลป้องปกผู้คนที่มาหาของป่าหรือทามาหากินบนเขาจาปาและพื้นที่ใกล้เคียง” ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
ถ้าไหว้ บูชาทวดทั้งสองแล้วจะทาให้แคล้วคลาดยามเดินป่า หรือตอนออกไปทาไร่สวน การ “บน” ก็
เช่นเดียวกัน ทวดทั้งสองจะช่วยให้ผู้ศรัทธาต่อทวดสามารถเดินทางไปมาหาสู่ไม่ว่าที่ไหนให้ได้รับความ
ปลอดภัย เป็นต้น
นอกจากทวดจะสามารถกลายร่างจากมนุษย์เป็นงู , สามารถกลายร่างจากมนุษย์เป็นเสือ, และ
กลายร่างจากความว่างเปล่ากลายเป็นงูได้ตามคติและรูปแบบอย่าง “ไลเคนโทรฟี่ ” (Lycanthropy)
หรือ “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” ที่ปรากฏในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือในสมัยโบราณ, ในทวีปเอเชีย
และภูมิภาคอาเซียนแล้ว หากศึกษาลงอย่างเจาะลึกเรายังพบว่ารูปแบบการกลายร่างจากมนุษย์เป็นสัตว์
ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะด้วยกันคือ
(๑) Lycanthropy-Slowly Change หรือ “การกลายร่างจากมนุษ ย์เป็ นสั ตว์อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป” พบใน ทวดลานหิน(เสือ) และทวดหลักเขต(เสือ) ภาค “ตาหมอช่อง” ลักษณะการกลายร่าง
จากมนุษย์เป็นสัตว์อย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะเริ่มจากการที่ร่างกายเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ มี
ขนขึ้นตามลาตัว มีกงเล็บงอกออกมาจากปลายนิ้ว มีหางยาวออกไปมีเขี้ยว และรูปลักษณ์ที่กลายเป็น
เสืออย่างช้าช้า
(๒) Lycanthropy-Incarnate หรือ “การกลายร่างจากมนุษย์เป็นสั ตว์ อย่างอวตาร” พบใน
ทวดตาสอน(งู) ทวดมิเนาะ(งู) และทวดหลักเขต(งู) หรือในภาค “ทวดไทรงาม” การกลายร่างในลักษณะ
จากมนุษย์เป็นสัตว์อย่างอวตารนี้ จะเริ่มจากร่างต้นเป็นมนุษย์ จากนั้นร่างต้นจะสิ้นบุญ(คือเสียชีวิต)
แล้วมาเกิดใหม่เรียกว่า “การอวตาร” คือ Lycanthropy-Incarnate จะไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างของร่างกายอย่าง Lycanthropy-Slowly Change แต่จะเป็นการดับสูญของร่างต้น(มนุษย์)
แล้วเกิดขึ้นใหม่ในสถานที่แห่งนั้นภายในระยะเวลาไม่นาน อย่างทวดตาสอนพอสิ้นบุญลงก็มาเกิดเป็นงู
ในเกาะฐาน ทวดมิเน๊าะ(แขก)พอสิ้นบุญลงในสถานที่ต่างถิ่นก็เกิดเป็นงูแล้วว่ายน้าพานับยังเกาะฐาน
ส่วนทวดหลักเขตพอท่านสิ้นบุญลงก็มาเกิดเป็นงูเรียกว่า “ทวดหลักเขต” หรือ “ทวดไทรงาม” เป็นต้น
(๓) Lycanthropy-Ajintai หรือ “การกลายร่างจากมนุษย์เป็นสั ตว์อย่างอจินไตย” อันนี้จะ
แปลกกว่าสองตัวอย่างแรก กล่าวคือ การกลายร่างจากมนุษย์เป็นสัตว์อย่างอจินไตยนั้นความหมายคือ
เป็นการมีตัวตนอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นอยู่ก่อนแล้ว คืออยู่ตรงนั้นมาอย่างยาวนาน ไม่สามารถบอกได้ว่า
นานแค่ไหน ทวดในลั กษณะ Lycanthropy-Ajintai นี้ พบในกรณี ศึกษาของ ทวดเชนทร์ และทวดอุ
เชนทร์ ที่ชาวบ้าน, คนทรง, และพระธุดงค์ต่างเชื่อว่า “ท่านอยู่ภายในถ้าใหญ่ บนเขาพระหรือเขาจาปา
มาเนิ่นนานแล้ว โดยดารงรูปลักษณ์เป็นงูใหญ่สีขาว-สีดาคู่หนึ่ง บางครั้งท่านก็มาในรูปมนุษย์ บางครั้ง
ท่านก็มาในร่างงู คือเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ไม่ใช่การกลายร่างแต่เป็นอจินไตยคือไม่สามารถหยั่งรู้ได้

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๔

ภำพที่ ๔.๑๑ เทพปกรณัมกรีก (Greek Mythology)

ตานานการกลายร่างจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์ตนแรกในโลกของ Lycaon แห่ง Arcadia
ที่มา : http://gods-of-olympus.wikia.com/wiki/Lycaon_(king_of_Arcadia)

ภำพที่ ๔.๑๒ ความเชื่อเรื่องการค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์ของชาวยุโรปตะวันตก

เรียกกันว่า “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy) อนึ่ง ถ้าเป็นฝั่งทวีปอเมริกาเหนือจะเรียกว่า
Skin-Walker
ที่มา : http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Lycanthropy

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๕

ภำพที่ ๔.๑๓ พญาโค Zezengorri หรื อ สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ส ามารถกลายร่ า งจากมนุ ษ ย์ กลายเป็ น สั ต ว์

ศักดิ์สิทธิ์ พบในแคว้นทางตอนเหนือของประเทศสเปน บริเวณเขตเอวส์กาดี-ปาอิสบัสโก(แคว้นบาสก์)
ที่มา : http://basquemythology.amaroa.com/personajes-mitologicos-devasconia/zezengorri และ https://vimeo.com/๗๔๑๓๒๑๖๑

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๖

ภำพที่ ๔.๑๔ เสาโทเทม (Totem pole) เสารูปสัตว์ประจาตระกูลของทางฝั่งทวีปอเมริกาเหนือ

ที่มา : https://schizophilia.com/๒๐๑๖/๐๔/๐๕/the-dirty-tricks-of-moral-systems/

ภำพที่ ๔.๑๕ ความเชื่อเรื่องมนุษย์สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ในการออกรบของอาณาจักรแอซแทค

ที่ ม า : http://www.ancientpages.com/๒๐๑๗/๐๗/๑๒/ancient-history-body-modificationmesoamerica-practiced-aztecs-maya-olmecs/

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๗
อาณาจักรแอซแทค (Atzec) คือการเอาหนังหรือขนสัตว์มาสวม, ดื่มเครื่องดื่มเพิ่มพลังบางชนิด,
และการเข้าพิธี “เปลี่ยนร่างจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์ ” สามารถทาให้นักรบของอาณาจักรแอซแทคใน
เม็กซิโกกลายเป็นที่เกรงขามของศัตรูผู้รุกรานได้ไม่ยาก

ภำพที่ ๔.๑๖ อนุสาวรีย์หมีที่โซรัคซาน ประเทศเกาหลีใต้

ที่มา : http://www.tourtooktee.com/
ชาวเกาหลีเชื่อว่าบรรพบุรุษของคนเกาหลีแต่เดิมเป็นหมี จึงปั้นรูปหมีไว้เป็นสัญลักษณ์ประจา
ตระกูล

ภำพที่ ๔.๑๗ เสือสมิง “มนุษย์กลายร่างเป็นสัตว์” หรือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy) ในแบบ

ภูมิภาคอาเซียนนิยม
ที่มา : http://wafflehausmedia.com/

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๘

ภำพที่ ๔.๑๘ ทวดตาสอน หรือตาอินทร์ศร(ทวดงู)

ที่มา : ผู้วิจัย
ภายในศาลทวดวัดเกาะฐาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง คือ “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy) ประเภท Lycanthropy-Incarnate
หรือ “การกลายร่างจากมนุษย์เป็นสัตว์อย่างอวตาร”

บทที่ ๔ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง ๗๙

ภำพที่ ๔.๑๙ ทวดงู อีกหนึ่ง “ไลเคนโทรฟี่” (Lycanthropy)

ที่มา : ผู้วิจัย
ประเภท Lycanthropy-Incarnate หรือ “การกลายร่า งจากมนุ ษ ย์ เป็ น สั ต ว์ อ ย่ างอวตาร”
ปรากฏพบภายในศาลทวดวัดเกาะฐาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บทที่ ๕
ควำมเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลำ
ทวดควนดินดำ
ทวดควนดินดา คือ เทียมดาศักดิ์สิทธิ์ หรือเทวดาศักดิ์สิทธิ์ในรูปของงูพญาตะบองหลา
(งูจงอางขนาดใหญ่) ที่ชาวบ้านทุ่งโดน-บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพอย่างสูงว่าท่านมีฤทธิ์เดชานุภาพให้คุณให้โทษได้ นอกจากนี้
ยังถือว่าท่านเป็นรากบรรพบุรุษของผู้คนที่นี่ด้วย จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎี
เสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสำวัฒ นธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดควนดินดา พบเป็นศาลสาหรับสถิต
บูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนควนดินดา ถนนสายกาญจนวนิช -ทุ่งโดน หมู่ที่ 8 บ้านในไร่ ตาบลคอ
หงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา (ศาลทวดอยู่ ต รงข้ ามกั บ หมู่ บ้ าน Montana Vacanza
Hatyai)
ศาลทวดควนดิ นดามี ชื่ อเรียกอย่างเป็น ทางการว่า “พุ ทธสถานทวดควนดิ นดา” หรือ
“ทวดศักดิ์สิทธิ์ควนดินดาไตรมงคล” ทางเดินขึ้นสู่ตัวศาลมีซุ้มโครงสร้างทาด้วยเหล็กพร้อมป้าย
บอกทางติดถนนใหญ่ และมีบันไดปูนทอดยาวขึ้นไปสู่ยอดควนนับได้ประมาณร้อยกว่าขั้น ก่อน
ถึงตัวศาลจะเป็นทางเดินสาหรับผู้แสวงบุญใช้เดินวิปัสสนารอบควนดินดา บริเวณศาลทวดมีชื่อ
เรียกว่า “ขึ้นสู่วิมาน” มีสานักปฏิบัติธรรมอยู่ข้างหลังศาลโดยมีพระจาพรรษา 1 รูปคือ หลวงพ่อ
แผ้ว ผคุโณ ซึ่งถือเป็นพระนักปฏิบัติธรรมและผู้ดูแลศาลทวดแห่งนี้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความ
เคารพอย่างสูง
ตัวศาลทวดควนดินดาสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวทรงกลมก่ออิฐถือปูน มีทางเข้าแยกเป็น 3
ช่องประตูโครงสร้างช่องประตูเป็นแบบรูปดอกบัวตูม หลังอาคารคามุงด้วยกระเบื้อง ตรงกลาง
มียอดแหลมเป็นฉัตรยื่นขึ้นไปข้างบน ในศาลพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย 1 องค์อยู่บนฐานยกสูง
และมีรูป ประติมากรรมทวดควนดินดาในลักษณะพญางูใหญ่ มีหงอน และลาตัวเป็นสีทองสุก
สกาว มีหงอนตรงกลางหัวเรียกว่า “หงอนเพชร” มีคิ้วมีเคราเป็นสีเงินยวง ม้วนลาตัวไว้กับฐาน
ของพระพุทธรูปอย่างเลื่อมใสศรัทธา
ส่วนหัวของงูเอียงมาทางด้านซ้ายของฐานพระ
เล็กน้อยพร้อมแผ่พังพานอย่างน่าเกรงขาม โดยส่วนหัวของทวดงูตนนี้ปรากฏฐานเป็นดอกบัวผุด
ขึ้นมาจากพื้นเพื่อรองรับด้วย
เสำวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดควนดินดาของบ้านทุ่ง
โดน-บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียง จากคา
บอกเล่าของชาวบ้านที่นี่เชื่อว่า คนแถวบ้านทุ่งโดน, บ้านในไร่, หมู่บ้านโคกเสม็ดชุน และในบ้าน
เหนือ(บ้านเหนือ หมายถึงหาดใหญ่ทั้งหมดในครั้งอดีต) ล้ วนเชื่ออย่างสนิทใจว่าแถวนี้เคยมีงูพญา
บองหลา หรืองูจงอางขนาดใหญ่อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก คนที่นี่เชื่อว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์ มีอานาจ
เหนือมนุษย์ให้คุณ ให้โทษได้ เรียกชื่อในแบบเฉพาะภาษาถิ่นว่า “ทวดงู” หรือ “งูทวด” บางแห่ง
เรียกว่า “งูเจ้าที่” หรือ “งูเทียมดา” คนรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด ว่าหากเจอห้ามทาร้ายหรือทาให้งูตัว
ดังกล่าวนี้ตายเพราะจะได้รับอันตรายตามมา แต่ให้นาเอาข้าวตอกดอกไม้ เครื่องเซ่นสังเวยบูชา
แด่ทวดอันหมายถึงเทพารักษ์และเทวดาอันสถิตอยู่ภายในตัวงูนั้นแทนก็จะได้ผลดี ประหนึ่งเป็นสิ่ง

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๘๑
ยึดเหนี่ยวนอบน้อมบูชาต่อ สิ่งลี้ลับที่มีอานาจเดชานุภาพเหนือมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของ
ชาวบ้านในแถบควนดิ นด าว่า เคยมีค นเจอทวดหลายครั้งแต่ ไม่ เคยปรากฏว่าทวดท าร้ายใคร
ลักษณะของทวดคือเป็นงูบองหลาใหญ่ ลาตัวขนาดเท่าต้นตาลและยาวหลายเมตร เลื้อยอาศัย
อยู่บนควนดินดา
ชาวบ้านบางคนเล่าว่าทวดงูควนดินดาอาจเป็นบรรพบุรุษหรือผีบรรพชนของผู้คนที่นี่ ซึ่ง
ในอดี ต เคยมี ก ารบวงสรวงทวดกั น หลายครั้ ง ใครอยากท ากิ จ การประกอบสั ม มาอาชี พ ให้
เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้มาไหว้ทวดเสียสักครั้งด้วยการ “บน” พอสาเร็จก็ให้ “แก้บน” ด้วยสิ่งที่ทวด
ชอบ เช่น จัดมโนราห์มาราถวาย และเซ่นด้วยอาหารคาวหวาน เป็นอาทิ
มนตรี ศรียงค์ นักประพันธ์ไทยรางวัลซีไรต์ประจา ปีพ.ศ. 2550 ได้บอกเล่าอธิบายถึง
เรื่องราวของทวดงูควนดินดา ผ่านบทกลอนชุดทวดงูควนดินดา ใน หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์
ฉบับวันที่ 23-29 มีนาคม 2550 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1388 ว่า
ทวดงูควนดินดา
เท็จจริงเพียงไรก็ไม่รู้
ทวดงูหงอนเพชรร้อยเมตรกว่า
แอบตัวเลื้อยผ่านอยู่นานมา
กลางป่ายางดิบควนดินดา
ลับหูลับตาเหล่ามนุษย์
ทวดงูมุดขดกายอยู่ในถ้า
บ นสั น ควนเสี ย ด ฟ้ า
หน้าผาง้า
งึมงาจาศีลภาวนา
ร้อยปี พันปี หรือล้านปี
ใบยางเปลี่ยนสีแล้วผลัดหน้า
จากปู่ย่าตาทวดไล่กวดมา
เล่าว่าทวดงูยังอยู่เป็น
ถึงลูกลูกเล่าไปถึงหลาน
ตานานเล่าพ้นถึงโหลนเหลน
ความขรึมขลังครอบทิศบริเวณ
มีคนเห็นทวดงูเป็นผู้ชาย!
ความกลัวเท่าเท่าความเคารพ
จึ่งมหรสพสารพัดจัดถวาย
เป็นเขตควนเทือกสันอันตราย
ที่รกชัฏหลากหลายด้วยไม้พันธุ์
ที่ยางขึ้นขนัดอยู่อัดแอ
ค่อยค่อยแผ่วงกว้างอยู่ขวางกั้น
ควนดินดายางยูงจึงสูงชัน
รังเต็งกรรณิการ์สารภี
กระรอกกระแตเก้งหมู
และมูสัง
หมาน้ายังฟังชัดถนัดถนี่
ทวดงูมีจริงไหม หรือไม่มี
แต่วันนี้ควนดินดายังสมบูรณ์ ! (มนตรี ศรียงค์ , 2550 : หน้า “บทกลอน” ในมติชนสุด
สัปดาห์)
วิเคราะห์อัตลักษณ์ของทวดงูตนนี้ผ่านบทกลอนชุด “ทวดงูควนดินดา” ในบทกลอนอธิบาย
เอาไว้พอที่จะสรุปเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของทวดงูควนดินดาได้ว่า งูตนนี้เป็นงูใหญ่ในความเชื่อของ
ชาวบ้านว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งถ้าพูดถึงงูที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนภาคใต้ส่วนใหญ่ต้องนึกถึง “ทวดงู” หรือ
“งูทวด” จาเพาะเจาะจงกันลงไปเลยว่าต้องเป็น “งูบองหลา” เท่านั้น อาจมีบ้างที่เชื่อว่างูสายพันธุ์
อื่นสามารถเป็นทวดงูได้ แต่ที่เชื่อว่ามีฤทธิ์เดชานุภาพโดดเด่นทรงอานาจงูบองหลาคงจะมาก่อนใน
ลาดับแรก เพราะรูปลักษณ์น่ายาเกรง พิษอันเป็นอานาจทาให้ชาวไทยถิ่นใต้ในอดีตให้ความเคารพ
บูชางูประเภทนี้กันมาก โดยทวดงูที่กาลังพูดกันอยู่นี้มีชื่อว่า “ทวดงูควนดินดา” มีหน้าที่ป้องปก
รักษาควนดินดา (ควน = ภูเขา) แต่ครั้งอดีตกาล โดยท่านอาศัยอยู่ภายในถ้าใหญ่บริเวณสัน
ควน ชาวบ้านในอดีตเรียกท่านว่า “งูพญาตะบองหลา” หรืองูจงอางที่ตัวใหญ่ มาก มีอายุแก่
พรรษามาก (ตรงนี้บทกลอนบอกไว้ว่า “ใบยางเปลี่ยนสีแล้วผลัดหน้า จากปู่ย่าตาทวดไล่กวดมา”
แสดงว่าท่านน่าจะอายุเยอะจริงๆเพราะไล่เรียงลาดับการดารงความเป็นทวดไว้ในหลายช่วงอายุ
คน)

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๘๒
ทวดงูเป็นงูรักษาศีลอยู่ภายในถ้าประหนึ่ง “เทวดาประจาถิ่น” หรือ “งูเทียมดา” กรณีที่
วิเคราะห์ออกมาว่าทวดงูควนดินดาอายุมากอาจมองได้ที่ตานานชาวบ้านในพื้นที่กล่าวขานไว้ว่า ท่าน
นั้นมีลาตัวยาวร้อยเมตรกว่าและมีเศียรเป็นเพชร ซึ่งตามรูปแบบความเชื่อแบบไทยถิ่นใต้ผสมคติ
แบบอิทธิพลจีนนิยม(คล้ายกรณี การนับ อายุของมังกรจากเคราและปีก) ว่า “งูบองหลาอายุยิ่ง
เยอะ ตัวจะใหญ่ ยาวออกไปหลายเมตร มีหงอนแดงงอกขึ้นมาตรงบริเวณกลางส่วนหัว หาก
อายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ จะมีเครางอกออกมาใต้คางด้วย และหงอนก็จะกลายเป็นเพชร”
บทกลอนเล่าต่อเชื่อว่าทวดเป็นผู้ชายเพราะเคยมีคนเห็นตอนจาแลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชาย
(กรณีนี้เข้าเค้ากับรูปแบบความเชื่อของทางฝั่งอเมริกาและยุโรปตะวันตกในเรื่อง “Lycanthropy”
หรือไลเคนโทรฟี่ / การกลายร่างจากมนุษย์สู่สัตว์ -การกลายร่างจากสัตว์สู่มนุษย์) สาคัญเมื่อ
กลายเป็นเรื่องเล่า
ความเชื่อในหมู่ผู้คนในอดีต คนในพื้นที่จึงเกิดความกลัวเข้าครอบงา
กลายเป็นว่าจาต้องยอมสยบแพ้พ่ายต่ออานาจที่มองไม่เห็นเหล่านั้น พร้อมทั้งดึงเอาเข้ามาเป็น
พวก กราบไหว้บูชา (ในรูปแบบของ Animisrn) มีการกาหนดวันสาคัญเกี่ยวกับทวด กาหนดให้
มีการจัดมหรสพมากมายหลากหลายเล่นถวายเพื่อให้ทวดพอใจ ทวดจะได้ให้พรมอบแต่สิ่งดีๆ
ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีการตกลงกันว่าชาวบ้านจะไม่ขอเข้าไปย่างกรายในเขตปกครองของ
ทวด (ซึ่งในบทกลอนใช้คาว่า “เขตควนเทือกสันอันตราย” ) ประหนึ่งการให้เกียรติแด่ผู้ปกครอง
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้น และเพราะอานาจของทวดตนนี้เองจึงทาให้ควนดินดายังอุดมสมบูรณ์ตราบ
ปัจจุบัน จุดนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในรูปแบบความเชื่อดังกล่าวของชาวบ้านในพื้นที่ ว่าคน
ที่นี่ยังมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับทวดงูควนดินดากันมาก มีการสืบทอดถ่ายเทรูปแบบความเชื่อ
จากรุ่นสู่รุ่นอย่างชัดเจน
อานาจของทวดงูควนดินดา ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่ามีด้วยกัน 6 ด้านคือ ด้านคุ้มครองปลอดภัย,
ด้านให้โชคลาภ, ด้านส่งเสริม ขวัญ กาลังใจ, ด้านการประกอบสัมมาอาชี พ , ด้ านบรรเทารักษา
โรคภัยไข้เจ็บ, ด้านแคล้วคลาด, และด้านสามัคคีรวมความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว
1. ด้านคุ้มครองปลอดภัย คือ คนในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าทวดงูควนดินดาจะช่วยป้องปกคุ้มครอง และดูแลความปลอดภัยของผู้คนในบริเวณปกครอง
ของท่านให้มีแต่ความปลอดภัย ไม่ถูกสิ่งชั่วร้ายเข้าครอบงาจิตใจ จึงมักเห็นประชาชนทั้งในและ
ต่างพื้นที่มากราบไหว้ท่านกันเป็นจานวนมาก
2. ด้านให้โชคลาภ คือ ทวดงูควนดินดาในความเชื่อของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่เชื่อว่า
ท่านสามารถดลบันดาลให้โชคลาภได้ หลายคนเล่าว่าพวกเขาต่างศรัทธาในทวด และมักเดินทาง
ไปทาบุญกับทวด(บนควนดินดา)เพื่อขอโชคลาภ โดยเชื่ออีกว่าหากใครเป็นคนดี เป็นคนที่ประกอบ
กรรมขาวเอาไว้มากทวดจะพอใจและให้โชคลาภเป็นเลขเด็ด ซึ่งถ้าใครได้โชคลาภจากทวดแล้ว
ขอให้มาทาบุญด้วยการ
“แก้บน” อาทิ ทาบุญให้กับทางศาสนสถาน, และแก้บนด้วยการ
ถวายอาหารคาวหวานตามศรัทธา จะทาให้คนผู้นั้นได้กุศลแรง ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เป็นต้น
3. ด้านส่งเสริมขวัญกาลังใจ คือ เชื่อว่าทวดงูควนดินดาจะช่วยส่งเสริมขวัญกาลังใจให้ผู้
มาบนบานสานกล่ าวแก่ ท่ านให้ ส มหวัง ทุ ก ประการ โดยเฉพาะการมาขอให้ ส อบแข่ง ขั น ได้ ใน
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ต นต้ อ งการ, การมาบนให้ ไม่ ติ ด ทหาร, และการมาขอให้ ต นเองและคนใน
ครอบครัวมีขวัญกาลังใจดีครองรักครองเรืองได้อย่างเป็นปกติสุข เป็นอาทิ
4. ด้านการประกอบสัมมาอาชีพ เท่าที่ลงพื้นที่วิจัย ส่วนใหญ่จะพบว่าผู้ที่มาขอพรด้าน
การประกอบสัมมาอาชีพจะเป็นคนมาค้าขายและรับอาชีพรับราชการเสียเป็นส่วนมาก โดยเชื่อกัน
ว่าทวดจะช่วยให้การประกอบสัมมาอาชีพเหล่านั้นไม่มีเรื่องติดขัด คนทาค้าขายด้วยก็ให้ความ
ไว้วางใจ เงินทองไหลมาเทมาแบบไหลเข้าแต่ไม่ไหลออกประหนึ่ง “ปี่เซี๊ยะ” (ปี่เซี๊ยะ เป็นสัตว์ไร้รู
ทวารในตานานตามคติแบบจี นนิยม เชื่อว่าปี่เซี๊ยะจะดูดทรัพย์เข้าตัวอย่างเดียวโดยไม่ป ล่อยให้
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ทรัพย์หลุดออกไปไหน) ส่วนในอาชีพรับราชการผู้คนมักมาขอให้ได้รับการเลื่อนชั้นยศแบบไหลลื่น
เป็นต้น
5. ด้านบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บ คือ คนในพื้นที่และผู้คนจากต่างพื้นที่ต่างมีความเชื่อ
ร่วมกันว่าทวดมีอานาจในการบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ได้ แม้โรคที่การแพทย์ปัจจุบันไม่อาจ
รักษาให้หายขาดหากมาที่นี่ก็อาจได้รับการบรรเทาทุกข์ให้เป็นปกติสุขได้
6. ด้านแคล้วคลาด คือ เชื่อว่าปี่เซี๊ยะจะทาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้ง
ปวง
หากมีภัย เข้ามาภัย นั้นก็จะเลี่ย งหรือเอียงออกห่างตัวไป ไม่ก็ทาให้ได้รับ ภั ย
อันตรายเพียงน้อย หนักก็จะลดและบรรเทาให้กลายเป็นเบาได้
เสำวัฒนธรรมต้นสำม(องค์กำร) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทวดควนดินดา บ้านทุ่งโดน-บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้
- หลวงพ่อแผ้ว ผคุโณ และผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธสถานทวดควนดินดา ถนนสายกาญ
จนวนิช-ทุ่งโดน หมู่ที่ 8 บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ชาวบ้านผู้ศรัทธาทวดในพื้นที่บ้านทุ่งโดน และบ้านในไร่ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รวมถึงผู้ศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียง (ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างพุทธสถานทวดควน
ดินดาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน)
- เทศบาลเมืองคอหงส์
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาจัดทาข้อมูลท่องเที่ ยว 76 จังหวัดทั่วไทย
ในหัวข้อ “ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : ทวดควนดินดา” (ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก)
เสำวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีกำร) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดควนดินดา บ้านทุ่งโดน-บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
- ธูป 5 ดอก สาหรับบูชาธงชาติ
- ธูป 3 ดอก สาหรับบูชาธงศาสนา
- เทียน 1 เล่ม สาหรับบูชาธงพระมหากษัตริย์
- ธูป 9 ดอก สาหรับบูชาวิมานทวดควนดินดา
จากนั้นให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดย
สามารถ “บน” และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- ข้าวตอกดอกไม้
- น้าแดง
- การจุดประทัด
- อาหารคาวหวาน
- ยาเส้นมวนใหญ่ๆ
- การแก้บนด้วยการจัดมโนราห์ถวาย
- การแก้บนด้วยการจัดหนังตะลุงถวาย
- การแก้บ นด้ วยไข่ต้ ม และการแก้บ นด้ วยการถวายรูป ปั้ น งูบ ริวาร (ส าหรับ สะเดาะ
เคราะห์)
- การแก้บนด้วยการซื้อน้ามันถวายศาลทวด (น้ามันสาหรับจุดไฟถวายหน้าศาลทวด)
- อนึ่ง ห้ามแก้บนด้วยเหล้า (เพราะถือเป็นสถานที่ในพระพุทธศาสนา)
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ที่มา : ผู้วิจัย
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ทวดงูพญำตรีเศียรแห่งควนเจดีย์
ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์ หรือสมเด็จทวดเจ้าไตรภพ คือความเชื่อของชาวเมือง
หาดใหญ่ที่ว่า ณ ดินแดนแห่งนี้เองแต่ก่อนเคยมีพญางูผู้เป็นใหญ่ใน 3 ฝ่ายคอยเฝ้าป้องปกทานุ
บารุงเมืองอยู่บนยอดควนเจดีย์ บนเขาคอหงส์ พญางูตนนี้ไม่ใช่พญานาค แต่ชาวบ้านเชื่อว่าคือ
“งูพญาตะบองหลาสามเศียร” ที่คนในพื้นที่อาเภอเหนือ (หรืออาเภอหาดใหญ่ในยุคปัจจุบัน)
เรีย กว่า “ทวดงู พ ญาตรี เศี ย ร” กั นอย่ างแพร่ห ลาย จากการลงพื้ น ที่ เก็บ ข้ อมู ล วิจั ย ตามหลั ก
“ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสำวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์ ตั้งอยู่ใน
สถานปฏิ บั ติ ธ รรมหงส์ บ รรพตชั ย มงคล บนควนเจดี ย์ เ ขาคอหงส์ หรื อ บริ เ วณ หลั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 80/8 หมู่ 8 บ้านในไร่ ถนนปุณ ณกันฑ์ ตาบลคอหงส์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรูปงานประติมากรรมของทวดงูพญาตรีเศียรถูกสร้างประดับ
ไว้ตรงบริเวณทางเดินเข้าสู่ตัวพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส) ทางฝั่งซ้าย
เพื่อให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้ขอพร
ลักษณะของทวด แสดงรูปลักษณ์อย่างงูพญาตะบองหลา 3 เศียรแผ่พังพานน่าเกรมขาม
ลาตัวมีขนาดเท่าต้นตาล มีเกล็ดเป็นสีทอง มีหงอนแดง ปากแดง ลิ้นแดง มีคิ้วเป็นเพชร และ
มีเครางอกยาวออกมาจากใต้คาง ด้านหลังพังพานมีสัญลักษณ์ธรรมจักรในพระพุทธศาสนากากับ
ไว้หมายถึง “พระพุทธศาสนาได้หมุนมาถึงที่แห่งนี้แล้ว” ฐานของทวดเป็นรูปดอกบัวตูม ส่วนลาตัว
ยาวสุดลูกหูลูกตาล้อมรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคลจนไปถึงประตูทางเข้าสถาน
ปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล (ด้านหน้า) ปลายหางทวดโอบล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้ ด้านหน้าเป็น
ศาลเจ้าที่หรือร่างต้นของทวดเรียกว่า “ศาลสมเด็ดทวดเจ้าไตรภพ” พร้อมมีหลักชัยภายในศาลที่
แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งทวดหรือสมเด็ดทวดเจ้าไตรภพไว้ภายใน
เสำวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควน
เจดีย์
หรือสมเด็จทวดเจ้าไตรภพ ของชาวเมืองหาดใหญ่ มีดังนี้
จากบันทึกข้อมูลของสถานปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล เล่าว่า นานมาแล้วปรากฏมี
เจดีย์อยู่องค์หนึ่งเรียกว่าเจดีย์ไตรภพไตรมงคล ที่ปากทางเข้าเจดีย์องค์นี้เองจะปรากฏศาลอยู่
แห่งหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าศาลสมเด็จปู่เจ้าไตรภพ มีพญางู 3 เศียรเป็นประติมากรรมสี ทอง
อร่ามไปทั้งตนให้เคารพบูชา เรียกว่า “ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์ ” เชื่อกันว่าเป็นพญางู
ใหญ่มีหน้าที่เฝ้าป้องปกควนเจดีย์ และเจดีย์ไตรภพไตรมงคล เป็นทวดงูที่มีการสร้างเป็นงาน
ประติมากรรมเคารพบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 192 เมตร ส่วนตานานที่สาคัญของ
ทวดพญาตรีเศียรนี้มีเล่าเอาไว้ว่า ทวดตรีเศียรมีหน้าที่เฝ้าภพทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ
พิภพ 14 จังหวัดภาคใต้ไปจนถึงสุดเขตแดนของจังหวัดราชบุรี อายุของทวดพญาตรีเศียรว่ากัน
ว่าอยู่ในหลักพันปี ทวดมี 3 เศียรจึงแยกออก เศียรหนึ่งเป็นจีน เศียรหนึ่งเป็นมุ สลิม และเศียร
หนึ่งเป็นไทย ลาดับชื่อเสียงเรียงนามว่า 1. ท่านขุนพลายดา 2. ท่านขุนพลายเหลือง และ 3.
ท่านขุนพลายแดง
ชาวบ้านผู้ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของทวดงูพญาตรีเศียรบางคนเล่าให้ฟังว่า เคยมีการ
เข้าทรงจากพระและคนทรง ในนิมิตเชื่อว่าทวดงูพญาตรีเศียรลงมาจากสวรรค์ คือเป็นสายฟ้า
ฟาดลงมาบนควนเจดีย์ ท่านจึงกลายเป็นเทียมดาประจาเขาแห่งนี้นับเเต่บัดนั้น โดยเชื่ออีกว่าท่าน
ขุนพลายดาเป็นไทย
ท่านขุนพลายเหลืองเป็นแขก และท่านขุนพลายแดงเป็นจีน
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ลู ก หลานชาวหาดใหญ่ ส ามารถมาบนบานสานกล่ า วทวดได้ ในทุ ก เรื่ อ งเพื่ อเป็ น มงคลแก่ ชี วิ ต
ครอบครัว และตนเอง
ศึกษามาถึงกรณีที่เชื่อว่าทวดงูพญาตรีเศียรมี 3 เศียร เศียรหนึ่งเป็นจีน เศียรหนึ่งเป็น
มุสลิม
และเศียรหนึ่งเป็นไทย ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในรอบทิศ และ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นเกี่ยวกับรากความเชื่อเรื่อง “การสร้างบ้านสร้างเมืองสงขลาให้เป็นปึกแผ่น
หนึ่งเดียว” ว่าคล้ายสิ่งที่ศิลาจารึกที่สาโรง(สงขลา)ได้เคยบันทึกไว้ ดังนี้
(ถอดความโดยท่านโกวิท คติการ) จากโรงพยาบาลประสาทสงขลา เปลี่ยนเป็นโรง
พยาลบาลจิตเวชสงขลา แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ “ศิลาจารึกที่สาโรง” ซึ่งมีการจารึกไว้ถึง 3
ภาษา มีอายุประมาณ 168 ปี ศิลาจารึกที่สาโรง อยู่ที่ศาลเทพารักษ์ ริมถนนไทรบุรี ใกล้ 3
แยกสาโรงอาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ศิลาจารึกมีอยู่ 3 หลัก คือ จารึก
เป็นภาษาไทย 1 หลัก ภาษาจีน 1 หลัก และภาษามลายู จารึกด้ วยอักษรยาวี 1 หลัก ศิลา
จารึกแต่ละหลักเป็นหินแกรนิตขนาดประมาณ กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร หนา 15
เซนติเมตร สาระสาคัญของจารึกทั้ง 3 หลักพ้องกัน
ที่จารึกเป็นภาษาไทยนั้นใช้ถ้อยคาภาษาไทยใต้ บอกศักราชไว้ว่าจารึกเมื่อ ปี พ.ศ. 2388
อันเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ ฯพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุที่พระสุนทรานุรักษ์ (บุญสังข์)
ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา คิดจะบาเพ็ญกุศลสร้างสาธารณประโยชน์ คือ สร้างถนน บ่อน้า
และสะพานข้ามคลองสาโรงจึงนาความขึ้นกราบเรียนพระยาวิเชียรคิรี (เถี้ยนเส้ง) เมื่อได้รับความ
เห็ นชอบแล้ วได้ ชั กชวนข้าราชการและชาวเมื องสงขลาทั้ ง ไทย จีน และไทยมุส ลิม ร่วมกั น
บริจาคทรัพย์ทั้งสิ้น 2,312 เหรียญ 3 สลึง ให้ช่างจัดการก่อสร้างสิ่งดังกล่าวจนเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงทาการฉลองเป็นการใหญ่และได้จารึกเป็นอนุสรณ์
จารึกเป็นภาษาไทย โกวิท คติการ ได้อ่านไว้ เพียง 1 ใน 3 ของข้อความทั้งหมดที่อ่านได้ไม่
ตลอดเพราะบางแห่งมีรอยลบและบางแห่งก็เลอะเลือนจนไม่สามารถจะอ่านได้ ส่วนข้อความตอน
หลั ง เป็ น พลความ กล่ า วคื อ เป็ น รายนามของผู้ บ ริ จ าคทรั พ ย์ ช่ ว ยเหลื อ ในการสร้ า ง
สาธารณประโยชน์ ข้อความที่ โกวิท คติการ อ่านจากภาษาถิ่นใต้โดยเขียนเป็นภาษาไทยกลาง
มี เฉพาะบางค าได้ ค งไว้ ต ามเดิ ม ส่ ว นส านวนโวหารนั้ น คั ด ตรงตามที่ ป รากฎในศิ ล าจารึ ก ได้
ดังต่อไปนี้
ศุภมัสดุ พระพุ ทธศักราชล่วงสองพันสามร้อยแปดสิบ พระวสา สุขปักษ์ วันเสาร์
เดือนสิบสอง ขึ้นแปดค่า ปีมะเส็ง สัปศก พระสุนทรนุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา มี
อนุสรณ์เจตนาเป็นมหากุศลพร้อมด้วยโสภณญาณสัมประยุติจิตต์คิดถึง พระพุทธวาทว่าบุคคล
เป็นนักปราชญ์อาจรู้ซึ่งประโยชน์สองประการคือ ประโยชน์ในปัจจุบันอย่างหนึ่ง รู้ประโยชน์อันพึง
จะได้ผลในภพเบื้องหน้าเป็นที่สองจึงร้องเรียกว่านักปราชญ์ เมื่อนมัสการถึงพระพุทธโอวาทฉะนี้
แล้วเพราะเจตนาปรารถนาต่อการทางาน ทากุศล คือถนนและบ่อน้า สะพานข้าม แลศาลา
สานักนี้ ศาลเทพรักษ์เป็นห้าประการให้ความสุขเป็นทานแก่สมณชีพพราหมณ์ประชาชน อนึ่งจะ
เป็นที่เจริญกุศลสิ้นกาลช้านาน จึงนาเอาเรื่องความทาสะพานศิลาข้ามคลอง ขึ้นกราบเรียนพณฯ
พระยาวิเชียรคิรีศรีสุนทรวิสุทธิศักดามหาพิไชยสงคราม รามภักดี อภิยพิริยบรากรมพาหุเจ้าคุณ
เมืองสงขลาก็เลื่อมใสยอมอนุโมทนา จึง ชักชวนวงศาคณาญาติ ข้าราชการบ้านชาวไทย จีน
แขก
ที่มีศรัทธาได้โมทนาบริจาคธนทรัพย์ ไว้สาหรับจะใช้จ่าย ประมวลได้ประมาณสองพัน
สามร้อยสิบสองเหรียญ 3 สลึง
ครั้นถึงวันพุธ เดือนยี่ ขึ้นแปดค่า ปีมะเส็ง สัปตศก มรคทายกจัดแจงการก่อสะพาน
พื้นศิลามีพนักฝากาแพงข้าง โปร่งอิฐก็ตั้งทั้งสองข้าง ไว้ช่องว่างกว้างสามวา ไม้แก่นหนาเรียบ
เรียง ยาวยี่สิบสองวาที่สุด ศาลาหยุดศิลาประดับ บ่อน้าซับน่าอาบกิน ข้างทักษิณศาลเทพยดา
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ไว้บูชาแขกจีนไทย ยกถนนใหญ่กว้างห้าวา สิ้นมรรคาแปดสิบเส้น ตรงตลอดเห็นจดประตูเมือง
เสาธงเนืองปักเรียงรัน ยะย้ากันคู่ละวา ประดับประดาการฉลอง ปรับปรุงห้องโรงพระปริตร
เครื่องวิจิตรประจงจัด วันพฤหัสขึ้นเดือนสาม
ฤกษ์ป ลอดงามสิบสองค่า ปีมะเมียล้าอัฐศก
เชิญบุษบกพระบรมธาตุ ยานนุมาศตั้งเทพยดา ลาดับมาเป็นเหล่าหลัน ใต้ฉายชั้นลั่นฆ้องชัย
ยิงปืนใหญ่ให้โอกาส ยกพยุหบาทพร้อมดุริยางค์ แต่หลายอย่างต่างภาษา แต่ล่องมาถึงศาลเจ้า
นาเทวดาเจ้าสู่สถาน นมัสการให้พระธาตุกลับ มาประทับ โรงพระปริต วางสถิตย์แท่นศิลา
เหล่ากระบวนท่าหาญแห่ อึงอัดแอภักษาหาร ในโรงทานแขกจีนไทย หญิงชายไซร้สิ้นด้วยกัน
หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทไว้ในศาล ให้มีการมหรสพ สิ้นครันครบทุกสิ่งสรรพ์ พระสุริยัณฑ์
เคลื่อนคล้ายบ่าย เงินทองปรายแก่ชนา พระสงฆ์มาเป็นประธาน น้อมนมัสการโดยเคารพ รับ
ศีลจบฟังพระปริต สัมฤทธิ์กิจสิ้นสงสัย ดอกไม้ไฟอัดบูชา รุ่งเพลาปฏิบัติสงฆ์ ยี่สิบองค์ถ้วน
สามวัน พระสวดนั้นถวายไตร เพิ่มขึ้นใหม่ต่างอาราม สามร้อยสามสิบเอ็ดองค์ ถวายสบงองค์
ละผืน ไทยทานอื่นสารพัด เจ้าเมืองจัดโมทนาพร้อมน้อมอานวยพร ต่างยอกรขึ้นแผ่ผล ส่วน
กุศลสรรพสัตว์ จงขจัดพ้นจากทุกข์ ให้มีสุขจนอวสานต์ เดชะทานแห่งอาตมา โดยเวทนา
พร้อมทั้งสาม ขอให้ข้ามสังสารวัฎ ตรัสรู้ธรรมพิศมัย ขอให้เกิดในวรศาสนา เมตไตรยาจะมา
ตรั ส วั ต รปฏิ บั ติ ใ ห้ บ ริ บู ร ณ์ กุ ศ ลบุ ญ อย่ า แคล้ ว ตราบเท่ า ถึ ง เมื อ งแก้ ว แห่ ง ท้ อ งนฤพาน
ก่อสร้างกุศลสืบศาสนา มุ่งหมายให้คลาดแคล้วมารร้าย เดชะผลได้สร้างทาน
ถนนสะพานศาลเทพยเจ้า เขาสโมรง
อีกบ่อศาลาโรง พักร้อน
เสร็จด้วยอ่างหินโอง โอภาส
ฉลองสละทรัพย์ซ้อน เพื่อสร้างโพธิญาณ
พระสุนทรนุรักษ์รู้ รสธรรม
ความที่น่าพันอัน กล่าวแล้ว
ชวนชนประชุมกัน สร้างกุศลแฮ
พร้อมมนัสแน่แน่ว มุ่งฟ้าฝ่ายเดียว
(ศิลาจารึกที่สาโรง : ถอดความโดยท่านโกวิท คติการ, ข้อมูลโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
จะเห็นได้ว่า “ศิลาจารึกที่สาโรง” ซึ่งมีการจารึกไว้ถึง 3 ภาษา มีอายุนับได้ ร้อยกว่าปี
จารึกเป็นภาษาไทย 1 หลัก ภาษาจีน 1 หลัก และภาษามลายู จารึกด้วยอักษรยาวี 1 หลัก นั้น
มีเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองสงขลาให้เป็นปึกแผ่นของ
ผู้ ค นทั้ ง สามกลุ่ ม ดั ง มี บั น ทึ ก ไว้ใ นศิ ล าจารึก ที่ ส าโรงตอนหนึ่ ง ว่า “จึง ชั กชวนวงศาคณาญาติ
ข้าราชการบ้านชาวไทย จีน แขก ที่มีศ รัท ธาได้ โมทนาบริจาคธนทรัพ ย์ ไว้สาหรับ จะใช้ จ่าย
ประมวลได้ป ระมาณสองพั นสามร้อยสิบ สองเหรียญสาม สลึง ….” ตรงนี้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนทั้งสามเชื้อชาติ อันมีจุดหมายปลายทางร่วมกันเพื่ อ
พัฒนาเมืองแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอาริยะประเทศ
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้เชื่อได้ว่า เศียรทั้ง 3 ที่ปรากฏในทวดงูพญาตรีเศียร
ที่ว่าออก เศียรหนึ่งเป็นจีน เศียรหนึ่งเป็นมุสลิม และเศียรหนึ่งเป็นไทย น่าจะหมายถึง
1. เศียรหนึ่งเป็นไทย คือท่านขุนพลายดา น่าจะหมายถึงเจ้าพ่อคอหงส์ เพราะเจ้าพ่อ
คอหงส์ใช้สีดาเป็นสีประจาตน และท่านยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ท่านขุนพลายดา”
2. เศียรหนึ่งเป็นจีน คือท่านขุนพลายแดง ซึ่งสีแดงถือเป็นสีมงคลของชาวจีนอยู่แล้ว
จึงเดาว่าอาจหมายถึงพระยาสงขลา หรือพระยาสุวรรณคี รีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) ซึ่งก็คือต้น
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ตระกู ล ณ สงขลา ในปั จ จุบั น โดยท่ านเป็ น คนจีน เกิ ด ที่ เมื อ งแอมุ่ ย ประเทศจี น ก่ อ นจะ
เดินทางมายังประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมาก
3. เศียรหนึ่งเป็นมุสลิม คือท่านขุนพลายเหลือง น่าจะหมายถึงทวดหุม หรือสุลต่าน
ตวนกู
สุลัยมาน ชาห์ โดยความเชื่อเรื่องสีของชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียหรือ
มลายูในอดีตนั้น เชื่อว่า “ชาวมุสลิมในมาเลเซียไม่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจากถือ
ว่าเป็นสีของกษัตริย์หรือของชนชั้นปกครอง” กรณีท่านขุนพลายเหลืองซึ่งเชื่อว่าเป็นมุสลิมจึงน่าจะ
มีแนวโน้มว่าเป็นชนชั้นนาหรือชนชั้นปกครองในสงขลา จากการวิเคราะห์น่าจะเป็นท่านสุลต่าน
ตวนกู สุลัยมาน ชาห์
ภาพที่ ๕.๒ แสดงผังคตินิยม : การสร้างรูปงานประติมากรรมเคารพบูชา “ทวดงูพญาตรี
เศียรแห่งควนเจดีย์” หรือ “องค์สมเด็จทวดเจ้าไตรภพ” ที่ถอดรหัสจากรากความเชื่อของ 3 กลุ่ม
ชนผู้พัฒนาเมืองสงขลาให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงยุคปัจจุบัน
ท่านขุนพลายแดง
(จีน)

ท่านขุนพลายดา
(ไทย)

ท่านขุนพลายเหลือง
(มลายู)

ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์
(สมเด็จทวดเจ้าไตรภพ)

พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ
(เหยี่ยง แซ่เฮา)
ต้นตระกูล ณ สงขลา

เจ้าพ่อคอหงส์ (พ่อขุนพลายดา)
รวมถึงชาวปักษ์ใต้พื้นถิ่นใน
สงขลา

สุลต่าน ตวนกู
สุลัยมาน ชาห์

ศิลาจารึก 3 หลักที่สาโรง

จีน 1 หลัก

ไทย 1 หลัก

ภำพที่ ๕.๒ แสดงผังคตินิยม : การสร้างรูปงานประติมากรรมเคารพบูชา
ที่มำ : ผู้วิจัย

**** เศียรหนึ่งเป็นไทย คือท่ำนขุนพลำยดำ หรือเจ้ำพ่อคอหงส์

มลายู 1 หลัก

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๘๙
(ประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อคอหงส์ จากเอกสารงาน “ย้อนตานาน เจ้าพ่อคอหงส์
จากแรงศรัทธาสู่การจัดงานประจาปี ” โดยเทศบาลเมืองคอหงส์) เจ้าพ่อคอหงส์ เดิมชาวบ้าน
เรียกว่า
ทวดต้นไทร เชื่อว่าผู้ที่มีความทุกข์ร้อนหากได้ไปบนบานกับเจ้าพ่อคอหงส์แล้วจะ
ประสบผลสาเร็จตามที่ขอเสมอ
ในสมัยของ พ.อ.ปิ่น ธรรมศรี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสงขลา (พ.ศ.2507-2511) ได้
ร่วมกับข้าราชการและประชาชนอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อสร้างศาลขึ้นหนึ่งหลังเพื่อ
เป็นที่ป ระทับ ของเจ้าพ่อคอหงส์ (ไม่มีรูป ปั้น) และต่อมาอีก 36 ปี พล.ต.วิชั ย จารุวัฒ น์ ผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ได้ทาการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อคอหงส์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และได้
ดาริให้สร้างศาลาอีก 2 หลัง คือวิหารหลวงปู่ทวด และศาลพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
สาหรับประวัติเจ้าพ่อคอหงส์ ไม่มีการบันทึกไว้แต่ได้รับการบอกเล่าจากพระมหาจรูญ
ขันติพะโล เจ้าสานักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
เป็นผู้ปั้นรูป เจ้าพ่อคอหงส์ว่า “ประมาณกว่า 5 พันปีมาแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งของเมือง
อาทิตย์ มีเจ้าอาทิตย์เป็นผู้ครองเมือง และมีขุนพลายดาเป็นแม่ทัพทหารซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายเสนา
ณรงค์ และบริเวณเขาคอหงส์ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์บัญชาการขุนพลายดา เชื่อกันว่าขุน
พลายดา คือเจ้าพ่อคอหงส์ที่ทุกคนให้ความเคารพศรั ทธาในปัจจุบัน โดยเฉพาะทหารในค่าย
เสนาณรงค์ต่างให้ความเคารพนับถือมาก และเชื่อว่าเจ้าพ่อคอหงส์ยังปกปักรักษาพื้นที่ขุนเขาคอ
หงส์และใกล้เคียงอยู่ และปัจจุบันศาลเจ้าพ่อคอหงส์ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ในค่ายเสนาณรงค์ และ
ที่สานักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่ ” (ประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อคอหงส์ จากเอกสารงาน “ย้อน
ตานาน เจ้าพ่อคอหงส์ จากแรงศรัทธาสู่การจัดงานประจาปี” โดยเทศบาลเมืองคอหงส์)
ประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อคอหงส์ จากเอกสารเผยแพร่ของสานักสงฆ์สัจธรรมบ้าน
ในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้ ประวัติเจ้าพ่อคอ
หงส์ เมื่ออดีตกาลล่วงมาแล้วหลายพันปี มีเรื่องเล่าขานเป็นตานานปรัมปราของปู่ย่าตาทวด
หลายชั่วคนมาแล้ว ของชาวคอหงส์เมืองหาดใหญ่ เกี่ยวกับ เมืองโบราณชื่อเมืองพระอาทิตย์
หรือเมืองสุริยนครัมย์ อันมีเจ้าเมืองนามขุนพลายดา(เจ้าพ่อคอหงส์)…
เมื่ อ ค่ า ยเสนาณรงค์ ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้น เมื่ อ ปี พ.ศ.2482 ณ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และพุทธศักราช 2507-2511 ในสมัยของ พ.อ.ปิ่น ธรรมศรี ผู้บังคับการทหารบก
สงขลา (ยศในขณะนั้น ) ได้ ร่วมกับ ข้าราชการ ทหาร ประชาชนในเขตอาเภอหาดใหญ่ และ
บริเวณใกล้เคียง สร้า งศาลเจ้าพ่อคอหงส์อันศักดิ์สิทธิ์ (โดยยังไม่มีรูปบูชาใดๆ) ไว้ให้ทหารได้
สักการบูช า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535เป็นต้นมา และจาการธุดงค์บนเขาคอหงส์ของพระมหาจรูญ
ขันติพโล เจ้าสานักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา และท่านนิมิตเห็นเจ้าพ่อคอ
หงส์ ท่านได้เล่าถึงเมืองพระอาทิตย์ว่าเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเขาคอหงส์ หรือเขาใต้ในครั้ง
โบราณ มีอาณาเขตจากตาบลคอหงส์ไปทางทิศตะวันออกจดเมืองสายบุรีในปัจจุบัน ด้านทิศ
ใต้จดเมืองไทรบุรี ขุนพลายดาเป็นแม่ทัพทหาร และครองเมืองต่อจากพระเจ้าอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้า
เมืององค์แรก ท่านดูแลปกป้องดินแดนถิ่นนี้ด้วยความรัก และหวงแหน บ้านเมืองมีความร่มเย็น
เป็นสุขสืบมา จนกระทั่งเกิดภัยพิบัติ แผ่นดินล่ม บ้านเมืองจมหายใต้ผืนดิน เมืองพระอาทิตย์
ศูนย์หายไป…
พระมหาจรูญ ขันติพโล จึงได้ร่วมกับประชาชนจัดตั้งรูปปั้นบูชาขึ้น โดยมีอาจารย์อ งอาจ
ศรียะพันธ์ อดีตรองอธิการบดีสถาบันราชภัฏสงขลา ขณะนั้นเป็นผู้ปั้นและออกแบบรูปปั้นเจ้าพ่อ
คอหงส์องค์แรกประทับ ณ สานักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ และมีการจัดสร้างองค์เจ้าพ่อคอหงส์
จาลองอีก 108 องค์ และมีศาลเจ้าพ่อคอหงส์บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์อีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาลูกหลานที่อาศัยอยู่ในผืนดินของท่าน ความศักดิ์สิทธิ์ อัศจรรย์

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๐
จึง เป็ นที่ เคารพนับ ถือ ของข้าราชการทหาร ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ กราบไหว้
สักการะและเป็นที่พึ่งทางใจ ผู้มีความทุกข์ร้อน หากได้ไปบนบานกับเจ้าพ่ อคอหงส์แล้วจะประสบ
ความสาเร็จตามต้องการ แม้ว่าเมืองสุริยนครัมย์ หรือเมืองพระอาทิตย์จะล่มสลายไปแล้ว แต่
จิตวิญญาณของขุนพลายดา(เจ้าพ่อคอหงส์) ยังสถิตอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ ตราบถึงทุกวันนี้ (จาก
ตานานและนิมิตรของพระมหาจรูญ ขันติพโล เจ้าสานักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่)
**** เศียรหนึ่งเป็นจีน คือท่ำนขุนพลำยแดง หรือพระยำสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่
ยง แซ่เฮำ)
หรือต้นตระกูล ณ สงขลำ
จากบันทึกของท่านวิษณุ ณ สงขลา หัวข้อ “ประวัติ ตระกูล ณ สงขลา” สรุปเนื้อหาได้
ดังนี้
ตั้งแต่ปี 2318 ถึงปี 2444 เป็นเวลา 126 ปี เมืองสงขลามีเจ้าเมืองปกครองติดต่อกัน
8 คน และเป็นคนในตระกูลเดียวกันคือตระกูล ณ สงขลาทั้งหมด จึงนับได้ว่าเป็นตระกูลที่มี
บทบาทสาคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา ในยุคสมัยหนึ่งที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ของจั งหวัดสงขลาในปั จ จุบั น อย่ างแยกกัน ไม่อ อก จึง สมควรที จะศึ กษาถึ ง ความเป็ นมา และ
บทบาทของเจ้าเมืองสงขลาในตระกูลดังกล่าวที่ได้ พัฒนาเมืองสงขลามีความเจริญถึงขั้ นหนึ่งระดับ
หนึ่ง โดยได้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอย่างมากมาย
จนประสบผลสาเร็จสูงมาก
สมควรจะได้ศึกษาวิเคราะห์ไว้ ณ ที่นี้ เจ้าเมืองสงขลาทั้ง 8 คนนี้คือ พระยาสงขลา (เหยี่ยง
พ.ศ. 2318-2327) เจ้าพระยาวิเชียรคีรี ฯ (บุญสังข์ พ.ศ. 2390-2407) เจ้าพระยาวิเชียรคีรี ฯ
(เม่น พ.ศ. 2407-2424) พระยาวิเชียรคีรี ฯ (ชุ่ม พ.ศ. 2424-2431) และพระยาวิเชียรคีรี ฯ
(ชม พ.ศ. 2431-2444) พระยาสงขลา (เหยี่ยง) ต้นตระกูล ณ สงขลา เกิดที่เมืองแอมุ่ย ประเทศ
จีน มีอาชีพทางค้าขายทางเรือมาก่อนที่จะนาลูกน้องสมัครพรรคพวกมาตั้งบ้านเรือนในเขตเมือง
สงขลา และได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอากรรังนก ทารังนก ในทะเลสาบสงขลา
ในปี 2312 ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสงขลา ในปี 2318 แทนพระสงขลา (โยม)
เจ้าเมืองคนเก่าซึ่งไม่เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมืองสงขลาสมัยพระยาสงขลา
(เหยี่ยง) เริ่มเจริญ ขึ้นจากการค้าและผูกขาดทาภาษี รังนก ขณะเดียวกันก็เริ่มเป็นอริกับ เมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ มีหน้าที่ปกครองดูแลเมืองสงขลาก่อนจนรัฐบาลกลางต้อง
แยกเมืองสงขลาเป็นอิสระจากเมืองนครศรีธรรมราช ไปขึ้นกับกรุงธนบุรีโดยตรงชั่วระยะหนึ่ง คือ
ระหว่างปี 2319 – 2327 จวนเจ้าเมืองสงขลาในระยะตั้งแต่ปี 2318 – 2385 ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม
สน ตาบลหัวเขาอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งปากทะเลสาบสงขลา กับเมือง
สงขลา ปัจจุบันมีซากกาแพงเมืองบ่อน้า และหลักเมืองปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ...ในปี
2327 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให้ปลดพระยาสงขลา (เหยี่ยง)
เป็นพระยาพิชัยคีรี (บุญหุ้ย พ.ศ. 2427 – 2455) เจ้าเมืองสงขลาคนต่อมา เพื่ อขจัดขวากหนาม
ของ เจ้าเมืองสงขลาใหม่ทางรัฐบาลกลางได้จับ หลวงรองราชมนตรี (ฉิม) บุตรพระยาสงขลา
(โยม) ประหารชีวิต ฐานก่อกบฏต่อเจ้าเมืองคนใหม่ และโปรดให้ยกเมืองสงขลาขึ้นเป็นเมือง
นครศรีธรรมราชชั่ วคราว (พ.ศ. 2427 -2434) จนกระทั่งเป็นเมืองอริกันอีก จึงโปรดฯให้ขึ้ น
กรุงเทพมหานครอย่างเดิมตั้งแต่ปี 2434 เป็นต้นมา โดยยกเมืองสงขลาขึ้นเป็นเมืองโท และ
เลื่อนบรรดาศักดิ์ พระยาพิชัยคีรี ฯ (บุญหุ้ย) เจ้าเมืองสงขลาเป็นเจ้าพระยา ให้เมืองสงขลามี
หน้าที่กากับหัวเมืองมลายูทางด้านชายฝั่งตะวันตกคือ เมืองปัตตานีและตรังกานู ในสมัย นี้รัฐบาล
ได้ปฏิรูปเมืองสงขลาขึ้นเป็นศูนย์เศรษฐกิจ และการเมืองแห่งใหม่แทนเมืองปัตตานี ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุม และไว้วางพระราชหฤทัยได้ ขณะเดียวกันก็เพื่อถ่วงดุลอานาจเมืองนครศรีธรรมราชด้วย
ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไม่ ร าบรื่ น นั ก กั บ กลุ่ ม คณาธิ ป ไตยกลุ่ ม ใหม่ ท างส่ ว นกลางเพราะได้ ป ลั ด เจ้ า
นครศรีธ รรมราช (หนู ) เจ้า เมื อ งนครศรีธ รรมราช จากต าแหน่ ง เนื่ อ งจากมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ความเข้มแข็งของเมืองสงขลาในระยะนี้ดูได้จากเหตุการณ์ ในปี

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๑
2354 เมืองสงขลาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีของเมืองปัตตานี และพวกโจรสลัดได้อย่ าง
ปลอดภัยเป็นครั้งแรกซึ่งแตกต่างไปจาก 20 ปีก่อนหน้านั้น ที่เจ้าเมืองไม่แน่ใจต้องพาสมัครพรรค
พวกครอบครัวหลบหนีขึ้นไปตั้งมั่นที่พัทลุง และขอความคุ้มครองจากเมืองนครศรีธรรมราช แต่
อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่บัดนั้นมาตระกูล ณ สงขลา ได้กลายเป็นตระกูลอิทธิพล มีอานาจสู งสุดในเมือง
สงขลา
โดยปราศจากคู่แข่งขัน และสามารถสะสมความมั่งคั่งจากระบบกินเมืองการผูกขาด
ทาภาษีหลายชนิด ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งทาการค้ากับต่างประเทศ ความ
ยิ่งใหญ่ ของตระกูลนี้อาจจะดูได้จากการเลื่อนบรรดาศักดินา 10,000 มีอานาจในเมืองสงขลาใน
ฐานะผู้ ส าเร็ จ ราชการเมื อ ง ไม่ ใ ช่ ผู้ ว่ า ราช การเมื อ งเหมื อ นกั บ เมื อ งส่ า นใหญ่ ปี 2355
เจ้าพระยาพิชัยคีรี (บุญหุ้ย) ถึงแก่กรรมโดยไม่มีบุตรสืบตระกูล ทางฝ่ายรัฐบาลจึงแต่งตั้ง นาย
เถี้ยนจ๋ง บุตรพระอนันตสมบัติ (บุญเฮี้ยว)น้องแม่เดียวกัน กับเจ้าพระยาพิชัยคีรี (บุญหุ้ ย) ขึ้นเป็น
พระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง พ.ศ. 2355 – 2360) เจ้าเมือง สงขลา คนที่ 3ในสมัยนี้เมืองสงขลา
เข้มแข็งพอที่จะเป็นศูนย์เศรษฐกิจและการเมืองแห่งใหม่แทนปัตตานีได้แล้ว รัฐบาลจึงถือโอกาส
แยกสลาย เมืองปัตตานีซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่กว่าเมืองสงขลาออกเป็นเมืองเล็ก ๆ 7 เมือง คือ
ปัตตานี หนองจิก
ยะหริ่ง รามัน ยะลา ระแงะ และสายบุรี ตามหลักแบ่งแยกแล้ว
ปกครอง กล่ า วคื อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง เจ้ า เมื อ งต่ า ง ๆ 7 คน มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ไทยพุ ท ธ และอิ ส ลาม
โดยเฉพาะเจ้าเมืองหนองจิกส่วนใหญ่จะเป็นคนในตระกูล ณ สงขลา เป็นการเปิดทางให้ตระกูลนี้
เริ่มขยายอานาจอิทธิพลและเข้าไปแสวงหาประโยชน์ในหัวเมืองทั้ง 7 อย่างกว้างขวางในระยะ
ต่อมา
อย่ างไรก็ตาม ในขณะที่ ตระกูล ณ สงขลา เริ่มมั่นคงนั้นเอง ความเปลี่ย นแปลงทาง
การเมือง
ในเมืองหลวงและสภาพการณ์ที่เริ่มแปลงไปทางภาคใต้ไม่เอื้ออานวยให้ตระกูลนี้
สามารถแสดงบทบาทได้เด่นชั ด ทัดเทียมกับ เมืองนครศรีธรรมราช ในระยะที่ เจ้าพระยานคร
(น้อย พ.ศ. 2354 – 2384) เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวคือ สมเด็จพระบรมราชเจ้า
มหาศักดิพ ลเสพ เชื้ อพระวงศ์ซึ่ง มีพ ระมารดาสวย เมื องนครศรีธรรมราช เป็นเจ้านาย ที่ มี
บทบาทสูงในราชธานีในฐานะผู้กากับราชการกรมสมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 2 และเป็นกรม
พระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่ 3 เอื้ออานวยต่อเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองสงขลาการ
ขยายอิทธิพลของอังกฤษเข้ายังบริเวณช่องแคบมะละกา และแหลมมลายูในระยะเดียวกันนี้เปิด
โอกาสให้เมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้กากับเมืองไทรบุรีมีบทบาทเด่นขึ้น ในการแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างไทยกับอังกฤษและหัวเมืองมลายู เป็นต้นว่าปัญหากบฏมุสลิมทาสัญญา
เบอร์นี่และการขยายอานาจอิทธิพลไทยลงไปยังเมืองไทรบุรี จึงเป็นระยะที่ตระกูล ณ สงขลา มี
ความตกต่าทั้งทางด้านอานาจทางการเมืองและฐานะทางสังคมในเมืองหลวง เจ้าเมืองสงขลาคน
ต่ อ ม าคื อ พ ระย าวิ เ ชี ย รคี รี (เถี้ ย น เส้ ง พ .ศ . 2361 – 2390) ถู ก จั บ ตั วไป จอ งจ าใน
กรุงเทพมหานครชั่วระยะหนึ่งในข้อหาไม่สนับ สนุนนโยบายขยายอานาจลงใต้ของรัฐบาลกลาง
เพิ่งได้รับปลดปล่อยในสมัยรัชกาลที่ 3 เพราะเป็นพระสหายกับกษัตริย์องค์ใหม่ นอกจากนี้ยังถูก
ข้าหลวงจับไปทาสัตย์สาบานไม่ให้สนับสนุนการค้าฝิ่นเถื่อนในเขตเมืองสงขลาอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์เช่นนี้กลับเป็นผลดีต่อตระกูล ณ สงขลา ที่จะขยายฐานอานาจ
ทาง
เศรษฐกิจออกไป จากการส่งเสริมชาวจีนอพยพ ซึ่งหลั่งไหลเข้า มาตั้งแต่ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ประกอบ อาชีพต่างๆ เป็นต้นว่าเครื่องปั้นดินเผา ช่างทอง ช่างถม ช่างโลหะ
ต่อเรือ ปลาแห้ง และการค้า ขณะเดียวกันตระกูลนี้เริ่มเข้าไปมีผลประโยชน์จากส่วนภาษี และ
การลงทุนทาเหมืองแร่ดีบุกในบริเวณ 7 หัวเมือง การเก็บภาษีต่าง ๆ ในเมืองสงขลาก็ได้รับการ
ปฏิรูปจากเจ้าเมืองเชื้อสายจีน จนเป็นเมืองที่สามารถเก็บภาษีส่งรัฐบาลกลางได้ในอันดับสูง แต่

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๒
ภาษีเกือบทั้งหมดจะผูกขาดเก็บโดยคนในตระกูลนี้ ตั้งแต่อากรรังนก อากรสุรา อากรบ่อนเบี้ย
ภาษีฝิ่นภาษี ร้อยชักสาม และภาษีอื่นๆ เป็นต้นว่า ภาษีกุ้ งแห้ง สุกรเป็นสุกรตาย เขาสัตว์
หนังสัตว์ ข้าวเหนียว อากรดีบุก และอากรค่าน้า
ความมั่นคั่งของตระกูล ณ สงขลา ในระยะนี้ขยายตัวออกไปพร้อมๆ กับการเป็นอริกัน
อย่ างรุน แรง ระหว่ างตระกู ล ณ สงขลา กั บ ตระกู ล ณ นคร จนกระทั่ ง หั วเมื อ งเหล่ า นี้
แตกแยกอ่อนแอไม่สามารถที่จะร่วมมือกัน ปกป้องพระราชอาณาเขตภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเห็นได้จากการเกิดกบฎสลิม ขึ้น 2 ครั้ง ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24 รัฐบาลกลางต้องส่ง
กองทัพหลวงออกไปช่วยทุกครั้ง หลังจากเจ้าพระยานคร ฯ (น้อย) ถึงแก่อนิจกรรมในปี 2382
รัฐบาลได้มีคาสั่งว่ากล่ าวให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เลิกเป็นอริกับบุตรหลานของเจ้าพระยา
นคร (น้อย) แต่ให้ร่วมมือกับเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุงต่อสู้ปราบปรามพวกแบกกบฏ
ในปี พ.ศ. 2390 พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ถึงแก่อนิจกรรม รัฐบาลกลางแต่งตั้งพระ
สุนทรานุรักษ์ (บุญสังข์) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา บุตรพระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญถิ้น) ซึ่งเป็น
คนในตระกูล ณ สงขลา สายภรรยาที่ 2 ของพระยาสงขลา (เหยียง) ต้นตระกูล ณ สงขลา ขึ้น
เป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่ 5 การเป็นอริกันระหว่างเมืองสงขลากับเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มหมดไป
เพราะเจ้ าพระยาวิ เชี ย รคีรี (บุ ญ สั ง ข์) เจ้าเมืองสงขลาคนใหม่ เป็ นบุ คคลที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ การ
แข่งขันและเป็นอเมริกันเมืองนครศรีธรรมราชมาก่อน ประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะผลักดันให้
เมืองทั้ง 2 ต้องแข่งขันกันหมดไปอีกด้วย เปิดโอกาสให้เมืองสงขลาพัฒนาตัวเองจนเข้าสู่ยุคเจริญ
ถึง ขีด สู ง สุ ด ตั้ ง แต่ ส มั ย เจ้ าพระยาวิเชี ย รคี รี ฯ (บุ ญ สั ง ข์ พ.ศ. 2396 – 2407) มาจนถึ ง สมั ย
เจ้าพระยาคีรี ฯ (เม่น พ.ศ. 2417 – 2424) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 6 สายภรรยาคนที่ 6 สาย
ภรรยาที่ 1
ความรุ่งเรืองของเมืองสงขลาในระยะ 34 ปีนี้เกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันคือ
ประการแรก การย้ายเมืองสงขลาจากบ้านแหลมสน มาตั้งแต่บนฝั่งตรงข้ามที่ตาบลบ่อยาง ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการฝังเสาหลักเมืองสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2385 เมืองสงขลาใหม่มีอาณาบริเวณเป็นที่ราบ
กว้างขว้าง สามารถขยายตัวเมืองเดิม ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าประกอบกับมีท่าเรือน้าลึกกว่า
เหมาะแก่การส่งเสริมการค้าขายทางเรือหลายแห่ง
ประการที่ 2 มี ก ารส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมในครัวเรือ น ซึ่ ง เริ่ ม มาก่ อ นยุ ค ก่ อนหน้ าที่ ให้
ขยายตัวออกไป เป็นต้นว่า การทาอิฐ กระเบื้อง โอ่ง ไห หม้อ เครื่องถม ทองรูปพรรณ
การทอผ้า เครื่องโลหะ การทาปลาแห้ง กุ้งแห้ง และกะปิ มี สินค้าหลายชนิดของสงขลาที่
รัฐบาลได้สั่งซื้อ และสั่งทาอยู่เป็นประจา เป็นต้นว่า กระเบื้อง เครี่องถม และผ้ายก
ประการที่ 3 การขยายตัวทางด้านการค้าระหว่างเมืองสงขลากับเมืองหลวง อาณานิคม
บริเวณช่องแคบของอังกฤษ จีน ภาคใต้และกับเมืองไทรบุรี ในปี พ.ศ. 2404 มีการสร้างถนน
เชื่อมต่อระหว่างสงขลากับไทรบุรี เป็นถนนข้ามคาบสมุทรสายแรกทางภาคใต้ ทาให้การค้าทาง
บกระหว่างเมืองทั้ง 2 และกับเกาะปีนังคึกคักขึ้น มีการส่งโคกระบือออกไปขายปีละหลายพันตัว
ประการที่ 4 เกิดจากการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสงขลากับหัวเมืองใกล้เคียง
และเมืองหลวง เจ้าเมืองสงขลาทั้ง 2 คนในระยะนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัฐบาบกลาง
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี ฯ (บุญสังข์) เคยรับราชการเป็นมหาดเล็กและมีความสนิทสนมกับราชสานัก
มาตั้งแต่ปี 2355 โดยเฉพาะกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเคยเสร็ จ
ประพาสเมื อ งสงขลาถึ ง 2 ครั้ ง ส่ ว นเจ้ า พระยาวิ เ ชี ย รคี รี ฯ (เม่ น ) เคยรั บ ราชการอยู่ ใ น
กรุง เทพมหานครนานถึง 10 ปี ความสั มพั นธ์อัน ดีเช่ น นี้เกิด ขึ้นในระยะหั วเลี้ ยวหั วต่ อของการ
ต่ อ รองอ านาจทางการเมื องระหว่ างเจ้ า ขุน นางศั ก ดิ น าเก่ า กับ กลุ่ ม คณาธิ ป ไตยใหม่ ที่ ต้ อ งการ
ปรับ ปรุงประเทศแบบตะวันตกจึงนับ ได้ว่าเป็นระยะที่ ตระกูล ณ สงขลารุ่ง เรืองถึงขีดสูงสุดใน
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ขณะเดียวกันเหตุแห่งความเสื่อมอานาจของตระกูลนี้ในเมืองสงขลาก็เริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรม
หลายประการด้วยกัน คือ
ประการแรกความแตกแยกภายในตระกูล ณ สงขลา ระหว่างบุตรสายภรรยาที่ 1 กับ
สายภรรยาที่ 2 ของพระยาสงขลา (เหยี ยง) ซึ่ง รัฐบาลกลางใช้ ระบบตรวจสอบและถ่วงดุ ล
อานาจระหว่างบุตรหลาน 2 สายนี้มาตลอด ในขณะที่แต่งตั้งคนสายภรรยาที่ 1 เจ้าเมืองก็ยกคน
สายภรรยาที่ 2 ขึ้นครองอานาจในฐานะผู้ช่วยราชการ และในทางกลับกันถ้าหากสายภรรยาที่ 2
เป็นเจ้าเมืองก็ต้องสนั บสนุนสายภรรยาที่ 1 เป็นผู้ช่วยราชการครองอานาจเช่นนี้มาตลอด ตั้งแต่
สมัยเจ้าพระยาพิชัยคีรี (บุญ หุ้ย) เป็นต้นมา เรื่อยจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)
สายภรรยาที่ 1 เป็นเจ้าเมืองก็ยกพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) สายภรรยาที่ 2 ขึ้นเป็นผู้ช่วยราชการ
จึงทาให้ผลประโยชน์ส่วนตัวที่เป็นของเจ้าเมืองโอนไปมาระหว่างกลุ่มบุคคล 2 สายดังกล่าวจนใน
ที่สุดก็เริ่มขัดแย้งและเป็นอริกันมาตั้งแต่ปี 2423 มีการกล่าวหาฟ้องร้องต่างๆ นานาเข้าไปยัง
รัฐบาลกลาง ความขัดแย้งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากมีการผลัดเปลี่ยนเจ้าเมืองจาก
เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)เป็นพระยาสมบัติภิรมย์ (ชุ่ม) หรือ พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม พ.ศ. 2424
– 2431) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 7 สายภรรยาที่ 2 และพระยาวิเชียรคีรี (ชม พ.ศ. 2431 – 2444)
เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 8 สายภรรยาที่ 1 ในระยะนี้เองที่ต่างฝ่ายกล่าวหากันอย่างรุ นแรงเข้าไปยัง
เมืองหลวงหลายครั้งหลายคราว ส่งข้าหลวงออกมาไกล่เกลี่ยก็ไม่เป็นผลเจ้าพระยาวิเชียรคีรี
(ชม) เจ้าเมืองสงขลาในตระกูล ณ สงขลา คนสุดท้ายได้ใช้ วิธีการที่ไม่ถูกต้องตอบโต้ หลวงอุดม
ภักดี (พัน) ผู้ช่วยราชการบุตรพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) และมีการใช้อานาจทารุณ กับ นักโทษและ
ราษฎร จนรัฐบาลต้องเรียกตัวไปห้ามปรามและทาทัณฑ์บนไว้ เรื่อง จึงยุติลงพร้อมกับความเสื่อม
อานาจของตระกูล ณ สงขลา อย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อรัฐบาลส่งข้าหลวงพิเศษลงมาจัดราชการ
เมืองสงขลาในปี พ.ศ. 2437
ประการที่ 2 เกิ ด จากความเสื่ อ มอ านาจของเจ้ า ขุ น นางศั ก ดิ น าเก่ า เนื่ อ งจากความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในส่วนกลางที่ต้องการรวบอานาจจากขุนนางอิทธิพล ตระกูลต่าง ๆ ทั้ง
ในเมื องหลวงและหั วเมืองไปรวมที่ ศูนย์แห่ งพระบรมเดชานุภาพ คื อ พระมหากษั ตริย์ หรือ
รัฐบาลกลาง ตั้งแต่ตอนกลางสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าเมืองที่แสวงหาประโยชน์
ส่วนตัวแบบเก่าตามระบบกินเมืองที่ไม่อาจปรับตัวเข้ากับ ภาวการณ์ใหม่ จึงตกต่าลงเรื่อยๆ และ
ในที่สุดก็ถูกปลดออกจากตาแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการเสียอีก ตัวอย่างเช่น พระยาวิเชียรคีรี
(ชุ่ม) และเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม) ถูกปลดออกจากตาแหน่ง เจ้าเมืองในปี พ.ศ.
2444 เป็นต้น
ประการที่ 3 เกิดจากความเจริญเติบโตของเมืองสงขลาที่เป็นผลจากการพัฒนาของเจ้า
เมืองตระกูล ณ สงขลานั้นเอง เมืองนี้เจริญเติบโตทันสมัยขึ้นเกินกว่าที่คนเพียงตระกูลเดียวจะ
เป็นผู้ปกครองดูแ อีกต่อไป ความเจริญ และความเสื่อมของตระกู ล ณ สงขลา จึงเป็นไปตาม
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากกว่าเรื่องผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ อย่างไรก็ตามเจ้าเมืองใน
ตระกูล ณ สงขลา ได้กลายเป็นผู้เข้าไปแยกภาระในการขับเคลื่อนสังคมของเมืองสาคัญแห่งนี้ ใน
ยุ ค สมั ย หนึ่ ง ที่ ม วลชาวเมื อ งสงขลา ทุ ก อาชี พ และระดั บ ชั้ น ควรจะต้ อ งรั บ รู้ อ ดี ต เหล่ า นี้ ซึ่ ง ถ้ า
พิจ ารณาอย่ างละเอี ยดแล้วจะสามารถอธิบ ายและให้บ ทเรียนแก่ช าวสงขลาปัจ จุบัน ได้ ไม่น้อ ย
ทีเดียวมรดกที่เป็นรูปธรรมในเมืองสงขลา และบริเวณใกล้เคียงหลายแห่งที่เกิดจากภูมิปัญ ญา
น้าพั กน้าแรง และความวิริยะอุตสาหะของคนในตระกูล ณ สงขลา และชาวสงขลาในยุคนั้นมี
มากมายเกินกว่าที่จะนากล่าวได้หมดในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม เจดีย์ โบสถ์ วิหาร สถานที่
ราชการ ถนนหนทาง กาแพงเมือง ป้อมปราการ ศาลา บ่อน้า สะพาน ตลอดจนที่ผังศพ

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๔
วัดที่เกี่ยวกับตระกูลนี้มีตั้งแต่ วัดสุวรรณคีรี วัดมัชฌิมาวาส วัดแจ้ง วัดศาลาหัวยาง
วัดดอนแย้
วัดดอนรัก วัดเลียบ วัดชัยมงคล วัดเพชรมงคล ฯลฯ เจดีย์ที่เกี่ยวข้องได้แก่
เจดีย์ในวัดที่กล่าวแล้ว
พระเจดีย์หลวงบนเขาตังกวน เจดีย์บนเขาเก้าเส้งและเขารูปช้าง
โบสถ์วิหารในวัดที่กล่าวแล้ว ทั่งศพรอบเขาบ่อทรัพย์ ตาบลหัวเขา และที่สวนสตู ล กาแพงเมือง
สงขลา ซึ่งถูกรื้อลงเกือบหมดในระยะจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราช ป้อมปากน้าแหลมทราย
ป้อมและกาแพงเมืองเก่าบ้านแหลมสน ตึกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา ถนนวิเชียร
คีรี ถนนไทรบุรี และกาญจนวนิชย์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลาและจารึกบริเวณ
โรงพยาบาลประสาท ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของยุคสมัยที่กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น
เจ้าเมืองในตระกูล ณ สงขลา มีดังต่อไปนี้
- พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) พ.ศ. 2318-2327
- เจ้าพระยาอินทรคีรี (บุญหุ้ย) พ.ศ. 2327-2355
- พระยาวิเศษภักดีฤทธิ์(เถี้ยนจ๋ง) พ.ศ. 2355-2360 สายสกุล “โรจนะหัสดิน”
- พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) พ.ศ. 2360-2390
- เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสัง) พ.ศ. 2390-2408
- เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) พ.ศ. 2408-2427
- พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) พ.ศ. 2427-2431
- พระยาวิเชียรคีรี (ชม) พ.ศ. 2431-2444 (จากบันทึกของท่านวิษณุ ณ สงขลา หัวข้อ
“ประวัติ ตระกูล ณ สงขลา” ในเว็บไซต์ชมรมศิลปะ วาระศิลป์ โดย ครู ฏ้ณ : วิษณุ ณ สงขลา)
**** เศียรหนึ่งเป็นมุสลิม คือท่ำนขุนพลำยเหลือง หรือสุลต่ำน ตวนกู สุลัยมำน ชำห์
(อ้างอิงจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คาสืบค้น สุลต่าน ตวนกู สุลัยมาน ชาห์) สุลต่าน
ตวนกู สุลัยมาน ชาห์ หรือ สุลต่านสุลัยมาน(ชาห์) พระราชาธิบดีแห่งเมืองสงขลาองค์ที่ 1 (เกิด
พ.ศ.? เมืองสาเลห์ เกาะชวา ได้รับแต่งตั้งจากราชสานักอยุธยาเป็นข้าหลวงผู้สาเร็จราชการเมือง
สงขลา พ.ศ. 2163 (ต่ อ จากบิ ด าคื อ ท่ านโมกอล) สถาปนาตนเองเป็ น สุ ล ต่ านสงขลา หลั ง
เจ้าพระยากลาโหมทาการปราบดาภิเษกในกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2173 สิ้นชีพ พ.ศ. 2211 ศพของ
ท่านยังคงฝังอยู่ที่สุสานที่เขาแดง อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มาจนถึงปัจจุบันนี้)
ประวัติ : สุลต่านสุลัยมาน(ชาห์) เป็นบุตรชายคนโตของท่านโมกอล ซึ่งอพยพครอบครัว
จากเมืองสาเลห์(ชวาภาคกลาง)โดยทางเรือมาตั้งหมู่บ้านที่ตาบลหัวเขาแดง ริมทะเลปากอ่าว
สงขลา ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในประมาณปีพ.ศ. 2145 สมเด็จพระเอกาทศรถโปรด
เกล้าฯให้เป็นข้าหลวงผู้สาเร็จราชการนครสงขลา และดารงตาแหน่งนี้จนถึงปี พ.ศ. 2163 จึงถึง
แก่อสัญ กรรม ท่านสุลัยมานจึงขึ้นครองนครสงขลาแทนบิดาในปี พ.ศ. 2163 ในฐานะผู้สาเร็จ
ราชการนครสงขลา ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาในปีพ.ศ. 2173 เจ้าพระยากลาโหมศรีสุริ
ยวงศ์ ปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ทรงพระนามว่า “สมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง” (ครองราชย์ พ.ศ. 2173-2199) ท่านสุลัยมานเห็นว่ามิใช่เป็นการสืบราช
สันตติวงศ์ตามกฎมนเฑียรบาล จึงประกาศแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา และได้ประกาศ
เป็นรัฐอิสระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2173
ครั้น ต่อมาในสมัยแผ่นดิ นสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช(ครองราชย์ พ.ศ. 2199-2231)
ในปี พ.ศ. 2223 โปรดเกล้าฯให้พระยารามเดโช(ชู)เป็นแม่ทัพยกทัพหลวงไปร่วมกับทัพหัวเมือง
ภาคใต้
มีกองอาสาสมัครโปรตุเกสและดัชท์ร่วมด้วย ยกไปปราบนครสงขลาจนได้รับชัย
ชนะ (ขณะนั้ น ท่ า นมุ ส ตอฟาบุ ต รชายคนโตของสุ ล ต่ า นสุ ลั ย มานเป็ น สุ ล ต่ า นเมื อ งสงขลา อยู่
เนื่องจากท่านสุลัยมานเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2211) ในครั้งนั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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โปรดให้สลายเมืองสงขลาเสียแล้วให้ท่านมุสตอฟาย้ายไปอยู่ที่เมืองไชยา อันเป็นหัวเมืองตรีอยู่
ทางเหนือของนครศรีธรรมราช ส่วนท่านฮะซันและฮูเซ็นให้อพยพเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยา
ท่านฮะซันนั้นได้เข้ามารับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ในภายหลั ง ต่ อ มาในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระเพทราชา พระยารามเดโช(ชู )เจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชเป็นกบฏ พระยาราชวังสัน(มะหมุด)ซึ่งเป็นบุตรชายคงจะอยู่ไม่ได้หรืออาจเกิด
เหตุการณ์ใดกับท่านสมเด็จพระเพทราชาจึงโปรดเกล้าฯให้ท่านฮะซันดารงตาแหน่งพระยาราชวัง
สันแทน พระยาราชวังสัน(ฮะซัน)มีบุตรชื่อ ขุนลักษมณา(บุญยัง) ซึ่งต่อมาเป็นบิดาของเจ้าพระยา
จักรี(หมุด)
สายสกุลสุลต่านสุลัยมาน(ชาห์)ผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์พระยาราชวังสัน ตาแหน่งจางวาง
อาสาตามเดิมตั้งแต่มีปรากฏในพงศาวดารตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยานั้น ผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็น
พระราชวังสันหรือพระยาราชวังสันล้วนแล้วแต่เป็นมุสลิมชนชาติจาม จนกระทั่งในสมัยสมเด็จ
พระเพทราชาเมื่อพระยารามเดโช(ชู)เชื้อสายจามแข็งเมือง และบุตรชายคือพระยาราชวังสัน(มะ
หมุด)ซึ่งเป็นจางวางอาสาจามขณะนั้นคงจะอยู่รับราชการไม่ได้ ตาแหน่งจางวางอาสาจามจึงว่าง
ลง สมเด็จพระเพทราชาจึงทรงแต่งตั้งท่านฮะซัน(บุตรสุลต่านสุลัยมานชาห์)เป็นพระยาราชวังสัน
แทน คงเนื่องจากเห็นว่ามีความชานาญเรื่องการเดินเรือและเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับทหารในกอง
อาสาจาม
สายสกุลของสุลต่านสุลัยมานชาห์จึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชวังสันจางวางอาสา
จามตั้ ง แต่ นั้ น มา และแม้ ว่ า พระยาราชวั ง สั น (ฮะซั น )จะต้ อ งโทษถู ก ประหารชี วิ ต ในครั้ ง ศึ ก
นครศรีธรรมราชก็ตาม
แต่ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (ครองราชย์ 2251 2275) ท่านตะตาซึ่งเป็นบุตรของพระยาแก้วโกรพพิชัยพระยาแก้ว โกรพพิชัยท่านนี้คือท่านฮูเซน
บุตรสุลต่านสุลัยมานชาห์และเป็นพี่ชายของท่านฮะซัน ก็ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นพระยาราชวัง
สัน และต่อมาเมื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้พระยาราชวังสัน(ตะตา)เป็น พระยาแก้วโกรพพิชัยแทน
บิดา ก็โปรดแต่งตั้งให้น้องชายของท่านตะตาเป็นพระยาราชวังสันแทน ตาแหน่งพระยาราชวังสัน
ได้รับการสืบทอดในสายสกุลสุลต่านสุลัยมานจนสิ้นกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีไม่มี
ปรากฏว่ามีตาแหน่งพระยาราชวังสัน แต่หากมีการใช้ทัพเรือเป็นทัพหลวงเมื่อใดสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชโปรดแต่งตั้งให้เจ้าพระยาจักรี(หมุด)เป็นแม่ทัพเรือทุกครั้งจนกระทั่งเจ้าพระยาจักรี
(หมุด)ถึงอสัญกรรม เมื่อสิ้นกรุงธนบุรี จึงเริ่มปรากฏตาแหน่งพระยาราชวังสันอีกครั้ง
โดย
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีพระยาราชวังสัน(หวัง) และต่อมา พระยาราชวังสัน(แม้น) พระยา
ราชวังสัน(ฉิม) พระยาราชวังสัน(นก)และพระยาราชวังสัน(บัว)ซึ่งเป็นพระยาราชวังสันท่านสุดท้าย
ที่ดารงตาแหน่งจางวางอาสาจาม ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านสุลัยมานชาห์
ทั้งสิ้น
บรรดาบุตรของ สุลต่าน สุลัยมาน ชาห์ คือ มุสตอฟา ฮะซัน และฮุเซน ถูกจับขึ้นไปยัง
กรุงศรีอยุธยา ต่อมาพวกเขาได้รับพระกรุณาธิคุณจนได้รับศักดินาสูงส่ง มุสตอฟา ได้เป็นพระยา
ไชยา ฮะซันได้เป็นพระยาราชวังสัน และฮุเซนได้เป็นพระยาพัทลุงคนที่ 3
พระราชพงศาวดารเมืองพัทลุงกล่าวถึงประวัติสุลต่านสุลัยมานไว้ว่า พระยาพัทลุง (ขุน)
กับพระยาสมุทรบุรานุรักษ์ (หวัง) ได้เล่ามาแล้วว่า ทั้งสองท่านนี้ สืบสายสกุลลงมาจากสุลต่านสุ
ลัยมานซึ่งอพยพเข้ามายึดชัยภูมิตั้งบ้านเมืองที่ตาบลหัวเขาแดงตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
พ.ศ. 2148 โน้น
จริงๆ แล้วผู้นาที่นาพวกพ้องชาวชวาเมืองสาเลห์ หรือสเลมานอพยพลงเรือมาอยู่ที่หัวเขา
แดงนั้น คือบิดาของสุลต่านสุลัยมาน ชื่อ “ดะโต๊ะ โมกอล” ส่วนสุลต่านสุลัยมานเองขณะนั้นยังเด็ก
อายุประมาณ 10 ขวบ สาเหตุที่ต้องอพยพมาก็เพื่อหนีจากนักล่าอาณานิคมชาวฮอลันดา ซึ่ง

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๖
กาลังเพิ่งจะเริ่มขยายอานาจเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุมชนของท่านสุลต่านได้พยายาม
ต่อต้านอานาจของชาวฮอลันดาที่รุกรานเข้ามาครอบครองแล้วพ่ายแพ้
สมัยนั้นเมืองพัทลุงมีแล้วแต่เมืองขณะนั้นตั้งอยู่ที่เมืองสทิงพระ (สมัยโบราณเป็นเมืองเก่า
เรียกว่าสตรึงเพรียะ ตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยโน่น ชื่อเสียงจึงฟังเป็นเขมรๆ)
ก่อนดะโต๊ะ โกมอล นาครอบครัวพวกพ้อ งบริวารมาขึ้นที่ชายหาดหัวเขาแดง เป็นเวลาที่
กาลังมีพวกโจรสลัดเข้าปล้นเมืองพัทลุง โดยที่เจ้าเมืองไม่อาจต่อสู้ได้ พวกโจรสลัดกระทาย่ายี
โหดเหี้ยม เจ้าเมืองเกรงพระราชอาญาจึงชิงฆ่าตัวตาย ส่วนกรมการเมืองทั้งหมดลงพระราชอาญา
จาตรวนคุมตัวเข้ากรุงศรีอยุธยาหมด
อีก 4-5 ปีต่อมาเมืองพัทลุงก็โดนโจรสลัดปล้นอีก คราวนี้เป็นพวกโจรสลัดปลายแหลม
มะลายู เจ้าเมืองพัทลุงอ่อนแออีกปล่อยให้พวกโจรสลัดกระทาย่ายีชาวบ้านชาวเมือง จนพวก
ราษฎรพากันหวาดกลัวไปทั่ว
เมื่อพวก ดะโต๊ะ โมกอล บิดา ของสุลัยมานยกกองเรืออพยพเข้ามาอยู่หัวเขาแดงเป็นการ
ใหญ่
พวกชาวบ้านชาวเมืองจึงกลัวกันมาก ทว่า เมื่อเห็นว่าพวกนี้เข้ามาสร้างเพิงสร้างที่พัก
อยู่กันอย่างสงบจึงค่อยหายกลัวและกลายเป็นมิตรกัน แม้จะนับถือกันคนละศาสนา
เรื่องนี้ มีผู้ที่ไม่ทราบจริง เข้าใจว่า ดะโต๊ะ โมกอล ตลอดจนสุลต่านสุลัยมานผู้ลูกชายเป็น
โจรสลัดเข้ามาปล้นและครองเมืองพัทลุงในที่สุด ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงเป็นดังที่เล่าโดย
นามาจากประวัติเมืองพัทลุง และประวัติของสุลต่านสุลัยมานอันเป็นเอกสารเก่าๆบ้าง ตานานบ้าง
ประกอบกันหลายเล่มหลายเรื่อง
ที นี้ เล่ าต่ อ ไปว่ า เพราะเหตุ ใดสุ ลั ย มานจึ ง เป็ น ‘สุ ล ต่ าน’ ( ‘สุ ล ต่ า น’ หมายถึ ง เจ้ าหรื อ
กษัตริย์ครองบ้านเมืองแว่นแคว้น ส่วน ‘กาหลิบ’ มีฐานะสูงส่งกว่า เป็นตาแหน่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใหญ่
ที่สุดของศาสนาด้วยเป็นกษัตริย์ด้วย)
คื อ ต่ อ มาเมื่ อ ทางกรุง ศรีอ ยุ ธยา เห็ น ว่ า บรรดาพวกชวาที่ อพยพมานั้ น รัก สงบ และ
เข้มแข็ง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรฐ) จึงทรงตั้งให้ ดะโต๊ะ
โมกอล เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้สาเร็จราชการเมืองพัทลุง หรือเจ้าเมืองพัทลุงนั่นเอง แต่เรียกกันตาม
แบบแผนการปกครองในสมัยนั้น ทว่าบทความนี้มิใช่วิชาการจึงขอผ่านไป
เมื่อ ดะโต๊ะ โมกอล ถึงแก่อสัญกรรม (พ.ศ. 2163) ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม กรุงศรี
อยุธยาจึงให้ สุลัยมานบุตรชายคนโตของดะโต๊ะฯ เป็นข้าหลวงใหญ่ พัทลุงสืบต่อสุลัยมานได้ให้ฟา
รีซี น้องชายคนรองเป็นปลัดเมือง
สุลัยมานเป็นข้าหลวงใหญ่ เมืองพัทลุงได้ประมาณสิบปี ระหว่างนี้ก็ได้พัฒนาเมืองหัวเขา
แดงให้เจริญเป็นเมืองท่าสาคัญ
สมเด็ จ พระเจ้ าทรงธรรมครองกรุง ศรีอ ยุ ธยาอยู่ 10 ปี ก็ส วรรคต ระหว่างนี้ กรุง ศรี
อยุธยาเกิดเหตุการณ์ยุ่งเหยิงด้วยเรื่องแย่งชิงราชสมบัติ พระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรมยัง
เล็กๆ สององค์ขึ้นครองราชย์ต่อองค์ใหญ่ ครองอยู่ 1 ปี 7 เดือน องค์เล็กครองอยู่ 6 เดือน ก็โดน
เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ จับประหาร แล้วขึ้นครองราชย์เอง ทรงนามว่าสมเด็จพระเจ้าปรา
สตอนนี้แหละที่ชาวต่างชาติทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งหัวเมืองปักษ์ใต้ (หรือปากใต้) พากันแข็งเมือง
เพราะส่วนมากเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินโหดร้ายปราศจากศีลธรรมชาวต่างชาตินั้นก็มียามาดะ ชาว
ญี่ ปุ่น ซึ่งในสมัยพระเจ้าทรงธรรมได้เป็นออกญาเสนาภิมุข รวมทั้งสุลัยมานข้าหลวงใหญ่ เมือง
พัทลุง ในที่นี้น่าตั้งข้อสังเกตว่า พระเจ้าทรงธรรมนั้นคงจะ ‘ทรงธรรม’ จริงๆ ตลอดเวลาที่ขึ้น
ครองราชย์ 26 ปี เพราะดูจะมีคนรักภักดี และซื่อสัตย์ด้วยกันมาก ทั้งๆ ที่ตามพระราชประวัติเคย
บวชเป็นพระพิมลธรรมแล้วกบฏจับพระเจ้าศรีเสาวภาคย์ พระราชโอรสพระเอกาทศรฐ ประหาร
เสีย เมื่อครองราชย์ได้เพียง 1 ปี 2 เดือนเท่านั้น

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๗
กลับมาที่สุลัยมานใหม่ สุลัยมานประกาศแข็งเมืองต่อพระเจ้าปราสาททอง และไม่ขึ้นต่อ
นครศรีธรรมราชเมืองเอกต่อไป สถาปนาเมืองพัทลุงเป็นรัฐสุลต่าน ดังนั้นผู้คนจึงเรียกสุลัยมาน
ว่า สุ ล ต่านสุลั ยมาน เพราะปกครองรัฐอยู่ถึ ง 26 ปี ตลอดระยะเวลาที่ พ ระเจ้าปราสาททอง
ครองราชย์อยู่ โดยทางกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าปราสาททอง ส่งกองทัพมาปราบหลายครั้งก็สู้
ไม่ได้พ่ายแพ้ไปทุกครั้ง กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเรื่อยมาขณะเป็นสุลต่าน สุลต่านสุลัยมานได้ให้
น้องชาย คือฟาราซี ปลัดเมืองพัทลุง ไปสร้างเมืองใหม่ที่เขาไชยบุรี (พัทลุงปัจจุบันนี้) ส่วนรัฐ
สุลต่านละความสาคัญจากเมืองพัทลุงท่าที่สทิงพระ มาปักหลักอยู่หัวเขาแดง ครอบครองไปถึง
เมืองเก่าสิงขรา หรือสิงขรานัครัม (คือสงขลา) รวมเป็นรัฐสุลต่านด้วยสุลต่านสุลัยมานครองรัฐ
อยู่จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชโอรสในพระเจ้าปราสาททอง บุตรชายใหญ่
ของสุลต่าน คือ มุสตาฟา ได้เป็นสุลต่านต่อมาจนถึง พ.ศ. 2223 ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ก่อนเสด็จสวรรคตเพียงปีเดียว รัฐสุลต่านจึงยอมแพ้ (ว่ากันว่าเพราะกลอุบายของพระ
ยารามเดโช เป็ น มุ ส ลิ ม นิ ก ายสุ ห นี่ หรือ สุ นี เช่ น เดี ย วกั บ พวกสุ ล ต่ านสุ ลั ย มานซึ่ ง สมเด็ จ พระ
นารายณ์ ฯ ทรงส่ ง มาครองนครศรีธ รรมราชเพื่ อ ปราบรั ฐสุ ลตเมื อ งพั ท ลุ ง หั วเขาแดงที่ มี ป้ อ ม
แข็งแรงถูกทาลายไปมาก เมืองพัทลุงจึงย้ายไปตั้งที่เขาไชยบุ รี ซึ่งฟาราซีหรือเพราซี น้องชาย
สุลต่านสุลัยมานไปสร้างไว้ตามคาสั่งของสุลต่านสุลัยมานสมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงโปรดให้ฟาราซี
ดารงตาแหน่งข้าหลวงใหญ่ ผู้สาเร็จราชการ เมืองพัทลุงต่อไป ฟาราซี ถึงแก่อสัญ กรรม พ.ศ.
2225 ปีเดียวกับสมเด็จพระนารายณ์ ฯ สวรรคตต่อจากนั้น หากมี เชื้อสายสุลต่านสุลัยมาน รับ
ราชการเป็นผู้ใหญ่พอที่จะดารงตาแหน่งข้าหลวงใหญ่ หรือเจ้าเมืองได้ก็มักจะโปรดเกล้าฯ ให้ดารง
ตาแหน่งนี้ห็นได้ว่า ตั้งแต่เมืองพัทลุงตั้งที่เขาไชยบุรี ผู้ดารงตาแหน่งเจ้าเมือง 8 คน มีเชื้อสาย
สุลต่านสุลัยมานถึง 4 คน จนถึง พ.ศ. 2310 เจ้าเมืองพัทลุงคนสุดท้ายก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก คือ
พระภักดีเสนา (แขก) เรียกกันว่า ‘แขก’ คงหมายถึงเชื้อสายสุลต่านสุลัยมานผู้เป็นแขกชวานั่นเอง
พระภักดีเสนา (แขก) เป็นเหลน (ปู่ทวด) ของสุลต่านสุลัยมาน เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระยา
พั ท ลุ ง (ขุ น หรื อ ขุ น คางเหล็ ก ) ได้ เป็ น เจ้ า เมื อ งพั ท ลุ ง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2306-2310) เมื่ อกรุ ง ศรี
อยุธยาถูกพม่าล้อม ถูกเรียกให้ไปรบพม่าป้องกันกรุง ถึงแก่ความตายในการรบส่วนพระยาพัทลุง
(ขุน) เป็นบุตรชายของพระยาราชบังสัน (ตะตา) พระยาราชบังสัน (ตะตา) เป็นเจ้าเมืองพัทลุงคน
ที่ 7พระยาราชบังสัน (ตะตา) เป็นบุตรชายของพระยาจักรีเจ้าเมืองพัทลุง (ดะโต๊ะ ฮูเซน) เจ้า
เมืองพัทลุง คนที่ 3ดะโต๊ะ ฮูเซน เป็นบุตรชายของสุลต่านสุลัยพระยาพัทลุง (ขุน) นั้น มีประวัติว่า
เกิดและเติบโตในกรุงศรีอยุธยา จึงพูดภาษาปักษ์ใต้ไม่เป็น เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก เด็กชาใน
แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่ออายุ 14 ปี ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกได้เข้าถวายตัวช่ วย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นครั้งแรก ตามเสด็จลงไปปราบก๊กเจ้านครศรีธรรมราช พ.ศ.
2312 ขณะนั้ น อายุ 35 ปี (เกิ ด พ.ศ. 2277) จึ ง ได้ เป็ น พระยาภั ก ดี นุ ชิ ต สิ ท ธิส งคราม ผู้ ช่ ว ย
ราชการนครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2315 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯให้ไปเป็น
เจ้าเมืองพัทลุง) ในราชทินนาม พระยาแก้วโกรพพิชัยฯ เช่นเดียวกับบิดา พระยาราชบังสัน (ตะ
ตา) ซึ่งมีราชทินนามว่า พระยาแก้วโกรพพิชัยฯ เช่นกัน ทว่าสร้อยต่างกัน ภายหลังกรุงศรีอยุธยา
แตก พระยาพัทลุง (ขุน) กับพี่น้องญาติๆ ได้พากันอพยพมาอยู่หมู่บ้านบริเวณใกล้ๆ วัดหนัง (วัด
ราชสิทธาราม) ไม่ห่างไกลกันนักกับพวกญาติๆ เชื้อสายเดียวกัน ซึ่งตั้งเคหสถานอยู่ใกล้วัดหงส์
รัตนาราม ในคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง พระยาพัทลุง (ขุน) ได้คุณหญิงแป้น น้อง
ร่วมบิดามารดากับท้าวทรงกันดาลเป็นภรรยา สกุลแขกเชื้อสายสุลต่านสุลัยมาน สกุลมอญ สกุล
ไทยชาวสวนบางเชือกหนัง จึงพัลพันไปมาหาสู่สนิทคุ้นเคยกัน
ผู้สืบตระกูล พระยาพัทลุง (ขุน) ได้รับพระราชทานนามสกุลในรัชกาลที่ 6 ว่า ‘ณ พัทลุง’
(อ้างอิงจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี คาสืบค้น สุลต่าน ตวนกู สุลัยมาน ชาห์)

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๘
เสำวัฒนธรรมต้นสำม(องค์กำร) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ ทวดงูพญาตรีเศียร ในสถานปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล
บนควนเจดีย์ เขาคอหงส์ หรือบริเวณหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 80/8 หมู่ 8
บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดังนี้
- เทศบาลคอหงส์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (จัดงานประจาปี
งาน “ย้อนตานาน เจ้าพ่อคอหงส์ จากแรงศรัทธาสู่การจัดงานประจาปี” )
- ชาวบ้านในพื้นที่บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
- ผู้แสวงบุญ และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (มาเลเซีย และสิงคโปร์)
- สานักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ค่ายเสนาณรงค์
- พ.อ.ปิ่น ธรรมศรี ผู้บังคับ การจังหวัดทหารบกสงขลา (พ.ศ.2507-2511) ได้ร่วมกับ
ข้าราชการและประชาชนอ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา ก่ อสร้างศาลขึ้น หนึ่ ง หลั ง เพื่ อ เป็ น ที่
ประทับของเจ้าพ่อคอหงส์ (ไม่มีรูปปั้น)
- พล.ต.วิชัย จารุวัฒน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ได้ทาการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อ
คอหงส์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และได้ดาริให้สร้างศาลาอีก 2 หลัง คือวิหารหลวงปู่ทวด และศาลพระ
บรมรูป รัชกาลที่ 5
เสำวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีกำร) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดงูพญาตรีเศียร ในสถานปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล
บนควนเจดีย์ เขาคอหงส์ หรือบริเวณหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 80/8 หมู่ 8
บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้
ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ
“บน” และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- ลูกประคาหินสี
- พานบายสี
- พวงมาลัยดอกไม้สีเหลือง
- การแก้บนด้วยการวางเหรียญเงินไว้ตรงบริเวณฐานของทวด (เชื่อว่าจะทาให้ได้พร และ
โชคดี)
- การแก้บนด้วยอาหารคาบหวานต่างๆ
- การแก้บนด้วยการถวายตุ๊กตารูปสัตว์ขนาดเล็ก (แก่ทวดตรงบริเวณศาลเจ้าที่ / ร่างต้น)
คาถาสาหรับบูชาทวดงูพญาตรีเศียร หรือคาบูชาศาลสมเด็จทวดเจ้าไตรภพ
(บูชาด้วยธูป 5 ดอก)
นะโมตัสสะ ภะคภวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัสสะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมัสสะบูชา มหาปัญญาโย
สังฆัสสะบูชา มหาโภคะวะโห โลกะนาโถ อิมินา สักกาเรนะ
ปะฏิ ปะฏิ บูชายะ
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา
พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๙๙

ภำพที่ ๕.๓ ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์
ที่มำ : ผู้วิจัย

ตั้งอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล บนควนเจดีย์ เขาคอหงส์ หรือบริเวณหลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 80/8 หมู่ 8 บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๐๐

ภำพที่ ๕.๔ ท่านขุนพลายดา

เศียรหนึ่งเป็นไทย คือท่านขุนพลายดา น่าจะหมายถึงเจ้าพ่อคอหงส์ เพราะเจ้าพ่อคอ
หงส์ใช้สีดาเป็นสีประจาตน และท่านยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ท่านขุนพลายดา”

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๐๑

ภำพที่ ๕.๕ ท่านขุนพลายแดง

เศียรหนึ่งเป็นจีน คือท่านขุนพลายแดง ซึ่งสีแดงถือเป็นสีมงคลของชาวจีนอยู่แล้ว จึงเดา
ว่าอาจหมายถึงพระยาสงขลา หรือพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) ซึ่งก็คือต้นตระกูล ณ
สงขลาในปัจจุบัน ซึ่งท่านเป็นคนจีน เกิดที่เมืองแอมุ่ย ประเทศจีน ก่อนจะเดินทางมายังประเทศ
ไทยและได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระเจ้าตากสินในปี ๒๓๑๘

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๐๒

ภำพที่ ๕.๖ ท่านขุนพลายเหลือง

เศียรหนึ่งเป็นมุสลิม คือท่านขุนพลายเหลือง น่าจะหมายถึงทวดหุม หรือสุลต่าน ตวนกู
สุลัยมาน ชาห์ โดยความเชื่อเรื่องสีของชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียหรือมลายูในอดีตนั้น เชื่อว่า
“ชาวมุสลิมในมาเลเซียไม่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจากถือว่าเป็นสีของกษัตริย์ ” กรณี
ท่านขุนพลายเหลืองซึ่งเชื่อว่าเป็นมุสลิมจึงน่าจะมีแนวโน้มว่าเป็นชนชั้นนาหรือชนชั้นปกครองใน
สงขลา ซึ่งก็น่าจะเป็นท่านสุลต่าน ตวนกู สุลัยมาน ชาห์

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๐๓

ทวดช้ำง
ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทกึ่งเทวดากึ่งพญาสัตว์อันเป็นศูนย์
รวมจิตวิญญาณของชาวสงขลามาช้านาน เชื่อว่าทวดช้างสถิตอยู่บนเขารูปช้าง ลักษณะเป็นพญา
ช้ างใหญ่ ส องเชื อกสถิ ตอยู่ ใกล้กั น ทวดช้ างได้ รับ การเคารพเป็ น อย่างสู งของผู้ ค นที่ นี่ในฐานะ
Totemism หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปพญาสัตว์อันมีอัตลักษณ์ โดดเด่นที่สุดของจังหวัดสงขลา โดย
ทวดจะได้รับการบวงสรวงบูชาปีละหนึ่งครั้งเสมอจากผู้คนที่นี่ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตาม
หลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง ตั้งอยู่บนส่วนยอด
ของเขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ลักษณะของ
ทวดจะแสดงรูปลักษณ์เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาบนเขา หินดังกล่าวมีลักษณะพิเศษกว่าหิน
ในแบบปกติทั่วไป กล่าวคือมองแล้วคล้ายพญาช้างใหญ่ ชาวบ้านในย่านนี้ต่างเชื่อว่า “ศักดิ์สิทธิ์-มี
ดวงวิญ ญาณสิ ง อยู่ ข้ างใน” และเรี ย กว่ า “หิ น ทวดช้ า ง” หรื อ “พ่ อ ทวดช้ าง” ต่ อ มาได้ มี ค ณะ
พราหมณ์ หรือคนรู(พราหมณ์ คนรู)มาทาการ “เข้าทรง” และอัญ เชิ ญ ทวดช้างลงมาจากบนเขา
ทวดก็รับปากว่า “จะลงมา แต่ขอให้มีการสร้างเป็นรูปงานประติมากรรมเคารพบูชาให้ทวดได้ใช้สิง
สถิตด้วย” จึงมีการปั้นทวดออกมาจากนิมิตเป็นรูปพญาช้างใหญ่สองเชือกชูงวงชูงาขึ้นเหนือหัว
เชื อ กแรกก้าวเท้ าซ้ ายไปข้างหน้ าเรีย กชื่ อว่า “พ่ อพลายแก้ว ” อี กเชื อ กก้ าวเท้ าขวาไปข้างหน้ า
เรียกชื่อว่า “แม่พังงา” รูปเคารพบูชาทั้งสองมีขนาดความสูง จากพื้นราว 1 เมตร โดยนาไปเก็บ
รักษาไว้ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เสาวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : หลังจากมีการอัญเชิญทวดช้างลงมาจากบนยอดเขารูป
ช้างแล้ว
มีความเชื่อกันต่อว่า ทวดช้างได้มาสิงสถิตอยู่ภายในรูปประติมากรรมเคารพบูชา
พญาช้างใหญ่สองเชือกอันเก็บรักษาไว้ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แล้ ว ในรอบหนึ่ ง ปี ควรที่ จะมี ก ารอัญ เชิ ญ ทวดออกมาให้ ผู้มี จิ ต ศรัท ธาชาวสงขลาและจัง หวั ด
ใกล้เคียงได้กราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลเสียสักครั้ง ซึ่งก็คือการจัดสร้างศาลทวดชั่วคราวภายใน
“งานวัฒนธรรมสัมพันธ์” โดยปกติงานจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคมของทุกปี แต่
ช่ ว งหลั ง ปรั บ เปลี่ ย นให้ เข้ า กั บ สภาวะอากาศและความเหมาะสม จึ ง ย้ ายวัน จั ด งานและการ
บวงสรวงทวดช้ างมาเป็ นช่ วงวันที่ 8-14 กุ มภาพั น ธ์ของทุก ปีแ ทน และเปลี่ย นชื่ องานว่า “งาน
มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน”
การอัญ เชิญ ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้างออกมาจากศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา(ในงานมหกรรมวัฒ นธรรมพื้ นบ้ านประจาปี พ.ศ.2561 / ลงวันที่ 8 กุม ภาพั น ธ์
2561) คณะพราหมณ์ จะเข้าไปที่ศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมราวตี 5.30 น. จากนั้นจึงบริกรรมคาถา
ป้ องกัน แล้ วอั ญ เชิ ญ ท่ านออกมา พร้อ มเข้ าสู่ ขบวนแห่ รอบมหาวิท ยาลั ย 1 รอบ (เริ่ม แห่ เวลา
ประมาณ 6.00 น.) หัวหน้าพราหมณ์จะถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ด้วยมือขวาแล้วเดินนาขบวน, มีกระบุง
ใส่อ้อย, พานธูปเทียนหมากพลู, พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากจังหวัดพัทลุงแห่ตามมาหลัง จากนั้น
ก็จะเป็นขบวนของพญางู เผื อก, ขบวนแห่ ของพ่อทวดช้างทั้ง สองเชื อก โดยให้นักศึกษาและผู้ มี
ศรัทธาในทวดช่ วยกันแบกยก “พ่อพลายแก้ว” และ “แม่พังงา” เดินตามขบวนไป มีคนถือดอก
ดาวเรืองจานวน 4 คนคอยโปรยดอกไม้ลงพื้นตลอดเส้นทางที่ทวดผ่าน ปิดท้ายขบวนด้วยกลอง
บนรถยนต์กระบะซึ่งตีตลอดเส้นทางที่ทวดผ่าน และการจุดประทัดเพื่อเบิกเส้นทาง จากนั้นก็จะเข้า
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สู่พิธีการอัญเชิญทวดทั้งสองเข้าสู่ศาลชั่วคราวตรงบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(ฝั่งขวาตรงข้ามป้อมยาม)
การบวงสรวงทวดช้างจะเริ่มขึ้นได้ต้องรอฤกษ์หรือมีการสื่อสารลงมาจากทวดก่อนเสมอ
(ผ่านคนทรงหรือพราหมณ์ ) หลังจากที่ทวดอนุญาตแล้วพิธีกรรมจึงเริ่มได้ โดยปกติจะเริ่มด้วย
พิ ธี ก รรมของพระพุ ท ธศาสนาก่ อ น มี ก ารน าสวดเพื่ อ เป็ น ศิ ริม งคลโดยพระภิ ก ษุ จ านวน 5 รู ป
หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีบวงสรวงทวดช้างตามคติแบบพราหมณ์ -ฮินดู ตามด้วยอาหารคาวหวาน
ต่ า งๆเซ่ น สรวง(จุ ด ธู ป ปั ก ไว้ 1 ดอกบนอาหารเสมอ) ซึ่ ง ตรงจุ ด นี้ ท่ า นอาจารย์ โ อภาส อิ ส โม
(หัวหน้าคณะพิธี)ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “หลังเสร็จจากพิธีกรรมแบบพุทธเเล้ว
ก็จะเข้าสู่พิธีกรรมการบวงสรวงแบบพราหมณ์-ฮินดู คือให้พราหมณ์เข้ามาทาพิธีสวดเซ่นสรวงทวด
ให้สถิตอยู่ตรงตรงจุดนี้ คอยดูแลงานในแต่ละปีให้สาเร็จลุล่วง โดยปกติแต่ละปีจะมีเพียงการ
อัญเชิญทวดช้างทั้งสองลงมาเท่านั้น แต่ช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมามีการอัญเชิญบริวารของทวดลง
มาด้วย เช่น การอัญเชิญวิญญาณเสือขาว, การอัญเชิญพญายักษ์ศรี(ยักษ์เฝ้าเจดีย์บนเขารูปช้าง),
และการอัญ เชิญ ทวดงูเผือกจากบนเขาและทวดงู ที่สิงสถิต อยู่บ ริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์
(อาคารหลังใหม่ที่กาลังก่อสร้าง)ให้เข้าสู่พิธีกรรมด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องเซ่นต่างๆ
มีการปิดทองคาเปลวบนตัวของท่าน แล้วจึงจุดประทัด(ตรงซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย) มีพิธีรา
แก้บ นโดยมโนราห์ และการราถวายหน้าทวดโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏย
รังสรรค์ ชั้นปีที่ 1 เป็นจบพิธีกรรมในการอัญเชิญทวดลงมาในเเต่ละปี”
อนึ่ง การอัญ เชิญ ทวดกลับสู่ศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็จะทา
คล้ายๆกันกั บ การอัญ เชิ ญ ท่ านมา เพีย งแต่ต อนอัญ เชิ ญ กลับ จะกระท าหลั ง เที่ ยงคืน ในช่ วงวัน
สุดท้ายของงานแทน
ถึ ง ตรงนี้ ข อเล่ า เสริ ม เกี่ ย วกั บ ต านานของทวดงู ที่ สิ ง สถิ ต อยู่ ต รงบริ เ วณอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์(อาคารหลังใหม่ที่กาลังก่อสร้าง)ซึ่งปีนี้ถูกอัญเชิญให้เข้ามาร่วมในพิธีกรรมด้วย เรื่อง
นี้บุคลากร, นักศึกษา, และผู้คนในย่านเขารูปช้างเชื่อว่าเป็นบริวารอีกตนของพ่อทวดช้าง โดยพญา
งู ต นนี้ ถู ก เรี ย กว่า “ทวดงู ” อาศั ย อยู่ ภ ายในโพรงใต้ ดิ น ของอาคารคณะวิ ท ยาศาสตร์(ที่ ก าลั ง
ก่อสร้าง) ทวดเคยมาเข้าฝันผู้คนที่นี่ว่า “จะยินยอมให้สร้างอาคารได้แต่ขอให้หารูปปั้นสาหรับสิง
สถิตแก่ทวดด้วย เสร็จแล้วก็ให้เซ่นสรวงบูช าทุ กอย่างก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถสร้าง
อาคารหลังนี้ได้อย่างไม่มีเหตุขัดข้องอันใด” ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องดังกล่าว เขาเอ่ย
วาจาลบหลู่ดูหมิ่นทวดงูจนท่านโกรธ จึงมาทาให้ชายคนนี้เป็นบ้า หลายคนพยายามเข้ามาช่วยด้วย
การขอขมาแก่ทวด แต่ก็ไม่เป็นผลอันใด กลายเป็นเรื่องเล่าลือกันอย่างหนาหูของผู้คนที่นี่ตราบทุก
วันนี้ว่าทวดงูคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หากบูชาดีก็จะให้คุณ หากลบหลู่ดูหมิ่นก็จะให้โทษ และทวดงูตนนี้
ยังคงสถิตอยู่ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เคียงคู่กับพ่อทวดช้างทั้ง
สองเชือกเรื่อยมาตราบปัจจุบัน
เล่ า ถึ ง การอั ญ เชิ ญ ทวดช้ า งลงมาจากบนเขาและการอั ญ เชิ ญ ท่ า นออกมาจากศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจนแล้วเสร็จ จะขอสืบเรื่องพ่อทวดช้างอีกสัก
เรื่องแต่ขอนาเสนอด้วยแง่มุมในแบบชาวบ้านบ้าง ว่าด้วยเรื่อง “ประเพณีทาบุญพ่อทวดช้าง และ
บุญเจดีย์ประจาปีของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ซึ่งถือเป็น
งานบุญใหญ่อีกงานหนึ่งของผู้คนที่นี่
อันมีศรัทธาต่อพ่อทวดช้างอย่างแรงกล้า โดยมี
ผู้รู้ได้บันทึกไว้ใน sites.google.com หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดสงขลา”
ไว้อย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี้
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ประเพณีทาบุญพ่อทวดช้าง และบุญเจดีย์ประจาปีของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา : ประเพณีทาบุญพ่อทวดช้างเป็นประเพณีที่กระทากันทุกปี โดยพ่อ
ทวดช้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการสร้างศาลา
เพื่อประดิษฐานจาลองพ่อทวดช้าง และควาญช้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา พ่อทวดช้างมีอภิ
หารหลายอย่างปรากฏให้คนในหมู่บ้านเขารูปช้างพบเห็น คนในหมู่บ้านจึงมีความเชื่อและความ
ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อทวดช้างเป็นอย่างยิ่ง และมีการทาบุญประจาปีกันทุกปี โดยจะทา
หลังจากทาบุญเดือน 5 (สงกรานต์) ที่วัดเกาะถ้าเสร็จแล้ว ภายใน 1-7 วัน ชาวบ้านในพื้นที่หน้า
ทวดช้าง จะนัดแนะเพื่อร่วมทาบุญทวดช้าง และบุญเจดีย์ที่ตั้งอยู่หน้าทวดช้าง มักนิยมทากันที่ใต้
ต้ น ไม้ ใ หญ่ หรื อ เชิ ง เขาหน้ า ทวด เดิ ม จะท ากั น ที่ บ ริ เ วณสวนเจ้ า กล้ อ ง(หรื อ หน้ า สระน้ า
มหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน) แต่ภายหลังที่ดินถูกเวนคืน เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ใน
ปี 2511 จึงกลับมาทาที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณบ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ซอยมิตรสัมพันธ์ (ปาก
ทางเขารูปช้างเดิม)
พิธีการดั้งเดิม ผู้ที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น หรือผู้ที่ให้ความเคารพนับถือทวดช้างออกเรี่ยไร
ข้าวสารเงินทองมาทาขนมจีน เพื่อทาพิธีเลี้ยงพระในตอนเช้าและฉันเพล โดยนิมนต์พระสงฆ์ 7-9
รูปมาทาพิธี
แต่ปัจจุบันนิยมนาข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมทาบุญเลี้ยงพระในตอนพระฉันเพล
ส่วนเจ้าภาพซึ่งรับ เป็ นเจ้าภาพในการทาบุญ พ่อทวดช้างและบุญ เจดีย์จะทาขนมจีน เนื่องจาก
ขนมจีนจาเป็นต้องมีเพราะคนเฒ่าคนแก่ สั่งสอนไว้ว่า การเลี้ยงขนมจีนจะทาให้มีเส้นมีสายโยงใย
กันแยกกันไม่ขาดเหมือนญาติมิตร
หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ก็จะร่วมรับประทานอาหาร
และทาพิธีรดน้าคนเฒ่าคนแก่ แจกเสื้อผ้า คนเฒ่าคนแก่จะให้พรลูกหลานที่ไปร่วมงาน ไม่ว่า
ลูกหลานจะอยู่จังหวัดใด ส่วนใหญ่เมื่อถึงกาหนดทาบุญทวดช้างบุญเจดีย์ ต่างก็จะกลับมาทาบุญ
ดังกล่าว เพราะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมือง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนทั้งตาบล
และของผู้คนทั่วๆ ไป ส่วนใหญ่แทบทุกปีจะมีหนังตะลุงเล่นในคืนก่อนวันทาบุญ ซึ่งบางครั้ง ก็จะจัด
รับ “เทียมดา” (หรือเทวดา) เสร็จแล้วมีหนังตะลุงแสดง รุ่งเช้าทาบุญทวดช้าง บุญเจดีย์ ซึ่งได้สืบ
ทอดกันมาการที่ยึดเอาการทาบุญวัดเกาะถ้าเป็นเกณฑ์ ก็เนื่องจากบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะอยู่ที่นั้น
หลั งจากบัง สุ กุลกระดู กบรรพบุ รุษ แล้ว จึ งมาทาบุ ญ ประเพณี ต ลอดมา (อ้างอิ งจาก : หั วข้อ
บทความ ประเพณีทาบุญพ่อทวดช้าง และบุญเจดีย์ประจาปีของชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา, ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561, เว็บไซต์ sites.google.com)
สาหรับตานานทวดช้าง ในรากความเชื่อของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเล่าสืบทอด
ต่อๆกันมาว่า ท่านลักเก้า ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้าได้ทาการรวบรวมทรัพย์ แก้วแหวนเงินทองต่างๆนับ ได้มหาศาล ออกเดินทางจากสถานที่
พานักของตนเพื่อจะไปบรรจุใส่พระบรมธาตุเมืองนคร พร้อมด้วยผู้ติดตามเป็นควาญช้างชื่อนาย
บังดอเลาะห์ ยายมาล่าห์ และบังสุม รวมทั้งพญาช้างใหญ่ 2 เชือกคือ พ่อพลายแก้ว และแม่
พังงา ออกร่วมเดินทางมาด้วย
ครั้งมาถึงบริเวณที่ตั้งของเขาใหญ่ลูกหนึ่งในอาเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็เกิดพายุร้ายถาโถม
เข้าใส่คณะของท่านลักเก้า ท่านและคณะจึงหลบฝนอยู่บนเขาลูกดังกล่าว แต่ไม่อาจต้านทาน
ความรุนแรงของพายุร้ายได้ เป็นเหตุให้ควาญช้างทั้ง 2 และช้างทั้งหมดถึงแก่ความตาย นา
ความเศร้าโศกมาสู่ท่านลักเก้าเป็นยิ่ง ท่านจึงฝังศพควาญช้าง และพญาช้างใหญ่ทั้ง 2 ไว้บนยอด
เขาลูกดังกล่าว ต่อมาจุดที่มีการฝังศพช้างดังกล่าวมีหินก้อนหนึ่งผุดขึ้นมามีลักษณะคล้ายพญาช้าง
ใหญ่ ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าทวดช้าง
หรือพ่อทวดช้าง เชื่อกันว่าท่านนั้นจะช่วย
ป้องปกผู้คนในพื้นที่ๆท่านดูแลให้ประสบอยู่แต่ความสุขความเจริญ อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ
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อีกเรื่องหนึ่งว่าทวดช้าง นั้นยังมีศิษย์เอกอีกตนหนึ่งเป็นพญางูเผือกขนาดใหญ่(หลายคนเชื่อว่าเป็นงู
บองหลาเผือก / งูจงอางเผือก)
งูบองหลาเผือกตนนี้เองที่ครั้งหนึ่งพลทหารที่มาตั้งค่ายบริเวณหน้าเขารูปช้างได้จับมาตี
จนถึงแก่ความตาย และย่างกินเป็นอาหารจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้กินเนื้องูเผือกตนดังกล่าวเข้าไปเกิด
อาการเป็นใบ้ บางคนกลายเป็นบ้าเป็นบอไปก็ว่า จนผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ต้องทาพิธีแก้บน
จึงหายจากอาการดังกล่าว นอกจากนี้บนยอดเขารูปช้างอันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้ง
ขององค์เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะเป็นเจดีย์ใหญ่ย่อมุมไม้สิบสอง ก่ออิฐถือปูน
ส่วนยอดขององค์เจดีย์ถูกยิงได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ราวปี พ.ศ. 2484)
ทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายสวนตูลได้ใช้เป็นที่สังเกตการณ์และเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงสู้ รบกับเรือรบของ
ทหารญี่ปุ่น และระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้เองที่ชาวบ้านบริเวณนี้นิยมขึ้นไปอยู่บนเขารูปช้าง
เพื่อหลบภัยสงครามและบนบานสานกล่าวขอให้ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้างช่วยคุ้มครองให้อยู่รอด
ปลอดภัย
ส่วนตานานหรือที่มาที่เรียกเขาลูกนี้ว่า “เขารูปช้าง” ยังมีตานานอีกบทหนึ่งซึ่งเล่าแตกต่าง
จากตานานบทแรกว่าเขารูปช้างนั้นมีนิทานพื้นบ้านเล่าต่อๆกันมา นั่นคือเรื่องของ “นายแรง” ได้ไป
ทาไร่ไถนาและเลี้ย งสั ตว์อยู่ที่ อาเภอกงหลา จัง หวัดพั ท ลุง และอาเภอกระแสสิ นธุ์ จังหวัด
สงขลา อยู่มาวันหนึ่งมีช้างป่าลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ลงมายังพื้นราบและทาลายพืชผลไร่นา
ของชาวบ้านเสียหายเป็นจานวนมาก นายแรงรู้เข้าจึงเข้าสู้กับจ่าโขลงช้างป่า(หัวหน้าช้างป่า)และ
มีชัยชนะสามารถขับไล่ช้างป่าทั้งโขลงกลับสู่เทือกเขาบรรทัดได้ โดยจ่าฝูงของช้างป่าโขลงนี้เองที่
นายแรงจับยกขึ้นเหนือศีรษะและทุ่มไปตกในเมืองสงขลากลายเป็น “เขาลูกช้าง” ภายหลังคนเรียก
เพี้ยนเป็น “เขารูปช้าง” ดังปรากฏในปัจจุบัน
ตานานที่สองนี้สอดคล้องกับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่อง “นายแรง” ซึ่งคุณ สนิท บุญฤทธิ์
เคยเล่าเอาไว้ท่อนหนึ่งว่า “ครั้งหนึ่งมีโขลงช้างป่าลงมาจากเขาบรรทัด เข้ามาทาลายเรื อกสวนไร่
นาของชาวบ้าน นายแรงรู้เข้าจึงไปขับไล่ ช้างจ่าโขลงช้างป่าดุร้ายมาก มันหันมาจะทาร้ายนาย
แรง นายแรงจึงจับช้างจ่าโขลงตัวนั้นทุ่มไปตกที่ในเมืองสงขลากลายเป็นเขาลูกช้าง ภายหลังคน
เรียกเป็น เขารูปช้าง ดังที่รู้ๆกัน ….” (อ้างอิงจาก : สนิท บุญฤทธิ์ ในหนังสือ ชื่อ นิทานพื้นบ้าน
ภาคใต้, 2543, หน้า 89)
นอกจากนี้ ดร. อุทัย เอกสะพั ง อาจารย์สาขาวิช าไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทั กษิ ณ
สงขลา ได้บันทึกตานานเกี่ยวกับทวดช้างเอาไว้ในบทความทางไทยคดีศึกษาชื่อ “เรื่องเล่าเขารูป
ช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา” เพิ่มเติมว่า ย้อนอดีตไปยั งถิ่นเดิมของคนเขารูปช้าง อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เดิมมีหมู่บ้านเป็นหย่อม ๆ ชื่อบ้านในบ้าน , บ้านสวนขี้กวาง , บ้านสวนเจ้า
กล้อง ( เดิมบ้านเหล่านี้อยู่ในบริเวณ ม. ทักษิณ ) บ้านโคกปลั กแรด ( เดิมอยู่บริเวณ ม. ราชภัฏ
สงขลา ) ห่างไกลออกไปได้แก่บ้านสะพานยาวและบ้านยวน
สาหรับบริเวณหน้าพ่อทวดช้างอยู่ในเขตหมู่ที่สอง ในปัจจุบัน เดิมเป็นป่ารกมาก มีสัตว์
นานาชนิด เช่น เสือโคร่ง แรด หมูป่า กวาง ฯลฯ ต้นไม้ใหญ่มี ต้นตะเคียน ต้นแค และ
ไข่เน่า ฯลฯ ไม่มีใครกล้าเข้าไปในบริเวณนี้
ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 นายบุญสังข์ ณ สงขลา ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยา
วิเชียรติคีรี มีตาแหน่งเป็นผู้สาเร็จราชการปกครองเมืองสงขลาและได้เป็นประธานรวมศรัทธาชาว
สงขลาสร้างองค์เจดีย์ประจาเมืองสงขลาขึ้นบนยอดเขารูปช้าง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่ออิฐ
ถือปู น ซึ่ง กรมศิ ล ปากรได้ ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น โบราณสถานของชาติ ในหนั ง สื อราชกิ จจา
นุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 พระเจดีย์ดังกล่าวเป็นที่
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เคารพศรัทธาของชาวสงขลาและที่ใกล้เคียงพร้อมกับจัดงานทาบุญทุกปีเป็นประจาดังปรากฏมา
จนถึงปัจจุบัน
สาหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับองค์พระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์นี้มีว่าชาวบ้านหลายคนมักจะเห็นดวงไฟ
2 ดวงลอยออกจากองค์เจดีย์แล้วมาตกลงที่ต้นเลียบซึ่งอยู่ตีนเขารูปช้างนั้น ดวงไฟกลมโตสอง
ดวงนี้เท่าศีรษะมนุษย์ผู้ใหญ่มักเกิดยามค่าคืนในวันพระขึ้นหรือแรม 15 ค่า นายนา แก้วคีรี อายุ
77 ปี พ.ศ. 2556 บ้านอยู่หลังตึกคณะมนุษย์ ฯ ม. ทักษิณ คือหนึ่งคนในผู้เห็นดวงไฟนี้เล่าให้ฟัง
ช่วงที่อายุยังเด็กจนเป็นผู้ใหญ่สมัยยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างปัจจุบัน (อ้างอิงจาก : ดร. อุทัย เอกสะพัง
ในบทความชื่อ เรื่องเล่าเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา, กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
ความศักดิ์สิทธิ์ของทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง ที่ผ่านการบอกเล่าจากบุคลากร, นักศึกษา,
และชาวบ้านในพื้นที่ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
- เชื่อว่าถ้าขอพรกับทวดช้าง หรือพ่อทวดช้างแล้วจะทาให้การเดินทางกลับบ้านในแต่ละ
วัน ปลอดภัยมากขึ้น เคยมี นักศึ กษาคนหนึ่ ง ไปขอพรกั บ ทวด ปรากฏระหว่างเดิ นทางกลับ บ้ าน
รถยนต์เกิดประสบอุบัติเหตุพลิกคว่าพังทั้งคัน แต่นักศึกษาคนนั้นกลับบาดเจ็บเพียงฟกช้าดาเขียว
เล็กน้อย จึงเชื่อว่าได้รับการคุ้มครองจากทวดช้างหรือผ่อนหนักให้เป็นเบา
- เชื่ อว่าถ้ ามาท าการ “บน” กับ พ่ อทวดช้ างแล้วจะได้ ดั่ ง ใจมุ่ ง หวัง ทุ ก ประการ เคยมี
ชาวบ้ า นในย่ านเขารู ป ช้ างมาบนเรื่อ งหวย พ่ อ ทวดก็ให้ ท าให้ ค นๆนั้น สามารถปลดหนี้ สิ น ที่
ครอบครัวต้องแบกรับได้จนหมด จึงเชื่อว่าด้วยบารมีของทวดจึงทาให้สามารถปลดหนี้ได้
- เชื่อว่าหากมาขอพรกั บทวดช้ างแล้วจะทาให้เรียนหนังสือ ได้ดีขึ้น มีสมาธิในการอ่าน
ตารามากขึ้นเพราะพ่อทวดจะให้พรว่า “ให้เรียนอย่างตั้งใจ คือเรียนให้ดีขึ้น”
- นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยรังสรรค์ เชื่อว่าถ้าได้ขอพรและบวงสรวง
หน้าทวด(ด้วยการราถวาย)จะทาให้สุขสมหวังในการเรียนและหน้าที่การงานทุกประการ
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ ทวดช้าง ภายในศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, ศาลทวดช้าง(ศาลชั่วคราว)ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, หินทวดช้างบนเขารูปช้าง,
และในพื้นที่อันเกี่ยวข้องกับทวด มีดังนี้
- คณะผู้บริหาร, อาจารย์, บุคลากร, และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สานักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
- และหน่วยงานอื่นๆ ฯลฯ
เสาวัฒ นธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลส าหรับ ตนเองและครอบครัว กั บ ทวดช้ าง ภายในศาลทวดในงาน “มหกรรมวั ฒ นธรรม
พื้นบ้าน” หรืออาจจะมาขอพรกับทวดภายในศูนย์ศิ ลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
และที่บนเขารูปช้าง ท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ
“บน” และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน การบนที่เป็นที่นิยมอีกประเภทก็คือการจุดธูป 3 ดอกเทียน
1 เล่ม แล้วกาด(ไหว้)ขึ้นเหนือหัว อธิษฐานขอพร(หรือสิ่งที่ต้องการ)ต่อทวด โดยเมื่อได้สมดั่งความ
ตั้งใจแล้ว สิ่งของสาหรับแก้บน เช่น (สิ่งแก้บน หรือสิ่งบวงสรวงทวด เขียนตามที่ได้เห็นในศาล

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๐๘
ทวดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในศาลทวดชั่ วคราว ประ๖ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา)
- การแก้บนด้วยกล้วยด้วยอ้อยและผลไม้ตามฤดูกาล (ถือสิ่งโปรดของทวดช้าง)
- การแก้บนด้วยพานบายสี
- การแก้บนด้วยขนมไทย
- การแก้บนด้วยไข่ต้ม(ห้ามแกะเปลือกออก)
- การแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกไม้สดสีเหลือง(เน้นดอกดาวเรืองตามคติฮินดู)
- การแก้บนด้วยข้าวหลาม
- การแก้บนด้วยขนมปังทาเนย
- การแก้บนด้วยเหล้า
- การแก้บนด้วยนมสด
- การแก้บนด้วยน้าแดง
- การแก้บนด้วยกุ้งต้ม
- การแก้บนด้วยปลาย่างขมิ้น
- การแก้บนด้วยปูต้ม
- การแก้บนด้วยผ้าเจ็ดสี
- การแก้บนด้วยของดา (เชื่อในแนวทางการสะเดาะเคราะห์ โดยเฉพาะคนที่โดนคุณไสย
เชื่อว่าถ้าหากนาของดามาเซ่นต่อพ่อทวดช้างแล้วจะทาให้หายขาดจากของที่โดน หรือผ่อนหนักให้
เป็นเบาเพราะบารมีพ่อทวดคุ้มครอง เป็นต้น)
- การแก้บนด้วยยาเส้น หรือบุหรี่ (ถ้ามงโต้ๆด้วยใบกล้วย เชื่อว่าพ่อทวดช้างจะพอใจมาก
และสามารถขอพรให้อะไรแก่ทวดก็ได้
- การทาบุญ (หรือแก้บน) ด้วยการอุดหนุนปัจจัยของศาลทวด เช่น ซื้อน้ามันมาใส่ตู้ไฟ
สาหรับบูชาพ่อทวดช้าง ก็เชื่อว่าจะทาให้การดาเนินชีวิตสะดวกรุ่งโรจน์ดั่งเปลวไฟที่ได้จุด
- นอกจากนี้ยังมีการราแก้บนหรือราถวายอีกด้วย โดยเชื่อว่าทวดช้างโปรดการราแก้บน
ด้วยมโนราห์เป็นที่สุด
- เรือนพเคราะห์ (อ่านว่ า : เรือ-นบ-พะ-เคราะ) จากการสัมภาษณ์ คุณ ปราโมทย์ กอง
สวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยรังสรรค์ และเป็นผู้ดูแลศาลทวดช้าง(ศาล
ชั่ วคราวในงานมหกรรมวัฒ นธรรมพื้ นบ้ าน) เล่ าว่า “เรือนพเคราะห์ คือ เรือ ส าหรับ การกวาด
เคราะห์ให้หายลงทะเลไป
ตัวเรือมีลักษณะเป็ นเรือไม้ความกว้างประมาณ 45 เซนติเมตร
ความยาวประมาณ 220 เซนติ เมตร มี ผ้ า ขาวห่ อ ตรงบริ เ วณท้ อ งเรื อ โดยทั่ ว ภายในตั้ ง
พระพุทธรูปไว้หนึ่งองค์อัญเชิญมาจากจังหวัดพัทลุง เป็นปางประทานพร มีกาไลมโนราห์ใส่ไว้ที่
ข้อมือทั้งสองข้าง ผูกเอวด้วยผ้าชมพู และมีพวงมาลัยดอกดาวเรืองคล้องแขนไว้ทั้งสองข้างด้วย
ในตัวเรือปรากฏกระดาษมัดด้วยหนังยางเต็มลาเรือ เป็นกระดาษสาหรับเขียนชื่อ -นามสกุล-วันเดือน-ปีเกิดของคนๆนั้น โดยสามารถเขียนสิ่งที่ต้องการขอพร หรือจะตัดเล็บหรือเส้นผมลงไป
เพื่อสะเดาะเคราะห์ก็ได้ หลังจากวันงานบวงสรวงทวดสิ้น สุดลงจะมีการเอาผ้าขาวที่มีกระดาษ
สะเดาะเคราะห์ขึ้นจากลาเรือ จากนั้นมัดปากถุงด้วยด้ายขาว นาไปทาพิธีกรรมทางศาสนาต่อที่
วัดโพธิ์ และวัดแจ้ง ในจังหวัดสงขลา ก่อนเอาเคราะห์ไปลอยทะเลต่อไปคล้ายการลอยอังคารก็
ถือเป็นอันเสร็จพิธี เรือนพเคราะห์นี้นักศึกษา”
******* คาถาบูชาทวดช้าง : (สาหรับใช้ในพิธีเซ่นสรวง หรือการแก้บน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๐๙
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
โอมคชชะ เทวะปูชัง สิทธิกิจจัง
ภะวันตุเม สัพพะภะยัง วินาศสันตุ
โอมประสิทธิการ สะวะโหม

ภำพที่ ๕.๗ ทวดช้าง “พ่อพลายแก้ว” และ “แม่พังงา”
ที่มำ : ผู้วิจัย

ภาพประกอบ (บน) ทวดช้าง “พ่อพลายแก้ว” และ “แม่พังงา” (ล่าง) เครื่องเซ่นทวดช้าง
ส่วนใหญ่เน้นผักและผลไม้ตามฤดูกาล แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือกล้วยกับอ้อย

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๑๐

ภำพที่ ๕.๘ เครื่องเซ่นทวดช้าง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ที่มำ : ผู้วิจัย

เครื่องเซ่นทวดช้างแบบแปลกๆในปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๐) (บน) การเซ่นสรวงด้วยกุ้งต้ม (ล่าง)
การเซ่นสรวงด้วยปลาย่างขมิ้นและปูต้ม

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๑๑

ภำพที่ ๕.๙ (บน)การร าถวายแบบมโนราห์ (ล่ า ง)การร าถวายของนั ก ศึ ก ษาคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยรังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่มำ : ผู้วิจัย

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๑๒

ภำพที่ ๕.๑๐ พิธีกรรมการบวงสรวงทวดช้างตามขนบของฮินดู
ที่มำ : ผู้วิจัย

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๑๓

พระเเม่งูจงอำงพวงทองพวงเงินอุมำเทวี
พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี คือ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เกิ ด จากแนวคิ ด การผสมผสานรากทางความเชื่ อ ร่ วมกั น ในศาสนาผี ( animism),
ศาสนาผี บ รรพบุ รุ ษ หรือ วิญ ญาณบรรพบุ รุษ (ancestor worship), ศาสนาพุ ท ธ(Buddhism),
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู(Hinduism), และศาสนาอิสลาม(Islam) ถือเป็นกระบวนทัศน์ที่เกื้อหนุนกัน
ของผู้คนในพื้นที่ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อย่างน่าสนใจ จากการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสำวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของประติมากรรมเคารพบูชาพระเเม่งูจงอาง
พวงทองพวงเงิ นอุมาเทวี ตั้ งอยู่ภายในศาลสถิตบูช าภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 78
ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยวัดแห่งนี้มีประวัติที่น่าสนใจ ดังนี้
ประวัติวัดเขาน้อย (ข้อมูลจาก จุลสารเผยแพร่วัดเขาน้อย) : ตั้งอยู่ที่บ้านบนเมือง หมู่
78
ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน
ตั้งวัดเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ห่า งจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ระหว่างสาม
แยกการท่าเรือน้าลึกสงขลา กับสะพานติณสูลานนท์ เกาะยอ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 500
เมตร เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณยุคพุทธศาสนามหายานแห่งศรีวิชัย ต่อมาเมืองสงขลาได้ตั้งขึ้น
ที่เขาค่ายม่วง หรือที่เรียกว่า “เมืองสงขลาหัวเขาแดง” ซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนกลาง วัดเขาน้อยได้กลับกลายสภาพเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่อาศัย เป็นเวลาช้านาน
เพิ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา อีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (หลังจากเมืองสงขลา
หัวเขาแดงหมดสภาพจากการเมือง) วัดเขาน้อย มีปูชนียสถานและปูชะนีวัตถุที่สาคัญคือ
เจดีย์วัดเขาน้อย: ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย เป็นเจดีย์ไม่เจือปูน การเรียงอิฐเป็นแบบไม่มี
ระบบ อันเป็นแบบช่างสมัยศรีวิชัย ราวพุทธศตวรรษที่ 13 -18 ฐานเจดีย์เป็นรูปเหลี่ยมจัตุรัสย่อ
มุมกว้าง-ยาว ประมาณ 20 เมตร องค์เจดี ย์ปรักหักพังเหลือเพียงฐานซึ่งมีซุ้มประตูคูหาแบบรูป
โค้งแหลม ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ฝีมือช่างท้องถิ่นสมัยอยุธยาอยู่ที่มุมทั้ง 4
ของฐาน จากการขุดแต่งบูรณะของสานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2529 ปรากฏว่า
ได้พบหลักฐานต่าง ๆ จานวนมาก เช่น หินแกะสลักเป็นลวดลาย และใบหน้าของบุคคล เป็นต้น
ภาพแกะสลักเหล่านี้มีรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11)
ของอินเดียแสดงว่าสถูป เจดีย์ องค์นี้ค งจะสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีและศรีวิชั ย ในระหว่างพุท ธ
ศตวรรษที่ 13-14 แล้วชิ้นส่วนของภาพแกะสลักเหล่านี้ได้ถูกนามาใช้ประกอบเป็นภาพประดับสถูป
เจดีย์อีกครั้งหนึ่งในคราวต่อเติมระยะหลังราวพุทธศตวรรษที่ 18-20 ซึ่งเป็นสมัยอยุธยาตอนต้น
ครั้งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมสถูปเจดีย์องค์นี้อีกตามหลักฐานที่ปรากฏ
ชวนให้เข้าใจได้ว่าเจดีย์วั ดเขาน้อยองค์นี้ได้รับการบูรณะต่อเติมซับซ้อนกันมาหลายยุคหลายสมัย
เป็นเวลานานหลายร้อยปี ปัจจุบันยังเหลือไว้เพียงส่วนฐานเป็นพยานให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
แต่ในอดีต
ใบเสมาหิ นทรายแดง : ซึ่ง นิย มกันมากในสมัย อยุธยา เป็ นชิ้ น ส่วนของหลักพั ท ธสีม า
อุโบสถวัดเขาน้อย ซึ่งเหลืออยู่ที่บริเวณอุโบสถหลังเก่าเพียง 2 ใบ ปัจจุบันได้เก็บรักษาและจัด
แสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา
พระพุทธรูปสาริด: ขุดพบที่เชิงเขาน้อย ตรงบริเวณกุฏิอดีตเจ้าอาวาส (ถูกรื้อถอนออก
หมดแล้ว) เป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัยประทับยืนบนฐานบัวหงาย ปู ชนียวัตถุสถานวัดเขา
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น้อย เป็นหลักฐานสาคัญ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒ นธรรม ได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อพ.ศ.2525 (อ้างอิงจาก : จุลสารเผยแพร่วัด
เขาน้อย)
ศาลพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวีถือเป็นศาลที่เพิ่งถือกาเนิดขึ้ นใหม่เมื่อราวสิบ
กว่าปีที่ผ่านมานี่เอง โดยน่าจะสร้างขึ้นเป็นศาลในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 ที่ตั้งของศาลอยู่
บริเวณเนินเขาติดกับบันไดทางขึ้นเขาน้อย ตัวศาลสร้างด้วยปูนกึ่งไม้ มีฐานยกสูงประมาณ 100
เซนติเมตร มีเสาทาด้วยปูนสี่ต้น และหลังคาโครงสร้างไม้ปูทับด้ วยกระเบื้องดินเผา เป็นศาลที่
เปิ ด โล่ ง ทั้ ง สี่ ทิ ศ มี พ วงมาลั ย ดอกดาวเรื อ งหรื อ Tagetes แขวนไว้ ร อบทิ ศ ตามคติ อ ย่ า งฮิ น ดู
ภายในตั้งรูปประติมากรรมเคารพบูชาพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวีอยู่ตรงกลางศาล
รูปประติมากรรมเคารพบูชาพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี ลั กษณะเป็นงาน
ประติมากรรมแบบอิสระ สูงจากฐานและฐานไม้ชั้นที่สองขึ้นมาประมาณ 75 เซนติเมตรและ 20
เซนติเมตรตามลาดับ พระแม่ฯแสดงรูปลักษณ์เป็นงูจงอางขนาดใหญ่ลาตัวจรดปลายหางเป็นสี
เขียวเข้ม ตาแดงปากแดงลิ้นแดง มีเขี้ยวเป็นสีเงิน มีใบหน้าของพระแม่ศรีอุมาเทวี “ปางมหา
กาลีเทวี” โผล่ออกมาบริเวณใต้หัวของงูจงอางด้วย ลักษณะของใบหน้าพระแม่ศรีอุมาเทวีปางมหา
กาลีเทวี ทรงชฎาแบบแขกฮินดู ผิวสีฟ้า และแลบลิ้นตามคติฮินดู มีผ้าสีเนื้อและสีม่วงพันไว้
รอบคองู เหนือศีรษะของพระแม่และงูจงอางมีผ้ากันฝุ่นและฝน เป็นผ้าป้องปกเหนือเศียรแบบ
พระพุทธรูปในพุทธศาสนา รอบองค์พระแม่มีการวางเครื่องเซ่นทั้งในแบบลัทธิบูชาผี , บูชาผีบรรพ
บุรุษ, การบูชาตามหลักศาสนาพุทธ, ฮินดู, และอิสลาม
เสำวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับพระเเม่งูจงอางพวงทองพวง
เงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุ มาเทวี ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านบนเมือง หมู่ 78
ตาบลหัวเขา
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่วิจัย
เก็บข้อมูล-สัมภาษณ์ แม่ชีอัครามณี ไชยมนตรี , คุณขันธ์แก้ว อนันตกูล และชาวบ้านในพื้นที่ (ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561) พอที่จะสรุปได้ดังนี้
เป็นตานานเกี่ยวกับ แม่งูจงอางที่ลงมาจากเขาน้อยตอนกลางคืน(ในนิมิตของผู้ทรงศีล)
โดยแม่งูเลื้อยลงมาจากเขาน้อยได้ก็เข้ามาเจอกับผู้ทรงศีลที่กาลังบาเพ็ญเพียรอยู่บริเวณเนินเขา
พอดี แม่ งู จ งอางบอกกั บ ผู้ ท รงศี ล ว่ า ตนนั้ น เป็ น ทั้ ง พุ ท ธ-ฮิ น ดู -และแขก จะช่ ว ยท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนา จะทาให้สถานที่เเห่งนี้ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสืบไปได้ ขอให้
ท่านและชาวบ้านช่วยกันสร้างรูปเคารพบูชาของเราไว้ให้สถิต ณ ตรงจุดที่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และ
ก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เคียงกัน จากนั้นแม่งูจงอางก็สาแดงร่างเป็นนาคพันเศียรเพื่อให้ผู้ทรงศีล
ได้รับรู้แล้วอันตรธานหายไป หลายปีต่อมาแม่ชีอัครามณี ไชยมนตรี , คุณขันธ์แก้ว อนันตกูล และ
ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ร่วมกันออกสืบหาบริเวณที่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เคียง
กันตามคาบอกเล่า แล้ วจึง จัด พิ ธีบ วงสรวงพระแม่ งู จงอางและก่อสร้างศาลส าหรับ สถิต บู ช า
“พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี” ตามความต้องการของท่านจนแล้วเสร็จ
นานวันผ่านพ้นไป เพราะความเชื่อที่ว่า “พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวีสามารถ
รักษาโรคได้ทุกชนิด” จึงปรากฏผู้คนจากทุกศาสนาหลั่งไหลกันเข้ามาทาการบวงสรวงพระแม่ที่ศาล
แห่งนี้กันอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เล่าลือกันปากต่อปากว่าผู้คนจะแน่น
เป็นพิเศษ ศาลแห่ง นี้จึงมีทั้งการเข้าทรงของทางสายศาสนาผี( animism), ศาสนาผีบ รรพบุรุษ
หรือวิญญาณบรรพบุรุษ (ancestor worship), ศาสนาพุทธ(Buddhism), ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
(Hinduism), และศาสนาอิ สลาม(Islam) เพื่ อ ท าการปัด เป่ าสิ่ ง ไม่ ดี ให้ อ อกไปจากกายร่าง และ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือผีร้าย
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“ลูกหลานที่นับถือศาสนาอิสลามก็มาไหว้พระแม่เช่นกัน” เรื่องนี้เป็นคายืนยันจากปากของผู้
มี ศ รั ท ธาอย่ า งแรงกล้ า ต่ อ พระแม่ งู จ งอางท่ า นหนึ่ ง ที่ เ คยให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ วิ จั ย เรื่ อ งนี้ ถื อ เป็ น
ปรากฏการณ์ทางความเชื่อที่ดูแล้วอาจแปลกในสายตาของคนปกติทั่วไป แต่สามารถเข้ามาพบ
เห็นได้แทบทุกวันที่วัดเขาน้อยแห่งนี้ เมื่อทั้งชาวพุทธและมุสลิมที่เชื่อว่าเป็นลูกหลานของพระเเม่งู
จงอางพวงทองพวงเงินอุ มาเทวีต่างพากันมาบริจาคทานช่วยกันทานุบารุงสถานที่แห่งนี้กันอย่าง
หนาตา บ้างก็มาบริจาคทานเพื่อให้ทางวัดใช้สาหรับจัดสร้างยารักษาโรค มีการตั้ง “สมุดบุญ ”
แยกเป็นสองสาย คือ สายพุทธจะอยู่ฝั่งซ้าย สายอิสลามจะอยู่ฝั่งขวา โดยทั้งสองสายสามารถ
เข้ามาทาบุญหรือขอให้พระแม่รักษาโรคร่วมกันได้ดังนิมิตรที่เคยกล่าวไว้ว่า “จะทาให้สถานที่เเห่งนี้
ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสืบไป”
สืบเนื่องจากการที่ทวดงูตนนี้มีหน้าของพระแม่ศรีอุมาเทวีปางมหากาลีปรากฏอยู่บริเวณใต้
หัวของงูจงอาง จึงขอหยิบยกบทความชุด “กาลี” จากวิกิพีเดีย สารานุ กรมเสรี ซึ่งได้อธิบายว่า
ใบหน้าของพระแม่ศรีอุมาเทวีปางมหากาลีนั้นตามตานานของทางฝั่งฮินดูเชื่อว่าคือ “พระแม่กาลี”
หรือ “กาลิกา” (काली, Kālī, แปลว่า หญิงดา) เป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู มีกายสีดาสนิท มีลักษณะดุร้าย มี 10 พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้น
ยาวถึงทรวงอก ที่ริมฝีปากมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีงูใหญ่ร้อย
คาดองค์ดั่งสังวาลย์
พระแม่กาลี หรือ เจ้าแม่กาลี มีอานาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง มีเทวา
นุภาพอันแรงกล้า สร้างความวิบัติแก่เหล่าอสูรอย่างรุนแรง เด็ดขาด แฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัว
ผู้บูชาพระแม่กาลีอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พระแม่จะประทานความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ
และอานาจเหนือผู้อื่น
พระแม่กาลียังมีพลังอานาจในการขจัดคุณไสย ลบล้างไสยเวทย์ด้านมืด หากบุคคลใด
ถูกกระทาทางไสยศาสตร์ เมื่อผู้นั้นได้สวดบูชาอ้อนวอนต่อพระองค์ท่านแล้ว พระองค์ท่านก็มัก
ให้ พ ร ขจั ด สิ่ ง อาถรรพ์ ชั่ วร้ ายให้ ม ลายหายไป และประทานสิ่ ง ที่ เป็ น ไปได้ ย ากให้ ได้ รั บ อย่ า ง
ง่ายดาย
ผู้ใดกระทาการสวดบูชา สรรเสริญ และถวายเครื่องสังเวยแด่พระแม่กาลีเป็นประจา
พระองค์ท่านจะประทานความปลอดภัยมาสู่ผู้นั้น ทรงดลบันดาลให้เกิดความสันติผาสุกแก่ผู้ครอง
เรือนทั่วไป คุ้มครองผู้บูชาจากภยันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรง
พระแม่กาลีทรงมีบุคลิกภาพที่ยากแก่การเข้าใจ มีความลึกลับที่สุดในบรรดาเทพเทวาทั้ง
ปวง
พระนางมี ความดุดั น เกรี้ยวกราด รูป ลักษณ์ และอุป นิสัย ล้วนเต็ มไปด้ วยความน่ า
สะพรึงกลัว แต่พระนางก็จะทาลายเฉพาะอสูร ปีศาจ และมนุษ ย์ที่กระทาการชั่วร้ายเท่านั้น
เนื่อ งจากพระแม่ กาลี ก็คื อเทพ และเทพก็ มักปกป้ องคุ้ม ครองผู้ก ระท าความดี เช่ นเดีย วกัน ทุ ก
พระองค์ ฉะนั้นแม้ผู้ที่บูชาพระแม่อย่างเคร่งครัด แต่เป็นคนที่ไม่ดี มีความคิดที่ชั่วร้าย เอารัด
เอาเปรียบผู้อื่น พระแม่ท่านก็จะทาลายบุคคลผู้นั้นเสียโดยไม่ละเว้น ผู้ที่มีจิตใจไม่มั่นคงกาลัง
ประสบหรือผ่านพ้นจากเหตุการณ์ ร้ายแรงทาให้จิตใจอ่อนแอ สามารถกระทาการบูชาพระองค์
เพื่อขอความเข้มแข็ง และเด็ดขาด ผู้ที่เจอคุณไสย และถูกเบียดเบียนจากพลังงานชั่วร้ายหรือ
อานาจไม่ดีทั้งจากมนุษย์และอมนุษย์ สามารถขอพระเมตตาจากพรหมวิหารธรรมของท่าน ขจัด
และทาลายให้พินาศสิ้น ผู้ที่ฝันร้าย เจออวมงคล นิมิตอันเป็นเหตุไม่ดี มีประการต่างๆ สามารถ
กระทาการบูชาด้วยประทีปสีแดงและดา ช่วยปั ดเป่าให้มลายหายไป ผู้ที่มีโรคร้ายแรงยากแก่
การรักษา สามารถกระทาปฏิบัติบูชา อันจะกล่าวภายหลัง เพื่อหาหนทางบรรเทาโรคภัยได้ ผู้
ที่ผิดหวังในรัก รักเพศเดียวกัน รักซ้อนรักแทรก สามารถกระทาปฏิบัติบูชาและบูชาเทวรูปประ
จาองค์ท่านได้เพื่อความสมหวังทั้งปวง นอกจากนั้น ท่านยังเด่นในเรื่องการให้โชคลาภและยศฐา
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บันดาศักดิ์ด้วย พระมหาเทวีท่านโปรดปรานการบูชา
ด้วยประทีปหรืออัคนี(อารตีไฟ)
ปูเทวรุปด้วยผ้าแดงหรือสีดาก็ได้ (สามารถใช้ สีเงินหรือสีขาว เพื่อระลึกถึง พรหมวิหารธรรมของ
พระองค์ได้ด้วย)
ตานานกล่าวว่า พระอุ มาซึ่งอยู่ในปางอัมพิกา พระสิริโฉมงดงามเสด็จสู่สนามรบ เมื่อ
เหล่าอสูรได้เห็นก็พยายามจะได้นางเป็นชายา แต่นางได้ต่อสู้กับเหล่าอสูรด้วยความพิโรธ ในปาง
พระแม่กาลีจนอสูรทั้งหลายตายจนเกือบหมด เหลือเพียงมาธูอสูร ที่ทรงสังหารอย่างไรก็ไม่ตาย
เพราะเคยได้รับ พรจากพระศิวะให้มีชีวิตเป็นอมตะ หากเลือดหยดถึงพื้นดินก็จะเกิดเป็นอสูรอีก
มากมายไม่สิ้นสุด ร้อนถึงพระศิวะ ทรงประทานวิธีให้พระแม่กาลีดื่มเลือดอสูรทุกครั้งอย่าให้ตก
ถึงดิน มาธูอสูรจึงถึงแก่ความตาย
หลังจากชนะอสูรมาธู พระนางทรงดีพระทัย กระโดดเต้นเพื่อฉลองชัยชนะ แต่ด้วยตบะ
อันแรงกล้าทาให้เกิดความเดือดร้อนต่อด้วยโลกธาตุทั้งปวง เมื่อพระนางกระทืบพระบาทพระศิวะ
จะเข้าห้ามปรามก็เกรงความดุร้ายของพระนาง จึงใช้อุบายทรงทอดพระกายลงบนพื้นที่พระนาง
จะกระทืบพระบาท เมื่อพระกาลีเห็นพระศิวะที่พื้น ด้วยปางหนึ่งที่เป็นพระปารวตี ซึ่งรักและภั กดี
ในพระศิวะยิ่ง ก็ทรงชะงัก และแลบลิ้นด้วยความขวยเขิน
การบูชาพระแม่กาลี ต้องใช้เลือดบริสุทธิ์ ในอดีตมีการใช้หญิงพรหมจารีย์ไปบูชายัญด้วย
เลือดจากลาคอ แต่เมื่ออังกฤษเข้าปกครองอินเดีย ได้สั่งห้ามการฆ่าคนเพื่อบูชายัญ ปัจจุบันนี้
การบูชาพระแม่กาลีใช้เลือดแพะแทน
จากการที่พระแม่กาลีเป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวีที่ดุร้าย มีรูปลักษณ์คล้ายปีศาจและใช้
เลือดและชีวิตในการบูชายัญ จึงมีความเข้าใจผิดกันว่าพระแม่กาลีเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้าย
ในสานวนภาษาไทยจึงมีคาว่า “กาลี ” ซึ่งหมายความว่า สิ่งที่ชั่วร้าย เช่น “กาลีบ้านกาลี เมือง”
หมายถึง “สิ่งที่ชั่วร้ายต่อบ้านเมือง” เป็นต้น บ้างก็ว่าเจ้าแม่กาลีเป็นเทพเจ้าที่โจรบูชา แต่แท้ที่จริง
แล้ว ถ้าคนไม่ดีบูชาเจ้าแม่กาลี ก็จะมีอันเป็นไปในเร็ววัน (อ้างอิงจาก : บทความชุด “กาลี” จากวิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี)
เสำวัฒนธรรมต้นสำม(องค์กำร) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวง
ทองพวงเงินอุมา ในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 78 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
มีดังนี้
- แม่ชีอัครามณี ไชยมนตรี, คุณขันธ์แก้ว อนันตกูล และชาวบ้านในพื้นที่ (ร่วมกันจัดระดม
ทุนสร้างอาคารภายในวัดเขาน้อย หลายครั้ง, มีการทาบุญโลงศพสาหรับผู้ยากไร้ และอื่นๆ)
- พระภิกษุ สงฆ์ ภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 78 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
- เทศบาลเมืองสิงหนคร (ทม.สิงหนคร) อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เสำวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีกำร) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอาง
พวงทองพวงเงินอุมาเทวี ภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ขั้นตอนการบูชาขั้นพื้นฐาน(ตามระเบียบของทางวัดเขาน้อยและตาหนักพระแม่งูจงอาง)
( 1. ) ทอนดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู ชุดละ 20 บาท
( 2. ) นาหมากพลู ธูป เทียน ดอกไม้ พร้อมค่าราด 12 บาท วางในพานบูชาหน้าพระแม่
(ห้ามวางที่พื้น)

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๑๗
( 3. ) นาธูป เทียน ที่บูชาเสร็จแล้วไปจุดบูชาที่หน้าพระแม่งูจงอาง 5 ก้าน เทียน 1 เล่ม
และจุดบูชาที่พระพุทธรูปทางขึ้นเจดีย์ 3 ก้าน เทียน 1 เล่ม
( 4. ) กลับเข้ามาด้านในตาหนัก บริจาคหนี้สงฆ์ตามศรัทธา
การ “บน” และการ “แก้บ น” แด่พ ระเเม่งู จงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงู
จงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวีภายในวัดเขาน้อย เท่าที่สังเกตโดยเคร่าๆจากสิ่งของที่นามาแก้บน
ภายในศาล อาทิเช่น
- แก้บนด้วยการถวายรูปปั้นกุมาร
- แก้บนด้วยน้าอัดลม (น้าสีอะไรก็ได้)
- การแก้บนด้วยน้าเปล่า (ให้นาน้าเปล่าใส่แก้ว 10 แก้ววางบนถาด แล้วถวายต่อทวด)
- แก้บนด้วยน้าส้มคั้น
- การแก้บนด้วยหมาก-พลู และดอกดาวเรือง
- การแก้บน หรือสะเดาะเคราะห์ด้วยของดาประเภทต่างๆ (เช่น ซีอิ้วดา, ยาแก้ไอน้าดา,
และขนมเปียกปูนสีดา เป็นต้น)
- แก้บนด้วยพวงมาลัยดอกรัก
- แก้บนด้วยการปิดทองคาเปลวบนตัวพระแม่งูจงอาง
- แก้บนด้วยข้าวเหนียวหน้าสังขยา
- แก้บนด้วยขนมไทยต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด และขนมชั้น
- แก้บนด้วยการถวายน้ามันพืช (สาหรับจุดไฟหน้าศาลพระแม่งูจงอาง)
- แก้บนด้วยการถวายรูปปั้นไก่ (พบอยู่รายล้อมศาล)
- แก้บนด้วยการอุดหนุนปัจจัยของทางวัด เช่น ซื้อว่านสารพัดพิษ (ยาสาหรับทานวดตัว)
- สาหรับ ผู้ที่ นับ ถื อศาสนาฮินดู วิธีการบูช าเจ้าแม่กาลีจะต้ องถวายน้ า นม ดอกไม้
ผลไม้
โดยดอกไม้ที่พระแม่โปรดปรานคือ ดอกชบาแด ง ผู้บูชาต้องสวดบทบูชาเจ้าแม่
กาลีทั้งเช้าเย็นว่า
“โอม ศรี มหากาลิกาไย นะมะห์” หรือ “โอม เจมาตากาลี โอม สตี
เยมา ตา กาลี โอม ศรี มหากาลี มาตา นมัช ” จากนั้นจึงทาสมาธิถวายแก่องค์พระแม่เพื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับพระแม่
- สาหรับพี่น้องชาวมุสลิม ให้แก้บนด้วยการถวาย “ข้าวหมกไก่” แก่พระแม่งูจงอาง
**** อนึ่ง สาหรับการบวงสรวงศาลพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงู
จงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี จะมีการบวงสรวงใหญ่ปีละครั้งในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน
ของทุกปี (จัดในวันเดียวกับพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์บนเขาน้อย)
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ภำพที่ ๕.๑๑ ตาหนักพระแม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี

ตาหนักพระแม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี
ตั้งอยูภ่ ายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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ภำพที่ ๕.๑๒ รูปประติมากรรมเคารพบูชาพระแม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี

รูปประติมากรรมเคารพบูชาพระแม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอาง
พวงทองพวงเงินอุมาเทวี ตั้งอยู่ภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา
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ภำพที่ ๕.๑๓ (ภาพบน) การแก้บนด้วยขอดาคือ “ซีอิ้วดา” และ(ภาพล่าง) การแก้บนของ

ชาวไทยมุสลิมด้วย “ข้าวหมกไก่”
การแก้บนด้วยขอดาคือ “ซีอิ้วดา” และ(ภาพล่าง) การแก้บนของชาวไทยมุสลิมด้วย “ข้าว
หมกไก่” แด่พระแม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี
ภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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ภำพที่ ๕.๑๔ สมุดบันทึกบุญที่ทาร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

มอบแด่รูปประติมากรรมเคารพบูชาพระแม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงู
จงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี ภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา

ปู่ทวดหัวเขำเเดง
ปู่ทวดหัวเขาแดง คือ รูปแบบคตินิยมในแนวทางผสมผสาน ว่าด้วยความเชื่อในแบบพุทธ
นิกายมหายานผสมเข้ากับรากความเชื่อดั้งเดิมของชาวสงขลา(ศาสนาผี) จนกลายมาเป็นศาลทวด
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หัวเขาแดงอันเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนที่นี่ตราบปัจจุบัน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
ตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสำวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของปู่ทวดหัวเขาแดง ตั้งอยู่ภายในศาลตามแบบ
คติจีนนิยม ศาลอยู่ตรงหลืบถ้าปลายหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หน้าศาลฝั่งซ้ายเป็นรูปประติมากรรมพญาเสือขนาดเท่าเสือจริงมีผ้าเจ็ดสีผูกบูชาไว้ที่คอ หน้าศาล
ฝั่งขวาเป็นรูปจระเข้ยาวประมาณ 3 เมตรมีผ้าเจ็ดสีผูกบูชาไว้ที่ “ก้อนขี้หมา” (บริเวณจมูก) ตัว
ศาลมีหลังคาทรงจีนประดับ ด้วยพญามังกรล่อแก้ว ประตูทางเข้าเป็นเหล็กดัดฉาบด้วยสีแดง
กาแพงก็ฉาบด้วยสีแดงตามคตินิยมแบบจีนเช่นกัน มีป้ายติดไว้ตรงคานประตูกากับไว้ว่า “ปู่ทวดหัว
เขาแดง”
ประติมากรรมรูปปู่ทวดหั วเขาแดงตั้งอยู่ตรงกลางศาลบนฐานยกสูงจากพื้นประมาณ 75
เซนติเมตร รูปประติมากรรมรับอิทธิพลแบบจีนเป็นหลัก โดยปั้นเป็นรูปชายไว้หนวด ไว้ผมสั้น
นั่งสมาธิอยู่บนฐานปูน ใส่กางเกงขายาวและใส่เสื้อแขนยาวที่เรียกว่า “ถังจวง” (เสื้อทรงจีน) มี
ผ้าคลุมสีแดง-ขอบเขียว-ริบบิ้นผูกสีเหลืองคลุมกายไว้ นอกจากประติมากรรมปู่ทวดหัวเขาแดง
แล้วยังปรากฏเทพศักดิ์สิทธิ์ของจีนอีกหลายองค์ห้อมล้อมตัวท่าน อาทิ “พระเอ็งบ้วนต๊ะ” เทพเจ้า
ฝ่ายบุ๋นที่ชาวจีนต่างนับถือ
เสำวัฒ นธรรมต้ นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับ ปู่ทวดหัวเขาแดงของชาว
ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
“ทวดจระเข้ ” ที่ หั วเขาแดง ตามความเชื่ อของชาวบ้ านในต าหั วเขา อาเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา ล้วนมีความเชื่อในเรื่องอานาจความศักดิ์สิทธิ์ของทวดหัวเขาแดงกันทั้งสิ้นว่าเป็น
ประดุจดั่งเทวดาประจาสถานที่อันพานักอยู่ในบริเวณหัวเขาแดง หากใครต้องการอะไรก็ขอให้มา
ทาการ “บน” ก็จะได้สมดั่งใจต้องการ ดังมีตานานพื้นบ้านเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ทวดหัวเขา
แดงเดิมเป็นชายชราชาวจีนเดินทางมาจากผืนแผ่นดินใหญ่ มุ่งสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยเรือ
สาเภาขนาดใหญ่ ด้วยเป็นคนมีค วามเลื่อมใสศรัทธาในพระพุท ธศาสนายิ่ง จึงนาทรัพ ย์สมบั ติ
จานวนมหาศาลติดมาด้วย เพื่อนามาร่วมบรรจุลงในพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่โชค
ไม่ดีที่เรือสาเภามาล่มบริเวณปากน้าทางเข้าเมืองสงขลาเสียก่อน ดวงวิญญาณของท่านเมื่อตาย
ไปก็มิได้หนีหายไปไหน ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวในรูปของจระเข้ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า
“จระเข้ทวด” หรือ “ทวดจระเข้” และเชื่อกันว่าทวดหัวเขาแดงในรูปของจระเข้ใหญ่จะคอยมาเฝ้า
ปากน้าเมืองสงขลา คอยดูแลชาวบ้านมิให้เกิดอันตรายจากสัตว์ร้ายต่างๆได้ รวมทั้งป้องกันคลื่น
ลมในทะเลให้ชาวบ้านยามออกเรือหาปลา ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวจะออกเรือจับ
ปลาหรือสัตว์น้าใดๆ ก็ตาม จึงต้องบอกกล่าวขอความคุ้มครองจากทวดหัวเขาแดงก่อนเสมอ ด้วย
การลอยหมากพลู บ้างก็จุดประทัดก่อนออกเรือ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวก็ยังมีให้
เห็นอยู่
รูปลักษณะของทวดจระเข้จากคาเล่าลือรวมถึงตานานชาวบ้านเล่าปากต่อปาก รุ่นสู่รุ่น
มาว่า
ทวดจระเข้มีลักษณะเป็นจระเข้ใหญ่ มีดวงตาเป็นสีแดงสุกหากได้จ้องมองในยามค่า
คืนจะดูคล้ายเปลวไฟสองดวงลุกไหม้แลดูน่าเกรงขาม ทวดจระเข้มีลักษณะของส่วนลาตัวที่ใหญ่
และยาวมาก ตามคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ชาวเลใน จังหวัดสงขลาว่า ทวดหัวเขาแดงที่แสดง
อยู่ในรูปของจระเข้ใหญ่นั้นมีลักษณะที่ใหญ่มาก พอๆกับเรือหาปลา แต่ครั้นพอจ้องมองดูไปนานๆ
เข้าทวดก็จะหายไปกับความมืด
อนึ่ง ชาวบ้านในตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า ใน
ความเชื่อของผู้คนที่นี่ปู่ทวดหัวเขาแดงนอกจากจะสามารถกลายร่างเป็นจระเข้ใหญ่ หรือ “เข้เจ้า”
ได้แล้ว นอกจากนั้นยังเชื่อด้วยว่าท่านมีฤทธิ์สามารถแปลงเป็นพญาเสือโคร่งหรือ “เสือทวด” ได้อีก
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ด้วย แต่เป็นเสือที่ดีคือไม่ทาร้ายใคร เป็นเสือที่คอยปกป้องลูกหลานผู้คนในย่านนี้ ที่สาคัญทวด
หั ว เขาแดงในร่ า งเสื อ ทวดและจระเข้ ท วดจะปกป้ อ งพระพุ ท ธศาสนาด้ ว ยชี วิ ต ท านุ บ ารุ ง ให้
เจริญก้าวหน้าชั่วกาลนาน
ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าทวดหัวเขาแดง
(อ้างอิงข้อมูลจากคุณณรงค์ ชื่นนิรันดร์ เเละ 5 สมาคมจีนสงขลา 宋卡府五屬會
館) มนุษย์ชาติมีความเชื่อมาแต่สมัยโบราณ เชื่อว่าธรรมชาตินั้นจะมีทวยเทพหรือ ทวด สิงสถิต
อยู่ เช่น ภูเขา ต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ คอยประสิทธิประสาทคุ้มครองและลงโทษ
แก่ผู้กระทาสิ่งที่ไม่ดีงามและไม่ถูกใจด้วยฉะนี้
ทวดหัวเขาแดง เป็นเทพที่สถิตอยู่ที่หัวเขาแดงปากน้าเมืองสงขลา และเป็นที่ยอมรั บนับ
ถือของคนทั่ วๆไปมาแต่สมัยโบราณว่า ทวดคอยอภิบ าลคุ้มครองปัองกันรักษาความปลอดภัย
ประสิทธิ์โชคลาภนานาประการแก่เมืองสงขลา ประชาชนชาวสงขลาและผู้ที่เดินทางผ่านไป-มา
ทั้งทางบกและทางทะเล
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตัวเมืองสงขลา ในขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านบ่อเตย
ตาบลหัวเขา เจ้าเมืองสงขลาและประชาชนที่ศรัทธาได้สร้างศาลาเป็นที่ประดิษฐาน สักการะ
ทวดเขาแดงขึ้นโดยถาวร ลักษณะการสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมจีน คล้ายศาลา หรือศาลเจ้า
มีความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมภายในประดิษฐานรูป จาลองของทวดเขาแดง และรูป
จาลองมีแกะสลักศิลปะจีนของ
เอ็งบ้วนต๊ะ ง้วนช้วย หรือ องค์ว่านต๊ะ เหยียนช้วย
ซึ่งเป็นเทพที่สาคัญองค์หนึ่งทางฝ่ายบุ๋น เป็นแม่ทัพที่ชาวจีนที่นับถือมาก
สมัยญี่ปุ่นขึ้น พ.ศ.2484 มีระเบิดลงมา 6 ลูกที่หน้าศาลของปู่ทวดหัวเขาแดง แต่ระเบิด
ไม่ปะทุ (ไม่ระเบิด) มีเรือญี่ปุ่นจอดอยู่ด้วยแต่ไม่ได้รับอันตราย และชาวสงขลาส่วนใหญ่จะ
หลบภัยอยู่ตามถ้า ซึ่งในปัจจุบันคือถ้าแม่นาง
ก่อนสมัยสงครามมีชาวไทยผู้หนึ่งได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศจีน เมื่อสงครามสงบลงทาง
ประเทศจีนก็ให้ชาวไทยผู้นี้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ชาวไทยผู้นี้ ชื่อ นางเผ็ก ไม่ทราบนามสกุล
ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2488 ในการเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยนี้ นาง
เผ็กได้อัญ เชิญ พระเอ็งบ้วนต๊ะ องค์เล็กมาด้วย 1 องค์ เพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย เมื่อ
เดินทางมาถึงสงขลา ก็ได้อัญ เชิญ พระเอ็งบ้วนต๊ะ ประดิษฐานไว้ ณ ศาลของปู่ทวดหัวเขาแดง
ต่อมาพระเอ็งบ้วนต๊ะ ได้อันตรธานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นเวลานานเท่าไรไม่ปรากฏ
ด้วยกาลเวลาราว 175 ปี ศาลาทวดหัวเขาแดงชารุดทรุดโทรมเป็นที่น่าสังเวช ดังนั้นใน
ปี พ.ศ.2516 นางเปีย ฮวดอุปัต ได้ขออนุญาตบูรณะศาลเจ้าแป๊ะกง (ศาลาทวดหัวเขาแดง) ต่อ
กองโบราณคดี
กรมศิลปากร ตามสาเนาหนังสือหน่วยศิลปากรที่ 1 รับที่ 174
ลว. วันที่ 17 สิงหาคม 2516 เวลา 10.00 น. พร้อมแบบแปลนตามสถาปัตยกรรมเดิม
เมื่อนางเปีย ได้เริ่มทาการบูรณะศาลเจ้า พระเอ็งบ้วนต๊ะ ได้ประทับทรง บอกให้ไปตาม
เอารูปปั้น หรือ กิมสิน กลับมา แล้วทางนางเปียได้ไปตามหาจนได้องค์พระกลับคืนมา โดยได้มา
จากบ้านของชาวจีนผู้หนึ่ง ที่ถนนเพชรคีรี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา ในขณะที่บูรณะศาล
เจ้ายังไม่แล้วเสร็จ ได้มีชาวจีนปีนังเดินทางมาที่อาเภอหาดใหญ่ นาพระเอ็งบ้วนต๊ะ องค์ใหญ่ มา
ประดิษ ฐาน ณ ศาลเจ้า จนกระทั่ง ศาลเจ้าบูรณะเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วมีพิธีสมโภชตาม
ประเพณีทุกปี มาจนถึงปัจจุบัน
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หลังจากที่ได้บูรณะศาลเจ้าของปู่ทวดหัวเขาแดงเสร็จแล้ว นางเปีย ก็ได้สร้างรูปปั้นของปู่
ทวดหั วเขาแดงเป็ นรูป ปั้ น ปู นขึ้น เพื่ อให้ ป ระชาชนชาวสงขลาและประชาชนทั่ วทุ ก จัง หวั ดที่ เดิ น
ทางผ่านไปมาได้สักการะ
ในปี พ.ศ.2517 ได้มีงานประจาปี มีพิธีลุยไฟ ณ ป่าสนแหลมทราย เป็นประจาทุกปี เป็น
เวลาถึง 6 ปี นางเปียได้เห็นว่ายุ่งยากเรื่องการเงิน เนื่องจากไม่ได้นารายได้ไปบูรณะศาลเจ้า นาง
เปียจึงได้สละสิทธิ์งานประจาปีทางป่าสน แล้วไปจัดงานประจาปี ของทวดเขาแดงทางฝั่งหัวเขา
แดงทุก ๆ ปี หลังจากเสร็จงานประจาปีของทวดหัวเขาแดง ทางฝั่งหัวเขาแดงแล้ว 2 วัน คณะผู้
จั ด งานทางป่ า สนได้ ไ ปยื ม องค์ ท วดและอั ญ เชิ ญ องค์ ท วดหั ว เขาแดงมาเพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้
สักการะบูชาในงานประจาปีของป่าสนเมื่อเสร็จงานแล้วจึงได้อัญเชิญองค์ปู่ทวดหั วเขาแดงกลับคืนสู่
ศาล
ในปี พ.ศ.2522 นางเปียได้สร้างพระพิฆเนศวรเป็นรูปปูนปั้นขึ้น ประดิษฐานไว้ ณ ศาล
ของปู่ทวดหัวเขาแดง ในปี พ.ศ. 2525 นางเปีย ฮวดอุปัต ได้ชวนนายเม้ง แซ่โคว้ ร่วมกันสร้าง
ถ้าแม่นาง การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2527 และได้มีการแห่องค์ทวดและองค์พระรอบเมือง
สงขลาทุก ๆ ปี มาจนถึงทุกวันนี้
ปู่ ท วดหั ว เขาแดง คอยอภิ บ าลคุ้ ม ครองประชาชนชาวสงขลาให้ แ คล้ ว คลาดจากภั ย
ธรรมชาติ ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น ในปี พ.ศ. 2505 ได้ เกิ ด วาตภั ย ที่ แ หลมตะลุ ม พุ ก อ าเภอปากพนั ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พายุไต้ฝุ่นได้พัดเข้ามาที่ปากอ่าวสงขลา ปู่ทวดหัวเขาแดงและศักดิ์สิทธิ์
หลาย ๆ องค์ ได้ช่วยกันต้านทานไม่ให้ลมพายุไต้ฝุ่นพัดเข้าสู่เมืองสงขลา (อ้างอิงข้อมูลจากคุณ
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ เเละ 5 สมาคมจีนสงขลา 宋卡府五屬會館)
เสำวัฒนธรรมต้นสำม(องค์กำร) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับปู่ทวดหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
มีดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
- เทศบาลนครสงขลา จัดงานแห่งพระรอบเมืองและงาน “สมโภชทวดหัวเขาแดง” ทุกปี
โดยงานจัด ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลาสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่าง
วันที่ 12-18 พฤษภาคม ของทุกปี
- ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา และผู้และผู้มีจิตศรัทธาในทวดทุกคน
เสำวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีกำร) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับปู่ทวดหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จั งหวัด
สงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ
“บน” และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- เหล้าขาว เหล้าจีน (เป็นไห)
- ไก่ (ไก่ต้มทั้งตัว)
- การจุดลูกประทัดถวาย
- หัวหมู
- หมาก พลู
- ดอกไม้สด และพวงมาลัย
- ธูป เทียน น้าแดง
- อาหารคาวหวาน
- ยาเส้น
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- แต่ถ้าใครบนแล้วทุนหนาจะแก้บนด้วยการแสดงงิ้วจีนก็ได้ (ทวดจะชอบมากๆ)

ภำพที่ ๕.๑๕ ศาลปู่ทวดหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ที่มำ : ผู้วิจัย

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๒๖

ทวดตำหลวงรอง
ทวดตาหลวงรอง หรือ ทวดพ่ อตาหลวงรอง คื อคติแ ละรากความเชื่ อ เกี่ย วกับ “ทวด
ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถกลายร่างจากพระเป็นงูพญาตะบองหลาได้ ” (การกลายร่างจากพระภิกษุเป็นงู
จงอางขนาดใหญ่ )
ซึ่งถือเป็นคติประจาถิ่นที่ชาวบ้านสทิงหม้ อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธามาช้านาน เชื่อว่ารูป
เคารพบูชาของท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของผู้คนในย่านนี้ อีกทั้งยังเชื่อ
ร่วมกันว่า “ทวดตาหลวงรองจะช่วยป้องปกลูกหลานและผู้คน ณ ที่แห่งนี้ถ้าหากบูชาเซ่นสรวงทวด
อย่างบริสุทธิ์ใจ แต่หากกระทาการลบหลู่ดูหมิ่นทวดจะแช่งให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ” จากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสำวัฒ นธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของทวดตาหลวงรอง อยู่ภายในวัดโลการาม
บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สืบประวัติวัดโลการามจากหนังสือ
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 3 ได้ประวัติ ดังนี้ วัดโลการาม ตั้งอยู่เลขที่ 147 บ้านสทิงหม้อ
หมู่ที่ 4 ตาบลสทิงหม้อ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้ง
วั ด เนื้ อ ที่ 7 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา อาณาเขตบริ เวณวั ด ด้ า นหน้ า วั ด ยาว 134 เมตร
ด้านหลังยาว 122 เมตร ด้านข้างยาว 134 เมตร อีกด้านหนึ่งยาว 111 เมตรมีกาแพงคอนกรีต
โดยรอบวัด
พื้ น ที่ ตั้ ง วั ด เป็ น ที่ ร าบ อาคารเสนาสนะต่ า งๆมี อุ โ บสถกว้ า ง 9 เมตรยาว 15 เมตร
โครงสร้างคอนกรีตและไม้ ศาลาการเปรียญกว้าง 15.20 เมตร ยาว 28.50 เมตร โครงสร้างไม้
กุฏิสงฆ์จานวน 4 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้สองหลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้สองหลัง นอกจากนี้ยัง
มีหอระฆังก่ออิฐถือปูน และมีสุสาน สาหรับปูชนียวัตถุมีเจดีย์ สร้างโดยนายคง สัตถาวร
วัดโลการามสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2315 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ประมาณ พ.ศ. 2330 เจ้ า อาวาสนามว่ า พระครู ปั ญ ญาวรกิ จ (อ้ า งอิ ง จาก : ประวั ติ วั ด ทั่ ว
ราชอาณาจักร เล่ม 3 โดยกองพุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2527, หน้า
601)
ประวั ติ ก ารสร้า งรูป งานประติ ม ากรรมของทวดตาหลวงรอง : เล่ าสื บ ต่ อ กั น มาว่ า
สมัยก่อนปี พ.ศ. 2529 (ไม่สามารถระบุปีที่ชัดเจนได้) มีการปั้นรูปประติมากรรมของทวดไว้ครั้ง
แรกสาหรับให้ชาวบ้านในพื้นที่เซ่นสรวงบูชา-เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านสทิงหม้อ ตาบล
สทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยปั้นเป็นรูปงูพญาตะบองหลาสีขาว(งูจงอางสีขาว)
มีหงอนแดง หางแดง แผ่พังพานอย่างน่ายาเกรงไว้บริเวณใต้ต้นยางนาขนาดใหญ่ ฝั่งขวาของ
ประตูทางเข้าวัดโลการาม (เป็นประติมากรรมขนาดเล็กสาหรับเคารพบูชา) คนปั้นประติมากรรม
คือนายจู้ห้วน สุวรรณรัตน์ ชายผู้มีศรัทธาอันแรงกล้าต่อทวด หลังจากนั้นไม่นานต้นยางนาได้แห้ง
ตายลง ประกอบกับการผุกร่อนไปตามธรรมชาติของประติมากรรมและการโดนกิ่งแห้งของต้นยาง
นาหักโค่นตกลงมาใส่ ประติมากรรมจึงพังเสียหายทั้งหมด
ด้วยความเสียดาย นายจู้ห้วน สุวรรณรัตน์ จึงมีความคิดต้องการที่ จะสร้างรูปเคารพบูชา
ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งนี้ได้อาศัยระดมทุนจากชาวบ้านผู้ศรัทธาต่อทวดในพื้นที่ จนได้เงิน
มาก้อนหนึ่ง และย้ายมาปั้นรูปงานประติมากรรมกันที่ใหม่ คือตรงกลางระหว่างต้นยางนาสอง
ต้นเยื้องกับกุฏิของท่านเจ้าอาวาสวัดโลการามแทน แล้วปั้นเป็ นรูปงูพญาตะบองหลาแผ่พังพาน
คล้ า ยกั บ ครั้ง แรก แต่ ค รั้ ง นี้ ส ร้ า งเป็ น รู ป ประติ ม ากรรมขนาดใหญ่ มี ฐ านยกสู ง จากพื้ น 75
เซนติเมตร รูป งู สูง จากฐานขึ้นมาประมาณ 2 เมตร ลักษณะโดยสาคัญ แสดงรูป ของงู พ ญา
ตะบองหลาหรืองูจงอางขนาดใหญ่กาลังแผ่พังพานและม้วนลาตัว ปลายหางกระดกชี้ไปทางเบื้อง

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๒๗
ซ้าย-เฉียงขึ้นบนของต้นยางนา บนศีรษะของพญางูมีหงอนเป็นเปลวไฟสีแดง ปลายหางก็เช่นกัน
เป็นเปลวไฟลุกโชติช่วง มีจารึกที่ฐานว่า “พ่อตาหลวงรอง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2529”
30 ปีผ่านพ้นไป รูปงานประติมากรรมสามารถยืนหยัดท้าลมฝนและสภาวะอากาศอยู่ได้
จนถึงช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ก็ผุพังลงอีกครั้ง โดยในคราวนี้ประติมากรรมค่อยๆแตกหักออกเป็น
ชิ้นๆ จนทางวัดต้องไปหาช่างศิลป์มาทาการไหว้ทวดและขอซ่อมแซมอีกเป็นครั้งที่สาม หลังการ
ซ่อมแซมบูรณะประติม ากรรมทวดตาหลวงรองครั้ง ที่ สามเสร็จสิ้น รูป ประติมากรรมกลับ มา
เหมือนเก่าแทบทุกประการ ยกเว้นการทาสีบริเวณปลายหางของทวดในรอบนี้ใช้สีขาวบริสุทธิ์แทน
และมีการจัดหารูปประติมากรรมงูทวดขนาดเล็ก(สีทอง)มาวางไว้บนตักของทวดตาหลวงรอง โดย
เชื่ อ ว่าเป็ นงู บ ริวารหรือไม่ ก็ เพื่ อระลึ กว่าสมั ย ก่ อนทวดเคยเป็ น ประติ มากรรมขนาดเล็ ก มาก่ อ น
จากนั้นก็มีการจัดหาแท่นสาหรับบูชา, อ่างน้า, ตู้รับบริจาค, ผ้าเจ็ดสี, และพวงมาลัยดอกไม้มาพัน
รอบโคนต้นยางนาขนาดใหญ่ทั้งสองด้วย
เสำวั ฒ นธรรมต้ น สอง(องค์ ม ติ ) : คติ ท างความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ทวดตาหลวงรองของ
ชาวบ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียง มีดังนี้
ในบันทึกของ คุณาพร ไชยโรจน์ กล่าวอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของนายจู้ห้วน สุวรรณรัตน์(ผู้
ปั้นรูปงานประติมากรรม) ได้ความว่า ทวดงูพ่อตาหลวงรอง เป็นความเชื่อของชาวบ้านสทิงหม้อ
ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คือเชื่อและเคารพบูชาทวดงูพ่อตาหลวงรองหรือ
ทวดตารองว่าเป็นเทวดาอารักษ์ป ระจาหมู่บ้านที่คอยช่วยป้องปกรักษาบ้านสทิงหม้อให้ป กติสุข
ตราบปัจจุบัน ดังมีเล่าเอาไว้เป็นตานานว่า แต่เดิมท่านตาหลวงรองเป็นพระธุดงค์เดินทางมาจาก
ทางภาคเหนือ ท่านได้ปักกลดลงบริเวณที่เป็นวัดโลการามในปัจจุบัน จวบจนวาระสุดท้ายของ
ท่าน บริเวณที่ท่านมรณภาพปรากฏมีชาวบ้านเห็นพญางูขนาดใหญ่สีขาว ลาตัวเท่ากับลาต้นตาล
มีหงอนแดงตรงกลางหัวนอนขดตัวอยู่ในบริเวณที่ท่านตาหลวงรองมรณภาพ จึงล้วนเชื่อว่าท่านตา
หลวงรองได้กลายสภาพเป็นทวดงูไปเสียแล้ว ใครต้องการอะไรก็ขอให้มาทาการบนกับท่านก็จะได้
ดั่งใจหมาย อนึ่ง ต่อมาราวปี พ.ศ. 2529 ได้มีการสร้างรูปเคารพบูชาของท่านตาหลวงรองขึ้น
เป็นรูปทวดงูพ่อตาหลวงรองขนาดใหญ่อยู่บนฐานปูนสูงจากพื้นราว 2 เมตร บริเวณฐานมีจารึก
เอาไว้ ว่า “พ่ อ ตาหลวงรอง 9 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2529” ช่ างปั้ น เป็ น คนในพื้ น ที่ ชื่ อ นายจู้ ห้ ว น
สุวรรณรัตน์ อายุ 95 ปี(ถึงแก่กรรมราวปี พ.ศ. 2540)เป็นช่างปั้นงานประติมากรรมชิ้นนี้(อ้างอิง
จาก : ทวดในรูปสัตว์ โดยคุณาพร ไชยโรจน์, หน้าสรุปความ, 2549)
เอมอร บุญช่วย ได้บันทึกประวัติของทวดตาหลวงรองเอาไว้โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
สาราญ พรหมทัตโต และปลื้มใจ เกษตรสุนทร เอาไว้ดังนี้ ทวดตาหลวงรองจัดเป็นตานานและ
ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ทวดในรู ป สั ต ว์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ในรากความเชื่ อ ที่ ก ระจายตั ว อยู่ อ ย่ า ง
แพร่หลายในคาบสมุทรสทิงพระมาช้านาน เชื่อว่าทวดรองหรือทวดพ่อตาหลวงรองเป็นพระธุดงค์
เดินทางมาจากภาคเหนือ มาปักกลดที่เป็นวัดโลการามในปัจจุบันและมรณภาพลงที่นั่น ในเวลา
กลางคืนชาวบ้านจะเห็นเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนนอนอยู่บริเวณที่ท่านมรณภาพ จึงเชื่อว่าวิญญาณของ
ท่านได้กลายเป็ นงู ใหญ่ เฝ้าบริเวณนั้น อยู่ และเมื่ อมีผู้ที่ เดื อดร้อนเรื่องต่างๆไปบนบานขอความ
ช่วยเหลือสาเร็จ ก็เชื่อว่าเกิดจากอานาจของทวดรองหรือพ่อตาหลวงรอง จึงได้ร่วมกันปั้นรูปงูใหญ่
มีหงอนอยู่บนแท่นสูงจากพื้นไว้เป็นที่สักการบูชา (อ้างอิงจาก : เอมอร บุญช่วย ในหนังสือ ศึกษา
ตานานและความเชื่อที่เกี่ยวกับทวดในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2544, หน้า 67-68)
ด้านอิท ธิฤทธิ์ -เดชานุภาพของทวดตาหลวงรองที่ ป รากฏในเรื่อ งเล่ าและในต านานของ
ชาวบ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียง มี
ดังนี้

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๒๘
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าทวดตาหลวงรอง(งูทวด)เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองอย่าง “อจินไตย” คือ
เกิดขึ้นตรงนี้ และไม่สามารถหาคาตอบได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร รู้เพียงท่ านเกิดและเปลี่ยนร่างจาก
พระธุดงค์กลายเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ โดยลักษณะที่สาคัญของท่านมี 7 ประการ ดังนี้
1. ทวดงูตาหลวงรอง คืองูจงอางขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว่างูจงอางในแบบปกติ
ธรรมดามาก
2. ทวดงูตาหลวงรอง มีลาตัวสีขาว
3. ทวดงูตาหลวงรอง มีหงอนเป็นรูปเปลวเพลิงสีแดงสดตั้งอยู่บริเวณตรงกลางหัว
4. ทวดงูตาหลวงรอง มีดวงตาสีแดงเพลิงอันบ่งบอกถึงพลังอานาจ
5. ทวดงูตาหลวงรอง มีปากและลิ้นเป็นสีแดง
6. ทวดงูตาหลวงรอง มีปลายหางเป็นสีแดงเพลิงเช่นเดียวกับหงอนแดงบนกลางหัว
7. ทวดงูตาหลวงรอง ในอนาคตถ้ามีอายุมากขึ้นจะมีเครางอกออกมาบริเวณใต้คางด้วย
นอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่ออีกสายหนึ่งซึ่งแตกต่างจากรากความเชื่อโดยทั่วไปของผู้คน
ที่นี่ว่า “ทวดตาหลวงรองจริงๆไม่ใช่พระธุดงค์มาจากทางภาคเหนือของไทย แต่ท่านเป็นพระธุดงค์
เดินทางมาจากทางทิศเหนือของสทิงหม้อ คือลงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งในเรื่องนี้พระ
ลูกวัดโลการามและชาวบ้านสทิงหม้อบางท่านได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่า บางกระแสเชื่อว่า
ทวดรองหรือทวดพ่อตาหลวงรองไม่ได้เดินทางลงมาจากภาคเหนือของไทย แต่ท่านเป็นพระธุดงค์
เดินทางลงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มาถึงก็ปักกลดลงที่เป็นวัดโลการามในปัจจุบัน และ
มรณภาพที่นั่น ในเวลากลางคืนชาวบ้านจะเห็นเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนนอนอยู่บริเวณที่ท่านมรณภาพ
จึงเชื่อว่าวิญญาณของท่านได้กลายเป็นงูใหญ่เฝ้าบริเวณนั้นอยู่ และเมื่อมีผู้ที่เดือดร้อนเรื่องต่างๆไป
บนบานขอความช่วยเหลือสาเร็จ ก็เชื่อว่าเกิดจากอานาจของทวดรองหรือพ่อตาหลวงรอง จึงได้
ร่วมกันปั้นรูปงูใหญ่มีหงอนอยู่บนแท่นสูงจากพื้นไว้เป็นที่สักการบูชา โดยเชื่อกันอีกว่าท่านอยู่ที่นี่
ไม่ ไ ด้ ห นี ห ายไปไหน แต่ จ ะคอยดู แ ลคุ้ ม ครองผู้ ค นในย่ า นนี้ ใ ห้ ป ลอดภั ย คอยดู แ ลป้ อ งปก
พระพุ ท ธศาสนาให้ เจริญ งอกงาม เคยมี เรื่อ งเล่ าว่ าครั้ง หนึ่ ง มี ก ลุ่ ม โจรใจบาปพยายามอาศั ย
ช่วงเวลากลางดึกคืนหนึ่งที่พระในวัดเผลอ แอบเข้ามางัดอุโบสถหวังจะขโมยทรัพย์สินมีค่าภายใน
ขณะที่พวกโจรกาลังพยายามงัดบานหน้าต่างอุโบสถออก ทันใดนั้นเองพวกโจรก็ได้ยินเสียงคล้ายไก่
ตัวผู้ขันตอนเวลาเกือบตี 2 ด้วยความสงสัยจึงหันกลับไปมองว่าไก่อะไรมาขันตอนดึกๆได้ ภาพที่
ปรากฏกลับกลายเป็นงูพญาตะบองหลา(งูจงอางขนาดใหญ่)ลาตัวขนาดเท่าต้นตาล ยาวเกินเจ็ด
เมตร กาลังแผ่พังพานชูขึ้นสูงเหนือศีรษะ ทาเอากลุ่มโจรขวัญหนีดีฝ่อวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตมาแล้ว
อีกเรื่องที่คล้ายๆกันก็คือสมัยนานมาแล้วเมื่อครั้ง ที่นี่ยังเป็นกิ่งอาเภอสทิงหม้อ นายอาเภอ
คนแรกของที่นี่เคยเห็นทวดตาหลวงรองในสภาพงูจงอางใหญ่สาแดงฤทธิ์ด้วยการเลื้อยข้ามกาแพง
ของวัด
โดยขณะที่ส่วนหัวของพญางูแตะลงพื้นแล้วตรงส่วนกลางของลาตัวยังคงพาด
อยู่บนกาแพงวัด ทาเอาท่านนายอาเภอถึงกับยืนตัวแข็งไปหลายนาทีเพราะแทบไม่เชื่อสายตาว่า
จะมีงูขนาดใหญ่อย่างนี้อาศัยอยู่ภายในรั้วกาแพงวัด สิ่งที่แปลกอีกประการก็คือ งูตัวนี้ไม่เคยทา
ร้ายคน และงูตัวนี้ถ้าเกิดมีคนเห็นแล้วจ้องมองนานๆจะสามารถหายตัวได้เองอย่างกับถูกเวทย์
มนต์สะกด คือไม่รู้ว่าหายไปไหน นึกจะมาปรากฏให้เห็ นก็มา นึกจะหายตัวก็หายไปเองราวกับไม่มี
ตัวตนอยู่ในอากาศธาตุ
อิทธิฤทธิ์-เดชานุภาพที่ถูกเล่าขานในหมู่ของชาวอาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกันอานาจของทวดตาหลวงรองว่าสามารถช่วยปัดเป่าให้คนป่วยหายจากอาการ
โดนของเข้าได้ กล่าวคือเมื่อหลายปีก่อน (น่าจะระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560) มีชายชาวบ้านใน
อ าเภอพรหมคี รี จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เดิ น ทางไปท าธุ ร ะในเมื อ งเสร็ จ ขากลั บ เขาขั บ

บทที่ ๕ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา ๑๒๙
รถสามล้อพ่วงไปเหยียบเอาลูกงูจงอางตัวหนึ่งเข้า คือเหยียบจนมันหัวแบะตาย หลังจากนั้นเป็น
ต้นมาชายคนนี้ก็เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนในท้องทีละน้อยๆ จนนานวันอาการมันกลับหนักเข้า
ไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่หาย ในที่สุดก็ต้องพึ่งการรักษาแบบไสยศาสตร์ หมอทรงบอกว่า
ตนไม่สามารถรักษาอาการนี้ได้เพราะของที่โดนแรงมาก โดยสิ่งที่ส่งของไม่ดีให้เข้ามาอยู่ภายใน
ท้องของชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ แต่กลับเป็นทวดงูที่กาลังโมโหเป็นอย่างมากเพราะลูกหลานของท่าน
โดนรถสามล้อพ่วงเหยียบจนตาย จากนั้นหมอทรงจึงแนะนาให้ชายที่โดนของจากทวดงูให้ไปแก้
ของที่จังหวัดสงขลาภายในวัดๆหนึ่งในนิมิตที่มีรูปปั้นงูใหญ่สิงสถิตอยู่กลางต้นยางนาสูงเท่ากับตึกสี่
ชั้น ผ่านไปหลายวันญาติๆของชายคนนี้ก็ช่วยกันสืบเสาะค้นหา และเชื่อว่าสถานที่ในทรง(นิมิต)คือ
ทวดงูตาหลวงรองแห่งวัดโลการาม จึงเหมารถเดินทางจนมาถึงรูปเคารพบูชาของทวด ปรากฏ
พอรถแล่นมาถึงตรงหน้ารูปประติมากรรมเคารพบูชา คนป่วยก็เริ่มถูกทวดสิง พอนายหัวเปิด
ประตู ร ถยนต์ อ อกคนป่ วยก็ ค ลาน-เลื้ อ ยลงมาอย่ างงู เลื้ อ ยไปเรื่อ ยๆจนถึ ง หน้ า ทวด จากนั้ น
พิธีกรรมการแก้สิ่งไม่ดีจากหมอ-คนทรง-และพระ จึงเริ่มขึ้น จนชายคนดังกล่าวหายป่วยอย่างน่า
ประหลาดใจ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฤทธิ์ของทวดตาหลวงรองที่ช่วยเหลือให้ชายคนดังกล่าวรอดพ้น
ความตายจากทวดงูอีกตนมาได้
อนึ่ง ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
และในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีคติความเชื่อเกี่ยวกับทวดตาหลวงรองเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
- ก่อนทานากุ้งให้มาขอกับทวดก่อน เวลาก่อนจะจับกุ้งไปขายก็ให้มาทาการบนบานขอพร
ก่อน ทวดก็จะให้พร คือทาให้การค้าขายไม่ติดขัดใดใด ได้กาไรงอกงามเจริญดี
- เด็กๆในพื้นที่ (โดยเฉพาะเด็กเล็ก) ให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องมาทาการบนบานกับทวดตา
หลวงรอง ก็จะส่ง ผลให้เด็กๆเหล่านั้นมี สุขภาพที่ ดีขึ้น ไม่ค่อยป่ วยเพราะเชื่ อว่าทวดจะคอยมา
คุ้มครอง
- เวลาก่อนวันหวยออก ให้เอาแป้งมาโรยตามลาตัวของทวดแล้วทาการ “บน” ว่าถ้าสาเร็จ
แล้ว “จะให้….” ทวดก็จะให้โชคลาภ ซึ่งมีเรื่องเล่าลือกันว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านสทิงหม้อ ตาบล
สทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียงถูกรางวัลกันหลายครั้งแล้ว
- และในเรื่องของการจัดงานศพภายในวั ดโลการาม คนที่นี่เชื่อว่าก่อนจัดงานศพและ
ก่อนที่จะนาศพขึ้นเมรุเผาขอให้มาบอกทวดตาหลวงรองก่อนสักครั้ง ทวดก็จะช่วยให้คนตายไปสู่ภพ
ภูมิที่ดีขึ้นได้ เป็นต้น
นายอานวย สงนวล ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอสิงหนคร เคยสัมภาษณ์นายจุล แสง
งาม เรื่องทวดตาหลวงรอง ท่านเล่าให้ฟัง ว่า เมื่อสักยี่สิบปีที่ผ่านมา เด็กที่เกิดในตาบลสทิงหม้อ
และตาบลใกล้เคียง เด็กมีสุขภาพไม่ดี ไม่แข็งแรง เป็นโรค เป็นตาลขโมย ผอม พุงโร หัวโต
ก้นปอด กินข้าวไม่ได้ พ่อแม่จึงไปบนท่านตาหลวงรอง ให้ลูกหายจากโรค มีสุขภาพดี ปรากฏ
ว่า เด็กกินข้าวได้ หายจากโรคต่างๆ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พ่อแม่ก็ไปแก้บนทวดตาหลวงรอง
ของที่แก้บนตั้งแต่ยุคก่อนใช้ ข้าวเปียก (ข้าวต้มขาว) ธรรมดาไปแก้บนแก่ท่าน และใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน ถ้าใครบนบานเรื่องของสุขภาพเด็ก ก็แก้ด้วยข้าวต้มเปล่าๆเท่านั้น
เสำวัฒนธรรมต้นสำม(องค์กำร) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทวดตาหลวงรอง บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
- พระภิกษุของวัดโลการาม เลขที่ 147 บ้านสทิงหม้อ หมู่ที่ 4 ตาบลสทิงหม้อ อาเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
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- ชาวบ้านบริเวณบ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และใน
พื้นที่ใกล้เคียง
- เทศบาลเมืองสิงหนคร (ทม.สิงหนคร) อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
- องค์การบริหารส่วนตาบลทานบ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เสำวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีกำร) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดตาหลวงรอง บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ
“บน” และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น อาหารคาวหวาน, หรือจะเเก้
บนด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธา โดยเชื่อกันว่าถ้าแก้บนด้วย “ข้าวเหนียว และน้าผึ้ง” ทวดจะชอบ
มากกว่าอย่างอื่น สิ่งที่ห้ามนามาแก้บนคือเหล้า(หรือยาเมาทุกชนิด) เพราะทวดเคยเป็นพระมา
ก่อนจึงไม่สามารถรับ สิ่ งแก้บ นที่มีแอลกอฮอล์ได้ สาหรับ ผู้ที่ต้ องการเข้าร่วมพิ ธีบ วงสรวงใหญ่
ประจาปี(หรือที่บางคนเรียกว่า “พิธีแก้บนใหญ่” ) ให้มาเข้าร่วมพิธีได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุก
ปี
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ภำพที่ ๕.๑๖ ทวดตาหลวงรอง หรือทวดพ่อตาหลวงรอง(ทวดงู)

ที่มำ : ผู้วิจัย
ตั้งอยู่ภายในวัดโลการาม บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(ภาพถ่ายสมัยสร้างเป็นประติมากรรมเคารพบูชาในครั้งที่ 2 )
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ภำพที่ ๕.๑๗ ทวดตาหลวงรอง หรือทวดพ่อตาหลวงรอง(ทวดงู)

ที่มำ : ผู้วิจัย
ตั้งอยู่ภายในวัดโลการาม บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(ภาพถ่ายสมัยบูรณะในครั้งที่ 3 )
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ภำพที่ ๕.๑๘ (ซ้าย) ทวดงู หรืองูทวด วาดตามคติ ทวดตาหลวงรอง (ขวา) ทวดงูจากหนังสือ

“ทวด ในรูปสัตว์ ทวดงู,ทวดจระขั,ทวดช้าง และทวดเสือ”
ที่มำ : (ซ้าย) ภาพจากหนังสือ a study of popular beliefs as appeared in the sculptured
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บทที่ ๖
ควำมเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง
ตำหมอเทพ (ตำหมอเสือ) เเละตำหมอช้ำง
ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางความเชื่ อที่หยั่ง
รากฝังลึก มีมาช้านานในบ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
และพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งชาวบ้านในย่านนี้ต่างให้ความเคารพท่านทั้งสองอย่างสูง ถือเป็น
ลานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนภายในชุมชน รวมถึงเป็ นสถานที่จัดกิจกรรม
ของกลุ่มต่างๆเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านให้แนบ
แน่น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของตาหมอเทพและตาหมอช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ตรงข้ามกับวัดควนฝาละมี) ตัวศาลสร้างแบบ
กึ่งปูนกึ่งไม้ ยกพื้นสูงจากพื้นดินราว 20 เซนติเมตร หลังคาเป็นรูปหน้าจั่ว มีบันไดทางเข้าศาล
3 ทาง ภายในศาลมีรูปประติมากรรมเคารพบูชา 2 รูปตั้งสถิตไว้ภายใน โดยฝั่งซ้ายเป็นรูปพญา
ช้างเรียกว่า “ตาหมอช้าง” ส่วนฝั่งขวาเป็นรูปพญาเสือเรียกว่า “ตาหมอเทพ” หรือ “ตาหมอเสือ”
หน้าศาลสมัยแรกๆปลูกต้นมะปริงไว้ให้ความร่มรื่นแก่ทวดและผู้มาเคารพบูชา ต่อมาต้นมะปริง
เหี่ยวแห้งยืนต้นล้มตายลงเมื่อราวปี พ.ศ. 2541 ชาวบ้านจึงไปขอทวดว่าจะปลูกต้นโพธิ์ให้สักต้น
หน้าศาลเพื่อความร่มรื่น ถ้าทวดศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้ต้นโพธิ์ต้นนี้ยืนต้นเจริญงอกงามดี ชาวบ้านก็
ได้ดั่งใจหวัง คือมีต้นโพธิ์ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาต่อทวดบริเวณหน้าศาล
รูปประติมากรรมเคารพบูชาฝั่งซ้ายเป็ นรูปพญาช้างเรียกว่า “ตาหมอช้าง” ลักษณะเป็น
ประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างพลาย (ตัวผู้) ยืนสงบนิ่ง งวงตก แววตาสีดา ยืนอยู่บนฐานหิน ความ
สูงจากพื้นประมาณ 75 เซนติเมตร มีผ้าเหลืองคลุมบริเวณลาตัวจนมิดปลายหาง คล้องคอด้วย
พวงมาลัยดอกไม้เหลืองตามคตินิยมแบบผสมผสานของพุทธและฮินดู
รูปประติมากรรมเคารพบูชาฝั่งขวาเป็นรูปพญาเสือเรียกว่า “ตาหมอเทพ” หรือ “ตาหมอ
เสือ” ลักษณะเป็นประติมากรรมปูนปั้นเสือใหญ่นั่งยองๆชูเท้าหน้าข้างขวาขึ้นคล้ายท่าขย้าเหยื่อ
ตาเสื อเบิก กว้าง หูตั้ ง ปากอ้าเพี ยงเล็กน้ อย ฟั น เรียงกั นเป็ น เขี้ย ว ดวงตาสี น้ าเงิ นเข้ม มี
ผ้าเหลืองคลุมบริเวณลาตัวจนมิดปลายหาง คล้องคอด้วยผ้าน้าเงินและพวงมาลัยดอกไม้เหลือง
ตามคตินิยมแบบผสมผสานของพุทธและฮินดูเช่นกัน
ด้านหลังของรูปประติมากรรมเคารพบูชาตาหมอเทพและตาหมอช้าง บริเวณกาแพงศาล
ติดป้ายจารึกเอาไว้ว่า “นายลั่น-นางเลื่อน รักช่วย เป็นผู้สร้างรูปเหมือนเมื่อ พ.ศ. 2502” ช่างที่
ปั้นประติมากรรมตาหมอเทพและตาหมอช้าง เท่าที่สืบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ เชื่อว่าช่างปั้น
มาจากพื้นที่ตาบลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ชื่อนายแนม ขุนจิตร และนายเกิด ขุนจิตร (สองคนพี่
น้อง) เป็นช่างปั้นทวดทั้งสองขึ้น
โดยก่อนปั้นมีการเข้าทรงโดยคนทรงเพื่อสื่อสารกับทวด
ก่อน ทวดทั้งสองจึงลงทรงมาบอกความต้องการว่าจะให้ช่างปั้นรูปงานประติมากรรมแบบไหน
แนวไหน จากนั้นทวดจึงบอกชาวบ้านเพิ่มว่าขอให้ช่วยกันไปขนทรายท้องคลอง, ขี้ปรักในป่า(เชื่อว่า
เป็นดินศักดิ์สิทธิ์), และของขลังภายในอุโบสถ์ของวัดประจาหมู่บ้านมาป่นผสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็น
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วัตถุดิบหลักในงานปั้น หลายเดือนผ่านไป จนในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปประติมากรรมเคารพบูชาดัง
ปัจจุบันปรากฏ
นอกจากตัวศาลตาหมอเทพและตาหมอช้างแล้ว ภายในบริเวณนี้ยังประกอบด้วยศาลาอีก
2 หลัง คือ ศาลาด้ านหน้าศาล(สาหรับ ใช้ นั่งประกอบพิ ธีกรรม) สร้างโดยนายพัน ท่านหนึ่ง ใน
จังหวัดสงขลาราคาประมาณ 5 หมื่นบาท(สร้างช่วงแก้บน) และศาลาสาหรับประกอบพิธีกรรม
ทางสงฆ์บริเวณด้านหลังศาลทวดอีกหลังหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันระดมทุนทรัพย์จัดสร้าง โดย
มีองค์การบริหารส่วนตาบลฝาละมี จังหวัดพัทลุงออกทุนทรัพย์เพิ่มเติมซื้อปูน หิน ดิน ทราย
และออกค่าแรงหาคนงานในการเทปูนรอบบริเวณศาลาทั้ง 3 หลังให้
เสาวัฒ นธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับตาหมอเทพและตาหมอช้าง
จากการสัมภาษณ์ นางมอญ คงแดง, ป้ามิตรธิรา พงศ์เจริญ , และป้าลิ่ม ปัตโก ชาวบ้านในพื้นที่
หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พอที่จะสรุปได้ดังนี้
พื้นที่บริเวณบ้านฝาละมีในสมัยก่อน (ราว 60-70 ปีก่อน) มีสภาพเป็นป่ารกบนเนินควน
จึง เรียกที่นี่ว่า “ควนฝาละมี ” ตานานพื้นถิ่นเล่าว่าสมัยก่อนมีเรือสาเภาใหญ่ ลาหนึ่งเดิ นทางมา
ค้าขายแถบนี้มีการบรรทุกสินค้าและทรัพย์สมบัติต่างๆ จานวนมากมาย ครั้งเรือเล่นมาถึงที่นี่ก็ได้
เกิ ด ลมพายุ พั ด กระหน่ าอย่ า งหนั ก ห้ อ งครั วบนเรื อ แตก ฝาหม้ อ ปลิ วมาตกลงบนยอดควน
ชาวบ้านเรียกว่า “ควนฝาละมี ” ส่วนหม้อได้ถูกลมพายุพัดไปตกที่สงขลา เรียกว่า “สะทิงหม้ อ”
ส่วนเสากระโดงเรือลอยไปติดอยู่ที่ “ท่าเสา” (นครศรีธรรมราช) ส่วนใบเรือปลิวไปไกลถึง “ตากใบ”
(นราธิวาส) นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อว่าเรือสาเภาลาดังกล่าวพร้อมด้วยข้าวของมากมายใน
ครั้งนั้นได้อับปางจมลง ณ ก้นทะเลปากอ่าวนี้เอง
แถวควนฝาละมีบริเวณ “บ้านฝาละมี” นี้เองที่สมัยก่อนยังคงเป็นป่ารก มีแต่ดงไม้ ป่าไผ่
แล้วก็แอ่งน้า คนโบราณจึงชอบมาถางป่าเพื่อทาไร่ทาสวนกันอย่างแพร่หลาย หนึ่งในนั้นก็คือ
ครอบครัวของตาหมอเทพและลูกสาวที่อาศัยทานาหาเลี้ยงชีพในบริเวณดังกล่าวมาช้านาน ตา
หมอเทพเป็นคนมุสลิม(นับ ถืออิสลาม)ที่แกร่ งกล้าสามารถในคาถาอาคม จึงเป็นที่รักของผู้คน
ภายในเขตบ้านฝาละมีเป็นอย่างมาก ใครเจ็บป่วยไม่สบายขอให้มาหาตาหมอรับรองรักษาได้หมด
ทุกโรค วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน จวบจนวันหนึ่งคล้ายวิชาอาคมที่ตาหมอเทพเรียนมาใกล้จะ
บรรลุเรียกว่า “ได้โล่” ประจวบกับลูกสาวกาลังตั้งท้องแก่ แกเลยบอกกับลูกสาวไปว่า “ลูกเหอ นับ
แต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกไม่ต้องมาส่งห่อข้าวส่งบอกน้าพ่อที่กระท่อมปลายนาแล้วหนา เพราะพ่อกาลัง
จะได้โล่กลายร่างเป็นเสือ” จากนั้นตาหมอเทพก็เดินเข้าป่าไปในสภาพที่แกค่อยๆกลายร่างเป็นเสือ
อย่างช้าๆ กล่าวคือหางค่อยๆงอกออก ค่อยๆมีเขี้ยวแหลมคมงอกออกมาภายในปาก แววตาเริ่ม
เปลี่ยนสีกลายเป็นแววตาของสมิง มีขนพร้อมลายเสืองอกออกมาทั่วตัวช้าๆ แกเดินวนไปวนมา
หลายรอบ แล้วจึงเข้าป่าหายไป หลายเดือนผ่านไปชาวบ้านเล่าต่อๆกันว่า เวลาเข้าป่าเพื่อไปหา
ของมากินมาขายมักเจอเสือโคร่งขนาดใหญ่ภายในป่า หรือไม่ก็เจอรอยเท้าเสือขณะเข้าไปหาของ
ป่า โดยเชื่อว่าเสือดัง กล่าว “ศักดิ์สิทธิ์ และไม่ทาร้ายใคร” ถ้าเจอในป่าให้จุดธูป แล้วบูชาด้วย
ข้าวตอกดอกไม้ก็จะได้โชคลาภ จึงเชื่อกันนับแต่บัดนั้นว่าตาหมอเทพได้โล่เป็นเสือแล้ว เรียกว่า
“ทวดเสือตาหมอเทพ” หรือ “ตาทวดเสือ”
ตาหมอช้าง ชาวบ้านเล่ากันว่าสมัย 60-70 ปีก่อน(ยุคน่าจะใกล้เคียงกับของตาหมอเทพ)
ได้มีช้างพลายเชือกหนึ่งเดินโซซัดโซเซบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกปืนยิงมาที่นี่ ช้างได้ลงไปนอนแช่น้า
ในหลาพลายแก้ว(ข้างป่ายางภายในบ้านฝาละมี) โดยมี “ตาหมอเฒ่า” เป็นคนดูแลช้าง ไม่นาน
ปรากฏเรื่องน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคือ ลูกกระสุนปืนที่ฝังอยู่ภายในตัวช้างเมื่อเจอน้าเย็นภายในหลา
พลายแก้ว คล้ายกระสุนมันสะเดาะหลุดออกจากลาตัวได้เอง กระนั้นก็ดีชาวบ้านเชื่อว่าแม้น
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กระสุนจะถูกสะเดาะออกจนหมดแต่เพราะพิษบาดแผลที่ค่อนข้างฉกรรจ์จึงทาให้ช้างเชือกดังกล่ าว
ล้มลง ณ ที่แห่งนั้น เวลาชาวบ้านไม่สบายหรืออยากให้ทาไร่ทานาได้ผลดีก็มาขอกับตาหมอช้าง
ท่านก็ให้ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าท่านเป็น “ช้างศักดิ์สิทธิ์” เรียกชื่อว่า “ตาหมอช้าง” โดยหลังจากที่ช้าง
ล้มตาหมอเฒ่ าคนเลี้ย งช้ างก็สิ้นอายุขัย ลงตรงที่ แห่ งนั้น ด้วย และกลายเป็น ทวดคนดูแลช้ างที่
ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ตาหมอเฒ่า”
อนึ่ง เกี่ยวกับรากความเชื่อในเรื่องผี , วิญญาณบรรพบุรุษ , รวมถึงมนต์ และคาถาอาคม
ของครูหมอตายาย หรือที่โนราโรงครูใช้ในพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับการบวงสรวงตาหมอเทพ(ตา
หมอเสือ)และตาหมอช้าง หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ตรงข้ามกับ
วัดควนฝาละมี)หากศึกษาให้ดีเรื่องนี้เข้าเค้ากับความเชื่อเรื่อง “ลิมนต์” ในรากวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภายใต้ของพุทธและอิสลาม เป็นดังที่ รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ได้ศึกษาไว้ สรุปได้ว่า “นอกจาก
ความเชื่อเรื่องผีหรือวิญ ญาณบรรพบุรุษแล้ว ยังพบว่าความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นในเรื่องมนต์
คาถา การถือเคล็ดต่างๆ รวมถึงการทรงเจ้าเข้าผีก็มีความสัมพันธ์กันในวัฒนธรรมลิมนต์ ลิมนต์
เป็นวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มี เชื่อในสิ่งที่เป็น เชื่อในการกระทา และการเเก้เหตุให้
คลายหรือหมดสิ้นไป เป็นต้นเหตุของกิจกรรมการเล่นลิมนต์ ตราบใดที่ยังมีความเชื่อของผู้คนใน
สังคมและวัฒนธรรมนั้น (อ้างอิงข้อมูล : รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, มานุษยดนตรีวิทยา ดนตรี
พื้นบ้านภาคใต้, ๒๕๔๔)
การเข้าทรงตาหมอเฒ่า, ตาหมอเทพ (ตาหมอเสือ) และตาหมอช้าง ในคติและรากความ
เชื่อของชาวบ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีดังนี้
เชื่อว่าการเข้าทรงเพื่อเซ่นสรวงบูชาทวดทั้งสามคือ ตาหมอเฒ่า , ตาหมอเทพ(ตาหมอ
เสื อ ) และตาหมอช้ าง นั้ น มี ม านานแล้ ว ตั้ ง แต่ ส มั ย รุ่น ปู่ ย่ า ตาทวดเมื่ อ หลายสิ บ ปี ก่ อ น โดย
กาหนดให้วันบวงสรวงใหญ่ คือช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี(ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน)
เวลาในการบวงสรวงคือช่วงเช้า หรือแล้วแต่ทวดต้องการจะลง
ในงานบวงสรวงใหญ่จะมีการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของศาสนาอิสลามและศาสนา
พุทธเสมอ โดยให้อิสลามเริ่มก่อน ผู้เริ่มพิธี(มุสลิม / อิสลาม)จะแต่งกายด้วยชุดขาว ผูกผ้าขาว
ที่ศีรษะแบบมุสลิม จากนั้นจึงร่ายคาถาแบบ “ดู๋ดี๋-หลูหลี” (เป็นภาษายาวี) หลังร่ายคาถาเสร็จจะมี
ชาวไทยมุสลิมที่เป็น “ยี” มานาละหมาด(ยี คือมุสลิมที่เคยไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะ) คนทาพิธี
ละหมาดให้ถือเลข 4 ขึ้นบน / คือจานวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 4 คน หลังละหมาดเสร็จ
ผู้นาพิธีกรรมของสายอิสลามจะนาควายขนาดใหญ่เข้ามาในลานพิธี จะมีคนตรวจควาย(คนมุสลิม)
เพื่อพิจารณาดูว่าเป็นควายที่ต้องการใช่หรือไม่ ถ้าตรงตามคุณ ลักษณะที่ทวดต้องการ คือ ร่าง
ใหญ่ สมบูรณ์ แข็งแรง มีเขาที่โค้งงอสมส่วน พิธีกรรมเชือดควายเพื่อบวงสรวงมอบแด่ทวดทั้ง
สามจึงจักเริ่มขึ้น
การเชือดควายถวายทวด ผู้เชือดต้องนับ ถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ก่อน-และระหว่าง
เชือดควายให้มีมโนราห์เล่นสดตรงข้างๆ พิธีด้วยเสมอ โดยมโนราห์จะเล่น 12 บท หรือ 12 ท่า
ระหว่างที่เจ้าพิธีทางสายมุสลิมกาลังเชือดควาย หลังเชือดเสร็จให้ตัดหัวควายใส่พานให้เรียบร้อย
จัดแจงปักเทียนไว้ที่เขาทั้งสองข้าง จุดเทียน พยายามอย่าให้เทียนดับก่อนเริ่มพิธี แล้วจึงแปะ
แผ่นทองคาเปลวลงที่หน้าของควาย พร้อมร่ายคาถาแบบอิสลาม เนื้อควายส่วนลาตัวให้ตัดแยก
แบ่งเป็นชิ้นพอดีคาวางไว้ในอีกพานหนึ่ง(เนื้อดิบ) ให้เตรียมน้าจิ้มรสจัดใส่พานใบที่สามไว้ด้วย เป็น
อันเสร็จพิธีกรรมในแบบอิสลาม
พิธีกรรมในแบบพุทธและผีจะมีคนทรงหลักมาร่วมพิธี 1 ท่าน ชาวบ้านจะเรียกคนทรงว่า
“คนทรงตาหมอ” สมัยก่อนคนทรงตาหมอจะเป็นชาวบ้านในตาบลฝาละมี โดยสืบทอดลงมา 2
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รุ่น แต่ในยุคปัจจุบันไม่มีแล้ว คนทรงตาหมอในยุคปัจจุบันจะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา
(ปีละครั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมบวงสรวงใหญ่)
การเข้าทรงจะเริ่มจากการทรง “ตาหมอเฒ่า” หรือทรงคนเลี้ยงช้างก่อนเสมอ ตาหมอ
เฒ่าจะลงทรงแล้วเดินตรวจของในพิธี เช่น เครื่องเซ่นไหว้ การจัดวางเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆว่า
ครบหรือไม่ ขาดหรือต้องการอะไรเพิ่มบ้าง หลังจากตาหมอเฒ่าตรวจเครื่องเซ่นจนเป็นที่พอใจ
แล้วจะมีการลงทรงของทวดอีก 2 ตน โดยเริ่มจากการเข้าทรงของตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ) เมื่อ
ทวดลงทรง คนทรงจะกลายร่างเป็นเสือแล้ววิ่งคลานแบบสี่ขาเข้าไปในป่ารกข้างๆศาล จากนั้น
คนทรงจะค่อยๆคลานออกมาจากป่าอย่างช้าๆประหนึ่งเสือโคร่งที่ออกมาจากป่าเพื่อล่าควาย สัก
พักเสือร่างทรงจะแลมองมาที่ซากควายในพิธีอย่างหิวกระหาย คนทรงในร่างเสือจะค่อยๆคลาน
เข้ามาในลานพิธีแล้วใช้ปากดูด -เลียเลือดสดๆของหัวควายในพานแรกเพื่อดื่ม กิน จากนั้นจึงใช้ปาก
คาบเนื้อในพานที่สองเอาไปวางใส่ไว้ในพานสุดท้าย(คือพานน้าจิ้ม) จากนั้นจึงใช้ปากและมือค่อยๆ
หยิบเนื้อควายดิบๆเหล่านั้นบรรจงเข้าปาก เคี้ยวแล้วกลืนลงไปในลาคออย่างอร่อย หลังจากอิ่ม
เอมกับอาหารมื้อนี้แล้ว ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)จะปลุกเสกของขลังแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน เมื่อ
แจกจ่ายของขลังเสร็จจึงถือเป็นอันเสร็จพิธีกรรม ชาวบ้านเรียกพิธีกรรมในช่วงนี้ว่า “พิธีเสวยเนื้อ
หาบ เนื้อขอน เนื้อคอน เนื้อหิ้ว”
การเข้าทรงตาหมอช้าง จะทาต่อหลัง จากทรงของตาหมอเทพ(ตาหมอเสื อ)ออกทรง
ชาวบ้านจะนากะละมังใบใหญ่มาใส่น้าให้เต็ม จากนั้นร่างทรงจะถูกอัญเชิญด้วยใบตองและใบอ้อย
อย่างละ 1 พาน หลังจากรับเครื่องเซ่นเสร็จ ทรงของตาหมอช้างจะลงไปเล่นน้าในกะละมังหนึ่ง
รอบ(ใช้เวลาราว 10-15 นาที)ท่านก็จะออกทรง แล้วจึงนาเข้าสู่พิธีกรรมแบบพุทธ คือชาวบ้าน
นิมนต์พระสงฆ์มาสวดบริเวณอาคารหลังศาลาทวดเพื่อความเป็นศิริมงคล มีการทาอาหารเลี้ยง
เพลพระ โดยเนื้อควายที่ผ่านพิธีกรรมจะมอบหมายให้ชาวไทยมุสลิมเป็นผู้ปรุงอาหาร(เชื่อว่าทวด
อนุญาตเฉพาะไทยมุสลิมให้ปรุงอาหารที่เป็นเนื้อควายเท่านั้น / เป็นคาสั่งที่ส่งตรงลงมาให้โดยคน
ทรงตาหมอ)
หลังจากพิธีเข้าทรงตาหมอทั้งสามเสร็จสิ้นลงก็จะเป็นพิธีแก้บนในช่วงบ่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการแก้บนด้วยมโนราห์ที่เล่น 12 บทหรือมโนราห์ที่เล่น 12 ท่าได้ สมัยก่อนมโนราห์แก้บนจะ
เป็นมโนราห์พวง(เสียชีวิตแล้ว) ปัจจุบันจึงใช้มโนราห์แดง(หัวถนน)เป็นเจ้าพิธีหลักในการแก้บน โดย
เริ่มรามโนราห์จากบทดังต่อไปนี้
1. บทสรรเสริญครู
2. บทครูสอน
3. บทสอนรา
4. บทปฐม
5. บทสรรเสริญคุณมารดา
6. บทฝนตกข้างเหนือ (บทโศกัง)
7. บทไชชาย (นกเป็ดกาน้า)
8. บทเรือใบผ้า
9. บทยางแดง (ดอกจิกดอกจัก)
10. บทแสงทองสวรรค์
11. บทระไวระเวก
12. บทพลายงามตามโขลง (จบบทพลายงามตามโขลงนี้แล้วถือเป็นอันเสร็จพิธีกรรมแก้
บน)
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เกี่ยวกับตานานตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้างนี้ ผู้เขียนสืบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์เพื่อคนใต้ (www.kontaiclub.com) ซึ่งนาเสนอเกี่ยวกับตานานตาหมอเทพของวัดควนปิยา
ราม หมู่ที่ 4 ตาบลปากพะยูน อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และตาหมอเทพ(ตาหมอ
เสือ)และตาหมอช้าง ที่หน้าวัดควนฝาละมี หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง มีความน่าสนใจและเกี่ยวพันกันกับรากความเชื่อของชาวบ้านในสองพื้นที่ ดังนี้
ตานานภาคใต้ ตาหมอเทพ และ ตาหมอเสือ : ตาหมอเทพ และ ตาหมอเสือ เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิท ธิ์ที่ เคารพนับ ถือของชาวบ้ าน อาเภอปากพะยู น จังหวัดพั ท ลุง ซึ่ง ชาวบ้ านได้สร้าง
อนุสาวรีย์ตาหมอเทพไว้ที่หน้าวัดควนปิยาราม หมู่ที่ 4 ตาบลปากพะยูน อาเภอปากพะยูน มี
ลักษณะเป็นรูปชายชราจาหลักด้วยไม้ ขนุนในท่านั่งชันเข่าขวา มือซ้ายยกขึ้นทาท่าตบ ส่วนตา
หมอเสือชาวบ้านได้ปั้นอนุสาวรีย์ด้วยปูนเป็นรูปเสือคู่กับรูปช้างหรือตาหมอช้าง ประดิษฐานไว้
หน้าวัดควนฝาละมี หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน อนุสาวรีย์ทั้ง 2 แห่ง ชาวบ้าน
นิยมไปบนบานและบวงสรวงรูปเคารพเป็นประจา เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านอาเภอปากพะยูน
มาช้านานจนปัจจุบันนี้
ตาหมอเทพ และตาหมอเสือ มีประวัติความเป็นมาเล่าต่อๆ กันมาว่า เมื่อประมาณ 100
ปีเศษมาแล้ว ณ ท้องที่อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีชายผู้หนึ่งชื่อว่า “เทพ” ตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่บ้านโพธิ์ตาบลปากพะยูน เป็นผู้มีวิทยาคมแก่กล้าทางไสยศาสตร์ นายเทพมีบุตร 2 คน
ชาย 1 คน หญิง 1 คน อยู่มาช้านานนายเทพได้เรียกบุตรทั้ง 2 เข้ามาพบและบอกว่าจะขอออกไป
อาศัยอยู่ในป่าชั่วคราว เพื่อบาเพ็ญตบะหาความวิเวกสักระยะหนึ่ง บุตรทั้ง 2 จึงได้สร้างขนา
หรือหนาให้แห่งหนึ่งในราวป่าใกล้ๆ บ้าน เมื่อถึงเวลาอาหารบุตรทั้ง 2 จะนาข้าวห่อไปส่งให้พ่อ
ทุกๆ วัน อยู่ มาวันหนึ่ง นายเทพได้ บ อกบุต รทั้ง 2 ว่าเจ็บ ที่ กระดูก สัน หลั งมาก วันต่ อ ๆ มา
กระดูกที่ก้นกบก็งอกยาวขึ้นเรื่อย ๆ ตามลาตัวเริ่มเป็นลวดลายพาดต้องคลานสี่เท้า แต่นายเทพยัง
จาบุตรทั้ง 2 ได้ เมื่อบุตรทั้ง 2 มาส่งข้าวห่อในวันต่อมา นายเทพได้สั่งว่าต่อไปไม่ต้องส่งข้าวห่อ
อีกแล้ว
วันต่อมาเมื่อบุตรทั้ง 2 ไปดูพ่ออีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่มีเสียแล้ว พบแต่รอยเท้าเสือจึง
ทราบว่าพ่อได้บาเพ็ญตบะจนแก่กล้ากลายเป็นเสือหนีเข้าป่า ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้า นจึงเรียกว่า “ตา
หมอเทพ” และ “ตาหมอเสือ” ตาหมอเทพเมื่อกลายเป็นเสือแล้วมีเมีย 2 ตัว เมียหลวงชื่อแม่ปี่ไห
เมียน้อยชื่อแม่ศรีดอกไม้ สาหรับเมียน้อยนั้นมีเรื่องเล่าว่าตาหมอเสือได้เที่ยวไปตามที่ต่างๆ จนวัน
หนึ่งไปพบแม่ศรีดอกไม้ ซึ่งเป็นเมียของตาหมอช่อง อาศัยอยู่ ที่บ้านตะโหมด (อาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง) เมื่อมีความพอใจตาหมอเสือได้ลักพาแม่ศรีดอกไม้ไปไว้ที่ควนปี่ไห (ตาบลปากพะยูน)
ขณะที่มาถึงบริเวณหน้าวัดปิยารามตาหมอเสือได้สั่งให้แม่ศรีดอกไม้เดินข้ามทางไปก่อน
ในขณะนั้นพ่อตาสีหรือนายสี ชาวบ้านโพธิ์ได้เดินทางผ่านมาเห็นเสือก็ตบมือไล่ ตาหมอเสือมี
ความโกรธมากจึงตบพ่อตาสีหนังศีรษะถลกอาการสาหัสมาก ตกกลางคืนตาหมอเสือมาเข้าฝัน
บอกว่าไม่ต้องไปรักษาที่ไหน ขอให้เอาน้ามันมะพร้าวไปตั้งไว้ที่ศาลาหน้าวัด และห้ามบุคคลใน
หมู่บ้านออกนอกบ้านเข้าไปในป่า เพราะเวลานี้มีบริวารเสือของตาหมอช่องกาลังติดตามหาแม่ศรี
ดอกไม้ พอรุ่งเช้าปรากฏว่าประชาชนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเข้าป่า เพราะได้ยิน
เสียงเสือคารามอยู่รอบๆ หมู่บ้าน ส่วนน้ามันที่นาไปตั้งไว้ที่ศาลา เมื่อนามาทาบาดแผลก็หายสนิท
อย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็นับถือตาหมอเสือและตาหมอเทพว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมานาย
ปาน ฤทธิเดช ได้คิดสร้างรูป เคารพตาหมอเทพขึ้น โดยนาไม้ขนุนมาแกะสลักเป็นรูป ชายชรา
ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อเวลาใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านก็จะนารูปตาหมอเทพออกมา
แห่แหนในบริเวณหมู่บ้าน
แล้วนาไปอาบน้าในลาห้วย ลาคลอง ฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล
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หรือเมื่อมีห นังตะลุง โนรา เดินทางผ่ านบริเวณนี้ จะต้องหยุดแสดงความเคารพบู ช าเสีย ก่อน
มิฉะนั้นก็จะเกิดอาเพทเหตุร้ายต่อคณะหนังตะลุง โนรา ดังกล่าว
ส่วนรูปเคารพที่บริเวณหน้าวัดควนฝาละมี เป็นรูปเสือปูนปั้นอยู่ในท่ายกเท้าหน้าด้านซ้าย
ในท่าตบ ข้างๆ มีรูปช้าง เรียกกันว่า “ตาหมอช้าง” แต่ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวพันกับตาหมอเสือ
อย่างไรจึงได้สร้างคู่กันไว้ (อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์เพื่อคนใต้ ตานานภาคใต้ ตาหมอเทพ และ ตา
หมอเสือ” )
อานาจความศักดิ์ สิทธิ์ ของตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง ในความเชื่ อของ
ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีความเชื่อในเรื่องนี้กันเป็น
อย่างสูง เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น เชื่อว่าท่านสามารถให้พรได้สมปรารถนาทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเรื่องบนขอให้ลูกหลานไม่ติดทหาร หรือบนให้สอบติดงานราชการ บ้างก็ว่าถ้าอยากทาไร่
ทาสวนทานาประสบผลสาเร็จก็ขอให้มาบนท่านปีละครั้งแล้วแก้บนก็จะได้ดั่งใจมุ่งหวังทุกคนไป
นอกจากนี้ศาลาด้านหน้าทวดเคยมีนายพันจากสงขลามาบนแล้วสาเร็จจึงสร้างถวายท่าน และเคย
มีเจ้าของคิวรถตู้ป่าบอน-ยะลา มาทาการบนขอให้ทวดทั้งสองช่วยในเรื่องธุร กิจ คือขอให้รถตู้ทั้ง
10 คันมีผู้โดยสารมิได้ขาด กิจการรุ่งเรือง ไม่ขาดทุน ทวดก็ช่วย จึงมาแก้บนด้วยขบวนรถตู้ 10
คันขอของมาเซ่นสรวงใหญ่โต
ยังมีเรื่องเล่าลือในหมู่ชาวบ้านต่อว่า “คนทรงที่ไม่เก่งกล้าวิชาอาคมจริงห้ามมาเข้าทรงทวด
เด็ดขาด เพราะท่านเอาถึงตาย” เชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยคนทรงมาทาพิธีแล้วพลาดที่นาผ้าเต้นท์มา
กางแทนใบเตยแชงในพิธี ทวดทั้งสองโกรธเลยทาให้คนทรงกลายเป็นบ้า(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
อีกกรณีหนึ่งก็ว่ามีคนมาแก้บนทวดแต่หยิบเชือกล่ามควายในพิธีเชือดหัวควายโยนขึ้นไปไม่พ้นโรง
มโนราห์ คือเชือกไปตกอยู่บนหลังคาโรงมโนราห์แทน ชาวบ้านเรียกว่า “ไม่พ้นเหมย” ของจึงเข้า
ตัว คนแก้บนถูกทวดทั้งสองทาให้เป็นบ้าเช่นกัน(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ฉะนั้นการแก้บนทวดทั้ง
สองของที่นี่คือ ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ) และตาหมอช้าง ในความเข้าใจของชาวบ้านจึงต้องใช้ผู้มี
วิชาอาคมมาทาการแก้บนในพิธีใหญ่เท่านั้น(แก้บนพิธีใหญ่ เช่น ถวายหัวควาย และเล่นมโนราห์
ถวาย เป็นต้น) โดยจะทากันเองเล่นกันเองไม่ได้ เพราะทวดค่อนข้างดุ ของอาจเข้าตัวได้ เป็นต้น
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตาบล
ฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง(ตรงข้ามกับวัดควนฝาละมี) มีดังนี้
- ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
- องค์การบริหารส่วนตาบลฝาละมี จังหวัดพัทลุง
- ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาจากต่างถิ่น
- นางกลิ่น และ พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แมนยี (บุตร) สร้างศาลาด้านหน้าถวายทวดเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ.2551
เสาวัฒ นธรรมต้นสี่(องค์ พิธีการ) : สาหรับ ผู้ที่ต้องการมาทาการ “บน” หรือ “แก้บ น”
รวมถึงมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับตาหมอเทพ(ตาหมอ
เสือ)และตาหมอช้าง หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง(ตรงข้ามกับวัด
ควนฝาละมี) สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
- แก้บนใหญ่ ถวายหัวควาย และเล่นมโนราห์ถวาย (แก้บนเฉพาะวันอังคาร หรือวันเสาร์
เท่านั้น)
- แก้บนทั่วไป เล่นมโนราห์ถวาย หรือถวายเครื่องเซ่นสรวงแล้วแต่ศรัทธา (แก้บนเฉพาะ
วันอังคาร หรือวันเสาร์เท่านั้น)
- ธูป 9 ดอก เทียน 9 เล่ม
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-

การแก้บน หรือการถวายผูกผ้าแดงที่ศาลาทวด เชื่อว่าจะได้ลาภ
การแก้บน หรือการถวายเหล้า (เชื่อว่าทวดทั้งสองชื่นชอบเหล้าขาวมาก)
การแก้บน หรือการถวายไข่เป็ดและไข่ไก่
การแก้บน หรือการถวายเหนียวเหลืองสังขยา(เชื่อว่าทวดทั้งสองชอบมากๆ)
กล้วย
อ้อย
บุหรี่ หรือใบจาก หรือใบกล้วยมวนโตๆ
กาแฟ (ใส่แก้วถวาย)
การแก้บน หรือการถวายฝิ่น (ทวดทั้งสองจะอบเป็นพิเศษ)
การแก้บนด้วยพวงมาลัยชาวบ้านเรียกว่า “ทอน”
ถวายเสือถวายช้างบริวาร(รูปปั้นเสือและช้างขนาดเล็ก)
ถวายสับปะรด(ทั้งลูก)
ถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ถวายเงินในตู้รับบริจาคในศาลาทวด
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ภำพที่ ๖.๑ ตาหมอเทพและตาหมอช้าง

ที่มำ : ผู้วิจัย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง(ตรงข้ามกับวัดควนฝาละ
มี)

ภำพที่ ๖.๒ ศาลตาหมอเทพและตาหมอช้าง
ที่มำ : ผู้วิจัย
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ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง(ตรงข้ ามกับวัดควนฝาละ
มี)

ภำพที่ ๖.๓ ภาพถ่ายบูชาของตาหมอเทพและตาหมอช้าง

ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ปี พ.ศ. 2506 ชาวบ้านที่นี่มักจะเก็บภาพถ่ายของท่านไว้บนที่
สูงภายในบ้านเพื่อบูชา(มีประจาบ้านละ 1 ภาพ)

ทวดท่ำนยอ
ทวดท่านยอ ตามรากคติของชาวพัทลุง โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า เชื่อว่าท่านเป็น
พระภิกษุซึ่งสามารถกลายร่างเป็นงูใหญ่ให้คุณให้โทษได้ บริเวณแท่นท่านยอ(ตั้งอยู่ระหว่างเขา
สองลูกคือ หุบเขาชัยบุรี และเขาพลู) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก “ทฤษฎีเสา
วัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของศาลทวดท่านยอ พบเป็นศาลขนาดใหญ่กึ่งปูน
กึ่งไม้ มีเสาเหล็ก 4 ต้นค้ายัน ลักษณะเป็นศาลเปิดโล่ทั้ง 4 ทิศ มีหลังคาเป็นหน้าจั่วมุงด้วย
กระเบื้ อ งสี เขีย ว ตั้ ง อยู่ ภายในวนอุท ยานเมือ งเก่ าชั ยบุ รี บ้ า นคอกวัว หมู่ ที่ 1 ตาบลชั ย บุ รี
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ศาลทวดท่านยอตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาชัยบุรี เเละหุบเขาพลู) ภายใน
ศาลพบรูปงานประติมากรรมเคารพบูชารูปงูพญาตะบองหลาเผือก(งูจงอางเผือกขนาดใหญ่)สูง
จากพื้นราว 2 เมตร รูป งูมีกายสีขาว มีหงอนตรงกลางหัว ปลายหงอนต้องลมเฉียงโค้งไป
ทางขวาเล็กน้อย ดวงตามีสีดา หางยาว ปลายหางเป็นสีดา กาลังแผ่พังพานอย่างน่าเกรง
ขามบริเวณหน้าหินแท่นท่านยอ หรือลานอโศก ซึ่งเป็นแท่นหินขนาดใหญ่ มีต้นอโศกขนาดใหญ่อายุ
หลายร้อยปีหลายต้นขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น
ตามประวัติที่พอจะสืบทราบได้ รูป งานประติมากรรมของทวดท่านยอสร้างจนแล้วเสร็จ
ราวปี พ.ศ. 2536 โดยช่างปั้นงานชื่อลุงขันธ์(ไม่ทราบนามสกุล) เป็นคนในพื้นที่บ้านคอกวัว ได้ปั้น
รูป ของท่านยอตามความฝัน คือเชื่อว่าท่านยอมาเข้าฝันแล้วให้ปั้นรูป ของท่านตามที่เห็นในฝัน
ท่านยอบอกกับลุงขันธ์ว่าไม่ต้องกัง วลเรื่องทุนทรัพย์ในการจัดสร้างเพราะอีกไม่กี่วันก็จะมีพระมา
ช่ วยเกื้ อ หนุน ปรากฏผ่ านไปไม่ กี่ วัน ดั ง ทวดท่ านยอว่าก็ ป รากฏมี พ ระธุด งค์ เดิ น ทางลงมาจาก

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

๑๔๔

เชี ย งใหม่ มาถึง พบลุง ขัน ธ์ก็ ไม่ พู ด พร่าท าเพลง บริจาคทรัพ ย์ ให้ ห ลายหมื่น บาท จนลุง ขัน ธ์
สามารถปั้ น รูป งานประติ มากรรมเคารพบู ช าของทวดท่ านยอจนแล้ วเสร็จ อย่างน่ าอั ศจรรย์ ใจ
ต่อมาจึงมีการสร้างศาลาทับ ทวดท่านยอเพื่อกันลมกันแดดกันฝนให้อีกครั้งโดยชาวบ้านในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันลงมือลงแรงและออกทุนทรัพย์
สร้าง-จัดการปรับปรุงพื้นที่จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 ดังป้ายจารึกหน้า
ศาลว่า “ศาลาท่านยอ สร้างถวายโดย ลูกๆหลานๆของพ่อแดง (หมอแดง) แม่คล้าย ไข่ทองแก้ว
30 สิงหาคม 2557”
จากการลงพื้ นที่ สารวจเพิ่ มเติ มพบว่า ข้างๆของทวดท่ านยอ(งู ) ฝั่ งขวาพบร่างต้ นเป็ น
พระภิกษุ ชื่ อ “ท่ านยอ” เป็ นงานประติ มากรรมเคารพบูช าขนาดเท่าคนจริง แสดงรูป ลักษณ์
พระภิกษุกาลังนั่งสมาธิภาวนา ศีล กายหยาบเป็นสีทอง มีผ้าคลุมสีเหลืองทองห่มเฉียงพาดไหล่
ซ้าย ด้านหลังพระภิกษุมีศาลเล็กๆสาหรับเป็นที่เก็บธูปเทียนในการไหว้ทวดไว้อย่างเป็นระเบียบ
ฝั่งซ้ายของทวดเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนฝั่งขวาเป็นเสาสีทองสูงจากพื้นราว 5 เมตรไว้สาหรับจุด
ประทัดถวายทวด
ในหนังสือ “คู่มือเส้นทางจักรยาน” จัดพิมพ์โดย วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ร่วมกับ จังหวัด
พัทลุง อธิบาย “แท่นท่านยอ-ลานอโศก” เอาไว้ว่า แท่นท่านยอ(ลานอโศก) เป็นแท่นหินขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ในที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขาชัยบุรี(เขาเมือง)และเขาพลู มีต้นอโศกขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี
หลายต้นขึ้นปกคลุมเป็นลานกว้างบรรยากาศร่มรื่น ตามประวัติเล่าว่าเดิมมีวัดตั้งอยู่ คือวัดในยอ
และลานอโศกใช้เป็นลานฟังธรรมเทศนาในอดีต โดยด้านข้างของแท่นท่านยอจะมีบ่อน้าซึ่งในอดีต
จะมีน้าผุดขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา
ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจของ
ราษฎรในพื้นที่ (อ้างอิงข้อมูล : หนังสือ “คู่มือเส้นทางจักรยาน” จัดพิมพ์โดย วนอุทยานเมืองเก่า
ชัยบุรี ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง)
ขอเล่าถึงตานาน-ประวัติเมืองเก่าชัยบุรี ดินแดนลับแลที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักหรือกล่าวถึง
มากนัก ซึ่งในเรื่องนี้ กิตติพันธ์ ทองดีเพ็ง ได้ศึกษาค้นคว้าไว้ในหนังสือพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
และเบิกเนตร เนื้อความพอสรุปได้เป็นดังนี้ (ชาวเมืองเก่าชัยบุรี) ในสมัยพระนารายณ์ ดินแดน
รอบทะเลสาบแห่ง นี้ขาดเมืองที่จะดูแลความสงบเรียบร้อย จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพรีซี(น้องชาย
สุ ล ต่ า น สุ ลั ย มาน) ที่ ได้ อ พยพมาจากเมื อ งสาเลย์ ในเกาะชวา เป็ น เจ้ า เมื อ งพั ท ลุ ง โดยยึ ด
หลักฐานจากพงศาวดารเมืองพัทลุงที่เขียนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวว่า “...ต่อมา เพรีซีผัว
เพรีมุย เมีย ตายาย นายใหญ่...ฯ เข้าไปขอพระราชทาน โปรดเกล้าฯ ให้เพรีซีเป็นเจ้าเมืองพัทลุง
ได้ย้ายเมืองมาตั้งที่เขาชัยบุรี” ต่อมาจึงสามารถจับจองพื้นที่เพื่อตั้งบ้านเรือนทาอาชีพเพาะปลูก
ค้าขาย ได้มากกว่ากลุ่มอื่น คนไทยประกอบไปด้วยชนชั้นขุนนางและราษฎรทั่วไป นอกจากการทา
ราชการ ยังทาไร่ทาสวน ค้าขาย มีความผูกพันกับวัดและยึดมั่นในพุทธศาสนา โดยมีการสร้าง
เจดีย์วัดเขาชัยบุรี(ในสมัยออกหลวงเพชรกาแหงเป็นเจ้าเมือง)
ปัจจุบันมีแต่กลุ่มคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ยึด
การทาอาชีพหลัก เป็นการทาไร่ทาสวนและค้าขาย ดารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม
ประเพณีท้องถิ่น เช่น งานชักพระ งานแข่งโพน และยังคงสืบสานภูมิปัญญาด้านกลองยาว
ประวัติของเมืองเก่าชัยบุรี สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยา ดาโต๊ะโมกอล
ได้อพยพครอบครัวมาจากเมืองสาเลย์ ในเกาะชวาภาคราว พ.ศ. 2135 ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่
ที่หัวเขาแดงสงขลาเพื่อหลบภัยลมฝน ต่อมาได้พัฒนาเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าระหว่างฝั่งอันดามัน
กั บ ฝั่ ง อ่ า งไทย ผู้ ค นแถบนี้ พ ากั น พึ่ ง บารมี จนกลายเป็ น เมื อ งหั ว เขาแดงสงขลาที่ มี ค วาม
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง เมื่ อ ข่ า วถึ ง สมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธรรมจึ ง โป รดเกล้ า ฯ ให้ ดาโต๊ ะ โมกอล เป็ น
“ข้าหลวงใหญ่” ประจาเมืองหัวเขาแดง มีหน้าที่ปกครองเมืองพัทลุง (เมืองหัวเขาแดง) ในสมัยนี้
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เมืองพัทลุงที่หัวเขาแดง มีอานาจปกครองเทียบได้ นครรัฐมีเมืองจัตวาควบคุม 13 เมือง คือ
เมืองศรีชนา(วังเนียง) เมืองปราณ(ท่าเสม็ด)
เมืองสทัง เมืองระโนด(ทอนโนด) เมืองปะเหลียน เมืองชะรัด เมืองกาแพงเพชร(รัตภูมิ)
เมืองจะนะ เมืองเทพา เมืองสงขลา เมืองพิพัทธสิงค์(พะโค๊ะ) เมืองคชราชา เมืองสทิงพระ(สทิง
เปรี๊ยะ) ดาโต๊ะ โมกอลได้พัฒนาเมืองพัทลุงหัวเขาแดงเป็นเมือง “ปากน้า”ของเมืองพัทลุง เช่น ขุด
คูเมือง สร้ างป้อม กาแพงเมือง และกองทหารที่เข้มแข็งแล้วประกาศตัวเป็นรัฐอิสระ คือ “รัฐ
สุลต่าน” ได้ชื่อว่า สุลต่าน ต่อมาสุลัยมาน ปกครองเมืองพัทลุงหัวเขาแดง โดยประกาศไม่ขึ้นต่อ
เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเท่ากับไม่ยอมอยู่ใต้อานาจของกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุที่ท่านแข็งข้อต่อ
กรุงศรีอยุธยา จึงมอบหมายให้น้อง คือ “ฟารีซี” ไปสร้างป้อมไว้ที่เขาไชยบุรีและให้เป็นผู้บังคับ
การป้อมเพื่อป้องกันโจรป่าที่มาปล้นชาวเมืองปละท่าตะวันตก (ด้านทิศตะวันตก) แถบคูหาสรรค์
และอื่นๆ
กาเนิดเมืองชัยบุรี สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง ไม่ยอมรับอานาจของ “รัฐสุลต่าน” ที่หัวเขาแดงสงขลา จึงตัดสินใจปราบโดยยกทัพ
มาโจมตีหลายครั้งแต่ไม่สาเร็จ จนกระทั่ง สุลต่าน สุลัยมาน ถึงแก่กรรมและบุตรชายชื่อ “มุสตา
ฟา” ได้สืบทอดราชสมบัติจากบิดาปกครองรัฐสุลต่านหัวเขาแดง ต่อมาใสมัยสมเด็จพระนารายณ์
ทรงวางแผนปราบเมืองหัวเขาแดง โดยส่งทหารฝีมือดีมาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช คือ พระ
ยารามเดโช (ประมาณพ.ศ. 2222) พระยารามเดโชผู้เป็น แม่ทัพได้บุกโจมตีเมืองหัวเขาแดง จน
สงครามดาสวดคมยือยื้ออยู่หลายเดือนจนในที่สุดก็สามารถเผาเมืองหัวเขาแดงได้สาเร็จจากนั้น
ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้สลายอานาจ โดยแยกผู้นาออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือครอบครัวของ มุสตาฟา ให้
ย้ายถิ่นฐานไปตั้งอยู่ที่ไชยา อีกส่วนหนึ่ง มีอุสเซนและฮัสซันเป็นผู้นา (ทั้งสอง เป็นน้องชายของ
มุสตาฟา) ให้ไปอยู่ยังกรุงศรีอยุธยาเขตนอกเมือง เรียกว่า “บ้านแขกแพ” (ท่านอุสเซน ต่อมาได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นพระปลัดเมืองไชยา และเป็นเจ้าเมืองพัทลุงที่เขาไชยบุรี ชื่อว่า “พระยาจักรี” สาหรับ
ท่านฮัสซันต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น “พระยาราชบังสัน” ตาแหน่งแม่ทัพเรือใหญ่กรุงศรีอยุธยา)
เมื่อดินแดนรอบทะเลสาบขาดเมืองที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยสมเด็จพระนารายณ์ จึงโปรดเกล้า
ฯ ให้ฟารีชีเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ดังหลักฐานจากพงศาวดารเมืองพัทลุง กล่าวว่า “ ...ต่อมา เพรีชี
ผัว เพรีชีมุย เมีย ตายาย นายใหญ่..ฯ เข้าไปขอพระราชทาน โปรดเกล้าฯ ให้เพรีชีเป็นเจ้าเมือง
พัทลุง ได้ย้าย เมืองมาตั้งที่ขาไชยบุรี ” ขณะเป็นเจ้าเมืองพัทลุงที่เขาไชยบุรี ท่านฟารีชีอายุ 78 ปี
แต่ยังทาหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย เกิดความไม่สงบที่เมืองไทรบุรีอันเป็นเมืองประเทศราช
ท่านจึงยกทัพไปรักษาความสงบ โดยเดินทางไปทางชะรัดแต่ท่านได้เป็นไข้ป่าจึงทาให้ท่านถึงแก่
กรรมที่ ช ะรัด (ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา ที่ ฝั ง ศพของท่ า นชาวบ้ า น เรี ย กว่า “ทวดโหม” ใน
ปัจจุบัน)ต่อมาในสมัยพระยาวิชิตรณรงค์เป็นเจ้าเมืองกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดเกล้าฯให้มีตราสาร
เบิก “ข้าพระคนทานแก่วัดควนถบ” สมัยออกหลวงศรีสาครเป็นเจ้าเมืองเกิดจราจนในบ้านเมือง
ครั้ง ใหญ่ พระเพทราชาและขุ น หลวงสรศั กดิ์ ท าการยึ ด อ านาจจากสมเด็ จ พระนารายณ์ ขณะ
พระองค์ทรงประชวรและได้สถาปนาพระเพทราชาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ประกาศให้เจ้าเมือง
ต่างๆ เข้าถือน้าพิพัฒน์สัตยาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ฮุสเซน (ปลัดเมืองไชยา) เป็นพระยาจักรีไป
กินตาแหน่งเจ้าเมืองพัทลุง-เขาไชยบุรีโดยสมเด็จพระเพทราชา มีราชประสงค์ให้พระยาจักรี เป็น
ผู้ช่วยเหลือในการปราบปรามกบฏเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากเจ้าพระยารามเดโชเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราชมิได้เข้าเฝ้าถือน้าพิพัฒน์สัตยา จึงถือได้ว่าเป็นกบฏ พระองค์จึงส่งพระยาสุรสง
ครามคุมทัพหลวงและพระยาราชบังสัน (ฮัสซัน) คุมทัพเรือยกทัพมาปราบ สงครามดาเนินล่วง 3
ปี เจ้าพระยารามเดโชตัดสินใจคิดหนีจึงแต่งหนังสือลับถึงพระยาราชบังสันซึ่งเป็นสหายรักกันตอน
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ไปตีเมืองลาว เพื่อยืมเรือรบสาหรับการหนี โดยหนีไปทางเมืองชวาเมื่อรู้ดังนั้นสมเด็จพระเพท
ราชาทรงลงทัณฑ์พระยาราชบังสัน ด้วยการประหารชีวิต พร้อมกับตัดหัวเสีย บประจานไว้ที่ท่า
ซักหน้าเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากพระยาจักรี (ฮุสเซน) เจ้าเมืองพัทลุงเขาไชยบุรี รู้ข่าว
น้องชายตนถูกฆ่าและถูกประจาน จึงส่งคนไปขโมยศพห่อด้วยเสื้อกระจูดมุ่งตรงไปยังหัวเขาแดง
เพื่อฝังศพไว้ใกล้ๆกับศพของบิดา (ท่านสุลต่าน สุลับมาน)สมัยออกหลวงเพชรกาแหงเป็นเจ้าเมือง
ราวสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ขอเบิกญาติโยม ส่วนสาอากร ศิล
บานทานพระกัลปนาวัดเขียน วัดสทัง เชื่อได้ว่าเป็นเจ้าเมืองผู้สร้างเจดีย์วัดเขาไชยบุรี เพราะท่าน
มีจิตศรัทธา ฝักใฝ่ในพุทธศาสนา สมัยพระยาราชบังสัน (ตะตา)เป็นเจ้า เมืองพระยาราชบังสัน
(เดิมชื่อ “ตะตา”) ให้เป็นผู้สาเร็จราชการเมืองพัทลุง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรี
อยุธยา โปรดเกล้าฯ ท่านเป็นที่โปรดปรานมากและทรงถูกมอบหมายให้เป็นพระพี่เลี้ยงของเจ้าฟ้า
ดอกมะเดื่อ (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) และเจ้าฟ้าอิ่ม (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ) เพื่อไปศึกษาวิทยาคม
และไสยศาสตร์ในสานักวัดเข้าอ้อพัทลุง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทลุงเขาไชยบุรีมากนัก หลังจาก
ทรงฝึกวิทยาคมจนสาเร็จ ก็ทรงพระราชทานพระพุทธรูปทองสาริดถวายวัดเขาอ้อจานวน 2 องค์
นอกจากนี้เกียรติประวัติของท่านพระยาราชบังสันยังมีในด้านดีอื่นดังนี้
1.ถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองกรุงศรีอยุธยาทุกปี
2.มีเมืองจัตวา 4 เมือง เป็นเมืองขึ้น คือ เมืองปะเหลียน เมืองเทพา เมืองจะนะ เมือง
สงขลา
3.สร้างป้อมปืนใหญ่ กาแพงเมืองก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อเขา 2 ลูกไว้เป็นกาแพงธรรมชาติ
คือ เขาเมือง เขาพลู เขาบ่อลา
4.สร้างปืนใหญ่บาเหรี่ยมประจาเมือง 2 กระบอก เป็นต้น
สมัยพระยาภัคดีเสนา (แขก) เป็นเจ้าเมือง พระยาภักดีเสนา เดิมชื่อ “แขก” เป็นเจ้าเมือง
ตะกั่วป่า เป็นบุตรพี่ชายพระยาราชบังสัน(ตะตา) ท่านได้รับราชการอยู่กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าบรมโกศในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรง โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง ท่าน
รับราชการเป็นเจ้าเมืองอยู่นาน 5 ปี จึงถูกเรียกตัวเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อสู้ศึกกับพม่า จนกระทั้ง
เสียกรุงครั้งที่ 2 .ในปี พ.ศ2310ท่านได้เสียชีวิตในสงครามเมื่อเสียกรุงแก่พม่า ส่งผลให้ทางเมือง
พัทลุงเสียเจ้าเมืองทาให้เกิดปัญหาวุ่นวาย ประชาชนอพยพหนีเข้าป่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระปลัดเมือง
นครศรีธรรมราช (รักษาการเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช)จึงให้หลานชายเป็นเจ้าเมืองพัทลุงเขาไชย
บุรี แล้วย้ายเมืองพัทลุงไปตั้งที่ตาบลปราณ (ตาบลท่าเสม็ด อาเภอชะอวด) ปัจจุบัน เรียก เมือ ง
ท่าเสม็ด เมืองพัทลุงที่เข้าไชยบุรีจึงถึงกาลอวสาน (อ้างอิงข้อมูล : กิตติพันธ์ ทองดีเพ็ง ในหนังสือ
พิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถและเบิกเนตร, 2554)
เสาวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดท่านยอของชาวบ้านบ้าน
คอกวัว
หมู่ที่1 ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และในรากความเชื่อของเจ้าหน้าที่
ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จากการสัมภาษณ์ คุณอารีย์พร ทองเดิม และคุณ สมใจ แก้วคง
พอที่จะสรุปได้ดังนี้
บริเวณพื้นที่ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตรงจุดที่เป็นพื้นที่ตั้งวัดหลวงชื่อ “วัดไนยอ”
(ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ในแผ่นป้ายจารึกประวัติของวัดในยอ จัดสร้างโดยวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
(งบพัฒนาจังหวัด) อธิบายไว้ว่า วัดไนยอ(วัดร้าง) ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างเขาพลูกับเขาเมือง เดิม
เขียนว่า “วัดไนย” แต่ชาวบ้านออกเสียงเป็นวัดไนยอ ปัจจุบันเป็นวัดร้างยังไม่พบหลักฐานว่าสร้าง
ในสมัยใด มีเพียงคาบอกเล่าของชาวบ้าน วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยตั้งเมืองพัทลุงที่เขาชัยบุรี หรือเขา
เมือง และเป็นวัดสาคัญ สาหรับประกอบพิธีถือน้าพิพัฒ น์สัตยาของข้าราชการหัวเมืองพัทลุงใน
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สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่พบ วัดถุที่ขุดพบบริเวณวัด ไนยอได้แก่ ใบพัทธเสมา
จาหลักหินทรายแดง ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดไนยอนี้เองที่ชาวบ้านในอดีตเชื่อว่า “ศักดิ์สิทธิ์” โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่าลานอโศก
หรื อ ลานที่ มี แ ท่ น หิ น ขนาดใหญ่ มี บ่ อ น้ าและต้ น อโศกอายุ ก ว่า 300 ปี ป กคลุ ม เล่ า กั น ต่ อ ว่ า
สมัยก่อนมีเจ้าอาวาสของวัดชื่อ “ท่านยอ” (พระ) และน้องชายชื่อ “ตาเถรพรหมา” (คนดูแลวัด)
ช่วยกันทานุบารุงปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จนเจริญมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจานวน
มาก จนมาวันหนึ่งในช่วง “ประเพณี ทาบุญข้าวใหม่ ” มีชาวบ้านจานวนมากมารอท่านยอแสดง
ธรรมบริเวณลานอโศกเหมือนเฉกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ชาวบ้านเห็นท่านยอค่อยๆปีนขึ้นไปนั่งบน
แท่นหิน ท่านเริ่มแสดงธรรม, วิปัสสนากรรมฐาน, และเข้าฌานสมาบัติ(ฌานสมาบัติ ชาวบ้านเชื่อ
ว่า เป็ นฌานขั้น สูง หรือฌาน 8) จากนั้นชาวบ้ านก็จะเริ่ม เห็ นท่านยอที่กาลัง นั่งสมาธิเข้าฌาน
สมาบัติ กายร่างค่อยๆเจือจางหายไปทีละเล็กละน้อยจนสิ้นสังขาร ณ แท่นหินตรงลานอโศก(คือนั่ง
สมาธิแล้วร่างกายค่อยๆเลือนหายไปจนหมดสิ้น ไม่เหลืออะไรเลย) ต่อมาเวลาที่ทางวัดมีกิจกรรม
ทางศาสนา เวลาปฏิบัติวัด หรือศาสนกิจ มักจะปรากฏงูพญาตะบองหลาเผือก(งูจงอางเผือกขนาด
ใหญ่) มีหงอนแดงคล้ายดอกพุทธรักษาตรงกลางหัว ลาตัวเท่าต้นหมาก ยาวเกิน 5 เมตร ปลาย
หางเป็นสีดาสนิท เลื้อยลงมาจากบนภูเขา เข้ามาภายในวัดไนยอให้พระและชาวบ้านได้เห็นเป็น
ประจา แต่ก็แปลกที่งูตัวดังกล่าวไม่เคยทาร้ายใคร ชาวบ้านเชื่อว่างูใหญ่ตนนี้คือท่านยอกลับชาติ
มาเกิดเพื่อดูแลลูกหลานในพื้นที่ และทานุบารุงวัดไนยอให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ชาวบ้านจึงขนาน
นามของท่านว่า “ทวดท่านยอ” นับแต่บัดนั้น
อานาจของทวดท่านยอในความเชื่อและรากวัฒนธรรมของชาวบ้านในวนอุทยานเมืองเก่า
ชัยบุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่1 ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พอที่จะสรุปได้ เป็นดังนี้
ราวปี พ.ศ. 2551 ชาวบ้านเชื่อว่าทวดท่านยอ (ในร่างของงู) เคยไปแสดงฤทธิ์ให้เห็นแถว
วัดไผ่แดง(ห่างจากวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีราว 8 กิโลเมตร) คือท่านไปแสดงตนให้ชาวบ้านเห็น
เป็นงูจงอางใหญ่ กายเผือก มีหงอนแดงตรงกลางหัว ปลายหางมีสีดาสนิท ลาตัวใหญ่เท่ าต้น
หมาก ยาวเกิน 5 เมตร หลังจากเลื้อยไปได้สักพักท่านก็หายตัวไปราวกับกายร่างเป็นอากาศธาตุ
สร้างความขนลุกขนพองแก่ชาวบ้านหลายคนที่เห็นเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าทวดสามารถหายตัว
ไปไหนก็ได้ในบริเวณพื้นที่ที่ปกครอง
ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2551 เคยมีช าวบ้ านในวนอุท ยานเมืองเก่าชั ย บุรีท่ านหนึ่ ง ท า
อาชีพเลี้ยงวัวขายพบเห็นงูจงอางใหญ่ มีหงอนแดงตรงกลางหัว มีปลายหางดา เลื้อยลงมาจาก
บนเขา ชาวบ้านคนดังกล่าวเชื่อว่าคือท่านยอลงมาดูแลลูกหลานของท่าน พอเอาธูป -เทียนไปปัก
ขอพรแด่ท่านว่า “ขอให้เลี้ยงวัวที่นี่อย่างปลอดภัย ไม่มีภัยอั นตราย” ท่านก็ให้ คือสามารถเลี้ยง
วัวจนพอขายสร้างรายได้จุลเจือครอบครัวอย่าไม่ขัดสน
ชาวบ้านในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่1 ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ที่เป็นคนรุ่นเก่าๆ คนแต่แรก เชื่อว่า เวลาทวดลงมาจากบนเขาในช่วงมีพิ ธีกรรมทาง
ศาสนาภายในวัดในยอ ถ้าไหว้ขอพรท่านแล้วจะสามารถเดินเข้าไปเก็บเห็บบนตัวของท่านได้โดย
ไม่ได้รับอันตราย แล้วจากนั้นท่านก็จะให้พร
ลุงเพิ่ม (ไม่ทราบนามสกุล) เล่าว่าสมัยอายุ 9 ขวบ(น่าจะประมาณ 50 ปีก่อน)เคยขึ้นไป
เล่นบนภูเขา แล้วบังเอิญ เจอทวดท่านยอเลื้อยผ่านลงมาพอดี ท่านเป็นงูที่ใหญ่มาก จึงไหว้ขอ
เกล็ดงูไว้บูชา ท่านก็ให้ เป็นที่น่าขนลุกขนพองที่เกล็ดงูดังกล่าวเพียงเกล็ดเดียวมีความยาวถึง 1
ไม้บรรทัด(ราว 30 เซนติเมตร) ชาวบ้านเล่าลือกันว่าร่างจริงๆของท่านยอจะต้องใหญ่มากเป็นแน่
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ลุงแดง(อายุ 103 ปี ชาวบ้านในพื้นที่) เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนญาติๆเคยขึ้นเขาไปตัดไม้ลง
มาทาไม้ค้าถั่ว ระหว่างตัดไม้ชาวบ้านทิ้งลูกๆหลานๆไว้ที่ลานบนตีนเขา ปรากฏเผลอเดี๋ยวเดียว
เด็กๆหายไปหมดลาน แล้วไปโผล่อีกทีที่บนภูเขา ถามเด็กๆเล่าให้ฟังว่า “ทวดท่านยอเลื้อยลงมาหา
พูดว่าจะพาไปเที่ยวบนเขา พวกเด็กๆจึงนั่งบนหลังของท่านแล้วเลื้อยขึ้นไปเที่ยวบนเขากันอย่าง
สนุกสนาน” ชาวบ้านจึงเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์และไม่ทาร้ายใคร ที่สาคัญท่านขี้เล่น คือชอบเล่นกับ
เด็กๆ จนชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าภูเขาลูกนี้ที่ทวดอยู่อาศัยเป็น “เมืองลับแล-เมืองคนธรรพ์” เวลามี
ใครมาเที่ยวหรือปีนเขาแล้วเกิดหลงทางก็จุดธูปขอให้ทวดช่วย ทุกคนก็จะลงมาจากภูเขาได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นต้น
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทวดท่านยอ ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่1
ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
- องค์การบริหารส่วนตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
- ชาวบ้ านในวนอุ ท ยานเมื อ งเก่ าชั ย บุ รี บ้ านคอกวั ว หมู่ ที่ 1 ต าบลชั ย บุ รี อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง
- ผู้มีจิตศรัทธาจากพื้นที่อื่นๆ
เสาวัฒ นธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดท่านยอ ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี บ้านคอกวัว
หมู่ที่1
ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ
“บน” และทาการ “แก้บน” ได้เฉพาะวันอังคาร และวันเสาร์เท่านั้น(ตามคติความเชื่อของชาวบ้าน
ที่นี่) ส่วนของที่นามาไหว้หรือบวงสรวงทวดสามารถไหว้ได้ทุกวัน ไหว้ตามความศรัทธา ดังนี้
- ไหว้ทวดท่านยอ(งู) ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม
- ไหว้ทวดท่านยอ(พระ) ธูป 3 ดอก เทียน 3 เล่ม
- ไก่ต้ม(ทั้งตัว)
- บวงสรวงหรือแก้บนด้วยไข่ต้ม-ไข่ดิบก็ได้
- หมากพลู (ทาเป็นคาๆ)
- ไหว้หรือแก้บนด้วยมโนราห์
- ประทัด ให้ไปจุดที่เสาทองสาหรับแก้บนหรือบวงสรวงด้วยประทัด
- จีวรพระ สาหรับถวายทวดท่านยอ(พระ)
- ฉัตรทอง
- พวงมาลัยดอกไม้เหลือง หรือดอกไม้สด(เป็นกาๆ)
- ถวายงูบริวาร(รูปปั้นงูขนาดเล็ก)
**** ข้อห้ามในการ “บน” หรือ “แก้บน” หรือ “เซ่นไหว้ทวดท่านยอ”
- ห้ามถวายเหล้า และบุหรี่แด่ท่าน (เพราะท่านเป็นพระ)
- ห้ามถ่ายรูปเซลฟี (Selfie) หน้าทวด เพราะท่านไม่ชอบ มีเรื่องเล่ากันว่า หลายปีก่อนมี
เด็กนักเรียนหญิงมาแอบถ่ายรูปเซลฟีหน้าทวด ทวดเลยทาให้ไม่สบายอยู่หลายวันจนต้องมาขอขมา
ท่านจึงหายป่วย อันนี้จึงถือเป็นข้อห้ามอีกข้อที่ห้ามทาหน้าทวดท่านยอ
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ภำพที่ ๖.๔ (บน) ทวดท่านยอ(งู), (ล่าง) ทวดท่านยอ(พระ)

ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๔๙
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ภำพที่ ๖.๕ ทวดท่านยอ(งู) สังเกตหงอนตรงกลางหัวจะเอียงไปทางขวาเล็กน้อย
ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๕๐
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๑๕๑

ภำพที่ ๖.๖ (บน) ศาลทวดท่านยอ ตั้งอยู่หลังหิน “แท่นท่านยอ” บนลานอโศก (ล่าง) หิน

“แท่นท่านยอ”
ที่มำ : ผู้วิจัย
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๑๕๒

ภำพที่ ๖.๗ (บน) ศาลขนาดเล็ก “ที่เก็บธูปเทียน” ตั้งอยู่หลังท่านยอ(พระ), (ล่าง) บ่อน้า

ศักดิ์สิทธิ์บริเวณลานอโศก
ที่มำ : ผู้วิจัย
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ภำพที่ ๖.๘ เสาทองสาหรับแก้บนหรือบวงสรวงด้วยประทัดแด่ทวดท่านยอ
ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๕๓
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๑๕๔

ทวดตำขุนดำเเละทวดคลองนำงเรียม
ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม ถือเป็ นตานานประจาถิ่นของชาวจัง หวัดพั ทลุง
บริเวณย่านชุมชนในทะเลน้อยตลอดไปจนถึงฝั่งระโนดในจังหวัดสงขลา เชื่อกันว่าเป็นตานานแห่ง
จระเข้เจ้าสองตนที่ป้องปกผืนน้าแห่งนี้แต่ครั้งโบราณกาล จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตามหลัก
“ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒนธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของศาลทวดตาขุนดา เเละศาลทวดคลองนางเรียม
ศาลทวดตาขุนดา หรือศาลาทวดตาขุนดา (หลาตาขุนดา) ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของสถานี
พั ฒ นาและส่ ง เสริม การอนุ รัก ษ์ สั ต ว์ป่ าทะเลน้ อ ย หมู่ 1 ต าบลทะเลน้ อ ย อาเภอควนขนุ น
จังหวัดพัทลุง(ศาลาจะตั้งอยู่ในซอยฝั่งซ้ายก่อนถึงหอชมทะเลน้อย) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว
มีหน้าจั่ว มีเสา 4 ต้น ผนังทั้ง 3 ด้านเปิดโล่ง ด้านหลังศาลทวดมีกาแพงเล็กๆไว้สาหรับบังลม
บังฝนบังแดดเพียงเล็กน้อย ภายในศาลมีรูปเคารพบูชาเท่าคนจริงชื่อ “ทวดตาขุนดา” สถิตไว้ตรง
กลางศาลโดยตั้งไว้บนแทนปูนและบนโต๊ะสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร รูปประติมากรรมทวด
ลักษณะเป็นชายชรานั่งสมาธิ ไว้ผมสั้นแต่ไว้เครายาวลงมาถึงกลางอก มีผ้าขาวม้ าพันรอบเอวและ
เฉียงไหล่ขวา ส่วนไหลซ้ายคลุมไว้ด้วยผ้าเหลือง มีการลงสีดาเข้มทับรูปงานประติมากรรมทั้ง
องค์ หน้าองค์ทวดจะปรากฏรูปประติมากรรมเคารพบูชาจระเข้ใหญ่ความยาวประมาณ 2 เมตร
อ้าปาก มีพวงมาลัยดอกไม้เหลืองคล้องที่ส่วนคอจนล้น ฝั่งซ้ายของทวดตาขุนดาจะเป็นศาลตา
ยาย ฝั่งขวาจะเป็นศาลพระภูมิเจ้าที่อย่างฮินดู
ศาลทวดคลองนางเรียม ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางทะเลน้อย ต้องเช่าเหมาเรือลงไปใน
ทะเลน้อย โดยนั่งอยู่บนเรือราว 1 ชั่วโมงจึงจะถึงเกาะดังกล่าว ลักษณะศาลทวดคลองนางเรียม
เป็นศาลก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ มีเสา 12 ต้น ทางเดินขึ้นศาลเป็นแท่งปูนเชื่อมต่อกับบันไดจานวน
6ขั้น ภายในสถิตรูปประติมากรรมเคารพบูชาทวดคลองนางเรียมไว้บนฐานสูงประมาณ 2 เมตร
ลักษณะของทวดแสดงรูปลักษณ์ในแบบหญิงสาวโบราณ ผมสีน้าตาล นั่งพับเพียบ นุ่งชุดไทย สไบ
เฉียงไหล่ซ้ายเป็นสีเขียว
มีจระเข้ใหญ่ม้วนพันรอบฐาน ส่วนหัวของจระเข้อ้าปากอยู่ที่
มือซ้ายของทวด ปลายหางอ้อมไปแตะราบชิดหัวเข้าด้านขวา ตรงแท่นบูชามีการถวายจระเข้
บริวาร 1 ตน และมีเรือสาปั้น 1 ลาอยู่ทางด้านขวาของทวด ภายในตัวเรือพบข้าวของเครื่องใช้
มากมายที่ผู้มีจิตศรัทธานามาบูชาเซ่นสรวงแด่ทวด มีจารึก ในเรือเขียนไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงว่า
“นายหิรัญ ศรีสุวรรณ อุทิศให้ทวดนางเรียม 2 ก.ค. 2559”
เสาวัฒ นธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดตาขุนดาเเละทวดคลอง
นางเรียม ของชาวจังหวัดพัทลุง บริเวณพื้นที่หมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง และในพื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่วิจัยพอที่จะสรุปได้ ดังนี้
เอกสารเรื่อง “ตานานทวดตาขุนดา” รวบรวมเรียบเรียงโดย สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย สรุปไว้ว่าตานานทวดตาขุนดาครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์ ท่านมีชื่อว่า “ดา”
มีลูกสาวหนึ่งคน ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ทรงศีลและได้ถือศีลบาเพ็ญเพียรอยู่เนินนานในขนา ติดกับ
คลองปากประ โดยมีลูกสาวเป็นผู้นากับข้าวมาให้ ในตอนเช้าและเที่ยงจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวได้
นากับข้าวมาให้ตามปกติ แต่ไม่เห็นผู้เป็นพ่อ เพียงสังเกตเห็นคล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลานคล้าย
จระเข้เลื้อยลงไปในน้า หลังจากนั้นก็ไม่เห็นท่านอีกเลย ชาวบ้านละแวกนั้นจึงมีความเชื่อว่า ท่าน
อาจจะบาเพ็ญเพียรอยู่นานจนกระทั่งบรรลุและกลายร่างเป็นจระเข้ ซึ่งถือว่าเป็นเทพที่สิงสู่อยู่ใน
ร่างของจระเข้นั่นเอง
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๑๕๕

และนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดพัทลุงสืบเนื่องไปจนถึงตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา เนื้อความในตานานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อ “ทวดตาขุนดา” อยู่ครอง
รักกับ “ทวดนางเรียม” อย่างเป็นสุข ครั้งกาลต่อมาทวดตาขุนดาแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด
รู้ถึงหูทวดนางเรียมภรรยาหลวง นางจึงเดินทางตามสามีมาขึ้น ฝั่งที่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็
ยากลาบากยิ่งนัก เนื่องด้วยไม่มีลาคลองให้ว่ายน้าตาม นางจึงใช้ลาตัวและหัวมุดดาดินเพื่อให้
เกิดเป็นทางน้า จากนั้นจึงเดินทางไปตามหาสามี จนกระทั่งสาเร็จ เกิดเป็นคลองเรียกกันติดปาก
ว่า “คลองนางเรียม” ดังปรากฏในปัจจุบัน นอกจากนี้ความเชื่อของชาวบ้านตาบลบ้านขาว อาเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวกับทวดนางเรียมและทวดตาขุนดา
ยังมีเล่ากันมาตั้งแต่ปู่ย่า
ตาทวดว่า จะปรากฏกายในรูปลักษณะของจระเข้น้าจืดขนาดใหญ่ สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าสมัยก่อน
เคยเห็นทวดตาขุนดาเป็นจระเข้ใหญ่ มีขนาดของส่วนหัวจรดส่วนหางเทียบเท่ากับความกว้างของ
คลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าจระเข้ดังกล่าวไม่ทาอันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้
ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากขอพรทวดตาขุนดาหรือทวดคลองนางเรียมแล้วจะทา
ให้ ทาไร่ ทานา มีผลผลิตดี สัตว์เลี้ยงไม่ป่วยเละล้มตายลงด้วยโรคระบาด
สอดคล้องกับงานเขียนเรื่อง “ตานานทวดจระเข้คลองนางเรียม” โดย คุณาพร ไชยโรจน์กิตติพร ไชยโรจน์ ซึ่งได้เขียนเผยแพร่เอาไว้ในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (siamsouth)
ดังนี้ เป็ นความเชื่ อของชาวจังหวัดพั ทลุ ง สื บ เนื่องไปจนถึง ตาบลบ้ านขาว อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา เนื้อความในตานานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อทวดตาขุนคาอยู่ครองรัก
กับทวดนางเรียมอย่างเป็นสุข ครั้งกาลต่อมา ทวดตาขุนคาแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด รู้
ถึงหูของทวดนางเรียมภรรยาหลวง นางจึงเดินทางตามสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนด ซึ่ งการเดินทางก็
ยากลาบากยิ่งนัก เนื่องด้วยไม่มีลาคลองให้ว่ายน้าตาม นางจึงใช้ลาตัวและหัวมุดดาดิน เพื่อให้
เกิดเป็นทางน้า จากนั้นจึงเดินทางไปหาสามี จนกระทั้งสาเร็จเกิดเป็นคลอง เรียกกันติดปากว่า
คลองนางเรียงดังปรากฏในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อของชาวบ้านตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ทวดเรียม หรือทวดคลองนางเรียม มีเล่ากันมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตาทวดว่า
ภายในคลองนางเรียมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นเทวดาประจาถิ่น สถิตหรือพานับอยู่ เรียกว่าทวด
เรียมหรือทวดคลองนางเรียม ซึ่งทวดของที่นี่จะแสดงรูปในลักษณะครึ่งเทวดาครึ่งสัตว์ กล่าวคือ
ทวดคลองนางเรียมในความเชื่อของชาวบ้านที่นี่แสดงรูปลักษณะของจระเข้น้าจืดขนาดยักษ์
สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าคนในสมัยก่อนเคยเห็นทวดเรียมเป็นจระเข้ใหญ่มีขนาดของส่วนหัว
จรดปลายหางเทียบเท่ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าจระเข้
ดังกล่าวไม่ทาอันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์หรือจระเข้เจ้าเรียกว่าทวดคลองนางเรียม
นอกจากนี้ชาวบ้านเชื่อว่าหากขอพรกับ ทวดคลองนางเรียมแล้วจะทาให้ทาไรทานาได้ผลผลิตดี
สัตว์เลี้ยงไม่ล้มป่วยและตายลงด้วยโรคระบาด นอกจากนี้ในสมัยก่อนคนที่อาเภอระโนดจะนิยม
เดินทางไปซื้อวัว ซื้อควาย ซื้อสัตว์เลี้ยงเพื่อทาการเกษตรที่จังหวัดพัทลุงหรือในพื้นที่ใกล้เคียง
ขากลับจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องต้อนฝูงสัตว์เหล่านั้นเดินผ่านข้ามคลองนางเรียม ดังมีความเชื่อ
แต่ครั้งเก่าก่อนสืบทอดกันมาว่า หากผู้ใดจะนาฝูงสัตว์ข้ามคลองนางเรียมต้องกระทาการบอก
กล่าวให้ทวดคลองนางเรียมรู้เสียก่อน ด้วยการลอยหมากพลูขอขมาแก่ทวด ไม่เช่นนั้นฝูงสัตว์จะ
ไม่ เดิ นย่ าเท้าข้ามล าคลองเด็ด ขาด (อ้างอิ งข้อ มูล : คุณ าพร ไชยโรจน์ -กิต ติพ ร ไชยโรจน์ ใน
เว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ siamsouth หัวข้อ “ตานานทวดจระเข้คลองนางเรียม” )
ชัชชญา ทองประศรี ชาวบ้านหมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทวดคลองนางเรียมที่แตกต่างจากสองแหล่งข้อมูลแรกอย่างน่าสนใจว่า ตั้งแต่
สมัยเด็กๆพอที่จะจาความได้ก็เห็นศาลทวดคลองนางเรียมตั้งอยู่บนเกาะกลางน้าแล้ว สมัยก่อน
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๑๕๖

เป็นเพีย งศาลเล็กๆหรือเรียกว่าเพิ งไม้น่าจะเหมาะกว่า ต่อมามีการระดมทุนทรัพ ย์จากผู้มีจิต
ศรัทธาสร้างเป็นอาคารปูนถาวรให้ทวด
ช่วงหลายสิบปีก่อนเคยเห็นแม่ค้าไปตั้งโต๊ะขายของ
บนเกาะทวดแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ส่วนตานานคลองนางเรียมที่เล่ากันอีกสาย มีดังนี้ จริงๆคน
ทะเลน้อยเชื่อว่านางเรียมหรือแม่นางเรียมเป็นเมียของนายแรง นายแรงมีเมียเยอะ ไปทางานที่
ไหนก็ได้เมียที่นั้น สมัยนายแรงมาจากสงขลาใหม่ๆมาอาศัยทาไร่อยู่ในพัทลุงแถวอาเภอกงหลา
ต่อมาย้ายมาเลี้ยงควายแถวปากประ เป็นคอกควายขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า “คอกควายนาย
เเรง” ที่นี่เองที่นายแรงได้นางเรียมเป็นเมีย เชื่อว่าเมียของนายแรงเป็นจระเข้เจ้า ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใน
ทะเลน้อย
ป้าสุภาพ วงศ์ประภา และจักรพงษ์ วงศ์ประภา ชาวบ้านหมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย อาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้เล่าตานานของทวดตาขุนดา และทวดคลองนางเรียม เอาไว้ ดังนี้ เชื่อ
ว่าทวดตาขุนดามีหลา(กระท่อมเล็กๆ)อยู่ริมทะเลน้อย อาศัยอยู่กันสองคนผัวเมียกับนางเรียม นาง
เรียมจริงๆมีบ้านอีกหลังบนเกาะกลางน้า(เข้าใจว่าน่าจะเป็นเกาะที่ตั้งศาลทวดคลองนางเรียมใน
ปัจจุบัน) บางครั้งนางกลับไปทากิ จธุระที่บ้านกลางน้าเพราะเหตุจาเป็นแต่ก็ไม่เคยขาดเรื่องส่งข้าว
ปลาอาหารสามี จนอยู่มาวันหนึ่งสามีบอกว่าไม่ต้องมาส่งแล้วเพราะกาลังจะได้ “โล่” หรือ “บรรลุ
กลายร่างเป็นจระเข้เจ้า ” คือทวดตาขุนดาค่อยๆกลายร่างอย่างช้ าๆ มีเกล็ดเต็มตัว มีหางงอก
ออกมา ตาแดง จากนั้นจึงเลื้อยลงทะเลน้อยไป ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ทาอันตราย
คน แต่ให้ลอยหมากลอยพลูเพื่อขอโชคลาภได้
นอกจากนี้ ลุงจวบ สั งข์แสง และยายเชื อบ สั งข์แสง ชาวบ้านหมู่ 1 ตาบลทะเลน้ อย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้เล่าตานานของทวดตาขุนดา และทวดคลองนางเรียม ในอีกความ
เชื่อที่แตกต่างว่า
นางเรียม จริงๆคือชื่อคลอง
ส่วนตาขุนดา คือทวดจระเข้
เมียของตาขุนด าจริงๆชื่อ “ฝ้าย” บางคนก็ว่าเมียแกชื่ อ “เจีย ม” ต่ อมาเรียกเพี้ ยนเป็ น
“เรียม” (จึงกลายเป็น “นางเรียม”)
คนในพื้นที่ทะเลน้อยเคยเห็นจระเข้ใหญ่ลอยในทะเลน้อยสมัยปู่ย่าตาทวด เมื่อนานมาแล้ว
ก็เข้าใจว่าเป็น “ทวดเข้” คือศักดิ์สิทธิ์ ไม่ทาอันตรายคน สามารถขอพรกับทวดได้ด้วยการลอย
หมากลอยพลู เป็นต้น เคยเห็นคนเลี้ยงควายที่จันดี-นครศรีธรรมราชลงมาทะเลน้อยมาทุกปีเพื่อขอ
พรและแก้บนกับทวดคลองนางเรียม เพราะเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก หากถ้ าปีไหนไม่ลงมาเซ่น
สรวงหรือเเก้บนจะมีอันเป็นไปทั้งควายและคนเลี้ยง โดยการแก้บนใหญ่ของคนเลี้ยงควายทั่วภาคใต้
(ที่มีศรัทธาต่อทวดทั้งสอง)จะเริ่มต้นขึ้นในเดือน 5 ของทุกปี
การเข้าทรงของทวดตาขุนดา ในรากความของชาวบ้านหมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง มักจะมีการเข้าทรงกันเพียงปีละครั้ง (วันเข้าทรง ทวดจะเป็นผู้กาหนดเอง)
โดยสถานที่ลงทรงจะเป็นริมน้าทะเลน้อยภายในบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ทะเลน้อย คนทรงบางปีอาจเป็นคนในพื้นที่ บางปีอาจเป็นคนจากต่างพื้นที่โดยการเข้าทรงในแต่
ละปีจะคล้ายๆกัน คือ คนทรงจะนุ่มขาวห่มขาว พอบริกรรมคาถาไปได้สักพัก ทรงของพ่อตาขุน
ดาจะมาลง คนทรงจะกลายร่างเป็นจระเข้ คือคลานแบบจระเข้จนลงน้าไปทั้งตัว พอแช่ในน้าได้
สักพักแล้วก็คลานขึ้นฝั่งบอกสิ่งที่ต้องการแก่ลูกหลานในพิธีทรง จากนั้นจะเป็นเรื่องของการถวาย
เครื่องเซ่นหรื อแก้บ น ช่วงท้ ายพิธีจะเป็นการให้ศีลให้พ รของร่างทรง เป็ นอันเสร็จพิ ธี การ
เข้าทรงของทวดตาขุนดานี้ชาวบ้านจะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเพื่อเสริมสร้างกาลังใจในการประกอบ
อาชีพของผู้คนในย่านนี้ที่ต้องทามาหากินอยู่กับท้องน้าทะเลน้อย ถือเป็นสิริมงคลใหญ่หลวงที่
ลูกหลานของทวดทั้งสองจะได้มารับศีลรับพรและรับของขลังตามแต่ทวดท่านจะให้
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เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ ทวดตาขุนดา เเละทวดคลองนางเรียม หมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีดังนี้
- เจ้าหน้าที่ภายในสถานีพัฒ นาและส่งเสริมการอนุรักษ์ สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ 1 ตาบล
ทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- ชาวบ้านทะเลน้อย หมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- เทศบาลตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
- ชาวจังหวัดพัทลุง
- ผู้มีจิตศรัทธาในทวดจากจังหวัดใกล้เคียง
เสาวัฒ นธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม หมู่ 1 ตาบลทะเลน้อย
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
การ “แก้บน” ของคนเลี้ยงควายในจังหวัดพัทลุงและในจังหวัดใกล้เคียงต่อทวดตาขุนดา
และทวดคลองนางเรียม ให้ทาในเดือน 5 หรือเดือน 9 ของทุกปี (วันที่แก้บนให้ร่างทรงกาหนด
หรืออยู่ในเดือน 5 หรือเดือน 9 โดยเลือกเพียงวันพุธหรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น) การแก้บนของคน
เลี้ยงควายส่วนใหญ่จะแก้บนด้วย มโนราห์โรงครู เช่น มโนราห์โรงครูตาหลวงคง(คนทรง) เป็นต้น
คนปกติทั่วไปให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด)
โดยสามารถ “บน” ได้ทุกเรื่อง และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน ส่วนสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- ธูป 9 ดอก เทียน 9 เล่ม
- หมาก พลู
- น้าแดง
- ดอกไม้
- เหล้าขาว
- ไก่ต้ม หรือเป็ดต้ม
- ยาสูบ
- หัวหมู
- การจุดประทัด
- ไก่ปากทอง (คือไก่ต้มแล้วนาทองมาใส่ไว้ในปากไก่ถวายแด่ทวด)
- รูปปั้นไก่ขนาดเล็ก
- พวงมาลัยอกไม้เหลือง
- ชุดไทย(ถวายเฉพาะทวดคลองนางเรียม)
- เครื่องสาอางทุกชนิด(ถวายเฉพาะทวดคลองนางเรียม)
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ภำพที่ ๖.๙ ศาลทวดตาขุนดา หรือศาลาทวดตาขุนดา

ที่มำ : ผู้วิจัย
ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของสถานีพัฒ นาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ 1
ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง(ศาลาจะตั้งอยู่ฝั่งซ้ายก่อนถึงหอชมทะเลน้อย)
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ภำพที่ ๖.๑๐ ทวดตาขุนดา
ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๕๙
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ภำพที่ ๖.๑๑ ทวดจระเข้ทวดตาขุนดา
ที่มำ : ผู้วิจัย

ภำพที่ ๖.๑๒ เกาะกลางทะเลน้อย และศาลทวดคลองนางเรียม จังหวัดพัทลุง
ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๖๐

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

ภำพที่ ๖.๑๓ ศาลทวดคลองนางเรียม กลางเกาะในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๖๑

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

ภำพที่ ๖.๑๔ ทวดคลองนางเรียม กลางเกาะในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ที่มำ : ผู้วิจัย

๑๖๒
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๑๖๓

ทวดเหว็ด
“ทวดเหว็ด เป็นความเชื่อเรื่องทวดงูพญาตะบองหลาเผือก หรือทวดงูจงอางขาว แห่ง
บ้ า นท่ า โพธิ์ ต าบลควนมะพร้ า ว จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ที่ พั ฒ นามาจากคติ -รากความเชื่ อ ใน
พระพุทธศาสนา, ศาสนาฮินดู, และศาสนาผี จากตานานของกระเหว็ดไม้เทวดา จนกลายมาเป็น
ทวดเหว็ด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านที่ผู้คนที่นี่ให้ความเคารพอย่างสูงในปัจจุบัน ” (วาทะโดย :
นายอานวย สงนวล, ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอสิงหนคร) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยตาม
หลัก “ทฤษฎีเสาวัฒนธรรมสี่ต้น” ได้ข้อมูลดังนี้
เสาวัฒ นธรรมต้นแรก(องค์วัตถุ) : ที่ตั้งของศาลทวดเหว็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7
ต าบลควนมะพร้ า ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด พั ท ลุ ง (ติ ด ถนนทางเข้า หมู่ บ้ า น และติ ด กั บ ศาลา
เทิดพระเกียรติ) ลักษณะของศาลทวดเป็นศาลขนาดเล็กก่ออิฐถือปูน มีหน้าจั่ว และเสา 4 ต้น ทา
ด้ ว ยสี เ ขี ย วทั้ ง ศาลยกเว้ น หลั ง คาและพื้ น กระเบื้ อ งที่ เ ป็ น สี น้ าตาล ภายในศาลสถิ ต รู ป งาน
ประติมากรรมเคารพบูชา “ทวดเหว็ด” ลักษณะเป็นงูจงอางขาว(เผือก)แผ่พังพานอย่างน่าเกรงขาม
ขนดลาตัวขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 3.5 เมตร มีการถวายพวงมาลัยดอกไม้เหลืองและเครื่องเซ่นไหว้
ภายในศาลและนอกตัวศาลเป็นจานวนมาก ศาลนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อของชาวบ้านบ้านท่าโพธิ์ว่า
“ทวดเหว็ดเป็นทวดงูจงอางขาวที่เป็นต้นตระกูลของผู้คนในย่านนี้ ขอพรอะไรก็ได้ทุกอย่าง และเชื่อ
ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์” ครั้งหนึ่งคุณ ยาย(ไม่ทราบชื่อ)ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการระดมทุนทรัพย์กับ
ชาวบ้านที่นี่ ช่วยกันทอดกฐินสามัคคีได้เงินมาก้อนหนึ่ง จึงจัดสร้างรูปปั้นและศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อ
เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของชาวบ้ านที่ นี่ เมื่ อ สมั ย นานมาแล้ ว โดยให้ เรีย กนางงู จ งอางขาว หรื อสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านว่า “ทวดเหว็ด” ตามที่คนเฒ่าคนแก่แต่แรกในบ้านท่าโพธิ์เรียกสืบต่อกันมา
แต่ก็ไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นผู้ปั้นรูปงานดังกล่าว
เสาวัฒนธรรมต้นสอง(องค์มติ) : คติทางความเชื่อเกี่ ยวกับทวดเหว็ด บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7
ต าบลควนมะพร้ า ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง (ติ ด ถนนทางเข้ า หมู่ บ้ า น และติ ด กั บ ศาลา
เทิดพระเกียรติ) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยสัมภาษณ์คุณบุญฤทธิ์ ชุมช่วย(ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่า
โพธิ์ หมู่ 7) และคุณยายผ่อง วังช่วย (ชาวบ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7) พอที่จะสรุปได้ ดังนี้
คาว่า “เหว็ด” อาจมีที่มาจาก “เจว็ดไม้ผุๆ” ซึ่งมีในบริเวณนั้นในสมัยก่อนก็เป็นได้ ซึ่งพ้อง
กับคาว่า “กระเหว็ด” และ “จะเหว็ด” อันหมายถึงเทพารักษ์ ซึ่งตามความเชื่อรากคติอย่างไทย
พุ ท ธ-ฮิ น ดู -ผสมเข้ ากั บ ศาสนาผี แ ล้ ว หากเจว็ ด ไม้ ผุ ๆที่ เรีย กว่ า “จะเหว็ด ”, “กระเหว็ด ” และ
“เหว็ด” ได้รับการปลุกเสกจะได้รับการยกสถานะให้สูงขึ้นเป็น “เทียมดา” เรียกว่า “พระภูมิ” เป็น
ต้น
ทวดเหว็ดเป็นผู้หญิง ชื่อจริงๆไม่มีใครทราบว่าชื่ออะไรแต่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่า “เหว็ด” มา
เเต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตาทวด เพราะเคยเห็นว่าทวดเป็นงูจงอางขาวเลื้อยไปๆมาๆอยู่ภายในหมู่บ้าน ทวด
ไม่เคยทาอันตรายใคร หรือในบางครั้งท่านมาในหลายรูปลักษณะ มาแบบเป็นอะไรก็ได้ เช่น แสดง
ร่างเป็นผู้หญิง, แสดงร่างเป็นนกตัวใหญ่, แสดงร่างเป็นลมพัด ทุกอย่างล้วนเรียกว่าทวดเหว็ดหมด
และเชื่อว่า “ท่านศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้หมด” สมัยก่อนที่นี่ไม่มีศาล ครั้งหนึ่งคุณยาย(ไม่ทราบชื่อ)ได้
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการระดมทุนทรัพย์กับชาวบ้านที่นี่ ช่วยกันทอดกฐินสามัคคีได้เงินมาก้อน
หนึ่ง จัดสร้างรูปปั้นและศาลแห่งนี้ขึ้นเมื่อสมัยนานมาแล้ว โดยให้เรียกนางงูจงอางขาว หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจาที่แห่งนี้ว่า “ทวดเหว็ด” ตามที่คนเฒ่าคนแก่แต่แรกในบ้านท่าโพธิ์เรียกสืบต่อกันมา
แต่ก็ไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นผู้ปั้นรูปดังกล่าวนี้
สืบต่อเรื่องทวดเหว็ดพบว่า ยังมีอีกสายความเชื่อที่แตกต่างกันเล่าว่า จุดกาเนิดของทวด
เหว็ด
คือ ที่ดินบริเวณสร้ างศาลนี้ ครั้งหนึ่งอาจจะเคยเป็นส้วมของเจ้าเมืองมาก่อน พอ

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

๑๖๔

เมืองพัทลุงแตกเพราะสงคราม ส้วมที่นี่ก็เลยกลายเป็นส้วมร้างผุพังไปตามกาลเวลา ต่อมามี
ต้นไม้ใหญ่งอกขึ้น พอต้นไม้ตายก็ปรากฏเป็น “เจว็ดไม้ผุๆ” นานวันก็มีงูจงอางขาวโผล่ขึ้นมาจาก
เจว็ดไม้ ใช้เจว็ดไม้ผุเป็นที่อยู่อาศัย ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เรียกว่า “ทวดเจว็ด”
ต่อมาเพี้ยนเป็น “ทวดเหว็ด” ก็เป็นได้
พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ แห่งเรือนพระภรตมุนี ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ
ทางความเชื่อ และรากทางคตินิยมวิทยาเกี่ยวกับ “ทวดเหว็ด” เอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ สิ่งหนึ่งที่
สังเกตได้ชัดและผูกพันมาแต่เด็ก คือ ศาลทวด แต่เดิมไม่เข้าใจเพราะด้วยความเป็นเด็ก ทาไร่ไถ
นาซุกซนตามชายนาเสร็จก็หลบปลีกมานอนเล่นที่ “หลาทวดเหว็ด” (ตั้งอยู่ที่ ต.ควนมะพร้าว จ.
พัทลุง) ซึ่งช่วงปิดเทอมจะมาช่วยแม่เฒ่าที่จังหวัด พัทลุง “หลาทวดเหว็ด” นั้นแต่แรกเริ่มนับแต่จา
ความได้เป็นเพียงเพิงไม้เล็กๆ มีธูปเทียนดอกไม้ผ้าสามสีเต็มไปหมด จนกระทั่งปัจจุบันได้ปรับปรุง
เป็นศาลขนาดพอตัวมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม มีรูปปั้นงูบองหลาขนาดใหญ่สูงกว่าคนปกติ ด้านข้างจะ
เป็นศาลาเล็กๆให้คนนั่งพักหรือรอรถสองแถว ถามจากแม่ แม่เฒ่า พ่อเฒ่า ว่าท่านเป็นใคร
ทุกคนเรียกกันว่า “ทวดเหว็ด” คนที่พบเจอท่านจะเจอในลักษณะงูบองหลาตัวใหญ่มีหงอนเหมือน
ไฟ (ซึ่งทวด แม่ แม่เฒ่า และพ่อเฒ่าของข้าพเจ้าก็เคยเจอท่านเมื่อนมนามมาแล้ว) หลายคนเจอ
เข้าจึง สร้างรูป เคารพถวายท่านจะได้มั่น คงแข็ง แรง เวลาใครขับ รถผ่านไปผ่ านมาก็จะบี บ แตร
ทักทายท่าน จะได้เดินทางปลอดภัย ซึ่งเวลาข้าพเจ้านอนบริเวณนั้นก็สะดุ้งเป็นระยะๆ เพราะไหน
จะรถเล็กรถใหญ่ จนกระทั่งทุกวันนี้หากขับรถผ่านผมก็จะบีบแตร เพราะถูกปลูกฝังมาเช่นนั้น คน
แถวนั้นจึงเรียกท่านว่า “หลาเหว็ด” “หลาทวดเหว็ด” โดยสันนิษฐานแล้วว่าทาไมจึงเรียกท่านว่า
“ทวดเหว็ด” อาจจะเป็นเพราะแต่เดิมมีเพียงเจว็ดไม้ผุๆอันเดียวก็ได้จึงเรียกอย่างคุ้นเคยกันเรื่อยมา
(อันนี้สันนิษฐานเองนะครับ)
จนกระทั่งโตขึ้น พยายามหาข้อคิดที่เป็นนัยยะของฅนโบราณ ว่าประโยชน์ของ “หลาทวด
ต่างๆ” คืออะไรในทางกายภาพ
เล็งเห็นแน่ๆชัดเลยคือ
1. ส่วนมากหลาทวดมักจะตั้งอยู่ทางเปลี่ยว ทางโค้งอันตรายที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง
มาก การบีบแตรนอกจากจะทักทายทวดแล้ว ยังเหมือนเป็นการเตือนรถที่ขับสวนทางโค้งว่ากาลัง
มีรถจะเข้าโค้งเหมือนกัน ซึ่งลดอุบัติเหตุได้จริงทางกายภาพ
2. เรียกสติเวลาขับรถ เพราะเสียงแตรจากคันอื่น ทาให้เราไม่หลงว่าเป็นทางตรง ซึ่งก็
เหมือนข้อ 1 เพราะช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงทางกายภาพ
3. ความเชื่อมุมมองนี้สอนให้มนุษย์รู้จักเคารพในธรรมชาติ เหมือนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ซึ่ง
บรรพบุรุษ ชาวใต้อาจจะแฝงนัยยะเช่นนี้ ไว้ให้ลูก (อ้างอิงข้อมูล : บทความชื่อ “บองหลา” โดย
พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ แห่งเรือนพระภรตมุนี ใน
https://www.facebook.com/Yodthong195/posts/874272512664253:0)
อานาจของทวดเหว็ด ในรากคติค วามเชื่ อของชาวบ้ านบ้านท่ าโพธิ์ หมู่ 7 ต าบลควน
มะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เชื่อว่านอกจากท่านมีอานาจในทางสว่าง คือขออะไร
ท่านก็ให้แล้ว นอกจากนี้ท่านยังมีอานาจในทางมืดอีกด้วย ชาวบ้านเรียกว่า “อานาจทางมืด ”
โดยมีศัพท์เฉพาะหรือภาษาเฉพาะที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันอย่างติดปากว่าการบนหรือแก้บนแบบ “โต๋
โต๋เต๋เต๋” หรือบางคนเรียกว่า “ทะลึ่ง” ซึ่งผู้เขียนขออธิบายคาว่า “โต๋โต๋เต๋เต๋” หรือ “ทะลึ่ง” เอาไว้
ในความหมายเฉพาะ ดังนี้
คาว่า “โต๋โต๋เต๋เต๋” หรือ “ทะลึ่ง” หรือ “บนลามก” (พูดให้เป็นเรื่องลามก) ในความหมาย
ของชาวบ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หมายถึง “การ
บน” และ “การแก้บน” แด่ทวด แต่เป็นการบนและแก้บนในเรต 18+ กล่าวคือชาวบ้านที่นี่เชื่อว่า
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ทวดเหว็ดจะให้พรทุกสิ่งที่ชาวบ้านขอ แต่ที่พิเศษสุดจริงๆของที่นี่ก็คือ สามารถขอในเรื่องการ
ขโมยทรัพย์สินให้สาเร็จ และขอในเรื่องบนแล้วให้ได้สามีให้ได้ภรรยาเป็นตัวเป็นตนได้(หรือบน “ขอ
ผัวได้ผัว ขอเมียได้เมีย ” ) ส่วนเมื่อขอแล้วได้ดั่งใจมุ่งหวัง “การแก้บน” ก็เป็นเรื่องสาคัญและไม่
เหมือนใคร เพราะการแก้บนของที่นี่จะมี 4 ระดับ ดังนี้
**** แก้บนระดับแรก // Level 1 : ใช้สาหรับ “บน” ในเรื่องปกติทั่วๆไป “ แก้บน”
ด้วยเครื่องเซ่นอะไรก็ได้
**** แก้บนระดับสอง // Level 2 : เรียกว่า “โต๋โต๋เต๋เต๋” หรือ “ทะลึ่ง” หรือ “บน
ลามก” (พูดให้เป็นเรื่องลามก) ใช้สาหรับ “บน” ในเรื่องไม่ปกติ เช่น บนขอให้ขโมยของได้ ขอผัวได้
ผัว ขอเมียได้เมีย ถ้า “บน” แล้วสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ ให้ “แก้บน” ด้วยการมาหน้าทวดเหว็ดแล้ว
เปิด “ของลับ” ให้ทวดดู เสร็จแล้วให้ปิดแผ่นทองคาเปลวที่ตัวทวดเหว็ด (แก้บนได้เฉพาะช่วงเวลา
กลางวันนั้น)
**** แก้บนระดับ สาม // Level 3 : เรียกว่า “โต๋โต๋เต๋เต๋” หรือ “ทะลึ่ง” หรือ “บน
ลามก” (พูดให้เป็นเรื่องลามก) ใช้สาหรับ “บน” ในเรื่องไม่ปกติ เช่น บนขอให้ขโมยของได้ ขอผัวได้
ผัว ขอเมียได้เมีย ถ้า “บน” แล้วสาเร็จในระดับ สูง ให้ “แก้บน” ด้วยการมาหน้าทวดเหว็ดแล้ว
“ส าเร็ จ ของลั บ ” ให้ ท วดดู เสร็ จ แล้ ว ให้ ปิ ด แผ่ น ทองค าเปลวที่ ตั ว ทวดเหว็ ด (แก้ บ นได้ เฉพาะ
ช่วงเวลากลางวันนั้น)
**** แก้บ นระดั บ สี่ // Level 4 : เรีย กว่า “โต๋โต๋ เต๋ เต๋ ” หรือ “ทะลึ่ง ” หรือ “บน
ลามก” (พูดให้เป็นเรื่องลามก) ใช้สาหรับ “บน” ในเรื่องไม่ปกติ เช่น บนขอให้ขโมยของได้ ขอผัวได้
ผัว ขอเมียได้เมีย ถ้า “บน” แล้วสาเร็จในระดับดีเยี่ยม ให้ “แก้บน” ด้วยการมาหน้าทวดเหว็ดแล้ว
“ให้ คู่ชายหญิ งมีอะไรกัน ” ให้ท วดดู เสร็จแล้วให้ปิดแผ่นทองคาเปลวที่ ตัวทวดเหว็ด (แก้บ นได้
เฉพาะช่วงเวลากลางวันนั้น)
เล่าลือกันในหมู่ชาวบ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง
และหมู่บ้านใกล้เคียงว่า ทวดเหว็ดศักดิ์สิทธิ์มากๆ เล่ากันต่อว่าครั้งหนึ่งเคยมีโจร
ขโมยวัว ลักวัวได้แถวบ้านท่าโพธิ์ก็จูงวัวออกไปเพื่อซ่อนไว้ที่แปลงนาท้ายหมู่บ้าน ปรากฏวันนั้น
เหมือนโจรดวงซวย เพราะเจ้าของวัวเดินตามมาใกล้จะทันพอดี โจรที่ยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าหลาทวด
เหว็ด(เจว็ดไม้ผุๆ)ก็กาดยกมือขึ้นประนมร้องขอแด่ทวดว่า “ถ้าลูกสามารถขโมยวัวได้โดยเจ้าของวัว
ไม่สามารถตามมาจับได้ ลูกจะเฉงไข่ให้ทวดแล” ปรากฏพอเจ้าของวัวเข้าเดินมาใกล้เกือบจะถึงตัว
โจร ปรากฏมีใยแมลงมุมจากที่ไหนก็ไม่รู้มากมายโผล่ออกมาเต็มไปหมดทั่วทั้งอาณาบริเวณหน้า
หลา จนเจ้าของวัวกลัว ไม่สามารถเดินต่อมายังที่โจรซ่อนวั วไว้ได้ (ชาวบ้านเชื่อว่าทวดเหว็ดได้ช่วย
ไว้)
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในการลักขโมยกุ้งจากไซลาวของชาวบ้านที่นี่(ไซลาว คือ ไซขนาด
เล็กประเภทหนึ่งนิยมใช้ดักกุ้งที่นี่กันอย่างแพร่หลาย) เป็นเรื่องเล่าในการลักขโมยกุ้งจากไซลาวของ
ชาวบ้านคนหนึ่งใน หมู่ 7 บ้านท่าโพธิ์ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดย
เวลาตั้งไซลาวเพื่อดักกุ้งของชาวบ้านตามปกติคือก่อนค่า แล้วไปเก็บไซตอนหัวรุ่ง(เช้ามืด) โดยโจร
ที่นี่มักจะไปลักกุ้งในไซลาวเวลาเที่ยงคืนเป็นประจา โดยก่อนลักขโมยกุ้งในไซลาวจะทาการ “บน”
ขอพรทวดเหว็ดว่า “ขอให้ลูกขโมยกุ้งในไซลาวสาเร็จด้วยเถิด ถ้าลูกขโมยสาเร็จ พรุ่งนี้จะมาเปิด
ของลับให้ทวดดู” ทวดก็ให้พรคือสามารถลักกุ้งในไซลาวได้สาเร็จ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ “เถ้าแก่เถียรไปขอเมียไว้กับทวดเหว็ด” ที่ชาวบ้านชอบเล่าสู่กันฟังว่า
ครั้งนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเถ้าแก่เถียรจะสามารถจีบผู้หญิงคนนี้เอามาเป็นภรรยาได้ จู่ๆพอแก
ไปขอกับทวด
ไม่นานแกก็ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาสมใจ วันต่อมาชาวบ้านเล่าลือกันหนาหูว่า
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๑๖๖

“เห็นเถ้าแก่เถียรจูงมือศรีภรรยาไปแอบแก้บนตอนกลางวันที่หน้าทวดเหว็ด …แต่ไม่รู้ว่าไปแก้บนกัน
แบบไหน? ” เล่าถึงตรงนี้คุณบุญฤทธิ์ ชุมช่วย(ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7) และคุณยายผ่อง วัง
ช่วย (ชาวบ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7) บอกว่าไม่สามารถเล่าต่อได้ แต่ให้คิดเอาเองว่าเขาแก้บนกัน
ยังไง….
เสาวัฒนธรรมต้นสาม(องค์การ) : หน่วยงานที่เคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรม, การทานุบารุง
และการจัดกิจกรรมเกี่ ยวข้องกับทวดเหว็ด ในศาลทวด บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง(ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน และติดกับศาลาเทิดพระเกียรติ) มีดังนี้
- ชาวบ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
- คุ ณ บุ ญ ฤทธิ์ ชุม ช่วย ผู้ใหญ่ บ้ านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ต าบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
- ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียง
เสาวัฒ นธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดเหว็ด บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ ให้ทาการ “บน” และ “แก้บน” ได้ด้วยเครื่องเซ่นอะไรก็
ได้แล้วแต่ศรัทธา
- ธูปเทียนแล้วแต่ศรัทธา
- หัวหมู
- ไก่ต้ม
- เหล้าขาว
- พวงมาลัยดอกไม้เหลือง
- ถวายรูปปั้นงูบริวาร หรือช้างม้าวัวควาย หรือรูปปั้นคนขนาดเล็กจาพวกรูปปั้นตายาย
เป็นต้น
- ถวายผ้าไทยแด่ทวด
- พานบายศรี
- น้าแดง
- อาหารคาวหวาน
- ลูกประทัด
- การบีบแตรรถ 3 ครั้งถวายเวลาขับผ่านไปมาหน้าทวด(ถือเป็นการเซ่นสรวงบูชา-เคารพ
อย่างสูง)
- การแก้บนที่เรียกว่า “โต๋โต๋เต๋เต๋” หรือ “ทะลึ่ง” หรือ “บนลามก” (พูดให้เป็นเรื่องลามก)
ใช้สาหรับ “บน” ในเรื่องไม่ปกติ เช่น บนขอให้ขโมยของได้ ขอผัวได้ผัว ขอเมียได้เมีย ถ้า “บน”
แล้วสาเร็จดังประสงค์แล้วให้ “แก้บน” ด้วยการมาหน้าทวดเหว็ดแล้วเปิด “ของลับ”, “สาเร็จของ
ลับ ”, หรือ “ให้ คู่ช ายหญิ งมีอะไรกัน ” ให้ทวดดู(ระดับ ของการแก้บ น จะเลือกแบบไหน แล้วแต่
ระดับ ความพอใจของคนบน) เสร็จแล้วให้ปิดแผ่นทองคาเปลวที่ตัวทวดเหว็ด (แก้บ นได้เฉพาะ
ช่วงเวลากลางวันนั้น)

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

๑๖๗

ภำพที่ ๖.๑๕ ศาลทวดเหว็ด(ทวดงูจงอางขาว)
ที่มำ : ผู้วิจัย

ศาลทวดเหว็ด(ทวดงูจงอางขาว) ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง(ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน และติดกับศาลาเทิดพระเกียรติ)

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

๑๖๘

ภำพที่ ๖.๑๖ ทวดเหว็ด(ทวดงูจงอางขาว)

ที่มำ : ผู้วิจัย
ทวดเหว็ด(ทวดงูจงอางขาว) ตั้งอยู่ ที่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง(ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน และติดกับศาลาเทิดพระเกียรติ)

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

๑๖๙

ภำพที่ ๖.๑๗ ทวดเหว็ด(ทวดงูจงอางขาว)
ที่มำ : ผู้วิจัย

ทวดเหว็ด(ทวดงูจงอางขาว) ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 7 ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง(ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน และติดกับศาลาเทิดพระเกียรติ)

บทที่ ๖ ความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง

ตำรำงที่ ๖.๑ ชื่อ ลองจิจูดและละติจูดของทวดในจังหวัดสงขลา
ชื่อและสัญลักษณ์
ทวดตาหมอ (tuat_ta_mor)
ทวดยอ (tuat_yor)
ทวดนางเรียม (tuat_nangriam)
ทวดเหว็ด (tuat_wet)
ทวดตาขุนดา (tuat_ta_kun_dum)

ลองจิจูด
๑๐๐.๒๘๘๗
๑๐๐.๐๕๙
๑๐๐.๑๗๗๙
๑๐๐.๑๐๕๓
๑๐๐.๑๒๔๗

ภาพที่ ๖.๑๘ บริเวณที่ตั้งของทวดทั้ง ๕ ของจังหวัดพัทลุง

ที่มา : ผู้วิจัย

ละติจดู
๗.๓๒๑๑๐๒
๗.๖๘๑๙๘๕
๗.๗๘๕๖๐๘
๗.๖๐๕๖๔๔
๗.๗๘๘๗๘๘

๑๗๐

บทที่ ๗
อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น
“ทวด” ถือเป็นรากและคติความเชื่อเก่าแก่ ของทางภาคใต้มายาวนาน เป็นรากของบรรพชน
และของผู้ ค นที่ นี่ อั น แสดงให้ เห็ น ถึ งอั ต ลั ก ษณ์ ตั ว ตนและปั จ เจกเฉพาะของผู้ ค นที่ นี่ อ ย่ า งเด่ น ชั ด
นอกจากนี้รูปแบบของความเชื่อดังกล่าวยังช่วยหล่อหลอมจิตวิญญาณ รวมถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว
ของผู้คนในย่านนี้เข้าด้วยกันอย่างชวนขบคิด ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับทวดจึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของผู้คนในย่านสงขลา พัทลุง และตรังเป็นยิ่ง จากการลงพื้นที่วิจัยสามารถแยกอิทธิพลของทวด
ออกเป็น ๒ ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้ ๑.อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การละเล่นทางพิธีกรรม
และ ๒.อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ

อิทธิพลของทวดทีม่ ตี ่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : กำรละเล่นทำงพิธีกรรม
ทวดตาสอน(ทวดงู) ตั้งอยู่ภายในศาลสถิตบูชาขนาดเล็กด้านในวัดเกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้าน
เกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่นอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่น : การละเล่นทางพิธีกรรม มโนราห์(สาหรับแก้บน) มีเรื่องเล่าว่า “เดือน ๕ มีการเชิญมโนราห์มา
ราถวายทวดตรงหน้าหลา ขณะที่มโนราห์กาลังทาพิธี ทวดก็มาเข้าทรงในร่างของมโนราห์ที่กาลังราอยู่
ปรากฏว่ามโนราห์ตนนั้นกลับสงบนิ่งลง ไม่ราต่อ แม้นเสียงเครื่องดนตรีกาลังเร่งเร้าโรมรันขนาดไหน
มโนราห์ก็ยังนิ่งเฉย จนกระทั่ง ไม่นานมโนราห์ก็นอนราบลงกับพื้น เลื้อยอย่างงูจงอางแลขึ้นไปบนหลา
ทวด ชาวบ้านเชื่อว่าทวดรับรู้ถึงแรงศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้แล้ว จึงเลื้อยขึ้นหลาไปสถิตภายในรูป
ปั้น ….” รูป ประติมากรรมทวดตาสอนภายในหลาทวดจึงกลายเป็นสิ่ งเคารพบูช า ที่พึ่งทางใจส าหรับ
ชาวบ้านเกาะฐานนิยมมากราบไหว้บูชาเซ่นสรวงขอพรและ “บน” (สัญญาว่าจะให้)นับแต่บัดนั้น
ทวดหลั กเขต(ทวดงูเละทวดเสื อ) หรือองค์ท วดเพชร ตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพั บผ้า) ตรง
บริเวณจุดที่อยู่สูงสุดบนถนนเส้นนี้ หรือในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (ในเขต
รอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง) อิทธิพลของทวดที่มีต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น : การละเล่นทางพิธีกรรม มโนราห์ และหนังตะลุง สมัยก่อนชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าถ้า
คณะหนังตะลุงหรือโนราที่เดินทางข้ามจังหวัดตรัง-พัทลุงผ่านมาถึงตรงจุดนี้แล้วไม่ยอมหยุดเพื่อเล่นหนัง
ถวาย “ตาหมอช่อง” หรือ “ทวดหลักเขต” จะมีอันเป็นไป คืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดท้อง ปวดหัว
หรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระครูสังวรโกวิท เจ้าอาวาสวัดกระช่อง
เปี่ยมราษฎร์ แลเห็นว่าตาหมอช่องเป็นที่เคารพบู ชาของชาวบ้าน จึงจ้างช่างพื้นบ้านมาทาการสร้างรูป
ประติมากรรมเสื อตาหมอช่องขนาดใหญ่ เท่ าเสื อจริง แล้ ว ทาพิธีประดิษ ฐานรูปปั้ นไว้ตรงซุ้มประตู
ทางเข้าวัด เพื่อเป็นร่างแยกให้คนในย่านวัดกระช่องเปี่ยมราษฎร์ได้ใช้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณอีก
จุดหนึ่ง โดยชาวบ้านที่นี่นิยมมาบนบานศาลกล่าวต่อทวด เมื่อสมประสงค์ก็มักจุดประทัดบูชากันเสียง
ดังสนั่นตรงหน้าวัด
ทวดควนดินดา(ทวดงู) พบเป็นศาลสาหรับสถิตบูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนควนดินดา ถนนสาย
กาญจนวนิช-ทุ่งโดน หมู่ที่ ๘ บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ศาลทวดอยู่ตรง
ข้ามกับหมู่บ้าน Montana Vacanza Hatyai) อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น : การละเล่น
ทางพิธีกรรม มโนราห์ ชาวบ้านเชื่อว่าทวดงูควนดินดาเป็นบรรพบุรุษหรือผีบรรพชนของผู้คนที่นี่ ซึ่งใน

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๗๒
อดีตเคยมีการบวงสรวงทวดกันหลายครั้ง ใครอยากทากิจการประกอบสัมมาอาชีพให้เจริญ รุ่งเรืองก็
ขอให้มาไหว้ทวดเสียสักครั้งด้วยการ “บน” พอสาเร็จก็ให้ “แก้บน” ด้วยสิ่งที่ทวดชอบ เช่น จัดมโนราห์
มาราถวาย
ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง(ทวดช้าง) ตั้งอยู่บนส่วนยอดของเขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ตาบล
เขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ลักษณะของทวดจะแสดงรูปลั กษณ์เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ผุด
ขึ้นมาบนเขา หินดังกล่าวมีลักษณะพิเศษกว่าหินในแบบปกติทั่วไป กล่าวคือมองแล้วคล้ายพญาช้าง
ใหญ่ ชาวบ้านในย่านนี้ต่างเชื่อว่า “ศักดิ์สิทธิ์-มีดวงวิญญาณสิงอยู่ข้างใน” และเรียกว่า “หินทวดช้าง”
หรือ “พ่อทวดช้าง” ต่อมาได้มีคณะพราหมณ์หรือคนรู(พราหมณ์คนรู)มาทาการ “เข้าทรง” และอัญเชิญ
ทวดช้างลงมาจากบนเขา ทวดก็รับปากว่า “จะลงมา แต่ขอให้ มีการสร้างเป็นรูปงานประติมากรรม
เคารพบูชาให้ทวดได้ใช้สิงสถิตด้วย” จึงมีการปั้นทวดออกมาจากนิมิตเป็นรูปพญาช้างใหญ่สองเชือกชู
งวงชูงาขึ้นเหนือหัว เชือกแรกก้าวเท้าซ้ ายไปข้างหน้าเรียกชื่อว่า “พ่อพลายแก้ว” อีกเชือกก้าวเท้าขวา
ไปข้างหน้าเรียกชื่อว่า “แม่พังงา” รูปเคารพบูชาทั้งสองมีขนาดความสูงจากพื้นราว ๑ เมตร โดยนาไป
เก็ บ รั ก ษาไว้ ภ ายในศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา อิ ท ธิ พ ลของทวดที่ มี ต่ อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น : การละเล่นทางพิธีกรรม มโนราห์
การบวงสรวงทวดช้างจะเริ่มขึ้นได้ต้องรอฤกษ์หรือมีการสื่อสารลงมาจากทวดก่อนเสมอ(ผ่านคน
ทรงหรือพราหมณ์ ) หลั งจากที่ทวดอนุญ าตแล้ วพิธีกรรมจึงเริ่มได้ โดยปกติจะเริ่มด้วยพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาก่อน มีการนาสวดเพื่อเป็นศิริมงคลโดยพระภิกษุจานวน ๕ รูป หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธี
บวงสรวงทวดช้างตามคติแบบพราหมณ์ -ฮินดู ตามด้วยอาหารคาวหวานต่างๆเซ่งสรวง(จุดธูปปักไว้ ๑
ดอกบนอาหารเสมอ) ซึ่งตรงจุดนี้ท่านอาจารย์โอภาส อิสโม (หัวหน้าคณะพิธี)ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้
อย่างน่าสนใจว่า “หลังเสร็จจากพิธีกรรมแบบพุทธเเล้ว ก็จะเข้าสู่พิธีกรรมการบวงสรวงแบบพราหมณ์ฮินดู คือให้พราหมณ์เข้ามาทาพิธีสวดเซ่นสรวงทวด ให้สถิตอยู่ตรงตรงจุดนี้ คอยดูแลงานในแต่ละปีให้
สาเร็จลุล่วง โดยปกติแต่ละปีจะมีเพียงการอัญเชิญทวดช้างทั้งสองลงมาเท่านั้น แต่ช่วงหลายปีหลังที่
ผ่านมามีการอัญเชิญบริวารของทวดลงมาด้วย เช่น การอัญเชิญวิญญาณเสือขาว, การอัญเชิญพญายักษ์
ศรี(ยักษ์เฝ้าเจดีย์บนเขารูปช้าง), และการอัญเชิญทวดงูเผือกจากบนเขาและทวดงูที่สิงสถิตอยู่บริเวณ
อาคารคณะวิทยาศาสตร์(อาคารหลังใหม่ที่กาลังก่อสร้าง)ให้เข้าสู่พิธีกรรมด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธี
ถวายเครื่องเซ่น ต่างๆ มีการปิ ดทองคาเปลวบนตัว ของท่าน แล้ วจึงจุดประทัด(ตรงซุ้มประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัย) มีพิธีราแก้บนโดยมโนราห์ และการราถวายหน้าทวดโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขานาฏยรังสรรค์ ชั้นปีที่ ๑ เป็นจบพิธีกรรมในการอัญเชิญทวดลงมาในเเต่ละปี”
ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ )และตาหมอช้าง(ช้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลฝาละมี อาเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง (ตรงข้ามกับวัดควนฝาละมี) อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การละเล่น
ทางพิธีกรรม มโนราห์ ในงานบวงสรวงใหญ่จะมีการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของศาสนาอิสลามและ
ศาสนาพุทธเสมอ โดยให้อิสลามเริ่มก่อน ผู้เริ่มพิธี(มุสลิม / อิสลาม)จะแต่งกายด้วยชุดขาว ผูกผ้าขาวที่
ศีรษะแบบมุสลิม จากนั้นจึงร่ายคาถาแบบ “ดู๋ดี๋-หลูหลี” (เป็นภาษายาวี) หลังร่ายคาถาเสร็จจะมีชาว
ไทยมุสลิมที่เป็น “ยี” มานาละหมาด(ยี คือมุสลิมที่เคยไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครมั กกะ) คนทาพิธีละหมาด
ให้ถือเลข ๔ ขึ้นบน / คือจานวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๔ คน หลังละหมาดเสร็จผู้นาพิธีกรรม
ของสายอิสลามจะนาควายขนาดใหญ่เข้ามาในลานพิธี จะมีคนตรวจควาย(คนมุสลิม)เพื่อพิจารณาดูว่า
เป็นควายที่ต้องการใช่หรือไม่ ถ้าตรงตามคุณลักษณะที่ทวดต้องการ คือ ร่างใหญ่ สมบูรณ์ แข็งแรง มีเขา
ที่โค้งงอสมส่วน พิธีกรรมเชือดควายเพื่อบวงสรวงมอบแด่ทวดทั้งสามจึงจักเริ่มขึ้น

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๗๓
การเชือดควายถวายทวด ผู้เชือดต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ก่อน-และระหว่างเชือด
ควายให้มีมโนราห์เล่นสดตรงข้างๆพิธีด้วยเสมอ โดยมโนราห์จะเล่น ๑๒ บท หรือ ๑๒ ท่าระหว่างที่เจ้า
พิธีทางสายมุสลิมกาลังเชือดควาย หลังเชือดเสร็จให้ตัดหัวควายใส่พานให้เรียบร้อย จัดแจงปักเทียนไว้
ที่เขาทั้งสองข้าง จุดเทียน พยายามอย่าให้เทียนดับก่อนเริ่มพิธี แล้วจึงแปะแผ่นทองคาเปลวลงที่หน้า
ของควาย พร้อมร่ายคาถาแบบอิสลาม เนื้ อควายส่วนลาตัวให้ตัดแยกแบ่งเป็นชิ้นพอดีคาวางไว้ในอีก
พานหนึ่ง(เนื้อดิบ) ให้เตรียมน้าจิ้มรสจัดใส่พานใบที่สามไว้ด้วย เป็นอันเสร็จพิธีกรรมในแบบอิสลาม
พิธีกรรมในแบบพุทธและผีจะมีคนทรงหลักมาร่วมพิธี ๑ ท่าน ชาวบ้านจะเรียกคนทรงว่า “คน
ทรงตาหมอ” สมัยก่อนคนทรงตาหมอจะเป็นชาวบ้านในตาบลฝาละมี โดยสืบทอดลงมา ๒ รุ่น แต่ใน
ยุคปัจจุบันไม่มีแล้ว คนทรงตาหมอในยุคปัจจุบันจะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา(ปีละครั้งเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงใหญ่)
การเข้าทรงจะเริ่มจากการทรง “ตาหมอเฒ่า” หรือทรงคนเลี้ยงช้างก่อนเสมอ ตาหมอเฒ่าจะ
ลงทรงแล้วเดินตรวจของในพิธี เช่น เครื่องเซ่นไหว้ การจัดวางเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆว่าครบหรือไม่ ขาด
หรือต้องการอะไรเพิ่มบ้าง หลังจากตาหมอเฒ่าตรวจเครื่องเซ่นจนเป็นที่พอใจแล้วจะมีการลงทรงของ
ทวดอีก ๒ ตน โดยเริ่มจากการเข้าทรงของตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ) เมื่อทวดลงทรง คนทรงจะกลาย
ร่างเป็นเสือแล้ววิ่งคลานแบบสี่ขาเข้าไปในป่ารกข้างๆศาล จากนั้นคนทรงจะค่อยๆคลานออกมาจากป่า
อย่างช้าๆประหนึ่งเสือโคร่งที่ออกมาจากป่าเพื่อล่าควาย สักพักเสือร่างทรงจะแลมองมาที่ซากควายใน
พิธีอย่างหิวกระหาย คนทรงในร่างเสือจะค่อยๆคลานเข้ามาในลานพิธีแล้วใช้ป ากดูด-เลียเลือดสดๆของ
หัวควายในพานแรกเพื่อดื่มกิน จากนั้นจึงใช้ปากคาบเนื้อในพานที่สองเอาไปวางใส่ไว้ในพานสุดท้าย(คือ
พานน้าจิ้ม) จากนั้นจึงใช้ปากและมือค่อยๆหยิบเนื้อควายดิบๆเหล่านั้นบรรจงเข้าปาก เคี้ยวแล้วกลืนลง
ไปในลาคออย่างอร่อย หลังจากอิ่มเอมกับอาหารมื้อนี้ แล้ว ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)จะปลุกเสกของ
ขลังแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน เมื่อแจกจ่ายของขลังเสร็จจึงถือเป็นอันเสร็จพิธีกรรม ชาวบ้านเรียกพิธีกรรม
ในช่วงนี้ว่า “พิธีเสวยเนื้อหาบ เนื้อขอน เนื้อคอน เนื้อหิ้ว”
การเข้าทรงตาหมอช้าง จะทาต่อหลังจากทรงของตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)ออกทรง ชาวบ้าน
จะนากะละมังใบใหญ่มาใส่น้าให้เต็ม จากนั้นร่างทรงจะถูกอั ญเชิญด้วยใบตองและใบอ้อยอย่างละ ๑
พาน หลังจากรับเครื่องเซ่นเสร็จ ทรงของตาหมอช้างจะลงไปเล่นน้าในกะละมังหนึ่งรอบ(ใช้เวลาราว ๑
o-๑๕ นาที)ท่านก็จะออกทรง แล้วจึงนาเข้าสู่พิธีกรรมแบบพุทธ คือชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์มาสวด
บริเวณอาคารหลังศาลาทวดเพื่อความเป็นศิริมงคล มีการทาอาหารเลี้ยงเพลพระ โดยเนื้อควายที่ผ่าน
พิธีกรรมจะมอบหมายให้ชาวไทยมุสลิมเป็นผู้ปรุงอาหาร(เชื่อว่าทวดอนุญาตเฉพาะไทยมุสลิมให้ปรุง
อาหารที่เป็นเนื้อควายเท่านั้น / เป็นคาสั่งที่ส่งตรงลงมาให้โดยคนทรงตาหมอ)
หลังจากพิธีเข้าทรงตาหมอทั้งสามเสร็จสิ้นลงก็จะเป็นพิธีแก้บนในช่วงบ่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
การแก้บ นด้วยมโนราห์ ที่เล่น ๑๒ บทหรือมโนราห์ ที่เล่ น ๑๒ ท่าได้ สมัยก่อนมโนราห์ แก้บนจะเป็น
มโนราห์พวง(เสียชีวิตแล้ว) ปัจจุบันจึงใช้มโนราห์แดง(หัวถนน)เป็นเจ้าพิ ธีหลักในการแก้บน โดยเริ่มรา
มโนราห์จากบทดังต่อไปนี้
๑. บทสรรเสริญครู
๒. บทครูสอน
๓. บทสอนรา
๔. บทปฐม
๕. บทสรรเสริญคุณมารดา

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๗๔
๖. บทฝนตกข้างเหนือ (บทโศกัง)
๗. บทไชชาย (นกเป็ดกาน้า)
๘. บทเรือใบผ้า
๙. บทยางแดง (ดอกจิกดอกจัก)
๑o. บทแสงทองสวรรค์
๑๑. บทระไวระเวก
๑๒. บทพลายงามตามโขลง (จบบทพลายงามตามโขลงนี้แล้วถือเป็นอันเสร็จพิธีกรรมแก้บน)

อิทธิพลของทวดทีม่ ตี ่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : กำรบน-กำรแก้บน-และองค์
พิธีกำร
ทวดตาสอน(ทวดงู) ตั้งอยู่ภายในศาลสถิตบูชาขนาดเล็กด้านในวัดเกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้าน
เกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่นอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) :สาหรับผู้ที่
ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดตาสอนภายในวัด
เกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรังสามารถ
ปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้...มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน การบนอันเป็นที่นิยมอีกประเภทก็คือการจุดธูป ๙ ดอกแล้วกาด(ไหว้)ขึ้น
เหนือหัว อธิษฐานขอพร(หรือสิ่งที่ต้องการ)ต่อทวด โดยเมื่อได้สมดั่งความตั้งใจแล้ว สิ่งของสาหรับแก้บน
มีดังนี้
- อาหารคาวประเภท ไข่ต้ม, ไก่ต้มทั้งตัว
- การจุดลูกประทัดแก้บน(ให้ทาหน้าศาลทวด)
- การแก้บนด้วยยาเส้น หรือใบจาก หรือยาเส้นมวนกับใบกล้วยหรือใบตองใบโตๆ(อันนี้ทวดตา
สอนจะชอบมาก)
- การบนด้วยหมากและพลู(ทามาแบบพอดีคา)
- การแก้บนด้วยเหล้าขาว
- การแก้บนด้วยผ้าหลากสี หรือจะเป็นผ้าขาวม้าก็ได้ โดยนามาผูกคลุมตัวทวดไว้
- แก้บนด้วยการปิดทองคาเปลวบนตัวทวด
- แก้บนด้วยการถวายพวงมาลัยดอกไม้แด่ทวด
- การแก้บนด้วยเงิน ให้ไหว้ทวดแล้วหยิบเงินใส่ไว้บนผ้ากั้นลมฝนบนหัวของทวด
- การแก้บนด้วยสิ่งของอะไรก็ได้ตามแต่วิถีชาวบ้านจะหามาได้ เช่น กล้วย, มะพร้าว ตัดเสร็จก็
ยกมาถวายได้เลยตามกาลังศรัทธา
- การแก้บน “ทวดงูมิเน๊าะ” แก้บนด้วยอะไรก็ได้ยกเว้น “หมู-หมา-และสุรา” เพราะทวดเป็น
แขก
- การแก้บนใหญ่ของที่นี่(ภายในวัดเกาะฐาน)จะจัดขึ้นทุกปีเป็นประจาเพียงปีละครั้งในทุกวัน
สงกรานต์ หรือใน “วันว่าง” ๑๓ เมษายนของทุกปี
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- ข้อย้าเตือน : “บน” แล้วสาเร็จแต่ไม่มา “แก้” หรือ “ลืมแก้” ทวดจะไปตามทวงเอาถึงบ้าน
เชื่อกันมากโดยเฉพาะในย่านบ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ว่า
ถ้าบนแล้วไม่แก้ให้ถูกต้องตามประเพณี ทวดงูตาสอนมีหงอนแดงตรงกลางหัว ลาตัวใหญ่และยาวเท่าต้น
หมากจะเลื้อยเวียนรอบบ้านของผู้บนจนกว่าจะไปแก้ให้สาเสร็จลุล่วง
- อนึ่ง มีเซียมซีสาหรับพิธีกรรม “การเสี่ยงเซียมซี” ตั้งไว้บริเวณเบื้องหน้าของทวดภายในศาล
ทวดตาสอนด้วย (อันนี้อาจเป็นพิธีกรรมที่มีเข้ามาใหม่ของทางฝั่งจีนนิยม หรือพุทธศาสนาในลัทธินิกาย
มหายาน / ชาวบ้านเล่าว่าพิธีกรรมอันนี้สมัยก่อนไม่มี แต่เพิ่งจะมีมาตั้งไว้ในศาลทวดในครั้งหลัง)
ทวดหลั กเขต หรือองค์ทวดเพชร(ทวดงู และทวดเสือ) ตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพับผ้า) ตรง
บริเวณจุดที่อยู่สูงสุดบนถนนเส้นนี้ หรือในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (ในเขต
รอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง) อิทธิพลของทวดที่มีต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) :
สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดหลักเขต
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (หรืออยู่บนเขาบรรทัด -เขาพับผ้า ในเขตรอยต่อ
ระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง) สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
การขอพรจากทวดหลักเขตยามที่ท่านขับรถผ่านหน้าศาลทวด ให้ชะลอรถให้ช้า จากนั้นกด-บีบ
แตรให้ดังๆ หลายๆครั้งจนกว่าจะขับผ่านพ้นหน้าศาลไป เชื่อกันว่าเสียงแตรจะช่วยทาให้ทวดรับ รู้และ
ตามไปคุ้มครองดูแลให้เดินทางไปถึงที่หมายได้โดยสวัสดิภาพ
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน สิ่งของสาหรับแก้บน อาทิ
- พวงมาลัยดอกไม้ (เน้นสีเหลือง)
- การจุดประทัดแก้บน
- ธูป ๙ ดอก
- เทียน ๒ เล่ม
- ดอกไม้ ๑ กา(ดอกอะไรก็ได้)
- หมากพลูจานวน ๕, ๙, ๑๒ (คา)
- หัวหมู
- ไก่ต้ม
- ผลไม้
- อาหารคาวหวาน
- ปัจจุบันมีการเสี่ยงเซียมซีในศาลทวดด้วย
ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์(ทวดงู) ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้าเจ้าเกตุ บนเขาจาปา ในสานัก
ปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง(เดินขึ้นมาจากตีนเขา ตรงหน้าถ้า ทวดอยู่
ซ้ายมือ) อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสา
วัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพร รับศิ ริมงคลสาหรับตนเอง
และครอบครัวกับทวดทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์ บนเขาพระ ในสานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ ตาบล
บ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ท่านสามารถปฏิบัติเป็นแนวทางได้ดังนี้ การกราบไหว้บูชาขอพรแด่
ทวด ใช้ดอกไม้หนึ่งกา, ธูป, เทียนในการบูชา ส่วนการ “บน” ให้ทาการไหว้กับทวดทั้งสอง จากนั้น
จึงทาการ “ขอในสิ่งที่ต้องการ” แล้วถือเป็นอันสาเร็จ โดยเมื่อใดก็ตามหากสิ่งที่ขอเป็นจริงให้มาทาการ
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“แก้บน” แก่ทวดด้วย ของสาหรับแก้บนก็ อาทิ หมาก, พลู, พวงมาลัยดอกไม้, อาหารคาวหวาน, ธูป,
เทียน, ดอกไม้(เป็นกา), และรูปปั้นงู, หรือเสือ ในอดีตเคยได้ยินว่ามีการใช้ใบกระท่อมสาหรับตั้งถวาย
บนด้วย(แต่ปัจจุบันไม่มีการแก้บนในลักษณะนี้แล้ว)
สิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาดเวลามาแก้บนกับทวด คือ หัวหมู, เนื้อหมู และเหล้า เพราะเชื่อกันว่าทวด
เชนทร์(งูขาว)จะเกรงใจเพื่อนคือทวดอุเชนทร์(งูดา)ที่เป็นแขก หากเอาหมูหรือเหล้ามาแก้บน คนแก้บน
หรือคนบนมักจะมีอันเป็นไปหรือประสบแต่เรื่องร้ายๆ เป็นต้น
ทวดควนดินดา(ทวดงู) พบเป็นศาลสาหรับสถิตบูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนควนดินดา ถนนสาย
กาญจนวนิช-ทุ่งโดน หมู่ที่ ๘ บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ศาลทวดอยู่ต รง
ข้ามกับหมู่บ้าน Montana Vacanza Hatyai) อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การ
แก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวง
บูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดควนดินดา บ้านทุ่ง โดน-บ้านในไร่ ตาบล
คอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
- ธูป ๕ ดอก สาหรับบูชาธงชาติ
- ธูป ๓ ดอก สาหรับบูชาธงศาสนา
- เทียน ๑ เล่ม สาหรับบูชาธงพระมหากษัตริย์
- ธูป ๙ ดอก สาหรับบูชาวิมานทวดควนดินดา
จากนั้นให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ
“บน” และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- ข้าวตอกดอกไม้
- น้าแดง
- การจุดประทัด
- อาหารคาวหวาน
- ยาเส้นมวนใหญ่ๆ
- การแก้บนด้วยการจัดมโนราห์ถวาย
- การแก้บนด้วยการจัดหนังตะลุงถวาย
- การแก้บนด้วยไข่ต้ม และการแก้บนด้วยการถวายรูปปั้นงูบริวาร (สาหรับสะเดาะเคราะห์)
- การแก้บนด้วยการซื้อน้ามันถวายศาลทวด (น้ามันสาหรับจุดไฟถวายหน้าศาลทวด)
- อนึ่ง ห้ามแก้บนด้วยเหล้า (เพราะถือเป็นสถานที่ในพระพุทธศาสนา)
ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์ หรือสมเด็จทวดเจ้าไตรภพ(ทวดงู) ตั้งอยู่ในสถานปฏิบัติธรรม
หงส์บรรพตชัยมงคล บนควนเจดีย์เขาคอหงส์ หรือบริเวณหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ๘
o/๘ หมู่ ๘ บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อิทธิพลของ
ทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์
พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวด
งูพญาตรีเศียร ในสถานปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล บนควนเจดีย์ เขาคอหงส์ หรือบริเวณหลั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ๘o/๘ หมู่ ๘ บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
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- ลูกประคาหินสี
- พานบายศรี
- พวงมาลัยดอกไม้สีเหลือง
- การแก้บนด้วยการวางเหรียญเงินไว้ตรงบริเวณฐานของทวด (เชื่อว่าจะทาให้ได้พร และโชคดี)
- การแก้บนด้วยอาหารคาบหวานต่างๆ
- การแก้บนด้วยการถวายตุ๊กตารูปสัตว์ขนาดเล็ก (แก่ทวดตรงบริเวณศาลเจ้าที่ / ร่างต้น)
คาถาสาหรับบูชาทวดงูพญาตรีเศียร หรือคาบูชาศาลสมเด็จทวดเจ้าไตรภพ
(บูชาด้วยธูป ๕ ดอก)
นะโมตัสสะ ภะคภวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัสสะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมัสสะบูชา มหาปัญญาโย
สังฆัสสะบูชา มหาโภคะวะโห โลกะนาโถ อิมินา สักกาเรนะ
ปะฏิ ปะฏิ บูชายะ
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา
พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ
ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง(ทวดช้าง) ตั้งอยู่บนส่วนยอดของเขารูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ตาบล
เขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยแยกจาลองรูปเคารพบูชาขนาดความสูงจากพื้นราว ๑ เมตร
นาไปเก็บรักษาไว้ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา อิทธิพลของทวดที่มีต่อ
วัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) :
สาหรั บ ผู้ ที่ต้องการมาบวงสรวงบู ช าเพื่ อขอพรรับศิริมงคลส าหรับตนเองและครอบครัว กับทวดช้าง
ภายในศาลทวดในงาน “มหกรรมวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น” หรื อ อาจจะมาขอพรกั บ ทวดภายในศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และที่บนเขารูปช้าง ท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน การบนที่เป็น ที่นิยมอีกประเภทก็คื อการจุดธูป ๓ ดอกเทียน ๑ เล่ม
แล้วกาด(ไหว้)ขึ้นเหนือหัว อธิษฐานขอพร(หรือสิ่งที่ต้องการ)ต่อทวด โดยเมื่อได้สมดั่งความตั้งใจแล้ว
สิ่งของสาหรับแก้บน เช่น (สิ่งแก้บน หรือสิ่งบวงสรวงทวด เขียนตามที่ได้เห็นในศาลทวดเมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ในศาลทวดชั่วคราว ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)
- การแก้บนด้วยกล้วยด้วยอ้อยและผลไม้ตามฤดูกาล (ถือสิ่งโปรดของทวดช้าง)
- การแก้บนด้วยพานบายศรี
- การแก้บนด้วยขนมไทย
- การแก้บนด้วยไข่ต้ม(ห้ามแกะเปลือกออก)
- การแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกไม้สดสีเหลือง(เน้นดอกดาวเรืองตามคติฮินดู)
- การแก้บนด้วยข้าวหลาม
- การแก้บนด้วยขนมปังทาเนย
- การแก้บนด้วยเหล้า
- การแก้บนด้วยนมสด
- การแก้บนด้วยน้าแดง
- การแก้บนด้วยกุ้งต้ม
- การแก้บนด้วยปลาย่างขมิ้น

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๗๘
- การแก้บนด้วยปูต้ม
- การแก้บนด้วยผ้าเจ็ดสี
- การแก้บนด้วยของดา (เชื่อในแนวทางการสะเดาะเคราะห์ โดยเฉพาะคนที่โดนคุณไสย เชื่อ
ว่าถ้าหากนาของดามาเซ่นต่อพ่อทวดช้างแล้วจะทาให้หายขาดจากของที่โดน หรือผ่อนหนักให้เป็นเบา
เพราะบารมีพ่อทวดคุ้มครอง เป็นต้น)
- การแก้บนด้วยยาเส้น หรือบุหรี่ (ถ้ามงโต้ๆด้วยใบกล้วย เชื่อว่าพ่อทวดช้างจะพอใจมาก และ
สามารถขอพรให้อะไรแก่ทวดก็ได้
- การทาบุญ (หรือแก้บน) ด้วยการอุดหนุนปัจจัยของศาลทวด เช่น ซื้อน้ามันมาใส่ตู้ไฟสาหรับ
บูชาพ่อทวดช้าง ก็เชื่อว่าจะทาให้การดาเนินชีวิตสะดวกรุ่งโรจน์ดั่งเปลวไฟที่ได้จุด
- นอกจากนี้ยังมีการราแก้บนหรือราถวายอีกด้วย โดยเชื่อว่าทวดช้างโปรดการราแก้บนด้วย
มโนราห์เป็นที่สุด
- เรือนพเคราะห์ (อ่านว่า : เรือ -นพ-พระ-เคราะห์) จากการสัมภาษณ์คุณปราโมทย์ กองสวัสดิ์
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยรังสรรค์ และเป็นผู้ดูแลศาลทวดช้าง(ศาลชั่วคราวในงาน
มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน) เล่าว่า “เรือนพเคราะห์ คือเรือสาหรับการกวาดเคราะห์ ให้หายลงทะเลไป
ตัวเรือมีลักษณะเป็นเรือไม้ความกว้างประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๒๒o เซนติเมตร มี
ผ้าขาวห่อตรงบริเวณท้องเรือโดยทั่ว ภายในตั้งพระพุทธรูปไว้หนึ่งองค์อัญเชิญ มาจากจังหวัดพัทลุ ง
เป็นปางประทานพร มีกาไลมโนราห์ใส่ไว้ที่ข้อมือทั้งสองข้ าง ผูกเอวด้วยผ้าชมพู และมีพวงมาลัยดอก
ดาวเรืองคล้องแขนไว้ทั้งสองข้างด้วย ในตัวเรือปรากฏกระดาษมัดด้วยหนังยางเต็มลาเรือ เป็นกระดาษ
สาหรับเขียนชื่อ-นามสกุล-วัน-เดือน-ปีเกิดของคนๆนั้น โดยสามารถเขียนสิ่งที่ต้องการขอพร หรือจะ
ตัดเล็บหรือเส้นผมลงไปเพื่อสะเดาะเคราะห์ก็ได้ หลังจากวันงานบวงสรวงทวดสิ้นสุดลงจะมีการเอาผ้า
ขาวที่มีกระดาษสะเดาะเคราะห์ขึ้นจากลาเรือ จากนั้นมัดปากถุงด้วยด้ายขาว นาไปทาพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่อที่วัดโพธิ์ และวัดแจ้ง ในจังหวัดสงขลา ก่อนเอาเคราะห์ ไปลอยทะเลต่อไปคล้ายการลอย
อังคารก็ถือเป็นอันเสร็จพิธี เรือนพเคราะห์นี้นักศึกษา”
******* คาถาบูชาทวดช้าง : (สาหรับใช้ในพิธีเซ่นสรวง หรือการแก้บน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
โอมคชชะ เทวะปูชัง สิทธิกิจจัง
ภะวันตุเม สัพพะภะยัง วินาศสันตุ
โอมประสิทธิการ สะวะโหม
พระเเม่งูจ งอางพวงทองพวงเงิน อุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี (ทวดงู)
ตั้งอยู่ภายในศาลสถิตบูชาภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ ๗๘ ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสา
วัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเอง
และครอบครัวกับพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี
ภายในวัดเขาน้อย บ้ านบนเมื อง หมู่ ๗๘ ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สามารถ
ปฏิบัติได้ดังนี้
ขั้นตอนการบูชาขั้นพื้นฐาน(ตามระเบียบของทางวัดเขาน้อยและตาหนักพระแม่งูจงอาง)

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๗๙
( ๑. ) ทอนดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู ชุดละ ๒o บาท
( ๒. ) นาหมากพลู ธูป เทียน ดอกไม้ พร้อมค่าราด ๑๒ บาท วางในพานบูชาหน้าพระแม่ (ห้าม
วางที่พื้น)
( ๓. ) นาธูป เทียน ที่บูชาเสร็จแล้ วไปจุดบูชาที่หน้าพระแม่งูจงอาง ๕ ก้าน เทียน ๑ เล่ม และ
จุดบูชาที่พระพุทธรูปทางขึ้นเจดีย์ ๓ ก้าน เทียน ๑ เล่ม
( ๔. ) กลับเข้ามาด้านในตาหนัก บริจาคหนี้สงฆ์ตามศรัทธา
การ “บน” และการ “แก้บน” แด่พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอาง
พวงทองพวงเงินอุมาเทวีภายในวัดเขาน้อย เท่าที่สังเกตโดยเคร่าๆจากสิ่งของที่นามาแก้บนภายในศาล
อาทิเช่น
- แก้บนด้วยการถวายรูปปั้นกุมาร
- แก้บนด้วยน้าอัดลม (น้าสีอะไรก็ได้)
- การแก้บนด้วยน้าเปล่า (ให้นาน้าเปล่าใส่แก้ว ๑o แก้ววางบนถาด แล้วถวายต่อทวด)
- แก้บนด้วยน้าส้มคั้น
- การแก้บนด้วยหมาก-พลู และดอกดาวเรือง
- การแก้บน หรือสะเดาะเคราะห์ด้วยของดาประเภทต่างๆ (เช่น ซีอิ้วดา, ยาแก้ไอน้าดา, และ
ขนมเปียกปูนสีดา เป็นต้น)
- แก้บนด้วยพวงมาลัยดอกรัก
- แก้บนด้วยการปิดทองคาเปลวบนตัวพระแม่งูจงอาง
- แก้บนด้วยข้าวเหนียวหน้าสังขยา
- แก้บนด้วยขนมไทยต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด และขนมชั้น
- แก้บนด้วยการถวายน้ามันพืช (สาหรับจุดไฟหน้าศาลพระแม่งูจงอาง)
- แก้บนด้วยการถวายรูปปั้นไก่ (พบอยู่รายล้อมศาล)
- แก้บนด้วยการอุดหนุนปัจจัยของทางวัด เช่น ซื้อว่านสารพัดพิษ (ยาสาหรับทานวดตัว)
- สาหรับ ผู้ที่นั บถือศาสนาฮินดู วิธีการบูช าเจ้าแม่กาลีจะต้องถวายน้า นม ดอกไม้ ผลไม้
โดยดอกไม้ที่ พ ระแม่โปรดปรานคือ ดอกชบาแด ง ผู้ บูช าต้องสวดบทบูช าเจ้าแม่ กาลี ทั้ งเช้าเย็น ว่า
“โอม ศรี มหากาลิกาไย นะมะห์ ” หรือ “โอม เจมาตากาลี โอม สตี เยมา ตา กาลี โอม ศรี มหากาลี
มาตา นมัช” จากนั้นจึงทาสมาธิถวายแก่องค์พระแม่เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระแม่
- สาหรับพี่น้องชาวมุสลิม ให้แก้บนด้วยการถวาย “ข้าวหมกไก่” แก่พระแม่งูจงอาง
**** อนึ่ง สาหรับการบวงสรวงศาลพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอาง
พวงทองพวงเงินอุมาเทวี จะมีการบวงสรวงใหญ่ปีละครั้งในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายนของทุกปี (จัด
ในวันเดียวกับพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์บนเขาน้อย)
ปู่ทวดหัวเขาแดง(ทวดจระเข้) ตั้งอยู่ภายในศาลตามแบบคติจีนนิยม ศาลอยู่ตรงหลืบถ้าปลาย
หัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หน้าศาลฝั่งซ้ายเป็นรูปประติมากรรมพญา
เสือขนาดเท่าเสือจริงมีผ้าเจ็ดสีผูกบูชาไว้ที่คอ หน้าศาลฝั่งขวาเป็นรูปจระเข้ยาวประมาณ ๓ เมตรมีผ้า
เจ็ดสีผูกบูชาไว้ที่ “ก้อนขี้หมา” (บริเวณจมูก) ตัวศาลมีหลังคาทรงจีนประดับด้วยพญามังกรล่อแก้ว
ประตูทางเข้าเป็นเหล็กดัดฉาบด้วยสีแดง กาแพงก็ฉาบด้วยสีแดงตามคตินิยมแบบจีนเช่นกัน มีป้ายติด
ไว้ตรงคานประตูกากับไว้ว่า “ปู่ทวดหัวเขาแดง” อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การ
แก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวง

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๘๐
บูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับปู่ทวดหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- เหล้าขาว เหล้าจีน (เป็นไห)
- ไก่ (ไก่ต้มทั้งตัว)
- การจุดลูกประทัดถวาย
- หัวหมู
- หมาก พลู
- ดอกไม้สด และพวงมาลัย
- ธูป เทียน น้าแดง
- อาหารคาวหวาน
- ยาเส้น
- แต่ถ้าใครบนแล้วทุนหนาจะแก้บนด้วยการแสดงงิ้วจีนก็ได้ (ทวดจะชอบมากๆ)
ทวดตาหลวงรอง หรือทวดพ่อตาหลวงรอง(ทวดงู) ที่ตั้งของทวดตาหลวงรอง อยู่ภายในวัดโลกา
ราม บ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่
ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดตาหลวงรอง บ้าน
สทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้ วจะให้….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน โดยสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น อาหารคาวหวาน, หรือจะเเก้บนด้วยอะไร
ก็ได้แล้วแต่ศรัทธา โดยเชื่อกันว่าถ้าแก้บนด้วย “ข้าวเหนียว และน้าผึ้ง” ทวดจะชอบมากกว่าอย่างอื่น
สิ่งที่ห้ามนามาแก้บนคือเหล้า(หรือยาเมาทุกชนิด) เพราะทวดเคยเป็นพระมาก่อนจึงไม่สามารถรับสิ่งแก้
บนที่มีแอลกอฮอล์ได้ สาหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ประจาปี(หรือที่บางคนเรียกว่า “พิธี
แก้บนใหญ่” ) ให้มาเข้าร่วมพิธีได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี
ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง(ทวดช้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลฝาละมี อาเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ตรงข้ามกับวัดควนฝาละมี) อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การ
บน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาทา
การ “บน” หรือ “แก้บน” รวมถึงมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับ
ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง หมู่ที่ ๑ ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง(ตรง
ข้ามกับวัดควนฝาละมี) สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
- แก้บ นใหญ่ ถวายหั ว ควาย และเล่ น มโนราห์ ถวาย (แก้บ นเฉพาะวัน อั งคาร หรือ วัน เสาร์
เท่านั้น)
- แก้บนทั่วไป เล่น มโนราห์ถวาย หรือถวายเครื่องเซ่นสรวงแล้วแต่ศรัทธา (แก้บนเฉพาะวัน
อังคาร หรือวันเสาร์เท่านั้น)
- ธูป ๙ ดอก เทียน ๙ เล่ม
- การแก้บน หรือการถวายผูกผ้าแดงที่ศาลาทวด เชื่อว่าจะได้ลาภ
- การแก้บน หรือการถวายเหล้า (เชื่อว่าทวดทั้งสองชื่นชอบเหล้าขาวมาก)

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๘๑
- การแก้บน หรือการถวายไข่เป็ดและไข่ไก่
- การแก้บน หรือการถวายเหนียวเหลืองสังขยา(เชื่อว่าทวดทั้งสองชอบมากๆ)
- กล้วย
- อ้อย
- บุหรี่ หรือใบจาก หรือใบกล้วยมงโตๆ
- กาแฟ (ใส่แก้วถวาย)
- การแก้บน หรือการถวายฝิ่น (ทวดทั้งสองจะอบเป็นพิเศษ)
- การแก้บนด้วยพวงมาลัยชาวบ้านเรียกว่า “ทอน”
- ถวายเสือถวายช้างบริวาร(รูปปั้นเสือและช้างขนาดเล็ก)
- ถวายสับปะรด(ทั้งลูก)
- ถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
- ถวายเงินในตู้รับบริจาคในศาลาทวด
ทวดท่านยอ(ทวดงู) พบเป็นศาลขนาดใหญ่กึ่งปูนกึ่งไม้ มีเสาเหล็ก ๔ ต้นค้ายัน ลักษณะเป็น
ศาลเปิดโล่ทั้ง ๔ ทิศ มีหลังคาเป็นหน้าจั่วมุงด้วยกระเบื้องสีเขียว ตั้งอยู่ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัย
บุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่ ๑ ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ศาลทวดท่านยอตั้งอยู่ระหว่างหุบ
เขาชัยบุรี เเละหุบเขาพลู) อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธี
การ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริ
มงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับทวดท่านยอ ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่
๑ ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
ให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดยสามารถ “บน”
และทาการ “แก้บน” ได้เฉพาะวันอังคาร และวันเสาร์เท่านั้น(ตามคติความเชื่อของชาวบ้านที่นี่) ส่วน
ของที่นามาไหว้หรือบวงสรวงทวดสามารถไหว้ได้ทุกวัน ไหว้ตามความศรัทธา ดังนี้
- ไหว้ทวดท่านยอ(งู) ธูป ๙ ดอก เทียน ๒ เล่ม
- ไหว้ทวดท่านยอ(พระ) ธูป ๓ ดอก เทียน ๓ เล่ม
- ไก่ต้ม(ทั้งตัว)
- บวงสรวงหรือแก้บนด้วยไข่ต้ม-ไข่ดิบก็ได้
- หมากพลู (ทาเป็นคาๆ)
- ไหว้หรือแก้บนด้วยมโนราห์
- ประทัด ให้ไปจุดที่เสาทองสาหรับแก้บนหรือบวงสรวงด้วยประทัด
- จีวรพระ สาหรับถวายทวดท่านยอ(พระ)
- ฉัตรทอง
- พวงมาลัยดอกไม้เหลือง หรือดอกไม้สด(เป็นกาๆ)
- ถวายงูบริวาร(รูปปั้นงูขนาดเล็ก)
**** ข้อห้ามในการ “บน” หรือ “แก้บน” หรือ “เซ่นไหว้ทวดท่านยอ”
- ห้ามถวายเหล้า และบุหรี่แด่ท่าน (เพราะท่านเป็นพระ)
- ห้ามถ่ายรูปเซลฟี (Selfie) หน้าทวด เพราะท่านไม่ชอบ มีเรื่องเล่ากันว่า หลายปีก่อนมีเด็ก
นักเรียนหญิงมาแอบถ่ายรูปเซลฟีหน้าทวด ทวดเลยทาให้ไม่สบายอยู่หลายวันจนต้องมาขอขมาท่านจึง
หายป่วย อันนี้จึงถือเป็นข้อห้ามอีกข้อที่ห้ามทาหน้าทวดท่านยอ

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๘๒
ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม(ทวดจระเข้) ศาลทวดตาขุนดา หรือศาลาทวดตาขุนดา
(หลาตาขุนดา) ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ ๑
ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง(ศาลาจะตั้งอยู่ในซอยฝั่งซ้ายก่อนถึงหอชมทะเลน้อย)
ส่วนศาลทวดคลองนางเรียม ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางทะเลน้อย ต้องเช่าเหมาเรือลงไปในทะเลน้อย
โดยนั่งอยู่บนเรือราว ๑ ชั่วโมงจึงจะถึงเกาะดังกล่าว ลักษณะศาลทวดคลองนางเรียมเป็นศาลก่ออิฐถือ
ปูนขนาดใหญ่ มีเสา ๑๒ ต้น ทางเดินขึ้นศาลเป็ นแท่งปูนเชื่อมต่อกับบันไดจานวน ๖ ขั้น ภายในสถิต
รูปประติมากรรมเคารพบูชาทวดคลองนางเรียมไว้บนฐานสูงประมาณ ๒ เมตร ลักษณะของทวดแสดง
รูปลักษณ์ในแบบหญิงสาวโบราณ ผมสีน้าตาล นั่งพับเพียบ นุ่งชุดไทย สไบเฉียงไหล่ซ้า ยเป็นสีเขียว มี
จระเข้ใหญ่ม้วนพันรอบฐาน ส่วนหัวของจระเข้อ้าปากอยู่ที่มือซ้ายของทวด ปลายหางอ้อมไปแตะราบ
ชิดหัวเข้าด้านขวา ตรงแท่นบูชามีการถวายจระเข้บริวาร ๑ ตน และมีเรือสาปั้น ๑ ลาอยู่ทางด้านขวา
ของทวด ภายในตัวเรือพบข้าวของเครื่องใช้มากมายที่ผู้มีจิตศรัทธานามาบูชาเซ่นสรวงแด่ทวด มีจารึกใน
เรือเขียนไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงว่า “นายหิรัญ ศรีสุวรรณ อุทิศให้ทวดนางเรียม ๒ ก.ค. ๒๕๕๙” อิทธิพล
ของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่
(องค์พิธีการ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครัวกับ
ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม หมู่ ๑ ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สามารถ
ปฏิบัติได้ดังนี้
การ “แก้บน” ของคนเลี้ยงควายในจังหวัดพัทลุงและในจังหวัดใกล้เคียงต่อทวดตาขุนดาและ
ทวดคลองนางเรียม ให้ทาในเดือน ๕ หรือเดือน ๙ ของทุกปี (วันที่แก้บนให้ร่างทรงกาหนด หรืออยู่ใน
เดือน ๕ หรือเดือน ๙ โดยเลือกเพียงวันพุธหรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น) การแก้บนของคนเลี้ยงควายส่วน
ใหญ่จะแก้บนด้วย มโนราห์โรงครู เช่น มโนราห์โรงครูตาหลวงคง(คนทรง) เป็นต้น
คนปกติทั่วไปให้ทาการ “บน” (สัญญาว่าถ้าสาเร็จดังต้องการแล้วจะให้ ….มอบแด่ทวด) โดย
สามารถ “บน” ได้ทุกเรื่อง และทาการ “แก้บน” ได้ทุกวัน ส่วนสิ่งของสาหรับแก้บน เช่น
- ธูป ๙ ดอก เทียน ๙ เล่ม
- หมาก พลู
- น้าแดง
- ดอกไม้
- เหล้าขาว
- ไก่ต้ม หรือเป็ดต้ม
- ยาสูบ
- หัวหมู
- การจุดประทัด
- ไก่ปากทอง (คือไก่ต้มแล้วนาทองมาใส่ไว้ในปากไก่ถวายแด่ทวด)
- รูปปั้นไก่ขนาดเล็ก
- พวงมาลัยอกไม้เหลือง
- ชุดไทย(ถวายเฉพาะทวดคลองนางเรียม)
- เครื่องสาอางทุกชนิด(ถวายเฉพาะทวดคลองนางเรียม)
ทวดเหว็ด(ทวดงู) ที่ตั้งของศาลทวดเหว็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗ ตาบลควนมะพร้าว
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน และติดกับศาลาเทิดพระเกียรติ) อิทธิพลของทวดที่

บทที่ ๗ อิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๘๓
มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น : การบน-การแก้บน-และองค์พิธีการ มีดังต่อไปนี้ เสาวัฒนธรรมต้นสี่(องค์พิธี
การ) : สาหรับผู้ที่ต้องการมาบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสาหรับตนเองและครอบครั วกับทวด
เหว็ด บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ ให้ทาการ
“บน” และ “แก้บน” ได้ด้วยเครื่องเซ่นอะไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธา
- ธูปเทียนแล้วแต่ศรัทธา
- หัวหมู
- ไก่ต้ม
- เหล้าขาว
- พวงมาลัยดอกไม้เหลือง
- ถวายรูปปั้นงูบริวาร หรือช้างม้าวัวควาย หรือรูปปั้นคนขนาดเล็กจาพวกรูปปั้นตายาย เป็นต้น
- ถวายผ้าไทยแด่ทวด
- พานบายศรี
- น้าแดง
- อาหารคาวหวาน
- ลูกประทัด
- การบีบแตรรถ ๓ ครั้งถวายเวลาขับผ่านไปมาหน้าทวด(ถือเป็นการเซ่นสรวงบูชา-เคารพอย่าง
สูง)
- การแก้บนที่เรียกว่า “โต๋โต๋เต๋เต๋” หรือ “ทะลึ่ง” หรือ “บนลามก” (พูดให้เป็นเรื่องลามก) ใช้
สาหรับ “บน” ในเรื่องไม่ป กติ เช่น บนขอให้ ขโมยของได้ ขอผั วได้ผัว ขอเมียได้เมีย ถ้า “บน” แล้ ว
สาเร็จดังประสงค์แล้วให้ “แก้บน” ด้วยการมาหน้าทวดเหว็ดแล้วเปิด “ของลับ”, “สาเร็จของลับ”, หรือ
“ให้คู่ชายหญิงมีอะไรกัน ” ให้ทวดดู(ระดับของการแก้บน จะเลือกแบบไหน แล้วแต่ ระดับความพอใจ
ของคนบน) เสร็จแล้วให้ปิดแผ่นทองคาเปลวที่ตัวทวดเหว็ด (แก้บนได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันนั้น)

บทที่ ๘
เรื่องเล่ำทำงพหุวัฒนธรรมของทวดและกำรนำไปใช้
“ทวด” ถือเป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
พัทลุง และตรัง อย่ างมากมาย ส่วนหนึ่งของความเชื่อเหล่ านี้พ บว่าออกมาในรูปของเรื่องเล่าทางจิต
วิญญาณนิยม (Animism) อันมีส่วนผสมของรากทางความเชื่อ(Beliefs) มานา(Mana) และความเชื่อ
เรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ แบบเฉพาะถิ่น (Totemism) เรื่องเล่าทางจิตวิญญาณนิยม หรือนิทานพื้นบ้าน หรือ
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมเหล่านี้เองจึงถือเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
หวงแหนยิ่ งของอนุ ช นคนรุ่ น หลั ง จากการศึ ก ษาพบว่า การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องเรื่อ งเล่ าทางพหุ
วัฒนธรรมของทวดในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและตรัง นั้นมีในหลายรูปแบบ เช่น การจัดทาเรื่องเล่า
ทางพหุวัฒนธรรมของทวดในพื้นที่ศึกษาให้กลายมาเป็น VDO ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ,
การจัดทาเรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดในพื้นที่ศึกษาให้กลายมาเป็นละครพื้นบ้านสาหรับแสดงใน
งานท่องเที่ยวประจาจังหวัด, การจัดทาเรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดในพื้นที่ศึกษาให้กลายมาเป็น
หนังสือสาหรับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว, การจัดทาเรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดในพื้นที่ศึกษาให้
กลายมาเป็นโบรชัวร์หรือแผ่นพับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว, การจัดทาเรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวด
ในพื้นที่ศึกษาให้กลายมาเป็นเว็บไซต์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว, การจัดทาเรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ
ทวดในพื้ น ที่ ศึ ก ษาให้ ก ลายมาเป็ น ป้ า ยแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว, และการจั ด ท าเรื่ อ งเล่ า ทางพหุ
วัฒนธรรมของทวดในพื้นที่ศึกษาให้กลายมาเป็นข้อมูลสาหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น

เรื่องเล่ำทำงพหุวัฒนธรรมของทวดในพืน้ ที่จังหวัดสงขลำ พัทลุงและตรัง
จากการลงพื้นที่วิจัย เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุงและตรัง
พบว่าเรื่องเล่าดังกล่าวจะประกอบไปด้วยรูปแบบของเรื่องเล่าทางจิตวิญญาณนิยม (Animism) อันมี
ส่วนผสมของรากทางความเชื่อ(Beliefs) มานา(Mana) และความเชื่อเรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แบบเฉพาะถิ่น
(Totemism) ซึ่งมีปรากฏให้ได้พบเห็นอยู่อย่างมากมาย ดังต่อไปนี้
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดตาสอน(ทวดงู) ภายในศาลสถิตบูชาขนาดเล็กด้านในวัด
เกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่นอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีดังนี้ คติ
ทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดตาสอน หรือตาอินทร์ศร(ทวดงู) ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะฐาน หมู่ที่ ๓
ตาบลหนองช้างแล่น อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และในพื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่วิจัยเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ คุณเคลื่อน จ่าตรีกูล , คุณเมียด คงยวง, คุณสอด แก้วกคชา, คุณปวีณวรรณ์ ชาตรีกูล , และ
พระอธิการวุฒิศักดิ์ รกฺขิตฺโต ยอดทอง (วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) พอที่จะสรุปได้ดังนี้
พื้นที่บริเวณนี้เดิมสมัยที่ยังไม่มีการสร้างวัดมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มชุ่มน้า ลักษณะเป็นเกาะดินมี
คลองห้วยโขงและคลองลายวงโอบล้อมรอบ ชาวบ้านมักเรียกว่า “เกาะฐาน” โดยชาวบ้านเชื่อกันว่า
นอกจากพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มแล้ว ยังเป็นป่ารกทึบมีสัตว์ร้ายนานาอาศัยอยู่ทั้งเสือ , ชะนี, และงูพญา
ตะบองหลา(งูจงอางขนาดใหญ่) ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่กล้าที่จะมาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่แห่งนี้ยกเว้น
“ตาสอน” เพราะเชื่อว่าตาสอนเป็นคนเล่นคาถาอาคมจนแก่กล้า ท่านจึงสามารถมาปลูกบ้านอยู่ภายใน
ที่ดินบริเวณเกาะฐานได้ ตาสอนในความทรงจาของคนเฒ่าคนแก่ของที่นี่จึงเป็นภาพของชายชราใจดี เก่ง
คาถาอาคมสายขาว ชอบช่วยเหลือชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก(โดยเฉพาะเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่มี

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๘๕
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ตาสอนจะออกตัวช่วยเสียทุกครั้งไป) ครั้งกาลแลเวลาล่วงเลยผ่านไปนาน
หลายปี ปรากฏตาสอนได้สิ้ นบุญจากไป แต่ท่านก็ยังมาเข้าฝันชาวบ้านในพื้นที่เกาะฐานอยู่บ่อยๆว่า
“เรานั้นขอสละที่ดินตรงบริเวณเกาะฐานที่เราครอบครองไว้ตรงนี้ ยกให้เป็นสมบัติของส่วนรวมด้วย คือ
เราจักขอมอบดินผืนนี้ไว้ให้พวกท่านใช้สาหรับสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านนี้ เราขอ
อวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่โชคลาภอันใหญ่หลวงประเสริฐยิ่ง ส่วนใครก็ตามแต่ที่คิดร้าย จ้องจะ
ยึดที่ดินตรงบริเวณเกาะไปครอบครองเป็นสมบัติแต่เพียงส่วนตน เราจักตามไปเอาชีวิต ไม่ ว่ามันผู้นั้นจะ
เป็นใคร….” หลังจากนั้นตาสอนในร่างมนุษย์ก็กลายร่างเป็นงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้าไปในดงไม้ใน
เกาะฐาน ถึงตรงนี้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกตาสอนเข้าฝันคล้ายกันหลายคน บอกเล่าเรื่องราวในลักษณะ
เดียวกันซ้าๆกัน จนผู้คนในเกาะฐานเริ่มเชื่อเป็นเสียงเดียวว่าตาสอนหรือตาอินทร์ศรได้กลายร่างเป็น
ทวดงูไปเสียแล้ว เรียกว่า “ทวดตาสอน” หรือ “ทวดงูตาสอน” (บางคนก็เรียกทวดงูตาอินทร์ศร) โดย
ทวดในความเข้าใจของชาวบ้านท่านมีบริวารเป็นนางพญางูจงอางขาวอีกตนชื่อ “มิเน๊าะ” หรือ “ทวดมิ
เน๊าะ” คอยติดสอยห้อยตามตลอด อีกทั้งยังปรากฏเสือโคร่งขนาดใหญ่และชะนีเผือกเป็นบริวารสาย
รองลงมาอีกด้วย
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดหลักเขต หรือองค์ทวดเพชร(ทวดงู และทวดเสือ) ตั้งอยู่
บนเขาบรรทัด(เขาพั บ ผ้ า) ตรงบริ เวณจุดที่ อยู่สู งสุ ดบนถนนเส้ นนี้ หรือในพื้น ที่ห มู่ที่ ๑ ตาบลช่อ ง
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (ในเขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง) มีดังนี้ คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดหลักเขตของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนา
โยง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง จากการสืบค้นประวัติการสร้างศาลทวดภายในศาลาทวดหลักเขต
และจากการสืบค้นประวัติพ่อทวดหลักเขตในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พ่อรื่น เพชรเกื้อ(แต่งโดย
นายกลอด เพชรเกื้อ) ได้ข้อมูลตรงกันดังนี้ ประวัติพ่อทวดหลักเขต(หลักเขตระหว่างจังหวัดตรังกับ
พัทลุง) ตามประวัติเล่าว่าพ่อทวดหลักเขตเป็นชาวจังหวัดพัทลุง ได้ย้ายมาอยู่บ้านช่ อง ในเขตหมู่ที่ ๔
ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง(หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) พ่อทวดหลักเขตมีชื่อว่า พ่อทวด
บุญ ชื่อภรรยาสืบไม่ได้ เป็นต้นสกุลบุญเอียด
ในสมัย ที่มีการปั กปั น เขตแดน ระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุ ง ปี พ.ศ.ใดสื บไม่ได้ ทาง
กรมการเมืองพัทลุงและเมืองตรังได้เลือกสถานที่ซึ่งเป็นสันเขาที่สูงที่สุดและมีน้าปัน คือ สันปันน้าที่สูง
ที่สุด เวลาฝนตก ด้านตะวันออกไหลไปพัทลุง ด้านตะวันตกไหลไปตรัง น้าที่ไหลไปทางทิศตะวันออก
ไหลไปลงจังหวัดพัทลุง น้าที่ไหลไปทางทิศตะวันตกไหลไปลงจังหวัดตรัง กาหนดให้ตรงนั้นเป็นที่ปัก
เขตแดน แล้วจึงเกณฑ์ชาวบ้านให้ช่วยกันตัดแก่นไม้แคข่อยขนาดใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาเหนือ
(ตรงข้ามบ้านขุนช่องปัจจุบันนี้) ทาเป็นหลัก เมื่อทาหลักเสร็จแล้วให้เอาเชือกผูก ให้ชาวบ้านทั้งตาบล
ชักลากเพื่อนาไปฝังในที่ๆกาหนดไว้ ตามประวัติเล่าว่า ชาวบ้านทั้งตาบลไม่สามารถชักลากเสาหลักนั้น
ไปได้ ในจานวนชาวบ้านเหล่านั้นได้เสนอแนะให้ไปตามทวดบุญมาช่วยลาก ซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
วิชาไสยศาสตร์ขลังมาก เมื่อไปตามท่านมาถึงท่านก็จับเสาหลักนั้นเข้าและบอกให้ชาวบ้านลากพร้อมๆ
กัน แล้วบอกว่า “ลากไปได้แล้ว” นั่นแหล่ะจึงสามารถลากเสาหลักไปได้ เมื่อทาพิธีฝังเสาหลักไม่มีใคร
สามารถยกเสาฝังได้ พ่อทวดสามารถยกเสาหลักลงฝังได้แต่ผู้เดียว
ต่อเเต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเชื่อว่า “ท่านเป็นผู้วิเศษ” เมื่อท่านตายไปแล้วก็ได้นากระดูกของ
ท่านไปฝังไว้ที่หลักเขตแห่งนั้น และชาวบ้านเชื่อว่ าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังคงสิงสถิตย์อยู่ ณ ที่
นั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงบนบานศาลกล่าวกันมิได้ขาด ทุกวันนี้มีคนไปแก้บนด้วยการจุดประทัดและเซ่น
ไหว้เครื่องสังเวย เช่น เหล้า ไก่ หัวหมู เป็นต้น เกือบทุกวัน

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๘๖
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์(ทวดงู) ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า
ถ้าเจ้าเกตุ บนเขาจาปา ในสานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง(เดิน
ขึ้นมาจากตีนเขา ตรงหน้าถ้า ทวดอยู่ซ้ายมือ) มีดังนี้ คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดเชนทร์ เเละทวดอุ
เชนทร์ เรื่องนี้ นายพรชัย ศรีสุข ผู้ ใหญ่ บ้านบ้านทุ่งจันทร์ห อม หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง ได้กรุณาเล่าเรื่องราวของทวดทั้งสองไว้ พอที่จะสรุปได้ ดังนี้
สมัยเมื่อหลายสิบ ปีก่อนยังมีถ้าใหญ่ อยู่บนเขาจาปา คนเฒ่ าคนแก่เรียกชื่อถ้าแห่ งนี้ว่า “ถ้า
พระ” ต่อมาไม่นานมีพระธุดงค์เดินทางมาจากต่างถิ่นและปักกลดลงที่นี่ กลางคืนพระท่านได้เข้าฌาน
แล้วมองเห็นเจ้าของถ้าเป็นคนโบราณ(ผู้ชาย) ร่างสูงใหญ่ ดูมีอายุ เรียกชื่อตนเองว่า “เจ้าเกตุ” พระ
ท่านเลยขอตั้งสานักสงฆ์เพื่อทานุบารุงพระพุทธศาสนา ในนิมิตนั้นท่านก็ให้ทั้งพระและชาวบ้านจึงร่วม
แรงร่ว มใจกัน สร้างส านั กปฏิบั ติธรรมนี้ขึ้นมาภายในถ้าขนาดใหญ่ บนเขาจาปาแล้ วตั้งชื่อเสี ยใหม่ว่า
“สานักปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ” หรือ “พุทธสถานปฏิบัติธรรมถ้าเจ้าเกตุ”
ต่อมามีการเข้าทรงและการเข้าฌาน หมอทรงได้นาใบกระท่อมมาตั้งบูชาด้วย จากนั้นจึงทา
การสื่อสารและสืบความได้ว่าในถ้าแห่งนี้นอกจากจะมี “เจ้าเกตุ” คอยดูแลแล้วยังปรากฏมีทวดอีกสอง
ตนชื่อ “ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์” คอยช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วย โดยทวดทั้งสองพอใจเป็นอย่าง
มากที่เอาใบกระท่อมมาวางบูชา ทวดจึงเล่าประวัติตนเองต่อว่า “แต่เดิมทวดทั้งสองเป็นเพื่อนกัน ทวด
เชนทร์เป็นพุทธ ทวดอุเชนทร์เป็นแขก ทวดทั้งสองมีวิชาคาถาอาคมแก่กล้า วันหนึ่งเกิดดารงสภาพจาก
ความว่างเปล่ากลายเป็นงูพญาตะบองหลา ทวดเชนทร์เป็นงูสีขาว ส่วนทวดอุเชนทร์เป็นงูสีดา เลื้อย
คอยดูแลป้องปกผู้คนที่มาหาของป่าหรือทามาหากินบนเขาจาปาและพื้นที่ใกล้เคียง” ชาวบ้านในพื้นที่
เล่ าว่าถ้าไหว้ บู ช าทวดทั้งสองแล้ วจะทาให้ แคล้ วคลาดยามเดินป่า หรือตอนออกไปทาไร่สวน การ
“บน” ก็เช่น เดียวกัน ทวดทั้งสองจะช่วยให้ผู้ศรัทธาต่อทวดสามารถเดินทางไปมาหาสู่ไม่ว่าที่ไหนให้
ได้รับความปลอดภัย เป็นต้น
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดควนดินดา(ทวดงู) พบเป็นศาลสาหรับสถิตบูชาขนาดใหญ่
ตั้งอยู่บนควนดินดา ถนนสายกาญจนวนิช-ทุ่งโดน หมู่ที่ ๘ บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (ศาลทวดอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้าน Montana Vacanza Hatyai) มีดังนี้ คติทางความเชื่อ
เกี่ยวกับทวดควนดินดาของบ้านทุ่งโดน-บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
ในพื้นที่ใกล้เคียง จากคาบอกเล่าของชาวบ้านที่นี่เชื่อว่า คนแถวบ้านทุ่งโดน, บ้านในไร่, หมู่บ้านโคก
เสม็ดชุน และในบ้านเหนือ(บ้านเหนือ หมายถึงหาดใหญ่ทั้งหมดในครั้งอดีต) ล้วนเชื่ออย่างสนิทใจว่าแถว
นี้เคยมีงูพญาบองหลา หรืองูจงอางขนาดใหญ่อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก คนที่นี่เชื่อว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์ มี
อานาจเหนือมนุษย์ให้คุณให้โทษได้ เรียกชื่อในแบบเฉพาะภาษาถิ่นว่า “ทวดงู” หรือ “งูทวด” บางแห่ง
เรียกว่า “งูเจ้าที่” หรือ “งูเทียมดา” คนรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด ว่าหากเจอห้ามทาร้ายหรือทาให้งูตัวดังกล่าว
นี้ตายเพราะจะได้รับอันตรายตามมา แต่ให้ นาเอาข้าวตอกดอกไม้ เครื่องเซ่นสังเวยบูชาแด่ทวดอัน
หมายถึงเทพารักษ์และเทวดาอันสถิตอยู่ภายในตัวงูนั้นแทนก็จะได้ผลดี ประหนึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนอบ
น้อมบูชาต่อสิ่งลี้ลับที่มีอานาจเดชานุภาพเหนือมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของชาวบ้านในแถบควน
ดินดาว่า เคยมีคนเจอทวดหลายครั้งแต่ไม่เคยปรากฏว่าทวดทาร้ายใคร ลั กษณะของทวดคือเป็นงู
บองหลาใหญ่ ลาตัวขนาดเท่าต้นตาลและยาวหลายเมตร เลื้อยอาศัยอยู่บนควนดินดา
ชาวบ้านบางคนเล่าว่าทวดงูควนดินดาอาจเป็นบรรพบุรุษหรือผีบรรพชนของผู้คนที่นี่ ซึ่งใน
อดีตเคยมีการบวงสรวงทวดกันหลายครั้ง ใครอยากทากิจการประกอบสัมมาอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองก็

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๘๗
ขอให้มาไหว้ทวดเสียสักครั้งด้วยการ “บน” พอสาเร็จก็ให้ “แก้บน” ด้วยสิ่งที่ทวดชอบ เช่น จัดมโนราห์
มาราถวาย และเซ่นด้วยอาหารคาวหวาน เป็นอาทิ
มนตรี ศรียงค์ นักประพันธ์ไทยรางวัลซีไรต์ประจา ปีพ.ศ. ๒๔๔o ได้บอกเล่าอธิบายถึงเรื่องราว
ของทวดงูควนดินดา ผ่านบทกลอนชุดทวดงูควนดินดา ใน หนังสือพิ มพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๒๓๒๙ มีนาคม ๒๕๕o ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑๓๘๘ ว่า
ทวดงูควนดินดา
เท็จจริงเพียงไรก็ไม่รู้
ทวดงูหงอนเพชรร้อยเมตรกว่า
แอบตัวเลื้อยผ่านอยู่นานมา
กลางป่ายางดิบควนดินดา
ลับหูลับตาเหล่ามนุษย์
ทวดงูมุดขดกายอยู่ในถ้า
บนสันควนเสียดฟ้าหน้าผาง้า
งึมงาจาศีลภาวนา
ร้อยปี พันปี หรือล้านปี
ใบยางเปลี่ยนสีแล้วผลัดหน้า
จากปู่ย่าตาทวดไล่กวดมา
เล่าว่าทวดงูยังอยู่เป็น
ถึงลูกลูกเล่าไปถึงหลาน
ตานานเล่าพ้นถึงโหลนเหลน
ความขรึมขลังครอบทิศบริเวณ
มีคนเห็นทวดงูเป็นผู้ชาย!
ความกลัวเท่าเท่าความเคารพ
จึ่งมหรสพสารพัดจัดถวาย
เป็นเขตควนเทือกสันอันตราย
ที่รกชัฏหลากหลายด้วยไม้พันธุ์
ที่ยางขึ้นขนัดอยู่อดั แอ
ค่อยค่อยแผ่วงกว้างอยู่ขวางกั้น
ควนดินดายางยูงจึงสูงชัน
รังเต็งกรรณิการ์สารภี
กระรอกกระแตเก้งหมูและมูสัง
หมาน้ายังฟังชัดถนัดถนี่
ทวดงูมีจริงไหม หรือไม่มี
แต่วันนี้ควนดินดายังสมบูรณ์! (มนตรี ศรียงค์, ๒๔๔o : หน้า “บทกลอน” ในมติชนสุดสัปดาห์)
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์ หรือสมเด็จทวดเจ้าไตรภพ
(ทวดงู ) ในสถานปฏิ บั ติ ธ รรมหงส์ บ รรพตชั ย มงคล บนควนเจดี ย์ เขาคอหงส์ หรื อ บริ เวณหลั ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ๘o/๘ หมู่ ๘ บ้านในไร่ ถนนปุณณกันฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดังนี้ จากบันทึกข้อมูลของสถานปฏิบัติธรรมหงส์บรรพตชัยมงคล เล่าว่า
นานมาแล้วปรากฏมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งเรียกว่าเจดีย์ไตรภพไตรมงคล ที่ปากทางเข้าเจดีย์องค์นี้เองจะ
ปรากฏศาลอยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าศาลสมเด็จปู่เจ้าไตรภพ มีพญางู ๓ เศียรเป็นประติมากรรมสี
ทองอร่ามไปทั้งตนให้เคารพบูชา เรียกว่า “ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์” เชื่อกันว่าเป็นพญางูใหญ่
มีหน้าที่เฝ้าป้องปกควนเจดีย์ และเจดีย์ไตรภพไตรมงคล เป็นทวดงูที่มีการสร้างเป็นงานประติมากรรม
เคารพบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง ๑๙๒ เมตร ส่วนตานานที่สาคัญของทวดพญาตรีเศียรนี้มี
เล่าเอาไว้ว่า ทวดตรีเศียรมีหน้าที่เฝ้าภพทั้ง ๓ คือ สวรรค์ มนุษย์ และพิภพ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ไป
จนถึงสุดเขตแดนของจังหวัดราชบุรี อายุของทวดพญาตรีเศียรว่ากันว่าอยู่ในหลักพันปี ทวดมี ๓ เศียร
จึงแยกออก เศียรหนึ่งเป็นจีน เศียรหนึ่งเป็นมุสลิม และเศียรหนึ่งเป็ นไทย ลาดับชื่อเสียงเรียงนามว่า ๑.
ท่านขุนพลายดา ๒. ท่านขุนพลายเหลือง และ ๓. ท่านขุนพลายแดง
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง(ทวดช้าง) ตั้งอยู่บนส่วนยอดของเขา
รูปช้าง ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีดังนี้ สาหรับตานานทวดช้าง ในรากความเชื่อของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามี เล่ า สื บ ทอดต่ อ ๆกั น มาว่ า ท่ า นลั ก เก้ า ผู้ มั่ ง คั่ ง ด้ วยทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองและมี ศ รั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ าได้ทาการรวบรวมทรัพย์ แก้วแหวนเงินทองต่างๆนับได้มหาศาล ออก

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๘๘
เดิน ทางจากสถานที่พานั กของตนเพื่อจะไปบรรจุใส่ พระบรมธาตุเมืองนคร พร้อมด้วยผู้ติดตามเป็น
ควาญช้างชื่อนายบังดอเลาะห์ ยายมาล่าห์ และบังสุม รวมทั้ งพญาช้างใหญ่ ๒ เชือกคือ พ่อพลายแก้ว
และแม่พังงา ออกร่วมเดินทางมาด้วย
ครั้งมาถึงบริเวณที่ตั้งของเขาใหญ่ลูกหนึ่งในอาเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็เกิดพายุร้ายถาโถมเข้า
ใส่คณะของท่านลักเก้า ท่านและคณะจึงหลบฝนอยู่บนเขาลูกดังกล่าว แต่ไม่อาจต้านทานความรุนแรง
ของพายุร้ายได้ เป็นเหตุให้ควาญช้างทั้ง ๒ และช้างทั้งหมดถึงแก่ความตาย นาความเศร้าโศกมาสู่ท่าน
ลักเก้าเป็นยิ่ง ท่านจึงฝังศพควาญช้าง และพญาช้างใหญ่ทั้ง ๒ ไว้บนยอดเขาลูกดังกล่าว ต่อมาจุดที่มี
การฝังศพช้างดังกล่าวมีหิน ก้อนหนึ่งผุดขึ้นมามีลักษณะคล้ายพญาช้างใหญ่ชาวบ้ านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์
เรี ยกว่าทวดช้าง หรือพ่ อทวดช้าง เชื่อกันว่าท่านนั้นจะช่วยป้องปกผู้คนในพื้นที่ๆท่านดูแลให้
ประสบอยู่แต่ความสุขความเจริญ อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งว่าทวดช้าง นั้นยังมีศิษย์
เอกอีกตนหนึ่งเป็นพญางูเผือกขนาดใหญ่(หลายคนเชื่อว่าเป็นงูบองหลาเผือก / งูจงอางเผือก)
งูบองหลาเผือกตนนี้เองที่ครั้งหนึ่งพลทหารที่มาตั้งค่ายบริเวณหน้าเขารูปช้างได้จับมาตีจนถึงแก่
ความตาย และย่างกินเป็นอาหารจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้กินเนื้องูเผือกตนดังกล่าวเข้าไปเกิดอาการเป็นใบ้
บางคนกลายเป็ นบ้ าเป็ น บอไปก็ว่า จนผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ต้องทาพิธีแก้บนจึงหายจากอาการ
ดังกล่าว นอกจากนี้บนยอดเขารูปช้างอันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ที่สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะเป็นเจดีย์ใหญ่ย่อมุมไม้สิบสอง ก่ออิฐถือปูน ส่วนยอดขององค์เจดีย์ ถูกยิง
ได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ราวปี พ.ศ. ๒๔๘๔) ทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ ค่ายสวนตูลได้
ใช้เป็นที่สังเกตการณ์และเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงสู้รบกับเรือรบของทหารญี่ปุ่น และระหว่างสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ นี้เองที่ชาวบ้ านบริเวณนี้นิยมขึ้นไปอยู่บนเขารูปช้างเพื่อหลบภัยสงครามและบนบานสานกล่าว
ขอให้ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้างช่วยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย
ส่วนตานานหรือที่มาที่เรียกเขาลูกนี้ว่า “เขารูปช้าง” ยังมีตานานอีกบทหนึ่งซึ่งเล่าแตกต่างจาก
ตานานบทแรกว่าเขารูปช้างนั้นมีนิทานพื้นบ้านเล่าต่อๆกันมา นั่นคือเรื่องของ “นายแรง” ได้ไปทาไร่ไถ
นาและเลี้ยงสัตว์อยู่ที่อาเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง และอาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา อยู่มาวัน
หนึ่งมีช้างป่าลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ลงมายังพื้นราบและทาลายพืชผลไร่นาของชาวบ้านเสียหายเป็น
จานวนมาก นายแรงรู้เข้าจึงเข้าสู้กับจ่าโขลงช้างป่า(หั วหน้าช้างป่า)และมีชัยชนะสามารถขับไล่ช้างป่า
ทั้งโขลงกลับสู่เทือกเขาบรรทัดได้ โดยจ่าฝูงของช้างป่าโขลงนี้เองที่นายแรงจับยกขึ้นเหนือศีรษะและทุ่ม
ไปตกในเมืองสงขลา กลายเป็น “เขาลูกช้าง” ภายหลังคนเรียกเพี้ยนเป็น “เขารูปช้าง” ดังปรากฏใน
ปัจจุบัน
ตานานที่สองนี้สอดคล้องกับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่อง “นายแรง” ซึ่งคุณสนิท บุญฤทธิ์ เคยเล่า
เอาไว้ท่ อ นหนึ่ งว่า “ครั้ งหนึ่ งมี โขลงช้างป่ าลงมาจากเขาบรรทั ด เข้ามาท าลายเรือกสวนไร่น าของ
ชาวบ้าน นายแรงรู้เข้าจึงไปขับไล่ ช้างจ่าโขลงช้างป่าดุร้ายมาก มันหันมาจะทาร้ายนายแรง นายแรงจึง
จับช้างจ่าโขลงตัวนั้นทุ่มไปตกที่ในเมืองสงขลากลายเป็นเขาลูกช้าง ภายหลังคนเรียกเป็น เขารูปช้าง
ดังที่รู้ๆกัน….” (อ้างอิงจาก : สนิท บุญฤทธิ์ ในหนังสือชื่อ นิทานพื้นบ้านภาคใต้, ๒๕๔๓, หน้า ๘๙)
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี หรือทวดงูจงอางพวง
ทองพวงเงินอุมาเทวี ตั้งอยู่ภายในศาลสถิตบูชาภายในวัดเขาน้อย บ้านบนเมือง หมู่ ๗๘ ตาบลหัวเขา
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีดังนี้ คติทางความเชื่อเกี่ยวกับพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี
หรือทวดงูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี ของชาวบ้านในพื้นที่ บ้านบนเมือง หมู่ ๗๘ ตาบลหัวเขา
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในพื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่วิจัยเก็บข้อมูล -สัมภาษณ์ แม่
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ชีอัครามณี ไชยมนตรี , คุณขัน ธ์แก้ว อนันตกูล และชาวบ้านในพื้นที่ (ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑)
พอที่จะสรุปได้ดังนี้
เป็นตานานเกี่ยวกับแม่งูจงอางที่ลงมาจากเขาน้อยตอนกลางคืน(ในนิมิตของผู้ทรงศีล) โดยแม่งู
เลื้อยลงมาจากเขาน้อยได้ก็เข้ามาเจอกับผู้ทรงศีลที่กาลังบาเพ็ญเพียรอยู่บริเวณเนินเขาพอดี แม่งูจงอาง
บอกกับผู้ทรงศีลว่าตนนั้นเป็นทั้งพุทธ-ฮินดู-และแขก จะช่วยทานุบารุงพระพุทธศาสนา จะทาให้สถานที่
เเห่งนี้ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสืบไปได้ ขอให้ท่านและชาวบ้านช่วยกันสร้างรูปเคารพ
บูชาของเราไว้ให้สถิต ณ ตรงจุดที่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เคียงกัน จากนั้นแม่งู
จงอางก็สาแดงร่างเป็นนาคพันเศียรเพื่อให้ผู้ทรงศีลได้รับรู้แล้วอันตรธานหายไป หลายปีต่อมาแม่ชีอัครา
มณี ไชยมนตรี, คุณขันธ์แก้ว อนันตกูล และชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ร่วมกันออกสืบหาบริเวณที่มีต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์และก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้เคียงกันตามคาบอกเล่า แล้วจึงจัดพิธีบวงสรวงพระแม่งูจงอาง
และก่อสร้างศาลสาหรั บสถิตบูชา “พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี ” ตามความต้องการของ
ท่านจนแล้วเสร็จ
นานวันผ่านพ้นไป เพราะความเชื่อที่ว่า “พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวีสามารถรักษา
โรคได้ทุกชนิด” จึงปรากฏผู้คนจากทุกศาสนาหลั่งไหลกันเข้ามาทาการบวงสรวงพระแม่ที่ศาลแห่งนี้กัน
อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เล่าลือกันปากต่อปากว่าผู้คนจะแน่นเป็นพิเศษ ศาล
แห่งนี้จึงมีทั้งการเข้าทรงของทางสายศาสนาผี( animism), ศาสนาผีบรรพบุรุษ หรือวิญญาณบรรพบุรุษ
(ancestor worship), ศาสนาพุ ท ธ(Buddhism), ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู ( Hinduism), และศาสนา
อิสลาม(Islam) เพื่อทาการปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากกายร่าง และรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งที่มองไม่
เห็นหรือผีร้าย
“ลูกหลานที่นับถือศาสนาอิสลามก็มาไหว้พระแม่เช่นกัน ” เรื่องนี้เป็นคายืนยันจากปากของผู้มี
ศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระแม่งูจงอางท่านหนึ่งที่เคยให้ข้อมู ลกับผู้วิจัย เรื่องนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทาง
ความเชื่อที่ดูแล้วอาจแปลกในสายตาของคนปกติทั่วไป แต่สามารถเข้ามาพบเห็นได้แทบทุกวันที่วัดเขา
น้อยแห่งนี้ เมื่อทั้งชาวพุทธและมุสลิมที่เชื่อว่าเป็นลูกหลานของพระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี
ต่างพากันมาบริจาคทานช่วยกันทานุบารุงสถานที่แห่งนี้กันอย่างหนาตา บ้างก็มาบริจาคทานเพื่อให้ทาง
วัดใช้สาหรับจัดสร้างยารักษาโรค มีการตั้ง “สมุดบุญ” แยกเป็นสองสาย คือ สายพุทธจะอยู่ฝั่งซ้าย สาย
อิสลามจะอยู่ฝั่งขวา โดยทั้งสองสายสามารถเข้ามาทาบุญหรือขอให้พระแม่รักษาโรคร่วมกันได้ดังนิมิตร
ทีเ่ คยกล่าวไว้ว่า “จะทาให้สถานที่เเห่งนี้ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขสืบไป”
สืบเนื่องจากการที่ทวดงูตนนี้มีหน้าของพระแม่ศรีอุมาเทวีปางมหากาลีปรากฏอยู่บริเวณใต้หัว
ของงูจงอาง จึงขอหยิบยกบทความชุด “กาลี” จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ซึ่งได้อธิบายว่าใบหน้า ของ
พระแม่ศรีอุมาเทวีปางมหากาลีนั้นตามตานานของทางฝั่งฮินดูเชื่อว่าคือ “พระแม่กาลี” หรือ “กาลิกา”
(काली, Kālī, แปลว่า หญิงดา) เป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู มีกายสีดาสนิท มี
ลักษณะดุร้าย มี๑ o พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก ที่ริมฝีปากมี
เลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาลย์
พระแม่กาลี หรือ เจ้าแม่กาลี มีอานาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง มีเทวานุภาพ
อันแรงกล้า สร้างความวิบัติแก่เหล่าอสูรอย่างรุนแรง เด็ดขาด แฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัว ผู้บูชาพระ
แม่กาลีอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พระแม่จะประทานความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ และอานาจ
เหนือผู้อื่น

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๐
พระแม่กาลี ยั งมีพลั งอานาจในการขจัดคุณ ไสย ลบล้ างไสยเวทย์ด้านมืด หากบุคคลใดถูก
กระทาทางไสยศาสตร์ เมื่อผู้นั้นได้สวดบูชาอ้อนวอนต่อพระองค์ท่านแล้ว พระองค์ท่านก็มักให้พร ขจัด
สิ่งอาถรรพ์ชั่วร้ายให้มลายหายไป และประทานสิ่งที่เป็นไปได้ยากให้ได้รับอย่างง่ายดาย
ผู้ ใดกระท าการสวดบู ช า สรรเสริ ญ และถวายเครื่ อ งสั ง เวยแด่ พ ระแม่ ก าลี เป็ น ประจ า
พระองค์ท่านจะประทานความปลอดภัยมาสู่ผู้นั้น ทรงดลบันดาลให้เกิดความสันติผาสุกแก่ผู้ครองเรือน
ทั่วไป คุ้มครองผู้บูชาจากภยันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรง
พระแม่กาลีทรงมีบุคลิกภาพที่ยากแก่การเข้าใจ มีความลึกลับที่สุดในบรรดาเทพเทวาทั้งปวง
พระนางมีความดุดัน เกรี้ยวกราด รูปลักษณ์และอุปนิสัยล้วนเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว แต่พระ
นางก็จะทาลายเฉพาะอสูร ปีศาจ และมนุษย์ที่กระทาการชั่วร้ายเท่านั้น เนื่องจากพระแม่กาลีก็คือเทพ
และเทพก็มักปกป้องคุ้มครองผู้กระทาความดีเช่นเดียวกันทุกพระองค์ ฉะนั้นแม้ผู้ที่บูชาพระแม่อย่าง
เคร่งครัด แต่เป็นคนที่ไม่ดี มีความคิดที่ชั่วร้าย เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น พระแม่ท่านก็จะทาลายบุคคลผู้
นั้นเสียโดยไม่ละเว้น ผู้ที่มีจิตใจไม่มั่นคงกาลังประสบหรือผ่านพ้นจากเหตุการณ์ร้ายแรงทาให้จิตใจ
อ่อนแอ สามารถกระทาการบูชาพระองค์ เพื่อขอความเข้มแข็ง และเด็ดขาด ผู้ที่เจอคุณไสย และถูก
เบียดเบียนจากพลังงานชั่วร้ายหรืออานาจไม่ดีทั้งจากมนุษย์และอมนุษย์ สามารถขอพระเมตตาจาก
พรหมวิหารธรรมของท่าน ขจัดและทาลายให้พินาศสิ้น ผู้ที่ฝันร้าย เจออวมงคล นิมิตอันเป็นเหตุไม่ดี
มีประการต่างๆ สามารถกระทาการบูชาด้วยประทีปสีแดงและดา ช่วยปัดเป่าให้มลายหายไป ผู้ที่มีโรค
ร้ายแรงยากแก่การรักษา สามารถกระทาปฏิบัติบูชา อันจะกล่าวภายหลัง เพื่อหาหนทางบรรเทา
โรคภัยได้ ผู้ที่ผิดหวังในรัก รักเพศเดียวกัน รักซ้อนรักแทรก สามารถกระทาปฏิบัติบูชาและบูช า
เทวรูปประจาองค์ท่านได้เพื่อความสมหวังทั้งปวง นอกจากนั้น ท่านยังเด่นในเรื่องการให้ โชคลาภและ
ยศฐาบันดาศักดิ์ด้วย พระมหาเทวีท่านโปรดปรานการบูชาด้วยประทีปหรืออัคนี(อารตีไฟ) ปูเทวรุป
ด้วยผ้าแดงหรือสีดาก็ได้ (สามารถใช้ สีเงินหรือสีขาว เพื่อระลึกถึง พรหมวิหารธรรมของพระองค์ได้ด้วย)
ตานานกล่าวว่า พระอุมาซึ่งอยู่ในปางอัมพิกา พระสิริโฉมงดงามเสด็ จสู่สนามรบ เมื่อเหล่าอสูร
ได้เห็นก็พยายามจะได้นางเป็นชายา แต่นางได้ต่อสู้กับเหล่าอสูรด้วยความพิโรธ ในปางพระแม่กาลีจน
อสูรทั้งหลายตายจนเกือบหมด เหลือเพียงมาธูอสูร ที่ทรงสังหารอย่างไรก็ไม่ตาย เพราะเคยได้รับพรจาก
พระศิวะให้มีชีวิตเป็นอมตะ หากเลือดหยดถึงพื้นดิ นก็จะเกิดเป็นอสูรอีกมากมายไม่สิ้นสุด ร้อนถึงพระ
ศิวะ ทรงประทานวิธีให้พระแม่กาลีดื่มเลือดอสูรทุกครั้งอย่าให้ตกถึงดิน มาธูอสูรจึงถึงแก่ความตาย
หลังจากชนะอสูรมาธู พระนางทรงดีพระทัย กระโดดเต้นเพื่อฉลองชัยชนะ แต่ด้วยตบะอันแรง
กล้าทาให้เกิดความเดือดร้อนต่อด้วยโลกธาตุทั้งปวง เมื่อพระนางกระทืบพระบาทพระศิวะจะเข้าห้าม
ปรามก็เกรงความดุร้ายของพระนาง จึงใช้อุบายทรงทอดพระกายลงบนพื้นที่พระนางจะกระทืบพระ
บาท เมื่อพระกาลีเห็นพระศิวะที่พื้น ด้วยปางหนึ่งที่เป็นพระปารวตี ซึ่งรักและภักดีในพระศิวะยิ่ง ก็ทรง
ชะงัก และแลบลิ้นด้วยความขวยเขิน
การบูชาพระแม่กาลี ต้องใช้เลือดบริสุทธิ์ ในอดีตมีการใช้หญิงพรหมจารีย์ไปบูชายัญด้วยเลือด
จากลาคอ แต่เมื่ออังกฤษเข้าปกครองอินเดีย ได้สั่งห้ามการฆ่าคนเพื่อบูชายัญ ปัจจุบันนี้การบูชาพระ
แม่กาลีใช้เลือดแพะแทน
จากการที่พระแม่กาลีเป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวีที่ดุร้าย มีรูปลักษณ์คล้ายปีศาจและใช้เลือด
และชีวิตในการบูชายัญ จึงมีความเข้าใจผิดกันว่าพระแม่กาลีเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้าย ในสานวน
ภาษาไทยจึงมีคาว่า “กาลี” ซึ่งหมายความว่า สิ่งที่ชั่วร้าย เช่น “กาลีบ้านกาลีเมือง” หมายถึง “สิ่งที่ชั่ว

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๑
ร้ายต่อบ้านเมือง” เป็นต้น บ้างก็ว่าเจ้าแม่กาลีเป็นเทพเจ้าที่โจรบูชา แต่แท้ที่จริงแล้ว ถ้าคนไม่ดีบูชาเจ้า
แม่กาลี ก็จะมีอันเป็นไปในเร็ววัน (อ้างอิงจาก : บทความชุด “กาลี” จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ปู่ทวดหัวเขาแดง(ทวดจระเข้) ภายในศาลตามแบบคติจีนนิยม
ศาลอยู่ตรงหลืบถ้าปลายหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีดังนี้ “ทวดจระเข้”
ที่หัวเขาแดง ตามความเชื่อของชาวบ้านในตาหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ล้วนมีความเชื่อ
ในเรื่องอานาจความศักดิ์สิทธิ์ของทวดหั วเขาแดงกันทั้งสิ้นว่าเป็นประดุ จดั่งเทวดาประจาสถานที่อัน
พานักอยู่ในบริเวณหัวเขาแดง หากใครต้องการอะไรก็ขอให้มาทาการ “บน” ก็จะได้สมดั่งใจต้องการ
ดังมีตานานพื้นบ้านเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ทวดหัวเขาแดงเดิมเป็นชายชราชาวจีนเดินทางมาจากผืน
แผ่นดินใหญ่มุ่งสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยเรือสาเภาขนาดใหญ่ ด้วยเป็นคนมีความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายิ่งจึงนาทรัพย์สมบัติจานวนมหาศาลติดมาด้วย เพื่อนามาร่วมบรรจุลงในพระบรมธาตุ
เมืองนครศรีธรรมราช แต่โชคไม่ดีที่เรือสาเภามาล่มบริเวณปากน้าทางเข้าเมืองสงขลาเสียก่อน ดวง
วิญญาณของท่านเมื่อตายไปก็มิได้หนีหายไปไหน ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวในรูปของจระเข้
ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า “จระเข้ทวด” หรือ “ทวดจระเข้” และเชื่อกันว่าทวดหัวเขาแดงในรูปของจระเข้
ใหญ่จะคอยมาเฝ้าปากน้าเมืองสงขลา คอยดูแลชาวบ้านมิให้เกิดอันตรายจากสัตว์ร้ายต่างๆได้ รวมทั้ง
ป้องกันคลื่นลมในทะเลให้ชาวบ้านยามออกเรือหาปลา ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวจะออก
เรือจับปลาหรือสัตว์น้าใดๆ ก็ตาม จึงต้องบอกกล่าวขอความคุ้มครองจากทวดหัวเขาแดงก่อนเสมอ ด้วย
การลอยหมากพลู บ้างก็จุดประทัดก่อนออกเรือ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวก็ยังมีให้เห็นอยู่
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดตาหลวงรอง(ทวดงู) ภายในวัดโลการาม บ้านสทิงหม้อ
ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีดังนี้ ในบันทึกของ คุณาพร ไชยโรจน์ และกิตติพร ไชย
โรจน์ กล่าวอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของนายจู้ห้วน สุวรรณรัตน์(ผู้ปั้นรูปงานประติมากรรม) ได้ความว่ า ทวด
งูพ่อตาหลวงรอง เป็นความเชื่อของชาวบ้านสทิงหม้อ ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
คือเชื่อและเคารพบูชาทวดงูพ่อตาหลวงรองหรือทวดตารองว่าเป็นเทวดาอารักษ์ประจาหมู่บ้านที่คอย
ช่วยป้องปกรักษาบ้านสทิงหม้อให้ปกติสุขตราบปัจจุบัน ดังมีเล่าเอาไว้เป็นตานานว่า แต่เดิมท่านตา
หลวงรองเป็นพระธุดงค์เดินทางมาจากทางภาคเหนือ ท่านได้ปักกลดลงบริเวณที่เป็นวัดโลการามใน
ปัจจุบัน จวบจนวาระสุดท้ายของท่าน บริเวณที่ท่านมรณภาพปรากฏมีชาวบ้านเห็นพญางูขนาดใหญ่สี
ขาว ล าตั ว เท่ ากับ ล าต้น ตาล มีห งอนแดงตรงกลางหั ว นอนขดตัว อยู่ในบริเวณที่ ท่ านตาหลวงรอง
มรณภาพ จึงล้วนเชื่อว่าท่านตาหลวงรองได้กลายสภาพเป็นทวดงูไปเสียแล้ว ใครต้องการอะไรก็ขอให้
มาทาการบนกับท่านก็จะได้ดั่งใจหมาย อนึ่ง ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีการสร้างรูปเคารพบูชาของ
ท่านตาหลวงรองขึ้น เป็ น รู ป ทวดงูพ่ อตาหลวงรองขนาดใหญ่ อยู่บ นฐานปูนสู งจากพื้ นราว ๒ เมตร
บริเวณฐานมีจารึกเอาไว้ว่า “พ่อตาหลวงรอง ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙” ช่างปั้นเป็นคนในพื้นที่ชื่อนาย
จู้ห้วน สุ วรรณรัตน์ อายุ ๙๕ ปี (ถึงแก่กรรมราวปี พ.ศ. ๒๕๔o)เป็นช่างปั้นงานประติมากรรมชิ้นนี้
(อ้างอิงจาก : ทวดในรูปสัตว์ โดยคุณาพร ไชยโรจน์-กิตติพร ไชยโรจน์, หน้าสรุปความ, ๒๕๔๙)
เรื่องเล่าทางพหุวัฒ นธรรมของ : ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง(ทวดช้าง) หมู่ที่ ๑
ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพั ทลุง (ตรงข้ามกับวัดควนฝาละมี) มีดังนี้ คติทางความเชื่อ
เกี่ยวกับตาหมอเทพและตาหมอช้าง จากการสัมภาษณ์ นางมอญ คงแดง, ป้ามิตรธิรา พงศ์เจริญ , และ
ป้าลิ่ม ปัตโก ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พอที่จะสรุปได้
ดังนี้

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๒
พื้นที่บริเวณบ้านฝาละมีในสมัยก่อน (ราว ๖o-๗o ปีก่อน) มีสภาพเป็นป่ารกบนเนินควน จึง
เรียกที่นี่ว่า “ควนฝาละมี” ตานานพื้นถิ่นเล่าว่าสมัยก่อนมีเรือสาเภาใหญ่ลาหนึ่งเดินทางมาค้าขายแถบนี้
มีการบรรทุกสิน ค้าและทรัพย์ สมบั ติต่างๆจานวนมากมาย ครั้งเรือเล่นมาถึงที่นี่ก็ได้เกิดลมพายุพั ด
กระหน่าอย่างหนัก ห้องครัวบนเรือแตก ฝาหม้อปลิวมาตกลงบนยอดควน ชาวบ้านเรียกว่า “ควนฝา
ละมี” ส่วนหม้อได้ถูกลมพายุพัดไปตกที่สงขลา เรียกว่า “สะทิงหม้อ” ส่วนเสากระโดงเรือลอยไปติดอยู่
ที่ “ท่าเสา” (นครศรีธรรมราช) ส่วนใบเรือปลิวไปไกลถึง “ตากใบ” (นราธิวาส) นอกจากนี้ชาวบ้านยังมี
ความเชื่อว่าเรือส าเภาล าดังกล่าวพร้อมด้วยข้าวของมากมายในครั้งนั้นได้อับปางจมลง ณ ก้นทะเล
ปากอ่าวนี้เอง
แถวควนฝาละมีบริเวณ “บ้านฝาละมี” นี้เองที่สมัยก่อนยังคงเป็นป่ารก มีแต่ดงไม้ ป่าไผ่ แล้วก็
แอ่งน้า คนโบราณจึงชอบมาถางป่าเพื่อทาไร่ทาสวนกันอย่างแพร่หลาย หนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของ
ตาหมอเทพและลูกสาวที่อาศัยทานาหาเลี้ยงชีพในบริเวณดังกล่าวมาช้านาน ตาหมอเทพเป็นคนมุสลิม
(นับถืออิสลาม)ที่แกร่งกล้าสามารถในคาถาอาคม จึงเป็นที่รักของผู้คนภายในเขตบ้านฝาละมีเป็นอย่าง
มาก ใครเจ็บป่วยไม่สบายขอให้มาหาตาหมอรับรองรักษาได้หมดทุกโรค วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน
จวบจนวันหนึ่งคล้ายวิชาอาคมที่ตาหมอเทพเรียนมาใกล้จะบรรลุเรียกว่า “ได้โล่” ประจวบกับลูกสาว
กาลังตั้งท้องแก่ แกเลยบอกกับลูกสาวไปว่า “ลูกเหอ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกไม่ต้องมาส่งห่อข้าวส่ง
บอกน้าพ่อที่กระท่อมปลายนาแล้วหนา เพราะพ่อกาลังจะได้โล่กลายร่างเป็นเสือ” จากนั้นตาหมอเทพก็
เดินเข้าป่าไปในสภาพที่แกค่อยๆกลายร่างเป็นเสืออย่างช้าๆ กล่าวคือหางค่อยๆงอกออก ค่อยๆมีเขี้ยว
แหลมคมงอกออกมาภายในปาก แววตาเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นแววตาของสมิง มีขนพร้อมลายเสืองอก
ออกมาทั่วตัวช้าๆ แกเดินวนไปวนมาหลายรอบ แล้วจึงเข้าป่าหายไป หลายเดือนผ่านไปชาวบ้านเล่า
ต่อๆกันว่า เวลาเข้าป่าเพื่อ ไปหาของมากินมาขายมักเจอเสือโคร่งขนาดใหญ่ภายในป่า หรือไม่ก็เจอ
รอยเท้าเสือขณะเข้าไปหาของป่า โดยเชื่อว่าเสือดังกล่าว “ศักดิ์สิทธิ์ และไม่ทาร้ายใคร” ถ้าเจอในป่าให้
จุดธูปแล้วบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ก็จะได้โชคลาภ จึงเชื่อกันนับแต่บัดนั้นว่าตาหมอเทพได้โล่เป็นเสือ
แล้ว เรียกว่า “ทวดเสือตาหมอเทพ” หรือ “ตาทวดเสือ”
ตาหมอช้าง ชาวบ้านเล่ากันว่าสมัย ๖o-๗o ปีก่อน(ยุคน่าจะใกล้เคียงกับของตาหมอเทพ)ได้มี
ช้างพลายเชือกหนึ่งเดินโซซัดโซเซบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกปืนยิงมาที่นี่ ช้างได้ลงไปนอนแช่น้าในหลา
พลายแก้ว(ข้างป่ายางภายในบ้านฝาละมี ) โดยมี “ตาหมอเฒ่า” เป็นคนดูแลช้าง ไม่นานปรากฏเรื่องน่า
อัศจรรย์เกิดขึ้นคือ ลูกกระสุน ปืน ที่ฝังอยู่ภ ายในตัวช้างเมื่อเจอน้าเย็นภายในหลาพลายแก้ว คล้าย
กระสุนมันสะเดาะหลุดออกจากลาตัวได้เอง กระนั้นก็ดีชาวบ้านเชื่อว่าแม้นกระสุนจะถูกสะเดาะออกจน
หมดแต่เพราะพิษบาดแผลที่ค่อนข้างฉกรรจ์จึงทาให้ช้างเชือกดังกล่าวล้มลง ณ ที่แห่งนั้น เวลาชาวบ้าน
ไม่สบายหรืออยากให้ทาไร่ทานาได้ผลดีก็มาขอกับตาหมอช้าง ท่านก็ให้ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าท่านเป็น
“ช้างศักดิ์สิทธิ์” เรียกชื่อว่า “ตาหมอช้าง” โดยหลังจากที่ช้างล้มตาหมอเฒ่าคนเลี้ยงช้างก็ สิ้นอายุขัยลง
ตรงที่แห่งนั้นด้วย และกลายเป็นทวดคนดูแลช้างที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ตาหมอเฒ่า”
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดท่านยอ ภายในเป็นศาลขนาดใหญ่กึ่งปูนกึ่งไม้ มีเสาเหล็ก
๔ ต้นค้ายั น ลั กษณะเป็ น ศาลเปิดโล่ทั้ง ๔ ทิศ มีหลั งคาเป็นหน้าจั่วมุงด้วยกระเบื้องสีเขียว ตั้งอยู่
ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี บ้านคอกวัว หมู่ที่ ๑ ตาบลชัยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ศาล
ทวดท่านยอตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาชัยบุรี เเละหุบเขาพลู) มีดังนี้ คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดท่านยอของ
ชาวบ้านบ้านคอกวัว หมู่ที่1 ตาบลชั ยบุรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และในรากความเชื่อของ

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๓
เจ้าหน้าที่ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จากการสัมภาษณ์คุณอารีย์พร ทองเดิม และคุณสมใจ แก้วคง
พอที่จะสรุปได้ดังนี้
บริเวณพื้น ที่ภายในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตรงจุดที่เป็นพื้นที่ตั้งวัดหลวงชื่อ “วัดไนยอ”
(ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ในแผ่นป้ายจารึกประวัติของวัดในยอ จัดสร้างโดยวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี(งบ
พัฒนาจังหวัด) อธิบายไว้ว่า วัดไนยอ(วัดร้าง) ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างเขาพลูกับเขาเมือง เดิมเขียนว่า
“วัดไนย” แต่ชาวบ้านออกเสียงเป็นวัดไนยอ ปัจจุบันเป็นวัดร้างยั งไม่พบหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด มี
เพียงคาบอกเล่าของชาวบ้าน วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยตั้งเมืองพัทลุงที่เขาชัยบุรี หรือเขาเมือง และเป็นวัด
สาคัญ สาหรับ ประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒ น์สั ตยาของข้าราชการหั วเมืองพัทลุ งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักฐานที่พบ วัดถุที่ขุดพบบริเวณวัดไนยอได้แก่ ใบพัทธเสมาจาหลักหินทรายแดง ศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนปลาย
วัดไนยอนี้เองที่ชาวบ้านในอดีตเชื่อว่า “ศักดิ์สิทธิ์” โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่าลานอโศก
หรือลานที่มีแท่นหินขนาดใหญ่ มีบ่อน้าและต้นอโศกอายุกว่า ๓oo ปีปกคลุม เล่ากันต่อว่าสมัยก่อนมี
เจ้าอาวาสของวัดชื่อ “ท่านยอ” (พระ) และน้องชายชื่อ “ตาเถรพรหมา” (คนดูแลวัด) ช่วยกันทานุบารุง
ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จนเจริญมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจานวนมาก จนมาวันหนึ่ง
ในช่วง “ประเพณี ทาบุ ญข้าวใหม่ ” มีชาวบ้านจานวนมากมารอท่านยอแสดงธรรมบริเวณลานอโศก
เหมือนเฉกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ชาวบ้านเห็นท่านยอค่อยๆปีนขึ้นไปนั่งบนแท่นหิน ท่านเริ่มแสดงธรรม,
วิปัสสนากรรมฐาน, และเข้าฌานสมาบัติ(ฌานสมาบัติ ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นฌานขั้นสูง หรือฌาน ๘)
จากนั้นชาวบ้านก็จะเริ่มเห็นท่านยอที่กาลังนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติ กายร่างค่อยๆเจือจางหายไปทีละ
เล็กละน้อยจนสิ้นสังขาร ณ แท่นหินตรงลานอโศก(คือนั่งสมาธิแล้วร่างกายค่อยๆเลือนหายไปจนหมดสิ้น
ไม่เหลืออะไรเลย) ต่อมาเวลาที่ทางวัดมีกิจกรรมทางศาสนา เวลาปฏิบัติวัด หรือศาสนกิจ มักจะปรากฏงู
พญาตะบองหลาเผือก(งูจงอางเผือกขนาดใหญ่) มีหงอนแดงคล้ายดอกพุทธรักษาตรงกลางหัว ลาตัวเท่า
ต้นหมาก ยาวเกิน ๕ เมตร ปลายหางเป็นสีดาสนิท เลื้อยลงมาจากบนภูเขา เข้ามาภายในวัดไนยอให้
พระและชาวบ้านได้เห็นเป็นประจา แต่ก็แปลกที่งูตัวดังกล่าวไม่เคยทาร้ายใคร ชาวบ้านเชื่อว่างูใหญ่ตน
นี้คือท่านยอกลับ ชาติมาเกิดเพื่ อดูแลลู กหลานในพื้นที่ และทานุบารุงวัดไนยอให้ เจริญ รุ่งเรืองสืบไป
ชาวบ้านจึงขนานนามของท่านว่า “ทวดท่านยอ” นับแต่บัดนั้น
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม(ทวดจระเข้) ศาลทวดตา
ขุนดา หรือศาลาทวดตาขุนดา (หลาตาขุนดา) ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ ๑ ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง(ศาลาจะตั้งอยู่ใน
ซอยฝั่งซ้ายก่อนถึงหอชมทะเลน้อย) และศาลทวดคลองนางเรียม ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางทะเลน้อย
ต้องเช่าเหมาเรือลงไปในทะเลน้อย โดยนั่งอยู่บนเรือราว ๑ ชั่วโมงจึงจะถึงเกาะดังกล่าว มีดังนี้ เอกสาร
เรื่อง “ตานานทวดตาขุนดา” รวบรวมเรียบเรียงโดย สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเล
น้อย สรุปไว้ว่าตานานทวดตาขุนดาครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์ ท่านมีชื่อว่า “ดา” มีลูกสาวหนึ่งคน ด้วย
ความที่ท่านเป็นผู้ทรงศีล และได้ถือศีลบาเพ็ญเพียรอยู่เนินนานในขนา ติดกับคลองปากประ โดยมีลูก
สาวเป็นผู้นากับข้าวมาให้ ในตอนเช้าและเที่ยงจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวได้นากับข้าวมาให้ตามปกติ แต่
ไม่เห็นผู้เป็นพ่อ เพียงสังเกตเห็นคล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลานคล้ายจระเข้เลื้อยลงไปในน้า หลังจากนั้นก็
ไม่เห็นท่านอีกเลย ชาวบ้านละแวกนั้นจึงมีความเชื่อว่า ท่านอาจจะบาเพ็ญเพียรอยู่นานจนกระทั่งบรรลุ
และกลายร่างเป็นจระเข้ ซึ่งถือว่าเป็นเทพที่สิงสู่อยู่ในร่างของจระเข้นั่นเอง

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๔
และนี่ ก็ เป็ น ความเชื่ อของชาวจังหวัดพั ท ลุ งสื บ เนื่ องไปจนถึงต าบลบ้ านขาว อ าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา เนื้อความในตานานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อ “ทวดตาขุนดา” อยู่ครองรักกับ
“ทวดนางเรียม” อย่างเป็นสุข ครั้งกาลต่อมาทวดตาขุนดาแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด รู้ถึงหูทวด
นางเรียมภรรยาหลวง นางจึงเดิน ทางตามสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็ยากลาบากยิ่งนัก
เนื่องด้วยไม่มีลาคลองให้ว่ายน้าตาม นางจึงใช้ลาตัวและหัวมุดดาดินเพื่อให้เกิดเป็นทางน้า จากนั้นจึง
เดินทางไปตามหาสามี จนกระทั่งสาเร็จ เกิดเป็นคลองเรียกกันติดปากว่า “คลองนางเรียม” ดังปรากฏ
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ความเชื่อของชาวบ้านตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวกับ
ทวดนางเรียมและทวดตาขุนดา ยังมีเล่ากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดว่า จะปรากฏกายในรูปลักษณะของ
จระเข้น้าจืดขนาดใหญ่ สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าสมัยก่อนเคยเห็นทวดตาขุนดาเป็นจระเข้ใหญ่ มีขนาดของ
ส่วนหัวจรดส่วนหางเทียบเท่ ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าจระเข้
ดังกล่าวไม่ทาอันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากขอพรทวดตา
ขุนดาหรือทวดคลองนางเรียมแล้วจะทาให้ ทาไร่ ทานา มีผลผลิตดี สัตว์เลี้ยงไม่ป่วยเละล้มตายลงด้วย
โรคระบาด
นอกจากนี้ในสมัยก่อนคนที่อาเภอระโนดจะนิยมเดินทางไปซื้อวัว ซื้อควาย ซื้อสัตว์เลี้ยง เพื่อ
ทาการเกษตรที่จังหวัดพัทลุง หรือในพื้นที่ใกล้เคียง ขากลับจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องต้อนฝูงสัตว์เหล่านี้
เดินผ่านข้ามคลองนางเรียม ดังมีความเชื่อแต่รั้งเก่าก่อนสื บทอดกันมาว่า “หากผู้ใดจะนาฝูงสัตว์ข้าม
คลองนางเรียม ต้องกระทาการบอกกล่าวให้ทวดคลองนางเรียมได้รับรู้เสียก่อนด้วยหมากพลู ขอขมาแก่
ทวด ไม่ เช่น นั้ น ฝู งสั ต ว์จ ะไม่ เดิ น ย่ าเท้ าข้ ามคลองเด็ ด ขาด” (เอกสารเรื่อ ง “ต านานทวดตาขุ น ด า”
รวบรวมเรียบเรียงโดย สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย)
สอดคล้องกับงานเขียนเรื่อง “ตานานทวดจระเข้คลองนางเรียม” โดย คุณาพร ไชยโรจน์-กิตติ
พร ไชยโรจน์ ซึ่งได้เขียนเผยแพร่เอาไว้ในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (siamsouth) ดังนี้ เป็น
ความเชื่อ ของชาวจั งหวัด พั ทลุ ง สื บ เนื่ องไปจนถึง ตาบลบ้ านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เนื้อความในตานานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อทวดตาขุนคาอยู่ครองรักกับทวดนางเรียมอย่าง
เป็นสุข ครั้งกาลต่อมา ทวดตาขุนคาแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด รู้ถึงหูของทวดนางเรียมภรรยา
หลวง นางจึงเดิน ทางตามสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็ยากลาบากยิ่งนัก เนื่องด้วยไม่มีลา
คลองให้ว่ายน้าตาม นางจึงใช้ลาตัวและหัวมุดดาดิน เพื่อให้เกิดเป็นทางน้า จากนั้นจึงเดินทางไปหา
สามี จนกระทั้งสาเร็จเกิดเป็นคลอง เรียกกันติดปากว่าคลองนางเรียงดังปรากฏในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อของชาวบ้านตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับทวดเรียม หรือทวดคลองนางเรียม มีเล่ากันมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตาทวดว่าภายในคลองนาง
เรียมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นเทวดาประจาถิ่น สถิตหรือพานับอยู่ เรียกว่าทวดเรียมหรือทวดคลองนาง
เรียม ซึ่งทวดของที่นี่จะแสดงรูปในลักษณะครึ่งเทวดาครึ่งสัตว์ กล่าวคือ ทวดคลองนางเรียมในความ
เชื่อของชาวบ้านที่นี่แสดงรูปลักษณะของจระเข้น้าจืดขนาดยักษ์
สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าคนในสมัยก่อนเคยเห็นทวดเรียมเป็นจระเข้ใหญ่มีขนาดของส่วนหัวจรด
ปลายหางเทียบเท่ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าจระเข้ดังกล่าวไม่ทา
อันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์หรือจระเข้เจ้าเรียกว่าทวดคลองนางเรียม นอกจากนี้ชาวบ้าน
เชื่อว่าหากขอพรกับทวดคลองนางเรียมแล้วจะทาให้ทาไรทานาได้ผลผลิตดี สัตว์เลี้ยงไม่ล้มป่วยและตาย
ลงด้วยโรคระบาด นอกจากนี้ในสมัยก่อนคนที่อาเภอระโนดจะนิยมเดินทางไปซื้อวัว ซื้อควาย ซื้อสัตว์
เลี้ยงเพื่อทาการเกษตรที่จังหวัดพัทลุงหรือในพื้นที่ใกล้เคียง ขากลับจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องต้อนฝูง

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๕
สัตว์เหล่านั้นเดินผ่านข้ามคลองนางเรียม ดังมีความเชื่อแต่ครั้งเก่าก่อนสื บทอดกันมาว่า หากผู้ใดจะนา
ฝูงสัตว์ข้ามคลองนางเรียมต้องกระทาการบอกกล่าวให้ทวดคลองนางเรียมรู้เสียก่อน ด้วยการลอยหมาก
พลูขอขมาแก่ทวด ไม่เช่นนั้นฝูงสัตว์จะไม่เดินย่าเท้าข้ามลาคลองเด็ดขาด (อ้างอิงข้อมูล : คุณาพร ไชย
โรจน์-กิตติพร ไชยโรจน์ ในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ siamsouth หัวข้อ “ตานานทวดจระเข้
คลองนางเรียม” )
เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดเหว็ด ศาลทวดเหว็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗ ตาบล
ควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน และติดกับศาลาเทิดพระเกียรติ) มี
ดังนี้ คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดเหว็ด บ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัด
พั ท ลุ ง(ติ ด ถนนทางเข้ า หมู่ บ้ าน และติ ด กั บ ศาลาเทิ ด พระเกี ย รติ ) จากการลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล โดย
สัมภาษณ์คุณบุญฤทธิ์ ชุมช่วย(ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗) และคุณยายผ่อง วังช่วย (ชาวบ้านบ้านท่า
โพธิ์ หมู่ ๗) พอที่จะสรุปได้ ดังนี้
คาว่า “เหว็ด” อาจมีที่มาจาก “เจว็ดไม้ผุๆ” ซึ่งมีในบริเวณนั้นในสมัยก่อนก็เป็นได้ ซึ่งพ้องกับ
คาว่า “กระเหว็ด” และ “จะเหว็ด” อันหมายถึงเทพารักษ์ ซึ่งตามความเชื่อรากคติอย่างไทยพุทธ-ฮินดูผสมเข้ากับศาสนาผีแล้ว หากเจว็ด ไม้ผุๆที่เรียกว่า “จะเหว็ด”, “กระเหว็ด” และ “เหว็ด” ได้รับการ
ปลุกเสกจะได้รับการยกสถานะให้สูงขึ้นเป็น “เทียมดา” เรียกว่า “พระภูม”ิ เป็นต้น
ทวดเหว็ดเป็นผู้หญิง ชื่อจริงๆไม่มีใครทราบว่าชื่ออะไรแต่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่า “เหว็ด” มาเเต่
ครั้งรุ่นปู่ย่าตาทวด เพราะเคยเห็นว่าทวดเป็นงูจงอางขาวเลื้อยไปๆมาๆอยู่ภายในหมู่บ้าน ทวดไม่เคยทา
อันตรายใคร หรือในบางครั้งท่านมาในหลายรูปลักษณะ มาแบบเป็นอะไรก็ได้ เช่น แสดงร่างเป็นผู้หญิง ,
แสดงร่างเป็นนกตัวใหญ่ , แสดงร่างเป็นลมพัด ทุกอย่างล้วนเรียกว่าทวดเหว็ดหมด และเชื่อว่า “ท่าน
ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรได้หมด” สมัยก่อนที่นี่ไม่มีศาล ครั้งหนึ่งคุณยาย(ไม่ทราบชื่อ)ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใน
การระดมทุนทรัพย์กับชาวบ้านที่นี่ ช่วยกันทอดกฐินสามัคคีได้เงินมาก้อนหนึ่ง จัดสร้างรูปปั้นและศาล
แห่งนี้ขึ้น เมื่อสมัยนานมาแล้ว โดยให้ เรียกนางงูจงอางขาว หรือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ประจาที่แห่ งนี้ว่า “ทวด
เหว็ด” ตามที่คนเฒ่าคนแก่แต่แรกในบ้านท่าโพธิ์เรียกสืบต่อกันมา แต่ก็ไม่สามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็น
ผู้ปั้นรูปดังกล่าวนี้
สืบต่อเรื่องทวดเหว็ดพบว่า ยังมีอีกสายความเชื่อที่แตกต่างกันเล่าว่า จุดกาเนิดของทวดเหว็ด
คือ ที่ดินบริเวณสร้างศาลนี้ ครั้งหนึ่งอาจจะเคยเป็นส้วมของเจ้าเมืองมาก่อน พอเมืองพัทลุงแตกเพราะ
สงคราม ส้วมที่นี่ก็เลยกลายเป็นส้วมร้างผุพังไปตามกาลเวลา ต่อมามีต้นไม้ใหญ่งอกขึ้น พอต้นไม้ตายก็
ปรากฏเป็ น “เจว็ดไม้ผุ ๆ ” นานวัน ก็มีงูจงอางขาวโผล่ขึ้นมาจากเจว็ดไม้ ใช้เจว็ ดไม้ผุเป็นที่อยู่อาศัย
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เรียกว่า “ทวดเจว็ด” ต่อมาเพี้ยนเป็น “ทวดเหว็ด” ก็เป็นได้
พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ แห่งเรือนพระภรตมุนี ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบทาง
ความเชื่อ และรากทางคตินิยมวิทยาเกี่ยวกับ “ทวดเหว็ด” เอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้
ชัดและผูกพันมาแต่เด็ก คือ ศาลทวด แต่เดิมไม่เข้าใจเพราะด้วยความเป็นเด็ก ทาไร่ไถนาซุกซนตาม
ชายนาเสร็จก็หลบปลีกมานอนเล่นที่ “หลาทวดเหว็ด” (ตั้งอยู่ที่ ต.ควนมะพร้าว จ.พัทลุง) ซึ่งช่วงปิด
เทอมจะมาช่วยแม่เฒ่าที่จังหวัดพัทลุง “หลาทวดเหว็ด” นั้นแต่แรกเริ่มนับแต่จาความได้เป็นเพียงเพิงไม้
เล็กๆ มีธูปเทียนดอกไม้ผ้าสามสีเต็มไปหมด จนกระทั่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นศาลขนาดพอตัวมั่นคง
แข็งแรงกว่าเดิม มีรูปปั้นงูบองหลาขนาดใหญ่สูงกว่าคนปกติ ด้านข้างจะเป็นศาลาเล็กๆให้คนนั่งพั กหรือ
รอรถสองแถว ถามจากแม่ แม่เฒ่า พ่อเฒ่า ว่าท่านเป็นใคร ทุกคนเรียกกันว่า “ทวดเหว็ด” คนที่พบ
เจอท่านจะเจอในลั กษณะงูบองหลาตัวใหญ่ มีห งอนเหมือนไฟ (ซึ่งทวด แม่ แม่เฒ่ า และพ่อเฒ่ าของ

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๖
ข้าพเจ้ าก็ เคยเจอท่ านเมื่ อนมนามมาแล้ ว ) หลายคนเจอเข้าจึงสร้างรูป เคารพถวายท่ าน จะได้มั่ นคง
แข็งแรง เวลาใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแตรทักทายท่าน จะได้เดินทางปลอดภัย ซึ่งเวลาข้าพเจ้า
นอนบริเวณนั้นก็สะดุ้งเป็นระยะๆ เพราะไหนจะรถเล็กรถใหญ่ จนกระทั่งทุกวันนี้หากขับรถผ่านผมก็จะ
บี บ แตร เพราะถูกปลูกฝังมาเช่น นั้ น คนแถวนั้นจึงเรียกท่ านว่า “หลาเหว็ด ” “หลาทวดเหว็ด ” โดย
สันนิษฐานแล้วว่าทาไมจึงเรียกท่านว่า “ทวดเหว็ด” อาจจะเป็นเพราะแต่เดิมมีเพียงเจว็ดไม้ผุๆอันเดียวก็
ได้จึงเรียกอย่างคุ้นเคยกันเรื่อยมา

ควำมเชื่อทำงจิตวิญญำณทวดที่มีอทิ ธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น :
กรณีศึกษำวัฒนธรรมประจำถิ่น
เป็นที่ทราบกันว่ารากทางจิตวิญญาณ “ทวด” อันปรากฏอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศ
ไทยรวมถึงในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียมีอิทธิพลมากมายต่อวัฒนธรรมประจาถิ่นเป็นอย่าง
มาก “ทวด” ถือเป็นรากและคติความเชื่อเก่าแก่ของทางภาคใต้มายาวนาน เป็นรากของบรรพชนและ
ของผู้คนที่นี่อันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ตัวตนและปัจเจกเฉพาะของผู้คนที่นี่อย่างเด่นชัด นอกจากนี้
รูปแบบของความเชื่อดังกล่าวยังช่วยหล่อหลอมจิตวิญญาณ รวมถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวของผู้คนใน
ย่านนี้เข้าด้วยกันอย่างชวนขบคิด ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับทวดจึงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ผู้คนในย่านสงขลา พัทลุง และตรังเป็นยิ่ง บ่อยครั้งที่เราเห็นทวดกลายเป็นศูนย์กลางของคนต่างศาสนา
ให้มามีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน กลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ
ในวัน พิ เศษ(วัน ว่าง) นอกจากนี้ ความเชื่อเรื่อง “ทวด” ยังสร้างให้ เกิดประเพณี -วั ฒ นธรรมการไหว้
บวงสรวงที่แพร่กระจายออกไป เช่น การละเล่นพื้นบ้านมโนราห์ และหนังตะลุง เป็นดังนี้

ทวดที่มีอทิ ธิพลต่อกำรละเล่นพื้นบ้ำนมโนรำห์ และหนังตะลุง ในพื้นที่
ศึกษำ
ทวดตาสอน ตั้งอยู่ภายในศาลสถิตบูชาขนาดเล็กด้านในวัดเกาะฐาน เลขที่ ๑๐๘ บ้านเกาะฐาน
หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองช้างแล่นอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นจิตวิญญาณยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านใน
พื้นที่ ก่อให้เกิดประเพณีการไหว้ทวดในวันว่าง รวมถึงการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านมโนราห์ในเดือน 5
เป็นประจาของทุกปี
ทวดหลั กเขต(ทวดงูเละทวดเสื อ) หรือองค์ท วดเพชร ตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพั บผ้า) ตรง
บริเวณจุดที่อยู่สูงสุดบนถนนเส้นนี้ หรือในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นจิต
วิญ ญาณยึ ดเหนี่ ย วจิ ตใจของชาวบ้ านในพื้ นที่ ก่อให้ เกิดประเพณี การไหว้ทวดในวัน ว่าง รวมถึงการ
อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านมโนราห์ และหนังตะลุง ในช่วงวันแก้บนเกือบทุกครั้ง
ทวดควนดินดา(ทวดงู) พบเป็นศาลสาหรับสถิตบูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนควนดินดา ถนนสาย
กาญจนวนิชย์-ทุ่งโดน หมู่ที่ ๘ บ้านในไร่ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากทวด
จะเป็ นจิตวิญญาณยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ทวดควนดินดายั งเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างการแสดงการละเล่นพื้นบ้านมโนราห์ เชื่อต่อกับโลกของวิญญาณ ชาวบ้านเชื่อว่าทวดงูควนดิน
ดาเป็นบรรพบุรุษหรือผีบรรพชนของผู้คนที่นี่ ซึ่งในอดีตเคยมีการบวงสรวงทวดกันหลายครั้ง ใครอยาก
ทากิจการประกอบสัมมาอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้มาไหว้ทวดเสียสักครั้งด้วยการ “บน” พอสาเร็จก็
ให้ “แก้บน” ด้วยสิ่งที่ทวดชอบ เช่น จัดมโนราห์มาราถวาย

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๗
ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง(ทวดช้าง) ตั้งอยู่บนส่ ว นยอดของเขารูป ช้าง ถนนกาญจนวนิ ช ย์
ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา คนในพื้นที่บริเวณเขารูปช้าง-สงขลา ต่างเชื่ออย่างสนิทใน
ว่าทวดนั้นศักดิ์สิทธิ์ สามารถป้องปกคุ้มครองลูกหลานในพื้นที่ให้เป็นปกติสุขได้ นอกจากนั้นยังเชื่อว่า
ประเพณีการละเล่นมโนราห์ในพื้นที่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากทวดในระดับที่สูงมากๆ
ตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)และตาหมอช้าง(ช้าง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลฝาละมี อาเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง เชื่อว่านอกจากทวดจะเป็นจุดศูนย์กลางทางความเชื่อเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว
นอกจากนี้ทวดยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของผู้คนต่างศาสนา ระหว่างพุทธและอิสลามอีกด้วย จึงทาให้
เกิดประเพณีที่เป็น การรวมศูนย์ศรัทธาไว้เป็นหนึ่ง ซึ่งก็คือการละเล่นพื้ นบ้านมโนราห์ที่ผสมระหว่าง
พิธีกรรมของพุ ทธและอิสลามงานแก้บ นเล็ กและงานแก้บนใหญ่ ซึ่งส่ วนใหญ่ จะเป็น การแก้บ นด้ว ย
มโนราห์ ที่ เล่ น ๑๒ บทหรื อ มโนราห์ ที่ เล่ น ๑๒ ท่ าได้ สมั ย ก่อ นมโนราห์ แก้ บ นจะเป็ น มโนราห์ พ วง
(เสียชีวิตแล้ว) ปัจจุบันจึงใช้มโนราห์แดง(หัวถนน)เป็นเจ้าพิธีหลั กในการแก้บน โดยเริ่มรามโนราห์จาก
บทดังต่อไปนี้
๑. บทสรรเสริญครู
๒. บทครูสอน
๓. บทสอนรา
๔. บทปฐม
๕. บทสรรเสริญคุณมารดา
๖. บทฝนตกข้างเหนือ (บทโศกัง)
๗. บทไชชาย (นกเป็ดกาน้า)
๘. บทเรือใบผ้า
๙. บทยางแดง (ดอกจิกดอกจัก)
๑o. บทแสงทองสวรรค์
๑๑. บทระไวระเวก
๑๒. บทพลายงามตามโขลง (จบบทพลายงามตามโขลงนี้แล้วถือเป็นอันเสร็จพิธีกรรมแก้บน)
นอกจากนี้เรายังพบว่า “ทวด” ที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา ยังถือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของ
ผู้คนภายในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามที่มีความทุกข์ ต้องการที่พึ่งพิงหรือทางออก จึง
ไม่แปลกที่จะมีการไหว้ “บน” และไหว้ “แก้บน” ทวดในรูปลักษณะต่างๆกัน ซึ่งโดยภาพรวมการไหว้
“บน” และไหว้ “แก้บน” จะเกิดขึ้นใน 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการไหว้แบบส่วนตัว(รายบุคคล) และ
รูปแบบสองคือการไหว้ในลักษณะของส่วนรวม(ในวันว่างที่นัดหมายร่วมกัน) วัฒนธรรมการบนและการ
แก้บนทวดเหล่านี้มีให้เห็นในพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับทวดตาสอน ทวดหลักเขต ทวดเชนทร์ เเละทวดอุ
เชนทร์ ซึ่งเป็นความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดตรัง และพิธีกรรมเกี่ยวกับทวดควนดินดา ทวดงูพญาตรีเศียร
แห่งควนเจดีย์ ทวดช้าง พระเเม่งูจงอางพวงทองพวงเงินอุมาเทวี ปู่ทวดหัวเขาเเดง ทวดตาหลวงรอง ซึ่ง
เป็นความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดสงขลา และพิธีกรรมเกี่ยวกับตาหมอเทพ(ตาหมอเสือ)เเละตาหมอช้าง
ทวดท่านยอ ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม ทวดเหว็ด ซึ่งเป็นความเชื่อทวดสัตว์จังหวัดพัทลุง
เป็นอาทิ

บทที่ ๘ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของทวดและการนาไปใช้ ๑๙๘

บทที่ ๙
สรุปผลกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒ นธรรมท้องถิ่น(Tuat spiritual
beliefs that influence local culture) เป็นการศึกษาวัฒนธรรมรากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง “ทวด”
อันเป็นวิญญาณนิยม (Animism) ที่มีส่วนผสมของความเชื่อ (Beliefs) มานา (Mana) หรือรากความเชื่อ
เรื่องสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ (Totemism) อันส่งผลให้เกิดรูปแบบทางความนึกคิด รูปแบบทางความเชื่อของผู้คน
ภายในพื้นที่ศึกษาอันน่าสนใจยิ่ง ถือเป็นการอนุรักษ์รากความเชื่อของบรรพชนมิให้สูญสลายหายไปกับ
กาลเวลา งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) เพื่อศึกษา
ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเชื่อ
ทางจิตวิญญาณทวดรูปสัตว์ เช่น ทวดงู ทวดเสือ ทวดช้าง ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา
เรื่องทวดพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง เพื่อศึ กษาตานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับทวด
เพื่อศึกษาอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อศึกษาการกระจายตัวของอิทธิพลของทวด
รูป สั ตว์ต่ างๆ ในพื้น ที่ จั งหวัดสงขลา พั ท ลุ งและตรัง เพื่ อเป็ น ประโยชน์ สาหรับ ท้ องถิ่น และชุ มชน
เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึก และมีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น ข้อมูล
ที่ จั ด เก็ บ จึ ง มี ลั ก ษณะหลากหลาย (Yin, ๒๐๐๓) โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการ
สัมภาษณ์ จากคาบอกเล่า มีลักษณะเป็นเรื่องเล่า อนึ่งจะอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยเชิงสังเคราะห์
เรื่องเล่า Storytelling หรือ narrative research และการสังเกตการณ์ร่วมด้วย และการรวบรวม
ข้อมูลเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากเจ้าของเรื่อง หรือลูกหลานสายตรง อีกทั้ง
ยังมีเจ้าของพื้นที่ และเจ้าพิธี โดยมุ่งเน้น ไปที่ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นสาคัญ
หากเราสรุ ป ถึ งคุ ณ ประโยชน์ ของงานวิจั ย นี้ พอที่ จ ะสามารถสรุป ประโยชน์ อ อกได้ เป็ น ๓
ประการ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นการสืบค้นและเป็นการขยายรากความรู้เดิมของทฤษฎี Totemist จากอดีตมาถึงยุค
ปัจจุบัน
๒. เป็นการใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ Storytelling แบบใหม่โดยวิเคราะห์ข้อความหรือ Content
Analysis มาร่วมด้วย และมีโมเดลมาก่อน (4 เสาวัฒนธรรม)
๓. เป็นงานวิจัยที่สามารถดารงไว้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรม ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับทวด ที่อาจ
สูญหายไปกับกาลเวลา และสามารถอธิบายได้ถึงแหล่งที่มา และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างแนบแน่น อีกทั้งเมื่อกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบสานกันมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ต่อไปใน
อนาคตอีกยาวไกล จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ

กำรขยำยรำกควำมรู้เดิมของทฤษฎี Totemist
งานวิจัยนี้เป็นการสืบค้นและเป็นการขยายรากความรู้เดิมของทฤษฎี Totemist จากอดีตมาถึง
ยุ ค ปั จ จุ บั น ซึ่ งที ม วิ จั ย ได้ อ าศั ย ศึ ก ษาทฤษฎี ( theory)เกี่ ย วกั บ รากของ Totemism โดยศึ ก ษาจาก

บทที่ ๙ สรุปผลการวิจัย ๒๐๐
Totemism ของ “คลอด เลวี-เสตราส์ ” เป็นหลัก ดังต่อไปนี้ Totemismของ คลอด เลวี -เสตราส์
(Claude Levi-Strauss, ๑๙๖๙) ตามหลั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาวั ฒ นธรรม จุ ด แรกจะเริ่ ม จาก animism
(วิญญาณนิยม) คือเชื่อว่าในธรรมชาติมี animism หรือวิญญาณในธรรมชาติเสมอ โดยวิญญาณเหล่านี้
จะมี mana หรืออานาจ(พลังเหนือธรรมชาติ ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์) ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ animism รศ.
ดร.จิตรา อ่อนค้อม (๒๕๔๒) ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่า “การเข้าใจและถือว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ใน
สิ่งที่ตนนั บถือ เช่น ดิน น้ า ลม ไฟ ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา เป็นต้น เป็นความเชื่อที่มีมาก่อนยุคพระเวทใน
ศาสนาพราหมณ์ -ฮิน ดู กล่ าวกัน ว่าเป็ น ลั กษณะของ วิญ ญาณนิยม (animism) วิญ ญาณเช่น นี้เองที่
สามารถจะให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ” จุดต่อมาจะอธิบายทฤษฎีและแนวคิดแบบ Structuralism ของ
คลอด เลวี-เสตราส์ (Claude Levi-Strauss, ๑๙๖๙) ว่ามีหลัก ๓ ประการคือ (๑.) มนุษย์มีความเชื่อใน
จิตใจเป็นของตนเอง มนุษย์หลายๆคนเมื่อมีความเชื่อในแนวทางเดียวกันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อใน
แบบ “องค์รวม” ภายในสังคม / ชุมชนชั้นๆ (๒.) สังคม / ชุมชน จะเป็นผู้กาหนดวัฒ นธรรมภายใน
“โลก” หรือ “ชุมชนของตนเอง”โดยสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเป็น “รูปสัญลักษณ์” (๓.) รูปสัญลักษณ์ ใน
แบบที่ คลอด เลวี-เสตราส์ อธิบายจะออกมาในแนวทาง “วิธีคิดของคู่ตรงข้าม” ซึ่งในพื้นที่ศึกษา คือ
การอธิบายคู่ตรงข้ามระหว่าง คนในชุมชน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์(ที่คนในชุมชนนับถือบูชา) ซึ่งก็คือ animism
และ Totemism นั่นเอง Totemism ในพื้นที่ศึกษา คือ การนับถือสัตว์ หรือพืช ว่าเป็นคนในตระกูล
ของตนเอง หรือเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้อ งเคารพบูช า / บูชาดีก็จะให้ คุณ , ลบหลู่ดูหมิ่นก็จะให้ โทษ) ดัง
กรณี ศึ ก ษา animism และ Totemism ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ตรั ง สงขลา และพั ท ลุ ง ซึ่ ง จะพบว่ า
animism และ Totemism ของทั้ง 3 แหล่ งข้อมู ล ข้างต้น ประกอบไปด้วย งู , เสื อ, ช้าง และจระเข้
ครอบคลุมทฤษฎี (theory) เกี่ยวกับรากของ Totemism ที่ “คลอด เลวี-เสตราส์” ได้เคยศึกษาไว้ทุก
ประการ

กำรใช้วิธีกำรเล่ำเรื่องแบบ Storytelling
งานวิจั ยนี้ เป็ น การใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ Storytelling แบบใหม่โดยวิเคราะห์ ข้อความหรือ
Content Analysis มาร่วมด้วย และมีโมเดลมาก่อน (4 เสาวัฒนธรรม)ดังที่ทราบ การเก็บรวบรวมเรื่อง
เล่าแบบ Storytelling (การเล่านิยาย หรือการเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้) นอกจากผู้วิจัยจะได้ทราบถึง
นิทานพื้นบ้าน อันถือเป็นรากวัฒนธรรมทางความเชื่อในพื้นที่นั้นๆแล้ว อีกนัยหนึ่งยังสามารถวิเคราะห์
บริบทแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา ว่าเหตุใดนิ ทานพื้นบ้านเหล่านั้น ผู้คนในพื้นที่จึงมีความเชื่อในรูปแบบ
ดังกล่าวได้ เช่น ชุมชนที่มีพื้นที่แวดล้อมไปด้วยป่าเขาและท้องทุ่ง อาจมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูจงอาจ เสือ
และช้าง เพราะสมัยก่อนสัตว์สามชนิดนี้มีชุกชุมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ในทางกลับกันถ้าชุมชนที่มี พื้นที่
แวดล้ อมไปด้ว ยแหล่ งน้ าตามธรรมชาติ ห้ ว ย หนอง คลอง บึง ทะเล ก็ มักมี เรื่องเล่ านิท านพื้ นบ้ าน
เกี่ยวกับจระเข้เยอะหน่อย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกี่ยวพันธ์กับ animism และ Totemism ในพื้นที่นั่นเอง
เมื่อยาเกรงในอานาจก็ดึงเข้ามาเป็นพวกเพื่อเซ่นสรวงบูชาให้ท่านให้คุ ณเสีย และสร้างนิทานพื้นบ้านนิ ท านเกี่ย วกั บ สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ในพื้ น ที่ ขึ้น มา โดยอิงเรื่อ งเล่ าแบบ Storytelling ที่ ช วนขบคิ ดวิ เคราะห์
ข้อความหรือ Content Analysis จนนิทานเป็นที่แพร่หลาย และมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการกาหนด
ทิศทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดทั้ง 4 ประเภทนี้ อาทิเช่น
งูจงอาง และเสือ เรื่องเล่าทางพหุวัฒ นธรรมของ : ทวดหลักเขต หรือองค์ทวดเพชร(ทวดงู
และทวดเสือ) ตั้งอยู่บนเขาบรรทัด(เขาพับผ้า) ตรงบริเวณจุดที่อยู่สูงสุดบนถนนเส้นนี้ หรือในพื้นที่หมู่ที่
๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง (ในเขตรอยต่อระหว่างอาเภอนาโยง จังหวัดตรัง กับอาเภอศรี
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นครินทร์ จังหวัดพัทลุง) มีดังนี้ คติทางความเชื่อเกี่ยวกับทวดหลักเขตของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบล
ช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง จากการสืบค้นประวัติการสร้างศาลทวดภายในศาลา
ทวดหลักเขต และจากการสืบค้นประวัติพ่อทวดหลักเขตในหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พ่อรื่น เพชร
เกื้อ(แต่งโดย นายกลอด เพชรเกื้อ) ได้ข้อมูล ตรงกันดังนี้ ประวัติพ่อทวดหลักเขต(หลักเขตระหว่าง
จังหวัดตรังกับพัทลุง) ตามประวัติเล่าว่าพ่อทวดหลักเขตเป็นชาวจังหวัดพัทลุง ได้ย้ายมาอยู่บ้านช่อง ใน
เขตหมู่ที่ ๔ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง(หลังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์) พ่อทวดหลักเขตมีชื่อ
ว่า พ่อทวดบุญ ชื่อภรรยาสืบไม่ได้ เป็นต้นสกุลบุญเอียด
ในสมัย ที่มีการปั กปั น เขตแดน ระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุ ง ปี พ.ศ.ใดสื บไม่ได้ ทาง
กรมการเมืองพัทลุงและเมืองตรังได้เลือกสถานที่ซึ่งเป็นสันเขาที่สูงที่สุดและมีน้าปัน คือ สันปันน้าที่สูง
ที่สุด เวลาฝนตก ด้านตะวันออกไหลไปพัทลุง ด้านตะวันตกไหลไปตรัง น้าที่ไหลไปทางทิศตะวันออก
ไหลไปลงจังหวัดพัทลุง น้าที่ไหลไปทางทิศตะวันตกไหลไปลงจังหวัดตรัง กาหนดให้ตรงนั้นเป็นที่ปัก
เขตแดน แล้วจึงเกณฑ์ชาวบ้านให้ช่วยกันตัดแก่นไม้แคข่อยขนาดใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณทุ่งนาเหนือ
(ตรงข้ามบ้านขุนช่องปัจจุบันนี้) ทาเป็นหลัก เมื่อทาหลักเสร็จแล้วให้เอาเชือกผูก ให้ชาวบ้านทั้งตาบล
ชักลากเพื่อนาไปฝังในที่ๆกาหนดไว้ ตามประวัติเล่าว่า ชาวบ้านทั้งตาบลไม่สามารถชัก ลากเสาหลักนั้น
ไปได้ ในจานวนชาวบ้านเหล่านั้นได้เสนอแนะให้ไปตามทวดบุญมาช่วยลาก ซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวกับ
วิชาไสยศาสตร์ขลังมาก เมื่อไปตามท่านมาถึงท่านก็จับเสาหลักนั้นเข้าและบอกให้ชาวบ้านลากพร้อมๆ
กัน แล้วบอกว่า “ลากไปได้แล้ว” นั่นแหล่ะจึงสามารถลากเสาหลักไปได้ เมื่อทาพิธีฝังเสาหลักไม่มีใคร
สามารถยกเสาฝังได้ พ่อทวดสามารถยกเสาหลักลงฝังได้แต่ผู้เดียว
ต่อเเต่นั้นมาชาวบ้านก็พากันเชื่อว่า “ท่านเป็นผู้วิเศษ” เมื่อท่านตายไปแล้วก็ได้นากระดูกของ
ท่านไปฝังไว้ที่หลักเขตแห่งนั้น และชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังคงสิงสถิตย์อยู่ ณ ที่
นั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงบนบานศาลกล่าวกันมิได้ขาด ทุกวันนี้มีคนไปแก้บนด้วยการจุดประทัดและเซ่น
ไหว้เครื่องสังเวย เช่น เหล้า ไก่ หัวหมู เป็นต้น เกือบทุกวัน
ช้าง เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้าง(ทวดช้าง) ตั้งอยู่ บนส่วนยอด
ของเขารู ป ช้ า ง ถนนกาญจนวนิ ช ต าบลเขารู ป ช้ า ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา และในศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีดังนี้ สาหรับตานานทวดช้าง ในรากความเชื่อของชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเล่าสืบทอดต่อๆกันมาว่า ท่านลักเก้า ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิ นเงินทองและมี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้ทาการรวบรวมทรัพย์ แก้วแหวนเงินทองต่างๆนับได้มหาศาล
ออกเดินทางจากสถานที่พานักของตนเพื่อจะไปบรรจุใส่พระบรมธาตุเมืองนคร พร้อมด้วยผู้ติดตามเป็น
ควาญช้างชื่อนายบังดอเลาะห์ ยายมาล่าห์ และบังสุม รวมทั้งพญาช้างใหญ่ ๒ เชือกคือ พ่อพลายแก้ว
และแม่พังงา ออกร่วมเดินทางมาด้วย
ครั้งมาถึงบริเวณที่ตั้งของเขาใหญ่ลูกหนึ่งในอาเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็เกิดพายุร้ายถาโถมเข้า
ใส่คณะของท่านลักเก้า ท่านและคณะจึงหลบฝนอยู่บนเขาลูกดังกล่าว แต่ไม่อาจต้านทานความรุนแรง
ของพายุร้ายได้ เป็นเหตุให้ควาญช้างทั้ง ๒ และช้างทั้งหมดถึงแก่ความตาย นาความเศร้าโศกมาสู่ท่าน
ลักเก้าเป็นยิ่ง ท่านจึงฝังศพควาญช้าง และพญาช้างใหญ่ทั้ง ๒ ไว้บนยอดเขาลูกดังกล่าว ต่อมาจุดที่มี
การฝังศพช้างดังกล่าวมีหิน ก้อนหนึ่งผุดขึ้นมามีลักษณะคล้ายพญาช้างใหญ่ชาวบ้านเชื่อว่าศั กดิ์สิทธิ์
เรี ยกว่าทวดช้าง หรือพ่ อทวดช้าง เชื่อกันว่าท่านนั้นจะช่วยป้องปกผู้คนในพื้นที่ๆท่านดูแลให้
ประสบอยู่แต่ความสุขความเจริญ อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งว่าทวดช้าง นั้นยังมีศิษย์
เอกอีกตนหนึ่งเป็นพญางูเผือกขนาดใหญ่(หลายคนเชื่อว่าเป็นงูบองหลาเผือก / งูจงอางเผือก)
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งูบองหลาเผือกตนนี้เองที่ครั้งหนึ่งพลทหารที่มาตั้งค่ายบริเวณหน้าเขารูปช้างได้จับมาตีจนถึงแก่
ความตาย และย่างกินเป็นอาหารจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้กินเนื้องูเผือกตนดังกล่าวเข้าไปเกิดอาการเป็นใบ้
บางคนกลายเป็ นบ้ าเป็ น บอไปก็ว่ า จนผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ต้องทาพิธีแก้บนจึงหายจากอาการ
ดังกล่าว นอกจากนี้บนยอดเขารูปช้างอันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ที่สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะเป็นเจดีย์ใหญ่ย่อมุมไม้สิบสอง ก่ออิฐถือปูน ส่วนยอดขององค์เจดีย์ถูกยิง
ได้รับความเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ราวปี พ.ศ. ๒๔๘๔) ทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ ค่ายสวนตูลได้
ใช้เป็นที่สังเกตการณ์และเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงสู้รบกับเรือรบของทหารญี่ปุ่น และระหว่างสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ นี้เองที่ชาวบ้ านบริเวณนี้นิยมขึ้นไปอยู่บนเขารูปช้างเพื่อหลบภัยสงครามและบนบานสานกล่าว
ขอให้ทวดช้าง หรือพ่อทวดช้างช่วยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย
ส่วนตานานหรือที่มาที่เรียกเขาลูกนี้ว่า “เขารูปช้าง” ยังมีตานานอีกบทหนึ่งซึ่งเล่าแตกต่างจาก
ตานานบทแรกว่าเขารูปช้างนั้นมีนิทานพื้นบ้านเล่าต่อๆกันมา นั่นคือเรื่องของ “นายแรง” ได้ไปทาไร่ไถ
นาและเลี้ยงสัตว์อยู่ที่อาเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง และอาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา อยู่มาวัน
หนึ่งมีช้างป่าลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ลงมายังพื้นราบและทาลายพืชผลไร่นาของชาวบ้านเสียหายเป็น
จานวนมาก นายแรงรู้เข้าจึงเข้าสู้กับจ่าโขลงช้างป่า(หัวหน้าช้างป่ า)และมีชัยชนะสามารถขับไล่ช้างป่า
ทั้งโขลงกลับสู่เทือกเขาบรรทัดได้ โดยจ่าฝูงของช้างป่าโขลงนี้เองที่นายแรงจับยกขึ้นเหนือศีรษะและทุ่ม
ไปตกในเมืองสงขลา กลายเป็น “เขาลูกช้าง” ภายหลังคนเรียกเพี้ยนเป็น “เขารูปช้าง” ดังปรากฏใน
ปัจจุบัน
จระเข้ เรื่องเล่าทางพหุวัฒนธรรมของ : ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียม(ทวดจระเข้) ศาล
ทวดตาขุนดา หรือศาลาทวดตาขุนดา (หลาตาขุนดา) ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของสถานีพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ ๑ ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง(ศาลาจะตั้งอยู่ใน
ซอยฝั่งซ้ายก่อนถึงหอชมทะเลน้อย) และศาลทวดคลองนางเรียม ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางทะเลน้อย
ต้องเช่าเหมาเรือลงไปในทะเลน้อย โดยนั่งอยู่บนเรือราว ๑ ชั่วโมงจึงจะถึงเกาะดังกล่าว มีดังนี้ เอกสาร
เรื่อง “ตานานทวดตาขุนดา” รวบรวมเรียบเรียงโดย สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเล
น้อย สรุปไว้ว่าตานานทวดตาขุนดาครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์ ท่านมีชื่อว่า “ดา” มีลูกสาวหนึ่งคน ด้วย
ความที่ท่านเป็นผู้ทรงศีลและได้ถือศีลบาเพ็ญเพียรอยู่เนินนานในขนา ติดกับคลองปากประ โดยมีลูก
สาวเป็นผู้นากับข้าวมาให้ ในตอนเช้าและเที่ยงจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวได้นากับข้าวมาให้ตามปกติ แต่
ไม่เห็นผู้เป็นพ่อ เพียงสังเกตเห็นคล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลานคล้ายจระเข้เลื้อยลงไปในน้า หลังจากนั้นก็
ไม่เห็นท่านอีกเลย ชาวบ้านละแวกนั้นจึงมีความเชื่อว่า ท่านอาจจะบาเพ็ญเพียรอยู่นานจนกระทั่งบรรลุ
และกลายร่างเป็นจระเข้ ซึ่งถือว่าเป็นเทพที่สิงสู่อยู่ในร่างของจระเข้นั่นเอง
และนี่ ก็ เป็ น ความเชื่ อของชาวจังหวัดพั ท ลุ งสื บ เนื่ องไปจนถึงต าบลบ้ านขาว อ าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา เนื้อความในตานานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อ “ทวดตาขุนดา” อยู่ครองรักกับ
“ทวดนางเรียม” อย่างเป็นสุข ครั้งกาลต่อมาทวดตาขุนดาแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด รู้ถึงหูทวด
นางเรียมภรรยาหลวง นางจึงเดิน ทางตามสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็ยากลาบากยิ่งนัก
เนื่องด้วยไม่มีลาคลองให้ว่ายน้าตาม นางจึงใช้ลาตัวและหัวมุดดาดินเพื่อให้เกิดเป็นทางน้า จากนั้นจึง
เดินทางไปตามหาสามี จนกระทั่งสาเร็จ เกิดเป็นคลองเรียกกันติดปากว่า “คลองนางเรียม” ดังปรากฏ
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ความเชื่อของชาวบ้านตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวกับ
ทวดนางเรียมและทวดตาขุนดา ยังมีเล่ากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดว่า จะปรากฏกายในรูปลักษณะของ
จระเข้น้าจืดขนาดใหญ่ สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าสมัยก่อนเคยเห็นทวดตาขุนดาเป็นจระเข้ใหญ่ มีขนาดของ
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ส่วนหัวจรดส่วนหางเทียบเท่ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าจระเข้
ดังกล่าวไม่ทาอันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ชาวบ้านเชื่อกั นว่า หากขอพรทวดตา
ขุนดาหรือทวดคลองนางเรียมแล้วจะทาให้ ทาไร่ ทานา มีผลผลิตดี สัตว์เลี้ยงไม่ป่วยเละล้มตายลงด้วย
โรคระบาด
นอกจากนี้ในสมัยก่อนคนที่อาเภอระโนดจะนิยมเดินทางไปซื้อวัว ซื้อควาย ซื้อสัตว์เลี้ยง เพื่อ
ทาการเกษตรที่จังหวัดพัทลุง หรือในพื้นที่ใกล้เคียง ขากลับจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องต้อนฝูงสัตว์เหล่านี้
เดินผ่านข้ามคลองนางเรียม ดังมีความเชื่อแต่รั้งเก่าก่อนสืบทอดกันมาว่า “หากผู้ใดจะนาฝูงสัตว์ข้าม
คลองนางเรียม ต้องกระทาการบอกกล่าวให้ทวดคลองนางเรียมได้รับรู้เสียก่อนด้วยหมากพลู ขอขมาแก่
ทวด ไม่ เช่น นั้ น ฝู งสั ต ว์จ ะไม่ เดิ น ย่ าเท้ าข้ ามคลองเด็ ด ขาด” (เอกสารเรื่อ ง “ต านานทวดตาขุ น ด า”
รวบรวมเรียบเรียงโดย สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย)
สอดคล้องกับงานเขียนเรื่อง “ตานานทวดจระเข้คลองนางเรียม” โดย คุณาพร ไชยโรจน์-กิตติ
พร ไชยโรจน์ ซึ่งได้เขียนเผยแพร่ เอาไว้ในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (siamsouth) ดังนี้ เป็น
ความเชื่อ ของชาวจั งหวัด พั ทลุ ง สื บ เนื่ องไปจนถึง ตาบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เนื้อความในตานานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อทวดตาขุนคาอยู่ครองรักกับทวดนางเรียมอย่าง
เป็นสุข ครั้งกาลต่อมา ทวดตาขุนคาแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนด รู้ถึงหูของทวดนางเรียมภรรยา
หลวง นางจึงเดิน ทางตามสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็ยากลาบากยิ่งนัก เนื่องด้วยไม่มีลา
คลองให้ว่ายน้าตาม นางจึงใช้ลาตัวและหัวมุดดาดิน เพื่อให้เกิดเป็นทางน้า จากนั้นจึงเดินทางไปหา
สามี จนกระทั้งสาเร็จเกิดเป็นคลอง เรียกกันติดปากว่าคลองนางเรียงดังปรากฏในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อของชาวบ้านตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับทวดเรียม หรือทวดคลองนางเรียม มีเล่ากันมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าตาทวดว่าภายในคลองนาง
เรียมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นเทวดาประจาถิ่น สถิตหรือพานับอยู่ เรียกว่าทวดเรียมหรือทวดคลองนาง
เรียม ซึ่งทวดของที่นี่จะแสดงรูปในลักษณะครึ่งเทวดาครึ่งสัตว์ กล่าวคือ ทวดคลองนางเรียมในความ
เชื่อของชาวบ้านที่นี่แสดงรูปลักษณะของจระเข้น้าจืดขนาดยักษ์
สืบเนื่องด้วยเชื่อกันว่าคนในสมัยก่อนเคยเห็นทวดเรียมเป็นจระเข้ใหญ่มีขนาดของส่วนหัวจรด
ปลายหางเทียบเท่ากับความกว้างของคลองนางเรียมพอดิบพอดี ชาวบ้านเชื่อกันว่าจระเข้ดังกล่าวไม่ทา
อันตรายต่อคนเพราะเป็นจระเข้ศักดิ์สิทธิ์หรือจระเข้เจ้าเรียกว่าทวดคลองนางเรียม นอกจากนี้ชาวบ้าน
เชื่อว่าหากขอพรกับทวดคลองนางเรียมแล้วจะทาให้ทาไรทานาได้ผลผลิตดี สัตว์เลี้ยงไม่ล้มป่วยและตาย
ลงด้วยโรคระบาด นอกจากนี้ในสมัยก่อนคนที่อาเภอระโนดจะนิยมเดินทางไปซื้อวัว ซื้อควาย ซื้อสัตว์
เลี้ยงเพื่อทาการเกษตรที่จังหวัดพัทลุงหรือในพื้นที่ใกล้เคี ยง ขากลับจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องต้อนฝูง
สัตว์เหล่านั้นเดินผ่านข้ามคลองนางเรียม ดังมีความเชื่อแต่ครั้งเก่าก่อนสืบทอดกันมาว่า หากผู้ใดจะนา
ฝูงสัตว์ข้ามคลองนางเรียมต้องกระทาการบอกกล่าวให้ทวดคลองนางเรียมรู้เสียก่อน ด้วยการลอยหมาก
พลูขอขมาแก่ทวด ไม่เช่นนั้นฝูงสัตว์จะไม่เดินย่าเท้าข้ามลาคลองเด็ดขาด (อ้างอิงข้อมูล : คุณาพร ไชย
โรจน์-กิตติพร ไชยโรจน์ ในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคใต้ siamsouth หัวข้อ “ตานานทวดจระเข้
คลองนางเรียม” ) เป็นอาทิ
๓. เป็นงานวิจัยที่สามารถดารงไว้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรม ผ่านเรื่องเล่าเกี่ย วกับทวด ที่อาจ
สูญหายไปกับกาลเวลา และสามารถอธิบายได้ถึงแหล่งที่มา และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างแนบแน่น อีกทั้งเมื่อกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบสานกันมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ต่อไปใน
อนาคตอีกยาวไกล จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบของการรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนและ
สังคม และองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกของวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบงานวิจัยเชิงพื้นที่ และงาน
เขียนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่วัฒนธรรมในพื้นที่ ที่สามารถสืบทอดได้โดยการนาไปเผยแพร่สืบต่อกัน
ต่อไปได้ จะเห็นได้ว่าชุมชนใดที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนนั้นก็จะมีความสงบร่มเย็น
เหมือนมีที่ยึ ดเหนี่ ย วจิตใจ ผู้วิจัยเห็ นว่าการทาวิจัยในลั กษณะนี้ควรมีการส่งเสริมให้ ชุมชนได้สื บต่อ
เรื่องราวต่างๆ โดยอาจสร้างความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน และองค์การบริหารส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ที่
อาจเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการคงอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทเรื่องราวที่
ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม ในชุมชน เรื่องเล่ าเหล่ านี้ เป็นแบบอย่างที่ ดีของคาสอน ให้ มีความ
กตัญญูรู้คุณ บรรพบุ รุษ อีกทั้งองค์กรต่างๆ ภาครัฐควรให้การสนั บสนุนการนาเรื่องราวต่างๆ มานา
เผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้รับรู้ เช่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี ควรมีการส่งเสริมเรื่องเล่าของ
ชุมชนเหล่านี้เพื่อที่จะทาให้ผู้ที่มาเยือนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวและวิถีชีวิตสมัยก่อนของแต่ละชุมชน
เพื่อให้เรื่องราวต่างๆ ที่มีมาแต่บรรพบุรุษ ได้คงอยู่สอนลูกหลานตลอดไป
ประโยชน์ของเรื่องเล่าทางคตินิยมวิทยาเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ ประเภท กับผลกระทบเชิง
บวก-และประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
(งูจงอาง และเสือ) : แทนความหมายของวิถีการดารงชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงผืนป่าเขา
ยอดควน และความรกชัฏของธรรมชาติ แทนค่าความยาเกรงต่อธรรมชาติของชาวบ้านด้วยทวดงูและ
ทวดเสือ ดังนี้ ทวดตาสอน(ทวดงู) ทวดหลักเขต(ทวดงูและทวดเสือ) ทวดเชนทร์ เเละทวดอุเชนทร์(ทวด
งู)ในจังหวัดตรัง, ทวดควนดินดา(ทวดงู) ทวดงูพญาตรีเศียรแห่งควนเจดีย์ (ทวดงู) พระเเม่งูจงอางพวง
ทองพวงเงินอุมาเทวี(ทวดงู) ทวดตาหลวงรอง(ทวดงู) ในจังหวัดสงขลา, ตาหมอเทพ(ทวดเสือ) ทวดท่าน
ยอ(ทวดงู) ทวดเหว็ด(ทวดงู)ในจังหวัดพัทลุง พบว่าประโยชน์ของทวดงูจงอางและทวดเสือ คือ ทาให้วิถี
ชุมชนเป็ น แบบพึ่งพิงธรรมชาติป่ าเขา ยอดควน และความรกชัฏ ทาให้ ชาวบ้านสั่งสอนลู กหลานใน
แนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติ สอนให้ยาเกรงต่อธรรมชาติ รักและหวงแหนผืนป่าอันเป็นแหล่งทามาหากิน
หาของป่า ทาไร่ทานาใกล้ชายป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทาให้มีประเพณีผูกโจ-การบวชป่าในหลายพื้นที่ของ
ภาคใต้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไปด้วยในตัว อีกอย่างหนึ่งก็คือทาให้ชุมชนและสังคมในชนบท
รับรู้และตระหนัก เป็นอันหนึ่งอันเดียวในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป
(ช้าง) : แทนความหมายของวิถีการดารงชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงท้องทุ่งโล่งกว้าง ไร่นา
และแอ่งน้ า แทนค่าความยาเกรงต่อธรรมชาติของชาวบ้านด้วยรูปของพญาช้างใหญ่ ดังนี้ ทวดช้าง
จังหวัดสงขลา เเละตาหมอช้างของจังหวัดพัทลุง พบว่าประโยชน์ของทวดช้าง คือ ทาให้เกิดประเพณี
รวมญาติของชาวบ้านรวมถึงลูกหลายภายในชุมชน โดยวันและเวลาที่ลูกหลายภายในหมู่บ้านจะได้มา
รวมตัวกันในงานประเพณีถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และมีความสาคัญมากของแต่ละช่วงปี ในงานนี้เองคน
๔ วัย คือ คนแก่ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กๆจะได้มาพบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีอานาจและบุญ
บารมีของทวดเป็นเสมือนสายเชือกที่ถักทอให้เข้าหากันอย่างประหลาด จะมีการสอนเรื่องในครั้งอดีต
บาปบุญ คุณโทษแก่คนรุ่นใหม่ๆให้ ได้รับทราบและซึมซับรับรู้ด้วยกัน มีการทาบุญให้ วัดที่ตนเองและ
ครอบครัวศรัทธาอันได้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังเป็นการผสานสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาพุทธ-ศาสนาผี-และศาสนาอิสลามของผู้คนภายในพื้นที่อย่างประหลาด แตกต่างแต่ไม่
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แบ่งแยก อีกอย่างหนึ่ง ประเพรีเกี่ยวกับทวดช้างช่วยเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจ
ในศิลปะการแสดงมโนราห์สาหรับราบวงสรวงทวดช้างเพิ่มขึ้นด้วย
(จระเข้) : แทนความหมายของการดารงชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพิงผืนน้า แทนค่าความยา
เกรงต่อธรรมชาติ เกรงกลัวต่อผืนน้าของชาวบ้านด้วยรูปของพญาจระเข้ใหญ่ ดังนี้ ปู่ทวดหัวเขาเเดง
จังหวัดสงขลา ทวดตาขุน ดาเเละทวดคลองนางเรียมของจังหวัดพัทลุง ประโยชน์ที่สาคัญ ๆของทวด
จระเข้ทั้งสอง ปู่ทวดหัวเขาเเดงจังหวัดสงขลาเชื่อว่าสามารถส่งเสริมประเพณีในแบบจีนนิยม เพราะทวด
ท่านเดิมทีเป็นคนจีน จึงทาให้ประเพณีเกี่ยวกับการทาบุญภายในศาลเจ้าที่หัวเขาแดงสงขลา การอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงต่างๆสาหรับบวงสรวงทวดยังได้รับการสืบทอดจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ เฉกเช่นเดียวกับ
ทวดตาขุนดาเเละทวดคลองนางเรียมของจังหวัดพัทลุง ที่สอนให้ผู้คนยังคงยาเกรงกับสายน้าของทะเล
น้อยในจังหวัดพัทลุง สอนให้ผู้คนภายในพื้นที่เข้าใจถึงวิถีการดารงชีวิต บนผืนน้าแห่งนี้อย่างถ้อยทีถ้อย
อาศัย รู้บาปบุญคุณโทษ รู้ในบุญบาปที่ได้กระทาว่าหากเรายังคงหากินกับผืนน้าก็ไม่ควรทาลาย แต่ควร
อนุ รั ก ษ์ เพื่ อ สิ่ งๆนี้ จ ะได้ อ ยู่ กั บ พวกเราไปได้น านๆ ท าให้ เกิด การตั้ งเป็ น กลุ่ ม อนุ รัก ษ์ ดู แลทะเลน้ อ ย
อนุรักษ์ประเพณีและศิลปะการแสดงมโนราห์ในงานแก้บนทวดตราบปัจจุบัน
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เชือบ สังข์แสง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ทีห่ มู่ ๑ ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
บุญฤทธิ์ ชุมช่วย(ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗) เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ทีบ่ ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗ ตาบลควน
มะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ผ่อง วังช่วย เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ทีบ่ ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๗ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เมื่อ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พิมพ์ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

