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ตํานานคุณปูศรีราชาไมใชเรื่องเลาปรัมปราที่ตายแลว แตยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยูในชุมชนยี่สาร

มีอิทธิพลตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยูตลอดเวลา อีกทั้งเนื้อหาในตํานานกลาวถึงวีรบุรุษ
และการเกิดขึ้นของชุมชนอันเปนการแสดงออกถึงตัวตนและรากเหงาของชาวยี่สาร นับเปนสํานึกรวมของ
ผูคนในชุมชนที่สะทอนใหเห็นบูรณาการและการผสมกลมกลืนทางสังคมวัฒนธรรมของผูคนในชุมชนนับแต
อดีตถึงปจจุบัน  

ดังนั้น จึงทําการศึกษาถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนจากตํานานและพิธีกรรม
เกี่ยวกับคุณปูศรีราชา ซ่ึงไดมองไปที่พัฒนาการของชุมชนยี่สารวาเปนอยางไร วิธีการนี้จึงจะอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวได และเครื่องมือในการศึกษาที่ใช คือ ตํานานและประเพณีพิธีกรรม ซ่ึงไดศึกษาตํานาน
และพิธีกรรมในแงมุมท่ีเกี่ยวของกับบทบาท, หนาที่, วัตถุประสงค และเจตนาทางสังคมวาเปนอยางไร จาก
การศึกษาพบวา 

๑. ชุมชนยี่สารผานการเปลี่ยนแปลงจากการเปนชุมชนของการเปนคนกลางแลกเปลี่ยนสินคา
ชายทะเลมาเปนสังคมแบบ peasant society ท่ีทํากินดวยการเลี้ยงกุง ปลูกสวนปาโกงกางและผลิตถานจาก
ไมโกงกางในปจจุบัน 

๒. การอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ทุรกันดารและขาดแคลนเชนนี้ตองอาศัยเครื่องมือทางความ
เชื่อที่สําคัญ คือ คุณปูศรีราชา ผาน ตํานานและพิธีกรรม เปนความเชื่อและศรัทธาที่ย่ิงใหญพอจะทําใหเปน
กําลังใจใหผูคนสามารถปรับตัวอยูได กระบวนการปรับเปลี่ยนคุณปูจากจีนเรือแตกเปนคุณปูศรีราชาและ
เนื้อหาในตํานาน สามารถใหภาพที่ชัดเจนของกลุมคนจีนที่เขามาสูแผนดินสยามชายฝงตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 
๑๘–๑๙ อันเปนรูปแบบที่คลายคลึงกันทั่วไปในพัฒนาการทางประวัติศาสตร และเห็นภาพกระบวนการปรับ
ใหเปนทองถิ่น [localization] ของผูคนและวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ 

๓. ปจจุบันเปนที่ชัดเจนวาทั้งตํานานและพิธีกรรมมีบทบาทในการสรางบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม และตํานานคุณปูศรีราชายังคงมีบทบาทความศักดิ์สิทธิ์ท่ีสะทอนใหเห็นจากงานพิธีกรรม อยางไร
ก็ตาม ยังไดสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงดวยจากการปรับเปลี่ยนความเชื่อและพิธีกรรมที่ผนวกเขาเปนสวน
หนึ่งของพุทธศาสนา เปนผลมาจากการรับความทันสมัยจากการเปดโลกทัศนติดตอกับภายนอกมากขึ้น   

๔. ตํานาน พิธีกรรม และประวัติศาสตรทองถิ่นในชุมชนยี่สาร ถูกนํามาเปนเครื่องมือในการ
สรางอัตลักษณของชุมชนผานการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่น การจัดทองเที่ยวในชุมชน การนําชมจากคนภายในที่
พูดซํ้าแลวซํ้าเลาและงานเทศกาลและพิธีกรรมในชุมชน เปนผลสวนหนึ่งจากการหาคําตอบวาตนเองคือใคร
และมีท่ีมาอยางไร  
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The Myth of Khun Phu Sriracha is not a discontinuous legend, but still sacred 
in Yisan community. Both of the myth and the ritual always have influence on the social 
and cultural change. Besides, the narration had mentioned to a cultural hero who related 
to the settlement of Yisan community and stated the identity and descent of the Yisan. 
For that reason, the co-subconsciousness of the Yisan community had reflected the 
socio-cultural integration and acculturation from past till now. 

To explain the change of Yisan community we should consider how the 
development of the Yisan community was in the past. Therefore, I was researching on 
social and cultural development which reflected from the myth and ritual of Khun Phu 
Sriracha, specifically on the roles, functions and purposes of the myth and ritual. From 
the studying, I found that the Yisan community had transformed from trade society which 
was the beginning of the community to peasant society nowadays. 

To live in the arid area, people need to belive in something. The myth and 
ritual of Khun Phu Sriracha was a grate faith that inspired villagers to be able to live in 
this circumstance. The change of a story of a Chinese wrecked ship to the myth of Khun 
Phu Sriracha clearly showed the settlement of live along Siam coast since 18th-19th AD. 
The settlement pattern was similar to the history of settlement in this region and it 
showed the localization. 
 Today, both of the myth and ritual apparently initiate the development of  
society and culture. The myth remains sacred as seen from the ritual. However, there is 
a conflict from the incorporation of a dogma and ritual to a part of Buddism. That is a 
perceiving of modern thought from outside society. 
 Myth, ritual and local history of the Yisan community are used to symbolized 
the uniqueness of the community found in a local museum, local tourism and from telling 
the story over and over by the villagers. The festivals and rituals in the community are 
the results of searching for their identity and past. 
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