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ปริญญานิพนธฉ์บบันีมุ้่งศึกษารวบรวมพิธีกรรมการนบัถือตวัละครต่างๆ จากเรื่องรามเกียรต์ิในสงัคมไทย วิเคราะหบ์ทบาท

ของพิธีกรรมการนับถือตวัละครจากเรื่องรามเกียรต์ิในสงัคมไทย และวิเคราะห ์วิธีคิดในการเปล่ียนตวัละครจากนิทานใหเ้ป็นตวัละครศกัด์ิสิทธ์ิ 
โดยเก็บขอ้มลูภาคสนามระหว่าง พ.ศ. 2561-2564 และขอ้มลูจากหนังสือ เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ใชก้รอบแนวคิดทางคติชนวิทยาใน
การวิเคราะห์และตีความ แล้วน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์    ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรต์ิพบในพืน้ท่ีทางสงัคมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง รวม 10 จังหวัด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี สระบรุี กาญจนบรุี เพชรบรุี และประจวบคีรีขันธ ์พบศาลตวัละครศกัด์ิสิทธ์ิ รวม 18 ศาล มีตวัละครศกัด์ิสิทธ์ิ รวม 14 ตวั
ละคร ไดแ้ก่ พระราม พระลักษณ์ นางสีดา ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ นางเบญกาย พาลี สุครีพ หนุมาน องคต ชมพูพาน มัจฉานุ ทรพา และ
ทรพี    พบพิธีกรรมการนบัถือตวัละครศกัด์ิสิทธ์ิในระดบัชมุชน 5 ตวัละคร ไดแ้ก่ พระราม-พระลกัษณ ์ทศกณัฐ์ กมุภกรรณ หนมุาน และมจัฉาน ุ
รวม 9 พิธีกรรม พบรูปแบบของพธีิกรรม คือ การบวงสรวง การแห่เจว็ด/ เจา้พ่อ การปิดทองเจว็ด การสรงน า้เจว็ด และการเขา้ทรง ผลการศึกษา
บทบาทของพิธีกรรมการนับถือตวัละครจากเรื่องรามเกียรต์ิในสงัคมไทยพบว่า มีบทบาท 2 ระดบั คือ บทบาทในระดบัชุมชน แบ่งเป็น 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการปกป้องคุม้ครองคนในชมุชน ดา้นการปัดเป่าโรคระบาดออกจากชมุชน ดา้นการรกัษาแหล่งน า้ของชมุชน ดา้นการสรา้งความเป็น
น า้หน่ึง ใจเดียวกนัของคนในชุมชน ดา้นการแสดงอัตลกัษณข์องกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีน และดา้นการสรา้งความบนัเทิงใหแ้ก่คนในชมุชน และ
บทบาทในระดับบุคคล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นท่ีพึ่งทางใจ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการรักษาโรค และด้านการให้โชค
ลาภ     ผลการศึกษาวิธีคิดในการเปล่ียนตวัละครจากนิทานใหเ้ป็นตวัละครศกัด์ิสิทธ์ิพบว่า ตวัละครพระราม-พระลกัษณ์ คือ การเชื่อมโยงไม้
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่กบัตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์การเชื่อมโยงหลกัเมืองขีดขินกับตวัละครพระราม และการเชื่อมโยงผีอารกัษ์ของพืน้ท่ีกับตวัละคร
พระราม/ พระลกัษณ ์ตวัละครทศกณัฐ์ คือ การเชื่อมโยงศิลปินโขนทศกณัฐ์ท่ีเสียชีวิตกบัตวัละครทศกณัฐ์ ตวัละครกุมภกรรณ คือ การเชื่อมโยง
เรื่องกุมภกรรณทดน า้กับตัวละครกุมภกรรณ  ตวัละครหนุมาน คือ การเชื่อมโยงลิงเจ้าท่ีกับตัวละครหนุมาน การเชื่อมโยงภูมินามสถานท่ี
กบั   ตวัละครหนมุาน การเช่ือมโยงวัตถุศกัด์ิสิทธ์ิลอยมาทางน า้กับตวัละครหนมุาน การเชื่อมโยงรูปป้ันกับตวัละครหนมุาน และการเชื่อมโยง
กับตัวละครหนุมานผ่านร่างทรง ตวัละครมจัฉานุ คือ การเช่ือมโยงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในทะเล ชุมชนบา้นรางโคกขามกับตัวละครมัจฉานุ ตวัละคร
บริวาร คือ การเช่ือมโยงไมศ้กัด์ิสิทธ์ิกบัตวัละครบริวารของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์การเช่ือมโยงไมศ้กัด์ิสิทธ์ิกบัตวัละครบริวารของเสด็จ
เจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม การเช่ือมโยงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิกับตวัละครบริวารของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์และการเช่ือมโยงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิกบัตวั
ละครบริวารของเจา้พ่อหลกัเมือง 
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The purpose of this study is to collect data on various Ramakien characters worshiped in Thai society and to 

analyze their roles. It aims to analyze how these characters have conceptually developed from fictional characters to sacred 
spirits. From 2018 to 2021, data was gathered from both field studies and written documents; folklore methodologies were 
applied to interpretively examine and analyze the data and to present the results in the descriptive analysis style. According to 
the study, it was revealed that Ramakien character worship existed in ten socio-cultural regions in the Central Thai provinces, 
including Bangkok, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Chachoengsao, Prachinburi, Saraburi, Kanchanaburi, 
Phetchaburi and Prachuap Khirikhan. There are 18 shrines belonging to 14 Ramakien characters: Phra Ram, Phra Lak, Nang 
Sita, Thotsakan, Kumphakan, Nang Benyakai, Phali, Sukhrip, Hanuman, Ongkhot, Chomphuphan, Matchanu, Thorapha  and 
Thoraphi. There are five communally-worshipped sacred characters and nine rituals: Phra Ram-Phra Lak, Thotsakan, 
Kumphakan, Hanuman and Matchanu. The nine rituals include typical food offerings, sacred objects/medium procession, gold-
leaf gilding, water pouring and spiritual possession. The final results revealed that there are two functional levels: the communal 
and personal levels. At the communal level, the functions can be divided into six aspects: communal guardians, epidemic 
elimination, water resource reservation, communal reunification, Thai-Chinese ethnic identity representation and communal 
entertainment. These functions can be divided into four aspects: spiritual anchor, occupation, illness remedying and fortune 
contribution. With regard to the conceptual development of the worshiped characters to the sacred spirits; in the case of  Phra 
Ram-Phra Lak, a sacred wood and the relationship between the pillar of Khitkhin City, and the characters included the spatial 
guardian spirits and Phra Ram-Phra Lak. Thotsakan is related to a Thai classic masked play (Khon) performer, whereas his 
brother, Kumphakan is related to water irrigation (Kumphakan-Tod-Nam). Hanuman is related to monkeys and place names. 
Furthermore, Hanuman is related to floating sacred objects or statues of Hanuman, including a connection through mediums. 
Lastly, Matchanu is related to sacred spirits in the marine community of Ban Rang Khok Kham. There is still a relationship 
between the sacred inscribed woods and Chao-Pho Pra Ram-Phra Lak’s attendant characters. Besides, the attendant 
characters under Chao-Pho Pra Ram-Phra Lak are referred to as sacred spirits and the servants of Chao-Pho Lak Muang are 
sacred spirits. 

 
Keyword : Ramayana, Ramakien, rituals, sacred spirits, guardian-spirit worship 
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ใหม้ีมานะและอุตสาหะในการเขียนปริญญานิพนธ์ ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแ้ละสละเวลาตรวจแกไ้ขปริญญา
นิพนธด์ว้ยความเอาใจใส่ยิ่ง 

ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยก์ิตติคุณ  ดร.ศิราพร ณ ถลาง ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุัค มหาวรากร และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ี
กรุณาตรวจแกไ้ขปริญญานิพนธแ์ละใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผูวิ้จัย ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์
ผกาศรี เย็นบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชันีย์ญา กลิ่นน า้หอม ตลอดจนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมอบความรูแ้ละประสบการณห์ลากหลายตลอดระยะเวลาท่ี
ผู้วิจัยศึกษาอยู่  ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์  ดร.จรัสศรี จิรภาส  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บ ารุงรักษ์                 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ และคุณเศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ให้
ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผูวิ้จยั 

ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านในพืน้ท่ีภาคสนามทัง้ 18 แห่ง ผูเ้ปิดโลกแห่งความเชื่อและพิธีกรรมการนับ
ถือสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ในแง่มมุต่างๆ นอกจากอนุเคราะหข์อ้มลูแลว้ ทุกท่านทั้งยงัไดใ้หค้วามรกัและความเมตตาแก่ผูวิ้จัยเสมอมา 
ขอขอบพระคุณคุณโชติรส เกตุแกว้ คุณกรกฎ ค าแหง คุณปฏิวตัิ มาพบ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลูภาคสนามแก่
ผูวิ้จยั 
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ปรศันีภรณ์ พลายก าเหนิด ท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา  ขอขอบคุณอาจารย์กฤษณา สมบัติ 
อาจารย์ Le Tran Mac Khai และอาจารย์ศิ วาพร  พิ รอด  พี่ และเพื่ อนผู้ร่วม เส้นทางการเรียน  ขอขอบพระคุณ
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ลาศกึษาต่ออย่างเต็มที่ 

ปริญญานิพนธ์นีไ้ดร้บัทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวตักรรมจากส านักง าน       
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผูวิ้จัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี ้และขอกราบขอบพระคุณ
บิดามารดาและครอบครวัอนัเป็นท่ีรกั คณุความดีใดๆ อนัเกิดจากปริญญานิพนธนี์ ้ผูวิ้จยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาสิ่งศกัด์ิสิทธิ์

ทัง้ปวงที่ไดศ้กึษา ดว้ยศรทัธาและเจตนาอนับริสทุธิ์ 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ภูมิหลัง 
นิทานเรื่องพระรามเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เฉพาะในอินเดียซึ่งเป็น

แหล่งก าเนิดเรื่องนี ้พบทั้งส านวนมุขปาฐะและส านวนลายลักษณ์เป็นจ านวนมาก นิทานเรื่อง
พระรามไดร้บัความนิยมมากและไดแ้พร่กระจายเขา้สู่ประเทศต่างๆ เฉพาะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตน้ัน้ นอกจากประเทศไทยแลว้ ยังพบในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว และเขมร 
แต่ละประเทศก็มีหลายส านวน นิทานเรื่องพระรามในประเทศไทยพบในรูปแบบต่างๆ ทั่วทุกภาค
(ประคอง นิมมานเหมินท,์ 2546: 1-2) 

ในดา้นความแพรห่ลายของเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย ศิราพร ฐิตะฐาน (2534: 49) ได้
ตัง้ขอ้สงัเกตเก่ียวกบันิทานพระรามส านวนทอ้งถิ่นในสงัคมไทยไวว้่า  

 

ในสังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนนิทานพระรามให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมในแต่ละภาค ส่งผลใหม้ีรูปแบบและเนือ้หาแตกต่างกนัออกไป นิทาน
พระรามในลา้นนา ภาคอีสาน และภาคใต ้มาจากแหลง่ที่ต่างกนั และไม่ไดร้บัมา
จากราชส านกั เมื่อรบัมาแลว้ก็ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น กลายเป็น
ส านวนล้านนา ส านวนภาคอีสาน ส านวนภาคใต้ ซึ่งมี รูปแบบและเนื ้อหา 
ไม่เหมือนกบัรามเกียรติ์ส  านวนของราชส านกั รามเกียรติ์ของราชส านกัก็เกิดจาก
การผสมผสานของนิทานพระรามเรื่องต่างๆ 

 

อย่างไรก็ดี การสรา้งสรรคน์ิทานเรื่องพระรามในสงัคมไทยไม่เพียงแต่ปรากฏในรูปแบบ
วรรณกรรมราชส านักและวรรณกรรมทอ้งถิ่นเท่านั้น หากแต่ยังอยู่ใน “วิถีชีวิตไทย” หลากหลาย
ด้าน ดังที่ เสฐียรโกเศศ (2495: 181-182) กล่าวถึงคติความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเร่ือง
รามเกียรติว่์า “เรือ่งรามเกียรติแ์ต่ก่อนนัน้ประชาชนคงนบัถือเป็นเรือ่งศกัดิส์ทิธิ ์เป็นจริง จนมีคตว่ิา
ถา้ใครเขียนรูปในเรื่องรามเกียรติ ์ไม่ไหวค้รูเสียก่อน ก็จะรบัเคราะห์มีอนัเป็นต่างๆ ถา้เอารูปหรือ
หวัโขนเขา้บา้นก็ถือว่ารอ้นนกั เป็นอย่างเดียวกับเอาพระพุทธรูป บาตร และผา้เหลืองเขา้บา้น” 
และ “ในต าราโหรหมอดูของเก่า มกัอา้งเรื่องในรามเกียรติม์าเปรียบเทียบไวใ้นขอ้ทีท่  านาย แสดง
ว่ารามเกียรติเ์ป็นเรือ่งทีรู่จ้กักนัแพร่หลายในประเทศไทย” (เสฐียรโกเศศ, 2495: 174) 

นอกจากความเชื่อทางโหราศาสตร ์ยังมีการสรา้งสรรค์นิทานเรื่องพระรามในรูปแบบ  
การแสดงหนัง โขน ละครใน หุ่น จิตรกรรม ประติมากรรม พระปรมาธิไธยพระมหากษัตริย ์  
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ตราประจ าต าแหน่ง กีฬา พรรณไม ้(เสาวณิต วิงวอน, 2555: 181-183) ในรูปแบบส านวนไทย เช่น 
ส านวนกกขนาก กลอ่งดวงใจ กลิง้ทตู กมุภกรรณทดน า้ จองถนน ชา้งงารี ลกูทรพี ทษูณข์รตรีเศียร 
น ้าบ่อน้อย ปล่อยม้าอุปการ ผีเสื ้อสมุทร พระรามเดินดง พาลีสองหน้า ยักษ์ลักมาลิงพาไป  
วดัรอยเทา้ ศรศิลป์ไม่กินกัน สิน้รถสิน้ทศโยธา สิบแปดมงกุฎ หนุมานคลุกฝุ่ น เหาะเหินเกินลงกา 
องคตพดหาง (ศกัดิศ์รี แยม้นดัดา, 2553) 

เร่ืองเล่าเก่ียวกับรามเกียรติ์ยังมีปรากฏเป็น “ภูมินามและต านานสถานที่” ทั่วประเทศ 
ตัวอย่างเช่นชื่อ “ทะเลชุบศร” ในจังหวัดลพบุรี เชื่อกันว่าพระรามน าศรพรหมาสตรม์าชุบก่อน  
จะแผลง ในจงัหวดัชยันาทมีเขาแห่งหนึ่งขึน้ชื่อ “เขาสรรพยา” ชาวบา้นเชื่อว่าเป็นเขาที่หนุมานไป
เอาตน้ยาสงักรณีตรีชวามารกัษาพระลกัษณท์ี่ถูกหอกโมกขศกัดิ์ของกุมภกรรณ ท่ีจงัหวดัสระบุรีมี 
“เขาขาด” ชาวบา้นเล่าว่าเขาลกูนีถู้กกงรถของทศกณัฐ์กระแทก ขณะที่ทศกณัฐ์ก าลงัลกันางสีดา
ใส่ทา้ยรถมา ที่จังหวัดชลบุรีมี “ห้วยสุครีพ” และที่จังหวัดพัทลุงมี “ถ ้าพาลี” ชื่อสถานที่ทั้งสอง  
แห่งนีเ้กิดจากความเชื่อของชาวบา้นว่าเป็นสถานที่ที่พาลีและทรพีรบกัน เมื่อพาลีชนะ โลหิตของ
ทรพีท าใหดิ้นในบริเวณนัน้เป็นสีแดง ที่จังหวัดนครราชสีมามี “เขาทรพี” และ “ถ า้ทรพี” ชาวบา้น
เชื่อว่าเมื่อพาลีรบชนะควายทรพีไดข้วา้งทรพีมาตกตรงนัน้ ชื่อสถานท่ีอันเน่ืองดว้ยรามเกียรติ์นีม้ี
มากและมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย แสดงว่าเร่ืองรามเกียรติ์ย่อมเป็นท่ีรูจ้กักนัดีทั่วไป จนท าให้
เกิดต านานและชื่อสถานที่เหลา่นีไ้ด ้(มณีป่ิน พรหมสทุธิรกัษ์, 2534: 71; สมพร สิงหโ์ต, 2538: 37; 
เสฐียรโกเศศ, 2495: 182-186)  ผาสุข อินทราวุธ (2545: 11-14) ยังไดศ้ึกษาต านานเมืองลพบุรีที่
สอดคลอ้งกับหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรพ์บว่าเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรามเกียรติ์แทบ
ทัง้หมด เช่น เขาทบัควาย ต าบลท่าหิน หนองหวักระบือ เขาวงพระจนัทร์ ทะเลชบุศร เขาสมอคอน 
ซึ่งให้รายละเอียดทางภูมิศาสตรส์ถานที่ผูกโยงกับนิทานเรื่องดังกล่าว เช่นเดียวกับ ทัศนีย ์
ทานตวณิช (2548: 135-136) ศึกษาพบว่าเหตุการณ์การสู้รบของทรพีกับพาลีเป็นค าอธิบาย 
ภูมินามหลายแห่งในต าบลบางพระ จังหวดัชลบุรี เป็นที่มาของชื่อถ า้ เขาฉลาก หัวอีสง หัวโกรก 
หว้ยสุครีพ และบา้นไร่ดินแดง เสฐียรโกเศศ (2495: 186) กล่าวว่า “เรื่องชื่อต าบลและสถานที่ที่มี
ต านานมาจากเรื่องรามเกียรติ์ยังมีอยู่อีกมาก ถา้ไดเ้ก็บรวบรวมก็คงมีประโยชน์ในการสืบสาว 
ราวเรื่องได้ไม่น้อย เพราะแต่ก่อนนี ้ถ้าจะย้อนหลังขึ้นไปไม่กี่ปี ก็ยังได้ยินชาวบ้านถือกันว่า
รามเกียรติน์ัน้เป็นเรือ่งจริงและว่าเรือ่งเกิดขึน้ในประเทศไทย”  

นอกจากนั้น ยังพบการกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ใน
วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมของราชส านักและชาวบา้น แสดงใหเ้ห็นถึงมิติดา้น “ความเชื่อและ
พิธีกรรม” เช่นใน ลลิติโองการแช่งน า้ วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนตน้ ดงัความว่า 
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  ๏ เคลา้ฟ้าเคลือกเปลวลาม สิบหน้าเจ้าอสูรช่วยด ู
พระรามพระลักษณชวกัอร  แผนทลูเขาเงือกปล า้ช่วยด ูฯ 

(พจนานกุรมศพัทว์รรณคดีไทย สมยัอยธุยา ลิลิตโองการแช่งน า้, 2545: 3) 

กวีกล่าวถึงตวัละครทศกณัฐ์ในชื่อสิบหนา้เจา้อสรู ตวัละครพระรามและพระลกัษณ์ ซึ่งได้
อญัเชิญมารว่มในพิธีกรรมแช่งน า้ในฐานะเทพผูม้ีฤทธิ์ 

ใน พระต าราครอบโขนละคอน เล่ม 2 ฉบบัหลวง ครัง้รชักาลที ่4 ปรากฏชื่อตวัละครจาก
เร่ืองรามเกียรติ์ ไดแ้ก่ พิราพป่า สคุรีพ พาลี หนุมาน องคต ชมพพูาน พระราม พระลกัษมณ ์พิเภก 
สดาย ุกมุภกรรณ อินทรชิต ที่อญัเชิญมารว่มประชมุในพิธี ดงัความว่า 

 

ขา้พเจ้าจะขอเชิญพระอิศวร พระนารายณ์ พระพุทธขิเนก พระพุทธ  
ขินาย พระพุย พระพาย องคอ์ุมาภควดี พระลกัษมี นางขะมุขี นางมณีเมขลา 
พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาล ท้าวจัตุโลกบาลทั้ง 4 พระมาตุลี  
หัศกันฤทธิโภวาหน พระพิรุณ พรหมโลก พรหมจักร ทิพเนตร พระเพชรฉลูกัน 
ปัญจยมนา นางพระธรณี นางพระคงคา เขาพระสุเมรุราช ท้าวไพจิตราสูร  
พระยาครุฑ พระยานาค ปลาอานนท ์คชสีห ์ราชสีห ์อินทรีดง พิราพป่า สุครีพ 
พาลี หนุมาน องคต ชมพูพาน พระราม พระลักษมณ์ พิเภก สดายุ  
กุมภกรรณ  อรหัน กินรี กินร เพชรพระยาธร ไกรสร กุมภัณฑ์ อนันตยักษ ์ 
วณัณุราช อินทรชิต รามสรูเรืองฤทธิ ทา้วอรชุน กระบินณุราช...ขอเชิญมาช่วย
ขา้พเจา้ทุกนิคมขอบจักรวาล เทวดาทัง้สิบหอ้งช่องวิมานชัน้สวรรค ์ขอเชิญมา
ประชมุพรอ้มกนัในวนันี ้

(พิธีไหวค้รูและต าราครอบโขนละคอน, 2494: 22-23) 

ในสงัคมไทยปัจจุบนัพบว่ามีความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกบัตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์
มีศาลและเรื่องเล่าที่เก่ียวข้อง แสดงใหเ้ห็นถึงการเคารพนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ใน
ฐานะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชน โดยมกัเรียกตวัละครศกัดิส์ิทธิ์เหลา่นัน้ว่า “เจา้พ่อ” หรือ “เจา้แม่”  

ภายในศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์มักปรากฏสัญลักษณ์เป็นเจว็ด                        
เจว็ด หมายถึง แผ่นไมรู้ปคลา้ยใบเสมา เขียนเป็นรูปเทวดาสปัตเคราะหส์  าหรบัพิธีบูชาพระเคราะห ์             
แผ่นไมรู้ปคลา้ยใบเสมา เขียนเป็นรูปพระภูมิชัยมงคล ตัง้ประจ าศาลพระภูมิ หรือใชว้่า ตระเว็ด 



  4 

หรือเตว็ด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556: 334) รูปในเจว็ดพระภูมิของ
ไทยมกัท าเป็นเทวดาถือพระขรรค ์บางทีท าเป็นรูปเทวดา มือหนึ่งถือสมดุด า อีกมือถือแส ้คลา้ยกบั
คติของจีน ซึ่งเป็นผูร้กัษาทะเบียนมนุษย ์ในหมู่บา้นซึ่งอยู่ในทอ้งที่ของพระภูมิใครกระท าบุญหรือ
บาป พระภูมิก็จดลงเป็นบันทึกไวใ้นทะเบียน (เสฐียรโกเศศ, 2515: 343) บางแห่งเป็นรูปเคารพ
ตามลักษณะของตัวละคร เช่น พระราม พระลักษณ์ หนุมาน ในขณะที่บางแห่งมีหัวโขนเป็น
สญัลกัษณ ์เช่น หวัโขนทศกณัฐ์ หวัโขนกมุภกรรณ เป็นตน้ 

จากความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์กลายเป็นการยอมรบั
นบัถือในฐานะผีอารกัษข์องชุมชน มีบทบาทคอยปกป้องคุม้ครองคนในชมุชน ดงัที่ศิราพร ณ ถลาง 
(2555: 45) กล่าวถึงการนบัถือผีอารกัษ์ไวว้่า “ผีอารกัษ์ (guardian spirits) เป็นผีทีป่กปักรกัษาให้
ความปลอดภยักบัผูค้นในขอบเขตของพืน้ที ่(territorial spirits)” และกลา่วถึงประเภทและชื่อเรียก
ผีเจา้ที่หรือผีอารกัษใ์นแต่ละพืน้ที่ไวค้วามว่า 

 

คนที่พดูภาษาตระกลูไทที่อยู่นอกประเทศไทยและคนไทยในประเทศไทย
ลว้นมีความเชื่อเรื่อง “เจา้ที่” (Lord of the Land) หรือสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีเป็น “เจา้ของ
พืน้ที่” ซึ่งเราอาจเรียกว่าเป็น “ผีอารกัษ”์ เพราะมีหนา้ที่หลกัในการใหก้ารคุม้ครอง
คนในพืน้ที่ใหป้ลอดภัย ซึ่งแจกแจงไดใ้นหลายระดับพืน้ที่ เช่น ผีเรือน พระภูมิ 
เจ้าที่  เป็นอารักษ์ระดับครัวเรือน (house spirits) ผีบ้านซึ่งเป็นอารักษ์ระดับ
หมู่บา้น (village guardian spirits) ซึ่งในภาคต่างๆ มีชื่อเรียกต่างๆ กัน คนไทย
ทางภาคเหนือเรียกว่า เสือ้บ้าน คนไทลือ้ คนไทใหญ่ ก็มีผีอารกัษ์ที่มักเรียกว่า 
เสือ้บ้าน หรือ เจ้าบ้าน และมักมีการตั้ง หอเสือ้บ้าน หรือ ศาลเจ้าบ้าน ไว้ต้น
ทางเขา้หมู่บา้นหรือทา้ยหมู่บา้นเพื่อปกป้องดูแลผูค้นในเขตปริมณฑลหมู่บา้น 
รวมทัง้ดแูลไร่นาของชาวบา้นดว้ย ส่วนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
และคนลาวมีผีอารกัษ์ระดับหมู่บา้นที่เรียกว่า ผีปู่ ตา ซึ่งก็จะมี ศาลปู่ ตา ส่วนใน
ระดับเมือง ก็จะมีผีเมือง (city guardian spirits) ทั้งนี ้อาจใช้ค าต่างกันไปใน 
แต่ละกลุ่มว่า ผีเมือง เสือ้เมือง หลกัเมือง หรือ ผีมเหศกัดิ ์หากเป็นระดบัประเทศ
ก็จะมีพระสยามเทวาธิราช  

 

ความเชื่อถือตวัละครศกัดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษ์ของชุมชนก่อใหเ้กิด                 
พิธีกรรมบวงสรวงสกัการะบูชาประจ าปี ปรากฏรูปแบบของพิธีกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไป
ในแต่ละพืน้ที่ ทั้งยังประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงตัวละครและสิ่งที่เก่ียวขอ้งกับ 
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ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ เช่น เจว็ดหรือรูปเคารพเจา้พ่อ อาวุธของเจ้าพ่อ สีกายของเจา้พ่อ 
อาหารในฐานะเครื่องสังเวยของเจ้าพ่อ ตลอดจนกิริยาท่าทางของร่างทรงเจ้าพ่อที่ล้วนมี
ความหมายซ่อนอยู่ทัง้สิน้ 

จากความส าคญัของขอ้มลูความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์

ในสงัคมไทย น าไปสู่ค  าถามวิจยัว่า ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์

ในสงัคมไทยแสดงใหเ้ห็นวิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานใหเ้ป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์อย่างไร 
เมื่อคนในชุมชนยอมรับนับถือแล้วมีคติการนับถือร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ของชุมชนอย่างไร 
แสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมที่มีระบบสญัลกัษณแ์ละความหมายอย่างไร นอกจากนี ้ผูว้ิจยัยงั
สนใจศึกษาว่า พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทยมีบทบาทอย่างไรใน
ปัจจุบัน มีลักษณะที่เหมือนคล้ายหรือแตกต่างกันหรือไม่ เช่น ชุมชนที่นับถือเจา้พ่อพระราม - 
พระลกัษณ ์ชมุชนที่นบัถือเจา้พ่อหนมุาน เป็นตน้ 

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่ เคยมีการศึกษารวบรวมมาก่อน ข้อมูลที่ ได้จะเป็น  
องคค์วามรูใ้หม่ท่ีช่วยขยายพรมแดนการศึกษาเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทยในมิติความเชื่อและ
พิธีกรรมดว้ยวิธีวิทยาทางคติชนวิทยา เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะร่วมและลกัษณะต่างของพิธีกรรมและ
เห็นวิธีคิดของคนไทยในการผูกโยงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ใหก้ลายเป็น 
ผีอารกัษข์องชมุชน ซึ่งเป็นกระบวนการท าใหเ้ป็นทอ้งถิ่น (localization) รูปแบบหน่ึง 

1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อรวบรวมพิธีกรรมการนบัถือตวัละครต่างๆ จากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทย 
2. เพื่อวิเคราะหบ์ทบาทของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทย 
3. เพื่อวิเคราะหวิ์ธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานใหเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสังคมไทยมีลักษณะเป็นพิธีกรรม 

การนบัถือความศกัดิ์สิทธิ์ของตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษ์ของชุมชน ชาวบา้นใน
ชุมชนรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์จากหลายทาง เช่น ศิลปะการแสดง ศิลปกรรม ยันตแ์ละคาถาอาคม 
พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ประกอบดว้ย
สญัลกัษณท์ัง้ในรูปแบบวตัถุสญัลกัษณแ์ละพฤติกรรมสญัลกัษณท์ี่สื่อความหมายถึงตวัละครและ
สิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ พิธีกรรมดงักล่าวมีบทบาทส าคัญทัง้ในระดบับุคคล
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และในระดับชุมชน ทั้งการปกป้องคุม้ครองคนในชุมชน การรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บของคนในชุมชน 
ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชมุชน  

1.4 ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทย 
2. เขา้ใจบทบาทของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทย 
3. เขา้ใจวิธีคิดของคนไทยในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานใหเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตพืน้ที่ศึกษาขอ้มูลประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่อง

รามเกียรติ์ในสังคมไทย รวม 18 ศาล โดยได้ข้อมูลศาลจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัย 
อินเทอรเ์น็ตและการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องในพื ้นที่  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตัวละคร
ประเภทพระ ตวัละครประเภทยกัษ ์และตวัละครประเภทลิง 

ตวัละครประเภทพระ จ านวน 7 ศาล ไดแ้ก่ 
1. ศาลเจา้พระราม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
2. ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองขีดขิน ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี 
3 . ศ าล เจ้ าพ ระลั กษณ์  แ ข วงป ากคลองภ าษี เจ ริญ  เขตภ า ษี เจ ริญ 

กรุงเทพมหานคร 
4. ศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์ -พระราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่ อ 

กรุงเทพมหานคร 
5. ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
6. ศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ 
7. ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
ตวัละครประเภทยกัษ ์จ านวน 2 ศาล ไดแ้ก่ 

1. ศาลพ่อคณุโขน ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
2. ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี 

ตวัละครประเภทลิง จ านวน 9 ศาล ไดแ้ก่ 
1. ศาลเจา้พ่อก าแหงหนมุาน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
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2. ศาลเจา้พ่อหนมุาณ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
3. ศาลหลวงพ่อหนมุาน ต าบลยี่สาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
4. ศาลเจา้พ่อหนมุาน ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
5. ศาลเจา้พ่อหณมุาน ต าบลกบินทร ์อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
6. ศาลสมเด็จพระองค์ท่านหนุมาน ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบรุี  
7. ศาลเจา้หนมุาน ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี   
8. ศาลเจา้พ่อหนมุาน ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
9. ศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุต าบลพนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

2. ขอบเขตพื ้นท่ีศึกษาพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสังคมไทย 
คดัเลือกเฉพาะพิธีกรรมระดบัชมุชนที่ยงัถือปฏิบติัสืบทอดอยู่ในปัจจบุนั รวม 9 พิธีกรรม ไดแ้ก่ 

1. งานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. งานประจ าปี ศาลเจ้าพ่ อพระราม -พระลักษณ์  ต าบลบางเกลือ  อ าเภอ                    
บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. งานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์-พระราม แขวงวงศ์สว่าง                 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

4. งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคุณ โขน ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง  จังหวัด
สมทุรสาคร  

5. งานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัด
สระบรุี 

6. งานประจ าปีปิดทองศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร ต าบลยี่สาร อ าเภออมัพวา จงัหวัด
สมทุรสงคราม 

7. งานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
8. งานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองค์ท่านหนุมาน ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบรุี   
9. งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัด

สมทุรสาคร 
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ในงานวิจัยนี ้ ไม่รวมการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ตามคติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือเทพเจ้า 
ไต่เสี่ยฮกุโจว้ (เหง้เจีย) ตามธรรมเนียมจีน เนื่องจากมีรายละเอียดของขอ้มลูที่แตกต่างออกไป  

1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. ค าว่า “เจา้พ่อพระราม-พระลักษณ์” ที่ใชใ้นงานวิจัยนี ้หมายถึง ตัวละครพระราม -                  

พระลกัษณ์จากเรื่องรามเกียรติ์ท่ีกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเจว็ดหรือรูปเคารพเป็นสญัลกัษณ์แทน 
มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ไดแ้ก่ เจา้พ่อพระราม-พระลักษณ์ เจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์ เสด็จ 
เจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม ทัง้นี ้ผูวิ้จยัสะกดชื่อสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากชมุชน 

2. ค าว่า “เจ้าพ่อหนุมาน” ที่ ใช้งานวิจัยนี ้ หมายถึง ตัวละครหนุมาน ลิงจากเรื่อง
รามเกียรติ์ท่ีกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  มีเจว็ด รูปป้ันหรือรูปแกะสลกัเป็นสญัลกัษณ์แทน มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไป ได้แก่ เจ้าพ่อหนุมาน เจ้าพ่อก าแหงหนุมาน เจ้าพ่อหนุมาณ เจ้าพ่อหณุมาน  
เจา้หนุมาน หลวงพ่อหนุมาน พ่อปู่ หนุมาน พ่อปู่ หวัละมาน และสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน ทัง้นี ้
ผูวิ้จยัสะกดชื่อสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ตามขอ้มลูท่ีไดจ้ากชมุชน 

1.7 วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศกึษาขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของศาลตัวละครศกัดิ์สิทธิ์

จากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย จ านวน 18 แห่ง ระหว่าง พ.ศ. 2561-2564 โดยไดข้อ้มลูศาลจาก
หนงัสือ เอกสารและงานวิจยั อินเทอรเ์น็ตและการสมัภาษณบ์คุคลที่เก่ียวขอ้งในพืน้ที่  

- การสัมภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ เช่น ผูดู้แลศาล ผูป้ระกอบพิธี 
รา่งทรง (ในกรณีที่มีการเขา้ทรง) ผูเ้ขา้รว่มพิธี ผูส้งูอายแุละคนในชมุชนที่เก่ียวขอ้ง 

- การสงัเกตการณ ์โดยการสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่มและแบบไม่มีสว่นรว่ม 
3. วิเคราะหข์อ้มูลพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย จ านวน                   

9 พิธีกรรม 
- วิเคราะห์องค์ประกอบของพิธีกรรม จากการสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมี                 

ส่วนร่วม วิเคราะห์ตีความความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรม โดยใช้แนวคิดหรือ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการศกึษาพิธีกรรม  

4. วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทของพิ ธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ใน
สงัคมไทย โดยใชแ้นวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ 
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5. วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์

ใหเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 
6. เรียบเรียงและเสนอผลการศกึษา 

1.8 แนวคิดหรือทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับอนุภาคทางคติชนวิทยา 

แนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัการศกึษาพิธีกรรม และแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่  
1. แนวคิดเกี่ยวกับอนุภาคทางคติชนวิทยา 

อนุภาคทางคติชนวิทยา (motif) หมายถึง หน่วยย่อยในนิทานที่อยู่ในสงัคมหนึ่งๆ 
และมีการสืบทอดเพราะมีลกัษณะแปลก ไม่ธรรมดา มีความน่าสนใจทางจินตนาการและความนึก
คิด อาจเป็นอนุภาคตัวละคร อนุภาควัตถุสิ่งของ อนุภาคเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละคร 
(ศิราพร ณ ถลาง, 2552: 40) เช่น ทารกที่เกิดมาแลว้พูดไดเ้ลย น า้เตา้วิเศษที่มีเมล็ดขา้วเลีย้งคน
ได ้แม่เฒ่าที่กิน ดอกกุหลาบแลว้ตัง้ครรภ ์มา้เหาะได ้แมงมุมสรา้งโลก ฯลฯ การศึกษาอนุภาคจึง
เป็นการศึกษาความคิดและจินตนาการของมนุษยซ์ึ่งนับเป็นความมหัศจรรยอ์ย่างหนึ่งในความ
เป็นมนุษยท์ี่มีจินตนาการอันเสรีและสามารถคิดถึงเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรยไ์ดม้ากมาย 
ทัง้ๆ ที่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริง และไม่ว่าจะเป็นมนุษยใ์นซีกโลกใด ในวัฒนธรรมใด ก็อาจคิดถึง  
สิ่งที่ไม่ธรรมดาเหลา่นีไ้ดเ้ช่นกนั โดยที่ไม่ไดห้ยิบยืมความคิดกนั (ศิราพร ณ ถลาง, 2552: 40-41) 

ในตน้ศตวรรษที่ 20 มีกลุม่นกัคติชนวิทยาที่พยายามจะศกึษาความเป็นสากลใน
นิทานพืน้บ้านทั่วโลก โดยมี สติธ ธอมป์สัน (Stith Thompson) นักคติชนวิทยาชาวอเมริกันเป็น
บรรณาธิการ ได้ร่วมกันจัดท า Motif-Index of Folk Literature (ดัชนีอนุภาคนิทานพื ้นบ้าน) 
ขัน้แรก เริ่มที่การรวบรวมหนงัสือนิทานพืน้บา้นจากประเทศต่างๆ ที่เป็นตวัแทนของเขตวฒันธรรม
ที่ส  าคัญๆ ของโลก เช่น นิทานยุโรป นิทานในตะวันออกกลาง นิทานอินเดีย นิทานในเอเชีย
ตะวันออก นิทานแอฟริกา นิทานอินเดียนแดง แต่โดยสัดส่วนแล้วจะเป็นนิทานจากยุโรป 
เป็นส่วนใหญ่ และที่น่าสงัเกตคือไม่มีนิทานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ยกเวน้มีนิทานเล่มหนึ่ง
จากฟิลิปปินส์ หนังสือที่ ใช้ในการท าดัชนีอนุภาคนั้นมีมากกว่าหนึ่ งร้อยเล่ม  ขั้นที่สอง  
นกัคติชนวิทยาไดน้ านิทานแต่ละเรื่องมาแยกเป็นอนุภาคย่อยๆ ขัน้ทีส่าม ไดน้ าอนุภาคทัง้หมดมา
จัดหมวดหมู่ทางความคิด แต่ละหมวดความคิดใช้ตัวอั กษรในภาษาอังกฤษ A-Z แทน  
(ศิราพร ณ ถลาง, 2552: 41-42) 

ตวัอย่างงานที่ประยุกตแ์นวคิดเก่ียวกบัอนุภาคทางคติชนวิทยามาใชศ้ึกษา เช่น 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเรื่องและอนุภาคในปัญญาสชาดก  ของเอือ้นทิพย ์พีระเสถียร (2529) 
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ที่ศึกษานิทานในปัญญาสชาดกจ านวน 61 เรื่อง โดยใช้ดัชนีอนุภาคนิทานพื ้นบ้านและดัชนี 
แบบเรื่องนิทานพืน้บา้นเป็นแนวคิดหลกัในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่านิทานในปัญญาสชาดก
แบ่งได ้3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ นิทานทรงเครื่อง นิทานอุทาหรณ ์นิทานปริศนา และนิทานมุขตลก  
เป็นกลุม่ที่มีแบบเรื่องปรากฏในดชันี กลุ่มที่ 2 ไดแ้ก่ นิทานศาสนา เป็นกลุม่ที่ไม่มีแบบเรื่องในดชันี
และกลุม่ที่ 3 เป็นกลุม่ผสม คือ บางตอนมีแบบเรื่องในดชันี บางตอนไม่มี  

โดยเนน้วิเคราะหอ์นภุาคตามบทบาทและพฤติกรรมของตวัละครของนิทานแต่ละ
ประเภทเปรียบเทียบกบัอนภุาคในดชันีอนุภาคนิทานพืน้บา้น การศึกษานีท้  าใหเ้ห็นวฒันธรรมของ              
กลุ่มผูเ้ป็นเจา้ของนิทาน เช่น ความเชื่อเรื่องสวรรค ์ความเชื่อเรื่องเทพเจา้ ประเพณีต่างๆ เช่น  
การบ าเพ็ญพรต การนบัถือพราหมณ ์คติทางโหราศาสตร ์ความสมัพนัธก์บัเทพเจา้ เป็นตน้  

การศึกษาดังกล่าวไดใ้หค้วามส าคัญกับตัวละครที่เป็นพระเอก นางเอก ตัวรา้ย 
และผูช้่วยตวัเอก ในประเด็นที่เก่ียวกบัก าเนิด พลงัอ านาจวิเศษ ลกัษณะนิสยั พฤติกรรม ตลอดจน
ความรกัระหว่างพระเอกกับนางเอก ซึ่งผูว้ิจยัจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะหป์ระเด็น
อนุภาค ตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีสมัพันธก์บัศาล ความเชื่อและพิธีกรรม
ดว้ย 

ในการศึกษา ลักษณะเด่นของต านานประจ าถิ่นริมแม่น ้าและชายฝั่ งทะเล 
ภาคกลางของไทย ของสายป่าน ปุริวรรณชนะ (2548) ที่ใชด้ัชนีอนุภาคนิทานพืน้บา้นและดัชนี
แบบเรื่องนิทานพืน้บา้นเป็นแนวคิดหลกัในการศึกษา ยังพบอนุภาคเด่นในต านานกลุ่มดังกล่าว 
ได้แก่ อนุภาคที่เป็นตัวละคร แบ่งเป็น อนุภาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่น้อง คล้ายคลึงกับอนุภาคสากล  
A 515.1ff culture heroes are brothers ซึ่งผลการศึกษายังพบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่น้องในต านาน
ประจ าถิ่นหลายเรื่อง เช่น เจา้แม่อามา้ เจา้แม่แจ่ม เจา้แม่แตงอ่อน หรือโต๊ะวาลี เป็นตัวแทนของ
บรรพบุรุษของคนในทอ้งถิ่น อนุภาคผูป้ราบจระเข ้ตรงกับอนุภาคสากล F 628.1.4.1 hero kills 
crocodile อนุภาคจระเขเ้จ้า คลา้ยคลึงกับอนุภาคสากล B 875.2 giant crocodile และอนุภาค  
B 557.4 crocodile transports saint 

อนุภาคที่เป็นวัตถุสิ่งของ เป็นอนุภาคที่เก่ียวกับสิ่งของลอยน า้ คล้ายคลึงกับ
อนุภาคสากล F 804 floating rock แบ่งเป็น อนุภาคสิ่งของลอยตามน ้า อนุภาคสิ่งของลอย 
ทวนน า้ และ อนภุาคสิ่งของลอยวนอยู่กบัที ่ 

อนุภาคที่เป็นพฤติกรรมหรือเหตกุารณใ์นนิทาน แบ่งเป็น อนภุาคการตายไปเป็น                   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าทอ้งน ้า คล้ายคลึงกับอนุภาคสากล E 653.1 reincarnation as water-spirit 
อนุภาคการรอดพ้นจากภัยทางน ้าเพราะอิทธิฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรงกับอนุภาคสากล  
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F 420.5.1.1.1 water-spirit saves shipwrecked อนุภาคอ านาจของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท าให้เรือ 
ไม่สามารถไปต่อได  ้คลา้ยคลึงกับอนุภาคสากล D 2072.0.3 boat stopped by magic อนุภาค
การเหยยีบน า้ทะเลจืด คลา้ยคลงึกบัอนภุาคสากล D 478.10 salty water return to fresh อนภุาค
การประลองฤทธิ์ คลา้ยคลึงกับอนุภาคสากล D 1719.1 contest in magic อนุภาคคนกลายเป็น
จระเข ้ตรงกบัอนภุาคสากล D 194 man transformed to crocodile อนภุาคสิ่งศกัดิส์ทิธิ์ปลอดภยั
จากน า้ท่วม คลา้ยคลึงกบัอนภุาคสากล V 287 Virgin saves her image from flood และ อนภุาค
ขนัหมากล่ม คลา้ยคลึงกับอนุภาคสากล A 1710ff creation of animal through transform และ
อนุภาคสากล creation of plant by transform อนุภาคที่ปรากฏในต านานประถิ่นยังแสดง
ความสัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตรแ์ละสภาพสังคมริมแม่น า้และชายฝ่ังทะเลภาคกลางอีกดว้ย 
ผูว้ิจยัจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวิเคราะหอ์นุภาคส าคญัที่พบในเรื่องเล่าที่เก่ียวขอ้งกบัศาล 
ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ เน่ืองจากพบความเชื่อในพื ้นที่ 
รมิแม่น า้และชายฝ่ังทะเลภาคกลางของไทยเช่นเดียวกนั 

2. แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพิธีกรรม 
แนวคิดเรื่องพิ ธีกรรม ( the ritual process) ของวิคเตอร์ เทอร์เนอร์ (Victor 

Turner, 1967) มองว่าพิธีกรรมเป็นกระบวนการที่มีแบบแผน การแสดงที่เกิดขึน้ในพิธีกรรมเป็น
ช่วงๆ หนึ่งที่เกิดขึน้ในกระบวนการทางสงัคม การรวมกันของสญัลกัษณ์ต่างๆ และชุดพฤติกรรม
สญัลกัษณเ์รียกว่า หน่วยพิธีกรรม พิธีกรรมเป็นระบบของความหมาย ในการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาความหมายที่เห็นได้ชัดกับที่ซุกซ่อนอยู่ รวมทั้งวิเคราะหแ์ง่มุมทางสังคมที่สัมพันธ์กัน  
(พิเชฐ สายพนัธ,์ 2539: 14) 

เทอรเ์นอรไ์ดพ้ฒันาการวิเคราะหพ์ิธีกรรมและเขียนหนงัสือ The Ritual Process 
(1970) โดยเริ่มจากพืน้ฐานความคิดว่า สงัคมเป็นกระบวนการที่เก่ียวพนัและสืบเนื่องกนัมากกว่า
เป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่ง สะทอ้นถึงภาวะคุณสมบัติมีโครงสรา้ง (structure) กับภาวะแห่งคุณสมบัติ 
ไรโ้ครงสรา้ง (communitas) ความคิดส าคัญในการศึกษาและวิเคราะห์พิธีกรรมมีลักษณะเป็น
กระบวนการ (processaul analysis) ซึ่งต้องอาศัยการมอง “โครงสร้างสังคม” ที่ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ ในสังคม สถานภาพ และบทบาท การท าความเข้าใจ
ความหมายของสญัลกัษณจ์ะน าไปสูก่ารเขา้ใจความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ในโครงสรา้งสงัคมได ้

ในการศึกษาโครงสรา้งของสงัคมอย่างเป็นกระบวนการ ภาวะแห่งคุณสมบัติมี
โครงสรา้ง (structure) และภาวะแห่งคุณสมบัติไรโ้ครงสรา้ง (communitas) มีความสืบเนื่อง
ตลอดเวลา ความแตกต่างเห็นได้จากสัญลักษณ์ที่แสดงออกผ่านรูปแบบวัฒนธรรมต่างๆ และ
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พิธีกรรมด าเนินไปในภาวะคุณสมบัติไรโ้ครงสรา้ง โดยใช้ค าเรียกช่วงเวลานั้นว่า ช่วงชายขอบ 
(liminal phase หรือ liminal period หรือ limiality) อันถือเป็นช่วงที่อยู่ขอบริมแห่งโครงสร้าง 
(พิเชฐ สายพนัธ,์ 2539: 14-15) 

เทอรเ์นอรม์องว่า ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมเป็นช่วงเวลาพิเศษ (liminal 
period) ที่อาจเรียกไดว้่าเป็นช่วงเวลาที่ไรร้ะเบียบ สบัสน ไม่มีโครงสรา้ง (unconstructed) หรือมี
โครงสรา้งที่แตกต่างไปจากสังคมในเวลาปกติ (anti-structure) สิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาพิเศษของ
พิธีกรรมนั้นจะอยู่ในภาวะที่ไม่มีต าแหน่งแห่งที่ที่แน่นอนและอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างกฎระเบียบ 
จารีตหรือขนบธรรมเนียมใดๆ ที่สังคมตีกรอบหรือก าหนด นอกจากนีค้นที่อยู่ในช่วงเวลาของ
พิธีกรรมยังอยู่ในสภาวะที่คลุมเครือ (ambiguous) ไรส้ถานภาพ ฐานะ บทบาท ยศถาบรรดาศกัดิ ์
หรือความสมัพนัธท์างเครือญาติ (วชัราภรณ ์ดิษฐปา้น, 2557: 17) 

นอกจากนี ้ เทอรเ์นอรย์ังได้กล่าวถึงความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏใน
พิธีกรรม โดยชีใ้หเ้ห็นถึง คณุสมบตัขิองสญัลกัษณ์ ว่ามีลกัษณะ 3 อย่าง คือ 

1. มีความเขม้ขน้ (condensation) โดยแสดงออกมาในรูปแบบเดียว 
2. มีลกัษณะรวม (unification) คือรวมความหมายหลายๆ อย่างเขา้ดว้ยกนั 
3 . มี ขั้ ว ข อ งค วามหมาย  (polarization) คื อ  ขั้ วท างระ เบี ยบ สั งคม 

(ideological pole) และขั้วทางอารมณ์ความรูส้ึก (sensory pole) ซึ่งเน้นทั้งอารมณ์ความรูส้ึก
ทั่วไปและความรูส้กึที่มีต่อรูปรา่งเฉพาะ 

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆ มีลักษณะส าคัญคือมีคุณสมบัติของ  
การแสดงความหมายท่ีหลากหลาย (polysemy of multi-vocality) สญัลกัษณต์วัหนึ่งๆ สามารถใช้
สื่อถึงสิ่งต่างๆ ไดเ้ป็นจ านวนมาก สญัลกัษณห์ลกั (dominant symbol) เป็นตวัก าหนดความหมาย
ส าคญัทางวฒันธรรม ซึ่งสามารถสง่ทอดไปยงัความหมายอ่ืนๆ ไดอี้ก (พิเชฐ สายพนัธ,์ 2539: 18) 

เทอรเ์นอรย์ังได้กล่าวถึง ระดับความหมายของสัญลักษณ์ในพิธีกรรม  ว่ามี  
2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ระดบัของบคุคล ซึ่งเกิดจากคนในทอ้งถิ่น ซึ่งยงัมีความแตกต่างของการให้
ความหมายระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญพิธีกบับคุคลทั่วไป และนกัมานษุยวิทยา 

2. ระดบัของสถานการณ์ เป็นการพิจารณาจากบริบทของเนือ้ความ (text)  
ที่เกิดขึน้จาก การด าเนินพธิีกรรม ว่าพิธีกรรมนัน้ถูกใชไ้ปในบทบาทอะไร ผูเ้ขา้สงัเกตจะไม่เพียงแต่
พิจารณาตัวสญัลกัษณ์ แต่ตอ้งดถูึงโครงสรา้งและองคป์ระกอบของกลุ่มที่จัดพิธีขึน้โดยตรง และ
ต้องบันทึกลักษณะที่ปรากฏในพิธีอย่างละเอียด และ ต าแหน่งของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
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สัญลักษณ์อื่นทั้งหมด นั่ นคือพยายามพิจารณาสัญลักษณ์ที่ เกิดขึน้ในบริบทของพิธีกรรม  
อย่างสมัพนัธก์ับระบบสญัลกัษณน์ัน้ในบริบทอ่ืนดว้ย เพราะสญัลกัษณ์อาจครอบครองความรูส้ึก 
หลายประการเขา้ดว้ยกัน แต่ในทางบริบทแล้วอาจะได้รบัการเน้นเพียงความหมายเดียว หรือ  
ไม่ก่ีความหมายเท่านัน้ (พิเชฐ สายพนัธ,์ 2539: 18-19) 

ในขณะที่คลิฟฟอรด์ เกียรซ์ กล่าวว่า สญัลกัษณ์ คือ คุณลกัษณะ หรือการ
กระท า หรือความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นสื่อแทนแนวความคิด (conception) เช่นไมก้างเขน ไม่ว่าจะอยู่ใน
บริบทใด ในความคิด การพูด สวมใส่อยู่ที่คอ หรือเป็นภาพบนท้องฟ้า ก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์  
(อคิน รพีพฒัน,์ 2551: 77) และกล่าวถึง ลกัษณะของสญัลกัษณ์ ว่า เป็นการกระท าทางวฒันธรรม 
ซึ่งการสรา้งความเขา้ใจและการใชรู้ปแบบของสญัลกัษณ์ถือเป็นกิจกรรมทางสงัคม ความหมาย
ของสญัลกัษณ์จึงมีลกัษณะเป็นสิ่งที่ปรากฏร่วมกัน รบัรูร้่วมกนั หากในการสื่อสาร คนในกลุ่มใช้
สญัลกัษณ์ใดแทน ย่อมเป็นที่รูก้ันในความหมายของสัญลกัษณ์นั้นๆ ระบบหรือกลุ่มอนัซับซอ้น
ของสญัลกัษณ์ เป็นที่มาของข่าวสารจากภายนอก สญัลกัษณ์เป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อไปยังบุคคล
อ่ืนๆ ได ้ไม่มีวันจบสิน้ และอยู่ภายนอกตัวบุคคล กลุ่มสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ  
ขัดเกลาและหล่อหลอมทางสังคม ซึ่งมีส่วนส าคัญในการถ่ายทอดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
(อคิน รพีพฒัน,์ 2551: 79-80) 

ตัวอย่างงานที่ประยุกต์แนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาพิธีกรรม เช่น
การศึกษาเรื่อง “นาคาคติ” อีสานลุ่มน ้าโขง : ชีวิตทางวฒันธรรมจากพิธีกรรมร่วมสมยั ของพิเชฐ 
สายพันธ์ (2539) พบว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมบูชา  
พญาสัตตนาคาแห่งวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยความหมายที่มีพลวัต 
ความหมายของนาคเกิดขึน้มาอย่างสัมพันธ์กับการรบัรูข้องกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มในสังคมและ
เก่ียวเนื่องกับกระบวนการทางสังคมที่เคลื่อนตัวผ่านบริบทที่เกิดขึน้ในประวัติศาสตรท์้องถิ่น 
สัญลักษณ์นาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักของพิธี เป็นการน าเอาคติความเชื่อเรื่องนาคที่มีมาแต่
โบราณในลุ่มน ้าโขงมาตีความและสร้างค าอธิบายใหม่ โดยให้นาคเข้ามาอยู่ในบริบทของ
พระพทุธศาสนา เป็นผูป้กปักรกัษาพระศาสนา มีสถานภาพของการเป็นผูป้ฏิบติัธรรม ซึ่งเป็นฐาน
ที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากสัตวเ์ดรจัฉานไปสู่ผู ้หลุดพ้นจากสังสารวัฏตามอุดมคติในพุทธศาสนา  
สญัลกัษณ์นาคไดถู้กปรบัแปลงความหมายไปตามบริบทของสงัคมและกลุ่มคนที่เขา้มาเลือกใช้
ความหมายเรื่อยมา นาคจึงมิไดต้ายไปจากสงัคมอีสานลุ่มน า้โขง แต่ยังคงมีชีวิตทางวัฒนธรรม  
มาจนถึงปัจจบุนั 
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การศึกษาเรื่อง พระอุปคุต: การสืบทอดและการผลิตซ ้าความเชื่อ ต านาน
และพิธีกรรมในสงัคมไทยปัจจุบนั ของวชัราภรณ์ ดิษฐป้าน (2557) พบว่าในภาคเหนือและภาค
อีสานปัจจบุนัยงัคงมีการจดัประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกบัพระอปุคตุ คือ ประเพณีตกับาตรเป็งปุ๊ ด 
พิธีนิมนตพ์ระอุปคตุมาคุม้ครองงานบุญ และประเพณีลอยปราสาทเพื่อบูชาพระอุปคุต ประเพณี
และพิธีกรรมที่จัดสืบทอดอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพลวัต มีรายละเอียดของพิธีกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากบริบทของการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสในปัจจุบัน ตลอดจนบทบาท
ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่เขา้มาเก่ียวขอ้ง นอกจากนัน้ในการศึกษายงัพบลกัษณะที่เป็น
พลวัตข้ามพื ้นที่  คือ การน าประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ ดที่ เคยจัดในภาคเหนือมาผลิตซ า้ในพื ้นที่ 
ภาคกลาง แมย้งัคงรูปแบบตามที่ถือปฏิบติัมาในภาคเหนือ แต่ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนช่วงเวลาในการ
ตกับาตรและใหค้วามส าคญักบัสญัลกัษณพ์ระอปุคตุที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ในการศึกษายงัพบ
ลกัษณะพลวตัดา้นการสรา้งความหมายใหม่เรื่อง “พระอุปคุตปราบมาร บนัดาลโชค” ในรูปแบบ
วัตถุมงคลและพระเครื่อง ความเชื่อเรื่องพระอุปคุตได้รับการผลิตซ า้จากหลายปัจจัย ได้แก่ 
ลักษณะเด่นด้านความคลุมเครือ การคุ้มครอง และคุณลักษณะทางพุทธศาสนาด้านโลกุตระ
และโลกียะ และบรบิทของสงัคมไทยในปัจจุบนั ทัง้ยงัเป็นไปตามความตอ้งการของพทุธศาสนิกชน
ไทย สง่ผลใหเ้กิดการสืบทอดและการผลิตซ า้ความเชื่อ ต านาน และพิธีกรรมในปัจจบุนั 

การศึกษา ลทัธิพิธีบูชาพระพรหมในสงัคมไทยร่วมสมัย: พลวตัของต านาน
ความเชือ่ และพิธีกรรม ของอภิวฒัน ์สธุรรมดี (2560) พบว่ากลุ่มนักการเมืองไดน้ ารากความเชื่อ
พระพรหมมาปรุงแต่งแลว้สรา้งเป็นพระพรหมเอราวณั เมื่อ พ.ศ. 2499 เร่ืองราวความศกัดิส์ิทธิ์ของ
พระพรหมเอราวณัเล่ากนัอย่างแพร่หลายในสื่อสมัยใหม่ เกิดเป็นความนิยมบูชาพระพรหมขึน้ใน
สังคมเมืองแล้วกลายเป็นลัทธิพิธีบูชาพระพรหมท าให้ “พระพรหม” ซึ่งเป็นเทพเจ้าชั้นสูงที่มี
บทบาทอยู่แต่ในศาสนาลงมาเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นเรื่องทางโลกมากขึน้ ลทัธิพิธีนีไ้ดแ้พร่กระจาย
ไปยังภูมิภาค แต่ละที่ ได้ประดิษฐ์สร้างพิ ธีบูชาพระพรหมขึ ้น พิ ธีบูชาพระพรหมที่จัดขึ ้นมี
องคป์ระกอบแตกต่างกนัเพราะมีที่มาต่างกัน สญัลกัษณใ์นพิธีกรรมปรากฏอย่างหลากหลาย ทัง้
วตัถุสญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ ศาล/ เทวาลยัพระพรหม รูปเคารพพระพรหม วตัถมุงคลเก่ียวกบัพระพรหม 
เครื่องประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม และเครื่องแต่งกายในพิธี ตลอดจนพฤติกรรมสญัลักษณ์
ของผูป้ระกอบพิธีและผูเ้ขา้ร่วมพิธี เช่น การอ่านบทอัญเชิญพระพรหม การเขา้ทรง การสกัการะ
พระพรหม การปฏิบติักรรมฐาน เป็นตน้ ท าใหล้ทัธิพิธีบูชาพระพรหมเกิดความสมจริงและสรา้ง
ความศรทัธาจากผูเ้คารพบูชา นอกจากนีย้งัมีสญัลกัษณช์ดุอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการผนวกรวมความเชื่อ
ต่างๆ ในวัฒนธรรมไทย ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน สัญลักษณ์ในลัทธิพิธีบูชา  
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พระพรหมสื่อว่าพระพรหมเป็นตัวแทนความดีงามและเป็นตวัแทนคน ในวัฒนธรรมเมือง และยัง
สะทอ้นการผสมผสานลทัธิความเชื่อต่างๆ ในวฒันธรรมไทย เพื่อใหค้นเมืองมีจดุร่วมทางความเชื่อ 
ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมมีพลวัตทั้งด้านต านานเรื่องเล่า ความเชื่อ และพิธีกรรม คุณสมบัติที่
หลากหลาย ภาพลกัษณท์ี่สื่อดา้นดี ท าใหค้นรว่มสมยัน าความเชื่อพระพรหมมาปรุงแต่งเพื่อรบัใช้
สังคมปัจจุบัน ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมจึงเป็น  “ลัทธิพิธีของคนในวัฒนธรรมเมือง” เกิดขึน้เพื่อ
ตอบสนองคนเมืองซึ่งมีวิถีชีวิตและความปรารถนาอันซบัซอ้นและเป็นทุนวฒันธรรมที่น ามาสรา้ง
จดุขายและสง่ออกไปสูส่ากลได ้

3. แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่
การศึกษาบทบาทหน้าที่เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีหนึ่งในการศึกษาคติชนวิทยา  

ซึ่งนักคติชนรบัแนวคิดนีม้าจากทฤษฎีของนักมานุษยวิทยา เรื่องหน้าที่นิยม (Functionalism) 
ทฤษฎีดังกล่าวมีที่มาจากสาขาชีววิทยาที่ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัลกัษณะ organism ของสิ่งมีชีวิต 
ว่าเป็นระบบหน่ึง มีระบบย่อยต่างๆ ที่ท างานเก่ียวเนื่องสมัพนัธก์นั เพื่อสนองตอบความจ าเป็นหรือ
ความตอ้งการ (need) ภายในระบบใหญ่ เมื่อเกิด “ความขาดแคลน/ ความตึงเครียด” ขึน้จะท าให้
เกิด “ความตอ้งการ” ในช่วงเวลานั้นและท าใหร้ะบบใหญ่เสียสมดุล ต่อเมื่อความตอ้งการไดร้บั 
“การตอบสนอง” ระบบทัง้หมดก็จะกลบัสูค่วามสมดลุ ทฤษฎีนี ้นกัสงัคมวิทยาไดน้ ามาใชก้บัระบบ
สังคม โดยมองว่าสังคมก็คือระบบใหญ่ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ ระบบต่างๆ มี
ความสมัพนัธก์ันและมีหนา้ที่เกือ้กูลซึ่งกนัและกนั ถา้เกิดปัญหาขึน้กบัส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อส่วน อ่ืนๆ อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ทฤษฎีนี ้จึงใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนักบัองคป์ระกอบต่างๆ ซึ่งประกอบขึน้เป็นสงัคม (สกุญัญา สจุฉายา, 
2549: 2-4) 

มาลินอฟสกี (Malinowski) เป็นนักมานุษยวิทยาผูบุ้กเบิกทฤษฎีหนา้ที่นิยมโดย
ใช้ข้อมูลจากต านานปรัมปรา (myth) เป็นหลัก เขากล่าวไว้ใน Myth in Primitive Psychology 
(1962) ว่า หนา้ที่ของต านานปรมัปรา คือบอกเล่าประเพณีพิธีกรรมของชมุชน และช่วยสรา้งความ
เขม้แข็งใหเ้กิดขึน้ในชุมชน และใน Sex, Culture and Myth (1962) เขาใชค้ าว่า latent function 
อันหมายถึง บทบาทแอบแฝง บทบาทที่ไม่แสดงออกมาตรงๆ ซึ่งตรงข้ามกับค าว่า manifest 
function เนื่องจากเขาพบว่าพิธีกรรมของชนเผ่าต่างๆ มักจะมีบทบาทหนา้ที่หลายอย่าง บทบาท
บางอย่างไม่ไดแ้สดงออกมาตรงๆ แต่แอบแฝงอยู่ 

วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) นักคติชนวิทยา น า Myth in Primitive 
Psychology ของมาลินอฟสกี มาวิพากษ์ในบทความเรื่อง “Four Functions of Folklore” โดยใช้
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ข้อมูลคติชนประเภทต่างๆ เช่น ภาษิต ปริศนา นิทานพื ้นบ้าน เพลงพืน้บ้าน มาขยายแนวคิด
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ในงานของบาสคอม ไดก้ล่าวถึง บทบาทของคติชน (function of 
folklore) โดยชีใ้หเ้ห็นว่าชนบางกลุ่มใชต้  านานพืน้บา้นแสดงใหเ้ห็นถึงระเบียบและกฎเกณฑข์อง
ชุมชน ใชภ้าษิตในการพิจารณาคดี ปริศนาค าทายแสดงถึงความคิดที่เฉียบแหลม เพลงพืน้บา้น
เป็นทางออกและทางระบายปัญหาที่มีต่อสงัคม และไดเ้สนอบทบาท 4 ขอ้ของคติชนไวว้่า 

1. ใหค้วามบันเทิง ความสนุกสนาน เป็นทางระบายปัญหาความคับขอ้งใจ
จากเรื่องต่างๆ  

2. สนับสนุนและสืบทอดพิธีกรรม เป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมให้
สมบรูณ ์

3. สง่เสรมิการศกึษาและกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม  
4. รกัษากฎเกณฑห์รือบรรทดัฐานของสงัคม 

นอกเหนือจากบทบาทส าคัญของคติชนทั้ง 4 ข้อนีแ้ล้ว นักคติชนอาจแบ่งเป็น
บทบาทย่อยๆ  ไดอี้ก หรือสามารถรวมใหเ้หลือเป็นบทบาทเดียวได ้คือ บทบาทดา้นการสืบทอด
ความมั่นคงทางวฒันธรรม (maintain the stability of culture) (สกุญัญา สจุฉายา, 2549: 3-6) 

ตวัอย่างการศึกษาโดยประยุกตใ์ชแ้นวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่เช่น
การศกึษา ร่างทรง : บทบาททีม่ีต่อสงัคมปัจจุบนั กรณีศึกษาทีอ่ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของ
นิภาวรรณ วิรชันิภาวรรณ (2532) พบว่าสาเหตุส  าคัญที่ท าให้ร่างทรงมีบทบาทอยู่ไดใ้นสังคม 
แมว้่าสภาพแวดลอ้มทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง คือ การที่ประชาชนตอ้ง  
ดิน้รน แข่งขัน ต่อสูเ้พื่อหาเลีย้งชีพในสังคม ท าใหเ้กิดปัญหาความเดือดรอ้น ประกอบกับบุคคล
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยตรงมีจ านวนไม่มากพอ หรือมีอยู่  
ก็มิอาจช่วยเหลือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัรา่งทรงก็มีบทบาทที่เอือ้อ านวยประโยชน์
ใหแ้ก่ปัจเจกชนและประชาชนสว่นรวม ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม ผลกระทบของการ
เขา้ทรงที่มีต่อประชาชนในสงัคมคือ ประชาชนจ านวนมากขึน้มาใชบ้ริการของร่างทรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนใชร้่างทรงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อช่วยใหเ้กิดความมั่นใจและความสบายใจ
ในการประกอบอาชีพ หรือการด ารงชีวิตอยู่ในสงัคม ส่วนผลกระทบของการเขา้ทรงที่มีต่อร่างทรง 
คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของรา่งทรงดีขึน้ 

การศึกษา วรรณกรรมไทพวน : ความสมัพนัธ์กบัสงัคม ของภาณุพงศ ์อดุมศิลป์ 
(2539) พบว่าวรรณกรรมนิทานไทพวนที่อ  าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีบทบาท 5 ประการ 
ไดแ้ก่ 1. วรรณกรรมไทพวนใหค้วามบนัเทิงแก่กลุ่มชนไทพวน แบ่งเป็นความบนัเทิงใจจากตวัเรื่อง
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วรรณกรรมและความบันเทิงใจในมุขตลกของวรรณกรรม 2. วรรณกรรมนิทานไทพวนท าให้
วัฒนธรรมสมบูรณ์และเขม้แข็งขึน้ โดยบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับประเพณีการแต่งงาน ประเพณี  
การสู่ขวัญ ประเพณีการผูกเสี่ยว ประเพณีงันเฮือนดี ประเพณีการท าบุญ -กรวดน ้า ประเพณี 
บุญกฐิน พิธีอยู่กรรม การเกีย้วพาราสีของหนุ่มสาวไทพวน และการละเล่นของกลุ่มชนไทพวน  
3. วรรณกรรมนิทานไทพวนเป็นเครื่องมือใหก้ารศึกษาแก่กลุม่ชนไทพวน ไดแ้ก่ การปลกูฝังค่านิยม
เรื่องการถือศีล  5 การปลูก ฝั งค่านิ ยม เรื่องการท าบุญ  การปลูก ฝังค่านิ ยม เรื่องกรรม  
การปลูกฝังค่านิยมเรื่องการรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี การปลกูฝังค่านิยมเรื่องความกตญัญู
กตเวที การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมเก่ียวกับผูห้ญิง 4. วรรณกรรมนิทานไทพวนเป็นเครื่องมือ
รกัษาแบบแผนของสงัคม และ 5. วรรณกรรมนิทานไทพวนมีบทบาทในการสรา้งความเป็นน า้หนึ่ง
ใจเดียวกันของชุมชน ผ่านความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อกาละเกดและการอ่านวรรณกรรมนิทาน  
ลายลกัษณใ์นพิธีขอฝน  

การศกึษา พธิีสวดนพเคราะห ์: พลวตัของพธิีกรรมประดิษฐ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั 
ของประเสริฐ รุนรา (2557) พบว่าพิธีกรรมการสวดนพเคราะห์ในสังคมไทยมีลักษณะของการ
ผสมผสานคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกับเทพนพเคราะห ์พิธีสวดนพเคราะหม์ีบทบาทส าคัญในการสรา้งความมั่นคงทางใจ 
คลายความทุกข ์ความกงัวล ความไม่แน่นอน และบรรเทาความกลวั ความตึงเครียดทางการเมือง
และเศรษฐกิจที่เป็นบริบทของสงัคมไทยปัจจุบนั นอกจากนัน้พิธีสวดนพเคราะหใ์นสงัคมไทยยัง
บรหิารและด าเนินการโดยใชแ้นวคิดเรื่องทุนนิยมเป็นส าคญั พิธีกรรมที่ปรากฏจึงสะทอ้นการระดม
ทุนทรพัย ์ปรมิาณของผูค้นที่เขา้ร่วม ตลอดจนการหาวิธีดึงดดูใหผู้ค้นเขา้วดัเป็นจ านวนมากยิ่งขึน้ 
ความนิยมที่เกิดขึน้กบัพิธีสวดนพเคราะหเ์ป็นผลมาจากปัจจยัส าคญัๆ คือ การปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
ให้สอดรบักับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การลดค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการต่างๆ ในการ
ประกอบพิธี และวันในการจัดพิธีมักก าหนดใหต้รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท าใหป้ระชาชนทั่วไป
สามารถเขา้ร่วมงานได ้นอกจากนั้น พิธีสวดนพเคราะห์ในปัจจุบันยังมีรูปแบบที่อลังการ มีการ
ประดิษฐ์และสรา้งสรรคใ์หเ้กิดรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดและจูงใจใหผู้ค้นเขา้ร่วมอยู่
ตลอดเวลา 
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บทที ่2  
ภูมิหลังการศึกษาเร่ืองพธิีกรรมการนับถือตัวละคร 

จากเร่ืองรามเกียรติใ์นสังคมไทย 

ในบทนี ้ผูว้ิจัยจะไดก้ล่าวถึงภูมิหลงัการศึกษาเรื่องพิธีกรรมการนับถือตวัละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ในสังคมไทย แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาเร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนท้องถ่ิน 
การศึกษาเรื่องความเชื่อและพิ ธีกรรมเก่ียวกับผีอารักษ์ และการศึกษาเรื่องความเชื่อและ  
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากวรรณกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะหพ์ิธีกรรมและ
บทบาทของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทย 

2.1 การศึกษาเร่ืองรามเกียรติส์ านวนท้องถ่ิน 
เร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ต านานสถานท่ี              

นิทานมขุปาฐะ วรรณกรรมลายลกัษณ ์และวรรณกรรมการแสดง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นความแพร่หลาย
ของเร่ืองรามเกียรติ์และความรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์ของชาวบ้านในสังคมไทย ต านานสถานที่ จะ
กล่าวถึง เร่ืองเล่า ท่ีผูก โยงเร่ืองรามเกียรติ์กับสถาน ท่ี ในท้อง ถ่ิน  ปรากฏในภาคต่างๆ  
ทั่วประเทศไทย นิทานมุขปาฐะ เป็นการบันทึกส านวนเร่ืองรามเกียรติ์ของชาวบ้าน ผู้เล่าคือ
ชาวบ้าน เล่าจากความทรงจ าและการรับ รู ้เรื่องราว ซึ่ งพบว่ามีทั้งความคล้ายคลึงและ  
ความแตกต่างจากเร่ืองรามเกียรติ์ของราชส านัก วรรณกรรมลายลักษณ์ เป็นการรจนาเรื่อง
รามเกียรติ์ในรูปแบบและเนื้อหาท่ีได้รบัอิทธิพลจากท้องถ่ิน โดยปรากฏต้นฉบับทั้งในรูปแบบ 
ใบลาน หนังสือบุด สมุดไทยและฉบับพิมพดี์ด ในส านวนภาคเหนือและภาคอีสานของไทยเรื่อง
รามเกียรติ์ไดถู้กปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา ในลกัษณะวรรณกรรมชาดก ที่ในอดีต
พระสงฆใ์ชเ้ทศนาในงานบุญประเพณี ขณะที่ วรรณกรรมการแสดง เป็นรูปแบบการถ่ายทอดเรื่อง
รามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินของภาคกลาง โดยมากเป็นบทประกอบการแสดงท่ีสมัพันธก์ับชาวบา้น 
ได้แก่ การแสดงหนังใหญ่ หนังตะลุง โขนสด โขนชักรอก หุ่นละครเล็ก บทประกอบการแสดง
บางสว่นยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการรบัอิทธิพลจากเร่ืองรามเกียรติส์  านวนของราชส านกัดว้ย 

2.1.1 ต านานสถานที่ 
ต านานสถานท่ีจากเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งชาวบ้าน “ถือกันว่าเป็นเร่ืองจริง” มีปรากฏ

หลายแห่งในประเทศไทย ดังงานคน้ควา้ของเสฐียรโกเศศ หวัขอ้ “เร่ืองรามเกียรติ์เก่ียวกับความรู้
ของชาวบา้น”  ใน อปุกรณ์รามเกียรติ ์โดยต านานสถานที่มกัน าเสนอเรื่องราวที่ผูกพนักับตวัละคร
ส าคัญๆ ในเร่ืองรามเกียรติ์ เช่น ต านานสถานที่ที่เกี่ยวกบัตวัละครหนุมาน ในเหตุการณ์พระราม
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แผลงศรสรา้งเมืองใหห้นุมานและเหตกุารณห์นุมานเดินทางไปเก็บยาสงักรณีตรีชวาที่เขาสรรพยา 
ต านานสถานทีท่ีเ่กี่ยวกบัตวัละครพาลี ทรพ ีและสคุรีพ ในเหตกุารณต์อนพาลีสงัหารทรพี ต านาน
สถานที่ที่เกี่ยวกับตวัละครพระรามและทศกณัฐ์ เน้นเหตุการณ์การสูร้บและการติดตามไล่ล่ากัน
ของตัวละคร ต านานสถานที่ที่เกี่ยวกับตัวละครพระราม ตอนพระรามตามกวาง และ ต านาน
สถานที่ที่เกี่ยวกับตัวละครทา้วอุณาราช ซึ่งปรากฏอยู่ในตอนท้ายของเร่ืองรามเกียรติ์ส  านวน 
ราชส านกั  

1. ต านานสถานที่ทีเ่กี่ยวกับตัวละครหนุมาน เช่น ต านานเมืองลพบรีุ ต านาน
ศาลลูกศร ต านานภูเขาสามรอ้ยยอด ต านานทะเลชุบศร ต านานทอ้งพรหมาสตร์ จังหวดัลพบุรี 
เลา่ว่า เมืองลพบุรีเดิมเป็นเกาะอยู่กลางทะเล เมื่อพระรามเสรจ็ศึกลงกาเสด็จกลบักรุงอโยธยาแลว้ 
ประสงคจ์ะประทานความชอบแก่หนุมานคือสรา้งเมืองใหไ้ปครอง จึงทรงแผลงศรแลว้ใหห้นุมาน
ตามไป ลูกศรตกที่ใดก็จะทรงสรา้งเมืองใหใ้นที่นั้น หนุมานติดตามลูกศรไปถึงที่ซึ่งจะเป็น เมือง
ลพบุรี ศรก็ตกปักลงในดินที่ในบรเิวณนัน้ถูกพิษศร ก็กลายเป็นสีขาว ที่ใดลกึลงไปมากหรือห่างไกล
ออกไป ก็ถูกพิษนอ้ยไป เนือ้ดินจึงไม่ขาวจดั หรือแข็งเป็นหินเสีย ลกัษณะดงักลา่วเป็นลกัษณะของ
เนือ้ดินในจังหวัดลพบุรี ชาวบา้นนิยมขุดเอามาท าเป็นดินสอพอง ส่วนลูกศรพระรามกลายเป็น 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตท่ีศาลแห่งหน่ึงอยู่กลางตลาด เป็นท่ีนับถือของคนจีน เรียกว่า ศาลลูกศร ตัวศร
เป็นแท่งหิน แต่ถูกชาวบา้นต่อยเอาไปท าเครื่องรางและเอาไปท ายารกัษาโรคจนหมด แท่งหินซึ่งมี
อยู่ในเวลานีว้่าเป็นของใหม่ 

เมื่อหนุมานไปถึงเมืองลพบุรี ก็เอาหางกวาดพืน้ที่ซึ่งเดิมชื่อ ภูเขาสามรอ้ยยอด 
เพราะมีสามรอ้ยยอด ใหร้าบเรียบและมีเนินดินเป็นปราการ ที่ซึ่งพระรามแผลงศรคงจะอยู่ใกลก้ับ
บรเิวณนัน้ เพราะ ทะเลชุบศร คือสถานที่ที่พระรามชบุศรก่อนที่จะแผลงศรมา และศรที่แผลงมาคง
เป็นศรพรหมาสตร ์เพราะ ทอ้งพรหมาสตร์ เป็นทุ่งต ่าเวิง้วา้งเวลาหนา้น า้ น า้ท่วมเจิ่งไปไกล ก็อยู่
ในเมืองลพบรุี ใกล้ๆ  กบัที่ศาลลกูศรนัน้ (เสฐียรโกเศศ, 2495: 183-184) 

ขณะที่ผาสุข อินทราวุธ (2545: 11-15) กล่าวถึงต านานดังกล่าวในลักษณะ
ใกลเ้คียงกันในชื่อ ต านานเรื่องหนุมานครองเมืองลพบุรี เล่าว่าพระรามปูนบ าเหน็จใหห้นุมานไป
ครองเมืองลพบุรี เพื่อไปควบคุมท้าวกกขนาก ซึ่งเป็นยักษ์วงศาคณาญาติของทศกัณฐ์ ท้าว
กกขนากต้องศรติดอยู่กับพืน้ถ า้ เขานางพระจันทร์ (เขาวงพระจันทร์) และอีกตอนหนึ่งเล่าว่า 
พระรามแผลงศรพรหมมาศมาเพื่อดบัไฟ ลกูศรนัน้มาตกที่ทุ่งแห่งหนึ่ง กลายเป็น ต าบลพรหมมาศ 
และ ต าบลทะเลชบุศร เกิดน า้ท่วมในบรเิวณดงักลา่ว กลายเป็น ทะเลชบุศร 
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ต านานเขาสรรพยา ต านานบึงสรรพยา ต านานเขาขยาย จังหวดัชัยนาท และ 
ต านานเขา สมอคอน ต านานเขาถ ้าชา้งเผือก ต านานเขาถ ้าตะโก จังหวดัลพบุรี เขาสรรพยานี ้
ตัง้อยู่ใกลก้ับบึงสรรพยา หรือที่เรียกว่าหนองอรพินท ์เป็นบึงและล าน า้ติดต่อกับบึงแม่ลาในเขต
อ าเภออินทรบ์ุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี ต านานเล่าว่า หนุมานเป็นผูไ้ปเอายาจากยอดเขาหลวงในเขต
นครสวรรค ์จะน าไปที่ใดไม่ปรากฏ แต่เมื่อเหาะมาถึงท่าแมลงเม่า รูส้ึกหนักมาก จึงไดแ้บ่งขยาย
ออกทิ ้งเสียบ้าง ส่วนที่ทิ ้งคงตกอยู่ที่ท่าแมลงเม่า ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี ้ ชาวบ้านเรียกกันว่า  
เขาขยาย ว่าตัง้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทในปัจจุบนั ที่เหลือไดน้ าเหาะต่อไปถึง บึงสรรพยา 
บังเอิญหนุมานอยากด่ืมน า้จึงไดว้างเขาลงไวก้ลางบึงแลว้ด่ืมน า้ เมื่อด่ืมน า้เสร็จแลว้ จะยกเขา
เหาะต่อไปแต่กลับยกไม่ขึน้ จึงได้แบ่งเอาไปแต่เพียงส่วนหนึ่งไปวางไว้ที่ลพบุรี คือที่ เรียกว่า  
เขาสมอคอน ในปัจจุบัน เมื่อพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ หนุมานไดไ้ปเก็บ 
ตน้ยาสงักรณีตรีชวาที่เขาสรรพยา ตน้ยาทัง้สองชนิดก็ว่ายงัมีอยู่ที่เขานี ้อีกส านวนหนึ่งเลา่ว่า ขณะ 
หนุมานหอบยอดเขาสรรพยามา หินบางกอ้นหล่นลงเกลื่อนกลาดดงัเห็นเด่นอยู่กลางทุ่งหลายแห่ง
ที่ในเขตจังหวัดลพบุรี เช่น เขาสมอคอน เขาถ ้าชา้งเผือก เขาถ ้าตะโก เป็นต้น ในที่เหล่านีย้ังมี 
ตน้ยาขึน้อยู่อดุม เพราะเป็นเชือ้สายตน้ยาภเูขาเดิม (เสฐียรโกเศศ, 2495: 184-185) 

ขณะที่ผาสุข อินทราวุธ (2545: 11-15) กล่าวถึงต านานดังกล่าวในลักษณะ
ใกลเ้คียงกันในชื่อ ต านานเขาสรรพยา จังหวดัชัยนาท และ ต านานเขาสมอคอน จังหวดัลพบุรี 
เล่าว่า เมื่อครัง้พระลักษณ์ตอ้งหอกโมกขศักดิ์ หนุมานอาสาไปน าตน้สังกรณีตรีชวา ซึ่งเป็นยา
สมุนไพรที่ เขาสรรพยา ปัจจุบนัอยู่ที่จงัหวดัชัยนาท เมื่อน ามารกัษา หอกที่ปักอยู่จึงหลุด แต่แรก
หนุมานไปหาต้นสังกรณีตรีชวาไม่พบ เนื่องจากเป็นเวลาค ่ามืด และเกรงว่าพระอาทิตย์จะขึน้
เสียก่อนท าใหพ้ระลกัษณ์ไม่ฟ้ืน จึงไดค้อนภูเขาลูกนัน้มาทัง้ลูก เมื่อไดเ้หาะผ่านเมืองลพบุรี ซึ่งมี
แสงสว่างจากไฟตัง้แต่ครัง้หนมุานใชห้างกวาดเมือง ท าใหห้นุมานมองเห็นตน้สงักรณีตรีชวา จึงได้
ถอนเอาไป และทิง้ภเูขาทัง้ลกูลงกลางทุ่ง เรียกกนัภายหลงัว่า เขาสมอคอน   

2. ต านานสถานที่ที่เกี่ยวกับตัวละครพาลี ทรพี และสุครีพ  เช่น ต านาน
หว้ยสคุรีพ จงัหวดัชลบุรี มีหว้ยสคุรีพ ซึ่งเล่าว่ามีถ า้ที่พาลีและทรพีเขา้ไปรบกนั ที่ดินในบรเิวณนัน้
เป็นสีแดงว่าเป็นโลหิตทรพีไหลซมึออกมา (เสฐียรโกเศศ, 2495: 185-186) 

ขณะที่ทัศนีย์ ทานตวณิช (2548: 135-136) ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นาย
ทองด า รกัจิต เรื่อง ต านานถ ้าเขาฉลาก ต านานหวัอีสง ต านานหวัโกรก ต านานหว้ยสคุรีพ ต านาน
บา้นไร่ดนิแดง ต าบลบางพระ จงัหวดัชลบรีุ เลา่กนัว่าเดิมบรเิวณนีเ้ป็นเมืองขีดขินธ ์มีควายฝงูหนึ่ง                
ถา้ตัวเมียออกลูกมาเป็นตัวผู ้ลูกควายจะถูกพ่อฆ่าตายหมด แม่ควายตัวหนึ่งออกลูกมาเป็นตัวผู ้
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จึงเอาลูกไปซ่อนไว้ ลูกตัวนั้นเวลาพ่อออกหากินจะออกมาวัดรอยเท้าพ่ออยู่เสมอ และฝึกชน
ตน้มะขามป้อม เมื่อลูกมะขามป้อมหล่นสามารถชนลูกมะขามป้อมติดปลายเขา ในที่สุดออกมา
ตามฆ่าพ่อจนตาย เขาจึงเรียกว่าไอท้รพี หลงัจากนัน้ทรพีก็หาคู่ต่อสูเ้รื่อยไป จนไปท้าพระอินทร ์
พระอินทรบ์อกว่าใหไ้ปทา้พาลี ทรพีจึงไปทา้พาลี พาลีรบัต่อสูก้นั พาลีเห็นว่าถา้สูก้นักลางแจง้จะสู้
ทรพีไม่ไดแ้น่ จึงนดัใหไ้ปสูก้นัใน ถ ้าเขาฉลาก ก่อนจะสูก้ันพาลีสั่งสคุรีพไวว้่า ถา้เลือดออกมาเป็น
เลือดใส ให้เอาหินปิดปากถ า้ อย่าให้ทรพีออกมาได้ ถ้าเป็นเลือดขน้เป็นเลือดทรพี เลือดควาย 
ระหว่างสูก้นัเกิดฝนตกหนกั พาลีฆ่าทรพีแลว้ ฝนตกมากท าใหเ้ลือดที่ไหลออกจากถ า้เป็นเลือดใส 
สคุรีพเห็นเป็นเลือดใสจึงเอาหินปิดปากถ า้จนแน่น พาลีจึงตดัหวัทรพี ทุ่มออกมาจากถ า้ไปตกที่ริม
ทะเล ตรงนัน้จึงเรียกว่า หวัอีสง เคยมีหินกอ้นใหญ่ลกัษณะเหมือนหวัควาย เด๋ียวนีจ้มดินไปแลว้ 
พาลีโกรธมาก จึงจบัสคุรีพนอ้งชายเหวี่ยงมาตกตรงนัน้เป็น หวัโกรก สคุรีพเสียใจ รอ้งไหจ้นน า้ตา
ไหลเป็นล าหว้ยเรียกว่า หว้ยสุครีพ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน า้บางพระ เลือดของทรพีที่ไหลออกมา
ตรงหน้าถ า้เขาฉลากลงมา จึงเป็นดินแดงมาก จึงเรียกว่า บ้านไร่ดินแดง จนทุกวันนี ้เขาเล่าว่า 
คนสมยันัน้เอาเรือมาขดุเอาดินที่นี่ไปท ากลกัยอ้มผา้ เพราะดินแดงมาก แดงเหมือนสีเลือด  

นอกจากนัน้ยังปรากฏ ต านานเขาทบัควาย จังหวดัลพบุรี เขาทบัควาย หรือเขา
ตบัควาย เป็นภูเขาที่มีแหลง่แรเ่หล็กสีเลือดหมปูนด า ดินมีสีแดงเหมือนสีเลือด เลา่ว่าเป็นเลือดของ
ทรพีตอนสูก้บัพาลี ต าบลท่าหิน เกิดจากพาลีตดัหวัทรพีและขวา้งไปตกที่บรเิวณแม่น า้ลพบุรี และ 
หนองหวักระบือ เกิดจากหวัทรพีที่กระเด็นไปตกบริเวณกลางทุ่ง ทางทิศใตข้องเมืองลพบุรี (ผาสุข 
อินทราวธุ, 2545: 11-15) 

ใน นิราศนรินทร์ (2511: 9) ไดบ้นัทึก ต านานหวักระบือ กรุงเทพมหานคร ว่าเป็น
สถานที่สูร้บระหว่างพาลีกบัทรพี และพาลีไดต้ดัหวัทรพีขาดที่บรเิวณนี ้ดงัความตอนหนึ่งว่า 
 

หวักระบือกบินทรราชรา้  รณรงค ์แลฤๅ 
ตดักบาลกระบือดง  เด็ดหวิน้ 
สืบเศียรทรพีคง   ค าเลา่ แลแม่ 
เสมอพี่เด็ดสมรดิน้  ขาดดว้ยคมเวร 
 

แล ะ ใน  นิ ราศพ ระแท่ น ด งรัง  (2504 : 1 ) บั น ทึ ก  ต าน าน หั ว ก ระ บื อ 
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกันว่าเป็นชื่อสถานที่ที่พาลีตัดหัวทรพีและขวา้งมาตกลงที่บริเวณนี ้ 
ดงัความตอนหนึ่งว่า 
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ถึงศรีษะกระบือเป็นชื่อย่าน  บิดาท่านโปรดเกลา้เลา่แถลง 
ว่าพญาพาลีซึ่งมีแรง   เขา้รบแผลงฤทธิ์ต่อดว้ยทรพี 
ตดัศีรษะกระบือแลว้ถือขวา้ง  ปลิวมากลางเวหาพนาศรี 
มาตกลงตรงย่านที่บา้นนี ้  จึงเรียกศีรษะกระบือเป็นชื่อนาม 

 

ปัจจุบันย่านหัวกระบืออยู่บริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีชื่อบ้าน  
หวักระบือและวดัหวักระบือเป็นหลกัฐานอยู่ 

นอกจากนัน้ยังปรากฏ ต านานเขาทรพี และ ถ ้าทรพี จังหวดันครราชสีมา ที่อ  าเภอ                   
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องเล่าว่า พระยาพาลีจับควายทรพีขวา้งมาตกที่ตรงนัน้ จึงได้
เรียกว่า เขาทรพ ี(เสฐียรโกเศศ, 2495: 186) และ ต านานถ ้าพาลี จงัหวดัพทัลุง เล่าว่าเป็นสถานที่
ที่พาลีรบกบัทรพี มีเลือดไหลนองถ า้ ดงัปรากฏใน นริาศเกาะแกว้กลักตัตา ว่า  

 

ครัน้ถึงเขตแดนตลงุที่ทุ่งใหญ่  ................................ 
เขาเรียกถ า้พาลทีี่ตรงนัน้    มีส  าคญัมั่นคงไม่สงสยั  
เมื่อรบกบัทรพีก็มีไชย    โลหิตไหลนองถ า้ดั่งล  าธาร 

(เสฐียรโกเศศ, 2495: 185-186) 

3. ต านานสถานที่ที่เกี่ยวกับตัวละครพระรามและทศกัณฐ์ เช่น ต านาน 
เขาขาด จงัหวดัสระบุรี เล่าว่าเขาที่ขาดเป็นช่องทางที่พระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี เพราะถูกกงรถ
ทศกณัฐ์กระทบเขา้ขณะหลบหนีพระราม สนุทรภู่กลา่วไวใ้น นริาศพระบาท ว่า  

 

  ถึงเขาขาดพี่ถามถึงนามเขา  ผูใ้หญ่เลา่มาใหฟั้งพี่กงัขา 
ว่าเดิมรถทศกณัฐ์เจา้ลงกา  ลกัสีดาโฉมฉายมาทา้ยรถ 
หนีพระรามกลวัจะตามมารุกรบ  กงกระทบเขากระจายท าลายหมด 
ศิลาแหลกแตกลงดว้ยกงรถ  จึงปรากฏเรียกนามมาตามกนั 

(เสฐียรโกเศศ, 2495: 185) 

ขณะที่ผาสุข อินทราวุธ (2545: 11-15) ต านานเขาสมอคอน และ ต านานเขา 
ช่องลม จังหวดัลพบุรี อีกส านวนหนึ่ง ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัตัวละครหนุมาน เล่าว่า เมื่อครัง้พระราม
ขวา้งจกัร หวงัจะสงัหารทศกณัฐ์ใหต้าย จกัรนัน้ไดเ้ฉ่ียวไปถูกยอดเขาสงูแห่งหนึ่ง เศษหินที่กระเด็น
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ไปจากยอดเขานั้นคือ หมู่เขาสมอคอน ส่วนยอดเขาที่ถูกเฉ่ียวและมีลักษณะแหว่งไปนั้น คนใน
พืน้ที่เรียกว่า เขาช่องลม ปัจจบุนัอยู่ในต าบลโคกกระเทียม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรุี 

4. ต านานสถานที่ที่เกี่ยวกับตัวละครพระราม ตอนพระรามตามกวาง เช่น 
ต านานเขาขาด ต านานเขานายพนั และ ต านานเขาเศษ จงัหวัดตรงั เล่าว่า ครัง้หนึ่งเมื่อพระราม
ตามกวางทองมาในบริเวณอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั กวางปีนอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง พระรามก็
ติดตามไปอย่างกระชั้น ท าใหภู้เขาลูกนั้นขาดเป็นช่อง เรียกว่า เขาขาด และพบหินบนภูเขานี ้มี
ลกัษณะเหมือนรอยกวางและรอยเทา้พระราม ขณะที่ตามกวางไปนัน้ พระรามไดแ้ผลงศร แต่ไม่ถูก
ตวักวาง บงัเอิญลกูศรไปถูกเขาลูกหนึ่งซึ่งตัง้อยู่ในต าบลเดียวกันทางทิศตะวนัตก ระยะทางราว 3 
กิโลเมตร เรียกว่า เขานายพนั ปรากฏว่าเดิมชื่อเขาเนียงพัน เป็นเหตุใหภู้เขาลูกนีท้ะลุเป็นรูโหว่
มองเห็นไดจ้ากที่ไกล ปรากฏมาจนปัจจุบนันี ้หินที่ทะลุติดลูกศรของพระรามไปตกเป็น ภูเขาเศษ 
อยู่ในทอ้งที่ต  าบลเขาวิเศษ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรงั (สนิท พลเดช, 2542: 838-841) 

5. ต านานสถานที่ที่ เกี่ยวกับตัวละครท้าวอุณาราช เช่น ต านานภูเขา
พระจันทร์ (นางประจันต์) จังหวดัลพบุรี เล่าว่าทา้วกกกะหนากถูกศรกกพระรามตรึงไวท้ี่ภูเขา
พระจนัทร ์หรือนางประจนัตใ์นจงัหวดัลพบรุี และมีเรื่องพิสดารออกไปอีกว่า ถา้ใครเอาน า้สม้สายชู
เขา้ไปในจังหวัดลพบุรี ลูกสาวทา้วกกกะหนากจะปลอมเป็นมนุษยม์าขอซือ้น า้สม้ไปรดแผลที่ศร
ปักอยู่ ก็จะแกอ้าถรรพณถ์อนลกูศรออก แลว้ทา้วกกกะหนากจะคืนชีวิตกินคนหมด ในระยะสามปี 
หนุมานจึงตอ้งเหาะมาตอกศรกกที่ตรงึทา้วกกกะหนากไวใ้หแ้น่นอย่างเดิม ถึงเช่นนัน้ก็ดี ก็ถือกัน
ว่าไฟจะต้องไหม้เมืองลพบุรีอย่างนั้นครัง้หนึ่ง ทุกระยะสามปี เพราะพิษศรกระท าให้รอ้นระอุ  
เกิดลกุขึน้เอง (เสฐียรโกเศศ, 2495: 182) 

มณีป่ิน พรหมสทุธิรกัษ์ (2534: 71) กล่าวถึง “ชื่อสถานท่ีอนัเน่ืองดว้ยรามเกียรติ์” 
ใน อิทธิพลของรามเกียรติใ์นศิลปะแขนงต่างๆ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของเสฐียรโกเศศ ขณะที่สมพร 
สิงหโ์ต (2538: 34) ศึกษา รามเกียรติก์ับวฒันธรรมไทย พบชื่อสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับรามเกียรติ ์
ไดแ้ก่ อยุธยา ลพบุรี (นพบุรี) ถ ้าพระราม ถ ้าสีดา บึงพระราม เขาสรรพยา บึงสรรพยา เขาขยาย 
เขาสมอคอน เขาขาด เขาทรพี ถ ้าพาลี ห้วยสุครีพ ทะเลชุบศร ศาลลูกศร ทุ่งพรหมาสตร์  
วดัพระราม คฤหาสน์นารายณ์บรรทมสินธุ์ ขุขนัธ์ และ บุรีรมัย์ เป็นตน้ และกล่าวถึงขอ้มลูต านาน
สถานที่สอดคลอ้งกับที่เสฐียรโกเศศได้รวบรวมไว ้(สมพร สิงหโ์ต, 2538: 37-38) คลา้ยกับงาน
ศึกษา ต านานนิทานเมืองลพบุรี และ ภูมินามจากรามเกียรติ์ ของดาวรตัน ์ชูทรพัย ์(2549: 90-
102)  
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เสฐียรโกเศศไดก้ล่าวถึงความส าคญัของต านานสถานท่ีจากเร่ืองรามเกียรติ์ไวว่้า 
“เรื่องชื่อต าบลและสถานที่ ซึ่ งมีต านานเอามาจากเรื่องรามเกียรติ์ยังมีอยู่อีกมาก ถ้าได้เก็บ
รวบรวมสกัที ก็คงมีประโยชนใ์นการสบืสาวราวเรือ่งไดไ้ม่นอ้ย เพราะแต่ก่อนนี ้ถา้จะยอ้นถอยหลงั
ขึน้ไปไม่กี่มากนอ้ยปี ก็ยงัไดย้ินชาวบา้นถือกนัว่ารามเกียรติน์ัน้เป็นเรือ่งจริง และว่าเรือ่งเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยนีเ่อง แมว่้าเรื่องในรามเกียรติล์างแห่งจะท าใหช้าวบา้นสงสยัว่าไม่น่าจะเป็นไปได ้แต่
ก็ไม่วายเชือ่” (เสฐียรโกเศศ, 2495: 186) 

ต านานสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรามเกียรติ์แสดงให้เห็นถึงการผูกโยงสภาพ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ิน เช่น ภูเขา ถ า้ บึง หว้ย ทุ่ง ทะเล กับเนือ้หาในเร่ืองรามเกียรติ์ไดเ้ป็นอย่างดี 
เรื่องเล่าที่กลายไปเป็นต านานสถานที่มักจะเป็นเหตุการณ์สั้นๆ เพียงตอนใดตอนหนึ่ง และ
เก่ียวขอ้งกบัตัวละครส าคัญของเร่ืองรามเกียรติ์ทัง้สิน้ เช่น พระราม พระลกัษณ ์ทศกณัฐ์ หนุมาน 
พาลี ทรพี สคุรีพ เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเรื่องเล่า ความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือ
ตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีผูวิ้จยัศึกษารวบรวมท่ีมกัน าเสนอตัวละครส าคัญเพียงตัวใดตวัหน่ึง
และมีเร่ืองเลา่เก่ียวกบัความศกัดิส์ิทธิ์ของตวัละครนัน้ๆ อยู่ในความรบัรูข้องคนในชมุชน 

2.1.2 นิทานมุขปาฐะ 
เร่ืองเล่ารามเกียรติ์ในรูปแบบนิทานมุขปาฐะมีความแตกต่างจากต านานสถานท่ี 

ในแง่ที่ว่าใหร้ายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องราวตอนต่างๆ จากความทรงจ าของผูเ้ล่ามากกว่าจะ
เชื่อมโยงกบัสถานที่ในพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่ง เช่น นทิานทีห่มู่บา้นใน จงัหวดัชลบรีุ จากวรรณกรรมจาก
หมู่บา้นใน เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบบัที่ 113 ของกิ่งแกว้ อัตถากร พ.ศ. 2514 ส านวนที่ 1 
เล่าเหตุการณ์ตอนนางลอย โดยนายเกษม กลิ่นวิชา จับความตอนทศกัณฐ์ใหเ้บญกายแปลงเป็น 
สีดา ท าเป็นตายลอยน า้ไป โดยมีจุดประสงคจ์ะใหพ้ระรามเลิกทพักลบัไป ครัน้เบญกายแปลงเป็น
สีดามาเฝ้าทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์ก็ตกตะลึง แทบจะตรงเขา้ไปกอดนาง แต่เบญกายหา้มไว ้ส านวนที่ 2 
เล่าเหตุการณ์ตอนพาลีรบทรพี โดยนายเกษม กลิ่นวิชา ผูเ้ล่าให้ชื่อตอนว่า “ทรพีรบกับสุครีพ” 
ด าเนินเรื่องว่า ควายทรพีมีวิชาในตัวมาก อยู่มาวันหนึ่งขัดใจกับทรพาซึ่งเป็นพ่อจึงชนพ่อตาย 
ต่อมาไปทา้พาลีรบ ผูเ้ล่าเล่าแทรกประวติัของพาลี แลว้จึงด าเนินเรื่องต่อว่า พาลีสั่งสคุรีพใหไ้ปนั่ง
เฝา้ปากถ า้ ผูเ้ล่าอธิบายใหฟั้งว่าที่ตอ้งไปรบในถ า้เพราะถา้รบขา้งนอก คนไม่เก่งอาจหนีได ้ตอ้งไป
รบในที่แคบๆ เพื่อจะตายกนัไปขา้งหนึ่ง แลว้พาลีก็สั่งใหส้คุรีพดสูีเลือด ถา้เห็นเลือดใสซึ่งเป็นเลือด
ของพาลีก็ใหปิ้ดถ า้เสีย พาลีรบกบัทรพีแต่ก็เอาชนะกนัไม่ได ้เมื่อต่างฝ่ายถามถึงอาจารย ์พาลีบอก
ว่าไดพ้รจากพระอินทรแ์ละพระอิศวร แต่ทรพีบอกว่าตนดีดว้ยตัวเอง เทวดาจึงออกจากทรพี พาลี
จึงฆ่าทรพีได ้ขณะนัน้ฝนตก สุครีพเห็นเลือดใสไหลออกจากถ า้ จึงจัดการปิดปากถ า้ ในตอนทา้ย 
ผูเ้ล่าพลิกแพลงออกไปว่า ผีทรพีถามพาลีว่าอยากออกจากถ า้หรือไม่ ถา้อยากออกใหเ้อาหัวของ
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ตนขว้างออกไปนอกถ ้า ถ ้าก็จะทลาย ครัน้พาลีออกไปได้ก็ไล่สุครีพออกจากเมือง ผู้เล่ายังดึง
เหตกุารณต์อนนีม้าอธิบายอีกว่า เนื่องจากเวลาสูก้นัพาลีจบัเขาทรพี ปัจจบุนัตรงโคนเขาควายจึงมี
รอ่งปรากฏอยู่ ซึ่งคือรอยนิว้มือของพาลี (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2522: 59-60) 

นทิานทีต่ าบลศรีครีีมาศ จงัหวดัสโุขทยั จากวิทยานิพนธม์หาบณัฑิตเรื่องวรรณกรรม
จากต าบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ของประจักษ์ สายแสง พ.ศ. 2516 เล่าเหตุการณ์ตัง้แต่ตอน
พระราม พระลกัษมณ์ กลบัจากเรียนวิชา ออกเดินป่า พระรามตามกวาง พบหนุมาน จองถนน  
หนมุานสูร้บกบัทศกณัฐ์ จนถึงสงัหารทศกณัฐ์ ด าเนินเรื่องตัง้แต่ตอนที่พระราม พระลกัษมณก์ลบั
จากเรียนวิชากบัฤๅษี เมื่อกลบัเมือง บิดาบอกใหอ้อกเดินป่าเสียก่อน 7 ปี ขณะที่อยู่ในป่า ทศกณัฐ์
เห็นสีดาสวย จึงแปลงเป็นกวางทอง พอพระรามออกไปจบั กวางก็รอ้งเสียงดงั พระลกัษมณอ์อกไป
ช่วย โดยฝากสีดาไวก้บัแม่ธรณี เมื่อพระรามทราบก็ต าหนิพระลกัษมณว์่าไม่ควรฝากไวก้บัแม่ธรณี 
แม่ธรณีจึงปล่อยสีดา ทัง้สองกลบัมาไม่พบสีดา ก็ออกติดตาม พบหนุมาน หนุมานอาสาขนอิฐมา
ท าสะพานขา้มแม่น า้ไปเมืองทศกณัฐ์ โดยมีพระราม พระลกัษมณเ์ป็นผูร้บัอิฐทิง้ลงแม่น า้ ในที่สดุก็
ข้ามไปฝ่ังเมืองทศกัณฐ์ได้ หนุมานรบกับทศกัณฐ์ ถูกหอกโมกขศักดิ์ พิ เภกบอกให้ไปเอา 
ต้นสังกรณีตรีชวามาถอนพิษ แล้วบอกความลับให้ว่า ทศกัณฐ์ถอดหัวใจไวใ้นหีบฝากฤๅษีไว ้
จากนัน้มีเรื่องหนุมานเผาเมืองทศกณัฐ์ ไฟที่หางไม่ยอมมอดจึงวิ่งไปหาฤๅษี ฤๅษีก็เอาหางใส่ปาก
ดบัไฟใหแ้ลว้บอกที่ซ่อนหวัใจทศกัณฐ์ หนุมานเอาหัวใจทศกณัฐ์ไปใหพ้ระลกัษมณ ์พระลกัษมณ์
บีบหัวใจทศกณัฐ์ ทศกัณฐ์จึงตาย ส านวนดังกล่าวผูเ้ล่าเล่าอย่างย่นย่อ โดยจบัแต่ใจความส าคัญ
ในเรื่องมาเลา่ (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2522: 61) 

นิทานที่อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ จากวิทยานิพนธม์หาบัณฑิตเรื่อง
วรรณกรรมไทยรามญัจากต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ของจนัทรศ์รี                
สปัุญญากร พ.ศ. 2517 เล่า ทีม่าของชือ่ตวัละครทศกณัฐ์ โดยเนน้การอธิบายถึงสาเหตทุี่ทศกณัฐ์
ไดช้ื่อว่า ทศคีรี นายบุญเชือน เพชรประกอบ เล่าว่า ทศกณัฐ์ทางมอญนั้นมีเศียรเดียว แต่ที่เรียกว่า 
ทศคีรี นั้นเป็นเพราะขณะที่มารดาตั้งท้อง ได้เดินทางไปถึงภูเขาลูกหนึ่ง ภูเขาลูกนั้นมีเขาเป็น
บริวารทัง้หมดสิบเขา แลว้นางก็คลอดทศกณัฐ์ที่บริเวณเขาสิบลกูนัน้ นิทานส านวนนีแ้สดงใหเ้ห็น
ว่า ผู้เล่าพยายามที่จะให้เหตุผลเก่ียวกับชื่อตัวละครและพยายามท าให้ตัวละครมีลักษณะ
เช่นเดียวกับมนุษยท์ั่วไปที่มีเพียงหวัเดียว เขาเล่าว่า “ไอต้ามธรรมดาคนน่ะ สิบหวัจะอยู่ยงัไง ที่นี ้
ตามหลกัทางมอญนะ่ เขาก็ใกลค้วามจริง ก็บอกว่าหวัเดยีว สองมือนีแ่หละ นีอ่าศยัว่าไปคลอดทีท่ี่
เขามียอดสบิยอดนะ่ จึงชือ่ทศคีรี” (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2522: 59) 
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ศิราพร ฐิตะฐาน (2522: 61) วิเคราะหเ์ร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนนิทานมุขปาฐะและ
เสนอว่า  

 

นิทานพระรามที่ถ่ายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ เช่น  ส านวนศรีคีรีมาศ จะมี
เนือ้ความไม่สมบูรณ ์บางส านวนอาจจบัความเลา่เป็นตอนๆ เช่น ส านวนหมู่บา้น
ใน หรือถา้จะเลา่ทัง้เรื่อง บทบาทตวัละครและทอ้งเรื่องออกจะสบัสนอยู่มาก ทัง้นี ้
คงเป็นเพราะเร่ืองรามเกียรติ์มีความยาวมาก ชาวบา้นไม่นิยมฟังตลอดเรื่อง หาก
จะอยากรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์ ก็อาจจะไปชมการแสดงโขนหรือละครเรื่องนี ้แทน หรือ
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เร่ืองรามเกียรติ์เขา้ถึงประชาชนด้วยรูปแบบการแสดง
มากกว่าการเล่า ขอ้มูลมุขปาฐะจึงไม่สมบูรณ์ คนเล่าก็เล่าตามที่จ  ามาได ้ไม่มี
ความช านาญในการเลา่เรื่องนีโ้ดยเฉพาะ 

 

เร่ืองเล่ารามเกียรติ์ในรูปแบบนิทานมุขปาฐะจึงเป็นการรบัรูผ้่านความทรงจ าของ 
ผูเ้ล่า การถ่ายทอดจึงอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละส านวนและไม่ครบถว้นสมบูรณ ์
สิ่งที่น่าสนใจคือ ผูเ้ล่ายังคงจดจ าชื่อตัวละครส าคัญๆ ในเรื่องได ้เช่น พระราม พระลักษณ์ สีดา  
หนุมาน ทศกณัฐ์ พิเภก เบญกาย พาลี ทรพี สคุรีพ เป็นตน้ เหตกุารณบ์างตอนจึงรวบรดั และเนน้
ใหเ้ป็นการกระท าของตวัละครส าคญั เช่น นทิานทีต่ าบลศรีครีีมาศ จงัหวดัสโุขทยั เนน้บทบาทของ
หนุมานว่าเป็นผู้ขนอิฐมาท าสะพานข้ามไปเมืองทศกัณฐ์ เป็นผู้รบกับทศกัณฐ์และถูกหอก  
โมกขศกัดิ์ เป็นผูเ้ผาเมืองทศกณัฐ์ การเล่าท่ีมาของชื่อทศคีรี ซึ่งเป็นชื่อเรียกทศกณัฐ์ในรามเกียรติ์

ส  านวนมอญ-พม่า เป็นการเนน้ความส าคัญของตัวละครนี ้หรือการเนน้บทบาทของตัวละครพาลี 
ทรพี และสคุรีพ ในเหตกุารณต์อนพาลีรบทรพี ซึ่งอยู่ในความรบัรูข้องคนทอ้งถิ่น ดงัปรากฏต านาน
สถานที่จากเหตกุารณต์อนดงักล่าวที่จังหวดัชลบุรีดว้ย และเนน้การอธิบายเหตุ “รอยพาลี” ที่โคน
เขาควาย ซึ่งอาจเป็นความช่างสงัเกตและความสนใจของคนในพืน้ที่ นอกจากนัน้เหตุการณต์อน
นางลอยยังอาจเป็นหลกัฐานใหเ้ห็นว่าผูเ้ล่าอาจจะจดจ ามาจากการแสดง เนื่องจากตอนดงักล่าว
เป็นตอนที่โขนละครนิยมน ามาแสดงและผูเ้ล่าเล่าโดยใหค้วามส าคญักบัตวัละครทศกณัฐ์และนาง
เบญกายเป็นหลกัสอดคลอ้งกบัการด าเนินเรื่องในการแสดง 

2.1.3 วรรณกรรมลายลักษณ ์
เร่ืองรามเกียรติส์  านวนทอ้งถ่ินในรูปแบบวรรณกรรมลายลกัษณส์่วนใหญ่ปรากฏเป็น

ใบลาน หนังสือบุด สมุดไทยและฉบบัพิมพดี์ดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน และภาคใต ้โดยส านวนภาคเหนือและภาคอีสานไดถู้กปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นวรรณกรรม
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ชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาประเภทหนึ่ง ใชเ้ทศนาในงานบุญประเพณี ซึ่งสัมพันธ์กับ 
“กลุม่คนไท” ในพืน้ที่ใกลเ้คียง ดงัการศึกษาของประคอง นิมมานเหมินท ์(2546: 1-19) เรื่อง นทิาน
เรื่องพระรามในปริบทสงัคมไท โดยใชว้รรณกรรมนิทานพระรามหรือรามเกียรติ์ของคนไท 5 กลุ่ม 
คือ ไทใหญ่ (ลงักาสิบโห) ไทใตค้ง (ลงักาสิบสองโห) ไทลือ้ (ค าขบัลงักาสิบโห) ไทเขิน (พรหมจกัร) 
และลาว (พระรามชาดก พระลกัพระลาม ควายทวัระพี) และศึกษาวรรณกรรมนิทานพระรามของ
ลา้นนาร่วมดว้ย (พรหมจักร หอรมาน ปรมัมเหียร) เนื่องจากคนไทเหล่านีใ้นอดีตมีความสมัพันธ์
กบัลา้นนา  

ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมนิทานพระรามเป็นสมบติัรว่มของคนไท มีการคดัลอก
บางส านวนจากถิ่นหนึ่งไปสู่อีกถิ่นหนึ่ง สมัพันธก์ับคติการสรา้งพระธรรม การฟังพระธรรมเทศนา
และประเพณี  “ทานธรรม” ในสังคมไท วรรณกรรมนิทานพระรามถือเป็นวรรณ กรรมทาง 
พุทธศาสนา ผูแ้ต่งถือว่าการสรา้งวรรณกรรมเหล่านีจ้ะเป็นอานิสงสใ์หต้น ผูค้ัดลอก ผูอ่้าน และ
ผูฟั้ง ไดป้ระสบความสขุสมปรารถนาจนกว่าจะเขา้สูน่ิพพาน การศึกษาดงักลา่วยงัวิเคราะหว์ิธีการ
ดดัแปลงนิทานพระรามใหเ้ป็นวรรณกรรมทางพทุธศาสนา ซึ่งประกอบดว้ยการอา้งว่าเป็นเรื่องที่มี
มาในพระไตรปิฎก การเลียนแบบอรรถกถาชาดก การแทรกความรูห้รือคติเก่ียวกับหลกัธรรมทาง
พทุธศาสนา รวมทัง้ยังไดศ้ึกษาความแตกต่างและความคลา้ยคลึงของนิทานพระรามในสงัคมไท 
พบว่ามีทัง้การละความ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การเพิ่มความ และการสบัสนความ 

นอกจากนัน้ประคอง นิมมานเหมินท ์(2548: 459-469) ยังไดศ้ึกษา นิทานพระราม
ในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนา ต่อยอดเพิ่มเติม ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อและประเพณี 
อันเนื่องดว้ยพุทธศาสนาในทอ้งถิ่นท าให้นิทานพระรามถูกน ามาสรา้งสรรค์ให้เป็นวรรณกรรม  
พุทธศาสนาในล้านนาและกลุ่มชนชาติไทที่อยู่ใกล้เคียง วิธีการสรา้งสรรค์วรรณกรรมนิทาน
พระรามใหเ้ป็นวรรณกรรมพุทธศาสนามีหลายวิธี ไดแ้ก่ การพยายามแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นเรื่องที่มี
มาในพระไตรปิฎก การแสดงให้เห็นว่าเป็นวรรณกรรมชาดก การแทรกความรูห้รือคติเก่ียวกับ
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา และความสมัพนัธข์องวรรณกรรมเรื่องพระรามซึ่งเป็นชาดกพืน้บา้น
ของลา้นนาและกลุ่มชนชาติไทกบัทศรถชาดก แมจ้ะพบว่าโครงเรื่องหลกัคลา้ยกนัอยู่ แต่โครงเรื่อง
ย่อยและรายละเอียดหลายตอนแตกต่างกนั และมุ่งน าเสนอคติธรรมที่แตกต่างกนั กลา่วคือ ทศรถ
ชาดกมุ่งเสนอหลักธรรมเรื่องเดียว คือ ความไม่เที่ยงและเน้นความส าคัญของการตระหนักใน  
โลกธรรม 8 ประการ ส่วนชาดกพื ้นบ้านที่ เป็นนิทานพระรามนิ ยมน าเสนอเรื่องการให้ทาน  
การรกัษาศีล การปฏิบัติภาวนา และเรื่องของกรรม อันเป็นคติธรรมที่เข้าใจไม่ยากเกินไปและ
ปรากฏในวรรณกรรมพทุธศาสนาของทอ้งถิ่นอีกหลายเรื่อง 
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ในสังคมไทย ศิราพร ฐิตะฐาน (2522) ศึกษา รามเกียรติ์ : ศึกษาในแง่การ
แพร่กระจายของนิทาน จากวรรณกรรมลายลกัษณเ์ร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินภาคต่างๆ รวม  
5 ส านวน ไดแ้ก่ 

1. พระลกัพระลาม  รามเกียรติอี์สาน 
2. พระรามชาดก  รามเกียรติอี์สาน 
3. หรมาน   รามเกียรติล์านนา 
4. พรหมจกัร   รามเกียรติล์านนา 
5. รามเกียรติฉ์บบับา้นควนเกย อ าเภอรอ่นพิบลูย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยใชท้ฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน (transmission, dissemination, diffusion) 
ในการศึกษา ผลการศึกษาส าคัญพบว่า เมื่อนิทานเรื่องหนึ่งแพร่กระจายออกจากที่หนึ่งไปสู่  
อีกที่หนึ่ง พบความเปลี่ยนแปลงดา้นเนือ้หา คือ การเปลี่ยนรายละเอียดของเรื่อง การเพิ่มความ 
การลดความ การสบัสนความ และการสลบัความ ปัจจยัที่ท าใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวคือ 
นกัเลา่นิทาน นิทานทอ้งถิ่น และกฎเกณฑข์องนิทาน 

นิทานทอ้งถิ่นเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าใหเ้นือ้หาของส านวนแต่ละทอ้งถิ่นต่างกนั ตวัละคร 
เช่น ม้ามณีกาบ พญานาค ธิดาพญานาค จึงเข้าไปแทรกอยู่ในรามเกียรติ์ส  านวนท้องถ่ินด้วย 
นอกจากนั้นยังมีการผนวกนิทานทอ้งถิ่นเขา้ไป เช่นการผนวกเรื่องสังขศิ์ลป์ชัยเขา้ไปในพระราม
ชาดก รามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินยงัสะทอ้นใหเ้ห็นอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีต่อจิตใจของผูค้นใน
ดินแดนอีสานและลานนา รูปแบบในการเล่าเรื่องของส านวนทอ้งถิ่นอีสานและลานนาลว้นเป็น
นิทานชาดก มีปัจจุบนัวตัถุ การแทรกบุพพกรรมตัวละคร คาถาบาลี และลงจบดว้ยประชุมชาดก 
ตวัละครถูกโยงใหน้บัถือพทุธศาสนา พระรามกลายเป็นพระโพธิสตัว ์พระอินทรผ์ูเ้ป็นเทวดาส าคญั
ในพทุธศาสนาไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างเด่นชดั  

นอกจากนั้นยังพบการเปลี่ยนบรรยากาศของเรื่องให้เป็นท้องถิ่น นิทานพระราม
ส านวนทอ้งถิ่นแสดงใหเ้ห็นถึงความผกูพนักบัวฒันธรรมทอ้งถิ่นอย่างเหนียวแน่นของคนอีสานและ
ลานนา ตั้งแต่ระบบการปกครองสมัยโบราณ ภาษิต ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนประเพณีและ
ระเบียบแบบแผนในสงัคม ตัวละครในเรื่องก็ด าเนินชีวิตตามประเพณีทอ้งถิ่น เช่น เมื่อหนุมานไป
ลงกา ก็กล่าวค าผญาเกี้ยวสาวลงกา ตามแบบหนุ่มอีสานที่เว้าผญาเกี้ยวผู้หญิง หรือคราวที่
พระราม พระลกัษณ์ กลบัมาจากบาดาลได ้ก็กล่าวถึงพิธีบายศรีสู่ขวัญพระรามและพระลักษณ ์
นอกจากนัน้ชื่อสถานที่และชื่อตัวละครส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อพืน้บา้น และพบการโยงสถานที่ในเรื่อง
กบัสถานที่ทอ้งถิ่น และโยงเหตุการณ์ในเรื่องไปอธิบายปรากฏการณธ์รรมชาติ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็น
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นิสยัที่พยายามใหเ้หตผุลเพื่ออธิบายปรากฏการณ ์ความพยายามในการค าตอบกบัลกัษณะต่างๆ 
ที่เป็นอยู่และลกัษณะที่พยายามโยงนิทานต่างถิ่นใหเ้ป็นนิทานทอ้งถิ่นของตน  

การศกึษาสรุปธรรมชาติการแพร่กระจายของนิทานไดว้่า ในกระแสแห่งการถ่ายทอด
นิทาน จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากทอ้งถิ่นหนึ่งไปสู่อีกทอ้งถิ่นหนึ่ง และจากกาลเวลาหนึ่งไปสู่
อีกกาลเวลาหนึ่ง ย่อมถูกปรบัปรุงและดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและยคุสมยั เพื่อให ้
“เขา้กนัได”้ และ “อยู่รอด” ในทอ้งถิ่นนัน้ๆ เป็นผลใหเ้นือ้หาของนิทานเรื่องเดียวกนัในต่างทอ้งถิ่น
ผิดแผกกนัไป 

ผลการศึกษาส่วนหนึ่งของศิราพร ฐิตะฐาน (2534: 62) จะเป็นแนวทางใหผู้ว้ิจัยใช้
วิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองเล่าศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีสัมพันธ์กับความเชื่อและ
พิธีกรรม ดงัที่กลา่วว่า  

 

ตวัละครใดหรืออนภุาคใดที่ไม่ส  าคญั เรื่องตอนใดที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัเอก
จึงมกัถกูตดัทิง้ รามเกียรติส์  านวนทอ้งถ่ินจึงมีเนือ้หาสัน้กว่าส านวนพระราชนิพนธ์
มาก ตวัละครในรามเกียรติส์  านวนทอ้งถ่ินจึงเหลือแต่ตวัละครส าคญั คือ พระราม                    
พระลกัษณ ์ทศกณัฐ์ สีดา หนุมาน พาลี สคุรีพ และพิเภก ดงันัน้ ในส านวนที่เป็น
นิทานทอ้งถิ่นจึงไม่มีพระพรต พระสตัรุด นางไกยเกษี กุมภกรรณ ส ามนกัขา ฯลฯ 
และแม่ทพัทัง้หลายเช่นที่มีในส านวนพระราชนิพนธ ์เพราะปกติในนิทานพืน้บา้น
ทั่วไปจะไม่มีตัวละครมากตัว จะมีแต่พระเอก นางเอก ผู้รา้ย และคงมีผู้ช่วย
พระเอกอีกตวัหนึ่ง  
 

ในวรรณกรรมลายลกัษณเ์ร่ืองรามเกียรติ์ ผูแ้ต่งยงัไดโ้ยงชื่อสถานท่ีในเร่ืองเขา้กบัชื่อ
สถานที่ในท้องถิ่น ดังเช่นที่ปรากฏใน พรหมจักร ปรัมมเหียร รามลักษณะ และ หรมาน ของ
ภาคเหนือ และ พระรามชาดก ของภาคอีสาน  

พิชิต อัคนิจ ศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ ของลา้นนาไทย 
(2527) พบว่าใน พรหมจักร กล่าวถึง ดอยจิกจอ้ง (ดอยจิกดวงปลี) ปัจจุบนัอยู่ในจงัหวดัเชียงราย 
ใน ปรมัเหียร กล่าวถึง ดอยสะเก็ด ปัจจุบนัอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และใน รามลกัษณะ กล่าวถึง 
ดอยยาหลวง ปัจจุบนัอยู่ในพืน้ที่จังหวดัน่านและจังหวดัพะเยา โดยกล่าวว่าดอยทัง้ 3 แห่งนีเ้ป็น
สถานที่ที่หนมุานไดย้าวิเศษมา  

ศิราพร ฐิตะฐาน (2534: 63) ศึกษา “ลักษณะของความเป็นนิทานในรามเกียรติ์

ส  านวนท้องถิ่น” ใน รามเกียรติ์ส านวนท้องถิ่นไทย การปรับเปลี่ยนและการด ารงอยู่ในชีวิต
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วฒันธรรมทอ้งถิ่นไทย พบว่า การปรบัเปลี่ยนรามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินไทยมีลกัษณะของการโยง
สถานที่ในเรื่องเขา้กับสถานที่ในทอ้งถิ่น อันเป็นลกัษณะของนิยายทอ้งถิ่น (legend) แทรกอยู่ใน
บางตอน เช่น ใน หรมาน เล่าว่าพระรามยกไพร่พลไปตามล าน า้ระหว่างที่กลบัอโยธยา คราวหนึ่ง
หยุดทัพ ณ ที่แห่งหนึ่ง ให้มีการมหรสพ 7 วัน 7 คืน ไพร่พลเป็นสุขใจ “เหมือนดั่งเมืองฟ้า  
ตาวติงสาเทวโลกนัน้ แลสถานที่นัน้ลวดไดช้ื่อว่า ‘นครสวรรค์’ มาตราบเถิงการบัดนีแ้ล” เท่ากับ
การบอกว่าเมืองนครสวรรคเ์ป็นสถานที่ที่พระรามเคยมาตัง้กองทพัอยู่ 

นิยะดา เหล่าสุนทร (2553: 79-89) ศึกษา “ภูมิสถานในเรื่องพระรามชาดก” ใน 
พระรามชาดก พบว่ามีทัง้สถานที่ที่ปรากฏในภาคอีสานและภาคกลางของประเทศไทย ในประเทศ
ลาวและในประเทศกัมพูชา ได้แก่ ดงบังอีเฒ่า ห้วยหลวง แม่น ้าซวยค า ดอนโขง หลี่ผี (ลี่ผี)  
ภูเขาบาโลง ท่ายักษ์ปลูกเรือน แม่น ้าบังมุก วังเวอนกุ่ม หาดแก่งโงก ดอนกาเสก หาดแก่งพง  
ดอนขีค้วาย ดอนหมาไหล แม่น ้าโดน ดอนโดน แม่น ้าบังบาด หาดแก่งสดวก ดอนขีก้ระต่าย  
หาดแก่งอา เมืองขุนขอม (หนองหาน) เมืองหานน้อย แม่น ้าก ่ า เมืองสังเกต ห้วยชุมเพง  
เมืองขวาก่ายปลาหลาย หนองบัวล าภู แม่น ้าโรหิณี  เมืองอัตตปือ ดอนเสี่ยงชู ้ เมืองป่าสัก  
เมืองค าคุณ เมืองสงัคะ เมืองโพธิสตัต์ แม่น ้ามดัตะบอง และเมืองมดัตะบอง เมืองผา้ขาวพนันา 
ภู เขาหลังกา แม่น ้าของหลง แม่น ้าวังซุ่ ง สายน ้าเมา เมืองพิมพาชาดา ธาตุฆ้องหัวอก  
เมืองพษิณโุลก เมืองนครสวรรค ์แม่น า้สกัและเมืองชยันาท ดอยเกา้หนว่ย และ แม่น า้หลุละมาน 

ศิราพร ฐิตะฐาน (2522: 228) ตั้งขอ้สงัเกตไวว้่า “ลกัษณะที่น่าสนใจในรามเกียรติ์

ส านวนทอ้งถิ่นประการหนึ่งคือ นิสยัทีช่อบโยงสถานทีใ่นเรื่องกบัสถานที่ทอ้งถิ่น ซึ่งสะทอ้นความ
พยายามในการใหค้ าตอบกบัลกัษณะต่างๆ ทีเ่ป็นอยู่ และลกัษณะทีพ่ยายามโยงนิทานต่างถิ่นให้
เป็นนิทานทอ้งถิ่นของตน” และเสนอว่า “สถานทีท่ี่อา้งถึงในลกัษณะนีม้ีอยู่มากมายในรามเกียรติ์

ทอ้งถิ่นทุกส านวน แสดงใหเ้ห็นความพยายามในการผสมผสานกลมกลืนนิทานพระรามใหเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของทอ้งถิ่นนัน้ๆ รามเกียรติส์  านวนทอ้งถิ่นของไทยจึงมีลกัษณะทอ้งถิ่นเขา้ไปเจือปนอยู่
มากในหลายรูปแบบและหลายวธิีการ” 

นอกจากนี ้ยงัพบการศึกษารามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินอีกเป็นจ านวนมาก ตัง้แต่อดีต
ถึงปัจจุบนั ทัง้ในเชิงประวติั ภาษา เนือ้หา ตัวละคร การด าเนินเรื่อง ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี  
วิถีชีวิต คณุค่าทางวรรณกรรมและคณุค่าทางสงัคมวฒันธรรม แบ่งเป็น 

การศึกษารามเกียรติ์ส  านวนล้านนา ได้แก่ วรรณกรรมลานนาเรื่องพรหมจักร: 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ของประคอง กระแสชัย (2524) การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับ
ต่างๆ ของลา้นนา ของพิชิต อคันิจ (2527) วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลือ้เรือ่งค าขบัลงักาสบิหวั ของ
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เจริญ มาลาโรจน ์(2529) และ พรหมจักร: การศึกษารามเกียรติ์ฉบับลา้นนาในฐานะวรรณคดี
ชาดก ของวฒุินนัท ์ชยัศรี (2554) 

การศึกษารามเกียรติ์ส  านวนภาคอีสาน ได้แก่ การศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ส านวน
ทอ้งถิ่นอีสาน ของชฎารตัน ์สนุทรธรรม (2528) วรรณกรรมอีสาน: พระลกั-พระลาม ของอภิวฒัน ์
ปรีชาประศาสน ์(2529) บางครัง้ปรากฏในชื่อ “รามเกียรติ์ส  านวนลาว” ไดแ้ก่ รูปแตม้เรือ่งพระราม
ในอีสานและลาว ของสุกัญญา สุจฉายา (2546) พระรามชาดก ของนิยะดา เหล่าสุนทร (2553) 
พระลกัพระลาม ส านวนลาว: วรรณทศัน์ของสจัจิดานนัดะ สะหาย ของคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา 
(2556) และ พระลกัพระลาม (รามเกียรติ์ฉบับลาว) : การน าเสนอภาพแทนอตัลกัษณ์ลาวและ
นเิวศวฒันธรรมลุ่มน า้โขง ของสมยั วรรณอดุร (2557) 

การศึกษารามเกียรติ์ส  านวนภาคใต ้ไดแ้ก่ รามเกียรติก์บัวรรณกรรมทอ้งถิ่นภาคใต ้
ของฉนัทสั ทองช่วย (2522) 

มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างส านวนภาคเหนือกับภาคใต ้ไดแ้ก่ การศึกษา
เปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับลานนาและฉบับภาคใต้ ของฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ (2522) และ
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างส านวนภาคเหนือกับภาคอีสาน ไดแ้ก่ การศึกษาเปรียบเทียบ
รามเกียรติฉ์บบัลา้นนาเรื่องพรหมจักรและรามเกียรติ์ฉบับอีสานเรื่องพระลกั-พระลามเชิงคติชน
วทิยา ของสมมาตร พกัตรว์ฒันการ (2549) 

นอกจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในด้านองค์ประกอบทางวรรณกรรมและด้าน  
คติชนวิทยาแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบการศกึษาเชิงเปรียบเทียบ โดยเนน้วิเคราะหผ์่านตวัละคร ทัง้ดา้นที่มา 
ลกัษณะ คุณสมบติั การสรา้งและกลวิธีการน าเสนอตัวละคร โดยใชว้รรณกรรมลายลกัษณ์เรื่อง
รามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินต่างๆ ไดแ้ก่ ส  านวนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ้และบางงานใชก้ลุ่ม
ขอ้มลูภาคตะวนัตกเพิ่มเติมดว้ย ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หนมุานในรามเกียรติฉ์บบัต่างๆ ของพัชลินจ ์
จีนนุ่น (2547) อัตลักษณ์ของนางสีดาในรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ ของไทย ของศิวดล วราเอกศิริ 
(2559) และ การศึกษาเปรียบเทียบตวัละครทศกณัฐ์ในรามเกียรติ์ฉบบัต่างๆ ของชลลดา มงคล 
(2560) 

ผูวิ้จยัพบว่าท่ีผ่านมามีตวับทวรรณคดีลายลกัษณเ์ร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ินท่ีใช้
ศกึษา สรุปไดด้งันี ้

ส านวนล้านนา ได้แก่ พรหมจักร หรมาน (หอรมาน) ปรมัเหียร (ปรัมมเหียร)  
รามลกัษณะ ลงักาสบิหวั (ลงักาสบิโห) และ อสุสาบารส 

ส านวนภาคอีสาน ไดแ้ก่ พระลกัพระลาม พระรามชาดก และ ควายทวัระพ ี
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ส านวนภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ รามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน 
ส านวนภาคใต้ ได้แก่ รามเกียรติ์ฉบับบ้านควนเกย รามเกียรติ์ฉบับวดัท่าแค 

ราชาพลิาป คดิถงึสดีา ฉบบัวดัปรางหมู่นอก และ พาลสีอนนอ้งค ากลอน ฉบบับา้นบ่อดาน  
การศึกษารามเกียรติ์ส  านวนภาคตะวนัตกและส านวนภาคใตบ้างส านวนยงัพบว่ามี

ความคลา้ยคลึงกบัส านวนราชส านัก เช่น รามเกียรติฉ์บบัวดัขนอน ราชาพิลาป คิดถึงสีดา ฉบบั
วดัปรางหมู่นอก พาลสีอนนอ้งค ากลอน ฉบบับา้นบ่อดาน  

กลา่วไดว่้า รามเกียรติส์  านวนทอ้งถ่ิน ประเภทวรรณกรรมลายลกัษณ ์เป็นกลุม่ขอ้มลู
ที่มีการศึกษาค้นคว้าในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียดองคป์ระกอบทางวรรณกรรม คุณค่าทางวรรณกรรมและสงัคมวัฒนธรรม การศึกษา  
ในเชิงเปรียบเทียบ และการศึกษาในบริบททางสังคมวัฒนธรรม การศึกษาส่วนใหญ่ยังนิยมใช้
รามเกียรติ์ฉบบัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งถือว่าเป็น
ฉบบัที่มีเนือ้ความครบถว้นสมบรูณท์ี่สดุในการเปรียบเทียบอีกดว้ย 

2.1.4 วรรณกรรมการแสดง 
ในสังคมภาคกลางและภาคตะวันตกปรากฏรามเกียรติ์ส  านวนท้องถ่ินในรูปแบบ                          

บทประกอบการแสดงเป็นจ านวนมาก เช่น บทประกอบการแสดงหนงัใหญ่ บทประกอบการแสดง                
หนังตะลุง บทประกอบการแสดงโขนสด บทประกอบการแสดงโขนชักรอก และบทประกอบ  
การแสดงหุ่นละครเล็ก 

บทประกอบการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เช่น ตอนหนุมานเข้า
ปราสาทนางบุษมาลี ตอนศึกทศกณัฐ์ครัง้ที่ 5 ตอนหนุมานอาสาไปเอากล่องดวงใจ ตอนทศกัณฐ์
สั่งเมือง ตอนศกึบรรลยักลัป์  

บทประกอบการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง เช่น ตอนพระบุตร 
พระลบประพาสป่าจบัมา้อปุการ 

บทประกอบการแสดงหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี เช่น ตอนศึกทศกณัฐ์
ครัง้ที่ 5 

บทประกอบการแสดงหนังใหญ่วัดตะกู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ตอนศึก  
อินทรชิต 

บทประกอบการแสดงหนังใหญ่ของครูวีระ มีเหมือน จังหวัดอ่างทอง เช่น ตอนศึก
ทศกณัฐ์ครัง้ที่ 5 (ศกึใหญ่) ตอนนางดาว ตอนเกสรมาลา ตอนอินทรชิตถกูศรกินนม 
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บทประกอบการแสดงหนังตะลุงภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ตอนศึก
อินทรชิต ตอนศึกพรหมาสตร ์ตอนพาลีสอนนอ้ง ตอนหนุมานเกีย้ววานริน ตอนอินทรชิตแผลงศร
นาคบาศ ตอนพระรามเอย (ตอนสีดาวาดรูปทศกณัฐ์) 

บทประกอบการแสดงหนังตะลุงภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี เช่น ตอนชุบศร
พรหมาสตร ์ตอนมงักรกณัฐ์ขดัตาทพั ตอนชบุศรนาคบาศ  

บทประกอบการแสดงโขนสด เช่น ตอนศึกพญาไมยราพ ตอนศึกทา้วอุณุราช ตอน
ตรีเนตรตรีจกัร  

บทประกอบการแสดงโขนชกัรอก เช่น ตอนถวายลิง 
บทประกอบการแสดงหุ่นละครเล็ก เช่น ตอนจองถนน ตอนนางลอย ตอนไมยราพ

สะกดทพั 
มีงานท่ีศึกษาบทการแสดงเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะขอ้มูลคติชนท่ีแสดงและสืบทอด

โดยชาวบ้าน เช่น วรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ของผะอบ 
โปษะกฤษณะ (2520) หนงัใหญ่วดัตะกู อ าเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ของสมพันธุ ์
เลขะพันธุ์ (2523) วรรณกรรมประกอบการเล่นหนงัตะลุง (ภาคกลาง) ของผะอบ โปษะกฤษณะ 
and สวุรรณี อดุมผล (2533) การสบืทอดการพากย-์เจรจาหนงัใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติข์องครู
วรีะ มีเหมือน ของรตันพล ชื่นคา้ (2554) คณะค านาย: การสรา้งภาพลกัษณ์และการปรบัประยุกต์
เรื่องรามเกียรติ์ในการแสดงหุ่นละครเล็ก ของชุติมา เลิศนันทกิจ (2558) โขนสดคณะประยุทธ  
ดาวใต:้ การสืบทอดและการสรา้งสรรคเ์รื่องรามเกียรติใ์นสงัคมไทยร่วมสมยั ของชวพนัธุ ์เพชรไกร 
(2559) 

ผูว้ิจัยพบว่าบทประกอบการแสดงบางประเภท เช่น หนังใหญ่ หุ่นละครเล็ก มีการ
คดัลอกบทจากบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนราชส านกัมาปรบัใชใ้นการแสดง แต่ส่วนท่ีเป็นบท
เจรจามกัมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไป ดว้ยมีการสอดแทรกคติความเชื่อและบทตลกขบขนัแบบ
ชาวบา้นเขา้ไปเพื่อความสนกุสนาน 

จากการทบทวนภูมิหลังการศึกษารามเกียรติ์ส  านวนท้องถ่ิน ทั้งประเภทต านาน
สถานที่ นิทานมขุปาฐะ วรรณกรรมลายลกัษณ ์และวรรณกรรมการแสดง พบว่ายงัไม่มีการศึกษา
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นขอ้มลูคติชนเก่ียวกับรามเกียรติ์อีกประเภท
หน่ึงท่ีสืบทอดอยู่ในทอ้งถ่ิน ผูวิ้จยัจะไดน้ าผลการศึกษารามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งไปใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห ์เพื่อใหเ้ห็นวิธีคิดของชาวบา้นในการผูกโยงเรื่องเลา่ ศาลและพิธีกรรม
กบัความศกัดิส์ิทธิ์ของตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์
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2.2 การศึกษาเร่ืองความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ ์ 
ผีอารกัษ์ (guardian spirits) เป็นผีที่ปกปักรกัษาใหค้วามปลอดภัยกับผูค้นในขอบเขต

ของพืน้ที่ (territorial spirits) (ศิราพร ณ ถลาง, 2555: 45) บางแห่งเรียกว่าผีเจา้ที่ ซึ่งอาจมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผีบรรพบุรุษหรือผีวีรบุรุษในระดับชุมชนหรือในระดับเมือง ในสังคมไทยมี
ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกบัผีอารกัษ์หรือผีเจา้ที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาค แต่มีชื่อเรียกแตกต่าง
กันไป งานศึกษาคน้ควา้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับผีอารกัษ์ชิน้ส  าคัญ คือ เมืองสวรรค์
และผีสางเทวดา ของเสฐียรโกเศศ ที่ใหร้ายละเอียดการนบัถือ คติความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจน
เปรียบเทียบกบัคติการนบัถือผีของอินเดียและจีนไวด้ว้ย 

เสฐียรโกเศศ (2515: 308-311) กล่าวถึงการแบ่งประเภทของผีว่ามี 2 พวก คือผีดีและ 
ผีรา้ย ผีดีมักมีใจเป็นกลาง ถ้าคนมีความกลัวเกรง แสดงความเคารพ ขอความคุม้ครองหรือขอ  
สิ่งต่างๆ ท่านก็มกัช่วยเหลือให ้แต่หากท าใหโ้กรธก็อาจใหโ้ทษได ้สว่นผีรา้ย ผีเลว หรือผีชัน้สามญั 
ซึ่งมีอยู่ทั่วไป บางครั้งเรียกว่า ภูตผีปีศาจราชทูต ผีพวกนี ้ดุรา้ยและให้โทษ ผู้คนจึงเกรงกลัว
มากกว่าผีจ าพวกอ่ืน 

จากการคน้ควา้ของเสฐียรโกเศศ พบว่ามีการจดัแบ่งประเภทผีดีไวร้วม 3 กลุม่  
กลุม่ที่ 1 คือ ผีฟ้าหรือเทวดา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. วิสุทธิเทพ ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ หรือพระอรหันต ์เพราะมีความบริสุทธิ์เหมือน
เทวดา 

2. สมมติเทพ ไดแ้ก่ พระเจ้าแผ่นดิน เพราะมีอ านาจดุจเทวดาหรือเท่ากับเป็น
เทวดา 

3. เทวดาอยู่บนฟ้าจรงิๆ ซึ่งมีชาติชัน้วรรณะแบ่งออกเหมือนมนษุยเ์ช่นเดียวกนั 
กลุ่มที่ 2 คือ ผีฟ้าและเทพารกัษ์ เป็นพวกอยู่ในอากาศ ซึ่งไม่ใช่เมืองฟ้าแท ้อยู่ตาม

ป่าตามเขา ในถ า้ในน า้หรือบนต้นไม้ อยู่ในบ้านในเมืองในที่บางแห่ง ผีจ าพวกนีบ้างทีเรียกว่า
เทวดา และบางทีก็เรียกว่าผี เป็นจ าพวกผีเทวดา ถา้สิงสถิตหรืออยู่ ณ ที่ใด และเป็นเจา้ของหรือ
เป็นใหญ่ ณ ที่นั่น ก็เรียกว่าเจา้นั่นเจา้นี่ เช่น เจา้ที่ เจา้ทุ่ง เจา้ท่า เจา้ป่า เจา้เขา เป็นตน้ จดัว่าเป็น
พวกเทวดาชั้นต ่า เพราะไม่ได้อยู่บนเมืองฟ้า ถ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นใหญ่ ณ ที่ใดโดยเฉพาะ  
ก็เรียกว่าเป็นเทวดาได ้แต่เติมค าว่าอารกัษ์ แปลว่าผูร้กัษาเขา้ดว้ย เป็นเทวดาอารกัษ์ หรือควบกนั
เป็นค าเดียวว่าเทพารกัษ ์ผีชนิดนีจ้ดัเขา้อยู่ในพวกผีธรรมชาติ 

กลุ่มที่ 3 คือ ผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ ผีปู่ ย่าตายาย หรือผีบรรพบุรุษนัน้แต่เดิมเป็น
คน เมื่อตายแลว้ก็ยังคงสิงสถิตอยู่ในเรือน บางครัง้เป็นผีญาติผูใ้หญ่ในครอบครวั ส่วนผีวีรบุรุษ  
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แต่เดิมเป็นคนเหมือนกัน มักเป็นคนเก่งกล้ามีวิชาความสามารถ คนทั้งหลายให้ความเคารพ  
ย าเกรงเมื่อตายแลว้ คนทัง้หลายก็ยงัคงใหค้วามเคารพย าเกรงอยู่ เมื่อกลายเป็นผี ก็มีผูก้ราบไหว้
บชูา 

เสฐียรโกเศศยังไดก้ล่าวถึงคติการปลูกศาลและลกัษณะของศาลพระภูมิเจา้ที่ ศาลหรือ
หอผีประจ าหมู่บา้น หรือพระภูมิบา้น และศาลหรือหอผีประจ าเมือง หรือพระภูมิเมือง ว่ามีความ
แตกต่างกนัดงันี ้

1. ศาลพระภูมิเจ้าที ่ 
การตัง้ศาลพระภมูิจะตัง้กนัเองไม่ได ้ตอ้งมีผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูรู้ม้าท าเป็นพิธีให ้ถา้

ท าไม่ถูกพิธีหรือตั้งศาลใกล้ชิดเรือน เงาเรือนทับได้ พระภูมิก็ไม่มาอยู่คุ้มครองให้ เมื่อถึงวัน
ครบรอบปีที่ตัง้ศาลก็ตอ้งมีบตัรพลีสงัเวยประจ าปี ในต ารากล่าวว่า ถา้ไดท้ าก็จะเกิดความสขุสวสัดี
และความร่มเย็นแก่ผูท้  าและผูท้ี่อยู่ที่นั้น การสังเวยนีเ้ห็นทีแต่ เดิมจะท ากันในวันขึน้ปีใหม่ เช่น 
ในวนัสงกรานตเ์ป็นตน้ ยงัมีเคา้ใหเ้ห็นอยู่ ดงัที่ยงัท ากนัอยู่ในบางทอ้งถิ่น 

2. ศาลหรือหอผีประจ าหมู่บ้าน หรือพระภูมิบ้าน 
ศาลหรือหอผีประจ าหมู่บา้น มักสรา้งไวต้รงปากทางที่จะเขา้หมู่บา้น ที่ตรงนั้น

บางหมู่บา้นสรา้งเป็นประตู คือ ปักเสาสองขา้งและท าขื่อพาดขวางไวท้ี่ดา้นบน ไม่มีประตูส  าหรบั
เปิดปิด เรียกประตูอย่างนีว้่าขื่อบา้น ที่ปลูกศาลหรือหอผีประจ าหมู่บา้นไวท้ี่ขา้งปากทางขื่อบา้น  
ก็คงปอ้งกนัผีมาแขกคือแปลกมาจากที่อ่ืนนั่นเอง (เสฐียรโกเศศ, 2515: 342-343) และกลา่วว่า 

 

เมื่อสรา้งบา้นปลกูเรือนแลว้ก็ตัง้ศาลหรือหอผีขึน้ไวป้ระจ าบา้น เพื่อใหผ้ี
หรือเทวดาซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของที่นั้น เป็นที่อยู่  และท าพลีบูชาเซ่นไหว้ตาม
กาลเวลา ผีหรือเทวดาก็จะคุม้ครองเราใหเ้กิดความสขุ ความสบาย ผีหรือเทวดา
ซึ่งอยู่ในศาลนีเ้รียกว่าพระภูมิเจ้าที่ หรือเรียกเป็นเฉพาะว่า พระภูมิบ้าน บ้าน  
ในที่นีใ้นค าเดิมของภาษาไทยหมายถึงที่เราเรียกว่าหมู่บา้นเด๋ียวนี ้เช่น บา้นหมอ้ 
บา้นนา เป็นตน้ ส่วนที่อ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่หมู่บา้น ก็มีพระภูมิซึ่งมีศาลแยกเป็นประจ า
กนัไป 
 

พระภูมิบา้นเป็นผูใ้หค้วามคุม้ครองแก่สมาชิกที่อยู่ในหมู่บา้น นอกจากพระภูมิ
บา้น คนไทยยงัเชื่อพระภมูิเจา้ที่ในที่อ่ืนๆ อีก รวมทัง้สิน้ 9 องค ์ดงัปรากฏใน ต าราพระภูมิเจา้ที ่คือ 
1. พระภูมิวัด 2. พระภูมิบ้าน 3. พระภูมิประตูและบันได 4. พระภูมิ เรือนหอ 5. พระภูมิยุ ้ง  
6. พระภูมินา 7. พระภูมิสวน 8. พระภูมิลาน 9. พระภูมิโรงเลีย้งสตัวเ์ช่นวัวควาย พระภูมิเหล่ านี ้
ล้วนเป็นพี่น้องกัน แต่ชื่อบิดามารดาในต าราต่างๆ ไม่ได้ปรากฏเป็นชื่อเดียวกัน แม้แต่ชื่อของ  
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พระภูมิทัง้หมด ส่วนมากก็ไม่ตรงกันมีเพียงชื่อของพระภูมิบา้นคือ พระชยัมงคล เท่านัน้ที่ตรงกัน 
พระภูมิบางองคม์ีชื่อครึ่งอินเดียครึ่งไทย เช่น ชื่อว่าพระเยาวแผว้ เป็นต้น การที่มีพระภูมิจ านวน
มากถึง 9 องค ์แสดงว่าที่ตรงไหนถือว่าส าคญั ที่ตรงนัน้ก็มีพระภูมิประจ ารกัษาอยู่ แต่ก็ไม่ใคร่เห็น
ท าเป็นศาลขึน้ไวเ้ป็นประจ าตามปกติ นอกจากพระภูมิบา้นและพระภูมิสวน ที่อ่ืนซึ่งตอ้งการจะท า
พิธีพลีบชูา ก็มกัสรา้งศาลโดยเฉพาะขึน้ชั่วคราว (เสฐียรโกเศศ, 2515: 340-342) 

3. ศาลหรือหอผีประจ าเมือง หรือพระภูมิเมือง 
ผีประจ าเมือง เมื่อสรา้งบ้านแปลงเมืองขึน้ครัง้แรก ก็ตอ้งตั้งศาลไว ้เป็นที่สถิต

หรือที่อยู่ของผีเมือง มกัอยู่ในพืน้ที่บรเิวณเดียวกนักบัศาลพระภมูิเจา้ที่และศาลผีหลกัเมือง บางทีก็
อยู่รวมกัน บางทีก็อยู่แยกกัน ถ้าเป็นผีประจ าบ้านก็เรียกว่าผีเสือ้บ้าน ถ้าเป็นผีป ระจ าเมืองก็
เรียกว่าผีเสื ้อเมือง บางทีก็เรียกว่าผีหลวง และเรียกที่อยู่ตามป่าว่าผีน้อย ต่อมาเมื่อค าว่าผี  
มีความหมายตกต ่าเป็นผีเลวไปแลว้ ผีเสือ้ประจ าเมืองหลวงก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่าพระเสือ้เมือง
(เสฐียรโกเศศ, 2515: 360-361) 

พระภูมิเมือง บางครัง้เรียกว่า หอเจา้ที่ เมือง หมายถึง หอผีหรือศาลหลักเมือง 
บางครัง้เรียกว่าพระภูมิเมืองหลวง นับถือในฐานะพระทรงเมืองคู่กับพระเสือ้เมือง ซึ่งเป็นผีหรือ
เทวดาอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าพระทรงเมืองก็คือหลกัเมือง ซึ่งถือกันว่ามีผีหรือเทวดาสถิตเป็นประธาน
ของเมืองอยู่ (เสฐียรโกเศศ, 2515: 345-346) 

ศิราพร ณ ถลาง (2555: 45) สรุปประเด็นเก่ียวกบัความเชื่อเรื่อง “ผีอารกัษ์” หรือ 
“ผีเจา้ที่” สอดคลอ้งกบังานคน้ควา้ของเสฐียรโกเศศไวต้อนหนึ่งว่า 

 

คนที่พดูภาษาตระกลูไทที่อยู่นอกประเทศไทยและคนไทยในประเทศไทย
ลว้นมีความเชื่อเรื่อง “เจา้ที่” (Lord of the Land) หรือสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีเป็น “เจา้ของ
พืน้ที่” ซึ่งเราอาจเรียกว่าเป็น “ผีอารกัษ”์ เพราะมีหนา้ที่หลกัในการใหก้ารคุม้ครอง
คนในพืน้ที่ใหป้ลอดภัย ซึ่งแจกแจงไดใ้นหลายระดับพืน้ที่ เช่น ผีเรือน พระภูมิ 
เจ้าที่  เป็นอารักษ์ระดับครัวเรือน (house spirits) ผีบ้านซึ่งเป็นอารักษ์ระดับ
หมู่บา้น (village guardian spirits) ซึ่งในภาคต่างๆ มีชื่อเรียกต่างๆ กัน คนไทย
ทางภาคเหนือเรียกว่า เสือ้บ้าน  คนไทลื ้อ คนไทใหญ่ ก็มีผีอารักษ์บ้านที่มัก
เรียกว่า เสือ้บา้น หรือ เจา้บา้น และมักมีการตั้ง หอเสือ้บา้น หรือ ศาลเจ้าบา้น  
ไว้ต้นทางเข้าหมู่บ้านหรือท้ายหมู่บ้านเพื่อปกป้องดูแลผู้คนในเขตปริมณฑล
หมู่บา้น รวมทัง้ดแูลไรน่าของชาวบา้นดว้ย สว่นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและคนลาวมีผีอารกัษ์ระดับหมู่บา้นที่เรียกว่า ผีปู่ ตา ซึ่งก็จะมี ศาลปู่
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ตา ส่วนในระดับเมือง ก็จะมีผี เมือง (city guardian spirits) ทั้งนี ้อาจใช้ค า 
ต่างกันไปในแต่ละกลุ่มว่า ผีเสือ้ เสือ้เมือง หลักเมือง หรือผีมเหศักดิ์ หากเป็น
ระดบัประเทศก็จะมีพระสยามเทวาธิราช 

 

การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับผีอารักษ์ส่วนใหญ่ปรากฏในระดับ  
“ผีอารักษ์บ้าน” และ “ผีอารักษ์เมือง” ดังพบการศึกษาในพื ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย  
มีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีเจา้นาย ซึ่งถือเป็นผีอารกัษ์รูปแบบหนึ่ง การศึกษา
ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีปู่ แสะย่าแสะ เจ้าหลวงค าแดง ผีอารักษ์ต่างๆ ของเมือง
เชียงใหม่ในปัจจุบัน ผีอารักษ์บ้านไม้ลุงขนของชาวไทลื ้อที่อ  าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เทพารักษ์ของล้านนา เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือ  
ผีอารกัษ์เมืองในพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย เช่น คุณปู่ ศรีราชาและคุณปู่ หนุมาน จังหวัด
สมทุรสงคราม เจา้พ่อพระกาฬ จงัหวดัลพบุรี เจา้พ่อหลกัเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
เป็นตน้ 

การศกึษาเรื่อง ประเพณีการทรงผเีจา้นายและบทบาททางสงัคม : กรณีศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่  ของ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545) ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่า ผีเจ้าบ้าน  
ผีเจ้านายและผีเมืองเป็นผีที่อยู่สูงกว่าผีบรรพบุรุษ เป็นผีที่ปกปักรักษาหรือคุ้มครองหมู่บ้าน 
สถานที่ใดสถานหนึ่ง จนถึงระดับเมือง ผีเหล่านีเ้ป็นผีที่มีคนทรงและมีการจัดความแตกต่างหรือ
ความสงูต ่าของระดบัชัน้ เช่นผีที่ส  าคญัที่สดุบางครัง้เรียกว่าผีอะฮกัเมืองหรือผีอารกัษ์ประจ า เมือง
เชียงใหม่ เรียกกันว่า เจา้หลวงค าแดง ถือว่าเป็นอารกัษ์หลวง มีอิทธิพลมากและสถิตอยู่ที่ถ  ้า  
ดอยหลวงเชียงดาว ผีเจา้หลวงค าแดงนี ้แต่ก่อนมาเคยเป็นที่นับถือของบรรดาเจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ เพราะถือว่าเป็นอารกัษ์ประจ าเมืองและมีการเซ่นสงัเวยอย่างใหญ่โต บรรดาผีอ่ืนๆ ซึ่งถือ
กนัว่าอยู่ใตอิ้ทธิพลของเจา้หลวงค าแดงก็จะไปร่วมชมุนมุดว้ย  

ในการศึกษานีไ้ดเ้ลือกผีเจา้นายและมา้ขี่ (หมายถึงคนทรง) มาเป็นกรณีศึกษา 
ประกอบดว้ย 1. เจา้ขอ้มือเหล็ก 2. เจา้พี่แสนแสบ และ 3. ปู่ แสะย่าแสะ โดยศึกษาประวติัโดยย่อ
ของมา้ขี่ สาเหตุของการมาเป็นมา้ขี่ โครงสรา้งการจัดองคก์รและความสัมพันธ์ นอกจากนั้นยัง
วิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงหนา้ที่และบทบาททางสงัคมของการนบัถือผีเจา้นายต่อสงัคมสว่นรวม ต่อระดบั
ปัจเจกชน และความสมัพันธร์ะหว่างผีเจา้นายกบัการรวมศนูยอ์ านาจของรฐั ผ่านพิธีกรรมส าคัญ 
2 พิธีกรรม ไดแ้ก่ 1. พิธีไหวค้รูประจ าปี 2. พิธีเขา้ทรงประจ าวนั แบ่งเป็นพิธีกรรมในการช่วยเหลือ
แก้ปัญหาทางธุรกิจการคา้ พิธีกรรมในการท าเสน่ห ์พิธีกรรมในการรกัษาโรค ตลอดจนวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผีเจา้นายต่างๆ ในพืน้ที่ การขา้มเขตแดน การควบคุมและรายงานความ
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ประพฤติ และการขึน้กับกรุงเทพฯ ตลอดจนความขัดแยง้ในหมู่ผีเจา้นาย กล่าวไดว้่างานศึกษานี ้
เป็นแนวทางใหผู้ว้ิจัยใชเ้ป็นแนวทางการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับโครงสรา้งและการจัดล าดับของ  
ผีอารกัษ์ในแต่ละพืน้ที่ ตลอดจนการวิเคราะหบ์ทบาทของพิธีกรรมที่ตอบสนองทัง้ในระดับบุคคล
และในระดับชุมชน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรฐัหรือเมืองหลวงในฐานะศูนยก์ลางของอ านาจทาง
ความเชื่อและพิธีกรรม 

การศึกษาเรื่อง อารกัษ์บา้น-อารกัษ์เมือง การด ารงอยู่ของความเชือ่และพธิีกรรม
เกี่ยวกบัผีอารกัษ์ในวิถีชีวิตไทย-ไทในปัจจุบนั ของ ศิราพร ณ ถลาง (2555) น าเสนอผลการศึกษา
ความเชื่อเรื่องผีอารกัษ์ในฐานะความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชนชาติไทและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
ดินแดนอษุาคเนย ์และน าเสนอบทสงัเคราะหข์อ้คน้พบในประเด็นความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับ  
ผีอารกัษ์และบทบาทที่ด  ารงอยู่ในสงัคมไทยปัจจบุนั โดยสงัเคราะหจ์ากงานวิจยักรณีศกึษา 2 เรื่อง 
คือ 1. การนับถือผีอารกัษ์ที่บา้นไมลุ้งขน จังหวัดเชียงราย ของชาวไทลือ้ พบความเปลี่ยนแปลง
และการบูรณาการระหว่างความเชื่อของคนไทลือ้และคนไทยวน ดังปรากฏในพิธีส่งเคราะหบ์า้น
และพิธีสืบชะตาบ้านที่ได้รบัอิทธิพลจากคนไทยวน และ 2. การนับถือผีอารกัษ์เมืองเชียงใหม่  
ที่สะทอ้นลักษณะการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับการประนีประนอมทางพุทธศาสนา 
ดังปรากฏในพิธีบูชาเสาอินทขีลและพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ที่พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทใน
พิธีกรรมมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้ยงัพบประเด็นบทบาทหนา้ที่ แบ่งเป็นบทบาททางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 
บทบาทตอบสนองความตอ้งการทางใจในระดบับุคคล และบทบาททางดา้นสงัคม ไดแ้ก่ บทบาท
การเป็นศนูยร์วมคนในชมุชนและการสืบทอดวฒันธรรมของชาติพนัธุ์ 

การศึกษาดงักลา่วยงัไดน้ าเสนอบทอภิปรายอนัเป็นขอ้สงัเกตจากภาคสนามของ
ผูเ้ขียนที่ได้เห็นปรากฏการณ์ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับผีอารกัษ์ในดินแดนชนชาติไทกลุ่ม
ต่างๆ ในหลายแง่มุม ทั้งในประเด็นผีอารกัษ์เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไท การผนวกรวม
ความเชื่อระหว่างใจบา้นกบัเสือ้บา้น การผนวกรวมระหว่างผีอารกัษ ์ผีบรรพบรุุษและผีวีรบรุุษ และ
การใชผ้ีอารกัษ์ในฐานะเป็นสื่อแสดงอตัลกัษณช์าติพันธุ์ในบริบททางสงัคมไทยในปัจจุบนั นับว่า
เป็นบทสังเคราะห์การศึกษาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับผีอารกัษ์ที่ผู ้วิจัยจะได้ใช้เป็น  
แนวทางการวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มลูต่อไป 

การศึกษาเรื่อง พิธีไหวผ้ีเมืองและอ านาจรัฐในลา้นนา และ พิธีเลีย้งผีปู่ แสะ 
ย่าแสะ ใน เจ้าที่และผีปู่ ย่า: พลวัตของความรูช้าวบ้าน อ านาจและตัวตนของคนทอ้งถิ่น ของ
อานันท ์กาญจนพันธุ์ (2555) ในงานศึกษาชิน้แรกเป็นการศึกษาการนับถือผีอารกัษ์ผ่านพิธีไหว้ 
ผีเมือง โดยศึกษาความเชื่อเรื่องผีเมืองในต านานพื ้นเมืองหลายฉบับ เช่น ราชวงศาพืน้เมือง
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เชียงใหม่ ต านานชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานพืน้เมืองลา้นนาเชียงใหม่ ต านานสุวรรณค าแดง  
เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อและพิธีกรรมไหว้ผีเมืองที่ ถือปฏิบัติอยู่ในขณะนั้น  
ผลการศึกษายังพบว่าพิธีไหวผ้ีเมืองเก่ียวพันกับอุดมการณ์ดั้งเดิมของสังคมลา้นนา 3 ส่วน คือ  
เจา้ที่ ขวญั และผีปู่ ย่า เมื่อน ามาผสมผสานในพิธีไหวผ้ีเมืองแลว้ นบัว่ามีความหมายส าคญัในการ
สถาปนาความชอบธรรมให้กับอ านาจรัฐล้านนาในอดีต ต่อมาได้ผสมผสานความเชื่อจาก  
พทุธศาสนาเขา้ไปในพิธีกรรมดว้ย เมื่อลา้นนาถูกรวมเขา้อยู่ในรฐัไทย พิธีเลีย้งผีปู่ ย่าของเจา้เมือง
ไดค่้อยๆ ลม้เลิกไป เหลือเพียงพิธีสืบชะตาเมือง ขณะที่พิธีบชูาเจา้ที่หรืออินทขิลถกูปรบัใหม้าสรา้ง
ความชอบธรรมกบัอ านาจรฐัใหม่ 

ในงานศึกษาชิน้ที่  2 เน้นการตั้งข้อสังเกตเบื ้องต้นทางชาติพันธุ์วรรณาจาก
การศึกษาพิธีไหวผ้ีปู่ แสะย่าแสะ ซึ่งถือเป็นผีอารกัษ์ของเมืองเชียงใหม่ ปู่ แสะย่าแสะในพิธีกรรมนี ้
เชื่อกนัว่าเป็นชาวลวัะ โดยผูเ้ขียนไดพ้ยายามเชื่อมโยงกบัพิธีกรรมของชาวลวัะที่ยงัถือปฏิบติัอยู่ใน
ปัจจุบัน จากการศึกษาพิธีไหว้ผีเสาสะก้างของชาวลัวะที่บ้านดง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  เนื่องจากชาวลวัะเป็นกลุ่มชนดัง้เดิมที่อยู่ในดินแดนแถบนีม้าก่อนคนเมือง ตามคติ
ของคนเมืองถือกนัว่าเป็นเสมือนเจา้ที่ และชาวเชียงใหม่จะแสดงความคารวะในพิธีกรรมส าคัญๆ 
เช่น พิธีเสด็จขึน้ครองราชย์ของเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีตต้องเชิญลัวะมาเดินจูงหมาน าหน้า  
เป็นตน้ ความเชื่อว่าปู่ แสะย่าแสะเป็นชาวลวัะในฐานะกลุ่มชนดัง้เดิมและชาวเชียงใหม่นบัถือเป็น
ทัง้เจา้ที่และผีอารกัษ์เมืองหรือผีเมืองนับว่ามีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดพิธีเลีย้งผีปู่ แสะย่าแสะ  
ซึ่งยงัคงปฏิบติัสืบเนื่องมาจนถึงปัจจบุนั 

การศึกษาเรื่อง ปู่ แสะย่าแสะกบัประเพณีเลีย้งผีเมืองเชียงใหม่ ของอาสา ค าภา 
(2555) พบว่า พิธีเลีย้งผีปู่ แสะย่าแสะมีประวัติความเป็นมาและความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชาติพันธุ์
ลัวะ ซึ่งเป็นกลุ่มชนพืน้เมือง พิธีกรรมดังกล่าวสะทอ้นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่ าง
ความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนา และระหว่างกลุ่มชนพื ้นเมืองเก่ากับกลุ่มชนใหม่ กลายเป็น
พิธีกรรมธรรมเนียมปฏิบติัประจ าปีของชาวเมืองเชียงใหม่มาตัง้แต่อดีต ในอดีตการเลีย้งผีปู่ แสะ  
ย่าแสะถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเลีย้งผีเมือง ถือปฏิบติักันในหลายพืน้ที่ของเมืองเชียงใหม่ ในช่วง
เวลาระหว่างเดือนแปดถึงเดือนเก้าของภาคเหนือ พิธีกรรมเลีย้งผีปู่ แสะย่าแสะเริ่มเลือนหายไป
ตัง้แต่สมัยรชักาลที่ 5 เป็นตน้มา จากกระบวนการรวมศนูยอ์ านาจ ส่งผลใหป้ระเพณีพิธีกรรมของ
ชุมชนมีบทบาทน้อยลง ขณะเดียวกัน ชาวบ้านยังคงสืบทอดการเลี ้ยงผีปู่ แสะย่าแสะม า 
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบนัในพืน้ที่ต  าบลแม่เหียะ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณนอกเมืองเชียงใหม่ เรียก
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พิธีกรรมดังกล่าวว่า “เลีย้งดง” เพื่อถวายเคร่ืองเซ่นไหวแ้ด่ปู่ แสะย่าแสะในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
พืน้ที่เป็นประจ าทกุปี  

การศึกษาเรื่อง เทพารกัษ์ลา้นนา: จากหอผีสู่รูปป้ันศาลเจา้และอนุสาวรีย์ ของ
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2560) พบว่าเทพารกัษ์ของล้านนาที่มีการเปลี่ยนจากหอผีมาเป็นรูปป้ันใน 
ศาลเจา้และอนุสาวรีย ์จ านวน 4 องค ์คือ ขุนหลวงวิรงัคะ เจา้หลวงค าแดง เจา้พ่อขอ้มือเหล็กและ
เจ้าหลวงเมืองล้า ในพื ้นที่  13 ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ล  าปาง เชียงราย พะเยาและน่าน  
มีพัฒนาการสมัพนัธก์ับการเกิดขึน้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและบริบทของการพัฒนาและ
การท่องเที่ยวท่ีชมุชนเปิดสูโ่ลกภายนอกมากขึน้ ในดา้นหนึ่งท าใหผู้ค้นในชุมชนสามารถสมัผสัและ
เขา้ถึงองคเ์ทพารกัษ์ไดง้่ายขึน้ เป็นที่รบัรูข้องคนภายนอกมากขึน้ และก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ทอ้งถิ่น
มากขึน้ แต่ในอีกดา้นหน่ึงกลบัลดทอนความศกัดิส์ิทธิ์และความส าคญัของพืน้ท่ีและองคเ์ทพารกัษ์
ลงไป ท าใหเ้กิดการช่วงชิงและความขัดแยง้กันมากขึน้ในกลุ่มของผูค้นและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะในบริบทของการท่องเที่ยวและการกระจายอ านาจการปกครองเขา้สู่ทอ้งถิ่น การสรา้ง
ศาลเจา้และอนุสาวรีย์องค์เทพารกัษ์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงและสรา้งผลงาน
เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการไดร้บัเลือกตัง้ของนกัการเมืองและกลุม่ผลประโยชนท์อ้งถิ่น จนท าให้
บทบาทของผูน้  าพิธีกรรมที่มีมาแต่เดิมนัน้ถกูลดความส าคญัลงไปอย่างมาก 

ขอ้มลูการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม และบทบาทของพิธีกรรมเก่ียวกบัผีอารกัษใ์น
พื ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งผีเจ้าหลวงค าแดง ผีอารักษ์บ้านไม้ลุงขน ผีอารักษ์เมือง
เชียงใหม่ ผีปู่ แสะย่าแสะ ตลอดจนเทพารกัษ์ลา้นนาเป็นแนวทางแก่ผูว้ิจัยในการศึกษาวิเคราะห์
ความเชื่อ พิธีกรรม และบทบาทของพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะ 
ผีอารกัษ์ของชุมชนในพืน้ที่ภาคกลาง ซึ่งอาจพบประเด็นส าคัญที่คลา้ยคลึงหรือแตกต่างกันตาม
บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของแต่ละพืน้ที่ 

การศกึษา ต านานและพธิีกรรมคุณปู่ ศรีราชา : ภาพสะทอ้นบูรณาการทางสงัคม
วฒันธรรมที่บา้นเขายีส่าร ของวลยัลกัษณ์ ทรงศิริ (2544) พบว่า ต านานคุณปู่ ศรีราชามีบทบาท
และความส าคญัต่อประเพณีพิธีกรรมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยี่สาร ต านานดังกล่าวให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะวีรบุรุษทางวฒันธรรมของชุมชน คือ คณุปู่ ศรีราชา และสภาพการก่อก าเนิด
ชุมชน ซึ่งสะท้อนลักษณะเฉพาะความเป็นชุมชนยี่สารในอดีตได้เป็นอย่างดี ต านานและ  
พิธีกรรมการนบัถือคุณปู่ ศรีราชาในปัจจุบนัมีบทบาทส าคัญในการผสมผสานเชื่อมโยงสงัคมและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น ส่งผลต่อความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนบา้นเขายี่สาร และ
สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแยง้จากการไดร้บัอิทธิพลทางพุทธศาสนา ความทันสมัยตามบริบท
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สังคมปัจจุบัน และการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก ท าให้เกิดการปรบัเปลี่ยนความเชื่อและ
พิ ธีกรรมที่สืบทอดมาแต่อดีต ปัจจุบันพบว่าชุมชนบ้านเขายี่สารใช้ต านาน พิ ธีกรรม และ
ประวัติศาสตรข์องชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ทอ้งถิ่นบา้นเขาย่ีสาร เพื่อนิยามและสืบทอดอตัลกัษณข์องตนเอง 

นอกจากคณุปู่ ศรีราชาแลว้ ในชมุชนย่ีสารยงัมีความเชื่อถือในความศกัดิส์ิทธิ์ของ
คณุปู่ หวัละมาน หรือคุณปู่ หนมุาน อีกดว้ย ซึ่งเชื่อว่าเป็นพี่นอ้งกบัคณุปู่ ศรีราชา หากแต่ในต านาน
ไม่พบว่ามีการระบถุึงคณุปู่ หวัละมานแต่อย่างใด 

วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ (2544) บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับ ศาลคุณปู่ หวัละมาน ไว้
ว่า  
 

ศาลคณุปู่ หวัละมาน หรือศาลคณุปู่ หนุมานมีลกัษณะเหมือนศาลทั่วไป 
สร้างเป็นอาคารไม้ ยกพื ้นสูง มี รูปทรงแบบไทย ภายในศาลมี เจว็ดเป็น
สญัลกัษณแ์ทนคณุปู่ และมีซากหวัจระเขอี้กเป็นจ านวนมาก ในงานประจ าปีที่จดั
ขึน้ในชุมชนตั้งแต่อดีตยังพบว่ามีการเข้าทรงคุณปู่ หัวละมานด้วย ร่างทรงมัก
แสดงอาการคลา้ยลิง สนันิษฐานว่าเป็นการสื่อความหมายถึงลิงหนุมาน ทัง้ยัง
พบว่าชาวบา้นบางส่วนในชุมชนอยากใหป้รบัเปลี่ยนชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคุณ
ปู่  
หนมุาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัและสื่อสารกนัไดดี้ยิ่งขึน้ 

 

และบันทึกเรื่อง พิธีกรรมเข้าทรงคุณปู่ หัวละมาน เพิ่มเติม (2554: 79) ไว ้
ตอนหนึ่งว่า 

 

รา่งทรงของคณุปู่ หวัละมาน หรือคณุปู่ หนมุานเป็นผูช้าย วยัประมาณ 20 
ปีเศษ สาเหตุที่ต้องรบัเป็นร่างทรงเนื่องจากรอดชีวิตจากการประสบอุบัติเหต ุ
ก่อนรบัเป็นร่างทรงชายผูน้ีม้ีอาการเจ็บป่วยบ่อยครัง้เป็นเวลานาน แมไ้ดไ้ปบวช 
อาการเจ็บป่วยก็ยงัไม่หายเป็นปกติ ในที่สดุจึงตอ้งรบัเป็นรา่งทรง 

ในการประทับทรงคุณปู่ หัวละมาน หรือคุณปู่ หนุมาน มักเกิดขึน้ในการ
มารับเครื่องเซ่นสังเวยในงานประจ าปี ไม่มีก าหนดการหรือพิธี ใดๆ ล่วงหน้า 
บางครัง้ลงมาประทับทรงพรอ้มกับการเชิญคุณปู่ ศรีราชา ซึ่งเป็นพี่นอ้งกัน เมื่อ
ประทับทรงแลว้ร่างทรงจะแสดงอากัปกิริยาคลา้ยลิง ชาวบา้นในชุมชนสามารถ
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เขา้ไปพดูคยุสอบถามและขอใหช้่วยปัดเป่าความทุกขร์อ้น ปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอการปกปอ้งคุม้ครองช่วยเหลือจากคณุปู่ ได ้  

 

ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลเก่ียวกับคุณปู่ หัวละมาน หรือคุณปู่ หนุมานที่วลัยลักษณ ์
ทรงศิริ ศึกษาไว้นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู ้วิจัยในฐานะความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือ  
ผีอารกัษข์องชมุชน  

การศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อ ความศรทัธา และพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัดลพบุรี  ของเทวากร ค าสัตย์ (2556) เป็นการศึกษาคติความเชื่อและ
พิธีกรรมเก่ียวกับเจา้พ่อพระกาฬในฐานะอารกัษ์เมืองลพบุรี พบว่าประชาชนจังหวัดลพบุรีและ
จงัหวดัอ่ืนๆ มีความเชื่อต่อเจา้พ่อพระกาฬ จงัหวดัลพบุรี ตามความเชื่อส่วนบุคคล 9 ลกัษณะ คือ 
ความเชื่อว่าเจ้าพ่อเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ความเชื่อว่าเจา้พ่อเป็นที่พึ่งด้าน 
โชคลาภ ความเชื่อดา้นการขอบุตรจากเจา้พ่อ ความเชื่อว่าเจา้พ่อเป็นผูอุ้ปถัมภข์า้ราชการทหาร
และหา้มขอเรื่องไม่ใหถู้กการเกณฑท์หาร ความเชื่อว่าเจา้พ่อท าใหเ้กิดอาชีพ ความเชื่อในเจา้พ่อ
ดา้นเครื่องรางของขลงั ความเชื่อในการแสดงความเคารพเมื่อผ่านศาลพระกาฬ ความเชื่อเก่ียวกบั
เรื่องเล่าของเจา้พ่อ และความเชื่อในการไหวเ้จา้พ่อก่อนบวช อิทธิพลความเชื่อดงักลา่วสมัพนัธก์บั
การประกอบพิธีกรรมทัง้ในระดบัส่วนรวมและส่วนบุคคล กลา่วไดว้่าเจา้พ่อพระกาฬ จงัหวดัลพบุรี
ยงัด ารงอยู่ในความเชื่อและความศรทัธาของชาวลพบุรีและจงัหวดัต่างๆ อย่างไม่เสื่อมคลาย 

การศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อ ความศรทัธา และพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อ
ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ของยุทธนา กิจสภุี (2559) เป็นการศึกษา
คติความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกบัเจา้พ่อหลกัเมืองพระประแดงในฐานะอารกัษ์เมืองพระประแดง 
พบว่าศาลเจา้พ่อหลักเมืองพระประแดงมีความสัมพันธ์กับระบบความเชื่อของประชาชนชาว  
พระประแดง โดยเชื่อว่าสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆ ได้ เช่น อาชีพ การพยาบาล โชคลาภ 
การศึกษา ความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้เกิดพิธีกรรมที่เก่ียวขอ้งกับศาลเจา้พ่อหลักเมือง เช่น พิธี
บวงสรวงท าบุญประจ าปี พิธีบวงสรวงตรุษจีนประจ าปี พิธีร  าเจา้พ่อหลกัเมือง พิธีบวงสรวงวนัเกิด
เจ้าพ่อ พิธีกรรมเหล่านีป้ฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ความเชื่อและพิธีกรรมที่
ปรากฏที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงยังมีอิทธิพลต่อสังคมในด้านต่างๆ คือ ด้านความ
สามคัคีในชมุชน ดา้นศีลธรรมจรยิธรรม ดา้นวฒันธรรมดา้นศาสนา และดา้นการท่องเที่ยว 

ขอ้มลูการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม และบทบาทของพิธีกรรมเก่ียวกบัผีอารกัษใ์น
พืน้ที่ชุมชนยี่สาร จงัหวดัสมทุรสงคราม และผีอารกัษ์เมืองที่จงัหวดัลพบุรีและสมทุรปราการนีเ้ป็น
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ประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยัในการท าความเขา้ใจระบบความคิด ความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือผี
อารกัษใ์นพืน้ที่ภาคกลาง ซึ่งประกอบดว้ยกลุม่คนหลากหลายชาติพนัธุ ์ 

2.3 การศึกษาเร่ืองความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากวรรณกรรม 
การศึกษาเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากวรรณกรรม พบว่ามีทัง้การ

นบัถือในฐานะเทพเจา้ ในฐานะผีอารกัษ์ของเมือง และในฐานะผูน้  าทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ตวัละคร
จากวรรณกรรมเรื่อง รามายณะ เช่น พระราม สีดา ซึ่งเป็นอวตารของพระผู้เป็นเจ้า หนุมาน  
ราวณะและวิภีษณะ เป็นตน้ ตวัละครจากวรรณกรรรมเรื่อง ไซอิ๋ว ไดแ้ก่ เหง้เจีย และตวัละครจาก
วรรณกรรมเรื่อง ขุนชา้งขุนแผน ได้แก่ ขุนแผน มีงานศึกษาหลายชิน้ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพจากตัวละครในวรรณกรรมไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนและบทบาทของตัวละครใน
ฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เช่น ตัวละครหนุมาน มีคติความเชื่อ การสรา้งศาล การประกอบ
พิธีกรรมหลายแห่งในประเทศอินเดีย ตัวละครราวณะและวิภีษณะมีคติความเชื่อ การสรา้งศาล 
การประกอบพิธีกรรมที่ประเทศศรีลังกา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนคติความเชื่อจากฮินดูเป็น  
พทุธศาสนาดว้ย ตวัละครเหง้เจีย มีคติความเชื่อการสรา้งศาลเจา้ การประกอบพิธีกรรม ตลอดจน
การเข้าทรงในหลายพื ้นที่ของประเทศไทย ขณะที่ตัวละครขุนแผนมีการนับถือและการสรา้ง  
ความทรงจ าร่วมดว้ยขอ้มลูคติชนประเภทต่างๆ ในพืน้ที่จงัหวดักาญจนบุรีและจงัหวดัสพุรรณบุรี
อย่างเขม้ขน้ 

การศึกษาเรื่อง Hanuman: The Power-Dispensing Monkey in North Indian ของ 
Leonard T. Wolcott (1978) แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อการนับถือหนุมานในฐานะเทพเจ้า 
องคห์นึ่ง ของกลุ่มผูพ้ดูภาษาโภชบุรีในดินแดนแถบตะวนัตกของรฐัพิหารและแถบตะวันออกของ
รฐัอตุตรประเทศ พืน้ที่ดงักล่าวมีการนับถือหนุมานในฐานะผูเ้ป็นตน้แบบดา้นความกลา้หาญและ
พละก าลงัสมัพนัธก์บัต านานทอ้งถิ่นและวรรณกรรมรามายณะที่มีแพรห่ลาย ในการศกึษาพบว่ามี
ศาลหนุมานเป็นจ านวนมากและปรากฏรูปเคารพภายในศาล นอกจากนั้นยังปรากฏรูปเคารพ  
หนุมานร่วมกับพระรามและพระแม่สีดา และปรากฏในศาลพระศิวะที่เรียกว่า “ศิวาลยั” ดว้ย ผูท้ี่
นับถือเทพหนุมานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย นิยมขอในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ในชีวิต 
ขณะที่ผู ้หญิงนิยมขอให้ช่วยขจัดปัดเป่าความแห้งแล้งของพืน้ที่ ผลการศึกษายังกล่าวถึงศาล  
หนุมานและคติการนับถือหนุมานของกลุ่มคนผู้พูดภาษาโภชบุรีว่ามีการถวายเมล็ดพันธุ์พืช 
ดอกไม ้และขนมหวานที่หนุมานชื่นชอบมีชื่อว่า rot วนัประจ าหนุมานเชื่อว่าเป็นวนัเสาร ์บา้งก็ว่า
วนัองัคาร ผูน้บัถือจะถนู า้มนั หรือชาด หรือดินสีแดงที่รูปเคารพ มีความเชื่อว่าทัง้น า้มนัและผงหรือ
ดินสีแดงเป็นสิ่งท่ีหนุมานโปรดปราน สีแดงบนร่างของหนุมานยังเชื่อมโยงไปถึงหินสีชาดว่ามีฤทธิ์
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ช่วยท าลายหรือบดขยีย้ักษ์ด้วย ในขั้นตอนการบูชาจะมีการกล่าวบทสรรเสริญความงามและ 
ความกลา้หาญของเทพหนมุาน  

การศึกษาเรื่อง Borders Crossed: Vibhishana in the Ramayana and Beyond ของ 
Sree Padma (2019) ศึกษาประวัติและความส าคัญของตัวละครวิภีษณะในประเทศศรีลังกา 
วิภีษณะเป็นหนึ่งในตวัละครส าคญัในวรรณกรรรมเรื่องรามายณะ มหากาพยท์ี่ถือก าเนิดที่ประเทศ
อินเดียและไดร้บัความนิยมในแถบเอเชียใต ้ปัจจุบนัมีลทัธิพิธีบชูาวิภีษณะ (Vibhishana Cult) พบ
เพียงแห่งเดียวที่ประเทศศรีลังกา งานดังกล่าวศึกษาปัจจัยส าคัญทางด้านประวัติศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมที่ท าให้ตัวละครวิภีษณะกลายสถานภาพเป็นเทพเจ้า ผ่านวรรณกรรม ศิลปะ และ  
การนับถือที่วัด ซึ่งปรากฏรูปเคารพทั้งแบบปูนป้ันและภาพเขียนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะที่  
วดัเกลาณียราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Vihara) การนบัถือวิภีษณะในปัจจบุนัอยู่ภายใต้
จักรวาลวิทยาพุทธศาสนาสิงหลและมีความสืบเนื่องกับลทัธิพิธีบูชาราวณะ (Ravana Cult) ผูม้ี
ฐานะเป็นพี่ชายดงัปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามายณะอีกดว้ย 

ผลการศึกษายังพบว่า ตัวละครวิภีษณะในประเทศศรีลังกาได้กลายสถานภาพเป็น
อารักษ์เมืองศรีลังกา กลุ่มผู้นับถือเคารพบูชาในฐานะอารกัษ์กษัตริย์ผู ้เป็นยักษ์หรือรากษส
พื ้นเมือง (native yaksa/ raksasa) ผู้ปกครองเกาะศรีลังกา และกลายเป็นหนึ่งในสี่ของเทพ 
ผูป้กปักรกัษาเกาะศรีลงักาและพระพทุธศาสนา (satara varan devi) เทพทัง้สี่ไดแ้ก่ วิษณ ุ(Visnu) 
สมัน (Saman) วิภีษณะ(Vibhishana) และ สกันธะ (Skanda) ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาสิงหล 
(Sinhala Buddhist religious culture) ยังมีความเชื่ออีกว่าวิภีษณะในฐานะเทพอารักษ์เป็น 
ผูป้กป้องชาวเมืองจากปีศาจ ผูเ้ป็นสาเหตุของโรครา้ยและความโชครา้ย ผูท้ี่นับถือจะไดร้บัการ
บนัดาลความส าเร็จในดา้นชีวิตครอบครวั สุขภาพ โชคลาภ และชีวิตความเป็นอยู่ ทัง้ยังมีคติการ
นับถือในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งซึ่งด ารงอยู่เพื่อคุ้มครองธรรมะของพระพุทธเจ้าและ 
พทุธศาสนาอีกดว้ย  

การศึกษาเรื่อง The Ritualizing of the Martial and Benevolent Side of Ravana in 
Two Annual Rituals at the Sri Devram Maha Vihara in Pannipitiya, Sri Lanka  ข อ ง 
Deborah de Koning (2018) ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับตัวละครราวณะที่ แตกต่างกัน 2 
แนวความคิด คือ ราวณะในฐานะกษัตรยิน์กัรบและในฐานะผูบ้  าบดัรกัษาโรคที่มหาวิหารศรีเทวรมั 
ประเทศศรีลงักา ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของพทุธศาสนาสิงหล ราวณะกลายเป็นวตัถุแห่งการบูชา มีการ
สรา้งรูปเคารพภายในศาลศกัดิ์สิทธิ์ นอกจากนัน้ยงัมีพิธีกรรมบูชาประจ าปี 2 พิธี มีวดัเป็นผูจ้ดัพิธี 
ได้แก่ พิธี maha Ravana nanumura mangalyaya เป็นพิธีขนาดเล็กเพื่อแสดงออกถึงความมี
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เมตตาและบทบาทในการบ าบดัรกัษาโรคของราวณะ และพิธี maha Ravana perahero น าเสนอ
ภาพราวณะถือดาบเป็นอาวุธ ในพิธีมีการใชส้ีแดงและการวางต าแหน่งรูปเคารพบนหลงัช้างเพื่อ
หนุนเสริมภาพราวณะในฐานะกษัตริยน์กัรบ พิธีกรรมทัง้สองไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ในฐานะ
พิธีกรรมประดิษฐ์ (inventing rite) มีการถ่ายทอดผ่านสื่อสงัคมออนไลนใ์นวงกวา้ง เพื่อตอบสนอง
บรบิทการพฒันาสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเชิดชอูารยธรรมโบราณในฐานะเป็นสว่นหนึ่งของ
ความรูส้ึกชาตินิยมและเน้นย า้บทบาทความส าคัญของพุทธศาสนาสิงหลในประเทศศรีลังกา  
ยคุหลงัสงคราม  

การศึกษา เห้งเจีย (ฉี เทียนต้าเสิ้ง) : ลิงในวรรณกรรมที่กลายเป็นเทพเจ้า  ของ 
จรสัศรี จิรภาส (2547) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างมนุษยก์บัลิงในวัฒนธรรมดา้นต่างๆ เรื่องราว
การเดินทางของ ไซอิ๋ว ที่แพร่กระจายในประเทศไทย ซึ่งมาพรอ้มกับความเชื่อและศรทัธาต่อ 
“เห้งเจีย” ตัวละครเอกของเรื่อง ตลอดจนศึกษาชีวประวัติความเป็นมาของตัวละครเห้งเจียใน
วรรณกรรมไซอ๋ิวก่อนและหลงัจากไดร้บัสมญานาม “ฉีเทียนตา้เสิง้”  

การศึกษาพบว่า ตัวละครเหง้เจียในไซอ๋ิวได้กลายเป็น “สตัวเทพ” ที่เสมือนมีชีวิตอยู่ใน
โลกความเป็นจริงและเป็นที่นบัถือบูชาของกลุ่มคนหลากหลายในปัจจุบนั โดยเฉพาะกลุ่มชนทาง
ตอนใต้ของประเทศจีน มีขอ้สันนิษฐานว่าชาวจีนกลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อถือในการบูชาลิงมา
ตั้งแต่อดีตแล้ว เมื่อได้รบัอิทธิพลจากวรรณกรรมไซอ๋ิว จึงได้เกิดการบูชาเห้งเจีย นอกจากนั้น 
ชาวจีนกลุ่มนีย้งัเชื่อถือเรื่องจิตวิญญาณของลิงที่มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัมนษุย ์โดยเชื่อถือกนั
ว่าหากลิงมีอายุได ้100 ปีจะมีพลงัอ านาจวิเศษ กลายเป็นลิงศักดิ์สิทธิ์หรือลิงวิเศษ และหากลิงมี
อายุได ้1,000 ปี จะสามารถกลบักลายร่างเป็นมนุษยไ์ด ้คนจีนที่เชื่อถือคติดงักล่าวจึงมกัไม่ท ารา้ย
ลิง  

ปัจจุบันความเชื่อถือศรทัธาลิงในฐานะเทพเห้งเจย้ไดแ้พร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆ 
ตามที่ชาวจีนอพยพไปยังพืน้ที่ต่างๆ ปรากฏหลักฐานความเชื่อเก่ียวกับเทพเหง้เจียไดเ้ดินทาง
ติดตามไปดว้ย เช่นที่ไตห้วัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร ์และที่ประเทศไทย พบว่ามีการนับถือเทพ
เหง้เจียอย่างแพร่หลาย จึงมีขอ้สนันิษฐานว่า ในประเทศไทยเริ่มมีการนบัถือเทพเหง้เจียพรอ้มกับ
การเดินทางทางทะเลจากทางตอนใต้ของประเทศจีนสู่บริเวณพืน้ที่รอบอ่าวไทย เช่น ที่จังหวัด
สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี นอกจากนั้นยังพบความเชื่อและการอธิบายลักษณะของเห้งเจียอย่าง
มหัศจรรยแ์ละพิสดาร เช่น การเชื่อมโยงสถานที่ส  าคัญในวรรณกรรมไซอ๋ิวกับสถานที่ในประเทศ
ไทย เช่น อุโบสถซีเทียนฝอ จุดหมายปลายทางที่ เห้งเจียเดินทางไปอาราธนาพระไตรปิฎก  
พระอุโบสถลุ่ยอิมยี่  ที่ประทับของพระพุทธ เจ้าในเรื่องกลายมาเป็นชื่อสถานที่ส  าคัญทาง 
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พุทธศาสนาที่วัดพระพุทธบาท สระบุรี ชาวบา้นในพืน้ที่มีความเชื่อว่า วิญญาณที่ล่องลอยตาม
สถานที่ต่างๆ จะตอ้งมาต่ออายุ ดว้ยการประทับตราที่วัดแห่งนี ้เป็นตน้ ความคิดความเชื่อและ  
การเชื่อมโยงสถานที่เหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลทางความคิดของชาวบา้นความเชื่อถือและ
ความแพรห่ลายของเทพเหง้เจียในบรบิทสงัคมไทย 

การศึกษา คติชนเกี่ยวกับขุนแผนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ของ             
พัชนียา บุนนาค (2555) พบว่าคติชนประเภทต่างๆ เก่ียวกับขุนแผนในจังหวัดกาญจนบุรีและ
จงัหวดัสพุรรณบุรีสะทอ้นใหเ้ห็นการนับถือขุนแผนในฐานะวีรบุรุษทอ้งถิ่น โดยจังหวดักาญจนบุรี
เน้นช่วงชีวิตของขุนแผนตอนเป็นทหารและผูป้กครองเมือง ภาพของขุนแผนจึงเป็นนักรบฝีมือดี  
มีวิชาความรูแ้ตกฉานทางการรบและทางไสยเวทวิทยา และเป็นเจา้เมืองผูก้ลา้หาญจงรกัภกัดีต่อ
พระมหากษัตริยแ์ละบา้นเมือง แม้เมื่อเสียชีวิตไปแลว้ ดวงวิญญาณยังคงสถิตอยู่ในพืน้ที่เมือง
กาญจนบุรีเพื่อคอยดแูลปกป้องคุม้ครองลกูหลานซึ่งเป็นคนทอ้งถิ่น ส่วนในจงัหวดัสพุรรณบุรีเนน้
ช่วงชีวิตของขุนแผนตอนบวชเรียน ภาพของขนุแผนจึงเป็นนกัรบผูก้ลา้หาญ มีฝีมือดี ซึ่งไดเ้คยบวช
เรียนที่เมืองสุพรรณบุรีจนมี “วิชาการ” เชี่ยวชาญและแตกฉาน สามารถน าความรูไ้ปรบัราชการ
เป็นทหาร จนสรา้งชื่อเสียงใหแ้ก่ตนเองและเป็นที่เคารพยกย่องนบัถือของผูอ่ื้น 

การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าชาวกาญจนบุรีและชาวสุพรรณบุรีนับถือขุนแผนในฐานะ
วีรบุรุษทอ้งถิ่น เห็นไดจ้ากการสรา้งรูปเคารพขุนแผนและรูปเคารพตัวละครอ่ืนๆ จาก เสภาเรื่อง 
ขุนชา้งขุนแผน ไวส้กัการะในทอ้งถิ่นและปรากฏว่ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากนัน้ ยงัมีการฟ้ืนฟู
และสรา้งขอ้มูลคติชนประเภทอ่ืนๆ เช่น ชื่อสถานที่ วัตถุมงคล จิตรกรรม เพลงพืน้บา้น เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าขุนแผนเคยมีตัวตนอยู่จริงและอยู่ในฐานะที่เป็นบุคคลส าคัญ 
มีวีรกรรมเลา่ขานสืบทอดกนัมา จนคนรุน่หลงัเคารพยกย่อง 

จากการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากวรรณกรรมเป็นประโยชน์
อย่างมากแก่ผู้วิจัยในการท าความเข้าใจความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ในสังคมไทย ดังพบว่าในประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกามีความเชื่อและ 
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครหนุมาน ราวณะและวิภีษณะ โดยนบัถือหนุมานในฐานะเทพฮินด ูและ
นบัถือราวณะและวิภีษณะในฐานะ “ผีอารกัษ์เมือง” ศรีลงักา ผูค้อยปกปักรกัษาบา้นเมืองใหส้งบ
ร่มเย็น ซึ่งน่าจะเป็นความเชื่อดัง้เดิม ก่อนจะกลายเป็นอารกัษ์ในพุทธศาสนาสิงหล ขณะที่เทพ
เหง้เจียก็แสดงใหเ้ห็นคติการนับถือบูชาลิง ท าใหต้ัวละครจากวรรณกรรมกลายเป็นวานรเทพที่มีผู ้
เคารพกราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก และขุนแผนผูม้ีฝีมือและคาถาอาคมก็ไดร้บัการนับถือในฐานะ
ผู้น าทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในพื ้นที่ที่สัมพันธ์กับวรรณกรรม คือ จังหวัดกาญจนบุรีและ
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สุพรรณบุรี ตัวละครขุนแผนยังมีความคาบเก่ียวระหว่างความเป็นตัวละครในวรรณกรรมกับ 
ตัวละครในประวัติศาสตรอี์กด้วย สิ่งที่พบร่วมกันจากข้อมูลความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือ  
ตวัละครจากวรรณกรรมคือ “ความศกัดิส์ิทธิ์ของตวัละคร” เกิดจากพลงัความสามารถหรืออิทธิฤทธิ์

ของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นลิง ยักษ์ หรือมนุษย์ น าไปสู่ความคาดหวังให้พลังความสามารถหรือ
อิทธิฤทธิ์ของตัวละครเหล่านั้นสามารถอ านวยความสุข ความส าเร็จ และความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ผูท่ี้ 
นบัถือได ้

กล่าวโดยสรุป ในบทนี ้ผู ้วิจัยได้กล่าวถึงภูมิหลังการศึกษาเรื่องพิธีกรรมการนับถือ  
ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย 3 หัวขอ้ คือ การศึกษาเร่ืองรามเกียรติ์ส  านวนทอ้งถ่ิน 
การศึกษาเรื่องความเชื่อและพิ ธีกรรมเก่ียวกับผีอารักษ์ และการศึกษาเรื่องความเชื่อและ  
พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากวรรณกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาพิธีกรรมการนับถือ  
ตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทยต่อไป 
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บทที ่3 
ประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิส์ิทธิ ์

จากเร่ืองรามเกียรติใ์นสังคมไทย 

ในบทนี ้ผู ้วิจัยจะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ือง
รามเกียรติใ์นสงัคมไทย รวม 18 ศาล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของศาลตวัละคร
ศักดิ์สิทธิ์ประเภทพระ ประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์ประเภทยักษ์ และประวัติ
ความเป็นมาของศาลตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ประเภทลิง มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิสิ์ทธิ์ประเภทพระ 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบศาลตัวละครศกัดิ์สิทธิ์ประเภทพระ จ านวน 7 ศาล ไดแ้ก่               

ศาลเจา้พระราม กรุงเทพมหานคร ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองขีดขิน จงัหวดัสระบุรี ศาลเจา้พระลกัษณ ์
กรุงเทพมหานคร ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม กรุงเทพมหานคร ศาลเจา้พ่อพระราม-               
พระลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์ จังหวัดสมุทรปราการ และศาล 
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3.1.1 ศาลเจ้าพระราม กรุงเทพมหานคร 
ศาลเจา้พระรามตัง้อยู่ที่บา้นเลขที่ 140 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัเป็นที่ดินส่วนบุคคลของนางวาสนา สขุศรี เดิมตวัศาล
อยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดเชื่อมระหว่างคลองบางใหญ่กับคลองด่าน ฝ่ังตรงขา้มคือ  
ศาลเจา้พระลกัษณท์ี่ตัง้อยู่ภายในวดัปากน า้ ภาษีเจรญิ  

 

 

ภาพประกอบ 1 ศาลเจา้พระราม กรุงเทพมหานคร 
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จากขอ้มูลสัมภาษณ์นางวาสนา สุขศรี (สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2564) พบว่าศาลเจา้
พระรามนีม้ีอายุเก่าแก่นับรอ้ยปี ตัวศาลเดิมมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทย มีโรงเจอยู่ด้านหน้า 
ภายในศาลมีรูปเคารพเทวดาหล่อส าริด สวมชฎา ลักษณะคล้ายเทพารกัษ์ รูปเคารพดั งกล่าว
หายไปเมื่อ พ.ศ. 2508 เนื่องจากถูกขโมย หลังจากนั้นมีเจว็ดไมแ้กะเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ 
ลอยน า้มาติดที่ท่า ชาวบ้านจึงอัญเชิญขึน้บนศาลนับถือในฐานะเจา้พระรามมาจนถึงปัจจุบัน  
ที่ศาลเจา้พระรามในอดีตยังมีป้ายเก่าแก่เขียนขอ้ความเป็นภาษาจีนดว้ย ดังที่นางวาสนา สุขศรี 
(สมัภาษณ,์ 5 กนัยายน 2564) เลา่ว่า 
 

องคเ์จา้พ่อเป็นประเภทเทพารกัษ์ มีแต่ชฎา สงูประมาณเด็ก 5 ขวบ 
เป็นรูปหล่อส าริด หายไปเมื่อปี 2508 คิดว่าขโมยที่เอาไปใชว้ิธีหย่อนลงมา
จากพืน้ศาล คนที่เอาไปสกัพกัก็ตาย ของที่ขโมยไปก็หายไปไหนไม่รู ้เกิดมา
ก็เจอองคน์ี ้เมื่อก่อนไม่มีป้ายเขียนว่าศาลเจา้พระราม แต่รูก้นัเองในชมุชน มี
ป้ายภาษาจีน ไม่มีค าไทย ไม่รูว้่าแปลว่าอะไร แลว้ก็เก่ามากๆ ไม่รูว้่าหล่น
ลอยน า้ไปตอนไหน 

 

รูปแบบการบูชาเจา้พ่อในอดีตพบว่าเป็นการถวายของเซ่นไหวท้ั่วไป เช่น เป็ด ไก่ มีการ               
บนบานเจา้พ่อในเรื่องต่างๆ ถึงปีจะมีงิว้และละครมาแสดงแกบ้น และมีงิว้ถวายเจา้พ่อปีละครัง้
ดว้ย  

เจ้าพระรามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเชื่อถือกันว่าเป็นเทพารักษ์ของชุมชน ในอดีตมีคนจีน 
สามีภรรยามาเช่าพืน้ที่ใกลก้ับศาลอยู่ เป็นร่างทรงเจา้พ่อโกมินทร ์สมยันัน้ไม่พบว่ามีการเขา้ทรง
เจา้พ่อพระราม การนับถือเจา้พ่อสัมพันธ์กับสภาพวิถีชีวิตริมน า้ในอดีต ดังที่นางวาสนา สุขศรี 
(สมัภาษณ,์ 5 กนัยายน 2564) เลา่ว่า 

 

คนขายผกัล่องเรือมาจากต่างจงัหวดั เวลาขายไม่ดีก็มกัมาขอน า้มนต์
จากหน้าศาลไปประพรมเอา เป็นที่ เชื่อถือมากว่าน ้าคลองหน้าศาลเป็น
น า้มนตจ์าก เจา้พ่อ ชาวบา้นนิยมเอาไปประพรมของที่เขาจะขายภายในเรือ  
 

พื ้นที่บริเวณนี ้รูจ้ักกันในชื่อชุมชนศาลเจ้า แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยคนไทยและคนจีน  
มีบา้นเรือนเจา้ขนุมลูนายเรียงรายตลอดสองฝ่ังคลอง ดงัชื่อเรียกคลองบางหลวง นางวาสนาเชื่อว่า
แต่เดิมคงเป็นเจา้ขุนมูลนายสักคนที่ยกที่ดินใหส้รา้งเป็นศาลเจา้ ปัจจุบันพืน้ที่บริเวณนีเ้รียกว่า 
ชมุชนเจา้พ่อเขาตก  มีศาลเจา้พ่อเขาตกและศาลเจา้พ่อไฟอยู่ในละแวกใกลเ้คียงดว้ย  
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ผูว้ิจยัยงัพบว่าในบรเิวณใกลก้บัศาลเจา้พระรามยงัพบเสาหินเก่าแก่ ชาวบา้นเชื่อว่าเป็น
เสาประโคนปักบอกหลกัเขต มีอยู่ 2 ฝ่ัง คือฝ่ังศาลเจา้พระรามและฝ่ังคลองด่าน นอกจากนัน้ยงัมี
ศาลจระเข้และศาลพระภูมิตั้งอยู่ด้านข้างของศาลเจ้าพระรามด้วย การนับถือบูชาที่ศาลเจ้า
พระรามในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นการกราบไหวส้กัการะทั่วไป ในวนัพระชาวบา้นในพืน้ที่บางคนจะ
น าผลไมม้าถวายที่ศาลดว้ย ที่ศาลแห่งนีไ้ม่มีการจดัพิธีกรรมประจ าปี 

 

 

ภาพประกอบ 2 พืน้ที่ตัง้ศาลเจา้พระรามอยู่บรเิวณรมิคลองบางกอกใหญ่ 

 

ภาพประกอบ 3 เสาหินเก่าแก่เชื่อว่าเป็นเสาประโคนปักบอกหลกัเขต 
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3.1.2 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขีดขิน จังหวัดสระบุรี 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขีดขิน หรือศาลเจ้าพ่อคูเมือง ตั้งอยู่ในพื ้นที่นครขีดขินหรือ 

คเูมือง ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เดิมเป็นศาลเล็กๆ สรา้งดว้ยไม ้ชาวตลาด
บา้นหมอไดร้่วมมือร่วมใจรวบรวมเงินบริจาคสรา้งอาคารศาลเจา้พ่อหลักเมือง เมื่อ พ.ศ. 2508  
เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็กฉาบปูนเรียบ ออกแบบเป็นทรงไทย  

 

 

ภาพประกอบ 4 ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง (เมืองขีดขิน) ที่ระลกึเมื่อครัง้สรา้งศาลหลกัเมือง พ.ศ. 2508 

(ที่มา: อวดภาพเก่าเลา่ต านาน อ าเภอบา้นหมอ) 

เหตุในการสรา้งศาลมีเรื่องเล่าสืบมาว่า เมื่อครัง้น า้ท่วมใหญ่ พ.ศ. 2507 เกิดฝนตก
หนักตลอดไม่มีหยุดอยู่หลายวัน น า้ในคลองชลประทาน (คลองชัยนาท -ป่าสัก) หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “คลองใหม่” เอ่อลน้ท่วมสันเขื่อน (คันคลอง) และไหลท่วมบริเวณรอบๆ ต าบลบา้นหมอ 
สว่นช่วงบรเิวณคนัคลองแถวหนา้บา้นตาพกั ช่วงคนัคลองเกิดพงัทลายแหว่งไปบางส่วน มีน า้ไหล
เซาะดา้นล่างทัง้ดา้นนอกและในคลอง เป็นที่น่าสะพรงึกลวัแก่ชาวตลาดบา้นหมอเป็นอย่างมาก 
จ าเป็นตอ้งมีการตอกเสาเข็มไมแ้ละน ากระสอบทรายและดินเขา้ไปอดุ ปลดัเชาว ์บุญมาก ในสมยั
นัน้ไดเ้ป็นผูค้วบคุมดูแลสั่งการ ขณะเดียวกับที่กลุ่มคนแก่ก าลงันั่งคุยกันอยู่แถวตน้มะขามหมู่ 5 
เรื่องเขื่อนคนัคลองจะพัง อยู่ๆ “ยายเขียว” ก็กระโดดลงมานั่งตวัสั่น ผมเปียกชุ่มไปดว้ยน า้บอกว่า 
“กูลอยคออยู่หลายวันแลว้ มึงรูบ้า้งไหมว่าศาลกูน า้ท่วม” ป้าแผว้ บุญมาก จึงใหค้นไปตามปลัด
เชาว ์ บุญมาก ซึ่งก าลงัดแูลเรื่องการตอกเข็มอดุคนัคลองอยู่ ส่งนายผ่อง พยคัโส มาคยุกบัเจา้พ่อ
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ว่า ถา้เจา้พ่อจะเอาอะไรใหร้บัปากใหห้มด ขออย่างเดียวใหน้ า้ลดอย่าใหเ้ขื่อนแตก พอรบัปากเสร็จ
เจา้พ่อท่านก็ออกจากรา่งยายเขียว หลงัจากนัน้น า้ก็เริ่มลดและเขื่อนคนัคลองไม่พงั 

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าอัศจรรยคื์อ ในช่วงที่เขื่อนมีทีท่าว่าจะพังทลายนัน้ ทุกคนที่ดู
การตอกเข็มกันเขื่อนพังแถวคันคลอง มองเห็นงูใหญ่เลือ้ยขวางคลองช่วงที่เขื่อนจะพัง ซึ่งทุกคน
เชื่อว่างูใหญ่นัน้ก็คือเรือเจา้พ่อ แมปั้จจุบนับางคนก็ยังเห็นเรือหงสใ์หญ่ลอยอยู่ในทะเลสาบบา้น
หมอหนา้เมืองขีดขิน 

หลงัจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ชาวตลาดบา้นหมอไดส้รา้งศาลเจา้พ่อหลกัเมืองขึน้ใหม่
โดยยา้ยมาอยู่บริเวณที่โคกที่น า้ท่วมไม่ถึง ชาวตลาดบา้นหมอไดร้่วมมือร่วมใจรวบรวมเงินบริจาค
จ านวน 21,724.50 บาท ท าการก่อสรา้งอาคารศาลเจา้พ่อหลกัเมืองจ านวน 21,046.25 บาท ที่
เหลืออีก 678.25 บาท สมทบสรา้งศาลาพกัรอ้นหนา้ศาล (สภาวฒันธรรมอ าเภอบา้นหมอ จงัหวดั
สระบรุี, 2553: 175) 

ภายในศาลเจา้พ่อหลักเมืองมีรูปป้ันเจา้พ่อหลักเมืองและพญาวานรซึ่งเป็นบริวาร 
ทั้ง 4 ไดแ้ก่ พญาพาลี สุครีพ หนุมาน และองคต สรา้งพรอ้มกับการสรา้งศาลเจา้พ่อ เมื่อ พ.ศ. 
2508 โดย จ.ส.อ.ทองขาว ประภัสสร  องค์เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นปูนป้ันรูปเทพนั่ งบัลลังก์ ทาสี 
ขนาดฐานกวา้ง 16 นิว้ สูง 29 นิว้ ใชเ้ป็นองค์ส  าหรบักราบไหวบู้ชาและส าหรบัแห่แหน นางสิริ
ประภา เทพวิมลเพชรกุล ชาวบ้านบ้านหมอ (สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2563) เล่าว่า เมื่อถึงงาน
ประจ าปี ชาวตลาดบ้านหมอจะอัญเชิญเจา้พ่อหลักเมืองมาประดิษฐานที่ศาลเจา้บ้านหมอใน
ตลาด เพื่อกราบไหวแ้ละเฉลิมฉลองรว่มกบัเจา้องคต่์างๆ  

ภายในศาลยงัมีเสาหลกัเมืองซึ่งเป็นแท่งหินขดุคน้พบที่บา้นผูใ้หญ่อั๋น หลงัโรงน า้แข็ง
บา้นหมอ สมยันายอ าเภอแสวง ศภุชยั เศาวณานนท ์ตัง้อยู่หนา้องคเ์จา้พ่อหลกัเมือง  นอกจากนัน้
ยงัมีการสรา้งรูปป้ันทรพีและทรพา หลงัจากการสรา้งศาลเจา้พ่อหลกัเมืองเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ เกิดมี
การเขา้ร่างขององคท์รพีทรพาให้ป้ันองค์ทรพีทรพาใหด้้วย หลังจากนั้นคนป้ันได้สรา้งองค์ทรพี  
ทรพาโดยป้ันเป็นรูปควายเหมือนควายไถนา 4 ขา ภายหลงั ท่านบอกกบัชาวบา้นว่าใหป้ั้นเป็นรูป
คนหัวเป็นควาย ท่านจึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่ามีการป้ันใหม่จากควาย 4 ขา ที่สลักหน้า
แท่นว่าทรพีและทรพา อย่างละ 1 องค ์และมีคนหวัเป็นควายยืนถือหอกอีก 2 องค ์ต่อมามีการเขา้
รา่งแลว้ขอใหม้ีการป้ันเสือโครง่ในภายหลงัเรียงต่อจากทรพีทรพาหนา้ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองอีกดว้ย 
ภายหลงัปูนป้ันรูปพญาพาลีและองคตถูกคนบา้ทุบและน าไปทิง้ในบ่อน า้ เหลือเพียงสุครีพและ 
หนมุาน 2 องค ์สมยัก่อนยงัมีเศษซากของกรามชา้งที่เก็บไดใ้นนครขีดขินวางอยู่ในศาล แต่ปัจจบุนั
ไม่มีซากเหลือแลว้ เพราะขาดคนดแูล (สภาวฒันธรรมอ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี, 2553: 176) 
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ภาพประกอบ 5 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองที่คเูมือง (เมืองขีดขิน)  

(ที่มา: อวดภาพเก่าเลา่ต านาน อ าเภอบา้นหมอ) 

 

ภาพประกอบ 6 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองขีดขิน จงัหวดัสระบรุี 

ค าว่า “นครขีดขิน” หรือ “เมืองขีดขิน” ในปัจจุบนัเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบา้นเรียกกัน 
นอกเหนือจากค าว่าคเูมืองหรือหลกัเมือง ดว้ยความเชื่อท่ีมาจากเร่ือง “รามเกียรติ์” ว่าเคยเกิดขึน้
ในสมัยก่อนเป็นเวลาที่นานมากจนไม่สามารถอา้งอิงช่วงระยะเวลาที่เกิดขึน้ได้ และคลอ้งจอง
เก่ียวเนื่องกบั “ศาลพระกาฬ” จงัหวดัลพบรุี ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นเมืองของหนมุาน ที่อยู่ใกลเ้คียงกนักบั
เมืองขีดขิน ของพญาพาลีกับพญาสุครีพ โดยเมืองลพบุรีนั้นสรา้งเสร็จ แต่เมืองขีดขินนั้นสรา้ง  
ไม่เสรจ็จึงปรากฏใหเ้ห็นเพียงก าแพงดินที่เป็นสนัค ูที่เรียกว่าคเูมือง สิ่งที่สนบัสนุนความเชื่อในเรื่อง
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รามเกียรติ์อย่างชัดเจนมากท่ีสุดเป็นความเชื่อเร่ืองจิตวิญญาณของชาวบา้นในทอ้งถิ่น โดยจาก
การทรงเจา้เขา้ผีท่ีเน้นย า้ว่าท่ีน่ีคือเมืองขีดขินของเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีเคยเกิดขึน้จริงและมีสถานท่ี
อ้างอิงคือ เมืองขีดขิน จากการเข้าร่างทรงที่เกิดขึน้แม้เจ้าตัวจะไม่เคยเป็นคนทรงเจ้ามาก่อน 
อย่างเช่น ยายหวาน พูลพงษ์ เป็นร่างพญาพาลี ยายบ๊วย นิลประภา เป็นร่างสุครีพ ยายแหยม 
มโนรตัน ์เป็นร่างหนุมาน ยายเตี๊ยม อยู่ล่า เป็นร่างองคต ยายเล็ก ศิริไพโรจน ์เป็นร่างทรพี ยาย
เรือน ศิรพิงษ ์เป็นรา่งพ่อปู่  ยายเขียว บุญยงั เป็นร่างเจา้พ่อหลกัเมือง นางบญุเรือง มีสมมนต ์เป็น
รา่งเจา้พ่อหลกัเมือง และนายศิรชิยั สคุนธวชั (นายเก๋) เป็นร่างเจา้พ่อคเูมือง โดยยายเล็กที่เป็นรา่ง
ทรพีวิ่งจากบา้นไปที่ศาลในเวลานัน้ ยายแหยมเป็นร่างหนุมานตีลงักาได้ แมร้่างกายจะแก่มีอายุ
มากแลว้ (สภาวฒันธรรมอ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี, 2553: 177) 

ในรายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเมืองขีดขิน ต าบลบา้นหมอ 
อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี (2550: 18) ใหร้ายละเอียดของศาลเจา้พ่อหลกัเมืองว่า  

 

ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองตัง้อยู่บริเวณสูงสุดเมืองขีดขิน จากการสมัภาษณ์
นายบุญสง่ เฉลยจนัทร ์อยู่บา้นเลขที่ 21 หมู่ 10 ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ 
จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันท างานเป็นลูกจา้งที่ อบต. กล่าวว่าศาลเจ้าพ่อแห่งนี ้มี
ความศกัดิ์สิทธิ์ ชาวบา้นมกัมากราบไหวก้นัเนืองๆ วนัขึน้ 6 ค ่า เดือน 6 ถือเป็นวนั
บูชาศาล ชาวบา้นจะน าอาหารมาถวาย อาทิ ขนมจีน หัวหมู ไก่ ฯลฯ ของอ่ืนๆ 
ได้แก่ พวงมาลัย นอกจากนี ้ยังมีการเล่นกลองยาวพรอ้มนางร  าถวายเจ้าพ่อ 
จ านวน 9 รอบ สิ่งที่ เจ้าพ่อโปรดเป็นพิเศษ คือ น ้าแดง สองข้างทางเข้าเมือง
โบราณก่อนถึงศาลเจา้พ่อหลกัเมือง พืน้ที่เพิ่งไดร้บัการไถและเริ่มปลกูพืช พบเศษ
ภาชนะ ดิน เผ าจ านวนมาก  ส่ วน ให ญ่ เป็ น เศษภาชนะ ดิน เผาเนื ้อ ดิ น 
(Earthenware) มีทัง้ที่เป็นสว่นขอบปากและสว่นตวัภาชนะ  

 

หลักฐานทางโบราณคดีชิน้ส าคัญที่พบในพื ้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คือ  
เสาหลกัเมือง ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินโบราณ และเทวรูปโบราณจ านวน 6 องค ์สนันิษฐานว่ามี
ความเก่าแก่ร่วมสมัยกับเทวรูปที่ศาลพระกาฬ จงัหวัดลพบุรี ปัจจุบนัมีการน าเทวรูปทัง้ 6 องคไ์ป
ประดิษฐานที่ศาลพระกาฬ ภายในวดัพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ภายในศาลเจา้พ่อหลกัเมืองจึง
เหลือเพียงเสาหลกัเมืองเป็นรอ่งรอยวตัถโุบราณในพืน้ที่  
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ภาพประกอบ 7 เสาหลกัเมืองขีดขิน  

เมื่อพิจารณาประวัติความเป็นมาของศาลและหลักฐานที่พบ ชาวบ้านเชื่อว่า  
องคเ์จา้พ่อหลกัเมืองขีดขิน หรือเจา้พ่อคเูมือง ที่ชาวบา้นต าบลบา้นหมอใหค้วามเคารพศรทัธา คือ 
เจา้พ่อพระราม นั่นเอง เนื่องจากพิจารณาจากบริวารทั้ง 4 ไดแ้ก่ พญาพาลี สุครีพ หนุมาน และ
องคต ซึ่งเป็นพญาวานรบริวารของพระราม ประกอบกับการที่ชาวบา้นมองเห็นงูใหญ่เลือ้ยขวาง
คลองและเชื่อว่างใูหญ่คือเรือเจา้พ่อ ก็สอดคลอ้งกบัคติสตัวพ์าหนะที่ประทบัของพระนารายณ ์คือ 
พญาอนนัตนาคราช ดว้ย ขณะที่องคเ์จา้พ่อหลกัเมืองเป็นปนูป้ันรูปเทพนั่งบลัลงัก์ มีลกัษณะคลา้ย
กบัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม พระมหากษัตริยส์มัยอยุธยาที่ชาวเมืองสระบุรีใหค้วามเคารพนับถือ 
ชาวบา้นในพืน้ที่ใหข้อ้สงัเกตเพิ่มเติมว่า รูปป้ันดงักล่าวที่ศีรษะมียอดมงกุฎและสวมฉลองพระบาท
เชิงงอนดูราวกับเป็นรูปป้ันกษัตริย์ สื่อถึงการเป็นอวตารของพระราม แม้ว่าในความรับรูข้อง  
คนทั่วไปเมืองขีดขินจะเป็นเมืองของพาลีและสุครีพ เฉกเช่นเดียวกับเมืองลพบุรีที่เป็นเมืองของ  
หนุมาน แต่การที่ชาวบา้นสรา้งรูปเคารพบริวารเป็นพาลี สุครีพ หนุมาน และองคต แสดงว่าองค์
เจา้พ่อน่าจะอยู่ในสถานะที่สงูกว่าตวัละครทัง้ 4 อย่างแน่นอน 
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ภาพประกอบ 8 รูปเคารพเจา้พ่อหลกัเมืองขีดขินมีรูปป้ันเจา้พ่อสคุรีพและ 
เจา้พ่อหนมุานอยู่ดา้นขา้ง 

   

ภาพประกอบ 9 รูปป้ันเจา้พ่อทรพาตัง้อยู่บรเิวณดา้นหนา้ของศาล 
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ภาพประกอบ 10 รูปป้ันเจา้พ่อทรพีตัง้อยู่บรเิวณดา้นหนา้ของศาล 

ปัจจุบันพบว่าไม่มีการจัดพิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองขีดขินประจ าปีแล้ว แต่
ชาวบา้นยงันิยมมาสกัการะและถวายเครื่องสงัเวยท่ีศาลเพื่อบนบานในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ 

3.1.3 ศาลเจ้าพระลักษณ ์กรุงเทพมหานคร 
ศาลเจา้พระลกัษณ์ ตัง้อยู่ในสวนกาญจนาภิเษก ภายในวัดปากน า้ แขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สมัยก่อนศาลเป็นอาคารไมห้ลังเก่าๆ เล็กๆ ไม่มีรูป
เคารพ มีแต่ป้ายชื่อ คนส่วนใหญ่มักเอาพวงมาลยัไปหอ้ย เมื่อ พ.ศ. 2560 ไดส้รา้งเป็นศาลใหม่
แทนศาลเดิม และสรา้งรูปเคารพภายในศาลในปีเดียวกัน รูปเคารพภายในศาลปัจจุบันเกิดจาก
นิมิตของสมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย ์(ช่วง วรปญฺุโญ) เจา้อาวาส ดงัที่นางสงกรานต ์คุณภกัดี 
ผูด้แูลศาลเจา้พระลกัษณ ์(สมัภาษณ,์ 20 พฤศจิกายน 2561) เลา่ว่า  

 

หลวงพ่อท่านเล่าว่าถา้อยากจะไดจ้ริงๆ ก็ใหน้ิมิตใบหนา้ใหรู้ ้ท่านจะ
ไดท้ าออกมาถูก เมื่อรูแ้ลว้ท่านก็ไปหาช่างมาหล่อ เป็นรูปลกัษณะอย่างที่เห็น
อยู่ตอนนี ้คนที่มาไหวศ้าลเจา้พระลกัษณ์ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นคนที่มาขอ
โชคลาภ สว่นมากก็จะมาขอหวย ถา้ถกู ก็จะมาท าความสะอาด ซือ้ของมาเซ่น
ไหว ้ 
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ภาพประกอบ 11 ปา้ยเก่าแก่ภายในศาลมีขอ้ความภาษาจีน 

 

ภาพประกอบ 12 ปา้ยดา้นหนา้ศาลระบขุอ้ความว่าศาลเจา้พระลกัษณ์ 
อ าเภอภาษีเจรญิ จงัหวดัธนบรุี  

นางสงกรานต ์คุณภักดี (สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2561) ยังเล่าถึงความศรทัธา
ต่อเจา้พระลกัษณเ์พิ่มเติมว่า  

 

เวลามีงาน หลวงพ่อเลีย้งอาหาร ก็จะตั้งโต๊ะเลีย้ง มีโยมมาเลีย้งให ้
เลีย้งอาหารคนนี่แหละ เวลาวันแม่ วนัพ่อ ส่วนหนึ่งก็จะเลีย้งอยู่นี่ ส่วนหนึ่งก็
จะเลีย้งหนา้วดั แลว้เคยฝันว่าเหมือนมีงานเลีย้ง แลว้ก็เดินไปเห็นคนกลุม่หนึ่ง
คยุกนัขา้งศาล เขาออกมาจากตรงนัน้ คยุกนัว่าเลีย้งอะไรก็ช่าง แต่เจา้อาวาส
ไม่เคยเรียกเลย ซึ่งมันก็จริงนะ ไม่ใช่แต่หลวงพ่อ หลวงพ่อท่านคงไม่รู ้แต่คน
ทั่วๆ ไปก็ไม่เคยเอากับขา้วกับปลาใหก้ิน จากความฝันนี ้ เลยมาเล่าใหห้ลวง
พ่อฟังว่าเมื่อคืนฝันว่าอย่างนี ้หลวงพ่อท่านก็ว่าก็ไม่เคยให้กินจริงๆ ตามที่
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สงัเกตที่มาอยู่นี่เกือบ 30 ปี ก็ไม่เคยหาขา้วหาอะไรใหก้ินจริงๆ แลว้ทีนีม้ันก็มี
หลายๆ อย่าง ท่านก็เลยตอ้งสรา้งตรงนีข้ึน้มาใหม่ แต่ก็ที่เดิมนั่นแหละ 
 

พิธีบวงสรวงจดัขึน้ตอนยกศาล เมื่อ พ.ศ. 2560 มีเครื่องเซ่นไหว ้พวกหวัหม ูบายศรี
และอาหารต่างๆ ไดอ้ัญเชิญรูปเคารพทั้งหมดออกมาก่อน ส่วนใหญ่เป็นกุมารทอง ใครไม่อยาก
เลีย้งก็เอามาปลอ่ย เอามาฝากไว ้กบัพระคอหกัคอขาด แลว้น ารูปเคารพใหม่เขา้ไปตัง้แทน ช่วงที่มี
งานฉลองศาลมลีะครมาร  าถวายดว้ย ปัจจบุนัไม่พบว่ามีงานไหวห้รือบวงสรวงประจ าปีที่ศาลแลว้ 
 

 

ภาพประกอบ 13 รูปเคารพเจา้พระลกัษณภ์ายในศาลมีกุมารทองสะพายแลง่ศร 
อยู่ดา้นขา้ง 2 องค ์

3.1.4 ศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ-์พระราม กรุงเทพมหานคร 
ศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์-พระราม ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟตลาดบางซ่อน  

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พนัโทสชุาติ ยงัสว่าง ผูด้แูลศาล (สมัภาษณ,์ 20 ธันวาคม 2563) เล่า
ถึงประวติัความเป็นมาของศาลเสด็จพ่อปู่ พระลกัษณ-์พระรามว่า  

 

เดิมพื ้นที่นี ้เรียกว่าทุ่งบางซ่อน กินพื ้นที่ถึงวัดเชิงหวายและคลอง
บางเขน พืน้ที่สว่นใหญ่เป็นผืนนา ประมาณรอ้ยละ 90 มสีวนผลไมแ้ละบา้นที่
อยู่อาศัย เดิมขึน้อยู่กับเขตดุสิต เมื่อมีการย้ายเขตการปกครองเปลี่ยนมา
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ขึน้อยู่กบัเขตบางซื่อ คนแต่ก่อนตอ้งการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะการท านา
สว่นใหญ่เป็นนาปีและขึน้อยู่กบัน า้ ซึ่งคาดว่ามีผูใ้หญ่รุ่นเก่านิมิตไดว้่าในพืน้ที่
ต่างๆ ย่อมมีเทพคุม้ครอง จึงสรา้งศาลพ่อปู่ พระลักษณ์-พระรามขึน้มา คน
เฒ่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่า ศาล พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระรามเป็นเทพารกัษ์ของ
บา้นบางซ่อน อายุของศาลประมาณ 100 ปีตน้ๆ ใชช้ื่อว่าพ่อปู่ พระลักษณ์-
พระรามมาแต่โบราณ ตั้งแต่จ าความได้ และมีสององค์เป็นพี่ เป็นน้อง รูป
เคารพเดิมเป็นเจว็ดคู่ เมื่อถึงเวลาฤดูท านาก็จะมีพิธี ช่วงฤดูก่อนท านาจะมี
การแห่รอบชมุชนบางซ่อน ขอใหท้ านาไดผ้ลผลิตสงู  

 

  

ภาพประกอบ 14 ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม กรุงเทพมหานคร 

การจดังานประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระรามในอดีตพบว่าแสดงถึงคติ
ความเชื่อดัง้เดิมจากการแห่เจว็ดรอบชุมชนและการท าบุญเลีย้งพระตามคติทางพทุธศาสนา ดังที่
พนัโทสชุาติ ยงัสว่าง (สมัภาษณ,์ 20 ธันวาคม 2563) เลา่ว่า  
 

มีการเลีย้งพระที่ศาลา ชาวบา้นจะนิมนตพ์ระมาสวดเจริญพระพุทธ
มนตเ์ย็น ในช่วงวันนัน้ก่อนสวดมนตเ์ย็นจะมีการแห่เจว็ดรอบชุมชนบางซ่อน                      
ทุกเสน้ทาง มีขา้วและมะพรา้วเป็นของที่ไดจ้ากการแห่ติดกลบัมาบา้นเสมอ 
ในงานประจ าปีจะมีการตกแต่งศาลอย่างสวยงาม แต่ก่อนมีคณะกรรมการ
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ศาลดว้ย พรอ้มทัง้มีการป้ันดินเป็นรูปววัรูปควายก าลงัไถนาถวายเจา้พ่อ ตก
เย็นชาวบา้นก็จะเอาขา้วหมอ้แกงหมอ้มาถวายพระเต็มศาลา  

 

ชาวบ้านในอดีตส่วนใหญ่ขอพรพ่อปู่ ให้ได้ผลผลิตข้าวสูง ได้ข้าวเต็มเม็ดต่อไร ่ 
ที่ส  าคัญคือ คนที่เดินทางโดยรถไฟและคนที่หาบของมาขายที่ทางรถไฟ พอผ่านศาลจะยกมือไหว้
เสมอ นอกจากนั้นจากขอ้มูลสัมภาษณ์ผูว้ิจัยยังพบเรื่องเล่าอภินิหารที่คนในชุมชนบนบานศาล
กลา่วพ่อปู่ ดว้ย 
 

กรณีนอ้งสาวซึ่งเกิดไฟไหมท้ี่ชุมชนบางซ่อนดา้นหลงั ไฟเขา้ไปชิดฝา
บา้น น้องสาวยกมือไหวน้ึกถึงพ่อปู่ และสกัพักลมก็เปลี่ยนทิศไปอีกทาง และ
ใครที่มีลูกหลานเป็นทหารไปขอท่านว่าอย่าให้ลูกเป็น ผลที่ไดคื้อจะได้เป็น
ทหาร แต่ถา้ขอว่าใหล้กูเป็นทหารจะส าเรจ็ เพราะท่านชอบทหาร แมแ้ต่ตวัผม
เองในช่วงที่จบมธัยม พ่อกบัแม่ไปขอตอนสอบนายสิบก็สามารถเขา้ได ้  

 

ความผูกพนัระหว่างคนบางซ่อนกบัพ่อปู่ ยงัเห็นไดจ้ากในอดีตคนที่จะบวชจะตอ้งน า
กลองยาวมาแห่ไปบอกกล่าวพ่อปู่ ที่ศาล ส าหรบัใครที่บนบานพ่อปู่ ไวจ้ะตอ้งน าละคร โขน หนัง  
ล าตดั ลิเก มาเลน่แกบ้นตรงบรเิวณศาลา และพบว่าเคยมีเหตกุารณป์ระทบัทรงพ่อปู่ ดว้ย  

เมื่อเกิดความเจริญขึน้ในชุมชน ท าใหพ้ืน้ที่แบ่งเป็นสองฝ่ังส่งผลใหบ้้านเรือนของ
ชาวบ้านย้ายไปอยู่อีกฝ่ังหนึ่งตรงกันข้ามกับศาลพ่อปู่  พันโทสุชาติ ยังสว่าง (สัมภาษณ์, 20 
ธันวาคม 2563) เลา่ว่า 

 

คนเฒ่าคนแก่ไม่ยอมใหย้า้ยที่ตัง้ศาล พอมีการสรา้งตกึหลงัใหม่จึงท า
ใหไ้ปบังศาล คนกราบไหวท้ี่ศาลก็ไม่ยอมใหห้ายไป จึงท าการบวงสรวงและ
สรา้งศาลจ าลองเล็กๆ ขึน้ในชุมชนฝ่ังนี ้และยังคงมีการแห่เจว็ดพ่อปู่ ทุกปีจน
ปัจจุบัน ช่วงเวลาที่แห่อยู่ในเดือนธันวาคมของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวัน
อาทิตย ์โดยบอกข่าวผ่านป้าย ส าหรบัศาลจ าลองนีค้นในชุมชนจะน าขา้วมา
ถวายเช่นเดิม บางคนมาจุดธูปจุดเทียนขอพรส่วนบุคคล ของแกบ้นส่วนใหญ่
เป็นหวัหม ูมะพรา้วอ่อน และไข่ตม้ 
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ภาพประกอบ 15 ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระรามจ าลองในซอยชมุชนสขุสนัต ์2 

ผูว้ิจัยพบว่าปัจจุบันภายในศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลักษณ์-พระรามหลังเก่ามีเจว็ด  
2 องค ์แทนเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลักษณ์-พระราม และเจว็ดบริวารหรือองครกัษ์ของเจา้พ่อ 1 องค ์ 
มีรูปฤๅษี 2 องค ์เทวรูปและศร ซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวธุของพ่อปู่  ชาวบา้นในปัจจุบนัที่มาบนบานที่ศาล
เก่านิยมขอพรในเรื่องต่างๆ เช่น ขอลกู ขอใหข้ายที่ได ้ขอใหถู้กรางวลั ขอใหไ้ม่ติดทหาร ของแกบ้น
สว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เหลา้ ไก่ หวัหม ูประทดัและธน ู 

นางพรพิมล บุญส่ง (สมัภาษณ์, 14 มีนาคม 2563) พนักงานบริษัทคงอุดม จ ากัด  
ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณศาลเลา่ว่า “เคยมีคนเห็นชายสงูอายหุ่มสไบสีสม้ด า ดเูป็นเลื่อมๆ คลา้ยกบัชุดฤๅษี 
เชื่อว่าเป็นฤๅษี 2 องค ์ตวัศาลเดิมเป็นศาลไมเ้ล็กๆ อยู่ใตต้น้ไทร ก่อนสรา้งต่อเติมในภายหลงั” 

ทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลักษณ์-พระรามประจ าปีในวันแรม 4 ค ่า 
เดือนอา้ย  ส่วนใหญ่ก าหนดเป็นวนัอาทิตยใ์นเดือนธันวาคมของทุกปี ชาวบา้นจะน าเจว็ดเสด็จเจา้
พ่อปู่ ทัง้สององค ์และเจว็ดบริวารเจา้พ่อแห่รอบชุมชนบางซ่อน จากนัน้จะเป็นพิธีบวงสรวงที่ศาล
และมีการถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆด์ว้ย 
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ภาพประกอบ 16 เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระรามและเจว็ดบริวารหรือองครกัษ์เจา้พ่อ 

 

ภาพประกอบ 17 ปลดัขิกที่ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 
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ภาพประกอบ 18 ร่องรอยของเสาศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระรามของเก่า 

3.1.5 ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ ์กรุงเทพมหานคร 
ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ ตั้งอยู่ในละแวกบ้านใกล้กับวัดทองบางระมาด  

แขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จากการสมัภาษณ์นางมุกดา ไทยหอม ประธานชุมชน
บางระมาด (สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2563) เล่าว่า เป็นศาลที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ทราบประวัติ
ความเป็นมาแน่ชัด เดิมเป็นศาลไมร้ิมน า้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบนัที่ตัง้ของศาลยา้ย
เขา้มาในพืน้ดิน มากขึน้ ตัวศาลปัจจุบนัมีลักษณะเป็นศาลไทยทรงสูง มีบันไดขึน้ ภายในศาลมี
เจว็ดไมคู้่หนึ่ง เชื่อว่าเจว็ดแผ่นยาวคือเจา้พ่อพระราม เจว็ดแผ่นสัน้คือเจา้พ่อพระลกัษณ ์ดา้นขวา
ของศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์เป็นศาลเจา้พ่อก าแหงหนุมาน สรา้งขึน้ภายหลงัส าหรบัเป็น
บริวารเจา้พ่อ ในอดีตจะมีงานประจ าปีที่ศาลช่วงวนัสงกรานต ์มีการละเล่นแม่ศรี อีตกั หมากเก็บ 
มีการร  าถวายมือและละครถวายเจา้พ่อทุกปี แต่ไม่ไดจ้ัดมาราว 40-50 ปีแลว้ คนในชุมชนฉิมพลี
และละแวกวัดทองบางระมาดแต่เดิมใหค้วามเคารพนับถือเจา้พ่อมาก ส่วนใหญ่มักขอพรเจา้พ่อ
เพื่อใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถถวายของบนบานเจา้พ่อไดทุ้กอย่างยกเวน้หวัหม ูและเดิมมี
การประทบัทรงเจา้พ่อพระราม พระลกัษณ ์และหนุมานดว้ย โดยรา่งทรงพระรามเท่าที่จ  าไดจ้ะนุ่ง
โจงกระเบน แสดงกิรยิาท่าทางสภุาพ เรียบรอ้ย ขณะที่รา่งทรงหนมุานจะแสดงกิรยิาโลดโผน  
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ภาพประกอบ 19 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพประกอบ 20 เจว็ดไมคู้่ภายในศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์กรุงเทพมหานคร 

3.1.6 ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษมณ ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์ ตั้งอยู่ภายในวัดราษฎรบ์ูรณะ หรือวัดบางปลา 

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ เมื่อ พ.ศ. 2424 ชาวบา้นบางลาว (บางปลา) 
ไดข้ดุดินขึน้มาเพื่อสรา้งวดั ขณะที่ขดุไดพ้บท่อนไมต้ะเคียน เป็นไมเ้ก่าแก่มีอายหุลายรอ้ยปีจ านวน 
2 ท่อน จึงน ามาพิงไวท้ี่โคนตน้แสมใหญ่รมิคลองบางลาว ชาวบา้นที่พายเรือผ่านไปมาพบเห็นก็จะ
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ยกมือไหวแ้ละบนบานขอโชคลาภและความส าเร็จ ซึ่งชาวบา้นก็จะประสบความส าเร็จตามที่ขอ  
จึงเกิดศรทัธาเลื่อมใสเป็นท่ีเคารพนบัถือ ชาวบา้นทกุคนเรียกท่อนไมศ้กัดิส์ิทธิ์นัน้ว่าเจว็ด 

ต่อมามีผูเ้ขา้ทรง ชาวบา้นจึงถามว่าสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตอยู่ท่ีท่อนไมคื้อใคร ก็ไดร้บั
ค าตอบว่า สิ่งศกัดิ์สิทธิ์นัน้คือ “เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อพระลกัษมณ”์ ซึ่งความศกัดิ์สิทธิ์ของเจา้
พ่อประจักษ์แก่ชาวบ้านบางปลาและชาวต่างถิ่น จึงมีผู ้สรา้งศาลถวาย ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อ
พระราม-พระลกัษมณต์ัง้อยู่รมิคลองบางปลา 

 

 

ภาพประกอบ 21 ภาพถ่ายเก่าศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

ภาพประกอบ 22 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ชาวบ้านบางปลาเล่าว่า เนื่องจากชาวบางปลาในอดีตนิยมท าอาชีพหาปลา เมื่อ
สญัจรไปมาทางน า้จะวักน า้บริเวณหน้าศาลมาประพรมที่เรือ เชื่อว่าจะท าใหห้าปลาไดม้ากเป็น
พิเศษ 

ในวนัที่ 15 เมษายนของทุกปี ชาวบา้นจะท าพิธีสรงน า้เจว็ด ในอดีตมีเจว็ดอยู่ที่ศาล
เจา้พ่อ พระลกัษณ-์พระราม 14 เจว็ด และศาลเจา้พ่อเสือ 8 เจว็ด อญัเชิญเจว็ดทัง้หมดแห่ไปรอบ
เกาะบางปลาเพื่อใหช้าวบา้นไดส้รงน า้ ชาวบา้นจะสรงน า้โดยเทดา้นบนของเจว็ดแลว้ใชข้นัรองน า้
ที่ไหลลงมาเพื่อน าไปพรมบา้นเรือนเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครวั ปัจจุบนัเนื่องจากมี
ชาวบ้านอยู่อาศัยมากขึน้ จึงใชว้ิธีสรงแบบสรงน า้พระ นอกจากการสรงน า้เจว็ดแล้ว ชาวบ้าน 
บางคนยงัจดุธูปและน าพวงมาลยัไปคลอ้งที่เจว็ดเพื่อบชูาสกัการะอีกดว้ย 

หลงัจากแห่รอบเกาะบางปลาแลว้จะอญัเชิญเจว็ดกลบัมาไวท้ี่ศาลเพื่อใหช้าวบา้นได้
สกัการะในตอนกลางคืนจะมีมหรสพตลอดคืน รุ่งเชา้วันที่ 16 เมษายน ชาวบา้นจะท าบุญ เลีย้ง
พระและรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้นชาวบ้านจะแสดงละครถวายตลอดวัน (สภา
วฒันธรรมอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ, 2551: 185) 
 

 

ภาพประกอบ 23 เจว็ดไมด้า้นซา้ย 2 องคเ์ชื่อว่าเป็นเจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อพระลกัษมณ์ 
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ภาพประกอบ 24 รูปเคารพเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณภ์ายในศาล 

ผูว้ิจัยพบว่า ปัจจุบันมีเจว็ดไมร้วม 8 องคท์ี่อยู่ภายในศาล ไดแ้ก่ เจว็ดพ่อพระราม 
เจว็ดพ่อ พระลักษณ์ เจว็ดพ่อหนุมาน เจว็ดพ่อสุครีพ เจว็ดพ่อชมพูพาน เจว็ดแม่สีดา เจว็ดแม่
เบญกาย และเจว็ดเจา้พ่อแสน เจว็ด 7 องคเ์ป็นชื่อตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีกลายไปเป็นตัว
ละครศักดิ์สิทธิ์  น่าสนใจว่า ประวัติความเป็นมาแต่เดิมกล่าวถึงเพียงเจว็ดพ่อพระรามและ 
พ่อพระลกัษมณ ์เจว็ดองคอ่ื์นๆ จึงเป็นการก าหนดชื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจว็ดทัง้สององคเ์ป็นส าคัญ 
ท าให้ในชุมชนบางปลามีเจว็ดทั้งตัวละครพระ ตัวละครนาง และตัวละครลิงที่มีที่มาจากเรื่อง
รามเกียรติ์ นอกจากเจว็ดและรูปเคารพท่ีสรา้งขึน้ใหม่แลว้ ผูวิ้จัยยังพบว่าภายในศาลมีรูปเคารพ
พระรามและพระลกัษมณท์ี่ไดร้บัการเคารพบชูามาแต่เดิมดว้ย  

 

 

ภาพประกอบ 25 เจว็ดไมบ้ริวารเจา้พ่อ 5 องคแ์ละเจว็ดเจา้พ่อแสนที่อยู่ภายในศาล   
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ภาพประกอบ 26 โอ่งน า้มนตภ์ายในศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

อาจกล่าวได้ว่า เจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางใจของคน
ต าบลบางปลา โดยคนบางปลานิยมขอพรใหส้มความปรารถนา ใหม้ีความสขุ ขอใหช้่วยใหไ้ม่ติด
ทหาร และนิยมแกบ้นดว้ยการมารว่มขบวนแห่ประจ าปี ในวนัที่ 15-16 เมษายน ของทุกปี หรืออาจ
แกบ้นดว้ยหัวหมู เป็ด ไก่ ในงานแห่เจว็ดเจา้พ่อทุกปี คนต าบลบางปลาจะไม่ค่อยเดินทางไปไหน 
โดยจะรออยู่รอบเกาะบางปลาเพื่อที่จะไดส้รงน า้เจา้พ่อและรองรบัน า้มนตจ์ากเจว็ดเพื่อความเป็น
สิรมิงคลแก่ครอบครวัและตนเอง และเชื่อว่าจะท าใหไ้ม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ มีแต่ความสขุความเจริญใน
ครอบครัว การงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในอดีตขบวนแห่จะเริ่มต้นจากศาลเดินรอบเกาะ  
จนกลับมาที่วัดในเวลาเย็น ตอนค ่าคนบางปลานิยมมาร่วมงานปิดทองเจว็ดและดูมหรสพ เช่น 
ละครชาตรี ลิเก ร  าวง เป็นตน้ ในช่วงเชา้ของวันที่ 16 เมษายน จะมีการท าบุญเลีย้งพระในเวลา
ประมาณ 8.00 น. จากนัน้จะเป็นการแสดงละครชาตรีและตามดว้ยการถวายของแกบ้นหรือร  าแก้
บน 

นางสุชาดา มีกลิ่นหอม ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์ (สัมภาษณ์, 10 
กนัยายน 2563) เลา่ถึงความเป็นมาของศาลเก่าว่า 

 

ศาลเก่ามีแต่เจว็ด ยังไม่มีรูปหล่อ คนโบราณสมัยก่อนไหวศ้าลดว้ย
พวงมาลยักระดาษลกัษณะกลมๆ ขา้งล่างเป็นดอกจ าปา มะลิก็เป็นกระดาษ 
ศาลหันหน้าเฉียงๆ คลา้ยหันหน้าออกน า้ ภายหลังรือ้ถมที่และตั้งศาลใหม่ 
โดยพ่อฝันว่าเจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์มาเข้าฝันให้ไปเอาของด้านล่าง  
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ใต้ศาลมีสมบัติเก่าแก่และก านันจะมาถมที่  แต่พ่อก็ไม่ได้ไป ครอบครวัจึง
ผกูพนักบัเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณม์าก 

 

นอกจากนัน้ยงัไดเ้ลา่ถึงประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณแ์ต่ครัง้อดีตว่า 
 

ประเพณีแห่เจว็ดมีมานานแลว้ บา้นใครที่มีเจว็ดอยู่ก็เอามาร่วมแห่ 
เอามาสรงน า้ เวลาแห่คนจะเอาน า้ไปสรง โดยจะเอาของไปรองและเอาน า้
กลับบา้นหรือเอามาประพรมร่างกาย ซึ่งเป็นความเชื่อว่าจะไดป้กปักรกัษา
คุม้ครอง เจว็ดที่เห็นในศาล พวกเจว็ดสุครีพ หนุมาน เป็นรุ่นทีหลังพระราม
พระลักษมณ์ ไวใ้นศาลดว้ยกัน การแห่ขึน้สะพานรอบเกาะเริ่มแห่ประมาณ
บ่าย 2 มาถึงก็ค ่า ชาวบา้นก็มาไหว ้จุดธูปสรงน า้ และเอาพวงมาลยัมาคลอ้ง 
ตอนกลางคืนจะมาอีกครัง้เพื่อปิดทอง  

คนที่ถือเจว็ดแห่เป็นคนที่อาสามากนัเอง คนที่ถือองคพ์่อมกัไม่เอาคน
กินเหลา้ สามารถเปลี่ยนกนักลางทางได ้บางคนอาจจะบนไวต้อ้งมาถือใชบ้น 
โดยใหถื้อคนเดียวต่อองคแ์ละไม่ไดม้ีขอ้หา้มว่าตอ้งเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย 

 

ในอดีตพบว่ามีการประทบัเจา้พ่อพระรามที่ศาลดว้ย ดงัขอ้มลูสมัภาษณท์ี่ว่า 
 

รา่งทรงพ่อพระรามเป็นผูห้ญิงเท่ๆ ใส่ชดุสีเขียว ถือศร ไม่ร  า แต่ท าท่า
เหมือนผูช้าย ซึ่งเป็นสายของยายลว้น ยายมว้น 2 คนพี่นอ้ง ยายลว้นเป็นพี่  
นามสกุลบัวแย้ม ยายม้วนเป็นน้อง นามสกุลรื่นเริง  ส่วนใหญ่ทรงแต่ 
พ่อพระราม พ่อพระลักษมณ์ไม่ ได้ทรงด้วย ส่วนใหญ่ เจ้าพ่อมาให้พร  
มาประพรมน า้มนตม์าเจิม สมัยแต่ก่อนใครไปขอพร ท่านก็เป่าหวั เหมือนกับ
ว่าท่านเป็นรา่งของพ่อพระราม แต่เดี๋ยวนีไ้ม่มีแลว้ เนื่องจากว่าไม่ไดจ้บัใคร  

 

3.1.7 ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์ ร่างทรงเจา้พ่อพระรามรุ่นที่ 3 เล่าว่า ศาลแห่งนี ้
น่าจะมีอายุประมาณ 200 กว่าปีมาแลว้ เดิมเป็นศาล 2 หลงั มีเจว็ดไมอ้ยู่ภายในศาล มีเรื่องเล่า
อภินิหารเจ้าพ่อเล่าว่า นายบ้วนล้ง แซ่โง้ว ตาของนายพานิชฝันเห็นพญานาค ชื่อ องค์ราม  
ตวัสีเขียว กบัองคล์กัษณ ์ตวัสีเหลือง ว่ายลอยมาในน า้ และเมื่อครัง้นายพานิชยงัเป็นเด็กเคยพาย
เรือมาที่บรเิวณศาล เห็นมีงูว่ายอยู่ในน า้ 2 ตวั ตวัหนึ่งสีเขียว อีกตัวหนึ่งสีเหลือง โดยลกัษณะการ
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ว่าย คอของงูจะตัง้ขึน้ เมื่อน าไปถามผูใ้หญ่ก็ไดค้  าตอบว่างูที่เห็นน่าจะเป็นงูเจา้ที่ ใน พ.ศ. 2535 
จึงไดม้ีการสรา้งศาลใหม่ในบรเิวณใกลเ้คียงแทนศาลเดิม 
 

   

ภาพประกอบ 27 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา หลงัเก่า 

 

ภาพประกอบ 28 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา หลงัเก่า 

ในอดีตที่ศาลแห่งนีจ้ะมีการทรงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์โดยนางเล็ก หลงเจริญ 
ซึ่งเป็นยายของนายพานิช เป็นร่างทรงเจา้พ่อพระรามคนแรก เมื่อประทบัทรงจะใส่ชุดสีเขียว และ
สืบทอดต่อมาที่นางหลี แซ่ปึง แม่ของนายพานิช เป็นรา่งทรงเจา้พ่อพระรามคนที่ 2 เมื่อประทบัทรง
จะใส่ชุดสีเขียวเช่นเดียวกนั ขณะที่นางกิมก่ี นันทพานิช นา้สาวของนายพานิชเป็นร่างทรงเจา้พ่อ
พระลกัษณ ์เมื่อประทบัทรงจะใสช่ดุสีเหลือง 
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ภาพประกอบ 29 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณท์ี่อยู่ภายในบา้นเดิม 

   

ภาพประกอบ 30 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์เมื่อ พ.ศ. 2535 

 

ภาพประกอบ 31 ภายในศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณเ์ดิมมีเจว็ดเป็นสญัลกัษณแ์ทนเจา้พ่อ  
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สมัยนางเล็ก หลงเจริญ เป็นร่างทรง มีการใช้สมุนไพรเพื่อรกัษาชาวบ้านที่มาขอ
ความช่วยเหลือดว้ย ส าหรบัขอ้ก าหนดของการเป็นร่างทรงสมัยนัน้ไดร้บัการถ่ายทอดมาว่าแค่ไม่
ท าบาปท ากรรม นอกจากนัน้ยงัมีการท าแผ่นยันตรู์ปสามเหลี่ยมแจกใหแ้ก่ชาวบา้นที่มารกัษากับ
รา่งทรงดว้ย  

เมื่อครัง้สมยันางหลี แซ่ปึง ยงัเป็นรา่งทรงอยู่ นายพานิชจะมาช่วยงานต่างๆ ของศาล 
และเริ่มมาเป็นร่างทรงเจา้พ่อพระรามแทนมารดา เมื่อ พ.ศ. 2534  เนื่องจากเดิมนายพานิชเคยมี
องคพ์่อปู่ ศิลาเทพมาก่อน หลงัจากมารดาเสียชีวิตจึงรบัสืบทอดต่อมา เหตทุี่นายพานิชตอ้งรบัองค ์
เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วย เมื่อรบัองคท์่านแลว้ก็หายจากอาการอย่างน่าอศัจรรย ์ปัจจุบนัจึงเหลือ
ผูส้ืบทอดการทรงเจา้พ่อพระรามคือนายพานิชเพียงคนเดียว และยงัไม่ไดจ้บัใคร ส่วนการทรงเจา้
พ่อพระลกัษณน์ัน้ปัจจบุนัไม่มีผูส้ืบทอดแลว้  

ทุกปีที่ศาลจะมีการจดังานประจ าปีไหวค้รูเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณใ์นวนัขึน้ 5 ค ่า
เดือน 6 และวนัขึน้ 6 ค ่าเดือน 6 ในงานวนัแรกจะเป็นการประทบัทรงเจา้พ่อพระรามเพื่อท าพิธีเจิม
บายศรีและเวียนเทียนบายศรี เชา้วันรุ่งขึน้เป็นการท าบุญเลีย้งพระ จากนั้นเป็นการไหวค้รูและ  
การทรงเจ้าพ่อแสน จะมีการละเล่นของเจ้าพ่อเจ้าแม่ คือ การคล้องช้างและการตีคลีอย่าง
สนุกสนาน และการเทกระจาดแจกขา้วสารอาหารแหง้แก่ชาวบา้นในชุมชน ซึ่งเริ่มท ามาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2546 ในงานประจ าปีที่ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลักษณ์ทุกปีนั้นจะมีร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่
ต่างๆ มารว่มในพิธีดว้ย ผูท้ี่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนบางเกลือและผูท้ี่นบัถือศรทัธาเจา้
พ่อ 

 

 

ภาพประกอบ 32 ภาพถ่ายนายบว้นลง้ แซ่โงว้ ผูบ้รจิาคที่ดินสรา้งศาล นางเล็ก หลงเจรญิ รา่งทรง
เจา้พ่อพระราม คนที่ 1 และนางหลี แซ่ปึง ร่างทรงเจา้พ่อพระราม คนที่ 2  
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ภาพประกอบ 33 ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 

ภาพประกอบ 34 ภายในศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณม์ีเจว็ดและรูปเคารพ 
เป็นสญัลกัษณแ์ทนเจา้พ่อ 

ในอดีตงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณจ์ะมีมหรสพรื่นเริงจ าพวกงิว้ หุ่น
กระบอก  โขนสด ลิเก เป็นที่สนุกสนานของคนในชุมชนอย่างมาก นักแสดงส่วนใหญ่นิยมมา
สกัการะเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์เพื่อเอาฤกษเ์อาชยัก่อนการแสดงดว้ย  
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ตาราง 1 เปรียบเทียบสญัลกัษณ ์คติความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์
ในสงัคมไทย 

ชื่อศาลและพืน้ทีต่ั้ง สัญลักษณ ์ คติความเชือ่ พิธีกรรม 
ศาลเจา้พระราม 
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 

เจวด็ไม ้
แกะสลกัเป็นรูป
เทวดาถือพระขรรค ์

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชน 
เจา้พ่อเขาตก เขตบางกอกใหญ่  
นบัถือในฐานะผีอารกัษ์ของชมุชน   

- ระดบับคุคล 

ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง
ขีดขิน สระบรุี 

รูปป้ันกษัตรยิ ์
นั่งบลัลงัก ์
 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนบา้นหมอ 
ต าบลบา้นหมอ นบัถือในฐานะ 
ผีอารกัษ์ของชมุชน 

- ระดบับคุคล 
 

ศาลเจา้พระลกัษณ ์
เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

รูปป้ันนกับวช ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าวดัปากน า้  
ภาษีเจรญิ นบัถือในฐานะผีอารกัษ์
วดัปากน า้ 

- ระดบับคุคล 
 
 

ศาลเสดจ็เจา้พ่อปู่  
พระลกัษณ-์พระราม  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

เจวด็ไมคู้ ่
และรูปเคารพฤๅษี 
สององค ์

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนบางซ่อน 
เขตบางซื่อ นบัถือในฐานะผีอารกัษ์
ของชมุชน 

- ระดบับคุคล 
- ระดบัชมุชน  
(วนัอาทิตยใ์น
เดือนธันวาคม
ของทกุปี) 

ศาลเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษณ ์เขตตลิ่ง
ชนั กรุงเทพฯ 

เจวด็ไมคู้ ่ ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนฉิมพลี  
เขตตล่ิงชนั นบัถือในฐานะผีอารกัษ์ 
ของชมุชน   

- ระดบับคุคล 
 

ศาลเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษมณ ์
สมทุรปราการ 
  

เจวด็ไมคู้่และ 
รูปเคารพเจา้พ่อ
พระราม-พระ
ลกัษมณ ์
นั่งหอ้ยบาท 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนบางปลา 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

- ระดบับคุคล 
- ระดบัชมุชน  
(ทกุวนัท่ี 15-16 
เมษายนของทกุ
ปี) 

ศาลเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษณ ์
ฉะเชิงเทรา 

เจวด็ไมคู้่และ 
รูปเคารพเจา้พ่อ
พระราม-พระ
ลกัษมณ ์
นั่งหอ้ยบาท 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนบางเกลอื 
ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

- ระดบับคุคล 
- ระดบัชมุชน  
(ทกุวนัขึน้ 5-6 ค ่า 
เดือน 6 ของทกุปี) 

  



  76 

 

ภาพประกอบ 35 แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของศาลตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ประเภทพระในสงัคมไทย 
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3.2 ประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิสิ์ทธิ์ประเภทยักษ ์
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูพบศาลตวัละครศกัดิ์สิทธิ์ประเภทยกัษ์ จ านวน 2 ศาล ไดแ้ก่ 

ศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร และศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์จงัหวดัสระบรุี  
3.2.1 ศาลพ่อคุณโขน จังหวัดสมุทรสาคร 

ศาลพ่อคุณโขน ตั้งอยู่ที่ต  าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ใกลก้ับวัด
ใหญ่บา้นบ่อ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย มีคณะ
โขนหลวงเดินทางมาทางเรือผ่านคลองสุนัขหอน เพื่อไปยังอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขณะที่
ขบวนเรือผ่านต าบลบา้นบ่อ เรือไดเ้กิดอับปาง ท าใหม้ีผูค้นจ านวนมากจมน า้เสียชีวิตที่บรเิวณนัน้ 
เกิดเหตุอัศจรรย์ขึน้ คือ ศพนักแสดงโขนสองคนพี่น้องลอยขึน้มาเหนือน ้า ศพผู้พี่กอดหัวโขน
ทศกัณฐ์ขึน้มาดว้ย ชาวบา้นจึงสรา้งศาลบริเวณนัน้ คือละแวกบา้นบน เรียกว่า “ศาลพ่อคุณโขน” 
สว่นบริเวณที่พบศพผูน้อ้งอยู่ในละแวกบา้นลา่ง ชาวบา้นสรา้งศาลขึน้เช่นกนั เรียกว่า “ศาลพ่อคณุ
นอ้ย”  

ชาวบา้นในต าบลบา้นบ่อและพืน้ที่ใกลเ้คียงนบัถือศรทัธาพ่อคณุโขนและพ่อคณุนอ้ย
มาก ชาวบ้านเชื่อกันว่า บริเวณริมน ้าใกล้กับศาลพ่อคุณโขนมีจระเข้อาศัยอยู่ คอยให้ความ
ช่วยเหลือชาวบา้น นบัถือเป็นบรวิารของเจา้พ่อ หากชาวบา้นเดินทางทางเรือผ่านหนา้ศาลจะตอ้ง
หยุดไหวท้ี่ศาลเป็นประจ า หรือมาร่วมงานประจ าปี ชาวบา้นมักบนบานเจา้พ่อเพื่อขอใหท้ ามา
คา้ขายไดดี้ ใหไ้ดผ้ลผลิตจ านวนมาก เช่น การท าประมง การท านาเกลือ และขอความเป็นสิรมิงคล
ต่างๆ ในชีวิต เมื่อส าเรจ็มกัจะมาไหวแ้ละแกบ้นดว้ยละครร  าในงานประจ าปี 

แต่เดิมศาลพ่อคณุโขนเป็นศาลไมท้รงไทย ตัง้อยู่รมิคลองสนุขัหอน ภายในศาลมีแผ่น
ไมเ้จว็ดแกะสลักเป็นรูปเทวดา เป็นสัญลักษณ์แทนพ่อคุณโขน ศาลพ่อคุณโขนที่เห็นในปัจจุบัน
ก่อสรา้งใหม่เมื่อ พ.ศ. 2540 ปัจจบุนัมีคณะกรรมการศาลคอยดูแลและด าเนินงานดว้ย   
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ภาพประกอบ 36 ภาพถ่ายเก่าภายในศาลพ่อคณุโขนเห็นศีรษะโขนและหวัจระเข ้
ที่มีผูน้  ามาถวายเจา้พ่อ 

(ผูว้ิจยัไดร้บัความอนเุคราะหภ์าพจากนายสามารถ เกตเุรือง ชาวบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร) 
 

 

ภาพประกอบ 37 ศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร  
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ศาลพ่อคุณโขนมีคณะกรรมการศาลคอยบริหารจัดการ โดยชาวบา้นเป็นผูค้ัดเลือก
มา มีทั้งก านัน ผูใ้หญ่บา้น อบต. และคนเก่าคนแก่ที่ชาวบา้นนับถือ หน้าที่ของกรรมการคือคอย
ประสาน การจดังานประจ าปี การบรหิารจดัการเงินรายไดท้ี่มาจากการบรจิาค การขายดอกไมธู้ป
เทียน เงินสมโภช ซึ่งรายไดด้งักลา่วสว่นหนึ่งน ามาเป็นกองทนุจดัสรรใหส้มาชิกในหมู่บา้นกูย้ืมดว้ย 

นายสามารถ เกตเุรือง ชาวบา้นผูน้ับถือพ่อคุณโขน (สมัภาษณ,์ 23 เมษายน 2564) 
เลา่ว่า 
 

ในชมุชนบา้นบ่อ ถา้บา้นใดจะบวชลกูหลาน ตอ้งน านาคมาลาเจา้พ่อ 
หรือคนที่จะเดินทางไปแดนไกลตอ้งมาบอกกล่าวเจา้พ่อก่อน ในอดีตเมื่อเรือ
ผ่านหนา้บริเวณศาล ชาวบา้นจะตอ้งปักธูปหัวเรือ หรือสาดน า้ที่หัวเรือ เพื่อ
สกัการะเจา้พ่อและขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั อนัตรายอย่าใหม้ี ท ามาคา้
ขึน้ เป็นท่ีเชื่อถือในความศกัดิส์ิทธิ์อย่างมาก  
 

งานแห่พ่อคุณโขนในอดีตนัน้จัดเพียง 2 วัน แต่ปัจจุบนัจัดเป็นเวลา 3 วนั คือ วนัขึน้ 
12 ค ่า 13 ค ่า และ 14 ค ่า ในเดือนหกของทุกปี วนังานจะมีชาวบา้น ผูท้ี่ศรทัธาและเคารพนับถือ
พ่อคณุโขนมารว่มงานเป็นจ านวนมาก เรียกไดว้่าเป็นงานที่คนบา้นบ่อ แมจ้ะยา้ยไปท างานหรือตัง้
ถิ่นฐานที่อ่ืนก็ตอ้งกลบัมาร่วมงาน ในอดีตชาวบา้นบ่อที่ส่วนใหญ่ท าอาชีพคา้เรือทรายตอ้งน าเรือ
มาจอดแวะนมัสการ ตลอดจนคนจากหมู่บา้นอ่ืนท่ีนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ก็เดินทางมานมัสการ 
ท าใหท้่าน า้บรเิวณศาลแน่นขนดัไปดว้ยเรือโยง เรือทราย แพ  
 

 

ภาพประกอบ 38 เจว็ดพ่อคณุโขนและหวัโขนหลากหลายที่มีผูน้  ามาถวายที่ศาล  
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งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขนแต่เดิมจดั 2 วนั ในสมยัหลงัจดั 3 วนั คือ วนัขึน้ 
12 ค ่า 13 ค ่า และ 14 ค ่า เดือน 6 ของทกุปี 

การเตรียมงานเริ่มตัง้แต่วันขึน้ 10 ค ่า โดยนิมนตเ์จา้อาวาสจากวดัต่างๆ ในละแวก
นัน้มาท าพิธีเจรญิพทุธมนตเ์ย็น ในวนัขึน้ 11 ค ่า มีการท าบญุตกับาตร ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ ์
ช่วงเย็นมีละครร  าถวายมือบรเิวณหนา้ศาล  

ในวันขึน้ 12 ค ่า เป็นวันแห่พ่อคุณโขน เริ่มแห่เวลาประมาณ 9.00 น. มีผู ้อัญเชิญ
เจว็ดพ่อคณุโขนจากศาล เสน้ทางแห่เริ่มจากศาลพ่อคณุโขนไปถึงศาลพ่อคณุนอ้ยที่อยู่ริมน า้ห่าง
ออกไปราว 700 เมตร จากนัน้อัญเชิญเจว็ดพ่อคุณนอ้ยเขา้ร่วมในขบวนแห่ แลว้แห่กลบัทางเดิม 
ในขบวนแห่จะมีการบรรเลงแตรวงและจดุประทดัตลอดเสน้ทางของขบวนแห่ดว้ย 

วันขึน้ 13 ค ่า ช่วงค ่า ชาวบ้านจะมาร่วมเวียนเทียนที่ศาล และมีมหรสพ เช่น ลิเก  
โขนสด ภาพยนตร ์วงดนตรีลกูทุ่ง แสดงตลอดงาน  

ของไหวใ้นงานประจ าปีประกอบดว้ยขา้วตอกหัวโขน ขนมกง ดอกไมธู้ปเทียน ผลไม ้
และอาหารคาวหวานต่างๆ แม่คา้ที่ท าขา้วตอกหัวโขนและขนมกงจะท าขายปีละครัง้ในช่วงงาน
ประจ าปีเท่านัน้ ชาวบา้นนิยมแกบ้นดว้ยละครร  า   
 

 

ภาพประกอบ 39 ศาลพ่อคณุนอ้ย จงัหวดัสมทุรสาคร  
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3.2.2 ศาลเจ้าพ่อกุมภกัณฑ ์จังหวัดสระบุรี  
ศาลเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณริมคลองห้วยมะลิ หมู่ 7 ต าบลพระพุทธบาท 

อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นหน่ึงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวพระพุทธบาทให้ความเคารพ 
นบัถือ เดิมที่ศาลเขียนว่า ศาลเจา้พ่อกุมภกรรณ ์ทุกปีเทศบาลพระพทุธบาทจะจดังานบวงสรวงใน
งานประเพณีตักบาตรดอกเขา้พรรษาในวันแรม 1 ค ่า เดือน 8  โดยบวงสรวงดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมและสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในอ าเภอพระพทุธบาทประกอบดว้ย เจา้พ่อเขาตก เสด็จปู่
กุมภกรรณ เจ้าแม่ศรีนวล เจ้าหลวง เจ้าพ่อด าดง เจ้าพ่อพระกาฬ และเจ้าแม่ทับทิม ขณะที่
ชาวบ้านจัดงานบวงสรวงและแห่เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ ในวันลอยกระทง หรือขึน้ 15 ค ่า เดือน 12  
ของทุกปี โดยเชื่อว่าหากปีใดไม่จดังานบวงสรวงและแห่เจา้พ่อรอบตลาดจะเกิดไฟไหมท้ี่ตลาด ซึ่ง
ตัง้อยู่ไม่ไกลจากศาลนกั 

 

 

ภาพประกอบ 40 ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์จงัหวดัสระบรุี 

   

ภาพประกอบ 41 ภาพถ่ายเก่าศีรษะกมุภกรรณที่หว้ยมะลิ พระพทุธบาท 
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ภาพประกอบ 42 ภาพถ่ายเก่าศีรษะกมุภกรรณที่หว้ยมะลิ พระพทุธบาท 

(ผูว้ิจยัไดร้บัความอนเุคราะหภ์าพจากผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิลกัษณ ์เกษมผลกลู) 

น า้ที่หว้ยมะลินีไ้หลมาจากเขาบ่มกลว้ย เดิมก่อนที่จะมีศาลเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์มีรูป
ป้ันยักษ์กุมภกรรณอยู่บริเวณท านบกั้นน า้ เชื่อว่าเป็นผู้เก็บกักรกัษาแหล่งน า้ไว้ให้ชาวบ้านใน
ละแวกนัน้ใชอ้าบและด่ืมกิน นายมงคล เจริญประดับศิลป์ (สมัภาษณ์, 30 ตลุาคม 2563) เล่าว่า 
“ทุกปีจะมีเด็กจมน ้าตายคู่หนึ่ง ชาวบา้นเชื่อว่ายกัษ์มากิน แต่เดิมจึงนิยมน าเลือดหรือเนือ้สดมา
ถวายบริเวณรูปป้ันยกัษ์ เพือ่ไหวห้รือเลีย้งประจ าปี ต่อมาชาวบา้นเห็นว่าควรถวายอาหารมงัสวริตัิ
และผลไมแ้ทนเลอืด จะท าใหเ้จา้พ่อไม่ดแุละไม่ท าอนัตรายต่อชาวบา้นจึงบนบานขอเจา้พ่อไม่ใหม้ี
คนตายอกี หลงัจากนัน้ก็ไม่พบว่ามีเดก็จมน า้อกีเลย”  
 

     

ภาพประกอบ 43 ศีรษะกมุภกรรณที่หว้ยมะลิ 
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ภาพประกอบ 44 ภาพถ่ายศีรษะกมุภกรรณที่แขวนอยู่ในศาล 

 

ภาพประกอบ 45 หวัโขนยกัษภ์ายในศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

   

ภาพประกอบ 46 ท านบกัน้น า้ที่หว้ยมะลิ  
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ภาพประกอบ 47 ชาวบา้นนิยมไปจดุธูปเทียนและถวายดอกไมบ้ายศรีที่ศีรษะกมุภกรรณ 

งานบวงสรวงประจ าปีจัดขึ ้นในช่วงเช้าของวันลอยกระทง ขณะที่ ในช่วงบ่าย  
ราว 13.00 น. จะมีการประทบัทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์รา่งทรงคนปัจจุบนั คือ นายเสริมศกัดิ์ แกว้คง 
รบัทรงเจา้พ่อกุมภกัณฑ์มาตัง้แต่ พ.ศ. 2537 เพื่ออ านวยพรและปัดเป่าความทุกขโ์รคภัยไขเ้จ็บ
ให้แก่คนในชุมชน จากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. ชาวบ้านจะร่วมกันแห่เจ้าพ่อในชุมชน  
พระพทุธบาท 

ชาวบา้นนิยมบนบานเจา้พ่อกุมภกณัฑด์ว้ยดอกไมธู้ปเทียนและละครร  า ส่วนหวัโขน
ยักษ์ที่อยู่ภายในศาลส่วนใหญ่มีผูท้ี่เคารพนับถือเจ้าพ่อน ามาถวาย เดิมมีศาลเจา้พ่อกุมภกัณฑ์
เพียงศาลเดียว แต่ในปัจจุบนัมีศาลเจา้พ่อศรีดอกไม้-เจา้แม่ศรีนวลและศาลเจา้แม่ตะเคียนทองอยู่
ในบรเิวณนัน้ดว้ย 
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ภาพประกอบ 48 แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของศาลตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ประเภทยกัษ์ในสงัคมไทย  



  86 

3.3 ประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิสิ์ทธิ์ประเภทลิง 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์ประเภทลิง จ านวน 9 ศาล ไดแ้ก่ 

ศาลเจา้พ่อก าแหงหนุมาน กรุงเทพมหานคร ศาลเจา้พ่อหนุมาณ กรุงเทพมหานคร ศาลหลวงพ่อ
หนุมาน จังหวดัสมุทรสงคราม ศาลเจา้พ่อหนุมาน จังหวดัปราจีนบุรี ศาลเจา้พ่อหณุมาน จงัหวัด
ปราจีนบุรี  ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน จังหวดักาญจนบุรี ศาลเจา้หนุมาน จังหวัดเพชรบุรี 
ศาลเจา้พ่อหนมุาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร 

3.3.1 ศาลเจ้าพ่อก าแหงหนุมาน กรุงเทพมหานคร 
ศาลเจ้าพ่อก าแหงหนุมาน ตั้งอยู่ ในละแวกบ้านใกล้กับวัดทองบางระมาด  

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร จากการสมัภาษณ์นางมุกดา ไทยหอม ประธานชุมชน
บางระมาด  (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2563) เล่าว่า เป็นศาลที่สรา้งขึน้หลงัศาลเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษณท์ี่อยู่ติดกนั ไม่ทราบประวติัความเป็นมาแน่ชดั ลกัษณะศาลเป็นอาคารทรงไทย ทาสีฟ้า
เช่นเดียวกับศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์ภายในศาลมีรูปป้ันหนุมานในท่าเหาะ มือหนึ่งถือตรี 
ซึ่งเป็นอาวธุคู่กายหนมุาน ในอดีตมีรา่งทรงหนมุาน เมื่อประทบัทรงจะแสดงกิรยิาโลดโผน  

 

  

ภาพประกอบ 49 ศาลเจา้พ่อก าแหงหนมุาน กรุงเทพมหานคร 
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ภาพประกอบ 50 รูปเคารพเจา้พ่อก าแหงหนมุานภายในศาล 

3.3.2 ศาลเจ้าพ่อหนุมาณ กรุงเทพมหานคร 
ศาลเจ้าพ่อหนุมาณ  ตั้งอยู่ ในซอยวุฒากาศ 40 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะอาคารเป็นศาลเจา้ไทย แต่มีสิ่งปลูกสรา้งอ่ืนๆ และการประดับตกแต่ง
เป็นแบบศาลเจา้จีน เดิมเป็นศาลไมเ้ตีย้ๆ มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุม และมีลิงอาศัยอยู่ ตัง้อยู่บริเวณ
กลางซอย เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยเชือ้สายจีนที่อยู่อาศัยในซอยเป็นอย่างยิ่ง ผูดู้แลศาล
ปัจจุบันคือ นางมณีรตัน ์ศรีโปฎก เจา้ของอู่ช่างเรือง งานประจ าปีที่ศาลจัดในช่วงวันศุกร ์เสาร ์
อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี  มีการบวงสรวงในช่วงเช้าและมีมหรสพ  เช่น  
หนงักลางแปลง ถวายเจา้พ่อในตอนกลางคืน โดยจดังาน 3 วนั 3 คืน 

จิตรา วิเศษแสง ชาวบา้นละแวกศาล (สมัภาษณ,์ 19 ธันวาคม 2563) เลา่ว่า  
 

เดิมที่ตรงนีเ้ป็นจอมปลวก ชาวบา้นขอเจา้ที่สรา้งบา้น โดยปักไม้ไว ้
ต่อมาคนไปไหวก้นั นับถือเป็นเจา้ของพืน้ที่ สภาพพืน้ที่บริเวณนัน้มีตน้ไม ้3 
ต้น ชาวบ้านเห็นว่ามีลิงปีนอยู่  กระโดดไปมา เชื่อว่าเป็นลิงเจ้า ลิงเทพ 
หลงัจากนัน้มีการเชิญเจา้มาประทับทรง ร่างทรงบอกว่าชื่อเจา้พ่อหนุมาณ 
แลว้จึงมีการตั้งศาลไม้เล็กๆ ที่กลางซอย จนย้ายมาอยู่ตรงที่ปัจจุบัน เมื่อ
วนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 
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ศาลเจา้พ่อหนุมาณไดร้บัการบูรณะอีกครัง้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นศาลที่
ตัง้ขึน้โดยคนไทยเชือ้สายจีนในพืน้ที่ ในอดีตเคยมีสมาคมศาลเจา้พ่อหนมุาณดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 51 ศาลเจา้พ่อหนมุาณ กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพประกอบ 52 รูปเคารพเจา้พ่อหนมุาณภายในศาล 
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ภาพประกอบ 53 รูปป้ันลิงภายในศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

ปัจจุบันสภาพพืน้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง ไม่มีลิงในบริเวณดังกล่าวแล้ว  
ผูอ้ยู่อาศัยละแวกนั้นเป็นคนต่างพืน้ที่ คนที่นับถือเจ้าพ่อหนุมาณส่วนใหญ่ยา้ยออกไปอยู่ที่อ่ืน  
แต่เมื่อถึงก าหนดจดังานประจ าปีก็จะกลบัมารวมกนั เพื่อถวายของเซ่นไหวป้ระจ าปี  

3.3.3 ศาลหลวงพ่อหนุมาน จังหวัดสมุทรสงคราม 
ศาลหลวงพ่อหนุมาน ตัง้อยู่ที่ปากคลองบา้นใน บริเวณฝ่ังคลองตรงขา้มวดัเขายี่สาร

ดา้นทิศตะวันตก ใกลก้ับวัดน้อยซึ่งเป็นวัดรา้ง ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ห่างจากศาลพ่อปู่ ศรีราชาประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบนัไม่มีทางสญัจรทางบก ตอ้งนั่งเรือเขา้ไปที่
ศาล ภายในศาลมีเจว็ดพ่อปู่ หัวละมาน ภายหลังเรียกชื่อว่า พ่อปู่ หนุมาน เป็นของเก่าแก่ และมี  
รูปป้ันหนมุานท่ีชาวบา้นน าไปถวาย ถือเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ส  าคญัของชาวบา้นย่ีสารคู่กบัพ่อปู่ ศรีราชา  

มีเรื่องเล่าสืบทอดมาว่า คุณปู่ ทัง้สองเป็นชาวจีนพี่นอ้งที่มากบัเรือส าเภา แลว้เรือมา
ชนเขายี่สารจนเรือแตกจมลง คุณปู่ จึงขึน้มาอยู่อาศัยที่เขายี่สารมาตั้งแต่นั้น คุณปู่ องคห์นึ่งชื่อ 
“คณุปู่ ศรีราชา” อีกองคห์นึ่งมีศาลอยู่ที่ปากคลองบา้นใน ชื่อ “คุณปู่ หนุมาน” คณุปู่ ทัง้สององคเ์ป็น
ที่เคารพนับถือว่าเป็นบรรพบุรุษของคนยี่สารและเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวบา้นยี่สารและชุมชน
ใกล้เคียงทั่ วไป ชาวบ้านยี่สารให้ความเคารพศรัทธาคู่กันมาอย่างเหนียวแน่น จนเรียกว่า  
“หลวงพ่อปู่ เขายี่สาร” หมายถึงหลวงพ่อปู่ ศรีราชาและหลวงพ่อปู่ หนุมานอย่างเป็นหนึ่งเดียว 
ไม่แยกจากกนั 
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แต่เดิมสญัลกัษณแ์ทนคณุปู่ ทัง้สองคือไมเ้จว็ดปิดทอง ต่อมามีพิธีกรรมบวชคณุปู่ เป็น
พระรูปเคารพจึงเปลี่ยนมาเป็นพระพทุธรูป ทุกปีในวนัสดุทา้ยของงานสงกรานต ์ชาวบา้นยี่สารจะ
ประกอบพิธีบวงสรวงและเวียนเทียนรอบศาลพ่อปู่ ศรีราชา และในวนัขึน้ 14-15 ค ่า เดือนอา้ยของ
ทกุปีจะจดังานสมโภชปิดทองคณุปู่  โดยจะมีการแห่เจว็ดลว่งหนา้ก่อน 1 วนั  
 

 

ภาพประกอบ 54 ภาพถ่ายเก่าศาลหลวงพ่อหนมุาน จงัหวดัสมทุรสงคราม 

(ที่มา: พิพิธภณัฑบ์า้นเขาย่ีสาร) 

 

ความเชื่อถือพ่อปู่ หนุมานคล้ายคลึงกับพ่อปู่ ศรีราชา คือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคอย
ปกปอ้งคุม้ครองหมู่บา้นใหแ้คลว้คลาดจากภยัอนัตรายต่างๆ   

 

 

ภาพประกอบ 55 ศาลหลวงพ่อหนมุาน จงัหวดัสมทุรสงคราม  
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ภาพประกอบ 56 เจว็ดพ่อปู่ หนมุานและรูปป้ันหนมุานภายในศาล 

 

ภาพประกอบ 57 ศีรษะจระเขท้ี่มีคนน ามาถวายเจา้พ่อที่ศาล 

นายธนู พยนตย์ิม้ ชาวบา้นยี่สาร (สมัภาษณ์, 25 มีนาคม 2564) เล่าว่าบริเวณศาล  
หลวงพ่อหนมุานมีลิงป่าอาศยัอยู่มาก และใหร้ายละเอียดของศาลเก่าเพิ่มเติมว่า 

 

ศาลเก่าเป็นศาลทรงไทยท าดว้ยไม ้ยกพืน้ มีหอ้งเดียว เดิมมีแต่เจว็ด 
ที่ตัง้ศาลอยู่บริเวณหลงัวดัเขายี่สาร ถือเป็นศาลปิดทา้ยเขา บา้นเรือนแถวนัน้
ตอนนีเ้หลือประมาณ 4-5 หลงั ชาวบา้นที่นบัถือเจา้พ่อนิยมเอากลว้ยไปถวาย 
และลามากิน เชื่อว่าเป็นยา ท าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บางคนก็บนบาน
ด้วยประทัด หรืออาหารคาวหวานอ่ืนๆ เช่นพวกขนมต้มแดง ขนมต้มขาว 
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มะพรา้วอ่อน ขา้ว ถว้ย ไข่ลูก กลว้ย น า้เปล่าแกว้ รูปป้ันหนุมานในศาลนัน้มี
คนถวายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2525-2530 ชาวบ้านมักขอให้เจา้พ่อคุม้ครอง 
เดินทางไปไหนขอใหโ้ชคดี ปลอดภยั รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บเช่นไขป่้า และขอเรื่อง
การท ามาหากิน  

 

นายนิพนธ์ อ่อนอุระ ชาวบา้นยี่สารผูน้ับถือพ่อปู่ หนุมาน (สมัภาษณ์, 25 ธันวาคม 
2562) เลา่ว่า  

 

คนที่นี่ ถือว่าพ่อปู่ หนุมานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคอยปกป้องคุ้มครอง
หมู่บา้นใหแ้คลว้คลาดจากภยัอันตรายต่างๆ ในอดีตบา้นยี่สารเคยเป็นที่หลบ
ซ่อนของโจรผูร้า้ย ชาวบา้นนิยมไปบนบานศาลกลา่ว เมื่อทราบข่าวว่าจะมีโจร
มาปลน้หมู่บา้น ท าใหร้อดพน้จากการปลน้ได ้

 

ในชุมชนยี่สารยังมีการสร้างเหรียญที่ ระลึก ด้านหน้าเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค ์ 
เขียนขอ้ความ “หลวงพ่อปู่ ” ดา้นหลงัเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค ์เขียนขอ้ความ “หลวงพ่อหนุมาน” 
งานประจ าปีวดัเขายี่สาร 2516 ดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 58 เหรียญที่ระลกึหลวงพ่อปู่ ศรีราชาและหลวงพ่อหนมุาน 
งานประจ าปีวดัเขายี่สาร พ.ศ. 2516 
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ภาพประกอบ 59 ภาพวาดศาลหลวงพ่อหนมุานภายในพิพิธภณัฑบ์า้นเขาย่ีสาร 

ในอดีตพบว่ามีการเข้าทรงพ่อปู่ หนุมาน โดยร่างทรงจะแสดงอาการเป็นลิง  
แต่ปัจจุบนัพบว่าไม่มีแลว้ ชาวบา้นยงันิยมน าผลไมเ้ช่นกลว้ยไปกราบไหวบ้นบานพ่อปู่ หนุมานอยู่
เสมอๆ  
 

 

ภาพประกอบ 60 รูปหลวงพ่อปู่ หนมุานมีลกัษณะคลา้ยเทพารกัษท์ี่ปา้ยหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
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3.3.4 ศาลเจ้าพ่อหนุมาน จังหวัดปราจีนบุรี 
ศาลเจา้พ่อหนุมานเป็นศาลเก่าแก่ตัง้อยู่ที่ต  าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี เดิมศาลนีอ้ยู่ติดแม่น า้ชื่อว่าแควหนุมาน สอดคลอ้งกับต านานทอ้งถิ่นเล่าว่า ทศกัณฐ์
กบัหนุมานรบกนั ต่างพุ่งอาวธุใส่กนั ทศกณัฐ์พุ่งอาวธุคือหอกไปถูกหนุมานเลยไปถูกภูเขาลกูหนึ่ ง 
ได้ชื่ อว่าเขาฉกรรจ์ ปัจจุบันเขาลูกนี ้ยังคงหลงเหลือหลักฐานเป็นรูอยู่ที่ จังหวัดสระแก้ว 
ขณะเดียวกันหนุมานถูกหอกเกิดไฟไหม้ที่หาง จึงน าหางไปจุ่มในหนองน ้าแห่งหนึ่ง ได้ชื่อว่า  
หนองหนุมาน เป็นแหล่งน า้ที่มีปลาไหลเผือกมาก (จักรพันธ์ จันทรด์ร, สัมภาษณ์ 30 ธันวาคม 
2562) 
 

  

ภาพประกอบ 61 ศาลเจา้พ่อหนมุาน จงัหวดัปราจีนบรุี 

นายส าเริง ดวงจรสั ผูดู้แลศาลเจา้หนุมานปัจจุบนั (สมัภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2564) 
เลา่เก่ียวกบัประวติัของพืน้ที่และการนบัถือเจา้พ่อหนมุานที่ศาลว่า 
 

ตามของต านานเมืองกบินทรบ์ุรีที่ว่าเป็นเมืองลิง เดิมทีก็มีลิงเยอะ
จรงิ ตอนสมยัเป็นเด็กเห็นลิงแสมเต็มหนอง มีหนองน า้เต็มไปหมดและก็มลีิง
อาศยัอยู่ อย่างที่ชาวบา้นเรียกคือ หนองหนุมาน แต่พอความเจริญมา ลิงก็
หายไปหมด เดิมมีศาลอยู่แลว้ตามที่นับถือกันมา แต่มันผุพัง เลยยา้ยจาก
ต้นโพธิ์ขึน้มาทางนี้ เอาพราหมณ์และพระเชิญท่านย้ายขึน้มาตรงท่ีใหม่ 
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ปั จจุบัน มี การใช้ป ระโยชน์จากหนองร่วมกันทั้ งชุมชนและ เป็นที่ 
ออกก าลงักาย ไดง้บจากจงัหวดัมาท าพฒันาหนอง และชลประทานก็เขา้มา
ท าแก้มลิง ศาลที่เห็นในปัจจุบันนี ้น่าจะเป็นรุ่นที่  3 ท าขึน้ใหม่ ชาวบ้าน
ร่วมกันบริจาคเงินช่วยกันสรา้งใหม่ เรียกว่า เจา้พ่อหนุมานเป็นที่รบัรูข้อง
ชาวบา้นเมืองเก่าทกุคน 

 

ทัง้ยงัไดก้ลา่วถึงการบนบานเจา้พ่อและความศกัดิส์ิทธิ์ของเจา้พ่อตอนหน่ึงว่า 
 

ท่านจะให้เรื่องท ามาหากิน คา้ขาย ส่วนมากแม่จะกราบไหวเ้รื่อง
คา้ขาย คนในพืน้ที่นีส้่วนมากท าเกษตร ท านา และคา้ขาย มักจะขอใหข้า้ว
เต็มเกวียน ขายคล่อง ของถวายเจา้พ่อส่วนใหญ่เป็นผลไม ้กลว้ย สม้โอ แต่
ไม่ไดเ้จาะจง แต่ผลไมคื้อดีที่สุด ที่ตรงนีเ้ป็นป่า สมยัก่อน ผ่านหนองตอ้งใช้
ควายลาก ไม่ ได้มี เรื่องเล่าเก่ียวกับการใช้น ้าในหนอง  มีแต่ว่าการใช้
ประโยชนร์ว่มกนั นบัถือเจา้พ่อหนมุานเหมือนเป็นเจา้ที่เจา้ทางของชมุชน 

 

 

ภาพประกอบ 62 รูปเคารพภายในศาลเจา้พ่อหนมุาน 

ผูว้ิจัยพบว่ารูปเคารพเจา้พ่อหนุมานในปัจจุบันมีลักษณะเป็นพ่อปู่  ขณะที่ศาลเก่า  
ทัง้สองศาลไม่มีรูปเคารพปรากฏภายในศาลแลว้ 
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3.3.5 ศาลเจ้าพ่อหณุมาน จังหวัดปราจีนบุรี 
ศาลเจ้าพ่อหณุมาน จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ต  าบลกบินทร ์อ าเภอกบินทรบ์ุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ใกล้กับแควหนุมาน ชาวบ้านในพืน้ที่เรียกว่าเจา้พ่อหณุมานหรือเจ้าพ่อแคว  
หนมุาน สมัพนัธก์นัสภาพพืน้ที่ตัง้ศาลซึ่งใกลก้บัสะพานขา้มแควหนมุาน 

นางวงศเ์ดือน ศรีสวัสดิ์ ผูดู้แลศาลเจา้พ่อหณุมาน (สมัภาษณ์, 8 กุมภาพันธ ์2564) 
เลา่ว่า  

 

เรื่องของเรื่อง สมัยก่อนแม่เขาฝัน ฝันว่าเจา้พ่อหณุมานมาเขา้ฝัน               
บอกว่าท่านไม่มีที่อยู่ ท่านหนาว ฝนก็ตก เปียกฝน แม่ก็เลยใหพ้่อเป็นคนตัง้  
ศาล ช่วงประมาณ พ.ศ. 2500 ตอนมาเข้าฝัน ท่านไม่ได้บอกว่ารูปองค ์
เป็นอย่างไร ก็ไม่ไดท้ ารูปป้ันเป็นรูปเคารพ แต่รูจ้ักกันในชื่อเจา้พ่อหณุมาน 
หรือเจา้พ่อแควหนุมาน คืออนัเดียวกนั แควหนุมานหมายถึงแม่น า้ คือพืน้ที่
ที่ท่านอยู่ 

 

 

ภาพประกอบ 63 ศาลเจา้พ่อหณมุาน จงัหวดัปราจีนบรุี 
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ภาพประกอบ 64 รูปเคารพในศาลเจา้พ่อหณมุาน 

การนับถือเจา้พ่อหณุมานในปัจจุบันส่วนใหญไหวทุ้กวันพระ และในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน สารทจีนจะมีการถวายเครื่องเซ่นไหว ้ไดแ้ก่ หัวหมู ไก่ตม้ เหลา้ขาวเป็นพิเศษ ชาวบา้น  
ส่วนใหญ่นิยมขอเรื่องความปลอดภัย การงานและสุขภาพเป็นหลกั เชื่อว่าเจา้พ่อช่วยบนัดาลให้
สมหวงัได ้ดงัที่นางวงศเ์ดือนเลา่เพิ่มเติมว่า (สมัภาษณ,์ 8 กมุภาพนัธ ์2564)  
 

ทุกวันนีเ้ราก็ไหว ้ไหวทุ้กวันพระ นับถืออยู่ ท่านดูแลดีนะ เพราะจุด
ตรงนี ้ไม่เคยมีรถชน ตรงสามแยกนี่ไม่เคยมีคนตาย แล้วคนที่อยู่ห้องแถว
บริเวณนี ้เขายังเคยฝันเลย เขาฝันว่าเจา้พ่อเดินมา เลาะๆ มา พูดแลว้ขนลุก 
แต่เดินเลาะๆ มาดู มาตระเวนดู เขาดูแลพืน้ที่ตรงนีไ้ง ช่วงตรุษจีน สารทจีน 
ชาวบา้นก็มาไหวก้นัประจ า 

 

ผูว้ิจยัสงัเกตว่า ภายในศาลเจา้พ่อหณุมานยงัมีชื่อพ่อปู่ มงคลชยั ซึ่งน่าจะเป็นชื่อของ
ผีอารกัษใ์นบรเิวณนัน้ นอกจากนัน้ยงัพบว่ามีการน ารูปป้ันลิงมาถวายเจา้พ่อที่ศาลดว้ย 

3.3.6 ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน จังหวัดกาญจนบุรี 
ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นศาลที่นายเปร่า แก่นสาร ร่างทรงเจ้าพ่อหนุมานยกที่ดินของตนเองสรา้งขึน้ เพื่อให้เป็น 
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ทุกปีจะมีงานบูชาครู หรืองานยกครู ในวันขึน้ 5 ค ่า เดือน 5 
ปัจจุบันนายเปร่าเสียชีวิตแล้ว จึงไม่มีผู ้สืบทอดการทรง ในอดีตเจ้าพ่อที่มาประทับทรงได้แก่  
เจา้พ่อชัยหนุมาน เมื่อประทับทรงจะนุ่งผา้สีแดง ชาวบา้นจะเรียกว่า “พ่อองคแ์ดง” และเจา้พ่อ 
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หนุมาน เมื่อประทับทรงจะนุ่งผ้าสีขาว ชาวบ้านจะเรียกว่า “พ่อองค์ขาว” เมื่อประทับทรงจะ
สามารถตีลงักา หกคะเมน ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว แมจ้ะมีอายุมากแลว้ก็ตาม และบางครัง้จะเล่า
เนือ้ความในเร่ืองรามเกียรติต์อนศกึต่างๆ ที่หนมุานมีบทบาทใหช้าวบา้นฟัง 

ในอดีตชาวบ้านนิยมมาต่อชะตา อาบน า้มนต์กันที่ศาลแห่งนี ้เชื่อว่าน า้มนต์ของ  
เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะผูท่ี้โดนของ โดนคุณไสย นอกจากนั้นหากมีโรคภัยไขเ้จ็บ เช่น  
โรคไขท้บัระด ูโรคมาลาเรีย เจา้พ่อก็จะช่วยรกัษาจนหาย แต่ไม่ใหโ้ชคลาภแก่ผูน้บัถือศรทัธา 
 

 

ภาพประกอบ 65 ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน จงัหวดักาญจนบรุี 

ในอดีตพิธีบวงสรวงจะจดั 2 วนั คือก่อนวนังานช่วงเย็นจะเป็นการสวดมนตเ์ย็นและ
ช่วงเชา้เป็นพิธีบวงสรวงบชูาครู ในปัจจบุนัจดัเพียงวนัเดียว คือพิธีบวงสรวงบชูาครู 

เมื่อครัง้นายเปรา่ยงัมีชีวิตอยู่ หลงัจากท าพิธีไหวค้รูเสร็จจะตอ้งเดินทางไปทอดผา้ป่า
ตามวดัต่างๆ โดยน าเงินท าบญุของชาวบา้นที่ถวายแด่เจา้พ่อไปท าบุญ 

พิธีเข้าทรงที่ศาลดังกล่าวเรียกว่า “การขึน้” จะขึน้ไม่เหมือนกันระหว่างเจ้าพ่อ  
ชยัหนุมานกบัเจา้พ่อหนุมาน พี่เลีย้งเป็นผูจุ้ดธูปเรียก เวลาทรงเจา้พ่อชยัหนุมาน เสียงจะด ุค าราม  
เสียงดงั ดเูปลง่ประกาย โดยมากเป็นการเขา้ทรงเพื่อรกัษาโรค ไม่ใหโ้ชคลาภ 

อปุกรณส์ าคญัที่ใชป้ระกอบพิธีกรรมเขา้ทรง เมื่อครัง้นายเปร่า แก่นสาร ยงัมีชีวิตอยู่ 
คือ 

1. คัมภีรต์  ารายา ที่นายเปร่าได้รบัสืบทอดมาจากบิดาอีกทอดหนึ่ง บิดาของ  
นายเปร่าเป็นหมอยาเชือ้สายเขมร มีความรูค้วามช านาญในการรักษา เป่าศีรษะและปรุงยา
สมุนไพร เล่ากันว่าอักขระในต ารานี ้เขียนเป็นภาษาขอม ขณะที่นายเปร่าเองก็บวชเรียน  
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เป็นลูกศิษย์ร  ่าเรียนวิชาจากหลวงปู่ ยิม้ วัดหนองบัว สมัยเมื่อครั้งนายเปร่ายังมีชีวิตอยู่ได้น า  
ต ารายานีม้าใชใ้นพิธีเขา้ทรงเพื่อประกอบการรกัษาโรคใหแ้ก่ชาวบา้นในชมุชนดว้ย  

2. ตรีกับพระขรรค ์ชาวบา้นบางคนเรียกว่า “สามง่าม” หรือ “คด” แทนตรี และ
เรียกพระขรรค์ว่า “ดาบ” เมื่อครั้งนายเปร่าประทับทรงจะใช้เป็นอุปกรณ์ส าหรับรกัษาโรคแก่  
คนเจ็บป่วย โดยน าไปแตะบริเวณที่ปวดเมื่อยหรือมีอาการ เชื่อว่าพลงัอ านาจของเจา้พ่อจะท าให้
อาการเจ็บปวดเมื่อยทเุลาลง 

3. รูปเคารพหนมุานในท่าลงเหลี่ยม เป็นของที่มีมาแต่เดิม 
สมยัก่อนในงานบวงสรวงไหวค้รูประจ าปี คนจะแน่นเต็มศาล ปัจจุบนัคนมาร่วมงาน

น้อยลง บางครัง้มีเพียงลูกหลานและคนในชุมชน ผูท้ี่มาบนบานเจา้พ่อหนุมานมักขอใหเ้จา้พ่อ
คุม้ครอง ปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บ ปกปักรกัษาใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุ  
 

 

ภาพประกอบ 66 รูปเคารพหนมุานภายในศาล  
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ภาพประกอบ 67 สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาลสมเด็จพระองคท่์านหนมุาน 

 

ภาพประกอบ 68 หนงัรูปหนุมานที่มีผูน้บัถือน ามาถวายเจา้พ่อที่ศาล 

3.3.7 ศาลเจ้าหนุมาน จังหวัดเพชรบุรี   
ศาลเจา้หนุมาน ตั้งอยู่ริมแม่น า้เพชรบุรี ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ทัง้คนไทยและคนไทยเชือ้สายจีนใหค้วามเคารพนับถืออย่างมาก คนในชุมชนเล่าว่าเมื่อก่อนเป็น
ศาลเจา้เล็กๆ ในชุมชน ยกพืน้สงูแค่ฝ่ามือเดียว ต่อมานางแดง ยูนิพันธุ ์เป็นผูบ้ริจาคที่ ดินใหส้รา้ง
เป็นศาลเจา้และมีผูม้ีจิตศรทัธาไดส้รา้งใหเ้ป็นศาลเจา้ที่สงูขึน้ มีหลงัคาเป็นกระเบือ้งว่าว ปัจจุบนั
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ศาลเจา้ไดร้บัการบูรณะไป 2 ครัง้แลว้ โดยการร่วมแรงร่วมใจของผูท้ี่มีจิตศรทัธามาช่วยกันลงแรง
ทาสีศาลเจ้า เทพื ้น ให้ดูสวยงามเรียบรอ้ย องค์เจ้าหนุมานได้มีการสรา้งปูนมาทับองค์ที่ เป็น
กระดาษ เป็นงานปนูป้ันหนมุานในท่าแบก เชื่อว่าเป็นฝีมือของช่างเมืองเพชรบรุี 

คนในละแวกศาลเจา้หนุมานเล่าถึงความศกัดิส์ิทธิ์ของเจา้หนุมานว่า เคยเช่าบา้นอยู่
แถวนีเ้มื่อตอนอายุประมาณ 30 ปี มีคนเล่นหวย ก ข มาเขย่าเซียมซีที่ศาลเจา้หนุมาน ปรากฏว่า
แทงไม่ถูก โมโหมาก เลยจับองคห์นุมานในศาลเจา้โยนทิง้น า้ที่ท่าน า้เพชรบุรี ซึ่งอยู่ใกลบ้า้นเจ๊ก  
เหลียง ชาวบ้านแถวนี ้ไม่รูว้่าเจ้าหนุมานหายไปไหน แต่กลับไปเข้าฝันลูกชายเจ๊กเหลี ยงที่อยู่
อเมรกิาโทรมาบอกใหพ้่อไปดทูี่ท่าน า้ “เตีย่ไปเอาเถ่าม่า อยู่ในน ้าใกลส้ะพานหนาวจะแย่แลว้” เจ๊ก
เหลียงเลยไปดทูี่ศาล พบว่าองคห์นุมานไม่อยู่ที่ศาล จึงไปตามหาตามต าแหน่งในฝันบริเวณท่าน า้ 
ก็พบองค์หนุมานลอยน ้าติดอยู่บริเวณท่าน ้า พอพลิกมาก็เป็นองค์หนุมาน จึงอัญเชิญมา
ประดิษฐานที่ศาลเจา้ตามเดิม ปัจจุบันท่าน า้ที่ตัง้ศาลเจา้หนุมานเรียกชื่อตามศาลเจา้ว่า “ท่าน า้
ศาลเจา้หนุมาน” ดว้ย ส่วนใหญ่คนที่มาขอพรมกัไดต้ามความปรารถนา เช่นขอใหก้ารงานประสบ
ความส าเร็จ ขอหวยก็มกัสมหวงั ขอใหค้า้ขายไดดี้ พ่อคา้แม่คา้ในตลาดฝ่ังตรงขา้มศาลเจา้นับถือ
กันมาก นิยมมาไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ของที่น ามาถวาย คือ กล้วย ส้ม ธูป เทียน ดอกไม ้
พวงมาลยั บางครัง้มีงิว้มาถวายแกบ้นดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 69 ศาลเจา้หนุมาน จงัหวดัเพชรบรุี  
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ภาพประกอบ 70 รูปเคารพเจา้หนมุาน 

นางรมยกรณ์ เอราวัณ (สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2562) ชาวบ้านละแวกศาลเจ้า 
หนมุานเลา่ว่า  

 

เจา้พ่อเดิมลอยน า้มาในลกัษณะทวนน า้ มีชาวบา้นเจอจึงน ามากราบ
ไหวบู้ชา ต่อมามีคนบา้น าไปโยนทิง้ในแม่น า้เพชรบุรี ท่านก็ลอยกลับมาอีก 
ชาวบ้านเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์จึงได้สร้างศาล ขอพร และกลายเป็นสิ่ง 
ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชน ปัจจุบนัคนแถวนัน้นิยมไปไหวเ้จา้พ่อหนุมานดว้ย
ดอกไม ้พวงมาลัย ธูปเทียน และแก้บนดว้ยกลว้ย เพราะเชื่อว่าเจา้พ่อชอบ 
มหรสพแกบ้นมีทัง้งิว้ ละคร หนงักลางแปลง เนื่องจากในย่านคลองกระแชงนี ้
เป็นย่านที่คนจีนและคนไทยอยู่อาศัยกันมาก โดยเจ้าของ White Monkey 
Guesthouse ที่ตัง้อยู่บริเวณศาลเป็นผูท้ี่นับถือเจา้พ่อมาก เชื่อว่าท่านช่วยให้
ธุรกิจการงานส าเร็จ ถึงกับน าชื่อเจา้พ่อไปตัง้เป็นชื่อเกสตเ์ฮาสแ์ละเคยแกบ้น
ดว้ยงิว้และหนงักลางแปลง 
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ผูว้ิจัยพบว่าภายในศาลมีขอ้ความเขียนว่า “ขอมอบสิทธิ์ศาลนีถ้วายเจา้พ่อโรงหนัง 
เจา้พ่อหนุมาน นางลาภ พลายศรี สรา้งอทุิศกศุลแก่คณุก๋งแหว้ แม่คณุรอด บุพการียค์ณุ พรอ้มทัง้
ญาติทัง้หลายโดยทั่วกนั”  

ภายในศาลยังมีป้ายเขียนข้อความอักษรจีน อ่านได้ว่า “ทุกคนในชุมชนสงบสุข
ปลอดภัย” เสาด้านหน้าซ้ายของศาลเขียนข้อความอักษรจีน อ่านได้ว่า “เทพป๋ึงเท้าประทาน 
โชคลาภให้ทุกครัวเรือน” และเสาด้านหน้าขวาของศาลเขียนข้อความอักษรจีน อ่านได้ว่า  
“ท่านเทพตายายศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคล” แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อถือเจา้หนุมานร่วมกับเทพเจา้ที่
ของคนไทยเชือ้สายจีนดว้ย 

ปัจจุบันศาลเจา้หนุมานนีไ้ดร้บัการส่งเสริมใหเ้ป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งของชุมชนย่าน
เมืองเก่ารมิแม่น า้เพชรบรุี ทัง้สว่นที่เป็นศาลเจา้หนมุานและท่าน า้ศาลเจา้หนมุาน 

3.3.8 ศาลเจ้าพ่อหนุมาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ศาลเจา้พ่อหนุมานตัง้อยู่ที่กองพันทหารราบที่ 1 ศูนยก์ารทหารราบ หรือ ศร. พัน  1 

บริเวณประตูหน้าค่ายธนะรัชต์ ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  
เป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีอยู่คู่กบัหน่วยมายาวนานและเป็นท่ีเคารพของพลทหารอย่างย่ิง 

 

 

ภาพประกอบ 71 ศาลเจา้พ่อหนมุาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับการกรม
ทหารลอ้มวังไดพ้ระราชทานตราหนุมานใหเ้ป็นสัญลักษณ์ เมื่อ พ.ศ. 2445 และกลายเป็นตรา
ประจ าหน่วยกองพนัทหารราบที่ 1 สืบมา 
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ใน พ.ศ. 2470 มีการย้ายที่ตั้งของหน่วยใหม่มาอยู่บริเวณท่าพระจันทร ์ได้เกิด
เหตกุารณอ์ศัจรรยข์ึน้ คือมีรูปหนมุานแกะสลกัไมล้อยทวนแม่น า้จากปลายแม่น า้เจา้พระยามาทาง
ตน้น า้และมาหยุดอยู่ที่ท่าน า้หนา้กองพนั ก าลงัพลทัง้หลายไดเ้ห็นเหตกุารณด์งักล่าว ก็เกิดความ
อศัจรรยใ์จที่รูปหนมุาน สญัลกัษณข์องหน่วยไดม้าปรากฏขึน้ จึงท าพิธีอญัเชิญรูปหนมุานแกะสลกั
ไมด้งักลา่วขึน้จากน า้ และเห็นหางที่เป็นปลา จึงพบว่าเป็นมจัฉานุ บตุรชายของหนมุาน ดว้ยความ
นบัถือศรทัธาหนมุานที่มีขึน้แต่แรก จึงไดต้ัง้ศาลเจา้พ่อหนุมานขึน้ รูปแกะสลกัไมด้งักลา่วมาทราบ
ในภายหลงัว่าเป็นหัวเรือมัจฉานุ เก็บรกัษาอยู่ที่อู่เรือพระราชพิธี กองทัพเรือ เมื่อครัง้เกิดคลื่นซดั
อย่างแรงจนท าใหห้วัเรือหลดุลอยมากบัน า้ 

หน่วยยา้ยที่ตัง้จากท่าพระจนัทรไ์ปที่จงัหวดัลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2480 ไดอ้ญัเชิญเจา้พ่อ
หนุมานไปดว้ย และยา้ยมาที่อ  าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เมื่อ พ.ศ. 2509 ปัจจบุนัศาล
เจา้พ่อหนมุานอยู่ภายในค่ายธนะรชัต ์

 

 

ภาพประกอบ 72 รูปเคารพเจา้พ่อหนมุานภายในศาล 

เจา้พ่อหนุมานถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่คู่กับหน่วยมายาวนานและเป็นท่ีเคารพของ
พลทหารอย่างยิ่ง เมื่อใดที่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูทุกต าแหน่งมีค าสั่งใหย้า้ยไปปฏิบติัภารกิจต่างๆ 
หรือไดร้บัต าแหน่งที่สูงขึน้ หรือมีเหตุใหต้อ้งเดินทางไปจากหน่วยหรือกลับมาที่หน่วยจะตอ้งมา
กราบไหวส้กัการะอยู่เสมอๆ พลทหารในค่ายเชื่อถือกันมากและนิยมขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ  
มีสติปัญญา ในการสอบเลื่อนชั้นยศ ก่อนออกฝึก ก่อนท าภารกิจต่างๆ เป็นการสรา้งขวัญและ
ก าลงัใจ สิ่งที่นิยมบนบานคือกลว้ยและการวิ่งรอบศาล กล่าวไดว้่าหนมุานเป็นตวัละครทหารเอกที่
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มีความสามารถ เฉลียวฉลาด และจงรกัภกัดี สอดคลอ้งกบัการเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของก าลงัพล
ทหารอย่างยิ่ง 

ตาราง 2 เปรียบเทียบสญัลกัษณ ์คติความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือเจา้พ่อหนมุานในสงัคมไทย 

ชื่อศาลและพืน้ทีต่ั้ง สัญลักษณ ์ คติความเชือ่ พิธีกรรม 
ศาลเจา้พ่อก าแหง 
หนมุาน เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพฯ 

รูปป้ันหนมุาน  
ถือตรีในท่าเหาะ 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนฉิมพลี  
เขตตล่ิงชนั นบัถือในฐานะ 
ผีอารกัษ์ของชมุชน ผูเ้ป็น
บรวิารของเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษณ ์ 

- ระดบับคุคล 

ศาลเจา้พ่อหนมุาณ  
เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 

รูปป้ันหนมุาน  
ถือตรี ในท่า
นั่งขดัสมาธิ  
หอ้ยบาท 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชน 
บางคอ้ เขตจอมทอง นบัถือ 
ในฐานะผีอารกัษ์ของชมุชน 

- ระดบับคุคล 
- ระดบัชมุชน (ทกุวนั
ศกุร ์เสาร ์อาทิตยแ์รก              
เดือนธันวาคม 
ของทกุปี) 

ศาลหลวงพ่อหนมุาน  
สมทุรสงคราม 

เจวด็ไม ้ปิดทอง ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชน 
บา้นยี่สาร ต าบลยี่สาร นบัถือ
ในฐานะผีอารกัษ์ของชมุชน 
ผูม้ีศกัดิเ์ป็นนอ้ง/  
ทหารบรวิารของพ่อปู่ ศรีราชา 

- ระดบับคุคล 
- ระดบัชมุชน  
(ทกุวนั ขึน้ 10-11 ค ่า               
เดือนอา้ยของทกุปี) 

ศาลเจา้พ่อหนมุาน  
ปราจีนบรุ ี

รูปเคารพพ่อปู่  
ในท่านั่งชนัเขา่ 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าหนอง 
หนมุาน ต าบลเมืองเกา่ นบัถือ
ในฐานะผีอารกัษ์ของชมุชน 

- ระดบับคุคล 

ศาลเจา้พ่อหณมุาน
ปราจีนบรุ ี

รูปเคารพพ่อปู่ ฤๅษี 
ในท่านั่งขดัสมาธิ 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าแควหนมุาน  
ต าบลกบินทร ์นบัถือในฐานะ 
ผีอารกัษ์ของชมุชน 

- ระดบับคุคล 

ศาลสมเดจ็พระองค์
ท่านหนมุาน 
กาญจนบรุ ี

รูปป้ันหนมุาน  
ถือตรีและจกัร  
ในท่าลงเหล่ียม 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชนบา้น
ชกุกุ่ม ต าบลท่ามะขาม นบัถือ
ในฐานะผีอารกัษ์ของชมุชน 

- ระดบับคุคล 
- ระดบัชมุชน (ทกุวนั
ขึน้ 5 ค ่า เดือน 5  
ของทกุปี) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ชื่อศาลและพืน้ทีต่ั้ง สัญลักษณ ์ คติความเชือ่ พิธีกรรม 
ศาลเจา้หนมุาน  
เพชรบรุ ี

รูปป้ันหนมุาน  
ในท่าแบก 

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชน 
คลองกระแชง ต าบลท่าราบ  
นบัถือในฐานะผีอารกัษ์ของ
ชมุชน 

- ระดบับคุคล 

ศาลเจา้พ่อหนมุาน  
ประจวบคีรีขนัธ ์  

รูปแกะสลกัไม้
มจัฉาน ุ
ถือตรีและพระขรรค ์

ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิประจ าหน่วย 
กองพนัทหารราบที่ 1  
ศนูยก์ารทหารราบ นบัถือ 
ในฐานะผีอารกัษ์ของหน่วย 

- ระดบับคุคล 

 
3.3.9 ศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ จังหวัดสมุทรสาคร 

ศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ ตัง้อยู่ที่หมู่ 8 บา้นรางโคกขาม ต าบลพนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร เดิมเป็นศาลไมต้ัง้อยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ปัจจุบนัยา้ยมาตัง้ในบริเวณ
พื ้นดิน ห่างจากชายฝ่ังทะเล เนื่องจากที่ตั้งศาลเดิมถูกกัดเซาะประมาณ 50 เมตร  สรา้งโดย 
ชาวไทยเชือ้สายจีนที่มาตัง้รกรากที่บา้นรางโคกขาม ศาลดังกล่าวเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่พึ่ง
ทางจิตใจของชาวบา้นรางโคกขามมายาวนาน โดยเฉพาะผูท้ี่ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง มีความ
เชื่อว่าถ้ากราบไหวเ้จา้พ่อก่อนออกเรือ เจา้พ่อมัจฉาณุจะช่วยคุม้ครองรกัษาและบันดาลใหจ้ับ  
สตัวท์ะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ไดม้าก ทุกปีจะมีงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมัจฉาณุในวันขึน้ 9 ค ่า  
เดือนอ้าย แต่เดิมจัดงานถึง 3 วัน  3 คืน ปัจจุบันจัดงาน 2 วัน 2 คืน โดยในวันแรกจะมีพิ ธี
บวงสรวง พิธีขึน้ธง พิธีประทบัทรงเจา้พ่อ และการสวดเจริญพระพทุธมนตเ์ย็น เชา้วนัรุง่ขึน้จะเป็น
การท าบุญตกับาตรและมีการเปียของเซ่นไหว ้(หมายถึง การประมลูของเซ่นไหว)้ ในเวลาค ่า ทัง้ยงั
มีมหรสพ เช่น ลิเก หนงักลางแปลง วงดนตรี และการออกรา้นคา้ตลอดทัง้สองคืน 

นายสุนทร วาดวารี ชาวบา้นบา้นรางโคกขาม (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2563) 
บนัทกึเก่ียวกบัประวติัหมู่บา้นรางโคกขามจากความทรงจ าไวว้่า 

 

ประวติัของหมู่บา้นรางโคกขามเมื่อ 160 กว่าปีที่ผ่านมา โดยการเล่า
ต่อกันมาของปู่ ย่าตายาย ค าน าและอธิบายเรื่องเดิมทีที่จะมาเป็นหมู่บ้าน  
รางโคกขามก็เพราะว่าได้มีคนจีนที่อพยพล่องเรือส าเภามาจากเมืองจีน  
จนมาถึงประเทศไทย พอเรือส าเภาเข้ามาใกล้ก็ได้เห็นป่าไม้ริมฝ่ังทะเล  
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ก็ล่องเรือมาจนถึงริมฝ่ังทะเล ก็จอดเรือส าเภาแลว้ก็ขึน้จากเรือ ขึน้บนฝ่ังหรือ
บนแผ่นดินของเมืองไทย ก็ช่วยกันหาไม้มาท าที่อยู่อาศัยแล้วก็คิดกันว่า 
พวกเราจะท าอะไรเพื่อจะด ารงชีวิตใหอ้ยู่ได ้ก็เลยคิดกันว่าพวกเราจะตอ้งตัด
ตน้แสมแลว้ตากแดดใหแ้หง้ แลว้จะไดเ้อาไปขายในตัวเมือง ก็เลยตกลงกัน 
แล้วก็เริ่มตัดต้นแสม ท าเป็นท่อน แล้วก็มัดเป็นมัด มัดละประมาณ 20 -30 
ท่อน 

อยู่ต่อมาก็ได้มีชาวบ้านจากบ้านสันดาปได้ล่องเรือมาหาจับปูแสม  
ก็เลยคุยกันว่าจะจับปูแสมเอาไปท าอะไร เขาก็บอกว่าจะเอาไปดอง ขาย  
ในเมือง คนจีนก็เลยคิดว่าอาชีพตัดฟืนแสมกับจับปูแสมเป็นอาชีพ ก่อนที่ 
จะจับปูแสมก็คิดกันว่าแล้วเราจะเอาเกลือที่ไหนมาดองปู ก็คิดกันว่าจะเอา
น า้เค็มมาตากแดดใหเ้ค็ม แลว้ก็จบัปแูสมมาดองใหไ้ดม้าก แลว้ก็จะเอาไมฟื้น
แสมกับปูแสมใส่เรือล่องไปขายในเมือง พอเริ่มท ามาหากินไดแ้ลว้ก็ล่องเรือ
เอาฟืนแสมกับปแูสมล่องเรือไปในทะเล โดยใชก้างใบไปถึงปากอ่าวหรือปาก
คลองแม่น ้าท่าจีน ก็จอดเรือรอน ้าไหลขึน้ แล้วก็ล่องเรือตามน ้าเข้าไปใน  
ตวัเมืองมหาชยั หรือเมืองสมุทรสาคร พอเรือถึงตวัเมืองมหาชยัแลว้ก็จอดเรือ
ขายฟืนแสมกับปูแสม ก็จอดเรืออยู่ประมาณ 2-3 วัน ก็ล่องเรือจากตัวเมือง
มหาชัย ล่องตามน ้าไปในคลองสนามชัยหรือที่ เรียกกันว่าคลองมหาชัย 
จนมาถึงปากคลองที่จะออกแม่น า้เจา้พระยา ก็ล่องเรือขา้มแม่น า้เจา้พระยา
ไปจอดเรือที่ฝ่ังท่าเตียน แลว้ก็จอดเรือขายไมฟื้นแสมกับปูแสมจนหมดแลว้  
ก็ล่องเรือกลับบ้าน โดยล่องเรือตามแม่น า้เจา้พระยาเขา้คลองสนามชัย จน
มาถึงตัวเมืองมหาชัยก็จอดเรือ แลว้ก็ขึน้ไปซือ้ของใชท้ี่จ  าเป็น เช่น ขา้วสาร
เพื่อมาเก็บไวก้ินและท าอยู่อย่างนี ้จนหมู่บา้นที่อาศัยอยู่เริ่มมีคนที่อ่ืนเขา้มา
ปลกูบา้นเรือนอยู่กนัมากขึน้ 

อยู่มาวนัหนึ่งคนที่หมู่บา้นสนัดาปไดล้่องเรือลงมาเพื่อจะมาจบัปแูสม            
อีกคนที่มาอาศัยตามล่องมาอยู่ก็ถามพวกที่ล่องเรือมาว่าคลองที่ล่องเรือมานี ้
เขาเรียกว่าคลองอะไร คนพวกนัน้ก็บอกว่าเขาเรียกว่าคลองโคกขาม ที่สายน า้
ไดไ้หลลงทะเลที่นีแ้ละเป็นคลองที่พระเจา้เสือไดล้่องเรือพันทา้ยมาชนตน้ไม้
จนหวัเรือหกั ชาวบา้นก็เลยตัง้หมู่บา้นนีว้่าหมู่บา้นรางโคกขามมาจนทกุวนันี ้
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พออยู่มาประมาณ 10 กว่าปี หมู่บ้านก็เริ่มเจริญขึน้ ก็เปลี่ยนอาชีพ
จากจับปูแสมและฟืนแสม มาท าอาชีพประมง จับกุ้งหอยปูปลาขาย ต่อมา
ประมาณ พ.ศ. 2490 จากหมู่บา้นไม่ก่ีครวัเรือนจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ประมาณ 
100 กว่าครวัเรือน พอมาถึง พ.ศ. 2500 การคมนาคมก็เจริญขึน้ จากใชเ้รือ
กางใบมาเป็นเรือติดเครื่องยนตเ์ล็กๆ ใชท้ ามาหากินมาจนทกุวนันี ้ 

ประวัติหมู่บา้นยังมีอีกยาว ขอจบต านานหมู่บา้นคนจีนอพยพก่อน 
ต่อไปนีจ้ะเล่าถึงประวติัศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ ตัง้แต่ พ.ศ. 2500 มา ดัง้เดิมศาล             
เจา้พ่อมจัฉาณุไดช้ื่อว่าศาลเจา้พ่อกิมซินมาก่อน ต่อมาก็ไดม้ีคนหมู่บา้นอ่ืนที่
ได้โดนคลื่นลมตีจนหมู่บา้นของเขาพังหมด และหมู่บ้านนั้นเขาไดม้ีร่างทรง
ของเจ้าพ่อมัจฉาณุได้อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านรางโคกขามด้วย ชาวบ้าน
หมู่บา้นรางโคกขามก็เลยประชุมกันว่าเราจะยกศาลที่คนจีนไดท้ าศาลเจา้พ่อ 
กิมซิน ที่คนจีนไดน้ ารูปเทพเจา้จีนมา 3 องค ์แลว้ตัง้ศาลเป็นที่สกัการะบชูากนั 
เทพเจา้ 3 องคข์องคนจีนนัน้มีชื่อทัง้ 3 องค ์องคใ์หญ่ชื่อว่าปุนเถา้กง องคเ์ล็ก 
2 องคช์ื่อว่า ชีกงกบัชงกง เป็นเทพเจา้ที่แกะสลกัดว้ยไมท้ัง้ 3 องค ์พอชาวบา้น
ประชุมกันแลว้เห็นชอบว่าพวกเราจะยกศาลเจา้พ่อกิมซินเป็นชื่อศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณมุาจนถึงทกุวนันี ้

 

 

ภาพประกอบ 73 ศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ในอดีตมีการประทับทรงเจา้พ่อมัจฉาณุ โดยร่างทรงเจา้พ่อมัจฉาณุ คือ นายเกษม 
นวลจันทร ์หรือรูจ้ักกันในชื่อ “ก๋งบั๊ก” มีอาชีพท าประมง ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้ แต่เดิมศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณุเป็นศาลของเจา้พ่อกิมซิน แต่เจา้พ่อกิมซินยกใหเ้จา้พ่อมจัฉาณุดแูลรกัษาแทน ร่างทรงจะ
ท าหนา้ที่บ  าบัดรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บใหแ้ก่ชาวบา้น เมื่อประทับทรงจะใชเ้กา้อีด้าบ เกา้อีต้ะปู และ
เหล็กแหลมในการแสดงอภินิหารดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 74 รูปหล่อเจา้พ่อมจัฉาณภุายในศาล 

ภายในศาลเจา้พ่อมัจฉาณุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ เช่น รูปเคารพปุนเถ้ากง ชีกง ชงกง  
เชื่อว่าเป็นรูปเคารพที่ เก่าแก่ที่สุดในศาล ชาวจีนที่อพยพมาตั้งหมู่บ้านได้น าติดตัวมาด้วย  
เจ้าพ่อบ้านแหลม (พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร) เจ้าพ่อเพชรสมุทร (รูปหล่อกุมาร) พระพุทธรูป  
เจา้แม่กวนอิม พระราห ูเป็นตน้  
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ภาพประกอบ 75 สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

นอกจากนั้นยังมีการจัดท าธงเจา้พ่อมัจฉาณุ ผืนธงมีสีแดง สีเหลือง และสีเขียว มี
ภาพมัจฉานุเขียนมืออยู่กึ่งกลางผืนธงและจะตอ้งผ่านพิธีเจิมธงโดยร่างทรงในงานประจ าปีทุกปี 
ชาวบ้านเชื่อว่าธงเจ้าพ่อมัจฉาณุจะช่วยให้หาสัตวท์ะเลไดม้ากและช่วยปกป้องคุ้มครองคนใน
ครอบครวั จึงนิยมน ามาบูชา โดยชาวบา้นบางคนจะเปลี่ยนธงปีละผืน ผูว้ิจยัพบว่าในบริเวณบา้น
ชาวประมงในหมู่บา้นรางโคกขามนิยมปักธงเจา้พ่อมจัฉาณทุี่บรเิวณประตนู า้และที่วงักุง้ เพื่อใหไ้ด้
ผลผลิตคือสตัวท์ะเลอดุมสมบรูณ ์ขณะที่ชาวบา้นบางคนนิยมน าไปแขวนไวท้ี่เสาเรือ   

ผูด้แูลศาลเจา้พ่อมจัฉาณุในปัจจุบนั คือ นายบุญพา ยศวิลยั ซึ่งเป็นเจา้ของพืน้ที่ตัง้
ศาล สืบทอดมาจากนางเฮียง ยศวิลัย มารดา ซึ่งเป็นผู้ที่ เคารพศรทัธาในองค์เจ้าพ่อมัจฉาณุ 
อย่างมาก นายบุญพาจะไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในศาลทุกๆ วนัพระ ทัง้นี ้คณะกรรมการศาลจะอยู่ในสาย
ตระกลูยศวิลยั วาดวารี และพึ่งพร ซึ่งเป็นชาวบา้นรางโคกขามมาแต่อดีต  
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ภาพประกอบ 76 รูปป้ันเต่าที่ชาวบา้นน ามาถวายเจา้พ่อมจัฉาณุ 

 

ภาพประกอบ 77 อปุกรณข์องรา่งทรงเจา้พ่อมจัฉาณภุายในศาล 
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ภาพประกอบ 78 แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของศาลตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ประเภทลิงในสงัคมไทย  
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ผูว้ิจยัขอสรุปการกระจายตวัของศาลตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติท่ี์กลายเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์

ในสงัคมไทยไดด้งัภาพ 
 

 

ภาพประกอบ 79 แผนที่แสดงการกระจายตวัของศาลตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ 
ท่ีกลายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในสงัคมไทย  
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ผูวิ้จยัสรุปตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติท่ี์กลายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในสงัคมไทยไดด้งัตาราง 3 

ตาราง 3 สรุปตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติท่ี์กลายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในสงัคมไทย 
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กล่าวโดยสรุป ในบทนีผู้วิ้จัยไดก้ล่าวถึงประวัติความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์

จากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย รวม 18 ศาล โดยพบศาลตวัละครศักดิ์สิทธิ์ประเภทพระ จ านวน 
7 ศาล ศาลตวัละครศักดิ์สิทธิ์ประเภทยักษ์ จ านวน 2 ศาล และศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์ประเภทลิง 
จ านวน 9 ศาล ศาลทัง้หมดอยู่ในพืน้ท่ีสงัคมวฒันธรรมภาคกลาง พบตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ี
กลายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในสงัคมไทย รวม 14 ตวัละคร ไดแ้ก่ พระราม พระลกัษณ ์นางสีดา ทศกณัฐ์                            
กมุภกรรณ นางเบญกาย พาลี สคุรีพ หนมุาน องคต ชมพพูาน มจัฉาน ุทรพา และทรพี  
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บทที ่4 
พธิีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสังคมไทย 

ในบทนี ้ผูวิ้จยัจะไดก้ล่าวถึงพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากพิธีกรรมที่ ถือปฏิบัติในระดับชุมชน รวมทั้งสิ ้น 9 ศาล จาก 9 ชุมชน 
แบ่งเป็น 5 หัวข้อตามตัวละคร ได้แก่ 1. พิ ธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม -พระลักษณ ์ 
2. พิธีกรรมการนับถือตวัละครทศกณัฐ์ 3. พิธีกรรมการนบัถือตวัละครกุมภกรรณ 4. พิธีกรรมการ
นับถือตัวละครหนุมาน และ 5. พิธีกรรมการนับถือตัวละครมัจฉานุ โดยผูว้ิจัยจะไดว้ิเคราะหแ์ละ
ตีความสญัลกัษณแ์ละความหมายในแต่ละพิธีกรรมตามล าดบั  

4.1 พิธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม-พระลักษณ ์
พิธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม-พระลักษณ์ มี 3 พิธีกรรม ไดแ้ก่ งานประเพณีแห่

เจว็ดเจ้าพ่อพระราม-พระลักษมณ์ จังหวัดสมุทรปราการ งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม - 
พระลักษณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และงานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลักษณ์-พระราม 
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1 งานประเพณีแห่เจว็ดเจ้าพ่อพระราม-พระลักษมณ ์จังหวัดสมุทรปราการ 
จดัขึน้ในวันที่ 15-16 เมษายนของทุกปี ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2562-

2564 พบว่ามีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 4 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
จงัหวดัสมทุรปราการ 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ชาวบา้นต าบลบางปลา คณะกรรมการศาลเจา้พ่อพระราม- 

พระลกัษมณ ์และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางปลา 
วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณแ์ละสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ใน

ต าบลบางปลาประจ าปี และขอใหช้่วยปกปอ้งคุม้ครอง 
คนในชมุชน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
สถานที่ประกอบพิธี พิธีบวงสรวงเจา้พ่อ:  

ปะร าพิธีขา้งศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
พิธีแห่เจว็ด: รอบเกาะบางปลา 
พิธีท าบญุตกับาตรเลีย้งพระเชา้:  
ปะร าพิธีขา้งศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัจนัทรท์ี่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562  
พิธีบวงสรวง: 13.00 น.   
พิธีแห่เจว็ด: 14.29 น. 
วนัองัคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562  
พิธีท าบญุตกับาตรเลีย้งพระเชา้: 8.00 น. 
* พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2564 ชมุชนงดจดัพิธีแห่เจว็ดเน่ืองจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) แต่ชาวบา้นผูน้บัถือจะน าเครื่องสงัเวยมาถวาย 
ที่บรเิวณหนา้ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

ผูป้ระกอบพิธี นายธวชั ศรีเพ็ชร หมอพราหมณช์าวต าบลบางปลา 
ผูเ้ขา้รว่มพิธี ชาวบา้นต าบลบางปลา 
เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยบายศรีปากชาม หวัหม ูเป็ด ไก่ กุง้ 

ปลา ผลไมต่้างๆ เช่น มะพรา้ว กลว้ย แตงโม ขนนุ  
ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด  
ขนมถว้ยฟ ูน า้แดง น า้เขียว น า้เปลา่ 

ดนตรีประกอบพิธี วงดนตรีสากล 
ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย คือ พิธีบวงสรวง พิธีแห่เจว็ด 

และพิธีท าบญุเลีย้งพระเชา้ 
คาถาหรือบทสวดในพิธี โองการเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์มาร่วมในพิธีและรบัเคร่ืองบวงสรวง 
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งานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ แบ่งป็น 3 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

1. พิธีบวงสรวง เริ่มขึน้ในเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน โดย
นายธวชั ศรีเพ็ชร หมอพราหมณช์าวบา้นบางปลาเป็นผูป้ระกอบพิธี ซึ่งรบัสืบทอดแบบแผนการท า
พิธีมาจากบิดา ผู้ประกอบพิธีจุดธูปอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษมณ ์
จากนั้นมาท าพิธีที่  ปะร  าพิธีข้างศาลจุดธูปเทียนถวายเครื่องสังเวยซึ่งประกอบด้วยบายศรี 
ปากชาม หัวหมู เป็ด ไก่ กุง้ ปลา ผลไมต่้างๆ เช่น มะพรา้ว กลว้ย แตงโม ขนุน ขนมตม้แดง ขนม
ตม้ขาว ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด น า้แดง น า้เขียว น า้เปล่า พวงมาลยั น าธูปปักที่เครื่องสงัเวย
จดุละ 1 ดอก จากนัน้อ่านโองการบวงสรวง พรอ้มกบัใหช้าวบา้นที่มารว่มงานโห่รอ้งเอาฤกษ์เอาชยั
เป็นช่วงๆ 

 

 

ภาพประกอบ 80 ผูป้ระกอบพิธีจดุธูปอญัเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

  



  119 

 

ภาพประกอบ 81 ผูป้ระกอบพิธีอ่านโองการบวงสรวงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
และสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในชมุชน 

 

ภาพประกอบ 82 เครื่องสงัเวยเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณแ์ละสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในชมุชน 

ที่ปะร  าพิธีมีการตั้งเจว็ดไม้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ ผู้วิจัย
พบว่ามีการตัง้เจว็ดไม ้4 องค ์คือ เจว็ดพ่อพระราม พ่อพระลกัษมณ ์แม่สีดาและพ่อแสนไวก้ึ่งกลาง
ปะร  าพิธีและอยู่ในระดบัสงูกว่าเจว็ดองคอ่ื์นๆ แสดงถึงบทบาทและความส าคญัอย่างสงูในพิธี โดย
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พระราม พระลักษมณ์และสีดาเป็นชื่อตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ ขณะที่เจา้พ่อแสน ชาวบา้น 
บางปลาอธิบายว่าหมายถึง “แสนห่า” เป็นเจา้พ่อที่บันดาลใหฟ้้าฝนตกตอ้งตามฤดูกาลและเกิด
ความอุดมสมบูรณ์ในชุมชน มีศาลตั้งอยู่ด้านข้างศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์ เจว็ดไม ้
องค์อ่ืนๆ ที่อยู่ด้านซ้ายและขวารวม 27 องค์ พบว่ามีทั้งที่ปรากฏชื่อ ได้แก่ เจว็ดพ่อฉัตรทอง  
พ่อลิน้ด า พ่อหนุมาน พ่อชมพูพาน พ่อสุครีพ พ่อทองอินทร ์พ่อป่ินเกลา้ พ่อเสือ พ่อพญาน้อย  
พ่อศรีมงคล แม่เบญกาย พ่อปู่ พระครูเฒ่า และที่ไม่ปรากฏชื่อ รวมทั้งสิน้ 31 องค ์ซึ่งในแต่ละปี 
จะมีการอญัเชิญเจว็ดจากศาลต่างๆ ในชมุชนมารว่มพิธีจ านวนไม่เท่ากนั เนื่องจากในชมุชนมเีจว็ด
จ านวนมากและขึน้อยู่กบัความตอ้งการของชาวบา้นที่จะให้อญัเชิญมารว่มในพิธี นอกจากนัน้ยงัมี
ป้ายระบุนามผูส้นับสนุนการจัดงาน คือ นายชนินทร ์รื่นเริง อดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางปลา นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ สมาชิกสภาจังหวัด นายธวัช ศรีเพ็ชร และองคก์ารบริหาร  
สว่นต าบลบางปลา  

ผูป้ระกอบพิธีลาเครื่องสงัเวยในเวลาประมาณ 13.30 น. 
 

   

ภาพประกอบ 83 เครื่องสงัเวยเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณถ์วายที่หนา้ศาล เมื่อ พ.ศ. 2564 

  



  121 

   

ภาพประกอบ 84 การถวายเครื่องสงัเวยของชาวบา้นบางปลาที่หนา้ศาล เมื่อ พ.ศ. 2564 

 

ภาพประกอบ 85 การสกัการะเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณบ์นศาล เมื่อ พ.ศ. 2564 

2. พิธีแห่เจว็ด  เริ่มขึน้ในช่วงเวลา 14.29 น. ซึ่งเป็นฤกษ์เคลื่อนขบวนแห่ 
ชาวบ้านจะร่วมกันแห่เจว็ดเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปรอบเกาะบางปลา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  
มีการจัดขบวนเรียงล าดับจากขบวนผู้ถือธงสีเขียวจ านวน 9 ผืน ธงสีเหลืองจ านวน 9 ผืน และ 
ธงชาติจ านวน 2 ผืน รวม 20 ผืน ตามดว้ยขบวนรถประดิษฐานพระพทุธรูป ขบวนผูถื้อเจว็ด โดยมี
เจว็ดเจา้พ่อพระรามและเจว็ดเจา้พ่อพระลกัษมณอ์ยู่ในสองล าดบัแรก ขบวนชาวบา้น แลว้ปิดทา้ย
ดว้ยขบวนรถแห่ดนตรีสด ชาวบา้นเลา่ว่าในอดีตเป็นวงกลองยาว  
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ภาพประกอบ 86 ศิษยเ์จา้พ่อพระราม-พระลกัษมณเ์ตรียมอญัเชิญเจว็ดร่วมในขบวนแห่ 

   

ภาพประกอบ 87 ขบวนรถพระพทุธรูป 



  123 

 

ภาพประกอบ 88 ขบวนแห่เจว็ดที่บางปลามีเจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณอ์ยู่ในสองล าดบัแรก 

ในขบวนแห่รอบเกาะบางปลา ชาวบา้นจะไดม้ีโอกาสสรงน า้พระพทุธรูปประจ าปี 
และรดน า้เจว็ด โดยส่วนใหญ่จะรดน า้จากด้านบนลงสู่ปลายเจว็ด แล้วน าขันหรือกระแป๋งมา
รองรับน ้า ชาวบ้านจะน าน ้านั้นกลับบ้าน เชื่อว่าเป็นน ้าศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าพ่อ น าไปประพรม
บา้นเรือนหรือร่างกายเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกแบบหนึ่งจะรดน า้เจว็ดแบบสรงน า้พระ คือปล่อย
ใหน้ า้นัน้ไหลลงสู่พืน้ ชาวบา้นบางคนน าพวงมาลยัมาคลอ้งที่เจว็ด บางคนน าธูปมาปักที่เจว็ดเพื่อ
เป็นการสกัการะ การแห่เจว็ดไปรอบเกาะบางปลาท าใหผู้ส้งูอายุบางบา้นที่ไม่สะดวกไปที่ศาลไดม้ี
โอกาสสกัการะเจา้พ่อเจา้แม่ประจ าปีดว้ย 

 

     

ภาพประกอบ 89 การรดน า้เจว็ดแบบรองรบัน า้ที่ไหลผ่านเป็นรูปแบบที่สืบทอดมาแต่อดีต 
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ภาพประกอบ 90 การรดน า้เจว็ดแบบสรงน า้พระ  

ชาวบางปลาเชื่ อว่าคนถือเจว็ดเปรียบเสมือนข้ารับใช้เจ้าพ่อพระราม - 
พระลกัษมณ์ ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นในชุมชนมีทัง้เพศชายและเพศหญิง มาจากหลายครอบครวั 
หลายตระกูล บางคนเป็นคณะกรรมการศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์โดยจะสวมเสือ้สีเหลือง
เขียนขอ้ความว่า “ศิษยพ์่อพระราม-พระลกัษมณ”์ และกางเกงสีเขียว สอดคลอ้งกบัสีธงน าขบวนที่
ใชส้ีเขียวและสีเหลืองเช่นเดียวกนั 

 

 

ภาพประกอบ 91 ชาวบา้นบางปลาต่อแถวเพื่อรอรดน า้เจว็ดเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ  
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ภาพประกอบ 92 การรดน า้เจว็ดแบบสรงน า้พระที่ศาล เมื่อ พ.ศ. 2564 เนื่องจากงดการแห่เจว็ด
รอบเกาะบางปลา ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

หลงัจากแห่กลบัมาแลว้ ชาวบา้นจะร่วมกันอัญเชิญเจว็ดทุกองคข์ึน้บนปะร าพิธี 
โดยจดัวางตามต าแหน่งเดิมเพื่อใหช้าวบา้นบางปลาและผูน้ับถือไดข้ึน้ปิดทอง ชาวบา้นส่วนใหญ่
เมื่อปิดทองแลว้ จะลงมานบัจ านวนเจว็ดเพื่อน าเลขไปซือ้หวย โดยเชื่อว่าเจา้พ่อจะใหโ้ชคลาภทกุปี 
จากนั้นเป็นกิจกรรมบันเทิง มีการเต้นบาสโลบ กิจกรรมรื่นเริง และมหรสพถวายเจา้พ่อ ได้แก่ 
ละครชาตรีแสดงในเวลา 18.00 น. และลิเกแสดงในเวลา 20.00 น. 

 

 

ภาพประกอบ 93 กิจกรรมรื่นเรงิในยามเย็น  
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ภาพประกอบ 94 ละครชาตรีของต าบลบางปลาตอ้งมาร  าถวายมือ 
และแสดงถวายเจา้พ่อในคืนแรก 

 

ภาพประกอบ 95 ละครชาตรี 9 ยอดของต าบลบางปลาร าถวายมือหนา้ศาล เมื่อ พ.ศ. 2564 

3. พิธีท าบุญเลีย้งพระเช้า เริ่มในเวลาประมาณ 8.00 น. ของวนัที่ 16 เมษายน 
โดยชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราษฎรบ์ูรณะ หรือวัดบางปลาจ านวน 9 รูป มาสวดเจริญ 
พระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเช้าที่บริเวณปะร าพิธีข้างศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ ์
หลงัจากนัน้เป็นการแกบ้นของชาวบา้นดว้ยละครชาตรี บางปีมีโขนสด ลิเก หนงักลางแปลง จนถึง
ช่วงเย็น หลังจากการแสดงในคืนที่สองเสร็จสิน้แล้ว ชาวบ้านจึงน าเจว็ดเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์
กลบัไปยงัศาล 
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จากการศึกษางานประเพณีแห่เจว็ดเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์ จังหวัด
สมทุรปราการ ในฐานะพิธีกรรมการนับถือตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์ผูว้ิจยัพบว่ามีสญัลกัษณ์
และความหมายที่ปรากฏดงัที่ไดว้ิเคราะหใ์นตารางที่ 5 

ตาราง 5 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดั
สมทุรปราการ 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

เจว็ดพ่อพระราม เจา้พ่อพระราม 
เจว็ดพ่อพระลกัษมณ ์ เจา้พ่อพระลกัษมณ ์
เจว็ดแม่สีดา เจา้แม่สีดา 
เจว็ดแม่เบญกาย เจา้แม่เบญกาย 
เจว็ดพ่อสคุรีพ เจา้พ่อสคุรีพ 
เจว็ดพ่อหนมุาน เจา้พ่อหนมุาน 
เจว็ดพ่อชมพพูาน เจา้พ่อชมพพูาน 
รูปเคารพเจา้พ่อพระราม เจา้พ่อพระราม 
รูปเคารพเจา้พ่อพระลกัษมณ ์ เจา้พ่อพระลกัษมณ ์
ศาลเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษมณ ์

ที่ประทบัของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

สีเขียวและสีเหลืองของศาล
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

ที่ประทบัของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

ธงสีเขียวและสีเหลือง ขบวนของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
เสือ้สีเหลืองมีขอ้ความเขียนว่า 
“ศิษยพ์่อพระราม-พระลกัษมณ”์ 
และกางเกงสีเขียว 

ศิษยเ์จา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

โอ่งน า้มนตบ์นศาลเจา้พ่อ
พระราม-พระลกัษมณ ์

น า้มนตข์องเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
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ตาราง 5 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 

การแห่เจว็ดรอบเกาะบางปลา การแห่เจา้พ่อและเจา้แม่รอบพืน้ที่ เพื่อเนน้ย า้บทบาท 
ความเป็นเจา้ของพืน้ที่และใหก้ารปกป้องคุม้ครองคนใน
พืน้ที่ 

การรดน า้เจว็ด การสกัการะบชูาเจา้พ่อและเจา้แม่องคต่์างๆ  
และขอสวสัดิมงคลจากน า้ที่รองรบั  
น า้จากเจว็ดที่ไหลลงสูพ่ืน้ดินอาจตีความไดว้่าหมายถึง  
การชะลา้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีใหพ้น้ไปจากชมุชน 
น า้จากเจว็ดที่ไหลลงสูพ่ืน้ดินอาจตีความไดว้่าหมายถึง  
ฝนที่ประพรมลงสูพ่ืน้ดิน หมายถึงความชุ่มชืน้อดุมสมบรูณ ์
ของฤดกูาลที่จะมาถึง  

การปิดทองเจว็ด การสกัการะบชูาเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ  
การนบัจ านวนเจว็ดที่อญัเชิญ
มารว่มในพิธี 

ชาวบา้นเชื่อว่าเจา้พ่อเจา้แม่ใหโ้ชคลาภประจ าปี 

 
งานประเพณีแห่เจว็ดเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ

พิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือผีอารกัษ์ เห็นได้จากการบวงสรวง  
เจา้พ่อ การแห่เจว็ด การสรงน า้เจว็ด และการปิดทองเจว็ด ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ -ฮินด ู
เห็นไดจ้ากโองการบวงสรวงท่ีเชิญสิ่งศกัดิ์สิทธิ์และเทพเจา้มารบัเคร่ืองบวงสรวง และความเชื่อทาง
พุทธศาสนาเห็นไดจ้ากพิธีท าบุญเลีย้งพระเชา้ที่ศาล ตลอดจนรถแห่พระพุทธรูปเพื่อใหช้าวบา้น
บางปลาไดม้ีโอกาสสรงน า้พระในรอบปี 
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ภาพประกอบ 96 แผนผงังานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดัสมทุรปราการ  
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ภาพประกอบ 97 แผนผงัล าดบัในขบวนแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
จงัหวดัสมทุรปราการ  
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4.1.2 งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จัดขึน้ในวันขึน้  5-6 ค ่า เดือน 6 ของทุกปี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม เมื่อ พ.ศ. 

2562-2564 พบว่ามีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 6 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ลกูหลานในสายตระกลูของร่างทรงเจา้พ่อพระราม  
วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณแ์ละเจา้พ่อแสน  

สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชนประจ าปี และขอใหช้่วยปกปอ้ง
คุม้ครองคนในชมุชน 

สถานที่ประกอบพิธี ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์
วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัพธุที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 6) 

พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระราม (เจิมและเวียนเทียนบายศรี): 
19.00 น. 
วนัพฤหสับดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วนัขึน้ 6 ค ่า  
เดือน 6) 
พิธีท าบญุเลีย้งพระเชา้: 8.00 น. 
พิธีไหวค้รูและแห่เจว็ด: 10.00 น. 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อแสน: 13.00 น. 
* พ.ศ. 2563 ชมุชนงดจดัพิธีเนื่องจากสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19)  
* พ.ศ. 2564 ชมุชนจดัพิธีภายใตม้าตรการตามสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
 วนัศกุรท์ี่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 (วนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 6) 

พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระราม (เจิมและเวียนเทียนบายศรี): 18.00 น. 
วนัเสารท์ี่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 (วนัขึน้ 6 ค ่า เดือน 6) 
พิธีท าบญุเลีย้งพระเชา้: 8.00 น. 
พิธีไหวค้รูและแห่เจว็ด: 10.00 น. 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อแสน: 13.00 น. 

ผูป้ระกอบพิธี พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระราม (เจิมและเวียนเทียนบายศรี):  
นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์  
พิธีไหวค้รูและแห่เจว็ด: นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์ 
พิธีท าบญุเลีย้งพระเชา้: นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์ 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อแสน: นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์  
(พ.ศ. 2562) และนายฐิติพงศ ์ชาติทอง (พ.ศ. 2564) 

ผูเ้ขา้รว่มพิธี ลกูหลานในสายตระกลูของรา่งทรงเจา้พ่อพระรามและชาวบา้น
ในชมุชนบางเกลือ 

เครื่องประกอบพิธี เครื่องบวงสรวงประกอบดว้ยบายศรี 5 ชัน้ บายศรีปากชาม  
หวัหม ูไก่ ปลา ผลไมต้่างๆ เช่น มะพรา้ว ขนนุ สบัปะรด กลว้ย 
ขนมต่างๆ เช่น ขนมเป๊ียะ ซาลาเปา เหลา้ น า้แดง น า้เขียว 
น า้เปลา่ พานเชิญ อปุกรณส์ าหรบัการละเลน่คลอ้งชา้งและตคีลี 

ดนตรีประกอบพิธี พ.ศ. 2562 วงป่ีพาทย ์
พ.ศ. 2564 วงหวัไม ้

ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 4 พิธีย่อย คือ พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระราม  
(เจิมและเวียนเทียนบายศรี) พิธีท าบญุเลีย้งพระเชา้  
พิธีไหวค้รูและแห่เจว็ด และพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อแสน  

คาถาหรือบทสวดในพิธี คาถาของรา่งทรง (ไม่ทราบภาษา) 
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งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น 4 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. พิธีเข้าทรงเจ้าพ่อพระราม (เจิมและเวียนเทียนบายศรี) เริ่มขึน้ในเวลา 
19.00 น. จดับนศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์โดยมีร่างทรงเจา้พ่อพระรามประทบัทรง ร่างทรง
เจา้พ่อเจา้แม่ 5 องคป์ระทบัทรง เพื่อโปรดศิษยานุศิษยแ์ละผูร้่วมงาน ในอดีตมีการเขา้ทรงเจา้พ่อ
พระลักษณ์ด้วย แต่ปัจจุบันไม่มีผู ้สืบทอด จึงเหลือแต่ร่างทรงเจ้าพ่อพระราม คือ นายพานิช  
เลิศวิทยาประดิษฐ์ เป็นรุ่นที่ 3 สืบทอดจากนางหลี แซ่ปึง (ร่างทรงเจา้พ่อพระราม รุ่นที่ 2) ผูเ้ป็น
มารดา ซึ่งรบัสืบทอดมาจากนางเล็ก หลงเจริญ (ร่างทรงเจ้าพ่อพระราม รุ่นแรก) มารดาของ  
นางหลี แซ่ปึง นายพานิชจึงเป็นหลานยายที่สืบทอดการประทบัทรงเจ้าพ่อพระรามมาจนกระทั่งถึง
ปัจจบุนั 

 

 

ภาพประกอบ 98 นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์ ร่างทรงเจา้พ่อพระรามรุน่ที่ 3 

ในช่วงเย็นของวนังานมีการเลีย้งขา้วปลาอาหารแก่แขกผูร้ว่มงาน ร่างทรงเจา้พ่อ
เจา้แม่ต่างๆ ทยอยเดินทางมารว่มงาน ระหว่างนัน้มีการตระเตรียมพืน้ที่ดงันี ้

1. แท่นเสาฟ้าดินและเสาธง เป็นแท่นปลกูสรา้งถาวร ดา้นหลงัเสาฟ้าดินเป็น
เสาธง ซึ่งได้เชิญธงสีเขียวและสีเหลืองขึน้สู่ยอดเสาเรียบรอ้ยแล้ว มีการประดับตกแต่งแจกัน
ดอกไมแ้ละกระดาษไหวเ้จา้แบบจีน พรอ้มทัง้ติดไฟสีแดงที่แท่นเสาฟ้าดิน มีป้ายขอ้ความอกัษรจีน
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ที่เสาฟ้าดินอ่านได้ว่า “เทพยดาฟ้าดิน” และป้ายประดับแท่นเสาฟ้าดินอ่านได้ว่า “ทองหยก  
เต็มบา้น” 

2. ศาลเกย เป็นสิ่งปลูกสรา้งชั่ วคราวส าหรับเป็นที่ เสด็จผ่านของเทวดา
อารกัษแ์ละจะรือ้ลงทนัทีหลงัเสรจ็สิน้พิธี ศาลเกยท าเป็น 3 ชัน้ ชัน้บนสดุวางถาดใสม่ะพรา้ว กลว้ย 
สม้ เหลา้ และแจกันดอกไม ้2 ขา้ง มีร่มกางกั้นอยู่ มีบายศรีอยู่สองขา้งดา้นซา้ยและขวา ชั้นที่ 2 
วางกระถางธูป ชัน้ล่างสดุวางโอ่งน า้มนต ์ปักราชวติัทัง้ 4 ทิศรอบศาล มีธงสีเหลืองบนยอด ติดไฟ  
สีเขียวและสีเหลือง โอบดว้ยผา้ขาวสามดา้น เปิดช่องดา้นหนา้เพียงดา้นเดียว  

นอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิ ธี ได้แก่  “บายศรีห้าชั้น”  
ชั้นบนสุดเป็นเทียนปักอยู่ 1 เล่ม แต่ละชั้นของบายศรีจะมีดอกดาวเรืองประดับอยู่ “พานเชิญ”  
ใช้ส  าหรับเชิญเจ้าพ่อพระรามและเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ต่างๆ ลงมาประทับทรง ภายในพาน
ประกอบดว้ยผา้ขาว เทียนขาว ธูป เทียน ซองแดง ดอกบวั มีกระโถนอยู่ดา้นขา้ง ผูว้ิจัยสงัเกตว่า 
พานเชิญของเจา้พ่อพระรามมีขนาดใหญ่สดุ เนื่องจากมีใบพลูและเทียนขาวจ านวนมากแตกต่าง
จากพานเชิญของเจา้พ่อเจา้แม่องคอ่ื์นๆ  

 

   

ภาพประกอบ 99 พานเชิญของรา่งทรงเจา้พ่อพระราม 
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ภาพประกอบ 100 พานเชิญของรา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ 

ก่อนเริ่มพิธี ร่างทรงเจา้พ่อพระรามจะเปลี่ยนชุดโดยสวมเสือ้และกางเกงสีเขียว 
ซึ่งเป็นชุดที่รบัสืบทอดมาจากมารดา ขณะที่ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคอ่ื์นๆ จะเปลี่ยนชุดเป็นสีขาว
ลว้น บา้งก็เป็นชดุไทยสีสดใส โดยรา่งทรงแต่ละคนจะเตรียมชดุส าหรบัใชใ้นพิธีมากนัเอง   
 

 

ภาพประกอบ 101 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและรา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ 
ขณะก าลงัประทบัทรง 

ผู้ช่วยประกอบพิ ธีจุดเทียนที่บริเวณหน้ารูปเคารพเจ้าพ่อพระราม เจ้าพ่อ  
พระลักษณ์และที่หน้าพระพุทธรูป พิธีเข้าทรงเริ่มต้นเมื่อร่างทรงเจา้พ่อพระรามจุดธูป 1 ดอก  
พนมมือบรกิรรมคาถาโดยหนัหนา้ไปทางรูปเคารพเจา้พ่อพระราม หลบัตาและมีอาการสั่นเล็กนอ้ย 
จากนัน้โยนธูปไปดา้นหนา้ บริเวณที่ตัง้เจว็ดและรูปเคารพเจา้พ่อพระราม เสมือนเป็นสญัญาณว่า
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เจา้พ่อพระรามไดม้าประทับร่างแลว้ จากนั้นร่างทรงเจา้พ่อพระรามยกมือขวาขึน้ในท่าคลา้ยกับ 
“ท่าประทานพร” ซึ่งผูว้ิจัยพบว่ามีความคลา้ยคลึงกับท่าของรูปเคารพเจา้พ่อพระรามที่อยู่ภายใน
ศาล ในเวลาเดียวกันร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคอ่ื์นๆ ก็ได้เชิญเจ้าลงมาประทับทรงเช่นเดียวกัน  
แต่จะใช้การส่งเสียง การพนมมือและตบลงที่พื ้น เสมือนเป็นสัญญาณว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้มา
ประทบัรา่งแลว้ 

จากนั้นองค์กุมารจะเป็นผู้ช่วยคอยเชิญร่างทรงเจ้าพ่อพระรามกระท าพิ ธี
ตามล าดบั เริ่มจากการไหวท้ี่เสาฟ้าดิน ร่างทรงเจา้พ่อพระรามน าร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ 
ลงจากศาล ตรงไปยังเสาฟ้าดิน บริเวณดา้นหนา้ศาล ร่างทรงเจา้พ่อพระรามและร่างทรงเจา้พ่อ  
เจา้แม่องคต่์างๆ จดุธูปไหวแ้ลว้หมนุตวัรอบทิศ จากนัน้ปักธูปลงในกระถาง 
 

 

ภาพประกอบ 102 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ บชูาฟ้าดิน 

จากนัน้องคก์ุมารเชิญร่างทรงเจา้พ่อพระรามน าร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ 
เดินไปยงัศาลเกย ซึ่งตัง้อยู่ดา้นขวาของเสาฟ้าดิน จุดธูปไหวแ้ลว้หมนุตัวรอบทิศ แลว้ปักธูปลงใน
กระถาง ร่างทรงเจา้พ่อพระรามน ารา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ร่ายร  ารอบศาลเกย 3 รอบ ไม่มี
ดนตรีและค ารอ้งประกอบ แต่อยู่ในกิริยาอาการสนุกสนาน รื่นเริง เมื่อร่ายร  าครบ 3 รอบแล้ว  
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ทกุองคไ์หวท้ี่ศาลเกยอีกครัง้ ก่อนเดินกลบัขึน้มาบนศาล 
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ภาพประกอบ 103 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ 
บชูาเทวดาและรา่ยร  ารอบศาลเกย 

จากนั้นเป็นการท าน ้ามนต์ เริ่มจากร่างทรงเจ้าพ่อพระรามจุดเทียนที่อยู่ใน
ต าแหน่งบนสดุของบายศรีและจุดธูป นั่งบริเวณดา้นหนา้รูปเคารพเจา้พ่อพระรามและขนัน า้มนต ์
จากนัน้บริกรรมคาถาแลว้ถือเทียน 5 เล่มร่ายร  า แลว้หยดน า้ตาเทียนลงไปบนขนัน า้มนต ์ระหว่าง
นัน้เจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ลกุขึน้มารา่ยร  า บา้งก็นั่งอยู่กบัที่ 

 

 

ภาพประกอบ 104 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามท าน า้มนต ์
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หลังจากนั้น ร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ต่างๆ ออกมาจุดเทียน ร่ายร  าและ  
หยดน า้ตาเทียนลงไปบนขันน า้มนตเ์ช่นเดียวกับร่างทรงเจ้าพ่อพระราม น า้มนต์ที่ได้จากพิธีนี ้
เชื่อถือกนัว่าศกัดิส์ิทธิ์ ลกูหลานน ากลบัไปประพรมบา้นเรือนจะท าใหป้ราศจากทกุขโ์ศกโรคภยั 

จากนั้นเขา้สู่พิธีเจิมบายศรี ร่างทรงเจา้พ่อพระรามเป็นผูน้  าเจิมบายศรี โดยน า
แป้งละลายน า้อบใส่ขันใบเล็ก บริกรรมคาถาและเจิมที่บายศรีแต่ละชัน้ สลบักันไปมา ไม่ไดเ้รียง
จากดา้นบนลงลา่งหรือดา้นลา่งขึน้บน จากนัน้เจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ผลดักนัลกุขึน้มาเจิมบายศรี
ในลักษณะเดียวกับร่างทรงเจ้าพ่อพระราม นางสมพร สินนารายณ์ (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 
2562) ผูดู้แลศาลเล่าว่าในอดีตบายศรีมีความสูงถึง 7 ชั้น มีแป้นกลมและมีสลักยึดไว ้ร่างทรง  
เจา้พ่อพระรามสามารถปีนขึน้ไปเหยียบบายศรีได ้ถือเป็นการแสดงอภินิหารของเจา้พ่อพระราม  
ที่ยงัจ าไดติ้ดตา 
 

     

ภาพประกอบ 105 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามเจิมบายศรี 

 

ภาพประกอบ 106 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามเจิมบายศรี 
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เมื่อเสร็จขัน้ตอนของการเจิมบายศรีแลว้ จะเคลื่อนยา้ยบายศรีนัน้มาอยู่บริเวณ
กึ่งกลางศาล เจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ และผูร้่วมพิธีนั่งลอ้มเป็นวงกลม เขา้สู่พิธีเวียนเทียนบายศรี 
ร่างทรงเจา้พ่อพระรามนั่งกึ่งกลางเป็นผูป้ระกอบพิธี  โดยจุดเทียนสีขาว 3 เล่มใส่ในแว่น จ านวน  
3 แว่น แลว้เวียน 3 ครัง้ จากนัน้ส่งแว่นเทียนต่อกันใหเ้วียนจนครบ 3 รอบ จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อ
พระรามน าแว่นเทียนทัง้หมดมาบรกิรรมคาถาและโบกปัดที่บรเิวณบายศรีอีกครัง้แลว้จึงดบัเทียน  

 

   

ภาพประกอบ 107 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามเวียนเทียนบายศรี 
และสง่แว่นเทียนใหผู้เ้ขา้รว่มพิธีเวียน 

 

ภาพประกอบ 108 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามเวียนเทียนบายศรี 
และสง่แว่นเทียนใหผู้เ้ขา้รว่มพิธีเวียน  
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หลงัจากเสร็จพิธีเวียนเทียนบายศรี ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ จะลุกขึน้มา
ร่ายร  าในอากัปกิริยาที่แตกต่างกัน มีทั้งการส่งเสียงรอ้ง การปรบมือ บางองคส์ูบบุหรี่ บางองค์ 
ท าเสียงและกิริยาเหมือนเด็ก ร่างทรงเจ้าพ่อพระรามโปรดศิษยานุศิษย ์จากนั้นร่างทรงเจ้าพ่อ  
เจา้แม่องคต่์างๆ จึงน าพานเชิญไปถวายร่างทรงเจา้พ่อพระราม ซึ่งนั่งอยู่บริเวณมุมขวาของศาล  
รา่งทรงเจา้พ่อพระรามยกมือในท่าประทานพร รบัพานเชิญ ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ทยอย
ออกจากการประทับทรง โดยแสดงอากัปกิริยาเดียวกับตอนเจา้มาเขา้ประทับทรง องคก์ุมารออก
จากร่างหลังสุดในบรรดาร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่ ต่างๆ เนื่องจากต้องคอยถวายการรบัใชร้่างทรง 
เจา้พ่อพระรามขา้งที่นั่ง รา่งทรงเจา้พ่อพระรามออกจากการประทบัทรงเป็นองคส์ดุทา้ยในพิธี  
 

 

ภาพประกอบ 109 รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ รา่ยร  าดว้ยความรื่นเรงิ 

 

ภาพประกอบ 110 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามโปรดศิษยานศิุษย ์  
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ภาพประกอบ 111 บรรยากาศพิธีเวียนเทียนบายศรีและการรา่ยร  า 
ของเจา้พ่อเจา้แม่ เมื่อ พ.ศ. 2564 

 

ภาพประกอบ 112 บรรยากาศพิธีเวียนเทียนบายศรีและการรา่ยร  า 
ของเจา้พ่อเจา้แม่ เมื่อ พ.ศ. 2564 

หลงัจากนัน้เป็นการแสดงมหรสพถวายเจา้พ่อ ใน พ.ศ. 2562 มีการแสดงระบ า
ศรีวิชัยและร  าพลายชุมพลของนักเรียนโรงเรียนบางเกลือ “ประชารฐับ ารุง” ในปีก่อนๆ จะมีลิเก 
หนังกลางแปลง แต่เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ท าให้คณะผู้จัดงานปรบัรูปแบบมหรสพให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ เสร็จพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระราม (เจิมและเวียนเทียนบายศรี) ในเวลา
ประมาณ 21.00 น.  
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ภาพประกอบ 113 การแสดงระบ าศรีวิชยัถวายเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์ 

 

ภาพประกอบ 114 การแสดงร  าพลายชมุพลถวายเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์

ส าหรบัดนตรีประกอบพิธีนั้น เนื่องจากใน พ.ศ. 2562 หัวหน้าวงหัวไม้ป่วยจึง  
ไม่สามารถน าคณะนักดนตรีมาร่วมงานได้ ทางผู้จัดงานจึงว่าจ้างวงป่ีพาทย์ของโรงเรียน  
วัดบางเกลือ “ประชารฐับ ารุง” มาร่วมบรรเลงแทน แมจ้ะค่อนขา้งแปลกใหม่ แต่ก็ใหบ้รรยากาศ
สนกุสนานรื่นเรงิไปอีกแบบ 

ใน พ.ศ. 2564 วงหัวไมก้ลบัมาบรรเลงประกอบพิธีอีกครัง้ นายมณี รุ่งแจ่มแจง้ 
(สมัภาษณ,์  17 เมษายน 2564) นกัดนตรีและนกัรอ้งน าวงหวัไมเ้ลา่ว่า “ทราบเพยีงชือ่องค์เจา้พ่อ
เจ้าแม่ที่เชิญเสด็จมาในพิธีเท่านั้น ที่เหลือได้คิดผูกค าร้องเป็นกลอนหัวเดียว ร้องทวนซ ้าๆ  
กนัหลายรอบ เพือ่สรา้งความศกัดิส์ิทธิ์เขม้ขลงั และมีเนือ้รอ้งบางตอนที่เป็นการอวยชยัใหพ้รแก่ 
ผูม้าร่วมงาน”  
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ภาพประกอบ 115 วงป่ีพาทยโ์รงเรียนวดับางเกลือ “ประชารฐับ ารุง” 
บรรเลงประกอบพิธี เมื่อ พ.ศ. 2562 

 

ภาพประกอบ 116 วงหวัไมค้ณะนายมณี รุง่แจ่มแจง้ บรรเลงประกอบพิธี เมื่อ พ.ศ. 2564 

2. พิธีท าบุญเลีย้งพระเช้า ในช่วงเชา้ของวนัรุง่ขึน้ เวลาประมาณ 8.00 น. ผูจ้ดั
พิ ธีนิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 รูปจากวัดบางเกลือ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับศาลเจ้าพ่อพระราม - 
พระลักษณ์มาฉันภัตตาหารเช้าที่ศาล หลังจากท าบุญเลีย้งพระเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ผู้จัดงาน  
ก็ไดเ้ตรียมอาหารไวส้  าหรบัเลีย้งผูร้ว่มงานและจดัเตรียมเครื่องสงัเวยท่ีจะใชไ้หวค้รูในล าดบัต่อไป 
  



  144 

 

ภาพประกอบ 117 พระสงฆจ์ากวดับางเกลือสวดใหพ้รแก่ผูร้ว่มพิธี 

3. พิธีไหว้ครูและแห่เจว็ด เริ่มขึน้ในเวลาประมาณ 10.00 น. โดยก่อนหนา้นัน้
จะมีการน าเครื่องสงัเวยเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์มาวางบรเิวณดา้นหนา้เจว็ดและรูปเคารพของ
เจา้พ่อทั้งสอง แบ่งเป็น 2 แถว ไดแ้ก่ เหลา้ น า้เปล่า น า้อัดลม หัวหมู เป็ด ไก่ บายศรียอดไข่ ตม้ 
ข้าวสวย เผือก มัน ขนมจีน น ้าพริก น ้ายา ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมถ้วยฟู ขนมเป๊ียะ 
ซาลาเปา ผลไม ้ไดแ้ก่ ขนนุ สบัปะรด มะพรา้ว กลว้ย สม้ โดยจดัอย่างละ 2 ชดุเท่าๆ กนั 

 

 

ภาพประกอบ 118 เครื่องสงัเวยเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณท์ี่ชมุชนบางเกลือ  
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นอกจากนัน้ผูจ้ดัพิธียังเตรียมเครื่องสงัเวยวางที่แท่นเสาฟ้าดิน มีน า้ชา 12 ถว้ย 
ขนมกุยช่าย ผลไมต่้างๆ ไดแ้ก่ กลว้ย แกว้มงักร มะม่วง องุ่น กระดาษไหวแ้บบจีน และที่ศาลเกยมี
หวัหม ูเหลา้ น า้เปล่า บายศรียอดไข่ตม้ ขา้ว ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ขนุน มะพรา้ว มีการเ ปิดไฟ
ที่เสาฟ้าดินและที่ศาลเกยตลอดพิธี 

 

   

ภาพประกอบ 119 เครื่องสงัเวยท่ีเสาฟ้าดิน 

 

ภาพประกอบ 120 เครื่องสงัเวยและโอ่งน า้มนตท์ี่ศาลเกย  
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เริ่มพิธีไหวค้รูโดยร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่ประทบัทรง นายพานิช เลิศวิทยาประดิษฐ์
ประทับทรงพ่อปู่ ศิลาเทพ สวมชุดสีขาวเหมือนกับเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ จากนั้นร่างทรงเจา้พ่อ
เจา้แม่ทัง้หมดลงไปจุดธูปไหวท้ี่เสาฟ้าดิน ไหวท้ี่ศาลเกย โดยมีลกัษณะการไหวแ้บบหมุนตัวรอบ
ทิศ แลว้ปักธูปลงบนเครื่องสงัเวยที่ศาลเกยจุดละ 1 ดอก ที่เหลือปักลงบนกระถางธูป จากนัน้ร่าง
ทรงพ่อปู่ ศิลาเทพเป็นผูท้  าน า้มนต ์โดยหยดน า้ตาเทียนลงบนโอ่งน า้มนต ์เจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ 
ใชม้ือหนึ่งแตะที่รา่งทรงเจา้พ่อ อีกมือหนึ่งยกขึน้ในท่าประทานพร เมื่อท าน า้มนตเ์สร็จแล้ว รา่งทรง
พ่อปู่ ศิลาเทพจึงน าร่ายร  ารอบศาลเกย 3 รอบ ในกิริยาอาการสนุกสนานรื่นเริง เสร็จแลว้กลบัขึน้
บนศาล จุดธูปเทียนบูชาที่หนา้เจว็ดและรูปเคารพเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ ปักธูปลงบนเครื่อง
สงัเวยจดุละ 1 ดอก  
 

 

ภาพประกอบ 121 รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ประทบัทรงเพื่อท าพิธีไหวค้รูประจ าปี 

   

ภาพประกอบ 122 รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ท าน า้มนตท์ี่ศาลเกย 
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หลังจากนั้น ร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดน าเจว็ดที่ตั้งอยู่ภายในศาลออกมา 
ใส่ถาด น าผา้มาเช็ดถูท าความสะอาด เจิมแป้งและปิดทองลงไปใหม่ พรอ้มกบัผูกผา้สีแดงผืนใหม่ 
นอกจากนัน้ยงัน าดาบ 2 เลม่มาเช็ดถทู าความสะอาด เจิมแปง้และปิดทองลงไปในแบบเดียวกนั  
 

 

ภาพประกอบ 123 รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ เจิมและปิดทองเจว็ด 

 

ภาพประกอบ 124 รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ เจิมและปิดทองเจว็ด 

ร่างทรงพ่อปู่ ศิลาเทพและองค์กุมารน าลูกมะพร้าวที่ตกแต่งให้มีลักษณะ
คลา้ยคลึงกับชา้งมีแขน ขา หาง หู งวง งา และส่วนที่เรียกว่า “ปกหลงั” และ “รดัประคน” ออกมา
ท าความสะอาดและเจิมดว้ยแป้ง นอกจากนั้นยังเจิมแป้งที่ลูกมะพรา้วขนาดเล็ก จ านวน 5 ลูก 
และไมท้่อนยาว 1 อนั ส าหรบัใชใ้นการละเลน่คลอ้งชา้งและตีคลีในช่วงบ่าย 
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ภาพประกอบ 125 รา่งทรงพ่อปู่ ศิลาเทพเจิมลกูมะพรา้วสมมติเป็นชา้งในการละเลน่คลอ้งชา้ง 

 

ภาพประกอบ 126 รา่งทรงเจา้แม่พวงชมพเูจิมลกูมะพรา้วสมมติเป็นคลีในการละเลน่ตีคลี 

ในเวลาประมาณ 11.00 น. ร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์ลงมาตั้งขบวนเพื่อ
เตรียมแห่เจว็ดรอบศาล น าขบวนโดยเจา้ที่เป็นนายทัพ ผูว้ิจัยสงัเกตจากการใชผ้า้ขาวโพกศีรษะ 
สูบบุหรี่ และถือดาบสองมือร  ากวัดไกวตลอดเวลา ตามดว้ยขบวนร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่อัญเชิญ
เจว็ด และขบวนชาวบา้นที่มาร่วมงาน เดินแห่รอบศาล 3 รอบ ผูว้ิจยัสงัเกตว่า ทุกรอบเมื่อร่างทรง
เจา้พ่อเจา้แม่ผูอ้ญัเชิญเจว็ดมาหยดุตรงหนา้ศาล จะยกเจว็ดขึน้จบเหนือศีรษะ แสดงถึงการคารวะ
ต่อเจา้พ่อพระราม-พระลักษณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานของศาล ชาวบ้านท่ีร่วมเดินแห่จะพนมมือ
ตลอดเวลา เมื่อแห่เจว็ดครบ 3 รอบแล้ว ร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่น าเจว็ดแต่ละองค์กลับไปตั้งที่
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ต าแหน่งเดิมภายในศาล ระหว่างนัน้ผูว้ิจยัสงัเกตว่ามีชาวบา้นเขา้มากราบขอพรจากร่างทรงพ่อปู่
ศิลาเทพดว้ย  

 

   

ภาพประกอบ 127 การแห่เจว็ดเวียนรอบศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์

 

ภาพประกอบ 128 การแห่เจว็ดเวียนรอบศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์

หลงัจากนัน้ รา่งทรงพ่อปู่ ศิลาเทพน าใบพลปูระพรมน า้มนตท์ี่เครื่องสงัเวยเจา้พ่อ
พระราม-พระลักษณ์ จากนั้นเป็นการร่ายร  าของร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ต่างๆ ระหว่างนั้น 
ชาวบา้นไดเ้ขา้มากราบขอพรจากร่างทรงพ่อปู่ ศิลาเทพเพิ่มเติมดว้ย ก่อนที่ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่ 
จะมาถวายพานเชิญแด่ร่างทรงพ่อปู่ ศิลาเทพ เพื่อออกจากการประทับร่าง ตามดว้ยร่างทรงพ่อปู่
ศิลาเทพซึ่งออกจากการประทบัทรงเป็นองคส์ดุทา้ย โดยวิธีการเดียวกบัรา่งทรงเจา้พ่อพระราม คือ 
พนมมือบริกรรมคาถา พรอ้มกับโยนธูป 1 ดอกไปดา้นหนา้ เพื่อแสดงว่าเจา้พ่อไดเ้สด็จออกจาก
ร่างแลว้ จากนัน้ลาเครื่องสงัเวย น าไปรบัประทานร่วมกันที่โรงทานและแจกจ่ายใหช้าวบา้นที่มา
รว่มงาน  
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ภาพประกอบ 129 รา่งทรงพ่อปู่ ศิลาเทพประพรมน า้มนตท์ี่เครื่องสงัเวยไหวค้รูประจ าปี 

ผูว้ิจัยยังพบว่า ก่อนร่างทรงเจา้พ่อเจ้าแม่องค์ต่างๆ ออกจากร่าง ได้แจกยันต์ 
เจ้าพ่อพระรามที่ท าสืบทอดมาแต่อดีตแก่ผู้เข้าร่วมงาน ยันต์ดังกล่าวมีสัญลักษณ์ยันต์น า้เต้า 
หมายถึง พระพทุธเจา้ และมีคาถาก ากบัดงันี ้

1. สัญลักษณ์โอม หมายถึง อ อุ ม ตามคติฮินดู หมายถึงพระเป็นเจา้ทั้ง 3 
พระองค์ อ คือ พระศิวะ อุ คือ พระวิษณุ ม คือ พระพรหม ตามคติพุทธศาสนา หมายถึงพระ
รตันตรยั อ คือ อรห  อุ คือ อุตฺตมธมฺม และ ม คือ มหาสงฺฆ เป็นค าขึน้ต้นของการกล่าวมนตร์ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1441) 

2. จพกส หมายถึง ธาตพุระกรณีย ์ปรากฏในจารกึคาถาหวัใจพระสตูร คาถา
บทนีเ้รียกว่าคาถากาสลัก หรือหัวใจคาถากาสลัก จะ ย่อมาจาก จช แปลว่า จงสละ หมายถึง  
จงสละเสียซึ่งการสงัคมดว้ยทุรชน ภะ ย่อมาจาก ภช แปลว่า จงคบหา หมายถึง จงคบแต่บณัฑิต 
กะ ย่อมาจาก กร แปลว่า จงกระท า หมายถึง จงกระท าบุญทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน  
สะ ย่อมาจาก สร แปลว่า จงระลึก หมายถึง จงระลกึถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นนิจ (ฉ ่า ทองค าวรรณ, 
2529: 47-49) 

3. พุทฺธา สันนิษฐานว่าย่อมาจาก นโมพุทฺธายะ หมายถึง คาถาพระเจ้า 
หา้พระองค ์

4. นมพท หมายถึง คาถาหวัใจธาตสุี่ 
5. ทา้วเวสสุวรรณโณ จมหาราชา สัพเพยักขา ปรายันติ เป็นคาถาบูชาทา้ว

เวสสวุรรณ 
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ภาพประกอบ 130 ยนัตเ์จา้พ่อพระรามที่รา่งทรงแจกแก่ผูร้ว่มพิธี 

 

ภาพประกอบ 131 ยนัตเ์จา้พ่อพระรามที่ปรวิรรตเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั 

(ผูว้ิจยัไดร้บัความอนุเคราะหป์ริวรรตตัวอกัษรจากอักษรขอมเป็นอกัษรไทยปัจจุบนัจาก
นางสาวปรศันีภรณ ์พลายก าเหนิด นกัภาษาโบราณ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ) 

4. พิธีเข้าทรงเจ้าพ่อแสน ก่อนเริ่มพิธี ผูจ้ดังานไดจ้ดัเตรียมเครื่องสงัเวย 2 จุด 
คือบริเวณลานกลางแจ้งหน้าศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์ ส าหรับถวายเครื่องสังเวยแด่ 
ดวงวิญญาณไรญ้าติและบรรพชนผู้ล่วงลับ หรือเรียกว่า “การไหว้ฮ้อเฮียต๋ีกง” เค รื่องสังเวย
ประกอบด้วยหัวหมู เป็ด ไก่ จับฉ่าย ผัดหมี่ ขา้วสวย ขา้วสาร วุ้นเส้น ปลากระป๋อง ขนมเป๊ียะ 
ผลไม้มีขนุน สับปะรด กล้วย ส้ม ถ่าน น า้มัน น า้ปลา น า้ตาล น า้อัดลม น า้เปล่า กระดาษเงิน
กระดาษทอง และที่บริเวณลานกลางแจง้ใกลร้่มไมใ้หญ่ ส าหรบัถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อแสน 
ซึ่งเป็นเจา้พ่อที่บนัดาลฟ้าฝนและความอดุมสมบูรณ ์เนื่องจากชาวบา้นบางเกลือสมยัก่อนมีอาชีพ
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ท านา จึงนับถือเจ้าพ่อแสนกันมาก ทั้งยังเชื่อว่าเจา้พ่อช่วยปกปักรกัษาคนในชุมชนให้อยู่เย็น  
เป็นสขุ ชาวบา้นเลา่ว่าเจา้พ่อแสนชอบกินของสด เช่น หมสูด ไก่สด เครื่องใน เป็นตน้ 

 

 

ภาพประกอบ 132 เครื่องสงัเวยดวงวิญญาณไรญ้าติและบรรพชนผูล้ว่งลบั 

พิธีเข้าทรงเจ้าพ่อแสนเริ่มในเวลาประมาณ 13.00 น. นายพานิช เลิศวิทยา
ประดิษฐ์ประทับทรงเจา้พ่อแสนในชุดสีแดง ขณะที่ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคอ่ื์นๆ สวมชุดหลากสี 
เช่น สีชมพู สีม่วง สีเขียว สีเหลือง ร่างทรงเจา้พ่อแสนและร่างทรงเจา้แม่ผูช้่วยลงจากศาล ไหวท้ี่
เสาฟ้าดิน จากนัน้ไหวท้ี่ศาลเกย แลว้เดินมายงัที่ตัง้เครื่องสงัเวยของเจา้พ่อแสน  

เมื่อร่างทรงเจา้พ่อแสนมาถึง ไดใ้ชเ้ทียนขาวหยดน า้ตาเทียนพรอ้มบริกรรมคาถา
เพื่อท าน า้มนตแ์จกจ่ายแก่ผูร้่วมพิธี ช่วงการท าน า้มนตน์ี ้เจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ใชม้ือหนึ่งจบัที่
ร่างทรงเจา้พ่อแสน อีกมือหนึ่งอยู่ในท่าประทานพร จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อแสนและเจา้พ่อเจา้แม่
องคต่์างๆ ร่ายร  าที่ลานกลางแจง้ เมื่อร่ายร  าไปไดส้กัพัก ร่างทรงเจา้พ่อแสนเลือกกินเครื่องสงัเวย 
โดยร่างทรงเจา้แม่ผูช้่วยคอยสอบถามว่าตอ้งการเครื่องสงัเวยใด หลงัจากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อแสน
แจกจ่ายอาหารแก่ผูร้่วมพิธี เช่น น าเหลา้กรอกเขา้ปากผูช้ายที่ร่วมพิธี น าขนมตม้ ขนมถว้ยฟู ไข่ 
ผลไม ้แจกจ่ายแก่ผูร้่วมพิธี พรอ้มทั้งประพรมน า้มนตแ์ก่ผูร้่วมพิธี ชาวบา้นเชื่อว่าตอ้งรบัอาหาร
จากร่างทรงเจา้พ่อแสนและน ากลบัไปกินที่บา้นหรือแจกจ่ายแก่สมาชิกในครอบครวั เพราะอาหาร
เหล่านีถื้อว่าเป็นยาของเจา้พ่อ เมื่อร่างทรงเจา้พ่อแสนออกจากการการประทบัทรงจะฟุบลงกบัพืน้ 
คลา้ยหมดสติ ผูร้่วมพิธีตอ้งช่วยกันอุม้ร่างของร่างทรงกลับไปยังศาล เสร็จแลว้ลาเครื่องสังเวย  
เจา้พ่อแสนและเครื่องสงัเวยดวงวิญญาณไรญ้าติและบรรพชนผูล้ว่งลบั 
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ภาพประกอบ 133 รา่งทรงเจา้พ่อแสนท าน า้มนต ์

   

ภาพประกอบ 134 รา่งทรงเจา้พ่อแสนและเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ร่ายร  าที่ลานกลางแจง้ 
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ภาพประกอบ 135 รา่งทรงเจา้พ่อแสนแจกเครื่องสงัเวยแก่ชาวบา้นที่มารว่มพิธี 

 

ภาพประกอบ 136 รา่งทรงเจา้พ่อแสนประพรมน า้มนตแ์ก่ชาวบา้นที่มารว่มพิธี 

   

ภาพประกอบ 137 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามมอบใหร้า่งทรงใหม่ประทบัทรงเจา้พ่อแสนแทน 
เมื่อ พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 138 รา่งทรงเจา้พ่อแสนก าลงักินเครื่องสงัเวยที่เป็นของสด 

หลังจากพิธีเข้าทรงเจา้พ่อแสนจะมีการละเล่นคล้องช้างและตีคลีของเจา้พ่อ 
เจ้าแม่องค์ต่างๆ ในเวลาประมาณ 13.30 น. มีการประทับทรงเจ้าพ่อพระรามอีกครัง้ จากนั้น  
ร่างทรงเจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ลงไปที่ศาลเกย ร่างทรงเจา้พ่อพระรามนั่งบน
เกา้อี ้เจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ น าลูกมะพรา้วที่ตกแต่งสมมติเป็นชา้งซึ่งผูกอยู่ที่ใตต้น้ไมม้าถวาย
เจา้พ่อ ร่างทรงเจา้พ่อพระรามน าเหลา้และกลว้ยใหช้า้งกิน แลว้จึงน าสายสิญจน์มาผูกมัดชา้ง  
สื่อถึงการคลอ้งชา้งหรือจับชา้งได ้แลว้พาขึน้ไปบนศาล สื่อถึงการส่งชา้งเขา้เมือง ร่างทรงเจา้พ่อ
เจา้แม่องคอ่ื์นๆ กลบัขึน้ไปบนศาล 

 

   

ภาพประกอบ 139 การละเลน่คลอ้งชา้งของรา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ 
เมื่อ พ.ศ. 2562 
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ภาพประกอบ 140 การละเลน่คลอ้งชา้งของรา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ 
เมื่อ พ.ศ. 2562 

 

ภาพประกอบ 141 การละเลน่คลอ้งชา้งของรา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ เมื่อ พ.ศ. 2564  
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หลงัจากนัน้เขา้สู่ช่วงของการละเล่นตีคลี โดยใชลู้กมะพรา้ว 5 ลูกแทนคลี 5 ลูก 
ผู้ที่ตีคลีเป็นตัวแทนชาวบ้าน เลือกมาเพียงคนเดียว โดยต้องมารับไม้ตีคลีจากร่างทรงเจ้าพ่อ
พระราม แล้วลงไปที่ลานกลางแจ้งบริเวณด้านหน้าศาล ผู้วิจัยพบว่าใน พ.ศ. 2563 ตัวแทน
ชาวบ้านในการตีคลีเป็นลูกหลานของนายพานิช ร่างทรงเจา้พ่อพระราม ขณะที่ใน พ.ศ. 2564  
เป็นนกัดนตรีในวงหวัไม ้ทัง้สองคนมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัคือเป็นชายหนุ่ม มีท่าทางทะมดัทะแมง 
คล่องแคล่ว เนื่องจากต้องกะระยะและทิศทางการตกของลูกมะพรา้วซึ่งสมมติเป็นลูกคลีใหไ้ด้
จงัหวะเหมาะสม  

รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่เป็นถือเป็นตวัแทนของเจา้พ่อพระรามเขา้มากราบสกัการะ
รา่งทรงเจา้พ่อพระราม ก่อนจะน าลกูคลีทัง้ 5 ลกูลงมาเลน่สนกุกบัมนษุย ์โดยร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่
จะรา่ยร  าล่อหลอกลกูคลีไปมาทีละองค ์ก่อนจะโยนไปกลางอากาศ เพื่อทดสอบความสามารถของ
ตวัแทนชาวบา้นในการตีลูกคลีใหโ้ดน ผลของการตีโดนลกูคลี คือ ลูกมะพรา้วแตกกลายเป็นชิน้ๆ 
ชาวบา้นผูร้่วมพิธี โดยเฉพาะเด็กๆ จะรีบวิ่งไปเก็บ เพราะเชื่อว่าเป็นอาหารมงคลจากเจา้พ่อเจา้แม่ 
มีสรรพคุณเป็นยา แต่หากตีไม่โดนลูกคลี จะไม่ เก็บมะพรา้วลูกนั้นมาตีใหม่ ถือว่าไม่บังเกิด
ผลส าเร็จ เมื่อตัวแทนชาวบา้นตีครบทั้ง 5 ลูก เป็นอันเสร็จการละเล่นตีคลี ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่  
จะนั่งลงถวายบงัคมหันหนา้เขา้สู่ศาล จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่ขึน้มาร่ายร  าอย่างสนุกสนาน
บนศาล ชาวบ้านทยอยขึน้มาบนศาลเพื่อให้ร่างทรงเจ้าพ่อพระรามเจิมศีรษะ บางคนเล่าว่า 
มีอาการปวดเมื่อยที่ขา ร่างทรงเจา้พ่อพระรามก็จะบริกรรมคาถาและเป่าไปที่บริเวณที่มีอาการ 
พรอ้มทัง้น าใบพลจูุ่มน า้มนตป์ระพรมบรเิวณนัน้และที่บรเิวณศีรษะของผูท้ี่เจ็บป่วยดว้ย 

 

   

ภาพประกอบ 142 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามมอบไมตี้คลีแก่ตวัแทนชาวบา้นบางเกลือ 
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ภาพประกอบ 143 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามอวยชยัใหพ้รแก่รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ในการละเลน่ตีคลี 

 

ภาพประกอบ 144 การร  าล่อหลอกระหว่างผูโ้ยนกบัผูตี้ลกูคลี 

 

ภาพประกอบ 145 เด็กๆ วิ่งกรูกนัเก็บลกูคลี คือเศษมะพรา้วที่แตกกระจาย 
เชื่อว่าเป็นอาหารมงคล 
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หลังจากจบการละเล่นคล้องช้างและตีคลี ร่างทรงเจ้าพ่อพระรามและเจา้พ่อ  
เจา้แม่องคต่์างๆ ออกมาโปรยทานบนศาล ทัง้ทางดา้นหนา้และดา้นขา้งของศาล เพื่อใหโ้ชคลาภ
แก่ผู้ร่วมงาน ชาวบ้านต่างวิ่งเก็บทานอย่างขวักไขว่ชุลมุน เมื่อเสร็จสิน้การโปรยทาน ร่างทรง  
เจ้าพ่อพระรามและเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ต่างๆ ออกจากการประทับร่าง ลาเครื่องสังเวยที่บริเวณ  
ศาลเกย ชาวบ้านช่วยกันรือ้ศาลเกยลงลาเครื่องสังเวยที่แท่นเสาฟ้าดิน จากนั้นจุดประทัดเป็น  
การใหส้ญัญาณว่างานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณใ์นปีนีไ้ดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้  

 

ภาพประกอบ 146 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามขณะก าลงัออกจากการประทบัทรง 

ในช่วงทา้ยของงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์ผูจ้ดัพิธีน าขา้วสาร
อาหารแหง้ โดยมากเป็นขา้วสาร น า้ตาลและน า้มนัมาแจกแก่ผูร้่วมงานและชาวบา้นในบรเิวณนัน้
ในรูปแบบของงานทิง้กระจาด 

 

     

ภาพประกอบ 147 บรรยากาศช่วงการทิง้กระจาดแจกขา้วสารอาหารแหง้แก่ชาวบา้นในชมุชน 
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ภาพประกอบ 148 บรรยากาศช่วงการทิง้กระจาดแจกขา้วสารอาหารแหง้แก่ชาวบา้นในชมุชน 

ผูว้ิจัยพบว่ารูปแบบของวงดนตรีหัวไม้และการละเล่นคล้องชา้งและตีคลีของ  
เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ต  าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การศึกษาของวิรชั วิรชันิภาวรรณ and นิภาวรรณ วิรชันิภาวรรณ (2533) ที่ศึกษาการเขา้ทรงและ
รา่งทรงในพืน้ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ดังขอ้มูลที่กล่าวถึง “นายไม้” ซึ่งคือวงหัวไม้วงดนตรีประกอบพิธีกรรมที่ผูว้ิจัย
ศกึษา  

 

มีเครื่องดนตรีบางชนิด เช่น กลอง โทน ฉ่ิง ฉับ รวมทัง้คนบรรเลงและ            
คนรอ้งที่ เรียกว่า “นายไม้” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ เจ้าของงานว่าจ้างมาด้วยเงิน 
อาหารและเหลา้ ส าหรบัมาช่วยบรรเลงและขับรอ้งเพื่อใหผู้ท้ี่จะเป็นร่างทรง 
หดูบั เคลิบเคลิม้ลืมตวั ท าใหเ้จา้มาเขา้ทรงไดง้่ายขึน้... 

ถ้าเจา้เขา้ทรงผูท้ี่จะเป็นร่างทรงยาก ก็จะมีการใชเ้ครื่องดนตรีดังที่
กล่าวแลว้เขา้ช่วย และจะมีการรอ้งเพลงประกอบการบรรเลงของเครื่องดนตรี
ดว้ย เนือ้รอ้งก็จะเป็นการเชิญชวนใหเ้จา้มาเขา้ทรงดว้ยความชื่นชมยินดี หรือ
บางครัง้ก็เป็นเนือ้รอ้งที่ต่อว่า เยาะเยย้ เพื่อใหเ้จา้ที่ไม่ยอมมาเขา้ทรงโกรธและ
แสดงตวัออกมา  

(วิรชั วิรชันิภาวรรณ และนิภาวรรณ วิรชันิภาวรรณ, 2533: 40-41) 
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และขอ้มลูที่กลา่วถึง “การละเลน่คลอ้งชา้งและตีคลีของเจา้พ่อเจา้แม่” ที่ว่า 
 

ในพิธีไหวค้รูประจ าปีของส านกัทรงใหญ่ๆ จะมีการละเล่นของเจา้ ซึ่ง
ไดแ้ก่การเลน่คลอ้งชา้งและตีคลี 

การเล่นคลอ้งชา้ง คือ การที่เจา้ซึ่งเขา้ทรงรา่งทรงจะถือสายสิญจน ์ซึ่ง
บางครัง้ก็ผกูเอาธนบตัรไวก้บัสายสิญจนด์ว้ย และพยายามที่จะน าสายสิญจน์
นัน้มาคลอ้งที่โทนที่นายไมถื้ออยู่ 

การเล่นคลอ้งชา้งจะเลน่โดยนายไมเ้ป็นผูถื้อโทน ซึ่งสมมติว่าเป็นชา้ง             
ท าการหลอกล่อหลบหลีกร่างทรงที่เจา้ก าลังเขา้ทรง โดยเจา้จะร  าและวิ่งไล่
เพื่อน าสายสิญจนไ์ปคลอ้งและผูกไวก้บัโทนซึ่งนายไมผู้ห้นึ่งถือ และร  าหลอก
ลอ่ ในขณะที่นายไมค้นอ่ืนก าลงับรรเลงเพลงใหจ้งัหวะอยู่ เจา้จะตอ้งพยายาม
คลอ้งชา้งจนส าเร็จ และน าชา้งไปถวายยังหิง้เจา้ ซึ่งถือว่าเป็นการถวายชา้ง
ต่อครู อันถือว่าเป็นการที่เจา้ไดร้บัชัยชนะ หรือเรียกว่ามีชัย อันจะท าใหร้่าง
ทรงมีโชคมีชยัไปดว้ย 

ส าหรบัการเล่นตีคลี วิธีการเล่น เริ่มจากการท าลูกคลี คือจะมีการน า
มะพรา้วจ านวน 3-5 ลูก มาปอกเปลือกให้เกลีย้งจนถึงกะลา ต่อจากนั้นก็
น ามาชะโลมดว้ยน า้อบทาดว้ยแป้งแลว้ใหร้่างทรง โดยเฉพาะร่างทรงที่เป็น
เจา้ภาพ เป็นผูโ้ยนลกูคลีหรือมะพรา้วดงักล่าว ใหน้ายไมซ้ึ่งถือไมก้ระบองยาว
ประมาณ 2 ฟุต คอยตีอยู่ นายไมจ้ะตอ้งพยายามตีลกูมะพรา้วใหแ้ตกทุกลูก 
เมื่อแตกทุกลูกแลว้ ก็เป็นอนัจบการเล่นตีคลีและถือว่าเจา้ตีคลีส  าเร็จ คือเจา้ 
มีชยัอนัจะท าใหร้า่งทรงพลอยมีโชคชยัตามไปดว้ยเช่นกนั 

อนึ่ง จ านวนชา้งและลกูคลีที่ใชใ้นการเล่นคลอ้งชา้งและการเล่นตีคลี 
นิยมใหม้ีจ านวน 3 หรือ 5 เท่านัน้ โดยเจา้หรือรา่งทรง 1 รา่งจะคลอ้งชา้งเพียง 
1 เชือก และตีคลีเพียง 1 ลกูเท่านัน้ 

(วิรชั วิรชันิภาวรรณ และนิภาวรรณ วิรชันิภาวรรณ, 2533: 55-56) 

จากการศึกษางานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในฐานะพิธีกรรมการนบัถือตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์ผูว้ิจยัพบว่ามีสญัลกัษณแ์ละความหมาย
ที่ปรากฏดงัที่ไดว้ิเคราะหใ์นตาราง 7 
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ตาราง 7 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

เจว็ดเจา้พ่อพระราม เจา้พ่อพระราม 
เจว็ดเจา้พ่อพระลกัษณ ์ เจา้พ่อพระลกัษณ ์
รูปเคารพเจา้พ่อพระราม เจา้พ่อพระราม 
รูปเคารพเจา้พ่อพระลกัษณ ์ เจา้พ่อพระลกัษณ ์
ศาลเจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษณ ์

ที่ประทบัของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์

รา่งทรงเจา้พ่อพระราม เจา้พ่อพระราม 
ชดุสีเขียวของรา่งทรง 
เจา้พ่อพระราม 

สีกายของเจา้พ่อพระราม 

ธงสีเหลือง ธงเจา้พ่อพระราม 
ธงสีเขียว ธงเจา้พ่อพระลกัษณ ์
ยนัตเ์จา้พ่อพระราม เจา้พ่อพระราม 
ดาบ อาวธุของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์
น า้มนตท์ี่ศาลเจา้พระราม- 
พระลกัษณ ์

น า้มนตข์องเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์

น า้มนตท์ี่ศาลเกย น า้มนตข์องเทวดาและเจา้ที่เจา้ทาง 
น า้มนตท์ี่จดุตัง้เครื่องสงัเวยเจา้
พ่อแสน 

น า้มนตข์องเจา้พ่อแสน 

ลกูมะพรา้วตกแต่งเป็นชา้ง ชา้งของเจา้พ่อ 
ลกูมะพรา้วตกแต่งเป็นชา้ง 
ลกูมะพรา้ว 

ชา้งของเจา้พ่อ 
ลกูคลีของเจา้พ่อ 
ความสะอาด การชะลา้งสิ่งไมด่ีหรือสิ่งสกปรกใหห้มดไป 
การช าระสิ่งไม่ดีเพื่อกา้วผ่านไปสูส่ิ่งที่ดี  
พรอ้มกบัการเสี่ยงทาย 

เศษลกูมะพรา้วที่โดนตีจนแตก อาหารมงคลจากเจา้พ่อ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ  
จดุธูปไหวท้ี่เสาฟ้าดิน 

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ บชูาฟ้าดิน 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ  
จดุธูปไหวท้ี่ศาลเกย 

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ บชูาเทวดา 
และเจา้ที่เจา้ทาง 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ 
รา่ยร  า 

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ แสดงความสนกุสนาน 
รื่นเรงิที่ไดม้ารว่มพิธี 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ 
ยกมือขา้งหนึ่ง 
ในท่าประทานพร 

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ ประทานพร 
และโชคชยัใหแ้ก่ผูร้ว่มพิธี 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ เจิม
บายศรีและเวียนเทียนบายศรี  

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ บนัดาลสิริมงคล 
และโชคชยัแก่ผูร้ว่มพิธีและในพืน้ที่ชมุชน 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ 
เจิมแปง้ ปิดทองและผกูผา้ใหม่ 
ที่เจว็ด  

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ อาบน า้แต่งตวั 
ใหเ้จา้พ่อและสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ภายในศาล 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามและ 
รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ 
แห่เจว็ดรอบศาล 

เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ อญัเชิญสิ่งศกัด์ิสิทธิ์

ภายในศาลมาปกปอ้งคุม้ครองคนในชมุชน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามเจิม
หนา้ผากและประพรมน า้มนต์
ใหแ้ก่ชาวบา้น 

เจา้พ่อพระรามใหพ้รแก่ชาวบา้นและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจาก
ตวัชาวบา้น  
 

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามน า
สายสิญจนม์าผกูมดัลกูมะพรา้ว 

เจา้พ่อพระรามคลอ้งชา้งหรือจบัชา้งได ้

รา่งทรงเจา้พ่อพระรามน า 
ลกูมะพรา้วที่สมมติเป็นชา้ง 
ขึน้บนศาล 

เจา้พ่อพระรามสง่ชา้งเขา้เมือง 

รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่ตีคลี เจา้พ่อเจา้แม่แสดงความสามารถในการรบใหไ้ดช้ยัชนะ 

 
งานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณแ์สดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของพิธีกรรมที่

ผสมผสานระหว่างความเชื่อดัง้เดิมคือการนับถือผีอารกัษ์ เห็นไดจ้ากการถวายเครื่องสังเวยแด่  
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ การไหวค้รูเจา้พ่อเจา้แม่ประจ าปี การเขา้ทรงเพื่อเจิมและเวียนเทียน
บายศรี การเขา้ทรงเพื่อท าน า้มนต ์การแห่เจว็ด การปิดทองเจว็ด ความเชื่อทางพทุธศาสนาเห็นได้
จากการท าบุญเลีย้งพระเชา้ที่ศาล และธรรมเนียมจีนเห็นไดจ้ากการบูชาเสาฟ้าดิน การถวาย
เครื่องสงัเวยแด่ดวงวิญญาณไรญ้าติและบรรพชนผูล้่วงลบั ตลอดจนการทิง้กระจาดแจกขา้วสาร
อาหารแหง้แก่ชาวบา้นในพืน้ที่ 
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ภาพประกอบ 149 แผนผงังานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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4.1.3 งานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ-์พระราม 
กรุงเทพมหานคร  

จัดขึน้ในวันอาทิตย์ปลายเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้วิจัยเก็บขอ้มูลภาคสนามเมื่อ 
พ.ศ. 2563-2564 พบว่ามีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 8 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานท าบญุประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่  
พระลกัษณ-์พระราม กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ชมุชนตลาดบางซ่อน 
วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม ท าบญุประจ าปี  

และขอใหช้่วยปกปอ้งคุม้ครองคนในชมุชน 
สถานที่ประกอบพิธี พิธีแห่เจว็ด: รอบชมุชนบางซ่อน ผ่านหนา้ตลาดคงอดุม  

ตลาดบางซ่อน เขา้ซอยชมุชนสขุสนัต ์2  
พิธีท าบญุเลีย้งพระเพล: ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์
พระราม 

วนัและเวลา 
ในการประกอบพิธี 

วนัอาทิตยท์ี่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
พิธีแห่เจว็ด: 9.00 น. 
พิธีบวงสรวง: 9.39 น. 
พิธีท าบญุเลีย้งพระเพล: 11.00 น. 

ผูป้ระกอบพิธี นางเนาวรตัน ์ยงัสว่าง ผูแ้ทนชมุชนตลาดบางซ่อน 
ผูเ้ขา้รว่มพิธี คนในชมุชนตลาดบางซ่อนและชมุชนสขุสนัต ์
เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยหวัหม ูไก่ สบัปะรด กลว้ย ออ้ย 

หมาก พล ูเหลา้ น า้เปลา่ พวงมาลยั ธูป เทียน  
ดนตรีประกอบพิธี วงกลองยาว 
ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย คือ พิธีแห่เจว็ด พิธีบวงสรวง  

และพิธีท าบญุเลีย้งพระเพล 
คาถาหรือบทสวดในพิธี บทสวดในพิธีท าบญุเลีย้งพระเพล 
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งานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์ -พระราม แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. พิธีแห่เจว็ด เริ่มขึน้ในช่วงเชา้เวลา 9.00 น. ชาวบา้นช่วยกันอัญเชิญเจว็ด 
พ่อปู่ ลงจากศาล ประกอบดว้ยเจว็ดพ่อปู่ พระลกัษณ์ เจว็ดพ่อปู่ พระราม และเจว็ดเจา้พ่อบริวาร 
(หรือเจา้พ่อองครกัษ)์ รวมทัง้สิน้ 3 องค ์เพื่อเตรียมตัง้ขบวนแห่  

ในขบวนแห่เจว็ดมีผูถื้อขันท าบุญและไมป้ลดัขิก 2 คน เดินน าหนา้ ตามมาดว้ย  
ผูอ้ัญเชิญเจว็ดพ่อปู่ พระลกัษณ์ เจว็ดพ่อปู่ พระราม ตามดว้ยเจว็ดเจา้พ่อบริวาร ขบวนกลองยาว 
และชาวบา้นที่นบัถือศรทัธาเขา้รว่มขบวนแห่ 

 

   

ภาพประกอบ 150 ขบวนแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 

 

ภาพประกอบ 151 ขบวนแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 
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ขบวนแห่เริ่มตน้จากศาลไปทางตลาดคงอุดม ผ่านตลาดสดและตลาดนัดที่มี  
การคา้ขายตามปกติ เนื่องจากเป็นวนัอาทิตย ์ขบวนแห่เลีย้วขวาขา้มทางรถไฟไปที่ตลาดบางซ่อน 
และย้อนกลับมาเข้าซอยชุมชนสุขสันต์ 2 จากนั้นไปตามซอยกรุงเทพ -นนทบุรี 27 ผ่านตรอก 
ซอกซอย แลว้ยอ้นกลบัมาตามเสน้ทางด่วน ริมทางรถไฟ วกกลบัไปที่ศาล บริเวณดงักล่าวเดิมคือ
พืน้ที่ของชุมชนบางซ่อน การแห่เจว็ดนีเ้พื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมท าบุญประจ าปีและ  
ใหเ้จา้พ่อปกปอ้งคุม้ครองคนในชมุชนดว้ย  

 

 

ภาพประกอบ 152 วงดนตรีกลองยาวน าขบวนแห่ 

 

ภาพประกอบ 153 ป้ายประชาสมัพนัธก์ารจดังานและกลอ่งท าบญุบรเิวณหนา้ศาล 
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ภาพประกอบ 154 ปา้ยแจง้ข่าวการจดังานที่ตลาดบางซ่อน 

ระหว่างขบวนแห่ ผู้อัญเชิญขันท าบุญจะถือไม้ปลัดขิกคนละอันส าหรบัเจิม
อาหารและรา้นคา้ในตลาด โดยมีค าอวยชยัใหพ้รว่า “ขอใหท้ ามาคา้ขายเจริญๆ”  

 

   

ภาพประกอบ 155 การใชป้ลดัขิกเจา้พ่อเจิมอาหาร 
และรา้นคา้ที่ตลาดบางซ่อน 
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ภาพประกอบ 156 การใชป้ลดัขิกเจา้พ่อเจิมอาหาร 
และรา้นคา้ที่ตลาดบางซ่อน 

นอกจากนัน้ยังพบเห็นชาวบา้นที่นับถือศรทัธา เมื่อท าบุญในขันแลว้ ผูอ้ัญเชิญ
เจว็ดเจา้พ่อจะน าเจว็ดไปแตะที่ศีรษะของผูร้ว่มท าบญุ เสมือนเจา้พ่อใหพ้รแก่ผูร้ว่มท าบญุอีกดว้ย 

 

   

ภาพประกอบ 157 ผูอ้ญัเชิญเจว็ดเจา้พ่อน าเจว็ดไปแตะที่ศีรษะของผูร้ว่มท าบญุเสมือนการใหพ้ร  
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ภาพประกอบ 158 การแห่เจว็ดเขา้ตรอกซอกซอยในชมุชนบางซ่อน 

2. พิธีบวงสรวง หลงัจากขบวนแห่เจว็ดเดินทางกลบัมาถึงศาลไดส้กัพัก จึงเริ่ม
พิธีบวงสรวงในเวลา 9.39 น. ผูป้ระกอบพิธีคือ นางเนาวรตัน ์ยังสว่าง ซึ่งเป็นผูศ้รทัธาในเจา้พ่อ
และเป็นผูอ้าวุโสของชุมชน เป็นผูน้  าถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อ เครื่องสงัเวยจัดเรียงเป็น 3 ถาด 
หน้าเจว็ดเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์ เสด็จเจ้าพ่อปู่ พระราม 2 ถาด ส าหรบัถวายเสด็จเจา้พ่อปู่  
พระลักษณ์-พระราม ในถาดที่ 1 มีหัวหมู หมาก พลู เหล้า น า้เปล่า พวงมาลัย ธูป 1 ดอก ใน  
ถาดที่ 2 มีไก่ 2 ตวั สบัปะรด กลว้ย ออ้ย เหลา้ น า้เปล่า พวงมาลยั ธูป 1 ดอก อีกถาดหนึ่งส าหรบั
ถวายบรวิารหรือองครกัษข์องเจา้พ่อ ในถาดมีกลว้ย 6 หวี 

 

 

ภาพประกอบ 159 ผูป้ระกอบพิธีน าถวายเครื่องสงัเวยแด่เสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 
และบรวิาร 
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ภาพประกอบ 160 เครื่องสงัเวยเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 

 

ภาพประกอบ 161 เครื่องสงัเวยบรวิารเจา้พ่อ 

ผูว้ิจัยพิจารณาค าเรียก “บริวารเจา้พ่อ” หรือองครกัษ์เจา้พ่อ การสรา้งเจว็ดขึน้
ภายหลงัเจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม การวางเจว็ดในระดบัที่ต  ่ากว่าเจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่
พระลักษณ์-พระราม และการถวายกลว้ยเป็นเครื่องสังเวย ตีความได้ว่าบริวารเจา้พ่อหมายถึง  
เจา้พ่อหนมุานนั่นเอง   
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ภาพประกอบ 162 ชาวบา้นที่เคารพนบัถือเดินทางมาสกัการะเสด็จเจา้พ่อปู่ ที่ศาล 

3. พิธีท าบุญเลีย้งพระเพล เริ่มในเวลาประมาณ 11.00 น. โดยชาวบา้นนิมนต์
พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นชาวบ้านถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ เสร็จแลว้พระสงฆ์สวดมนต์ให้พร กรวดน า้ และประพรมน า้มนตท์ี่ศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่  
พระลกัษณ-์พระราม และประพรมน า้มนตแ์ก่ผูร้ว่มพิธี 

 

 

ภาพประกอบ 163 พระสงฆจ์ านวน 9 รูปสวดเจรญิพระพทุธมนตแ์ก่ผูร้่วมพิธี 
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ภาพประกอบ 164 ชาวบา้นร่วมกนัถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์

ในเวลา 12.00 น. เมื่อพระสงฆก์ลบัแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมพิธีรบัประทานอาหารร่วมกัน
และยงัมีการแจกจ่ายอาหารแก่คนที่ผ่านไปมาดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 165 พระสงฆป์ระพรมน า้มนตท์ี่ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม 

จากการศึกษางานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์ -พระราม 
กรุงเทพมหานคร ในฐานะพิ ธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม -พระลักษณ์ ผู้วิจัยพบว่า 
มีสญัลกัษณแ์ละความหมายที่ปรากฏดงัที่ไดว้ิเคราะหใ์นตาราง 9 
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ตาราง 9 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานท าบญุประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 
กรุงเทพมหานคร 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ ์ เจา้พ่อพระลกัษณ ์
เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระราม เจา้พ่อพระราม 
เจว็ดบรวิารเจา้พ่อ เจา้พ่อหนมุาน 
รูปเคารพเสด็จเจา้พ่อปู่  
พระลกัษณ ์

เจา้พ่อพระลกัษณ ์

รูปเคารพเสด็จเจา้พ่อปู่ พระราม เจา้พ่อพระราม 
ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์
พระราม 
 

ที่ประทบัของเจา้พ่อพระลกัษณ-์พระราม 

ผา้ตกแต่งปะร  าพิธี 
สีเหลืองและสีเขียว 

พืน้ที่ประทบัของเจา้พ่อพระลกัษณ-์พระราม 

ศร 2 คนั อาวธุของเจา้พ่อพระลกัษณ-์พระราม 
ปลดัขิกที่ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระ
ลกัษณ-์พระราม 

เครื่องรางของเจา้พ่อพระลกัษณ-์พระราม 

พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 
การแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่  
พระลกัษณ-์พระราม 
รอบชมุชนบางซ่อน 

การแห่เจา้พ่อพระลกัษณ-์พระรามรอบพืน้ที่ เพื่อเนน้ย า้บทบาท
ความเป็นเจา้ของพืน้ที่และใหก้ารปกปอ้งคุม้ครองคนในพืน้ที่ 

การใชป้ลดัขิกที่ศาล 
เสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์
พระรามเจิมอาหารและรา้นคา้  

เจา้พ่อพระลกัษณ-์พระรามบนัดาลใหท้ ามาคา้ขึน้ 

การน าเจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่  
พระลกัษณ-์พระรามไปแตะ 
ที่ศีรษะของชาวบา้น  

เจา้พ่อพระลกัษณ-์พระรามใหพ้รและปกปอ้งคุม้ครองชาวบา้น 
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งานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระรามแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของ
พิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือผีอารกัษ์ เห็นได้จากการบวงสรวง  
เจา้พ่อ การแห่เจว็ดเจา้พ่อ กบัความเชื่อทางพทุธศาสนาเห็นไดจ้ากพิธีท าบุญเลีย้งพระเชา้ที่ศาล 
แมพ้ิธีกรรมดงักล่าวจดัเสร็จภายในเวลาครึ่งวนัตามบริบทของสงัคมเมือง แต่ก็ยงัเห็นความผูกพัน
และความนบัถือศรทัธาเจา้พ่อของคนในพืน้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 

ภาพประกอบ 166 แผนผงังานท าบญุประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม 
กรุงเทพมหานคร  
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ภาพประกอบ 167 แผนผงัล าดบัในขบวนแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 
กรุงเทพมหานคร  
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4.2 พิธีกรรมการนับถือตัวละครทศกัณฐ ์
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครทศกณัฐ์มี 1 พิธีกรรม มีรายละเอียดดงันี ้

งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคุณโขน จังหวัดสมุทรสาคร จัดขึน้ในวันขึน้  
12-14 ค ่ า เดือน 6 ของทุกปี  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม เมื่ อ  พ.ศ. 2562-2564 พบว่ามี
องคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 10 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ชาวบา้นต าบลบา้นบ่อและคณะกรรมการศาลพ่อคณุโขน 
วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงพ่อคณุโขนและพ่อคณุนอ้ยประจ าปี  

และขอใหช้่วยปกปอ้งคุม้ครองคนในต าบลบา้นบ่อ 
สถานที่ประกอบพิธี ศาลพ่อคณุโขนและศาลพ่อคณุนอ้ย  
วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัองัคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

พิธีสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็น: เวลา 16.00 น. 
วนัพธุที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วนัขึน้ 12 ค ่า เดือน 6) 
พิธีแห่เจว็ด: เวลา 9.00 น. 
วนัพฤหสับดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วนัขึน้ 13 ค ่า 
เดือน 6) 
วนัศกุรท์ี่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วนัขึน้ 14 ค ่า 
เดือน 6) 
* พ.ศ. 2563 ชมุชนงดจดัพิธีเนื่องจากสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
 * พ.ศ. 2564 ชมุชนจดัพิธีภายใตม้าตรการสถานการณ ์

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
วนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 (วนัขึน้ 12 ค ่า เดือน 6) 
พิธีแห่เจว็ด: 9.00 น. 
วนัเสารท์ี่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 (วนัขึน้ 13 ค ่า เดือน 6) 
วนัอาทิตยท์ี่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 (วนัขึน้ 14 ค ่า  
เดือน 6) 

ผูป้ระกอบพิธี นายสรุพล ศภุชาต  
ผูเ้ขา้รว่มพิธี ชาวบา้นต าบลบา้นบ่อ 
เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยหวัหม ูเป็ด ไก่ ขา้ว ไข่ตม้ ผลไม้

ต่างๆ เช่น สม้ เงาะ ขนนุ ขา้วตอกหวัโขน ขนมกง ยาเขียว  
ดนตรแีละการแสดง 
ประกอบพิธี 

แตรวงชาวบา้น รถแห่ดนตรีสด  
การแสดงเชิดสิงโตและกระตัว้แทงเสือ 

ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 2 พิธีย่อย คือ พิธีสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็น  
และพิธีแห่เจว็ด 

คาถาหรือบทสวดในพิธี ค ากลา่วเชิญพ่อคณุโขนและพ่อคณุนอ้ยรว่มในขบวนแห่
และงานประจ าปี และค ากล่าวเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์มารบั 
เครื่องสงัเวย 

 
งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคุณโขน ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

แบ่งเป็น 2 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
1. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนตเ์ย็น คณะกรรมการศาลพ่อคุณโขนจะนิมนต์

พระจากวดัใหญ่บา้นบ่อมาสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็นก่อนวนัจดังาน คือ ในวนัขึน้ 11 ค ่า เดือน 6 
เพื่อท าน า้พระพทุธมนตร์ว่มกบัน า้มนตข์องพ่อคณุโขน จากนัน้น าไปใส่ในโอ่งน า้มนต ์2 ใบบนศาล 
ในวนัรุง่ขึน้ชาวบา้นที่มารว่มพิธีจะมาตกัด่ืมหรือน ามาประพรมที่รา่งกายเพื่อความเป็นสิรมิงคล 
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2. พิธีแห่เจว็ด เป็นช่วงส าคัญของงาน จัดในวันขึน้ 12 ค ่า เดือน 6 ช่วงเช้า
ชาวบ้านจะมาตระเตรียมสิ่งของและจัดขบวนที่จะร่วมในพิธี ใน พ.ศ.  2562 มีแตรวงชาวบ้าน  
วงดนตรีสด การแสดงเชิดสิงโตและกระตั้วแทงเสือเขา้ร่วมสรา้งความบันเทิง เป็นสีสันใหก้ับพิธี
ดว้ย ขณะที่ใน พ.ศ. 2564 อยู่ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดมหรสพรื่นเริงได้ และในขบวนแห่ยังต้องเว้นระยะห่างเพื่อ  
ความปลอดภัยด้วย อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้าน เนื่องจากแม้ไม่มีดนตรี
ประกอบ ชาวบา้นก็สามารถสง่เสียงรอ้งโห่รอ้งตลอดขบวน เพื่อสรา้งสีสนัใหก้บัขบวนแห่ได ้

ก่อนการอัญ เชิญ เจว็ดพ่อคุณ โขนเข้าร่วมขบวนแห่  นายสุรพล ศุภชาต 
คณะกรรมการศาลพ่อคุณโขนเป็นตัวแทนชาวบา้นกราบสักการะและกล่าวเชิญพ่อคุณโขนร่วม 
ในขบวนแห่และร่วมงานประจ าปี บ้านของนายสุรพลอยู่ใกล้กันกับศาล จึงมีความผูกพันและ
ศรทัธาต่อพ่อคุณโขนอย่างมาก ช่วง พ.ศ. 2563 ที่งดการจัดพิธีไป 1 ปี นายสุรพลเล่าว่า “รูส้ึก 
ไม่สบายใจ เหมือนไม่ได้จัดงานให้เจ้าพ่ออย่างที่เคยท ามา” (สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2564) 
ผูอ้ญัเชิญเจว็ดพ่อคณุโขนคือ นายปรพจน ์โพธิ์แยม้ และนายสมคิด สงัขท์องงาม ซึ่งปฏิบติัสืบทอด
มาทกุปี 

 

 

ภาพประกอบ 168 ผูป้ระกอบพิธีสกัการะพ่อคณุโขนเพื่อขออญัเชิญเจว็ดรว่มในขบวนแห่ 

ในระหว่างที่เชิญเจว็ดพ่อคุณโขนลงมาจากศาล มีการรอ้งโห่ 3 ครัง้ โชโย 3 ครัง้ 
พรอ้มกบัจดุประทดั และเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ในเวลา 9.00 น. 
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จากนั้นจึงแห่เจว็ดเขา้ขบวนไปรบัเจว็ดพ่อคุณน้อยที่ศาลพ่อคุณน้อย ระหว่าง
ทางมีชาวบ้านคอยจุดประทัดต้อนรบัเจา้พ่อ บ้างก็เตรียมธูป เทียน พวงมาลัย น า้อบ น า้หอม  
เพื่อรอสกัการะเจา้พ่อในขบวนแห่ชาวบา้นยงันิยมตะโกนว่า “โชคดมีีชยั เงนิทองไหลมาเทมา รวย 
รวย รวย เฮง เฮง เฮง” 
 

 

ภาพประกอบ 169 ชาวบา้นสกัการะเจว็ดพ่อคณุโขนดว้ยธูปเทียนและพวงมาลยั 

 

ภาพประกอบ 170 ชาวบา้นจดุประทดัและน าพวงมาลยัรอสกัการะ 
เมื่อเจว็ดพ่อคณุโขนผ่านหนา้บา้น  



  182 

 

ภาพประกอบ 171 ขบวนแห่พ่อคณุโขนเป็นการรวมพลงัชาวบา้นบ่อในรอบปี 

ผู้วิจัยสังเกตว่า ชาวบ้านบางคนจุดธูปพนมมืออธิษฐานแล้วน ามาปักที่เจว็ด  
บางคนน าพวงมาลัยมาไหวเ้จา้พ่อและคลอ้งที่เจว็ด ผูอ้ัญเชิญเจว็ดจะรบัพวงมาลัยมาคลอ้งที่
ปลายเจว็ดและน าธูปส่งให้ผู ้ช่วยถือเพื่อน าไปปักรวมกันบนศาลพ่อคุณโขน นอกจากนั้นยังมี 
การวางน า้ด่ืมต่างๆ ประมาณ 4-5 จุด ไวใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมขบวนแห่ตลอดทางดว้ย ระยะทางที่แห่ 
ไม่ไกลมากนัก ราว 700 เมตร ขบวนแห่น าด้วยวงดนตรี ตามด้วยธงชาติ ธงประจ าพระองค ์  
รชักาลที่ 10 ขบวนอาวุธของเจา้พ่อ ขบวนอัญเชิญเจว็ดเจ้าพ่อ และขบวนชาวบ้าน เมื่อมาถึง
บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้ศาลพ่อคุณนอ้ยจะมีการแสดงเชิดสิงโตและกระตัว้แทงเสือถวายเจา้พ่อ
ดว้ย 
 

     

ภาพประกอบ 172 การแสดงเชิดสิงโตที่บรเิวณทางเขา้ศาลพ่อคณุนอ้ย 
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ภาพประกอบ 173 การแสดงกระตัว้แทงเสือที่บรเิวณทางเขา้ศาลพ่อคณุนอ้ย 

 

ภาพประกอบ 174 การเชิญเจว็ดพ่อคณุโขนมารบัเจว็ดพ่อคณุนอ้ยก่อนแห่ไปรว่มงานประจ าปี 

เมื่อขบวนแห่มาถึงศาลพ่อคณุนอ้ย มีการจดุประทดัตอ้นรบั จากนัน้อญัเชิญเจว็ด
พ่อคุณโขนประทับเคียงข้างเจว็ดพ่อคุณน้อยบนศาล ผู้อัญเชิญเจว็ดทั้งหมดกราบสักการะ  
นายสามารถ เกตุเรือง เป็นตัวแทนชาวบา้นกล่าวเชิญพ่อคุณน้อยร่วมในขบวนแห่และร่วมงาน
ประจ าปี เสร็จแลว้จึงน าเจว็ดทั้งสองลงจากศาลเพื่อแห่กลบัไปยังศาลพ่อคณุโขน โดยใชเ้สน้ทาง
เดิม เมื่อผ่านบา้นใดก็จะมีการจดุประทดัตอ้นรบัและสกัการะเจา้พ่อทัง้สององคอี์กครัง้ 

ผู้วิจัยสังเกตว่า ก่อนอัญเชิญเจว็ดเจ้าพ่อทั้งสองลงจากศาลพ่อคุณน้อยจะมี
ชาวบา้นที่นับถือพ่อคุณโขนและพ่อคุณน้อยน าเงินเหรียญและขา้วตอกดอกไมม้าโปรยเป็นทาน
ใหก้บัลกูศิษยล์กูหาที่เขา้รว่มในขบวนแห่เพื่อเป็นสิรมิงคลดว้ย 
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ในขบวนแห่ ผู้วิจัยยังพบว่าผู้อัญเชิญเจว็ดพ่อคุณโขนจะแตะที่เจว็ดแล้วเจิม
หนา้ผากใหแ้ก่ชาวบา้น หรือบางครัง้ชาวบา้นจะใชม้ือแตะที่เจว็ดแลว้มาลูบศีรษะของตน เสมือน
ว่าใหเ้จา้พ่อมาปกปอ้งคุม้ครอง 
 

 

ภาพประกอบ 175 ผูอ้ญัเชิญเจว็ดพ่อคณุโขนเจิมหนา้ผากใหแ้ก่ชาวบา้น 

 

ภาพประกอบ 176 ชาวบา้นน าน า้อบมาประพรมที่เจว็ดพ่อคณุโขน 
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เมื่อขบวนแห่มาถึงบรเิวณศาลพ่อคณุโขน ใน พ.ศ. 2562 จะมีการแห่เจว็ดเจา้พ่อ
ข้ามไปยังฝ่ังตรงข้ามเพื่อให้ชาวบ้านอีกฝ่ังได้มีโอกาสกราบสักการะและถวายเครื่องเซ่นไหว ้  
โดยข้ามสะพานพ่อคุณโขน มีการแสดงเชิดสิงโต กระตั้วแทงเสือ เสือลอดห่วงไฟ และการจุด
ประทดัอย่างครกึครืน้เอิกเกริก ขณะที่ ใน พ.ศ. 2564 ไม่ไดแ้ห่เจว็ดเจา้พ่อขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้ม แต่
อญัเชิญขึน้ประดิษฐานบนศาลเลย 

 

 

ภาพประกอบ 177 ก่อนการเปิดงานมีการจดุประทดับรเิวณสะพานพ่อคณุโขนขา้มคลองสนุขัหอน
อนัเป็นจุดก าเนิดของความเชื่อถือพ่อคณุโขนตามต านาน 

 

ภาพประกอบ 178 การตัง้โต๊ะถวายเครื่องเซ่นไหวข้องชาวบา้นอีกฝ่ัง 
มีธูปเทียนและอาหารนานาชนิด  
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ใน พ.ศ. 2562 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบ่อไดม้าเป็นประธานในพิธี
เปิดงาน มีการปล่อยป้ายลูกโป่ง เพื่อเป็นสัญญาณว่างานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคุณโขนได้
เริ่มตน้ขึน้แลว้  

นอกจากนัน้ ยังมีขบวนชาวบา้นแต่งตัวดว้ยชุดสวยงามมาร่วมร  าฟ้อนในขบวน
อย่างสนุกสนาน ชาวบ้านจ านวนหนึ่งสวมเสื ้อสีขาว มีสัญลักษณ์รูปเจว็ดที่มุมซ้ายของเสื ้อ  
เขียนขอ้ความว่า “ศิษยเ์จา้พ่อคณุโขน” รว่มในพิธีดว้ย 

 

   

ภาพประกอบ 179 นายไชยา กงัรวมบุตร นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบ่อเป็นประธานเปิด
งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขน เมื่อ พ.ศ. 2562 

 

ภาพประกอบ 180 นายไชยา กงัรวมบุตร นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นบ่อเป็นประธานเปิด
งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขน เมื่อ พ.ศ. 2562 
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ภาพประกอบ 181 ขบวนฟ้อนร  าของชาวบา้นแสดงถึงความสนกุสนานรื่นเรงิประจ าปี 

เมื่อขบวนแห่กลบัมาถึงศาลพ่อคณุโขน มีการจุดประทดัตอ้นรบัอีกครัง้ ชาวบา้น
จะน าเจว็ดเวียนบนศาล 3 รอบ พรอ้มกบัรอ้งไชโย 3 ครัง้ ชาวบา้นหลายคนจะมาช่วยกนัแบกหรือ
น ามือมาแตะที่เจว็ดเจา้พ่อ เชื่อว่าไดบ้ญุกศุลและเป็นสิรมิงคลอย่างมาก จากนัน้ผูอ้ญัเชิญน าเจว็ด
ทั้งสองมาตั้งเคียงคู่กันบนศาล เพื่อให้ชาวบ้านไดก้ราบสักการะ ถวายเครื่องสังเวยและปิดทอง
ประจ าปี 
 

 

ภาพประกอบ 182 เมื่อแห่เจว็ดมาถึงศาลพ่อคณุโขนแลว้จะเวียนรอบศาล 3 รอบ 
ก่อนน าขึน้ประดิษฐาน 
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ภาพประกอบ 183 ชาวบา้นมารว่มอญัเชิญเจว็ดพ่อคณุโขนเวียนรอบศาลเชื่อว่าไดบุ้ญกศุลมาก 

 

ภาพประกอบ 184 เครื่องสงัเวยพ่อคณุโขนในงานประจ าปี 

 

ภาพประกอบ 185 บรรยากาศการถวายเครื่องสงัเวยและการปิดทองเจว็ดในงานประจ าปี 
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ภาพประกอบ 186 ชาวบา้นปิดทองเจว็ดพ่อคณุโขนและเจว็ดพ่อคณุนอ้ยในงานประจ าปี 

ผูว้ิจัยยังสงัเกตเห็นว่าผูท้ี่เชิญอาวุธเจา้พ่อในขบวนแห่ ก่อนที่จะน าอาวุธไปวาง  
ที่ศาล ไดน้ าอาวธุที่ตนถือมาแตะที่ตวัดา้นซา้ยและขวา เสมือนว่าใหเ้จา้พ่อปกปอ้งคุม้ครองดว้ย 

ชาวบ้านจะทยอยน าเครื่องสังเวยขึ ้นมาถวายเจ้าพ่อ คณะกรรมการศาล  
จะจ าหน่ายชุดดอกไมธู้ปเทียนและทองค าเปลวส าหรบัปิดเจว็ด เครื่องสงัเวยส่วนมากเป็นอาหาร
คาวหวานและผลไม้ต่างๆ เช่น ขนุน เงาะ ของไหวทุ้กอย่างจะปักดว้ยธูป 1 ดอก ส าหรบัถวาย  
เจา้พ่อ เมื่อลาเครื่องสงัเวยกลบั จะน ากลบัไปพรอ้มธูป มีเรื่องเล่าว่าหากชาวบา้นคนใดไม่ไดม้า
รว่มงานประจ าปี หากน าของไหวก้ลบัไปฝากจะตอ้งมีเศษธูปหรือรอยเป้ือนขีธู้ปปรากฏอยู่ เพื่อให้
แน่ใจว่าเป็นของที่ถวายเจา้พ่อหรือผ่านพิธีมาแลว้จรงิๆ ไม่ใช่ของที่ซือ้หามาจากตลาด 

ส าหรับอาหารพิ เศษที่ปรากฏเฉพาะในงานประจ าปีปิดทองศาลคุณโขน 
ม ี3 ชนิด ซึ่งชาวบา้นจะน ามาถวายเจา้พ่อพรอ้มเครื่องสงัเวยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

1. ขา้วตอกหวัโขน ชาวบา้นเลา่ว่า ขา้วตอกหวัโขนเป็นสญัลกัษณแ์ทนหวัโขน
จิ๋ว ท าจากขา้วตอกซึ่งมีลกัษณะตะปุ่ มตะป ่ าคลา้ยกบัหวัโขน สื่อถึงของถวายส าหรบัพ่อคณุโขน 

2. ขนมกง ชาวบ้านเล่าว่า ขนมกงมีลักษณะคล้ายกับพวงมาลัยเรือ 
เป็นสัญลักษณ์แทนคนบ้านบ่อที่ส่วนใหญ่ใชเ้รือในการสัญจรและผูกพันกับสายน า้โดยเฉพาะ
คลองสนุขัหอนมาตัง้แต่อดีต 

3. ยาเขียว เป็นขนมหวานท าจากถั่วเขียว ชาวบา้นเล่าว่าเป็นอาหารพิเศษ 
ท าเฉพาะในงานประจ าปี เชื่อว่าเป็นยาของเจา้พ่อ กินแลว้จะมีสขุภาพดี 
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ภาพประกอบ 187 ขา้วตอกหวัโขนและขนมกง อาหารพิเศษในงานประจ าปีปิดทอง 
ศาลพ่อคณุโขน 

 

ภาพประกอบ 188 ยาเขียวและรูปแบบการจดัอาหารเป็นถาดถวายแด่พ่อคณุโขน 

ผู้วิจัยสังเกตว่า ที่บริเวณใกล้ศาลพ่อคุณโขนมีรา้นขายข้าวตอกหัวโขนและ 
ขนมกง ประมาณ 3-4 รา้น ในราคาใกลเ้คียงกนั แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมถวายอาหารพิเศษนีแ้ด่
เจา้พ่อ ส าหรบัยาเขียวนั้น ชาวบา้นเล่าว่า บางบา้นยังจ าสูตรท าไดก้็จะท ามาถวายเจา้พ่อทุกปี  
ไม่เคยขาดและไม่พบเห็นจ าหน่ายทั่วไป ในบรเิวณงานยงัมีการตัง้โรงทานเลีย้งอาหารแก่ผูร้ว่มงาน
ดว้ย  
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ใน พ.ศ. 2562 ยังมีละครชาตรีมาร  าถวายมือบริเวณดา้นหน้าศาล และเพื่อให้
ชาวบา้นที่บนบานศาลกลา่วเจา้พ่อไวใ้นรอบปีไดม้าแกบ้นดว้ยละคร โดยจะแสดงไปจนถึงช่วงบ่าย 
หยดุพกัและแสดงอีกครัง้ในช่วงค ่า 

 

 

ภาพประกอบ 189 ละครชาตรีจากเพชรบุรีมาแสดงส าหรบัผูว้่าจา้งแกบ้นเจา้พ่อประจ าปี 

บางปีในช่วงจัดงานประจ าปีนี ้ชาวบ้านเล่าว่าจะมีจระเขม้าโผล่ที่บริเวณหน้า
ศาลเจา้พ่อ เชื่อว่าเป็น “จระเขเ้จา้” ในฐานะบรวิารของเจา้พ่อ 

 

 

ภาพประกอบ 190 ตุ๊กตาจระเขจ้ านวนมากที่มีผูน้  ามาถวายท่ีศาลพ่อคณุโขน 

นอกจากเครื่องสงัเวยแลว้ แต่ละปีจะมีผูน้  าหัวโขนมาถวายที่ศาล เนื่องจากตาม
ประวัติเล่าว่าพ่อคุณโขนเป็นศิลปินโขนท่ีจมน า้เสียชีวิตบริเวณนีแ้ละกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
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ชุมชน ผูพ้ี่กอดศีรษะทศกัณฐ์ลอยขึน้มา ขณะที่ผู ้นอ้งในต านานประจ าถิ่นไม่ไดร้ะบุ ผูว้ิจัยพบว่า  
ที่ศาลพ่อคุณน้อยไม่มีผูน้  าศีรษะโขนไปถวาย มีเพียงที่ศาลพ่อคุณโขน หัวโขนที่มีผูน้  ามาถวายมี
หลากหลาย ไดแ้ก่ ทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์หนา้ทอง พระอิศวร พระอินทร ์พระราม พระลกัษณ ์มีทัง้เศียร
ใหญ่ และเศียรเล็ก ที่พบมากที่ สุด คือ  หัวโขนทศกัณฐ์  สอดคล้องกับต านานประจ าถิ่น  
ใน พ.ศ. 2564 พบว่ามีชาวบา้นผูศ้รทัธาน าศีรษะพระลกัษณห์นา้ทองมาถวายแด่เจา้พ่อดว้ย 

ในที่นี ้ผูว้ิจยัวิเคราะหว์่าเนื่องจากชื่อ “พ่อคณุโขน” ไมไดร้ะบุว่าเป็นโขนตวัละคร
ใดจากเร่ืองรามเกียรติ ์ท าใหผู้น้บัถือศรทัธาน าหวัโขนซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเจา้พ่อมาถวาย  

นอกจากนั้น บนศาลยังมีโอ่งน า้มนต ์2 ใบ ตั้งอยู่ดา้นซา้ยและขวาภายในศาล  
ซึ่งได้จากการท าพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นในช่วงเย็นของวันที่ผ่านมา ผู้วิจัยสังเกตว่า 
ชาวบา้นบางคนน าน า้มนตใ์นโอ่งมาประพรมที่บริเวณศีรษะและใบหนา้ของตน บางคนตักใส่แกว้
มาด่ืม บางคนตักใส่ถุงน ากลับบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นน ้าที่ผ่านการท าพิ ธีมาแล้วจะได้รับ  
สวสัดิมงคล 

ในวันขึน้ 13-14 ค ่า หลังจากพิธีแห่เจว็ด จะเปิดโอกาสใหช้าวบ้านมาปิดทอง
เจว็ดและน าเครื่องสงัเวยมาถวายเจา้พ่อจนเสรจ็สิน้งาน 

ใน พ.ศ. 2564 ชุมชนน าโดยคณะกรรมการศาลไดท้ าเรื่องขออนุญาตหน่วยงาน
ทางราชการ เพื่อขอจัดงานปิดทองศาลพ่อคุณโขนซึ่งเคยจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยงดมหรสพและ  
ตัง้จุดตรวจวดัอณุหภูมิ จุดวางเจลแอลกอฮอล ์ก่อนเขา้ไปในพืน้ที่ศาล และก าชบัมาตรการการเวน้
ระยะห่าง เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื ้อโรคดว้ย เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นพื ้นที่ส  าคัญที่ โรคระบาดอยู่ในขณะนั้น ผู้วิจัยพบว่าโฆษกของงานจะประกาศสื่อสาร  
เรื่องการเวน้ระยะห่างและการใสห่นา้กากอนามยัอยู่ตลอดเวลา 

ในอดีตจะมีพิธีเวียนเทียน เวลาประมาณ 19.00 น. ของวันขึน้ 13 ค ่า เดือน 6 
หรือวันที่สองของงานด้วย โดยชาวบ้านจะมารวมตัวกันเพื่อเวียนแว่นเทียนบนศาล เป็นการ
สกัการะบชูาพ่อคณุโขนและพ่อคณุนอ้ยเพื่อความเป็นสิรมิงคลของชาวบา้น 

จากการศึกษางานประจ าปีปิดทองศาลเจา้พ่อคุณโขน จังหวัดสมุทรสาคร ใน
ฐานะพิธีกรรมการนบัถือตวัละครทศกณัฐ์ ผูว้ิจยัพบว่ามีสญัลกัษณแ์ละความหมายที่ปรากฏดังที่
ไดว้ิเคราะหใ์นตาราง 11 
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ตาราง 11 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

เจว็ดพ่อคณุโขน เจา้พ่อทศกณัฐ์ 
ศาลพ่อคณุโขน ที่ประทบัของเจา้พ่อคณุโขน 
เจว็ดพ่อคณุนอ้ย เจา้พ่อคณุนอ้ย 
ศาลพ่อคณุนอ้ย ที่ประทบัของเจา้พ่อคณุนอ้ย 
ศร พระขรรค ์หอก กระบอง  อาวธุของเจา้พ่อคณุโขน 
ขา้วตอกหวัโขน ขนมกง
ยาเขียว 

อาหารถวายเจา้พ่อคณุโขน 

น า้มนตใ์นโอ่ง 2 ใบ น า้มนตข์องเจา้พ่อคณุโขน 
หวัโขนตวัละครต่างๆ  ของถวายแกบ้นเจา้พ่อคณุโขน 
เสือ้สีขาวมีสญัลกัษณ ์
เจว็ดพ่อคณุโขน  

ศิษยเ์จา้พ่อคณุโขน 

พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 
การแห่เจว็ดพ่อคณุโขนไปรบั
เจว็ดพ่อคณุนอ้ยมาที่ศาล 
 

การแห่เจา้พ่อคณุโขนไปรบัเจา้พ่อผูน้อ้งมาร่วมพิธี 
เป็นการแห่เจา้พ่อรอบพืน้ที่ เพื่อเนน้ย า้บทบาทความเป็น
เจา้ของพืน้ที่และใหก้ารปกป้องคุม้ครองคนในพืน้ที่ 

การแห่เจว็ดพ่อคณุโขนขา้ม
คลองสนุขัหอน 

การแห่เจา้พ่อคณุโขนและเจา้พ่อผูน้อ้งขึน้มาจากน า้ 
ยืนยนัการเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีอยู่ในน า้ สอดคลอ้งกบั
ต านานประจ าถิ่น 
 

การจดุประทดัหนา้บา้น  
เมื่อขบวนแห่เจว็ดผ่าน 

การตอ้นรบัขบวนเจา้พ่อคณุโขน-พ่อคณุนอ้ย 

การปิดทองเจว็ด การสกัการะบชูาเจา้พ่อคณุโขน-พ่อคณุนอ้ย 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 

การจดุธูป ถวายพวงมาลยั 
ประพรมน า้อบ น า้หอมที่เจว็ด 

การสกัการะบชูาเจา้พ่อคณุโขน-พ่อคณุนอ้ย 
 

การเวียนเทียนที่ศาล การสกัการะบชูาเจา้พ่อคณุโขน-พ่อคณุนอ้ย 
และเพื่อความเป็นสิรมิงคลของคนในชมุชน 

ผูอ้ญัเชิญเจว็ดพ่อคณุโขน
บรกิรรมคาถาและเจิมที่
หนา้ผากของชาวบา้น 

เจา้พ่อใหพ้รและสวสัดิมงคลแก่ชาวบา้น 

ชาวบา้นน ามือไปแตะที่เจว็ด
เจา้พ่อแลว้มาลบูที่ศีรษะตน 

การขอใหเ้จา้พ่อช่วยปกปอ้งคุม้ครอง 

ชาวบา้นน าอาวธุของเจา้พ่อ 
มาแตะที่ตวัดา้นซา้ยและขวา 

การขอใหเ้จา้พ่อช่วยปกปอ้งคุม้ครอง 

 
งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขนแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของพิธีกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือผีอารักษ์ เห็นได้จากการแห่เจว็ดเจ้าพ่อและการถวาย  
เครื่องสังเวยเจ้าพ่อกับความเชื่อทางพุทธศาสนา เห็นได้จากการนิมนต์พระสงฆ์มาสวด  
เจรญิพระพทุธมนตเ์ย็นและท าน า้พระพทุธมนตท์ี่ศาล  
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ภาพประกอบ 191 แผนผงังานประจ าปิดทองศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร  
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ภาพประกอบ 192 แผนผงัล าดบัในขบวนแห่เจว็ดพ่อคณุโขน-พ่อคณุนอ้ย จงัหวดัสมทุรสาคร  
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4.3 พิธีกรรมการนับถือตัวละครกุมภกรรณ 
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครกมุภกรรณมี 1 พิธีกรรม มีรายละเอียดดังนี ้

งานบวงสรวงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ ์จังหวัดสระบุรี จัดขึน้ในวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 12 
หรือวนัลอยกระทงของทกุปี ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2563-2564 พบว่ามีองคป์ระกอบ
ของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 12 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์จงัหวดัสระบรุี 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ชาวบา้นชมุชนกมุภกณัฑท์ดน า้และเทศบาล 

เมืองพระพทุธบาท  
วตัถปุระสงคข์องพิธี บวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑแ์ละสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในพืน้ท่ี

ประจ าปีและขอใหช้่วยปกป้องคุม้ครองคนในเทศบาล
เมืองพระพทุธบาท  

สถานที่ประกอบพิธี พิธีบวงสรวง: ศาลเจา้พ่อศรีดอกไม-้เจา้แม่ศรีนวล  
พิธีเขา้ทรง: ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ 

วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัเสารท์ี่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2563 (วนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 12) 
พิธีบวงสรวง: 9.30 น. 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อ: 13.00 น. 
พิธีแห่เจา้พ่อ: 15.00 น.  

ผูป้ระกอบพิธี พิธีบวงสรวง: นายเสรมิศกัดิ ์แกว้คง  
(รา่งทรงเจา้พ่อศรีดอกไม)้ 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อ: นายเสรมิศกัดิ ์แกว้คง  
(รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ)์ 

ผูเ้ขา้รว่มพิธี ชาวบา้นชมุชนกมุภกณัฑท์ดน า้และเทศบาล 
เมืองพระพทุธบาท 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยบายศรี หวัหม ู5 หวั ไก่ หมี่ผดั 

ผลไมต่้างๆ เช่น กลว้ย สม้ องุ่น แอปเป้ิล มะพรา้ว  
แกว้มงักร ขนมต่างๆ เช่น ขนมชัน้ ขนมเม็ดขนนุ  
ขนมฝอยทอง ขนมเป๊ียะ น า้แดง น า้เขียว น า้เปลา่ เรือหงส ์
โอ่งน า้มนต ์

ดนตรีประกอบพิธี วงดนตรีสมยัใหม่  
ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย คือ พิธีบวงสรวง พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อ 

และพิธีแห่เจา้พ่อ 
คาถาหรือบทสวดในพิธี คาถาของรา่งทรง (ไม่ทราบภาษา) 

 
งานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกัณฑ์ ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบรุี แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
1. พิธีบวงสรวง ก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงมีตัวแทนชาวบ้านน าเครื่องสังเวยและ

บายศรีคู่ไปถวายเจา้พ่อที่บรเิวณรูปป้ันเจา้พ่อกมุภกณัฑท์ี่หว้ยมะลิ  
 

 

ภาพประกอบ 193 ตวัแทนชาวบา้นน าเครื่องสงัเวยและบายศรีคู่ไปถวายเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
ที่หว้ยมะลิ  
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นายมงคล เจริญประดับศิลป์ (สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2563) ผูดู้แลศาลเจา้พ่อ
กุมภกัณฑ ์คนปัจจุบันเล่าว่า แต่ก่อนชาวบา้นจะน าของสดหรือเลือดไปไหวบ้ริเวณรูปป้ันเจา้พ่อ
กุมภกัณฑ ์และมีความเชื่อว่าจะตอ้งจัดงานบวงสรวงเจา้พ่อทุกปี หากปีใดไม่จัดจะเกิดไฟไหมท้ี่
ตลาดและจะมีเด็กจมน า้ในหว้ยทุกปี โดยเชื่อกนัว่าเจา้พ่อจะมาเอาชีวิตมนุษยไ์ปเป็นเครื่องสงัเวย 
มาในสมยัหลงัชาวบา้นจึงไดบ้อกกล่าวแก่เจา้พ่อว่าขอถวายเครื่องสงัเวยที่หนา้ศาลแทน โดยของด
เวน้ของสดและเลือด เนื่องจากท าให้บริเวณหว้ยนั้นสกปรกและส่งผลให้น า้ที่อยู่ในหว้ยสกปรก 
ตามไปดว้ย  

จากนั้นตัวแทนชาวบา้นจุดธูปภายในศาลเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์เปิดไฟที่หน้าศาล
และภายในศาล 

พืน้ที่จัดพิธีบวงสรวงเจา้พ่อปลูกเป็นศาลเกย สิ่งปลูกสรา้งชั่วคราวที่ใชส้  าหรบั
เป็นที่ประทับและเสด็จผ่านลงมาของเทพยดาอารกัษ์ ท าเป็น 3 ชัน้ ดาดดว้ยผา้ขาว ตรงกลางท า
เป็นผา้สีแดงคลา้ยกับบันไดทอดลงมา ชั้นบนสุดมีร่มกางกั้น มุมทั้งสี่ดา้นกั้นดว้ยราชวัติฉัตรธง
ก าหนดอาณาเขต ชัน้บนสุดของศาลเกยเป็นพืน้ที่ว่างเปล่า ชัน้ที่ 2 วางพานบายศรี 4 ใบ ชัน้ที่ 3 
วางชามบายศรี 2 ชาม และที่พืน้ตัง้บายศรี 5 ชัน้ วางดา้นซา้ยและขวา และมีฉัตรเงินทอง 9 ชั้น 
วางดา้นซา้ยและขวา ถดัออกมาเป็นโต๊ะวางเครื่องสงัเวย 

เครื่องสงัเวยที่ใชใ้นงานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑป์ระกอบดว้ยหวัหม ู5 หวั เป็ด 
หมี่ผัด น า้เปล่า น า้เขียว น า้แดง ผลไม ้ไดแ้ก่ มะพรา้ว กล้วย สม้ องุ่น แอปเป้ิล แกว้มังกร สาลี่ 
ลองกอง ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ขนมเป๊ียะ ขนมชัน้ ขนมเม็ดขนนุ ขนมฝอยทอง  

 

 

ภาพประกอบ 194 รา่งทรงเจา้พ่อศรีดอกไมข้ณะก าลงัใชเ้ทียนเจิมเครื่องสงัเวยเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์



  200 

ถัดจากโต๊ะวางเครื่องสังเวย ดา้นหน้าเป็นกระถางธูปและดา้นขา้งขวาของศาล
เกยเป็นโอ่งน า้มนต ์ถดัจากโอ่งน า้มนตบ์รเิวณหนา้ศาลเจา้พ่อศรีดอกไม้-เจา้แม่ศรีนวลเป็นเรือหงส ์
ใชส้  าหรบัท าพิธีเจิมเรือหงสแ์ละน าขึน้ขบวนแห่เจา้พ่อกมุภกณัฑใ์นช่วงบ่ายดว้ย 

จากนั้นชาวบา้นน าอาหารคาวหวานและผลไมต่้างๆ มาตั้งที่จุดตั้งเครื่องเสวย  
จดุดงักลา่ว หนัหนา้เขา้หาศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ 

เริ่มพิธีในเวลาประมาณ 9.30 น. ผูป้ระกอบพิธีคือ นายเสรมิศกัดิ ์แกว้คง รา่งทรง
เจา้พ่อศรีดอกไม ้ในชุดสีแดง เจา้พ่อศรีดอกไมเ้ป็นชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนในชุมชนพระพุทธบาทให้
ความเคารพนับถือ ดังปรากฏรูปเคารพที่ศาลพระกาฬและมีศาลอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกับศาล  
เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ ร่างทรงเจ้าพ่อศรีดอกไม้จุดธูปและเทียนซ้ายขวา ชาวบ้านช่วยกันปักธูปที่ 
เครื่องสงัเวยจดุละ 1 ดอก จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อศรีดอกไมบ้ริกรรมคาถาและใชเ้ทียนเจิมที่บายศรี
ที่ศาลเกยและเครื่องสงัเวยทัง้หมดที่ถวายแด่เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

 

 

ภาพประกอบ 195 ปะร  าพิธีหลงัจากลาเครื่องสงัเวยเห็นโอ่งน า้มนตอ์ยู่ทางดา้นขา้ง 

หลงัจากนัน้ รา่งทรงเจา้พ่อศรีดอกไมม้าท าน า้มนต ์โดยหยดน า้ตาเทียนลงในโอ่ง
น า้มนต ์พรอ้มบริกรรมคาถา จากนัน้น าเทียนไปเจิมเรือหงส ์ซึ่งเป็นเรือของเจา้แม่ศรีนวล ท าจาก
โฟมวาดลวดลายและตกแต่งเลียนแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส ์ความยาวประมาณ 1.5 เมตร 
ภายในกันยาเรือจะมีที่ว่างส าหรับเจา้พ่อน าเทียนมาเจิมและเขียนเลขมงคล เพื่อใหโ้ชคลาภแก่
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ชาวบา้นผูร้่วมพิธี หลงัจากท าพิธีเจิมเรือหงสเ์สร็จ ผูว้ิจัยพบว่าร่างทรงเจา้พ่อน าไมพ้ายมาปิดไว้
เพื่อไม่ใหเ้ห็นตวัเลข 

 

   

ภาพประกอบ 196 รา่งทรงเจา้พ่อศรีดอกไมก้ าลงัเจิมเลขมงคลบนเรือหงส ์

 

ภาพประกอบ 197 เรือหงสท์ี่เจิมเลขมงคลแลว้ 

หลังจากลาเครื่องสังเวยแล้ว ชาวบ้านจะน าอาหารแจกจ่ายแบ่งปันกัน
รบัประทานในบริเวณนั้น เชื่อว่าเป็นอาหารของเจ้าพ่อ รบัประทานแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรง  
เป็นสิรมิงคล 

ในช่วงเวลาของพิธีบวงสรวง ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าชาวบ้านในตลาดพุทธบูชา  
บางคนน าพวงมาลัยและธูปเทียนมาไหวท้ี่ศาลเจา้พ่อกุมภกัณฑ์ดว้ย บางคนแสดงกิริยาร่ายร  า
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หมุนรอบตัว 3 รอบ เนื่องจากไดบ้นบานกับเจา้พ่อไว ้เมื่อถึงงานประจ าปีก็จะตอ้งมาร  าแกบ้นที่
ศาลดว้ยตนเอง 
 

 

ภาพประกอบ 198 ชาวบา้นบางสว่นรอ้งร  าหนา้ปะร  าพิธีบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

   

ภาพประกอบ 199 แม่คา้ในตลาดพทุธบชูาจดุธูปเทียนและถวายพวงมาลยัแด่เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
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ภาพประกอบ 200 แม่คา้ที่บนบานเรื่องคา้ขายไวม้าร  าถวายเจา้พ่อกมุภกณัฑท์ี่หนา้ศาล  

2. พิธีเข้าทรงเจ้าพ่อ ก่อนเริ่มพิธีเขา้ทรงเจ้าพ่อ ในเวลาประมาณ 12.00 น.  
มีการตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ร่วมพิธี มีวงดนตรีสดมาบรรเลงสรา้งความสนุกสนาน
ครืน้เครงที่บริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์เนื่องจากในวนัจดังานตรงกบัวนัเสาร ์ท าใหช้าวบา้น
มารว่มงานกนัเป็นจ านวนมาก  

เวลาประมาณ 13.00 น. นายเสริมศักดิ์ แก้วคง ร่างทรงเจา้พ่อกุมภกัณฑ์และ
ผูช้่วยกลับมาที่ศาลอีกครัง้ เพื่อเริ่มต้นพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อกุมภกัณฑ์ เริ่มจากการเปลี่ยนชุด โดย 
รา่งทรงนุ่งผา้สีเขียวและสวมเสือ้สีแดง หลงัจากนัน้ร่างทรงจึงจดุธูป พนมมือถือผา้แดงส าหรบัโพก
ศีรษะ นั่งบริกรรมคาถา โดยหันหน้าเขา้หาภาพถ่ายรูปป้ันเจา้พ่อกุมภกัณฑ์ที่ติดอยู่ภายในศาล  
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ประธานในศาล เชื่อมโยงมาจากรูปป้ันเจา้พ่อกุมภกณัฑท์ี่อยู่ริมหว้ยมะลิ 
บนโต๊ะภายในศาลเต็มไปด้วยหัวโขนยักษ์จ านวนมาก มีทั้งหัวโขนยักษ์ยอด ได้แก่ ทศกัณฐ์ 
ทศกณัฐ์หนา้ทองและพิเภก และหวัโขนยกัษ์โลน้ ไดแ้ก่ กมุภกรรณและพระพิราพ ที่มีผูน้  ามาถวาย
แกบ้นที่ศาล นอกจากนั้นยังมีรูปยักษ์ถือกระบอง 4 ตน ขนาดย่อม มีลกัษณะคลา้ยคลึงกับยักษ์
เวสสวุรรณที่เฝา้รกัษาพระพทุธบาท ซึ่งอยู่ไม่ไกลนกัจากบรเิวณที่ตัง้ศาล 

หลังจากนั้น ร่างทรงเจา้พ่อไดน้ าผา้สีแดงมาโพกที่ศีรษะ เพื่อเป็นสัญญาณว่า  
เจา้พ่อกุมภกัณฑไ์ดป้ระทบัร่างแลว้ แลว้เรียกขอหมากพลูจากผูช้่วยมากิน จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อ
เดินส ารวจหัวโขนภายในศาล ร่างทรงเลือกหัวโขนยักษ์ยอด คือ พิเภกมาเช็ดถูท าความสะอาด 
ก่อนสวมที่ศีรษะ ระหว่างนัน้มีชาวบา้นเขา้มากราบสกัการะเจา้พ่อโดยนั่งกบัพืน้  
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ภาพประกอบ 201 ขณะรา่งทรงก าลงัเขา้ทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑด์ว้ยการจบดว้ยผา้สีแดง 
แลว้น ามาโพกที่ศีรษะ 

 

ภาพประกอบ 202 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑเ์ลือกหวัโขนยกัษย์อดมาสวม 

   

ภาพประกอบ 203 ผา้นุ่ง ผา้คาดและเข็มขดัที่ใชใ้นพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ  ์
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ภาพประกอบ 204 หมากพลแูละมีดที่ใชใ้นพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

จากนัน้เป็นการชกมวยถวายเจา้พ่อกุมภณัฑ ์โดยนกัมวยของค่ายมวยลกูเจา้พ่อ
กมุภกณัฑม์าพรอ้มกนัที่บรเิวณหนา้ศาล ร่างทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑเ์รียกเขา้ไปเจิมหนา้ผาก โดยใช้
เทียนจุ่มแป้งในขันขนาดเล็กแล้วเจิมบริเวณหน้าผากของนักมวยและครูฝึก รวม 5 คน ซึ่งใน
จ านวนนัน้มีคู่ชกที่จะชกถวายเจา้พ่อดว้ย เสร็จแลว้เป็นการไหวค้รูมวยของคู่ชกเยาวชนฝ่ายสีแดง
และสีน า้เงิน หลงัจากชกจนครบ 3 ยก คู่ชกจึงกลบัเขา้ไปหาร่างทรงเจา้พ่ออีกครัง้ ร่างทรงเจา้พ่อ
ไดน้ าพวงมาลยัที่ศาลมาคลอ้ง ประพรมน า้มนตแ์ละอวยชัยใหพ้รแก่นักมวยและครูฝึก จากนัน้มี
ชาวบ้านเข้ามากราบสักการะอยู่เป็นช่วงๆ ร่างทรงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์จะเจิมหน้าผาก หรือน า
พวงมาลยัมาคลอ้ง เพื่อใหเ้ป็นสิรมิงคลแก่ชาวบา้น 

 

   

ภาพประกอบ 205 การไหวค้รูมวยของนกัมวยค่ายลกูเจา้พ่อกมุภกณัฑห์นา้รา่งทรงเจา้พ่อ 
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ภาพประกอบ 206 การชกมวยเป็นมหรสพถวายเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

 

ภาพประกอบ 207 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑป์ระพรมน า้มนตแ์ก่นกัมวยค่ายลกูเจา้พ่อกมุภกณัฑ  ์

หลังจากนั้น มีชาวบา้น 4-5 คนที่ออกรถใหม่ไดน้ ารถมาใหเ้จา้พ่อเจิมที่บริเวณ
หนา้ศาล รา่งทรงเจา้พ่อใชเ้ทียนจุ่มแปง้ในขนัเจิมที่ฝากระโปรงรถ พรอ้มบรกิรรมคาถา ในขณะเจิม
ชาวบา้นจะเปิดไฟหนา้รถตลอดเวลา 
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ภาพประกอบ 208 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑเ์จิมรถของชาวบา้น 

3. พิธีแห่เจ้าพ่อ เริ่มในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ชาวบา้นมารวมตัวกันที่
บริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อกุมภกณัฑเ์พื่อจดัเตรียมรถที่จะใชใ้นขบวนแห่ โดยเฉพาะรถแห่ของเจา้พ่อ
กุมภกณัฑ ์ซึ่งจะมีการอัญเชิญเรือหงสข์ึน้วางเหนือหลงัคารถดว้ย นอกจากนัน้มีรถแห่ของเจา้พ่อ
บริวารอีก 2 องค ์ขบวนรถดนตรีสด และรถชาวบา้นที่จะไปรว่มขบวนแห่ เนื่องจากจะไปตัง้ขบวนที่
ตลาดสดเก่านิคมสงเคราะห์ ก่อนแห่เจ้าพ่อผ่านหอนาฬิกา เลีย้วขวามาตามถนนใหญ่ ผ่าน 
ที่ว่าการอ าเภอพระพุทธบาท สถานีต ารวจภูธรพระพุทธบาท เลีย้วขวาผ่านเขา้ทางดา้นซุม้ประตู
ทางเขา้วดัพระพทุธบาท เขา้สู่ถนนสายคู่ทางเขา้วดัพระพทุธบาท เลีย้วขวาอีกครัง้ตรงบรเิวณศาล
เจ้าพ่อเขาตก และวกเข้ามาทางตลาดพุทธบูชา ผ่านถนนมรรคาประสิทธิ์ หอนาฬิกา ชุมชน 
กมุภกณัฑท์ดน า้ ซอย 1 กลบัมาที่จดุเดิมคือ ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

ผูว้ิจัยพบว่า ก่อนเคลื่อนขบวนแห่ไดม้ีฝนตกลงมาอย่างหนัก ท าใหช้าวบา้นรอ
ประเมินสถานการณอ์ยู่สกัพักหนึ่ง เนื่องจากมีรถดนตรีสดซึ่งมีอปุกรณ์ไฟฟ้าจ านวนมาก ในอดีต
ดนตรีประกอบขบวนแห่เจา้พ่อเป็นแตรวงชาวบา้น ขณะเดียวกนัร่างทรงเจา้พ่อก็จะตอ้งประทบันั่ง
ไปบนส่วนกระบะหลงัของรถดว้ย เพื่อประพรมน า้มนตใ์หแ้ก่คนในชุมชน ท าใหไ้ม่สามารถเคลื่อน
ขบวนแห่ไปได ้อย่างไรก็ดี เมื่อฝนเริ่มซาในเวลาประมาณ 14.30 น. จึงเริ่มเคลื่อนขบวนไปยงัจุดตัง้
ขบวนแห่บรเิวณตลาดสดเก่านิคมสงเคราะห ์ผ่านศาลพ่อปู่ ด  าดง ซึ่งเป็นหน่ึงในสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของคน
ในชมุชนพระพทุธบาท เจา้พ่อกุมภกณัฑแ์ละเจา้พ่อบรวิารอีก 2 องคล์งไปกราบสกัการะที่ศาลดว้ย 
โดยเมื่อเขา้ไปในศาลพ่อปู่ ด  าดง รา่งทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑไ์ดถ้อดหวัโขนที่สวมอยู่ออกก่อน จากนัน้
จึงจดุธูปเทียนบชูา 
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ภาพประกอบ 209 ขบวนแห่เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
ที่ตลาดสดเก่านิคมสงเคราะห ์

 

ภาพประกอบ 210 ขบวนแห่เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
ที่ตลาดสดเก่านิคมสงเคราะห ์

ในขบวนแห่เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ของทุกปี ชุมชนจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลเมืองพระพทุธบาทน ารถติดไฟสญัญาณมาน าขบวนแห่รว่มดว้ยทุกปี ผูว้ิจยัยงัพบว่าในปีที่
ผ่านๆ มาเทศบาลร่วมกับโรงเรียนในชุมชนจะมาเข้าร่วมขบวนแห่ด้วย แต่ใน พ.ศ. 2563  
การจัดงานยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าใหเ้ทศบาลและโรงเรียนของดส่งคนมาเขา้ร่วมขบวนแห่ ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนเห็นตรงกนัว่า
อย่างไรก็ตามจะตอ้งจดัแห่เจา้พ่อประจ าปี เพราะเชื่อถือกนัว่าหากปีใดไม่แห่เจา้พ่อจะเกิดไฟไหมท้ี่
ตลาด อีกทัง้ชาวบา้นในชมุชนก็จะเกิดความรูส้กึไม่สบายใจดว้ย 
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ช่วงที่ตั้งขบวนแห่ที่ตลาด มีชาวบ้านจ านวนมากมาสักการะเจ้าพ่อ ร่างทรง  
เจา้พ่อก็จะเจิมหนา้ผากให ้พรอ้มกบับริกรรมคาถา เมื่อเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ ฝนหยุดตกแลว้ ท าให้
รถดนตรีสดสามารถสรา้งความสนกุสนานครืน้เครงใหก้บัขบวนแห่ไดอ้ย่างเต็มที่ 

 

 

ภาพประกอบ 211 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑเ์จิมหนา้ผากใหแ้ก่ชาวบา้น 

ชาวบ้านบางคนที่มาร่วมขบวนแห่เล่าว่า “จะต้องออกมาร่ายร าและเต้นให้
สนกุสนาน เพือ่ถวายใหเ้จา้พอ่ ท าแลว้ไดบุ้ญ” ผูว้ิจยัพบว่าชาวบา้นหลายคนปิดรา้นคา้และมาเขา้
รว่มขบวนแห่ตัง้แต่ช่วงบ่ายจนถึงค ่าดว้ยความสมคัรใจ 

ในขบวนแห่ยังมีตัวแทนชาวบ้านถือขันเดินรับบริจาคเงินท าบุญด้วย ซึ่งเมื่อ 
ขบวนแห่ผ่านเขา้ไปในตลาด คนในตลาดก็มารว่มท าบญุและรอ้งร  าท าเพลงอย่างสนกุสนาน 
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ภาพประกอบ 212 ชาวบา้นร่วมท าบญุในงานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

เมื่ อขบวนแห่มาถึงบริเวณซุ ้มประตูทางเข้าวัดพระพุทธบาทก็หยุดขบวน  
โดยชาวบา้นแจง้ว่า ร่างทรงเจา้พ่อกุมภกัณฑส์ื่อสารว่า ใหเ้คลื่อนขบวนแห่อีกครัง้เวลา 17.00 น. 
ตามฤกษ ์เพื่อใหไ้ปถึงบรเิวณศาล ในช่วงเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นเวลาย ่าค ่าพอดี  

 

 

ภาพประกอบ 213 ขบวนแห่เจา้พ่อกมุภณัฑผ์่านบรเิวณประตทูางเขา้วดัพระพทุธบาท  
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ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ทุกปีมีคนของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทและโรงเรียน  
ในชุมชนมาร่วมขบวนแห่ ท าใหข้บวนมีความยาว จึงใชเ้วลานาน กว่าที่ขบวนจะไปถึงบริเวณศาล  
ก็เป็นเวลาย ่าค ่าพอดี อีกทัง้ตอ้งมีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เนื่องจากขบวนแห่ผ่านถนนเสน้หลกั 
ท าใหข้บวนใชเ้วลานาน ขณะที่ในปีนี ้เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด ท าใหค้นมาร่วมขบวนแห่
นอ้ยกว่าปีที่ผ่านๆ มาและท าใหก้ารจราจรไม่คบัคั่ง 

ในช่วงที่หยุดเคลื่อนขบวน ชาวบ้านต่างออกมาร  าเต้นตามจังหวะดนตรีอย่าง
สนุกสนาน ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยผ่อนคลาย สิ่งที่ชาวบา้นพูดตรงกนัคือ “ เตน้ถวาย
เจา้พอ่เป็นประจ าทกุปี หนึ่งปีมีครัง้หนึ่งจึงพลาดไม่ได”้  

เมื่อไดก้ าหนดเวลาตามฤกษ์ คือ 17.00 น. ขบวนแห่ไดเ้คลื่อนมาทางศาลเจา้พ่อ
เขาตก เลีย้วเขา้ถนนผ่านตลาดพุทธบูชา ชาวบา้นที่อยู่ริมถนนจะน าน า้ด่ืม น า้อัดลม ตลอดจน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าวางแจกจ่ายแก่ผูร้่วมขบวนแห่  

เมื่อขบวนแห่เคลื่อนมาถึงบริเวณศาล ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. บริเวณศาล
เจา้พ่อกุมภกณัฑต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสี และในบรเิวณนัน้มีรา้นรวงขายอาหารและ
สินค้าจ านวนมาก เนื่องจากบริเวณห้วยมะลิ หรือคลองกุมภกัณฑ์เป็นจุดส าคัญที่ชาวต าบล  
พระพทุธบาทจะมารว่มงานลอยกระทงประจ าปี ทางเทศบาลเมืองพระพทุธบาทไดจ้ดัท าแผงไมก้ัน้
บริเวณแนวรูปป้ันเจา้พ่อกุมภกณัฑท์ี่ตัง้อยู่ริมหว้ย เพื่อใหก้ระทงของชาวบา้นลอยไปติดอยู่บรเิวณ
นัน้ สามารถน าขึน้มาไดง้่าย ไม่ปล่อยใหไ้หลไปตามสายน า้ ซึ่งจะกลายเป็นขยะมูลฝอยในแม่น า้
และก่อผลกระทบต่างๆ ตามมา 

 

 

ภาพประกอบ 214 ชาวพระพทุธบาทนิยมมาลอยกระทงประจ าปีที่หว้ยมะลิ 
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หลังจากขบวนแห่มาถึงบริเวณงาน ชาวบ้านบางส่วนได้แยกย้ายกันไป  
ลอยกระทง ชาวบา้นบางส่วนไดน้ าเรือหงสก์ลบัมาตัง้ที่จุดเดิม ผูว้ิจยัพบว่าชาวบา้นจ านวนมากให้
ความสนใจมามุงดูเลขมงคลที่ร่างทรงเจา้พ่อศรีดอกไมเ้ขียนไวบ้นเรือ แสดงถึงความเชื่อถือว่า 
เจา้พ่อไดป้ระทานโชคลาภใหใ้นรอบปี จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑล์งจากรถมาเจิมหนา้ผาก
พรอ้มบริกรรมคาถา และประพรมน า้มนตใ์หแ้ก่นกัดนตรีทุกคนที่เขา้รว่มขบวนแห่ ชาวบา้นเล่าว่า
ในปีก่อนๆ จะตอ้งอญัเชิญเรือหงสล์งไปลอยในหว้ยมะลิ หรือคลองกมุภกณัฑด์ว้ย แต่ในปีดงักลา่ว
ไม่ไดน้ าลงไปลอย เนื่องจากตอ้งน ากลบัมาใชใ้นปีต่อไป อีกทัง้มีมาตรการการจดัเก็บกระทงของ
เทศบาลท าใหช้าวบา้นยกเลิกการน าเรือหงสล์อยไปกบัสายน า้ไปโดยปรยิาย 

 

 

ภาพประกอบ 215 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑเ์จิมหนา้ผากใหแ้ก่นกัดนตรีที่เขา้ร่วมขบวนแห่ 

เจา้พ่อกมุภกณัฑอ์อกจากรา่งทรงในเวลาประมาณ 19.00 น. โดยร่างทรงกลบัไป
ที่ศาล จุดธูปแลว้มองไปที่ภาพถ่ายรูปป้ันเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์พรอ้มกบัถอดหวัโขนและผา้โพกศีรษะ
ออก โดยมีผูช้่วยอยู่ขา้งๆ เป็นอนัเสรจ็สิน้งานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑป์ระจ าปี 

จากการศึกษางานบวงสรวงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ จังหวัดสระบุรี ในฐานะพิธีกรรม 
การนับถือตวัละครกุมภกรรณ ผูว้ิจยัพบว่ามีสญัลกัษณแ์ละความหมายที่ปรากฏดังที่ไดว้ิเคราะห์
ในตาราง 13 
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ตาราง 13 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์จงัหวดัสระบรุี 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รูปป้ันเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
ภาพถ่ายเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
รา่งทรงเจา้พ่อกมุกณัฑ ์ เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
หวัโขนยกัษ์ยอด ไดแ้ก่ 
ทศกณัฐ์และพิเภก  
และหวัโขนยกัษ์โลน้ ไดแ้ก่ 
กมุภกรรณและพระพิราพ  

ของถวายแกบ้นเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
เครื่องสวมศีรษะของเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์

เสือ้สีแดง ผา้นุ่งสีเขียว ผา้คาด
และเข็มขดัของรา่งทรงเจา้พ่อ
กมุภกณัฑ ์

เครื่องแต่งกายของเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

หมากและพล ู อาหารของเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ ที่ประทบัของเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
สีแดงและสีเขียวของศาล ที่ประทบัของเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
เรือหงส ์ เรือของเจา้แม่ศรีนวล 
น า้มนตใ์นโอ่ง น า้มนตข์องเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
ชดุของนกัมวยค่ายมวย 
ลกูเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

ลกูศิษยข์องเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
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ตาราง 13 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รา่งทรงเจา้พ่อศรีดอกไม ้
เขียนตวัเลขที่เรือหงส ์

เจา้พ่อศรีดอกไมใ้หโ้ชคลาภแก่ชาวบา้น 

รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
เจิมหนา้ผาก บรกิรรมคาถา 
คลอ้งพวงมาลยัและประพรม
น า้มนตแ์ก่นกัมวย 
ค่ายมวยลกูเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

เจา้พ่อกมุภกณัฑใ์หพ้รและปัดเป่าความทกุขแ์ก่นกัมวย 
ค่ายมวยลกูเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

นกัมวยค่ายมวยลกูเจา้พ่อ 
กมุภกณัฑไ์หวค้รูมวย 
และชกมวย 3 ยก 

ลกูศิษยข์องเจา้พ่อกมุภกณัฑถ์วายการแสดงแด่เจา้พ่อ 
กมุภกณัฑ ์

รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ์
สกัการะพ่อปู่ ด าดง 

เจา้พ่อกมุภกณัฑบ์อกกลา่วแก่พ่อปู่ ด  าดงในฐานะสิ่งศกัด์ิสิทธิ์

ของชมุชนพระพทุธบาท 
รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
เจิมฝากระโปรงรถของชาวบา้น 

เจา้พ่อกมุภกณัฑใ์หพ้รเรื่องอาชีพการท ามาหากิน 
และความปลอดภยัในยานพาหนะแก่ชาวบา้น 

รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
เจิมหนา้ผาก บรกิรรมคาถา  
และประพรมน า้มนตใ์หแ้ก่
ชาวบา้น 

เจา้พ่อกมุภกณัฑใ์หพ้รและปัดเป่าความทกุขใ์หแ้ก่ชาวบา้น 

รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
เจิมหนา้ผาก บรกิรรมคาถา  
และประพรมน า้มนตใ์หแ้ก ่
นกัดนตร ี

เจา้พ่อกมุภกณัฑใ์หพ้รและปัดเป่าความทกุขใ์หแ้ก่นกัดนตรี 

ชาวบา้นจดุธูปเทียน ถวาย
พวงมาลยัและร  า 3 รอบ 
หนา้ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์

ชาวบา้นแกบ้นเจา้พ่อกมุภกณัฑป์ระจ าปี 
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งานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกณัฑแ์สดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่าง              
ความเชื่อดัง้เดิมคือการนบัถือผีอารกัษ์ เห็นไดจ้ากการบวงสรวงเจา้พ่อ การเขา้ทรงเจา้พ่อ การแห่                 
เจ้าพ่อ กับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจากการวางเครื่องประกอบพิธี การตั้งศาลเกย  
การปักราชวัติฉัตรธงบอกปริมณฑลของพิธีกรรม และอาจพิจารณากิริยาที่เจ้าพ่อเจิมแป้งที่  
เครื่องสังเวยและหน้าผากของลูกศิษย์ว่ามีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติพิธีกรรมในศาสนา
พราหมณ-์ฮินดดูว้ย 

 

ภาพประกอบ 216 แผนผงังานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์จงัหวดัสระบรุี 
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ภาพประกอบ 217 แผนผงัล าดบัในขบวนแห่เจา้พ่อกมุภกณัฑ ์จงัหวดัสระบรุี 
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4.4 พิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมาน 
พิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมานมี 3 พิธีกรรม ไดแ้ก่ งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่                      

เขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อหนุมาณ กรุงเทพมหานคร และงาน
บวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน จงัหวดักาญจนบรุี มีรายละเอียดดงันี ้

4.4.1 งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขาย่ีสาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จัดขึ ้นในวันที่  26-30 พฤศจิกายน 2563 โดยพิ ธีแห่ เจว็ดจัดในวันขึ ้น 10 ค ่ า  

เดือนอ้ายของทุกปี และพิธีบวงสรวงจัดในวันขึ ้น 11 ค ่า เดือนอ้ายของทุกปี ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2563-2564 พบว่ามีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 14 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยี่สาร คณะกรรมการศาล 

หลวงพ่อปู่ เขายี่สารและวดัเขายี่สาร 
วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงหลวงพ่อปู่ ศรีราชา พ่อปู่ หนมุาน พ่อปู่ เจา้จีน  

ตลอดจนสิ่งศกัดิส์ิทธิ์อ่ืนๆ ในต าบลย่ีสารประจ าปี 
และขอใหช้่วยปกปอ้งคุม้ครองคนในชมุชนยี่สาร 

สถานที่ประกอบพิธี พิธีแห่เจว็ด: ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร-บางตะบนู- 
บา้นแหลม-เขาวงั-เขายอ้ย-ปากท่อ-ตลาดแม่กลอง- 
ดอนหอยหลอด-ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร (ผ่าน 3 จงัหวดั 
คือ สมทุรสงคราม เพชรบรุีและราชบรุี) 
พิธีบวงสรวง: ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัพธุที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วนัขึน้ 10 ค ่า เดือนอา้ย) 

พิธีแห่เจว็ด: 7.49 น. 
วนัพฤหสับดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
(วนัขึน้ 11 ค ่า เดือนอา้ย) 
พิธีบวงสรวง: 8.09 น. 

ผูป้ระกอบพิธี พิธีบวงสรวง: นายฉลอง หิรญัวงศ ์หมอพราหมณ ์
ชาวต าบลยี่สาร 

ผูเ้ขา้รว่มพิธี ชาวบา้นต าบลยี่สาร 
เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยบายศรีหา้ชัน้ หวัหม ูไก่ ป ูปลา 

กุง้ ไข่ตม้ ผลไมต่้างๆ เช่น สม้ องุ่น แอปเป้ิล กลว้ย 
มะพรา้ว แกว้มงักร ขนมไทยต่างๆ เช่น ขนมทองหยิบ 
ขนมฝอยทอง ขนมเป๊ียะ ประทดั 

ดนตรีประกอบพิธี แตรวงประกอบพิธีแห่เจว็ดและฆอ้งใชตี้ประกอบ 
พิธีบวงสรวง 

ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย ไดแ้ก่ พิธีแห่เจว็ด พิธีบวงสรวง 
และพิธีสวดเจรญิพระพทุธมนต ์

คาถาหรือบทสวดในพิธี โองการเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์มาร่วมในพิธีและรบัเคร่ือง
บวงสรวงและบทสวดเจรญิพระพทุธมนต ์

 
งานป ระจ า ปี ปิ ดทองหลวงพ่ อปู่ เข ายี่ ส า ร  ต าบ ลยี่ ส าร  อ า เภ ออัมพ วา  

จงัหวดัสมทุรสงคราม แบ่งเป็น 3 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้ 
1. พิธีแห่เจว็ด ก่อนวันแห่เจว็ด ชาวบา้นไดอ้ัญเชิญเจว็ดพ่อปู่ หนุมานซึ่งอยู่ที่

ศาลในมาทางเรือ แลว้น าขึน้ประดิษฐานภายในศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร ขณะเดียวกันก็อญัเชิญ
เจว็ดพ่อปู่ เจา้จีนที่ศาลดา้นหน้าโรงเรียนบา้นยี่สาร “ประมุขเวชกิจ” มาประดิษฐานภายในศาล
หลวงพ่อปู่ เขายี่สารเช่นเดียวกนั 
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เวลาประมาณ 7.00 น. ชาวบ้านเดินทางมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าศาล  
หลวงพ่อปู่ เขายี่สาร โดยมีรถขบวนต่างๆ มาจอดรอเต็มบริเวณดา้นหนา้ศาล รถแต่ละคนัจะไดร้บั
การตกแต่งประดับประดาดว้ยผา้หลากสี ชาวบา้นเริ่มอัญเชิญเจว็ดแต่ละองคข์ึน้ประดิษฐานที่
กระบะหลังรถ ตั้งเจว็ดในแท่นไม้ที่เจาะช่องส าหรบัวางไดพ้อดีและพิงกับไม้ด้านหลัง มีสัปทน 
กางกัน้เหนือเจว็ด โดยเรียงล าดบัจากเจว็ดพ่อปู่ ศรีราชา เจว็ดพ่อปู่ หนุมาน เจว็ดพ่อปู่ เจา้จีน และ
เจว็ดพ่อปู่  ชาวบ้านเล่าว่าเจว็ดพ่อปู่ เป็นชื่อเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดท่ีอยู่ ในชุมชนย่ีสาร  
ตอ้งอญัเชิญท่านรว่มในขบวนแห่ดว้ย 

จากนั้นจึงอัญเชิญรูปหล่ออดีตเจา้อาวาส ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของวัดเขายี่สาร  
ที่ชาวบา้นใหค้วามเคารพนับถือขึน้ประดิษฐานที่กระบะหลงัรถ โดยเรียงล าดับจากหลวงพ่อรา้ย 
หลวงพ่อกลอย หลวงพ่อผิน และพระอาจารย์น้อม ในขบวนรถอัญเชิญเจว็ดและรูปหล่ออดีต 
เจา้อาวาสจะมีตวัแทนของชมุชนนั่งประจ าไปที่ดา้นหลงัคนัละ 1 คน 

นอกจากนั้นยังมีการเตรียมรถโดยสารสองแถวที่วิ่งระหว่างสมุทรสงคราม - 
ดอนหอยหลอดส าหรบัชาวบา้นร่วมไปในขบวนแห่  

 

   

ภาพประกอบ 218 เจว็ดพ่อปู่ หนมุานที่อญัเชิญจากศาลในมาประดิษฐาน 
ที่ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
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ภาพประกอบ 219 เจว็ดพ่อปู่ หนมุานบนรถแห่ 

ที่ด้านหน้าสุดของขบวนเป็นรถติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน มีพิ ธีกรคอย
ประชาสมัพันธ์แจง้ก าหนดการของงานอยู่ภายในรถ ตามดว้ยรถพระสงฆจ์ากวดัเขายี่สารที่คอย
ประพรมน า้มนตแ์ก่ชาวบา้นสองขา้งทาง 

 

 

ภาพประกอบ 220 รถน าขบวนแห่ประชาสมัพนัธก์ารจดังานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
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ภาพประกอบ 221 พระสงฆท์ าน า้มนตส์  าหรบัประพรมใหแ้ก่ชาวบา้น 

ก่อนเคลื่อนขบวนแห่ ชาวบา้นร่วมรอ้งร  าท าเพลงไปกับวงดนตรีเวียนรอบศาล
หลวงพ่อปู่ เขาย่ีสาร 3 รอบ เสมือนเป็นการบอกกล่าวขออัญเชิญหลวงพ่อปู่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ชมุชนยี่สารออกแห่แหนรอบชมุชน 

 

   

ภาพประกอบ 222 ชาวบา้นยี่สารเวียนรอบศาล 3 รอบ 
ก่อนเคลื่อนขบวนแห่ 
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ภาพประกอบ 223 ชาวบา้นยี่สารเวียนรอบศาล 3 รอบ 
ก่อนเคลื่อนขบวนแห่ 

เมื่อได้ฤกษ์เวลา 7.49 น. ชาวบ้านจุดประทัดเป็นสัญญาณปล่อยขบวนรถแห่  
รถแห่ไดเ้ริ่มเคลื่อนออกทางดา้นหนา้ของวัดมุ่งไปทางบางตะบูน ซึ่งเป็นพืน้ที่ติดต่อกับบา้นยี่สาร 
แต่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ผู ้วิจัยสังเกตว่า ขบวนรถจะหยุดจอดในบริเวณที่มีชาวบ้านมารอ
สกัการะ บางบา้นจะตัง้โต๊ะวางของบูชาพ่อปู่ หน้าบา้น เมื่อถวายของและท าบุญเสร็จแลว้มักจุด
ประทดัเป็นการตอ้นรบัพ่อปู่ และรบัสิรมิงคลเขา้บา้นดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 224 ชาวบา้นพนมมือไหวเ้มื่อรถแห่เจว็ดพ่อปู่ เคลื่อนผ่านหนา้บา้น 
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ภาพประกอบ 225 รถโดยสารสองแถวส าหรบัชาวบา้นที่ร่วมไปในขบวน 

พระสงฆ์จะคอยประพรมน า้มนตแ์ก่ชาวบ้านสองขา้งทางที่มารอสักการะและ  
น าเหรียญที่ระลกึหลวงพ่อปู่  จดัท าเมื่อ พ.ศ. 2516 แจกจ่ายแก่ผูน้บัถือศรทัธาและรว่มท าบญุ 

เมื่อขบวนแห่เคลื่อนผ่านบางตะบูน ไปทางบา้นแหลม ผ่านหนา้เขาวัง เขายอ้ย 
ในพืน้ที่จังหวดัเพชรบุรี เมื่อถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ขบวนรถแห่ไดห้ยุดรถที่ป๊ัมน า้มันขา้งทาง 
เพื่อถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์รวมถึงใหช้าวบา้นและนกัดนตรีที่ร่วมในขบวนพกัรบัประทาน
อาหารและน า้ จากนั้นขบวนแห่เลีย้วเขา้สู่ถนนปากท่อในพืน้ที่จังหวัดราชบุรี และวกกลับมาที่
ตลาดแม่กลอง โดยตรงเขา้ไปในตลาด เพื่อใหพ้่อคา้แม่คา้ไดม้ีโอกาสร่วมท าบุญและทราบข่าว  
การจดังานประจ าปี พ่อคา้แม่คา้บางคนน าพวงมาลยัมาคลอ้งที่เจว็ดพ่อปู่ เป็นการสกัการะ บางคน
ร่วมท าบุญ หลังจากนั้นรถเคลื่อนขบวนต่อไปที่ดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นจุดสุดทา้ยของขบวนแห่ 
และกลบัถึงศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สารในเวลาประมาณ 15.00 น. ชาวบา้นร่วมกนัอญัเชิญเจว็ดและ  
รูปหล่ออดีตเจา้อาวาสทุกองคข์ึน้ประดิษฐานบนศาลตามต าแหน่งเดิม ในช่วงเย็นของวนัเดียวกัน
นัน้มีผูน้ับถือศรทัธาพ่อปู่ น าบายศรี 5 ชัน้ 2 พาน มาถวาย โดยจะตอ้งเวียนรอบศาล 3 รอบก่อน
ถวาย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของการสกัการะหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
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ภาพประกอบ 226 รถแห่เจว็ดพ่อปู่ หนมุานเคลื่อนผ่านชมุชนต่างๆ ในพืน้ที่จงัหวดัเพชรบรุี 
ราชบรุีและสมทุรสงคราม 

 

ภาพประกอบ 227 แม่คา้ในตลาดแม่กลองน าพวงมาลยัขึน้มาคลอ้งที่เจว็ดพ่อปู่  

2. พิธีบวงสรวง จดัขึน้ในวันขึน้ 11 ค ่า เดือนอา้ยของทุกปี ก่อนเริ่มพิธีชาวบา้น
แต่ละคนจะทยอยน าเครื่องสงัเวยมาตัง้ที่โต๊ะซึ่งต่อกนัใหม้ีพืน้ที่กวา้งบริเวณดา้นหนา้ศาลหลวงพ่อ
ปู่ เขายี่สาร 
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ผู้วิจัยสังเกตว่า ก่อนเริ่มพิธีบวงสรวง ชาวบ้านบางคนขึน้มากราบสักการะ  
หลวงพ่อปู่ ศรีราชาก่อน ด้วยธูปเทียน ชาวบ้านบางคนน าไข่ต้มและประทัดมาถวายเพื่อเป็น 
การแกบ้นพ่อปู่ ดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 228 ไข่ตม้และประทดัที่ชาวบา้นนิยมน ามาแกบ้นหลวงพ่อปู่ ศรีราชาในงานประจ าปี 

เครื่องสังเวยพ่อปู่ ศรีราชา พ่อปู่ หนุมาน พ่อปู่ เจ้าจีน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ใน
ชุมชนยี่สารประกอบดว้ยเหล้า น า้ชา น า้เปล่า น า้แดง น า้เขียว น า้ส้ม หมาก พลู บุหรี่ บายศรี  
ปากชาม นมขน้หวาน พวงมาลยั หัวหมู เป็ด ไก่ กุง้ หอย ปู ปลา ไข่ไก่ ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว 
ขนมจันอับ ขนมเป๊ียะ ซาลาเปา ขนมถ้วยฟู ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง  
ขนมมะตูมเชื่อม ขนมดอกจอก ขนมดอกล าเจียก ผลไมต่้างๆ มีมะพรา้ว กลว้ย ออ้ย สม้ สม้โอ 
แตงโม สับปะรด แอปเป้ิล สาลี่ องุ่น แก้วมังกร เครื่องสังเวยทั้งหมดน าใส่จานหรือถาด มีธูป  
1 ดอกปักอยู่ทกุจดุ 

เครื่องสังเวยทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณกลางแจ้ง ด้านหน้าศาล มีบายศรี 5 ชั้น  
ชดุใหญ่ 2 พาน ตัง้ดา้นซา้ยและขวา และบายศรีชดุเล็ก 7 พาน วางทัง้ 4 มมุ 4 พาน และดา้นหนา้
ของโต๊ะ 3 พาน 
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ภาพประกอบ 229 เคร่ืองสงัเวยสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในชมุชนย่ีสารท่ีดา้นหนา้ศาลหลวงพ่อปู่ เขาย่ีสาร 

บนศาลมีการตัง้ราชวัติ ฉัตรและธงสีขาวที่มุมทั้ง 4 ของศาล มีการผูกตน้กลว้ย
เขา้กับฉัตรและธงด้วย มีการตั้งศาลเกยที่มุมด้านขวาของตัวศาล ศาลเกยนีเ้ป็นสิ่งปลูกสรา้ง
ชั่วคราวส าหรบัเทพยดาอารกัษ์เสด็จผ่านลงมาสู่บริเวณพิธี ศาลเกยในพิธีนีย้กพืน้สูงชั้นเดียว  
วางหมอนอิง 2 ใบ แบบตะแคงออก และบายศรี 2 พาน ทางดา้นซา้ยและขวา ดา้นหลังผูกดว้ย 
ผา้ขาว เหนือศาลเกยมีสปัทนกางกัน้ 

 

 

ภาพประกอบ 230 ศาลเกยอยู่บรเิวณดา้นขวาของศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร  
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ผูป้ระกอบพิธีบวงสรวงคือ นายฉลอง หิรญัวงศ ์หมอพราหมณ์ชาวต าบลยี่สาร 
ซึ่งเป็นผูอ้าวุโสของชุมชน ปฏิบติัหนา้ที่นีส้ืบทอดมาหลายสิบปีแลว้ นายปริญญา ดรุณศรี ก านัน
ต าบลยี่สารเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาถวายเครื่องสังเวย เริ่มพิธีในเวลา 8.09 น. โดยมีการลั่นฆ้อง  
3 ครัง้ เป็นสญัญาณเริ่มพิธี จากนัน้ผูป้ระกอบพิธีเป็นตัวแทนชุมชนอ่านโองการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
มาสูบ่รเิวณพิธีและขอใหม้ารบัเครื่องสงัเวย มีผูถื้อสปัทนบงัแดดใหผู้ป้ระกอบพิธีดว้ย  
 

 

ภาพประกอบ 231 ก านนัต าบลยี่สารเป็นผูน้  าประกอบพิธีจดุธูปเทียนถวายเครื่องสงัเวย 

   

ภาพประกอบ 232 หมอพราหมณอ่์านโองการบวงสรวงพ่อปู่ ศรีราชา 
พ่อปู่ หนมุาน พ่อปู่ เจา้จีนและสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในชมุชนย่ีสาร 
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ภาพประกอบ 233 หมอพราหมณอ่์านโองการบวงสรวงพ่อปู่ ศรีราชา 
พ่อปู่ หนมุาน พ่อปู่ เจา้จีนและสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในชมุชนย่ีสาร 

ระหว่างที่หมอพราหมณผ์ูป้ระกอบพิธีอ่านโองการนัน้ ผูร้ว่มพิธีจะพนมมือและอยู่
ในอาการสงบ มีการลั่นฆ้องเมื่อจบเนื ้อความในแต่ละช่วง เมื่อเสร็จสิ ้นเนื ้อความในโองการ  
หมอพราหมณ์แจง้ใหช้าวบา้นน าธูปออกจากเครื่องสังเวยและประพรมน า้มนตไ์ปที่เครื่องสงัเวย 
ขณะนัน้มีชาวบา้นมาขอใหห้มอพราหมณป์ระพรมน า้มนตใ์หแ้ก่ตนดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 234 หมอพราหมณน์ าน า้มนตป์ระพรมเครื่องสงัเวยในพิธีก่อนลาเครื่องสงัเวย 
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ภาพประกอบ 235 หมอพราหมณน์ าน า้มนตป์ระพรมแก่ผูเ้ขา้รว่มพิธี 

3. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ทางพุทธศาสนา ด าเนินการโดย
เจา้อาวาสและพระสงฆว์ัดเขายี่สาร ต่อจากพิธีบวงสรวง ซึงถือว่าเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ -
ฮินดู ในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นี ้ พระมหานิรุต ญาณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดเขายี่สารเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ ์และ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดสมุทรปรารการ  
ซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านยี่สาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โฆษกของงานประกาศให้ทราบว่า  
ดร.ยงยุทธเป็นนกัการเมืองที่ช่วยพฒันาชุมชนยี่สารในหลายๆ ดา้น โดยสนบัสนนุงบประมาณและ
ร่วมท าบุญเป็นเงินจ านวนมาก แม้จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่ก็ไม่เคยลืม  
บา้นเกิด โดยจะกลบัมารว่มงานประจ าปีแทบทกุปี  

 

 

ภาพประกอบ 236 ประธานในพิธีจดุธูปเทียนบชูาพระรตันตรยั 
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ภาพประกอบ 237 พระสงฆว์ดัเขายี่สารสวดเจรญิพระพทุธมนต ์

นายปริญญา ดรุณศรี ก านันต าบลยี่สารเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและ
วตัถุประสงคข์องการจดังานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สารต่อประธานในพิธี จากนัน้ประธาน
ในพิ ธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ โต๊ะหมู่บูชา อาราธนาศีล พระสงฆ์จ านวน 8 รูปสวด 
เจรญิพระพทุธมนต ์ใหศี้ลใหพ้ร  

 

 

ภาพประกอบ 238 ประธานในพิธีกราบสกัการะและปิดทองหลวงพ่อปู่ ศรีราชา 

จากนัน้เป็นพิธีเปิดงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร โดย ดร.ยงยุทธ เป็น
ผูต้ดัริบบิน้ บรเิวณดา้นหนา้องคพ์ระพทุธรูปหลวงพ่อปู่ ศรีราชา จากนัน้กราบสกัการะที่พระพทุธรูป 
กราบสักการะและปิดทองเจว็ดหลวงพ่อปู่ ศรีราชา ปิดทองที่กรอบรูปรูปนิมิตของหลวงพ่อ  
ปู่ ศรีราชา ซึ่งมีลกัษณะหนา้ตาเป็นคนจีนตามต านาน กราบสกัการะและปิดทองเจว็ดพ่อปู่ หนุมาน 
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พ่อปู่ เจา้จีน และเจว็ดองคอ่ื์นๆ ภายในศาลตามล าดบั จากนัน้เป็นการแสดงมหรสพถวายหลวงพ่อ
ปู่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดว้ยการแสดงระบ าศรีชัยสิงหข์องนักเรียนโรงเรียนบา้นย่ีสาร “ประมุขเวชกิจ” 
และนกัแสดงละครชาตรี ร  าถวายมือภายในศาล เป็นอนัเสรจ็พิธี ผูว้ิจยัพบว่าคณะละครชาตรีซึ่งมี
นักแสดงและนักดนตรีจะรออยู่บริเวณดา้นขา้งภายในศาล ส าหรบัชาวบา้นที่บนบานศาลกล่าว
หลวงพ่อปู่ ประจ าปีดว้ยละครจะไดว้่าจา้งใหแ้สดงเพื่อแกบ้นดว้ย  
 

 

ภาพประกอบ 239 ประธานในพิธีปิดทองเจว็ดพ่อปู่ หนมุาน 

   

ภาพประกอบ 240 การแสดงระบ าศรีชยัสิงหถ์วายหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
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ภาพประกอบ 241 นกัแสดงละครชาตรีร  าถวายมือหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 

ผู้วิจัยยังพบว่า ชาวบ้านบางคนได้น าอาหารคาวหวานขึน้มาถวายบนศาล
ต่างหาก โดยมีโต๊ะตั้งถวายภายในศาล บริเวณดังกล่าวยังเป็นจุดตั้ง โอ่งน า้มนต์ของหลวงพ่อ 
ปู่ ศรีราชา ขา้งกนัมีน า้มนตท์ี่บรรจใุสข่วดเรียบรอ้ยแลว้ ส าหรบัชาวบา้นผูน้บัถือศรทัธาน ากลบับา้น
ไดท้นัที 

 

ภาพประกอบ 242 น า้มนตศ์กัดิส์ิทธิ์หลวงพ่อปู่ ศรีราชา 
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ภาพประกอบ 243 ชาวบา้นกราบสกัการะหลวงพ่อปู่ เขายี่สารในงานประจ าปี 

จากการศึกษางานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่ส าร จังหวัดสมุทรสงคราม  
ในฐานะพิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมาน ผูว้ิจัยพบว่ามีสัญลักษณ์และความหมายที่ปรากฏ
ดงัที่ไดว้ิเคราะหใ์นตาราง 15 

ตาราง 15 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

หลวงพ่อปู่ เขายี่สาร หลวงพ่อปู่ ศรีราชาและหลวงพ่อปู่ หนมุาน 
เจว็ดพ่อปู่ ศรีราชา พ่อปู่ ศรีราชา 
เจว็ดพ่อปู่ หนมุาน  พ่อปู่ หนมุาน  
เจว็ดพ่อปู่ เจา้จีน พ่อปู่ เจา้จีน 
เจว็ดพ่อปู่  สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ทัง้ปวงในชมุชนย่ีสาร 
ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร ที่ประทบัของหลวงพ่อปู่ ศรีราชาและหลวงพ่อปู่ หนมุาน 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 
ศาลหลวงพ่อหนมุาน ที่ประทบัของพ่อปู่ หนมุาน 
เหรียญหลวงพ่อปู่ วดัเขายี่สาร 
ดา้นหนา้เขียนขอ้ความ 
หลวงพ่อปู่  ดา้นหลงัเขียน
ขอ้ความ พ่อหนมุาน 

หลวงพ่อปู่ ศรีราชาและหลวงพ่อปู่ หนมุาน 

น า้มนตศ์กัด์ิสิทธิ ์
หลวงพ่อปู่ ศรีราชา 

น า้มนตข์องหลวงพ่อปู่ ศรีราชา 

ไข่ตม้และประทดั อาหารของหลวงพ่อปู่ ศรีราชา 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 
การอญัเชิญเจว็ดพ่อปู่ หนมุาน
จากศาลหลวงพ่อหนมุานมาที่
ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 

การอญัเชิญพ่อปู่ หนมุานมารว่มงานประจ าปี 

การแห่เจว็ดพ่อปู่ ศรีราชา  
เจว็ดพ่อปู่ หนมุาน เจว็ดพ่อปู่ เจา้
จีน เจว็ดพ่อปู่  และรูปหลอ่อดีต
เจา้อาวาสวดัเขายี่สาร 

การแห่พ่อปู่ ศรีราชา พ่อปู่ หนมุาน พ่อปู่ เจา้จีน  
สิ่งศกัด์ิสิทธิ์อ่ืนๆ ในชมุชนยี่สาร ตลอดจนอดีตเจา้อาวาสวดั
เขายี่สารรอบพืน้ที่ เพื่อเนน้ย า้บทบาทความเป็นเจา้ของพืน้ที่
และปกปอ้งคุม้ครองคนในพืน้ที่ 

การน าพวงมาลยัมาคลอ้งที่เจว็ด
พ่อปู่ ในขบวนแห ่

การสกัการะบชูาพ่อปู่  

การกลา่วค าบวงสรวงพ่อปู่ และ
สิ่งศกัด์ิสิทธิ์ในชมุชนยี่สาร 

การอญัเชิญพ่อปู่ และสิ่งศกัด์ิสทิธิ์ในชมุชนยี่สารมารว่ม 
ในพิธีเพื่อรบัเครื่องบวงสรวง 

การปิดทองเจว็ดพ่อปู่ ศรีราชา  
เจว็ดพ่อปู่ หนมุาน เจว็ดพ่อปู่ เจา้
จีน เจว็ดต่างๆ ภายในศาลและ
รูปหลอ่อดีตเจา้อาวาส 
วดัเขายี่สาร 

การสกัการะพ่อปู่ ศรีราชา พ่อปู่ หนมุาน พ่อปู่ เจา้จีน  
สิ่งศกัด์ิสิทธิ์อ่ืนๆ ในชมุชนยี่สาร ตลอดจนอดีตเจา้อาวาสวดั
เขายี่สาร 
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งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สารแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของพิ ธีกรรม  
ที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือผีอารกัษ์ เห็นไดจ้ากการแห่เจว็ด การปิดทอง
เจว็ด การบวงสรวงพ่อปู่  กับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจากการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ
เทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมารบัเครื่องสังเวย การตั้งศาลเกย การปักราชวัติฉัตรธงบอก
ปริมณฑลของพิธีกรรม และอาจพิจารณากิริยาที่ผูป้ระกอบพิธีประพรมน า้มนตท์ี่เครื่องสงัเวยและ
ที่ศีรษะชาวบา้นว่ามีความคลา้ยคลงึกบัการปฏิบติัพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ-์ฮินดดูว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 244 แผนผงังานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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ภาพประกอบ 245 แผนผงัล าดบัในขบวนแห่เจว็ดหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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4.4.2 งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อหนุมาณ กรุงเทพมหานคร  
จัดขึน้ในช่วงวันศุกร-์วันอาทิตยเ์ดือนธันวาคมของทุกปี ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลภาคสนาม

เมื่อ พ.ศ. 2563-2564 พบว่ามีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 16 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี นางมณีรตัน ์ศรีโปฎก เจา้ของอู่ช่างเรืองซึ่งตัง้อยู่ใกลก้บั

ศาลเจา้พ่อหนมุาณและชาวบา้นในละแวกศาลเจา้พ่อ 
หนมุาณ 

วตัถปุระสงคข์องพิธี บวงสรวงเจา้พ่อหนมุาณและสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาล 
สถานที่ประกอบพิธี ศาลเจา้พ่อหนมุาณ 
วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัเสารท์ี่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พิธีบวงสรวง: 9.00 น. 

เนื่องจากช่วงเวลาในการจดัพิธีอยู่ภายใตม้าตรการ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงลดจาก 3 วนั เหลือเพียง 1 วนั 

ผูป้ระกอบพิธี นางมณีรตัน ์ศรีโปฎก เจา้ของอู่ช่างเรือง 
สืบทอดการจดัพิธีมาเป็นรุน่ที่ 3  

ผูเ้ขา้รว่มพิธี คนไทยเชือ้สายจีนที่เคยอยู่อาศยัในชมุชนซอยวฒุากาศ 40 
และคนในละแวกศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยบายศรี 1 คู่ พวงมาลยั อาหาร 
ชดุซาแซ มีเป็ด ไก่ ปลา ผลไมต่้างๆ เช่น กลว้ย สม้ องุ่น 
แอปเป้ิล สาลี่ ลองกอง ขนมเป๊ียะ น า้ชา น า้แดง น า้เปลา่ 
พวงมาลยั ธูป เทียน เต็งลัง้ (โคมแขวนแบบจีน) 

ดนตรีประกอบพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงส าเนียงจีนจากเครื่องขยายเสียง 
ขัน้ตอนของพิธี พิธีบวงสรวง 
คาถาหรือบทสวดในพิธี - 

  



  238 

งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อหนุมาณ กรุงเทพมหานคร เรียกอีกชื่อว่า “งานประจ าปี 
(เซี๊ยซิง้ หรือเสี่ยซิง้) เจา้พ่อหนุมาณ” ซึ่งหมายถึงงานเลีย้งขอบคุณเทพเจา้ประจ าปีของคนไทย  
เชือ้สายจีน เป็นพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อประจ าปี 

ผูจ้ดัพิธี คือ นางมณีรตัน ์ศรีโปฏก และครอบครวั ซึ่งมีบา้นอยู่ใกลก้บับรเิวณที่ตัง้ศาล 
โดยท าอาชีพเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถชื่อว่า “อู่ช่างเรือง” จัดสืบทอดมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว เนื่องจาก  
เจา้พ่อหนุมาณเป็นศูนยร์วมและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนละแวกนีแ้ละเคยท าสืบทอดกันมาเป็น
ประจ าทกุปี นางมณีรตัน ์ศรีโปฎก (สมัภาษณ,์ 19 ธันวาคม 2563) เลา่ว่า “แมป้จัจุบนัคนในชมุชน
จะยา้ยออกไปอยู่ทีอ่ืน่ เช่นแถวพทุธมณฑล หรือต่างจงัหวดั ก็นิยมกลบัมาไหวท้ีน่ี ่เสมือนการรวม
คนรูจ้กัคุน้เคยประจ าปี” 

ก่อนเริ่มงานจะมีการท าความสะอาดศาล ประดับตกแต่งศาลและบริเวณซอยดว้ย
กระดาษสีแดง ภายในศาลยังแขวนเต็งลั้ง (โคมแขวนแบบจีน) และใชร้่มผา้ใบสีแดงกางบริเวณ
ดา้นหนา้ของศาลดว้ย 

มีข้อความเขียนตัวอักษรจีนที่ป้ายแขวนด้านหน้าศาลอ่านได้ว่า “เจียไช้จิง้ป้อ” 
แปลว่า เงินทองไหลมาเทมา และขอ้ความเขียนตวัอกัษรจีนที่ป้ายหนา้โต๊ะวางเครื่องสงัเวยอ่านได้
ว่า “กียงฮีฮ้วกไช”้ แปลว่า ยินดีมีโชคลาภ เป็นเสมือนค าอวยพรแก่ผูร้่วมงาน โคมไฟดา้นขวาของ
ศาลเขียนตัวอักษรจีน อ่านไดว้่า “หะเจ็งเผ่งอัง” แปลว่า ทุกคนในชุมชนสงบสุขปลอดภัย โคมไฟ
ดา้นซา้ยของศาลเขียนตวัอกัษรจีนอ่านไดว้่า “ไต่เสียหุกโจว้” แปลว่า เทพเจา้เหง้เจีย ซึ่งมีนยัสื่อถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้พ่อหนุมาณกบัเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ที่คนไทยเชือ้สายจีนเคารพนบัถือและ
รูจ้กักนัเป็นอย่างดีดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 246 ตวัอกัษรจีนบนป้ายท่ีแขวนหนา้ศาลและหนา้โต๊ะวางเครื่องสงัเวย 
เป็นขอ้ความอวยพรแก่ผูร้ว่มงาน  
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ภาพประกอบ 247 เต็งลัง้ หรือโคมแขวนแบบจีนประดบัที่ศาล 

พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยจัดขึน้บริเวณศาลเจา้พ่อหนุมาณ ในเวลา 9.00 น.  
มีการตีผ่าง หรือฆอ้งจีนเป็นสญัญาณเริ่มพิธี จากนัน้ผูแ้ทนชาวบา้นจุดเทียนมังกร หรือเทียนชัย 
ตามดว้ยการจุดประทดัเปิดงาน ชาวบ้านเชื่อว่าเจา้พ่อจะใหโ้ชคลาภแก่คนในชุมชนผ่านเลขที่หาง
ประทดั 

 

 

ภาพประกอบ 248 การจดุเทียนมงักรและประทดัเป็นสญัญาณเริ่มพิธี 
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จากนั้นนางมณีรตัน ์ศรีโปฎก เป็นตัวแทนของผูร้่วมพิธีจุดเทียนคู่ภายในศาลบูชา 
เจา้พ่อหนมุาณและจดุธูป 21 ดอกไหวส้ิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาล มีล  าดบัการไหวด้งันี ้

1. ไหวท้ีต่ีแป่บอ้ หรือเทพฟ้าดินที่แท่นเสาฟ้าดิน อยู่เยือ้งทางดา้นซา้ยของศาล 
ใชธู้ป 5 ดอก 

2. ไหวเ้จา้พ่อหนมุาณและเทพไต่เสี่ยฮกุโจว้ที่กระถางธูปกลาง ใชธู้ป 3 ดอก 
3. ไหวเ้จา้แม่ทบัทิมที่กระถางธูปดา้นขวาของศาล ใชธู้ป 3 ดอก 
4. ไหวเ้ทพจเูว่ยฮกเซ็งที่กระถางธูปดา้นซา้ยของศาล ใชธู้ป 3 ดอก 
5. ไหวต่ี้จเูอีย้ หรือเทพเจา้ที่ที่กระถางธูปดา้นลา่ง ใชธู้ป 5 ดอก 
6. ไหวเ้สาดา้นขวาและซา้ยภายในศาล ใชธู้ปเสาละ 1 ดอก 

จาการสัมภาษณ์นายเศรษฐพงษ์ จงสงวน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นจีนศึกษา (สัมภาษณ์,  
12 กันยายน 2564) พบว่าเทพจูเว่ยฮกเซ็งน่าจะหมายถึง 諸位福神  ในภาษาจีน เป็นการบูชารวม 
เทพเจา้ทกุๆ องค ์ 

ผูว้ิจยัพบว่าภายในศาลมีปา้ยตวัอกัษรจีนเขียนเป็นชื่อเทพเจา้ สนันิษฐานว่าหมายถึง 
พระแม่กิมโหว หรือ  瑶池金母 （西王母,西王聖母，王母娘娘，金母娘）ซึ่งเป็นเทพที่คนไทย 
เชือ้สายจีนแตจ้ิ๋วใหค้วามเคารพนบัถือ ขณะที่กระถางธูปกลางเขียนว่าไต่เสี่ยฮุกโจว้ คือ  大聖佛
祖 หรือเจา้พ่อเห้งเจีย ซึ่งน่าจะสื่อความหมายถึงเจา้พ่อหนุมาณนั่นเอง (เศรษฐพงษ์ จงสงวน, 
สมัภาษณ,์ 12 กนัยายน 2564) 

ด้านหลังรูปเคารพเจ้าพ่อหนุมาณมีป้ายเขียนข้อความตัวอักษรจีนอ่านได้ว่า  
“กิมเง็กหมวัตึง๊” แปลว่า ทองหยกเต็มบา้น เป็นค าอวยพรแก่ผูม้าสกัการะเจา้พ่อ 
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ภาพประกอบ 249 ผูป้ระกอบพิธีไหวท้ีต่ีแป่บอ้ หรือเทพฟ้าดิน 

 

ภาพประกอบ 250 ผูป้ระกอบพิธีไหวเ้จา้พ่อหนมุาณ สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ประธานในศาล 

จากนั้นผู้ประกอบพิธีถวายเคร่ืองสังเวยแด่เจ้าพ่อหนุมาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีโต๊ะ
ภายในศาล ประกอบดว้ยบายศรี 1 คู่ พวงมาลยั อาหารชุดซาแซ มีเป็ด ไก่ ปลา ผลไมม้ีกลว้ย สม้ 
องุ่น แอปเป้ิล สาลี่ ลองกอง และขนมเป๊ียะ และของถวายบนแท่นภายในศาลมีน ้าชา 5 ถ้วย  
น า้แดง น า้เปลา่ พวงมาลยั ธูปและเทียน 
  



  242 

 

ภาพประกอบ 251 เครื่องสงัเวยถวายเจา้พ่อหนมุาณ 

นอกจากนั้นยังมีการถวายเครื่องสังเวยที่แท่นไหวเ้สาฟ้าดินดา้นนอกและที่ต่ีจู่เอีย้
ภายในศาลดว้ย เครื่องสังเวยที่แท่นไหวเ้สาฟ้าดินเหมือนกับเครื่องสงัเวยเจา้พ่อหนุมาณในศาล 
ขณะที่ต่ีจู่เอีย้มีจ านวนนอ้ยกว่า ไดแ้ก่ สม้ ซาลาเปา กระดาษเงินกระดาษทอง 

หลงัจากนัน้ ในเวลาประมาณ 9.30 น. ผูน้บัถือและคนในละแวกศาลทยอยน าเครื่อง
สงัเวยมาถวายเจา้พ่อ ซึ่งผูจ้ดังานไดจ้ัดเตรียมโต๊ะปดูว้ยผา้ขาวและถาดส าหรบัจดัของไหวไ้วด้ว้ย 
ส าหรบัต าแหน่งไหว ้มีทั้งนั่งไหวท้ี่ผา้ปูรองหน้าศาล จ านวน 3 ผืน และที่ยืนไหวส้  าหรบัคนเฒ่า  
คนแก่ที่ไม่สะดวกนั่งกับพืน้ เครื่องสงัเวยที่ชาวบา้นน ามาไหวเ้จา้พ่อหนุมาณส่วนใหญ่เป็นผลไม้
และมีพวงมาลยัวางดา้นบน ผลไมม้ีสม้ แอปเป้ิล กลว้ย องุ่น ฝรั่ง มะพรา้ว ลองกอง สาลี่ อาหาร
ไดแ้ก่ เป็ด ไก่ ปลา หมูเสน้ ขนมลอดช่องน า้กะทิ ทับทิมกรอบ โดนัท ขนมกุยช่าย ขนมถั่งถ่อกว้ย 
(ขนมกุยช่ายสีชมพูทรงสามเหลี่ยม) ขนมเป๊ียะ ซาลาเปา สรุา น า้แดง ที่ขาดไม่ไดคื้อกระดาษเงิน
กระดาษทองและกระดาษไหวล้วดลายต่างๆ  
  



  243 

   

ภาพประกอบ 252 คนไทยเชือ้สายจีนที่มารว่มงานประจ าปี 
ศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

 

ภาพประกอบ 253 คนไทยเชือ้สายจีนที่มารว่มงานประจ าปี 
ศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

เมื่อชาวบา้นลาเครื่องสงัเวยแลว้ ก่อนน ากลบัจะไปเผากระดาษเงินกระดาษทองที่ถงั
บรเิวณหนา้ศาล บางสว่นก็น าไปเผาที่เตาบรเิวณดา้นขวาของศาล 
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ภาพประกอบ 254 เมื่อลาเครื่องสงัเวยแลว้ชาวบา้นจะน ากระดาษเงินกระดาษทองมาเผา 

ผูร้่วมงานบางคนน าเงินมาร่วมบริจาคท าบุญแก่ศาล ผูจ้ัดพิธีจะมอบสม้ใส่ถุงสีแดง
ใหก้ลบัไปรบัประทาน เชื่อว่าเป็นยาของเจา้พ่อ จะท าใหม้ีสขุภาพแข็งแรง 

ในเวลาประมาณ 10.00 น. มีคณะเชิดสิงโตมาร่วมในพิธีเพื่อสักการะเจา้พ่อหนมุาณ
และสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาล ผูจ้ดัพิธีและผูร้ว่มงานท าบญุแก่นกัแสดงเชิดสิงโตดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 255 การเชิดสิงโตถวายเจา้พ่อหนมุาณ 
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ภายในงานมีการแจกอาหารคือเลีย้งโจ๊กในเวลา 8.00 น. และเลีย้งกระเพาะปลาใน
เวลา 17.00 น. โดยติดป้ายแจง้ไวท้ี่ปากทางเขา้ซอยหลายจุด ทัง้ยงัมีขอ้ความอวยพรจากผูจ้ดัพิธี
ว่า “ขอเชิญกราบไหวข้อพรเพือ่เป็นศิริมงคลแก่ทกุท่าน” “ขอใหส้ขุภาพแข็งแรง”  และ “เฮงๆ รวยๆ 
กนัทกุคนนะคะ” การประชาสมัพนัธง์านดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที่ที่ปัจจบุนัเป็นชมุชนเมือง 
มีผูค้นต่างถิ่นเขา้มาพักอาศัยในละแวกศาลมากขึน้ ต่างจากในอดีตที่คนในพืน้ที่รบัรูก้ันว่ามีงาน
ประจ าปีในช่วงเวลานี ้

 

   

ภาพประกอบ 256 ป้ายประชาสมัพนัธง์านประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

 

ภาพประกอบ 257 ปา้ยประชาสมัพนัธง์านประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

ในเวลา 18.00 น. ผูจ้ดัพิธีไดโ้ยนปัวะโปย้ 3 ครัง้ เพื่อเสี่ยงทายว่าเจา้พ่อพอใจและรบั
เครื่องสังเวยในงานประจ าปีเรียบรอ้ยหรือขาดตกบกพร่องหรือไม่ หากปัวะโป้ยคว ่าอัน หงายอัน 
หมายความว่าเจา้พ่อพึงพอใจ หากปัวะโป้ยหงายทั้ง 2 อัน หมายความว่าเจา้พ่อหัวเราะ ยังไม่  
พงึพอใจ หากปัวะโปย้คว ่าทัง้ 2 อนั หมายความว่าเจา้พ่อคว ่าหนา้ ยงัไม่พงึพอใจ 
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จากนัน้ผูจ้ดัพิธีจดุธูปและตีผ่างเป็นสญัญาณบอกเจา้พ่อว่าจะขอถวายหนงั ในอดีตมี
การถวายงิว้และลิเก แสดงกนัหลายวนัหลายคืน แต่เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด ท าใหใ้นปีนีม้ี
การฉายหนงักลางแปลงถวายเจา้พ่อเพียง 1 คืน โดยจดัฉายบรเิวณกลางซอย 

นอกจากนั้นในอดีตจะมีการเปียสิ่งโจ๊ย คือการเปียของเซ่นไหว้ ซึ่งในปีนี ้งดไป
เช่นเดียวกนั ชาวบา้นเลา่ว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ไดเ้งินบ ารุงศาลคราวละมากๆ โดยน าของไหว้
มาเปียไดห้มด เช่น ผลไม ้ขา้วสาร หรือแมแ้ต่เต็งลั้ง ก็มีผูน้ับถือศรทัธาเปียเพื่อน าไปแขวนเป็น  
สิรมิงคลที่บา้น 
 

 

ภาพประกอบ 258 ผูป้ระกอบพิธีจดุธูปเพื่อขอถวายหนงัแด่เจา้พ่อหนมุาณ 

ก่อนการฉายหนังกลางแปลง ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบติัสืบทอดกันมาจะเริ่มดว้ย
การฉายการแสดงเบิกโรงของจีน 3 ชุด ได้แก่  1. ชุด “เต็ก ยิ ้ง เก๊ียก” ขอบพระคุณผู้เป็นเจ้า 
ผูเ้มตตา 2. ชุด “เชียงกี ซัง้จือ้” นางฟ้าประทานบุตร 3. ชุด “หลี ซี ้มิง้” อัญเชิญโป๊ยเซียน ซึ่งเป็น
เทปการแสดงที่ศาลเจา้พ่อส าเร็จ อ าเภอบา้นแพว้ จังหวดัสมุทรสาคร ตามดว้ยการฉายหนังไทย  
2 เรื่อง เลิกในเวลาประมาณ 23.00 น. 

ระหว่างประกอบพิธี ผู้วิจัยสังเกตว่าจะมีการเปิดไฟที่ศาลเจ้าพ่อหนุมาณและ  
ที่เสาฟ้าดินตลอดเวลา ตัง้แต่เริ่มจนกระทั่งเสรจ็สิน้พิธีกรรม 
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ภาพประกอบ 259 ก่อนการฉายหนงักลางแปลงจะตอ้งฉายการแสดงเบิกโรงของจีนถวายเจา้พ่อ 

จากการศึกษางานประจ าปีศาลเจ้าพ่อหนุมาณ  กรุงเทพมหานคร ในฐานะ  
พิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมาน ผู้วิจัยพบว่ามีสัญลักษณ์และความหมายที่ปรากฏดังที่ได้
วิเคราะหใ์นตาราง 17 

ตาราง 17 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ กรุงเทพมหานคร 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รูปเคารพเจา้พ่อหนมุาณ เจา้พ่อหนมุาณ 
ศาลเจา้พ่อหนมุาณ ที่ประทบัของเจา้พ่อหนมุาณ 
กระถางธูปทีตี่แป่บอ้ เทพฟ้าดิน 
กระธางธูปไต่เสี่ยฮกุโจว้ เทพไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
กระถางธูปเจา้แม่ทบัทิม เจา้แม่ทบัทิม 
กระถางธูปจเูว่ยฮกเซ็ง เทพจเูว่ยฮกเซ็ง 
กระถางธูปตี่จเูอีย้ เทพเจา้ที่ 
เทียนมงักร เครื่องสกัการะเจา้พ่อหนมุาณ 
สม้ที่แจกแก่ผูร้ว่มท าบญุ 
กบัศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

อาหารที่เป็นยาของเจา้พ่อหนมุาณ 

โคมแขวนมีขอ้ความภาษาจีน 
ว่าไต่เสี่ยฮกุโจว้ 

เครื่องสกัการะเทพไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

การจดุเทียนมงักรและประทดั การเริ่มงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ 
การเปิดไฟที่ศาลเจา้พ่อ 
หนมุาณและเสาฟ้าดิน 
ตลอดพิธี  

การจดังานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

การจดุธูปและถวาย 
เครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อหนมุาณ
และสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาล 

การสกัการะและถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อหนมุาณ 
และสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาล 

การจดุธูปที่ศาล 
ก่อนการฉายหนงั 

การบอกกล่าวเจา้พ่อหนมุาณขอใหม้ารบัชมมหรสพ 

การฉายหนงัการแสดงเบิกโรง
ของจีนชดุต่างๆ  

การถวายมหรสพแด่เจา้พ่อหนมุาณและมอบความเป็น 
สิรมิงคลแก่ผูร้ว่มงาน 

การฉายหนงักลางแปลง การถวายมหรสพแด่เจา้พ่อหนมุาณและมอบความบนัเทิง 
แก่ผูร้ว่มงาน 

การโยนปัวะโปย้ 3 ครัง้ การเสี่ยงทายว่าเจา้พ่อพอใจและรบัเครื่องสงัเวยหรือไม่ 

 
งานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนุมาณแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของพิธีกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างความเชื่อดัง้เดิมคือการนับถือผีอารกัษ์ เห็นไดจ้ากนับถือเจา้พ่อหนุมาณในฐานะลิงเจา้ที่ 
และเชื่อถือว่าเป็นเจา้พ่อตามคติไทย กบัธรรมเนียมจีนที่มีการเชื่อมโยงความเชื่อถือเจา้พ่อหนมุาณ
กับเทพไต่เสี่ยฮุกโจ้ว หรือเจ้าพ่อเหง้เจียที่เป็นที่เคารพนับถือของคนจีนและคนไทยเชือ้สายจีน 
พิธีกรรมดังกล่าวสะทอ้นวัฒนธรรมจีนอย่างเด่นชัด ทัง้การไหวเ้สาฟ้าดินและเทพต่างๆ ของจีน 
การประดับตกแต่งศาลดว้ยขอ้ความที่เขียนตวัอกัษรจีน การเผากระดาษเงินกระดาษทอง การใช้ 
สีแดง เทียนมังกรและประทัดในงาน สิ่งเหล่านีย้ึดโยงความผูกพันของกลุ่มบุคคลที่นับถือเจา้พ่อ
หนุมาณร่วมกันและตอ้งมาร่วมงานประจ าปีไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ที่หรือยา้ยที่อยู่อาศัยออกไปจาก
บรเิวณศาลเจา้พ่อแลว้ ถือเป็นการด ารงอตัลกัษณข์องคนไทยเชือ้สายจีนอีกทางหนึ่งดว้ย 
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ภาพประกอบ 260 แผนผงังานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ กรุงเทพมหานคร 
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4.4.3 งานบวงสรวงไหว้ครูสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน จังหวัดกาญจนบุรี  
จดัขึน้ในวนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 5 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูภาคสนามเมื่อ พ.ศ. 2563-2564 พบว่า

มีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 18 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน
จงัหวดักาญจนบรุี 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ลกูหลานและเครือญาตินายเปรา่ แก่นสาร  

(รา่งทรงเจา้พ่อหนมุาน) 
วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนมุานและ 

สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในศาลประจ าปี และขอใหช้่วยปกปอ้ง
คุม้ครองคนในชมุชน 

สถานที่ประกอบพิธี ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน 
วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัเสารท์ี่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 (วนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 5) 

พิธีบวงสรวง: 7.00 น. 
วนัเสารท์ี่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 (วนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 5) 
พิธีบวงสรวง: 8.00 น. 

ผูป้ระกอบพิธี นายบรรหาญ แก่นสาร 
ผูเ้ขา้รว่มพิธี ชาวบา้นในชมุชนบา้นชกุกุ่ม  
เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยบายศรี บายศรีปากชาม  

หวัหม ูขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ขนมถว้ยฟ ูผลไมต่้างๆ 
เช่น กลว้ย มะพรา้ว สม้ แอปเป้ิล หมาก พล ูบหุรี่ เหลา้ 
น า้ชา น า้แดง 

ดนตรีประกอบพิธี ไม่ม ี
ขัน้ตอนของพิธี พิธีบวงสรวง 
คาถาหรือบทสวดในพิธี บทอญัเชิญสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในขนัครู 
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งานบวงสรวงไหว้ครูสมเด็จพระองค์ท่านหนุมาน ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึน้ทุกวนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 5 ซึ่งใน พ.ศ. 2563 ตรงกับ “วันเสาร ์5” ชาวบา้น
เชื่อถือว่าเป็นวนัแรง เหมาะแก่การประกอบพิธี เนื่องจากในแต่ละปีจะมีวนัเสาร ์5 ส าหรบัประกอบ
พิธีกรรมส าคัญๆ ไม่มากนัก ก่อนหน้าวันงานจะมีชาวบ้านมาท าความสะอาดศาลและเปลี่ยน
กระดาษส าหรบัประดบัตกแต่งภายในศาล 

ในวันงาน เวลาประมาณ 7.00 น. นายบรรหาญ แก่นสาร ทายาทของนายเปร่า  
แก่นสาร รา่งทรงเจา้พ่อหนุมาน ซึ่งปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้ มาจดัเตรียมเครื่องสงัเวยบนโต๊ะดา้นหนา้
แบ่งเป็น 2 ชุด ในชุดประกอบด้วยชามบายศรียอดไข่ต้ม หมาก พลู บุหรี่ หัวหมู ขนมต้มแด ง  
ขนมต้มขาว กระดาษเงินกระดาษทอง นอกจากนั้นบนแท่นที่ตั้งรูปเคารพเจ้าพ่อหนุมานและ  
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์อ่ืนๆ เช่น พระพทุธรูป เทวรูป พ่อปู่ ฤๅษี รูปเคารพรชักาลท่ี 5 ก็มีการน าเคร่ืองสงัเวยไป
ตัง้ดว้ย ไดแ้ก่ น า้ชา น า้แดง กลว้ย มะพรา้ว สม้ แอปเป้ิล และขนมถว้ยฟ ู 

 

 

ภาพประกอบ 261ผูป้ระกอบพิธีจดุธูปเทียนบวงสรวงไหวค้รูประจ าปี 

เริ่มจากการจุดตะเกียงในขันครู ขันครูนี ้ถือว่ามีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็น
เสมือนสิ่งแทนดวงวิญญาณของเจา้พ่อหนุมานและนายเปรา่ แก่นสาร เมื่อครัง้ที่นายเปรา่ยงัมีชีวิต
อยู่ไดใ้ชอ้ปุกรณใ์นขนัครูนีป้ระกอบพิธีกรรมเขา้ทรงเจา้พ่อหนมุาน  
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ภาพประกอบ 262 ขนัครูที่สืบทอดมาจากรา่งทรงเจา้พ่อหนมุาน 

ภายในขันครูประกอบด้วยตะเกียง ข้าวสาร น ้าชา 1 ถ้วย กระจก มีดหั่นหมาก  
เงินเหรียญ ชุดธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ 9 ชุด รดัดว้ยยางปักไวร้อบขัน ดินสอและกระดาษ และ
ปักกระดาษเขียนค ากล่าวอัญ เชิญสิ่ งศักดิ์สิท ธิ์มีข้อความว่า “ขออัญ เชิญ  ครู-อาจารย ์ 
พระนารายณ์  ท่านท้าวพระยาพาลี ท่านพระยาพ่อหนุมาน พ่อชัยหนุมาน ขออัญเชิญมา  
ณ ต าหนกั เพือ่ท าพธิีบูชาครูประจ าปี” ทายาทบนัทึกค ากล่าวอญัเชิญสิ่งศกัดิ์สิทธิ์นีจ้ากถอ้ยค าท่ี
จดจ าไดเ้มื่อครัง้นายเปรา่กลา่วในการประกอบพิธีบวงสรวงไหวค้รูเป็นประจ าทุกปี 

ถดัจากขนัครูเป็นพานวางอาวธุที่ใชป้ระกอบพิธีเขา้ทรง คือ ตรีและพระขรรค ์มีชุดธูป 
ดอกไม ้และปัวะโป้ย ซึ่งเป็นไมเ้สี่ยงทายแบบจีนวางใสใ่นพานดว้ย ถดัมาเป็นเหลา้เบียรพ์รอ้มแกว้ 
2 ใบ วางดา้นหนา้รูปเคารพหนมุาน และมีเกา้อีร้่างทรงเจา้พ่อหนมุานเป็นสญัลกัษณแ์ทนที่นั่งของ
เจา้พ่อ 
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ภาพประกอบ 263 รูปเคารพหนมุานในท่าลงเหลี่ยม  

 

ภาพประกอบ 264 ตรีและพระขรรค ์อาวธุของรา่งทรงเจา้พ่อหนมุาน 

 ผูป้ระกอบพิธีจุดธูป 9 ดอก น าสักการะเจา้พ่อหนุมาน จุดเทียนทางดา้นซา้ยและ
ขวา จากนั้นปักธูปที่จุดต่างๆ เริ่มที่โต๊ะตั้งเครื่องสังเวยหน้าแท่นพิธี 3 ดอก ตามด้วยไหวค้ัมภีร ์ 
ต ารายาที่อยู่บนหิง้ ดว้ยธูป 3 ดอก และไหวก้มุารทองซึ่งตัง้อยู่บนแท่นดา้นขวามือ ดว้ยธูป 3 ดอก 
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ภาพประกอบ 265 ผูป้ระกอบพิธีจดุธูปบชูาต ารายาบนหิง้ 

 

ภาพประกอบ 266 เครื่องสงัเวยถวายกมุารทองและตายาย 
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ภาพประกอบ 267 เครื่องสงัเวยในงานบวงสรวงไหวค้รูประจ าปี 

จากนัน้ผูป้ระกอบพิธีเดินลงไปไหวท้ี่ศาลล่าง หรือที่ชาวบา้นเรียกว่า “หลกัชยั” ดว้ย
ธูป 1 ดอก หลักชัยนีม้ีลกัษณะคลา้ยกับศาลเกย แต่เป็นแท่นที่ท าไวถ้าวร ตั้งหันหน้าเขา้หาศาล
สมเด็จพระองคท์่านหนุมาน ที่หลกัชยันีม้ีเครื่องสงัเวยคือ น า้ชา น า้เขียว กระดาษเงินกระดาษทอง 
ผลไม ้ไดแ้ก่ สม้ แอปเป้ิล  

 

 

ภาพประกอบ 268 เครื่องสงัเวยท่ีหลกัชยั  
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จากนัน้ผูป้ระกอบพิธีไปไหวท้ี่ศาลพระภูมิ ซึ่งตัง้เยือ้งอยู่ทางดา้นซา้ยของศาลสมเด็จ
พระองค์ท่านหนุมาน ด้วยธูป 3 ดอก เครื่องสังเวยประกอบด้วยข้าวสวย แกง ขนมต้มขาว  
ขนมตม้แดง ขนมถว้ยฟ ูสม้ แอปเป้ิล น า้ชา น า้เปลา่ น า้เขียว กระดาษเงินกระดาษทอง 

 

 

ภาพประกอบ 269 เครื่องสงัเวยท่ีศาลพระภมูิ 

จากนั้นผูป้ระกอบพิธีปอกมะพรา้ว จุดเทียนที่ปักอยู่ที่ชามบายศรียอดไข่ต้ม รวม  
4 จุด แลว้จดุเทียน 1 เล่มไปวางไปบนขอบปากโอ่งน า้มนต ์เพื่อท าน า้มนตส์  าหรบัชาวบา้นผูน้บัถือ
เจา้พ่อน ากลบัไปเป็นสิริมงคล ผูว้ิจยัพบว่าชาวบา้นหลายคนน าขวดเปล่ามากรอกน า้มนตน์ ากลบั
บา้นดว้ย ในเวลาประมาณ 10.00 น. เมื่อไดก้ าหนดลาเครื่องสงัเวย ผูป้ระกอบพิธีเสี่ยงทายดว้ย
ปัวะโป้ย โดยโยนปัวะโป้ย 3 ครัง้ ตอ้งให้ไมค้ว ่าอัน หงายอัน จึงจะถือว่าเจา้พ่อรบัเครื่องสังเวย
เรียบรอ้ยและพึงพอใจกบัการจดังานบวงสรวงไหวค้รูประจ าปี เป็นอนัเสรจ็สิน้พิธี ผูป้ระกอบพิธีน า
อาหารคาวหวานแจกจ่ายแก่ชาวบา้นที่มารว่มงาน 
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ภาพประกอบ 270 น า้มนตเ์จา้พ่อหนมุาน 

 

ภาพประกอบ 271 ชาวบา้นน าขวดมากรอกน า้มนตน์ ากลบับา้น 

หลงัจากนัน้มีชาวบา้นที่บนบานศาลกลา่วเจา้พ่อไวใ้นรอบปีน าเหลา้ เบียร ์พวงมาลยั 
ผลไม ้มาแกบ้นเป็นชดุๆ ไป ชาวบา้นที่ตอ้งการรว่มท าบญุกบัศาลจะน าเงินใสไ่วใ้นพานที่วางอาวธุ
ของเจา้พ่อส าหรบัใชจ้ดังานในปีต่อไป 
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ภาพประกอบ 272 ชาวบา้นในชมุชนชกุกุ่มกราบสกัการะ 
เจา้พ่อหนมุานประจ าปี 

 

ภาพประกอบ 273 ชาวบา้นในชมุชนชกุกุ่มกราบสกัการะ 
เจา้พ่อหนมุานประจ าปี 

นายบรรหาญ แก่นสาร (สมัภาษณ,์ 27 มีนาคม 2563) เล่าว่าแต่เดิมงานประจ าปีจดั 
2 วนั คือช่วงเย็นก่อนวนังาน คือ วนัขึน้ 4 ค ่า เดือน 5 เป็นพิธีสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็น ตอนเชา้
ของวันงาน คือวันขึน้ 5 ค ่า เดือน 5 จะมีการท าบุญตักบาตรเลีย้งพระเชา้ พิธีดังกล่าวชาวบ้าน  
บางคนก็เรียกว่า “บูชาครู” หรือ “ยกครู” แต่ส่วนใหญ่จะรูจ้ักกันในชื่อ “งานบวงสรวงไห ว้ครู” 
ปัจจุบนัยังคงสืบทอดแต่การบวงสรวงในช่วงเชา้ ชาวบา้นละแวกนีจ้ดจ ากนัไดว้่าเป็นวันขึน้ 5 ค ่า 
เดือน 5 ชาวบา้นที่ตอ้งการมาแกบ้นก็จะน ามาของมาถวายกนัตลอดทัง้วนั เพราะปกติศาลนีเ้ปิด
เฉพาะวนัพระกบัวนัที่จดังานประจ าปีเท่านัน้ ในวนัพระมีการจดุธูปไหวต้ามปกติ 
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ภาพประกอบ 274 ชาวบา้นน าเบียรแ์ละพวงมาลยัมาแกบ้นเจา้พ่อ 

จากการศึกษางานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน จังหวัดกาญจนบุรี  
ในฐานะพิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมาน ผูว้ิจัยพบว่ามีสัญลักษณ์และความหมายที่ปรากฏ
ดงัที่ไดว้ิเคราะหใ์นตาราง 19 

ตาราง 19 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน  
จงัหวดักาญจนบรุี 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รูปเคารพหนมุาน เจา้พ่อหนมุาน 
ศาลสมเด็จพระองคท์่าน 
หนมุาน 

ที่ประทบัของเจา้พ่อหนมุาน 

เกา้อีข้องรา่งทรง 
เจา้พ่อหนมุาน 

ที่นั่งของเจา้พ่อหนมุาน 

ตรีและพระขรรค ์ อาวธุของเจา้พ่อหนมุาน  
ขนัครู เครื่องประกอบพิธีของรา่งทรงเจา้พ่อหนมุาน 
ตะเกียงในขนัครู จิตวิญญาณของเจา้พ่อหนมุาน 
น า้มนตใ์นโอ่ง น า้มนตข์องเจา้พ่อหนมุาน 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 

การกลา่วค าบวงสรวงไหวค้รู การอญัเชิญเจา้พ่อหนมุานและสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาล 
มารบัเครื่องสงัเวย 

การไหวต้ ารายาบนหิง้ การสกัการะต ารายาของรา่งทรงเจา้พ่อหนมุานที่เคยใช้
รกัษาชาวบา้น 

การน าเทียนที่ใชใ้นพิธีมาหยด
ในโอ่งน า้มนต ์

การท าน า้มนตข์องเจา้พ่อหนุมาน 

การโยนปัวะโปย้ 3 ครัง้ การเสี่ยงทายว่าเจา้พ่อพอใจและรบัเครื่องสงัเวยหรือไม่ 

 
งานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนุมานแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของพิธีกรรม

ที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมคือการนับถือผีอารกัษ์ เห็นไดจ้ากการบวงสรวงไหวค้รูและ
ถวายเครื่องสังเวยประจ าปี และธรรมเนียมจีนเห็นได้จากเครื่องสังเวย การใช้กระดาษเงิน  
กระดาษทองและการโยนปัวะโปย้เสี่ยงทาย  
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ภาพประกอบ 275 แผนผงังานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน จงัหวดักาญจนบรุี  
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4.5 พิธีกรรมการนับถือตัวละครมัจฉานุ 
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครมจัฉานมุี 1 พิธีกรรม มีรายละเอียดดงันี ้
งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ จังหวัดสมุทรสาคร  

จดัขึน้ในวนั 9-10 ค ่า เดือนอา้ยของทุกปี ผูว้ิจัยเก็บขอ้มลูภาคสนามใน พ.ศ. 2563-
2564 พบว่ามีองคป์ระกอบของพิธีกรรมดงันี ้

ตาราง 20 องคป์ระกอบและรายละเอียดของงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูจ้ดัพิธี ลกูหลานตระกลูยศวิลยั วาดวารี และพึ่งพร 

วตัถุประสงคข์องพิธี บวงสรวงเจา้พ่อมจัฉาณแุละสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ในศาลประจ าปี 
และขอใหช้่วยปกปอ้งคุม้ครองคนในชมุชนบา้นรางโคกขาม 

สถานที่ประกอบพิธี ศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

วนัและเวลาในการประกอบพิธี วนัองัคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วนัขึน้ 9 ค ่า  
เดือนอา้ย) 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้  
(ขึน้ธง-เจิมศาล-ปักหลกัเขต-โปรยทาน): 7.39 น.  
พิธีสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็น: 16.30 น. 
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ (โปรดศิษยานศิุษย)์: 19.00 น.  
วนัพธุที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วนัขึน้ 10 ค ่า เดือนอา้ย) 
พิธีบวงสรวงเจา้พ่อมจัฉาณแุละตกับาตรที่ศาล: 8.00 น.  
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้  
(โปรดศิษยานศิุษย-์เปียของเซ่นไหว)้: 19.00 น. 

ผูป้ระกอบพิธี พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้  
(ขึน้ธง-เจิมศาล-ปักหลกัเขต-โปรยทาน): นายศภุชยั พึ่งพร  
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ (โปรดศิษยานศิุษย)์:  
นายศภุชยั พึ่งพร 
พิธีบวงสรวงเจา้พ่อมจัฉาณแุละตกับาตรที่ศาล:  
นายบญุพา ยศวิลยั  
พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้  
(โปรดศิษยานศิุษย-์เปียของเซ่นไหว)้: นายศภุชยั พึ่งพร 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

องคป์ระกอบของพิธีกรรม รายละเอียดของพิธีกรรม 
ผูเ้ขา้รว่มพิธี ลกูหลานตระกลูยศวิลยั วาดวารี และพึ่งพร  

และคนในชมุชนบา้นรางโคกขาม 

เครื่องประกอบพิธี เครื่องสงัเวยประกอบดว้ยบายศรี บายศรีปากชาม หวัหม ู 
ผลไมต้่างๆ เช่น ขนนุ องุ่น สม้ แอปเป้ิล กลว้ย แตงโม สบัปะรด 
มะพรา้ว ขนมเป๊ียะ ขนมทงึปัง ขนมเตก้ ซาลาเปา น า้อบ น า้ชา 
น า้แดง ธงเจา้พ่อมจัฉาณ ุเก่ียม (อาวธุคลา้ยมีด) พานไหว ้
(ดอกไม ้ธูป เทียน) ตราประทบัของเจา้พ่อมจัฉาณ ุเกา้อีแ้ละ 
ชดุประทบัทรงของเจา้พ่อมจัฉาณ ุเครื่องประกอบพิธีของรา่ง
ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 

ดนตรีประกอบพิธี ผ่างหรือฆอ้งจีนตีประกอบการประทบัทรงของเจา้พ่อ 
ไต่เสี่ยฮกุโจว้ 

ขัน้ตอนของพิธี แบ่งเป็น 5 พิธีย่อย คือ พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้  
(ขึน้ธง-เจิมศาล-ปักหลกัเขต-โปรยทาน)  
พิธีสวดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็น พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
(โปรดศิษยานศุิษย)์ พิธีบวงสรวงเจา้พ่อมจัฉาณแุละตกับาตรที่
ศาล และพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ (โปรดศิษยานศุิษย-์
เปียของเซ่นไหว)้ 

คาถาหรือบทสวดในพิธี คาถาของรา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ (ภาษาจีน) 
และบทสวดเจรญิพระพทุธมนต ์

 
งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ  ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัด

สมทุรสาคร แบ่งเป็น 5 พิธีย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
1. พิธี เข้าทรงเจ้าพ่อไต่ เส่ียฮุกโจ้ว  (ขึ้นธง-เจิมศาล -ปักหลักเขต - 

โปรยทาน) เริ่มขึน้ในช่วงเช้าของวันแรก เวลาประมาณ 7.00 น. มีการประทับทรงเจ้าพ่ อ 
ไต่เสี่ยฮุกโจว้ที่บริเวณโต๊ะประกอบพิธี ซึ่งตัง้อยู่ทางดา้นหนา้เยือ้งมาทางดา้นซา้ยของศาลเจา้พ่อ
มัจฉาณุ ร่างทรงเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้วบริกรรมคาถา มีการประโคมดนตรี คือผ่างหรือฆ้องจีน
ตลอดเวลาโดยผูช้่วยประกอบพิธี ร่างทรงเจา้พ่อแต่งกายดว้ยชุดสีเหลือง สวมหมวกจีนสีเหลือง 
ผูช้่วยประกอบพิธีแต่งกายดว้ยชุดสีขาว มีขอ้ความระบุที่ดา้นหลงัเสือ้ว่าศิษยเ์จา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ 
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ในอดีตผูป้ระกอบพิธี คือ นายเกษม นวลจันทร ์ร่างทรงเจา้พ่อมัจฉาณุ แต่ปัจจุบันเสียชีวิตแลว้ 
ทางคณะผูจ้ดังานจึงมอบหมายใหร้่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้เป็นผูด้  าเนินพิธีกรรมที่ศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณแุทน 

 

 

ภาพประกอบ 276 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ขณะประทบัทรง 

หลงัจากนัน้ในเวลาประมาณ 7.30 น. ตัวแทนชาวบา้นช่วยกนัเชิญธง 3 ผืนขึน้สู่
ยอดเสา ประกอบดว้ยธงเจา้พ่อมัจฉาณุ มีสีแดง เหลืองและเขียว ธงเจา้พ่อเพชรสมุทรมีสีเขียว 
และธงชาติไทย เสาธงตัง้อยู่บริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อมัจฉาณุหนัหนา้ออกสู่ทะเลอ่าวไทย ชาวบา้น
เรียกการประกอบพิธีดงักลา่วว่า “การขึน้ธง” ซึ่งเป็นการส่งสญัญาณเริ่มพิธีคลา้ยกบัการขึน้ธงเมื่อ
เรือออกสูท่ะเล 

 

 

ภาพประกอบ 277 การขึน้ธงชาติ ธงเจา้พ่อมจัฉาณแุละธงเจา้พ่อเพชรสมทุร  
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ผูว้ิจัยสังเกตว่ามีการวางกระดาษเงินกระดาษทองและสม้ 1 จานที่หน้าเสาธง
คลา้ยกบัการสกัการะเทพฟ้าดินของคนไทยเชือ้สายจีน 

หลังจากขึน้ธงเจ้าพ่อแล้ว ร่างทรงเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้วน ายันต์ที่มีข้อความ
ตัวอักษรภาษาจีนคือ 大聖佛祖 อ่านไดว้่า “ไต่เสียหุกโจว้” มาปิดที่บริเวณป้ายหนา้ศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณุ โดยประพรมน า้มนตด์ว้ยกิ่งทับทิมที่บริเวณป้ายศาล ระหว่างนัน้ผูช้่วยประกอบพิธีตีผ่าง
ตลอดเวลา จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เดินมาเจิมเครื่องเซ่นไหวบ้รเิวณศาลพระภมูิที่ตัง้อยู่
บรเิวณเยือ้งกบัศาล 

 

 

ภาพประกอบ 278 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ปิดยนัตท์ี่หนา้ศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

 

ภาพประกอบ 279 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ประพรมน า้มนตท์ี่เครื่องสงัเวยและศาลพระภมูิ  
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หลังจากนั้นเป็นการท าพิธีปักหลักเขต โดยร่างทรงเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้น าเสา  
ทีกงเต็งที่จดัเตรียมไวม้าบริกรรมคาถา พรอ้มกบัน าธงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้มาโบกปัดและปกคลุม 
น ากระดาษกิมฮวยประพรมน า้มนตไ์ปที่เสาทีกงเต็งทั้งหมด จากนัน้น ายันตเ์จา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้  
มาปิดที่เสาทีละตน้ รวม 5 ตน้ แลว้น าไปปักที่จุดต่างๆ รวม 5 จุด คือ บริเวณเสาธงด้านหนา้ศาล  
1 จุด และมมุทัง้ 4 ทิศของศาล 4 จุด ซึ่งจะมีการเตรียมพืน้ที่ส  าหรบัปักเสาทัง้หมดไวแ้ลว้ ในงาน
วนัสดุทา้ยจะมีการเปียเสาทีกงเต็งรวมกบัของเซ่นไหวอ่ื้นๆ ดว้ย ในบางปีจะมีเจา้ภาพจองลว่งหนา้ 
ส าหรบัน าไปปักที่บา้นเพื่อความเป็นสิรมิงคล  

 

 

ภาพประกอบ 280 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ก าลงัเจิมและใชธ้งเจา้พ่อโบกปัดที่เสาทีกงเต็ง 
ทัง้ 5 เสา ส าหรบัน าไปปักรอบปรมิณฑลพิธี 
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ภาพประกอบ 281 การปักเสาทีกงเต็งที่มมุดา้นหนา้ของศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

 

ภาพประกอบ 282 การปักเสาทีกงเต็งที่มมุทิศของศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

เสาทีกงเต็งเป็นเสาไม้ไผ่  ส่วนบนผูกผ้าสามสี  คือ สีแดง สี เหลือง สี เขียว 
เหมือนกับสีของธงเจ้าพ่อมัจฉาณุ  ติดธูปและกิมฮวย (อุปกรณ์ที่ ใช้ตกแต่งกระถางธูปใช้
สกัการะบูชาเทพเจา้ มาจากค าว่า กิม หมายถึง ทอง และฮวย หมายถึงดอกไม ้เสมือนการถวาย
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ดอกไมท้องค าแด่เทพเจา้) ที่จดุตัง้เสาทีกงเต็งจะมีการวางน า้ชา 5 ถว้ย สม้ 5 ลกู และกระดาษเงิน
กระดาษทองปทูี่พืน้ เมื่อรา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ไปปักที่จุดใดก็จะปักธูปจ านวน 5 ดอกไวท้ี่เสา
ตน้นัน้ๆ ดว้ย 

หลงัจากปักหลกัเขตเสร็จแลว้ ร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้กลบัมาที่โต๊ะประกอบ
พิธีเข้าทรงอีกครั้ง จากนั้นน าอุปกรณ์คล้ายเหล็กเจิมเครื่องสังเวยบนโต๊ะประกอบพิธี เจิม  
เครื่องสงัเวยที่ศาลพระภูมิและเครื่องสงัเวยภายในศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ แลว้ประพรมน า้มนตล์งบน
เครื่องสังเวยพรอ้มกับบริกรรมคาถา จากนั้นร่างทรงเจา้พ่อออกมาโปรยทานที่บริเวณหน้าศาล
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน เป็นอนัเสร็จพิธี ร่างทรงเจา้พ่อกลบัไปที่โต๊ะประกอบพิธีและออกจากร่างดว้ย
การกระโจนลงนั่งบนเกา้อี ้ 
 

 

ภาพประกอบ 283 ภายในศาลเจา้พ่อมจัฉาณมุีเครื่องสงัเวยวางบนโต๊ะ 
ดา้นหนา้เป็นเกา้อีแ้ละเสือ้รา่งทรงเจา้พ่อมจัฉาณุ 
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ภาพประกอบ 284 อปุกรณท์ี่ใชใ้นการประกอบพิธีของรา่งทรงเจา้พ่อมจัฉาณทุี่มีมาแต่เดิม  
มีเสือ้ ธง มีด และตราประทบั   

 

ภาพประกอบ 285 ตราประทบัเจา้พ่อมจัฉาณทุี่มีมาแต่เดิมมี 3 ตรา ประทบัเป็นอกัษรขอมและ
อกัษรจีน อ่านไดว้่า หลวงพ่อเกสร เจา้พ่อมจัฉาและหลวงปู่ หมื่นมงักร 

   

ภาพประกอบ 286 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิมเครื่องสงัเวยภายในศาล 
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ภาพประกอบ 287 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ประพรมน า้มนตท์ี่เครื่องสงัเวยภายในศาล 

   

ภาพประกอบ 288 ชาวบา้นนิยมปิดทองที่รูปหล่อมจัฉานุภายในศาล 
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ภาพประกอบ 289 ยนัตจ์ากตราประทบัเจา้พ่อมจัฉาณแุละกระยาสารท 
ส าหรบัแจกแก่ผูร้ว่มท าบญุ 

ในช่วงสาย เวลาประมาณ  10.00 น. มีคณะเชิดสิงโตมาที่ บริ เวณศาล  
นายบุญพา ยศวิลยั ผูจ้ดัพิธีไดร้่วมท าบุญกบัคณะเชิดสิงโต และมีการเชิดสิงโตต่อตวัถวายเจา้พ่อ
ดว้ย 

 

ภาพประกอบ 290 การเชิดสิงโตถวายเจา้พ่อมจัฉาณุ 
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2. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนตเ์ย็น  ผูจ้ัดพิธีไดน้ิมนตพ์ระสงฆ์จ านวน 9 รูป 
จากวัดสหกรณ์โฆสิตาราม ซึ่งเป็นวัดในชุมชนบา้นรางโคกขาม มาสวดเจริญพระพุทธมนตเ์ย็น  
ในเวลาประมาณ 16.30 น. โดยมีนายบุญพา ยศวิลยั เป็นผูป้ระกอบพิธี จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา 
จากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เขา้ร่วมส่วนใหญ่เป็นบรรดาเครือญาติของผูจ้ัดพิธี 
ไดแ้ก่ ครอบครวัยศวิลยั วาดวารี และพึ่งพร รวมทัง้ชาวบา้นที่ทยอยมารว่มงาน  

 

 

ภาพประกอบ 291 พระสงฆส์วดเจรญิพระพทุธมนตเ์ย็นที่บรเิวณดา้นขา้งของศาล 

ในเวลาย ่าค ่า รา้นค้าต่างๆ เริ่มเปิดไฟจ าหน่ายสินค้าอาหาร เวทีมหรสพเริ่ม
ตรวจสอบระบบไฟ ระบบเสียง เพื่อเตรียมความพรอ้มในการแสดงยามค ่าคืน 

3. พิธีเข้าทรงเจ้าพ่อไต่เส่ียฮุกโจ้ว (โปรดศิษยานุศิษย์) เริ่มขึน้ในเวลา
ประมาณ 19.00 น. รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ประทบัทรงที่โต๊ะประกอบพิธี ดา้นหนา้ศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณุ จากนัน้มาที่ศาล น าธงมาจบที่รูปหล่อมจัฉานุ เจิมอกัขระที่ธงเจา้พ่อมจัฉาณ ุแลว้มอบให้
ผูช้่วยประกอบพิธีน าไปปักไวภ้ายในศาล จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหศิ้ษยานศิุษยเ์ข้ามาขอค าปรกึษา 
หรือรกัษาอาการเจ็บป่วย โดยมีพานครูแยกเป็นชุดส าหรบัใส่ธูปเทียนดอกไมแ้ละเงินท าบุญถวาย
เจา้พ่อตามแต่ศรทัธา 
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ภาพประกอบ 292 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้น าธงมาจบที่รูปหล่อมจัฉานุ 
เพื่อขออนญุาตท าพิธีกรรม 

 

ภาพประกอบ 293 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิมธงเจา้พ่อมจัฉาณุ 

     

ภาพประกอบ 294 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิมที่ศีรษะและเทา้ของเด็กนอ้ย 
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ภาพประกอบ 295 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ประพรมน า้มนตจ์ากกิ่งทบัทิมที่ศีรษะชาวบา้น 

 

ภาพประกอบ 296 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้มอบยนัตใ์หศิ้ษยานุศิษยน์ าไปบชูาติดตวั 

ในเวลาประมาณ 19.30 น. นักแสดงลิเกคณะสายธาร นิยมศิลป์มาร  าถวายมือ
บริเวณหนา้ศาลเจา้พ่อมัจฉาณุ เมื่อร  าจบกระบวนแลว้ ร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้เจิมหนา้ผาก
และน าธงโบกปัดเหนือศีรษะใหแ้ก่นกัแสดงลิเกทุกคน แสดงลกัษณะของการเป่าปัดสิ่งไม่ดีใหอ้อก
จากตวั  
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ภาพประกอบ 297 นกัแสดงลิเกร  าถวายมือหนา้ศาลเจา้พ่อมจัฉาณกุ่อนเริ่มการแสดง 

 

ภาพประกอบ 298 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิมศีรษะและน าธงโบกปัดแก่นกัแสดงลิเก 

ก่อนเริ่มแสดงลิเกในเวลาประมาณ 20.00 น. ผู้ช่วยประกอบพิธีเชิญร่างทรง  
เจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ไปเจิมที่เวทีการแสดง ร่างทรงเจา้พ่อน ากระดาษเงินกระดาษทองที่ลงอกัขระ
ติดที่บริเวณกึ่งกลางดา้นหนา้ของฉากเวทีการแสดง พรอ้มกับบริกรรมคาถา จากนัน้กลบัไปที่โต๊ะ
ประกอบพิธีและออกจากร่างทรง ในช่วงเวลาของการเขา้และออกพิธีประทับทรง ผูช้่วยประกอบ
พิธีจะตีผ่างเป็นสญัญาณพรอ้มทัง้รมควนัก ายาน เพื่อสรา้งความศกัดิส์ิทธิ์เขม้ขลงั 
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ภาพประกอบ 299 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิมที่กลางเวทีก่อนเริ่มการแสดง 

4. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมัจฉาณุและตักบาตรที่ศาล เริ่มขึน้ในช่วงเชา้เวลา
ประมาณ 8.00 น. โดยมีนายบุญพา ยศวิลยั เป็นผูป้ระกอบพิธี โดยถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อ
มัจฉาณุซึ่งประกอบด้วยบายศรีคู่ ถ้วย หัวหมู กล้วย ขนุน แตงโม สับปะรด มะพรา้ว มะม่วง 
นอ้ยหน่า สม้ องุ่น แอปเป้ิล สาลี่ ลูกพลบั สิงโตน า้ตาลคู่ ซาลาเปา ขนมเป๊ียะ ขนมโก๋ ขนมทึงปัง 
ขนมเตก้ ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว พวงมาลยั น า้ชา 9 น า้แดง น า้เปลา่ เครื่องสงัเวยทัง้หมดวางบน
กระดาษเงินกระดาษทอง  

หลังจากนั้น ชาวบ้านในชุมชนบ้านรางโคกขามมารวมตัวกันเพื่อตักบาตรที่
บริเวณหนา้ศาล แลว้จึงน าขา้วปลาอาหารไปถวายแด่พระสงฆท์ี่วัดสหกรณโ์ฆสิตาราม เป็นพิธีที่
ท าสืบเนื่องมาตัง้แต่เมื่อครัง้รา่งทรงเจา้พ่อมจัฉาณยุงัมีชีวิตอยู่  
 

   

ภาพประกอบ 300 ชาวบา้นบา้นรางโคกขามรว่มท าบญุตกับาตรตอนเชา้ 
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ภาพประกอบ 301 ชาวบา้นบา้นรางโคกขามรว่มท าบญุตกับาตรตอนเชา้ 

นอกจากเครื่องสังเวยแลว้ ภายในศาลเจา้พ่อมัจฉาณุยังมีธงเจา้พ่อมัจฉาณุที่
ผ่านการเจิมจากร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้เมื่อคืนที่ผ่านมาปักเรียงเป็นแนวภายในศาลดว้ย  
โดยปกติผูจ้ัดพิธีจะน าธงดังกล่าวไวเ้ป็นของเปียหรือประมูลเพื่อน าเงินที่ไดม้าบ ารุงศาล ผูว้ิจัย
ทราบในช่วงเชา้ว่า ธงเจา้พ่อมัจฉาณุถูกจองหมดแลว้ ในราคา 999 บาทต่อผืน โดยน าเงินที่ได้
บรจิาคเขา้บ ารุงศาลต่อไป  

 

 

ภาพประกอบ 302 ธงเจา้พ่อมจัฉาณลุงคาถาทัง้ 4 ดา้นลอ้มรอบภาพมจัฉานุ 

  



  278 

 

ภาพประกอบ 303 การถ่ายถอดคาถาที่เขียนบนธงเจา้พ่อมจัฉาณุ 

(ผูว้ิจยัไดร้บัความอนเุคราะหป์รวิรรตตวัอกัษรจากอกัษรขอมเป็นอกัษรไทยปัจจบุนั 
จากนางสาวปรศันีภรณ ์พลายก าเหนิด นกัภาษาโบราณ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ) 

 

อกัขระคาถาที่เขียนบนธงเจา้พ่อมจัฉาณอุ่านไดด้งันี ้
1. มจฉาน ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าหมายถึง เจา้พ่อมจัฉาณ ุ
2. จภกส หมายถึง ธาตพุระกรณีย ์ปรากฏในจารกึคาถาหวัใจพระสตูร คาถา

บทนีเ้รียกว่าคาถากาสลัก หรือหัวใจคาถากาสลัก จะ ย่อมาจาก จช แปลว่า จงสละ หมายถึง  
จงสละเสียซึ่งการสงัคมดว้ยทุรชน ภะ ย่อมาจาก ภช แปลว่า จงคบหา หมายถึง จงคบแต่บณัฑิต 
กะ ย่อมาจาก กร แปลว่า จงกระท า หมายถึง จงกระท าบุญทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน  
สะ ย่อมาจาก สร แปลว่า จงระลึก หมายถึง จงระลกึถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นนิจ (ฉ ่า ทองค าวรรณ, 
2529: 47-49) 

3. นมพท หมายถึง คาถาหวัใจธาตสุี่  
4. นโมพทฺุธาย หมายถึง คาถาพระเจา้หา้พระองค ์ 

ภายในศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุยังมีป้ายเขียนตัวอักษรจีนแขวนประดับตกแต่ง  
อ่านไดว้่า “ทัง้ชมุชนสงบสขุ” 
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5. พิธีเข้าทรงเจ้าพ่อไต่เส่ียฮุกโจ้ว (โปรดศิษยานุศิษย-์เปียของเซ่นไหว้) 
เริ่มขึน้ในช่วงค ่า เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นการเขา้ทรงเจา้พ่อเพื่อแสดงอภินิหาร ยิงแทงไม่เขา้ 
ทั้งการนั่งเก้าอีต้ะปู การอมเทียน การใชม้ีดเฉาะที่ปลายลิน้ และการใช้เหล็กแหลมแทงที่ปาก 
จากนัน้ร่างทรงเจา้พ่อมาโปรดศิษยานุศิษย ์เพื่อรกัษาโรค ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวและอวยชัย 
ใหพ้ร 

 

 

ภาพประกอบ 304 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ส าแดงอภินิหารนั่งเกา้อีต้ะปู 

   

ภาพประกอบ 305 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ส าแดงอภินิหารอมเทียน 
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ภาพประกอบ 306 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ส าแดงอภินิหารน าเหล็กแหลมมาที่แทงปาก 

จากนั้นในเวลาประมาณ 19.30 น. เป็นการเปียของเซ่นไหว้หรือการประมูล  
ของเซ่นไหวม้ีจดุประสงคเ์พื่อน าเงินบรจิาคเขา้ศาล นอกเหนือจากเงินท าบญุที่ทางศาลตัง้กลอ่งรบั
บริจาคและให้ลงชื่อผูบ้ริจาคที่บริเวณหน้าศาล ในอดีตการเปียของเซ่นไหวเ้ป็นกิจกรรมที่สรา้ง
ความสนุกสนานครกึครืน้อย่างมาก เนื่องจากของเซ่นไหวม้ีจ านวนมากและมีการแข่งขนัราคากัน
อย่างเต็มที่  หากผู้ร่วมงานคนใดให้ราคาของเซ่นไหว้ชุดนั้นสูงกว่าผู้อ่ืน โฆษกของงานเป็น  
ผูป้ระกาศนับหนึ่งถึงสาม หากไม่มีผูใ้ห้ราคาสูงกว่านั้น ของเซ่นไหวชุ้ดนั้นก็จะตกเป็นของผูเ้ปีย
หรือประมูลไดไ้ป ผูว้ิจัยพบว่าในบรรดาชุดของเซ่นไหว ้นอกจากขนม ผลไม้และชุดเครื่องนอน
สมยัใหม่แลว้ ผูจ้ดัพิธียงัน าลอตเตอรีมาจดัแบ่งเขา้กบัชุดของเซ่นไหวแ้ต่ละชุดดว้ย สื่อความหมาย
ว่านอกจากเจา้พ่อจะบนัดาลสิริมงคลและสุขภาพที่ดีจากอาหารและของใชแ้ลว้ ยังบันดาลโชค
ลาภแก่ผูร้ว่มงานดว้ย 

ผูท้ี่เปียของเซ่นไหวไ้ดจ้ะตอ้งมารบัของจากร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ โดยจะมี
การเจิมหนา้ผาก พรอ้มบรกิรรมคาถา และน าธงโบกปัดดา้นซา้ยขวาเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตวั
ดว้ย 
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ภาพประกอบ 307 ของที่น ามาเปียมีทัง้ขนม ผลไมแ้ละชุดเครื่องนอนสมยัใหม่ 

 

ภาพประกอบ 308 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เขียนอกัษรจีนลงบนกระดาษเงินกระดาษทอง 
เพื่อมอบแก่ผูท้ี่เปียของเซ่นไหวไ้ด ้

 

ภาพประกอบ 309 ชาวบา้นที่เปียของเซ่นไหวไ้ดร้บัของและน า้มนตจ์ากรา่งทรง 
เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
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การเปียของเซ่นไหว้เสร็จสิ ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. จากนั้นจึงเริ่มมี  
การเปลี่ยนสภาพพื ้นที่บริเวณด้านหน้าศาล เนื่องจากจะมีการแสดงดนตรีสด วง FC.Band 
มอบเป็นความบนัเทิงสง่ทา้ยงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

 

 

ภาพประกอบ 310 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้โปรดศิษยานศิุษยโ์ดยการเจิมที่ฝ่ามือ 
และประพรมน า้มนต ์

จากการศึกษางานประจ าปีศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ  จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะ  
พิธีกรรมการนับถือตัวละครมัจฉานุ ผูว้ิจัยพบว่ามีสัญลักษณ์และความหมายที่ปรากฏดังที่ได้
วิเคราะหใ์นตาราง 21 

ตาราง 21 สญัลกัษณแ์ละความหมายในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

รูปหลอ่มจัฉาน ุ เจา้พ่อมจัฉาณุ 
พระพทุธรูปปางอุม้บาตร หลวงพ่อบา้นแหลม 
รูปเคารพกมุารในท่ายืน เจา้พ่อเพชรสมทุร 
ธง 3 ส ี(แดง เหลือง เขียว) 
กลางผืนธงเขียนรูปมจัฉาน ุ
และมีคาถาลอ้มรอบ 4 ดา้น 

ธงเจา้พ่อมจัฉาณุ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
วัตถุสัญลักษณ ์ ความหมาย 

ธงสีเขียว ธงเจา้พ่อเพชรสมทุร 
เสาทีกงเต็ง เสาปักบอกอาณาเขตของพิธีกรรมการบวงสรวง 

เจา้พ่อมจัฉาณแุละสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชน 

เสือ้สีแดงปักลายมงักรสีเขียว 
2 ตวั 

เครื่องแต่งกายของเจา้พ่อมจัฉาณุ 

เครื่องประกอบพิธีของรา่งทรง
เจา้พ่อหนมุาณในอดีต ไดแ้ก่ 
เกา้อีแ้ละเก่ียม (อาวธุคลา้ย
มีด) 

อปุกรณข์องเจา้พ่อมจัฉาณุ 

ยนัตม์ีตราประทบั 3 ตรา  
มีขอ้ความอกัษรขอมและ
อกัษรจีน 

ยนัตเ์จา้พ่อมจัฉาณุ 

ยนัตม์ีขอ้ความอกัษรจีน ยนัตเ์จา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 

เสือ้มีรูปมจัฉานอุยู่ดา้นหลงัและ
มีขอ้ความเขียนว่า ศิษยม์จัฉานุ 

ลกูศิษยเ์จา้พ่อมจัฉาณุ 

เสือ้มีรูปเจา้พ่อไต่ฮกุโจว้อยู่
ดา้นหลงัและมีขอ้ความเขียนว่า 
ศาลเจา้ไต่เสี่ยฮกุโจว้ 

ลกูศิษยเ์จา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 

พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 
การเชิญธงเจา้พ่อมจัฉาณุ 
ขึน้สูย่อดเสา 

การเริ่มงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุการเอาฤกษ์เอาชยั 
ใหง้านราบรื่น และขอใหเ้จา้พ่อมจัฉาณปุกปอ้งคุม้ครอง 
คนที่ออกเรือชายฝ่ังและคนในพืน้ที่  

การเชิญธงเจา้พ่อเพชรสมทุร 
ขึน้สูย่อดเสา 

การขอใหเ้จา้พ่อเพชรสมทุรปกปอ้งคุม้ครองคนที่ออกเรือชายฝ่ัง
และคนในพืน้ที่ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 
รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
น ายนัตไ์ปติดที่ปา้ยศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณ ุ

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ขออนญุาตเป็นผูแ้ทนประกอบพิธีที่ 
ศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
ประพรมน า้มนตท์ี่เครื่องสงัเวย
และศาลพระภมู ิ

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้สกัการะและถวายเครื่องสงัเวยแด่ 
พระภมูิเจา้ที่ 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
ปักเสาทีกงเต็ง 5 จดุ  

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ปักอาณาเขตพิธีกรรมการบวงสรวง 
เจา้พ่อมจัฉาณแุละสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ในพืน้ที่ 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
น าธงไปจบที่รูปหลอ่เจา้พ่อ
มจัฉาณ ุพรอ้มบรกิรรมคาถา 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ขออนญุาตด าเนินพิธีกรรม 
ที่ศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุ

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
เจิมและประพรมน า้มนตท์ี่ 
เครื่องสงัเวยภายในศาล 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อมจัฉาณุ 
และสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ภายในศาล 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
เขียนอกัขระลงบนธงเจา้พ่อ
มจัฉาณ ุ

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เบิกธงเจา้พ่อมจัฉาณุ 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
นั่งเกา้อีต้ะป ูอมเทียน น ามีด
เฉาะที่ปลายลิน้และน าเหล็ก
แหลมแทงที่ปาก 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้แสดงอภินิหาร ยิงแทงไม่เขา้ 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
น าธงมาคลมุศีรษะชาวบา้น 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ใหก้ารปกปอ้งคุม้ครองแก่ชาวบา้น 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

สัญลักษณแ์ละความหมายในพิธีกรรม 
พฤติกรรมสัญลักษณ ์ ความหมาย 
รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
น าธงมาโบกปัดดา้นซา้ยขวาของ
ล าตวัชาวบา้น 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตวัชาวบา้น 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิม
และมอบยนัตใ์หแ้ก่ชาวบา้น 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ใหพ้รและบนัดาลสวสัดิมงคลแก่ชาวบา้น 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ใชก้ิ่ง
ทบัทิมประพรมน า้มนตท์ี่ศีรษะ
ของชาวบา้น พรอ้มบรกิรรม
คาถา 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บและสิ่งไม่ดี 
ออกจากตวัชาวบา้น 

รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เจิม 
ที่บรเิวณกลางเวทีการแสดง 

เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้เบิกมหรสพถวายเจา้พ่อมจัฉาณุ 

ชาวบา้นปิดทองรูปหลอ่มจัฉาณุ
และสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ภายในศาล 

ชาวบา้นสกัการะเจา้พ่อมจัฉาณแุละสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ภายในศาล 

 

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อมัจฉาณุแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบของพิธีกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อดัง้เดิมคือการนบัถือผีอารกัษ ์เห็นไดจ้ากการบวงสรวงเจา้พ่อมจัฉาณ ุสญัลกัษณ์
และความหมายของธงเจา้พ่อมจัฉาณุที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั แมว้่าร่างทรงจะเสียชีวิตไปแลว้ 
ความเชื่อทางพุทธศาสนาเห็นได้จากการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นและ  
การท าบุญตักบาตรที่ศาลของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังปรากฏความเชื่อตามธรรมเนียมจีน  
เห็นได้จากการเขา้ทรงเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ ซึ่งเป็นเทพที่นับถือกันมากในหมู่คนจีนหรือคนไทย  
เชื ้อสายจีน อุปกรณ์และดนตรีประกอบการเข้าทรง ของเซ่นไหว้เจ้าพ่อ ตราประทับเจ้าพ่อ  
ป้ายประดับตกแต่งศาล การสักการะเสาธงเจ้าพ่อคล้ายคลึงกับการสักการะเสาฟ้าดินตาม  
ธรรมเนียมจีน ตลอดจนการเปียของเซ่นไหวก้็เป็นรูปแบบการหาเงินบริจาคเพื่อใชบ้  ารุงศาลและ 
ใชจ้ดังานในปีต่อๆ ไปดว้ย 
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ภาพประกอบ 311 แผนผงังานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร  
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จากการศึกษาวิเคราะหพ์ิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรต์ิในสังคมไทย ผูวิ้จัย
พบ ว่ามี พิ ธีก รรม ใน ระดับ ชุมชนที่ นั บ ถือตั วละครรวมทั้ งสิ ้น  5  ตั วละคร ได้แก่  พ ระราม - 
พระลักษณ์ ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ หนุมาน และมัจฉาณุ พบคติความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรมสรุปได้ 
ดงัตาราง 22 

ตาราง 22 คติความเชื่อจากพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทย 

พิธีกรรมการนับถอืตวัละคร
จากเร่ืองรามเกียรติ ์

คติความจากพิธกีรรม 
ความเชือ่
ดั้งเดิม 

พุทธศาสนา 
ศาสนา

พราหมณ-์ฮินด ู
ธรรมเนียม

จีน 
ตวัละครพระ 
งานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อ
พระราม-พระลกัษมณ ์
สมทุรปราการ 

    

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-
พระลกัษณ ์ฉะเชงิเทรา 

    

งานท าบญุประจ าปี 
ศาลเสดจ็เจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์
พระราม กรุงเทพฯ 

    

ตวัละครยกัษ์ 
งานประจ าปีปิดทอง 
ศาลพ่อคณุโขน สมทุรสาคร 

    

งานบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์
สระบรุ ี

    

ตวัละครลิง 
งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่  
เขายี่สาร สมทุรสงคราม 

    

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ
กรุงเทพฯ 

    

งานบวงสรวงไหวค้รูศาลสมเดจ็
พระองคท์่านหนมุาน กาญจนบรุ ี

    

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุ
สมทุรสาคร 
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ผูว้ิจยัพบว่าทุกพิธีกรรมปรากฏคติความเชื่อดัง้เดิมคือการนบัถือเจา้พ่อในฐานะผีอารกัษ์
ของชุมชน แบ่งเป็นการบวงสรวง การแห่เจว็ด การแห่เจา้พ่อ การปิดทองเจว็ด การสรงน า้เจว็ด 
และการเขา้ทรง สรุปไดด้งัตาราง 23 

ตาราง 23 รูปแบบของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสงัคมไทยจากความเชื่อ
ดัง้เดิมเรื่องการนบัถือผีอารกัษ์ 

พิธีกรรมการนับถอื 
ตัวละครจากเร่ือง

รามเกียรติ ์

รูปแบบของพธิีกรรมจากความเชื่อดัง้เดิมเร่ืองการนับถือผีอารักษ ์
การ

บวงสรวง 
การแห ่
เจว็ด 

การแห ่
เจ้าพ่อ 

การปิด
ทอง
เจว็ด 

การสรง
น ้าเจวด็ 

การ
เข้าทรง 

ตวัละครพระ 
งานประเพณีแห่เจว็ด 
เจา้พ่อพระราม- 
พระลกัษมณ ์
สมทุรปราการ 

      

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อ
พระราม-พระลกัษณ ์
ฉะเชิงเทรา 

      

งานท าบญุประจ าปี 
ศาลเสดจ็เจา้พ่อปู่  
พระลกัษณ-์พระราม 
กรุงเทพฯ 

      

ตวัละครยกัษ์ 
งานประจ าปีปิดทอง 
ศาลพ่อคณุโขน 
สมทุรสาคร 

      

งานบวงสรวงเจา้พ่อ 
กมุภกณัฑ ์สระบรุี 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

พิธีกรรมการนับถอื 
ตัวละครจากเร่ือง

รามเกียรติ ์

รูปแบบของพธิีกรรมจากความเชื่อดัง้เดิมเร่ืองการนับถือผีอารักษ ์
การ

บวงสรวง 
การแห ่
เจว็ด 

การแห ่
เจ้าพ่อ 

การปิด
ทอง
เจว็ด 

การสรง
น ้าเจวด็ 

การ
เข้าทรง 

ตวัละครลิง 
งานประจ าปีปิดทอง 
หลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
สมทุรสงคราม 

      

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อ
หนมุาณ กรุงเทพฯ 

      

งานบวงสรวงไหวค้รู 
ศาลสมเดจ็พระองคท์่าน 
หนมุาน กาญจนบรุ ี

      

งานประจ าปีศาลเจา้พ่อ
มจัฉาณสุมทุรสาคร 

      

 
กล่าวได้ว่าทุกพิ ธีกรรมประกอบด้วยการบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย ถือว่าเป็น  

ส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได ้รองลงมาคือการแห่เจว็ดและการปิดทองเจว็ด ที่พบน้อยที่สุดคือการแห่  
เจา้พ่อ ซึ่งอธิบายไดว้่าพิธีกรรมนัน้ตอ้งมีการเขา้ทรงเจา้พ่อดว้ย ขณะที่การเขา้ทรงพบ 3 พิธีกรรม 
คือ การเขา้ทรงเจา้พ่อพระราม การเขา้ทรงเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์และการเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ 
(เพื่อด าเนินพิธีกรรมแทนเจา้พ่อมจัฉาณ)ุ 

จากการแบ่งประเภทของการเขา้ทรงเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะของการเขา้ทรงของ
วิรชั วิรชันิภาวรรณ and นิภาวรรณ วิรชันิภาวรรณ (2533: 33) ไดแ้ก่ 

1. การเขา้ทรงประเภทพรหม เป็นการเขา้ทรงที่เจา้หรือเทพที่มาจับทรงส่วนใหญ่จะ
เป็นเจา้ของพราหมณ ์เช่น พระพรหม พระวิษณุ พระกฤษณะ และเจา้แม่อมุาเทวี เป็นตน้ ผูท้ี่เป็น
รา่งทรงประเภทพรหมนีส้ว่นใหญ่จะแต่งกายชดุขาวทัง้หมดคลา้ยพวกพราหมณ ์  

2. การเขา้ทรงประเภทเทพ เป็นการเขา้ทรงที่เจา้ที่มาจับทรงจะเป็นเจา้พ่อ เจา้แม่                         
องคก์ุมารทอง ยักษ์ หรือกษัตริย ์ขุนนาง แม่ทพั นายกองของไทยหรือของชาติอ่ืนที่เคยมีชีวิตและ           
มีชื่อเสียงอยู่ในอดีต โดยมีชื่อเรียกซ า้กนั หรือต่างกนับา้ง ผูท้ี่เป็นรา่งทรงประเภทเทพนีส้ว่นใหญ่จะ 
แต่งกายทรงไทยโบราณและเสือ้ผา้จะมีสีฉดูฉาด เช่น สีแดง สีเขียว และสีชมพ ูเป็นตน้ 
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3. การเขา้ทรงประเภทจีน เป็นการเขา้ทรงที่เจา้มาจับทรงเป็นเจา้จีน เช่น เจ้าแม่
กวนอิม เซียนซือ กวนอู เห้งเจีย และตั๊กม้อ เป็นตน้ ส าหรบัภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาจีน  
ซึ่งแสดงออกโดยการพดูหรือเขียนเป็นภาษาจีน ผูท้ี่เป็นร่างทรงประเภทจีนนีส้่วนใหญ่จะแต่งกาย
ดว้ยเสือ้ผา้ทรงจีนสีขาว ที่ส  าคญัคือสว่นใหญ่จะสวมหมวกจีน 

บางครัง้พบว่ามี ประเภทผสม หมายถึงการที่ร่างทรงมีเจา้ที่เป็นทั้ง 2 หรือ 3 ประเภท
ขา้งตน้มาเขา้ทรงในรา่งทรงของตนดว้ย  

ผูว้ิจัยพบว่า การเขา้ทรงเจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อกุมภกัณฑเ์ป็นการเขา้ทรงประเภท
เทพ เห็นไดจ้ากการแต่งกายทรงไทยโบราณและเสือ้ผา้มีสีฉดูฉาด กลา่วคือรา่งทรงเจา้พ่อพระราม
สวมเสื ้อและนุ่งผ้าสีเขียว ขณะที่ร่างทรงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์สวมเสื ้อสีแดงและนุ่งผ้าสีเขี ยว 
สอดคลอ้งกับสีกายของตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ การเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้เป็น 
การเขา้ทรงประเภทจีน เห็นไดจ้ากการพดูและเขียนเป็นภาษาจีน ชุดที่สวมใสร่วมถึงหมวกจีนเป็น
ลกัษณะที่สงัเกตเห็นไดช้ดัเจน 

ลกัษณะร่วมของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเรื่องรามเกียรติ์ คือ การบวงสรวงเจา้พ่อ 
ซึ่งพบในทุกพิธีกรรม มีรูปแบบเป็นการบวงสรวงถวายเครื่องสงัเวยแด่เจา้พ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ศาลประจ าปีและขอใหช้่วยปกป้องคุม้ครองคนในชุมชน นอกจากนัน้  ในอดีตทุกศาลจะมีร่างทรง
เป็นคนกลางสื่อสารระหว่างเจ้าพ่อกับคนในชุมชน แต่ปัจจุบันพบเพียง 3 พิ ธีกรรม คือ  
งานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา งานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์
จงัหวดัสระบรุี และงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร  

ผูว้ิจยัยงัพบลกัษณะร่วมของพิธีกรรมการนับถือตัวละครประเภทพระ คือ การแห่เจว็ดคู่ 
ซึ่งพบในทุกพิธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม-พระลกัษณ์ เจว็ดคู่ดังกล่าวเป็นสญัลกัษณ์แทน
เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อพระลกัษณ ์ในทุกพิธีกรรมยงัใชส้ีเขียวและสีเหลืองเป็นสญัลกัษณแ์ทน
เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อพระลกัษณต์รงกนัอีกดว้ย  

ขณะที่พิธีกรรมการนบัถือตวัละครประเภทยกัษ์มีรูปแบบของพิธีกรรมแตกต่างกนั ดงัพบ
ในงานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมุทรสาคร มีการแห่เจว็ดและปิดทองเจว็ดเจา้พ่อ 
ขณะที่ในงานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์จงัหวดัสระบุรี มีการแห่เจา้พ่อและการเขา้ทรง พิธีกรรม              
การนบัถือตวัละครประเภทลิงมีรูปแบบของพิธีกรรมแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั ดงัพบว่างานประจ าปี              
ปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร จังหวดัสมุทรสงคราม เป็นพิธีกรรมเดียวที่มีการแห่เจว็ดและปิดทอง
เจว็ดเจา้พ่อ 
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กล่าวโดยสรุป ในบทนี ้ผู ้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ในสงัคมไทย ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ถือปฏิบติัในระดับชุมชนรวมทัง้สิน้ 9 พิธีกรรม ผูว้ิจัยได้
วิเคราะหแ์ละตีความสญัลกัษณท์ัง้วัตถุสญัลกัษณแ์ละพฤติกรรมสญัลกัษณท์ี่ปรากฏในพิธีกรรม 
วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์ติความเชื่อที่ปรากฏในพิธีกรรม พบว่ามีทัง้ความเชื่อดัง้เดิม พทุธศาสนา 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและธรรมเนียมจีน ตลอดจนวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหรู์ปแบบของพิธีกรรม
จากความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีอารกัษ์ พบว่ามี 6 รูปแบบ คือ การบวงสรวง การแห่เจว็ด  
การแห่เจา้พ่อ การปิดทองเจว็ด การสรงน า้เจว็ดและการเขา้ทรง 
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บทที ่5 
บทบาทของพธิีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นสังคมไทย 

ในบทนี ้ผูวิ้จยัจะไดก้ล่าวถึงบทบาทของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์

ในสงัคมไทย จากการวิเคราะหข์อ้มลูพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย 
พบว่ามีบทบาทแบ่งได้ 2 ระดับ คือบทบาทในระดับชุมชน แบ่งเป็น  6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการ
ปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน 2. ด้านการปัดเป่าโรคระบาดออกจากชุมชน 3. ด้านการรักษา 
แหล่งน า้ของชมุชน 4. ดา้นการสรา้งความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของคนในชมุชน 5. ดา้นการแสดง 
อัตลกัษณ์ของกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีน และ 6. ดา้นการสรา้งความบนัเทิงใหแ้ก่คนในชุมชน และ
บทบาทในระดับบุคคล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1. ดา้นการเป็นที่พึ่งทางใจ 2. ด้านการประกอบ
อาชีพ 3. ดา้นการรกัษาโรค และ 4. ดา้นการใหโ้ชคลาภ 

5.1 บทบาทในระดับชุมชน 
บทบาทของพิธีกรรมในระดับชุมชนแบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการปกป้องคุม้ครอง 

คนในชุมชน 2. ดา้นการปัดเป่าโรคระบาดออกจากชุมชน 3. ดา้นการรกัษาแหล่งน า้ของชุมชน  
4. ดา้นการสรา้งความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของคนในชุมชน 5. ดา้นการแสดงอตัลกัษณข์องกลุ่ม
คนไทยเชือ้สายจีน และ 6. ดา้นการสรา้งความบนัเทิงใหแ้ก่คนในชมุชน   

5.1.1 ด้านการปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน 
การแห่ เจว็ดหรือการแห่ เจ้าพ่อรอบชุมชนบ่งบอกถึงอ านาจของผีอารักษ์ใน  

การปกป้องคุม้ครองชมุชนนัน้ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดสิ่งอปัมงคลหรือภยัพิบติั ดงัพบในการแห่เจว็ดเจา้พ่อ
พระราม-พระลกัษมณแ์ละสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ต่างๆ ของคนในชุมชนบางปลา การแห่เจว็ดเจา้พ่อหนุมาน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของคนในชุมชนย่ีสาร การแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระรามของ
คนในชุมชนบางซ่อน การแห่เจว็ดเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ในชุมชนบางเกลือ การแห่เจว็ด 
พ่อคุณโขนไปรบัเจว็ดพ่อคุณน้อยเพื่อมาร่วมงานประจ าปีและการแห่เจว็ดทั้งสองข้ามคลอง  
สนุขัหอนของคนในชุมชนบา้นบ่อ สะทอ้นถึงการขออ านาจของเจา้พ่อใหช้่วยปกปักรกัษาชมุชนให้
เป็นปกติสขุ 
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ภาพประกอบ 312 การแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณร์อบเกาะบางปลา 

 

ภาพประกอบ 313 การแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระรามที่ชมุชนบางซ่อน 

 

ภาพประกอบ 314 การแห่เจว็ดพ่อคณุโขนที่ชมุชนบา้นบ่อ 
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ภาพประกอบ 315 การแห่เจว็ดพ่อปู่ หนมุานในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม เพชรบรุี และราชบรุี 

ที่ชุมชนพระพทุธบาทมีการแห่เจา้พ่อ คือร่างทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑแ์ละเจา้พ่อบริวาร              
ในพื ้นที่ ส  าคัญ ของต าบลพระพุทธบาท ผ่ านสถานที่ ราชการและสถานที่ ส  าคัญ  เช่ น  
วดัพระพุทธบาทและศาลเจา้พ่อเขาตก แสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของเจา้พ่อที่ช่วยปกป้องคุม้ครอง
คนในต าบลพระพทุธบาทดว้ย  

 

 

ภาพประกอบ 316 การแห่เจา้พ่อกมุภกณัฑใ์นพืน้ที่ชมุชนพระพทุธบาท 

จากพฤติกรรมสัญลักษณ์การแห่เจว็ดและการแห่เจ้าพ่อดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความหมายของการขอใหส้ิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครองคนในชมุชน ผูวิ้จยัพบว่าเมื่อขบวน
แห่เคลื่อนผ่านจุดใด ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะวางเครื่องเซ่นไหว้ หรือจุดธูปบูชา บางบ้านเตรียม
พวงมาลยัส าหรบัคลอ้งหรือแขวนที่เจว็ด ขณะที่บางบา้นจดุประทดัเพื่อเป็นการตอ้นรบัเจา้พ่อที่ได้
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ผ่านมาปกปักรักษาและให้การคุ้มครอง ร่างทรงเจ้าพ่อยังประพรมน ้ามนต์ หรือเจิมแป้งแก่
ผูเ้ขา้รว่มพิธีกรรมตลอดเสน้ทาง 

ในพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อมัจฉาณุ มีการปักเขตแดนด้วยเสาทีกงเต็ง ซึ่งเป็นเสา  
ไมไ้ผ่ตามธรรมเนียมจีนของเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้รอบปรมิณฑลพิธี รวม 5 จดุ คือ ที่มมุทิศทัง้ 4 และ
ดา้นหนา้ของศาลแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการระบเุขตการปกปอ้งคุม้ครองผูร้ว่มพิธี  

นอกจากนี ้ยังอาจพิจารณาได้ว่าการเชิญธงเจ้าพ่อขึน้สู่ยอดเสาในบริเวณพื ้นที่
พิธีกรรมก็มีนยัยะสื่อถึงปริมณฑลของการจดัพิธีกรรมและเป็นสญัลกัษณข์องการปกป้องคุม้ครอง
ในอาณาบริเวณนั้นๆ ด้วย ดังปรากฏในงานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์ที่ชุมชน 
บางเกลือ และงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณุที่ชุมชนบา้นรางโคกขาม ธงสีเขียวและเหลืองแทน
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ และธงสีแดง เหลือง เขียว ใจกลางผืนธงเขียนรูปมัจฉานุแทนเจา้พ่อ
มจัฉาณจุึงสื่อถึงการปกปอ้งคุม้ครองคนในพืน้ที่นัน้ 
 

   

ภาพประกอบ 317 ธงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณท์ี่เชิญขึน้สูย่อดเสาในวนัแรกของงาน 
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ภาพประกอบ 318 ธงเจา้พ่อมจัฉาณทุี่เชิญขึน้สูย่อดเสาในวนัแรกของงาน 

เรื่องเล่าอภินิหารของเจ้าพ่อเช่นที่บ้านยี่สารเล่าว่าในอดีตชาวบ้านจะบนบาน  
ศาลกล่าวขอพ่อปู่ หนุมานใหช้่วยปกป้องคุม้ครองใหร้อดชีวิตจากโจรผูร้า้ยหรือเสือต่างๆ เมื่อโจร
ผูร้า้ยหรือเสือต่างๆ เขา้มาในพืน้ที่ กลบัไม่พบว่ามีคนอยู่อาศัย คลา้ยกบัว่าพ่อปู่ หนุมานช่วยซ่อน
ชมุชนใหค้นภายนอกไม่สามารถมองเห็นได ้นบัว่าเป็นเรื่องเล่าที่เนน้ย า้และสนบัสนนุการประกอบ
พิธีกรรมประจ าปีเพื่อใหเ้จา้พ่อปกป้องคุม้ครองคนในชุมชนยี่สารสืบมา หรือคติความเชื่อของชาว
พระพทุธบาทที่ว่า ตอ้งแห่เจา้พ่อกุมภกณัฑ ์ไม่เช่นนัน้ไฟจะไหมต้ลาด ซึ่งเคยเกิดเหตกุารณไ์ฟไหม้
ตลาดเมื่อหลายสิบปีก่อน ผูว้ิจยัพบว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสนบัสนุนบทบาทของการจดัพิธีกรรมเพื่อช่วย
ปกปอ้งคุม้ครองคนในชมุชนอีกทางหนึ่งดว้ย 

บทบาทด้านการปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนเป็นบทบาทที่ เด่นชัดที่สุดขอ ง 
พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ เนื่องจากสะท้อนผ่านพฤติกรรมสัญลักษณ์ที่
ปรากฏร่วมกัน คือ การแห่เจว็ด (เจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์ พ่อคุณโขนและเจ้าพ่อหนุมาน)  
การแห่เจา้พ่อ (เจา้พ่อกุมภกัณฑ)์ การปักเขตแดน (เจา้พ่อมัจฉาณุ) และการเชิญธงเจา้พ่อขึน้สู่
ยอดเสา (เจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์และเจ้าพ่อมัจฉาณุ) ในพื ้นที่พิ ธีกรรม ตลอดจนการ 
เวียนเทียนบายศรี เพื่อบนัดาลสวสัดิมงคลและปกป้องคุม้ครองผูร้่วมพิธี ซึ่งพบในพิธีกรรมที่ชุมชน
บางเกลือ แสดงถึงการสรา้งความรูส้กึมั่นคงและปลอดภยัใหแ้ก่คนในชมุชน 
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ภาพประกอบ 319 การเวียนเทียนบายศรีที่ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพื่อบนัดาลสวสัดิมงคลและปกป้องคุม้ครองผูร้ว่มพิธี 

5.1.2 ด้านการปัดเป่าโรคระบาดออกจากชุมชน  
เป็นบทบาทที่ปรากฏในพิธีกรรมที่จัดในช่วง พ.ศ. 2564 พบที่ชุมชนบางปลา  

จังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านที่ชุมชน  
บางปลาไดร้่วมกนัถวายเครื่องสงัเวยและบนบานขอใหเ้จา้พ่อพระราม-พระลกัษมณช์่วยขบัไล่โรค
ระบาดออกจากชุมชน เนื่องจากในชุมชนบางปลามีผู้ป่วยติดเชือ้และคาดว่าจะแพร่ระบาดใน
ชุมชน ประกอบกับที่วัดบางปลาซึ่งเป็นที่ตัง้ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณเ์ป็นพืน้ที่รบับริจาค
ขา้วปลาอาหารและสิ่งของเพื่อแจกจ่ายแก่คนในชุมชนในสถานการณโ์รคระบาด พืน้ที่ดงักล่าวเป็น
ที่รวมคน จึงมีความเสี่ยงสูง เช่นเดียวกบัที่ชุมชนบางเกลือ ร่างทรงเจา้พ่อสื่อสารว่าตอนนีเ้กิดโรค
ห่าระบาด ขอใหช้าวบา้นใชช้ีวิตอย่างระมัดระวงั ชาวบา้นที่มาร่วมพิธีเชื่อว่าการจดังานบวงสรวง
ไหวค้รูใน พ.ศ. 2564 นี ้จะท าใหเ้จา้พ่อมาช่วยปัดเป่าโรคระบาดออกจากชุมชน ผูว้ิจัยสงัเกตว่า 
นอกจากจะบนบานต่อเจา้พ่อแลว้ ผูจ้ัดพิธีใน พ.ศ. 2564 ของชุมชนบางปลาและชุมชนบางเกลือ
ยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามมาตรการของรฐัอย่างเครง่ครดัดว้ย 
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ภาพประกอบ 320 ชาวบา้นบางปลาบนบานเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
ใหช้่วยขบัไลโ่รคระบาดออกจากชมุชน 

 

ภาพประกอบ 321 รา่งทรงแจกยนัตเ์จา้พ่อพระรามแก่อสม. ที่มาปฏิบติัหนา้ที่ตรวจคดักรอง 
ผูร้ว่มพิธีสะทอ้นการขออ านาจเจา้พ่อใหช้่วยขบัไลโ่รคระบาดออกจากชมุชน 
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5.1.3 ด้านการรักษาแหล่งน ้าของชุมชน  
เป็นบทบาทที่พบในพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อกุมภณัฑท์ี่ชุมชนพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี พิธีกรรมดงักล่าวก าหนดจดัในวนัลอยกระทงของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงเจา้พ่อในช่วงเชา้ 
ช่วงบ่ายมีการแห่เจา้พ่อ และในช่วงค ่า คนในชุมชนพระพุทธบาทจะมารวมตวักนัที่หว้ยมะลิ หรือ
คลองกมุภกณัฑท์ดน า้ เพื่อลอยกระทงเป็นประจ าทกุปี การลอยกระทงสะทอ้นความหมายของการ
บชูาสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในแหลง่น า้ ทัง้ยงัเชื่อมโยงเร่ืองกมุภกรรณทดน า้กบัเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์สิ่งศกัดิส์ิทธิ์

ที่คอยดูแลรกัษาหว้ยมะลิ การลอยกระทงในวันดังกล่าวจึงเป็นการสรา้งส านึกการรกัษาแหล่งน า้
ของชุมชน รกัษาระบบนิเวศทางน า้ของชุมชน ให้มีความสะอาดและปลอดภัย เนื่องจากน า้ใน  
หว้ยมะลินีเ้ป็นน า้ที่คนในชุมชนพระพุทธบาทใชใ้นการอุปโภคและบริโภค ปัจจุบนัเทศบาลเมือง
พระพทุธบาทเป็นหน่วยงานที่ดแูลรกัษาหว้ยมะลิและคอยก าจดัขยะหลงัเสรจ็สิน้งาน  

 

 

ภาพประกอบ 322 การลอยกระทงในตอนค ่าที่หว้ยมะลิหรือคลองกมุภกณัฑท์ดน า้ 

ในอดีตมีการลอยเรือหงส์ในน ้าด้วย เรือหงส์นี ้เป็นเรือที่ผ่านการท าพิธีบวงสรวง  
เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์และน าออกแห่ในขบวนแห่เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ จึงเปรียบเสมือนกา รบูชา 
สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ในแหล่งน า้ ขณะท่ีในปัจจุบนัไม่ไดน้ าไปลอยในน า้แลว้ แต่ตัง้เป็นเคร่ืองสกัการะอยู่ท่ี 
รมิหว้ยมะลิ เพื่อสื่อถึงความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้พ่อกบัแหลง่น า้ของชมุชน 
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5.1.4 ด้านการสร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในชุมชน  
การจัดพิธีกรรมของชุมชนเป็นการแสดงออกถึงความพรอ้มเพรียง ความปรองดอง 

ความร่วมมือร่วมใจกนั ก่อใหเ้กิดความสามคัคีกลมเกลียวเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของคนในชุมชน 
สิ่งที่คนในชุมชนอาจเคยบาดหมาง ทะเลาะเบาะแวง้หรือขุ่นเคืองใจก็อาจทุเลาเบาบางลงไดจ้าก
การรว่มพิธีกรรม  

ขัน้ตอนต่างๆ ของพิธีกรรมแสดงใหเ้ห็นพลงัสามัคคีของคนในชุมชน โดยเฉพาะการ
ร่วมขบวนแห่ การผลัดเปลี่ยนกันอัญเชิญเจว็ด เช่นที่ชุมชนบางปลาเป็นการแห่เจว็ดรอบเกาะ 
บางปลาซึ่งมีระยะทางค่อนขา้งไกล ขบวนแห่เริ่มตัง้แต่ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. กลบัมาถึงศาล
ที่เป็นจุดตัง้ตน้ขบวนในเวลาประมาณ 18.00 น. ตอ้งมีผูค้อยผลดัเปลี่ยนอัญเชิญเจว็ดและผูร้่วม
ขบวนจ านวนมาก การแห่เจว็ดของชุมชนยี่สาร ชุมชนบา้นบ่อ ชุมชนบางซ่อน และการแห่เจา้พ่อ
ของชมุชนพระพทุธบาทก็แสดงใหเ้ห็นพลงัสามคัคีของคนในชมุชนเช่นเดียวกนั  

การปะทะสังสันทน์และหลอมรวมคนทุกเพศทุกวัยในพืน้ที่พิธีกรรม พืน้ที่โรงทาน 
หรือแมแ้ต่พืน้ที่จัดแสดงมหรสพยงัอาจถือไดว้่าเป็นการหลอมรวมศรทัธาและความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียวกนัของคนในชมุชนดว้ย 

ผู้วิจัยยังพบว่าในหลายพิธีกรรม ผู้ร่วมพิธีจะสวมเสือ้มีข้อความระบุว่าเป็นศิษย์ 
เจา้พ่อ แสดงถึงการปวารณาตัวเป็นศิษยข์องเจา้พ่อและแสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกันของ
คนในชมุชน เพื่อรว่มกนัด าเนินพิธีกรรมประจ าปีใหส้  าเรจ็ลลุว่ง 

 

 

ภาพประกอบ 323 ศิษยเ์จา้พ่อพระราม-พระลกัษมณท์ี่ชุมชนบางปลา จงัหวดัสมทุรปราการ  
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ภาพประกอบ 324 ศิษยพ์่อคณุโขนที่ชมุชนบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

ภาพประกอบ 325 ศิษยพ์่อคณุโขนที่ชมุชนบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร 

   

ภาพประกอบ 326 ศิษยเ์จา้พ่อมจัฉาณทุี่ชมุชนบา้นรางโคกขาม 
จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ภาพประกอบ 327 ศิษยเ์จา้พ่อมจัฉาณทุี่ชมุชนบา้นรางโคกขาม 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

การเปียของเซ่นไหวใ้นพิธีกรรมที่ศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุและศาลเจา้พ่อหนุมาณเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน เนื่องจากเป็นการรวมเครือญาติ  
ทัง้จากสายตระกลูเดียวกนัและจากต่างสายตระกลูใหม้าท ากิจกรรมที่ศาลเจา้รว่มกนั 

ผู้วิจัยยังพบว่า หลายชุมชนตั้งโรงทานเลีย้งอาหารแก่ผู้ร่วมพิธี บางชุมชนลงมือ
ท าอาหารกนัเอง ขณะที่บางชมุชนสั่งอาหารที่ท าส าเรจ็มา แต่ก็ใชเ้วลาร่วมกนัในการจดัแบ่งอาหาร 
และรบัประทานอาหารร่วมกนั พืน้ที่โรงทานในงานประจ าปีของศาลต่างๆ จึงแสดงถึงความร่วมไม้
รว่มมือและความสามคัคีปรองดองของคนในชมุชน  

นอกจากนั้น ยังอาจพิจารณาไดว้่าพืน้ที่พิธีกรรมเป็นที่หลอมรวมผูค้นหลากหลาย
ชาติพันธุ์ เช่น คนไทย คนจีน คนลาว คนมอญ ทั้งที่เป็นคนทอ้งถิ่นและคนที่อพยพเขา้มาใหม่ให้
รูส้ึกเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพืน้ที่พิธีกรรม เน่ืองจากเคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ชมุชนรว่มกนัอีกดว้ย 

5.1.5 ด้านการแสดงอัตลักษณข์องกลุ่มคนไทยเชือ้สายจีน  
บทบาทดังกล่าวเห็นได้จากงานประจ าปีศาลเจ้าพ่อหนุมาณ กรุงเทพมหานคร  

เจา้พ่อหนุมาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพนับถือของคนไทยเชือ้สายจีนในพืน้ท่ีตัง้แต่อดีต แมว่้าคน
ในพืน้ที่ละแวกศาลบางส่วนจะยา้ยที่อยู่อาศัยออกไปภายนอกชุมชนแลว้ เนื่องจากสภาพพืน้ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็และชมุชนเล็กเกินกว่าครอบครวัจะอาศยัอยู่รวมกนัแบบเดิมได ้เมื่อถึง
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งานประจ าปีคนในชุมชนจะส่งข่าวถึงกันในกลุ่มผูน้ับถือเจา้พ่อ ทั้งผูท้ี่ยังอาศัยอยู่ในละแวกศาล
และผูท้ี่ยา้ยออกไปภายนอกชมุชน ผูน้บัถือเจา้พ่อจะเดินทางมารว่มงานที่ศาลเป็นประจ าทกุปี  

ชาวบา้นที่นับถือเจา้พ่อส่วนใหญ่เล่าตรงกนัว่าไม่เคยมีความคิดที่จะอญัเชิญเจา้พ่อ
ไปอยู่ที่อ่ืน เนื่องจากท่านเป็นเทพยดาอารกัษ์พืน้ที่นี ้จึงตอ้งมาไหวท้ี่นี่ ผูว้ิจยัสงัเกตว่าผูม้าร่วมพิ ธี
ส่วนใหญ่มาเป็นครอบครวั โดยลูกหลานจะเป็นคนพาผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มาไหว ้ทัง้ยังคอยช่วยจัดเตรียม
ของเซ่นไหวเ้ป็นชุดส าหรบัไหวต้ามจุดต่างๆ เช่น ที่เสาฟ้าดิน ที่แท่นหนา้รูปเคารพเจา้พ่อ ที่ต่ีจูเอีย้ 
เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความกตัญญูของลูกหลานต่อญาติผูใ้หญ่และยังถือเป็นการปลูกฝังการ 
นบัถือเจา้พ่อแก่ลกูหลานทางออ้มดว้ย  

ผูว้ิจัยพบว่าการมาร่วมงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนุมาณยังเป็นการสานสมัพันธ์ใน
กลุ่มคนไทยเชื ้อสายจีนที่เคารพนับถือเจ้าพ่อร่วมกัน มาร  าลึกความหลังครั้งอดีตของชุมชน  
มาไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ มารบัประทานอาหารร่วมกัน ผู้วิจัยสังเกตว่าผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นอาม่าจะ
สนทนากันดว้ยภาษาจีนแต้จิ๋วด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าเจา้พ่อหนุมาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ียึดโยง
ความสมัพันธข์องคนไทยเชือ้สายจีนในพืน้ที่นีแ้ละในงานประจ าปีก็เป็นพืน้ที่แสดงอัตลกัษณข์อง
คนไทยเชือ้สายจีนที่แสดงออกผ่านภาษา การเซ่นไหว ้และของเซ่นไหว ้เช่น อาหารที่น ามาถวาย 
กระดาษเงินกระดาษทอง การเชิดสิงโตถวายเจา้พ่อ และการร  าลึกถึงความทรงจ าในพืน้ที่แต่ครัง้
อดีต 
 

 

ภาพประกอบ 328 การพบปะกนัของคนไทยเชือ้สายจีนในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนุมาณ  
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5.1.6 ด้านการสร้างความบันเทงิให้แก่คนในชุมชน   
บทบาทดงักล่าวปรากฏในทุกพิธีกรรม ที่เห็นเด่นชัดคืองานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อ

พระราม-พระลกัษมณ์ จังหวัดสมุทรปราการ และงานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์จังหวัดสระบุรี 
เนื่องจากช่วงเวลาของการจดัพิธีกรรมเป็นช่วงเทศกาลรื่นเรงิประจ าปี งานแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-
พระลักษมณ์ตรงกับวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ คือวันที่  15 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็น  
วันมหาสงกรานตต์ามคติภาคกลาง และถือเป็นช่วงเวลาขึน้ปีใหม่ไทยดว้ย การบวงสรวงเจา้พ่อ
พระราม-พระลักษมณ์ในวันดังกล่าวจึงเสมือนกับการบวงสรวงผีบรรพบุรุษในคราวเดียวกัน  
งานบวงสรวงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ตรงกับวันลอยกระทง คือวันขึน้  15 ค ่า เดือน 12 ของทุกปี  
เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานรื่นเริงและผ่อนคลายจากความกังวลและความตึงเครียดใน
ชีวิตประจ าวนั  

พืน้ที่ของพิธีกรรมจึงมีความพิเศษที่ท าให้ชาวบ้านได้ปลดปล่อย เห็นได้จากการ  
รอ้งร  าในขบวนแห่และการผ่อนคลายจากการชมมหรสพ ชาวบา้นสว่นใหญ่เล่าว่าในอดีตจะเฝา้รอ
งานประจ าปีศาลเจา้พ่ออย่างใจจดใจจ่อ เพราะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและท าใหม้ีความสุข 
เพลิดเพลินจากการไดช้มมหรสพ ปัจจุบันพบว่าแต่ละชุมชนยังคงจัดมหรสพรื่นเริง ไดแ้ก่ ละคร
ชาตรีและลิ เกที่ ชุมชนบางปลา ละครชาตรีที่ ชุมชนบ้านบ่อ ลิ เกและวงดนตรีสดที่ ชุมชน  
บา้นรางโคกขาม หนังกลางแปลงที่ชุมชนวุฒากาศ 40 ละครชาตรีและหนังกลางแปลงที่ชุมชน  
ยี่สาร ผูว้ิจยัสงัเกตว่าในขบวนแห่เจว็ดหลายแห่งยงันิยมว่าจา้งวงดนตรีสดมาบรรเลง เนื่องจากให้
เสียงดงักระหึ่ม ปลกุเรา้ความสนกุสนานครืน้เครงไดเ้ป็นอย่างดี 

 

ภาพประกอบ 329 การแสดงละครชาตรีของคณะขนันาค ทศันศิลป์ ในงานประจ าปี 
ปิดทองศาลพ่อคณุโขน 
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ภาพประกอบ 330 การแสดงลิเกของคณะสายธาร นิยมศิลป์ ในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

ผูว้ิจยัพบว่าบทบาทในระดบัชมุชนสว่นใหญ่ของพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์สอดคล้องกับที่ปรานี  วงษ์เทศ (2530: 12-19) วิเคราะห์บทบาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเทศกาลและพิธีกรรมในวันสงกรานตไ์ว ้คือ ประการแรก มีอิทธิพลต่อวฒันธรรม
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นดา้นจิตใจ เนื่องจากเป็นโอกาสไดท้ าบุญท าทาน ชาวบา้นจะมีอารมณดี์ 
ยิม้แยม้แจ่มใส เพราะไดพ้กัเหนื่อยจากงานและไดเ้ล่นสนุกเป็นเวลานานที่สดุในรอบปี ประการที่ 2 
รกัษาความสมัพนัธ์ของคนในสังคมทุกระดับ  เช่น ผู้ใหญ่-ผูน้้อย เพศชาย-เพศหญิง พระสงฆ์-
ฆราวาส มีลกัษณะอะลุม้อลว่ย ไม่เครง่เช่นในภาวะปกติ รวมถึงความสมัพนัธข์องชาวบา้นระหว่าง
หมู่บา้นขา้งเคียง และประการที่ 3 สะทอ้นใหเ้ห็นจิตส านึกที่มนุษย์ย่อมตอ้งมีความผูกพนั ความ
จงรกัภกัด ีหรือประวตัิของเผ่าพนัธุ์ในอดตี เชือ่มความสมัพนัธ์ของผูค้นในปัจจุบนัเขา้กบัอดีต และ
เชื่อมปัจเจกบุคคลเขา้กับกลุ่มหรือชุมชนส่วนรวม ดว้ยเชื่อว่าการปฏิบัติตามที่บรรพบุรุษท ามา 
จะน าความปกติสขุและความมั่นคงสมบรูณใ์หแ้ก่หมู่บา้นได ้

5.2 บทบาทในระดับบุคคล  
บทบาทของพิธีกรรมในระดับบุคคลแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านการเป็นที่พึ่งทางใจ  

2. ดา้นการประกอบอาชีพ 3. ดา้นการรกัษาโรค และ 4. ดา้นการใหโ้ชคลาภ 
5.2.1 ด้านการเป็นทีพ่ึ่งทางใจ 

การจัดพิธีกรรมบวงสรวงตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์มีบทบาทในระดับ
บคุคลคือการเป็นท่ีพึ่งทางใจแก่ผูร้่วมพิธี คนในชมุชนมีความเชื่อถือในอ านาจศกัดิส์ิทธิ์ของเจา้พ่อ 
และเชื่อว่าเจา้พ่อสามารถดลบันดาลและตอบสนองความตอ้งการทางใจของตนได ้จึงเขา้ร่วม
พิธีกรรมที่จดัขึน้ประจ าปี มีทัง้การขอพรและการบนบานศาลกลา่วเจา้พ่อ  
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หลายชุมชนเชื่อว่า หากจดัประเพณีในระยะหวัเลีย้วหวัต่อของชีวิต เช่นการบวชนาค 
คนในชุมชนจะตอ้งมาบอกกล่าวแก่เจา้พ่อท่ีศาลในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีพึ่งทางใจดว้ย เช่นที่ชุมชน
บางปลา ชมุชนบางซ่อน ชมุชนบา้นบ่อ ชมุชนบา้นรางโคกขาม ชมุชนยี่สาร ชมุชนพระพทุธบาท 

ผู้วิจัยยังพบว่าในค ารอ้งประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อหลายแห่งยังปรากฏ  
ค าเรียกเจา้พ่อและค าวิงวอนขอพรเจา้พ่อในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูเ้ป็นท่ีพึ่งทางใจของคนในชุมชน 
เช่น 

บทรอ้งเชิญ ละครชาตรีคณะสุดประเสริฐ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการในพิธีบวงสรวงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณท์ี่ศาล กลา่วว่า 
 

- พ่อพระราม พ่อพระลกัษมณ ์พ่อเจา้ขา  วนันีล้กูเชิญมา เถิดพ่อมา (ทวน) 
- ละครจะร  าถวาย     พ่อมาช่วยอวยชยัใหล้กูสวสัดี (ทวน) 

 

บทร้องประกอบพิ ธีกรรมที่ศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์  ต าบลบางเกลือ  
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยวงหวัไม ้กลา่วว่า 
 

- ว่าองคพ์่อลกัษณร์ามมาช่วยเหลือ  ท่านก็อยู่บางเกลือมานานหลาย (ทวน) 
ว่าใหพ้่อท่านหรือว่ารกัษา   ลกูหลานเทวามีมากมาย (ทวน) 
- องคพ์่อลกัษณร์ามท่านก็แน่นอน   ท่านก็ไดป้ระทานพรเจรญิชยั (ทวน) 
มาสง่มาเสรมิในวนันี ้    ต่อไปโชคดีกนัทกุคนไป (ทวน) 
ขอใหห้ายทกุขห์รือว่าหายโศก    ขอใหห้ายโรคหรือว่าหายภยั (ทวน) 
ขอใหท้ ามาคา้ขึน้    ขอใหย้ั่งยืนกนัหรือตลอดไป (ทวน) 
 

ค ารอ้งในบทประกอบพิธีกรรมขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าคนในชุมชนผูกพันกับเจา้พ่อ 
ในฐานะเป็นที่พึ่งที่เคารพอย่างแน่นแฟ้น นอกจากนัน้เมื่อประสบปัญหาในชีวิตหรือหาทางออก
ไม่ได ้ชาวบา้นยงัยดึถือเจา้พ่อเป็นที่พึ่งทางใจ  

การน าเจว็ดเจา้พ่อแตะที่ศีรษะหรือการเจิมที่หนา้ผากหรือศีรษะชาวบ้านดังพบใน
หลายพิธีกรรมยงัเป็นสิ่งที่แสดงถึงบทบาทดา้นการเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชมุชนอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 331 การน าเจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ แตะที่ศีรษะเสมือนเจา้พ่ออวยชยัใหพ้รแก่ชาวบา้น 

 

ภาพประกอบ 332 ผูอ้ญัเชิญเจว็ดพ่อคณุโขนแตะที่เจว็ดแลว้เจิมที่ศีรษะชาวบา้น 
เสมือนเจา้พ่ออวยชยัใหพ้รแก่ชาวบา้น 

5.2.2 ด้านการประกอบอาชีพ  
เป็นบทบาทที่ปรากฏในหลายพิธีกรรม จากการนบัถือเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณท์ี่

ชุมชนบางปลา ผูว้ิจยัพบว่าชาวบา้นบางปลานิยมขอพรเจา้พ่อใหห้าปลาและขายปลาไดม้ากเป็น
พิเศษ ชาวบา้นเล่าว่าในอดีตตอ้งพายเรือไปขายปลาถึงตลาดท่าเตียน เมื่อพายเรือผ่านบริเวณ
หน้าศาลจะวักน ้าตรงนั้นประพรมในเรือ ขอเจา้พ่อบันดาลให้ขายปลาในเรือได้หมด ลักษณะ
ดังกล่าวเหมือนกับการนับถือเจา้พระรามของชาวบ้านในชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ ที่จะวัก
น า้หนา้ศาลมาประพรมในเรือ เพื่อวิงวอนขอเจา้พ่อใหข้ายสินคา้ในเรือไดห้มด เป็นความเชื่อถือที่
แสดงถึงวิถีชีวิตรมิน า้และการสญัจรทางเรือท่ีสมัพนัธก์บัสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ไดเ้ป็นอย่างด ี
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ผูว้ิจัยยังพบว่าชาวบา้นในชุมชนบา้นรางโคกขามที่นับถือเจา้พ่อมัจฉาณุนิยมน าธง
เจา้พ่อมัจฉาณุที่ผ่านพิธีกรรมแลว้ไปปักที่วงักุง้ วงัหอย หรือประตูน า้ เชื่อว่าเจา้พ่อจะช่วยเรียกกุง้ 
หอย ปู ปลา เขา้วัง ท าใหจ้ับสัตวท์ะเลได้มากเป็นพิเศษ ชาวประมงในบริเวณดังกล่าวยั งนิยม
แขวนธงเจา้พ่อมัจฉาณุบนเรือเมื่อออกทะเลไปท ามาหากิน เป็นเครื่องหมายสื่อถึงความโชคดีและ
เชื่อว่าท าใหจ้บัสตัวท์ะเลไดม้ากดว้ย ที่ชุมชนยี่สาร ชาวบา้นที่นบัถือเจา้พ่อหนุมานก็มกัน าน า้มนต์
ที่ไดจ้ากพิธีกรรมมาใสว่งักุง้ เชื่อว่าจะท าใหม้ีจ  านวนกุง้ในวงัมากเป็นพิเศษดว้ย 
 

   

ภาพประกอบ 333 ชาวบา้นในชมุชนบา้นรางโคกขามนิยมปักธงเจา้พ่อมจัฉาณทุี่วงักุง้ 
เชื่อว่าจะท าใหไ้ดกุ้ง้มากเป็นพิเศษ  

นอกจากนัน้ ยงัมีความเชื่อว่าใหน้ าน า้มนตท์ี่ไดจ้ากพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อประจ าปี
มาประพรมเครื่องมือเครื่องใชใ้นการท ามาหากินจะท าให้ได้ผลผลิตมาก เช่นที่ชุมชนบางปลา 
ชาวบ้านจะน าน ้าที่รองเจว็ดกลับมาประพรมอุปกรณ์จับสัตว์น ้าที่บ้าน เช่นเดียวกับที่ชุมชน  
บา้นรางโคกขามที่นับถือเจา้พ่อมจัฉาณุก็จะน าน า้มนตท์ี่ไดจ้ากพิธีมาประพรมอุปกรณจ์บัสตัวน์ า้ 
เพื่อใหส้ามารถจบัสตัวน์ า้ไดม้ากดว้ย  

ผูว้ิจยัยงัพบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ที่นบัถือเจา้พ่อกุมภกณัฑเ์ป็นพ่อคา้แม่คา้ในตลาด 
เห็นได้ชัดจากการแห่เจา้พ่อจากตลาดนิคมสงเคราะห์มาถึงตลาดพุทธบูชา เพื่อเปิดโอกาสให้
พ่อค้าแม่ค้าร่วมท าบุญและขอพรจากเจ้าพ่อ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเรื่องอาชีพและการท ามาหากิน 
ชาวบา้นในตลาดเชื่อกันว่าหากปีใดไม่จัดแห่เจา้พ่อ จะท าใหไ้ฟไหมต้ลาด ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้มีอาชีพค้าขาย ทั้งนี ้ความคิดดังกล่าวยังสัมพันธ์กับการนับถือเจ้าพ่อในฐานะ  
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สิ่งศกัดิ์สิทธิ์จากน า้ ซึ่งเป็นคู่ตรงขา้มกบัไฟท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พืน้ท่ีประกอบอาชีพ
ของคนในชมุชนดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 334 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑป์ระพรมน า้มนตแ์ก่พ่อคา้แม่คา้บรเิวณตลาดพทุธบชูา  

ชาวบา้นที่นบัถือเจา้พ่อหนุมาณ บรเิวณซอยวฒุากาศ 40 แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง 
เล่าว่าเดิมพืน้ที่ติดกบัศาลเจา้พ่อหนุมาณเป็นตลาดสด คนในตลาดนับถือเจา้พ่อมาก จะตอ้งมา
ไหวทุ้กปี บางครัง้ในวันพระก็จะน าอาหารมาถวายด้วย พ่อค้าแม่ค้านิยมมาไหวแ้ละขอพรกัน
โดยเฉพาะเรื่องค้าขาย ในปัจจุบันผู้วิจัยพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนั้นมาไหวข้อพรเจา้พ่อ  
ในงานประจ าปีดว้ย ทัง้ยังพบในการแห่เจว็ดเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระรามที่ชุมชนบางซ่อน 
เนื่องจากคนในพืน้ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย การน าปลดัขิกเจา้พ่อไปเจิมอาหารและรา้นคา้ก็มี
ความมุ่งหมายเพื่อตอบสนองบทบาทดา้นการประกอบอาชีพในระดบับุคคลเช่นเดียวกนั 
 

 

ภาพประกอบ 335 ผูแ้ทนชมุชนน าปลดัขิกที่ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระรามเจิมอาหาร 
และรา้นคา้ในตลาดบางซ่อนเชื่อว่าจะท าใหท้ ามาคา้ขายดี 
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ในพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์มีช่วงที่ร่างทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑเ์จิมรถใหแ้ก่
ชาวบา้น ผูว้ิจัยสงัเกตว่าส่วนใหญ่เป็นรถกระบะ แสดงถึงการใหพ้รอปุกรณห์รือเครื่องมือเครื่องใช้
ในการท ามาหากิน คือยานพาหนะ ตลอดจนอ านวยความปลอดภยัในการใชย้านพาหนะ หรือการ
เจิมหนา้ผากและคลอ้งพวงมาลยัใหแ้ก่ครูผูฝึ้กและลกูศิษยค่์ายมวยลกูเจา้พ่อกุมภกณัฑก์็แสดงให้
เห็นถึงการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่อาชีพนกัมวยดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 336 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑเ์จิมรถใหแ้ก่ชาวบา้น 

5.2.3 ด้านการรักษาโรค  
เป็นบทบาทที่เห็นไดจ้ากพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระรามที่ชุมชนบางเกลือ ชาวบา้นจะมา

ขอใหเ้จา้พ่อช่วยรกัษาอาการเจ็บป่วย เช่น ปวดเมื่อยที่ขาหรือที่ตัว ร่างทรงเจา้พ่อพระรามจะน า
น า้มนตท์ี่ผ่านการท าพิธีมาประพรมพรอ้มกับบริกรรมคาถา ชาวบา้นเชื่อว่าเจา้พ่อสามารถช่วย
รกัษาโรคได ้หรือในอดีต พิธีเขา้ทรงเจา้พ่อหนุมานและเจา้พ่อชยัหนุมานที่จงัหวดักาญจนบุรีก็จะมี
การรกัษาโรคเป็นหลกั เช่น โรคไขท้บัระด ูโรคไขป่้ามาลาเรีย โดยใชต้รีหรือพระขรรคแ์ตะบริเวณที่
ชาวบา้นมีอาการ เชื่อว่าพลงัอ านาจของเจา้พ่อช่วยใหอ้าการเจ็บป่วยนัน้ทุเลาลงได ้ซึ่งสมัพันธก์บั
ต ารายาที่ปัจจบุนัเก็บรกัษาบนหิง้และตอ้งจดุธูปไหวใ้นพิธีบวงสรวงไหวค้รูประจ าปีดว้ย  

ขณะที่ในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมัจฉาณุในอดีต ร่างทรงเจา้พ่อมัจฉาณุจะตม้น า้
ว่านเพื่อรกัษาโรคใหแ้ก่คนในชุมชนบา้นรางโคกขาม เมื่อร่างทรงเจา้พ่อมจัฉาณเุสียชีวิต ก็ไม่มีการ
หงุตม้น า้ว่านดงักลา่วอีก แต่ผูว้ิจยัพบว่าเมื่อรา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้มาเป็นผูป้ระกอบพิธีที่ศาล
เจ้าพ่อมัจฉาณุ ได้ช่วยรกัษาโรคใหแ้ก่ชาวบา้นในช่วงโปรดศิษยานุศิษยด์้วย โดยการประพรม
น า้มนตบ์ริเวณจุดที่ชาวบา้นมีอาการ เช่น เทา้ บางครัง้ร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้จะใชธ้งเจา้พ่อ
โบกปัดรอบตวัผูม้ีอาการเจ็บป่วยแสดงถึงการขบัไลโ่รคภยัออกจากตวัชาวบา้น 
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ภาพประกอบ 337 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามรกัษาโรคใหแ้ก่ชาวบา้น 

 

ภาพประกอบ 338 รา่งทรงเจา้พ่อพระรามรกัษาโรคใหแ้ก่ชาวบา้น 
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ภาพประกอบ 339 รา่งเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้รกัษาโรคใหแ้ก่ชาวบา้น 

ผูว้ิจยัยงัพบว่าอาหารซึ่งเป็นเครื่องสงัเวยเจา้พ่อในแต่ละพิธีกรรมนัน้มีความเก่ียวขอ้ง
กับบทบาทดา้นการรกัษาโรคดว้ย เมื่อท าพิธีเสร็จแลว้ ชาวบา้นจะเรียกอาหารเหล่านั้นว่า “ยา” 
หรือ “ยาของเจา้พ่อ” ซึ่งให้ความหมายถึงสิ่งที่กินเพื่อป้องกันโรค แก้อาการเจ็บป่วย หรือบ า รุง
รา่งกายใหม้ีสขุภาพแข็งแรง เช่น สม้ที่ศาลเจา้พ่อหนุมาณ ขา้วตอกหวัโขน ขนมกง และยาเขียวที่
ศาลพ่อคุณโขน เศษมะพรา้วที่โดนตีจนแตกกระจายในการละเล่นตีคลีที่ศาลเจ้าพ่อพระราม - 
พระลกัษณ ์เครื่องสงัเวยท่ีศาลสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ชาวบา้นแต่ละแห่งยังเชื่อว่าน า้มนตข์องเจา้พ่อสามารถรกัษาโรคภัย 
ไขเ้จ็บไดด้ว้ย ดงัพบชาวบา้นตกัน า้ในโอ่งน า้มนตท์ี่ศาลพ่อคณุโขนด่ืม เชื่อว่าน า้มนตเ์จา้พ่อช่วยให้
รา่งกายแข็งแรง ปลอดภยัจากโรคภัยไขเ้จ็บ ที่ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน ชาวบา้นส่วนใหญ่
จะน าขวดเปล่ามากรอกน า้มนตใ์นโอ่งที่ไดจ้ากพิธีกลบัไปด่ืมกินที่บา้น ที่ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร 
มีการบรรจุน า้มนตไ์วใ้นขวดแล้ว ส าหรบัให้ชาวบ้านน ากลับไปด่ืมกิน เพื่อใหม้ีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
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ภาพประกอบ 340 ชาวบา้นด่ืมน า้มนตท์ี่ศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร 

5.2.4 ด้านการให้โชคลาภ  
เป็นบทบาทที่เห็นไดจ้ากการท าน า้มนตข์องร่างทรงเจา้พ่อในแต่ละพิธีกรรม การหยด

น า้ตาเทียนลงในขันหรือโอ่งอาจไม่ไดมุ้่งหมายในทางใหโ้ชคลาภแก่ชาวบา้น เนื่องจากชาวบา้น                
ส่วนใหญ่จะน าน า้มนตน์ัน้ไปประพรมร่างกาย บา้นเรือน หรือน ามาด่ืมกิน ขณะที่ชาวบา้นที่นิยม               
เสี่ยงโชคจะเชื่อว่าเจา้พ่อใหโ้ชคลาภ โดยมกัตีความหมายของน า้ตาเทียนที่ลอยอยู่ในขันหรือโอ่ง
เป็นตวัเลข แลว้น า้ไปซือ้ลอตเตอรีลุน้ผลรางวลั 

พิธีกรรมที่ชุมชนบางปลายังสะท้อนบทบาทความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อให้โชคลาภ  
โดยสงัเกตจากเจว็ดที่อญัเชิญมารว่มในพิธี ในแต่ละปีจะมีจ านวนเจว็ดไม่เท่ากนั ชาวบา้นที่มารว่ม
แห่เจว็ดและปิดทองเจว็ดจะนับจ านวนเจว็ดในปีนั้นๆ แล้วน าไปซือ้ลอตเตอรีในงวดที่จะถึง 
สอดคลอ้งกับวนัจดังานแห่เจว็ดประจ าปีซึ่งตรงกับวนัที่ 15 เมษายนของทุกปี เป็นช่วง 1 วัน ก่อน
ออกรางวัล ชาวบา้นเชื่อถือกันมากว่าเจา้พ่อจะมาใหโ้ชคลาภทุกปี ใน พ.ศ. 2564 เนื่องจากไม่มี
การแห่เจว็ดในสถานการณ์โรคระบาด ชาวบ้านจึงอาศัยดูเลขหางประทัดที่จุดหลังจากถวาย  
เครื่องสงัเวยเจา้พ่อแทน  

ความเชื่อเรื่องเจา้พ่อใหโ้ชคลาภผ่านเลขหางประทดันีย้งัปรากฏในงานประจ าปีศาล
เจา้พ่อหนุมาณ ในช่วงเริ่มพิธีกรรมมีการจุดเทียนชัยและประทัด ชาวบ้านที่มาร่วมงานนิยมซือ้
ลอตเตอรีตามเลขหางประทดันัน้ดว้ย 
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ภาพประกอบ 341 ชาวบา้นบางปลานิยมนบัจ านวนเจว็ดที่อญัเชิญมารว่มงานประจ าปี 
เชื่อว่าเจา้พ่อใหโ้ชคลาภ 

 

ภาพประกอบ 342 เลขหางประทดัในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

ที่ชุมชนพระพุทธบาท ร่างทรงเจ้าพ่อศรีดอกไม้ ผู้ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ  
กุมภกัณฑ์จะเจิมเลขมงคลในเรือหงส ์หลังขั้นตอนการบวงสรวงในช่วงเช้า เรือดังกล่าวจะถูก
อัญเชิญร่วมไปในขบวนแห่เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ เมื่อขบวนแห่กลับมาถึงบริเวณศาลในเวลาค ่า 
ชาวบา้นจะมามงุดเูลขมงคลในเรือ แต่ละคนจะอ่านและแปรค่าเลขมงคลแตกต่างกนั ซึ่งก็พอ้งกบั
ความเชื่อของชาวบา้นว่าเจา้พ่อมาใหโ้ชคลาภทุกปี อยู่ที่ดวงและวาสนาของคนๆ นัน้ดว้ยว่าจะมี
หรือไม่ 
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ภาพประกอบ 343 ชาวบา้นในชมุชนพระพทุธบาทมงุดเูลขมงคลที่เรือหงส ์ 

นอกจากนัน้ ผูว้ิจยัพบว่าชาวบา้นนิยมบนบานเจา้พ่อเมื่อเกิดปัญหาความคับขอ้งใจ
ในเรื่องต่างๆ หรือปรารถนาความส าเร็จในหน้าที่การงาน การเรียน การขายที่ ซึ่งเป็นบทบาทที่
ตอบสนองในระดับบุคคล โดยชาวบ้านนิยมมาแก้บนในช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมประจ าปี  
โดยสามารถแก้บนเป็นอาหารคาวหวาน หรือมหรสพ เช่น ละครชาตรี ลิเก โขนสด หรือหนัง
กลางแปลง ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าหากปรารถนาสิ่งใหญ่ๆ เช่น ขายที่ได ้หรือเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งในระดบัสงูจะตอ้งบนบานดว้ยสิ่งใหญ่ๆ เช่น ละคร 9 ยอด (หมายถึง ละครชาตรีที่มี
นกัแสดงสวมชฎา 9 คน) หรือบนบานดว้ยหวัหมหูรือไข่ไก่ในปรมิาณที่มากกว่าปกติ  

กล่าวโดยสรุป บทบาทท่ีปรากฏในพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์
ในสงัคมไทยมี 2 ระดบั คือบทบาทในระดบัชุมชนและบทบาทในระดับบุคคล ผูว้ิจยัพบว่าบทบาท 
ในระดับชุมชนที่เด่นชัดที่สุดคือ บทบาทด้านการปกป้องคุม้ครองคนในชุมชนสอดคลอ้งกับคติ  
ความเชื่อการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษข์องชมุชน บทบาทท่ีเก่ียวกบัการ 
ปัดเป่าโรคระบาดออกจากชมุชนยงัสมัพนัธก์บับรบิทของสงัคมไทยปัจจุบนัที่อยู่ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะเดียวกันยังพบว่าบทบาทด้าน 
การสรา้งความบันเทิงให้แก่คนในชุมชนเป็นบทบาทเสริม เนื่องจากพิจารณาได้ว่าเมื่อเกิด
สถานการณ์โรคระบาด ท าให้หลายชุมชนจ าเป็นต้องงดมหรสพและการจัดกิจกรรมรื่นเริง 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่รวมผู้คนจ านวนมากในพื ้นที่  บทบาทในระดับบุคคลเน้นตอบสนอง  
ความมั่นคงทางใจ คือ การเป็นที่พึ่งทางใจ การประกอบอาชีพ การรกัษาโรคและการใหโ้ชคลาภ 
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บทที ่6 
วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ 

ให้เป็นตัวละครศักดิส์ิทธิ์ 

ในบทนี ้ผูวิ้จยัจะไดก้ลา่วถึงวิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติใ์หเ้ป็น              
ตัวละครศักดิ์สิทธิ์แบ่งตามตัวละคร จากการวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลประวัติความเป็นมาของ
ศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ในสังคมไทยและข้อมูลพิธีกรรมและบทบาทของ 
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย ตลอดจนกล่าวถึงบทสงัเคราะหวิ์ธีคิด
ในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติใ์หเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 

6.1 วิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครพระราม-พระลักษณใ์ห้เป็นเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ ์
ผูว้ิจยัพบวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครพระราม-พระลกัษณ์จากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้

เป็นเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ 3 วิธีคิด คือ 1. การเชื่อมโยงไมศ้ักดิ์สิทธิ์คู่กับตัวละครพระราม-                  
พระลักษณ์ 2. การเชื่อมโยงหลกัเมืองขีดขินกับตัวละครพระราม และ 3. การเชื่อมโยงผีอารกัษ์
ประจ าพืน้ที่กบัตวัละครพระราม/ พระลกัษณ ์

6.1.1 การเชื่อมโยงไม้ศักดิ์สิทธิ์คู่กับตัวละครพระราม-พระลักษณ ์
วิธีคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อเร่ืองไม้ศักดิ์สิทธิ์คู่และเจว็ดไม้คู่ ว่ามี  “ผี” หรือ 

“เทพารกัษ์” สิงสถิตอยู่ และหากเป็นไมศ้ักดิ์สิทธิ์ส  าคัญหรือไมปั้กแสดงความเป็นเจา้ของพืน้ที่  
เป็นที่นับถือของคนในชุมชนก็จัดอยู่ในฐานะของ “ผีอารักษ์บ้าน” ด้วย ดังพบความเชื่อถือ 
ไมต้ะเคียนเก่าแก่ 2 ท่อนที่ขุดพบที่ชมุชนบางปลา จงัหวดัสมทุรปราการ และการพบเจว็ดไมเ้ก่าแก่  
2 แผ่นที่ชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนฉิมพลี กรุงเทพมหานคร และชุมชนบางซ่อน 
กรุงเทพมหานคร  

พลหูลวง (2547: 67-68) ไดก้ลา่วถึงความศกัดิส์ิทธิ์ของไมต้ะเคียนคู่ไวต้อนหน่ึงว่า 
 

ปกติไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้เนือ้แข็ง ชาวบ้านนิยมเอามาท าเสาเรือน
เช่นเดียวกบัไมเ้ต็ง เพราะจะท าใหบ้า้นแข็งแรง ไมช้นิดนีม้ียางไหลซึมออกมา
ตามรอยแตกหรือรา้วดว้ย ตน้ตะเคียนเป็นตน้ไมข้นาดใหญ่มีปุ่ มปมที่โคนตน้ 
ดูน่ากลัวมาก ชาวบ้านถือกันว่าต้นไม้ชนิดนี ้มักจะมีนางไม้สิงสถิตอยู่
เช่นเดียวกบัตน้กลว้ยตานี บา้นใดเอาไมต้ะเคียนท าเสา ถา้ตะเคียนตกมนัก็ถือ
ว่ามีผีนางตะเคียนหรือนางไมส้ิงอยู่ มกัจะเอาดอกไม ้พวงมาลยั ไปหอ้ยบูชา 
หรือเอาผา้แพรเยื่อไมม้ีสีเขียว แดง เหลืองสดๆ ไปผกูท าขวญั 
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ถือกันว่าตน้ตะเคียนที่ปลูกอยู่คู่กัน ถ้าเอาศพไปฝังระหว่างตน้คู่นั้น 
จะท าใหผ้ีมีความดรุา้ยรุนแรงมาก ดังเช่นอีนากพระโขนง สมัยรชักาลที่ 4 นัน้ 
เป็นเรื่องผีดรุา้ยเพราะว่าไดเ้อาศพไปฝังไวร้ะหว่างตน้ตะเคียนคู่ ความดรุา้ยได้
ร  ่าลือกนัมาจนปัจจบุนันี ้
 

การเชื่อมโยงไม้ศักดิ์สิทธิ์คู่กับตัวละครพระราม-พระลักษณ์กระท าผ่านร่างทรง  
จากค าบอกเล่าของชาวบา้นพบว่า ร่างทรงระบุว่าเจา้พ่อที่สิงสถิตอยู่ในไมต้ะเคียนคู่หรือเจว็ดไมคู้่
คือ เจา้พ่อพระรามและเจา้พ่อพระลกัษณ ์ซึ่งสนันิษฐานว่ามาจากความคุน้เคยกบัชื่อตวัละครจาก
นิทานเร่ืองรามเกียรติ์ เน่ืองจากอนุภาคตวัละครคู่ หรือตวัละครพี่นอ้งพบในนิทานไทยไม่มาก จึงมี
ความพิเศษ เป็นที่จดจ า ที่เป็นตัวละครชาย เช่น พระราม-พระลกัษณ ์ในรามเกียรติ์ หลวิชยั-คาวี 
ในหลวิชัยคาวี พระอภัยมณี-ศรีสุวรรณ ในพระอภัยมณี ที่ เป็นตัวละครหญิง เช่น พระเพื่อน- 
พระแพง ในลิลิตพระลอ  

ชื่อตัวละครดังกล่าวมีนัยยะสื่อถึง “ความศักดิ์สิทธิ์” โดยอิงกับเรื่องราวในนิทานที่ 
เต็มไปดว้ยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยแ์ละคติความเชื่อเรื่องเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผูท้  าหนา้ที่
ปกปักรกัษาโลก ดงัพบว่าพระรามคืออวตารของพระวิษณุ และพระลกัษณคื์อสงัขแ์ละบลัลงักน์าค
ของพระวิษณุ ตัวละครทั้งสองมีบทบาทส าคัญเคียงคู่กันในเรื่อง พระราม-พระลักษณ์จึงเป็น 
ตวัละครที่เขา้กนัไดดี้กบัสถานะและบทบาทของผีอารกัษ์ผูป้กปักรกัษาชมุชน 

ในอดีต ศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์จึงปรากฏสัญลักษณ์แทนเจ้าพ่อเป็น 
ไมต้ะเคียนคู่ หรือเจว็ดไมคู้่ และพบว่าสมัยหลงัจึงมีรูปเคารพหรือองคจ์ าลองของเจา้พ่อที่ผูน้บัถือ
ศรทัธาน ามาถวาย ดงัรูปเคารพเจา้พ่อที่ชุมชนบางปลา จงัหวดัสมทุรปราการ และชุมชนบางเกลือ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีสีกายของรูปเคารพเจา้พ่อพระรามเป็นสีเขียว และเจา้พ่อพระลกัษณเ์ป็น
สีเหลืองทอง มีศรเป็นอาวุธ ทราบไดท้ันทีว่าหมายถึง ตัวละครพระรามและพระลกัษณ์จากเรื่อง
รามเกียรติน์ั่นเอง  
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ภาพประกอบ 344 เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณข์องชมุชนบางปลาสะทอ้นวิธีคิด 
การเชื่อมโยงไมต้ะเคียนคู่กบัตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์

   

ภาพประกอบ 345 ศาลเจา้พ่อพระรามและศาลเจา้พ่อพระลกัษณท์ี่ชมุชนบางเกลือ 
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ภาพประกอบ 346 เจว็ดไมคู้่ที่ชมุชนบางเกลือสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์คู่ 
กบัตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์

     

ภาพประกอบ 347 เจว็ดไมคู้่ท่ีชมุชนฉิมพลีสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์คู่ 
กบัตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์
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ภาพประกอบ 348 เจว็ดไมคู้่ที่ชมุชนบางซ่อนสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์คู่ 
กบัตวัละครพระลกัษณ-์พระราม 

การใชส้ีเป็นสญัลกัษณเ์ชื่อมโยงตวัละครพระราม-พระลกัษณจ์ากเร่ืองรามเกียรติ์กบั
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ยงัพบในสีเครื่องแต่งกายของศิษยเ์จา้พ่อ สีของศาลที่ประทบัที่ชุมชน
บางปลา พบในสีเครื่องแต่งกายของร่างทรงและสีของธงเจา้พ่อที่ชุมชนบางเกลือ โดยก าหนดใช้ 
สีเขียวและสีเหลือง และพบในสีของผา้ตกแต่งปะร  าพิธีที่ก าหนดใชส้ีเหลืองและสีเขียวที่ชุมชน  
บางซ่อนอีกดว้ย  

6.1.2 การเชื่อมโยงหลักเมืองขีดขินกับตัวละครพระราม 
วิธีคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อเรื่องหลกัเมือง หรือเสาหลกัเมือง จากการขุดคน้พบ

แท่งหินเก่าแก่ที่ต  าบลบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี สมัพนัธก์บัหลกัฐานทางโบราณคดีที่สนันิษฐานว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นเมืองโบราณมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยทวารวดี คนในพืน้ที่ใหค้วามเคารพนับถือ  
แท่งหินดังกล่าวมาก จากการเข้าทรงของร่างทรงท าให้ทราบว่าเจ้าพ่อที่ สิ งส ถิตอยู่ คือ  
“เจา้พ่อหลกัเมือง” หรือ “เจา้พ่อคเูมือง” 

หลักเมือง ตามศัพท์แปลว่า เสาหลักของบ้านเมือง แต่แท้จริงหมายถึงผู้พิทักษ์
บา้นเมือง ซึ่งประชาชนเรียกกันว่า เจา้พ่อหลกัเมือง โดยมีสมุฏฐานมาจากความเชื่อที่ว่าสถานที่
ต่างๆ เมื่อสร้างขึ ้นมาแล้ว ย่อมจะมีผีคอยเฝ้าอยู่  ดังนั้นเมื่อสร้างเมืองขึ ้นมาก็มีผีดูแลอยู่ 
โดยอตัโนมติั (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2527: 13) 
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ภาพประกอบ 349 แท่งหินเก่าแกท่ี่เชื่อว่าเป็นหลกัเมืองขีดขิน 

แม้ว่าหลักเมืองจะเป็นที่ยอมรบัและเคารพของคนส่วนใหญ่ แต่ผู้ที่ไปกราบไหว้
สกัการะท าบุญใหท้านส่วนใหญ่มักเป็นผูท้ี่เลื่อมใสเชื่อถือและเป็นผูท้ี่มีปัญหาหรือเรื่องทุกขร์อ้น 
คนเหล่านี ้ไม่ได้มาเพียงเพื่อเคารพสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองเท่านั้น แต่มาเพื่อขอให้เจ้าพ่อ  
หลักเมืองช่วยเก่ียวกับความเจ็บไขไ้ด้ป่วย โชคลาภ และความปรารถนาอ่ืนๆ เมื่อได้รับความ
ช่วยเหลือส าเร็จตามค าขอหรือบนบานไวแ้ลว้ ก็จะแก้บนดว้ยการถวายธูปเทียน ทอง พวงมาลัย 
ตุ๊กตา ผา้แดง หรือผา้สี และละครชาตรี (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2527: 13) 

แมว่้าในนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ เมืองขีดขินจะเป็นเมืองของตัวละครพาลีและสุครีพ 
แต่หากพิจารณาจากรูปเคารพที่เป็นสญัลกัษณแ์ทนเจา้พ่อ เป็นปนูป้ันรูปเทพนั่งบลัลงัก ์มีลกัษณะ
คลา้ยกับสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม พระมหากษัตริยส์มัยอยุธยาที่ชาวเมืองสระบุรีใหค้วามเคารพ  
นับถือ ชาวบ้านในพื ้นที่ ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า รูปป้ันดังกล่าวสวมมงกุฎที่ ศีรษะและสวม  
ฉลองพระบาทเชิงงอนดูราวกับเป็นรูปป้ันกษัตริย์ และเรื่องเล่าปาฏิหาริยท์ี่ชาวบา้นพบเจอ คือ 
มองเห็นงูใหญ่เลือ้ยขวางคลองและเชื่อว่างูใหญ่คือเรือเจ้าพ่อ สอดคล้องกับคติสัตว์พาหนะที่
ประทับของพระนารายณ์  คือ พญาอนันตนาคราช อีกทั้งบริวารทั้ง 4 ของเจา้พ่อหลักเมือง คือ 
พาลี สุครีพ หนุมาน และองคต ซึ่งเป็นพญาวานรทหารเอกของพระราม จึงเป็นไปไม่ไดท้ี่เจา้พ่อ
หลกัเมืองจะสื่อถึงตวัละครพาลีและสคุรีพตามที่ปรากฏในนิทาน  



  322 

 “เจา้พ่อหลักเมือง” หรือ “เจ้าพ่อคูเมือง” น่าจะสื่อความหมายถึงเจา้พ่อพระราม 
แสดงใหเ้ห็นว่าคนในชุมชนเชื่อมโยงหลักเมืองกับองคเ์ทพผูเ้ป็นพระมหากษัตริยห์รือผูป้กครอง  
ผู้เป็นประธานในศาล โดยมีเจ้าพ่อบริวารคอยรับใช้ สอดคล้องกับในนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ท่ี 
ตวัละครพาลี สคุรีพ หนุมาน และองคต เป็นตัวละครที่เก่ียวขอ้งกบัพระรามทัง้สิน้ ในอดีตนอกจาก
จะมีร่างทรงเจา้พ่อหลกัเมืองแลว้ ยังมีร่างทรงบริวารทัง้ 4 รวมทัง้ทรพาและทรพี บริวารที่เกิดขึน้
ภายหลงัดว้ย 

หากพิจารณาหลักฐานดังกล่าวควบคู่กับการพิจารณายุคสมัยและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ์ผูว้ิจัยพบว่าเมืองขีดขินเป็นเมืองที่ขอมเคยเรืองอ านาจและแผ่อิทธิพลครอบคลุม
บริเวณนี ้เมืองละโวห้รือลพบุรีก็น่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าจะมีความเชื่อมโยงกัน ดังพบว่าเมือง
ขีดขินและเมืองละโว้มีความสอดคล้องกันหลายประการ ได้แก่ พบแท่งหินเก่าแก่เหมือนกัน  
ที่สระบุรีเรียกว่าหลกัเมือง ที่ลพบรุีเรียกว่าหลกัเมือง หรือลกูศรพระราม ปัจจุบนัที่ตัง้ของหลกัเมือง
ขีดขิน เรียกว่า ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ที่ตัง้ของหลกัเมืองลพบุรี เรียกว่า ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง หรือ
ศาลลูกศร ที่เมืองลพบุรีพบเทวรูปโบราณ เชื่อว่าเป็นพระวิษณุ บา้งก็ว่าเป็นพระโพธิสตัวต์ามคติ
มหายาน ชาวเมืองลพบุรีนับถือเป็นเจา้พ่อพระกาฬ อยู่ที่ศาลพระกาฬ ที่สระบุรี พบเทวรูปโบราณ 
เชื่อว่าเป็นพระวิษณุ ชาวเมืองสระบุรีนับถือเป็นเจา้พ่อพระกาฬ เดิมอยู่ที่ศาลหลักเมืองขีดขิน 
ปัจจบุนัยา้ยไปประดิษฐานที่ศาลพระกาฬ ภายในวดัพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี  
 

 

ภาพประกอบ 350 ลกูศรพระรามหรือหลกัเมืองลพบรุี 

เทวรูปเจ้าพ่อพระกาฬท าจากศิลาทราย ศิลปะลพบุรีและยังมีร่องรอยพระกร 4  
ขา้งปรากฏอยู่คลา้ยเป็นเทวรูปพระนารายณ์ในสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 ชาวเมืองลพบุรีเชื่อว่า  
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เจา้พ่อพระกาฬคือเทวรูปของพระนารายณ ์(วิษณุ) โดยอธิบายว่านามพระกาฬนัน้ แต่เดิมเรียกว่า 
พระกาล แปลว่า เทพแห่งเวลา ตามความเชื่อของชาวฮินดู คือ พระนารายณ์เป็นผูม้ีหนา้ที่รกัษา
กาลเวลา ดแูลใหว้นัคืนในโลกมนษุยผ์ลดัเปลี่ยนหมนุเวียนไปใน 3 ฤด ูท าใหเ้กิดกลางวนั กลางคืน 
และยงัเป็นเทพแห่งดวงอาทิตยด์ว้ย (เทวากร ค าสตัย,์ 2556: 40) 

ผูว้ิจยัพบว่าทัง้เมืองขีดขินและเมืองละโวห้รือลพบุรีลว้นมีเรื่องเล่าและคติความเชื่อที่
เก่ียวขอ้งกบันิทานเร่ืองรามเกียรติ ์ทัง้ยงัไดก้ลา่วถึงตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติท่ี์ปรากฏตรงกนัคือ 
ตวัละครพระรามและหนมุาน 

ผูว้ิจยัพบหลกัฐานส าคญัของเมืองขีดขินและเมืองละโวท้ี่อาจน าไปสู่การไขวิธีคิดการ
เชื่อมโยงหลกัเมืองขีดขินกบัตวัละครพระราม ดงัแสดงในตาราง 24 

ตาราง 24 เปรียบเทียบหลกัฐานส าคญัของเมืองขีดขิน (สระบรุี) กบัเมืองละโว ้(ลพบุรี) 

หลักฐานส าคัญ เมืองขีดขิน (สระบุรี) เมืองละโว้ (ลพบุรี) 
โบราณวตัถทุี่พบ 1 แท่งหินเก่าแก่ แท่งหินเก่าแก่ 
ชื่อเรียก หลกัเมืองขีดขิน หลกัเมืองลพบรุี 
สถานท่ีตัง้ ศาลหลกัเมืองขีดขิน ศาลหลกัเมืองลพบรุี  

หรือศาลลกูศร 
ช่ือเรียกส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ 
ที่เป็นประธานในศาล 

เจา้พ่อหลกัเมือง 
หรือเจา้พ่อคเูมือง 

เจา้พ่อเจา้แม่ศาลลกูศร 

บรวิาร เจา้พ่อพาลี เจา้พ่อสคุรีพ  
เจา้พ่อองคต เจา้พ่อหนมุาน 

เจา้พ่อทรพา เจา้พ่อทรพี 

- 

โบราณวตัถทุี่พบ 2 เทวรูปสมยัขอม (พระวิษณ)ุ เทวรูปสมยัขอม (พระวิษณ)ุ  
ชื่อเรียก เจา้พ่อพระกาฬ เจา้พ่อพระกาฬ 
สถานท่ีประดิษฐานเทวรูป ศาลพระกาฬ  ศาลพระกาฬ 
บรวิาร - ลิงบรวิาร 
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ภาพประกอบ 351 เทวรูปเดิมพบที่ศาลหลกัเมืองขีดขิน ปัจจบุนัคือเจา้พ่อพระกาฬ 

   

ภาพประกอบ 352 รูปเคารพสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมที่ชาวสระบรุีนบัถือ 
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ภาพประกอบ 353 รูปเคารพเจา้พ่อหลกัเมืองมีลกัษณะคลา้ยรูปเคารพสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงหลกัเมืองขีดขินกบัตวัละครพระราม 

นอกจากนัน้ ผูว้ิจยัยังพบว่าความคิดเรื่อง “นครพระราม” หรือเมืองพระรามคือเมือง
ลพบรีุอาจเป็นอีกหลกัฐานหน่ึงท่ีช่วยยืนยนัอิทธิพลของนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีปรากฏในพืน้ท่ีกลุ่ม
วัฒนธรรมขอม ครอบคลุมทั้งในจังหวัดลพบุรีและอาจมาถึงสระบุรี  ดังการศึกษาของ 
ศานติ ภกัดีค า (2556: 71) 

จึงอาจสรุปไดว้่า เมื่อพิจารณาแท่งหินเก่าแก่ (โบราณวตัถุ 1) ที่เชื่อว่าเป็นหลกัเมือง
ขีดขินมาสู่การเป็นเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีรูปเคารพซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรูปเคารพจ าลองของ
สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมที่ชาวสระบุรีนบัถือ รว่มกบัหลกัฐานเทวรูปเก่าแก่ (โบราณวตัถ ุ2) ที่เชื่อว่า
เป็นพระวิษณุ อันสื่อความหมายถึงการอวตารแบ่งภาคลงมาเป็นตัวละครพระรามในนิทานเรื่อง
รามเกียรติ์ โดยมีคู่ เทียบคือ โบราณวัตถุ 1 และ 2 ท่ีเมืองละโว้ หรือเมืองลพบุรี ร่วมกับการ
พิจารณารูปป้ันบริวารของเจา้พ่อ คือ เจา้พ่อพาลี เจา้พ่อสุครีพ เจา้พ่อหนุมาน และเจา้พ่อองคต 
และเรื่องเล่าปาฏิหาริยข์องชาวบา้น น่าจะสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงหลกัเมืองขีดขินกบัตัวละคร
พระรามไดด้ว้ย 

6.1.3 การเชื่อมโยงผีอารักษป์ระจ าพืน้ทีก่ับตัวละครพระราม/ พระลักษณ ์
วิธีคิดดังกล่าวมาจากการเชื่อมโยงความเชื่อเรื่องผีอารกัษ์ประจ าพื ้นที่ริมคลอง  

ฝ่ังธนบุรีกบัตวัละครพระรามที่ศาลเจา้พระรามและตวัละครพระลกัษณท์ี่ศาลเจา้พระลกัษณ ์ศาล
ทัง้สองแห่งตัง้อยู่ตรงขา้มกนั โดยมีคลองบางกอกใหญ่เชื่อมผ่าน บริเวณดงักล่าวยังเป็นสามแยก
หรือจุดเชื่อมระหว่างคลองบางกอกใหญ่กบัคลองด่านอีกดว้ย หากพิจารณาต าแหน่งที่ตัง้ของศาล
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เจ้าพระรามพบว่า อยู่ในบริเวณจุดเชื่อมของคลองดังกล่าว ซึ่งเชื่อถือกันว่าเป็น “ที่แรง” และมี 
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ปกปักรกัษาอยู่ 
 

   

ภาพประกอบ 354 คลองบางกอกใหญ่บรเิวณหนา้ศาลเจา้พระราม 

 

ภาพประกอบ 355 สามแยกตดัระหว่างคลองบางกอกใหญ่กบัคลองด่าน 
ฝ่ังขวาคือศาลเจา้พระลกัษณ ์

ปัจจุบัน ศาลเจา้พระรามอยู่ในพืน้ที่ส่วนบุคคลของนางวาสนา สุขศรี ซึ่งเป็นผูดู้แล
สืบต่อจากมารดา แต่เดิมเป็นศาลขนาดใหญ่แต่เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา จนตัวศาลยา้ยมาอยู่
ในที่ตัง้ปัจจุบนั ซึ่งตัง้อยู่ริมน า้ มีเสาหินเชื่อว่าเป็นเสาปักหลกัเขตเป็นร่องรอยบอกถึงความเก่าแก่  
มีศาลจระเขแ้ละศาลพระภมูิอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง สญัลกัษณแ์ทนเจา้พ่อคือเจว็ดไมเ้ป็นรูปเทวดา
ถือพระขรรคแ์บบเทพารกัษ์ ผูป้กปักรกัษาพืน้ที่ เดิมชุมชนบริเวณนีเ้รียกกันว่า “ชุมชนศาลเจา้” 
คาดว่ามีศาลเจา้ขนาดใหญ่เป็นที่รูจ้กักนัดี ปัจจบุนัเรียกว่า ชุมชนศาลเจา้พ่อเขาตก ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนในชุมชนนับถือ นอกจากนัน้ ในบริเวณใกลเ้คียงยังมีเจา้พ่อไฟเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของชมุชนอีกดว้ย  
ขณะที่ศาลเจ้าพระลักษณ์ปัจจุบันอยู่ในเขตวัดปากน ้า ภาษีเจริญ ภายในสวน

กาญจนาภิเษก ตวัศาลหนัเขา้หาฝ่ังคลองด่าน ฝ่ังตรงขา้มเยือ้งกนักบัศาลเจา้พระราม มีรูปนกับวช
นั่งขัดสมาธิเป็นสัญลักษณ์แทนเจ้าพ่อ และมีรูปเคารพกุมารสีทองสะพายแล่งศรอยู่ด้านหลัง 
ตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาภายในศาล เชื่อว่าสื่อความหมายถึงพระรามและพระลักษณ์ตามชื่อ  
ศาลเจา้ รูปเคารพที่ศาลเจา้พระลกัษณน์ีไ้ดร้บัการเคารพนบัถือในฐานะผีอารกัษ์วดัปากน า้ ดงัพบ
ป้ายเก่าที่ศาลมีขอ้ความเขียนว่า “ปู่ เจา้พระลกัษณ์ ผูอ้ภิบาลรกัษาวดัปากน า้” และมีป้ายเก่าแก่
เขียนขอ้ความว่า “ศาลเจา้พระลกัษณ์ อ าเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี”  บ่งบอกการแบ่งเขตพืน้ที่
เดิมที่ยงัเป็นจงัหวดัธนบรุีดว้ย 

ภายในศาลยังพบแผ่นป้ายตัวอักษรจีนเขียนขอ้ความว่า “กวงเป้ยห่ายอวิ๋” แปลว่า 
รศัมีแผ่ปกคลุมชายฝ่ังทะเล มีตัวอักษรจีนเขียนขอ้ความระบุปีอ่านแบบส าเนียงจีนกลางได้ว่า  
“ปีรชัศกเจียชิ่งที่ 20 เดือน 12 ปี ค.ศ.1815” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2358 หรือสมัยรชักาลที่ 2 ของไทย  
มีผูอ่้านขอ้ความดังกล่าวแบบส าเนียงแตจ้ิ๋วแตกต่างออกไป คือ “ถวายเมื่อเดือน 11 จีน ปีอิกไห  
ในรชัศกเกียเข่ง” คือตรงกบั พ.ศ. 2358 เดิมภายในศาลเคยประดิษฐานรูปป้ันเด็กไวผ้มจกุและเด็ก
ไว้ผมเปียด้วย (ปริวัฒน์ จันทร, 2564) แผ่นป้ายไม้โบราณดังกล่าวเป็นหลักฐานเก่าแก่ของ 
การตั้งศาลนี ้ผู ้วิจัยพบว่าที่ระบุตรงกันคือ พ.ศ. ซึ่งบอกได้ถึงความเก่าแก่ของศาลและบ่งบอก
อิทธิพลของคนจีนหรือคนไทยเชือ้สายจีนในพืน้ที่ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัศาลแห่งนี ้
 

   

ภาพประกอบ 356 ศาลเจา้พระรามสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงผีอารกัษช์มุชนเจา้พ่อเขาตก 
กบัตวัละครพระราม 
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ภาพประกอบ 357 ศาลเจา้พระลกัษณส์ะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงผีอารกัษ์วดัปากน า้ ภาษีเจรญิ
กบัตวัละครพระลกัษณ ์

6.2 วิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครทศกัณฐใ์ห้เป็นเจ้าพ่อคุณโขน 
ผู้วิจัยพบวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครทศกัณฐ์จากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้เป็น 

เจา้พ่อคณุโขน  คือ การเชื่อมโยงศิลปินโขนทศกณัฐ์ที่เสียชีวิตกบัตวัละครทศกณัฐ์ 
วิธีคิดดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากเร่ืองเล่าศักดิ์สิทธิ์ของเจา้พ่อคณุโขน ที่กล่าวถึงเหตกุารณ์

เรือของคณะโขนหลวงที่จะเดินทางไปแสดงที่อัมพวาเกิดอับปาง มีศิลปินโขนพี่น้องเสียชีวิตใน
เหตกุารณค์รัง้นัน้ จดุที่เรืออบัปางคือบรเิวณคลองสนุขัหอน  

คลองสุนัขหอนมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นคลองขุดที่เชื่อมระหว่างแม่น า้ 
ท่าจีนกับแม่น า้แม่กลองเข้าด้วยกัน เริ่มจากอ าเภอเมืองสมุทรสาครที่บ้านท่าจีน ผ่านมาทาง
ตะวันตกเฉียงใต ้เชื่อมกับคลองท่าแรง้ที่บา้นบางน า้วนจนมาถึงบา้นคลองสุนัขหอน แลว้ออกสู่
แม่น า้แม่กลองที่อ  าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คลองนี ้มีน า้เค็มเขา้มามาก จนมีป่าจากและ 
ป่าชายเลนขึน้อยู่หนาแน่นตลอดริมสองฝ่ังคลอง (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร ์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร, 2544 : 5) โดยมีช่วงหนึ่งของคลองที่ผ่านต าบล 
บา้นบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

คลองสนุขัหอนเป็นสถานที่ที่มีการกล่าวถึงในนิราศหลายเรื่อง เช่น กลอนเพลงยาวนริาศ
เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
โคลงดัน้นิราศตามเสด็จทัพล าน ้านอ้ย ของพระยาตรงั นิราศพระแท่นดงรัง ของสามเณรกลั่น  
การกล่าวถึงสถานที่บา้นบ่อและคลองสนุขัหอนในนิราศหลายเรื่องเป็นหลกัฐานบ่งบอกถึงชื่อบา้น
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นามเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยตน้รตันโกสินทร ์กวีบันทึกภาพความยากล าบากในการสัญจรทางน า้
อุปสรรคจากยุงและริน้ยามค ่าคืน และภาพวิถีชีวิตและการท ามาหากินของผู้คนที่ผสมผสาน
หลากหลาย ทัง้ “เจ๊ก มอญ ไทย เขมร” ในพืน้ที่ 

เรื่องเล่าของชุมชนบา้นบ่อเล่าว่า ศพนกัแสดงโขนสองพี่นอ้งลอยขึน้มาเหนือน า้ โดยศพ          
ผูพ้ี่กอดหวัโขนที่ใชแ้สดงเป็นทศกณัฐ์ขึน้มาดว้ย ชาวบา้นจึงตัง้ศาลขึน้บรเิวณที่พบศพอยู่ในละแวก
บา้นบน เรียกกนัว่า “ศาลพ่อคณุโขน” ส่วนบริเวณที่พบศพผูน้อ้งอยู่ในละแวกบา้นล่าง ชาวบา้นก็
ตัง้ศาลขึน้เช่นกนั เรียกว่า “ศาลพ่อคณุนอ้ย”  

ผูว้ิจยัพบว่าศาลทัง้สองแห่งนีอ้ยู่ไม่ไกลกนันกั ตัง้อยู่รมิคลองสนุขัหอนเหมือนกนั ปัจจบุนั
มีสะพานพ่อคุณ โขนข้ามคลองจากฝ่ังศาลไปยังอีกฝ่ัง ซึ่ งเป็นที่ ตั้งของวัดใหญ่บ้านบ่อ  
วดัเก่าแก่ของชมุชนที่มีประวติัความเป็นมาตัง้แต่สมยัอยธุยา 

 

   

ภาพประกอบ 358 คลองสนุขัหอนบรเิวณดา้นหนา้ศาลพ่อคณุโขน 

 

ภาพประกอบ 359 คลองสนุขัหอนบรเิวณดา้นหนา้ศาลพ่อคณุนอ้ย   
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ภาพประกอบ 360 คลองสนุขัหอน มมุมองจากสะพานพ่อคณุโขน 

 

ภาพประกอบ 361 สะพานพ่อคณุโขน สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยกรมโยธาธิการ 

จากเร่ืองเล่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวบา้นแสดงใหเ้ห็นว่า คนในชุมชนเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์

ของศิลปินโขนทั้งพี่และน้อง โดยเฉพาะผู้พี่  ซึ่งมีรายละเอียดว่า “กอดหัวโขนที่ ใช้แสดงเป็น
ทศกัณฐ์” ขึน้มาดว้ย ขณะที่พ่อคุณนอ้ยไม่มีรายละเอียดว่ากอดหัวโขนตัวละครใดขึน้มา หากแต่
เรื่องเล่าบางส านวนกล่าวแต่เพียงว่าเป็นครูโขนละครจ านวนมากจมน า้และถูกจระเขข้บกัดจน
เสียชีวิต ไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวละครใด หากพิจารณาความเชื่อถือทางด้านนาฏศิลป์โขนละคร  
จะพบว่ามีการนบัถือ “ครู” ทัง้ในมิติ “ครูที่สถิตรกัษาหวัโขนทศกณัฐ์” และ “ครูศิลปินบุคคลที่สวม
บทบาททศกัณฐ์” จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น า้ และเน่ืองจากเป็นการตายท่ีผิดธรรมชาติ  
ท าใหช้าวบา้นเชื่อว่าดวงวิญญาณยังคงสถิตอยู่ในแม่น า้นั้น จึงไดอ้ัญเชิญดวงวิญญาณขึน้มา
ประทับที่ศาล เรียกสืบต่อกันว่า “เจา้พ่อคุณโขน” และเรียกศาลแต่เดิมว่า “ศาลหัวโขน” ปัจจุบัน
เรียกว่า “ศาลพ่อคณุโขน”   
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ภาพประกอบ 362 เจว็ดพ่อคณุโขนและหวัโขนทศกณัฐ์ที่ชาวบา้นน ามาถวาย 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงศิลปินโขนทศกณัฐ์ที่เสียชีวิตกบัตวัละครทศกณัฐ์ 

ผูว้ิจัยพบว่าหัวโขนที่ชาวบ้านผูน้ับถือศรทัธาน ามาถวายที่ศาล มีหัวโขนทศกัณฐ์และ
หัวโขนทศกัณฐ์หนา้ทองจ านวนมากกว่าหัวโขนของตัวละครอ่ืนๆ ทัง้ที่เป็นหัวโขนขนาดปกติและ
ขนาดเล็กที่เรียกว่า “หวัโขนจิ๋ว”  

นอกจากนี ้ ยังปรากฏว่าในอดีตมีการเข้าทรงเจ้าพ่อคุณโขน นายสามารถ เกตุเรือง 
(สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2564) ชาวบา้นในพืน้ที่เล่าว่า “เจา้พ่อเมื่อประทบัทรงแลว้จะพูดเสียงด ุ
เสียงดงั มีกิริยาอาการคลา้ยยกัษ์ ร่างทรงเป็นคุณยาย ซึ่งเป็นเพศหญิง แต่ตอนเจา้พ่อหกคะเมน  
ตีลงักา มีคนเห็นเป็นอวยัวะเพศชายดว้ย” ปัจจุบนัไม่มีการประทบัทรงเจา้พ่อแลว้ ผูว้ิจัยยงัพบว่า
อาวุธของเจ้าพ่อที่อัญเชิญมาร่วมในขบวนแห่ นอกจากศร พระขรรค์และหอกแล้ว ยังพบว่ามี 
“กระบอง” ดว้ย ซึ่งเป็นอาวธุเฉพาะของตัวละครยักษ์ สอดคลอ้งกบัเรื่องเล่าของชาวบา้นที่เนน้ย า้
การสวมบทบาทตวัละคร “ทศกณัฐ์” ของศิลปิน  
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ภาพประกอบ 363 ศร พระขรรค ์หอก และกระบอง อาวธุของเจา้พ่อคณุโขน 
ที่ชาวบา้นถือในขบวนแห่ 

ในขบวนแห่เจว็ดพ่อคุณโขนและพ่อคุณน้อย เมื่อ พ.ศ. 2562 ขบวนแห่จะขา้มคลอง 
สุนัขหอนมายังฝ่ังตรงข้าม คือ บริเวณวัดใหม่บ้านบ่อ แล้วแห่กลับเพื่ อน าเจว็ดทั้งสองไป
ประดิษฐานบนศาลการแห่เจ้าพ่อข้ามฝ่ังหรือข้ามคลองนี ้อาจตีความได้ว่าเป็นการอัญเชิญ  
พ่อคณุโขนขึน้มาจากคลองสนุขัหอน ฃและตอกย า้ความหมายของการเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีมาจากน า้ 
และอาจพิจารณาไดว้่าเพื่อใหช้าวบา้นอีกฝ่ังไดม้ีโอกาสสกัการะเจา้พ่อประจ าปีดว้ย 

6.3 วิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครกุมภกรรณให้เป็นเจ้าพ่อกุมภกัณฑ ์
ผูว้ิจยัพบวิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครกุมภกรรณจากนิทานเร่ืองรามเกียรติใ์หเ้ป็นเจา้พ่อ            

กมุภกณัฑ ์คือ การเชื่อมโยงเรื่องกมุภกรรณทดน า้กบัตวัละครกมุภกรรณ 
วิธีคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้วยมะลิ  ต าบลพระพุทธบาท  

อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี  
ชุมชนพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีมีบทบาทเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา เมื่ อครั้ง  

พ.ศ. 2149 ไดพ้บรอยพระพทุธบาทสระบุรี ในรชัสมัยสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม เมื่อสมเด็จพระเจา้
ทรงธรรมทรงทราบว่าพบรอยพระพุทธบาทแล้ว ได้โปรดฯ ให้ก าหนดเขตท้องที่ จากรอย  
พระพุทธบาทออกไปด้านละ 1 โยชน์ (16 กิโลเมตร) ตั้งขึ ้นเป็นเมืองพระพุทธบาท เมือง 
พระพทุธบาทคงเป็นเมืองสืบมาจนถึงสมยัรชักาลที่ 5 แห่งกรุงรตันโกสินทร ์จึงไปขึน้อยู่กบัตวัเมือง
สระบุรี เมื่ อมีการจัดการปกครองใหม่ เป็นมณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. 2437 จากนั้นมา  
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เป็นราชประเพณีนิยมที่พระมหากษัตริย์เสด็จมานมัสการพระพุทธบาทและทรงท านุบ ารุง 
พระพทุธบาท (วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา จงัหวดัสระบรุี, 
2544: 40-49) 

ผูว้ิจยัพบว่าที่วดัพระพุทธบาท สระบุรี มีรูปป้ันทา้วเวสสุวรรณ 2 ตน เป็นยกัษ์ทวารบาล
เฝ้าอยู่ทางขึน้มณฑปที่ประดิษฐานพระพทุธบาท ระบุปีที่สรา้งคือ พ.ศ. 2497 ซึ่งคือตัวละครยกัษ์
ทศกณัฐ์และสหัสเดชะจากเร่ืองรามเกียรติ์ ชาวบา้นในพืน้ท่ีเรียกว่า “ตายาย” นิยมน าพวงมาลยั 
ธูปเทียน และของเซ่นไหว้มาถวายเป็นประจ า  แสดงให้เห็นถึงคติการบูชายักษ์ที่ปกปักรักษา
พระพทุธศาสนาที่ชมุชนพระพทุธบาทไดเ้ป็นอย่างดี  
 

   

ภาพประกอบ 364 ทา้วเวสสวุรรณ ยกัษท์วารบาล 
ผูป้กปักรกัษาพระพทุธบาท 

 

ภาพประกอบ 365 ทา้วเวสสวุรรณ ยกัษท์วารบาล 
ผูป้กปักรกัษาพระพทุธบาท 
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จากพืน้ที่ดังกล่าวห่างไปไม่ไกลเป็นชุมชนกุมภกัณฑท์ดน า้ ตัง้ตามชื่อคลองกุมภกัณฑ ์
หรือคลองกุมภกัณฑท์ดน า้ ซึ่งเดิมคือหว้ยมะลิ มีรูปป้ันศีรษะยักษ์กุมภกรรณตัง้อยู่ในน า้ ริมหว้ย
ดา้นหนึ่ง 

หากพิจารณาบริบททางสังคมพบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้ “กรมคลอง” ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2445 เพื่อบ ารุงรกัษาคลองมิใหตื้น้เขินและ
ดแูลเรื่องการขุดคลอง ต่อมาในสมยัรชักาลที่ 6 เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมทดน า้” และในสมยัรชักาลที่ 7 
เปลี่ยนเป็น “กรมชลประทาน” (ศิลปากร, 2563: 77) ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ารูปป้ันศีรษะยักษ์ 
กุมภกรรณทดน า้น่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบักรมทดน า้ในอดีตดว้ย และพระพทุธบาทก็เป็นสถานที่
ที่เจา้นายเดินทางมาสืบเนื่องตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 6 เป็นตน้มา 
 

 

ภาพประกอบ 366 ภาพถ่ายเก่าท่ีศีรษะกมุภกรรณทดน า้ 

(ผูว้จิยัไดร้บัความอนเุคราะหอ่์านภาพจากนายเอนก นาวิกมลูและนายธงชยั ลิขิตพรสวรรค์ 
ใหข้อ้มลูตรงกนัว่าเมื่อพิจารณาลกัษณะการแต่งกายและเครื่องแต่งกายในภาพ  

สนันิษฐานว่าเป็นภาพถ่ายในยคุ 2470 หรือสมยัรชักาลที่ 7) 
 

นายมงคล เจริญประดับศิลป์ ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ (สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 
2563) เล่าว่า “ทีห่ว้ยแห่งนีจ้ะมีเหตุการณ์เด็กจมน ้าทกุปี เหมือนท่านมาเอาไป ซึ่งดา้นล่างขา้งใต้
สมยัก่อนมีคนบอกต่อมาว่าเหมือนเป็นถ า้ และจะงมเจอศพตลอด สมยัก่อนค่อนขา้งนา่กลวั” 

ชาวบา้นในชุมชนเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่ประจ าหว้ย เป็นอารกัษ์ประจ าแหล่งน า้และ
มักมาเอาชีวิตคนไปเป็นเคร่ืองสังเวย ต่อมาร่างทรงสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่ประจ าห้วยคือ  
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เจา้พ่อกุมภกัณฑ ์จึงมีการป้ันรูปป้ันยักษ์กุมภกรรณจากเร่ืองรามเกียรติ์ตั้งท่ีบริเวณริมหว้ยและ 
ตั้งศาลบูชาในอดีตชาวบ้านจะถวายเครื่องสังเวยด้วยของสดและเลือด หลังจากนั้นชาวบ้าน  
ก็พบว่า ไม่มีเหตุการณ์เด็กจมน า้ตายอีก ปัจจุบนัคติการถวายเครื่องสงัเวยดว้ยของสดและเลือด  
ไดเ้ปลี่ยนไป ชาวบา้นนิยมน าบายศรี พวงมาลยั หรือผลไมไ้ปถวายเจา้พ่อแทน เนื่องจากของสด
และเลือดสง่ผลใหแ้หลง่น า้และพืน้ที่รมิหว้ยสกปรกและมีกลิ่นเหม็น 

ชื่อศาลแต่เดิมเคยสะกดว่า “กุมภกรรณ์” เพิ่งมาเปลี่ยนเป็น “กุมภกัณฑ”์ เมื่อไม่ก่ีสิบปี  
ท่ีผ่านมา เป็นอีกหลกัฐานหน่ึงท่ีเชื่อมโยงไดถึ้งตวัละครยกัษ์กมุภกรรณจากเร่ืองรามเกียรติ ์ 

วิธีคิดดังกล่าวยังสอดคลอ้งกับการสรา้งท านบกั้นน า้ที่ไหลมาจากเขาบ่มกลว้ย บริเวณ
หว้ยมะลิ สมัพันธ์กับเหตุการณ์ตอนกุมภกรรณทดน า้ในเร่ืองรามเกียรติ์ คือกั้นน า้ไม่ใหไ้หลไปท่ี
เมืองลิง ซึ่งชาวบา้นเชื่อว่าคือเมืองลพบุรี ในอดีตคนที่เดินทางมานมสัการพระพทุธบาทจะใชน้ า้ใน
ห้วยนี ้เป็นน ้ากินน ้าใช้ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ลอยกระทงประจ าปีของเทศบาลเมือง  
พระพทุธบาท 

 

 

ภาพประกอบ 367 ศีรษะกมุภกรรณทดน า้ในหว้ยมะลิสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยง 
เรื่องกมุภกรรณทดน า้กบัตวัละครกมุภกรรณ 

นอกจากนั้น หากพิจารณารูปป้ันศีรษะกุมภกรรณในหว้ยมะลิจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นรูปป้ันยักษ์โล้น ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของยักษ์  
กุมภกรรณ ประกอบกับหัวโขนยักษ์ที่ชาวบา้นผูน้ับถือศรทัธาเจา้พ่อน ามาถวายก็มีหลากหลาย  
ทัง้กมุภกรรณ ทศกณัฐ์ พิเภก และพระพิราพ ซึ่งสื่อความหมายถึงตัวละครยกัษน์ั่นเอง 
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ภาพประกอบ 368 สะพานกมุภกณัฑส์ะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงตวัละครจากนิทาน 
กบัชื่อสถานที่ชมุชน 

 

ภาพประกอบ 369 ชมุชนกมุภกณัฑท์ดน า้สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงตวัละครจากนิทาน 
กบัชื่อสถานที่ชมุชน 

เพลง “กุมภกรรณทดน า้” ของไวพจน ์เพชรสพุรรณ เป็นอีกหลกัฐานหนึ่งที่สะทอ้นวิธีคิด
การเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในพืน้ท่ีกบัตวัละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ ์ดงัเนือ้เพลงท่ีว่า  
 

กมุภกรรณทดน า้อยู่ที่พระบาท น า้ไหลใสสะอาดก็มากลายเป็นขุ่นมวั 
ผูค้นต่างพากนัหวาดกลวั ผูค้นต่างพากนัหวาดกลวั เพราะน า้ขุ่นมัวหนอกลวั             
จะเป็นโรคภยั  

 กุมภกรรณช า้ในหัวอก เหมือนตกนรกอยู่ในกองไฟ ตอ้งนอนทดน า้
ตลอดไป ตอ้งนอนทดน า้ตลอดไป ดหูรือน า้ใจทศกณัฐ์ไม่ปรานี 



  337 

 กมุภกรรณมีกรรมแต่ปางก่อน ตอ้งมานอนทดน า้อยู่ที่พระบาทสระบุรี            
แต่ในที่สุดก็มามว้ยชีวี แต่ในที่สุดก็มากลายเป็นผี หลงเชื่อค าพี่มาหลอกกัน 
ใหต้าย 

 

การเชื่อมโยงนิทานเร่ืองรามเกียรติ์กับสถานท่ีในทอ้งถ่ินท าใหเ้กิดการรบัรูแ้ละสืบทอด
ความคิดความเชื่อว่า “กุมภกรรณทดน ้าอยู่ที่พระบาท” หรือ “กุมภกรรณมีกรรมแต่ปางก่อน  
ตอ้งมานอนทดน า้อยู่ที่พระบาทสระบุรี” และ “กลายเป็นผี” หมายถึง กุมภกรรณลม้ หรือตายจาก
การศึกตามเหตุการณ์ในนิทาน ซึ่งก็สอดคลอ้งกับการกลายเป็น “ผี” หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
พระพทุธบาทในปัจจบุนั 

พิธีกรรมเขา้ทรงเจา้พ่อกุมภกัณฑย์ังเป็นสิ่งที่สะทอ้นถึงวิธีคิดดังกล่าว เห็นไดจ้ากการ
สวมหวัโขนยกัษ์ ซึ่งมีทัง้กุมภกรรณ ทศกณัฐ์ และพิเภก ในอดีตการจดัพิธีกรรมช่วงวนัลอยกระทง
จะมีการลอยเรือหงสใ์นหว้ยมะลิ สะทอ้นวิธีคิดของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแหล่งน า้ แต่ปัจจุบัน
พบว่าชาวบ้านไม่ได้น าเรือหงสไ์ปลอยในน ้าแล้ว เนื่องจากต้องเก็บไว้ใช้งานในปีต่อไป จึงน า  
เรือหงสต์ัง้บูชาบริเวณริมหว้ยแทน นอกจากนัน้ จากคติความเชื่อของชาวพระพุทธบาทที่ว่า ตอ้ง
แห่เจา้พ่อกุมภกัณฑไ์ม่เช่นนัน้ไฟจะไหมต้ลาด ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหมต้ลาดเมื่อหลายสิบปี
มาแลว้ ผูวิ้จยัวิเคราะหว่์าเป็นสิ่งท่ีช่วยยืนยนัคณุสมบติัของเจา้พ่อท่ีเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์จากแหล่งน า้
ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งน า้เป็นคู่ตรงขา้มกบัไฟ เจา้พ่อจึงมีบทบาทในการปกปักรกัษาคนในชมุชนอีกทาง
หนึ่งดว้ย  

6.4 วิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครหนุมานให้เป็นเจ้าพ่อหนุมาน 
ผูว้ิจัยพบวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครหนุมานจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้เป็นเจา้พ่อ           

หนุมาน 5 วิธีคิด คือ 1. การเชื่อมโยงลิงเจา้ที่กับตวัละครหนุมาน 2. การเชื่อมโยงภูมินามสถานที่
กับตัวละครหนุมาน  3. การเชื่ อมโยงวัตถุศักดิ์สิท ธิ์ลอยมาทางน ้ากับตัวละครหนุมาน  
4. การเชื่อมโยงรูปป้ันกบัตวัละครหนมุาน และ 5. การเชื่อมโยงกบัตวัละครหนมุานผ่านรา่งทรง 

6.4.1 การเชื่อมโยงลิงเจ้าทีก่ับตัวละครหนุมาน 
วิธีคิดดังกล่าวมาจากค าบอกเล่ามุขปาฐะของชาวบ้านและสภาพพื ้นที่ที่มีลิง 

อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ในบรรดาลิงจ านวนมากเหล่านี ้คนในชุมชนเชื่อว่ามีลิงที่เป็น “ลิงเจา้” 
หรือ “ลิงเจา้ที่” ที่มีลักษณะพิเศษ เป็นหัวหน้าลิงที่ปกปักรกัษาพืน้ที่ จึงเชื่อมโยงกับชื่อตัวละคร  
หนุมานจากนิทานเรื่องรามเกียรติ์ อนุภาคตัวละครหนุมานได้รับการผลิตซ ้าและถ่ายทอด 
อย่างแพร่หลาย จึงเป็นลิงจากนิทานไทยที่รูจ้ักและคุน้เคยเป็นอย่างดี เห็นไดจ้ากการนับถือพ่อปู่
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หนุมานที่ศาลหลวงพ่อหนุมาน จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านในชุมชนให้ข้อมูลตรงกันว่า  
บา้นยี่สารมีสภาพเป็นเกาะ มีลิงอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก โดยมากเป็นลิงแสม พบทั่วไปจนถึง
บรเิวณอ่าวบางตะบนู จงัหวดัเพชรบรุี และพืน้ที่อ่ืนๆ ในจงัหวดัสมทุรสงครามที่ติดต่อกนั  

พืน้ที่จงัหวดัสมทุรสงครามเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง ตอนล่างมีแม่น า้แม่กลองไหลผ่าน 
และมีล าคลองใหญ่น้อยแยกสาขามากมาย อาณาเขตที่ ติดต่อกันทะเลเป็นทางยาวกว่า  
20 กิโลเมตร มีมรดกทางธรรมชาติส าคัญ คือ ป่าชายเลน มีพันธุ์ป่าไม้ชายเลน ได้แก่ โกงกาง  
ใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสม ล าพ ูล าแพน ตะบูน เป็นตน้ ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อดุมสมบูรณด์ว้ย
สตัวน์านาชนิด ทัง้ที่เป็นสตัวน์ า้และสตัวช์นิดอ่ืน รวมทั้งลิงลม ลิงแสม (วฒันธรรม พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา จงัหวดัสมทุรสงคราม, 2544: 55) 

 

   

ภาพประกอบ 370 สภาพโดยรอบของศาลหลวงพ่อหนมุานที่บา้นยี่สารเป็นป่าแสมและโกงกาง 

ป่าชายเลนท่ีเป็นป่าปลกูในพืน้ท่ีกรรมสิทธิ์ท่ีต  าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา และท่ีต าบล
คลองโคน และต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่จะปลูกไมโ้กงกาง 
รวมถึงป่าชายเลนที่ขึน้เองในท่ีดินกรรมสิทธิ์มีกระจายอยู่ทั่วไปบรเิวณสองฝ่ังคลองท่ีน า้ทะเลขึน้ถึง 
(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา จงัหวดัสมทุรสงคราม, 2544: 
4) ในพื ้นที่ป่าชายเลนบ้านยี่สารจึงมีลิงแสมอาศัยอยู่มากตามสภาพธรรมชาติ ผู้วิจัยพบว่าใน
ปัจจุบนัจ านวนประชากรลิงก็ยังคงมีจ านวนมากอยู่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยี่สารจึงไดจ้ัดท า
ปา้ยหา้มใหอ้าหารลิงโดยเด็ดขาด รวมทัง้ใหข้อ้มลูผลกระทบจากการใหอ้าหารลิงแก่นกัท่องเที่ยว 
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ภาพประกอบ 371 ปา้ยเตือนหา้มใหอ้าหารลิงภายในชมุชนยี่สาร  

 

ภาพประกอบ 372 ปา้ยเตือนหา้มใหอ้าหารลิงภายในชมุชนยี่สาร 

 

ภาพประกอบ 373 ภาพวาดลิงแสมและป่าแสมในพิพิธภณัฑบ์า้นเขายี่สาร 
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ลิงแสมบ้านยี่สารถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ ส  าคัญของชุมชน โดยมีการน าเสนอใน
พิพิธภณัฑบ์า้นเขายี่สารและป้ายประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยว แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของชุมชน  
ที่มนษุย ์สตัวแ์ละธรรมชาติอยู่รว่มกนัอย่างเป็นอนัหนึ่งอันเดียว 
 

   

ภาพประกอบ 374 ปา้ยประชาสมัพนัธบ์า้นเขาย่ีสาร 
ในฐานะแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนน้ภาพลิงแสมและป่าแสมที่อดุมสมบรูณ์ 

 

ภาพประกอบ 375 ปา้ยประชาสมัพนัธบ์า้นเขาย่ีสาร 
ในฐานะแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนน้ภาพลิงแสมและป่าแสมที่อดุมสมบรูณ์  
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ความเชื่อถือศรทัธาลิงของคนในพืน้ท่ีจนกลายเป็น “พ่อปู่ หนุมาน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ชุมชน เห็นไดจ้ากการกล่าวถึงชาวจีนพี่น้อง ชื่อ “คุณปู่ ศรีราชา” และ “คุณปู่ หนุมาน” คนยี่สาร
เชื่อถือว่าเป็นบรรพบุรุษของตนและเป็นศนูยร์วมจิตใจของคนในชมุชนและพืน้ที่ใกลเ้คียง ปัจจบุนั
เรียกคณุปู่ ศรีราชาและคุณปู่ หนุมานรวมกนัเป็น “หลวงพ่อปู่ เขายี่สาร” มีพระพุทธรูปที่สรา้งขึน้ใน
สมัยหลงัเป็นสญัลกัษณแ์ทนหลวงพ่อปู่  แสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัเปลี่ยนความเชื่อดัง้เดิมเรื่องการ
นบัถือผีเป็นหลวงพ่อทางพทุธศาสนาอย่างชดัเจน 

ใน ต านานคุณปู่ ศรีราชา ที่วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (2544: 143) สัมภาษณ์นายเหิร  
อ่อนอรุะ คนในชุมชนกลบัไม่พบการกล่าวถึงพ่อปู่ หนุมานแต่อย่างใด โดยเล่าว่าพ่อปู่ ศรีราชาเป็น
บรรพบุรุษของจีนสามพี่น้องที่ล่องเรือส าเภามาคา้ขายและตัง้ถิ่นฐานอยู่ในพืน้ที่บริเวณนี ้ไดแ้ก่  
จีนเคราอยู่ที่เขาตะเครา จีนขานอยู่ที่เขายี่สาร และจีนกู่อยู่ที่เขาอีโก ้

ในพิธีกรรมแห่เจว็ดพ่อปู่ ประจ าปี ผูว้ิจัยพบว่าจะมีการอัญเชิญเจว็ดพ่อปู่ ศรีราชา 
เจว็ดพ่อปู่ หนุมาน และเจว็ดพ่อปู่ เจา้จีน อยู่ใน 3 ล าดับแรกของขบวน แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพ
และความส าคญัของสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ทัง้สามในชมุชน  

การเรียกชื่อ “พ่อปู่ หนุมาน” หรือ “หลวงพ่อหนุมาน” นั้นเพิ่งมาปรับเปลี่ยนใน
ภายหลงั แต่เดิมเรียกว่า “พ่อปู่ หัวละมาน” ค าว่า “หัวละมาน” ผูว้ิจยัสนันิษฐานว่าเป็นค าที่คนใน
ทอ้งถิ่นออกเสียงเพีย้นไปจาก “หนุมาน” คลา้ยคลงึกบัในพืน้ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธท์ี่เรียกชื่อพืช
หนุมานนั่งแท่นว่า “หัวละมานนั่งแท่น” และยังพบในยันต์โบราณของภาคกลางที่นิยมเขียนว่า  
“หัวละมาน” อีกดว้ย ผูวิ้จยัตัง้ขอ้สงัเกตว่าค าว่าหัวละมานท่ีชาวบา้นย่ีสารใชเ้รียกสิ่งศกัดิ์สิทธิ์นัน้
น่าจะเป็นค าที่คนไทยเชือ้สายจีนเรียกเพีย้นไปจากหนุมาน เนื่องจากกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่ชุมชน  
ยี่สารแต่เดิมเป็นคนไทยเชือ้สายจีน ดังพบว่ามีสกุลแซ่ลี ้แซ่ลิม้ และแซ่อึง้ เป็นตระกูลเก่าแก่ของ
ชมุชน สอดคลอ้งกบัต านานคณุปู่ ศรีราชาที่ว่าเป็นชาวจีนพี่นอ้งล่องเรือส าเภามาคา้ขาย  

ทั้งยังสอดคล้องกับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงครามที่
ประกอบดว้ยผูม้ีเชือ้ชาติไทย สญัชาติไทยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นชาวจีนและมอญ คนเหล่านี ้
มีการแต่งงานระหว่างกัน  เป็นการผสมผสานทางเชื ้อชาติ (วัฒนธรรม  พัฒนาการทาง
ประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา จงัหวดัสมทุรสงคราม, 2544: 15) 

ผูว้ิจยัพบว่าชาวบา้นยี่สารนบัถือพ่อปู่ หนุมานทัง้ในฐานะเป็นพี่นอ้งกบัคุณปู่ ศรีราชา
และในฐานะเป็นทหารเอกของคณุปู่ ศรีราชา นิพนธ ์อ่อนอรุะ (สมัภาษณ,์ 25 ธันวาคม 2562) เล่า
ว่า “คนทีน่ีถ่อืว่าพอ่ปู่ หนมุานเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ทีค่อยปกป้องคุม้ครองหมู่บา้นใหแ้คลว้คลาดจากภยั
อันตรายต่างๆ ในอดีตบ้านยี่สารเคยเป็นที่หลบซ่อนของโจรผู ้ร ้าย ชาวบ้านนิยมไปบนบาน 
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ศาลกล่าว เมือ่ทราบข่าวว่าจะมีโจรมาปลน้หมู่บา้น ท าใหร้อดพน้จากการปลน้ได”้ แสดงใหเ้ห็นถึง
บทบาทและอิทธิฤทธิ์ของเจา้พ่อท่ีสอดคลอ้งกบัตวัละครหนมุานจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ ์

 

 

ภาพประกอบ 376 เจว็ดพ่อปู่ หนมุานและรูปป้ันหนมุานสี่กรที่ชาวบา้นผูศ้รทัธาน ามาถวาย 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงลิงเจา้ที่บา้นย่ีสารกบัตวัละครหนมุาน 

ปัจจุบนัศาลหลวงพ่อหนุมานรูจ้ักกันในชื่อ “ศาลใน” อยู่ห่างจากศาลพ่อปู่ ศรีราชา
ประมาณ 1 กิโลเมตร และต้องไปทางเรือเท่านั้น มีเจว็ดไมเ้ป็นสัญลักษณ์แทนองคเ์จา้พ่อและ 
มีการน ารูปป้ันหนุมานสี่กรไปถวายที่ศาล จากขอ้มูลของวลยัลกัษณ ์ทรงศิร ิ(2544: 79) พบว่าใน
อดีตมีการเข้าทรงพ่อปู่ หนุมานด้วย เมื่อร่างทรงประทับทรงแล้วจะแสดงกิริยาอาการเป็นลิง 
ปัจจบุนัผูว้ิจยัพบว่าไม่มีการเขา้ทรงแลว้ ชาวบา้นละแวกนัน้ยงันิยมน าผลไมเ้ช่นกลว้ยไปกราบไหว้
บนบานพ่อปู่ หนุมานอยู่เสมอ ร่องรอยการนับถือเจ้าพ่อหนุมานทั้งหลายนี ้ช่วยยืนยันวิธีคิด 
การเชื่อมโยงลิงเจา้ท่ีบา้นย่ีสารกบัตวัละครหนมุานจากเร่ืองรามเกียรติไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

ความเชื่อเรื่องลิงเจา้ที่ยังปรากฏที่ศาลเจา้พ่อหนุมาณ ในซอยวุฒากาศ 40 แขวง 
บางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เจา้พ่อหนุมาณเป็นที่เคารพนบัถือของคนไทยเชือ้สายจีนและคนใน
พืน้ที่เป็นอย่างมาก นางจิตรา วิเศษแสง (สมัภาษณ,์ 19 ธันวาคม 2563) เล่าว่า “เดิมทีต่รงนีเ้ป็น 
จอมปลวก ชาวบา้นขอเจา้ที่สรา้งบา้น โดยปักไมไ้ว ้ต่อมาคนไปไหวก้นั นบัถือเป็นเจา้ของพืน้ที ่
สภาพพืน้ที่บริเวณนัน้มีตน้ไม ้3 ตน้ ชาวบา้นเห็นว่ามีลิงปีนอยู่ กระโดดไปมา เชื่อว่าเป็นลิงเจ้า  
ลงิเทพ หลงัจากนัน้มีการเชิญเจา้มาประทบัทรง ร่างทรงบอกว่าชือ่ “เจา้พ่อหนมุาณ” แลว้จึงมีการ
ตัง้ศาลไมเ้ลก็ๆ ทีก่ลางซอย จนยา้ยมาอยู่ตรงทีปั่จจุบนั เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2508”  
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ภาพประกอบ 377 บรเิวณกลางซอยวฒุากาศ 40 เดิมเป็นจอมปลวก 
และที่ตัง้ศาลเจา้พ่อหนมุาณครัง้แรก 

ลกัษณะของศาลเจา้พ่อหนุมาณในปัจจุบนัเป็นศาลเจา้ไทย แต่มีสิ่งปลูกสรา้งอ่ืนๆ 
และการประดับตกแต่งเป็นแบบศาลเจ้าจีน เช่น เสาฟ้าดิน เตาเผากระดาษเงิ นกระดาษทอง  
เป็นต้น ในอดีตมีสมาคมศาลเจ้าพ่อหนุมาณ มีคณะกรรมการศาลท าหน้าที่บริหารงานด้วย 
ปัจจุบันสภาพพื ้นที่ เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง ไม่มีลิงในบริเวณดังกล่าวแล้ว ผู้อยู่อาศัย
ละแวกนั้นเป็นคนต่างพืน้ที่ คนที่นับถือเจา้พ่อหนุมาณส่วนใหญ่ย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืน  แต่เมื่อถึง
ก าหนดจัดงานประจ าปีก็จะกลบัมารวมกัน เพื่อถวายเครื่องเซ่นไหวป้ระจ าปีในช่วงวันศุกร ์เสาร์
และอาทิตยแ์รกของเดือนธันวาคมของทุกปี ผูว้ิจัยยังพบว่าในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนุมาณ  
ผูน้บัถือศรทัธานิยมน ากลว้ย ซึ่งเชื่อว่าเป็นของโปรดปรานของเจา้พ่อมาเป็นหนึ่ง ในเครื่องเซ่นไหว ้
สะทอ้นความคิดว่าเจา้พ่อหนมุาณเป็นลิงเจา้ท่ี หรือลิงเทพ ผูม้ีความศกัดิส์ิทธิ์ดว้ยนั่นเอง 

 

 

ภาพประกอบ 378 รูปเคารพเจา้พ่อหนมุาณสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงลิงเจา้ที่กบัตวัละครหนมุาน 
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อาจกล่าวได้ว่าหนุมานเป็นอนุภาคตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ ท่ีคนใน
สงัคมไทยรูจ้ักและคุน้เคยเป็นอย่างดี เห็นไดจ้ากการเปลี่ยนชื่อเจา้พ่อ “หัวละมาน” เป็นหนุมาน 
ของชุมชนบา้นยี่สาร หรือการสะกดค าว่า “หนุมาณ” ใหแ้ตกต่างไปจากชื่อของตวัละครก็เป็นสิ่งที่
บ่งบอกความรบัรูอ้นุภาคตัวละครดังกล่าว ขณะเดียวกันก็สะทอ้นลกัษณะเฉพาะถิ่น บอกความ
เป็นเจา้พ่อผูป้กป้องคุม้ครองเฉพาะพืน้ที่ดว้ย นอกจากนั้น การตั้งรูปเคารพเจา้พ่อที่เป็นลิงกาย 
สีขาว ถือตรีเป็นอาวุธ ดังปรากฏที่ชุมชนซอยวุฒากาศ 40 และรูปเคารพที่ชาวบ้านยี่สารน ามา
ถวายเจา้พ่อเป็นลิงกายสีขาว ถือตรีและจกัรเป็นอาวธุก็สะทอ้นความเชื่อมโยงกบัตวัละครหนุมาน
จากนิทานเร่ืองรามเกียรติไ์ดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

6.4.2 การเชื่อมโยงภูมินามสถานทีก่ับตัวละครหนุมาน  
วิธีคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อถือเจ้าพ่อหนุมานที่อ  าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี สมัพันธ์กบัชื่อเมือง “กบินทรบ์ุรี” ที่ตัง้ขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว  
มีความหมายว่า เมืองแห่งพญาวานร สอดคลอ้งกับชื่อเดิมของพืน้ที่คือ  “หมู่บา้นหนุมาน” และ 
“ด่านหนมุาน” ซึ่งเป็นด่านหนา้ปอ้งกนัศกึเขมรทางดา้นตะวนัออก 

อ าเภอกบินทรบ์ุรีเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ตอนเหนือ
เป็นที่สูงเป็นป่าเขา ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ตอนใตเ้ป็นป่ากับที่ราบลุ่มสลับกันไป มีฝนตกชุกใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สภาพอากาศค่อนขา้งรอ้นและแหง้แลง้ 

อ าเภอกบินทรบ์ุรี เดิมตัง้อยู่ที่หมู่บา้น “หนุมาน” อยู่ห่างจากที่ตัง้ปัจจุบนัไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร แต่เนื่องจากพื ้นที่เดิมกันดารน า้ ไม่สะดวกต่อการ
คมนาคม จึงไดย้า้ยมาตัง้ที่บา้นปากน า้เมื่อ พ.ศ. 2449 ซึ่งเป็นที่สะดวกต่อการควบคุมตรวจภาษี  
ที่มีการคมนาคมทางน ้าเรียกว่า “บ้านปากน ้า” เป็นที่บรรจบกันของ “แควหนุมาน” กับ  
“แควพระปรง” เป็นที่เริ่มต้นของ “แม่น ้าบางปะกง” ส่วนหมู่บ้านหนุมาน ปัจจุบันคือ “ต าบล  
เมืองเก่า” 

ศานติ ภกัดีค า (2557: 151) ศึกษาความส าคญัของเมืองกบินทรบ์ุรีในฐานะเสน้ทาง
เดินทัพไทย-เขมรพบว่า ที่เรียกว่าด่านหนุมาน เพราะเป็นด่านที่ตั้งอยู่ริมแควหนุมานและมีบึงที่
เรียกว่าบึงหนุมาน (ปัจจุบันบึงนีอ้ยู่ทางทิศเหนือของวัดมหาชัย ต าบลเมืองเก่า) เหตุที่เรียกดังนี ้
เนื่องจากเดิมในบรเิวณนีม้ีฝูงลิงอาศยัอยู่ เมื่อมีการตัง้ด่านที่บรเิวณนีจ้ึงเรียกกนัว่า “ด่านหนุมาน” 
ตามชื่อของแควและบงึที่กลา่วมา 

ปัจจุบนับริเวณใตต้น้โพธิ์ทางทิศตะวนัตกของบึงหนุมานมีศาลท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า 
“ศาลเจา้พ่อหอด่าน” เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชาวกบินทรบ์ุรี ซึ่งเดิมตั้งอยู่ท่ีริมแควหนุมาน แต่
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ภายหลงัชาวบา้นไดย้า้ยมาตัง้อยู่ในที่ตัง้ปัจจุบนั ประกอบกบัมีแนวคนู า้คนัดินบรเิวณดา้นหลงัของ
ศาลดว้ย แสดงใหเ้ห็นว่าบรเิวณนัน้น่าจะเป็นที่ตัง้ของด่านหนมุานมาแต่เดิม 
 

 

ภาพประกอบ 379 ศาลเจา้พ่อหอด่าน แต่เดิมตัง้อยู่รมิแควหนมุาน แต่ปัจจุบนัตัง้อยู่ริมบงึหนมุาน 

(ที่มา: ยทุธมรรคา: เสน้ทางเดินทพัไทย-เขมร, 2557: 152) 

ศานติ ภักดีค า (2557: 153) ยังพบว่าชื่อด่านหนุมานปรากฏหลักฐานใน แผนที่
ยุทธศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ตั้งอยู่ถัดจากเมืองปราจีน  
เมืองใหม่ และมีกล่าวถึงใน “สารตราเจา้พระยาจักรีถึงพระยาโกษาธิบดีสั่งราชการเมืองปัตบอง  
จ.ศ. 1172” ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 ตอนหนึ่งว่า “แลมีตราออกมาให้แบ่งกองทัพเมือง
นครราชสมีายกออกไปตัง้อยู่ไพรทูบ ด่านพระจารึกใหใ้กลเ้มืองปัตบองจะไดรู้ร้าชการทนัท่วงที แล
พระยาโกษาธิบดีจัดแจงแบ่งกองทพัออกไปตัง้ค่ายรกัษาด่านกบแจะ ด่านหนุมาน ด่านพระตรง
ใกลก้ับเมืองปราจินอยู่หาตอ้งการไม่ ใหอ้ยู่แต่พอรกัษาด่านไปมาฟังข่าวราชการ แลใหพ้ระยา
โกษาธิบดีจดัแจงกองทพัใหอ้อกไปตัง้ ณ ไพรทูบ ด่านพระจารึกตามทอ้งตราแต่ก่อน” นอกจากนี ้
หลักฐานส าคัญที่เก่ียวกับด่านหนุมานอีกอย่างหนึ่งคือ แผนที่เดินทัพสมัยตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 
ฉบบัที่ 7 “เขมรในนี”้ และ แผนที่ฉบบัที ่8 แผนที่ทัง้ 2 ฉบบันีเ้ป็นแผนที่แสดงเสน้ทางเดินทัพจาก
กรุงเทพฯ ไปยังกัมพูชา ไดแ้สดงต าแหน่งที่ตัง้ของด่านหนุมานไว้อย่างชัดเจน หลักฐานดังกล่าว
แสดงใหเ้ห็นว่า ในสมัยตน้กรุงรตันโกสินทร ์รชักาลที่ 1 จนถึงตน้รชักาลที่ 3 ด่านหนุมานยังคงมี
ฐานะเป็นบา้นด่านเท่านัน้ ยงัไม่ไดย้กฐานะเป็นเมืองกบินทรบ์รุี  
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ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยยังพบเรื่องเล่าความเป็นมาของเมืองกบินทรบ์ุรีที่สัมพันธ์กับ
นิทานเร่ืองรามเกียรติ ์มีเนือ้ความว่า  
 

พระราม พระลักษณ์ และนางสีดา เดินทางมาพักบ าเพ็ญพรตอยู่ที่
บรเิวณดงพระราม เพื่อเตรียมสูร้บกบัพญายกัษท์ศกณัฐ์ ระหว่างนัน้ไดไ้พรพ่ล
ลิงและหนุมานเป็นก าลังส าคัญ พระรามได้แต่งตั้งให้หนุมานเป็นนายด่าน 
ท าหนา้ที่ตรวจตราเหตกุารณต่์างๆ และเฝา้ระวงัขา้ศกึที่จะยกทพัมาทางนี ้

(เทศบาลต าบลกบินทร,์ 2550: 15) 

 

ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปเบือ้งตน้ว่า “บา้นหนมุาน” อยู่ในพืน้ที่ใกลก้บั “หนองหนุมาน” อนัเป็น
ส่วนหนึ่งของ “แควหนุมาน” ปรากฏชื่อเรียก “ด่านหนุมาน” มาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นชื่อ  
“เมืองกบินทรบ์ุรี” ในสมยัตน้รตันโกสินทร ์และเป็น “อ าเภอกบินทรบ์รุี” ในปัจจุบนั และในพืน้ที่นัน้
มีความเชื่อเก่ียวกบั “ลิงเจา้ที่” แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมโยงตวัละครหนุมานจากเร่ืองรามเกียรติ์

กบัภมูินามสถานที่ในหลายมิติ 
มิ ติแรก  คือ ความส าคัญ ของภูมินามสถานที่  หากพิ จารณาแล้วจะพบว่า  

“แควหนุมาน” น่าจะเป็นชื่อเรียกเก่าแก่ของพืน้ที่ หนองหนุมานและบา้นหนุมานตั้งตามชื่อเรียก
สภาพธรรมชาติของแควแม่น า้ ดงัพบว่าแควหนุมานเกิดจากหว้ยเขาขาด เขาก าพรา้ อ าเภอนาดี 
และเขาก าแพง เขารงั อ าเภอกบินทรบ์รุี ไหลมารวมกนัที่บา้นสะพานหิน อ าเภอกบินทรบ์ุรีเป็นแคว
หนุมาน ไหลมาบรรจบกับคลองพระปรงที่อ  าเภอกบินทรบ์ุรี เป็นแม่น ้าบางปะกง (วัฒนธรรม 
พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา จงัหวดัปราจีนบุรี, 2544: 7) ด่านหนมุาน
จึงเป็นค าเรียกพืน้ที่หมู่บา้นหนุมานที่มีสถานะและบทบาทเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนไทย -เขมร 
มาแต่เดิม 
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ภาพประกอบ 380 แควหนมุานช่วงที่ไหลผ่านอ าเภอกบินทรบ์รุี 

ประการส าคัญคือ ศาลเจา้พ่อหนุมานที่อ  าเภอกบินทรบ์ุรีในปัจจุบันมี 2 ศาล คือ 
ศาลเจา้พ่อหนุมานที่ริมหนองหนุมาน ต าบลเมืองเก่า อนัเป็นหมู่บา้นหนุมานเดิม และศาลเจา้พ่อ  
หณมุานที่รมิแควหนมุาน ต าบลกบินทร ์ซึ่งสนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ภายหลงั ลว้นเป็นความเชื่อถือสิ่ง
ศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสมัพนัธก์บัภมูินามสถานที่คือแควหนมุาน 

มิติที่สอง คือ ความเชื่อเรื่องลิงเจา้ที่ จากขอ้มลูของเทศบาลกบินทรบ์ุรี ขอ้สนันิษฐาน
ของศานติ ภกัดีค า และขอ้มลูสมัภาษณช์าวบา้นในพืน้ที่เชื่อว่าบริเวณดงักล่าวเป็นที่ อยู่อาศยัของ
ฝูงลิงจ านวนมาก จึงเกิดคติการนับถือบูชาลิง และเรียกชื่อเจ้าพ่อสัมพันธ์กับภูมินามสถานที่
กลายเป็นเจา้พ่อหนมุาน 

นายส าเริง ดวงจรัส ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อหนุมาน (หนองหนุมาน) (สัมภาษณ์, 9 
กุมภาพันธ์ 2564) เล่าถึงความเป็นมาของเจา้พ่อหนุมานเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องลิงเจา้ที่และ
อารกัษ์ประจ าหนองหนุมาน ขณะที่ นางบุญรตัน ์ศรีสิทธิมงคล (สมัภาษณ์, 8 กุมภาพันธ ์2564) 
ผูดู้แลศาลเจา้พ่อหณุมาน (แควหนุมาน) เล่าเชื่อมโยงกับแควหนุมานว่าเป็นอารกัษ์ประจ าแคว 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาสัญลักษณ์แทนเจา้พ่อหนุมานในปัจจุบัน พบว่าเป็นรูปพ่อปู่ และพ่อปู่
ฤๅษี ไม่ไดม้ีลักษณะเป็นลิง ซึ่งแตกต่างจากรูปเคารพหนุมานที่อ่ืนที่แสดงลกัษณะเป็นลิงอย่าง
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเรื่องเล่าปาฏิหาริยท์ี่คนในชมุชนทัง้สองแห่งเล่าสอดคลอ้งกนัว่า “เห็นเป็นคน
แก่ใสช่ดุสขีาว ถอืไมเ้ทา้ เดนิไปมาบริเวณใกล้ๆ  กนักบัศาล” จึงสนันิษฐานไดว้่าเจา้พ่อหนุมาน คือ 
อารกัษ์ที่สัมพันธ์กับแหล่งน า้ตามภูมินามที่มีมาแต่เดิมและมีความทับซอ้นกับคติการนับถือลิง 
เจา้ที่ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในพืน้ที่ดว้ย  
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ภาพประกอบ 381 หนองหนุมาน ปัจจบุนัคือแกม้ลิงหนมุาน 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงภมูินามสถานที่กบัตวัละครหนุมาน 

 

ภาพประกอบ 382 ศาลเจา้พ่อหนมุาน (หนองหนมุาน) ต าบลเมืองเก่า 

 

ภาพประกอบ 383 ที่ตัง้ของศาลเจา้พ่อหนมุาน (หนองหนมุาน) ในปัจจบุนั 
ทางดา้นซา้ยและตรงกลางของภาพจะเห็นภาพที่ตัง้ของศาลเดิม 
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ภาพประกอบ 384 ศาลเก่าพ่อปู่ หอด่านอยู่ในบรเิวณใกลก้บัศาลเจา้พ่อหนมุาน (หนองหนมุาน) 

 

ภาพประกอบ 385 ศาลใหม่พ่อปู่ หอด่านอยู่ในบรเิวณใกลก้บัศาลเจา้พ่อหนมุาน (หนองหนมุาน) 
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ภาพประกอบ 386 แควหนมุานช่วงที่ไหลผ่านดา้นขา้งศาลเจา้พ่อหณมุาน 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงภมูินามสถานที่กบัตวัละครหนุมาน 

 

ภาพประกอบ 387 ศาลเจา้พ่อหณมุาน (แควหนมุาน) ต าบลกบินทร ์

วิธีคิดดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของภูมินามที่มีอิทธิพลต่อการกลายรูป
เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ผนวกรวมกับคติความเชื่อและการบูชาลิงในลกัษณะของ “ลิงเจา้ที่”  ซึ่งพบมาก
ในชุมชนที่มีสภาพเป็นป่าเขา ผู้วิจัยยังพบว่าต านานประจ าถิ่นที่ เล่าเชื่อมโยงกับนิทานเรื่อง
รามเกียรติ์ โดยกล่าวถึง “ดงพระราม” ว่าคือมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ในปัจจุบัน และ 
“ด่านหนมุาน” เป็นด่านที่หนมุานทหารเอกเฝา้คอยระวงัเหตกุารณข์า้ศกึที่กองทพัทศกณัฐ์จะยกมา
ทางนี ้ยังแสดงใหเ้ห็นอิทธิพลของนิทานที่ผูเ้ล่ามักจะเชื่อมโยงกับภูมินามสถานที่ในทอ้งถิ่นของ
ตนเองอีกดว้ย 
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6.4.3 การเชื่อมโยงวัตถุศักดิสิ์ทธิ์ลอยมาทางน ้ากับตัวละครหนุมาน 
วิธีคิดดังกล่าวมาจากเร่ืองเล่าความศกัดิ์สิทธิ์และอภินิหารของวตัถุท่ีลอยทวนน า้มา 

ซึ่งเชื่อว่าเป็นรูปแกะสลกัหนมุาน พบที่ศาลเจา้พ่อหนมุาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เมื่อ พ.ศ. 2470 มีการย้ายที่ตั้งของหน่วยกองพันทหารราบที่  1 มาอยู่บริเวณ 

ท่าพระจันทร ์ไดเ้กิดเหตุการณ์อัศจรรยข์ึน้ คือมีรูปหนุมานแกะสลกัไมล้อยทวนแม่น า้จากปลาย
แม่น ้าเจ้าพระยามาทางต้นน ้าและมาหยุดอยู่ที่ท่าน ้าหน้ากองพัน ก าลังพลทั้งหลายได้เห็น
เหตกุารณด์งักล่าว เกิดความอศัจรรยใ์จที่ รูปหนุมาน สญัลกัษณข์องหน่วยไดม้าปรากฏขึน้ จึงท า
พิธีอญัเชิญรูปหนุมานแกะสลกัไมด้งักล่าวขึน้จากน า้ และเห็นหางที่เป็นปลา จึงพบว่าเป็นมัจฉานุ 
บุตรชายของหนุมาน ดว้ยความนบัถือศรทัธาหนุมานที่มีขึน้แต่แรก จึงไดต้ัง้ศาลเจา้พ่อหนุมานขึน้ 
รูปแกะสลกัไมด้ังกล่าวมาทราบในภายหลังว่าเป็นหัวเรือมัจฉานุ เก็บรกัษาอยู่ที่อู่เรือพระราชพิธี 
กองทัพเรือ เมื่อครัง้เกิดคลื่นซดัอย่างแรงจนท าใหห้ัวเรือหลุดลอยมากับน า้  (ศูนยก์ารทหารราบ, 
2557: 7) 

หน่วยยา้ยที่ตัง้จากท่าพระจนัทรไ์ปที่จงัหวดัลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2480 ไดอ้ญัเชิญเจา้พ่อ
หนุมานไปดว้ย และยา้ยมาที่อ  าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์เมื่อ พ.ศ. 2509 ปัจจบุนัศาล
เจา้พ่อหนมุานอยู่ภายในค่ายธนะรชัต ์
 

 

ภาพประกอบ 388 รูปป้ันโขนเรือมจัฉาน ุแต่นบัถือในฐานะเจา้พ่อหนมุาน 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงวตัถุศกัดิส์ิทธิ์ลอยมาทางน า้กบัตวัละครหนมุาน 
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เจา้พ่อหนุมานถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่คู่กับหน่วยมายาวนานและเป็นท่ีเคารพของ
ก าลงัพลอย่างยิ่ง เมื่อใดที่ผูบ้งัคบับญัชาระดับสงูมีค าสั่งใหย้า้ยไปปฏิบติัภารกิจต่างๆ จะตอ้งมา
กราบสกัการะอยู่เสมอๆ พลทหารในค่ายเชื่อถือกันมากและนิยมขอพรใหป้ระสบความส าเร็จใน
การออกฝึก รวมถึงการสอบเลื่อนชัน้ยศ สิ่งที่นิยมบนบานคือกลว้ยและการวิ่งรอบศาล กลา่วไดว้่า 
หนมุานเป็นตวัละครทหารเอกที่มีความสามารถ เฉลียวฉลาด และจงรกัภกัดี สอดคลอ้งกบัการเป็น
ที่ยดึเหนี่ยวจิตใจของก าลงัพลทหารอย่างยิ่ง  

เมื่อพิจารณารูปเคารพเจ้าพ่อหนุมานในปัจจุบันพบว่ามีการเพิ่มอาวุธคือตรีและ 
พระขรรคเ์ขา้ไป ซึ่งเป็นอาวธุส าคญัของตวัละครหนุมานจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ นอกจากนัน้ ท่ี
ฐานประดิษฐานรูปเคารพยงัไดม้ีการเขียนภาพจิตรกรรมรูปหนุมานและหนุมานหาวเป็นดาวเป็น
เดือน เพื่อสื่อความคิดและความหมายของเจา้พ่อหนมุานใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึน้ดว้ย  

การนับถือเจ้าพ่อหนุมานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีความเก่ียวข้องกับชื่อค่าย 
ธนะรัชต์ ซึ่งได้นามตามชื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต์ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการ
ทหารบก ผูเ้กิดปีวอก และนิยมใชส้ญัลกัษณห์นมุานเพื่อความเป็นมงคลและสื่อถึงความจงรกัภกัดี
อย่างสงูต่อสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์มีการท าเข็มกลดัที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเป็นรูปหนมุานหาว
เป็นดาวเป็นเดือนและกลายเป็นตราสญัลกัษณข์องค่ายธนะรชัตใ์นปัจจบุนั 
 

 

ภาพประกอบ 389 เข็มเงินท่ีระลกึจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัตท์ าเป็นรูปหนมุานหาวเป็นดาวเป็นเดือน 

(ที่มา: http://uauction4.uamulet.com) 
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ภาพประกอบ 390 สญัลกัษณห์นมุานหาวเป็นดาวเป็นเดือนที่ปา้ยดา้นหนา้ค่ายธนะรชัต์ 

6.4.4 การเชื่อมโยงรูปป้ันกับตัวละครหนุมาน  
วิธีคิดดงักลา่วมาจากความเชื่อถือเจา้หนมุาน พบที่ศาลเจา้หนมุาน รมิแม่น า้เพชรบุรี 

ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ทัง้คนไทยและคนไทยเชือ้สายจีนใหค้วามเคารพนบัถือ
อย่างมาก คนในชุมชนเล่าว่าเมื่อก่อนเป็นศาลเจา้เล็กๆ ในชุมชน ยกพืน้สูงแค่ฝ่ามือเดียว ต่อมา
นางแดง ยูนิพันธุ์ เป็นผูบ้ริจาคที่ใหส้รา้งเป็นศาลเจา้และมีผูม้ีจิตศรทัธาไดส้รา้งใหเ้ป็นศาลเจา้ 
ที่สงูขึน้ มีหลงัคาเป็นกระเบือ้งว่าว ปัจจุบนัศาลเจา้ไดร้บัการบูรณะไปแลว้ 2 ครัง้ โดยการรว่มแรง
รว่มใจของผูม้ีจิตศรทัธามาช่วยกนัลงแรงทาสีศาลเจา้ เทพืน้ใหด้สูวยงามเรียบรอ้ย องคเ์จา้หนุมาน
ไดม้ีการสรา้งปูนมาทับองคท์ี่เป็นกระดาษ เป็นงานปูนป้ันหนุมานในท่าแบก เชื่อว่าเป็นฝีมือของ
ช่างเมืองเพชรบรุี 

ปัจจุบันท่าน า้ที่ตัง้ศาลเจา้หนุมานเรียกชื่อตามศาลเจา้ว่า “ท่าน า้ศาลเจา้หนุมาน”              
ส่วนใหญ่ชาวบา้นนิยมน ากลว้ยมาบนบานเจา้พ่อ โดยเฉพาะพ่อคา้แม่คา้ในตลาดเชื่อถือกันมาก 
นิยมขอเรื่องค้าขาย โชคลาภและความส าเร็จ ภายในศาลยังคงหลงเหลือร่องรอยข้อความ
ภาษาจีนที่เชื่อมโยงเจา้หนมุานกบัเทพเจา้ที่ตามคติจีนอีกดว้ย 

เมื่อพิจารณาจากรูปป้ันและเรื่องเล่าของชาวบา้นในพืน้ที่ ผูว้ิจยัพบว่าแสดงใหเ้ห็นถึง
วิธีคิดการเชื่อมโยงวตัถศุกัดิ์สิทธิ์ท่ีพบในพืน้ท่ี คือ รูปป้ันหนุมานเป็นลิงกายสีขาวในท่าแบก ซึ่งเป็น
ท่าทางศิลปกรรม อาจเป็นปูนป้ันชิน้ส่วนใดชิน้ส่วนหนึ่งประกอบสิ่งก่อสรา้งในบริเวณนั้น ซึ่งใน
พืน้ที่จงัหวดัเพชรบรุีปรากฏงานปนูป้ันศิลปกรรมจากเร่ืองรามเกียรติเ์ป็นจ านวนมาก ดงัการศึกษา
ของขวญัชนก ทองลว้น (2558) เร่ืองเล่าศักดิ์สิทธิ์ท่ีกล่าวถึงเจา้พ่อลอยน า้และไปเขา้ฝันว่าหนาว 
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ก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องเจา้พ่อกบัสภาพพืน้ที่ตัง้ศาลซึ่งอยู่ริมแม่น า้เพชรบุรีไดอี้กทาง
หนึ่งดว้ย  

 

   

ภาพประกอบ 391 เจา้หนมุานสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงรูปป้ันกบัตวัละครหนมุาน 

 

ภาพประกอบ 392 ท่าน า้ศาลเจา้หนมุานรมิแม่น า้เพชรบุรี 
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6.4.5 การเชื่อมโยงกับตัวละครหนุมานผ่านร่างทรง  
วิธีคิดดังกล่าวมาจากการตีความตัวละครหนุมาน 2 ภาคผ่านร่างทรง คือ นายเปร่า 

แก่นสาร ชาวบา้นชุกกุ่ม ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ผู ้เป็นรา่งทรงของเจา้พ่อ
ชัยหนุมาน เมื่อประทับทรงจะนุ่งผา้สีแดง ชาวบา้นจึงเรียกว่า “พ่อองคแ์ดง” และเจา้พ่อหนุมาน 
เมื่อประทับทรงจะนุ่งผา้สีขาว ชาวบา้นจึงเรียกว่า “พ่อองคข์าว” เมื่อประทับทรงแลว้ ร่างทรงจะ 
ตีลงักา หกคะเมนแบบหนุมานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว แมจ้ะมีอายุมากแลว้ก็ตาม และบางครัง้จะเล่า
เนือ้หาตอนศึกต่างๆ ที่หนุมานมีบทบาทส าคัญจากเร่ืองรามเกียรติ์ใหช้าวบา้นฟัง ความแตกต่าง
ระหว่างพ่อองค์แดงกับพ่อองค์ขาว คือ พ่อองค์แดงจะมีบุคลิกขึงขัง น่าเกรงขาม มากกว่า  
พ่อองคข์าว บางครัง้ร่างทรงเจา้พ่อจะบอกว่ามีคนเรียกใหไ้ปช่วยที่จังหวัดเชียงใหม่บา้ง จังหวัด
ลพบรุีบา้ง เชื่อว่าเป็นการสื่อสารผ่านทางจิตวิญญาณ 

อาวุธของเจ้าพ่อหนุมานมีตรีและพระขรรค์ นางกัญญารตัน์ จันหา (สัมภาษณ์,  
27 มีนาคม 2563) ชาวบา้นชุกกุ่มที่เคยมารบัการรกัษาโรคจากเจา้พ่อเล่าว่า ร่างทรงเจา้พ่อจะใช้
ตรีแตะบริเวณที่เป็นโรค หรือปวดเมื่อย พรอ้มกบัท าน า้ว่านใชใ้นการรกัษาดว้ย ผูว้ิจัยพบว่าอาวุธ
ของเจา้พ่อหนมุานสอดคลอ้งกบัอาวธุของตวัละครหนมุานในนิทานเร่ืองรามเกียรติ ์

ในอดีตชาวบา้นยงันิยมมาต่อชะตา อาบน า้มนตท์ี่บนบา้น เชื่อว่าน า้มนตข์องเจา้พ่อ                
หนุมานศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะผูท่ี้โดนของหรือคุณไสย นอกจากนั้นหากใครป่วยด้วยโรคภัย 
ไขเ้จ็บ เช่น โรคไขท้บัระด ูโรคมาลาเรีย ซึ่งสมัพนัธก์บัสภาพพืน้ที่ป่ากาญจนบุรีในอดีต เจา้พ่อก็จะ
ช่วยรกัษาจนหายและไม่เคยใหโ้ชคลาภแก่ผูน้ับถือ ปัจจุบันในพิธีกรรมบวงสรวงไหวค้รูประจ าปี 
ยงัมีการท าน า้มนตเ์จา้พ่ออยู่เพื่อใหช้าวบา้นที่มารว่มพิธีน าไปใชต้ามความตอ้งการ 

ภายหลงันายเปร่าไดย้กที่ดินของตนเองสรา้งเป็นศาล เรียกว่า ศาลสมเด็จพระองค์
ท่านหนุมาน เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ปัจจุบันนายเปร่าเสียชีวิตแลว้ ไม่มี  
ผูส้ืบทอดการทรงต่อ ในอดีตจะมีการจัดพิธีบวงสรวงไหว้ครูในวันขึน้ 5 ค ่า เดือน 5 โดยจัด 2 วัน 
คือก่อนวันงานช่วงเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น และช่วงเช้าเป็นพิธี
บวงสรวงไหวค้รู ในปัจจุบันจัดเพียงวันเดียว คือพิธีบวงสรวงไหวค้รู โดยนายบรรหาญ แก่นสาร 
บตุรชายคนโตของนายเปร่า เป็นผูป้ระกอบพิธี  
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ภาพประกอบ 393 ภาพถ่ายเก่าเมื่อครัง้นายเปรา่ แก่นสารประกอบพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อหนมุาน 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงกบัตวัละครหนมุานผ่านร่างทรง 

 

ภาพประกอบ 394 รูปป้ันหนุมานถือตรีและจกัร สญัลกัษณส์ าคญัในงานบวงสรวงไหวค้รูประจ าปี 
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6.5 วิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครมัจฉานุให้เป็นเจ้าพ่อมัจฉาณุ 
ผูว้ิจัยพบวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครมัจฉานุจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ใหเ้ป็นเจา้พ่อ            

มจัฉาณ ุคือ การเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในทะเล บา้นรางโคกขามกบัตวัละครมจัฉาน ุ  

วิธีคิดดังกล่าวมาจากความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีประจ าอยู่ในทอ้งทะเลอ่าวไทย บริเวณ
บา้นรางโคกขาม ต าบลพนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

สมุทรสาครมีพืน้ฐานจากการตัง้หลกัแหล่งของชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนกระจดั
กระจายประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยเฉพาะดินแดนริมทะเล ชาวจีนเหล่านีส้รา้งฐานะดว้ย
ความอดทน ประหยัด และอุตสาหะจากอาชีพประมงและผลิตภัณฑจ์ากการประมง เช่น ท าโป๊ะ 
ดองกะปิ น า้ปลา จนปัจจบุนัมีฐานะร  ่ารวย หลกัฐานที่ปรากฏส่วนใหญ่คือที่อยู่อาศยั ซึ่งสรา้งพืน้ที่
กวา้งขวางติดแม่น า้หรือทะเล (วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา 
จงัหวดัสมทุรสาคร, 2544: 61) 
 

 

ภาพประกอบ 395 บรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้พ่อมจัฉาณคืุอชายทะเลฝ่ังอ่าวไทย  

พลูหลวง (2547: 45) กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชายทะเลและแหล่งน า้ท่ีคนไทยนับถือ
ว่า “ในทอ้งทะเลอนักวา้งใหญ่มีแต่คลื่นลมและน ้ากบัฟ้า เวิง้วา้งสุดหูสดุตา ก็ยงัมีเหล่าวิญญาณ
หรือโอปปาติกะสถิตอยู่ แมใ้นแม่น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง จะมีภูติพรายสถิตอยู่ตามหนองน ้า ผี
น า้เรามกัจะเรียกว่า พราย”  

นายเกษม นวลจันทร์ ร่างทรงผู้ประทับทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเล บริเวณบ้าน 
รางโคกขามสื่อสารว่าคือเจ้าพ่อมัจฉาณุ ซึ่งเป็นชื่อตัวละครลิงจากนิท านเร่ืองรามเกียรติ์ มี
ถิ่นอาศัยอยู่ในน า้และมีบทบาทส าคัญในการเป็นผูร้กัษาด่านชายทะเล เดิมศาลเจา้พ่อมัจฉาณุ
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เป็นศาลของเจา้พ่อกิมซิน เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยเชือ้สายจีนในชุมชนบา้นรางโคกขาม 
ภายหลงัไดย้กใหเ้ป็นศาลของเจา้พ่อมจัฉาณุแทน ชุมชนบา้นรางโคกขามนีเ้ป็นที่อยู่อาศัยดัง้เดิม
ของคนไทยเชือ้สายจีนที่ประกอบอาชีพประมงมาตัง้แต่อดีต บางส่วนยังท าถ่านไมแ้สมและท านา
เกลือดว้ย 

นายบุญพา ยศวิลยั (สมัภาษณ,์ 22 กรกฏาคม 2563) ผูด้แูลศาลเจา้พ่อมจัฉาณุเล่า
ว่า “เมื่อร่างทรงเจา้พ่อมัจฉาณุประทบัทรงแลว้จะแสดงอาการเหมือนโผล่ขึน้มาจากน ้า โดยท า
เสียงเหมือนกลัน้หายใจและปล่อยออกมาอย่างแรง” ผูว้ิจยัพบว่ากิรยิาอาการดงักล่าวของร่างทรง
สมัพนัธก์บัลกัษณะของตัวละครมัจฉานุในเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีเป็นผูส้ถิตอยู่ท่ีชายฝ่ังทะเลคอยระวัง
รกัษาด่านที่จะเขา้สู่เมืองบาดาล นายบุญพาเล่าเพิ่มเติมว่า “จากกิริยาอาการประทบัทรงดงักล่าว
ท าใหค้นรุ่นเก่าที่ทนัเจา้พ่อมจัฉาณุจดจ าไดด้ีและจะแยกแยะไดท้นัที หากมีเจา้พ่อองค์อืน่มาทรง
เจา้พอ่มจัฉาณทุีศ่าล แต่ท ากิริยาอาการทีแ่ตกต่างออกไป”  
 

 

ภาพประกอบ 396 ภาพถ่ายเก่าเมื่อครัง้นายเกษม นวลจนัทรป์ระกอบพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อมจัฉาณุ 

ผูว้ิจัยพิจารณาภาพถ่ายเก่าและอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมเขา้ทรงเจา้พ่อมัจฉาณ ุ
พบว่าเป็นการทรงเจา้แบบจีน มีอุปกรณ์เช่น เก้าอีต้ะปู เหล็กแหลม เก่ียม (มีลกัษณะคลา้ยมีด) 
ส าหรบัใชท้ิ่มแทงแสดงอภินิหารและรกัษาโรคเป็นร่องรอยหลงเหลืออยู่ โดยมากแลว้ร่างทรงจะ
ประทับทรงเพื่อรักษาโรค เนื่องจากในอดีตยังไม่มีการตัดถนน การเดินทางออกจากชุมชนไป
สถานพยาบาลเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ทัง้ยงัตอ้งรอปัจจยัคลื่นลมและน า้ทะเลในการเดินทาง
ดว้ยเรือดว้ย บางครัง้ใชเ้วลาเป็นวนัหรือสองวนั กว่าจะเดินทางไปถึงตวัเมืองหรือที่มหาชยั ในการ
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รกัษาโรคใหแ้ก่ชาวบา้น ร่างทรงจะเป็นผูหุ้งตม้น า้ว่านส าหรบัอาบหรือทาใหแ้ก่ผูเ้จ็บป่วย ชาวบา้น
ในชมุชนจึงนบัถือศรทัธากนัมาก 

นอกจากนัน้ เมื่อผูว้ิจัยพิจารณาธงเจา้พ่อมัจฉาณุที่มีการเขียนรูปลิงมีหางเป็นปลา  
มียันตเ์ขียนขอ้ความว่า “มจฉาน” หมายถึง เจา้พ่อมัจฉาณุและยันตเ์ขียนขอ้ความเป็นสิริมงคล
ก ากับ และตราประทับของเจ้าพ่อที่มีตัวอักษรขอมเขียนค าว่า “เจ้าพ่อมัจฉา” สันนิษฐานว่า
หมายถึงเจา้พ่อมจัฉาณ ุก็เป็นการสื่อความหมายถึงตวัละครมจัฉานุจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ดว้ย 
โดยธงเจา้พ่อมัจฉาณุและตราประทับของเจา้พ่อยังคงมีบทบาทในชุมชนบา้นรางโคกขามจนถึง
ปัจจบุนั 
 

   

ภาพประกอบ 397 ธงเจา้พ่อมจัฉาณมุีภาพมจัฉานแุละยนัตร์ะบขุอ้ความว่า “มจฉาน” 
สะทอ้นวิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครมจัฉานใุหเ้ป็นเจา้พ่อมจัฉาณุ 

 

ภาพประกอบ 398 ตราประทบัอกัษรขอมเขียนค าว่า “เจา้พ่อมจัฉา” 
สะทอ้นวิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครมจัฉานใุหเ้ป็นเจา้พ่อมจัฉาณุ 
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การที่ชาวบา้นบา้นรางโคกขามนิยมแขวนธงเจา้พ่อมัจฉาณุในเรือประมง ในวังกุ้ง  
วงัปลา ย่ิงท าใหเ้ห็นการเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในทะเลกบัตวัละครมจัฉานอีุกทางหนึ่งดว้ย 

ผูวิ้จัยพบว่าการเชื่อมโยงชื่อตัวละครมัจฉานุจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์กับวัตถุใน 
ทอ้งทะเลของสงัคมไทยมีหลกัฐานปรากฏในการตัง้ชื่อเรือมจัฉาณ ุล าที่ 1 และล าที่ 2 ดว้ย 

เรือมัจฉาณุล าที่ 1 เป็นเรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจ้าอยู่หัว พระองค์
โปรดใหส้รา้งเรือก าป่ันของไทยส าหรบัการคา้ทางทะเลและเรือรบ เพราะในขณะนัน้มีศึกสงคราม
รบกับญวน เรือมัจฉาณุไม่ปรากฏว่าสรา้งในปีใด มีลกัษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่ส าหรบับรรทุก
ทหารและเสบียง ใชใ้นราชการทัพคราวปราบเจา้แขก เมื่อ พ.ศ. 2383 และคราวรบกับญวน เมื่อ 
พ.ศ. 2384 (พิพิธภณัฑท์างเรือ, 2564) 

เรือมัจฉาณุล าที่ 2 เป็นเรือด าน า้ขนาดเล็กที่กองทัพเรือไทยมีเป็นครัง้แรก มีระวาง 
ขับน ้าเพียงล าละ 370 ตันเศษ แต่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของเรือด าน ้า
โดยทั่วไปแลว้ เรือด าน า้ขนาดนีเ้ป็นเพียงเรือด าน า้ชนิดรกัษาชายฝ่ังทะเลเท่านัน้  เมื่อ พ.ศ. 2478  
ทางราชการทหารเรือ ซึ่งมีนาวาเอก  พระยาวิจารณจ์กัรกิจ เป็นผูบ้ญัชาการทหารเรือพิจารณาเห็น
ว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะมีเรือด าน า้ไว้เป็นอาวุธทางน า้อีกชนิดหนึ่งส าหรบัป้องกัน
ประเทศชาติ รฐับาลจึงไดเ้รียกประกวดราคาในการสรา้งเรือด าน า้ครัง้แรก จ านวน 4 ล า ผลของ
การประกวดราคาปรากฏว่า บริษัทมิตซุยบิชิแห่งเมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นผูเ้สนอราคาได ้จึง
ลงนามเซ็นสญัญาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เรือด าน า้ทัง้ 4 ล าไดร้บัพระราชทานชื่อใน
ภายหลงัว่า ร.ล.มจัฉาณุ ร.ล.วิรุณ ร.ล.สินสมทุร และ ร.ล.พลายชุมพล (สงวน อัน้คง, 2502: 636-
637) 

ศิริพงษ์ บุญราศรี (2547: 80) ใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมว่า “เรือด าน ้าทัง้ 4 ล าไดร้ับ
พระราชทานชือ่เรือตามตวัละครในวรรณคดีของไทยทีเ่ก่งกลา้สามารถ มีอิทธิฤทธิ์ทางด าน ้า เช่น 
ร.ล.มัจฉาณุ จากรามเกียรติ์ ร.ล.วิรุณ จากรามเกียรติ์ ร.ล.สินสมุทร จากพระอภัยมณี ร.ล. 
พลายชมุพล จากขนุชา้งขนุแผน” 
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ภาพประกอบ 399 พระราชโองการในนามคณะผูส้  าเรจ็ราชการในพระองคส์มเด็จพระเจา้อยู่หวั
อานนัทมหิดลขนานนามชื่อเรือด าน า้มจัฉาณุ 

(ที่มา: เรือด าน า้แห่งราชนาวีสยาม, 2547: 147) 

 

ภาพประกอบ 400 ร.ล.มจัฉาณ ุล าที่ 2 

(ที่มา: เรือด าน า้แห่งราชนาวีสยาม, 2547: 124) 

เมื่อพิจารณาหน้าที่ของเรือด าน ้าชุดดังกล่าวพบว่ามีหน้าที่ในการตรวจประมง  
การฝึก การเดินทางไกล และการอวดธง ในยามสงครามเรือด าน า้มีหน้าที่ในการรกัษาฝ่ัง เช่น 
ป้องกันและท าลายการยกพลขึน้บก ตรวจด่าน เป็นยามรกัษาด่านและคอยเหตุกับเฝ้าสนาม  
ทุ่นระเบิด ตรวจการเคลื่อนไหวของขา้ฝึกและส่งข่าว ลาดตระเวนและการกวาดคน้ ต่อตีท าลาย
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ก าลงัรบขา้ศึกเป็นส าคญั (ศิริพงษ์ บุญราศรี, 2547: 139-140) ซึ่งผูว้ิจัยพบว่าเป็นหนา้ที่ที่พอ้งกัน
กบัตวัละครมจัฉานใุนนิทานเร่ืองรามเกียรติด์ว้ย 

วิธีคิดในการน าชื่อตัวละครมัจฉานุ ลิงผูม้ีบทบาทและอิทธิฤทธิ์ในทะเลจากนิทาน
เร่ืองรามเกียรติ์มาเชื่อมโยงกับราชนาวีไทยจึงคลา้ยคลึงกับวิธีคิดในการเชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ทะเล บ้านรางโคกขามกับตัวละครมัจฉานุ  ผู้มีบทบาทปกปักรักษาชุมชนบ้านรางโคกขาม 
อย่างมาก 

6.6 วิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครบริวารให้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่บริวาร 
ผูว้ิจัยพบวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครบริวารจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้เป็นเจ้าพ่อ           

เจ้าแม่บริวาร 4 วิธีคิด คือ 1. การเชื่อมโยงไม้ศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่อพระราม-                   
พระลกัษมณ ์2. การเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิารของเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม             
3. การเชื่ อม โยงสิ่ งศัก ดิ์สิท ธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่ อพระราม -พระลักษณ์  และ  
4. การเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิารของเจา้พ่อหลกัเมือง 

6.6.1 การเชื่อมโยงไม้ศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่อพระราม- 
พระลักษมณ ์

วิธีคิดดังกล่าวพบที่ชุมชนบางปลา ต าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการ  
นับถือไมศ้ักดิ์สิทธิ์คู่ในฐานะเจา้พ่อพระราม-พระลักษมณ์เชื่อมโยงกับไมศ้ักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ท่ีพบใน
ชุมชน โดยร่างทรงเป็นผู้สื่อสารชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่จากตัวละครบริวารของเจ้าพ่อพระราม - 
พระลกัษมณ ์รวม 5 ตวัละคร เป็นตวัละครนาง 2 ตวั และตวัละครลิง 3 ตวั ไดแ้ก่   

1. เจา้แม่สีดา มาจากตวัละครนางสีดา อาจพิจารณาไดว้่าเป็นมเหสีของพระราม 
เป็นอวตารของพระลกัษมีและมีบทบาทส าคญัในเรื่อง 

2. เจา้แม่เบญกาย มาจากตัวละครนางเบญกาย อาจพิจารณาไดว้่าเป็นอีกภาค
หนึ่งของนางสีดา เพราะมีเหตกุารณต์อนนางลอยท่ีนางเบญกายปลอมแปลงเป็นนางสีดา  

3. เจา้พ่อสคุรีพ มาจากตวัละครสคุรีพ  
4. เจา้พ่อหนมุาน มาจากตวัละครหนมุาน  
5. เจา้พ่อชมพพูาน มาจากตวัละครชมพพูาน  

ทัง้สคุรีพ หนมุาน และชมพพูาน เป็นตวัละครลิงที่มีบทบาทส าคญัในกองทพัพระราม 
สิ่งท่ีน่าสังเกตคือ ในด้านอิทธิฤทธิ์นั้นเห็นได้ชัดเจนจากตัวละครสุครีพและหนุมาน เน่ืองจาก
สัมพันธ์กับเนือ้หาในเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีตัวละครเหล่านี ้เข้าต่อสู้กับยักษ์ในหลายศึกหลายตอน 
ขณะที่ชมพพูานเป็นตวัละครที่มีความรูเ้รื่องยาและเป็นแพทยป์ระจ ากองทัพพระราม น่าสนใจว่า



  363 

การเชื่อมโยงตวัละครนีเ้ป็นเจา้พ่อในชุมชนน่าจะมีความสมัพันธ์กบับทบาทการรกัษาโรคของคน
ในชมุชนดว้ย  

การเชื่อมโยงตัวละครทั้ง 5 จากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ไม่ปรากฏร่องรอยว่าเกิดขึน้
ในช่วงใด ชาวบา้นบางปลาเล่าตรงกันว่ามีมานานแลว้ โดยร่างทรงเป็นผูส้ื่อสารหลังจากคนใน
ชุมชนนับถือเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ์มาแต่เดิม ส าหรบัเจา้แม่สีดา เจา้แม่เบญกาย เจา้พ่อ
สคุรีพ เจา้พ่อหนมุาน และเจา้พ่อชมพพูานนัน้ไม่มีรา่งทรงมาประทบัทรงตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั  
 

 

ภาพประกอบ 401 เจว็ดไมเ้จา้แม่สีดา เจา้แม่เบญกาย เจา้พ่อสคุรีพ เจา้พ่อหนมุานและ 
เจา้พ่อชมพพูานที่ชมุชนบางปลาสะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบริวาร 

ของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์

ผูว้ิจัยยังพบว่าในงานประเพณีแห่เจว็ดประจ าปีของชุมชนบางปลาจะตอ้งอัญเชิญ
เจว็ดไมเ้หล่านีเ้ขา้ร่วมขบวนแห่ดว้ย โดยล าดับเจว็ดเจา้แม่สีดาไวต้ามหลงัเจว็ดเจา้พ่อพระราม
และเจ้าพ่อพระลักษมณ์แสดงถึงความส าคัญและศักดิ์ของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์
นอกจากนัน้ เจว็ดบริวารเหล่านีจ้ะถูกเก็บรกัษาอยู่ภายในศาลเจา้พ่อพระราม -พระลกัษมณ ์ไม่ได้
เก็บรกัษาแยกตามศาลเจา้พ่อเจา้แม่แต่ละองค ์ต่างจากเจว็ดเจา้พ่อเจา้แม่องคอ่ื์นๆ ของชุมชนจะ
มีศาลแยกต่างหากและอยู่กระจายในพืน้ที่รอบเกาะบางปลา ลกัษณะดังกล่าวช่วยยืนยันวิธีคิด
การเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบริวารของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณไ์ดอี้กทางหนึ่งดว้ย 
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6.6.2 การเชื่อมโยงไม้ศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ-์
พระราม 

วิธีคิดดังกล่าวพบที่ศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์-พระราม ริมทางรถไฟ แขวง 
วงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มีเจว็ดบริวารหรือองครกัษ์เจา้พ่อที่สรา้งขึน้ภายหลงัเจว็ดเสด็จ 
เจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์-พระราม ชาวบ้านต้องอัญเชิญเจว็ดบริวารเจ้าพ่อร่วมในขบวนแห่ในงาน
ประจ าปีและมีการถวายเครื่องสังเวยแด่บริวารเจา้พ่อเป็นกล้วย จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านผู้ 
นับถือและพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งของเจว็ดบริวารเจา้พ่อซึ่งอยู่ในระดับต ่ากว่า พบว่าสื่อถึงการ  
นบัถือในฐานะเจา้พ่อหนมุานนั่นเอง 

 

 

ภาพประกอบ 402 เจว็ดบรวิารหรือองครกัษเ์จา้พ่อที่ชมุชนบางซ่อน 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบริวารของเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ-์พระราม 

6.6.3 การเชื่อมโยงส่ิงศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ ์
วิธีคิดดังกล่าวพบที่ศาลเจ้าพ่อก าแหงหนุมาน ตั้งอยู่ในชุมชนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ นางมุกดา ไทยหอม ประธานชุมชนบางระมาด (สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2563) เล่าว่า 
“เป็นศาลทีบู่รณะใหม่คู่กบัศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ โดยสรา้งภายหลงัศาลเจา้พอ่พระราม-
พระลกัษณ์ที่อยู่ติดกนั ไม่ทราบประวตัิความเป็นมาแน่ชดั ในอดีตมีร่างทรงหนุมาน เมื่อประทบั
ทรงจะแสดงกิริยาโลดโผน แต่ในปัจจุบนัไม่มีการประทบัทรงแลว้” ลกัษณะศาลเป็นอาคารทรงไทย 
ทาสีฟ้าเช่นเดียวกบัศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์ภายในศาลมีรูปป้ันหนุมานถือตรีในท่าเหาะ 
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ไม่พบเจว็ดไม ้ต่างจากศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์ซึ่งมีเจว็ดไมเ้ป็นสญัลกัษณแ์ทนองคเ์จา้พ่อ 
คนในชุมชนเชื่อถือกันว่าเจา้พ่อก าแหงหนุมานเป็นทหารบริวารของเจา้พ่อพระราม-พระลักษณ ์ 
มีการน าของมาเซ่นไหวบู้ชาและบนบานศาลกล่าว ผูว้ิจัยพบว่าการนับถือเจา้พ่อก าแหงหนุมาน
สอดคลอ้งกับบทบาทของตัวละครหนุมานในนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีมีหน้าท่ีอารกัขาและถวาย 
การรบัใชต้วัละครพระรามและพระลกัษณ ์
 

 

ภาพประกอบ 403 ศาลเจา้พ่อก าแหงหนมุานตัง้อยู่ในต าแหน่งที่ลดหลั่นกบั 
ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณส์ะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิาร 

ของเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์

6.6.4 การเชื่อมโยงส่ิงศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่อหลักเมือง 
วิธีคิดดังกล่าวพบที่ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองขีดขิน ต าบลบา้นหมอ จังหวัดสระบุรี โดย

เชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิารของเจา้พ่อพระราม ไดแ้ก่ เจา้พ่อพาลี เจา้พ่อสคุรีพ เจา้พ่อ
องคต เจา้พ่อหนุมาน เจา้พ่อทรพา เจา้พ่อทรพี ในอดีตมีรูปป้ันและร่างทรงเจา้พ่อบริวารเหล่านี ้
ดว้ย 

ปัจจุบันเหลือเพียงรูปเคารพเจ้าพ่อหนุมานและเจ้าพ่อสุครีพ เนื่องจากรูปเคารพ 
เจา้พ่อพาลีและเจา้พ่อองคตถูกท าลายและสูญหายไป รูปเคารพเจา้พ่อสุครีพมีลกัษณะเป็นลิง  
สวมชฎา กายสีแดง รูปเคารพเจา้พ่อหนมุานมีลกัษณะเป็นลิงโลน้ กายสีขาว อยู่ภายในศาลเจา้พ่อ 
หลักเมือง และบริเวณด้านหน้ามีรูปเคารพเจ้าพ่อทรพา กายสีขาว ถือไม้เท้า เนื่องจากเป็น 
ควายเผือก และเจา้พ่อทรพีกายสีด า ถือมีดเป็นอาวธุ ทัง้คู่มีศีรษะเป็นควายและมีรา่งเป็นมนษุย ์  
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ภาพประกอบ 404 รูปเคารพเจา้พ่อสคุรีพและเจา้พ่อหนมุาน 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิารของเจา้พ่อหลกัเมือง 

 

ภาพประกอบ 405 รูปเคารพเจา้พ่อทรพา 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิารของเจา้พ่อหลกัเมือง 
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ภาพประกอบ 406 รูปเคารพเจา้พ่อทรพี 
สะทอ้นวิธีคิดการเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์กบัตวัละครบรวิารของเจา้พ่อหลกัเมือง 

รูปเคารพเจา้พ่อบริวารเหล่านีม้ีลกัษณะพอ้งกบัลกัษณะของตวัละครจากนิทานเรื่อง
รามเกียรติ์สรา้งขึน้ภายหลงัแท่งหินเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นหลกัเมืองขีดขินในฐานะบริวารของเจา้พ่อ
หลกัเมืองขีดขิน 

ผู้วิจัยขอสรุปวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้เป็นตัวละคร
ศกัดิส์ิทธิ์ ดงัตาราง 25  
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ตาราง 25 สรุปวิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติใ์หเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 
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6.7 บทสังเคราะหว์ิธีคิดในการเปล่ียนตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้เป็นตัวละคร
ศักดิสิ์ทธิ์  

ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหวิ์ธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ใหเ้ป็นตวัละคร
ศักดิ์สิทธิ์ มีวิธีคิด 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1. พืน้ฐานความเชื่อเรื่องเจา้ที่และผีอารกัษ์ 2. การรบัรูเ้รื่อง
รามเกียรติ์ของชาวบา้น 3. ลักษณะเด่นของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีเอือ้ต่อการกลายเป็น 
ตัวละครศักดิ์สิทธิ์ 4. การสรา้งความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ด้วยพิธีกรรม  
5. การผสมผสานความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนเขา้กับพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ ์

6.7.1 พืน้ฐานความเชื่อเร่ืองเจ้าทีแ่ละผีอารักษ ์
ความเชื่อเรื่องเจา้ที่และผีอารกัษ์เป็นพืน้ฐานความเชื่อของคนไทยที่พบทุกชุมชนที่ 

นับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ โดยนับถือในฐานะ “ผีอารกัษ์” คือ เจา้ท่ีผูป้กปักรกัษาพืน้ท่ี 
ผูวิ้จัยพบว่า ปรากฏในลกัษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสมัพันธก์ับธรรมชาติ ไดแ้ก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
ตน้ไม ้หว้ย แม่น า้ ทะเล ในลกัษณะที่เป็น “ผีอารกัษบ์า้น” และลกัษณะที่เป็น “ผีอารกัษเ์มือง” 

ดงัพบว่าที่ศาลหลกัเมืองขีดขินระบุค าว่า “พระหลกัเมือง เทวานัง พระภูมิ เทวานัง” 
ในค ากลา่วบชูาสกัการะองคพ์ระหลกัเมือง 
 

ค ากล่าวบูชาสกัการะองคพ์ระหลกัเมือง 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธัสสะ (3 จบ) 

สีโรเม เทพเทวานงั พระหลกัเมือง เทวานงั พระภมูิ เทวานงั ทีปะธูปะ จะ ปพุพงั สกัการะวนัทะนงั 
สปูะพยญัชะนะ สมัปันนงั โภชะนานงั สารีนงั อทุทะกงั วะรงั เตปิตมุเห 

อะนรุกัขนัต ุอาโรคะเยนะ สเุขนะ จะ ฯ 
 

หากแต่ในปัจจุบัน ชาวบา้นในพืน้ที่เล่าว่าเจา้พ่อหลักเมืองเป็นผีอารกัษ์ของชุมชน
บา้นหมอ เนื่องจากหากกลา่วถึงเจา้พ่อหลกัเมืองบา้นหมอจะนึกถึงองคเ์ทพเจา้จีน ซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการะของคนไทยเชื ้อสายจีนในพื ้นที่ และมีศาลอยู่ ในตลาดบ้านหมอ ขณะเดียวกัน
ศาลหลกัเมืองสระบรุีก็มีศาลบชูาแยกไปอีกแห่งหนึ่ง  

การนับถือพ่อคุณโขนที่ชุมชนบ้านบ่อระบุค าว่า “ปกป้องรักษา” ในค ากล่าว
สกัการะบชูาพ่อคณุโขน ซึ่งเป็นอ านาจส าคญัของผีอารกัษด์ว้ย  
  



  370 

ค ากล่าวสกัการะบูชาพ่อคณุโขน 
ขา้พเจา้.............(บอกชื่อ/ นามสกลุ)............. 

ขอถวายดอกไม ้ธูป เทียน ทอง เป็นเครื่องสกัการะบชูาแด่องคพ์่อคณุโขน  
ขออ านาจความศกัดิส์ิทธิ์แห่งองคพ์่อคณุโขน ไดป้กป้องรกัษา บนัดาลใหข้า้พเจา้และครอบครวั  

พน้ทกุข ์โศก โรค ภยั และอนัตรายทัง้ปวง  
ขอใหอ้ดุมสมบรูณ ์ดว้ยอาย ุวรรณะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบติั ตลอดกาลนาน เทอญ 

 

การเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีปกปักรักษาชุมชนในลักษณะผีอารักษ์ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่
เหมือนกนั แสดงใหเ้ห็นถึงพืน้ฐานความเชื่อที่มีร่วมกันของคนไทย ดังที่ศรีศักร วัลลิโภดม (2527: 
11-12) กลา่วว่า 
 

ค าว่า เจ้า แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่  และ พ่อ หมายถึง บิดา รวมกันแล้ว
หมายความว่า บิดาผูย้ิ่งใหญ่ แสดงใหเ้ห็นถึงคติความเชื่อของคนไทยที่ใชค้  า           
เครือญาติเรียกสิ่งที่มีอ  านาจต่างๆ ค าว่า “เจ้าพ่อ” มีความหมายกวา้งมาก 
อาจใชก้ับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นานาชนิด เทพยเจา้ตามศาสนาพุทธและศาสนาฮินด ู
เช่น ทา้วเวสสุวัณ ทา้วกุเวร และเจา้กรุงพาลี ถือว่าเป็นใหญ่ในบรรดาภูตผี
ปีศาจ และคนเราก็มักสวดออ้นวอนเทพเจา้เหล่านีข้อใหช้่วยคุม้ครองใหพ้้น
จากภัยพิบติั ...ในปัจจุบันถือว่าท่านทา้วมหาพรหมเป็น เจา้พ่อ เช่นเดียวกับ
เทพยเจา้ของศาสนาฮินดู อาทิ พระอิศวรและพระนารายณ ์ซึ่งมีศาลไว้ใหค้น
เคารพสักการะ มีค าเล่าลือกันว่าเทพยเจ้าเหล่านี ้มี อิทธิฤทธิ์สามารถ 
ดลบนัดาลใหป้ระโยชนไ์ดใ้นสิ่งที่ตนพงึปรารถนา 

นอกจากเทพยเจา้ตามศาสนาฮินดดูงักลา่วมาแลว้ ก็มีภูตผีปีศาจตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา ถ ้า แม่น า้ล  าธาร ต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ คนเราไม่ทราบ  
ตน้ตอของผีเหล่านี ้เพียงแต่คิดว่าเหมือนกับ รุกขเทวา ที่เฝ้าอยู่ตามสถานที่
ต่างๆ บางทีก็เรียกว่าเจ้าพ่อ มีการสรา้งศาลเจ้าใกล้กับต้นไม้หรือน ้าถ ้า…  
การสกัการะมีตัง้แต่การกราบไหวบ้นบานตามธรรมดาไปจนถึงกระบวนการ
ซบัซอ้นโดยมีตวักลางหรือคนทรงและลา่มเขา้มามีบทบาทดว้ย  

 

พืน้ฐานความเชื่อเรื่องเจ้าที่และผีอารกัษ์น าไปสู่แบบแผนของพิธีกรรมการนับถือ  
ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีผูวิ้จัยพบว่ามีทั้งพิธีกรรมระดับบุคคลและระดับชุมชน ปัจจุบันมี 
การประทับทรงเจ้าพ่อตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์เพียง 2 แห่งคือ เจ้าพ่อพระรามท่ีชุมชน 
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บางเกลือ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเจา้พ่อกุมภกณัฑท์ี่ชุมชนพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี เป็นสิ่งที่
สะทอ้นแบบแผนของความเชื่อดัง้เดิมดังกล่าว นอกจากนัน้ สญัลกัษณเ์จว็ดหรือไมศ้กัดิ์สิทธิ์ท่ีพบ
ในการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ยังเป็นหลักฐานส าคัญท่ีเน้นย า้ความคิดเก่ียวกับการ 
นบัถือเจา้ที่และผีอารกัษต์ามความเชื่อดัง้เดิมอีกดว้ย 

6.7.2 การรับรู้เร่ืองรามเกียรติข์องชาวบ้าน 
ผลการศึกษาพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสังคมไทย ผู้วิจัย

พบว่าชาวบ้านรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์จากหลายทาง ได้แก่ ศิลปะการแสดง ศิลปกรรม ยันต์และ
คาถาอาคม คติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และต านานประจ าถิ่น บางส่วนได้รบัอิทธิพลจาก 
ราชส านกัดว้ย 

1) ศิลปะการแสดง สะท้อนผ่านการแสดงโขนท่ีแสดงเร่ืองรามเกียรติ์ เห็นได้
จากเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจา้พ่อคุณโขนท่ีเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเดินทางไปแสดงโขน
ของคณะโขนหลวงในสมยัรชักาลที่ 2 ดงัต านานพ่อคณุโขนส านวนหนึ่งเลา่ว่า 

 

ในอดีตความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมจะแพร่กระจาย
จากส่วนกลางคือเมืองหลวง ผ่านเมืองสมุทรสาครตามล าน า้และเขา้สู่เมือง
สมุทรสงคราม ดังเช่นประวัติของศาลพ่อคุณโขนที่ตั้งอยู่ริมคลอง ตรงขา้ม  
วัดใหญ่บา้นบ่อ ต าบลบา้นบ่อ โดยมีเรื่องเล่าว่า ในราวสมัยรชักาลที่ 2 ไดม้ี
กระบวนเรือคณะโขนละครจากในวงัหลวงเดินทางสู่เมืองสมุทรสงคราม ครัน้
มาถึงบริเวณหนา้วัดใหญ่บา้นบ่อ เรือล าดังกล่าวเกิดล่มและจมลง บรรดาครู
โขนละครทัง้หลายเสียชีวิตหมด เพราะว่าโดนจระเขข้บกัดจนเสียชีวิต ต่อมา
ชาวบา้นไดง้มเรือและบรรดาศีรษะโขนต่างๆ ขึน้มา และไดต้ัง้เป็นศาลพ่อคุณ
โขนบชูามาจนถึงในปัจจบุนั  

(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณแ์ละภมูิปัญญา จงัหวดัสมทุรสาคร, 
2544: 96) 

ต านานดังกล่าวแสดงให้เห็นอิทธิพลของราชส านักอย่างชัดเจน คือ การเล่า
เชื่อมโยงกบัคณะโขนละครจากวงัหลวงในสมยัรชักาลที่ 2 และการกลา่วถึงครูโขนละครซึ่งเขา้ใจได้
ว่าหมายถึงครูโขนละครจากราชส านักที่ เดินทางไปแสดงที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
สอดคลอ้งกบัประวติัของคลองสนุัขหอนที่ขุดในสมยัรชักาลที่ 2 และยงัสะทอ้นว่าคนในชุมชนรูจ้ัก
เร่ืองรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนละคร ศิลปินผูถ่้ายทอดบทบาท และหวัโขนซึ่งเป็นอปุกรณท่ี์ใชใ้น
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การแสดง ชาวบา้นจึงตัง้ “ศาลหัวโขน” ขึน้ตรงบริเวณที่เรือล่ม และเรียกภายหลงัว่า “ศาลพ่อคุณ
โขน” 

ของบนบานส าคัญที่ศาลพ่อคุณโขนคือ “หัวโขน” ซึ่งใชใ้นการแสดงโขนหรือใช้
ประกอบพิธีกรรมไหวค้รูโขนละคร เป็นสิ่งที่คนในชุมชนสืบทอดความคิดต่อเนื่องมาไม่ขาดสาย 
ปัจจบุนัจึงมีหวัโขนตวัละครยกัษแ์ละพระจากเร่ืองรามเกียรติจ์  านวนมากตัง้เรียงรายอยู่ภายในศาล  
 

 

ภาพประกอบ 407 หวัโขนยกัษแ์ละพระที่ผูน้บัถือพ่อคณุโขนน ามาถวาย 

นอกจากนัน้ยงัพบในการนบัถือเจา้พ่อกุมภกณัฑท์ี่ผูน้บัถือศรทัธานิยมน าหวัโขน  
กุมภกรรณ ทศกัณฐ์ พิ เภก หรือพระพิราพไปถวายเจ้าพ่อ รวมทั้งเมื่อมีการเข้าทรงเจ้าพ่อ 
กมุภกณัฑ ์รา่งทรงจะน าหวัโขนใดหวัโขนหนึ่งภายในศาลมาสวมเพื่อสื่อถึงลกัษณะของเจา้พ่อดว้ย 
 

 

ภาพประกอบ 408 หวัโขนยกัษท์ี่ผูน้บัถือเจา้พ่อกมุภกณัฑน์ ามาถวาย  
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2) ศิลปกรรม  เห็นได้จากโขนเรือพระที่นั่ งแกะสลักไม้รูปมัจฉานุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากราชส านักและปูนป้ันรูปหนุมานที่ศาลเจา้หนุมาน จังหวัด
เพชรบุรี สันนิษฐานว่าเป็นงานศิลปกรรมฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี บ่งบอกถึงลกัษณะของตัวละคร
จากเร่ืองรามเกียรติอ์ย่างชดัเจน  

ดว้ยเหตทุี่วตัถุดงักล่าวมีลกัษณะท่ีสื่อความหมายถึงตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์

ชัดเจนแล้ว จึงไม่ปราฏว่ามีร่างทรงเป็นผู้สื่อสารถึงเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะวัตถุนั้นมี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่แล้ว ดังพบเร่ืองเล่าปาฏิหาริย์ท่ีโขนเรือมัจฉานุ (แต่เป็นท่ีสถิตของเจ้าพ่อ 
หนมุาน) ไหลทวนน า้ หรือปนูป้ันรูปหนมุานไหลไปติดที่ท่าน า้เพชรบุรี จนเจา้พ่อไปเขา้ฝันชาวบา้น  

 แมโ้ขนเรือพระที่นั่งแกะสลกัไมจ้ะเป็นรูปมจัฉาณุ แต่พบว่ามีการสรา้งจิตรกรรม
ที่เชื่อมโยงกับตัวละครหนุมาน สญัลกัษณ์ส าคัญของหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 ศูนยก์ารทหาร
ราบ และสื่อถึงความจงรกัภักดีต่อพระมหากษัตริย ์ทางหน่วยจึงเชิญครูช่างจากกรมศิลปากรมา
เขียนภาพจิตรกรรมหนุมาน เมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่อยืนยันว่าเป็นเจา้พ่อหนุมาน มิใช่เจา้พ่อมัจฉานุ
ตามรูปเคารพที่ปรากฏ 

 

 

ภาพประกอบ 409 ฐานประดิษฐานรูปเคารพเจา้พ่อหนมุานเขียนภาพจิตรกรรม 
หนมุานหาวเป็นดาวเป็นเดือน 

นอกจากนัน้ ผูว้ิจยัยงัพบว่ามีศิลปกรรมโฟมแกะสลกัรูปพระรามแผลงศรที่ชุมชน
บางปลา เพื่อเนน้ย า้ความเชื่อถือเจา้พ่อพระรามในชมุชนอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 410 โฟมแกะสลกัรูปพระรามแผลงศรภายในพิพิธภณัฑช์มุชนวดับางปลา 

3) ยันต์และคาถาอาคม  เห็นได้จากการนับถือเจ้าพ่อหนุมานที่จังหวัด
กาญจนบรีุ รา่งทรงมีความรูเ้ร่ืองยนัตแ์ละคาถาอาคม ซึ่งสอดคลอ้งกบัคณุสมบติัและอิทธิฤทธิ์ของ
ตัวละครหนุมานจากเร่ืองรามเกียรติ์ ดังพบว่ามีการตีความตัวละครหนุมานออกเป็น 2 ภาค คือ  
พ่อชยัหนุมานและพ่อหนุมาน รา่งทรงเจา้พ่อสามารถเสกเป่าคาถาอาคมเพื่อรกัษาโรคใหแ้ก่คนใน
ชมุชน โดยอาศยัต ารายาที่สืบทอดมาจากบิดาที่เป็นหมอพืน้บา้น และยนัตเ์จา้พ่อมจัฉาณุที่ชุมชน
บา้นรางโคกขาม จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 

ภาพประกอบ 411 พระขรรคแ์ละตรี อปุกรณท์ี่รา่งทรงเจา้พ่อหนมุานใชใ้นการรกัษาโรค   
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นอกจากนี ้ผูวิ้จยัยงัพบเร่ืองเลา่เก่ียวกบัการประลองฤทธิ์เดชของนกัเลงในอดีตท่ี
ทา้ดวลกันที่หน้าศาลเจา้พ่อหนุมาณในซอยวุฒากาศ 40 กรุงเทพฯ แสดงใหเ้ห็นว่าหนุมานเป็น  
ตัวละครท่ีคนไทยผูกพันและจดจ าได้ในด้านอิทธิฤทธิ์ พละก าลัง และความสามารถเอาชนะ
อปุสรรคทัง้ปวง เป็นที่นบัถือและบชูาโดยเฉพาะในกลุม่ทหารและนกัเลงทัง้หลาย 

4) คติทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  เห็นได้จากรูปเคารพเจ้าพ่อพระราม - 
พระลกัษณ์ที่ชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีลกัษณะเป็นเทพเจา้ทางศาสนาพราหมณ์ -
ฮินด ูในพิธีกรรมเขา้ทรงเจา้พ่อพระรามยังปรากฏกิริยาของร่างทรงที่ยกฝ่ามือขึ ้นเสมอหนา้อกใน
ท่าเสมือนเทพฮินดูก าลังประทานพร ผูว้ิจัยพบว่าเป็นการจ าลองท่ามาจากรูปเคารพของเจา้พ่อ
นั่นเอง 

 

   

ภาพประกอบ 412 รูปเคารพเจา้พ่อพระรามที่บางเกลือมีลกัษณะคลา้ยรูปเคารพเทพเจา้ 
ทางศาสนาพราหมณ-์ฮินด ู 

ที่ชุมชนบางปลายงัมีการแขวนรูปเทพเจา้ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดภูายในศาล 
มี รูปพระศิวะ พระกฤษณะ และพระแม่มารีอัมมัน ทั้งยังมีการน าบทสวดบูชาพระราม - 
พระลกัษมณต์ามคติทางศาสนาพราหมณ-์ฮินดมูาใชท้ี่ศาล เพื่อใหผู้บ้ชูากลา่วสกัการะดว้ย  
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ภาพประกอบ 413 รูปเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ-์ฮินดแูขวนอยู่ภายใน 
ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์ที่บางปลา 

คาถาบูชาเจา้พ่อพระราม 
โอม ร  า รามายะ นะมหั 

 

คาถาบูชาเจา้พ่อพระลกัษมณ์ 
โอม ลกัษมณาย นะมหั 

 

ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านรับรู ้เก่ียวกับตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติ์ในฐานะเทพเจา้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยเฉพาะตัวละครพระรามและ 
พระลกัษณ ์ซึ่งมีสถานะเป็นเทพเจา้องคส์  าคญัเช่นเดียวกนั  

5) ต านานประจ าถ่ิน เห็นไดจ้ากต านานประจ าถิ่นของอ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี ท่ีเชื่อมโยงกับตัวละครในเร่ืองรามเกียรติ์ ปรากฏชื่อตัวละครพระราม พระลักษณ ์ 
นางสีดา ทศกัณฐ์ และตัวละครหนุมานที่มีบทบาทเป็นที่จดจ ามากที่สุด เน้นอธิบายที่มาและ
ความส าคญัของด่านหนุมาน และมีส่วนเชื่อมโยงถึงบา้นหนมุานและแควหนุมาน ซึ่งเป็นภมูินามที่
ไดจ้ากชื่อตวัละครหนมุานดว้ย 
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นายจักรพันธ์ จันทรด์ร ผู้ใหญ่บ้านหมู่  1 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทรบ์ุรี 
(สมัภาษณ,์ 30 ธันวาคม 2562) ยงัเล่าต านานประจ าถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรามเกียรติ์อีกส านวน
ว่า 

 

ทศกัณฐ์กับหนุมานรบกัน ต่างพุ่งอาวุธใส่กัน ทศกัณฐ์พุ่งอาวุธคือ
หอก ไปถูกหนุมานเลยไปถูกภูเขาลกูหนึ่ง ไดช้ื่อว่าเขาฉกรรจ ์ปัจจบุนัเขาลกูนี ้
ยงัคงหลงเหลือหลกัฐานเป็นรูอยู่ที่จงัหวดัสระแกว้ หนุมานถูกหอกเกิดไฟไหม้
ที่หาง จึงน าหางไปจุ่มในหนองน ้าแห่งหนึ่ง ได้ชื่อว่าหนองหนุมาน เป็ น 
แหล่งน ้าที่มีปลาไหลเผือกมาก บริเวณดังกล่าวยังเป็นที่อยู่อาศัยของลิง  
เป็นจ านวนมากดว้ย 

 

ผู้วิจัยยังได้ข้อมูลก าเนิดแควหนุมานจากนางบุญสม ศรีสิทธิมงคล ชาวบ้าน
ต าบลกบินทร ์อ าเภอกบินทรบ์ุรี (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2564) เล่าว่า “แควหนุมานที่มีเป็น
แม่น า้ไหลเป็นทางยาวนัน้เกิดจากหางของหนมุานทีฟ่าดลงไป เมือ่ครัง้ต่อสูก้บัยกัษ์ทศกณัฐ์” 

ต านานประจ าถ่ินในอ าเภอกบินทรบ์ุรีจึงแสดงใหเ้ห็นการรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์ของ
คนในพืน้ที่ที่รูจ้กัเชื่อมโยงนิทานเขา้กบัสภาพภมูิประเทศของตนไดเ้ป็นอย่างดี 

6.7.3 ลักษณะเด่นของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ทีเ่อือ้ต่อการกลายเป็น 
ตัวละครศักดิสิ์ทธิ์  

ผู้วิจัยพบว่าตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์มีลักษณะเด่นท่ีเอื ้อต่อการกลายเป็น 
ตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ ไดแ้ก่  

1) เป็นตัวละครที่มีสถานะเป็นเทพ เห็นไดช้ัดจากตัวละครพระราม ซึ่งเป็น
อวตารของพระนารายณ ์พระลกัษณม์ีก าเนิดจากสงัขแ์ละบลัลงักน์าคของพระนารายณ ์ตวัละคร
ทศกณัฐ์และกุมภกรรณลว้นเป็นยกัษ์ที่อยู่ในวงศพ์รหม สืบสายมาจากทา้วสหบดีพรหม ดังนัน้จึง
สามารถบันดาลคุณและโทษแก่ผู้อ่ืนได้ ตัวละครหนุมานมีก าเนิดจากเทพอาวุธของพระอิศวร 
ไดแ้ก่ คทา ตรีเพชร และจกัรแกว้ และก าลงัในกายซดัเขา้ปากนางสวาหะผ่านทางพระพาย ผูเ้ป็น
บิดา จึงอาจกล่าวไดว้่า ตัวละครเหล่านีม้ีสถานะเป็นเทพซึ่งเป็นคุณสมบติัส าคัญที่เชื่อมโยงไปสู่
การเป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 

2) เป็นตัวละครที่มีอิทธิฤทธิ์ เห็นได้ชัดจากตัวละครพระราม พระลักษณ ์
ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ หนุมานและมัจฉานุ ทั้งหมดเป็นตัวละครท่ีมีอิทธิฤทธิ์ สามารถส าแดงเดช
ต่างๆ ได ้ตัวละครบางตัวสามารถแปลงกายขยายร่างไดห้ลากหลาย มีพลก าลังและอาวุธวิเศษ
จ านวนมากในการต่อสูก้บัขา้ศกึศตัรู ดงัปรากฏในนิทานเร่ืองรามเกียรติห์ลายศกึ หลายตอน การมี
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อิทธิฤทธิ์จึงเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีเชื่อมโยงไปถึงอ านาจในการปกป้องคุ้มครองของตัวละคร
ศกัดิส์ิทธิ์ดว้ย 

3) เป็นตัวละครที่มีบทบาทเป็นที่จดจ า ได้แก่ บทบาทการเป็นนักรบของ
พระราม พระลกัษณ์ และหนุมาน ส่งผลใหเ้จา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์และเจา้พ่อหนุมานเป็นที่
เคารพนบัถือของผูม้ีอาชีพทหาร ชาวบา้นที่ชุมชนบางปลา จงัหวดัสมทุรปราการ เล่าว่า “หากใคร
มาบนบานขอให้ไม่ติดทหาร มักจะไม่ส าเร็จ เพราะเจ้าพ่อชอบทหาร” เช่นเดียวกับที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ท่ีเจา้พ่อหนุมานเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ียึดเหน่ียวจิตใจของก าลงัพลทหารของกองพัน
ทหารราบ ตัง้แต่ระดบัผูบ้งัคบับญัชาหน่วยจนถึงพลทหารระดบัลา่ง 

นอกจากนั้น หากพิจารณาตัวละครกุมภกรรณ จะพบว่าเป็นยักษ์ท่ีมีศักดิ์เป็น
น้องชายของทศกัณฐ์ มีบทบาทในเร่ืองรามเกียรติ์จากการออกรบหลายครัง้ เช่นตอนลับหอก 
โมกขศักดิ์ แต่ตอนท่ีเป็นท่ีนิยมและจดจ ากนัไดดี้ คือ ตอนกุมภกรรณทดน า้ ดงัปรากฏหลกัฐานใน 
ค าพากย์รามเกียรติ์สมัยอยุธยา และใน บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  
มีเนือ้ความตอนกุมภกรรณทดน า้ใกลเ้คียงกัน กล่าวว่าเป็นกลศึกหนึ่งในการตัดสงครามกับฝ่าย
พระราม-พระลกัษณ์ อนุภาคเหตุการณ์ตอนกุมภกรรณทดน า้จึงเชื่อมโยงกับวิธีคิดในการเปลี่ยน  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแหล่งน ้าให้กลายเป็นเจ้าพ่อยักษ์กุมภกัณฑ์ท่ีเฝ้ารักษาแหล่งน ้าของชุมชน 
พระพทุธบาท 

ตวัละครมัจฉานุเป็นอีกตัวละครที่แมม้ีบทบาทในเรื่องไม่มาก แต่เป็นที่จดจ ากัน
ได ้โดยเฉพาะตอนก าเนิดไมยราพ ผูเ้ป็นยกัษ์ปกครองเมืองบาดาล รบัเป็นโอรสบุญธรรม ไดส้ั่งขุด
สระใหเ้ป็นที่อาศัยและยกใหเ้ป็น “ผูร้กัษาด่านชัน้ใน” ดังปรากฏหลกัฐานใน ค าพากย์รามเกียรติ์

สมัยอยุธยา และใน บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ 1 มีเนือ้ความคล้ายคลึงกัน 
กล่าวถึงไมยราพค านึงถึงก าเนิดของมัจฉานุว่าเป็นบุตรของนางสุพรรณมัจฉากบัหนุมาน เคยอยู่
อาศัยแต่ใน “ท้องชเลใหญ่” จึงสั่งขุดสระให้เป็นที่อยู่อาศัยและยกให้เป็น “ผู้รกัษาด่านชั้นใน” 
บทบาทของการเป็นผูร้กัษาด่านชั้นในและอาศัยอยู่ในสระหรือทะเลใหญ่ที่สัมพันธ์กับตัวละคร
มัจฉานุจึงเชื่อมโยงกับวิธีคิดในการเปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทะเลใหก้ลายเป็นเจา้พ่อมัจฉาณุ ผูท้  า
หนา้ที่ปกปักรกัษาชุมชนบา้นรางโคกขาม ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเล ตลอดจนคุม้ครองผูท้ี่เดินทางในทะเล
ดว้ย 

กล่าวไดว้่าลกัษณะเด่นของตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ทัง้ 3 ขอ้ขา้งตน้ลว้นเอือ้
ต่อการกลายเป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ท่ีชาวบา้นใหค้วามนบัถือศรทัธาในฐานะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชน 
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6.7.4 การสร้างความศักดิสิ์ทธิ์ให้แก่ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติด์้วยพิธีกรรม  
ผู้วิจัยพบว่าในแต่ละชุมชนท่ีมีการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์มีการสรา้ง

ความศกัดิส์ิทธิ์ใหแ้ก่ตวัละครผ่านวตัถสุญัลกัษณแ์ละพฤติกรรมสญัลกัษณห์ลากหลาย   
วตัถสุญัลกัษณแ์ทนเจา้พ่อพบทัง้เจว็ดไมแ้ละรูปเคารพ ทัง้ยงัปรากฏอาวธุของเจา้พ่อ 

ธง ยนัต ์น า้มนต ์เหรียญที่ระลกึ และอาหารซึ่งเป็นเคร่ืองสงัเวยเจา้พ่อดว้ย 
อาวุธของเจา้พ่อ เป็นวตัถุสญัลกัษณ์ท่ีพบท่ีศาลตวัละครศักดิ์สิทธิ์ อาวธุของเจา้พ่อ

พระราม-พระลักษณ์ คือ ศร ปรากฏที่ศาลเสด็จเจ้าพ่อปู่ พระลักษณ์ -พระราม ชุมชนบางซ่อน 
กรุงเทพฯ อาวธุของเจา้พ่อทศกณัฐ์ หรือพ่อคณุโขน คือ ศร พระขรรค ์หอก และกระบอง ปรากฏใน
ขบวนแห่เจว็ดประจ าปีของชุมชนบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร อาวธุของเจา้พ่อหนุมานส่วนใหญ่คือ 
ตรีและพระขรรค ์สัมพันธ์กับการประทับทรงเจ้าพ่อ ในอดีตร่างทรงจะใช้ตรีหรือพระขรรค์เป็น
อุปกรณ์รกัษาโรคแก่ชาวบา้น อาวุธของเจา้พ่อมัจฉาณุ คือ เก่ียม ลักษณะคลา้ยมีด ในอดีตร่าง
ทรงจะใชเ้ก่ียมเป็นอปุกรณร์กัษาโรคแก่ชาวบา้นเช่นเดียวกนั 

ธง เป็นวัตถุสัญลักษณ์แทนเจา้พ่อพระราม-พระลักษณ์ เห็นไดช้ัดเจนในขบวนแห่
เจว็ดพระราม-พระลักษมณ์ของชุมชนบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ การเชิญธงสีเขียวและ 
สีเหลืองขึน้สูย่อดเสาเป็นสญัญาณของการเริ่มงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์ชุมชน
บางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และการเชิญธงเจ้าพ่อมัจฉาณุขึน้สู่ยอดเสาเรียกพิธีดังกล่าวว่า  
“ขึน้ธง” เป็นสญัญาณของการเริ่มงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ ชุมชนบ้านรางโคกขาม จงัหวดั
สมุทรสาครดว้ย นอกจากนีใ้นชมุชนบา้นรางโคกขามที่นบัถือเจา้พ่อมัจฉาณุ ชาวบา้นยงันิยมบูชา
ธงเจา้พ่อในงานประจ าปีเพื่อน าไปใชแ้ขวนที่เรือประมงของตน ส าหรบัปกป้องคุม้ครอง ชาวบา้น
บางคนน าไปปักในบ่อกุง้ บ่อปลา  มีความเชื่อว่าจะท าใหจ้ับสัตวน์ า้ไดม้ากเป็นพิเศษ ธงเจา้พ่อ
มจัฉาณทุี่ชมุชนบา้นรางโคกขามนีไ้ดร้บัอิทธิพลจากธรรมเนียมจีน 

ยันต์ เป็นวัตถุสัญลักษณ์ที่พบในงานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์ที่
ชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่างทรงเป็นผูม้อบยันตแ์ก่ผูร้่วมพิธี ยันตด์ังกล่าวสืบทอดมา
ตั้งแต่ครัง้ร่างทรงเจ้าพ่อพระรามรุ่นแรกยังมีชีวิตอยู่ คาถาที่เขียนในยันตก์ล่าวถึงพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจา้หา้พระองค ์ธาตพุระกรณีย ์ธาตทุัง้สี่ และทา้วเวสสวุรรณ ผูเ้ป็นราชาของยกัษ์ทัง้ปวง 
เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีหรือความชั่วรา้ยออกไป ทั้งยังอ านวยสวัสดิมงคลแก่ผูบู้ชา นอกจากนั้นยังพบ
คาถาที่เขียนในธงเจา้พ่อมจัฉาณมุีเนือ้ความกลา่วถึงเจา้พ่อมจัฉาณุ ธาตพุระกรณีย ์ธาตทุัง้สี่ และ
พระพุทธเจา้หา้พระองค ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผูบู้ชา กล่าวไดว้่ายันตเ์ป็นเครื่องรางของขลังจาก
ความเชื่อถือของคนในชมุชนภาคกลาง โดยเฉพาะที่เป็นนกัรบ หรือทหาร 
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น า้มนต ์เป็นวตัถสุญัลกัษณท่ี์พบในหลายชุมชนท่ีนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์
เช่น ที่ศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดัสมทุรปราการ  
ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนมุาน จงัหวดักาญจนบรุี ศาลหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร จงัหวดัสมทุรสงคราม 
โดยมากเป็นน า้มนตท์ี่ผ่านการท าพิธีกรรมในงานประจ าปี เพื่อใหผู้ร้่วมงานน ากลับไปประพรม
บา้นเรือน หรือผสมกับน า้ด่ืมน า้ใชเ้พื่อความเป็นสิริมงคล น า้มนตท์ี่ศาลหลายแห่งไดร้บัอิทธิพล
จากพุทธศาสนา ดงัพบว่ามีการผสมน า้ที่ผ่านการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตก์บัน า้มนต์
ของเจา้พ่อรวมกนั 

เหรียญทีร่ะลึก เป็นวตัถุสญัลกัษณท์ี่พบที่ชุมชนยี่สาร จงัหวัดสมุทรสงคราม ท าเป็น
รูปทรงเจว็ด ดา้นหนา้เป็นรูปเทวดาถือพระขรรค ์มีขอ้ความเขียนว่า “หลวงพ่อปู่ ” ซึ่งหมายถึง พ่อปู่
ศรีราชา ดา้นหลงัเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค ์เช่นเดียวกับดา้นหนา้ มีขอ้ความเขียนว่า “หลวงพ่ อ
หนุมาน” งานประจ าปีวดัเขายี่สาร พ.ศ. 2516 ผูว้ิจยัพบว่า ผูท้ี่ร่วมท าบุญในงานประจ าปีจะไดร้บั
แจกและหากผู้นับถือศรทัธาประสงคจ์ะเช่าบูชา ทางวัดก็มีให้เลือกเช่าบูชา นอกจากนั้นยังพบ
เหรียญที่ระลกึพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร และเหรียญจตคุามรามเทพ รูปเจา้พ่อพระรามที่ศาล
พระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดัสมทุรปราการอีกดว้ย  

อาหารซึ่งเป็นเครื่องสงัเวยเจา้พ่อ ประกอบดว้ยอาหารคาวหวาน เช่น หวัหม ูเป็ด ไก่ 
ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ผลไมป้ระเภทต่างๆ หมาก พลู น า้เปล่า น า้เขียว น า้แดง บางแห่งจะมี
เหลา้หรือเบียรเ์พิ่มเติม ขอ้น่าสงัเกตคือ บางพิธีกรรมที่มีการถวายเครื่องสงัเวยเจา้พ่อไดร้บัอิทธิพล
จากธรรมเนียมจีนเช่นที่ศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุจงัหวดัสมทุรสาคร ศาลเจา้พ่อหนุมาณ กรุงเทพฯ ศาล
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จะปรากฏอาหารซึ่งเป็นเครื่องสังเวยเจา้พ่อ เช่น  
น า้ชา ขนมเป๊ียะ ขนมทึงปัง ขนมเตก้ ขนมกุยช่าย ขนมอั่งถ่อก้วย สิงโตน า้ตาล เป็นตน้ การถวาย
กลว้ยแด่เจา้พ่อหนุมาน ดงัผูว้ิจยัพบที่ศาลเจา้หนุมาน จงัหวดัเพชรบุรี ศาลเจา้พ่อหนุมาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์และที่ศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อว่าเจา้พ่อ
หนมุานโปรดปรานกลว้ยเป็นพิเศษ 

พฤติกรรมสัญลักษณ์ที่ปรากฏ เช่น การบวงสรวง การแห่เจว็ด การปิดทองเจว็ด  
การสรงน า้เจว็ด การเขา้ทรง การเจิมที่หนา้ผาก การประพรมน า้มนต ์การน าธงเจา้พ่อมาโบกปัด
รอบตัว การน าอาวุธเจา้พ่อมาโบกปัดรอบตัว เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบพิธีหรือร่างทรง การเขา้ทรง
เจ้าพ่อตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ปัจจุบันพบเพียง 2 แห่ง คือ การเข้าทรงเจ้าพ่อ
พระรามที่ ชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และการเข้าทรงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ที่ชุมชน  
พระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี  
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นอกจากนี ้ผูว้ิจัยยังพบการเปลี่ยนแปลงชื่อเจา้พ่อใหไ้ม่ตรงกบัชื่อตัวละครในนิทาน
อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการสรา้งความศักดิ์สิทธิ์ผ่านรูปภาษาได้ด้วย ได้แก่ เจ้าพ่อหนุมาณ  
เจ้าพ่อหณุมาน เจ้าพ่อมัจฉาณุ เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ เป็นต้น บางแห่งมีค ากล่าวบูชาสักการะ
โดยเฉพาะ ดังพบที่ศาลเจา้พ่อหนุมาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขอ้ความค ากล่าวบูชาสักการะ 
เจา้พ่อหนุมานว่า “นะโม เม หนุมานัสสะ” สื่อถึงการสักการะเจา้พ่อหนุมานร่วมกับการสกัการะ
คณุพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์และเทวดา 
 

 

ภาพประกอบ 414 ปา้ยค ากลา่วบชูาสกัการะเจา้พ่อหนมุาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธท์ี่ติดบนศาล 

กล่าวไดว้่า วัตถุสญัลักษณ์และพฤติกรรมสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมและศาล 
ตัวละครศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเป็นส่วนส าคัญในการสรา้งความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ตัวละครจากเร่ือง
รามเกียรติ ์

6.7.5 การผสมผสานความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนเข้ากับพิธีกรรมการนับถือ              
ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์ 

ผลการวิจัยพบว่ามีการผสมผสานความเชื่อและพิ ธีกรรมของชุมชนเข้ากับ  
พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ ดังพบการนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ือง
รามเกียรติ์ร่วมกบัสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนในพืน้ท่ีและสะทอ้นผ่านพิธีกรรมท่ีเป็นการเชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของชมุชนในมณฑลพิธีดว้ย 

ที่ชุมชนบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากชาวบา้นจะนับถือเจา้พ่อพระราม-                      
พระลกัษมณแ์ละเจา้พ่อเจา้แม่บริวารแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบว่าคนในชมุชนใหค้วามเคารพนบัถือเจา้พ่อ
แสนอย่างมาก เนื่องจากเป็นเจ้าพ่อที่บันดาลฝนฟ้าและความอุดม สมบูรณ์แก่ชาวบ้าน  
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การอัญเชิญเจว็ดในขบวนแห่จึงล าดับต าแหน่งเจว็ดเจ้าพ่อแสนไว้หลังเจว็ดเจ้าพ่อพระราม  
เจว็ดเจา้พ่อพระลกัษมณแ์ละเจว็ดเจา้แม่สีดา ในต าแหน่งที่วางบนแท่นปะร  าพิธี เจว็ดเจา้พ่อแสน  
ก็อยู่ร่วมกับเจว็ดตัวละครทั้ง 3 อีกทั้งปรากฏเจว็ดเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ ท่ีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเกาะ 
บางปลา ไดแ้ก่ พ่อปู่ พระครูเฒ่า เจา้พ่อฉัตรทอง เจา้พ่อลิน้ด า เจา้พ่อทองอินทร ์เจา้พ่อป่ินเกลา้ 
เจา้พ่อเสือ เจา้พ่อพญานอ้ย และเจา้พ่อศรีมงคล  

 

 

ภาพประกอบ 415 เจว็ดเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ในเกาะบางปลาที่อญัเชิญมารว่มพิธี 

 

ภาพประกอบ 416 ศาลเจา้พ่อศรีมงคลและเจา้พ่อแสนตัง้อยู่ดา้นขา้งศาล 
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ที่ชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านนับถือเจ้าพ่อแสนใน
ลกัษณะเดียวกบัที่ชุมชนบางปลา คือเป็นเจา้พ่อที่ใหฝ้น น า้ท่า และความอดุมสมบูรณแ์ก่ชาวบา้น 
เมื่อมีการประทับทรงเจา้พ่อแสน ร่างทรงจะสวมชุดสีแดงและกินของสดเป็นเครื่องสังเวย การ
ประทบัทรงเจา้พ่อแสนหลงัจากพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระรามและพิธีไหวค้รูประจ าปีเป็นธรรมเนียมที่
ยึดถือปฏิบติัสืบต่อมาชา้นาน แสดงใหเ้ห็นว่าแมเ้ป็นงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม -พระลกัษณ ์
ก็ยงัตอ้งมีพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อแสน สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ส  าคญัของชมุชนดว้ย 

ในพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อพระรามและไหวค้รูประจ าปี ผูว้ิจัยยังพบว่ามีการเชิญเจา้พ่อ  
เจา้แม่องคต่์างๆ ท่ีเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ของชุมชนบางเกลือมาร่วมพิธี ใน พ.ศ. 2562 มีพ่อปู่ ศิลาเทพ 
พ่อปู่ วิเวก เจา้พ่อทุ่ง เจา้แม่ตะเคียนทอง และเจา้แม่พวงชมพ ูใน พ.ศ. 2564 มีพ่อปู่ ศิลาเทพ พ่อปู่
ชีผ้าขาว พ่อปู่ พฤหัส พ่อปู่ นาคราช พ่อปู่ สมิงพรายด า เจ้าพ่อทุ่ง เจ้าแม่ ตะเคียนทอง เจ้าแม่
พวงชมพ ูเจา้แม่สรอ้ยระยา้ และกมุารเทพฤทธิ์  

 

 

ภาพประกอบ 417 รา่งทรงเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ในงานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ภาพประกอบ 418 การรบัทรงเจา้พ่อแสนจากรา่งทรงเจา้พ่อพระรามที่ชมุชนบางเกลือ 

ท่ีชุมชนพระพทุธบาท จงัหวดัสระบุรี ชาวบา้นนบัถือสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประกอบดว้ย
เจา้พ่อ เขาตก เจา้พ่อกุมภกณัฑ ์(หรือเรียกว่า เสด็จปู่ กุมภกรรณ) เจา้แม่ศรีนวล เจา้หลวง เจา้พ่อ
ด าดง เจา้พ่อพระกาฬ และเจา้แม่ทับทิม ในงานประจ าปีของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทคืองาน
นมัสการรอยพระพุทธบาทในวันขึน้ 1-15 ค ่า เดือน 3 และวันขึน้ 8-15 ค ่า เดือน 4 และงาน
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค ่า เดือน 8 ของทุกปี ผู้จัดพิธีต้องบวงสรวง  
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์เหลา่นีท่ี้ศาลดว้ย  

ผูว้ิจัยพบว่าชื่อของเจา้พ่อท่ีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนพระพุทธบาทบางส่วนปรากฏ
เป็นชื่อเทวรูปที่ศาลพระกาฬภายในวัดพระพุทธบาท มีชื่อเรียงล าดับจากต าแหน่งประดิษฐานใน
ปัจจุบนัจากซา้ยไปขวา คือ เจา้พ่อสายฝน เจา้พ่อด าดง เจา้พ่อศรีดอกไม ้เจา้พ่อพระกาฬ เจา้พ่อ
จุย้ และเจา้พ่อจกุ สอดคลอ้งกบัเทวรูปเก่าแก่ของชมุชนดงัขอ้มลูที่ว่า 

 

ศาลพระกาฬเป็นศาลาเล็กอยู่หลงัพระอุโบสถ ที่ศาลนีม้ีเทวรูปยืน 4 
องค ์นั่ง 2 องค ์รวม 6 องค ์สนันิษฐานว่าเป็นศิลปะขอม สมัยพุทธศตวรรษที่ 
17-18  ท าดว้ยหินทรายสีเทา เดิมพบเทวรูปนีท้ี่บา้นคูเมือง (หรือเมืองขีดขิน) 
อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เดิมเป็นเมืองที่ขอมสรา้งในสมยัที่ครองอ านาจ 
ต่อมามี การน า เทวรูปนี ้ ไปประดิษฐานไว้ที่ ศาลพระกาฬภายในวัด 
พระพทุธบาท ตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 5  

(วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสระบุรี, 
2544: 75) 
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ภาพประกอบ 419 เทวรูปในศาลเจา้พ่อพระกาฬ วดัพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี 

 

ภาพประกอบ 420 รา่งทรงเจา้พ่อกมุภกณัฑส์กัการะเจา้พ่อด าดง 
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชนพระพทุธบาท 

นอกจากนัน้ ผูว้ิจัยยังพบว่าในบริเวณใกลเ้คียงกับศาลเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์ยังมีศาล 
เจา้พ่อศรีดอกไม-้เจา้แม่ศรีนวล และศาลเจา้แม่ตะเคียนทอง ในการประกอบพิธีบวงสรวงเจา้พ่อ
กมุภกณัฑป์ระจ าปี ชาวบา้นตอ้งน าเครื่องสงัเวยไปบชูาเจา้พ่อเจา้แม่ที่ศาลดว้ย   
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ที่ศาลเจา้พ่อหนุมาณ กรุงเทพฯ พบการตัง้กระถางธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาล
ร่วมกับเจา้พ่อหนุมาณ ไดแ้ก่ เจา้แม่ทบัทิม เจา้พ่อจูเว่ยฮกเซ็ง เจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ และแผ่นป้าย
พระแม่กิมโหว  

 

 

ภาพประกอบ 421 การตัง้กระถางธูปเจา้พ่อเจา้แม่องคต่์างๆ ภายในศาลเจา้พ่อหนมุาณ 

ที่ศาลเจา้พ่อมัจฉาณุ จงัหวดัสมุทรสาคร นอกจากเจา้พ่อมัจฉาณุท่ีเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์

ประธานในศาลแลว้ ยงัมีพระพทุธรูปและรูปเคารพอ่ืนๆ ที่ชาวบา้นในชุมชนบา้นรางโคกขามนบัถือ 
เช่น หลวงพ่อบา้นแหลม เจา้พ่อเพชรสมุทร รูปเคารพเทพเจา้จีนเก่าแก่ 3 องค ์คือ ปุนเถา้กง ชีกง 
และชงกง เจา้แม่กวนอิม พระราห ูเป็นตน้ 

 

 

ภาพประกอบ 422 สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชนบา้นรางโคกขามภายในศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 
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ภาพประกอบ 423 หลวงพ่อบา้นแหลม สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชุมชนบา้นรางโคกขาม 

 

ภาพประกอบ 424 เจา้พ่อเพชรสมทุร สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของชมุชนบา้นรางโคกขาม 

ผูว้ิจัยพบว่าความเชื่อถือหลวงพ่อบ้านแหลมและเจ้าพ่อเพชรสมุทรน่าจะมาจาก
ต านานหลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งส่งอิทธิพลต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน ้าและ
ชายฝ่ังทะเล เนื่องจากเป็นต านานที่กลา่วถึงพระพี่นอ้งลอยน า้  

การนับถือหลวงพ่อบ้านแหลมและเจา้พ่อเพชรสมุทรของชาวบ้านรางโคกขามจึง
สะทอ้นความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ผูวิ้จัยพบว่านอกจากธงเจา้พ่อมัจฉาณุท่ีตอ้งเชิญขึน้
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ยอดเสาในวนัแรกของงานประจ าปีศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุยงัตอ้งเชิญธงเจา้พ่อเพชรสมทุรขึน้ยอดเสา
ดว้ย แสดงใหเ้ห็นถึงความผกูพนัที่คนในชมุชนมีต่อเจา้พ่อทัง้สองอย่างมาก 

ท่ีศาลสมเด็จพระองคท่์านหนุมาน จังหวดักาญจนบุรี ปรากฏรูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จ  านวนมาก เช่น พระพุทธรูป รูปเคารพรชักาลที่ 1 รูปเคารพรชักาลที่ 5 พ่อปู่ ฤๅษี เจา้แม่กวนอิม 
เทวรูปพระพิฆเนศ พระสยามเทวาธิราช เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ผสมผสานอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากเจา้พ่อหนมุานท่ีเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ประธานของศาล 
 

 

ภาพประกอบ 425 สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ภายในศาลสมเด็จพระองคท่์านหนมุาน จงัหวดักาญจนบรีุ 

ผูว้ิจัยยังพบว่ามีการผสมผสานรูปแบบของพิธีธรรมการนับถือผีอารักษ์ของชุมชน 
เขา้กบัพิธีกรรมการนบัถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ ดังพบในการละเล่นตีคลีและคลอ้งชา้งของ 
เจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆ ในชุมชนบางเกลือมีความเชื่อมโยงกับเจ้าพ่อพระราม การขอประทับทรง  
เจ้าพ่อแสน ซึ่ งเป็นผีอารักษ์ของชุมชนต้องได้รับมอบสิท ธิ์จากร่างทรงเจ้าพ่อพระราม 
เช่นเดียวกับที่ร่างทรงเจา้พ่อศรีดอกไมเ้ป็นผูป้ระกอบพิธีบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกัณฑ ์และร่างทรง
เจา้พ่อศรีดอกไมเ้ป็นผูเ้จิมเรือหงสข์องเจา้แม่ศรีนวล ใชใ้นพิธีบวงสรวงและแห่เจา้พ่อกุมภกัณฑ์
ดว้ย 

ผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า มีพิธีกรรมจ านวนไม่นอ้ยที่สะทอ้นธรรมเนียมของกลุ่มคนจีน ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนท่ีอพยพเขา้มาอยู่อาศัยในพืน้ท่ี ท่ีไดพ้ยายามเชื่อมโยงเขา้กบัสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ของพืน้ท่ีใน
ฐานะผีอารกัษ์ของชุมชน จึงพบการเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานกับรูปแบบของพิธีกรรม
ทอ้งถิ่น  
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กล่าวโดยสรุป ในบทนี ้ผู ้วิจัยได้น าเสนอวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเรื่อง
รามเกียรติ์ใหเ้ป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์ คือ วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครพระราม-พระลกัษณ์ใหเ้ป็น
เจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ์ วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครทศกัณฐ์ใหเ้ป็นเจา้พ่อคุณโขน วิธีคิดใน
การเปลี่ยนตวัละครกุมภกรรณใหเ้ป็นเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์วิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครหนมุานใหเ้ป็น
เจ้าพ่อหนุมาน วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครมัจฉานุให้เป็นเจ้าพ่อมัจฉาณุ และวิธีคิดในการ
เปลี่ยนตวัละครบรวิารใหเ้ป็นเจา้พ่อเจา้แม่บรวิาร  

ผูว้ิจัยยังไดบ้ทสังเคราะหว์ิธีคิดของชาวบา้นไทยในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเรื่อง
รามเกียรติ์ใหเ้ป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์ 5 ประเด็น คือ 1. พืน้ฐานความเชื่อเร่ืองเจา้ท่ีและผีอารกัษ ์              
2. การรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์ของชาวบา้น 3. ลกัษณะเด่นของตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีเอือ้ต่อ
การกลายเป็นตวัละครศกัดิ์สิทธิ์ 4. การสรา้งความศกัดิ์สิทธิ์ใหก้บัตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติผ์่าน
พิธีกรรม และ 5. การผสมผสานความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนเข้ากับพิธีกรรมการนับถือตัว
ละครจากเรือ่งรามเกียรติ ์ 
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บทที ่7 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัย 

ในบทนี ้ ผู ้วิจัยจะได้สรุปผลการวิจัยการศึกษาพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่อง
รามเกียรติใ์นสงัคมไทย อภิปรายผลการวิจยัและเสนอขอ้เสนอแนะการวิจยัตามล าดบั 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ

รวบรวมพิธีกรรมการนับถือตัวละครต่างๆ จากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย เพื่อวิเคราะหบ์ทบาท
ของพิธีกรรม และเพื่อวิเคราะหวิ์ธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานใหเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์  

ผลการศึกษาพบว่าพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเรื่องรามเกียรติ์พบในพืน้ท่ีทางสงัคม
วัฒนธรรมไทยภาคกลาง รวม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมทุรสงคราม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี สระบรุี กาญจนบรุี เพชรบรุี และประจวบคีรีขนัธ ์ 

พบศาลตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติท่ี์กลายเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ ์รวม 18 ศาล ไดแ้ก่ 
1. ศาลเจา้พระราม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
2. ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบรุี 
3. ศาลเจา้พระลกัษณ ์แขวงปากคลองภาษีเจรญิ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 
4. ศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ 
5. ศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษณ์ ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
6. ศ าล เส ด็ จ เจ้าพ่ อปู่ พ ระลักษณ์ -พ ระราม  แขวงวงศ์ส ว่ าง  เขตบางซื่ อ 

กรุงเทพมหานคร 
7. ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
8. ศาลพ่อคณุโขน ต าบลบา้นบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
9. ศาลเจา้พ่อกมุภกณัฑ ์ต าบลพระพทุธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี 
10. ศาลเจา้พ่อก าแหงหนมุาน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 
11. ศาลเจา้พ่อหนมุาณ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
12. ศาลหลวงพ่อหนมุาน ต าบลยี่สาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
13. ศาลเจา้พ่อหนมุาน ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
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14. ศาลเจา้พ่อหณมุาน ต าบลกบินทร ์อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
15. ศาลสมเด็จพระองค์ท่านหนุมาน ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบรุี  
16. ศาลเจา้หนมุาน ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี   
17. ศาลเจา้พ่อหนมุาน ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรุี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
18. ศาลเจา้พ่อมจัฉาณ ุต าบลพนัทา้ยนรสิงห ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ได้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 14 ตัวละคร ได้แก่ พระราม  
พระลักษณ์ นางสีดา ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ นางเบญกาย พาลี สุครีพ หนุมาน องคต ชมพูพาน 
มจัฉาน ุทรพา และทรพี 

พิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีกลายเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ในระดับชุมชนมี             
9 พิธีกรรม ไดแ้ก่ 

1. งานประเพณีแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

2. งานประจ าปีศาลเจา้พ่อพระราม-พระลักษณ์ ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. งานท าบุญประจ าปีศาลเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม แขวงวงศส์ว่าง เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

4. งานประจ าปีปิดทองศาลพ่อคณุโขน ต าบลบางบ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
5. งานบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัด

สระบรุี 
6. งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อปู่ เขายี่สาร ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมทุรสงคราม 
7. งานประจ าปีศาลเจา้พ่อหนมุาณ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
8. งานบวงสรวงไหวค้รูสมเด็จพระองค์ท่านหนุมาน ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง 

จงัหวดักาญจนบรุี 
9. งานประจ าปีศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัด

สมทุรสาคร 
ผูวิ้จยัพบว่าพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทยแบ่งตามประเภท

ของตวัละครไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ  
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1. พิธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม -พระลักษณ์ มีสัญลักษณ์ส าคัญที่ปรากฏ
รว่มกนั คือ เจว็ดและรูปเคารพ สื่อความหมายถึงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์นอกจากนีส้ีที่ก าหนด
ใชเ้ป็นสีเขียวและสีเหลือง สญัลกัษณ์แทนเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์พิธีกรรมยังปรากฏศรเป็น
อาวุธของเจา้พ่อดว้ย รูปแบบของพิธีกรรมที่ปรากฏ คือ การบวงสรวง การแห่เจว็ด การปิดทอง
เจว็ด การสรงน ้าเจว็ด และการเข้าทรงเจ้าพ่อพระราม พิธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม - 
พระลกัษณ์สะทอ้นความเชื่อดัง้เดิมเรื่องการนบัถือผีอารกัษ์ ความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเชื่อ
ทางศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูและธรรมเนียมจีน  

2. พิธีกรรมการนบัถือตวัละครทศกณัฐ์ มีสญัลกัษณส์ าคญั คือ เจว็ดพ่อคณุโขน สื่อ
ความหมายถึงเจา้พ่อทศกณัฐ์ ปรากฏศร พระขรรค ์หอกและกระบองเป็นอาวธุของเจา้พ่อดว้ย ผูท้ี่
นับถือนิยมน าหัวโขนยักษ์และพระมาถวาย  รูปแบบของพิธีกรรมที่ปรากฏ คือ การบวงสรวง  
การแห่เจว็ด และการปิดทองเจว็ด พิธีกรรมการนับถือตัวละครทศกัณฐ์สะทอ้นความเชื่อดั้งเดิม
เรื่องการนบัถือผีอารกัษ ์และความเชื่อทางพทุธศาสนา  

3. พิธีกรรมการนับถือตัวละครกุมภกรรณ มีสัญลักษณ์ส าคัญ คือ รูปป้ันเจ้าพ่อ  
กุมภกณัฑส์ื่อความหมายถึงเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์การก าหนดใชส้ีเขียวและสีแดงเป็นสญัลกัษณแ์ทน  
เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ ผู้ที่นับถือนิยมน าหัวโขนยักษ์มาถวาย รูปแบบของพิธีกรรมที่ปรากฏ คือ  
การบวงสรวง การแห่เจ้าพ่อ และการเข้าทรงเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ พิธีกรรมการนับถือตัวละคร  
กุมภกรรณสะทอ้นความเชื่อดัง้เดิมเรื่องการนับถือผีอารกัษ์และความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ -
ฮินด ู

4. พิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมาน มีสัญลักษณ์ส าคัญ คือ รูปเคารพเจ้าพ่อ 
หนุมานและเจว็ดสื่อความหมายถึงเจา้พ่อหนุมาน บางพิธีกรรมยังปรากฏตรีและพระขรรคเ์ป็น
อาวธุของเจา้พ่อดว้ย รูปแบบของพิธีกรรมที่ปรากฏ คือ การบวงสรวง การแห่เจว็ด และการปิดทอง
เจว็ด พิธีกรรมการนับถือตัวละครหนุมานสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีอารักษ ์  
ความเชื่อทางพทุธศาสนา ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูและธรรมเนียมจีน  

5. พิธีกรรมการนับถือตัวละครมัจฉานุ มีสัญลักษณ์ส าคัญ คือ รูปเคารพเจ้าพ่อ
มัจฉาณุสื่อความหมายถึงเจา้พ่อมัจฉาณุ การก าหนดใชธ้งเจา้พ่อมัจฉาณุเป็นสัญลักษณ์แทน  
เจา้พ่อมจัฉาณุรูปแบบของพิธีกรรมที่ปรากฏ คือ การบวงสรวงและการเขา้ทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้
เพื่อด าเนินพิธีกรรม พิธีกรรมการนับถือตัวละครมัจฉานุสะทอ้นความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือ  
ผีอารกัษ ์ความเชื่อทางพทุธศาสนา และธรรมเนียมจีน  
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ผูว้ิจัยไดข้อ้สรุปว่ารูปแบบของพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ท่ีสะทอ้น              
ความเชื่อดัง้เดิมเรื่องการนบัถือผีอารกัษ์มีทัง้สิน้ 5 รูปแบบ คือ การบวงสรวง การแห่เจว็ด/ เจา้พ่อ            
การปิดทองเจว็ด การสรงน า้เจว็ด และการเขา้ทรง 

พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ยังสะท้อนถึงกระบวนการท าให้เป็น
ทอ้งถ่ิน โดยเชื่อมโยงตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษ์เขา้กับผีอารกัษ์ของ
ชุมชน นอกจากนัน้บางพิธีกรรมยงัพบการผสมผสานรูปแบบของพิธีกรรมการนับถือผีอารกัษ์ของ
ชมุชนเช่นการละเลน่คลอ้งชา้งและตีคลีอีกดว้ย 

ผลการศึกษาบทบาทของพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย
พบว่า บทบาทในระดับชุมชนแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน  
2. ดา้นการปัดเป่าโรคระบาดออกจากชุมชน 3. ดา้นการรกัษาแหล่งน า้ของชมุชน 4. ดา้นการสรา้ง
ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน 5. ดา้นการแสดงอตัลกัษณข์องกลุ่มคนไทยเชือ้สาย
จีน และ 6. ดา้นการสรา้งความบนัเทิงใหแ้ก่คนในชุมชน บทบาทในระดับบุคคล แบ่งเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1. ดา้นการเป็นที่พึ่งทางใจ 2. ดา้นการประกอบอาชีพ 3. ดา้นการรกัษาโรค และ 4. ดา้นการ
ใหโ้ชคลาภ 

ผลการศึกษาวิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ให้เป็นตัวละคร
ศกัดิส์ิทธิ์ โดยเชื่อมโยงสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในพืน้ท่ี พบดงันี ้

1. วิ ธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครพระราม -พระลักษณ์ให้เป็นเจ้าพ่อพระราม - 
พระลกัษณ ์คือ การเชื่อมโยงไมศ้กัดิส์ิทธิ์คู่กบัตวัละครพระราม-พระลกัษณ ์การเชื่อมโยงหลกัเมือง
ขีดขินกับตัวละครพระราม และการเชื่ อมโยงผีอารักษ์ ของพื ้นที่ กับตัวละครพระราม / 
พระลกัษณ ์

2. วิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครทศกณัฐ์ใหเ้ป็นเจา้พ่อคณุโขน คือ การเชื่อมโยงศิลปิน
โขนทศกณัฐ์ที่เสียชีวิตกบัตวัละครทศกณัฐ์ 

3. วิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครกุมภกรรณใหเ้ป็นเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์คือ การเชื่อมโยง                
เรื่องกมุภกรรณทดน า้กบัตวัละครกมุภกรรณ 

4. วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครหนุมานให้เป็นเจา้พ่อหนุมาน คือ การเชื่อมโยงลิง  
เจ้าที่กับตัวละครหนุมาน การเชื่อมโยงภูมินามสถานที่กับตัวละครหนุมาน การเชื่อมโยงวัตถุ
ศักดิ์สิทธิ์ลอยมาทางน ้ากับตัวละครหนุมาน การเชื่อมโยงรูปป้ันกับตัวละครหนุมาน และ 
การเชื่อมโยงกบัตวัละครหนมุานผ่านรา่งทรง 
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5. วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครมัจฉานุให้เป็นเจ้าพ่อมัจฉาณุ คือ การเชื่อมโยง  
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในทะเล ชมุชนบา้นรางโคกขามกบัตวัละครมจัฉาน ุ

6. วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครบริวารใหเ้ป็นเจา้พ่อเจา้แม่บริวาร คือ การเชื่อมโยง  
ไม้ศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่อพระราม-พระลักษมณ์ การเชื่อมโยงไม้ศักดิ์สิทธิ์กับ 
ตวัละครบริวารของเสด็จเจา้พ่อปู่ พระลกัษณ์-พระราม การเชื่อมโยงสิ่งศกัดิ์สิทธิ์กบัตวัละครบรวิาร
ของเจ้าพ่อพระราม- พระลักษณ์ และการเชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับตัวละครบริวารของเจ้าพ่อ 
หลกัเมือง 

ผลการศึกษายงัไดข้อ้สรุปจากการสงัเคราะหว์ิธีคิดในการเปลี่ยนตวัละครจากนิทานเรื่อง
รามเกียรติ์ใหเ้ป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ รวม 5 ประเด็น คือ 1. พืน้ฐานความเชื่อเรื่องเจา้ที่และผีอารกัษ ์              
2. การรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติ์ของชาวบา้นจากหลายทาง ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดง ศิลปกรรม ยนัตแ์ละ
คาถาอาคม คติทางศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูและต านานประจ าถิ่น 3. ลกัษณะเด่นของตวัละครจาก
เร่ืองรามเกียรติ์ท่ีเอือ้ต่อการกลายเป็นตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ 4. การสรา้งความศกัดิ์สิทธิ์ใหก้บัตวัละคร
จากเร่ืองรามเกียรติ์ด้วยพิธีกรรม 5. การผสมผสานความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนเข้ากับ 
พิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์ 

วิธีคิดทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการผสมผสานและประนีประนอมทาง
วัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงตัวละครจากนิทานให้กลายเป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์และนับถือในชุมชน 
ภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีนและคนไทยเชือ้สายจีน ซึ่งมีความเชื่อเรื่องการนบัถือผีหรือ 
เทพเจา้ท่ีอยู่ก่อนแล้ว ตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษ์ของชุมชนจึงเป็น 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีหลอมรวมความคิดความเชื่อของผูค้นหลากหลายชาติพันธุ์ในพืน้ท่ีใหเ้ป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกัน สอดคล้องกับนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีส่งอิทธิพลสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึง
รตันโกสินทร ์ผูกพนักบัวฒันธรรมราชส านกัและชาวบา้นภาคกลางอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะภาพ
สะทอ้นระบบการปกครองและบทบาทของตัวละครที่เป็นที่จดจ า จึงปรากฏศาล ความเชื่อและ  
พิธีกรรมการนบัถือเฉพาะในกลุม่ชมุชนภาคกลาง 
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7.2 อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทย ผูวิ้จัยจะได้

อภิปรายผลการวิจยัเป็นประเด็นต่างๆ ดงันี ้
7.2.1 การนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารักษ ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์เป็น
การนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครในฐานะผีอารกัษ์ของชุมชน เป็นผูม้ีอ  านาจในการปกป้อง
คุม้ครองและเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชน โดยไม่ไดแ้บ่งแยกว่าจะเป็นตัวละครประเภทตวัพระ 
นาง ยกัษ์ หรือลิง จากความเชื่อดัง้เดิมของคนในชุมชนเก่ียวกบัเจา้ที่และผีอารกัษ์ประจ าสถานที่
ต่างๆ เช่น ท้องนา ห้วย หนอง คลอง แม่น ้า ทะเล ได้เปลี่ยนตัวละครจากนิทานให้กลายเป็น  
ตวัละครศกัดิส์ิทธิ์และเขา้กนัไดก้บัเจา้พ่อเจา้แม่ที่เป็นผีอารกัษข์องชมุชน  

ผลการศกึษาที่ไดส้อดคลอ้งกบัการศกึษาของศิราพร ณ ถลาง (2555: 53) ที่กลา่วว่า  
 

จากการส ารวจดินแดนชนชาติไทกลุ่มต่างๆ อาจสรุปไดว้่าชนชาติไท
ลว้นมีความเชื่อดัง้เดิมเก่ียวกบัผีอารกัษ์ คือสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีคุม้ครองปกป้องดแูล
ชีวิตต่างๆ ในเขตปริมณฑล (territory) ที่ อยู่ ในความรับผิดชอบ พบว่า 
คนไทกลุม่ต่างๆ มีความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกบัผีอารกัษ ์ทัง้อารกัษบ์า้นและ
อารกัษเ์มือง มีการสรา้งบา้นหรือหอใหผ้ีอารกัษ์อยู่และเพื่อไปเซ่นสรวงบชูา 

 

ผูวิ้จยัพบว่าตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์อยู่ในฐานะผีอารกัษ์ของชมุชน กล่าวคือเป็น 
ผีอารักษ์บ้าน แม้ว่าการนับถือเจ้าพ่อหลักเมืองขีดขินที่มีเสาหลักเมืองเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอาจ
พิจารณาไดว้่าเป็นการนบัถือในฐานะผีอารกัษเ์มือง แต่ในปัจจบุนัไดก้ลายสถานะเป็นผีอารกัษข์อง
ชุมชนบา้นหมอ เนื่องจากเมืองขีดขินเป็นเมืองโบราณที่ปัจจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของต าบลบา้นหมอ  
ไปแล้ว นอกจากนั้นที่ชุมชนบ้านหมอยังมีเจา้พ่อหลักเมืองอีกองคห์นึ่งเป็นที่นับถือของคนไทย  
เชือ้สายจีนในตลาด และเจา้พ่อหลกัเมืองสระบรุีแยกอีกองคห์นึ่งดว้ย 

การจัดพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีกลายเป็นผี
อารกัษ์ของชุมชนกระท าขึน้เป็นประจ าทุกปีสะทอ้นถึงบทบาทในการตอบสนองทัง้ในระดับจิตใจ
ของบุคคลและระดบัชุมชน เพื่อขจดัปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชมุชนและขอใหเ้จา้พ่อบนัดาลความสขุ
ความส าเร็จใหแ้ก่คนในชุมชนในรอบปี ทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่เสริมสรา้งพลงัความสามคัคีของชุมชน 
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจกรรมที่ ท ามาในรอบปี  สอดคล้องกับการศึกษาของ  
ศิราพร ณ ถลาง (2555: 65) ที่กล่าวว่า “ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารกัษ์เป็นกลไกทาง
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วฒันธรรมอนัหนึ่งที่มีบทบาทในการสรา้งความมั่นทางจิตใจและสงัคมซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ
อย่างแพร่หลายในวฒันธรรมของชนชาตไิทและในกลุ่มชาตพินัธุ์อืน่ๆ ในอษุาคเนยแ์ละในเอเชีย”  

งานวิจัยนีไ้ด้ข้อค้นพบว่า คนในสังคมวัฒนธรรมไทยภาคกลางนับถือตัวละคร
จากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารักษข์องชุมชนและนับถือร่วมกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ใน
ชุมชนอย่างผสมผสานกลมกลืน  

7.2.2 การนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติสั์มพันธก์ับสภาพภูมิศาสตรภ์าค
กลาง  

ผลการวิจัยพบว่าพืน้ท่ีท่ีปรากฏศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์พบเฉพาะในพืน้ท่ีทางสงัคม
วฒันธรรมภาคกลาง ไม่ปรากฏในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย พืน้ที่เดิมของการตัง้ศาลแต่อดีต คือ 
ริมแม่น า้ ล  าคลอง ทะเล ซึ่งผูกพันกบัวิถีชีวิตของคนไทยในลุ่มน า้ภาคกลางและชายฝ่ังทะเล  และ
เป็นท่ีมาของความเชื่อถือในสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีอยู่ประจ าสถานท่ีนัน้ๆ   

ประเด็นดังกล่าวสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องภูมิวฒันธรรม (Cultural Landscape) ที่
ศรีศกัร วลัลิโภดม (2554) กล่าวว่า “คือความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม ซึ่งใน
บริบททางสังคมวัฒนธรรมหมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Landscape) ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จนเป็นที่รูจ้ักร่วมกันและมีการก าหนดนามชื่อเป็น
สถานที่ต่างๆ ใหเ้ป็นที่รูจ้กัร่วมกนั ในลกัษณะที่เป็นแผนภูมิหรือแผนที่เพือ่สื่อสารถึงกนั และอาจ
สร้างเป็นต านาน (Myth) ขึ้นมาอธิบายถึงความเป็นมาและความหมายความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของสถานทีแ่ละทอ้งถิ่นนัน้ๆ”  

ผูวิ้จยัพบว่าตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีกลายเป็นผีอารกัษ์ของชุมชนรมิแม่น า้และ
ชายฝ่ังทะเลมีอ านาจในการควบคุมทรัพยากรของสถานที่นั้นๆ เช่น เจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ที่ชาว  
พระพุทธบาทเชื่อถือว่าเป็นผู้ดูแลรักษาแหล่งน ้าคือห้วยมะลิที่ ไหลมาจากเขาบ่มกล้วยและ
ชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชนต์ัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ดงัพบพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อกุมภกณัฑซ์ึ่งจัดตรง
กับวันลอยกระทงของทุกปี เน้นย า้ความคิดเรื่องการรักษาและดูแลแหล่งน ้าด้วย หรือเจ้าพ่อ  
คณุโขนท่ีชาวบา้นบ่อเชื่อถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รกัษาบริเวณคลองสุนัขหอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแม่น ้าท่าจีนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ชาวเรือคนใดเดินทางผ่านจะต้องให้สัญญาณเป็น  
การบอกกล่าวแก่เจา้พ่อเสมอ เช่นเดียวกบัชาวบา้นบางปลา บางเกลือ หรือในคลองบางกอกใหญ่
ที่หากพายเรือผ่านศาลเจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ จะต้องแสดงการเคารพนบนอบต่อเจ้าพ่อ 
เพื่อใหก้ารเดินทางสญัจรในน า้ปลอดภยั ไม่พบเจออปุสรรค อาจเป็นสตัวร์า้ย หรืออบุติัภยัทางน า้ 
ในพื ้นที่ชายฝ่ังทะเล ชุมชนบ้านรางโคกขามพบความเชื่อถือเจ้าพ่อมัจฉาณุที่มีธงเจ้าพ่อ  
เป็นสญัลกัษณ ์เมื่อชาวเรือออกหาปลาจะตอ้งน าธงเจา้พ่อแขวนบนเรือ เพื่อใหเ้จา้พ่อช่วยคุม้ครอง
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การเดินเรือให้ราบรื่น การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีอยู่ริมแม่น า้และชายฝ่ัง
ทะเลเหล่านีจ้ึงสะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิ่งเหนือธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี โดยเป็นไป
อย่างเคารพนบนอบ มีความส าคญัในฐานะสิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจของคนในพืน้ที่นัน้ๆ 

ที่กบินทรบ์ุรีซึ่งเป็นพืน้ที่ชายแดนรอยต่อของประเทศไทยกบักัมพูชายังเป็นตัวอย่าง
ของการเชื่อมโยงภูมินามสถานที่กับอ านาจของตัวละครหนุมาน มาแต่ครั้งเป็นด่านหนุมาน  
บ้านหนุมาน หนองหนุมาน แควหนุมาน ในพื ้นที่จึงมีการใช้ตราสัญลักษณ์หนุมานเพื่อสื่อ
ความหมายว่าถิ่นนีเ้ป็นดินแดนหนุมาน มีศาลเจา้พ่อหนุมานอยู่ถึง 2 แห่ง เพื่อช่วยปกปักรกัษา  
คนในชมุชนและเชื่อมโยงอ านาจของเจา้พ่อในการควบคมุคนในชมุชนอีกดว้ย 

นอกจากนัน้ จากการเชื่อมโยงรูปแกะสลกัในฐานะวตัถุศกัดิ์สิทธิ์ลอยทวนน า้มาและ
เรื่องเล่าอภินิหารของปูนป้ันรูปหนุมานลอยไปติดที่ท่าน า้กับตัวละครหนุมานยังสะทอ้นถึงความ
เชื่อในวัฒนธรรมริมแม่น า้ ผู ้วิจัยพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของสายป่าน ปุริวรรณชนะ 
(2548) ที่พบว่าอนุภาคที่เป็นวตัถุสิ่งของลอยน า้เป็นอนุภาคเด่นในต านานประจ าถิ่นริมแม่น า้และ
ชายฝ่ังทะเลภาคกลาง คลา้ยคลึงกับอนุภาคสากล F 804 floating rock แบ่งเป็นอนุภาคสิ่งของ
ลอยตามน า้ อนุภาคสิ่งของลอยทวนน า้ และอนุภาคสิ่งของลอยวนอยู่กบัที่ สะทอ้นว่าวตัถุลอยน า้
นั้นเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ จึงแสดงอภินิหารและฝืนสภาพการลอยน ้าตาม
ธรรมชาติ ทัง้ยงัยืนยนัความผูกพนัระหว่างสิ่งศกัดิ์สิทธิ์กบัพืน้ท่ี ดงัพบว่าแมจ้ะเป็นโขนเรือมจัฉาน ุ
แต่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของก าลงัพลทหาร คือ หนุมาน ซึ่งเป็นทหารเอกและมีบทบาทในการถวาย
ความจงรกัภักดี สอดคลอ้งกับพันธกิจและหนา้ที่ของหน่วยทหารราบในพระองคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ซึ่งในอดีตคือกรมทหารลอ้มวงั โขนเรือมัจฉานุที่ลอยทวนน า้มาขึน้ที่หน่วยทหารจึง
ไดร้บัการเคารพนบัถือในฐานะเจา้พ่อหนมุาน สิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจของก าลงัพลทหารสืบมา 

ผูวิ้จัยยังพบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีบา้นรางโคกขามท่ีนอกจากนับถือเจา้พ่อมัจฉาณุท่ีมา
จากทะเลแลว้ คนในชุมชนยังนับถือเจา้พ่อบา้นแหลม เจา้พ่อเพชรสมุทร อันสัมพันธ์กับต านาน
พระพุทธรูปลอยน า้ 5 องคด์ว้ย โดยในต านานกล่าวถึงหลวงพ่อวดับา้นแหลม วัดเพชรสมุทร เป็น
พระพทุธรูปพี่นอ้งร่วมกบัหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต หลวงพ่อวดัไร่ขิง และหลวงพ่อวดัเขาตะเครา 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสายป่าน ปรุิวรรณชนะ (2548) ท่ีว่าอนภุาคสิ่งศกัดิส์ิทธิ์พี่นอ้งนีเ้ป็น
อนภุาคเด่นในต านานประจ าถิ่นรมิแม่น า้และชายฝ่ังทะเลภาคกลางดว้ย 

ผูว้ิจัยยังพบหลกัฐานตราประทับชื่อหลวงพ่อเกสรที่ศาลเจา้พ่อมัจฉาณุ  ซึ่งมีความ
เชื่อถือหลวงพ่อเกษรในฐานะพระหมอที่ช่วยรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บ มีเรื่องเล่าสัมพันธ์กับหลวงพ่อ  
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โสธร เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าต านานและความเชื่อถือในพืน้ที่ริมแม่น า้และชายฝ่ัง
ทะเลลว้นสง่อิทธิพลถึงกนั 

ในกลุ่มตวัละครหนุมาน ผูว้ิจยัยงัพบว่าพืน้ที่ชุมชนบา้นยี่สารมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
เป็นที่อยู่อาศัยของลิงแสมจ านวนมากและเป็นบ่อเกิดของคติการนับถือลิงเจา้ที่ในฐานะ “พ่อปู่  
หนุมาน” นอกจากนัน้ในกลุ่มที่นับถือเจา้พ่อหนุมานยังมีสภาพพืน้ที่เดิมเป็นป่า เขา ซึ่งเป็นแหล่ง  
ที่อยู่อาศยัของลิงหลากหลายสายพนัธุ ์และบางพืน้ที่เต็มไปดว้ยชุมเสือ ชุมโจร นกัเลง เช่นเรื่องเล่า
ท่ีบ้านย่ีสาร ซึ่งมีสภาพเป็นเกาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหน่ียวเพื่อจะต่อกรกับศัตรูได้จึงเป็นเจ้าพ่อ 
หนมุาน ผูม้ีอิทธิฤทธิ์และก าลงัความสามารถ 

ขณะที่ในพืน้ที่ภาคใต้ แมจ้ะมีสภาพภูมิศาสตรเ์ป็นพืน้ที่ริมแม่น า้และชายฝ่ังทะเล 
ผู้วิจัยกลับไม่พบศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ คาดว่าเน่ืองมาจากวัฒนธรรม 
พุทธศาสนาและศาสนาอิสลามมีอิทธิพลมากกว่า ทั้งนีเ้ร่ืองรามเกียรติ์ในภาคใตม้ีปรากฏอยู่ใน
ศิลปะการแสดง เช่น หนังตะลุงและพิธีกรรมโนราโรงครู ตลอดจนในศาสตรา ต าราพยากรณข์อง
ชาวใต ้ 

งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า เหตุที่ศาล ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือ 
ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ปรากฏในพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมภาคกลาง เน่ืองจากมี
ความสัมพันธก์ับภูมิวัฒนธรรมภาคกลางที่มีสภาพเป็นป่าเขา แม่น ้าล าคลอง และชายฝ่ัง
ทะเล สะท้อนความสัมพันธก์ับการตั้งถ่ินฐานของคนในท้องถ่ินและความสัมพันธร์ะหว่าง
คนกับส่ิงศักดิสิ์ทธิ์เหนือธรรมชาติทีป่ระจ าอยู่ในพืน้ทีป่ริมณฑลน้ันๆ 

7.2.3 การนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติส์ะท้อนปฏิสัมพันธร์ะหว่าง 
ราชส านักกับชาวบ้านด้านระบบการปกครอง 

ผลการวิจยัพบว่าการนบัถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์สะทอ้นระบบการปกครองท่ี
สมัพันธก์ันระหว่างราชส านักกบัชาวบา้น สถานท่ีตัง้ศาลตวัละครศกัดิ์สิทธิ์ปรากฏเฉพาะในพืน้ท่ี
ทางสังคมวัฒนธรรมภาคกลาง ศาลเจา้พ่อพระราม -พระลักษณ์ที่ปรากฏในกรุงเทพฯ จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูผ่าน  
รูปเคารพเจา้พ่อ บทสวด และการประกอบพิธีกรรม ทั้งยังไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะการแสดงโขน
ละครของราชส านัก ในช่วงวัฒนธรรมขอมรุ่งเรือง ปรากฏร่องรอยของหลักเมืองขีดขิน จังหวัด
สระบุรี และเทวรูปเก่าแก่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูสอดคลอ้งกับนิทานทอ้งถิ่นที่เล่าเชื่อมโยงกับ
ตัวละครพระราม พาลี และสุครีพ กล่าวไดว่้าความคิดความเชื่อจากเร่ืองรามเกียรติ์ตอกย า้และ
สะทอ้นคติ “พระรามคือพระราชาในอดุมคติ” และสะทอ้นความคิดเรื่อง “เทวราชา” ในระบบการ
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ปกครองไทย ซึ่งถือว่าพระเจา้แผ่นดินเป็นสมมติเทพ ดงัปรากฏพระนามของพระมหากษัตริยไ์ทย
หลายพระองคส์ืบมา  

การนับถือตัวละครพระราม-พระลกัษณ์ในสังคมไทยจึงมีนัยยะสื่อถึงการเชื่อมโยง
อ านาจศักดิ์สิทธิ์ท่ีแฝงฝังอยู่ในระบบการปกครองไทย ชาวบา้นเชื่อมโยงตัวละครดังกล่าวเพื่อให ้
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์มีหนา้ท่ีในการปกปอ้งคุม้ครองภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้แก่ชมุชน 

หากพิจารณาบทบาทและวีรกรรมของพระราม-พระลกัษณ์เทียบเคียงกับเหตุการณ์
ในประวัติศาสตรร์าชวงศ์ไทย พบว่าในสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์และพระอนุชาธิราชที่มี
บทบาทและวีรกรรมดังกล่าวเด่นชัด เช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ  
ที่ทรงร่วมกระท าศึกสู้รบกับพม่าอยู่หลายครั้ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ  
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวัง  
บวรสถานมงคล ผูเ้ป็นพระอนุชาธิราช ทรงร่วมกระท าศึกสงครามกับพระเชษฐาตัง้แต่ครัง้อยุธยา 
รว่มสถาปนากรุงรตันโกสินทร ์ปกครองแผ่นดินราชวงศจ์กัรีสืบมา  

เหตุการณ์ในประวัติศาสตรร์าชวงศไ์ทยจึงสะท้อนความคิดทางการปกครองแบบ
เทวราชา พระมหากษัตริย์และพระอนุชาธิราชมีบทบาทและวีรกรรมคล้ายคลึงกับตัวละคร
พระราม-พระลักษณ์ในนิทาน นิทานเร่ืองรามเกียรติ์จึงอาจถือเป็นร่องรอยหน่ึงท่ีสนับสนุนและ 
ตอกย า้ความคิดดังกล่าว การนับถือพระราม-พระลกัษณใ์นฐานะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์คู่กันจึงเป็นสิ่งท่ีพบ
ไดใ้นสงัคมไทย 

การนับถือตัวละครหนุมานมีนัยยะสื่อถึงการเชื่อมโยงความคิดเรื่องความจงรกัภักดี 
ดงัพบไดท้ี่ศาลเจา้พ่อหนมุาน ภายในค่ายธนะรชัต ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ศาลเจา้พ่อหนมุานและ
ศาลเจา้พ่อหณมุาน ที่อ  าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบุรี ที่เป็นด่านชายแดนไทย-กมัพชูา สมัพนัธ์
กบัภูมินามสถานที่ เสมือนใหห้นุมานทหารเอกของพระรามเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวงัขา้ศึกศตัรูที่
อาจเข้ามาท าอันตราย ชื่อด่านหนุมานหรือด่านกบินทรบ์ุรีในปัจจุบันเป็นชื่อที่มีปรากฏตั้งแต่ 
สมัยอยุธยา จึงกล่าวได้ว่าเป็นความคิดที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแลว้ ความคิดความเชื่อ
ดังกล่าวสะทอ้นบทบาทของพลทหารใตบ้ังคับบญัชาสอดคลอ้งกับบทบาทของหนุมานในนิทาน
เร่ืองรามเกียรติด์ว้ย 

ทัง้ยงัอาจพิจารณาไดว้่าการสรา้งตวัละครบรวิารเจา้พ่อ เช่น พาลี สคุรีพ หนุมานและ
องคต หรือการสรา้งตัวละครบริวารเจา้พ่ออย่างหนุมานซึ่งปรากฏหลายแห่งสะทอ้นรูปแบบของ
การปกครองที่มีเจา้ผูป้กครองและผูใ้ตป้กครองไดเ้ช่นเดียวกนั  
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การนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสังคมชาวบ้านไทยจึงเปรียบเสมือนการ
จ าลองภาพระบบการปกครองที่ราชส านักและชาวบ้านมีส่วนสัมพันธ์และหนุนเนื่องกันมา  
โดยตลอด ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นลักษณะของการถ่ายเทไหลเวียนความคิดความเชื่อ ท าให้
นิทานเร่ืองรามเกียรติ์เป็นท่ีรับรู ้จดจ า และไม่เคยสูญหายไปในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร ์ 
การเกิดศาล เรื่องเล่า และพิธีกรรมยิ่งสนับสนุนการรบัรูแ้ละซึมซบัมากยิ่งขึน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า
นิทานเร่ืองรามเกียรติ์เป็นนิทานเร่ืองส าคญัท่ีสะทอ้นระบบการปกครองของสงัคมไทยเด่นชดักว่า
นิทานเรื่องอื่นๆ ไดร้บัการเลา่ขานสืบทอดและตอกย า้ในพืน้ที่ภาคกลางมาเป็นเวลานาน ผ่านความ
เชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง และยังอาจกล่าวได้ว่านิทานเรื่อง
รามเกียรติ์เป็นตัวแทนของกรุงรตันโกสินทร ์ท่ีสืบทอดความคิดเร่ืองความจงรกัภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตรยิผ์่านตวัละครและสมัพนัธก์บัระบบการปกครองไทยอย่างแน่นแฟ้น 

งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า เร่ืองรามเกียรติ์เป็นนิทานที่สะท้อนระบบการ
ปกครองไทยเด่นชัดกว่านิทานเร่ืองอื่นๆ ในสังคมไทย ตัวละครในเร่ืองที่เป็นภาพจ าและ
กลายเป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์ในศาล เช่น พระราม พระลักษณ์ สะท้อนบทบาทของ
ผู้ปกครอง ผู้ปกปักรักษาคนในชุมชน และหนุมานสะท้อนบทบาทของผู้ใต้ปกครอง 
เสมือนทหารทีถ่วายความจงรักภักดีและและปกป้องคุ้มครองชาวบ้านจากภัยอันตราย 

7.2.4 ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้เฉพาะตัวละครส าคัญจากเร่ืองรามเกียรติ ์ 
ผลการวิจยัพบว่าชาวบา้นในแต่ละชุมชนรบัรูเ้ร่ืองรามเกียรติใ์นส านวนทอ้งถ่ิน ดงัพบ

ที่กบินทรบ์ุรีและเชื่อมโยงเขา้กับสถานที่ในทอ้งถิ่น ส่วนใหญ่ผูว้ิจัยพบว่า ชื่อตัวละครส าคัญจาก
เร่ืองรามเกียรติ์ เป็นสิ่ ง ท่ีชาวบ้านจดจ า คุ้นเคย และรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่ งอาจรู้จักผ่าน
ศิลปะการแสดง ศิลปกรรม ยนัตแ์ละคาถาอาคม คติทางศาสนาพราหมณ-์ฮินด ูหรือต านานประจ า
ถ่ิน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีลงไปสู่ความรูส้ึกนึกคิดของชาวบา้นมากกว่าการอ่านจาก
หนงัสือ 

เจา้พ่อที่เกิดจากตัวละครในนิทานในระยะแรกจึงปรากฏเฉพาะตัวละครส าคญัๆ ใน
เร่ืองรามเกียรติ์ ได้แก่ พระราม พระลักษณ์ หนุมาน ดังผลการศึกษาพบว่าเจา้พ่อหนุมานเป็น 
ตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีพบมากท่ีสุด รองลงมาคือเจ้าพ่อพระรามและเจ้าพ่อ 
พระลกัษณ์สอดคลอ้งกับผลการศึกษานิทานพระรามส านวนทอ้งถิ่นของศิราพร ฐิตะฐาน (2522: 
197-198) ที่กลา่วถึงการลดตวัละครว่า “การด าเนินเรื่องในนิทานพืน้บา้นจะเกาะอยู่กบัพฤติกรรม
ของตวัเอก (Concentration on a Leading Character) ตวัละครหรืออนุภาคใดที่ไม่ส าคญั เรื่อง
ตอนใดที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเอกจึงมักถูกตดัทิ้ง” และพบว่า “ตวัละครในเรื่องรามเกียรติ์ส านวนที่
เป็นนทิานพืน้เมืองมกัมีแต่ตวัส าคญั คอื พระราม ทศกณัฐ์ สดีา หนมุาน พาล ีสคุรีพ และพเิภก”  
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ในระยะหลังมีการเชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะบริวารของเจา้พ่อ จึงไดก้ าหนดชื่อ
และลกัษณะของตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์เพิ่มเติม ดงัปรากฏเจว็ดเจา้พ่อสคุรีพ เจา้พ่อหนุมาน 
เจา้พ่อชมพพูาน เจา้แม่สีดา และเจา้แม่เบญกาย ในฐานะผูติ้ดตามและแวดลอ้มเจา้พ่อพระราม -
พระลักษมณ์ หรือบริวารของเจ้าพ่อหลักเมืองที่ เป็นรูปป้ันของพาลี สุครีพ หนุมาน องคต  
ตามลกัษณะและสีของตัวละครนัน้ๆ ซึ่งปัจจุบนัรูปเคารพเจา้พ่อพาลีและเจา้พ่อองคตไม่ปรากฏ
แลว้ เนื่องจากถูกทุบท าลายไป รูปป้ันของทรพาและทรพีพบบริเวณดา้นหน้าศาล โดยมีสีและ
ลักษณะบ่งบอกคือ ทรพาเป็นควายเผือกจึงมีสีกายขาว ขณะที่ทรพีมีสีกายด า อยู่ในลักษณะ
บรวิารของเจา้พ่อหลกัเมืองดว้ย 

นอกจากนัน้ ผูว้ิจยัยงัพบว่าผูท้ี่นบัถือเจา้พ่อกุมภกณัฑน์ าหวัโขนยกัษม์าถวายก็ไม่ได้
น ามาถวายเฉพาะหวัโขนกุมภกรรณ ยงัปรากฏหวัโขนพระพิราพ ทศกณัฐ์ และพิเภกดว้ย แสดงให้
เห็นว่าในความรบัรูข้องชาวบา้น ไม่ว่าจะเป็นตัวละครใดก็ถือว่าเป็นยกัษ์ทัง้สิน้ โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะหนา้ตา ไม่ไดแ้ยกว่าเป็นยกัษ์ยอดหรือยกัษ์โลน้ตามแบบจารีตทางนาฏศิลป์โขนละครหรือ
งานช่างไทย 

เช่น เดียวกับการนับ ถือหนุมาน แต่ รูปแกะสลักเจ้าพ่อเป็นโขนเรือมัจฉาณ ุ 
อาจพิจารณาไดว้่ามีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกัน มีความแตกต่างเพียงแค่ท่อนหางเป็นปลา เนื่องจาก
มจัฉานมุีก าเนิดจากนางสพุรรณมจัฉา 

งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองรามเกียรติ์ผ่านชื่อ 
ตัวละครในแง่รูปลักษณ์และบทบาทส าคัญในเร่ือง จากการถ่ายทอดด้วยการ “ดู” และ 
“ฟัง” มากกว่าการ “อ่าน” จึงเกิดการยอมรับนับถือในอ านาจและความศักดิ์สิทธิ์และ
เกิดขึน้เฉพาะกับตัวละครส าคัญในเร่ือง  

7.2.5 การสร้างสรรคว์ัตถุมงคลจากตัวละครเร่ืองรามเกียรติ ์ 
ผลการวิจัยพบว่ามีการสร้างสรรค์เหรียญที่ระลึกที่ เก่ียวกับตัวละครจากเรื่อง

รามเกียรติ์ เพื่อเป็นเคร่ืองระลึกถึงและใหผู้น้ับถือศรทัธาน ากลับไปบูชา ปรากฏเฉพาะตัวละคร
พระรามและหนุมาน ที่ศาลพระราม-พระลกัษมณ์ ชุมชนบางปลาเคยมีการจดัท าเหรียญจตุคาม
รามเทพ ดา้นหนึ่งเป็นรูปพระราม เพื่อใหผู้น้บัถือศรทัธาเช่าบชูา แต่ปัจจบุนัไม่ปรากฏแลว้  
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ภาพประกอบ 426 เหรียญจตคุามรามเทพดา้นหนึ่งเป็นรูปพระราม 
ปัจจบุนัลบเลือนจนแทบมองไม่เห็น 

ที่บา้นยี่สารที่นับถือพ่อปู่ ศรีราชาคู่กับพ่อปู่ หนุมานก็มีการท าเหรียญที่ระลึกแจกแก่  
ผูน้ับถือศรทัธา เป็นเหรียญที่ระบุปีสรา้ง คือ พ.ศ. 2516 ผูว้ิจัยพบว่าในระหว่างการแห่เจว็ดพ่อปู่  
ในพืน้ที่ต่างๆ หากมีผูน้บัถือศรทัธารว่มท าบญุ จะไดร้บัแจกเหรียญดงักลา่วเป็นที่ระลกึดว้ย และใน
วนังานประจ าปี จะมีโต๊ะตัง้ส  าหรบัแจกแก่ผูร้ว่มท าบญุเช่นเดียวกนั 

ที่ศาลเจา้พ่อหนุมาณ กรุงเทพฯ มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตเคยมีนักเลงที่นับถือเจ้าพ่อ  
หนุมาณ ข่มกนั มาทา้ประลองอาวุธ ยิงฟันไม่เขา้กนัเสมอๆ ที่บริเวณศาลเจา้พ่อหนุมาณ เชื่อว่ามี
ของดี น่าจะเป็นพวกวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังหนุมาน สอดคล้องกับการศึกษาของ  
สุกัญญา สุจฉายา (2558: 83-85) ที่กล่าวถึงวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังจากนิทานเรื่อง
รามเกียรติว่์า  
 

วรรณคดีลายลักษณ์ที่มี เนื ้อหาเป็นนิทานที่ เผยแพร่ในรูปของ 
การแสดงและในงานศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่คนไทยรูจ้ักกันดีอยู่แลว้ 
เช่น วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ แต่ตวัละครที่โดดเด่นที่สดุไม่ใช่พระราม แต่คือ 
หนุมาน ทหารเอกคู่ใจของพระราม เพราะมีลกัษณะตรงกบัวีรบุรุษแบบไทยที่
ชาวบา้นชอบ คือ เก่งทัง้การรบและการรกั เจา้ชู ้คารมคมคาย เป็นยอดขุนพล 
มีฤทธิ์เดชมากมาย พระเกจิฯ จึงน ารูปลกัษณข์องหนุมานมาสรา้งเป็นลายสกั
เลขยนัตม์ากกว่าจะน ามาท ารูปหลอ่หรือรูปป้ัน เพราะโบราณใหค้ณุค่ากบัวิชา
ทางดา้นอยู่ยงคงกระพนัมากกว่าวิชาทางเสน่หเ์มตตา เป็นที่นิยมในหมู่นกัรบ 
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เช่น ลายสักยันตห์นุมานคลุกฝุ่น เป็นลายสกันิยมมาแต่โบราณ ปัจจุบนัก็
ยังมีการสืบทอดลายสักยันตน์ี ้ที่ท าเป็นรูปเครื่องรางหนุมาน มีชื่อเสียงดา้น 
คงกระพันชาตรี ได้แก่ หนุมานของหลวงพ่อสุ่น  วัดศาลากุน อ าเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แกะจากรากรกัซอ้น ไมพุ้ดและงาชา้งแกะ ที่นิยม
มากคือ หนุมานหน้าโขน เพราะแต่งกายแบบหนุมานในการแสดงโขน และ
หนุมานแกะแบบหน้ากบี่ คือ แกะพอเห็นรูปว่าเป็นหน้าลิง หนุมานของ
อาจารยเ์ฮง ไพรวัล วดัสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่แกะจาก
งาชา้งก าจัดก าจาย ฝีมือแกะงดงาม หนุมานของหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีชื่อดา้นคงกระพันชาตรี แกะจากราก  
พดุซอ้น ถืออาวธุ มีพิธีกรรมปลกุเสกขลงั เพื่อแจกจ่ายใหท้หารที่ถูกเกณฑม์า
จากบางปะกง สัตหีบ จังหวัดระยอง เพื่อส่งเป็นทหารเรือของพลเรือเอก  
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงเรียกกันว่า “รุ่นกรมหลวงชุมพร” อีกรุ่น
หนึ่งเรียกว่า “รุ่นเสาร์ 5” ทางภาคตะวันตกนิยม หนุมานแผลงฤทธิ์ของ
หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ยันต์กบี่ธุช เป็นรูป 
หนุมานในธงไชย ใช้น าหน้ากองทัพมาแต่โบราณ ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่ม
พนัธมิตรเพื่อประชาธิปไตยก็ตัง้เวทีปักธงหนุมานเรียกกนัว่า “ธงพญาชิงชัย” 
ประทว้งรฐับาลทักษิณที่สนามหลวง ในการประทว้งทางการเมืองครัง้หลังที่  
สี่แยกราชประสงค์ก็มีการออกเหรียญหนุมานออกศึก หนุมานจึงยังเป็น
สญัลกัษณข์องนกัรบ 

พระเกจิฯ ท่ีนิยมท าเคร่ืองรางจากเร่ืองรามเกียรติ์ ได้แก่ หลวงปู่
กาหลง วัดเขาแหลม จังหวดัสระแกว้ ท า เศียรพระลักษณ์หน้าทอง ซึ่งแต่
เดิมเป็นยนัตจ์ารบนตะกรุด ปัจจุบนัมีทัง้หล่อและป๊ัมดว้ยโลหะ คนไทยนบัถือ
ว่าพระลกัษณ์มีหนา้งาม จึงใหคุ้ณทางมหาเสน่ห ์นอกจากนีย้ังท า หนุมาน 
และเครื่องราง มัจฉานุ ดว้ยคณุสมบติัแบบเดียวกบัหนมุาน” 

 

สกุญัญา สจุฉายา (2558: 139-141) ยงัไดย้กตวัอย่างวตัถุมงคลที่สรา้งจากเรื่องเล่า
พืน้บา้น กลุ่มตัวละครจากวรรณคดีนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ ตัวอย่างเช่น “เครื่องรางรูปพระลกัษณ์
หนา้ทอง หลวงปู่ ผาด วดับา้นกรวด จงัหวดับุรีรมัย์ ทศกรรฐ์หนา้ทอง วดัใหม่รตันโกสินทร์ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวดัล าปาง เครื่องรางหนุมานพลิกดวงชะตา มหาอ านาจ หลวงปู่ ผาด วดับา้นกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ หนุมานโภคทรัพย์ปางเสวยสุข หลวงพ่อสาย วัดนามวิจิ ตร จังหวัดศรีสะเกษ 



  404 

เหรียญหนมุานออกศึก อดุผงอาถรรพณ์เขีย้วหนมุาน หลวงพ่อชือ่ วดัตาอ ีจงัหวดับุรีรมัย์ มจัฉาน ุ
เนือ้สัมฤทธิ์ หลวงปู่ พรหมมา เขมจาโร ส านักวิปัสสนาหินผานางคอย จังหวัดอุบลราชธาน ี
เป็นตน้” 

จะเห็นว่ามีตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีกลายเป็นวัตถุมงคลและเครื่องราง ไดแ้ก่ 
หนมุาน พระลกัษณ ์ทศกณัฐ์ และมจัฉาน ุโดยหนมุานเป็นตวัละครที่พบมากท่ีสดุ 

การสรา้งสรรคว์ตัถุมงคลจากเร่ืองรามเกียรติ์ดงักล่าวเป็นไปตามกระแสทุนนิยมและ
วตัถุนิยมในปัจจุบนั เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มศิษยานุศิษย ์ผูน้ับถือศรทัธา โดยเฉพาะคนใน
ชมุชน เช่นที่บา้นย่ีสาร ชาวบา้นเลา่ว่าแทบทุกบา้นจะตอ้งมีเหรียญหลวงพ่อปู่ และหลวงพ่อหนมุาน
ติดบา้นกนัทกุคน ยืนยนัถึงความเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ียดึเหน่ียวจิตใจของคนในชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี 

ที่ศาลเจา้พ่อหนุมานในค่ายธนะรชัต ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธก์็มีความคิดในการสรา้ง
วตัถมุงคลและเหรียญที่ระลึกดว้ย แต่เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้แผนด าเนินการจัดสรา้งชะลอไป คาดว่าจะด าเนินการได้
หลงัจากสถานการณโ์รคระบาดคลี่คลายลง 
 

 

ภาพประกอบ 427 เหรียญที่ระลกึหลวงพ่อปู่ ศรีราชาและหลวงพ่อหนมุานหลากสี 
ลกัษณะเป็นทรงเจว็ด มีรูปเทวดาถือพระขรรคแ์บบเทพารกัษ ์ 
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ภาพประกอบ 428 เหรียญที่ระลกึพ่อคณุโขนในพิธีวางศิลาฤกษส์รา้งศาล 
เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ลกัษณะเป็นทรงเจว็ด มีรูปเทวดาถือพระขรรคแ์บบเทพารกัษ์ 

(ผูว้ิจยัไดร้บัความอนเุคราะหภ์าพจากนายสามารถ เกตเุรือง ชาวบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร) 
 

ผูว้ิจัยสนันิษฐานว่าในอนาคตหากมีผูน้ับถือศรทัธาเจา้พ่อต่างๆ มากขึน้ น่าจะเกิด
การสรา้งวตัถุมงคลมากขึน้ตามไปดว้ย ทัง้นีส้อดคลอ้งกับการตัง้ขอ้สงัเกตของสกุัญญา สุจฉายา 
(2558: 113-114) ว่า “วตัถุมงคลซึ่งแต่เดิมมีไวเ้พื่อป้องกันตวั หรือเพื่อเป็นก าลงัใจใหเ้จ้าของ
ปกป้องตวัเอง ปัจจุบนัจึงเนน้เมตตามหานิยม ใหค้า้ขายคล่อง การงานไม่ติดขดั มีโชคลาภ มีผูค้น
รกัใคร่โดยเฉพาะเพือ่เพิ่มพูนเสน่ห์ทางเพศ” และ “ยิ่งจ านวนวตัถุมงคลเกิดขึน้ใหม่มากเท่าใด ยิ่ง
แสดงถึงจิตใจที่หวั่นไหว ไร้ที่พึ่งของคนไทย ยิ่งมีการน าวัฒนธรรมมาเป็นทุน โดยไม่เข้าใจ
วฒันธรรมนัน้ๆ จริงจัง หากตอ้งการสรา้งรูปแบบที่แปลกใหม่ ยิ่งท าใหม้ีการบิดเบือนขอ้มูลและ
น ามาซึ่งความเชือ่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง” 

งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า ศาลตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์สร้างสรรค ์
วัตถุมงคลจ านวนไม่มากนัก มักน าเสนอในรูปแบบเทพารักษ์ ค าตอบของงานวิจัยยัง
แสดงให้เห็นว่า หนุมานเป็นตัวละครที่มีการนับถือในฐานะตัวละครศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด
สอดคล้องกับวัตถุมงคลหนุมานทีไ่ด้รับความนิยมแพร่หลายมากทีสุ่ดในสังคมไทย  

7.2.6 ความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าพ่อหนุมานกับเจ้าพ่อไต่เส่ียฮุกโจ้ว (เห้งเจีย)  
ผลการวิจยัพบว่าคติความเชื่อถือเจา้พ่อหนุมานกบัเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้ (เหง้เจีย) มี

ความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเป็นคติความเชื่อเรื่องการบูชาลิงที่คลา้ยคลึงกัน ท าใหบ้างครัง้เกิด
ความเขา้ใจสบัสนว่าเป็นความเชื่อเรื่องเจา้พ่อหนุมานหรือเจา้พ่อเหง้เจีย ดงังานศึกษาของจรสัศรี 
จิรภาส (2547) ที่สนันิษฐานว่า ความศรทัธาในเหง้เจียเขา้มาในไทยพรอ้มเรือส าเภาทะเลผ่านการ
ล่องเรือจากทางตอนใตข้องจีนมาสู่ท่าเรืออ่าวไทย เช่น ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต คติการนับถือเจา้พ่อ
เหง้เจียของคนไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทยพบแพร่หลายในพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวนัออก 
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เช่น กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี เป็นตน้ นอกจากนีย้ังพบศาลเห้งเจียเป็นจ านวนมากในพืน้ที่
เหลา่นัน้ดว้ย 

ผูว้ิจัยพบว่าที่ศาลเจา้พ่อหนุมาณ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มีกระถางธูปภายในศาล
เขียนขอ้ความว่า “ไต่เสี่ยฮกุโจว้” ซึ่งหมายถึงเจา้พ่อเหง้เจีย อาจสื่อใหเ้ห็นถึงการเชื่อมโยงว่าเจา้พ่อ
หนุมานกับเจ้าพ่อเห้งเจียเป็นองคเ์ดียวกัน ขณะที่ผู ้นับถือส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นคนละองค์กัน 
เนื่องจากศาลนีเ้ป็นศาลไทย จึงไดช้ื่อว่าเจา้พ่อหนุมาณ และเป็นชื่อที่มีมาแต่เดิม ผูว้ิจัยพิจารณา
ลกัษณะอาคารศาลพบว่าเป็นศาลไทย รูปเคารพที่เป็นหนุมานกายสีขาว ถือตรี สื่อความหมาย
อย่างชัดเจนว่าหมายถึง ตัวละครหนุมาน แมก้ารเซ่นไหวใ้นปัจจุบนัจะด าเนินตามธรรมเนียมจีน 
และอาจพิจารณาได้อีกประการหนึ่งว่า องค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้วที่กระถางธูปนั้นเป็นเทพที่คนไทย  
เชือ้สายจีนนับถือร่วมด้วย ดังปรากฏกระถางธูปเขียนชื่อเจ้าแม่ทับทิมและจูเว่ยฮกเซ็ง ซึ่งได้
อญัเชิญมาสถิตที่ศาลภายหลงั 
 

       

ภาพประกอบ 429 กระถางธูปภายในศาลเจา้พ่อหนมุาณ 
มีขอ้ความภาษาไทยเขียนว่า “ไต่เสี่ยฮกุโจว้”  
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ภาพประกอบ 430 เกา้อีข้องศาลเจา้พ่อหนมุาณมีขอ้ความอกัษรจีนเขียนว่า “ไต่เสี่ยฮุกโจว้” 

ผูว้ิจัยพบว่ากลุ่มคนที่นับถือศรทัธาเจา้พ่อหนุมาณส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชือ้สายจีน
แต้จิ๋ว ซึ่งอดุลย์ รัตนมั่นเกษม (2558: 31) กล่าวว่า “ชาวแต้จิ๋วมีความศรัทธาในเทพเจ้าหรือ 
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของลทัธิความเชือ่ต่างๆ มาชา้นานแลว้ สิ่งใดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นสิ่งศกัดิส์ทิธิ์ ชาวแตจ้ิ๋วก็จะ
นับถือทัง้หมด โดยไม่ไดแ้บ่งแยกว่าเป็นผีหรือเจ้า เป็นเต๋าหรือพุทธ ขณะเดียวกันก็ยังเคารพ
ศรทัธาอย่างจริงจังและไม่มีความคิดที่จะลบหลู่แมแ้ต่นอ้ย” และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ
สรุสิทธิ์ อมรวณิชศกัดิ ์(2559: 19) ที่กลา่วว่า  

 

ชาวจีนแตจ้ิ๋วไดเ้ปิดรบัความคิดและคติความเชื่อของไทยเขา้มาเป็น             
ส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต เรียกการยอมรบันี ้ว่าการประนีประนอมทาง
วฒันธรรม ซึ่งการท่ีกลุม่ชาวจีนบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ของคนไทยก็เป็นสว่นหน่ึงของ
การประนีประนอมทางวฒันธรรมนั่นเอง 

ชาวจีนมีบทบาทในสังคมไทยมาช้านาน ส่วนหนึ่งของวิถีจีนได้
กลายเป็นวิถีไทย และสว่นหนึ่งของวิถีไทยก็ไดก้ลายเป็นวิถีจีน การผสมผสาน
กลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทยมีมาแต่โบราณกาล และการท าให้
กลายเป็นจีนจึงสามารถเกิดขึน้ไดท้กุขณะ  

 

การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีศาลเจ้าพ่อหนุมาณ กรุงเทพฯ นี ้ยังสอดคล้องกับการตั้ง
ขอ้สงัเกตของศรีศกัร วัลลิโภดม (2527: 14) ที่ว่า “ผูท้ีส่รา้งและท านุบ ารุงศาลนัน้ไดแ้ก่พ่อคา้และ
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นกัธุรกิจทีม่ีนิวาสสถานอยู่กลางใจเมืองอนัเป็นทีต่ัง้ของศาล บรรดาพ่อคา้และนกัธุรกิจเหล่านีส้ืบ
เชือ้สายมาจากชาวจีน และนบัถือเลื่อมใสในผีที่ใหค้วามคุม้ครองปกป้องรกัษา เพราะเป้าหมาย
และความปรารถนาของคนเหล่านีก็้คอืความอยู่ดกิีนดแีละความมั่นคงของชีวติในชาตนิี ้เขาเหล่านี ้
เชือ่ว่าผจีะช่วยสนองความตอ้งการของเขาไดด้กีว่าพระพทุธเจา้และเทพยเจา้ในศาสนาฮินดู”  

การพบศาลหนุมาณที่ เชื่อมโยงถึงเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้ว (เห้งเจีย) สะท้อนถึง  
ความศรัทธาและการผนวกสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพื ้นที่ กับของกลุ่มชนเข้าไว้ด้วยกัน ที่ ชุมชน 
บา้นรางโคกขามที่นบัถือเจา้พ่อมัจฉาณุยงัพบความเชื่อมโยงดังกล่าว คือ ผูป้ระกอบพิธีกรรมเป็น
รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ ซึ่งมีศาลอยู่ไม่ไกลกนันกักบัศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 
 

   

ภาพประกอบ 431 ศาลเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้บรเิวณชมุชนบา้นรางโคกขาม 

 

ภาพประกอบ 432 เจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ หรือเหง้เจีย สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ประธานในศาล 
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ชาวบา้นในพืน้ที่ทราบว่าหนุมานกบัมัจฉานุมีความเก่ียวขอ้งคือเป็นพ่อลกูกนั ดังนัน้
การที่ร่างทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้วมาท าพิธีที่ศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด  
แต่เป็นการเขา้กันไดอ้ย่างดี สะทอ้นถึงการผสมผสานกลมกลืนคติความเชื่อของไทยและจีนใน
ชุมชนบา้นรางโคกขาม ซึ่งเป็นชุมชนคนไทยเชือ้สายจีนมาตั้งแต่อดีต ดังพบศาลเจา้จีนจ านวน
หลายศาลในละแวกนัน้ 

 

   

ภาพประกอบ 433 รา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้น ายนัตเ์จา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ 
มาปิดที่ปา้ยศาลเจา้พ่อมจัฉาณุ 

งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า เจ้าพ่อหนุมานและเจ้าพ่อไต่เส่ียฮุกโจ้วล้วนเป็น 
“วานรเทพ” ที่เป็นที่เคารพบูชาของคนในสังคมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง การเชื่อมโยง 
เจ้าพ่อหนุมานกับเจ้าพ่อไต่เส่ียฮุกโจ้ว หรือการเชื่อมโยงเจ้าพ่อมัจฉาณุกับเจ้าพ่อ 
ไต่เส่ียฮุกโจ้วเป็นปรากฏการณ์ประนีประนอมและผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยมี 
ตัวละคร “ลิงศักดิ์สิทธิ์” เป็นตัวเชื่อม หากพิจารณาอีกมุมหน่ึงจะพบว่าการหลากชื่อ 
เจ้าพ่อช่วยสร้างความนับถือศรัทธาในวงกว้างมากย่ิงขึน้ด้วย 
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7.2.7 การเชื่อมโยงต านานประจ าถ่ินเร่ืองรามเกียรติ์กับประเพณีแห่ยักษค์ุ  
ผู้วิจัยพบว่าในพื ้นที่อ  าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ มีการจัดเทศกาลเที่ยว 

ชานุมาน แห่ยักษ์คุ ตามต านานสถานที่ มีต านานที่เก่ียวขอ้งแตกต่างกัน 3 ต านาน ต านานที่ 1  
เล่าเรื่องยกัษ์สะลคึึ ต านานที่ 2 เล่าเรื่องยกัษ์ธรรมคปุต ์และต านานที่ 3 เล่าเรื่องยกัษ์ทศกณัฐ์จาก
เร่ืองรามเกียรติ ์ทัง้ 3 ต านานเนน้อธิบายที่มาของสถานที่  

ต านานยักษ์สะลึคึเนน้อธิบายบริเวณที่ยกัษ์สะลึคึ ซึ่งเป็นยกัษ์ตัวใหญ่ มีอวยัวะเพศ
ใหญ่ไดล้ม้เข่ากระแทกพืน้ ภายหลงัมีผูค้นไปอยู่อาศยัใกลแ้หล่งน า้ขนาดใหญ่ กลายเป็นชุมชนชื่อ
ว่า “ชานุมาร” แปลว่า “หัวเข่าของยักษ์” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “ชานุมาน” นอกจากนั้นยังเล่า
เชื่อมโยงกับแม่น า้ของ (แม่น า้โขง) ภูคันนา เชียงคาน แก่งคุดคู้ ภูควายเงิน คอนพระเพ็ง หลี่ผี 
โตนเลสาบ ดงบกัอ่ี หว้ยลคึอีึกดว้ย 

ต านานยักษ์ธรรมคุปต์ เล่าถึงยักษ์ธรรมคุปต์ตั้งจิตอธิษฐานและก้มกราบไปยัง
ปราสาทเฮือนหินฝ่ังประเทศลาว เพื่อขออ านาจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีของ 
ทา้วเวสสุวรรณบันดาลใหอ้าณาบริเวณที่ตนนั่งคุกเข่าอยู่กลายเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ ์
ผูค้นที่มาอยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข มีจิตใจดีงาม เป็นเมืองแห่งธรรมะ  หมู่บา้นตัง้ชื่อตามรอยยักษ์
คุกเข่าว่า “บ้านท่ายักษ์คุ” ชานุ หมายถึง เข่า มาร หมายถึงยักษ์ และคุ ในภาษาอีสาน แปลว่า 
คกุเข่า รวมความหมายว่า เมืองยกัษ์คกุเข่า กลายเป็นหวัเมืองชื่อ “เมืองชานุมารมณฑล” และเป็น
อ าเภอชานุมาน ปัจจุบันรอยเข่าข้างซ้ายเป็นบึง ณ บริเวณแก่งต่างหล่าง ใกล้ริมฝ่ังแม่น ้าโขง  
เขตบ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลชานุมาน ส่วนรอยเข่าข้างขวาปรากฏเป็นบึง ณ บริเวณนาแมง 
ในเขตบ้านชานุมาน ต าบลชานุมาน และรอยอัณฑะปรากฏ ณ บริเวณหนองใหญ่ ในเขต  
บา้นยกัษ์ค ุต าบลชานุมาน ก่อนถึงสถานีต ารวจภูธรชานุมานทางขวามือ แขนและมือยกัษ์ที่กราบ
ทาบลงไปบริเวณหัวเกาะกลางน า้โขงซึ่งชาวบา้นเรียกว่า “ดอนชะโนด” นัน้ ยงัปรากฏเป็นร่องน า้ 
ณ บรเิวณหวัดอน มาจนถึงปัจจบุนั (นวนิตย ์เชาวนะกิจ, 2564) 

ต านานยักษ์ทศกัณฐ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ เล่าว่าเมื่อครัง้ท่ีพระราม พระลกัษณ์ และ
นางสีดาเดินทางไปในป่า ยักษ์ทศกัณฐ์ไดล้ักพานางสีดาไปไวท้ี่ริมแม่น า้โขง นางสีดาโศกเศรา้
เสียใจมากจึงรอ้งไห้ บริเวณดังกล่าวได้ชื่อว่า ท่าสีดา และกลายเป็นบ้านนาสีดาในปัจจุบัน  
ยักษ์ทศกัณฐ์กลัวพระรามไดย้ินเสียง จึงพานางสีดาเหาะขา้มแม่น า้โขง น าตัวไปขังไวท้ี่ปราสาท
เฮือนหิน ปัจจุบนัคือพระธาตเุฮือนหิน ซึ่งตัง้อยู่ในฝ่ังประเทศลาว พระรามและพระลกัษณติ์ดตาม
มาช่วยนางสีดา ไดเ้ขา้สูร้บกับยักษ์ทศกัณฐ์ มา้ของพระรามมีก าลังมาก ไดเ้ตะท าลายปราสาท
เฮือนหินจนพังทลาย เพื่อช่วยเหลือนางสีดาออกมา ระหว่างนัน้ นางสีดาต่ืนตกใจไดห้ลบมาอยู่ที่



  411 

บริเวณเกาะกลางแม่น า้โขง แลว้แต่งหน้าทาแป้งรอ กลายเป็นชื่อดอนสีนวด หรือดอนชะโนดใน
ปัจจุบัน เมื่อทศกัณฐ์สู้รบจนพ่ายแพ้ ได้ส  านึกผิดและออ้นวอนขอชีวิตจากพระราม จากนั้นจึง
นั่งคกุเข่ากราบไปที่พระธาตเุฮือนหิน จุดที่ยกัษ์ทศกณัฐ์คกุเข่านีปั้จจุบนัเรียกว่า ท่ายกัคกุเข่า หรือ
ท่ายกัข ุและเป็นที่มาของชื่อ “ชานมุาน” ในปัจจบุนั (กรมสง่เสรมิวฒันธรรม, 2564) 

จากการเก็บขอ้มลูภาคสนามของผูว้ิจยัในพืน้ที่เมื่อ พ.ศ. 2562 ก่อนสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนยังจัด “เทศกาลเที่ยวชานุมาน 
แห่ยักษ์คุ ครั้งที่  7” และได้งดจัดไปใน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เทศกาลนีจ้ัด ครั้งแรกเมื่อ  
พ.ศ. 2556 จากแนวคิดของนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอ าเภอชานุมาน ที่ต้องการน าเสนอ  
อตัลกัษณข์องอ าเภอชานุมานเทียบเคียงกบัเทศกาลแห่ผีตาโขนของจงัหวดัเลย เนน้ขบวนแห่ยกัษ์
และขบวนแห่อัตลักษณ์ของแต่ละต าบล ไดร้บัการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ านาจเจริญ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวัดอ านาจเจริญ ส านกังานกีฬา
และท่องเที่ยวจงัหวดัอ านาจเจรญิ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในพืน้ที่ 
 

  

ภาพประกอบ 434 หุ่นยกัษ์คทุี่รมิแม่น า้โขง 

 

ภาพประกอบ 435 หุ่นยกัษ์คขุองแต่ละต าบลในอ าเภอชานมุานที่รว่มขบวนแห่เมื่อ พ.ศ. 2562  
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ผูว้ิจัยเห็นว่าเทศกาลดังกล่าวมีลกัษณะเป็นประเพณีประดิษฐ์ เนน้การแห่หุ่นยักษ์ 
ที่ตกแต่งในขบวนและใหผู้ร้่วมขบวนแต่งหนา้เป็นยกัษ์เพื่อเป็นสีสนัของงาน มีการจดัประกวดธิดา
ชานุมาน ประกวดรอ้งเพลงฝากใจไวช้านุมาน เพลงชานุมานร าลึก และการออกรา้นค้าต่างๆ  
จดัขึน้เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวของชมุชนและเนน้คาราวานขบัรถท่องเที่ยววิถีคนรมิโขง  
 

 

ภาพประกอบ 436 นางร  าแต่งหนา้เป็นยกัษร์ว่มฟ้อนในขบวนแห่ 

ผูว้ิจัยพบว่าเทศกาลแห่ยักษ์คุนีน้่าจะสมัพันธห์รือมีร่องรอยเชื่อมโยงกับต านานที่ 1 
หรือ 2 มีภูมินามสอดคล้องกับที่ปรากฏในพื ้นที่อ  าเภอชานุมาน ในประเทศลาวและกัมพูชา
มากกว่า เมื่อพิจารณาจากลักษณะของหุ่นยักษ์ในขบวนแห่ก็ไม่พบว่ามีลักษณะที่พ้องกับยักษ์
ทศกณัฐ์จากเรื่องรามเกียรติ์ หากแต่มีกายสีเขียวตามลกัษณะของยกัษท์ั่วไป ผูวิ้จยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า
การเชื่อมโยงยกัษ์ของพืน้ที่กบัยกัษท์ศกณัฐ์น่าจะเกิดจากความคุน้เคยกบัชื่อตวัละครยกัษ์ทศกณัฐ์
ในสงัคมไทยและความคุน้เคยกบันิทานเร่ืองรามเกียรติ ์ตลอดจนเพื่อเป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ตาม แม้ต านานประจ าถ่ินจะเล่าเชื่อมโยงภูมินามในพื ้นท่ีกับนิทานเร่ืองรามเกียรติ ์ 
แต่ผู้วิจัยตรวจสอบไม่พบสถานที่ที่ เป็นศาลหรือหรือหอผีของยักษ์ทศกัณฐ์ในฐานะตัวละคร
ศกัดิส์ิทธิ์ จึงไม่ไดศ้กึษาวิเคราะหใ์นงานวิจยันี ้

งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า มีการเชื่อมโยงต านานประจ าถ่ินของอ าเภอ 
ชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญกับตัวละครทศกัณฐ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ในประเพณี
ประดิษฐ์ “แห่ยักษ์คุ” โดยเชื่อมโยงตัวละครยักษ์ทศกัณฐ์ที่คุ้นเคยและรู้จักกันดีใน
สังคมไทยกับการน าเสนออัตลักษณข์องชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่ว ขณะเดียวกันก็มี
ร่องรอยหลักฐานเชื่อมโยงกับต านานยักษส์ะลึคึและต านานยักษธ์รรมคุปตด์้วย  
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7.2.8 อิทธิพลของร่างทรงในระบบความเชื่อและพิธีกรรมของสังคมไทย  
ผูวิ้จยัพบว่าพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในสงัคมไทยแสดงใหเ้ห็น

ถึงความส าคญัของร่างทรงในระบบความเชื่อและพิธีกรรมของสงัคมไทย ดงัพบว่าผูท้ี่มีบทบาทใน
การเปลี่ยนตัวละครในนิทานเร่ืองรามเกียรติ์ทัง้หมดใหเ้ป็นตัวละครศกัดิ์สิทธิ์คือร่างทรง ในแต่ละ
พิธีกรรมพบว่าร่างทรงมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย เช่น ร่างทรงเจ้าพ่อพระราม ร่างทรงเจ้าพ่อ  
คณุโขน ร่างทรงเจา้พ่อกุมภกณัฑ ์มีเพียงร่างทรงเจา้พ่อหนุมานและร่างทรงเจา้พ่อมัจฉาณุที่เป็น
เพศชาย ซึ่งน่าจะสมัพนัธก์บัการสืบทอดบคุลิกลกัษณะของตวัละครและผูร้บัเป็นรา่งทรง 

รา่งทรงยงัเป็นผูถ้่ายทอดความเชื่อและพิธีกรรมใหแ้ก่คนในชุมชน ดงัพบในพิธีกรรม
บวงสรวงเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณท์ี่ชมุชนบางเกลือ พิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อกมุภกณัฑท์ี่ชุมชน
พระพุทธบาท และพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อมัจฉาณุที่ชุมชนบา้นรางโคกขาม ร่างทรงมีบทบาท
ส าคัญในฐานะผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเป็นผูก้  าหนดรูปแบบและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม  
เป็นผูบ้ริกรรมคาถา เจิมแป้ง เจิมธงหรือยันต ์ประพรมน า้มนต ์และอวยชัยใหพ้รแก่ผูเ้ขา้ร่วมพิธี 
นอกจากนัน้ในบริบทของพิธีกรรม ยังพบร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่อ่ืนๆ ที่เขา้ร่วมพิธี เพื่อไหวค้รูและ  
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ประจ าปี เช่นท่ีชมุชนบางเกลือและชมุชนพระพทุธบาท ร่างทรงเจา้พ่อเจา้แม่อ่ืนๆ นัน้มี
สถานะรองจากร่างทรงเจา้พ่อตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเร่ืองรามเกียรติ์ แสดงใหเ้ห็นถึงสถานะของ 
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์และสถานะของรา่งทรงไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ในพิธีกรรมบวงสรวงเจา้พ่อมจัฉาณุ แมจ้ะไม่มีร่างทรงเจา้พ่อมจัฉาณุแลว้ แต่คนใน
ชมุชนยงัใหค้วามเชื่อถือการประกอบพิธีกรรมผ่านรา่งทรงเจา้พ่อไต่เสี่ยฮกุโจว้ ซึ่งเป็นลูกหลานของ
คนในชุมชนและเชื่อมโยงความสมัพันธ์ของตัวละครไต่เสี่ยฮุกโจว้ว่าคือหนุมาน บิดาของมัจฉาน ุ
แสดงใหเ้ห็นว่ารา่งทรงเป็นตวัแทนผูส้รา้งความศกัดิส์ิทธิ์ใหแ้ก่ความเชื่อและพิธีกรรมของชมุชน 
 

 

ภาพประกอบ 437 ต าหนกัทรงแห่งหนึ่งในชมุชนบางปลามีเศียรเทพเจา้แขก 
คือพระอิศวรและพระราม 
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งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์มี
พืน้ฐานมาจากความเชื่อดั้งเดิมเร่ืองการนับถือผีอารักษ ์ร่างทรงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การเปล่ียนตัวละครในนิทานให้เป็นตัวละครศักดิ์สิทธ์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม และมี
ลักษณะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเจ้าพ่อกับคนในชุมชน ร่างทรงจึงมีอิทธิพลอย่างมาก
ในระบบความเชื่อและพิธีกรรมของสังคมไทย 

7.2.9 ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละคร
จากเร่ืองรามเกียรติก์ับตัวละครศักดิสิ์ทธิ์จากนิทานเร่ืองอื่นๆ  

ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากนิทานที่
กลายเป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์ในพืน้ท่ีภาคกลาง เช่น การศึกษาการนับถือเจ้าพ่อกาละเกดและ 
เจ้าแม่มะลีจันทร ์ตัวละครจากนิทานชาดกไทยพวนเรื่องกาละเกดที่อ  าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกของภาณพุงศ ์อดุมศิลป์ (2549: 11-46) พบว่า 
 

ชาวไทยพวนในหมู่บ้านหนองหัวลิงและหมู่บ้าน อ่ืนๆ ที่ ต  าบล 
หนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก นบัถือเจา้พ่อกาละเกดและเจา้แม่
มะลีจันทร ์โดยมีศาล 2 หลัง ปลูกอยู่เคียงคู่กัน แต่เดิมปลูกเป็นศาลไม้ 
หลงัเล็กๆ เท่านัน้ แต่ต่อมาไดป้ลกูสรา้งเป็นศาลหลงัใหญ่กว่าเดิม มีลานหนา้
ศาลทัง้ 2 หลงั เพื่อวางอาหารที่ชาวไทยพวนน ามาเซ่นไหว ้ภายในศาลเจา้พ่อ 
กาละเกดมีรูปป้ันเจา้พ่อกาละเกดขี่มา้มณีกาบ และต่อมาไดม้ีชาวไทยพวน
ป้ันรูปเจ้าพ่อกาละเกดและเจ้าแม่มะลีจันทรน์ั่ งคู่กันภายในศาล ส่วนศาล  
เจา้แม่มะลีจนัทรม์ีรูปป้ันของเจา้แม่มะลีจนัทรน์ั่งอยู่ขา้งมา้มณีกาบ 

การตัง้ศาลดงักล่าวเกิดจากความศรทัธาในจรยิวตัรของทา้วกาละเกด  
ตัวละครพระโพธิสตัวใ์นนิทานชาดก ศาลดังกล่าวเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพวนและคอยย ้าเตือนชาวไทยพวนทุกคนให้มี
จิตส านึกในความเป็นชาติพนัธุไ์ทยพวนที่ตอ้งตัง้มั่นในพทุธศาสนา 

 

นอกจากนั้น ภาณุพงศ ์อุดมศิลป์ (2549) ยังพบว่า “ชาวไทยพวนมีความเชื่อถือว่า
ทุกวนัพระ จะตอ้งเขา้วดั ท าบุญ ถือศีล ฟังธรรม และงดปฏิบัติภารกิจการงานทัง้ปวง หากผูใ้ด 
ฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ก าหนดดงักล่าว จะถูกดวงวิญญาณของเจา้พ่อกาละเกดเขา้สิงร่างเพื่อเป็น
การลงโทษ ผูท้ี่ไดร้บัโทษทณัฑ์จะตอ้งท าพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณของเจา้พ่อดว้ยเหลา้ 1 ขวด  
ไก่ 1 ตวั ดวงวิญญาณก็จะออกจากร่างไป” และชาวบา้นในชุมชนยังเล่าว่า “ในยามค ่าคืนของ 
วนัพระขึน้ 15 ค ่า มกัจะมีคนเห็นเจา้พ่อกาละเกดขี่มา้มณีกาบวิ่งรอบๆ หมู่บา้น หรือในบางครัง้ก็
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จะไดย้นิเสียงฝีเทา้มา้วิ่งรอบๆ หมู่บา้นในยามค ่าคืน” แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อถือตวัละครอดุมคติ
จากนิทานที่อยู่ในความรบัรูข้องชาวบา้น จนกลายเป็นเจา้พ่อและมีการตัง้ศาลส าหรบับวงสรวง
บชูา เจา้พ่อเจา้แม่จึงเป็นอ านาจศกัดิส์ิทธิ์ท่ีคอยควบคมุชมุชนสืบมา 

ผูว้ิจยัยงัพบว่ามีการนบัถือตวัละครรถเสนจากนิทานเรื่องนางสิบสอง หรือพระรถเมรี 
ดงัที่อภิลกัษณ ์เกษมผลกูล (2559: 24) กลา่วว่า “ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรีุ มีการตัง้ศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
นทิานพระรถ แต่เป็นศาลขนาดเลก็ มีพธิีกรรมเฉพาะในชมุชนเท่านัน้”  

รตันพล ชื่นค้า (2560: 317-348) ได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวในพื ้นที่จังหวัดชลบุรี
พบว่า 
 

คนในชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นับถือตัวละครในนิทานเรื่อง                     
นางสิบสอง ตวัละครในนิทานบรรพชนของตน การนับถือพระรถเสนอาจเกิด
จากพระรถเสนเป็นตัวละครพระโพธิสัตว์ในนิทานชาดกที่ชาวลาวนับถือ
พระพุทธศาสนาเชื่อถือและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการตั้ง
ศาลศกัดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชา ขอพร บนบานศาลกล่าว จากเดิมท่ี
เป็นของชุมชน ภายหลงัก็ไดก้ลายเป็นความเชื่อและพิธีกรรมของปัจเจกบุคคล 
มีบทบาทด้านการเป็นที่พึ่งทางจิตใจ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า 
มี  ศาลนางสิบสอง  จ านวน 3 ศาล แบ่งเป็นศาลไทย 2 ศาล คือ ศาล 
นางสิบสองที่บรเิวณถ า้นางสิบสอง ต าบลหมอนนาง และศาลนางสิบสองที่ถ า้
นางสิบสองบริเวณแนวก าแพงวัดเนินหลังเต่า ต าบลบ้านชา้ง และศาลจีน  
1 ศาล คือ ศาลเจา้แม่นางสิบสอง อยู่ใกลก้บัถ า้นางสิบสอง ต าบลหมอนนาง 

มีศาลพระรถ จ านวน 2 ศาล เป็นศาลไทยทั้งคู่  ศาลหนึ่งตั้งอยู่ที่
บริเวณเนินพระธาต ุหรือพระธาตุพระรถ ร่วมกับศาลพระพุทธรูป ศาลเจา้พ่อ
ด าใหญ่ ศาลเจ้าปู่ ทวด และศาลเจ้าแม่ตะเคียนลาวทอง  อีกศาลหนึ่งคือ  
ศาลพระรถอุม้ไก่ อยู่บรเิวณสระสี่เหลี่ยม  

นอกจากชาวพนัสนิคมจะกราบไหวบู้ชานางสิบสองและพระรถเสน
แลว้ ยงัมีคติการนบัถือนางยกัษ์สนัธมารดว้ย เห็นไดจ้ากป้ายที่เขียนชื่อก ากับ
ที่ศาล  

ส าหรับเรื่องที่นิยมมาขอเจ้าแม่นางสิบสองมักเป็นเรื่องโชคลาภ  
เงินทอง ชื่อนิทานและชื่อตวัละครมีความสมัพนัธก์บัตวัเลข ขณะที่พระรถเสน
มักเป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องกับไก่ชน ชาวบ้านที่ชอบเล่นพนันชนไก่จึงมีความ
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เชื่อถือในความศกัดิ์สิทธิ์ บางครัง้น าเอาน า้ในสระแห่งนีไ้ปใหน้ า้ไก่ของตนเอง 
หวงัจะไดร้บัชยัชนะเหมือนพระรถดว้ย 
 

ขุนแผนเป็นอีกตัวละครหนึ่งจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนที่คนในจังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรีนับถือในฐานะวีรบุรุษท้องถิ่น จากการศึกษาของพัชนียา บุนนาค 
(2555) พบว่า  
 

ชาวกาญจนบุรีและชาวสุพรรณบุรีนับถือขุนแผนในฐานะวีรบุรุษ
ทอ้งถิ่น เห็นไดจ้ากการสรา้งรูปเคารพขุนแผนและรูปเคารพตวัละครอ่ืนๆ จาก
เสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนไวส้กัการะในทอ้งถิ่นและปรากฏว่ามีมากกว่าหนึ่ง
แห่ง นอกจากนั้น ยังมีการฟ้ืนฟูและสรา้งข้อมูลคติชนประเภทอ่ืนๆ เช่น  
ชื่อสถานที่ วัตถุมงคล จิตรกรรม เพลงพืน้บา้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยแสดง
ให้เห็นว่าขุนแผนเคยมีตัวตนอยู่จริงและอยู่ในฐานะที่ เป็นบุคคลส าคัญ  
มีวีรกรรมเลา่ขานสืบทอดกนัมา จนคนรุน่หลงัเคารพยกย่อง 

เมื่อขุนแผนเสียชีวิตไปแลว้ ดวงวิญญาณยังคงสถิตอยู่ในพืน้ที่เมือง
กาญจนบรุีเพื่อคอยดแูลปกป้องคุม้ครองลกูหลานซึ่งเป็นคนทอ้งถิ่น  

 
ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครกาละเกด มะลีจนัทร ์รถเสน นางสิบสอง นางยกัษ์สนัธมาร หรือ

ขุนแผนท่ีกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนสะท้อนความสัมพันธ์ของคนกับพื ้นที่อย่างเด่นชัด  
ดังปรากฏนิทานชาดกในกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน หรือพืน้ที่ที่เป็นกลุ่มคนลาวอพยพในอ าเภอ  
ปากพลี จังหวัดนครนายก และที่อ  าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตัวละครกาละเกดและตัวละคร  
รถเสนจึงเป็นตัวละครพระโพธิสัตว์ที่คนในชุมชนยอมรับนับถือ และอนุภ าคตัวละครอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับตัวละครเอกก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย เพื่อเชื่อมโยงความรบัรูแ้ละความเป็น 
พวกพ้องชาติพันธุ์เดียวกัน เช่นเดียวกับพืน้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีที่มีกล่าวถึงใน
วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน จึงเกิดการเชื่อมโยงในฐานะตัวละครหรือบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของ
ท้องถ่ิน ขณะท่ีตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ ท่ีกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ผู ้วิจัยพบว่าเกิดจาก 
การเชื่อมโยงสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ในพืน้ท่ีกบัอนุภาคตวัละครในเร่ือง ซึ่งมีหลากหลายทัง้ตวัละครพระ นาง 
ยกัษ์ ลิง และตวัละครเบ็ดเตล็ด ลกัษณะรว่มที่พบคือการเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ของพืน้ท่ี เป็นท่ียดึเหน่ียว
จิตใจและมีอ านาจควบคมุคนในพืน้ที่  
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งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า มีตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์จ านวนมากถึง 14 
ตัวละครที่กลายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เหตุผลส าคัญที่ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์
ได้รับการเคารพนับถือในสังคมไทย คือ สถานะการเป็นเทพของตัวละคร อิทธิฤทธิ์และ
บทบาทในเร่ืองที่สามารถบันดาลคุณและโทษได้ นอกจากน้ันยังอาจพิจารณาได้ว่ามี 
ความซ้อนทับกับคติการนับถือพระราม พระลักษณ์ นางสีดา และหนุมานในฐานะ 
เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และคติการนับถือเทพเห้งเจียในวัฒนธรรมจีนซึ่งเป็น
ตัวละครลิงเช่นเดียวกับหนุมานอีกด้วย 

7.2.10 ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือ 
ตัวละครจากนิทานพระรามของไทย อินเดีย ศรีลังกาและเมียนมา  

ผูว้ิจัยพบว่าในประเทศอินเดียมีความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครพระราม 
พระลักษณ์ พระแม่สีดา และหนุมานในฐานะเทพเจา้องคห์นึ่งในคติทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินด ู
เห็นไดจ้ากเทวาลยัซึ่งมีแพรห่ลายอยู่ทั่วประเทศ 

การศึกษาคติความเชื่อการนับถือหนุมานในฐานะเทพเจา้องค์หนึ่งของกลุ่มผู้พูด
ภาษาโภชบุรี ในดินแดนแถบตะวันตกของรฐัพิหารและแถบตะวันออกของรฐัอุตตรประเทศของ 
Leonard T. Wolcott (1978) เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบการนับถือตัวละครหนุมานในประเทศ
อินเดีย  

 

มีการนับถือบูชาหนุมานในฐานะผูเ้ป็นตน้แบบดา้นความกลา้หาญ
และพละก าลังสัมพันธ์กับต านานท้องถิ่นและวรรณกรรมรามายณะที่มี
แพร่หลาย การศึกษาพบว่ามีศาลหนุมานเป็นจ านวนมากตามที่ต่างๆ และ
ปรากฏรูปเคารพภายในศาล นอกจากนัน้ยังปรากฏรูปเคารพหนุมานร่วมกับ
พระรามและพระแม่สีดา และปรากฏในศาลพระศิวะที่เรียกว่า “ศิวาลยั” ดว้ย  
ส่วนใหญ่ ผู้ที่ นับ ถือ เทพหนุมานจะเป็นผู้ชาย  เพื่ ออ้อนวอนข อเรื่อง 
ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ในชีวิต ขณะที่ส่วนนอ้ยเป็นผูห้ญิงที่บูชาเพื่อ
ขอใหช้่วยขจัดปัดเป่าความแหง้แลง้ของพืน้ที่ คติการบูชาหนุมานของกลุ่มคน
ผูพู้ดภาษาโภชบุรีมีการถวายเมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม ้และขนมหวานที่หนุมาน
ชื่นชอบชื่อว่า rot วนัประจ าหนุมานเชื่อว่าเป็นวันเสาร ์บา้งก็ว่าวนัอังคาร ผูท้ี่
นับถือจะถูน า้มัน หรือชาด หรือดินสีแดงที่รูปเคารพ มีความเชื่อว่าทั้งน า้มัน
และผงหรือดินสีแดงเป็นสิ่งที่หนุมานโปรดปราน สีแดงบนร่างของหนุมานยัง
เชื่อมโยงไปถึงหินสีชาดว่ามีฤทธิ์ช่วยท าลายหรือบดขยีย้ักษ์ดว้ย ในขัน้ตอน
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การบูชาจะมีการกล่าวบทสรรเสริญความงามและความกลา้หาญของเทพ  
หนมุานดว้ย 

 

ผูว้ิจยัยงัพบว่าในสงัคมไทยนับถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษ์ของ
ชมุชนคลา้ยคลงึกบัที่ปรากฏในประเทศศรีลงักา ดงัพบว่ามีการนบัถือราวณะและวิภีษณะในฐานะ
ผีอารกัษ์เมือง ไมเคิล ไรท์ (2545: 9-11) กล่าวถึงชื่อสถานที่ในประเทศศรีลังกาที่สัมพันธ์กับ 
ตวัละครจากนทิานพระรามว่า 
  

ชาวลังกาไม่มีรามายณะฉบับของตน (ภาษาสิงหล) เขาถือว่าเป็น
วรรณกรรมอินเดีย อย่างไรก็ตามชาวลังกาแทบทุกคนรู้เรื่องพระราม  
พระลกัษมัณ นางสีดา และราวณะอย่างละเอียด คลา้ยชาวบา้นคนไทยที่ไม่
เคยอ่านรามเกียรติ์ แต่มีเรื่องอมตะนีซ้ึมซาบเข้าไปอยู่เต็มสมอง เต็มหัวใจ 
เกาะลงักาจึงเต็มไปดว้ยชื่อทอ้งถิ่นและนิทานชาวบา้นว่าดว้ยหนุมาน นางสีดา 
และพญายกัษท์ัง้หลาย แต่ไม่มีชื่อหรือเรื่องพระรามเลย 

ใกล้เมืองกุรุแนคละ (Kurunegala) มีเขาสมุนไพรลูกหนึ่ง ชาวบ้าน
เรียกเขาลูกนี ้ว่า “เขาหนุมานท าตก” ชาวบ้านว่า ครั้งพระลักษมณ์ถูกศร
นาคบาศ หนมุานรบับญัชาใหไ้ปเอายาสมนุไพรในเขาหิมพานต ์ท่านจ าตน้ยา
ไม่ไดจ้ึงถอนเขาทั้งลูกแลว้เหาะกลบัลงักา ขาเหาะกลบัมายอดเขาหักทลาย
ตกลงไปสูพ่ืน้ดินบา้งเป็นแห่งๆ กลายเป็นเขาสมนุไพรต่างๆ ที่รูจ้กัทกุวนันี ้

ใตเ้มืองตากอากาศ Nuwara Eliya ประมาณ 10 กิโลเมตรจะพบป่า
สวยงาม มีล  าธารไหลเชี่ยวขา้งถนน เรียกว่า Sita Eliya ชาวบา้นว่านี่คือสวน
ทศกัณฐ์ที่ขังนางสีดาและล าธารนั้นคือที่พระนางสีดาสรงน า้ จนทุกวันนี ้มี                
เทวสถานฮินดูของชาวทมิฬ เป็นเทวสถานแห่งเดียวในโลกที่นางสีดาเป็น 
พระประธาน จากที่นั่นไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึง Ravana Ella (ช่อง
ทศกัณฐ์) เป็นช่องเขาสุดทา้ยระหว่างแดนภูเขาใจกลางเกาะกับที่ราบตอนใต ้
ด้านขวาจะเห็นเขาลูกใหญ่ที่ชาวบ้านอ้างว่า แต่เดิมเป็นที่ตั้งวังทศกัณฐ์  
(ราวณะมลิคาวะ) แล่นรถลงไปขา้งล่างประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบปลาย
น า้ตกใหญ่ที่ชาวบ้านอธิบายว่าเป็นที่สรงน า้ของพญายักษ์และบรรดานาง
ยกัษิณี เมียนอ้ยใหญ่  

  



  419 

และกลา่วถึงวิภีษณะในฐานะอารกัษเ์กาะลงักาตอนหนึ่งว่า 
 

เทพรกัษาเกาะลังกาว่ามี 5 องค์ คือ 1. นาถเทโย (อวโลกิเตศวร?) 
รักษากรุงแกนดี มีศาลหน้าวัดพระเขี ้ยวแก้วเมือง Kandy 2. สุมณเทโย  
(พระอินทร)์ รักษาเขาพระบาท มีศาลที่ ตีนเขาสุมนกูฏ เมือง Ratnapura
 3. กัตรคามเทโย (ขันธกุมาร) รักษาภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีศาลที่ เมือง 
Kataragama ใกล้ติสสมหาราม 4. มหาวิษณุ  (พระนารายณ์  แต่ไม่ ใช่ 
รามาวตาร) รักษาภาคใต้ มีศาลที่ เมือง Dondra ใกล้ Matara 5. วิภิษณะ 
(พิเภก) รกัษาภาคตะวนัตก มีศาลที่วดักลัยาณีมหาวิหาร ใกลก้รุงโคลมัโบ 

ในบรรดาเทพรกัษาเกาะลังกา องคท์ี่น่าสนใจที่สุดคือ วิภิษณะหรือ
พิเภก นอ้งชายและโหราจารยข์องทศกัณฐ์ รามายณะว่าท่านภักดีต่อพี่ ชาย 
แต่รูว้่าท่านท าผิดราชธรรม และดชูะตาแลว้รูว้่าท่านตอ้งพ่ายแพ ้ชวนทศกณัฐ์
คืนนางสีดาใหพ้ระราม ท่านไม่ฟังเสียง พิเภกจึงออกไปถวายตัวกับพระราม
บนเกาะราเมศวรมั ซึ่งยงัมีเทวสถานฉลองเหตกุารณจ์นทกุวนันี ้เสรจ็ศึกลงักา
แล้ว พระรามแต่งตั้งใหพ้ิเภกครองลังกา และท่านถือครองอยู่ที่วัดกัลยาณี 
มหาวิหารจนทกุวนันี ้

 

 

ภาพประกอบ 438 ศาลพิเภก วดักลัยาณี (อยู่ดา้นขวาหนา้พระเจดีย)์ 

(ที่มา: โคตรวงศท์ศกณัฐ์, 2545: 10) 
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นอกจากนั้นผูว้ิจัยยังพบว่าที่ประเทศศรีลังกามีลัทธิพิธีบูชาวิภีษณะ (Vibhishana 
Cult) ดงัการศึกษาของ Sree Padma (2019) พบว่าตวัละครวิภีษณะกลายสถานภาพเป็นเทพเจา้ 
ผ่านวรรณกรรม ศิลปะ และการนบัถือบูชาที่วดั ปรากฏรูปเคารพทัง้แบบปนูป้ันและภาพเขียนเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะที่วัดเกลาณียราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Vihara) การนับถือ
วิภีษณะในปัจจุบนัอยู่ภายใตจ้กัรวาลวิทยาพทุธศาสนาสิงหลและมีความสืบเนื่องกบัลทัธิพิธีบูชา
ราวณะ (Ravana Cult) ผูเ้ป็นพี่ชายตามที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามายณะอีกดว้ย 

Padma (2019) ยั งได้กล่าวถึ งบทบาทการเป็นอารักษ์ เมื องของวิภี ษณ ะที่               
ประเทศศรีลงักาว่า 
 

ตวัละครวิภีษณะไดก้ลายสถานภาพเป็นอารกัษ์เมืองศรีลงักา กลุ่มผู้               
นับถือเคารพบูชาในฐานะอารักษ์กษัตริย์ผู ้เป็นยักษ์หรือรากษสพื ้นเมือง 
(native yaksa/ raksasa) ผูป้กครองเกาะศรีลงักา และกลายเป็นหนึ่งในสี่ของ
เทพผู้ปกปักรกัษาเกาะศรีลังกาและพระพุทธศาสนา (satara varan devi) 
เทพทั้งสี่ ได้แก่ วิษณุ  (Visnu) สมัน (Saman) วิภีษณะ(Vibhishana) และ 
สกันธะ (Skanda) ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาสิงหล (Sinhala Buddhist 
religious culture) ยังมีความเชื่ออีกว่าวิภีษณะในฐานะเทพอารักษ์เป็นผู้
ปกป้องชาวเมืองจากปีศาจ ผูเ้ป็นสาเหตุของโรครา้ยและความโชครา้ย ผู้ที่  
นับถือบูชาจะได้รบัการบันดาลความส าเร็จในด้านชีวิตครอบครวั สุขภาพ  
โชคลาภ และชีวิตความเป็นอยู่ ทัง้ยงัมีคติการนบัถือในฐานะเป็นพระโพธิสตัว์
องค์หนึ่งซึ่งด ารงอยู่เพื่ อคุ้มครองธรรมะของพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนา 
อีกดว้ย  
 

ขณะเดียวกัน ราวณะเป็นอีกตัวละครที่ไดร้บัการเคารพนับถือและมีพิธีกรรมบูชา
ประจ าปีที่ประเทศศรีลงักา มีผูน้บัถือราวณะในฐานะกษัตรยิน์กัรบและในฐานะผูบ้  าบดัรกัษาโรคที่
มหาวิหารศรีเทวรมั ดงัการศกึษาของ Koning (2018) พบว่า 

 

ราวณะกลายเป็นวัตถุแห่งการบูชา มีการสรา้งรูปเคารพภายในศาล
ศกัดิ์สิทธิ์และยงัมีพิธีกรรมบูชาประจ าปี 2 พิธี โดยมีวดัเป็นผูจ้ดัพิธี ไดแ้ก่ พิธี 
maha Ravana nanumura mangalyaya เป็นพิธีขนาดเล็กเพื่อแสดงออกถึง
ความมีเมตตาและบทบาทในการบ าบดัรกัษาโรคของราวณะ และพิธี maha 
Ravana perahero น าเสนอภาพราวณะถือดาบเป็นอาวุธ ในพิธีมีการใช้ 
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สีแดงและการวางต าแหน่งรูปเคารพบนหลงัชา้งเพื่อเสรมิภาพราวณะในฐานะ
กษัตริยน์ักรบ พิธีกรรมทั้งสองไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ในฐานะพิธีกรรม
ประดิษฐ์ (inventing rite) มีการถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้าง 
เพื่ อตอบสนองบริบทการพัฒนาสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเชิดชู 
อารยธรรมโบราณในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความรูส้ึกชาตินิยมและเน้นย า้
บทบาทความส าคญัของพทุธศาสนาสิงหลในประเทศศรีลงักายคุหลงัสงคราม  

 

ผู้วิจัยพบว่าในประเทศเมียนมายังปรากฏศาลหัวโขนหรือศาลพระราม ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะการแสดงของสยามในสมัยอยุธยา มีข้อมูลกล่าวถึงนาฏกรรมอยุธยาใน  
ราชส านกัพม่าว่า 
 

ในช่วงตน้ของราชวงศค์องบอง คณะศิลปิน นาฏกรและคณะนกัดนตรี
จากกรุงศรีอยุธยาเขา้มามีบทบาทอย่างมากในนาฏกรรมของพม่า เริ่มตัง้แต่                
พระเจ้าอังวะโปรดให้เล่นละครถวาย ครัน้เมื่อทอดพระเนตรก็โปรดยกย่อง
กระบวนร าและดนตรีป่ีพาทย์เป็นอย่างมาก จึงทรงจัดให้มีการเล่นใน 
ราชส านัก โดยมีชื่อเรียกละครจากอยุธยาว่า “โยเดียซาตจี” (Yodia Zat Kyi) 
และเร่ืองท่ีถือกันว่าส าคญัคือเร่ืองอิเหนาและเร่ืองรามเกียรติ์ โดยเร่ืองอิเหนา
ใหร้อ้งเล่นอย่างละคร แต่เร่ืองรามเกียรติ์พากยแ์ละเจรจาอย่างโขน ใชผู้แ้สดง
และชุดละครแบบสยาม ยืนเครื่องและมีการสวมหัวแบบโขน โปรดจดัใหเ้ป็น
ละครหลวง เล่นงานหลวงเป็นพืน้ โดยมิให้ตอ้งมีราชการอย่างอ่ืน เมื่อยา้ย
เมืองหลวงใหม่ ก็จะมีคณะละครยา้ยตามไปดว้ย ซึ่งเชือ้สายของพวกละคร
ไทยยังคงสืบสกุลกันลงมากว่า 100 ปี และยังเล่นอยู่ในเมืองพม่าจนกระทั่ง
พม่าเสียเมืองใหแ้ก่องักฤษ เมื่อ พ.ศ. 2428 

 

ในบทความเรื่อง “Thai Descendants in Mandalay and around” นักวิชาการชาว
พม่ายงัไดก้ล่าวว่า “เมือ่ภายหลงัจากการสรา้งเมืองมณัฑะเลย์ คณะละครร าหลวงและนกัดนตรีก็
ถูกยา้ยมาจากเมืองอมรปรุะมายงัเมืองหลวงใหม่และไดส้รา้งชุมชนอยู่บริเวณ “ตลาดอโยธยา” 
โดยมีการสรา้งศาลหวัโขน (Rama Shrine) ขึน้มาใหม่ เพือ่เป็นเครื่องเคารพบูชา โดยในปัจจุบัน
พบว่า “ศาลหวัโขน” ยงัตัง้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัตลาด “(อ)โยธยาเซ” เมืองมณัฑเลย์ บริเวณ
ถนนสาย 29 ตดักบัถนนสาย 82” ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าเป็นหลักแหล่งสุดทา้ย ก่อนการเสียเอกราช
ใหแ้ก่ประเทศอังกฤษ และเมื่อราชส านกัยุติลง นาฏกรรมชัน้สูงของพม่าก็ล่มสลายเพราะขาดคน
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อปุถมัภ ์ศิลปินจึงออกไปตัง้คณะของตน เพื่อแสดงละครเลียนแบบของหลวง นาฏกรและนกัดนตรี
บางกลุ่มไดล้งมาตั้งหลักปักฐานในเมืองย่างกุ้ง (Yangon) เมืองพยาปง (Pyapon) และในเมือง
อ่ืนๆ (อรวินท ์ลิขิตวิเศษกลุ & สิทธิพร เนตรนิยม, 2561: 138) 

เพจพาเที่ยวพม่า พม่าพาเที่ยว (2564) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัศาลพระราม (ยามะ) เมือง
มณัฑะเลยใ์นปัจจบุนัว่า 
 

ภายในศาลมีการวางเศียรพระลกัษณ์อยู่ขวามือสุด ล าดับต่อมาคือ
นางสีดา พระราม และพระฤๅษี ส่วนหนุมานจะแยกออกมาอีกแท่น โดย
สรา้งใหม่เลียนแบบหวัโขนในวฒันธรรมโขนละครแบบโยดะยาดัง้เดิม ปัจจบุนั
ยังคงมีศาลอยู่ แต่ชาวบ้านเชื ้อสายโยดะยาไม่มีแล้ว  ผู้ดูแลศาลพระราม 
คนปัจจุบัน คือ ด่อว์ มูมู บอกว่าได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ไม่มี  
การเขา้ทรงแบบนตั พระรามในความเชื่อของเขาคือเทพอยู่บนสวรรค ์

 

   

ภาพประกอบ 439 ศาลพระรามสรา้งขึน้ใหม่เพื่อใหค้นมากราบไหวบ้ชูา ตัง้อยู่ในเมืองมณัฑะเลย ์

(ที่มา: เฉลิมพระเกียรติมหาเถระพระเจา้อุทุมพรมิ่งขวัญประชาราษฎรอยุธยาในพม่า  
เลม่ที่ 2 รอยศิลป์อยธุยาในพม่า, 2561: 145) 
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ภาพประกอบ 440 เศียรพระลกัษณ ์นางสีดา พระราม และพระฤๅษี 
ที่ศาลพระราม เมืองมณัฑะเลย ์

 

ภาพประกอบ 441 เศียรหนมุานและอาวธุคือกระบองที่ศาลพระราม เมืองมณัฑะเลย ์

(ที่มา: เพจพาเที่ยวพม่า พม่าพาเที่ยว, 2564)  
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ผูว้ิจัยยังพบว่าที่ป้ายหน้าศาลมีขอ้ความภาษาพม่าอ่านไดว้่า “ยามะโบโบจี” หรือ 
“ยามันยัก ปูปูจี” หมายถึง ศาลพระราม และมีป้ายหน้าแท่นวางเศียรตัวละครระบุชื่ออ่องหม่อง 
(ชาย) และเอเองิด (หญิง) สนันิษฐานว่าเป็นครอบครวัที่ท าบญุบรจิาคเงินสรา้งศาลแห่งนี ้

เมื่อพิจารณาลกัษณะร่วมและลกัษณะต่างกบัการนบัถือที่ประเทศอินเดียพบว่าเป็น
การนับถือตัวละครจากมหากาพยร์ามายณะในฐานะเทพเจา้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู 
ซึ่งส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยที่มีการนับถือตัวละครในฐานะเทพตามเทวาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  
มีพิธีกรรมการบูชาที่แตกต่างออกไปจากความเชื่อดัง้เดิมเรื่องการนบัถือผีอารกัษ ์ตวัละครส าคญัที่
มีบทบาทในมหากาพย์ได้รบัการยกย่องและนับถือในฐานะเทพเจ้าสอดคล้องกับที่ปรากฏ ใน
สงัคมไทย คือ พระราม พระลกัษณ ์และหนุมาน การนบัถือเทพสตรีคือพระแม่สีดายงัปรากฏอย่าง
แพร่หลายในสงัคมวฒันธรรมอินเดีย ขณะที่การนบัถือเจา้แม่สีดาในฐานะผีอารกัษ์ของสงัคมไทย
ปรากฏเพียงแห่งเดียวที่ชุมชนบางปลา จงัหวดัสมทุรปราการ ในฐานะบริวารของเจา้พ่อพระราม -
พระลักษมณ์ และยังปรากฏการนับถือนางเบญกาย ซึ่งอาจพิจารณาไดว้่าเป็นอีกภาคหนึ่งของ  
นางสีดา เน่ืองจากมีเหตุการณ์ตอนแปลงกายเป็นนางสีดา หรืออาจสื่อถึงอิทธิฤทธิ์ของตัวละคร
ยกัษท์ี่จะช่วยปกปักรกัษาคนในชมุชน 

เมื่อพิจารณาลกัษณะรว่มและลกัษณะต่างกบัการนบัถือที่ประเทศศรีลงักาพบว่าเป็น
ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตวัละครจากความเชื่อเรื่องผีอารกัษ์เช่นเดียวกนั ความต่างอยู่ที่
ตัวละครวิภีษณะและราวณะนับถือเป็นผีอารกัษ์เมือง ราวณะยังไดร้บัการบูชาในฐานะบรรพชน
หรือบรรพบุรุษของชาวศรีลังกาด้วย ขณะที่ในสังคมไทยส่วนใหญ่นับถือในฐานะผีอารกัษ์ ของ
ชมุชน การนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะผีอารกัษ์เมืองมีรอ่งรอยปรากฏท่ีเมืองขีดขิน 
ซึ่งมีหลกัฐานแท่งหินเก่าแก่เชื่อว่าเป็นเสาหลกัเมือง แต่ปัจจบุนัไดก้ลายสถานภาพเป็นอารกัษ์ของ
ชุมชนบา้นหมอ เนื่องจากมีการสถาปนาเจา้พ่อหลกัเมืองของเมืองบา้นหมอเป็นที่ เคารพของคน
ไทยเชือ้สายจีนในพืน้ที่ และเจา้พ่อหลกัเมืองสระบุรีแยกต่างหาก การตีความตวัละครราวณะว่ามี 
2 ภาคคือเป็นกษัตริย์นักรบและเป็นผู้บ  าบัดรักษาโรคผ่านรูปเคารพที่มหาวิหารศรีเทวรัม 
ยังคลา้ยคลึงกับร่างทรงที่ศาลสมเด็จพระองคท์่านหนุมาน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตีความตัวละคร  
หนุมานเป็น 2 ภาค คือ พ่อชยัหนุมาน หรือพ่อองคแ์ดง และพ่อหนุมาน หรือพ่อองคข์าว เพื่อสื่อถึง
บทบาทและอิทธิฤทธิ์ของเจา้พ่อท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

เมื่อพิจารณาลักษณะร่วมและลักษณะต่างกับการนับถือที่ประเทศเมียนมาพบว่า
ความเชื่อและพิธีกรรมการนบัถือตวัละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นประเทศเมียนมาไดร้บัอิทธิพลจาก
ศิลปะการแสดงของสยามในสมยัอยธุยา เห็นไดจ้ากการบชูาหวัโขน มีศาลหวัโขนหรือศาลพระราม                     
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ที่เมืองมัณฑะเลย ์แสดงให้เห็นว่าเรื่องรามเกียรติ์แพร่หลายผ่านศิลปะการแสดง ส่งผลต่อการ 
นับถือครูศิลปินและครูเทพเจ้าผู้เก่ียวข้องกับนาฏยศาสตร ์ผู้วิจัยพบข้อมูลที่คล้ายคลึงกันใน
สงัคมไทยคือการถวายหวัโขนเป็นของบนบานที่ศาลพ่อคณุโขน ชุมชนบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร 
หากแต่สญัลักษณ์แทนเจา้พ่อเป็นเจว็ดไม ้มิใช่หัวโขน อย่างไรก็ตามนับว่าคติการนับถือครูทาง
ศิลปะการแสดงจากเร่ืองรามเกียรติข์องไทยและเมียนมามีลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกนัอยู่มาก 

งานวิจัยนี้ ได้ข้อค้นพบว่า ในสังคมไทยมีการนับถือตัวละครจากเร่ือง
รามเกียรติใ์นฐานะผีอารักษข์องชุมชนตามคติความเชื่อดั้งเดิม ขณะที่ในอินเดียนับถือใน
ฐานะเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีรูปเคารพ ศาลหรือเทวาลัยเป็นที่ประทับ ใน 
ศรีลังกานับถือวิภีษณะในฐานะผีอารักษเ์มืองและเป็นเทพองคส์ าคัญในพุทธศาสนาและ
นับถือราวณะในฐานะผีบรรพบุรุษของเมืองและผีอารักษเ์มือง ขณะที่ในประเทศเมียนมา
มีศาลหัวโขนนับถือในฐานะครูทางศิลปะการแสดง แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเชื่อ
และพิธีกรรมที่เกิดจากนิทานพระราม ทั้งในประเทศแหล่งก าเนิด คือ อินเดีย และ
ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากการแพร่กระจายของนิทาน คือ ประเทศไทย ศรีลังกาและ
เมียนมา 

7.2.11 พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติใ์นบริบทสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ผลการวิจยัพบว่าบรบิทสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลต่อการจัดพิธีกรรมในหลายชุมชน ใน พ.ศ. 2562 ช่วงตน้ปีถึงกลางปี ผูว้ิจัย
พบว่าหลายชุมชนยงัจัดพิธีกรรมไดต้ามปกติ แต่ในช่วงปลายปีที่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดของโรค 
หลายชุมชนงดจดัพิธีกรรม ใน พ.ศ. 2563 ช่วงตน้ปีถึงกลางปีเกิดการระบาดอย่างรุนแรงและเป็น
การรบัมือครัง้แรกของสงัคมไทย ท าใหห้ลายชุมชนจ าเป็นตอ้งงดจัดพิธีกรรมตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวง
สาธารณสขุ เมื่อสถานการณเ์ริ่มคลี่คลาย ในช่วงปลายปีหลายชุมชนจึงจดัพิธีกรรมตามปกติ โดย
คงมาตรการหลัก คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิและการเวน้ระยะห่าง  
ทางสงัคม ใน พ.ศ. 2564 ช่วงตน้ปีถึงกลางปี การแพร่ระบาดของโรคกลบัมาอีกครัง้ ผูจ้ดัพิธีตอ้ง
ท าหนังสือขออนุญาตยื่นต่อผูป้กครองในเขตพืน้ที่นั้นๆ ดังผูว้ิจัยพบว่าการจัดงานที่ศาลเจา้พ่อ
พระราม-พระลักษณ์ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูจ้ัดพิธีตอ้งยื่นค ารอ้งต่อนายอ าเภอ  
บางปะกง และในวันงาน ก านันต าบลบางเกลือก็มาร่วมงาน เพื่อตรวจดูความเรียบรอ้ยและการ
ปฏิบัติตามมาตรการของรฐัดว้ย เช่นเดียวกับที่ศาลพ่อคุณโขน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                     
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ที่ผูจ้ดัพิธีตอ้งท าหนงัสือขออนุญาตยื่นต่อนายอ าเภอเมืองสมทุรสาคร และในวนังาน ก านนัต าบล            
บา้นบ่อก็มารว่มสงัเกตการณก์ารจดัพิธีดว้ย 

ใน พ.ศ. 2564 ผูว้ิจัยพบว่ามีการปรบัลดขั้นตอนของพิธีกรรมหลายส่วน แต่ชุมชน
ยงัคงรกัษาแก่นหรือจุดประสงคส์  าคัญของพิธีกรรมไว ้คือ การบวงสรวง ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษยก์บัอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่ชมุชนบางปลา จงัหวดัสมทุรปราการ มีการจดับวงสรวง
ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพระราม -พระลักษมณ์ งดการแห่เจว็ด งดพิธีท าบุญเลี ้ยงพระเช้า  
งดมหรสพ ผูร้่วมงานตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา มีก านนัต าบลบางปลามาคอยตรวจดู
ความเรียบรอ้ยของงาน ที่ชุมชนบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดพิธีบวงสรวงไหวค้รูที่ ศาล 
เจ้าพ่อพระราม-พระลักษณ์ งดมหรสพ งดการแจกข้าวปลาอาหารแก่คนในชุมชน จ ากัดคน  
เขา้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและจุดลงชื่อผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ร่วมงานต้อง  
สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา หา้มคนที่ไม่เก่ียวขอ้งขึน้บนศาลระหว่างด าเนินพิธีกรรม ผูว้ิจยั
พบว่าการจัดพิธีกรรมที่ชุมชนบางเกลือนีค่้อนขา้งปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครดั เนื่องจาก  
ผูจ้ดัพิธีคนหนึ่งเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในระหว่างที่ไม่มีการประทบัทรง 
ผูจ้ัดพิธีคนดังกล่าวก็จะประกาศขอ้ปฏิบติัตามมาตรการผ่านไมโครโฟนตลอดเวลา นอกจากนั้น 
ผูว้ิจัยสงัเกตว่า ช่วงที่ร่างทรงประทับทรงเจา้พ่อพระรามเพื่อโปรดศิษยานุศิษย ์มีผูต่้อแถวขึน้บน
ศาลเป็นจ านวนมาก ผูจ้ดัพิธีคนดงักลา่วตอ้งประกาศแจง้จ ากดัจ านวนคนที่ขึน้มาบนศาลและหา้ม
คนที่ไม่เก่ียวขอ้งขึน้มาบนศาลโดยเด็ดขาด ที่ชุมชนบา้นบ่อ จงัหวดัสมทุรสาคร มีการจดับวงสรวง
ที่ศาลพ่อคุณโขน มีขบวนแห่ แต่งดดนตรีในขบวนแห่ งดมหรสพ ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัด
อุณหภูมิทางเข้าศาลพ่อคุณโขนทั้ง 2 จุด คือบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง มีการแจ้งก าชับ
ผูเ้ขา้รว่มใหส้วมใสห่นา้กากอนามยัและเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
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ภาพประกอบ 442 ขณะที่ยงัไม่ไดป้ระทบัทรง ร่างทรงที่เป็นอสม. คอยประกาศมาตรการ 
เวน้ระยะห่างและจ ากดัคนเขา้รว่มพิธีที่ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษณ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ในภาพรวม พิธีกรรมบวงสรวงยังคงด าเนินตามรูปแบบที่เคยถือปฏิบติัมา แต่มีการ
ปรบัใหก้ระชับ รวบรดั เขา้กับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันในพืน้ที่ เนื่องจากความรุนแรงของโรค
ระบาดแตกต่างกันไปตามแต่ละพื ้นที่  ผู ้วิจัยพบการลดขั้นตอนบางส่วนของพิ ธีกรรม เช่น  
การเข้าทรงเจ้าพ่อพระรามโดยร่างทรงไม่เปลี่ยนชุดเป็นสีเขียว โดยประทับทรงต่อจากพ่อปู่  
ศิลาเทพในชุดสีขาว เพื่อกระชบัเวลา การสรงน า้เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณแ์ละบริวารเจา้
พ่อที่ศาลแทนการสรงน า้ในขบวนแห่  

ผู้วิจัยยังพบว่า หลายชุมชนที่งดจัดพิธีกรรมไปใน พ.ศ. 2563 และกลับมาจัดใน  
พ.ศ. 2564 ดว้ยเหตุผลที่ชาวบ้านหลายพืน้ที่เล่าตรงกันว่า “รูส้ึกใจคอไม่ดี ไม่สบายใจ อย่างไร 
ก็แลว้แต่ปีนีต้อ้งจัดไหวเ้จ้าพ่อใหไ้ด”้ และ “อยากขอใหเ้จ้าพ่อช่วยขจัดโรคระบาดออกไปจาก
ชุมชน” ซึ่งสะทอ้นถึงความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะท่ีพึ่ง ท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจและบทบาทของพิธีกรรมที่ตอบสนองต่อบรบิททางสงัคมปัจจบุนัดว้ย 
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ภาพประกอบ 443 จดุคดักรองตรวจวดัอณุหภมูิที่ศาลพ่อคณุโขน จงัหวดัสมทุรสาคร 
เมื่อ พ.ศ. 2564 

 

ภาพประกอบ 444 ปา้ยงานแห่เจว็ดเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณข์องชมุชนบางปลา 
ที่คณะผูจ้ดังานเตรียมไว ้แต่ยงัไม่ทนัไดแ้ขวนประกาศก็เกิดสถานการณโ์รคระบาด 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 445 รูปป้ันหนุมานใสห่นา้กากอนามยัที่ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
จงัหวดัสมทุรปราการ สะทอ้นถึงการปรบัตวัตามสถานการณใ์นพืน้ที่ 

 

ภาพประกอบ 446 รูปป้ันมจัฉานใุสห่นา้กากอนามยัที่ศาลเจา้พ่อพระราม-พระลกัษมณ ์
จงัหวดัสมทุรปราการ สะทอ้นถึงการปรบัตวัตามสถานการณใ์นพืน้ที่ 
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งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายชุมชนปรับเป ล่ียนรูปแบบการจัด 
พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ ์หลายชุมชนงดจัดพิธีกรรมใน พ.ศ. 2563 
แล้วกลับมาจัดอีกคร้ังใน พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นพลวัตของพิธีกรรมที่ปรับเปล่ียนไปตาม
บริบทของสังคมและข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ความส าคัญของเจ้าพ่อในฐานะผีอารักษข์องชุมชนที่ยังคงเป็นที่พ่ึง ที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ 
และในความเชื่อถือของชาวบ้านเจ้าพ่อยังมีอ านาจในการขจัดปัดเป่าโรคระบาดนี้ออก
จากชุมชนด้วย 

ผลการวิจัยที่ได้จึงนับเป็นองคค์วามรู้ใหม่ที่ช่วยขยายพรมแดนการศึกษาเร่ือง
รามเกียรติ์ในสังคมไทยในมิติความเชื่อและพิธีกรรมด้วยวิธีวิทยาทางคติชนวิทยา ท าให้
เหน็ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์และ
เห็นวิธีคิดของคนไทยในการเชื่อมโยงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละพืน้ที่กับอนุภาคตัวละครจาก
เร่ืองรามเกียรติ์ ให้กลายเป็นผีอารักษ์ของชุมชน ก่อเกิดเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่
ตอบสนองบทบาททัง้ในระดับชุมชนและระดับบุคคลมาจนถึงปัจจุบัน 

7.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ควรศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากนิทานเรื่องอ่ืนๆ ที่กลายเป็น                 

ตวัละครศกัดิส์ิทธิ์ในสงัคมไทย  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบลักษณะร่วมและลักษณะต่างของความเชื่อและพิธีกรรม  

การนบัถือตวัละครจากนิทานพระรามในกลุ่มประเทศที่มีการนบัถือ ทัง้ประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด
ของนิทาน คือ อินเดีย และประเทศที่ไดร้บัอิทธิพลการแพร่กระจายของนิทาน เช่น ศรีลงักา หรือ
กลุม่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อาทิ เมียนมา กมัพชูา อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
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