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ตํานานคุณปูศรีราชาไมใชเรื่องเลาปรัมปราที่ตายแลว แตยังคงความศักด์ิสิทธิ์อยูในชุมชนยี่สาร

มีอิทธิพลตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยูตลอดเวลา อีกท้ังเนื้อหาในตํานานกลาวถึงวีรบุรุษ
และการเกิดขึ้นของชุมชนอันเปนการแสดงออกถึงตัวตนและรากเหงาของชาวยี่สาร นับเปนสํานึกรวมของ
ผูคนในชุมชนที่สะทอนใหเห็นบูรณาการและการผสมกลมกลืนทางสังคมวัฒนธรรมของผูคนในชุมชนนับแต
อดีตถึงปจจุบัน  

ดังนั้น จึงทําการศึกษาถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนจากตํานานและพิธีกรรม
เก่ียวกับคุณปูศรีราชา ซ่ึงไดมองไปที่พัฒนาการของชุมชนยี่สารวาเปนอยางไร วิธีการนี้จึงจะอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวได และเครื่องมือในการศึกษาท่ีใช คือ ตํานานและประเพณีพิธีกรรม ซ่ึงไดศึกษาตํานาน
และพิธีกรรมในแงมุมที่เกี่ยวของกับบทบาท, หนาที่, วัตถุประสงค และเจตนาทางสังคมวาเปนอยางไร จาก
การศึกษาพบวา 

๑. ชุมชนยี่สารผานการเปลี่ยนแปลงจากการเปนชุมชนของการเปนคนกลางแลกเปลี่ยนสินคา
ชายทะเลมาเปนสังคมแบบ peasant society ที่ทํากินดวยการเลี้ยงกุง ปลูกสวนปาโกงกางและผลิตถานจาก
ไมโกงกางในปจจุบัน 

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

๓. ปจจุบันเปนที่ชัดเจนวาทั้งตํานานและพิธีกรรมมีบทบาทในการสรางบูรณาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม และตํานานคุณปูศรีราชายังคงมีบทบาทความศักดิ์สิทธิ์ที่สะทอนใหเห็นจากงานพิธีกรรม อยางไร
ก็ตาม ยังไดสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงดวยจากการปรับเปลี่ยนความเชื่อและพิธีกรรมที่ผนวกเขาเปนสวน
หนึ่งของพุทธศาสนา เปนผลมาจากการรับความทันสมัยจากการเปดโลกทัศนติดตอกับภายนอกมากขึ้น   

๔. ตํานาน พิธีกรรม และประวัติศาสตรทองถิ่นในชุมชนยี่สาร ถูกนํามาเปนเครื่องมือในการ
สรางอัตลักษณของชุมชนผานการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่น การจัดทองเที่ยวในชุมชน การนําชมจากคนภายในที่
พูดซ้ําแลวซํ้าเลาและงานเทศกาลและพิธีกรรมในชุมชน เปนผลสวนหนึ่งจากการหาคําตอบวาตนเองคือใคร
และมีที่มาอยางไร  
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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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 ๑ แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของบานยีส่าร, กรมแผนที่ทหาร. “อําเภออัมพวา”  
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บทที่  ๑ 
บทนํา 

  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สืบเนื่องจากความตองการของชาวบานกลุมหนึ่งที่รวบรวมวัตถุเครื่องใชส่ิงของจาก
ชีวิตประจําวันในอดีต จัดสรางเปนพิพิธภัณฑในเขตวัดเขายี่สาร บานยี่สาร อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม จึงทําใหมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุที่ผูศึกษาทํางานอยูเขาไปรวมมือกับ
ชาวบาน เก็บขอมูลเกี่ยวกับชุมชนดานตางๆ จนเกิดเปนการศึกษาทางโบราณคดี มานุษยวิทยา 
และประวัติศาสตรหลายเรื่อง เพ่ือนําไปสูขอมูลสําหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑของชุมชน 

 ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชนยี่สารมีความโดดเดนอยูมาก เน่ืองจากการดํารงชีวิตใน
สภาพแวดลอมที่อยูกลางปาชายเลนใกลชายฝงทะเล ทําใหวิถีชีวิตความเปนอยูตลอดจนอาชีพ
ทางเกษตรกรรมเชนการปลูกสวนปาโกงกางเพื่ออบถานเปนส่ิงที่เปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนซึ่ง
แตกตางจากชุมชนที่อยูภายใน รวมถึงมีแหลงโบราณคดีและศิลปกรรมจากโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะอยางเห็นไดชัดชุมชน
หนึ่ง 

 มีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนยี่สารในเชิงมานุษยวิทยาอยูหลายชิ้น เชน อภิญญา ตัน
ทวีวงศ ศึกษาเรื่อง “แบบแผนและความเปลี่ยนแปลงของสํารับอาหารที่บานยี่สาร: รหัสแหง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนกลางปาชายเลน”, เบญจรัชต เมืองไทย ศึกษาเรื่อง “พอปูศรีราชา 
: บทบาทของความเชื่อกับการบูรณาการทางสังคมในชุมชนยี่สาร”, วลัยลักษณ  ทรงศิริ ศึกษา
เรื่อง “บทบาทระหวางเพศในสังคม matrilocality กรณีศึกษาครอบครัวหนึ่งที่บานยี่สาร ตําบล
ยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” และมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ ทําการขุดคนทาง
โบราณคดีและมี “รายงานการขุดคนหลุมทดสอบแหลงโบราณคดีอูตะเภาเชิงเขายี่สาร อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” เปนตน 

 ส่ิงหน่ึงที่เห็นไดชัดเจนและเปนที่สะดุดใจของผูศึกษาทั่วไปนั่นคือ พิธีกรรมความ
เชื่อเกี่ยวกับ “คุณปูศรีราชา” ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนซึ่งจัดที่ศาลทรงตรีมุขซึ่งตั้งอยูดานหนาของ
สถานีอนามัยใกลกับถนนดานหนาหมูบาน ศาลคุณปูแหงน้ีเม่ือผูคนจากในและนอกหมูบาน
หากเดินทางผานจะยกมือไหวอธิษฐานกันอยูเสมอ แทบทุกวันจะมีการจุดประทัดแกบน จาก
คนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 

 สําหรับประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาซึ่งเปนประเพณีประจําปไดแก 
ชวงวันสุดทายของเทศกาลสงกรานต จะมี “พิธีกรรมเวียนเทียนรอบศาล” โดยชาวบานจะนํา
ถาดเครื่องเซน เชน บายศรี ไขตม มะพราวออน ขนมตมแดงตมขาว เปนตน จัดเตรียมกันมา
ทุกบาน และจะเวียนเทียนรอบศาลจํานวน ๓ รอบ สวนในกลางเดือนธันวาคมของทุกปจะมี 
“งานสมโภชนปดทองหรืองานป” เปนงานใหญของหมูบาน ชาวบานก็จะจัดเครื่องเซนใสถาด 
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หยุดงานมารวมทําพิธีไหวคุณปูที่ศาลกันทุกครัวเรือน มีมหรสพ ออกรานขายของและปดทอง
คุณปูและรูปเหมือนพระอาจารยที่มรณภาพไปแลว มีงานอยูหลายวันหลายคืนเปนประจําทุกป 
นับเปนพิธีกรรมความเชื่อที่ดํารงอยูอยางมั่นคงในชุมชน ชาวบานเชื่อวาคุณปูศรีราชาเปนที่ยึด
มั่นและศูนยรวมจิตใจและคอยปกปองคุมครองหมูบานใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายตางๆ 
สวนพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตที่เปนงานมงคลตางๆ ชาวบานถือวาจะตองไปจุดธูปบอกกลาวที่ศาล
คุณปูดวยทุกครั้ง 

 เดิมศาลของคุณปูศรีราชาตั้งอยูบริเวณอูตะเภาเชิงเขายี่สาร มีลักษณะเปนศาลไม
ยกพื้นเตี้ย ภายในบรรจุไมเจว็ด ซึ่งทําจากไมตะเคียนและถือเปนสัญลักษณแทนตัวคุณปู ตอมา
ชุมชนคงยายมาอยูหนาแนนในบริเวณดานคลองขุดดานหนาวัดในปจจุบัน จึงมีการยายศาล
คุณปูมาสรางไวริมคลองยี่สาร ดานหนาวัด หลังจากนั้นชาวบานไดริเริ่มทําเหรียญหอยคอเปน
รูปสัญลักษณไมเจว็ดดานในมีเทวดายืนราวป พ.ศ.๒๕๑๖ ตอมามีการริเริ่มสรางศาลใหมที่
เห็นในปจจุบันเปนศาลถาวรที่เห็นในปจจุบัน แลวจึงเปล่ียนสัญลักษณจากไมเจว็ดเปน
พระพุทธรูปปางประทานพร เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๗ 

 ชาวบานยี่สารในอดีตนับถือคุณปูศรีราชาควบคูไปกับการเลาเรื่อง “ตํานานคณุปูศรี
ราชา” เลากันวาคุณปูศรีราชาอยูในกลุมคนจีนที่ลองเรือสําเภามาคาขาย โดยมากันสามคนพี่
นอง พ่ีคนโตชื่อวา จีนขาว คนรองชื่อวา จีนขาน สวนคนสุดทองชื่อวา จีนกู เม่ือสามพี่นองแลน
เรือมาจนถึงบริเวณเขายี่สารซึ่งในอดีตติดกับทะเล เรือสําเภาไดพุงชนเขาจนเรือแตกพี่นองสาม
คนพลัดพรากจากกัน พ่ีคนโตที่ชื่อจีนขาวไปอยูที่ เขาตะเครา คนรองคือจีนขานอยูที่ เขายี่สาร 
สวนนองคนเล็กหรือจีนกูไดไปอยูที่ เขาอีโก ทั้งสามพี่นองไดตั้งบานเรือนอยูในที่ตางๆ ทําให
เกิดเปนหมูบานอยูสืบตอกันมาจนทุกวันนี้ ชาวบานในอดีตเชื่อวาตํานานนี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
จริง พ่ีนองทั้งสามคนก็ยังติดตอถึงกันและคุณปูศรีราชาคือบรรพบุรุษของพวกตนนั่นเอง 
สําหรับสถานที่ชาวบานเชื่อวาเปนที่ซึ่งเรือสําเภาแลนเขามาชนเขา คือบริเวณที่เรียกวา “อู
ตะเภา” คนเฒาคนแกในบานยี่สารเชื่อวา ตรงอูตะเภาเคยมีเสากระโดงเรือขนาดใหญ เชื่อกัน
วามีคนเคยเห็นแตไดสูญหายจมดินไป ความเชื่อมั่นนี้ชาวบานเชื่อถึงขนาดอยากจะใหขุดคน
พิสูจนกันทีเดียว ทําใหเห็นวา ตํานานนี้ยังมีหนาที่ของความศักดิ์สิทธ์ิอยูในชุมชนยี่สาร 

 ในปจจุบัน ความเชื่อเกี่ยวกับคุณปูศรีราชายังคงมีบทบาทสูงอยางมากในชุมชน 
และกระบวนการเลาเรื่องตํานานจีนเรือแตกนั้นไมคอยมีการถายทอดถึงรุนลูกรุนหลานกันแลว 
เพราะผูใหญเริ่มไมมั่นใจและไมเชื่อวาเปนเรื่องจริง “อูตะเภา” คือแหลงโบราณคดีอยูดานหลัง
เขายี่สาร บริเวณเดียวกับที่เปนเนินพื้นที่การอยูอาศัยของผูคนในอดีต ซึ่งเปนเนินดินขนาดใหญ
ราว ๑๐ ไร บริเวณนี้เคยเปนที่ตั้งศาลเดิมของคุณปูศรีราชากอนยายมาสรางใหมบริเวณหนา
หมูบานในปจจุบัน และปากแพรกคลองบางอีทอนอีกฝงคลองหนึ่งมีศาลคุณปูหัวละมาน ซึ่งเปน
ศาลอีกหลังที่เลากันวาเกี่ยวพันเปนพ่ีนองกับคุณปูศรีราชา ถัดออกมาจึงเปนวัดนอยที่ยัง
คงเหลือซากเสาไม ฐานอาคาร และฐานใบเสมาอยูไมมากนัก บริเวณนี้จึงเปนพื้นที่ซึ่งมีการใช
งานมากและสําคัญตอชุมชนดั้งเดิมที่เขามาตั้งหลักแหลงในยี่สารตั้งแตแรกเริ่ม 
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 ตํานานคุณปูศรีราชาสะทอนใหเห็นถึงกลุมคนจีนที่เขามาตั้งหลักแหลงบริเวณ
ชุมชนชายฝงทะเล สัมพันธกับการเดินทางทางทะเลดวยเรือสําเภา สถานที่ซึ่งปรากฏในตํานาน
เปนสถานที่มีอยูจริง เขาตะเครา อยูในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี หางจากบานยี่
สารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตราว ๑๐ กิโลเมตร สวนเขาอีโกเปนภูเขาที่อยูในเขตอําเภอเขา
ยอย จังหวัดเพชรบุรี หางจากบานยี่สารไปทางตะวันตกราว ๑๓ กิโลเมตร เปนพื้นที่ติดตอ
อําเภอเขายอยจังหวัดเพชรบุรีและเขตอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

 จึงเห็นไดวา ตํานานคุณปูศรีราชา มีความเกี่ยวของกับประเพณีพิธีกรรมประจํา
ทองถ่ิน จากวีรบุรุษผูสรางชุมชนถูกปรับใหเปน “ผี” หรือ “ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ” อันเปนที่พ่ึงทางใจ
เม่ือเกิดวิกฤตในชีวิตของชาวบาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยาง
มากเมื่อกวา ๓๐ ปมานี้ คุณปูศรีราชาถูกปรับเปลี่ยนใหกลายเปนพระจากคณะสงฆ สัญลักษณ
ไมเจว็ดที่แสดงความเปน “ผี” หรือ “วิญญาณ” ไดเปลี่ยนเปนพระพุทธรูป อันแสดงถึงสถานะ
ที่ถูกยกขึ้นและเปนเขากันไดกับความเชื่อทางพุทธศาสนา   

 ดังน้ัน ตํานานคุณปูศรีราชา จึงไมใชเรื่องเลาปรัมปราที่ตายแลว แตมีอิทธิพลและ
สงผลตอความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมอยูตลอดเวลา 

 อีกทั้งเน้ือหาในตํานานกลาวถึงวีรบุรุษและการเกิดขึ้นของชุมชน อันเปนการ
แสดงออกถึงตัวตนและรากเหงาของชาวยี่สาร  นับเปนสํานึกรวมของผูคนในชุมชน และเปน
ตํานานที่เก่ียวของกับ วีรบุรุษทางวัฒนธรรม (culture hero) ซึ่งสัมพันธแนบชิดกับการ
เกิดประเพณีและพิธีกรรม ซึ่งทําใหเกิดบูรณาการและการผสมกลมกลืนทางสังคมวัฒนธรรม
ของกลุมคนในชุมชนนับแตอดีตถึงปจจุบัน  

 จากปรากฏการณดังกลาว จึงทําใหผูศึกษามีความสนใจในการศึกษาถึงพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนจากตํานานและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา 
 
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 ๑. เพ่ือศึกษาเนื้อหาของตํานานคุณปูศรีราชา ที่สะทอนใหเห็นพัฒนาการทางสังคม
วัฒนธรรมของบานยี่สาร 
 ๒. เพ่ือศึกษาพิธีกรรมคุณปูศรีราชาวามีบทบาทและหนาที่ตอชุมชนยี่สารอยางไร 
 ๓. เพ่ือศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนยี่
สาร วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. ทําใหทราบถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของบานยี่สารที่สะทอนผาน
ตํานานของชุมชน 
 ๒. ทําใหทราบถึงบทบาทและความสําคัญของความเชื่อเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา ที่มี
ตอสังคมในระดับหมูบานและในระดับทองถ่ิน 
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 ๓. ทําใหทราบถึงความสําคัญระบบความเชื่อที่เปนพลังในการบูรณาการทางสังคม
และวัฒนธรรมในชุมชนยี่สาร  
 
วิธีการศึกษาและเก็บขอมลู 

 ๑. ศึกษาโดยการสัมภาษณเพ่ือใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในตํานาน
เน่ืองจากการสืบตอการเลาตํานานและเนื้อหาในตํานานมีการเปลี่ยนแปลงอยูมาก ในขอบเขต
ของบานยี่สารหมูที่ ๑ และหมูที่ ๒ 

 ๒. เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมในงานพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา 
และทําการสัมภาษณชาวบานที่มีสวนรวมในงานพิธีกรรมและผูที่เขามารวมงาน 

 ๓.  เก็บขอมูลในเขตชุมชนใกลเคียง เพ่ือเปรียบเทียบหาความสัมพันธของการนับ
ถือศาลเจาจีนของชุมชนใกลชายฝง  

  
แนวคิดในการศึกษา  

 ๑. การศึกษาตํานานที่สะทอนใหเห็นกระบวนการพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมของบานยี่สาร จําเปนตองพิจารณาถึงสถานะของชุมชนที่มีมิติความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรรวมดวย ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมองตํานานคุณปูศรีราชาวาเปนสวนหน่ึงของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรดวยเพราะ  สําหรับการศึกษาทางมานุษยวิทยา มิติทาง
ประวัติศาสตรซึ่งอาจแทนที่ดวยความหมายของพัฒนาการของชุมชนที่แสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลง เปนส่ิงที่ไมอาจละเลยในการศึกษาชุมชนทุกแหง  แนวคิดนี้ซึ่งเห็นไดจากการให
ความสําคัญของนักมานุษยวิทยาในแนวโครงสราง (Structural Anthropology) ไดหันมา
พิจารณาแนวทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตรมากขึ้น นักมานุษยวิทยาโครงสรางถือวา การ
ทํางานของความคิด จิตใตสํานึกจะกําหนดรูปแบบ (Forms) ใหกับส่ิงตางๆ ที่มีอยู (content) 
ซึ่งปรากฏอยูในสังคมไมวาจะเปนยุคสมัยใด การคนหาโครงสรางที่อยูใตสํานึกที่เปนพื้นฐาน
ของสถาบันและประเพณีแตละอยาง เปนหลักในการตีความที่สามารถนําไปใชกับประเพณีและ
สถาบันของสังคมอื่นดวย ทําใหตองใชวิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตรเขามารวมดวย 

 ๒. สําหรับความหมายของตํานาน (Myth) ที่มีการศึกษาอยูในศาสตรแขนงตางๆ 
แตการศึกษาทางมานุษยวิทยา ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีไดใชเปนแนวทาง จะสนใจตํานานในแงของ 
บทบาท หนาที่ จุดประสงค และเจตนาทางสังคมวัฒนธรรมวาเปนอยางไร๑ มีความแตกตางอยู
ระหวาง ตํานาน หรือ Myth และนิทานพื้นบาน หรือ Folk Tale คือ 

 ตํานาน หรือ Myth เปนเรื่องเลาที่เก่ียวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในสังคมที่ผูคนใหความ
เคารพยําเกรง ซึ่งมักจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและถูกเลาจนแตกตางไปในปจจุบัน 
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เพราะสวนใหญจะเปนการถายทอดจากปากสูปากมากอนที่จะเริ่มมีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร จึงทําใหเน้ือเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดจนมีหลายสํานวนแมจะเปนเรื่องเดียวกันก็
ตาม โดยทั่วไปตํานานประกอบดวยภาษาที่มีโครงเรื่อง มีรูปแบบ มีความงดงามทาง
สุนทรียศาสตร ทั้งมีความใกลเคียงกับความเปนจริง อางถึงสถานที่จริงเก่ียวของกับ
ประวัติศาสตรอาจเปนเรื่องแปลกประหลาดผิดธรรมดา แตชาวบานก็ยอมรับและเชื่อวาเปน
เรื่องที่เกิดขึ้นจริง และลักษณะการถายทอดไมไดมุงที่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนหลัก แต
มีหนาที่ทางสังคม ความเชื่อ ทางจิตวิทยา เปนเครื่องมือในเรื่องความเชื่อสําหรับการอยูอาศัย
ในสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในชุมชน  

 สวนนิทานพื้นบาน หรือ Folk Tale มีความแตกตางไปจากตํานานก็เพราะ นิทาน
แมจะมีกฎเกณฑทางศีลธรรมกํากับ แตก็ไมไดเปนตัววางหลักเกณฑทางสังคมถึงแมจะสะทอน
ไวบางก็ตาม นิทานพื้นบานทําใหเห็นถึงการแพรกระจายของวัฒนธรรมหนึ่งไปสูวัฒนธรรม
หน่ึง จากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเชนนี้ จึงปรากฏวาตํานานของอีกวัฒนธรรมหนึ่งได
กลายเปนนิทานพื้นบานของอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็เปนไปได และหากในตํานานที่แฝงไวดวย
ความศักดิ์สิทธ์ิไดลบเลือนไป ตํานานก็จะกลายเปนนิทานพื้นบานหรือนิยายปรัมปราเทานั้น 

 กรณีของทฤษฎีแบบหนาที่นิยม (Functionalism) ตํานาน คือพลังที่ชวยให
สังคมคงอยูไดดวยตัวเองและสัมพันธแนบแนนกับความเชื่อไดมีบทบาทในการเปนสวนสําคัญ
ของชีวิตทางสังคม ซึ่งเห็นไดชัดเจน ในงานของ Malinowski ซึ่งเขียนเกี่ยวกับตาํนานไวใน 
Myth in Primitive Psychology, (1954) ๒ วา 

 ตํานานคือการศึกษาที่มีชีวิต เพราะเปนส่ิงที่มองเห็นได โดยไมใชระบบสัญลักษณ
แตเปนการแสดงออกโดยตรง ไมสามารถอธิบายในรูปแบบของวิทยาศาสตรที่จับตองได แต
เปนการบรรยายถึงความจริงในสมัยโบราณที่ถูกบอกดวยความพอใจอยางลึกซึ้งในรูปแบบของ
คําส่ังสอนทางศาสนา ศีลธรรม การตกลงทางสังคม ตํานานในวัฒนธรรมสมัยโบราณเปนส่ิงที่
จะขาดเสียไมได เพราะแสดงถึงกฎเกณฑความเชื่ออันเปนสวนสําคัญของอารยธรรมของมนุษย 
ซึ่งไมใชเพียงเรื่องอุดมคติ แตเปนพลังที่ทํางานอยางหนัก ไมใชการอธิบายอยางชาญฉลาดหรือ
เปนจินตนาการที่เลิศเลอ แตเปนกฎบัตรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของศรัทธาโบราณ ภูมิ
ปญญา และศีลธรรม และถาพลังทางโลกย เชน กําลังทหาร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ออนแอลงเมื่อใด ตํานานก็จะมีหนาที่แข็งแกรงขึ้นเทานั้น 

 ในสังคมมนุษย ตํานานและพิธีกรรมนับเปนส่ิงที่ปรากฏอยูคูกัน ดังน้ัน ประเด็นใน
การศึกษาตํานานและพิธีกรรม จึงเปนตัวสะทอนบทบาทหนาที่และความมุงหมายสําคัญในทาง
สังคมวัฒนธรรมสําหรับการศึกษาตํานานในเชิงมานุษยวิทยามาโดยตลอด 
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 ๓. ความหมายของพิธีกรรม คือ พิธีกรรมเปนหัวใจของระบบความเชื่อหรือศาสนา
ตางๆ ซึ่งมีรูปแบบตายตัวและศักดิ์สิทธ์ิ สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของมนุษยอยางเปนรปูธรรม 
แสดงออกถึงความเชื่อและความตองการที่จะไดรับความพึงพอใจและคาดวาส่ิงที่ปราถนานั้นจะ
ไดผล เชน ความอุดมสมบูรณ การขอสิ่งตางๆ ในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหนา เปนแนวทาง
สําหรับจัดการกับวิกฤตการณ ความขัดแยง เปนความเชื่อที่ทรงอํานาจ มีคุณคา เนนการสราง
ความกลมกลืน โดยแบงเปน  

 “พิธีกรรมในรอบป” มีแนวโนมที่จะมีอิทธิพลตอสังคมโดยรวม เกี่ยวกับการเริ่ม
เพาะปลูก วงจรการเกษตรและการเก็บเกี่ยว  

 “พิธีเก่ียวกับชีวิต” มักจะเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญในชีวิตคนๆ หน่ึง เชน การเกิด 
การเปลี่ยนสถานภาพ แตงงาน ตาย ในกลุมสังคมขนาดเล็ก เหตุการณในชีวิตคนหนึ่งคนมักมี
ความสําคัญตอชุมชนทั้งหมด คนรวมพิธีกันทั้งชุมชน ในกลุมใหญกวา สังคมซับซอนกวา 
พิธีกรรมมักจะเปนเรื่องภายในครัวเรือน 

  พิธีกรรม มีหนาที่เก่ียวกับการสื่อสารของมนุษย ระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน 
รวมถึงมนุษยกับสภาพแวดลอม อีกทั้งเปนแหลงรวบรวมประสบการณตางๆ ดังน้ัน จึงไมเปน
เพียงแตกระจกเงาสะทอนสังคมวัฒนธรรมเทานั้น แตชวยใหเขาใจลักษณะทางโครงสรางของ
สังคมและวัฒนธรรมไดดียิ่งข้ึน๓   
  ๔. ในการศึกษาครั้งน้ี ยังไดใชแนวการศึกษาระบบสัญลักษณจากพิธีกรรมของวิค
เตอร เทอรเนอร เพ่ือจะศึกษาถึงระบบสัญลักษณที่เปนรูปธรรมและนามธรรมในพิธีกรรม
เก่ียวกับคุณปูศรีราชา ส่ิงสําคัญในการเสนอแนวคิดนี้ ก็คือ ควรแยกแยะขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตและขอมูลที่ไดจากการตีความออกจากกัน เพราะขอมูลที่ไดจากการสังเกตเปนเพียงส่ิงที่
มองเห็น และขอมูลที่ไดจากการตีความเปนการอธิบายความหมายที่แฝงเรนอยู อยางไรก็ตาม 
การอธิบายความเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือสัญลักษณตางๆ (Signs) เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งใน
การทําความเขาใจระบบโครงสรางทางสังคมและลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรมเทานั้น เพราะ
ไมไดมีการกําหนดตายตัวถึงความสัมพันธระหวาง ตัวบงชี้ (Signifier) กับ ส่ิงที่ถูกบงชี้ 
(Signified) แตอยางใด 

 ๕. แนวคิดในการศึกษาตํานานและพิธีกรรม กลาวคือ ตํานาน (Myth) ในการ
อธิบายเชิงหนาที่ คือ ตํานานเปนสวนสําคัญที่สุดที่ชวยใหสังคมคงอยูไดดวยตัวเอง และใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบความเชื่อซึ่งนับวามีบทบาทสําคัญที่สุดในชีวิตทางสังคมของ
มนุษย ดวยวิธีเชนนี้ การอธิบายเชิงการหนาที่ (Functionalism) แบบมาลินอฟสกี จึงมีพลัง
อยางมากในการคงอยูของตํานานและพิธีกรรม แตการอธิบายของมาลินอฟสกีใชไดดี หากเปน
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ความสัมพันธกันระหวางกลุมคนกลุมยอย และเปนกลุมเดียวที่ไมไดติดตอสัมพันธกับกลุมอื่นๆ 
เทาใดนัก อีกทั้งมีความไมเทาเทียมกันทางการเมืองและสังคม อันสามารถนําเสนอถึงกฎเกณฑ
ทางสังคมบางอยาง  

 แตก็ไมควรนําไปสูขอสรุปที่วา ตํานาน (Myth) คือ การบูรณาการ (Integration) 
แตเพียงอยางเดียว เพราะตํานานก็อาจทําใหเกิดความแตกแยกเชนกัน เชนในงานของลีช 
(Edmund Leach) เรื่อง Political System of Highland Burma (1954) ที่พบวามีการแขงขัน
สรางตํานานในแตละครอบครัวของกลุมคะฉิ่นในพมา เพ่ือสรางอํานาจและความชอบธรรม
ใหแกกลุมของตน ซึ่งนับเปนการเพิ่มความแตกแยกและเกิดชนชั้นที่แตกตางขึ้นในสังคมแหง
นั้น 

 ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ี จึงยังมองเห็นวาแนวคิดในเชิงการหนาที่ของมาลินอฟสกี 
ยังสามารถอธิบายไดดีถึงตํานานและพิธีกรรมที่ยังคงความศักดิ์สิทธ์ิอยูในชุมชนยี่สาร ใน
ขณะเดียวกัน ภาพสะทอนจากตํานานนี้ก็ยังทําใหเห็นพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนยี่สารในอดีตก็ยังทําใหเห็นโครงสรางของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดดวย  
  
ขอคนพบ 
  ๑. ตํานานคุณปูศรีราชาของบานยี่สาร แสดงใหเห็นวามีความเกาแกในตัวเอง 
สามารถจัดรวมเขาอยูในกลุมของตํานานที่รวมสมัยดังกลาวได รวมทั้งจากชื่อเฉพาะ “ศรรีาชา” 
และหลักฐานทางโบราณคดีก็ดูเหมือนจะสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ เปนชุมชนรวม
สมัยกับการเกิดขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ในยุคที่มีการตั้งถ่ินฐานเพื่อทําการคาของคนกลุมใหมใน
สภาพแวดลอมแบบเมืองทาภายในขนาดเล็กและเปนเสนทางผานของการเดินทางระหวาง
บานเมือง คือ เพชรบุรีและกรุงศรีอยุธยา ทําใหเห็นวา ชุมชนยี่สารแตเดิมน้ันไมใชชุมชน
เกษตรกรรมที่สามารถผลิตอาหารหาเลี้ยงตนเองไดทั้งยังยากลําบากแกการอยูอาศัย แตชุมชน
ยี่สารเกิดขึ้นจากการเปนชุมชนของการเปนคนกลางแลกเปลี่ยนสินคาชายทะเลกับชุมชนที่อยู
ภายใน  

  ๒. สําหรับเนื้อหาในตํานานคุณปูศรีราชา แสดงใหเห็นวามีการผสมกลมกลืนทาง
ชาติพันธุและสังคมวัฒนธรรมระหวางผูคนที่อยูอาศัยมาแตเดิมกับกลุมคนที่เขามาใหม  เทาที่
พบกลุมทางชาติพันธุที่โดเดนคือ คนจีน และคนมอญ มีการทําใหเปนทองถ่ิน (Localization) 
อยางเห็นไดชัดอยูตลอดเวลาจนกระทั่งปจจุบัน สวนในเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณ
ปูศรีราชา ไดแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันระหวางความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่อง
ผีหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเปนการประนีประนอมของคนหรือความเชื่อตางกลุมตางวัฒนธรรม 

   ๓. พิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา สามารถสรางเอกลักษณจากความกลมกลืนทาง
ชาติพันธุและวัฒนธรรมที่มีอยูหลายกลุมของบานยี่สาร นั่นคือการสรางธรรมเนียมประเพณีที่
แสดงถึงอุดมการณในการทําพิธี แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่มีตอตํานาน และเห็นไดชัดวา 
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ตํานานยังคงความหมายและความศักดิ์สิทธ์ิอยูในชุมชนแหงน้ี อุดมการณที่ตอกย้ําในพิธีนี้ก็คือ 
ความเปนคนกลุมเดียวกันและศรัทธารวมกันจะทําใหชุมชนสามารถอยูรอดได  

 ๔. จากขอ ๒ และขอ ๓ แสดงใหเห็นวา ตํานานและพิธีกรรมคุณปูศรีราชามีหนาที่
ทําใหเกิดบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชน ทําใหชุมชนเปนปกแผน สามารถ
รวมตัวตอสูกับสภาพแวดลอมธรรมชาติที่ไมเอื้อตอการอยูอาศัย สรางลักษณะทางวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณเฉพาะกลุม  สรางจิตสํานึกในการมีบรรพบุรุษรวมกัน  

  ๕. พิธีกรรมที่สามารถตอบสนองความรูสึกกดดันและความขัดแยง ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงทําใหเกิดความพยายามจะฟนพลังในรูปแบบตางๆ เชน การทํา
พิธีกรรมที่ยิ่งใหญขึ้นและเชื่อวาศักดิ์สิทธ์ิขึ้น รวมไปถึงการผนวกความเชื่อใหสามารถรวมกันได
กับทางพุทธศาสนา ผลจากที่วัดเขายี่สารไดผนวกคุณปูเขามาเปนสวนหน่ึงของพุทธศาสนา มี
ผลใหวัดมีรายจํานวนมากและไมตองรูสึกผิดในการติดตอกับ “ผี”  ซึ่งเปนความคิดแบบ
ทันสมัยที่เขามามีอิทธิพลตอผูนําชุมชนในบานยี่สารเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สังคมเมื่อราว หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมา  

 ๖. บทบาทหนาที่ของตํานานและพิธีกรรมที่มีตอชุมชนยี่สาร เปนไปตามแนวคิด
แนวคิดของมาลินอฟสกี้  (Malinowski) ที่วาเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยสามารถสนองความ
ตองการหรือความจําเปนตางๆ เพ่ือที่จะทําใหมีชีวิตอยูได ทําใหมีที่พ่ึงหรือเครื่องยึดเหน่ียวทาง
ใจในการเผชิญกับชะตากรรมซึ่งมนุษยไมสามารถควบคุมไดดวยตนเอง  เปนส่ิงที่ปลอบใจหรือ
สรางความอุนใจเมื่อตองประสบสิ่งที่ตองกังวลอยางใหญหลวง   
 ๗. ตํานานและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาก็สะทอนถึงความขัดแยงทางความคดิ
และอุดมการณซึ่งเกิดจากการเปดรับการหลั่งไหลเขามาของความคิดแบบสมัยใหม ความ
ขัดแยงน้ีไมใชเรื่องรายแรงขนาดทําใหเกิดกรณีพิพาทอยางรุนแรงหรือกระทําการอยางถอนราก
ถอนโคน แตความขัดแยงดังกลาวไดรับการคัดคาน เชน การไมยอมรับอยูในทีแตไมแสดงออก
อยางชัดเจน  
 ๘. ปจจุบัน ตํานาน พิธีกรรม และประวัติศาสตรทองถ่ินในชุมชนยี่สาร ถูกนํามา
เปนเครื่องมือในการสรางอัตลักษณของชุมชน ผานการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน การจัดทองเที่ยว
ในชุมชน การนําชมและงานเทศกาลและพิธีกรรมในชุมชน การสรางอัตลักษณของตนเองได
แสดงถึงความตองการอยากรูที่มาและอดีตของตนเอง ดวยการตั้งคําถามและพยายามแสวงหา
คําตอบ เปนผลสวนหนึ่งมาจากการหาคําตอบวาตนเองคือใคร มีที่มาอยางไร เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอยางรุนแรงและ
สภาพเศรษฐกิจที่ลมเหลว 
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๒ 

สภาพภูมิศาสตร 
และลักษณะโดยทั่วไปของบานยี่สาร 

   
 การศึกษาครั้งน้ีอยูในพื้นที่หมู ๑ และหมู ๒ ของตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม อันเปนหมูบานยี่สารแตเดิม พ้ืนที่ตั้งอยูริมสองฝงคลองขุดยี่สารใกลกับเขา
ขนาดเล็กๆ ชื่อเดียวกับหมูบาน ลักษณะเปนพื้นที่ลุมมีเขายี่สารเปนศูนยกลาง ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางราว ๒ เมตร บานยี่สารอยูหางจากชายฝงเขามาในแผนดินราว ๕ 
กิโลเมตร มีเสนทางน้ําตอกับอาวบางตะบูนซึ่งอยูระหวางปากน้ําแมกลองและปากน้ําเพชรบุรี 
นับเปนบริเวณที่ไกลศูนยกลางจังหวัดสมุทรสงครามที่สุด ทั้งสามารถติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี
ไดสะดวกและใกลกวา  ดังน้ัน  แมจะอยูในเขตการปกครองของอําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม แตพ้ืนที่สวนใหญเปนสวนที่ติดกับชายฝงทะเลไมใชสวนผลไม ลักษณะทาง
วัฒนธรรมและการทํามาหากินของผูคนในชุมชนยี่สารจึงมีความใกลเคียงกับคนเพชรบุรี 
บริเวณอําเภอบานแหลมมากกวาวัฒนธรรมแบบชาวสวนในแถบอัมพวา 

 
สภาพภูมิศาสตร 

 บริเวณเขายี่สารลอมรอบไปดวยปาชายเลนที่ถูกทําใหกลายเปนสวนปาโกงกางและ
วังกุงหรือนากุง มีลําคลองสายตางๆ ทั้งคลองขุดและคลองธรรมชาติมากมายเชื่อมเสนทางสู
ชุมชนภายนอก สูพ้ืนที่ปาชายเลนซึ่งเปนพื้นที่ทํากิน และสูชายฝงโคลนตมอันเปนที่เพาะเลี้ยง
และจับสัตวน้ํา  

 บริเวณปากน้ําแมกลองซึ่งมีตนน้ําอยูในบริเวณเทือกเขาทางฝงตะวันตกของประเทศ
ไทย จากอิทธิพลของภูเขาและการสลายตัวในพื้นที่ลาดเท จึงทําใหบริเวณปากน้ําแมกลอง ทา
จีน จนถึงปากน้ําเพชรบุรี มีการสะสมของดินตะกอนชายฝงที่มีหินปูนหรือแคลเซียมปะปนอยู
สูง จึงเปนแหลงกําเนิดของหอยชนิดตางๆ ปริมาณมากกวาชายฝงทะเลแถบอื่นๆ โดยเฉพาะ
หอยแครงที่เปลือกไดรับการหลอเลี้ยงจากน้ําที่มีแรธาตุดังกลาวปะปน จึงพบเปนจํานวนมาก
ที่สุดบริเวณอาวบางตะบูนจนถึงบานแหลม  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบของบานยี่สาร  มีดังน้ี  
 ทิศเหนือและทิศตะวันออก มีลําคลองที่ขุดลัดสามารถไปออกแมน้ําแมกลองที่อัมพ

วาและแมกลองไดโดยไมตองออมออกทะเล เรียกวาคลองขุดยี่สารหรือคลองหลวง แลวแยกไป
ออกคลองประชาชมชื่นหรือคลองบางลี่ บริเวณน้ียังมีการขุดคลองตัดตรงขึ้นอีกมากมาย  แยก
ขวาไปทางทิศตะวันออกมีเสนทางน้ําไปออกคลองชองและคลองโคนได นับเปนหัวใจของการ
คมนาคมในยุคโบราณ อยางไรก็ตาม ปจจุบันไมมีผูนิยมใชเดินทางแลว  
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 ทิศตะวันตก เปนพื้นที่ปาชายเลนติดตอกับนาขาวที่ติดตอกับเขตหมูบาน เชน บาน
วังมะนาว บานบางเค็ม บานกลวย บานหนองสิม และมีทางรถไฟตัดผานไปสูจังหวัดเพชรบุรี 
บริเวณนี้จะพบเขารูปรางแปลกตา เชน เขาอีโก เขาอีบิด และกลุมเขากลิ้ง เขาขนาด เขา
กระโดด บริเวณอําเภอเขายอย สลับกับพื้นที่ราบลุมใชปลูกขาวที่อุดมสมบูรณ 

 ทิศใตของเขายี่สาร มีทางน้ําออมเขาแยกออกเปนสองสาย สายหนึ่งคือคลองยี่
สารเดิมพุงตรงไปยังเขาอีโกซึ่งเห็นเปนจุดสําคัญชัดเจน และอีกสายหนึ่งคือแพรกบางอีทอน
หรือแพรกเขมร เปนลําคลองไปสูบานตนลําแพนเชื่อมตอกับคลองไหหลํา ที่ไปออกคลองบาง
ตะบูนได และบริเวณหนาวัดมีการขุดคลองยี่สาร ตัดตรงไปเชื่อมตอกับคลองบางตะบูนและออก
ปากอาวบางตะบูนไดสะดวก  

 บริเวณใกลปากอาวบางตะบูนเสมือนเปนทางแยกที่สามารถเดินทางแยกออกไป
ตามที่ตางๆ ไดหลายทาง เชน ผานบานปากอาวออกปากอาวบางตะบูนขามทะเลไปแมกลอง
หรือปากน้ําเพชรบุรี แลวแยกเขาแถบวัดคุงตําหนักซึ่งมีทางน้ําติดตอไปแถวเขาสมอระบังซึ่ง
เปนจุดตอระหวางปาโกงกางและนาขาวได ทางแยกอีกทางหนึ่งบริเวณวัดคุงตําหนักคือ ทางเขา
คลองบางครกสูวัดเขาตะเครา ซึ่งเปนเขตรอยตอเชนเดียวกัน จากนั้นสามารถตัดตรงเขาแมน้ํา
เพชรแยกไปบานแหลมและเมืองเพชรบุรีได 

 ลําคลองบริเวณนี้ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล ทําใหมีสภาพเปนลําคลองน้ํากรอย 
คลองสายตางๆ คือหัวใจหลักในการคมนาคมยุคแรกเริ่มจนกระทั่งถนนกลายมามีบทบาทแทน
ในปจจุบัน ชาวบานอาศัยเดินทางดวยเรือออกไปติดตอกับภายนอกเทานั้น จึงตองเปนผูรูจัก
ธรรมชาติของน้ําขึ้นน้ําลงวันละสองครั้งและเปลี่ยนเวลาตามฤดู ซึ่งเรียกกันวา “หนาน้ําเชา” 
และ “หนาน้ําเย็น” ใหดีดวย ไมเชนนั้นเรือจะติดเกยตื้น  

 เชนการติดตอระหวางบานยี่สารและชุมชนชาวสวนของอําเภออัมพวารวมทั้งที่วา
การอําเภอและตลาดแมกลอง ผูเดินทางตองพายเรือไปออกที่คลองขุดดอนจั่นแลวเขาคลองบาง
ลี่หรือคลองประชาชมชื่น ใชเวลาประมาณ ๓-๔ ชั่วโมงหรือมากกวา สวนการเดินทางไปบาน
แหลม เพชรบุรี จะไปทางคลองขุดยี่สาร เขาคลองบางตะบูน คลองบางครก เขาแมน้ําเพชรบุรี 
หรือหากตองการไปในเมืองเพชรบุรีหรือกรุงเทพมหานคร ตองพายเรือเขาคลองยี่สารไปจอดที่
ใกลๆ สถานีรถไฟวัดกุฏิแลวขึ้นรถไฟตอไปอีกทอดหนึ่ง ทั้งน้ีมีลําคลองสายหลักๆ กวา ๑๕ 
สาย และทางน้ําขนาดเล็กเชื่อมโยงจํานวนมาก  โดยเครือขายคูคลองเหลานี้เปนเสนทางไปสู
ชุมชนตางๆ 

 บริเวณที่เปนเสมือนใจกลางของบานย่ีสารก็คือ เขายี่สาร เขาหินปูนปนหินทราย
ขนาดยอมๆ และเปนภูเขาแหงเดียวของจังหวัดสมุทรสงคราม บนภูเขาและบริเวณเชิงเขาเปน
ที่ตั้งของวัดเขายี่สาร รอบเขาเปนบริเวณที่ชาวบานตั้งบานเรือนหนาแนน นอกจากนี้ ยังมี
ชาวบานอีกจํานวนหนึ่งตั้งบานเรือนอยูฝงตรงขามคลองขุดยี่สาร เรียกกันวา “บานคลองบาน
นอก” (หมูที่ ๒) ชาวบานกลุมน้ีจะพายเรือขามฟากบางหรือขามสะพานบางมายังฝงวัดเขายี่
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สารเสมอ เน่ืองจากศูนยกลางของชุมชนคือ วัด ตลาดนัด รานคา อนามัย และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันจําเปนตางๆ ตั้งอยูฝงน้ีทั้งส้ิน  

 พ้ืนที่โดยรอบหมูบานเปนปาชายเลนซึ่งมีพรรณไมน้ํากรอยขึ้นหนาแนน เชน 
โกงกาง ครุย ลุย ตะบูนหรือกะบูน ตาตุม แสมขาว แสมดํา จาก เหงือกปลาหมอ ทับแถบ 
ลําแพน ลําพู โพธิ์ทะเล ฝาด ปุโลง และชะคราม เปนตน สวนใหญเปนไมยืนตน และยังมีตน
แสมขนาดใหญ ลําตนราว ๔ คนโอบ สูงประมาณ ๑๕ เมตร  ในที่ดินของนายเขียน ปรารถนาดี 
อายุ ๖๐ ป๑ ซึ่งเลาวาเมื่อสมัยแมของตนเปนเด็กๆ ก็เห็นแสมตนใหญตนนี้แลว 

 ผืนปาชายเลนไดชื่อวาเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณที่สุดสําหรับมนุษย เพราะ
เปนแหลงอาศัย วางไข และเติบโตของสัตวน้ํานานาชนิด  ในปจจุบัน พ้ืนที่ปาธรรมชาติไดถูก
ทําลายลงจํานวนมาก เพ่ือแปรสภาพเปนแปลงปลูกไมโกงกาง เพ่ือสงโรงเผาถานและบอเลี้ยง
กุง 

 ท้ังน้ียี่สารไมสามารถทํานาหรือปลูกพืชผักผลไมตางๆ ได เพราะพื้นที่เปนดินเค็มมี
แตพวกพืชพื้นถ่ินที่ทนเค็มบางชนิดเทานั้น นอกจากพื้นที่รอบๆ เขาที่มีการอยูอาศัยมานานมี
สภาพเปนเนินดินที่อุดมสมบูรณจึงจะมีตนไมขนาดใหญ เชน มะขาม มะกลัก มะเกลือ ราช
พฤกษ ละมุดสีดา ขึ้นอยูเปนดงหนาทึบ 

 สวนบริเวณเชิงเขาและรอบๆ เขา จะพบวามีพืชที่จัดวาเปนสมุนไพร ทั้งพืชไมยืนตน
และไมลมลุก เชน กระชาย กะทือ กุมบก กะเม็ง กระพังโหม ขม้ินออย ขลู ขอย ขี้เหล็ก 
โคคลาน ดีปลี ทองพันชั่ง ทับแถบ ทิ้งถอน เถาคัน บอระเพ็ด ปรู พิกุล เพชรสังฆาต ไพล 
มะกรูด มะกอก มะเกลือ มะขาม มะซาง มะแวง ยอ ราชพฤกษ ลั่นทม ไผปา สะเดา หญาแหว
หมู อุตพิด อัญชัน เปนตน 

 สภาพภูมิอากาศ ของพ้ืนที่บริเวณชายฝงของอาวไทยดานตะวันตก จะไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมทั้งสองประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทําใหเกิดฤดูฝนตั้งแตปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ๒๘.๑ 
องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนเมษายน ๓๖.๓ องศาเซลเซียส ต่ําสุดในเดือนมกราคม ๑๙.๕ 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวม ๑,๐๙๔.๘ มิลลิเมตร๒ 
 

ลักษณะโดยทั่วไปของบานยี่สาร 
 ตําบลยี่สารในปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๔) ประกอบดวย ๕ หมูบาน พ้ืนที่ ๖๐.๙๐ ตาราง

กิโลเมตร หรือ ๓๘,๐๖๒.๕ ไร ประกอบไปดวย หมู ๑ บานเขายี่สาร จํานวน ๒๑๑ ครัวเรือน 
ชาย ๔๖๐ คน  หญิง ๔๘๒  คน, หมู ๒ บานคลองบานนอก จํานวน ๙๐ ครัวเรือน ชาย ๓๗๖  
คน  หญิง ๓๒๗ คน, หมู ๓ บานตนลําแพน จํานวน ๑๔๓ ครัวเรือน ชาย ๒๔๕ คน  หญิง ๒๔๓ 
                                          

๑สัมภาษณ เขียน ปรารถนาดี, ชาวบานยีส่าร, ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓. 
๒สถานีอากาศเกษตรอําเภอเมืองราชบรุ,ี  ๒๕๔๒. (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๒

คน, หมู ๔ บานดอนจั่น จํานวน ๑๐๒ ครัวเรือน ชาย ๓๐๙ คน  หญิง ๓๒๙ คน, หมู ๕ บาน
คลองขุดเล็ก จํานวน ๑๔๖ ครัวเรือน ชาย ๒๖๔ คน  หญิง ๒๖๐ คน, รวมจํานวนครัวเรือน
ทั้งส้ิน ๖๙๒ ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งส้ิน ๓,๒๙๕ คน แบงเปน ชาย ๑,๖๒๗ คน หญิง ๑,
๖๐๒ คน๓

                                         

 
 สภาพแวดลอมแบบปาชายเลน ทําใหการอยูอาศัยที่ยี่สารดูเปนเรื่องลําบากสําหรับ

ผูที่ไมคุนเคย แมจะลอมรอบดวยลําน้ําแตก็เปนน้ํากรอยซึ่งใชบริโภคไมได ในตําบลยี่สารมีการ
ทําประปาหมูบานทุกหมูบาน แตมักใชไมไดผลเนื่องจากการขุดเจาะบอบาดาลพบแตน้ํากรอย 
ใชน้ําฝนสําหรับดื่มซึ่งตองรองน้ําฝนเก็บไวใชใหไดตลอดทั้งป และอาศัยการลมนํ้าหรือบรรทุก
น้ําจากแมน้ําเพชรบุรีโดยทางเรือเปนน้ําใชอุปโภค เน่ืองจากไมมีแหลงนํ้าจืดในหมูบาน   

 การ “ลมนํ้า”๔”คือการไปนํามาจากบริเวณแพรกวัดปากคลองบางครกที่ตอกับ
แมน้ําเพชรบุรีซึ่งถือวาเปนบริเวณที่น้ําจืดมากจนพอใชไดมาแตโบราณ ยังมีการลมน้ํามาใช
จนถึงปจจุบันแมสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนไปมากก็ตาม   

 ตามบานในสมัยกอนตุมหรือโองมีจํานวนนอยกวาในปจจุบัน ซึ่งจะมีโองหรือตุม
ขนาดใหญบานละกวา ๕๐ ใบ ภาชนะใสน้ําเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งของคนในชุมชนยี่สารตลอด
มา ตุมขนาดใหญที่ใชรองน้ําฝน ชาวบานเรียกวา “โพล” หรือ “ตุมโพล” จะวางเรียงรายตาม
ชายคาบาน สวนขางบนบานจะใชโองมังกรหรือโองเคลือบสําหรับใสน้ํากินน้ําใช แตสวนใหญจะ
ถายน้ําใสอางเคลือบรูปทรงคลายกระถางสําหรับเปนที่ใสน้ําดื่ม ปจจุบันยังมีเก็บตามบานเรือน
ของชาวยี่สารอยูมาก ความสําคัญของตุมขนาดใหญหรือ “โพล” ซึ่งพบในเขตบานยี่สารและ
ตามบริเวณที่อยูในละแวกแมน้ําลําคลองใกลกับทะเล จึงเปนส่ิงที่มีความหมายอยางมากในการ
แสวงหาน้ําจืดเพื่อการตั้งถ่ินฐานและอยูอาศัยในพื้นที่ชายฝงที่เปนน้ํากรอยและไมมีน้ําจืดใชใน
การอุปโภคบริโภค  

 ส่ิงที่ทําใหยี่สารเปนชุมชนที่อยูยากอีกประการหนึ่งคือ “ยุง” ปาชายเลนกับยุงเปน
ของคูกัน เม่ือถึงย่ําค่ําตองสุมเปลือกมะพราวหรือไมโกงกางไลยุงที่มีมากมายมหาศาล
ตลอดเวลาที่อยูนอกหองหรือนอกมุง เพราะยุงชุมมากสําหรับคนที่ไมคุนเคย แตสําหรับคนยี่
สารคงเห็นเปนเรื่องธรรมดา และ “งูเหา” ซึ่งในอดีตเคยมีมากกวาปจจุบัน ทั้งในบริเวณเขายี่
สารและปาโกงกาง เขายี่สารมีงูเหาอยูตามซอกหิน ไมมีใครรูวามีมากเทาใด คนยี่สารรูเวลาที่
จะไมออกไปเจองูในชวงพลบค่ําที่พวกมันออกหากินหรือหลังฝนตกใหมๆ 

 
๓องคการบริหารสวนตําบลยี่สาร,  “แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยี่สาร 

ประจําป ๒๕๔๔,” ธันวาคม ๒๕๔๔. (อัดสําเนา)  
๔หมายถึงเอียงกราบเรือใหน้ําเขาจนเต็ม ซึ่งเปนวิธีบรรทุกนํ้าในอดีต แมปจจุบันใช

เครื่องสูบน้ําเขาเรือแตยังเรียกวาการลมน้ําอยู ผูมีอาชีพลมน้ําสวนใหญอาศัยอยูในเขตบาง
ตะบูน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๓

 อาหารการกินของชาวยี่สารขึ้นกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติอยูมาก ตัวอยางคือ 
การนําเอาพืชทองถ่ินที่ขึ้นอยูในเขตน้ํากรอยหรือในปาชายเลนมาดัดแปลงใหเปนอาหารได
หลายชนิด โดยการกําจัดความเค็มออกไปเสียกอน เชน ตนชะคราม ซึ่งเปนวัชพืชขึ้นตามปา
ชายเลน นํายอดออนสีเขียวจัดมาแกงสมหรือเปนเครื่องเคียงผักจิ้มนํ้าพริก ลูกแสมแกๆ นํามา
ทําขนมลูกแสม ฝกครุยมาเชื่อมคลายฟกเชื่อม สวนตนสามสิบเปนไมเถามีหนามรากกระจุก
เปนพุมขนาดใหญ รากที่คลายกระชายนํามาปอกเปลือกแลวเชื่อม กินเปนของหวานเชนกัน๕  

 ในอดีตพืชสมุนไพรเปนส่ิงจําเปนสําหรับคนยี่สาร เน่ืองจากหมูบานอยูในพื้นที่
หางไกล การเดินทางติดตอกับภายนอกทําไดยากลําบาก เม่ือเจ็บปวยชาวบานตองพ่ึงพาตนเอง
ในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ ทั้งที่เปนการรักษาดวยการใชยาสมุนไพรและการใชคาถาอาคมไป
พรอมกัน โดยมีหมอพื้นบานและพระสงฆในชุมชน แตปจจุบันไมมีการสืบทอดวิชาความรูแลว  

 ความรูของชุมชนเกี่ยวกับยารักษาโรค มีหลักฐานที่เปนรูปธรรมคือตําราสมุดไทย
จํานวนมาก ทั้งยังเหลือเครื่องบดยาทําดวยเหล็กแบบรางซึ่งเปนที่บดยาแบบจีนขนาดใหญ และ
เครื่องบดทําจากหินทั้งที่เปนหินจากภายนอกและหินจากเขายี่สารเอง ซึ่งเก็บรักษาและจัด
แสดงไวในพิพิธภัณฑบานยี่สาร  

 แมชาวยี่สารไมมีนาปลูกขาว แตในอดีตก็มีโรงสีสําหรับสีขาวแหงหน่ึงในชุมชน ซึ่ง
ตองไปแบกหามมาจากแถวบางเค็มที่อยูไปทางตะวันออกราวๆ ๗-๘ กิโลเมตร ปจจุบัน
ชาวบานใชการซื้อขาวสารจากพอคาเก็บไวกินไดอยางสบาย  

 สวนของกินของใชที่จําเปนซึ่งภายในทองถ่ินไมมีมักอยูในรูปของอาหาร เชน 
น้ําตาล เกลือ ผัก ผลไม ขาวสาร ฯลฯ  แตกอนจะเปนเรื่องที่ลําบากมาก เพราะไมมีผูใดนําเขา
มาขาย จึงตองเดินเทาผานปาโกงกางถาเปนหนาแลงและพายเรือไปไมต่ํากวาครึ่งวัน เพ่ือ
ออกไปนอกชุมชนใกลๆ แลกของกินของใช เชน แถวนัดคลองโคน (ตลาดนัดคลองโคน 
ปจจุบันคือบริเวณที่ตั้งศาล ๓ หลัง ริมคลองโคนปากทางเขาชุมชนคลองโคน) หรือซื้อขาวของ
ตองซื้อตุนไวมากๆ หรือออกไปหาซื้อตามชุมชนใหญๆ เชน ตลาดปากทอ ตลาดอัมพวา เปน
ตน แตปจจุบันจะมีตลาดนัดทุกสัปดาห และมีเรือนําเขามาขายตามบานดวย 

 ในปจจุบัน ถนนในตําบลยี่สารประกอบไปดวย ถนนลาดยาง ๓ สาย ถนนคอนกรีต 
๓ สาย ถนนหินคลุก ๓ สาย ถนนหินลูกรัง ๗ สาย ถนนสายใหญที่ทําใหยี่สารติดตอกับ
ภายนอกไดสะดวกคือ ถนนราดยางระหวางบานยี่สารและถนนธนบุรี-ปากทอ ระยะทางราว ๘ 
กิโลเมตร ซึ่งเริ่มสรางเปนถนนลูกรังกอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘  แลวจึงราดยางปรับปรุงเรื่อยมาเปน
ระยะๆ แตก็ยังมีสภาพไมดีนัก 
                                          

๕อภิญญา ตันทวีวงศ, “แบบแผนและความเปลี่ยนแปลงของสํารับอาหารที่บานยี่
สาร: รหัสแหงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนกลางปาชายเลน,” เอกสารประกอบการสัมมนาเมธี
วิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม เสนอที่ 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐. (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๔

 เน่ืองจากความเปนชุมชนเกาแกมาแตเดิม บริเวณบานเขายี่สารจึงเปนศูนยกลาง
ของตําบลมีที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูเชิงเขายี่สาร ๑ แหง สถานีอนามัย ๑ แหง 
และสถานีตํารวจภูธรตําบลยี่สาร ๑ แหง ในตําบลยี่สารมีไฟฟาใชทั่วถึงทุกหมูบาน มีโทรศัพท
สาธารณะสวนรวมทุกหมูบาน แตยังไมมีการเดินสายโทรศัพทตามบาน ผูที่มีทุนทรัพยและ
ความจําเปนจึงใชโทรศัพทมือถือเฉพาะรายเทานั้น  
 

เครือญาต ิโครงสรางประชากร และการแตงงาน 
 พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งน้ีอยูในเขตบานเขายี่สารและบานคลองบานนอก ประชากร

และจํานวนครัวเรือนแบงไดดังน้ี  บานเขายี่สารมีจํานวน ๒๑๑ ครัวเรือน แบงเปน ชาย ๔๖๐ 
คน  หญิง  ๔๘๒ คน บานคลองบานนอก จํานวน ๙๐ ครัวเรือน แบงเปนชาย ๓๗๖ คน  หญิง 
๓๒๗คน๖ ในจํานวนกวา ๓๐๐ ครัวเรือนนี้ มีการแตงงานระหวางกลุมตระกูลกลายเปนเครือ
ญาติกันทั้งชุมชน ทางฝงบานเขายี่สารไดแก พยนตยิ้ม, เวชกิจ, ชลภูมิ, ออนอุระ, พยัคฆะ, บาง
แสน, เบ็งสงวน, หันสกุล, มณีนารถ, ชูมณี, สารสิทธ์ิ ทางฝงบานคลองบานนอก ไดแก ดรุณศรี
, แกวอยู, เกตุนิล, ปานอุรัง, เหลืองอราม, คชพันธุ, มณีแสง๗  

 หลายตระกูลมักจะมีบรรพบุรุษรวมกันและเปนคนจีน แตไมสามารถสืบไดวาใชแซ
อะไรและพูดภาษาจีนสืบตอกันมาไมได นอกจากมีรองรอยจากคําที่ใชเรียกปูหรือตา เชน กง 
แตเทาที่สืบทราบไดตระกูลแซที่มีอยูในยี่สารที่ยังคงสืบสายตระกูลได คือ แซลิ้ม, แซอึ้ง และแซ
ลี้ อยางไรก็ตามคนยี่สารกลุมใหญมีบรรพบุรุษอยางนอยหนึ่งคนที่เปนคนจีนโพนทะเล 

 ลักษณะทางกายภาพของคนยี่สารแมจะมีบรรพบุรุษเปนคนจีนตามที่เขาใจกัน แต
รูปรางหนาตาและผิวพรรณไมไดบงบอกวาเปนคนเชื้อสายจีนที่ลักษณะภายนอกที่มักจะมีผิว
ขาว ตาชั้นเดียว แตคนยี่สารในปจจุบันสวนใหญจะมีผิวคล้ําเนื่องจากตากแดดตากลมและตอง
ทํางานกลางแจงกันอยูเสมอ สวนลักษณะตาชั้นเดียวนั้นก็อาจจะมีบางแตไมถือวาเปนลักษณะ
เดนแตอยางใด 

 อาจมีบางคนยี่สารที่มีผิวคอนขางขาว แตเมื่อสอบถามถึงบรรพบุรุษก็ไมมีเชื้อสาย
จีนแตอาจมีบางคนที่มีเชื้อสายมอญอยูบาง ทั้งน้ีแมชุมชนยี่สารจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่
หลงเหลืออยูจนแสดงไดวาเปนวัฒนธรรมจีนและมอญ อยางไรก็ตาม ลักษณะทางกายภาพ 
การแตงกาย อาหารการกินของคนยี่สารก็ไมสามารถบงบอกถึงลักษณะทางชาติพันธุได 

 บานเรือนของคนยี่สารในปจจุบันจะกระจุกตัวกันอยางหนาแนนบริเวณรอบเขายี่
สารฝงเหนือ บานเรือนสวนมากเปนเรือนไทยฝาไมประกนหลังใหญ บางก็ซอมแซมกันเปน

                                          
๖องคการบริหารสวนตําบลยี่สาร,  “แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยี่สาร 

ประจําป ๒๕๔๔,” ธันวาคม ๒๕๔๔. (อัดสําเนา) 
๗ สัมภาษณ ชออน ดรณุศร,ี ชาวบานยี่สาร, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๕

อยางดี บางก็ปลอยใหผุพังไปตามเวลา บานบางหลังก็ปลูกขึ้นใหมตามสมัยนิยมในปจจุบัน 
และผูคนที่อาศัยในบานกลุมน้ีจะมีที่พักอยูตามวังกุงหรือพ้ืนที่ทํามาหากินที่ไกลออกไปดวย 

 สวนบานเรือนที่อยูหางจากกลุมบานฝงเหนือ จะปลูกไดใหญโตตามพื้นที่ซึ่งมักอยู
ริมนํ้าบริเวณอื่นๆ รอบเขายี่สาร พ้ืนที่สวนหนึ่งใชเปนโรงถานหรืออาจใชเปนบอกุงบอปลา บาง
แหงมีทุนทรัพยมากจึงแบงสวนที่ติดกับริมน้ําเปนที่ขายน้ํามันเพราะคนยี่สารยังใชเรือเปน
พาหนะกันอยูมาก กลุมบานเหลานี้จะมีขนาดพื้นที่ของบานกวางขวางกวาบานที่อยูทางฝงเหนือ 

 รานคาของบานยี่สารอยูบริเวณหนาวัด สวนที่ติดกับทาน้ําสาธารณะและหองเย็น
ของผูรับซื้อสัตวน้ําเพื่อสงขาย บริเวณนี้จึงมีรานชํา ขายกับขาว รานอาหาร รานขนมเล็กๆ 
นอยๆ ที่มีเจาของเปนเครือญาติที่คอนขางสนิทและมีสายสัมพันธกับกํานันของตําบลยี่สาร เปน
ศูนยรวมของสินคาที่ใหญที่สุดในหมูบาน บริเวณนี้เปนลานกวาง ทุกวันพฤหัสฯ จะมีการติด
ตลาดนัดสวนใหญมีผูนําของมาขายจากภายนอกและผูซื้อก็เปนคนในบานยี่สารเองหรือนั่งเรือ
เดินทางมาจากบานหมูอื่นที่ไกลเขายี่สารออกไป 

 บานยี่สารมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แหง ตั้งอยูในเขตวัดเขายี่สารเปดทําการ
สอนมาเมื่อราว พ.ศ.๒๔๖๐ กวา ๘๐ ปมาแลว เด็กๆ ที่เติบโตในชุมชนมักจะเริ่มเรียนที่
โรงเรียนวัดเขายี่สารกอนไปตอชั้นสูงกวาในตัวจังหวัดสมุทรสงครามหรือเพชรบุรี และบางก็ไป
เรียนในกรุงเทพฯ โรงเรียนยังมีชั้นเด็กเล็กคลายสถานที่ดูแลเด็กกอนวัยเรียนอีกดวย ทั้งน้ี ครูที่
สอนในโรงเรียนสวนมากเปนคนยี่สารโดยกําเนิด สวนครูใหญก็มักจะเปนคนมาจากภายนอก 
การที่โรงเรียนวัดเขายี่สารมีครูที่เปนคนทองถ่ินอยูหลายคนทําใหมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
ชุมชนอยูเสมอ เชน การจัดเสียงวิทยุตามสายออกขาวในชวงเชา การมีสวนรวมในงานสมโภชน
ปดทองประจําปคุณปูศรีราชา และการจัดงานกิจกรรมของวัดเขายี่สารในชวงเทศกาลทําบุญ  

  
การรวมกลุม การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจ 

ผูคนในบานยี่สารจะมีการแบงกลุมอยางไมเปนทางการและกลุมอยางเปนทางการ 
กลุมที่ไมเปนทางการ เชน การแบงกลุมตามกิจกรรมงานเทศกาลสําคัญๆ หากเปนงานบุญ
ทางพุทธศาสนา กลุมผูใหญของชุมชนจะมีบทบาทอยางมาก ชาวบานเพศชายที่สูงวัยเคยบวช
เรียนและคุนเคยชวยกิจกรรมของวัดสม่ําเสมอก็จะเปนกลุมที่มีบทบาทเปนที่ปรึกษาของ
กรรมการวัดและเปนกลุมที่ไดรับความไววางใจจากชาวบานในเรื่องการเงินหรือเปนที่ปรึกษา
ยามเกิดปญหา และทางเจาอาวาสวัดเขายี่สารก็จะมีกลุมมัคทายกของวัดเปนฝายสนับสนุนและ
เปนคนสนิทอีกสวนหน่ึงดวย แตทั้งสองกลุมน้ีจะไมมีปญหาระหวางกัน สวนชาวบานเพศหญิงที่
สูงวัยและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารมักจะอยูในโรงครัว คนที่ไดรับการยอมรับมากจะเปน
คนลงมือทําอาหารคราวละมากๆ สวนผูที่ไมเชี่ยวชาญนักก็จะเปนลูกมือ เก็บลางเช็ดถู ในขณะ
ที่จะมีสาวๆ มาเปนลูกมืออยูบางเหมือนกัน การแบงกลุมระหวางชายหญิงน้ีจะเห็นวามีการแบง
หนาที่กันอยางชัดเจน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๖

 สวนการรวมกลุมระหวางเครือญาติที่สนิทและไววางใจในงานการทํามาหากิน แม
จะเปนเครือญาติกันทั้งชุมชน แตสวนใหญจะไมเก่ียวของรวมกลุมกันในเรื่องของการทํามาหา
กิน เชน การทําถานไมโกงกางก็มักจะทํากันเปนครอบครัวเดี่ยวๆ ใชการจางแรงงานที่เปน
ลูกจางมาเปนลูกมือทํางานมากกวาการพึ่งพาพี่นอง บางครั้งแมจะเปนเครือญาติแตก็มีการ
แขงขันตัดราคากันบางเหมือนกัน การชวยเหลือในเรื่องอาชีพ เชน การใหยืมเงิน การเหมาดง
ไมโกงกาง ก็มักจะชวยกันเองในกลุมญาติที่สนิทจริงๆ เทานั้น   

 ในระหวางเครือญาติมีการแขงขันกันเองในเรื่องของการเมืองทองถ่ิน เชน การลง
สมัครเปนตัวแทนองคการบริหารตําบล และตําแหนงกํานัน ทั้งสองฝายนี้แมจะเปนญาติกันแต
ก็มีการแบงพวกของกลุมตัวแทนออกเปนฝายๆ และเขาแขงขันกันอยางจริงจังจนมีการเคืองใจ
กันอยูจนปจจุบัน กลุมน้ีมักจะเปนคนรุนหนุมที่เริ่มมีฐานะเปนปกแผน และพยายามสรางฐาน
ทางการเมืองในการรูจักคนใหกวางขวางทั้งนอกและในชุมชนเพื่อใหเปนที่ยอมรับใหมากขึ้น 

 สวนกลุมที่เปนทางการของบานยี่สารนั้นจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของชาวบานเอง
และการผลักดันจากหนวยราชการ กลุมเหลานี้มีฐานมาจากการสนิทสนมกันเปนสวนตัวกอนที่
จะเริ่มรวบรวมคน ซึ่งมักจะเปนกลุมคนที่มีแนวโนมเปนญาติสนิท บานใกลเคียงกัน หรือมี
บุญคุณแกกันจนทําใหเกิดความเกรงใจ อีกทั้งสามารถพูดคุยกันไดโดยไมขัดแยง ไดแก  

 “กลุมกรรมการจัดงานสมโภชน” สวนใหญเปนกรรมการวัดซึ่งเปนผูใหญในชุมชน
และเปนที่นับถือ จะรวมกลุมทํางานเมื่อถึงเวลางานป และจะกระจายงานออกไปตามพรรคพวก
ของตนเอง ถือวาเปนกลุมที่เปนทางการเฉพาะกิจก็ได 

  “กลุมแมบานตําบลยี่สาร” หัวหนากลุมไดแก ภรรยาของกํานันตําบลยี่สารใน
ปจจุบัน เปนการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมที่ไดรับนโยบายมาจากอําเภออัมพวาหรือจังหวัด
สมุทรสงคราม กิจกรรมที่เคยทํา เชน การทําเครื่องดื่มรังนกจําหนาย การรวมกลุมแมบานยัง
ไมมีโครงสรางที่ชัดเจนเทาใดนัก และถูกปฏิเสธจากแมบานหลายคนในชุมชน เพราะเห็นวาใช
อํานาจของความเปนภรรยากํานันมาทําประโยชนของตัวเอง 

 “กลุมพัฒนาบานเขาย่ีสาร” เปนกลุมแกนนําในการจัดสรางพิพิธภัณฑทองถ่ินบาน
เขายี่สาร และนัดรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมที่เห็นชอบวามีประโยชนเปนครั้งคราว การเขารวม
กิจกรรมของกลุม ใชวิธีชักชวนตามอัธยาศัย หากตองชวยเงินก็จะชวยกันบริจาคเปนครั้งคราว 

 “กลุมเยาวชนรักบานย่ีสาร” เปนการรวมตัวของเยาวชนในบานยี่สารอยางหลวมๆ 
เพ่ือเปนกลุมที่รับหนาที่จัดการกิจกรรมตามวาระชั่วคราว และในปจจุบัน ยังมีกลุมเยาวชนจาก
หมูบานและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขายี่สารทําหนาที่เปนมัคคุเทศนของพิพิธภัณฑดวย 

 “กลุมเปลือกไม” เปนกลุมชาวบานผูหญิงที่รวมตัวเปนกลุมหลังจากพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินสรางเสร็จแลว เปนกลุมที่เพ่ิงเริ่มกอตั้งเพ่ือทําการยอมผาแบบดั้งเดิมจากเปลือกไมใน
ปาชายเลน จุดประสงคเพ่ือเปนอาชีพเสริม โดยมีการแสดงผลิตภัณฑและจําหนายที่อาคาร
พิพิธภัณฑ และมีการติดตอแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมที่มีลักษณะคลายกันจากภายนอกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๗

 การรวมกลุมในบานยี่สารทั้งเปนทางการและไมเปนทางการยังคงเปนไปอยาง
หลวมๆ แมจะเห็นวามีอยู แตปจจัยที่สําคัญที่เห็นจากการรวมกลุมเหลานี้คือ ชุมชนยี่สารมี
ความเปนปจเจกเฉพาะญาติสนิทและครอบครัวอยูสูง มักจะไมยุงเก่ียวกับครอบครัวอื่นและ
กิจการของผูอื่นแมจะเปนเครือญาติกันก็ตาม 

 การเลือกคูครองและการแตงงานในอดีต พอแมหรือญาติผูใหญจะเปนผูจัดการให 
หนุมสาวไมสามารถเลือกคูครองเองตามความพึงพอใจ จะมีแมชักหรือแมส่ือติดตอใหมาดูตัว
กัน ซึ่งเปนไปตามความสัมพันธหรือการชอบพอของผูใหญทั้งสองฝาย หรือมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกันอยูกอน เห็นไดชัดวา ฐานะทางเศรษฐกิจและความสําคัญของแรงงานเปนส่ิง
สําคัญในการสรางความสัมพันธเชิงเครือญาติ   

 การแตงงานของคนยี่สารนั้น โดยทั่วไปนิยมใหฝายชายแตงเขาบานฝายหญิง คู
แตงงานใหมอาจอาศัยอยูกับพอแมฝายหญิงกอนระยะหนึ่งแลวจึงแยกออกมาตั้งบานเรือนของ
ตัวเอง ปจจุบันไมจําเปนวาจะตองแตงเขาบานฝายหญิงอาจมีการกลับไปอยูบานฝายชายก็ได 
ขึ้นอยูสถานการณความพรอมในการทํามาหากิน 

 นอกจากนี้ยังมีการแตงงานขามชุมชน เชน แตงกับคนจากเขตอัมพวา แมกลอง 
บางตะบูน และบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  แพรกหนามแดง หวยโรง และเขตอําเภอปากทอ 
ราชบุรี ซึ่งเปนชุมชนชาวนาและเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญ จากการแตงงานเชนนี้ทําใหชาวยี่
สารบางคนกลายเปนเจาของที่นาในบริเวณดังกลาว และใหผูอื่นเชาที่นาทํากินและมีการเก็บคา
เชานาทดแทน  

 ในปจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หนุมสาวสามารถเดินทางออกไปภายนอก
ชุมชนไดงายกวาในอดีต และเริ่มมีการศึกษามากขึ้นจึงนิยมเลือกคูครองดวยตนเองมากกวาที่
จะใหพอแมจัดการ การเลือกคูครองและการแตงงานจึงไมจํากัดอยูในเงื่อนไขเชนเดิมอีกตอไป 

 สําหรับการปกครองในชุมชนยี่สาร ในอดีต ชาวบานจะเชื่อฟงและใหความเกรงใจ
ตอพระสงฆโดยเฉพาะเจาอาวาสวัดเขายี่สารและผูอาวุโส จะทํากิจการใดๆ ก็มักจะ
ปรึกษาหารือกอนเสมอ ผูนําชุมชนในอดีตของบานยี่สาร คือ พระสงฆเจาอาวาสและพระผูใหญ
ที่มีความเมตตาเปนที่นับถือของชุมชน ถือไดวาเปนผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ เพราะ
ชาวบานจะเชื่อฟงและศรัทธา  ไดแก 

 หลวงพอลาย เจาอาวาสองคแรกที่ไดรับการบันทึกและจดจํานาจะอยูในสมัยรัชกาล
ที่ ๔-๕ (กอน พ.ศ.๒๔๒๗–พ.ศ.๒๔๕๕) กอนหนานั้นไมมีผูใดทราบวาเจาอาวาสวัดเขายี่สาร
คือใครและมีประวัติความเปนมาอยางไร กลาวกันวาเปนพระที่นําชาวบานไปชวยกันขุดคลอง
ขุดยี่สาร ซึ่งยังเปนที่กลาวถึงของชาวบานมาจนปจจุบัน ทั้งยังเปนผูมีวิชาอาคมตลอดจนมีวาจา
ศักดิ์สิทธ์ิจึงไมมีใครอยากถูกหลวงพอวากลาว หลวงพอเคยกลาววาหากคนยี่สารถูกงูเหากัดใน
บริเวณวัดจะไมตาย ของขลังที่มีชื่อเสียงของทานคือ ลูกอมลูกยาและตะกรุด 

 หลวงพอกลอย (พ.ศ.๒๔๕๙–พ.ศ.๒๕๐๓) เปนเจาอาวาสที่ชาวบานจดจําและนับ
ถือมากเพราะเปนพระที่มีเมตตาสูงรักเด็กๆ ชาวบานเรียกทานวา “คุณพอ” ลูกอมและลูกยา
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ของทานเชื่อวาอยูยงคงกระพัน สุนัขกัดไมเขา หมอผาตัดไมได เด็กๆ ที่มีลูกอมคลองคอตกน้ํา
จะไมจมน้ํา หลวงพอกลอยเปนหมอยาดวย ยาที่ทานทําขึ้นและมีชื่อเสียงคือ ยาคุณพระซึ่งทํา
ดวยไพลที่มีมากบริเวณบานยี่สาร ใชรักษาสารพัดโรค  

 ท้ังสองรูปนับเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียงทางดานไสยศาสตร การรักษาโรค และมีวิชา
ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังตางๆ พระสงฆทั้งสองรูปนี้จึงมีบทบาทและไดรับการเคารพ
ยกยองจากคนในชุมชนอยางสูง เน่ืองดวยความสามารถดานคาถาอาคม เครื่องรางของขลังและ
การรักษาโรคสามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนไดเปนอยางดี แมในปจจุบันก็ยัง
มีชาวบานที่ยังกลาวและยังมีการเก็บรักษาเครื่องรางของขลังที่ทานเคยปลุกเสกเอาไวสมัยที่ยัง
มีชีวิตอยู เพ่ือเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัว สวนอาจารยยิ้มและอาจารยนอม ไมทราบ
แนชัดวาอยูในสมัยใด แตเปนอาจารยที่อยูในวัดเขายี่สารที่เกงทางหนังสือ ชาวบานจึงจดจํากัน
ได หลังจากหลวงพอกลอยมรณภาพชื่อเสียงเกี่ยวกับไสยคุณในวัดเขายี่สารก็ลดลงเปนลําดับ 
อีกทั้งเจาอาวาสปจจุบันไมสนับสนุนในเรื่องเหลานี้ เพราะเห็นวาเปนส่ิงงมงายไรสาระสําหรับ
ชาวบาน 

 พระสงฆของวัดยี่สารในอดีตเปนที่จดจําสืบเนื่องมาโดยตลอดเพราะเปนผูนําชุมชน
ที่สําคัญสวนหนึ่ง ซึ่งปจจุบัน พระครูสมุทรวิสุทธิคุณ เจาอาวาสวัดเขายี่สารไมสามารถมีบารมี
เทากับพระสงฆเชนในอดีต เพราะ ไมยุงเก่ียวกับกิจของชาวบานนัก และมักเก็บตัวอยูในกุฏิ
เฉพาะกับคนสนิทของทานเทานั้น ชาวบานจึงไมคอยเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนผูนําของชุมชน
เหมือนกับหลวงพอตางๆ ในอดีต 

 ในปจจุบัน ผูอาวุโสของชุมชนที่เคยบวชเรียนและธรรมะธรรมโมตางก็เปนที่ปรึกษา
ของกรรมการวัด บางสวนก็เปนกรรมการวัดและกรรมการกิจกรรมของชุมชนดวย ตางมี
บทบาทใหคําปรึกษาแกเจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน มาโดยตลอด ชาวบานจะใหความเชื่อถือ
ศรัทธาแกผูอาวุโสเหลานี้คอนขางมาก การแกปญหาระหวางคูพิพาทหรือขอรองเรื่องตางๆ ก็
มักจะไดผูอาวุโสเหลานี้เปนตัวแทนอยูเสมอ 

 สวนกํานันและผูใหญบานเปนกลุมบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของกับการปกครอง
อยางเปนทางการมาโดยตลอด ตอมาเริ่มมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลยี่สาร เม่ือ พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยมีกํานันรักษาการแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จนมีการเลือกตั้ง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลือกตั้งกรรมการบริหารกันเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๓  

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคนบานยี่สาร กรรมการบริหารซึ่งเปน
คนทองถ่ินเชนกัน มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล สวน
โยธา และสวนการคลัง จํานวน ๗ คน ซึ่งบรรจุมาจากภายนอก รายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลประจําปงบประมาณ ๒๕๔๒ ทั้งส้ิน ๒,๙๖๓,๘๓๙ บาท แยกเปนรายไดที่องคการบริหาร
สวนตําบลจัดเก็บเอง ๒๓๗,๕๖๐ บาท รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให ๑,๔๕๔,๔๗๐ 
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บาท และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๒๗๑,๘๐๐ บาท๘ อยางไรก็ตาม นอกจากจัดเก็บภาษีแลว 
องคการบริหารสวนตําบลยี่สารยังไมสามารถมีบทบาทตอกิจกรรมของชุมชนเทาใดนัก และยัง
เปนองคกรที่แปลกแยกตอชุมชนยี่สารอยางเห็นไดชัด 

 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน กลาวไดวา การทํามาหากินของชาวบานยี่สารสัมพันธ
กับลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งชุมชน พัฒนาการของอาชีพที่สืบทอดกันมาแตดั้งเดิมจน
ปจจุบัน คือ การจับสัตวน้ํา ตัดฟนไมตางๆ เล้ียงกุงและปูทะเล ทํากิจการเกี่ยวเนื่องกับการทํา
ถานไมโกงกาง รับจางในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สวนผูที่มีการศึกษาสูงจะยายไปทํา
อาชีพตางๆ ภายนอก 

 การปลูกปาโกงกางเพื่อตัดทําถานท่ีบานยี่สาร กระทําอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลา
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๐ เปนตนมา โดยถือเปนสวนปาไมชายเลนเอกชนที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศ ซึ่งหลังการเผาจะไดถานคุณภาพดี ราคาสูงกวาถานทั่วไป โดยผลิตสงทั้งในเขต 
จังหวัดสมุทรสงคราม และกรุงเทพฯ  

 ธุรกิจการผลิตถานโกงกางทํากําไรอยางงามใหแกเจาของปาโกงกางและเจาของเตา
ถาน ไดแกผูอยูในครอบครัวที่เปนสมาชิกดั้งเดิมของชุมชน  นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากการที่
ชุมชนอยูในที่หางไกลจากตลาด ทําใหชาวบานไมมีแรงจูงใจใหตองบริโภคสิ่งของเครื่องใช หรือ
มีชองทางจับจายใชสอยมากนัก จึงเหลือเงินเก็บเปนจํานวนมาก 

 อาชีพอีกอยางหน่ึงแพรหลายในหมูบานก็คือ การขุดบอเลี้ยงกุง  โดยแตเดิม
ชาวบานดักจับกุงดวยวิธีธรรมชาติ  จนเมื่อประมาณ ๔๐ ปที่ผานมา ไดมีชาวบานทดลองนํา
วิธีการขุดบอเลี้ยงกุงจากเชื้อที่มีอยูในน้ําธรรมชาติ เชน กุงขาว หรือกุงแชบวย ซึง่ไดเหน็มาจาก
ทางภาคใต มาทําที่หมูบานและพบวาไดผลดีจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดยถางปา
ชายเลนบางสวนออกแลวขุดเปนบอเลี้ยงกุงในหมูบาน ซึ่งมีการทําอยูไมมากนัก 

 เมื่อราว พ.ศ.๒๕๒๔-พ.ศ.๒๕๒๕ การหาอยูหากินและอาชีพทําถานเริ่มส่ันคลอน 
เน่ืองจากความตองการพ้ืนที่ทะเลตมทํานากุงกุลาดํา เพ่ือการสงออกและใหคาตอบแทน
มหาศาลในระยะแรก แตสงผลเสียใหสภาพแวดลอมและพื้นที่สวนปาโกงกางถูกทําลายจนเหลือ
จํานวนไมมากนัก อีกทั้งความตองการของการใชถานไมคุณภาพดีมากแตมีราคาแพงเริ่มลด
ความตองการลงอยางตอเนื่อง เตาอบถานหลายแหงเริ่มปดตัวลง ปจจุบันยังคงมีเตาเผาหรือ
อบถานอยูเพียง ๓-๔ ราย เทานั้น  

 ความเฟองฟูของธุรกิจกุงกุลาดําในชวงป พ.ศ.๒๕๒๔–พ.ศ.๒๕๒๕ ตอเนื่องจนถึง 
ราว พ.ศ.๒๕๓๐ ไดนําความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงมาสูระบบเศรษฐกิจในบานยี่สาร 
เพราะมีการขุดบอตัดฟนไมเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมแบบปาชายเลนใหกลายเปนบอกุงอยาง

                                          
๘องคการบริหารสวนตําบลยี่สาร,  “แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยี่สาร 

ประจําป ๒๕๔๔,” ธันวาคม ๒๕๔๔. (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๐

มากมาย สงผลใหเกิดการขายที่ดินออกไปสูคนนอกชุมชนเปนจํานวนมาก โดยมีกลุมธุรกิจ
ใหญรายหนึ่งอาศัยชาวทองถ่ินเปนคนกลางกวานซื้อที่ดิน  

 นอกจากนี้ ชาวบานบางรายยังใหคนนอกพื้นที่เชาที่ทําบอกุงในลักษณะทําสัญญา
เปนรายป  ขณะที่ชาวบานอีกไมนอย ซึ่งขายที่ดินแกนายทุนไปจนหมดเนื่องจากหวังเงินกอน
ใหญ ก็ใชวิธีเชาบอกุงจากแหลงใดแหลงหน่ึงมาเปนที่ทํามาหากินไปเรื่อยๆ ปตอป ในจังหวะ
แหงการเปลี่ยนแปลงนี้ เปนชวงเวลาที่คนจากภายนอกเดินทางเขามาในหมูบานมากมายอยาง
ที่ไมเคยปรากฏมากอน 

 คนยี่สารจึงออกไปหางานภายนอก เกิดการโยกยายถิ่นฐานและมีอาชีพตางๆ ที่
หลากหลายมากขึ้น ลักษณะของระบบเศรษฐกิจของบานยี่สารผูกพันใกลชิดอยูกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน และเปนการผลิตสินคาขั้นปฐมภูมิเปนหลัก  ขณะเดียวกัน การ
ที่วิถีทางเศรษฐกิจของหมูบานเริ่มผูกพันเขากับระบบตลาดกลางของประเทศมากกวาเดิม ก็ได
ทําใหบุคคลภายนอกเขามามีความสัมพันธและครอบครองสิทธ์ิในทรัพยากรของทองถ่ินมากขึ้น 

 นอกจากอาชีพดังกลาว ยังมีชาวบานอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งไมมีที่ดินเปนของตนเอง  จึง
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป เชน เปนคนงานในกิจการโรงถาน บอกุง ฯลฯ พรอมไปกับ
ประกอบอาชีพเสริม เชน ทําประมงในเขตน้ํากรอย ทําหรือแปรรูปอาหาร หรือเปนคนกลางไป
รับซื้อของมาเรขายตามตลาดนัดของหมูบานและในรัศมีใกลเคียง และยังมีอีกบางสวนที่เปด
รานขายอาหาร  และของใชเบ็ดเตล็ดจําหนายอยูในหมูบาน 

 อยางไรก็ตาม การทําถานไมโกงกางยังไมถึงขั้นเลิกทํา แตอาจจะเปนเพราะความ
เคยชินตอการสงสินคาใหกับพอคาคนกลางที่เมืองหลวงมาตลอด โดยไมตองหาตลาดเองทําให
ไมรูความตองการที่แทจริงของกลุมผูใช ทั้งที่ ถานไมโกงกางคุณภาพดีเปนส่ิงที่มีความสําคัญใน
ตัวเองอยูแลว เพราะการใชกาซธรรมชาตินับวันมีแตจะหมดไป แตการใชพลังงานจากถานและ
ปลูกสวนปาไมโกงกางเปนเรื่องที่ยั่งยืนและไมมีวันหมดสิ้นตราบใดที่ยังมีพ้ืนที่ปลูกปาอยู 

 การทําถานของชาวยี่สารคือการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเพื่อใชประโยชนจาก
สภาพปาชายเลนทดแทนการเปนชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับการคาตั้งแตสมัยโบราณ แตสังคมที่
เปลี่ยนไปกําลังบีบใหชาวยี่สารคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหน่ึง เม่ือถาน
ไมโกงกางอาจไมใชคําตอบที่ทําใหชุมชนสามารถอยูรอดได 

 
ประวัติความเปนมาของบานยี่สาร 

 ประวัติศาสตรของบานยี่สารจําเปนตองใชหลักฐานตางๆ ประกอบกันเปนจํานวน
มาก เพราะเปนหมูบานขนาดเล็กและเปนสวนยอยของการศึกษาเชิงประวัติศาสตรในภาพรวม 
จึงขาดการบันทึกทางประวัติศาสตรทองถ่ิน การศึกษาจึงตองสรางเนื้อหาและเรื่องราวขึ้นจาก
ทั้งการศึกษาทางโบราณคดี หลักฐานเอกสาร และคําบอกเลา เพ่ือคนหาเรื่องราวเชิง
ประวัติศาสตรและเขาใจถึงพัฒนาการของบานยี่สารอยางรอบดานมากที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๑

 ชื่อของชุมชน “ยี่สาร” ซึ่งเปนชื่อเฉพาะที่นาจะมาจาก “ยี่สาน” นาจะเปนรองรอย
สําคัญที่บอกลักษณะการดํารงชีวิตของผูคนที่เคยอยูที่นี่ในอดีตได เพราะ “ยี่สาน” เปนการยืม
ภาษาอื่นมาใชเรียก “ตลาด” ซึ่งเปนที่ชุมนุมขายของหลากหลายประเภท แตในปจจุบันชื่อบาน
ยี่สารอยางเปนทางการใชตัวสะกด “ร” แทน “น” จากคําวา “ยี่สาน” ซึ่งมีความหมาย
กลายเปน “ยี่สาร” จึงเปนเหตุใหเกิดความพยายามหาความหมายของชื่อหมูบานไปตางๆ 
นานา   

 คําวา “ยี่สาน” หรือ “ยี่สาน” ในเอกสารบางที่ สันนิษฐานกันวา “ยี่สาน” นาจะมา
จากคําวา “ปสาน” ซึ่งแปลวา “ตลาด” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเทียบวามาจาก
ภาษาเปอรเซีย คือ “บาซาร” (bazaar) แปลวาตลาดที่ขายของแหง คําวาบาซาร ยังแพรหลาย
ไปใชอยูในหลายแหง ความหมายของบาซารที่ใชกันในภาษาอังกฤษหมายความถึงตลาดแบบ
ตะวันออกกลางที่มีถนนผากลางและมีรานคาที่ขายสินคาแปลกๆ หลายๆ อยางตอเรียงกันเปน
แถวหลายๆ รานตั้งอยูสองฝง หรือตลาดนัดที่มีของขายหลายๆ อยางรวมอยูดวยกัน  

 คําวา “ปสาน” เปนคําที่ปรากฏในศิลาจารึกกรุงสุโขทัยหลักที่ ๑ ดานที่ ๓ บันทัดที่ 
๑-๓ ใชคูกับตลาด “เบ้ืองตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท  มีปา
หมากพราว ปาหมากกลาง มีไร มีนา มีถ่ินถาน มีบานเล็กบานใหญ”๙ สวนคําวา “ปา” ใน
จารึกสมัยสุโขทัยและเอกสารสมัยอยุธยา ใชเรียกยานหนึ่งที่มีของขายอยางเดียวกันมากๆ   

 ในภาษาเกาซึ่งพบทั่วไปจากเอกสารและจดหมายเหตุความทรงจําตางๆ มักใชคําวา 
“ตลาดปสาน” บาง “ตลาดยี่สาน” บาง หรือ “พะสาน”, “ยิสาร”, “ยี่สาน” อยางไรก็ตาม มัก
ใชคําวา ปสานหรือยี่สาน เปนคําควบกันไปกับคําวาตลาด แสดงถึงสถานที่ประชุมคนตั้งราน
หรือบานเรือนคาขายกันอยูเปนจํานวนมาก เมื่อคนเอกสารสมัยอยุธยาในกฎหมายตราสาม
ดวงปรากฏคําวา ยี่สารหรือยิสาร เปนตําแหนงที่ไมเก่ียวของกับความหมายที่แปลวาตลาดอยู
หลายแหง เพราะขึ้นอยูกับกรมกองตางหนาที่กันไป และในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 
พระอัครชายาของเจาฟากุงหรือเจาฟาธรรมธิเบศรฯ ในตําแหนงวังหนา คือเจาฟาสุดาวดีไดรับ
การสถาปนาขึ้นเปน กรมขุนยิสารเสนี คําวายี่สารในการออกเสียงตางๆ จึงเปนคําเกาและมี
ความหมายเปนที่เขาใจรวมกันในสมัยโบราณ 

 จากหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งทําการขุดคนเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ โดย
มูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ ในพื้นที่อยูอาศัยของชาวยี่สารมาแตเดิมซึ่งเปนเนินดินขนาดใหญสูง
กวาพ้ืนที่รอบๆ ราว ๒-๓ เมตร ขนาดราว ๓๐ ไร เริ่มจากเชิงเขาดานทิศใตของเขาโอบลอมไป
จนถึงโรงเรียนประถมจนจรดคลองยี่สารตรงขามปากคลองหลวงหรือบริเวณศาลาพระ
ปาลิไลยก รวมเอาบริเวณที่เรียกวา “อูตะเภา” หลังวัดเขายี่สารในปจจุบันไวดวย เห็นไดชัดวา
เนินดินเกิดจากการกระทําของมนุษยเพราะเนื้อดินประกอบขึ้นจากอินทรียวัตถุที่เกิดจากการ
                                          

๙กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑ จารึกกรุงสุโขทัย (พระนคร: โรงพมิพครุุ
สภาพระสุเมรุ, ๒๕๑๕), ๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๒

ตั้งบานเรือนอยูอาศัย ผิวดินพบเศษภาชนะดินเผารูปแบบตางๆ มีอยูกระจัดกระจายคอนขาง
หนาแนนทั่วทั้งเนินจนถึงริมนํ้า สรุปไดวามีการอยูอาศัยของผูคนโดยตลอดตั้งแตเม่ือราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงปจจุบัน ในชวงเวลาไมต่ํากวา ๗๐๐-๘๐๐ ป โดยไมขาดตอนหรือมีการทิ้ง
รางแตอยางใด รูปแบบชีวิตแทบไมมีการเปลี่ยนแปลงเทาใดนัก นอกจากในระยะแรกและระยะ
ทายสุด  

 จากสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยใหการอยูอาศัยเปนไปอยางสะดวกสบาย ไม
สามารถผลิตอาหารสําคัญ เชน ขาว ไดดวยตนเอง ไมมีน้ําจืดใช แตมีการปรับตัวกับเขากับ
สภาพแวดลอมไดดี ใชภาชนะขนาดใหญและจํานวนมากในการเก็บรักษาน้ําจืด ใชการ
แลกเปลี่ยนวัตถุดิบเพ่ือนํามาแปรรูปแลวขายออกไปอีกตอหนึ่ง จนสามารถตั้งหลักแหลงอยาง
ถาวรอยางตอเนื่องและยังเปนชุมชนที่ร่ํารวยเมื่อพิจารณาจากของเครื่องใชและศาสนสถาน
ประจําชุมชน เหตุผลดังกลาว จึงทําใหยี่สารในอดีต คือชุมชนที่เติบโตและดํารงอยูมาดวย
การคาอยางแทจริง 

 การเปลี่ยนแปลงในเสนทางการคาขามคาบสมุทร ซึ่งเปนผลมาจากการเสียกรุงครั้ง
ที่ ๒ และการคาสําเภาเลียบชายฝงที่เปลี่ยนมาเปนการตอเรือกําปนและเรือกลไฟ ทําให
ความสําคัญของเมืองเพชรบุรีหมดไป กลายเปนสถานที่ตากอากาศของพระมหากษัตริย กุฎมพี 
และชาวตางชาติ ทําใหยี่สารที่อยูในเสนทางระหวางแมกลองและเพชรบุรีหมดความสาํคญัลงไป
ดวย  

 นอกจากนี้ การคาในชวงตนรัตนโกสินทรมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนเห็น
ไดชัดวาเปนการคาเพื่อการผลิตแบบสงออกอยางเขมขนหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ สินคาเพื่อการสงออกสวนใหญผลิตที่หัวเมืองแถบตะวันตก 
เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี นั่นคือ ออยเพื่อทําน้ําตาลทราย ยาสูบ ขาว 
เน่ืองจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเหลานี้ ซึ่งชุมชนยี่สารไมไดมีสวนรวมกับการคา
อยางเขมขนดังกลาว   

 แมจะมีการขุดคลองบางลี่และคลองลัดยี่สาร ที่ติดตอกับคลองดําเนินสะดวกและ
คลองภาษีเจริญสะดวกแกการคมนาคมขนสงผลผลิตจากเพชรบุรีสูภายนอกก็ตาม แตก็เปนไป
ในชวงเวลาสั้นๆ ราวสามสิบกวาป เพราะทางรถไฟกรุงเทพฯ-เพชรบุรีไดทําหนาที่นี้แทนแมน้ํา
ลําคลองตางๆ ในอดีตแลว๑๐  
                                          

๑๐มีขอความเปดคลองบางลี่และคลองลัดยี่สารวา “เปดคลองยี่สาน (แต
สมุทรสงครามไปเพชรบุรี)” เม่ือ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๑๒ ใชเวลาขุดทั้งส้ินราว ๘ เดือน 
เสร็จในปแรกในการขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ประชุม
พงศาวดารเลมที่ ๑๐ (ภาคที่ ๑๒) จดหมายเหตุของหมอบรัดเล (พระนคร: องคการคาของครุุ
สภา, ๒๕๐๗), ๓๔. สวนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรีเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖  ชวงเวลาหาง
กันราว ๓๔ ป   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๓

 บานยี่สารไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยตลอด จนเมื่อความเปน
ชุมชนการคาที่ถนัดในการแปรรูปและสงขายสินคาตางๆ ไมสามารถทําไดอยางดีเทาในอดีต 
เพราะมีคูแขงสินคาประเภทเดียวกันจากชุมชนอื่นที่อยูใกลเมืองหลวงและสะดวกในการ
คมนาคมมากกวา อีกทั้งไมสามารถแขงขันกับชุมชนที่อยูรอบๆ การคาของคนยี่สารที่ชํานาญ
การแปรรูปสินคาทะเลนําไปขายที่เมืองหลวงจึงไมนาจะเปนกิจการที่รุงเรืองอีกตอไป เพราะ
การคมนาคมขนสงที่สะดวกขึ้นทําใหการติดตอระหวางชุมชนชายทะเลที่แปรรูปอาหารทะเล
แหงแหงอื่น อยูในระยะทางใกลเมืองหลวงกวายี่สารเปนอยางมาก และสืบเนื่องจากการ
หลั่งไหลเขามาของชาวจีนโพนทะเลหลังรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสินจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 
๑๑๑ ซึ่งชุมนุมตั้งหลักแหลงอยูตามบริเวณเมืองทาตางๆ ทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของอาว
ไทย นาจะเปนสวนสําคัญในการผลิตสินคาอาหารทะเลแหงและสงจําหนายไดดีกวา เชน 
ศูนยกลางการคาที่แมกลอง ทําใหอาชีพทางการคาเปลี่ยนเปนการหาอยูหากิน ทําประมงหา
กินตามลําน้ําลําคลองซึ่งเปนเขตน้ํากรอยที่อุดมสมบูรณแลกเปลี่ยนกับส่ิงของจําเปนจาก
ภายนอก โดยไมสามารถเพาะปลูกพืชผักผลไมอะไรได และอีกส่ิงหน่ึงคือ สงฟนเขาเมืองหลวง
เหมือนๆ กับชุมชนในเขตทะเลตมทํากันทั่วไป๑๒

                                         

  
 จนความรุงเรืองเนื่องมาจากการเปนชุมชนการคาคอยๆ เลือนหายไปจากความทรง

จําของผูคนทั้งที่อยูในยี่สารและผูคนทั่วไป จนไมหลงเหลือแมแตรองรอยของคําบอกเลาสืบตอ
กันมา จะมีก็เพียงหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตรเทานั้น 

 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชนยี่สารในอดีต เมื่อวิเคราะหจากหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร เห็นไดชัดวาสัมพันธอยูกับเศรษฐกิจการตลาด การแลกเปลี่ยน
ซื้อขายทรัพยากรในทองถ่ินกับชุมชนภายนอก  

 การทํามาหากินของชุมชนยี่สารจึงอาศัยการหากินเลี้ยงชีพแบบพอเพียง เชน การ
ตัดฟนไมเบญจพรรณขายใหแกชาวบานที่เผาปูนแดงที่ราชบุรี คนตมหอยแมลงภูตามแถบ
ชายฝง หรือพวกเคี่ยวน้ําตาลจากในสวน  จนกระทั่งคนยี่สารเกาๆ ยังจําคําของบรรพบุรุษของ
ตนไดวา “คนที่มีหนทางก็ขยับขยายออกไปอยูที่อื่น สวนคนที่ยังอยูก็คือคนไมมีที่ไป”๑๓ 
จนกระทั่งเม่ือราวกอน พ.ศ.๒๔๘๐ ผืนปาชายเลนที่ชาวบานตัดฟนจากปาธรรมชาติสงขายเปน

 
๑๑ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตรเชิง

วิเคราะห (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๙). 
๑๒ในเอกสารของครอฟอรด เมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ 

วาบานยี่สารสงฟนเขาไปที่กรุงเทพฯ เปนหลัก และในนิราศตางๆ ก็กลาวถึงหมูบานในเขต
ทะเลตมแถบคลองมหาชัยหลายแหงมีอาชีพทางทําฟน, John Crawfurd, Journal of an 
embassy to the courts of Siam and Cochin China (London: Oxford University Press, 
1967), 436-455. 

๑๓สัมภาษณ เหนิ ออนอุระ, ชาวบานยี่สาร, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๔

อาชีพหลัก เริ่มใชเปนพื้นที่ปลูกปาไมโกงกางเพื่อเตรียมการอบหรือเผาถาน โดยนําเทคนิคการ
สรางเตาและการอบไมโกงกางมาจากชางจีนจากจังหวัดตรัง ซึ่งเปนเทคนิคการอบไมที่ใชกันใน
แถบจีนและญี่ปุน จนมีการสะสมซื้อหาที่ดินขึ้นเรื่อยๆ กลายเปนอาชีพสําคัญของชาวยี่สาร
ตั้งแตบัดนั้นจนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดการสรางงานภายในชุมชน เชน การเปนเจาของเตาเผา 
รับจางหาฝกโกงกางเพื่อขยายพันธุ รับจางตัดไมโกงกาง รับจางปลูกฝกโกงกาง การถางวัชพืช 
การตัดไม การกะเทาะเปลือกไมและตัดเปนทอน รับจางเรียงไมในเตา การลําเลียงถานออก
จากเตา การบรรจุเพ่ือขนสง การลําเลียงขึ้นพาหนะขนสง การจัดสง เหลานี้ลวนตองอาศัย
แรงงานภายในชุมชนจํานวนมากทั้งส้ิน เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ มีอยูถึง ๗ แหง๑๔ แตปจจุบันยังคงมี
เตาเผาหรืออบถานอยูเพียง ๓-๔ ราย เทานั้น 

 ในปจจุบัน อาชีพที่นิยมทํากันอีกอยางคือการขุดบอเลี้ยงกุง กอนการเขามาของ
ความนิยมในการเลี้ยงกุงกุลาดําและนายทุนที่เขามากวานซื้อที่ ชาวบานเลี้ยงกุงแชบวยซึ่งไม
สงผลเสียตอสภาพแวดลอมมากนัก  

 จังหวัดสมุทรสงครามไมมีพ้ืนที่สงวนแหงชาติ เพราะไดถูกเพิกถอนตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๐๑ ในขณะนั้นสภาพพื้นที่ปาชายเลนยังคงอยูอยางหนาแนนตามสภาพพื้นที่ปาไมเดิม แต
ถือครองกรรมสิทธิโดยราษฎรในทองที่  หลังจากนั้น ราว พ.ศ.๒๕๒๗-พ.ศ.๒๕๓๒ ปาชาย
เลนกลายเปนนากุงกุลาดํา และไดสงผลตอสภาพแวดลอม การทํามาหากิน และการติดตอกับ
ชุมชนภายนอกแกชุมชนยี่สารอยางมาก พ้ืนที่ปาชายเลนหายไปอยางรวดเร็วมากกวาครึ่งหน่ึง
ของพ้ืนที่ ทั้งยังถูกทิ้งรางในชวงที่การทํานากุงตกต่ํากลายเปนปญหาวิกฤตทางสภาพแวดลอม
อยางยิ่ง ในปจจุบันชาวยี่สารรุนหนุมสาวเลือกอาชีพอื่นๆ ที่ไมใชการทําถานหรือนากุง ทําให
เกิดการโยกยายที่อยูอาศัยหรือออกไปทํางานตางพ้ืนที่มากกวาเดิม  

                                         

 เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง เนื่องจากผลของการทํานากุงกุลาดํา
และการกวานซื้อที่ดินจากนายทุนภายนอก กอนป พ.ศ.๒๕๐๐ ปาชายเลนมีจํานวนราว ๘๓,
๙๐๐ ไร หลังจากนั้นจึงถูกทําลายเพื่อทํานากุงกุลาดํา ทําใหเหลือปาเดิมอยูประมาณ ๙๐๐ ไร 
และจังหวัดไดทําโครงการปลูกปาชายเลนขึ้นใหม ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓ เปนตนมา ปจจุบันมีปา
ชายเลนประมาณ ๓,๐๐๐ ไรเศษ๑๕  อยางไรก็ตามมีการประมาณกันในปจจุบันวา ที่ดินกวา ๔๐ 
% ในตําบลยี่สารซึ่งเปนนากุงที่รางและยังเชาทําตกอยูในมือของนายทุนที่เปนเจาของบริษัท
กระทิงแดง๑๖ ไดสงผลถึงระบบทางสังคมและวัฒนธรรมอยางชัดเจน 
 

 
๑๔วาสนา กุลประสูต, “หมูบานในปาโกงกาง,” อนุสารอ.ส.ท. ๑๗, ๗ (กมุภาพนัธ 

๒๕๒๐) : ๒๔.  
๑๕[online], accessed May 2001. Available from http : // 
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๒๕

ระบบความเชื่อ ประเพณ ีและพิธีกรรม 
 ระบบความเชื่อของบานยี่สาร ตั้งแตในอดีตจนเมื่อกวา ๓๐ ป มานี้ กลาวไดวาพุทธ

ศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาตางดําเนินควบคูกันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต
เริ่มแรกจนกระทั่งปจจุบัน สวนประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อในชุมชนยี่สารมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระแตละเดือนรวมถึงในโอกาสตางๆ ซึ่งแบงแยกอยางชัดเจน คือ พิธีที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และพิธีที่เกี่ยวของกับคุณปูศรีราชา 

 พิธีกรรมทางพุทธศาสนามักจะเกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญตางๆ ที่ระลึกถึงพระพุทธเจา 
ชาวบานจะมีสวนรวมเชนทําบุญตักบาตร เขาวัดฟงธรรม ความเครงครัดตอประเพณีในพุทธ
ศาสนาเสื่อมลงตามลําดับ แมในอดีตพระสงฆในวัดเขายี่สารจะเปนผูนําของชุมชนที่สําคัญ
เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่ปดและติดตอกับโลกภายนอกไดยาก ตั้งแตปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนตนมา สภาพสังคมของภาคกลางโดยทั่วไปเกิดโจรผูรายชุกชุม อันตรายที่อาจเกิดจากโจร
ผูราย ตลอดจนความเจ็บไขไดปวยการรักษาโรคจึงตองพึ่งของขลังและความรูจากพระอยูเสมอ 
ดังน้ัน หลวงพอลายและหลวงพอกลอย อดีตเจาอาวาสวัดเขายี่สารจึงมีชื่อในเรื่องไสยศาสตร
และยาสมุนไพร ซึ่งสนองตอบไดอยางดีกับสภาพสังคมของบานยี่สารในสมัยนั้น 

 สวนประเพณีเก่ียวกับชีวิตที่คุณปูศรีราชาจะมีสวนในชีวิตของชาวบานแทบทุกระยะ
ตั้งแตเกิดจนตาย และในชวงวิกฤตของชีวิตระยะตางๆ ดังน้ัน จึงจะกลาวถึงระบบความเชื่อใน
บานยี่สารที่แบงเปน ๒ สวนคือ ระบบความเชื่อทางพุทธศาสนาที่มีวัดเขายี่สารเปนศูนยกลาง 
และระบบความเชื่อเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา 

 
วัดเขายี่สารและโครงสรางทางกายภาพ 

 เม่ือเดินทางเขาสูชุมชนยี่สาร ส่ิงที่เห็นเดนชัด คือ เขายี่สารและวัดเขายี่สารซึ่งสราง
อยูบนเขามีลักษณะทางศิลปกรรมที่งดงามโดดเดน นับเปนศูนยรวมทั้งทางกายภาพและจิตใจ
ของคนยี่สารตลอดมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน ตามประวัติของวัดกลาววาสรางในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจาเสือ ราว พ .ศ.๒๒๔๖ ไดรับการบูรณะครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ แหงกรุง
รัตนโกสินทร ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตอยางไรก็ตาม จากการขุดคนหลุมทดสอบทางโบราณคดีเชิงเขายี่สาร
พบวามีเศษกอนอิฐจากการกอสรางอาคารปะปนอยูในชั้นดินตั้งแตชั้นการอยูอาศัยระดับแรกๆ 
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ แลว 

 นอกจากนี้ บริเวณบานยี่สารยังมีวัดรางอีกแหงหน่ึง ชาวบานเรียกกันวา “วัดนอย” 
อยูฝงตรงขามกับเขายี่สารโดยมีคลองบางอีทอนคั่นในพื้นที่ลุม มีน้ําขังบางสวนใกลกับที่ตั้งของ
ศาลคุณปูหัวละมาน ปจจุบันยังคงเหลือซากฐานใบเสมา ใบเสมาทําจากหินทรายขนาดยอม
กวาบนวัดเขายี่สาร ไมมีลวดลายมากนัก เสาอาคารไม และแนวอิฐอยูเล็กนอย  

 พ้ืนที่ของวัดเขายี่สารเปนจุดศูนยกลางทางความเชื่อและสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา รวมทั้งเปนจุดศูนยกลางของชุมชน ซึ่งชาวบานจะมาพบปะและทําบุญรวมกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๖

ในวันพระและงานประเพณีสําคัญในรอบป มีการตั้งบานเรือนอยูรอบๆ ศาสนสถานสราง
ลดหลั่นเปนลําดับตามความสําคัญและหนาที่การใชงาน ซึ่งมีจังหวะของความงามที่เห็นชัดวา 
มีการวางแผนการใชพ้ืนที่ในการสรางศาสนสถานบนเขาไวอยางลงตัวและนาจะเปนการ
วางแผนในคราวเดียวกัน เพราะมีการกําหนดตําแหนงของศาสนสถานตามแนวยาวของเขา 
ตามลักษณะหนาที่และความสําคัญของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ มีทางขึ้นเขาที่สะดวกแกชาวบานรอบๆ 
เขาที่จะขึ้นไดถึงสามทาง 

 พระวิหารเปนประธานบนจุดสูงสุด ต่ําลงมาคือกลุมเจดียและลานที่ปรับเรียบเพื่อ
สรางศาลาพระฉันหรือศาลาทําบุญ ในอดีตผูคนตองขึ้นเขาไปนั่งรอทําบุญเลี้ยงพระที่ศาลาบน
เขาทุกครั้ง จะใชพ้ืนที่บริเวณลานทําบุญซึ่งอยูในระดับระหวางทางขึ้นไปสูพระวิหารและทางเดนิ
ลงไปสูโบสถเปนที่ชุมนุม ลานทําบุญเคยมีศาลาทรงไทยที่เปนอาคารเปดโลง ตั้งอยู ๓ หลัง 
สําหรับชาวบานในจะใชทางขึ้นและศาลาทางทิศตะวันตก สวนชาวบานนอกจะใชทางขึ้นและ
ศาลาทางทิศเหนือ ตรงกลางมีแทนเปนแนวยาว ๓ แทน สําหรับวางบาตรและสํารับกับขาวของ
ผูที่มาทําบุญ การทําบุญบนเขามายกเลิกภายหลังที่ไมมีลูกศิษยวัดชวยยกสํารับกับขาวขึน้ลงเขา
แลว ลําดับตอมาคือโบสถ ต่ําจากโบสถคือ หอไตรซึ่งอยูในเขตของสงฆ  

 แตเดิมวัดเขายี่สารมีพระสงฆซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของผูคนในชุมชน เทาที่จดจํากัน
ไดคือ  “หลวงพอลาย” เจาอาวาสองคแรกที่ไดรับการบันทึกและจดจํานาจะอยูในสมัยรัชกาลที่ 
๔-๕ (กอน พ.ศ.๒๔๒๗–พ.ศ.๒๔๕๕) เปนพระที่นําชาวบานไปชวยกันขุดคลองขุดยี่สาร ซึ่งยัง
เปนที่กลาวถึงของชาวบานมาจนปจจุบัน ทั้งยังเปนผูมีวิชาอาคมตลอดจนมีวาจาศักดิ์สิทธ์ิ 
“หลวงพอกลอย” (พ.ศ.๒๔๕๙–พ.ศ.๒๕๐๓) เปนเจาอาวาสที่ชาวบานจดจําและนับถือมาก
เพราะเปนพระที่มีเมตตาสูงรักเด็กๆ ชาวบานเรียกทานวา “คุณพอ” ลูกอมและลูกยาของทาน
เชื่อวาอยูยงคงกระพัน หลวงพอกลอยเปนหมอยาดวย ยาที่ทานทําขึ้นและมีชื่อเสียงคือ ยาคุณ
พระซึ่งทําดวยไพลเปนสวนประกอบหลักและมีมากบริเวณบานยี่สาร ทั้งสองรูปนับเปนพระสงฆ
ที่มีชื่อเสียงทางดานไสยศาสตร การรักษาโรค และมีวิชาในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังตางๆ 
พระสงฆทั้งสองรูปนี้จึงมีบทบาทและไดรับการเคารพยกยองจากคนในชุมชนอยางสูง เน่ืองดวย
ความสามารถดานคาถาอาคม เครื่องรางของขลังและการรักษาโรคสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชนไดเปนอยางดี แมในปจจุบันก็ยังมีชาวบานที่ยังกลาวและยังมีการเก็บ
รักษาเครื่องรางของขลังที่ทานเคยปลุกเสกเอาไวสมัยที่ยังมีชีวิตอยู เพ่ือเปนสิริมงคลตอตนเอง
และครอบครัว สวน “อาจารยยิ้มและอาจารยนอม” ไมทราบแนชัดวาอยูในสมัยใด แตเปน
อาจารยที่อยูในวัดเขายี่สารที่เกงทางหนังสือ ชาวบานจึงจดจํากันได 

 ชาวบานยี่สารจัดทํารูปหลอโลหะขนาดเหมือนจริงของพระสงฆที่เปนที่เคารพบูชา
เอาไว และนําออกใหชาวบานสรงน้ําในวันพิเศษตางๆ หรือในวันสมโภชนคุณปู ก็จะนํามาตั้ง
เปนรูปเคารพใหชาวบานปดทองไหวพระพรอมๆ กันไปดวย 

 พระครูสมุทรวิสุทธิคุณ (ผิน วิสุทโธ) เจาอาวาสองคปจจุบัน เปนชาวบานโปงแตมา
อยูวัดเขายี่สารแตเด็กและบวชเรียนอยูที่นี่ จนเปนเจาอาวาสเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ จนถึงปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๗

 บริเวณวัดมีศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีความงดงามและมีคุณคาทางศิลปกรรม
จํานวนมาก  ไดแก 

 “พระวิหาร” เปนประธานของวัด ภายในพระวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จําลองสี่รอย มีศาลาเครื่องไมขนาดเล็กที่มีหนาบันงดงามมากครอบอยู ดานในสุดประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่สําคัญคือ แมวามีการบูรณะอาคารวิหารมาหลายครั้งแตยังคงรักษา
บานประตูไมแกะสลัก ๒ บาน สันนิษฐานวานาจะเปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย บานหนึ่ง
แกะตัวลายทรงพุมขาวบิณฑเปนแกนกลางขมวดลายเปนชอหางโตแบบเดียวกับที่บานประตู
วิหารนอยวัดหนาพระเมรุ อีกบานหนึ่งทําเปนลายสานแบบตะแกรง มีลายสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบ
สองอยูตรงกลาง และใสลายดอกจันทนไวกลางลายสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสองอีกทีหนึ่ง  

 “พระอุโบสถ” อาคารกออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไมมุงกระเบื้อง มีการซอมแซม
อาคารเมื่อไมนานมานี้ ภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเขียนขึ้นใหมแตยังไมเสร็จ ที่บาน
ชองหนาตางซึ่งมีดานละ ๕ ชอง ดานนอกเขียนลายลงรักปดทองเปนของซอมแซมใหม สวน
ดานในเขียนภาพจิตรกรรมเปนรูปแบบตัวนิยายในพงศาวดารจีนซึ่งมีชื่อเขียนกํากับเปน
ภาษาไทยอยูทั้งสองบาน เพ่ิงสืบคนไดวามาจากวรรณคดีเรื่องหองสิน นาจะมีความสัมพันธกับ
พงศาวดารจีนที่แปลออกมามากในราวสมัยกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ โดยมีสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนแมกองอํานวยการแปลและหมอบรัดเลเปนผูพิมพ
เผยแพรที่รอบนอกพระอุโบสถ มีเสมาหินทรายแดงปกคูอยูโดยรอบ เปนเสมาในศิลปะแบบ
อยุธยาที่แพรหลายอยูทั่วไปในเขตสมุทรสงครามและเพชรบุรี  

 “ศาลาพระปาเลไลยก” กลาววาสรางสมัยหลวงพอเชยเมื่อราวปลายรัชกาลที่ ๕ 
ตั้งอยูบริเวณดานลางติดกับทาน้ําของวัด ศาลาหลังเกาเคยมีแผนไมที่คอสองเขียนภาพ
จิตรกรรมเรื่อง “ปฐมสมโพธิ” และมีรายชื่อผูบริจาคเพื่อเขียนภาพนี้ซึ่งเปนบรรพบุรุษของ
ชาวบานยี่สารเปนหลักฐานไวดวย นาจะเขียนขึ้นเมื่อ ศก ๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ.๒๔๕๔ ซึ่งเปนปที่
สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ปจจุบันเก็บรักษาจัดแสดงไวใน
พิพิธภัณฑทองถ่ินบานยี่สาร บริเวณรอบๆ ศาลา ชาวบานเลาวา เคยมีชิ้นสวนของพระพุทธรูป
หินทรายตกเกลื่อนตามพื้นมากมาย ทั้งนํ้าเซาะตลิ่งและมีคนหยิบไปบาง หลักฐานสําคัญจึง
คงเหลืออยูสวนของเศียรพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็ก มีเรียวพระมัสสุเหนือริมฝปาก ซึ่ง
นาจะเปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนตน 

 “เจดียราย” ตั้งอยูหลายแหง เชน ดานหนาและหลังพระวิหาร เจดียกออิฐถือปูน
ทรงระฆังยอมุม ฐานเจดียซอนกันหลายชั้น และยังมีเจดียรูปทรงปรางคยอมุมไมสิบสอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๘

ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ๑๗ กลาววานาจะสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ ซึ่งพองกับ
การบูรณะครั้งใหญของวัดเขายี่สาร ตามประวัติของวัด 

 “ศาลาพระฉันหรือศาลานั่งฉัน” เปนอาคารเปดโลง หลังคาเครื่องไมมุงกระเบื้อง 
พ้ืนไมที่ยกสูงข้ึนพอประมาณ สําหรับเปนที่สําหรับพระสงฆนั่งฉันภัตตาหารในงานทําบุญ ซึ่ง
ผูคนจะขึ้นมาทําบุญบนเขาตามศาลานี้ ศาลาพระฉันเปนรูปแบบวิธีการทําบุญที่ใชศาลาโลง
ลานดานหนามีแถวยาวกออิฐฉาบปูนที่วางสํารับอาหาร อันเปนที่นิยมกันทั่วไปในบริเวณชุมชน
ใกลเคียงแถบเพชรบุรีและสมุทรสงคราม ในอดีตเคยมีศาลานั่งฉันอยูถึง ๓ หลัง ปจจุบันเหลือ
เพียงหลังเดียว 

 “หอไตร” เปนท่ีเก็บรวบรวมคัมภีรทางศาสนาจํานวนมากที่ควรคาแกการอนุรักษ 
ทั้งยังมีผาพิมพหอคัมภีรตั้งแตสมัยอยุธยาที่นําเขามาจากอินเดีย และผาทอลายตางๆ คัมภีร
ทางศาสนาและชาดกเรื่องตางๆ ที่ลงศักราชไวเกาที่สุดคือ พระวินัยปฎก อักษรขอม ภาษาบาลี 
พ.ศ.๒๒๐๐ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณฯ แหงกรุงศรีอยุธยา มีขอสังเกตวา คัมภีร
ใบลานเหลานี้เขียนที่คัดลอกอุทิศใหแกพุทธศาสนาโดยศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกา บางชิ้นที่
สมบูรณยังคงความงาม เชน คัดลอกดวยลายมือที่สวย ใชไมประกับแกะลวดลายตางๆ ทาชาด
และปดทอง เปนตน เห็นไดชัดวาการอุทิศสรางคัมภีรดังกลาว มีความถี่มากในชวงสมัยสมเด็จ
พระนารายณฯ ลงมาจนถึงสมัยเสียกรุงและตั้งแตเริ่มกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมาจนถึงรัชกาลที่ 
๕ เปนสวนใหญ และยังพบวามีบางเลมที่คัดลอกในชวงสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยรัชกาลที่ ๖ 
ดวย  ดานลางของหอไตรเปนที่เก็บรักษาโพลหรือโองใสน้ําขนาดใหญ ภาชนะเนื้อแกรงและ
เคลือบสีน้ําตาลซึ่งนาจะมีแหลงผลิตจากจีน 

 “ศาลาตั้งศพ” เปนอาคารไมทรงไทยขนาดใหญ ผนังเปดโลงทั้งส่ีดาน หลังคา
เครื่องไมมุงกระเบื้องกาบกลวย บริเวณคอสองเขียนภาพจิตรกรรมบนพื้นไมเรื่องพระมาลยัตอน
เสด็จเมืองสวรรคและนรก มีตัวหนังสือระบุชื่อขุมนรกตางๆ นาเสียดายที่ถูกเขียนเพิ่มเติมอยาง
ไมระวังจนทําใหภาพเสียหายเมื่อราว พ.ศ.๒๕๐๐ ศาลาธรรมสังเวชใชเปนที่ตั้งศพกอนทําพิธี
เผา เคลื่อนยายมาจากที่ตั้งเดิมซึ่งอยูบริเวณดานหนาวัดทางขึ้นเขา สภาพในปจจุบันคอนขาง
ทรุดโทรม เน่ืองจากไมมีการใชงานแลว ปจจุบันชาวบานสรางศาลาตั้งศพหลังใหม และเรียกวา 
“โรงทึม” ซึ่งเปนคําเดียวกับที่ชาวมอญเรียกศาลาสวดศพเชนกัน  

 “ศาลาการเปรียญ” อาคารทรงไทยขนาดใหญสองชั้น ปกติใชสําหรับอยูวัดของคน
เฒาคนแกในหมูบาน ปจจุบันไดดัดแปลงเพิ่มเติมทั้งสองชั้น เพ่ือใชเปนอาคารพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินของชุมชนและเปนที่ประชุมเม่ือมีงานกิจกรรมของพิพิธภัณฑ 

                                          
๑๗สัมภาษณ ศาสตราจารย ดร. สันติ เล็กสุขุม, นําชมโบราณสถานในงานสัมมนา

เชิงปฏิบัติการภูมิภาคสัญจรครั้งที่ ๑ เรื่องพิพิธภัณฑทองถ่ินชุมชนยี่สาร ที่วัดเขายี่สาร ๒๔ 
กันยายน ๒๕๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๒๙

 “รูปปนเจาแมกวนอิม” เริ่มมีการผลักดันใหเจาอาวาสวัดเขายี่สารสรางรูปปนเจา
แมกวนอิมจากผูมีทุนทรัพยจากภายนอกในป พ.ศ.๒๕๔๒ บริเวณเนินดินหลังเขาใกลฮวงซุย 
เปนผูมีความนับถือคุณปูศรีราชาและมารวมพิธีกรรมของชุมชนและไดรับความเกรงใจจากเจา
อาวาส โดยใหเหตุผลวาเปนการดึงดูดผูคนตางถ่ินใหเขาวัดมากขึ้น หลังจากมีศาลเจาแม
กวนอิมชาวบานจากทั้งในและนอกหมูบานเขามาจุดธูป นําดอกไมมาบูชา เพ่ือขอโชค ขอใหถูก
หวย เปนตน อยางไรก็ตาม คนยี่สารบางสวนไมเห็นดวยและไมศรัทธาตอความเชื่อดังกลาว 

 
คุณปูศรีราชาหรือหลวงพอปูศรีราชา 

 ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ “หลวงพอปูศรีราชา” หรือที่ชาวบานยี่สารเรียกกันวา  “คุณ
ปู” เปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําทองถ่ิน มีผลตอการยึดเหน่ียวจิตใจของผูคนไดมากกวาหรือพอๆ กบั
ความเชื่อมั่นทางพุทธศาสนา เพราะชาวบานเชื่อวาคุณปูศรีราชาคือส่ิงคอยปกปองคุมครอง
หมูบานใหแคลวคลาดจากภัยอันตรายตางๆ  

 ในทองถ่ินแถบนี้จะใชสรรพนามนําหนาวา “คุณ” สําหรับผูที่เปนที่เคารพนับถือ 
เชน ใชเรียกสรรพนามของพระสงฆที่เปนเจาอาวาสหรืออาจจะออนอาวุโสกวาแตใหความ
เคารพในวัตรปฎิบัติวา “คุณตามดวยชื่อ เชน คุณผิน คุณคม เปนตน”  เรียกยายวา “แมคุณ” 
เรียกเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําศาล (เชนที่บางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี) วา 
“คุณพอฮุดโจว” เรียกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิของเมืองแมกลอง หลวงพอวัดบานแหลม วา “คุณ
พอวัดบานแหลม” รวมทั้งที่ยี่สารก็เรียกส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในชุมชนดวยความเคารพวา “คุณปูศรี
ราชา”  

 ในอดีต เน่ืองจากยี่สารอยูในเขตหางไกลจึงเปนแหลงหลบซอนของพวกชุมโจรดังๆ 
หลายกก๑๘ เลากันวา ครั้งหน่ึงโจรกลุมหนึ่งจะเขาปลนบานยี่สาร ชาวบานเตรียมตัวพรอมกับ
บนบานใหคุณปูชวยเหลือ ทําใหโจรไมสามารถเขาปลนได แมบริเวณน้ีจะเปนแหลงกบดานของ
ชุมโจร แตบานยี่สารไมเคยถูกเขาปลนแมสักครั้งเดียว   

                                          
๑๘ที่ชาวบานจดจําได คือ ชุมโจรบานกอไผ  โจรเหลานี้มักข้ึนลองเที่ยวปลนชาวบาน

ตามลําน้ําสายเล็กสายใหญราวๆ กอน พ.ศ.๒๕๐๐ โดยเฉพาะเรือเมลจากแมกลองไปราชบุรี 
และชุมชนที่อยูตามทางน้ําสายตางๆ โจรเหลานี้เขามาหลบซอนใกลๆ กับบานยี่สารเพราะเปน
บริเวณหางไกล ภายหลังถูกตํารวจปราบปรามจนหมด นอกจากนี้ยังมีบันทึกวา ตําบลยี่สาร
เปนถ่ินของเสือแสวง คุมสินธุ และตอมาก็ถ่ินของโจรบานกอไผ ที่ถูกตํารวจ ๓-๔ จังหวัดที่เปน
เขตติดตอปราบปรามเรียบรอยไป ๔-๕ ปแลว เหตุที่ตําบลนั้นเปนถ่ินโจรก็เพราะมีแตปาจาก
และทุงนา อยูหางไกลจากความเจริญเพราะอยูปลายคลองวัดประดู ซึ่งไหลจากริมฝงตะวันตก
ของแมน้ําแมกลองไปออกทะเลที่เขตตําบลยี่สาร “เมืองที่เสือยังไมกลาอยู,” ชาวกรุง ๑, ๑๐ 
(กรกฎาคม ๒๔๙๕) : ๒๕–๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๓๐

 หรือเปนกําลังใจเมื่อเดินทางออกไปนอกชุมชน หรือการออกไปทํามาหากินตางถ่ิน 
ชวยในการลดความกังวลในการบนบานซึ่งเชื่อถือกันวาแมนยําและศักดิ์สิทธ์ิ มักจะไดตามที่
ตองการเสมอ เส่ียงทายเหตุการณในชีวิตตางๆ เม่ือจัดงานมงคล เชน งานบวช งานแตงงานก็
ตองจุดธูปบอกคุณปูกันเสมอ  

 คนยี่สารเชื่อกันวาคุณปูศรีราชาเปนคนจีน สัมพันธอยางชัดเจนกับวีรบุรุษใน
ตํานานของชุมชน เรื่องพี่นองคนจีน ๓ คนลองเรือสําเภามาคาขาย แตประสบเหตุการณเรือ
แตกจึงพรัดพรากจากกันไป ในที่สุดไปขึ้นบกอยู ๓ แหงคือ เขายี่สาร เขาตะเครา และเขาอีโก 
จีนที่ขึ้นบกที่เขายี่สารคือคุณปูศรีราชาที่เปนบรรพบุรุษของคนยี่สารในปจจุบันนั่นเอง และเมื่อ
จะติดตอส่ือสารกับคุณปูในงานพิธีกรรมตองพูดผานคนกลางซึ่งเปนชาวจีนโพนทะเลที่พูด
ภาษาจีนได เปนคนกลางทําพิธีกรรมตางๆ ปจจุบันไมมีผูใดสืบหนาที่เปนคนกลางอีกแลว   

 ภาพลักษณของคุณปูศรีราชาเริ่มมีตัวตนในรูปแบบของคนแกลักษณะเปนคนจีน 
แตนุงขาวหมขาว หมายถึงความบริสุทธ์ิ แตก็เปนภาพลักษณที่คนภายนอกเขามาสรางให เม่ือ
ราว ๕๐ ปมาแลว มีพระสงฆธุดงคมาจากสุพรรณบุรีมาจําวัดที่วัดเขายี่สาร หลับฝนเห็นคนจีน
แกๆ นุงขาวหมขาว ถักผมเปยยาวไวหนวดไวเครายาวมาหา จึงไดจางชางเขามาเขียนรูปคุณปูที่
เห็นในฝนนําไปเก็บไวในศาล ในปจจุบันมีผูนําทองมาปดจนมองไมเห็นรูปวาดเลย พ.ศ.๒๕๑๖ 
เปนปที่คิดทําเหรียญคุณปูไวหอยคอ ครั้งแรกทําเปนรูปไมเจว็ดมีเทวดายืนอยูดานใน ตอมา
เปนเหรียญรุน พ.ศ.๒๕๒๓ ในระยะปหลังๆ ก็มีการจัดทําขึ้นแทบทุกปเพ่ือแจกผูบริจาคเงิน
สมโภชนหรือผูที่เขามาขอทั่วไปโดยไมเก่ียงวาจะทําบุญเทาใด กลาวไดวาคนทุกคนที่บานยี่สาร
มีเหรียญคุณปู สวนใหญจะหอยคอตามฐานะอาจจะใชสรอยใสกรอบเลี่ยมทอง เงิน นาค หรือ
แมแตพลาสติค สวนเด็กวัยรุนที่นิยมการแตงตัวก็จะเก็บเหรียญรักษาไวเฉยๆ  

 ในสมัยหลวงพอกลอยซึ่งเปนเจาอาวาสวัดเขายี่สารองคกอน ดําริไวกอนจะ
มรณภาพ (กอน พ.ศ.๒๕๐๓) วาอยากเปลี่ยนคุณปูศรีราชาใหเปนพระ มีเหตุผลที่ชาวบานเลา
ลือกันปากตอปากวา หากคุณปูเปน “ผี” พระก็ไมสามารถไหวได แตถาเปน “หลวงพอปู” พระ
จะไดไหวและมีสวนรวมในพิธีกรรมอยางไมตะขิดตะขวงใจ  

 ราว พ.ศ. ๒๕๑๗ พระครูสมุทรวิสุทธิคุณหรือหลวงพอผินเจาอาวาสองคปจจุบัน 
เปนผูเปลี่ยนแปลงและคัดเลือกรูปแบบของพระพุทธรูป โดยไปซื้อพระพุทธรูปปางประทานพร
แถวๆ เสาชิงชาแทนการหลอที่คิดวาคงสิ้นเปลืองเงินทองมากเกินไป เหตุที่เลือกพระพุทธรูป
ปางประทานพรแทนไมเจว็ด เพราะเปนสัญลักษณแสดงถึงคุณปูที่ผูคนนิยมมาขอพรหรือบน
บานกันอยูเสมอ๑๙ ชาวบานจึงพูดกันทั่วไปวา “หลวงพอผินบวชคุณปูใหเปนพระ” แมจะมีคนไม
เห็นดวยจํานวนมากแตก็ไมมีกระบวนการขัดขวางแตอยางใด เพราะความเกรงใจพระสงฆผูเปน
เจาอาวาสรวมถึงผูใหญในชุมชนเองก็เห็นชอบดวย แมในใจของทุกคนจะคิดถึงคุณปูวาเปนส่ิง

                                          
๑๙สัมภาษณ เหนิ ออนอุระ, ชาวบานยี่สาร , ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๓๑

ศักดิ์สิทธ์ิที่ไมเกี่ยวของกับพระพุทธรูปเลยก็ตาม๒๐ ในปจจุบัน คุณปูศรีราชาจึงมีสถานภาพ
อยางเปนทางการ (โดยการยอมรับของวัดเขายี่สาร-โดยเฉพาะในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานสมโภชนประจําป) เปน “หลวงพอปูศรีราชา” 

 สวนไมเจว็ดที่เคยเปนสัญลักษณแทนตัวคุณปูศรีราชา เปนแผนไมยาวปลายรูป
เหลี่ยมขาวหลามตัดที่ดานบน ขนาดของไมที่ตั้งอยูในศาลยาวประมาณ ๑๕๐ ซม. เลากันวามี
ชางไมจากที่อื่นเขามาซอมหลังคาพระอุโบสถนานกวา ๘๐ ปมาแลว๒๑ ไดแกะสลักไมเจว็ดใหมี
สัญลักษณเปนรูปเทวดายืนถือพระขรรคอยูดานใน สัญลักษณไมเจว็ดที่มีรูปเทวดานี้ กลายเปน
รูปแบบของเหรียญหอยคอที่ชาวบานนิยมกันมากกวารูปแบบอื่นๆ เชน สัญลักษณรูป
พระพุทธรูปปางประทานพร 

 มีงานประจําปซ่ึงเปนงานที่มีคนเขามาเที่ยวและไหวคุณปูศรีราชาจากชุมชน
ใกลเคียง ซึ่งจัดขึ้นกลางเดือนอายหรือเดือนธันวาคมของทุกปคือ “งานปดทองสมโภชนหรือ
งานป” ซึ่งวัดเขายี่สารจัดเปนงานวัดใหญโต และยังมี “พิธีเวียนเทียนคุณปู” ในชวงเทศกาล
สงกรานต ในระหวางที่มีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับชาวบานสวนใหญจะพากันหยุดงานเพื่อ
เตรียมขาวของสําหรับเซนไหว และถือเปนหนาที่ที่คนยี่สารเกือบทุกคนจะไปรวมในพิธีกันไมได
ขาด 

 ตามปกติหากชาวบานเกิดความเดือดรอนใจก็จะไปเสี่ยงทายที่ศาลคุณปู โดยใชวธีิ
โยนไมเส่ียงทาย โดยเชื่อกันวา ถาไมคว่ําอันหนึ่ง หงายอันหนึ่ง ถือวารับที่จะชวยเหนือใหปญหา
ลุลวงไปได แตถาไมคว่ําทั้งสองอันแสดงวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นหนักเกินกวาคุณปูจะชวยเหลือได 
แตถาไมเส่ียงทายหงายทั้งสองอัน วากันวาพอปูกําลังหัวเราะและไมตอบปญหาและผูถาม
ปญหาสามารถเสี่ยงทายใหมได  หากไมอยูในชุมชนชาวบานจะนึกถึงคุณปูเพ่ือใหชวยเหลือ 
เชนการเดินทางไกล หรือหากประสบอุบัติเหตุก็จะยกมือไหวและอธิษฐานภายในใจ  

 และถามีการจัดงานมงคลตางๆ  ก็จะตองไปจุดธูปบอกคุณปูที่ศาล หรือจะขอใหการ
จัดงานสําเร็จลุลวงไปไดก็ตองบอกกลาวที่ศาลคุณปูเชนกัน  เม่ือเกิดความขัดแยงมักจะมีการนํา
คูกรณีมาสาบานกับคุณปูและถือวาใหเลิกแลวตอกัน ชาวบานมักจะเชื่อในอํานาจศักดิ์สิทธ์ินี้จน
ไมกลาผิดคําสาบาน เปนการระงับความขัดแยงในชุมชนไดมากทีเดียว  

 นอกจากนี้ ยังมีผูคนทั้งในชุมชนและจากภายนอกนิยมเขามาบนบานกับคุณปู หาก
ประสบผลสําเร็จก็มักมีเครื่องแกบนตามแตที่ผูนั้นจะบนสิ่งใดไว และที่ขาดไมไดคือ ประทัด
จํานวนหลายตับแขวนเปนพวงขนาดใหญเพ่ือจุดใหคุณปู โดยเชื่อกันวาคุณปูชอบประทัด และ
ถาชาวบานคนใดบนถึงเสียงที่ดังมากและดังทุกวัน เลากันวาบางคนกลายเปนคนหูตึงที่ไมคอย
ไดยินเสียงอะไรเลย ชาวบานเชื่อในคุณปูมากจนไมมีใครบนเรื่องการจุดประทัดแกบนที่ดังสน่ัน
จนแสบแกวหูนี้แตอยางใด 

                                          
๒๐สัมภาษณ ไพรัช แกวกาม, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
๒๑สัมภาษณ ศิรอิาภา รัชตะหริัญ, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
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ศาลคุณปูศรีราชา 

 กอนจะมีการสรางศาลใหญโตดานหนาของสถานีอนามัยในปจจุบัน เลากันวาศาล
เดิมของคุณปูศรีราชาตั้งอยูบริเวณปลายแพรกที่เรียกวา “อูตะเภา”๒๒ แตไมเคยมีใครเกิดทันได
เห็นแตอยางใด ลักษณะเปนศาลไมยกพ้ืนเตี้ยขนาดไมใหญโตสักเทาใด ภายในบรรจุไมเจว็ด 
ซึ่งทําจากไมตะเคียนและถือเปนสัญลักษณแทนตัวคุณปู  

 ตอมาศาลชํารุดทรุดโทรม พ้ืนที่เปนปารก และชุมชนยี่สารตั้งบานเรือนอยูทางดาน
ริมคลองขุดมากกวา จึงมีการยายศาลคุณปูมาสรางไวริมคลองยี่สาร ชวงเวลาที่ยายศาลมา
เม่ือใดไมปรากฏแนชัด แตคงมากกวา ๘๐ ป๒๓  

 เม่ือยายมาปลูกศาลดานหนาใกลคลองขุดยี่สาร ลักษณะเปนเรือนไมทรงไทยบันได 
๕ ขั้น ฝาปะกน หลังคามุงกระเบื้อง ดานหนาเปนลูกกรงไมโปรง ยกพื้นสูงทวมหัวเพ่ือหนีน้ํา
ทวม ชานยื่นออกมาเปนระเบียงยาว กวางขวางราวกับบานอยูอาศัยหลังหนึ่ง ดานในมีเจว็ดไม
อยู ๔-๕ อัน ขางๆ ตั้งหัวจระเข ฟนปลาฉนาก มีแทนสูงสําหรับวางเครื่องเซนดานหนา ราวเชิง
เทียน อางน้ํามนตขนาดใหญ และกระถางธูป 

 ภายหลังเห็นวาตลิ่งริมคลองถูกกัดเซาะเขาไปมาก จึงรื้อศาลเดิมมาสรางอาคาร
ศาลกออิฐถือปูนตั้งอยูบริเวณหนาสถานีอนามัยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ที่เห็นในปจจุบัน เปนอาคาร
หลังคาทรงจตุรมุข ผนังดานหลังทึบ ตกแตงดวยฝมือชางเมืองเพชร ประดิษฐานหลวงพอปูที่
เปนพระพุทธรูปปางประทานพร สวนไมเจว็ดยังคงเก็บรักษาโดยพิงฝาไวที่ดานใน อีกมุมหนึ่งมี
พระสังกัจจายและหลวงพอวัดบานแหลมจําลอง พระพุทธรูปที่ชาวบานในเขตนี้นับถือบูชานาํมา
ไวรวมอยูดวยกัน ดานหนายังมีที่วางของเครื่องเซน อางน้ํามนต และราวเทียน นอกจากนี้ยังมี
เซียมซีไวเส่ียงทายอีกดวย 

 สวนหัวจระเขและฟนปลาฉนากถูกละเลยวางกองทิ้งไวขางหลังศาล ภายหลังจึง
นํามาเก็บรักษาและจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร อยางไรก็ตาม ไมเจว็ดอันเปน
สัญลักษณเดิมของคุณปูศรีราชาถูกนําไปไวในศาลที่สรางขึ้นใหมนี้ดวย แตตําแหนงอยูดานหลัง
                                          

๒๒บริเวณที่เรียกวา อูตะเภา คือ แพรกหรือรองน้ําเล็กๆ แยกจากลําคลองยี่สารตัด
กับคลองบางอีทอนลักษณะเปนสามแยกตรงเขาสูเชิงเขายี่สาร บริเวณดานหลังเขาในปจจุบัน 
ชาวบานเชื่อวาบริเวณน้ีเรือสําเภาของจีนสามพี่นองชนเขาจนเรือแตก เชื่อถือและเลาตอๆ กัน
มาวา มีคนเคยเห็นเสากระโดงเรือสําเภาจมอยู โดยรอบพื้นที่เปนบริเวณที่ตั้งชุมชนของคนยี่
สารมาตั้งแตเริ่มแรก ลักษณะเปนเนินดินจากการอยูอาศัยขนาดใหญ ศาลคุณปูที่กลาวถึงน้ีจึง
นาจะเปนศาลดั้งเดิมสืบเนื่องมาจากชุมชนในระยะเริ่มแรกของยี่สารที่ตั้งอยูหลังเขาในปจจุบัน 

๒๓เพราะชาวบานเลาใหฟงวาเกิดมาก็เห็นศาลนี้แลว และแมบอกวาเดิมศาลเคยอยู
ที่บริเวณ อูตะเภา ดานหลังวัดในปจจุบัน, สัมภาษณ เหิน ออนอุระ, อายุ ๘๐ ป, ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๓๓

พระพุทธรูป คนสวนใหญในหมูบานยังคงนับถือไมเจว็ดแบบเดิม โดยเชื่อวาคุณปูไมไดเปนพระ
ดังที่เปนสัญลักษณในปจจุบันแตอยางใด๒๔   

 นอกจากนี้ยังมีศาลคุณปูหัวละมานที่เชื่อกันวาเปนพ่ีนองกับคุณปูศรีราชา ศาลเปน
อาคารไมทรงไทยยกพื้นสูง เหมือนกับศาลทั่วๆ ไปที่พบในหมูบานตามเขตนี้ที่ตั้งอยูอีกฝงคลอง
หน่ึงและยังนับถือไมเจว็ดแทนตัวคุณปูหัวละมาน ทั้งยังมีหัวจระเขอีกดวย อยางไรก็ตาม มี
ความพยายามเปลี่ยนชื่อคุณปูหัวละมานใหเปนคุณปูหนุมานเพื่อจะไดเขาใจความหมายกันไดดี
ขึ้น เม่ือราว ๕ ปที่ผานมาในงานปคุณปูศรีราชายังมีการลงทรงของคุณปูหัวละมานดวย ราง
ทรงจะทํากริยาคลายๆ ลิง ที่เส่ือถึงความเปนคุณปูหนุมาน แตการลงทรงนี้ไดเลิกไปแลว 

 ในบานยี่สารยังมีศาลเจาจีนซึ่งมีไมเจว็ดที่ศาล ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาภายในโรงเรียน
วัดเขายี่สาร เปนอาคารไมหลังเล็กๆ และโรงเรียนวัดเขายี่สารเปนฝายดูแลศาลหลังน้ี 
 
ประเพณีตางๆ ในชุมชนยี่สาร 

 ประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนาในรอบป คือ “ประเพณีสิบสองเดือน” ที่มี
ความสัมพันธตอผูคน ในบานยี่สารนั้นไมใชสังคมที่ทํานาหรือเกษตรกรรมเพาะปลูก ดังน้ัน 
ประเพณีสิบสองเดือนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตในการทํานา เชน แรกนาหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับขาวนั้น
จึงไมมี อยางไรก็ตามมีความคลายคลึงกับชุมชนที่นับถือพุทธศาสนาอื่นๆ ในสังคมไทย เชน 
ประเพณีทําบุญตักบาตรในชวงวันพระตามปกติ ทําบุญใหญวันเขาพรรษา วันสารทจะมีการ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูตายที่เปนบรรพบุรุษ วันออกพรรษาที่มีการตักบาตรเทโว และรับกฐิน
ในอีกระยะหนึ่งอันเปนประเพณีสืบตอกันมายาวนาน ชาวบานในชุมชนยี่สารมีความใกลชิดกับ
วัดและประเพณีทางพุทธศาสนาถือเปนเทศกาลสําคัญของชุมชน  

 สวนประเพณีที่นับวาเปนเอกลักษณเฉพาะของคนยี่สาร คือ “ประเพณีเกี่ยวกับ
ชีวิต” ที่ผูกพันกับความเชื่อคุณปูศรีราชา นั่นคือ เด็กที่เกิดใหมพอแมจะตองนําไปจุดธูปบอก
กลาวกับพอปูศรีราชารวมทั้งการนําน้ํามนตของพอปูศรีราชามาผสมอาบน้ําใหกับเด็ก และยัง
นิยมเอาผาสามสีที่มีผูนํามาถวายคุณปู ฉีกเปนชิ้นเล็กๆ ผูกขอมือใหกับเด็กดวย, ในพิธีบวช
หรือแตงงานของฝายชาย ตองนําดอกไมธูปเทียนไปบอกกลาวที่ศาลคุณปูกอนเสมอ เปน
ประเพณีที่ยังคงทําอยางสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้  

 เปนที่นาสังเกตวา ความเชื่อเกี่ยวกับคุณปูศรีราชามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอยู
ของคนยี่สารอยางแยกไมออก ในชวงวันสุดทายของเทศกาลสงกรานต ชาวบานจัดพิธีเวียน
เทียนคุณปู ซึ่งหมายถึงการเฉลิมฉลองขอพรคุณปูในวันส้ินปนักษัตร เชนเดียวกับการขอพร
ญาติผูใหญนั่นเอง และในชวงกลางเดือนอายจะเปนพิธีงานปสมโภชนเฉลิมฉลองใหคุณปูในชวง

                                          
๒๔สัมภาษณจากชาวบานหลายคนรวมทั้งสัมภาษณ ไพรัช แกวกาม, ชาวบานยี่สาร

, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๓๔

กลางเดือนอาย ซึ่งเปนการเริ่มตนป  ทั้งสองพิธีจะเปนงานเทศกาลที่สําคัญอยางมากของคนยี่
สารทั้งชุมชน 

 ในงานศพ จะมีประเพณีการ “เยี่ยมขาวเยี่ยมน้ําตาล” ซึ่งชาวบานแตละครอบครัว
จะใหแมบานจัดขาวสารและน้ําตาลทรายใสถาดเปนตัวแทนไปมอบใหเจาภาพที่งาน โดยสิง่ของ
เหลานี้จะเปนสวนหน่ึงที่นํามาใชในโรงครัวเลี้ยงแขกที่มางานตอไป  

 ในงานบวชจะมีการมอบ “ของเลื่อน” หมายถึงของชํารวย ที่ทําจากทางมะพราว
สานเปนตะกราใสขนมทองหยิบ ทองหยอด ขนมหมอแกง ซึ่งเปนขนมในงานมงคลมอบแกแขก
คนละชุด ภายหลังจึงปรับเปลี่ยนของเลื่อนเปนจานกระเบื้องหอกระดาษแกว และเปลี่ยนมาใช
โฟมจนปจจุบัน แตยังคงใสขนมเชนเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๓๕
 
 
 

บานยี่สาร 

แผนทีท่ี่ ๑     แผนทีแ่สดงที่ตั้งของบานยี่สาร, กรมแผนที่ทหาร. “อําเภออัมพวา” ระวาง ๔๙๓๕ I
         พิมพครั้งที่ ๑-RTSD ลําดับชุด L ๗๐๑๗. ๒๕๓๔. มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนที่ที่ ๒   แสดงขอบเขตอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่าวแม่กลอง
อำเภออัมพวา

อำเภอเมือง

อำเภอบางคนที
คลองแม่กลอง

แม่น้ำแม่กลอง

แควอ้อม

แม่น้ำแม่กลอง

อ่าวไทย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสาคร

๓๖
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๓๘
 

 
 
 
 

Yisan 

 

แผนที่ที่ ๔   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 แผนที่จากเอกสารของจอหน ครอฟอรด ทูตอังกฤษที่เดินทางเขามาในสมัยปลายรัชกาล
ที่ ๒ ไดระบุตําแหนงยี่สารไวดวย จาก Journal of an Embassy from the Governor-
General of India to the Courts of Siam and Cochin-China 



 

๓๙
 

 
 

 
 
แผนที่ที่ ๕  แผนที่จากเอกสารของสังฆราชปลเลอกัวซ ปรากฏเวลาในแผนที่คือ พ.ศ.๒๓๙๗ 

แสดงใหเห็นตําแหนงของยี่สาร ซึ่งเขียนไววา Isan โดยใชสัญลักษณของเมือง
ขนาดเล็ก [Petiles Villes] จาก Description du royaume Thai ou Siam; 
presente et adapte par M. Dasse.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๐
 

 
ภาพที ่๑     เขายี่สารมองจากคลองขุดยีส่ารดานหนาวัด 

 
 

 
ภาพที่ ๒      ชาวบานยี่สารมักใชการเดินทางทางเรือเพราะสะดวกสําหรับสภาพแวดลอมที่เต็ม  

ไปดวยลําคลองสายตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๑
  

 
ภาพที่ ๓     หลุมขุดคนทางโบราณคดี ชัน้ดินการอยูอาศัยในระยะแรกๆ 
 

 
ภาพที่ ๔     เนินดินขนาดราว ๑๐ ไร เปนที่อยูอาศัยของชุมชนยี่สารโบราณ เริ่มเม่ือ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๘–๑๙ แลวอยูอยางตอเนื่องจนกระทัง่ปจจุบัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๒
 

 
ภาพที่ ๕     การทําถานเปนอาชีพสําคัญของคนยี่สารมากวา ๘๐ ปแลว ปจจุบันคงเหลือโรง

ถานเพียงไมกี่แหงเทานั้น 
 

ภาพที่ ๖   การทําวังกุงกลายเปนอาชีพหลักอีกอยางหนึ่งของคนยี่สารเมื่อราวกวา ๑๐ ปที่ผาน
มา เปลี่ยนปาโกงกางสําหรับทําถานเปนวังกุงจํานวนมาก จนเปนปญหาเรื่อง
สภาพแวดลอมและการลมละลายเนื่องจากขายกุงไมไดเทาที่ลงทุนไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๔๓
  

ภาพที่ ๗  พระวิหารบนเขายี่สาร 
ตั้งอยูบนเขาขนาดเล็กๆ มีการจัด
วาง พ้ืนที่ ในการกอสรางอยาง
งดงามและแสดงใหเห็นรองรอย
ของฝมือชางชั้นสูง 

 

ภาพที่ ๘    ภาพจิตรกรรมบนแผนไม บอกศักราชในชวงปแรกของการครองราชยในสมัย 
     รัชกาลที่ ๖ เปนเรื่องพุทธประวัติ ปจจุบันเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๔๔ 
 

                                         

 
บทที่ ๓  

ตํานานคณุปูศรีราชา 
ภาพสะทอนพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของบานยี่สาร 

 
 การศึกษาตํานานคุณปูศรีราชาเพื่อเขาใจถึงพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของ

บานยี่สาร ซึ่งเปนชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง อาจจะเปนสิ่งยากหากพิจารณาเพียงขอมูลประกอบที่
มีฐานการศึกษาจากศูนยกลางเทานั้น เพราะยี่สารเปนสวนเล็กยอยในการศึกษาประวัติศาสตร
แบบรัฐชาติที่ไมไดใหน้ําหนักหรือความสําคัญตอชุมชนหรือทองถ่ินตางๆ ดังน้ัน จึงตอง
พยายามมองใหเห็นชุมชนยี่สารในความเปนทองถ่ินและสิ่งที่เปนประวัติศาสตรจากภายในซึ่ง
พิจารณาไดจากเนื้อหาของตํานานหรือเรื่องเลาภายในชุมชนอันเปนสวนหน่ึงประเพณีบอกเลา 
(Oral tradition) ที่เปนประสบการณทางประวัติศาสตรของสังคมนั้นๆ และถายทอดดวยการ
เลาตอสืบกันมาหรือถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง  

 ผูศึกษาเห็นวาหากจะเขาใจลักษณะและความสําคัญของตํานานคุณปูศรีราชาตอ
ชุมชนยี่สาร ตองทําการศึกษาภาพรวมและแยกแยะเนื้อหาของตํานานกลุมตางๆ เพ่ือวิเคราะห
หาความสัมพันธและแบบเรื่องที่ปรากฏ ประกอบกับความเปนมาและประวัติศาสตรทองถ่ินของ
บานเมืองในแถบชายฝงทะเลฝงตะวันตกของอาวไทยที่บานยี่สารเปนสวนหนึ่งของทองถ่ินนี้ วา
มีลักษณะและความสําคัญอยางไรตอสังคมในระดับทองถ่ินในชุมชนยี่สารเองและในระดับรัฐใน
ชวงเวลาที่ผานมาในอดีต 

 ท้ังน้ี วัตถุประสงคที่สําคัญของการศึกษาก็เพ่ือแสดงใหเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของตํานานคุณปูศรีราชาที่สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของ
บานยี่สาร ในคําถามที่วามีกําเนิดของการตั้งถ่ินฐานอยางไร ส่ิงใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหถูก
เลือกเปนที่อยูอาศัยของผูคนในชุมชนนี้ ตลอดจนเนื้อหาจากตํานานคุณปูศรีราชาแสดงใหเห็น
โลกทัศนของผูคนในสังคมยี่สารในอดีตวามีลักษณะอยางไร 
 

ลักษณะของตํานานในบรเิวณประเทศไทยโดยสังเขป 
 การศึกษาตํานานตางๆ เม่ือวิเคราะหจากลักษณะของเนื้อหาแบงออกไดเปน ๔ 

ประเภท๑ คือ “ตํานานอธิบายเหตุ” ไดแกตํานานที่อธิบายการกําเนิดโลก ส่ิงตางๆ เชน ภูมิ

 
๑ผองพันธุ มณีรัตน, มานุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบาน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๙), ๑๔๑-๑๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๔๕

ประเทศแปลกๆ เหตุการณทางธรรมชาติที่แปลกๆ “ตํานานประวัติศาสตรและตํานาน
ประวัติศาสตรอารยธรรม” ไดแก เรื่องราวหรือประวัติทองถ่ิน เรื่องของวีรบุรุษทางสังคมและ
วัฒนธรรม รวมเอานิทานเกี่ยวกับชื่อสถานที่ แมน้ํา ภูเขา แหลงโบราณคดีตางๆ เขาไวดวย, 
“ตํานานเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์เหนือธรรมชาติหรืออํานาจลึกลับตางๆ” ไดแก ความเชื่อในทองถ่ิน 
การทําบุญ การประกอบพิธีกรรม การบูชาธรรมชาติ, “ตํานานทางศาสนาเกี่ยวกับเทพเจาหรือ
นักบุญ” ไดแก เรื่องราวที่เก่ียวของทางศาสนา นักบุญหรือเหตุส่ิงมหัศจรรยตางๆ ซึ่งเปนการ
อธิบายและแบงประเภทในพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตก อยางไรก็ตาม ก็ใชวาใน
เมืองไทยจะไมมีตํานานประเภทตางๆ ที่กลาวมานี้ แตอาจถูกจัดเปนนิทานหรือเรื่องเลาใน
ทองถ่ินที่กําลังเลือนหายหรือถูกผนวกใหกลายกลืนไปกับเรื่องเลาหรือคัมภีรชาดกในพุทธ
ศาสนา 

  สําหรับ ปรานี วงศเทศ ซึ่งเปนนักมานุษยวิทยาแบง “ตํานานหรือนิทานปรัมปรา” 
(Myth) และ “นิทานพื้นบาน” (Folktale) ในแถบภาคพื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยให
รายละเอียดวาเปนการแบงแยกประเภทของเนื้อหาและสะทอนสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุตางๆ ซึ่งแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ๒    

  ๑. กลุมนิทานเกี่ยวกับน้ําเตาปุงหรือตํานานกําเนิดมนุษย แพรหลายในเขตลานชาง
และลุมนํ้าโขง สะทอนสํานึกของความตองการสืบเผาพันธุที่เปนความคิดพื้นฐานของมนุษยชาต ิ
คานิยมเรื่องความออนนอมถอมตนตอสภาพแวดลอม ผูมีอํานาจ และอํานาจเหนือธรรมชาติ 
เนนความสัมพันธระหวางเผาพันธุตางๆ วามีความเปนพี่นองสืบเชื้อสายเดียวกัน ไมรังเกียจชน
ตางชาติและสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมอื่นๆไดโดยไมเกิดความขัดแยง   

  ๒. ตํานานทาวฮุง ขุนเจือง เปนเรื่องราวในเขตลานนา และไปทางตะวันออกจนถึง
หลวงพระบางและเวียดนาม สะทอนความขัดแยงของกลุมชนตางๆ แตทายสุดสามารถอยู
รวมกันไดโดยมีความรูสึกยกยองผูนําที่เปนวีรบุรุษรวมกันคือ ขุนเจือง  

  ๓. กลุมคนที่อยูในลุมนํ้าเจาพระยา เปนนิทานเกี่ยวกับพระเจาอูทอง ตามองลาย
และเรื่องราวเกี่ยวกับการคาเรือสําเภาและการเคลื่อนยายเขามาตั้งถ่ินฐานของชาวตางชาติ 
จากลุมเจาพระยาไปจนถึงทางคาบสมุทรภาคใต  

 ตํานานทั้งสามจะมีโครงเรื่องคลายกัน เริ่มดวยเกิดปญหาและความขัดแยงของกลุม
คนแตละกลุมจบลงดวยบูรณาการของผูคนเหลานั้น ซึ่งกลายมาเปนประชากรพื้นฐานของสยาม
ประเทศในปจจุบัน จะเห็นวามีการแพรกระจายความเชื่อเรื่องการยอมรับวีรบุรุษทางวัฒนธรรม
ระหวางกลุม ทั้งในปจจุบันมีการศึกษาตํานานเหลานี้วาสัมพันธกับการแพรกระจายทางสังคม
และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุและคนกลุมตางๆ อยางเห็นไดชัด การศึกษาดังกลาวมี

                                          
  ๒ปรานี วงษเทศ, สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย (กรุงเทพฯ: บริษัท
ศิลปวัฒนธรรม จํากัด, พฤษภาคม ๒๕๔๓), ๒๘๔-๓๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๔๖

ประโยชนสําหรับการวิเคราะหถึงการตั้งถ่ินฐานและประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมของผูคนใน
ทองถ่ินตางๆ  

  เพ่ือใหเห็นลักษณะของตํานานและเรื่องเลาในกลุมตางๆ พอเปนพ้ืนฐานในการทํา
ความเขาใจที่มา ความคิด ความแตกตาง และลักษณะรวมสมัยที่เก่ียวกับตํานานคุณปูศรีราชา 
จึงจะเสนอลักษณะโดยสังเขปของตํานานและเรื่องเลาในเขตภาคพื้นของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและรายละเอียดของตํานานในกลุมภาคกลางและชายฝงรอบอาวไทย ซึ่งตํานานคุณปูศรี
ราชาที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีก็เปนสวนหน่ึงของกลุมตํานานดังกลาว 

  
ตํานานกําเนดิโลกและกําเนิดมนุษย 

 มีเหตุผลที่นารับฟงวา สาเหตุที่ตํานานกําเนิดโลกและกําเนิดมนุษยไมนิยมสืบทอด
ในสังคมไทยในปจจุบัน เพราะทางพุทธศาสนาปฏิเสธการคนหาเหตุแหงการกําเนิดโลก 
เน่ืองจากไมเปนประโยชนแกการบรรลุนิพพาน ถึงแมจะมีตํานานดังกลาวแตก็ไมเปนที่
แพรหลายนัก เพราะจํากัดอยูในกลุมคนไทกลุมตางๆ ที่อยูในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ภาคพื้นทวีป คือที่อัสสัมในอินเดีย สิบสองปนนาในจีน เชียงตุง รัฐฉาน ในพมา ลานชางในลาว 
ลานนาและอีสานในไทย ซึ่งผานการจดจํา บอกเลา และบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และมี
การนํามาศึกษาอยางจริงจังในรูปแบบของคติชนวิทยาและมานุษยวิทยาไมมากเทาใดนัก๓  

  ตํานานเกี่ยวกับกําเนิดโลกและกําเนิดมนุษย (Creation myth) นี้ ศิราพร ณ ถลาง๔

                                         

 
สรุปจากการศึกษาพบวา มแีนวเรื่องอยู ๓ แบบคือ  

  ๑. เรื่องปูสังกะสา-ยาสังกะสี เปนมนุษยคูแรกที่เปนชาย-หญิงสรางมนุษยอื่นๆ 

 
๓ศิราพร ณ ถลาง ศึกษาโดยใชหลักทางคติชนวิทยาศึกษาเปรียบเทียบตํานาน

สํานวนตางๆ วิเคราะหเชิงโครงสรางและอธิบายการแพรกระจายและการจัดกลุมของตํานาน
สวน พิเชฐ สายพันธ ศึกษาเกี่ยวกับตํานานน้ําเตาปุงในกรอบความคิดโครงสรางนิยม 
(structuralism) โดยพิจารณาโครงสรางคูความสัมพันธเพ่ือวิเคราะหความคิดของมนุษย
บางประการ และ ปรานี วงษเทศ จําแนกเรื่องสํานึกเกี่ยวกับเผาพันธของชาวอุษาคเนย ซึ่งเนน
ความสัมพันธระหวางกลุมคนในตํานาน ศิราพร ณ ถลาง, “ตํานานการสรางโลกของชนชาติ
ไท: ตัวอยางการศึกษาวัฒนธรรมจากตํานาน,” และ พิเชฐ สายพันธ, “น้ําเตาปุง: 
วรรณกรรมปรัมปรา (Myth) กับการศึกษาเชิงโครงสราง,” ใน สังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๒), ๘๘, ๑๑๖. ปรานี วงษเทศ, สังคม
และวัฒนธรรมในอุษาคเนย (กรุงเทพฯ: บริษัทศิลปวัฒนธรรม จํากัด, พฤษภาคม ๒๕๔๓), 
๒๐๗.  

๓ศิราพร ณ ถลาง, เรื่องเดียวกัน, ๘๘–๘๙.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๔๗

  ๒. เรื่องมนุษยออกมาจากน้ําเตา ไมเนนเรื่องการสรางโลก แตเปนเรื่องหลังจากน้ํา
ทวมโลกแลว มนุษยเผาพันธุตางๆ ออกมาจากน้ําเตาปุง 

  ๓. เรื่องเทวดาลงมากินงวนดิน ไมกลาวถึงการสรางโลก เนนเรื่องมนุษยเปน
ลูกหลานของของเทวดาหรือพรหมที่ลงมากินงวนดินหอมแลวกลับสวรรคไมได 

  ซึ่งแกนของเรื่องไมวาจะเปนของคนไทกลุมใด จะเนนที่เรื่องกําเนิดมนุษย, การสืบ
ทอดลูกหลาน, การตั้งบานตั้งเมือง และมีความนาสนใจที่ผนวกเอาเรื่องกําเนิดขาวหรือการทํา
ไรทํานารวมเอาไวในตํานานการสรางโลกดวย  

  ส่ิงที่สะทอนจากตํานานการสรางโลกของกลุมคนไท คือ มีการผสมผสานความเชื่อ
ดั้งเดิมเขากับพุทธศาสนา เปนหลักฐานวามีความคิด ความเชื่อ เก่ียวกับโลกมนุษยกอนที่จะมี
การรับพุทธศาสนา เมื่อรับแลวก็ปรับเปลี่ยน ผสมผสานระหวางส่ิงที่เปนพ้ืนบานเขากับคัมภีร
หรือชาดกในพุทธศาสนา และตํานานการสรางโลกเปนแบบแผนของความเชื่อและ
ความสัมพันธของกลุมคนไทกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ในบริเวณน้ี 

  
ตํานานวีรบุรุษทางวัฒนธรรม  

  เรื่องเกี่ยวกับทาวฮุงขุนเจืองคงเปนเรื่องเลาที่แพรหลายในแถบบานเมืองของกลุม
คนแถบสองฝงแมน้ําโขงมากอนและเปนชวงเวลากอนรับพุทธศาสนาเขาสูดินแดนในแถบนี้ มี
การเขียนบันทึกเปนรอยแกวและรอยกรองในกลุมภาษาตระกูลไท-ลาว และเปนที่รูจักโดยแตง
เปนโคลงลาวโบราณเกือบ ๕,๐๐๐ บท๕  

  ประคอง นิมมานเหมินทร๖ แบงการกระจายของเรื่องทาวฮุงขุนเจืองตามแหลงที่เลา
หรือเขียนวามีทั้งกลุมที่บันทึกไวเปนวรรณกรรมคือ ลานนา สิบสองพันนา เชียงตุง ลานชาง ไท
ดําในเวียดนาม เปนเรื่องของวีรบุรุษที่เกิดขึ้นในเขตลานนาฝงตะวันตก ที่ทําศึกสงครามชนะไป
ทั่วและในที่สุดก็ตายในที่รบ และกลุมที่เปนการเลาสืบตอกันมาหรือมุขปาฐะของชาวขมุและสะ
เดียง ซึ่งนิทานของขมุมีลักษณะเปนตํานาน (Myth) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธ์ิ ที่มีตัวเอกคือ “เจือง” 
เปนเทพผูสรางสรรพสิ่งในโลกและสวรรค สวนของชาวสะเดียงเปนผูสอนศิลปวิทยาการ
ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมตางๆ 

  เจืองหรือขุนเจืองถูกอางวาเปนบรรพบุรุษของคนกลุมหลากหลายกลุม เพราะ
สามารถรวมเผาพันธุในเขตลุมนํ้าโขงทั้งสองฟากฝงไวไดทั้งหมด จึงทําใหเปนวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ
เปนที่เคารพเลื่อมใสโดยไมมีพรมแดนทางเผาพันธุใดมาจํากัด  

 
                                          

๕สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, ทาวฮุงขุนเจืองวีรบุรุษสองฝงโขง (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘), ๑๖–๒๑. 

๖ประคอง นิมมานเหมินทร, “มหากาพยเรื่องทาวบาเจือง: มหากาพยสองฝงโขง,” 
ใน ทาวฮุงขุนเจืองวีรบุรุษสองฝงโขง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘), ๗๘-๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๔๘

ตํานานการเคลื่อนยายของคนกลุมใหมท่ีมากับเรือสําเภา  
  กลาวไดวามีลักษณะเปนตํานานการเริ่มตนหรือกําเนิดการตั้งถ่ินฐาน ณ ที่ใดที่หน่ึง 

(Genesis myth) ก็ได ในภาคกลางของลุมเจาพระยาตอนลางและภาคใตแถบชายฝงมีนิทานที่
แตกตางไปจากกลุมคนทางตอนในของภูมิภาคดังที่กลาวไปแลว ไดแกเรื่องของพอคาที่เรียกวา
เจาอูหรือทาวอูทอง การคาขายของชาวจีนที่มากับเรือสําเภาและมีความสัมพันธกับชนพื้นเดิม 

  ในกรณีนี้เนื่องจากยังไมมีผูรวบรวม แบงแยกประเภท และวิเคราะหไว จึงจะ
รวบรวมและจําแนกเรื่องเลาหรือนิทานที่ปรากฏในขอบเขตดังกลาว และจะใชคําวา “ตํานาน” 
ในความหมายทั่วไปที่ใชในการเรียกเรื่องเลาที่เปนนิทานพื้นบาน โดยไมตองคํานึงถึง
ความหมายของตํานาน หรือ Myth ที่มีลักษณะของความศักดิ์สิทธ์ิและเกี่ยวของกับความเชื่อ
และพิธีกรรมดังที่ใชในขอบเขตของวิชามานุษยวิทยาดังน้ี 

  ๑. พระเจาอูทอง จากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ.๒๑๘๒ เจาอูเชื้อ
สายเจาเมืองจีนไดกลายมาเปนพระเจาอูทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑) กษัตริยกรุงศรี
อยุธยาพระองคแรก  
   ๒. เชื้อสายของพระเจาอูทอง จากตํานานเมืองนครศรีธรรมราชและตํานานพระ
บรมธาตุนครศรีธรรมราช พระพนมทะเลฯ พระหลานพระเจาอูทองกษัตริยกรุงเพชรบุรี
พระราชทานฝางใหขุนลามจีน พระเจารมฟากรุงจีนใหนางจันทรเทวีศรีบาทราชบุตรีศรีทอง
สมุทรเปนมเหษี ซึ่งเปนลูกนางจันทรเมาลีศรีบาทนารถสุรวงศ ซึ่งเกิดในดอกหมากและอยูเมือง
จําปาธิปบดี 
   ๓. ตํานานคุณปูศรีราชา จากเรื่องเลาแบบมุขปาฐะในชุมชนบานยี่สาร จีนพ่ีนอง
สามคนโดยสารเรือสําเภาเพื่อมาคาขาย เรือชนเขายี่สารแตก จีนขานคนกลางกลายมาเปนคุณ
ปูศรีราชา ผูนําทางจิตวิญญาณของคนยี่สารในปจจุบันจีนพี่นองสามคนโดยสารเรือสําเภาเพื่อ
มาคาขาย เรือชนเขายี่สารแตก จีนขานคนกลางกลายเปนคุณปูศรีราชา บรรพบุรุษผูกอตั้ง
ชุมชนยี่สาร 
  ๔. พระเจาสายน้ําผึ้ง จากพงศาวดารเหนือ พระวิเชียรปรีชา(นอย) รวบรวมเรียบ
เรียง พ.ศ.๒๓๕๐ พระเจาสายน้ําผึ้งไดรับการสนับสนุนจากเจาจีนใหแตงงานกับธิดาหรือนาง
สรอยดอกหมาก ตอมานางสรอยดอกหมากกลั้นใจตายดวยความนอยใจที่เผาศพจึงสรางวัด
พระเจาพะแนงเชิงเปนอนุสรณ 
  ๕. เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว จากหนังสือที่ระลึกงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจา
เลงจูเกียง จังหวัดปตตานี, มูลนิธิเทพปูชนียสถาน การแตงงานระหวางลิ้มเตาเคี่ยนและ
นางพญาปตตานี โดยลิ้มเตาเคี่ยนเปลี่ยนมานับถืออิสลามและอาสาทําการหลอปนใหญ เมื่อ
ลิ้มกอเหนี่ยวนองสาวมาตามใหกลับเมืองจีนแตไมยอมกลับจึงเสียใจผูกคอตาย ลิ้มกอเหนี่ยว
กลายเปนเจาแมที่ศักดิ์ สิทธ์ิ นักเดินทางทางเรือและชาวบานนับถือกันมาก และจาก 
“พงศาวดารเมืองปตตานี” พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) เรียบเรียง จีนเคี่ยมหรือหลิมโตะ
เคี่ยม ไดภรรยาชาวมลายู เปลี่ยนมานับถืออิสลามและเปนผูหลอปนใหญถวายนางพญา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๔๙

ปตตานี เกาเนียวผูเปนนองสาวมาตามแตไมยอมกลับจึงผูกคอตาย และกลายเปนเจาแมที่
ชาวเรือและผูคนนับถือกันทั่วไป และถือวาหลิมโตะเคี่ยมเปนบรรพบุรุษของชาวบานกรือเซะ 
   ๖. มหาเภตรา จาก “สมุดราชบุรี” บันทึกไวเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ เรือสําเภาบรรทุกผูคน
ทั้งชาวพื้นราบและชาวเขามากับเรือสําเภา ภายหลังเรือสําเภาลม คนที่รอดตายกลายมาเปน
บรรพบุรุษตั้งถ่ินฐานที่เทือกเขาเจาลาย 
   ๗. ตามองลาย, เจากงจีนและเจาลาย สํานวนจาก “สมุดราชบุรี” บันทึกไวเม่ือ 
พ.ศ.๒๔๖๙การยกขันหมากแยงชิงลูกสาวเจาเขาตามองลายระหวางเจากรุงจีนและเจาลาย ผล
ปรากฏวาไมมีใครไดไปและตองสูญเสียสินสอดทองหมั้น ส่ิงของไดกลายเปนชื่อสถานที่ตางๆ 
ในอาวไทยตอนใน เม่ือน้ําทะเลแหงหายไปแผนดินเริ่มปรากฏ เจาเขาทั้งหลายก็สืบทอดวงศ
วานของตนเองสืบมา 
   จาก “นิราศตังเกี๋ย” ของหลวงนรเนติบัญชากิจ, พ.ศ.๒๔๓๐ การแยงชิงยางโดย ลูก
สาวตาบองไลและยายรําพึง โดยเจากรุงจีนและเจาลาย จบลงที่นางโดยถูกฉีกตัวแบงครึ่งดวย
ความโมโหของตาบองไล สินสอดตางๆ และตัวนางโดย นางรําพึง เจาลาย กลายเปนชื่อสถานที่
ตางๆ ในอาวไทยทั้งสองฝง 
   ๘. นางรุมสายสก จาก “ปางบรรพ” ปยะพร เรียบเรียง, ๒๕๓๒ เจาราชกุลแหงเขา
ดงเร็กยกขบวนขันหมากทางเรือสําเภามาสูขอนางผมหอมธิดาเจาเมืองจันทบุรีหรือนางรุมสาย
สก นางจําปาผูเคยเปนเมียเกาใชจระเขทําลายขบวนขันหมาก ภายหลังนํ้าทะเลแหงลง จบลง
ดวยการตายกลายเปนภูเขาและชื่อสถานที่ตางๆ ในกัมพูชาและชายแดนที่ตอกับไทย 
   ๙. นิยายพื้นเมืองลพบุรีหวน พินธุพันธุ รวบรวม, การแยงยกขบวนขันหมากของเจา
กรุงจีนมาสูขอนางนงประจันคนรักเดิมแปลงกายเปนจระเขทําลายขบวนเรือขันหมาก และของ
หมั้น จระเข นางนงประจันและสําเภาจีนกลายเปนชื่อสถานที่ตางๆแถบนั้น 
   ๑๐. นิยายแถบนครสวรรคและสุพรรณบุรี พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ เรื่องเสด็จประพาสลําน้ํามะขามเฒา เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๑ หญิงสาวคนหนึ่ง
บานอยูดอนคา มีคนมาสูขอแกพอคนหนึ่งและแมคนหนึ่ง ที่เขาพนมเสพ พอแมจึงวิวาทกันนาง
ตัดนมทิ้งขางหนึ่งและไปบวชที่เดิมบางในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงกลายเปนชื่อสถานที่ตางๆ ใน
นครสวรรคและสุพรรณบุรี 

  สามารถดูรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดไดจาก “ภาคผนวก” 
 จากเนื้อหาของตํานานและเรื่องเลาในกลุมลุมเจาพระยาตอนลางและชายฝงทะเล มี

ขอสังเกตที่ไดจากเนื้อหาดังตอไปนี้ 
  ๑. ไมมีความคิดหาเหตุผลเกี่ยวกับกําเนิดโลก กําเนิดมนุษย อันเปนพื้นฐาน

ความคิดของกลุมคนในเขตผืนแผนดินภายใน ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมคนที่เขามาอยูในเขตนี้มี
คําตอบดังกลาวอยูในระดับหนึ่งแลว นอกจากเรื่อง “มหาเภตรา” ที่แสดงถึงบูรณาการกลุมชาติ
พันธุตางๆ ในเขตเพชรบุรีวา ทั้งคนชาวเขาและชาวพื้นราบตางอาศัยเรือสําเภาลําใหญมหึมา
ดวยกันทั้งส้ิน เปนการแสดงออกทางนัยะถึงคําถามและคําตอบเกี่ยวกับการหาแหลงที่มาของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๕๐

ผูคนในทองถ่ินที่ตั้งถ่ินฐานบริเวณใกลชายฝงทะเลของอาวไทยวา “บรรพบุรุษของตน
เคลื่อนยายมากับเรือสําเภา” 

  ๒. ทั้งสามกลุมแบบเรื่องแสดงออกอยางชัดเจนวา เปนเรื่องของความสัมพันธ
ระหวางคนพื้นเมืองที่มีอยูเดิมกับคนกลุมใหมที่มาจาก “จีน” โดยใชพาหนะติดตอระหวาง
ภูมิภาค คือ “เรือสําเภา” กลุมคนจีนเหลานี้ไมระบุวามาจากที่ใดของประเทศจีนแตควรจะเปน
บริเวณที่ติดทะเลซึ่งมีหลายแหง มักจะมีหัวหนาหรือผูนําที่มีเชื้อสาย “เจา” ที่มีความสามารถ
แตตองพลัดบานพลัดเมืองมาหรือไมก็เปนพอคาสําเภาร่ํารวย เปนเหตุผลที่ทําใหไดรับการ
ยอมรับนับถือจากผูนําชาวพื้นเมือง และในบางสํานวน เชน พงศาวดารฉบับของวันวลิต ชาวจีน
โพนทะเลนี้ไดกลายมาเปนปฐมกษัตริยของอาณาจักรใหญในเวลาตอมา คือ กรุงศรีอยุธยา 
ความสัมพันธอีกอยางหนึ่งคือ การแตงงานระหวางกษัตริยพ้ืนเมืองและธิดากษัตริยจีน ซึ่งเปน
ลักษณะการผนวกความสัมพันธระหวางของบานเมืองตางๆ ในแถบนี้ อันเปนประเพณีที่ไดรับ
การยอมรับมานานแลว  

  ๓. ความคิดที่ปรากฏในตํานานใหคุณคาของมนุษยที่วัตถุอยางมาก ลักษณะของ
ผูนํามีความเกงกลา แตฉลาดแกมโกง ไมยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย อันเปนลักษณะของ
วัฒนธรรมพอคามากกวาที่จะเปนผูนําแบบนักรบหรือผูนําทางจิตวิญญาณ 

  ๔. การกระจายของนิทานทองถ่ินในโครงเรื่องแบบการแขงขันยกขันหมากทางเรือ
สําเภาของเจากงจีนและชายชาวพื้นเมือง จนเกิดรบกันจนขบวนขันหมากกลายเปนเกาะและ
ภูเขาตางๆ ในทองถ่ิน  นับเปนเรื่องที่แพรหลายที่สุด เกิดขึ้นในบริเวณที่เปนอาวไทยภายในซึ่ง
เปนเขตชายฝงทะเลเปนเรื่องที่พบวาเลากันอยางแพรหลายที่สุดจนกระทั่งปจจุบัน บริเวณภาค
ตะวันออกของไทยตอกับเขตกัมพูชาใกลเขตฝงทะเลเชนกัน และภายในผืนแผนดิน ที่ทองที่ใน
จังหวัดลพบุรี เขตนครสวรรคตอกับชัยนาทและสุพรรณบุรี ซึ่งพ้ืนที่เหลานี้มีภูเขาที่เหมาะใน
การเปนจุดสังเกตในทองถ่ินหลายแหง และเปนบานเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแตสมัยทวารวดี ลพบุรี 
จนถึงสมัยอยุธยาในบริเวณจังหวัดลพบุรี สวนเขตนครสวรรคตอกับชัยนาทและสุพรรณบุรีก็
เปนบริเวณที่มีลําหวยลําคลองติดตอกับแมน้ําเจาพระยาเดิมในระหวางแถบนครสวรรคกับทาง
สุพรรณบุรี๗ และเปนบริเวณที่มีชุมชนสมัยทวารวดีอยูในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนไมนอย มี
                                          

๗ในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือเสด็จ
ประพาสลําน้ํามะขามเฒา พ.ศ.๒๔๕๑ กลาวถึงทางน้ําเกาในเขตอําเภอพยุหะคีรีในปจจุบันวา 
“ลําน้ําเดิมในเขตตสุวรรณภูมิ เห็นจะมารวมน้ําลพบุรีที่นครสวรรคซึ่งเปนที่แองลึก น้ําขาง
ตะวันออกและขางตะวันตกกัดเขามารวมกันเปนแมน้ําเดียว กับที่มโนรมยก็มารวมกันอีกแหง
หน่ึง ฝงตะวันออกเปนฝงสูง ขางตะวันตกเปนทองทุงที่น้ําหักออกมา แตกอนคงจะลงมาจาก
กําแพงเพ็ชรถึงอุทัยธานีลงไปสุพรรณ ไมมีนครสวรรค ไมถูกเมืองพยุหคีรี มโนรมย และ
ชัยนาทเปนคนละลําน้ํา” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาเรื่อง
เสด็จประพาสลําน้ํามะขามเฒาและพระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๕๑

ขอนาสังเกตวา โครงเรื่องแมจะเกิดเหตุขึ้นในทะเล มีขบวนเรือสําเภาเปนองคประกอบหลัก แต
การแพรกระจายของเรื่องเลาประเภทนี้ก็เกิดขึ้นในแผนดินภายในดวย ทําใหทราบวามีรองรอย
ของการติดตอสัมพันธระหวางผูคนในทองถ่ินภายในกับนักเดินทางหรือชาวเรือในอาวไทยที่
ตองเดินเรือเลียบชายฝงทั้งตะวันตกและตะวันออกของอาวไทย ที่อาจกลาวไดวา ยอนกลับไปได
ถึงสมัยทวารวดีจนถึงสมัยลพบุรีเปนตนมาก็ได 

  ๕. เร่ืองเกี่ยวกับพระเจาสายน้ําผึ้งและนางสรอยดอกหมาก กับเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
และลิ้มเตาเคี่ยน เรื่องแรกแสดงความศักดิ์สิทธ์ิของหลวงพอวัดพนัญเชิง หรือที่ชาวจีนผูนับถือ
ผูกเรื่องเลาและเรียกหลวงพอโตวัดพนัญเชิงกันวา “ซําปอกง” หรือ “ซําปอฮุดกง”๘ อันเปนเทพ
เจาที่นับถือกันมากของชาวจีนอพยพที่เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ตํานานเลาวาสราง
ขึ้นเปนที่ระลึกถึงนางสรอยดอกหมากธิดาเจาจีน แมเรื่องหลังคือเจาแมลิ้มกอเหน่ียวจะสามารถ
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในราวสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯและสมเด็จพระเอกาทศรถ แตก็ได
กลายเปนตํานานที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ แสดงถึงหนาที่ทางสังคมซึ่งแสดงความสัมพันธอันดี
ระหวางชาวมุสลิมพ้ืนเมืองและชาวจีนผูเขามาใหม ทั้งสองเรื่องไดกลายเปนตํานานที่ผสมผสาน
ระหวางความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเทพเจาของคนในทองถ่ินและของชาวจีนผูอพยพเขามาใหม 
จนกลายเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรมที่ตอบสนองผูคนในบริเวณใกลชายฝงทะเล 

  ๖. ตํานานเกี่ยวกับวีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Culture hero) จัดเอากลุมเรื่องเจาอูหรือ
ทาวอูทองเปนผูนําคนสําคัญ สวนผูนําทางวัฒนธรรมเฉพาะทองถ่ินหรือชุมชนไดแก ตํานาน
คุณปูศรีราชา และทั้งสองเรื่องเริ่มตนจากเปนพอคาจีนหรือนักผจญภัยที่มากับเรือสําเภา จาก

                                                                                                                      
รัชกาลที่ ๕  (พระนคร: โรงพิมพพระจันทร, ๒๔๙๓. พิมพพระราชทานในงานพระศพสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต) ซึ่งพองกับ
ความสัมพันธระหวางกลุมบานเมืองสมัยกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา บานเมืองที่ปรากฏ
หลักฐานในจารึกหลักที่ ๑ กรุงสุโขทัย จะสัมพันธติดตอกับทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา
ในปจจุบัน จากสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย สูเมืองแพรกศรีราชา สุพรรณบุรี เพชรบุรี และ
นครศรีธรรมราช แนวทางการติดตอนาจะอยูในเสนทางดังกลาว ทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาในปจจุบัน 

๘เรื่องเกี่ยวกับซําปอกงที่ชาวจีนนิยมเรียกหลวงพอโต วัดพนัญเชิง นาจะมีที่มา
เดียวกับเทพเจาแหงนํ้ามีชื่อและตํานานตางๆ กัน ในราชวงศซงมีชื่อวาตูกง (Du Gong) 
ชาวเรือจะสวดมนตขอใหเทพเจาตูกงคุมครองใหการเดินเรือปลอดภัย สวนชื่อนากง (Na 
Gong) เกิดขึ้นในราชวงศหมิงถึงชิง เน่ืองจากมีความเชื่อวาเทพองคนี้เปนกลาสีเรือชาวฟู
เจี้ยน โดยทั่วไปตาปอกง (Da Bo Gong) จะมีลักษณะเปนคนแกใจดีเคราขาวหรือหัวลาน
สายตาออนโยนแกมแดง มือซายถือเงินหรือทอง มือขวาถือไมเทา, เอวีลีน ลิป, ตํานานวัดและ
เทพเจาจีน แปลโดย ตาฟู (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสรอยทอง, ม.ป.ป.), ๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๕๒

เน้ือเรื่องของตํานานพระเจาอูทองหรือทาวอูทอง ก็จะกําหนดเวลาไดกวางๆ วา อยูในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ อันเปนชวงเวลาของการรวบรวมแวนแควนในเขตลุมเจาพระยากอนเกิด
ศูนยกลางการปกครองที่กรุงศรีอยุธยา และภายหลังจากความรุงเรืองของการคาทางทะเลของ
จีนถึงขีดสุดในชวงสมัยราชวงศซุง ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘–๑๙ 

  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเลาเกี่ยวกับทาวอูทองที่เปนพอคาเดินทางรอนแรมไปยัง
สถานที่ตางๆ เชน ที่สามโคก บริเวณวัดมหิงสาราม ซึ่งเปนวัดรางในปจจุบัน หางจากฝงนํ้า
เจาพระยาราว ๒ กิโลเมตร มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา ในอดีตพระเจาอูทองหนีโรคหามา ได
อพยพคนผานแถวนี้ ใกลค่ําเกวียนที่บรรทุกสําภาระเขาของเงินทองชํารุดลง ตองใชเครื่องมือ
ซอมใหทันการ จึงออกปากหยิบยืมเครื่องมือจากชาวบานแถบนั้น แตไมมีผูใดใหความชวยเหลอื 
พระเจาอูทองโกรธมาก คืนนั้นจึงแอบฝงทรัพยสมบัติทั้งเลมเกวียนไวในบริเวณวัด และสาบแชง
ไมใหผูใดในไดสมบัติไปไดเลย เลากันวาในสระใหญขางโบสถวัดมหิงสารามในวันดีคืนดี จะมีผู
พบเห็นเปดเงินเปดทองมาวายอยูในสระ แตก็ไมสามารถจับได๙ สวนเรื่องเลาถึงที่บางขนุน ก็มี
เรื่องราวคลายๆ กันวาพระเจาอูทองหนีภัยโรคหามาสรางวัดไว เชน ที่วัดยาง เม่ือพระเจาอูทอง
ไปถึงไดประกอบพิธีโสกันตพระธิดาวัดนี้จึงเปลี่ยนชื่อเปนวัดยั้ง เชื่อกันวามีเนินดินที่เปนโคกใช
ประกอบพิธีโสกันตอยู ทั้งบริเวณที่วัดมหิงสาราม เขตสามโคก และบางขนุนบางขุนกอง แถบ
คลองแมน้ําออม ตางก็เปนชุมชนเกาแกซึ่งอยูในเสนทางเดินทางสมัยโบราณ  

  มแีนวคันดินโบราณ ซึ่งเปนแนวสันทรายเดิมที่เรียกวา “ถนนทาวอูทอง” ที่เริ่มจาก
เมืองคูบัวตรงมาจนเกือบถึงเมืองเพชรบุรี เปนชื่อเดิมที่ชาวบานในยานนี้เรียกตอกันมานานแลว 
นอกจากนี้ ยังมีเสนทางเดินทางซึ่งไมมีรองคันดินหรือถนนโบราณปรากฏ แตชาวบานบริเวณ
บานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีเลาวา เสนทางจากเมืองเกากาญจนบุรีที่เขาชน
ไก ผานมาทางบานหนองขาว อันเปนเสนทางเดินทัพไทย-พมาในสมัยโบราณดวยนั้น เรียกวา 
“ถนนทาวอูทอง”๑๐ และยังปรากฏนิทานทองถ่ินและชื่อสถานที่ซึ่งเปนโบราณสถานที่ยังไม
สามารถกําหนดอายุอยางแนชัดได แตนาจะมีอายุกอนที่กลุมคนเชื้อสายลาวจะเขามาอยูอาศัย
เม่ือตนกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา บริเวณวัดทาวอูไทย อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                                          
 ๙เน่ืองจากเปนคนในพื้นที่ตํานานนี้จึงบันทึกจากคําบอกเลาจากยาของตนเองในวัย

เด็ก สัมภาษณ วีรวัฒน วงศศุปไทย, ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนวัดจันทรกะพอ อําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓. 

๑๐สัมภาษณ ชาวบานหนองขาว ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี, 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๓.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๕๓

                                         

ซึ่งเปนเรื่องของทาวอูไทเปนพ่ีนองกับทาวอูทองและผูเลานําเรื่องมาปะติดปะตอกับนิทานเรื่อง
ทาวแสนปม นาเสียดายที่รายละเอียดของเรื่องนี้มีผูจดจําไมไดมากไปกวานี้๑๑ 

 
  เพ่ือจะใหเห็นความสัมพันธและรูปแบบของตํานานและเรื่องเลาในกลุมภาคกลาง

และชายฝงรอบอาวไทยที่คลายคลึงกันใหชัดเจนขึ้น จึงจะจําแนกเนื้อหาออกเปนแบบเรื่อง 
(Tale type) ดังตารางตอไปนี้ 

 
๑๑สัมภาษณเจาอาวาสวัดแหงหน่ึงในอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา, ๑๗

กันยายน ๒๕๔๔.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

ตารางที่ ๑ จําแนกแบบเรื่อง [Tale type] และแหลงที่มาของการบันทึกตํานานและนิทานพื้นบาน 
 
แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

๑ 
พระเจาอูทอง พงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา ฉบับวัน 
วลิต พ.ศ.๒๑๘๒ 

เจาอูเชื้อสายเจาเมืองจีน
ไดกลายมาเปนพระเจาอู
ทอง(สมเด็จพระรามา 
ธิบดีที่ ๑) กษัตริยกรุง
ศรีอยุธยาพระองคแรก 

ทาวอูทองไดนางประคําทอง
ธิดาเจากรุงจีนเปนมเหษี 

  

๒ 
เชื้อสายพระ
เจาอูทอง 

ตํ า น า น เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช 

 พระพนมทะเลฯ พระหลาน
พระเจาอูทองกษัตริยกรุง
เพชรบุรีพระราชทานฝางให
ขุนลามจีน พระเจารมฟา
กรุงจีน ใหนางจันทรเทวีศรี
บาทราชบุตรีศรีทองสมุทร
เปนมเหษี ซึ่งเปนลูกนาง 
จันทรเมาลีศรีบาทนารถสุ
รวงศ ซึ่งเกิดในดอกหมาก
และอยูเมืองจําปาธิปบดี 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

๓ 
คุณปูศรีราชา  จีนพี่นองสามคนโดยสาร

เรือสําเภาเพื่อมาคาขาย 
เรือชนเขายี่สารแตก จีน
ขานคนกลางกลายมา
เปนคุณปูศรีราชา ผูนํา
ทางจิตวิญญาณของคนยี่
สารในปจจุบัน 

  จีนพี่นองสามคนโดยสาร
เรือสําเภาเพื่อมาคาขาย 
เรือชนเขายี่สารแตก จีน
ขานคนกลางกลายเปนคุณ
ปูศรีราชา บรรพบุรุษผู
กอตั้งชุมชนยี่สาร 

๔ 
พระเจาสาย
น้ําผึ้ง 

พงศาวดารเหนือ 
พระวิเชียรปรีชา
(นอย) รวบรวม
เรียบเรียง , ๒๓๕๐ 

 พระเจาสายน้ําผึ้งไดรับการ
สนับสนุนจากเจาจีนให
แตงงานกับธิดาหรือนาง
สรอยดอกหมากตอมากลั้น
ใจตายดวยความนอยใจ ที่
เผาศพจึงสรางวัดพระเจา
พะแนงเชิงเปนอนุสรณ 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

หนังสือที่ระลึกงาน
สมโภชเจาแมลิ้ม
กอเหนี่ยว ศาลเจา
เลงจูเกียง 
(ปตตานี: มูลนิธิ
เทพปูชนียสถาน) 

 การแตงงานระหวางลิ้มเตา 
เคี่ยนและนางพญาปตตานี 
โดยลิ้มเตาเคี่ยนเปลี่ยนมา
นับถืออิสลาม ทําการหลอ
ปนใหญ เมื่อลิ้มกอเหนี่ยว
นองสาวมาตามใหกลับเมือง
จีนแตไมยอมกลับจึงเสียใจ
ผูกคอตาย กลายเปนเจาแม
ที่ศักดิ์สิทธิ์ นักเดินทางทาง
เรือและชาวบานนับถือกัน
มาก 

  
๕ 

เจาแมลิ้มกอ
เหนี่ยว 

พงศาวดารเมือง
ปตตานี, พระยา
วิเชียรคีรี (ชม ณ 
สงขลา) เรียบเรียง 

 จีนเคี่ยมหรือหลิมโตะเคี่ยม 
ไดภรรยาชาวมลายู เปลี่ยน
มานับถืออิสลามและเปนผู
หลอปนใหญถวายนางพญา
ปตตานี เกาเนียวผูเปน
นองสาวมาตามแตไมยอม
กลับจึงผูกคอตาย และ
กลายเปนเจาแมที่ชาวเรือ
และผูคนนับถือกันทั่วไป 

 หลิมโตะเคี่ยมเปนบรรพ
บุรุษของชาวบานกรือเซะ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

๖ 
มหาเภตรา สํานวนจาก  

“ส มุ ด ร า ช บุ รี ”, 
๒๔๖๙ 

   เรือสําเภาบรรทุกผูคนทั้ง
ชาวพื้นราบและชาวเขามา
กับเรือสําเภา ภายหลังเรือ
สําเภาลม คนที่รอดตาย
กลายมาเปนบรรพบุรุษตั้ง
ถิ่นฐานที่เทือกเขาเจาลาย 

๗ 
ตามองลาย,  
เจากงจีน 
และเจาลาย 

สํานวนจาก  
“สมุดราชบุรี”, 
๒๔๖๙ 

  การยกขันหมากแยงชิงลูก
สาวเจาเขาตามองลาย
ระหวางเจากรุงจีนและเจา
ลาย ผลปรากฏไมมีใครได
ไป และตองสูญเสียเขาของ
สินสอด และกลายเปนชื่อ
สถานที่ตางๆ ในอาวไทย
ตอนใน 

เมื่อน้ําทะเลแหงหายไป
แผนดินเริ่มปรากฏ เจาเขา
ทั้งหลายก็สืบทอดวงศวาน
ของตนเองสืบมา 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

ตามองลาย,  
เจากงจีน 
และเจาลาย 

สํานวนจาก นิราศ
ตังเกี๋ย ของ 
หลวงนรเนติบัญชา
กิจ, ๒๔๓๐ 

  การแยงชิงนางยมโดย ลูก
สาวตาบองไลและยายรําพึง 
โดยเจากรุงจีนและเจาลาย 
จบลงที่นางโดยถูกฉีกตัวแบง
ครึ่งดวยความโมโหของตา
บองไล สินสอดตางๆ และ
ตัวนางยมโดย นางรําพึง เจา
ลาย กลายเปนชื่อสถานที่
ตางๆ ในอาวไทยทั้งสองฝง 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

๘ 
 นางรุมสาย
สก 

ปยะพร เรียบเรียง, 
๒๕๓๒ 

  เจาราชกุลแหงเขาดงเร็กยก
ขบวนขันหมากทางเรือ
สําเภามาสูขอนางผมหอม
ธิดาเจาเมืองจันทบุรีหรือ
นางรุมสายสก นางจําปาผู
เคยเปนเมียเกาใชจระเข
ทําลายขบวนขันหมาก 
ภายหลังน้ําทะเลแหงลง จบ
ลงดวยการตายกลายเปน
ภูเขา 
และชื่ อ สถานที่ ต า งๆ ใน
กัมพูชา 

 

๙ 
นิยาย
พื้นเมือง
ลพบุรี 

หวน พินธพุันธุ 
รวบรวม, ๒๕๑๕ 

  การแยงยกขบวนขันหมาก
ของเจากรุงจีนมาสูขอนางนง
ประจันคนรักเดิมแปลงกาย 
เปนจระเขทําลายขบวนเรือ
ขันหมากและของหมั้น 
จระเข นางนงประจันและ
สําเภาจีนกลายเปนชื่อ
สถานที่ตางๆแถบนั้น 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
ตารางที่ ๑ (ตอ) 

 
 

 
 

แบบเรื่องที่ / 
เรื่อง / 
แหลงที่มา / 
การจําแนกแบบเรื่อง 

พอคาสําเภาจีนกลาย
มาเปนผูนําชุมชน-ผูนํา
ทองถิ่น 

การแตงงานระหวางผูนํา
พื้นเมืองและธิดาเจาจีน 

ยกขันหมากและการแยง
ชิงหญิงพื้นเมือง ขอผาน
ฝายพอและฝายแมอยาง
ละคน 

สําเภาชนเขาเรือแตกคน
รอดตายกลายเปนบรรพ
บุ รุษของคนที่อาศัยใน
ปจจุบัน 

๑๐ 
นิยายแถบ
นคร 
สวรรคและ
สุพรรณบุรี 

พระราชหัตถเลขา 
เรื่องเสด็จประพาส
ลําน้ํามะขามเฒา 
เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑, 
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวฯ 

  หญิงสาวผูหนึ่งบานอยูดอน
คา มีคนมาสูขอแกพอคน
หนึ่งและแมคนหนึ่งที่เขา
พนมเสพ พอแมจึงวิวาทกัน
นางตัดนมทิ้งขางหนึ่งและไป
บวชที่เดิมบาง จึงกลายเปน
ชื่อสถานที่ตางๆ ใน
นครสวรรคและสุพรรณบุรี 

 

 
หมายเหตุ อานรายละเอียดเนื้อเรื่องทั้งหมดใน “ภาคผนวก” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖๖
  

 
ภาพที่ ๙   ในตํานานกลาวถึงจีนขานหรือคุณปูศรีราชาโดยสารเรือสําเภาแลวชนเขาเรือแตก   

ตอมาไดกลายมาเปนบรรพบุรุษของคนยี่สารในปจจุบัน ภาพจากจิตรกรรมฝาผนัง
วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ 

 

 
ภาพที่ ๑๐     ภาพจิตรกรรมเขียนบนแผนไม ปจจุบันเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร

เปนรูปนางสุชาดากวนขาวมธุปายาส ในภาพเขียนปรากฏ สก ๑๒๙ ตรงกับ 
พ.ศ.๒๔๕๔  อันเปนปแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๔ 

บทบาทและหนาท่ี 
ของตํานานและพิธีกรรมคุณปูศรีราชาตอชุมชนยีส่าร 

 
 ในสังคมมนุษย “ตํานาน” (Myth) และ “พิธีกรรม” (Ritual) เปนส่ิงที่ปรากฏอยูคู

กัน ดังน้ัน ตํานานและประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา นอกจากจะสะทอนใหเห็น
พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมแลว ยังสามารถแสดงใหเห็นวามีบทบาท
ตอบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมไดอยางไร  

 การศึกษาน้ีจะพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ของตํานานและผลทั้งดานบวกและดานลบ
ที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และอุดมการณในชีวิตของคนในชุมชนยี่สาร และการปรับเปลี่ยน
สัญลักษณที่ใชในพิธีกรรมแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและอํานาจในการจัดการพิธีกรรม
อยางไร ตลอดจนประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาสะทอนใหเห็นกระบวนการบูรณาการ
และความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นในชุมชนยี่สารอยางไร  

 
ประเพณีและพิธีกรรมเกีย่วกับคณุปูศรีราชา 

  ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อในชุมชนยี่สารในรอบป มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระแตละเดือนรวมถึงในโอกาสตางๆ ในชีวิตซึ่งแบงแยกอยางชัดเจน คือ 
ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับคุณปูศรี
ราชา  

  

                                         

สวนในประเพณีเก่ียวกับชีวิตหรือถามีกิจกรรมพิเศษ ไมวาจะเปนงานที่เก่ียวกับ
พุทธศาสนาหรือไม โดยเฉพาะการจัดงานมงคลตางๆ ที่ไมเก่ียวของกับงานอวมงคลก็จะตองไป
จุดธูปบอกกลาวกับคุณปูบนศาล หากไมทําอาจมีอันเปนไปในทางที่ไมดีจนไมสามารถจัดงาน
ใหลุลวงได 

  สังคมยี่สารที่เปนหมูบานตามธรรมชาติ๑ ประกอบดวยครัวเรือนทั้งสองฝงคลองราว 
๓๐๐ หลังคาเรือน ผูคนสวนใหญสามารถนับญาติกันไดทั้งหมด   ชวงที่ยี่สารยังไมไดเริ่มทํา
กิจการถานไมโกงกางอันเปนระบบเศรษฐกิจหลักของชุมชนเมื่อกวา ๖๐ ปมาแลว เลากันวามี
ผูคนอยูอาศัยที่นี่ไมมากนัก เพราะแรงงานปลูกไมและทําถานในระยะเริ่มแรกมีคอนขางนอย  

  ชวงเวลานั้น งานประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาก็ไดทําสืบทอด
ตอเนื่องมาโดยตลอด แตจัดกันเปนงานเล็กๆ ไมใหญโตเชนในปจจุบัน เปนเพราะเสนทาง
คมนาคมยังไมสะดวกนักและการเดินทางเขาสูยี่สารในอดีตตองใชเรือเปนหลัก คนตางถ่ินจึง

 
๑หมายถึงหมูบานตามโครงสรางสังคมแบบเดิม กอนการปรับเปลี่ยนเปนหมูบานซึ่ง

เนนขอบเขตของพื้นที่เปนหลักตามรูปแบบของกระทรวงมหาดไทย 

๖๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๖๘

เขามาเที่ยวกันนอย ดังน้ัน ไมวาจะเปนงานพิธีกรรมหรืองานสมโภชนมีมหรสพตางๆ ก็เปน
การจัดขึ้นเพื่อคนในชุมชนเทานั้น จนกลายเปนวาระพิเศษครั้งเดียวในรอบปที่ชาวบานยี่สารรอ
คอย ยิ่งใกลวันก็ยิ่งตื่นเตนจนแทบไมหลับไมไดนอน๒ 

  แตปจจุบัน ประเพณี พิธีกรรม โดยเฉพาะงานสมโภชนคุณปูศรีราชาจัดเปนงาน
ใหญในทองถ่ิน จะเปนรองก็เห็นจะเปนแตงานวัดหลวงพอเขาตะเคราเทานั้น ผูคนมากมายจาก
บริเวณใกลเคียงและตางจังหวัดไกลๆ สวนหน่ึงเปนคนยี่สารที่ยายออกไปจากการแตงงานกับ
คนภายนอกเดินทางมาไหวคุณปูและเที่ยวงาน รูปแบบการจัดงานสมโภชนคุณปูศรีราชาใน
กลางเดือนอายของทุกป ไดถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของงานวัดเขายี่สารและเขากันไดอยาง
แนบสนิทกลมกลืน ตั้งแตเม่ือมีการใชสัญลักษณเปนพระพุทธรูป เม่ือราว พ.ศ.๒๕๑๗ เปนตน
มา   

 
งานพิธีเวยีนเทียนคุณปูศรีราชา 

  ชวงเทศกาลสงกรานตเปนเวลานานกวา ๕ วัน ชาวบานจะมีการทําบุญ ตักบาตร 
รวมทั้งมีการรดน้ําดําหัวญาติผูใหญ และในวันสุดทายของงานสงกรานตซึ่งถือเอาวันที่ ๑๗ 
เมษายนของทุกป ถือเปนพิธีเวียนเทียนคุณปู๓  

  การเวียนเทียนคุณปูศรีราชาของชาวบานยี่สาร ก็เหมือนกับการบวงสรวงขอพร
ในชวงเทศกาลวันสงกรานตทั่วไป เพราะหลังจากที่พิธีเสร็จส้ินลงชาวบานก็จะกลับไปรดน้ําดํา
หัวผูใหญเพ่ือขอพรในบานของตน อันเปนรูปแบบเชนเดียวกับพิธีกรรมเวียนเทียนคุณปูในชวง
เชา 

                                          
๒สัมภาษณ ไพรัช แกวกาม, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
๓การถือเอาวันที่ ๑๗ เมษายน ซึ่งถือกันวาเปนวันสุดทายของเทศกาลสงกรานต 

สังเกตวามีการจัดงานพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจาหลายแหง เชน ศาลคุณพอฮุดโจว ที่บานบางขุน
ไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีการเวียนเทียนโดยใชแวนเทียนและนั่งลอมวงรอบศาล
และสงตอกันในวันนี้ หรือที่ศาลเจาพอจุยที่ปากน้ําเกยไชย จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนศาลเจา
จีนปนไทยก็มีการจัดงานในวันนี้เชนกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๖๙

   “การเตรียมงาน”  ในอดีตงานเวียนเทียนจะมีการเชิญคุณปูซึ่งใชไมเจว็ดเปน
สัญลักษณลงเรือรวมถึงไมเจว็ดสัญลักษณของคุณปูหัวละมานแหไปยังปากลัดและบางตะบูน๔ 
เพ่ือใหชาวบานละแวกนี้รวมทําบุญ หลังจากนั้นจึงแหคุณปูกลับมาประกอบพิธีเวียนเทียนที่
บานยี่สาร เม่ือมีการยายไปทํามาหากินนอกชุมชนหรือแตงงานออกไป คนที่เกิดในยี่สารจะ
กลับมาในงานพิธีนี้แทบทุกคน ซึ่งเปนธรรมเนียมเชนเดียวกับงานสมโภชนประจําป 

 
   “เครื่องประกอบพิธี” ราว ๘ โมงเชา ชาวบานแตละครอบครัวจะทยอยนําถาด
เครื่องเซนมาวางรวมกันเปนแถวๆ หนาศาล ครอบครัวละ ๑ สํารับ ตัวแทนสวนใหญจะเปน
ฝายหญิง ในถาดจะประกอบไปดวยสิ่งของเหมือนกันทุกบาน ไมมีความแตกตางของภาชนะที่ใช
หรือปริมาณสิ่งของในถาดแตอยางใด และมักจะทํากันเองภายในครัวเรือน มีบางเหมือนกันที่
ซื้อจากชาวบานที่ทําขาย ประกอบไปดวย  
   บายศรีปากชาม ซึ่งนําขาวสวยที่เปนขาวปากหมอที่ยังไมไดคดมากินกอน บรรจุใน
ภาชนะตรงกลางวางไขตมแกะเปลือกดานบนออกเล็กนอย ที่ขอบชามวางใบตองตัดไว ๓ มุม 
บางรายวางหมากพลูไวดวย  
   กลวยน้ําวาที่เปนกลวยสุก ๑ หวี  
   มะพราวออนเปดฝาเมื่อถึงเวลาในพิธี ๑ ลูก  
   ขนมตมแดงที่ใชแปงขาวเหนียวแผเปนแผนกลมๆ ไมมีไสคลุกกับน้ําตาลมะพราว
และมะพราวขูด ๑ ถวย 
   ขนมตมขาวลูกกลมๆ ใสไส ๑ ถวย 
   ขนมเล็บมือหรือขนมคันหลาวที่เปนแปงตมชิ้นยาวๆ ๑ ถวย  
   น้ําเปลา ๑ แกว  
   ธูปและเทียน  โดยใชธูปไมจํากัดจํานวน 

 น้ําสะอาดที่ชาวบานนํามาเมื่อผานพิธีกรรมจะถือเปนน้ํามนตคุณปู นํามาประพรม
เน้ือตัวใหเกิดสิริมงคล อาจนําไปผสมกับน้ําดื่ม หรือบางก็นําไปประกอบในการปรุงยารกัษาโรค
ดวย 

 สวนอาหารที่ผานการประกอบพิธีแลวชาวบานจะนําไปรับประทานกันที่บาน โดย
ถือวาเปนอาหารที่มีสิริมงคลเชนกัน  

 
   “การเริ่มประกอบพิธีและการเวียนเทียน” กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงการเวียนเทียน
คุณปูดังที่เปนอยูในปจจุบัน คนที่ประกอบพิธีในสมัยกอน คือ “นายนอย” ผูสืบทอดตําแหนงน้ี

                                          
๔ปากลัดเปนหมูบานตั้งอยูตรงทางน้ําที่เชื่อมตอเสนทางหลายสาย บางตะบูนเปน

ชุมชนขนาดใหญอยูบริเวณปากน้ําตอกับอาวไทย หางจากยี่สารราว ๕-๖ กิโลเมตร  ทั้งสอง
แหงเปนชุมชนใหญที่ทางยี่สารมีเครือญาติอยูจํานวนมาก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๐

มาจาก “เจ็กเน้ิว” ผูเปนพอ เม่ือทําพิธีจะแตงกายดวยเสื้อและกางเกงสีขาวทั้งชุด ยกเครื่องเซน
ไปบอกกลาวที่ศาล ผูที่เคยติดตามกลาววานายนอยบอกตอคุณปูทั้งภาษาไทยและภาษาจีน๕ 
แตไมมีใครจําไดวากลาวอะไรบาง เปนการเริ่มพิธีเวียนเทียน 

 ในอดีต เม่ือศาลยังอยูติดกับคลองยี่สารชาวบานจะนั่งลอมวงกันบริเวณคันดินรอบ
โรงพิธีแลวใชแวนเทียนที่ปกเทียนไว จุดเทียนของตนที่นํามาปกบนแวนเทียน ถือทั้งสองมือ
หมุนบนและลางหรือซายไปขวาก็ได เมื่อเสร็จแลวจึงปดควันออก  แลวสงตอๆ กันไปจนเวียน
เทียนดวยแวนเทียนครบทั้ง ๓ อัน จํานวน ๓ รอบ สวนธูปจํานวนไมกําหนดถือไวกับตัว  

 แตในปจจุบัน หลังจากครูสุรินทร ครูใหญโรงเรียนวัดเขายี่สารมารับอาสาทําพิธีให
เม่ือนายนอยสิ้นชีวิตลง ตอดวยนายฉลอง หิรัญวงศ ทายกวัดเขายี่สารที่เริ่มทําพิธีมาไดราว ๒ 
ป จะเริ่มพิธีดวยการสวดอัญเชิญเทวดาและคุณพระศรีรัตนตรัย ใชการบวงสรวงแบบพราหมณ
ตามที่เขาใจดวยตนเองและสืบตอจากครูสุรินทร โดยผูทําพิธีจะใสเส้ือผาขาวโปรง ซึ่งเปนเส้ือ
เชนเดียวกับที่นาคใสกอนบวช ทองนะโม ๓ จบ กลาวอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย อัญเชิญคุณปู
ศรีราชาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของยี่สารมารวมในพิธีและรับเครื่องเซนตางๆ๖  

 ชาวบานยกมือขึ้นพนมดวยความศรัทธาและเริ่มเปดฝามะพราวออนในสํารับของ
ตน ขณะเดียวกันละครชาตรีที่จางมารําถวายมือบนศาล  

 เม่ือเสร็จส้ินพิธีในพื้นที่หนาศาล ผูนําในการทําพิธีจะพรมน้ํามนตที่เตรียมไวที่โตะ
เครื่องเซนของชาวบานที่จัดไวเปนแถวยาว ๓-๔ แถว ชาวบานก็เริ่มจุดธูปเทียนเดินวนรอบศาล 
๓ รอบ มีการนําขบวนแหกลองยาวและตางรําเทิดเถิงในขบวนดวยความสนุกสนาน เม่ือครบ ๓ 
รอบ แลว ตางคนจะตางไปหาที่ปกธูปกันตามสะดวก สวนใหญจะปกธูปที่แถวตนไมใกลๆ 
นั่นเอง 

 

                                         

หลังจากนั้น ชาวบานก็จะนําถาดเครื่องเซนของตนกลับบาน เดินตามกันเปนแถวๆ 
  

  “คําอัญเชิญเทวดาและอัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของยี่สาร” เปนคํากลาวที่นายนายฉลอง 
หิรัญวงศ ผูทําพิธีแตงขึ้นเอง โดยดําเนินตามแนวทางที่ครูสุรินทร ผูทําพิธีกรรมคนเกาตอจาก
นายนอยไดวางแนวทางไว  

 คําถวายเครื่องเซน ไดแก  
 

อิมังสูปะพะยับ ฮะมะสัมปนนัง สาลีนัง โภชนานัง สะอุทะถัง ปูศรีราชาเทวานัง ปูศรีหนุมาณ
เทวานัง ปูเจาจีนเทวานัง ปูเชมะ 
ขาพเจาทั้งหลาย ขอกราบไหวบูชา ทุกทานที่มาจากการอัญเชิญ ที่ไดจัดสรรพากันสรรเสริญ 
ทานผูเจริญดวยบารมี เจาแรงพาลี พระภูมิเจาที่ ชะยะมงคล ปูศรีราชา ปูศรีหนุมาณ ปูเจา
จีน จงอยางร่ําไร เรงใหเกิดผล ใหจัดเครื่องบน ตั้งวางมากมาย พวกขาพเจานอมเกลาถวาย 

 
๕สัมภาษณ นาย เฉลิม ออนอุระ, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
๖สัมภาษณ ฉลอง หิรัญวงศ, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๑

ผิดพลาดพลั้งใด ขออภัยทั่วกัน ขาพเจาทั้งหลาย เต็มใจจัดสรร ถวายเทพเทวัญ ทุกทานที่มา 
มีทั้งบายศรี ขาว ไข ตมแดง ตมขาว มะพราวออน กลวยน้ําวา ควรการพิธี เทอญ 
 
และคําลาเครื่องเซน ไดแก  
 
สะสะเสสัง มังคะลัง ปูศรีราชา เทวานัง ปูศรีหนุมาน เทวานัง ปูเจาจีน เทวานัง ยาจามะ 
ขาพเจาทั้งหลาย ที่ไดจัดเครื่องเสวยกับพอปูศรีราชา ปูศรีหนุมาน ปูเจาจีน และปวงเทพ
ทั้งหลาย ขอใหทรงเสวยกันอยางสําราญ เพื่อดับความตองการของทานทั้งหลาย ขาพเจา
ขอใหทานจงโปรดประทาน เนรมิตและปลุกเสกอาหารเหลานี้ใหกลายเปนอาหารทิพย และ
กลายเปนทิพยา เพื่อจะไดรักษาโรคภัยไขเจ็บทั้งหลายของมวลมนุษยอีกตอไป และขาพเจา
ทั้งหลายกราบทูลขอสรรพยา และอาหารทิพยเหลานี้ เพื่อจะไดแจกจายกัน เพื่อปนทานและ
รักษาโรคภัยไขเจ็บ อายุวัฒนะและประกอบดวยสติปญญาดี มีโภชนาการนานาประการ ขอ
พระองคจงประทานสรรพยาและสิ่งของอาหารทิพยเหลานี้ ใหแกพวกขาพเจา ในบัดนี้เทอญ๗ 
 
 จะเห็นวาเปนการนําคําบาลีมาแปล ตามความเขาใจและพื้นฐานที่นายฉลองเปนคน

อยูใกลชิดและชวยงานพระสงฆอยูเสมอ ตางไปจากเดิมที่ใชภาษาจีนของผูมีเชื้อสายจีนเปน
หลัก 

 
 “กิจกรรมหลังจากเสร็จพิธี” ในอดีต หลังจากการทําพิธีเวียนเทียนชวงเชาเสร็จลง 
ในชวงบายชาวบานจะรดน้ําดําหัวญาติผูใหญในครอบครัว หนุมสาวมีการเลนรื่นเริงหลายอยาง 
เชน เลนลูกชวงขี่ ลูกชวงรํา เลนสะบา เลนเสือตบตูด เลนตุง เลนมอญซอนผา ตี่จับ จะมีแม
เพลงเกงๆ รองรํากันอยางสนุกสนาน และการละเลนบางอยางหญิงชายจะมีโอกาสเลนสนุก
กอดรัดฟดเหวี่ยงหรือจับโยนโคลนกันได เลนกันตั้งแตบายกวาจะเลิกก็ราวเที่ยงคืนหรือตีหน่ึง 
แลวจะพากันไปลงอาบน้ําอยางสนุกสนานที่หลังเขา(แถวแพรกอูตะเภา) อันเปนชวงน้ําขึ้นแม
จะเปนน้ํากรอยแตก็ไมเหนียวตัวอยางใด เปนความทรงจําของคนในวัยกวา ๘๐ ป๘ ส่ิงน้ีแสดง
ถึงลักษณะของงานพิธี วาเปนงานรื่นเริงและเฉลิมฉลองใหแกคุณปู ซึ่งเปนเสมือนญาติผูใหญ
และมีลักษณะคลายพิธีกรรมมงคลในชวงขึ้นปนักษัตรใหมของไทย แตในปจจุบันการรดน้ําดํา
หัวญาติผูใหญอาจจะมีอยูในบางบาน สวนการละเลนที่กลาวมาเลิกปฏิบัติไปหมดแลว 

 

                                          
๗จดขอความจากบันทึกของฉลอง หิรัญวงศ, ชาวบานยี่สารผูนาํในการทําเวียนเทยีน

คุณปูศรีราชา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
๘สัมภาษณ ไสว พุมพร, ชาวบานยี่สาร , ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๒

งานสมโภชนปดทองประจาํปหลวงพอปูหรืองานป 
  แตเดิมบานยี่สารจัดงานประจําปกันภายในเปนงานเล็กๆ กอนจะมีงานประมาณ

หนึ่งเดือน ชาวบานสวนหน่ึงจะออกไปบอกบุญเรี่ยไรเงินทอง และสิ่งของที่จะนํามาใชในงาน
โดยจะเดินทางไปยังหมูบานใกลเคียงและตามบานญาติพ่ีนองในที่ตางๆ โดยเฉพาะแถบบาน
ปากลัดและบางตะบูน ในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการเดินทางไปบอกบุญนี้ 
นิยมพายเรือกันไป  หนาที่นี้จะเปนของผูใหญในชุมชนที่ไดความไววางใจ เชน นายนอยผูทําพิธี 
โดยจะมีเด็กที่คัดเลือกมาแลววาลายมือสวยเปนผูจดบันทึกรายชื่อผูบริจาค การทําบุญก็ใหกัน
เพียง ๓ บาท ๕ บาทบางเทานั้น๙

                                         

 
  ในทุกวันนี้ จะมีผูรับผิดชอบการแหโดยนํารถยนตบรรทุกไมเจว็ดออกไปบอกตาม

ชุมชนตางๆ เขียนปายประกาศตามริมถนนใหญและเตรียมงานอยางเต็มที่ใหพรอมสําหรับงาน
ใหญประจําทองถ่ินที่ใชเวลา กวา ๕ วัน ๕ คืน 

  และจํานวนเงินที่ไดรับบริจาคก็มากขึ้นเปนทวีคูณดวย 
 

   “การเตรียมงาน” เม่ือถึงวันงาน เดิมจะมีการปลูกสรางโรงพิธีขึ้นมาตางหาก แตใน
ปจจุบันจะประกอบพิธีที่ศาลคุณปูโดยตรง เมื่อมีการปลูกสรางโรงพิธีแลวจะไปอัญเชิญคุณปูที่
เปนไมเจว็ดมาประทับ รวมถึงการไปเชิญคุณปูหัวละมานเชื่อกันวาเปนพ่ีนองกับคุณปูศรีราชา 
โดยขามลําคลองไปนําไมเจว็ดที่ศาลซึ่งอยูอีกฝงคลองหนึ่ง รวมทั้งไมเจว็ดที่ศาลเจาจีนที่อยูเชิง
เขาภายในโรงเรียนวัดเขายี่สารมารวมพิธีดวย และกวาจะนําปายเจว็ดกลับไปเก็บรักษาที่ศาล
เชนเดิมก็เลยพิธีเวียนเทียนหลังสงกรานตไปแลว 

  จากนั้น ในอดีตจะมีการแหคุณปูศรีราชาและเจาพอหัวละมานลงเรือ ไปยังบานปาก
ปากลัดและปากอาวบางตะบูน พิธีแหคุณปูลงเรือจะมีการใชเครื่องแหแบบจีน โดยมีการตีมาลอ
และการจุดประทัดไประหวางทาง เม่ือถึงบางตะบูน ผูคนจะตั้งเครื่องเซนไหวไวหนาบาน บางก็
มีการนําลิเก ลําตัด หรือการแสดงประเภทตาง ๆ มาเลนเพื่อรับคุณปูตามที่ไดบนเอาไว การแห
คุณปูไปบางตะบูนนี้ ถือเปนการไปบอกกลาวใหผูคนแถบนั้นทราบวาจะมีการประกอบพิธีแลว 
และเพื่อเรี่ยไรเงินทองมาชวยงานรวมทําบุญคนละเล็กนอย 

  หลังจากคางหน่ึงคืนจึงแหคุณปูลงเรือกลับมายังบานยี่สาร วันตอมาจึงจะเปนวัน
ประกอบพิธี โดยผูคนในชุมชนใกลเคียงก็จะเดินทางมารวมในพิธีดวย  

  แตทุกวันนี้ การแหคุณปูเปลี่ยนเปนใชรถยนตบรรทุกไมเจว็ดติดเครื่องขยายเสียง
ออกไปบอกตามชุมชนตางๆ ตั้งแตแมกลองจนถึงเพชรบุรี รวมถึงบางตะบูนตามที่เคยทํามาใน
อดีตดวย จะมีการเรี่ยไรไปพรอมกัน อีกทั้งยังมีการเขียนปายขนาดใหญนําไปติดไวตามจุด
ตางๆ เชน ริมถนนสายปากทอแมกลอง เชนเดียวกับงานวัดทั้งหลายที่นิยมทํา 

 
๙สัมภาษณ นายเฉลิม  ออนอุระ, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
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  การเตรียมงานในปจจุบัน เริ่มจากกํานันซึ่งเปนประธานฝายฆารวาสและเจาอาวาส
วัดเขายี่สารเปนประธานฝายสงฆ รวมประชุมกับคณะกรรมการจัดงานกอนราว ๘ ค่ําหรือ ๙ 
ค่ํา หรือ ๕-๖ วันกอนมีงาน ซึ่งรูกันวาจะตองอยูในชวง ๑๔-๑๕ ค่ํา ในเดือนอายของทุกป 
(ประมาณเดือนธันวาคม) 

  อยางไรก็ตาม หลวงพอผินเจาอาวาสในปจจุบันจะไมลงมาเกี่ยวของเทาใดนัก 
นอกจากสั่งการใหพระสงฆในวัดจัดเตรียมสถานที่ เขียนปายและปกธงตามทางเขาเปนหนาที่
หลักกอนที่งานจะเริ่มขึ้น หลังจากนั้นเมื่องานเริ่มแลว พระสงฆจะไมเขามารวมในงานพิธีอีก
และหลวงพอผินเจาอาวาสจะเปนผูถือรายไดที่เก็บรวบรวมจากเงินรายไดและเงินบริจาคที่ได
ประจําวัน หรือจายเงินทดลองสําหรับคาใชจายประจําวันที่จะเกิดขึ้นเทานั้น 

  ชาวบานจะรูหนาที่ของตนเปนอยางดี หัวหนาของแตละฝายจะจัดหาผูชวยที่คิดเห็น
วาชวยงานไดอยางไมนามีปญหา อาจจะเปนเพื่อนสนิทหรือญาติพ่ีนองที่รูใจ คนหนุมสาวหรือ
เด็กวัยรุนนั้นเลือกงานหรือฝายที่เห็นวาเหมาะสมกับตน เชน การหาดนตรีมาแสดง การขาย
ดอกไม ธูป เทียน การขายบัตรชิงโชค สวนผูใหญที่มีประสบการณจะรูหนาที่อยูในฝายที่ไมตอง
เหน็ดเหน่ือยมาก ซึ่งเม่ือตางสูงวัยขึ้นก็จะรูกันวาตองปรับเปลี่ยนหนาที่ไปตามความเหมาะสม
แกอาวุโสและกําลังกาย  โดยแบงเปนฝายดังน้ี 
   ฝายจัดการเรื่องรานคาขายของ เปนหนาที่ของฝายชาย เพราะตองใชแรงงานในการ
ตีเสนจัดแบงพ้ืนที่ เก็บคาเชา ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะ ไฟฟาที่จางทั้งชางและเครื่องปนไฟมา
จากภายนอก และแกปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกรานในงาน 
   ฝายการเงินสมโภชนคุณปู จะเปนกลุมผูใหญที่เปนฝายชายสูงอายุ และเริ่มเปนผู
อาวุโสที่ไดรับความเคารพนับถือจากคนในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันมา มีที่นั่งอยูบริเวณดานขาง
ในปรัมพิธี มีหนาที่ตอนรับผูที่มาไหวคุณปู จดรายชื่อผูบริจาคเงินสมโภชนและรับเงินเก็บไว มี
โฆษกที่มีศรัทธาเปนคนนอกชุมชนคอยประกาศเชิญชวนอยูตลอดเวลา พอตกเย็นก็จะรวบรวม
เงินทั้งหมดนําไปเก็บรักษาที่เจาอาวาส รวมถึงหนาที่ทางพิธีกรรมบางอยาง เชน กลาวถวาย
และลาเครื่องเซน กลุมการเงินผูอาวุโสนี้เมื่อมารับหนาที่จะแตงกายภูมิฐานอยางที่สุดและจับ
กลุมพูดคุยเรื่องตางๆ  
   ฝายขายดอกไมธูปเทียน เปนกลุมครูผูหญิงจากโรงเรียนวัดเขายี่สารและเด็กผูหญิง 
ในชุมชน ผลัดเปลี่ยนกันมานั่งขายดอกไมธูปเทียนที่หนาศาลในปรัมพิธี ซึ่งตองนั่งประจําตลอด
ทั้งกลางวันและกลางคืน  
   ฝายโรงครัว เปนฝายหญิงที่ชํานาญในงานครัว และจะผลัดเปลี่ยนกันมาชวย โดยใช
โรงครัวของวัดทําอาหารเลี้ยงชาวบานที่มาชวยงานฝายตางๆ ตองทําเลี้ยงทั้งสามมื้อ รวมถึง
เก็บลางจึงใชเวลาแทบจะทั้งวันทั้งคืนตลอดงานทีเดียว 
   ฝายตักไข ซึ่งแตเดิมใชวิธีการสอยดาว ตอมาเปลี่ยนเปนใชไขพลาสติคลูกเล็กๆ ใส
เบอร นําไปลอยในถังนํ้าขนาดใหญ กลุมครูประถมโรงเรียนวัดเขายี่สารและญาติมิตรเปนแกน
หลักในการทํางาน มีเด็กๆ เปนกําลังสําคัญชวยแกะไขใสเบอร หยิบแจกของ เปนกลุมที่คละทั้ง
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ชายและหญิง ซึ่งถูกมองวาเปน “พวกไฟแรง” เพราะตองโฆษณาเชิญชวนตั้งแตเย็นจนดึกและ
สรางความสนุกสนานอยูตลอดเวลา ของที่นํามานั้นก็เปนส่ิงของที่ไดรับการบริจาคแทบทั้งหมด
ไมวาจะรางวัลใหญหรือเล็ก และเปนรายไดสําคัญอีกทางหนึ่งของงาน 
   ฝายหาดนตรี มักจะเปนหนาที่ของกํานันหรือกลุมเยาวชนที่สามารถติดตอ
ประสานงานไดอยางกวางขวางภายนอกชุมชน การคัดเลือกวงดนตรีในแตละคืนก็ตองผานการ
พิจารณาความเหมาะสมดวย ในอดีตราวกวา ๒๐ ปมาแลว วงดนตรีลูกทุงดังๆ เชน สุรพล 
สมบัติเจริญ ก็มาเดินสายที่ยี่สารเชนกัน ในปที่ผานมา วงดนตรีกลายเปนวงลูกทุงมีนักรองนัก
เตนและมีนักรองที่พอมีชื่อเสียงบางหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาทุกคืน สวนลิเก ละครชาตรี 
และหนังกลางแปลงจะมีเจาภาพที่บนกับคุณปูเขาคิวรอเปนเจาภาพทุกคืน ไมตองไปจางหรือไป
หามาจากที่ไหน 
   ฝายจัดคิวรถ เปนหนาที่ของผูชายรุนอายุราว ๓๐–๔๕ ป เพราะตองจัดเตรียมพ้ืนที่
รองรับรถยนตและจักรยานยนตของผูเขามาเที่ยวงาน บางครั้งก็ยังตองมีหนาที่ชวยระงับการ
ทะเลาะวิวาทดวย 

 
   “การประกอบพิธีกรรม” ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไปมาก นับ
แตตัวผูประกอบพิธีกรรม หลังจากที่ผูนําในการประกอบพิธีซึ่งเปนคนในหมูบานคนสุดทาย
เสียชีวิตลงและไมมีลูกชายเปนผูสืบทอด ตอมาชาวบานไดไปวาจางผูประกอบพิธีมาจาก
ภายนอก โดยมักจะเปนหมอขวัญหรือหมอพราหมณเสียเปนสวนใหญ  

  ภายหลังครูสุรินทร อาจารยใหญโรงเรียนวัดเขายี่สารไดเขามาเปนผูประกอบพิธี ใน
การทําพิธีก็จะแตงกายดวยชุดขาวและมีการนําพิธีแบบพราหมณเขามาผสมผสาน โดยการ
สนับสนุนของผูใหญในชุมชนที่เห็นตัวอยางจากงานพิธีหลวงในโทรทัศน จึงมีการเชิญเทวดามา
ชุมนุมและประกอบพิธีบวงสรวงเทวดา พรอมกันไปกับการเชิญคุณปูศรีราชามารับเครื่องเซน
ไหวจากชาวบาน  

  ในขณะที่แตกอนนั้น เพียงแตผูทําพิธียกเครื่องเซนไหวไปที่ศาลเพียงผูเดียว พึมพํา
ถวายเครื่องเซนเปนภาษาจีนบางไทยบาง ซึ่งไมมีผูใดรูหรือจําได แลวยกเครื่องเซนที่เปนของ
สวนรวมถวายคุณปู จากนั้นเปนอันเสร็จพิธี 

  เครื่องเซนในปจจุบัน ประกอบดวย หัวหมูคู ไกคู เปดคู ผลไมตางๆ จํานวนมาก 
ขนมจันอับ และน้ําชา เปนเครื่องเซนที่ทางคณะจัดงานเตรียมไวรวมกับที่ชาวบานนํามารวม
ดวย 

  ปรัมพิธีในปจจุบัน จัดบริเวณดานหนาของศาลคุณปูมีโตะวางเครื่องเซน โตะวาง
บายศรีใหญและพวงดอกไม อางน้ํามนต ราวเทียนและกระถางธูป ดานหนาปูเส่ือขนาดใหญ
สําหรับรับคนจํานวนมากๆ ที่มาไหวคุณปู 

  ท่ีมุมของบริเวณพิธีทั้งส่ีดาน ปกดวยธงผาขาว ๕ ชั้น ๓ ยอด ดานขางของปรัมพิธี
ดานหนึ่งตั้งศาลผี ๒ ชั้น มีรมกางที่พนัก ชั้นตอมาวางหมอนอิง และชั้นที่ลดระดับดานลางนํา
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กานกลวยและไมไผทําเปนรูปสามเหลี่ยมสําหรับปกเทียนยอดประดับดวยกรวยใบตองหรือที่
เรียกกันวาปราสาทผึ้งซึ่งทํากันมากในแถบภาคอีสาน 

  ดานหนาจัดวางรูปปนจําลองทําดวยโลหะของเจาอาวาสเทาที่ชาวบานรูจักกันดีและ
อาจารยที่เปนพระสงฆสําคัญของวัดเขายี่สาร ไดแก หลวงพอลาย หลวงพอกลอย และหลวงพอ
นอม 

  ดานขางของปรัมพิธี ดานขวาจะเปนกลุมของกรรมการจัดเก็บรายไดที่รับบริจาค
จากชาวบานที่เขามาเที่ยวงานหรือมาแกบนคุณปู คืนหนึ่งๆไมต่ํากวา ๔-๕ หม่ืนบาท และเปน
กลุมผูอาวุโสของชุมชน สวนดานซายเปนโตะขายดอกไมธูปเทียนที่ครูและเด็กจากโรงเรียนวัด
เขายี่สารเปนผูขาย 

  ประกอบดวยรูปแบบดังน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๖

 
แผนผังท่ี ๑  จัดแสดงตําแหนงการจัดวางสิ่งตางๆ ภายในปรัมพิธีงานสมโภชนคุณปูศรีราชา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๗

  “มหรสพ”  ความเปลี่ยนแปลงในการประกอบพิธีในงานประจําปคุณปูศรีราชา 
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาประมาณ ๓๐ ป เม่ือเริ่มมีการตัดถนนเขาสูหมูบาน ทําใหมีผูคนจาก
ตางถ่ินเขามาเที่ยวงานมากขึ้น  

 เม่ือชุมชนกาวเขาสูความเฟองฟูของธุรกิจการทํานากุง หรือการลงทุนทําประมงของ
คนปากอาว ทําใหงานประจําปคุณปูกลายเปนงานยิ่งใหญ เน่ืองจากผูคนที่ลงทุนทําธุรกิจที่
นับวามีความเสี่ยงอยางยิ่ง ไดพากันมาบนบานตอคุณปูใหประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ มีการมาจองมหรสพตางๆ เพ่ือถวายคุณปูเปนการแกบนในงานประจําป ซึ่งบางชวงการ
จองคิวมหรสพแกบน มีผูมาจองแนนมาก จนตองรอกันขามปเลยทีเดียว 

 หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จแลว ชวงกลางคืนจะมีมหรสพตางๆ แสดงถวายคุณ
ปู โดยนิยมวาจางลิเก ลําตัด หรือมหรสพอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมและเชื่อวาเปนที่ชื่นชอบของ
คุณปูมาเลน ชาวบานเลาตอๆ กันวาสมัยกอนเมื่อมีการแสดงตางๆ จะมีงูเหาสีขาวตัวใหญเลื้อย
ออกมาจากเขายี่สารใหคนเห็น ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาเปนงูคุณปูที่มาดูการแสดงที่ชาวบานจัดให
นั่นเอง 

 การแสดงที่จัดในงานคุณปู เดิมมีเพียงสองคืนก็เลิก แตในปจจุบันมีมหรสพที่รวมถึง
การวาจางวงดนตรีทั้งวงลูกทุงและวงสตริง เขามาแสดงถึง ๕ วัน ๕ คืน นอกจากนั้น ก็มีพอคา
แมคาขายของเรตระเวณขายมาจากภาคตางๆ ทั้งไกลและใกล ทั้งแมคาในชุมชนดวย 
นอกจากนี้ก็มีเครื่องเลนตางๆ เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน ยิงปนลม เปนตน 

 
  “ผูมาเที่ยวงาน”  งานสมโภชนประจําปของบานยี่สาร มีความหมายอยางมากตอ

คนในชุมชน โดยเฉพาะในอดีตที่การคมนาคมยังไมสะดวกและการสื่อสารแทบจะตัดขาดจาก
โลกภายนอก เปนวาระโอกาสเดียวในรอบปที่จะมีการหยุดภารกิจประจําวันเพื่อเฉลิมฉลองเปน
เวลานานหลายวัน ชมการแสดงที่เปนความบันเทิง เปดโอกาสใหคนในหมูบานใกลเคียงเขามา
เที่ยวนับเปนการพบเพื่อนพบญาติไปในคราวเดียว นี่คือชวงเวลาที่ทุกคนตางตั้งใจรอคอย  

 เม่ือถึงวันพิธี ชาวบานในอดีตจะถือเอาเปนชวงเวลาที่ตองหยุดงานกันทุกคนไมวา
จะทําอะไร แตปจจุบันก็อนุโลมตามความสมัครใจและความสะดวก แตสวนใหญก็มักจะตอง
หยุดงานเพราะตองมีหนาที่รับผิดชอบตางๆ ไมเวนแมแตโรงเรียนประถมในหมูบานที่ตองหยุด
เรียนไปดวยตลอดระยะเวลาที่จัดงานสมโภชนนี้ 

 ผูคนที่เขามาไหวคุณปูที่ศาลในชวงเวลาปกติ มักเปนคนที่เดินทางมาจากหมูบาน
ใกลเคียงเพื่อบนบานขอพร สวนชาวบานในหมูบานที่ไปจุดธูปเทียนไหวคุณปูที่ศาลเปนประจํา
อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง มักเปนผูที่มีฐานะคอนขางลําบากและประกอบอาชีพคาขายเล็กๆ 
นอยๆ ในหมูบาน สวนคนที่ตองไปทํางานในปาโกงกาง งานรับจาง และที่ทําบอกุง จะมีเวลาไป
กราบไหวคุณปูนอยเพราะภาระการทํามาหากินที่รัดตัว จึงนิยมไปรวมงานประจําปที่จะมีการ
นําส่ิงของไปเซนไหวบูชาคุณปู ชาวบานจะพากันหยุดงานเพื่อเตรียมขาวของและไปรวมในพิธี 
กลาวกันวาเมื่อถึงงานปคุณปู ลูกบานยี่สารไมวาจะอยูที่ใดจะตองพยายามมารวมงานกันทุกคน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๘

 ผูมาเที่ยวงานสมโภชนสวนใหญมีวัตถุประสงคมาเพื่อไหวคุณปู จุดธูปเทียนบูชา 
บริจาคเงิน รวมถึงแกบนดวยประทัดกันเปนหลัก และเที่ยวในงาน ดูมหรสพ ซื้อของกลับบาน 
เปนเรื่องรองลงไป มีทั้งคนในหมูบานยี่สารเองและคนจากหมูบานใกลเคียง มีทั้งพายเรือมา
บาง ขับรถยนตและขี่มอเตอรไซค บางก็เปนคนสูงอายุรวมกลุมกันมาเที่ยวตอนกลางวันเพื่อมา
ไหวคุณปูและขึ้นไปเที่ยววัดบนเขาดวย  

 
   “ผูนําในการประกอบพิธีกรรม”  ผูนําในการประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวกับคุณปูศรี
ราชาที่สามารถสืบไปไดจนถึงราว ๖๐ กวาปกอน ชื่อ “เจ็กเน้ิว” เปนคนจีนที่อพยพมาจากเมือง
จีนและเขามาตั้งบานเรือนอยูในบานยี่สาร กอนหนานั้นไมมีผูใดสามารถใหขอมูลได ตอมา 
“นายนอย วีระสวัสดิ์” บุตรชาย “เจ็กเนิ้ว” รับหนาที่แทน แตนายนอยเสียชีวิตมากวา ๑๐ ป
แลว และไมมีการสืบสอดทําพิธีกรรมตอจากนายนอยแตอยางใด 

 ชาวบานเชื่อกันวา ผูประกอบพิธีกรรมตองเปนคนที่มีความสามารถสื่อสารกันดวย
ภาษาจีนกับคุณปูศรีราชาซึ่งเปนคนจีนได  

 นายนอยแมมีเชื้อสายจีน แตเปนผูที่ผานการบวชเรียน สามารถอานออกเขียนได 
และประกอบอาชีพคาขายเปนหลัก ทั้งยังมีความสามารถในการรักษาโรคตางๆ รวมทั้งรูวิชา
คาถาอาคม ตลอดจนสามารถไลผีไดดวย นายนอยไดรับการเคารพนับถือจากชาวบาน
เน่ืองจากเปนคนที่ใจบุญสุนทาน หม่ันทําบุญอยางสม่ําเสมอ การรักษาโรคใหกับชาวบานก็ไม
คิดคาตอบแทนแตอยางใด เพียงใหผูที่รักษาแลวหายปวยนําของสําหรับทําบุญใสบาตรมาให 
ซึ่งแลวแตวาใครจะนําอะไรมาใหก็ไดทั้งส้ิน  

 อยางไรก็ตาม นายนอยถือวาเปนผูที่มีสุขภาพออนแอและเจ็บปวยอยูเสมอ และดวย
ความเจ็บปวยนี้เอง ทําใหนายนอยตองรับเปนรางทรงของคุณปูศรีราชา โดยสมาชิกใน
ครอบครัวของนายนอยยืนยันวาคุณปูศรีราชาไดมาประทับทรงในรางของนายนอย แตเปนการ
มาโดยไมมีพิธีหรือเตรียมตัวลวงหนามากอน และจะไมมีการลงทรงเพราะชาวบานเปนฝาย
ตองการติดตอกับคุณปูกอน  

 เม่ือมีการทรง คุณปูจะมาเองและจะมาเมื่อมีเหตุการณในหมูบานที่คุณปูไมพึงพอใจ 
ทานจึงจะลงมาเพื่อวากลาวตักเตือนและใหมีการแกไขส่ิงตางๆ ใหถูกตองเหมาะสม และดวย
เหตุที่บานของนายนอยเปนรานคา ทําใหเม่ือคุณปูมาลงทรงแตละครั้งทําใหชาวบานบางคนมา
พบเห็นและจะไปบอกกลาวกับคนอื่นๆ ในหมูบานและพากันมาหอมลอมมุงดูวาคุณปูไมพอใจ
หรือตองการสิ่งใดบาง 

 กอนที่นายนอยจะเสียชีวิต คุณปูศรีราชาไดมาลงทรงและกลาววาจะมาเอารางคืน 
หลังจากนั้น นายนอยก็ปวยหนักจนเสียชีวิตในที่สุด  

 ตอมามีผูเขามาประกอบพิธีเกี่ยวกับคุณปู แตทําอยูไดไมนานก็มีอาการแนนหนาอก 
และเสียชีวิตไปหลังจากนั้นไมนาน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๗๙

 ชาวบานยี่สารจึงตองไปหาผูประกอบพิธีจากชุมชนอื่น คนในหมูบานเองก็ไมกลา
พอที่จะขึ้นมาเปนผูประกอบพิธีอีก ตองไปเชิญผูทําพิธีมาจากขางนอกอยูหลายป เพราะเชื่อวาผู
ที่สามารถทําพิธีไดคือผูที่ไดรับเลือกจากคุณปูศรีราชาเทานั้น 

 ตอมา อาจารยใหญโรงเรียนวัดเขายี่สารชื่อ “ครูสุรินทร” ซึ่งแมเปนคนนอกหมูบาน
แตมีความศรัทธาคุณปูและชาวบานใหความเคารพนับถืออยูมากเปนผูทําพิธีกรรมแทน เปนผูที่
มีพ้ืนเพเดิมอยูในเมืองแมกลอง และเขามาเปนอาจารยใหญที่โรงเรียนวัดเขายี่สารประมาณ ๑๐ 
ป  

 ครูสุรินทรเปนผูที่มีความสนใจในพิธีกรรมทางศาสนาและมักมารวมทําบุญกับ
ชาวบานในงานประเพณีทางศาสนาอยูเสมอ ชาวบานคิดวาอาจารยใหญเปนคนที่ “กลาทํา” 
พิธีที่เกี่ยวกับคุณปู และเปนบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการนําความเปลี่ยนแปลงในการ
ประกอบพิธีกรรมเขามาในชุมชน ในกรณีของครูสุรินทรก็ไมมีเหตุการณรายใดๆ เกิดขึ้น 

 ป พ.ศ.๒๕๔๒ ครูสุรินทรยายออกไปเปนครูที่อื่น จึงไมมีผูใดยอมรับทําพิธีกรรมนี้ 
เน่ืองจาก “ไมกลา” โดยเฉพาะการเปนจุดสนใจของคนในชุมชน “นายฉลอง หิรัญวงศ” ซึ่งเปน
ผูที่คลุกคลีอยูในวัดเขายี่สารเปนพิธีกรในงานทําบุญของวัดมาเกือบ ๕ ป รับหนาที่แทนครู
สุรินทร โดยทําพิธีกรรมคลายๆ กัน แตเห็นไดชัดวาทําไปโดยไมมีความมั่นใจแตอยางใด และ
ยังกําหนดสถานะของตนเองวาเปนเพียง “พิธีกร” เม่ือสอบถามชาวบานก็ยังไมศรัทธานัก แต
ติดที่ไมมีใครรับอาสาทําพิธีใหเทานั้น 

 อยางไรก็ตาม ในระยะประมาณ ๓ ปที่ผานมา ในชวงงานปคุณปูศรีราชา มีการลง
ทรงคุณปูหัวละมานดวย คุณปูหัวละมานหรือที่คนยี่สารในปจจุบันใหความเห็นวานาจะเปน 
“คุณปูหนุมาน” ซึ่งจะเปนชื่อที่มีความหมายมากกวา  

 ผูที่รับเปนรางทรงของเจาพอหัวละมานในปจจุบันนั้น เปนชายอายุเพียง ๒๐ ปเศษ 
และตองรับเปนรางทรงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจนคาดกันวานาจะเสียชีวิต แตก็สามารถรอด
ชีวิตมาได แตมีลักษณะเปนคนที่คอนขางเหมอลอย ตอมาเจาพอหัวละมานไดลงมาประทับและ
ขอเปนรางทรง ซึ่งครั้งแรกเจาตัวไมยอมรับ ทําใหเจ็บปวยอยูเปนเวลานาน ภายหลังไดไปบวช
เปนพระก็ยังไมหายเปนปกติ จนตองยอมรับเปนรางทรงในที่สุด 

 การลงทรงของเจาพอหัวละมาน มักจะมาโดยไมมีพิธีการลวงหนา แตมักจะมาลง
ทรงเมื่อมีการเชิญคุณปูศรีราชา และเจาพอหัวละมานมารับเครื่องเซน โดยเมื่อมีการประทับ
ทรง รางทรงจะมีกิริยาอาการเหมือนลิง และจะใหชาวบานสามารถเขาไปพูดคุยซักถามปญหา
ตางๆ และขอความชวยเหลือได 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๘๐

ความหมายของสัญลักษณในองคประกอบตางๆ  
ท่ีใชในงานพธิีกรรมงานเวียนเทียนและงานสมโภชนประจําป 

  
  ระบบสัญลักษณทางศาสนาของแตละศาสนาจะมีความหมายแตกตางกันไป แตก็มี
ลักษณะรวมกันอยูดวย ความหมายของการศึกษาแบบ “สัญลักษณนิยม” (Symbolism) ตาม
แบบของวิคเตอร เทอรเนอร (Victor Turner) ซึ่งเสนอวา “สัญลักษณเปนหนวยที่เล็กที่สุดใน
โครงสรางของพิธีกรรม สัญลักษณไมจําเปนตองเปนส่ิงของ อาจเปนกิริยาอาการ กิจกรรมที่ทํา
รวมกัน เหตุการณที่เกิดขึ้น หรือการใชพ้ืนที่ตางๆ” ๑๐ ซึ่งจะเปนแนวทางในการวิเคราะห
สัญลักษณทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่พบจากงานประเพณีพิธีกรรมคุณปูศรีราชา ซึ่งสัญลักษณ
ที่พบเห็นมีดังน้ี   

 
  “ปายไมเจว็ด”  เจว็ด หรือเรียกวา ตระเว็ด หรือ เตว็ด ในบางแหง ความหมายตาม
พจนานุกรมหมายถึง “รูปเทพารักษที่ประดิษฐานไวในศาลเจาหรือศาลพระภูมิ”๑๑ เปนแผน
ปายที่ทําจากไมเรียบๆ สวนใหญทาสีแดงแตก็ถูกปดทองจนไมเห็นสีที่ทาอยู ลักษณะเปนยอด
แหลมหรือปานดานปลายเรียวกวา  ขนาดและความยาวของแผนปายขึ้นอยูกับขนาดของศาล
ดวย เจว็ดหลายๆ แหงแกะลงในเนื้อไมหรือเขียนเปนรูปเทวดาก็มี แตก็มักสืบทราบไดวาเปน
การทําขึ้นในภายหลังทั้งน้ัน 

 หากเปนศาลผีหรือศาลเจาในชุมชน ลักษณะเปนศาลาขนาดเล็กๆ ส่ีเสา สวนใหญ
ทาสีแดง แผนปายไมเจว็ดมักมีขนาดใหญตามขนาดศาลและวางไวที่มุมๆ หน่ึง เพราะไมมีแทน
รองรับ หากอยูในศาลพระภูมิเจาที่ซึ่งเปนศาลเสาเดียวขนาดเล็ก แผนปายไมเจว็ดก็จะมีขนาด
เล็กลงไปดวย ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา “เจว็ด” เปนสัญลักษณหรือตัวแทนของ “ผี” หรือ 
“เจา” ที่สถิตอยูในศาลนั้นๆ 

 อยางไรก็ตาม ปายไมเจว็ดมีลักษณะเชนเดียวกับองคประกอบในศาลเจาจีน ที่มี
ปายสถิตวิญญาณตั้งไวบนแทนบูชา เชนเดียวกับศาลเจาประจําบานที่มักตั้งไวบนพื้น ก็มีปาย
วิญญาณเชนเดียวกัน ซึ่งมักเปนวิญญาณบรรพบุรุษ ดังน้ัน ส่ิงที่เรียกกันวา “เจว็ด” ใน
วัฒนธรรมไทยแถบภาคกลางจึงนาจะสืบเนื่องมาจากแผนปายวิญญาณในศาลเจาของ
วัฒนธรรมจีน 

 

                                          
๑๐มณีวรรณ ผิวนิ่ม, “เอกสารการสอนวิชามานุษยวิทยาศาสนา,” ภาคตน ป

การศึกษา ๒๕๔๑, (อัดสําเนา) 
๑๑มานิต มานิตเจริญ, พจนานุกรมไทย, พิมพครั้งที่ ๑๓ (กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา, 

๒๕๓๗), ๒๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๘๑

  “พระพุทธรูปปางประทานพร” พระพุทธรูปปางประทานพร เพ่ิงนํามาประดิษฐาน
ในศาลคุณปูไมนานนัก เปนความคิดของพระสงฆเจาอาวาสวัดเขายี่สารและไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการผูอาวุโสในชุมชน สาเหตุที่พระอธิการผิน เจาอาวาสวัดเขายี่สารเลือก
พระพุทธรูปปางประทานพรเปนสัญลักษณของหลวงพอปูศรีราชา (ภายหลังที่ทําพิธีสมมติบวช
คุณปูเปนพระแลว) ก็เพราะเห็นวา คุณปูศรีราชาเปนที่พ่ึงทางใจของคนยี่สารมาโดยตลอด 
ชาวบานมักจะมาขอพรคุณปูอยูเสมอ ตลอดจนเรื่องทุกขรอนไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตองมาพึ่งส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ินี้๑๒  

  

                                         

หลวงพอปูศรีราชาของเจาอาวาสวัดเขายี่สารจึงมีลักษณะเปนพระพุทธรูปปาง
ประทานพร เพ่ือใหพรและสรางขวัญกําลังใจแกคนยี่สารดวยเหตุผลดังกลาว 

  อยางไรก็ตาม ในงานเทศกาลทั้งงานเวียนเทียนและงานสมโภชน ชาวบานจะปด
ทองคุณปูศรีราชาทั้งที่เปนพระพุทธรูปปางประทานพรซึ่งอยูดานหนา และแผนปายไมเจว็ดที่
วางผิงผนังไวทางดานหลังซึ่งเปนส่ิงคุนเคยกันมาแตเดิม  

 
  “ฟนปลาฉนากและหัวจระเข” ทั้งฟนปลาฉนากและหัวจรเขเปนส่ิงที่พบอยูตามศาล
หลายๆ แหงในชุมชนแถบคลองชอง คลองโคน ไปถึงบานแหลม ซึ่งเปนชุมชนชายทะเลใน
บริเวณใกลเคียง นาสังเกตวาทําไมจึงมีการเก็บรักษา “ฟนปลาฉนาก” และ “หัวจระเข” ไวใน
ศาล สัญลักษณของทั้งสองส่ิงน้ีมีความหมายอยางไร  

  มีผูศึกษาเรื่องศาลเจาจีนในกรุงเทพมหานคร๑๓ และพบวาในจํานวนศาลเจาใหญๆ 
ในกรุงเทพฯ นั้น มีเพียงศาลเจาไหหลําแหงหน่ึงและแหงเดียวเทานั้นที่มีกระดูกฟนปลาฉนาก
ตั้งไวในบริเวณศาล อยางไรก็ตาม ผูศึกษายังไมสามารถหาความหมายได 

  ปลาฉนาก (Sawfish) เปนปลาซึ่งอยูในกลุมของปลาฉลามขนาดใหญที่คลายกับ
ปลากระเบนแตมีฟนคมซึ่งยื่นไปดานหนาคลายเลื่อย (Snout) ชอบหากินอยูตามพื้นโคลนใน
เขตน้ําตื้นของอาวตางๆ ในภูมิภาคเขตรอน (Tropical) รวมไปถึงแมน้ําหรือทะเลสาบที่
ติดตอกัน จึงทําใหสับสนในการศึกษาวาปลาฉนากนั้นอยูอาศัยในเขตทะเล ในน้ํากรอยหรือน้ํา
จืดกันแน๑๔ 

  ฟนปลาฉนากที่พบในศาลคุณปูศรีราชาและอีกบางแหงแถบคลองโคน อยูในกลุม 
Knifetooth group ซึ่งตัวฟนคลายเลื่อยนี้มีความแคบ ที่ปลายโคนราว ๑ สวน ๔ ไมมีฟน สวน
ฟนจะมีลักษณะแบนรูปสามเหลี่ยมไมมีรอง  

 
๑๒ สัมภาษณ เหนิ ออนอุระ, ชาวบานยี่สาร, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
๑๓พรพรรณ จันทโรจนวงศ, “ศาลเจา,” เอกสารประกอบการบรรยาย ณ ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร, พฤศจิกายน ๒๕๔๓. (อัดสําเนา) 
๑๔Sawfish [online], 10th December 2000. Available from http :// 

members.aol.com/_ht_a/nokogiri/index.html. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๘๒

  ลุมปลาฉนากที่เหลือคือ กลุม Smalltooth group และ Largetooth group เพราะ
ขนาดและรูปรางของปลาฉนาก ทําใหผูคนคิดวามันเปนอันตราย แตแทจริงแลว ปลาฉนากไม
เคยทํารายคนหรือเรือในทะเล แตก็จะตอสูโดยสะบัดสวนฟนที่คลายเลื่อยเพื่อปกปองตนเอง ซึ่ง
ทําใหเกิดบาดแผลรายแรงได๑๕  

  ชนเผาในเขต Tropical ทั่วไป มักใชสัญลักษณปลาฉนากในงานพิธีกรรมของตนเอง
เสมอ เชน การเตนรําสวมหัวที่รูปสัญลักษณปลาฉนากในไนจีเรียเพื่อขับไลโชคราย ปลาฉนาก
ยังถือวาเปนบรรพบุรุษของกลุมตระกูล(Totem) ของชนเผาบางแหงในแอฟริกา รวมไปถึงชาว
อบอริจินในออสเตรเลีย๑๖  

  ในประเทศไทย เราพบภาพปลาฉนากในจิตรกรรมฝาผนังหลายแหงที่มีภาพ
เก่ียวกับทะเล เชนที่ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร วัดคง
คาราม จังหวัดราชบุรี เปนตน มักจะพบวาภาพของปลาฉนากจะโพลสวนที่เปนฟนคลายใบ
เลื่อยขึ้นมาจากทองน้ํา จากภาพที่วาดดูใหนากลัวอยูบางคลายจะเปนสัตวรายในทะเลซึ่งมักจะ
มีสัตวแปลกๆ เชน สัตวที่มีหัวเปนชางมีเข้ียวและตัวเปนปลา ปลาที่หนาตานากลัว เปน
สวนประกอบของภาพที่มักวาดอยูรวมกับปลาฉนาก 

  อยางไรก็ตาม เราไมอาจลงความเห็นอยางชัดเจนวา “ปลาฉนาก” นั้นเปน
สัญลักษณในดานดีหรือรายไดอยางแนนอน แตอาจสันนิษฐานบางอยางไดวา ดวยลักษณะการ
อยูอาศัยของปลาฉนากที่อยูในทะเลตมของเขตรอน (Tropical) ปลาฉนากจึงเปนสัตวที่พบเห็น
ไดทั่วไปในทองทะเลของอาวไทยหรืออาจะพบไปจนถึงชายฝงทะเลจีนทางตอนใต ซึ่งเปน
เสนทางการคมนาคมของคนจีนโพนทะเลที่อพยพเขามาอยูอาศัยในบริเวณอาวตางๆ ของ
ภูมิภาคในเขตรอนนี้ทั้งส้ิน 

  แตก็ยังไมสามารถตรวจสอบไดวา ศาลเจาแถบจีนตอนใตนั้นมีฟนปลาฉนากอยูใน
ศาลหรือไม หรือชาวจีนทางแถบนั้นใหความหมายตอฟนปลาฉนากในรูปแบบสัญลักษณ
อยางไร 

  สวนหัวจระเขนั้น เขาใจวาเปนจระเขในเขตน้ํากรอย ซึ่งในปจจุบันแทบจะสูญพันธุ
ไปจากประเทศไทยแลว จระเขน้ํากรอยไดชื่อวาเปนจระเขพันธุดุกวาจระเขภายในแผนดิน และ
มีมากในแถบปาชายเลน แมปจจุบันจะไมพบตามธรรมชาติ แตก็มีกะโหลกจระเขอยูตามศาล
ตางๆ ของชุมชนในปาชายเลนชายฝงทั้งสมุทรสงครามและเพชรบุรี  

  เน่ืองจากจระเขเปนสัตวที่ดุรายในสายตาของคนทั่วไปทั้งในอดีตและปจจุบันอยาง
แนนอน สวนฟนปลาฉนากก็นาจะเปนส่ิงที่แปลกประหลาดเพราะไมเหมือนกับสัตวน้ําอื่นๆ 
และพบเห็นไดคอนขางยากเนื่องจากเปนสัตวที่ไมไดหากินอยูตามผิวน้ํา ดังน้ัน ความหมายใน
สัญลักษณของฟนปลาฉนากและหัวจระเขก็นาจะแทน “ความนาเกรงขามหรือส่ิงที่มนุษยไม

                                          
๑๕Ibid. 
๑๖Ibid.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๘๓

สามารถควบคุมได” ซึ่งเก่ียวของกับพื้นเพของผูพบเห็นซึ่งเปนชุมชนที่อยูใกลทะเลตมในเขต
ชายฝงนํ้ากรอยนั่นเอง 
  “แทนวางเครื่องเซน อางน้ํามนต ราวเทียน และกระถางธูป” แทนวางเครื่องเซนซึ่ง
เปนแทนสูงระดับอกผูใหญ มีพ้ืนที่สวนที่วางของไมมากนัก ดานหนาแกะสลักอักษรจีนซึ่งมีการ
ประดิษฐคลายลายสัญลักษณ ซึ่งสอบถามไมไดความวาใชมาแตเมื่อใดและใครเปนผูทํา และ
อักษรเหลานี้ก็ไมมีผูรูความหมายแตอยางใด แทนวางเครื่องเซนซึ่งปจจุบันเก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร สามารถเปนเครื่องชี้บอกไดวาศาลคุณปูแตเดิมน้ัน คือศาลเจาจีน
นั่นเอง 

  สวนราวเทียนของเกา ฐานแทนไมดานลางแกะสลักอยางสวยงามและประณีตคลาย
ลายกามปู ราวที่วางเทียนทําจากเหล็ก อางน้ํามนตของเดิมเปนขันลงหินสําริดใบใหญมากมีหู
จับสองขาง น้ํามนตในอางนี้จะมีชาวบานนําไปใชลักษณะตางๆ เพ่ือเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
กระถางธูปนั้น นําโถเคลือบเขียวใบใหญซึ่งเปนภาชนะชนิดเดียวกับภาชนะใสน้ําทั่วไป ที่พบ
มากในบานยี่สารและเปนภาชนะนําเขามาจากเมืองจีน ใสทรายสําหรับปกธูปของผูที่มาไหว 

  แทนวางเครื่องเซน ราวเทียน อางน้ํามนต และกระถางธูป วางในตําแหนงน้ีและ
ลดหลั่นตามลําดับไป ของเดิมในศาลที่อยูติดริมคลองมีรูปแบบคลายคลึงกับศาลเจาจีนทั่วไป 
และสามารถกลาวไดวา แมศาลเดิมน้ันจะมีรูปแบบเปนเรือนไทยยกพื้น แตการวางตําแหนง 
รูปแบบของเครื่องใชภายในศาลก็บอกไดวา ศาลคุณปูเปนศาลเจาจีน  

  แมในปจจุบัน ศาลคุณปูจะเปนศาลาทรงไทย คุณปูกลายเปนพระพุทธรูปแทนไม
เจว็ด แทนเครื่องเซนกลายเปนโตะไมเพ่ือการวางของเครื่องเซนที่มากขึ้น ราวเทียนสามารถวาง
เทียนไดสะดวกขึ้นและมีลายหงส อางน้ํามนตยังคงใชคลายของเดิม สวนกระถางธูปก็ใหญขึ้น 
แตยังคงเห็นวา รูปแบบการวางตําแหนงนั้นคลายคลึงกับของเดิมทุกอยาง แสดงใหเห็นถึง
องคประกอบในศาลเจาจีนที่ปรับเปลี่ยนมาเปนศาลแบบไทยรวมสมัยอยางไร และสิ่งของ
ประกอบในศาลเหลานี้ยังคงอยูในตําแหนงซึ่งไมผิดเพ้ียนไปเทาไหรนัก 

 
  “สํารับประกอบพิธีในงานเวียนเทียนและงานป”  เครื่องเซนในงานปหรืองาน
สมโภชนคุณปูศรีราชาไดแก หัวหมูคู ไกคู เปดคู ผลไมตางๆ ขนมจันอับและน้ําชา เห็นได
ชัดเจนวางานปเปนงานเซนไหววิญญาณคุณปูตามแบบจีน ซึ่งมีหัวหมู เปด ไก ผลไม รวมไปถึง
ขนมจันอับและที่ขาดไมไดคือ น้ําชา ไมตางไปจากของเซนไหวบรรพบุรุษของคนจีนแตอยางใด  
  สวนในงานเวียนเทียนหลังเทศกาลสงกรานตจะมีการเตรียมสํารับ ไดแก บายศรี
ปากชามใชขาวสวยวางไขตมบางรายวางหมากพลูดวย, กลวยน้ําวาที่เปนกลวยสุก ๑ หวี, 
มะพราวออนเปดฝา ๑ ลูก ขนมตมแดง ๑ ถวย ขนมตมขาวใสไส ๑ ถวย ขนมเล็บมือหรือขนม
คันหลาวที่เปนแปงตม ๑ ถวย น้ําเปลา ๑ แกว ธูปและเทียน ซึ่งจะนํามาเหมือนๆ กันทุกบาน 
ซึ่งผูนํามาจะเปนฝายหญิงที่แยกครอบครัวไปแลว ทั้งสํารับที่เปนบายศรี กลวย มะพราว ขนม
ตมแดงตมขาว และตัวแทนของครอบครัวที่เปนฝายหญิงซึ่งแยกครอบครัวเปนของตนเองแลว 
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ลวนเปนรูปแบบเดียวกับงานไหวผีของหมูบานหรือของสายตระกูลในชุมชนดั้งเดิมทั่วไปในแถบ
ภาคกลาง 

 ทั้งสองพิธีกรรม สามารถแยกแยะไดเดนชัดจากเครื่องประกอบพิธีในงานพิธีกรรม
วา รูปแบบของพิธีและสํารับประกอบพิธีสืบทอดมาจากทั้งพิธีกรรมดั้งเดิมของผูคนในดินแดน
ประเทศไทยและพิธีกรรมที่ปรับรับมาจากวัฒนธรรมจีน 
 

  “การจัดพื้นที่ในปรัมพิธีงานปในปจจุบัน”   ในงานปหรืองานสมโภชนคุณปูศรี
ราชา พ้ืนที่ซึ่งเปนหัวใจหลักของงานนี้อยูในบริเวณปรัมพิธีหนาศาล ซึ่งเปนพื้นที่ของการทํา
กิจกรรมบูชาคุณปูตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มจนเสร็จงานตลอดวันตลอดคืน ส่ิงที่นาสนใจในการ
นําเอาการจัดพื้นที่ของงานปมาเปนตัวอยางเพราะ แสดงใหเห็นการผสมผสานระหวางความคิด
ในการมองพิธีกรรมตอคุณปูศรีราชาของคนในชุมชนยี่สารวาเปนอยางไรอยางคอนขางเดนชัด 
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พื้นที่วางเครื่องเซน พานบายศรี อาง
นํ้ ามนต  ราว เที ยน  กระถางธูป
สําหรับชาวบานเขามาทําพิธีกราบ
ไหวคุณปูศรีราชา  

 
 
แผนผังที่ ๒ แสดงขอบเขตของพื้นที่ในปรมัพิธีงานปหรอืงานสมโภชน 

  

พื้นที่รอง 
สถานที่
สําหรับ
กราบไหว
บูชา 

 

ผี 

พื้นที่หลักสัญลักษณตัวแทน 
คุณปูศรีราชาหรือหลวงพอปูศรีราชา 

ผีหรือพระ 

ธิ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ชาวบานเดินเขา 
แลวออก 

 
 
 

 
 
 

 
 

ขอบเขตของพื้นที่ศักดิ์ สิทธ
แทนดวยธง ๕ ชั้นลดหลั่นกัน
สามมุม วางเปนขอบเขตทั้งส
ดาน ลักษณะของธง ๕ ชั้น มัก
ใชในพิธีกรรมแบบพราหมณ 
ี 

 

พื้นที่ดานหนาของปรัมพิธ
เนนที่ รูปปนเหมือนจริง
ของอดีตเจาอาวาสวัดเขา
ยี่สารทั้งสามองค 
โตะจําหนายดอกไมธูปเทียน ใ
เด็กเล็กๆ เรียนรูงาน ควบคุม
โดยคณะครู ซ่ึงเปนที่เชื่อถือใน
ชุมชนและพื้นที่ดานขวาสําหรับ
กรรมการจัดงานและผูใหญใน
ชุมชนที่มารับบริจาคเงิน  
มีการตั้ งศาลผี ซ่ึ ง มี รูปแบบ
เหมือนกับศาลผีในงานเลี้ยง
ประจําปของหมูบานทั่วไป ซ
มี รม หมอน ปราสาทผึ้ง 
แผนผังที่ ๓ แสดงการแยก
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิออกเปนสวน
ตางๆ 
พื้นที่ศักดิ์สิท
 พระ
ตัวแทน
คนใน

คน 
ชุมชน
ตัวแทน
คนใน

คน 
ชุมชน
เขตพื้นที่ของตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
รูปแบบตางๆ คือ พระพุทธรูป
แทนหลวงพอปูศรีราชา, ไมเจว็ด 
พระสังกัจจายน หลวงพอวัดบาน
แหลมจําลอง ชาวบานสามารถ
เข า ไป เลื อกป ดทอง ได ต าม
ตองการ 



  
 

๘๖

 
 
 จากแผนภูมิการจัดพ้ืนที่ในพิธีกรรมงานปหรืองานสมโภชน จะเห็นไดวาภายใต

พ้ืนที่ซึ่งสมมติขึ้นในรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาใหเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิชั่วคราว กําหนดขอบเขตดวยการทํา
เสามีรมลดชั้น ๕ ชั้น ๓ มุม ๓ ยอด ทําเปนขอบเขตทั้ง ๔ ดาน และตามที่ชาวบานเขาใจ  รม ๕ 
ชั้นเหลานี้มักจะใชในพิธีพราหมณซึ่งมีการนํามาใชไมนานนัก จากการสอบถามผูนําที่เปน
ผูใหญในชุมชนเคยเห็นจากพระราชพิธีหลวงบางพระราชพิธีที่ถายทอดไปทั่วประเทศ ซึ่งมี
พราหมณทําพิธีและมองวาเปนที่มีความขลังและศักดิ์สิทธ์ิและเปนพิธีที่ยิ่งใหญกวาพิธีแบบ
ชาวบาน๑๗

                                         

 จึงเลือกเครื่องประกอบพิธีและรูปแบบมาใชในพิธีแทนแบบเดิมหลายอยาง เชน 
การกําหนดขอบเขต การนุงหมของผูทําพิธีกรรมที่ใสชุดขาว เส้ือแบบเทวดา รูปแบบพิธีปรับให
เปนแบบพุทธ-พราหมณ ตามความเขาใจทั่วไป โดยปฏิเสธการไหวเจาแบบจีนอยางที่เคยทํา
มา 

 ในพื้นที่สําคัญของงานซึ่งเปนเขตศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบานจะเขามานมัสการคุณปูหรือ
หลวงพอปู จะแบงสัดสวนของตัวแทนอํานาจตางๆออกเปน   

 “พระ” (พระพุทธรูปหลวงพอปูศรีราชาและรูปปนพระสงฆอดีตเจาอาวาส) ต้ังอยู
ในจุดสําคัญที่สุด คือ เปนประธานกึ่งกลางและอยูดานหนาทางเขาสุดบริเวณที่ชาวบานเดินเขา 
เปนตัวแทนของอํานาจของพระพุทธศาสนา,  

 “ผ”ี เปนแผนไมเจว็ดของเดิมและที่นํามาจากศาลอื่น มีบทบาทรอง วางไวดานหลัง
พระพุทธรูป และตั้งศาลแหงหน่ึงไวดานขาง แมจะมีความพยายามปรับเปลี่ยนจาก “ผี” ให
กลายเปน “พระ” แตก็ไมไดละทิ้งอํานาจเดิมไปทั้งหมด แตพยายามจัดพื้นที่ใหและอยูในพื้นที่
ซึ่งไมสําคัญนัก เพ่ือประนีประนอมกับความเชื่อเดิมของชาวบานนั่นเอง 

 “คน” ผูที่มีหนาที่อยูในพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิจะตองเปนคนที่ถูกคัดเลือกมาแลว นั่นคือ ผู
อาวุโสในชุมชนที่มีหนาที่รับเงินบริจาคเพื่อเขาวัดเขายี่สาร และเด็กนักเรียนชั้นประถมที่
คัดเลือกมาเพื่อขายดอกไม ธูป เทียน  เปนกลุมคนที่อยูในพื้นที่นี้ประจํา ขอสําคัญคือ เปนคนที่
ถูกคัดเลือกวา “เปนที่นานับถือและมีความบริสุทธ์ิ” สวนคนที่เขาออกเพื่อนมัสการและบริจาค
เงินนั้น เปนกลุมคนที่สามารถเขาไดชั่วคราวเพราะไมมีหนาที่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ินี้ 

  อาจกลาวไดวา พ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิของพิธีกรรมงานปสมโภชนคุณปูศรีราชาเปนการ
แสดงความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ไวอยาง
ชัดเจน นั่นคือ พ้ืนที่ของพระซึ่งเปนตัวแทนของพุทธศาสนามีพ้ืนที่มากที่สุดและเดนชัดที่สุด 
ในขณะที่สัญลักษณตัวแทนของผีหรืออํานาจศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบานเชื่อถือมาแตเดิมถูกลดบทบาท
ใหอยูที่มุมหน่ึงและอยูในพื้นที่เล็กๆ สวนคนอยูไดชั่วคราวและเปนผูดําเนินการเทาน้ัน  

 
๑๗สัมภาษณ เหนิ ออนอุระ, ชาวบานยี่สาร , ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
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  ดังนั้น บริเวณหนาศาลคุณปูศรีราชาคือการแสดงออกถึงการครอบงําอยางเปน
ทางการของพุทธศาสนา ในชวงเวลาสําคัญซึ่งเปนพิธีกรรมหลักของชุมชน อยางไรก็ตาม การ
จัดการพื้นที่เหลานี้ (โดยวัดเขายี่สาร-ตัวแทนพุทธศาสนา) ยังแสดงถึงการประนีประนอม โดย
ไมทิ้งรูปแบบความเชื่อเกาเสียทีเดียว 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรม 
  จากตํานานคุณปูศรีราชา เรื่องคนจีนสามพี่นองเรือสําเภาชนเขาจนเรือแตก และจนี
คนหนึ่งไดกลายมาเปนบรรพบุรุษของชาวยี่สารผูกอตั้งชุมชน ซึ่งรองรับความเชื่อในตํานานนี้
ดวยพิธีกรรมเซนไหวแบบจีน รวมถึงการสรางศาลเจาจีน  
  แมจะไมมีเรื่องเลาวา “จีนขาน” มีชื่อใหมวา “คุณปูศรีราชา” ไดอยางไร แตก็เปนที่
รับรูสําหรับชาวบานอยางไมมีขอสงสัยวาจีนขานที่มากับเรือสําเภาจากเมืองจีนคือคุณปูศรีราชา 
และการศึกษาที่มาของคําวา “ศรีราชา” พบวาเปนชื่อของราชวงศกษัตริยแหงนครศรีธรรมราช
และตําแหนงขุนนางในอยุธยาที่เกี่ยวของกับกลุมคนเชื้อสายชวามลายู  
  ทําใหทราบวา เคยมีกระบวนการปรับเปลี่ยนใหกลายเปนทองถ่ินในชวงหน่ึงแลว 
แตไมปรากฏเวลาที่ชัดเจน จากพระนามศรีราชาซึ่งเปนชื่อที่แพรหลายในระหวางภูมิภาค ๒ 
แหง คือ นครศรีธรรมราชไปจนถึงเพชรบุรีในชวงเวลารวมสมัยกับการตั้งถ่ินฐานที่ยี่สารครั้ง
แรก จึงสันนิษฐานไดวา เกิดการผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมระหวางกลุมที่เขามาใหมคือคน
จีน และกลุมที่อยูแตเดิมและนับถือวีรบุรุษทางวัฒนธรรมที่ชื่อศรีราชา  
  อยางไรก็ตาม การสรางศาล, วัตถุสัญลักษณ และกระบวนการในพิธีกรรมตางๆ ก็
ยังคงมีลักษณะแบบจีนอยู จนกระทั่งเม่ือเวลาผานไปการเมื่อราว ๓๐ ปที่ผานมา การใชระบบ
สัญลักษณในงานพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาจึงเปลี่ยนแปลงตามไปอยางรวดเร็ว แตเรายัง
พอรับทราบจากคําบอกเลา วัตถุพยานที่เหลือ และรูปแบบสัญลักษณที่เปลี่ยนแปลง ทําให
ทราบวาในอดีตเคยทําเชนไร และปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
  
การเปลี่ยนแปลงคุณปูศรีราชาเปนพระ (พระพุทธรูป) 

  กลาวอางกันวา หลวงพอกลอย เจาอาวาสองคกอนเจาอาวาสองคปจจุบัน เคยดําริ
ไววาอยากปรับเปลี่ยนคุณปูศรีราชาใหเปนพระกอนที่ทาจะมรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ตอมาเมือ่
สรางศาลที่เห็นในปจจุบันเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ แทนศาลหลังเดิมที่เปนเรือนไทยยกพื้นริมนํ้า 
และเปลี่ยนรูปแบบเปนศาลาทรงจตุรมุข มีชอฟาใบระกา หลังคามุงกระเบื้องซึ่งเปนรูปแบบ
ศิลปะที่พบไดทั่วไปตามวัด อาคารแสดงถึงความเปนทรงไทยและการเปนสวนหนึ่งของ
ศิลปกรรมในบริเวณวัดเขายี่สารอยางชัดแจง การนับถือคุณปูศรีราชาจึงมีการปรับเปลี่ยนโดย
เจาอาวาสวัดเขายี่สารองคปจจุบัน ไดใชสัญลักษณ “พระพุทธรูปปางประทานพร” แทนตัวคุณ
ปูศรีราชา จากจีนเรือแตกที่เคยมีภาพพจนเปนคนแกไวเคราขาวและใจดี (ดังรูปวาดที่สมมต
ขึ้น) ก็กลายเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา และเปน “หลวงพอปูศรีราชา” ไป ดังที่ทางวัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๘๘

เขายี่สารพยายามใชแทนชื่อ “คุณปูศรีราชา” จากการขึ้นปายจัดงานและการโฆษณา
ประชาสัมพันธในงานอยูตลอดเวลา 

  การเลือกพระพุทธรูปปางประทานพร เพราะสัมพันธกับส่ิงที่ชาวบานเชื่อถือ คือ มี
ความศักดิ์สิทธ์ิในการดลบรรดาลตามคําขอ ดังจะเห็นมีการแกบนดวยประทัดกันอยูทุกวันและ
วันละหลายครั้ง เปนกลอุบายอยางหนึ่งที่ชาวบานไมกลาคัดคาน แตอยางไรก็ตาม ชาวบานที่
เขามานมัสการในที่ศาลและเมื่อมีงานก็นิยมปดทองที่ไมเจว็ดพอๆ กับพระพุทธรูปที่เปน
สัญลักษณใหม  แตเม่ือตรวจสอบความนิยมที่ชาวบานมีใหกับสัญลักษณใหมของคุณปูศรีราชา 
เชน การทําเหรียญหอยคอ คนยี่สารจะนิยมเหรียญคุณปูซึ่งมีรูปไมเจว็ดมากกวาเหรียญที่มี
รูปแบบเปนพระพุทธรูปปางประทานพร หรือเวลาตกใจ ชาวบานจะพูดคําวา “คุณปูชวยดวย” 
มากกวา “คุณพระชวย”       

  การปรับเปลี่ยนรูปสัญลักษณของคุณปูศรีราชาจากไมเจว็ด (ในที่นี้วิเคราะหวาเปน
สัญลักษณเดียวกับปายวิญญานที่ใชกันในพิธีกรรมของคนจีน) หากเชื่อตามคําบอกเลาคือ เม่ือ 
กอน พ.ศ. ๒๕๐๓ ในขณะนั้น ประเทศไทยกําลังอยูในสภาพการณใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนความรูใหมทางตะวันตกซึ่งกําลังไหลบาเขามาอยางรวดเร็ว แตทางวัดเขายี่สารสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดสําเร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ อันเปนชวงที่ชุมชนยี่สารสามารถติดตอกับสังคม
ภายนอกไดสะดวกขึ้น จากการสรางถนนเขาหมูบานในสมัยยุคที่รัฐบาลผันเงินเพื่อไปลงทนุทาง
สาธารณูปโภคในชนบท และมีผูคนเขามาทองเที่ยวในงานปหรืองานสมโภชนมากขึ้น กลาวได
วา เปน “ความทันสมัย” ที่สังคมยี่สารเริ่มเปดประตูรับจากการมีถนนเขาถึงหมูบาน โดยไม
ตองพายเรือแรมคืนเปนหลายวัน และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดสะดวก(ในการไปซื้อ
พระพุทธรูปที่หลอเสร็จแลวจากโรงงานแถวเสาชิงชา)  

 การส่ือสารท่ีมีมากขึ้นทําใหคานิยม “ทําใหทันสมัย” (Modernization) ที่รับมาจาก
ภายนอกทําใหปฏิเสธส่ิงที่เคยมีอยูเดิม เชน ในอดีตที่เจาอาวาสวัดเขายี่สารแตเดิมเปนพระที่มี
ชื่อเสียงทางดานไสยคุณ การรักษาโรคและการมีวิชาอาคมในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
ตางๆ ซึ่งสัมพันธกับสภาพแวดลอมในอดีตที่หางไกลศูนยกลางรัฐและทุรกันดาร เปนถ่ินของ
โจรผูราย จึงมีบทบาทตอชุมชนและไดรับการเคารพยกยองอยางสูง สามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชนไดเปนอยางดี ในปจจุบันก็ยังมีชาวบานที่ยังกลาวถึงทานอยูมาก แต
เจาอาวาสองคปจจุบันไมสนับสนุนในเรื่องเหลานี้ เพราะเห็นวาเปนส่ิงงมงายไรสาระสําหรับ
ชาวบาน เจาอาวาสองคปจจุบันปฏิเสธความเชื่อในเรื่อง “ผี” จึงแสดงออกอยางชัดเจนวาไม
เห็นดวยกับการที่พระตองนับถือผี และไมอยากใหคนภายนอกกลาววานับถือความเชื่อที่ไร
เหตุผล ดังน้ัน ในชวงที่มีพิธีกรรมจึงไมเคยลงจากวัด รวมไปถึงพระสงฆอีกหลายรูปที่จะมีสวน
เฉพาะชวงเตรียมงานรวมกับชาวบานเทานั้น 

  ความคิดเรื่องการปรับใหทันสมัยเหลานี้ ผลักดันใหวัดสามารถเปลี่ยนแปลง
สัญลักษณของคุณปูใหเปนรูปธรรมไดงายขึ้น และสามารถทําใหคุณปูศรีราชากลายเปนความ
เชื่อสวนหน่ึงในพระพุทธศาสนา อันเปนคําตอบสวนหนึ่งวา ทําไมในประวัติศาสตรของชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๘๙

พุทธศาสนาที่นี่ซึ่งเห็นไดชัดวาลงรากลึกและในยุคสมัยหนึ่งมีความโดดเดนภูมิฐานอยางที่สุด 
และมีความสําคัญในระดับภูมิภาคจึงไมเอื้อมมือเขาไปแตะตองความเชื่อเรื่องคุณปูศรีราชาของ
คนในชุมชน แตใชวิธีการอยูรวมกันโดยแบงแยกกิจกรรมที่ตางกันอยางชัดเจน  

  อยางไรก็ตาม แมจะมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณของคุณปูศรีราชา โดยสถาบันที่
สําคัญที่สุดในชุมชน แตความเชื่อความศรัทธาที่มีตอคุณปูของชาวยี่สารก็ยังคงเดิมสําหรับคนที่
อายุมากกวา ๓๐ ปขึ้นไป และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยสําหรับคนที่เกิดมาก็เห็นคุณปูในรูป
สัญลักษณแบบพระพุทธรูปแลว  

  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงรูปสัญลักษณนี้ก็คือ การผนวกความเชื่อเรื่องผีให
เปนสวนหน่ึงของพุทธศาสนาอยางเปนทางการ โดยการประนีประนอมและมิไดกระทําอยาง
ถอนรากถอนโคนแตอยางใด  

  
การปรับเปลี่ยนพิธีเวียนเทียนและการเซนไหวในงานประจําป 
  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมในงานเวียนเทียนและงานประจําป ลักษณะ
สําคัญของการเปลี่ยนแปลงคือ การทําใหกลายเปนพิธีกรรมแบบพุทธมากขึ้น รวมถึงเปน
พิธีกรรมแบบหลวง (ตามที่เขาใจ) เพ่ือความศักดิ์สิทธ์ิมากขึ้น  
  ในพิธีเวียนคุณปู แตเดิมชาวบานจะนั่งรอบศาล แลวสงแวนเทียนตอๆ กัน โดยจะ
วนแวนเทียนเปนวงกลมขึ้นลง ๓ ครั้ง แลวใชมือปดควันจึงสงตอ ซึ่งคลายกับพิธีเวียนเทียนที่
ศาลเจาไตเซี้ย ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนศาลเจาจีนที่สรางไว
ไมนานนักและทําพิธีในชวงเดียวกันคือเทศกาลสงกรานต โดยเชื่อวาเปนวันขึ้นปใหมการเวียน
เทียนจะปดเปาใหโรคภัยไขเจ็บหายไป๑๘ 
  ชุมชนที่บางขุนไทรมีกลุมชาวจีนซึ่งสืบไดวา เขามาอยูอาศัยเมื่อราวสองรอยปที่ผาน
มาและศาลเจายังสรางลักษณะแบบจีนอยางชัดเจน เพราะเปนการสรางรุนใหมที่สามารถหา
วัสดุและกอสรางสถาปตยกรรมแบบจีนได จึงรักษารูปแบบและประเพณีแบบจีนไดอยางเขมขน 
  ตอมาเมื่อยายศาล การนั่งรอบศาลแบบเดิมน้ันไมสะดวก จึงมีการเปลี่ยนเปนการ
เดินเวียนเทียนเลียนแบบการเวียนเทียนรอบโบสถทางพุทธศาสนาไปโดยปริยาย ซึ่งเปน
รูปแบบที่ชาวบานก็คุนเคยดีอยู โดยการถือดอกไมธูปเทียนตามขบวนแหกลองยาวเถิดเทิง วน
ขวา ๓ รอบ แลวนําธูปไปปกไวใตตนไม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาเดียวกับการเปลี่ยน
รูปแบบศาลและเปลี่ยนสัญลักษณของคุณปูเปนพระพุทธรูป 
                                          

๑๘อัมพวัน สองสมุทร, “ความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธของคนในชุมชน: 
กรณีศึกษา พิธีกินเจที่ศาลเจาไตเซี้ยและโรงเจฮกเฮงตั๊ว ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓),  ๔๒–๔๓. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๙๐

  สวนพิธีกรรมในปจจุบัน ผูดําเนินการเปลี่ยนเปนการใชพิธีแบบพราหมณผสมพุทธ
ตามที่เขาใจกันเอง โดยเห็นตนแบบมาพิธีหลวงจากโทรทัศน จึงนํามาปรับแตงใหเขากับพิธีที่
คลายการเวียนเทียนรอบโบสถ  
  พิธีกรรมเวียนเทียนคุณปู ซึ่งนาจะถูกปรับมาครั้งหน่ึงแลว โดยการเลือกวันสุดทาย
ของงานสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมแบบไทย เปนการเวียนเทียนเพื่อขอพรคุณปู รับน้ํามนตเพ่ือ
เปนสิริมงคล และนําเครื่องประกอบพิธี ซึ่งเปนบายศรีและขนมตางๆ ตามรูปแบบที่เคยใชกัน
ในพิธีไหวผีแบบที่พบในชุมชนภาคกลางทั่วไป เม่ือผสมผสานกับงานสงกรานตที่หลังจากพิธี 
ชาวบานก็จะกลับไปรดน้ําผูใหญเพ่ือขอพรที่บาน แลวหนุมสาวจะมารวมการละเลนรื่นเริง ก็
นับวาเปนการดึงเขาสูประเพณีไทยโดยทั่วไปอยางเห็นไดชัด  
  ดังน้ัน งานเวียนเทียนคุณปูในอดีต จึงเปนพิธีกรรมที่ปรับจากพิธีแบบจีนให
สามารถมีสวนรวมในเทศกาลสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมแบบไทย แตยังคงไวซึ่งเอกลักษณบาง
ประการในการนั่งเวียนเทียนโดยการสงแวนเทียนตอกัน 
  ในปจจุบัน สัญลักษณของการเคารพขอพรคุณปูซึ่งเปนที่นับถือศรัทธาอยางยิ่ง จึง
กลายเปนวิ ธีการเวียนเทียนในรูปแบบที่กระทํากันในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา การ
เปลี่ยนแปลงนี้ เปนผลตอเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของศาล และการทําใหคุณปูศรีราชา
เขามาเปนสวนหน่ึงของศาสนาพุทธน่ันเอง  
  สวนการเปลี่ยนแปลงในพิธีกรรมงานป เม่ือเตรียมงานในการจัดพื้นที่การจัดงาน
และการพิธีกรรมบวงสรวงกอนที่จะมีการปดทองสมโภชน ในอดีต งานนี้เปนงานประจําปเพ่ือ
ความรื่นเริงเพียง ๑ ครั้งในรอบ ๑ ปของชาวยี่สาร ซึ่งขาดการติดตอกับโลกภายนอกมาก
พอควร ดังน้ัน มหรสพเพียงครั้งเดียวจึงมีความหมายตอผูคนอยางมาก เดิมเปนการจัดงาน
เล็กๆ บวงสรวงงายๆ มีเพียง ๒-๓ คืนเทานั้น  
  แตในปจจุบัน เริ่มจากการเตรียมงาน กรรมการสวนตางๆ จะมีการควบคุมโดยผู
อาวุโสของชุมชนหรือกํานันผูใหญบาน ซึ่งผูอาวุโสเหลานี้จะเปนผูบวชเรียนและใกลชิดกับทาง
วัดและเจาอาวาส ดังน้ัน อาจกลาวไดอีกทางหนึ่งวา เปนการรับคําส่ังมาจากเจาอาวาสวัดเขายี่
สารอีกตอหนึ่ง เพราะเจาอาวาสและกรรมการเหลานี้ จะเปนผูควบคุมเงินบริจาค ซึ่งจะนําไป
เขาวัดทั้งหมดโดยหักตนทุนคาใชจาย, วางแผนวาจะจัดงานกี่คืน, จัดคิวการแกบน, สนับสนุน
การหารายไดในสวนตางๆ เตรียมการจัดพื้นที่ใหกับรูปปนพระสงฆในอดีตซึ่งเปนที่นับถือใน
ชุมชนอยูทางดานหนา สวนพิธีบวงสรวงจะเปนเรื่องของฝายฆารวาสเพียงฝายเดียว โดยการนํา
แบบอยางมาจากพิธีกรรมแบบพราหมณในพระราชพิธีหลวงที่เห็นจากโทรทัศนมาใชในการจัด
พ้ืนที่และพิธีกรรม  
  แมวาจะเปนการนําส่ิงที่นับไดวาเปนสัญลักษณของ “พิธีหลวง” ซึ่งเปนตัวแทนของ
ความศักดิ์สิทธ์ิที่ถูกยอมรับอยางเปนทางการมาใช และการนํา “พิธีพราหมณ” ซึ่งดูขรึมขลัง
กวาการนั่งยองๆ กลาวถึงคุณปูเปนภาษาจีนตามที่คนกลางเกาๆ เคยทํามา แตก็มีบางสิ่งซึ่ง
ยังคงเปนรองรอยของความเปนจีนของคุณปูศรีราชาคือ เครื่องประกอบพิธีที่คลายกับเครือ่งเซน
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ในวันไหวเจา เชน หัวหมู เปด ไก ผลไมเมืองหนาว เชนสาลี่ แอปเปล ขนมจันอับ และน้ําชาจีน 
ในขณะที่มีการปดทองหลวงพอปูศรีราชาซึ่งเปนวิธีแสดงความระลึกถึงแบบพุทธหรือแบบไทย 
ก็มีการถวายและเปลี่ยนเครื่องเซนทุกวันแตใชวิธีแบบถวายและลาขาวพระพุทธในชวงเชาและ
เพล  
  จึงเห็นไดอยางชัดเจนวา ตัวแทนทางพุทธศาสนาในปจจุบันปฏิเสธพิธีกรรมการนับ
ถือผีและพิธีกรรมแบบจีนโดยสิ้นเชิง และพยายามปรับเปลี่ยนสัญลักษณตางๆ เกี่ยวกับ
พิธีกรรมคุณปูศรีราชาเสียใหมใหเปนแบบพุทธหรือพราหมณ ซึ่งนาจะมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งในยุคนั้น ประเทศเริ่มรับความทันสมัย (Modernization) 
จากตะวันตกเขามาอยางรวดเร็ว โดยขาดการกลั่นกรอง ดังน้ัน ความคิดที่ถูกมองวาไมเปน
วิทยาศาสตรหรือหาเหตุผลรองรับไมไดก็จะเปนที่เชื่อกันวา แสดงถึงความไมเจริญ ความงมงาย 
ความเชื่อแบบเดิมจึงถูกปฏิเสธ และเหตุผลจากภายในชุมชนเนื่องจากการที่ยี่สารเปนชุมชน
เปดมากขึ้น จึงรับขอมูลขาวสารและใกลชิดกับความคิดตามอุดมคติของคนในสังคมไทยสวน
ใหญที่คิดวา พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธ์ิก็ตองเปนพิธีหลวงหรือพิธีพราหมณเทานั้น จึงรับมาปรับใช
อยางเต็มที่ 
  คนยี่สารสวนใหญมกัจะสืบไดวาบรรพบุรุษเปนคนจีนไมคนใดก็คนหนึ่ง แตลักษณะ
ความเปนคนจีนนั้นแทบไมหลงเหลืออยู แมจะมีสํานึกทางชาติพันธุวาบรรพบุรุษแตโบราณสืบ
ทอดมาจากคุณปูศรีราชา ซึ่งเปนจีนเรือแตกและเปนผูเริ่มตั้งหลักแหลงอยูที่นี่ ดังนั้น การ
ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมจากแบบจีนมาเปนพุทธหรือพราหมณก็ไมมีปญหาหรือเปนขอสงสัย
ขัดแยงแตอยางใด 
  แตการปรับเปลี่ยนสัญลักษณจากคุณปูซึ่งเปนผีหรือวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิมาเปนพระ
นั้น ชาวบานสวนใหญไมยอมรับ แมจะนิ่งเฉยกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แตเม่ือสอบถามทุกคนก็จะ
ตอบเปนเสียงเดียวกันวา คุณปูเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเปนวิญญาณคุมครองคนยี่สารมาตลอด และ
มักจะเรียกวา “คุณปู” เหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคุณปูโดยวัดเขายี่สารไมมีผล
ตอความเชื่อเดิมที่มีตอคุณปูศรีราชาของชาวบานสวนใหญแตอยางใด แมเวลาจะผานมากวา 
๓๐ ปก็ตาม 

 
พลังในการบรูณาการทางสังคมและวฒันธรรม 

  เน้ือหาในตํานานคุณปูศรีราชา ไดแสดงใหเห็นวามีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ
และสังคมวัฒนธรรมระหวางผูคนที่อยูอาศัยมาแตเดิมกับกลุมคนที่เขามาใหม เม่ือประกอบกับ
หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรซึ่งแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนยี่สารจาก
อดีตอันไกลโพนจนถึงปจจุบันไดอยางชัดเจนขึ้น ในหลายๆ กรณีทําใหเห็นวา “ตํานานและ
พิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา” เปนแกนสําคัญในการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-cultural integration) ในชุมชนยี่สาร ในที่นี้ถาเจาะจงลงไปก็เห็นไดจาก  
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  กรณีคุณปูที่เคยเปนจีนเรือแตกชื่อจีนขานกลายมาเปนคุณปูศรีราชา ซึ่งเปนการทํา
ใหเปนทองถ่ิน (Localization) อยางเห็นไดชัด และการทําใหเปนทองถ่ินนี้ก็ไดอาศัยชื่อซึ่งเปน
ที่รูจักกันโดยทั่วไปในชวงระยะเวลาที่สัมพันธกับการตั้งบานเมืองในสมัยตนกรุงศรีอยุธยา 

  กรณีศิลปกรรมในวัดเขายี่สารหลายอยางที่แสดงใหเห็นลักษณะความเปนมอญ เชน 
หีบพระธรรมแกะสลักไมเปนลายหงส, หงสไมที่เคยเปนเสาปกอยูหนาวัด, ศาลาสวดศพที่
เรียกวาโรงทึม, ประเพณีการตักบาตรน้ําผึ้ง เปนตน ซึ่งทุกส่ิงที่กลาวมากลายเปนอดีตไป
หมดแลว อยางไรก็ตาม คัมภีรที่พบในหอไตรวัดเขายี่สารไมพบวามีเอกสารมอญปะปนและมี
อายุอยูในชวงอยุธยาตอนปลาย ดังน้ัน ประเพณีแบบมอญจึงอาจเขามามีอิทธิพลในชุมชนยี่สาร
ชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งไมอาจกําหนดอยางแนนอนวาเปนชวงใด ในขณะที่ภาษาพูดหรืออาหารแบบ
มอญนั้นไมพบรองรอยที่ชัดเจน ส่ิงนี้แสดงถึงในอดีตที่ผานมาระยะหนึ่ง วัดเขายี่สารไดรับ
อิทธิพลวัฒนธรรมมอญเขาสูชุมชนดวย 

  กรณีการอยูรวมระหวางความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีหรือส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิ เราเห็นอยางชัดแจงวา ศาลของคุณปูศรีราชาแตเดิมน้ัน เปนศาลเจาจีนมากอน ซึ่งมี
รูปแบบเปนศาลหลังคาจั่วเล็กๆ ยกพ้ืนสูง มีหัวจระเขและฟนปลาฉนากวางอยูรวมกับปายไม
เจว็ด มีแทนวางเครื่องเซน กระถางธูป ราวเทียน และอางน้ํามนต ซึ่งในปจจุบันก็ยังพบศาล
รูปแบบเชนนี้อยูอีกหลายแหงในทองถ่ินแถบนี้ ศาลคุณปูในระยะตอมาเปนศาลทรงไทย ใตถุน
สูง ซึ่งนาจะเปนศาลรุนเดียวกับศาลเจาพอฮุดโจวที่บานแหลม ซึ่งเปนศาลเจาจีนทรงไทยฝาไม
ประกน เลียนแบบบานไทย ซึ่งคนในรุน ๓๐ ปที่แลวยังทันเห็น รูปแบบของศาลและเนื้อหาใน
ตํานานชี้ใหเห็นวา ไมมีอํานาจจากพุทธศาสนาเขามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อและรูปแบบ
พิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาแตอยางใด แมจะพบจากการขุดคนวา มีซากอิฐจากโบราณ
สถานที่นาจะเปนศาสนสถานในชั้นการอยูอาศัยตอมาไมนานนักหลังจากการเริ่มเขามาอยู
อาศัยครั้งแรก๑๙ และไมมีส่ิงใดยืนยันไดอยางแนนอนวา เริ่มมีการทําพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรี
ราชาเมื่อใด แตตํานานและพิธีกรรมเหลานี้เทาที่วิเคราะหมาแลวก็นาจะมีความเกาแกอยาง
มาก ในขณะที่ศิลปกรรมและเอกสารในวัดเขายี่สารยืนยันวา วัดเขายี่สารเปนวัดใหญของ
ทองถ่ินมากอน และอาจเปนวัดที่สัมพันธกับราชสํานักในชวงหน่ึงก็เปนได๒๐ กลาวไดวาพุทธ
                                          

๑๙มูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ,         “รายงานการขุดคนหลุมทดสอบแหลง
โบราณคดี 
อูตะเภา เชิงเขายี่สาร บานเขายี่สาร ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม,” 
มีนาคม ๒๕๔๒, ๕๓. (อัดสําเนา) 

๒๐ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พระอัครชายาของเจาฟากุงหรือเจาฟา
ธรรมธิเบศรฯ ในตําแหนงวังหนา และเปนพระราชธิดาของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศดวย 
คือ เจาฟาสุดาวดีไดรับการสถาปนาขึ้นเปน “กรมขุนยิสารเสนี” ซึ่งพองกับความเจริญสูงสุด
ของวัดเขายี่สารจากคัมภีรในหอไตรที่พบก็อยูในชวงระยะนี้เชนกัน 
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ศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาตางดําเนินควบคูกันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต
เริ่มแรกจนกระทั่งปจจุบัน  

  การที่ความเชื่อ ๒ รูปแบบสามารถมีบทบาทในชุมชนในอดีตควบคูกันไปโดยไม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบมากนักน้ันเปนหลักแหงการประนีประนอมและความคิดโลกทัศนของผูคน
บริเวณน้ีที่ไมตอตานซึ่งกันและกัน แตพยายามหาวิธีในการอยูรวมกันมากกวา  
บทบาทและความสําคัญของตํานานและพิธีกรรมคุณปูศรีราชาตอชุมชนยีส่าร 

  พิธีกรรมทางพุทธศาสนามักจะเกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญตางๆ ที่ระลึกถึงพระพุทธเจา 
ชาวบานจะมีสวนรวมเชนทําบุญตักบาตร เขาวัดฟงธรรม ความเครงครัดตอประเพณีในพุทธ
ศาสนาเสื่อมลงตามลําดับ แมในอดีตพระสงฆในวัดเขายี่สารจะเปนผูนําของชุมชนที่สําคัญ
เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่ปดและติดตอกับโลกภายนอกไดยาก ตั้งแตปลายสมัยรัชกาลที่ ๕  
เปนตนมา สภาพสังคมของภาคกลางโดยทั่วไปเกิดโจรผูรายชุกชุมมาก ดังปรากฏเรื่องของเสือ
ชื่อดังหลายคน บริเวณที่หางไกลจากอํานาจรัฐจึงเปนที่สองสุมของโจรกกตางๆ อันตรายที่อาจ
เกิดจากโจรผูราย ความเจ็บไขไดปวยการรักษาโรคจึงตองพ่ึงของขลังและความรูจากพระอยู
เสมอ ดังน้ัน หลวงพอลายและหลวงพอกลอย อดีตเจาอาวาสวัดเขายี่สารจึงมีชื่อในเรื่องไสย
ศาสตรและยาสมุนไพร ซึ่งสนองตอบไดอยางดีกับสภาพสังคมของบานยี่สารในสมัยนั้น 

  การไมปฏิเสธไสยศาสตรหรือความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ์ินี่เอง ที่ทําใหวัด
เขายี่สารในอดีตไมแตะตองพิธีกรรมความเชื่อของชาวบานที่เกี่ยวกับคุณปูศรีราชาแตอยางใด 

  สวนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับคุณปูศรีราชานับเปนงานสําคัญของชุมชน งานสําคัญที่สุด
คือ งานปสมโภชนซึ่งเปนชวงเทศกาลและมีมหรสพ อีกงานหนึ่งคือ งานเวียนเทียนในวัน
สุดทายของเทศกาลสงกรานต นอกจากนั้นก็เปนประเพณีเก่ียวกับชีวิตที่คุณปูศรีราชาจะมีสวน
ในชีวิตของชาวบานแทบทุกระยะตั้งแตเกิดจนตาย และในชวงวิกฤตของชีวิตระยะตางๆ ก็จะขอ
พรใหคุณปูชวยโดยการจุดธูปบอกนึกถึงเมื่อคราวคับขัน และมักจะมีเหรียญสัญลักษณคุณปู
หอยคอหรือติดตัวไวบูชากันทุกคน 

  ในปจจุบันการคมนาคมที่สะดวกขึ้นทําใหชุมชนยี่สารติดตอกับโลกภายนอกมากขึ้น
และดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ความจําเปนในเรื่องการมีของขลังไวปองกันตัวและการรักษา
โรคดวยสมุนไพรลดลงจนสูญหายไปหมด แตปญหาเรื่องสภาพแวดลอมที่เก่ียวโยงกับเศรษฐกิจ
ของชุมชนซึ่งมีผลกระทบอยางยิ่งตอการทํามาหากินและดํารงชีวิต กลายเปนปญหาใหญที่ไม
สามารถแกปญหาหรือควบคุมดวยตนเองเพียงฝายเดียว จําเปนตองมีที่พ่ึงทางใจ การบวงสรวง
ออนวอน การแกบน ตอคุณปูศรีราชจึงเปนที่นิยมอยางมาก ไมแตเฉพาะคนในชุมชนเทานั้น 
แตคนในชุมชนใกลเคียงหรือจากที่ไกลๆ ก็ศรัทธาและพึ่งพาส่ิงศักดิ์สิทธ์ินี้ดวย 

  เห็นไดวา ปจจุบันประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาลดบทบาทลงตามสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป แตพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชากลับเพ่ิมบทบาทมากขึ้น งานพิธีใหญขึ้น 
คนเขารวมงานมากขึ้น เพราะตอบสนองความตองการที่พ่ึงทางใจของกลุมคนที่มีอาชีพที่
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คอนขางเสี่ยง มีการทําลายสภาพแวดลอมอยางและลงทุนสูง เชน การทําวังกุง การทําประมง 
การคาขาย ซึ่งเปนอาชีพชายฝงทะเลในยุคที่รัฐเรงพัฒนาเศรษฐกิจแบบสงออก  

 
การสรางความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิต 

 ดวยสภาพแวดลอมที่คอนขางหางไกลจากเมืองหรือศูนยกลางของทองถ่ิน ทําใหยี่สาร
เปนชุมชนที่ปดยิ่งขึ้นหลังจากความสําคัญในการเปนชุมชนการคาและทางผานในการเดินทาง
ระหวางภูมิภาคหมดไป ผูสูงอายุในชุมชนหลายทานมักจะเลาถึงวัยเด็กที่ขาดแคลน ทํามาหา
กินยากลําบาก โจรผูรายชุกชุม การอยูอาศัยที่ไมสะดวกสบายเหมือนในปจจุบัน นับเปนการอยู
อาศัยที่อาจสั่นคลอนความมั่นคงทางใจไดอยางมาก 

  ดังน้ัน จึงเห็นไดวาความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธ์ิเก่ียวกับคุณปูศรีราชาที่เลาสืบตอ
กันมา มีความสัมพันธกับเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิต การทํามาหากิน และสภาพสังคมในยุค
สมัยตางๆ ดังเชน  

  เม่ือชาวบานจําเปนตองเดินทางออกนอกหมูบาน เพ่ือไปแลกสิ่งของที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนการออกไปทํามาหากินทั้งการทําประมงพื้นบาน และการออกไปหาปลาใน
ทะเล หรือตอมาเมื่อชาวบานเริ่มประกอบอาชีพเผาถานและตองลองเรือถานไปขายที่กรุงเทพฯ 
ก็จะตองขอใหคุณปูชวยปกปองคุมครองในการเดินทาง โดยการยกมือไหวและอธิษฐานภายใน
ใจ  

  เลากันวา บานยี่สารไมเคยถูกปลน ทั้งๆ ที่เปนแหลงสองซุมของชุมชนโจรหลายกก 
เพราะเปนที่หางไกลจากอํานาจรัฐ ชาวบานเชื่อวาเมื่อโจรแลนเรือมาจนถึงบานยี่สารจะมองไม
เห็นฝงที่จะเขาจอดเรือแตเห็นเปนเพียงปารกเทานั้น บางครั้งก็เห็นเปนทหารที่แตงกายแบบ
นักรบโบราณอยูบนฝงโจรจึงไมกลาขึ้นฝง หรือไมเชนนั้นก็อาจเกิดอุบัติเหตุกับเรือของโจรที่จะ
มาปลน เชนแจวเรือหัก เปนตน ชาวบานแมจะหวาดกลัว แตก็อยูมาดวยความศรัทธาที่มีตอ
คุณปูศรีราชานั่นเอง 

  คุณปูศรีราชาเปนเครื่องยึดเหน่ียวทางใจและชวยลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของคนในชุมชนอยางเห็นไดชัด ในกรณีเมื่อชาวบานเกิดความเดือดรอนใจเรื่องตางๆ ก็จะไป
เส่ียงทายเพื่อถามปญหาจากคุณปู โดยใชวิธีโยนไมเส่ียงทาย ถาไมคว่ําอันหนึ่ง หงายอันหนึ่ง 
ถือวาคุณปูรับที่จะชวยเหลือใหปญหาลุลวงไปได แตถาไมคว่ําทั้งสองอันแสดงวาปญหาที่เกิดขึ้น
นั้นหนักหนาเกิดกวาที่คุณปูจะชวยเหลือไดและถามีเหตุรายเกิดขึ้นก็ตองเปนไปตามนั้นเพราะ
เปนเวรกรรมที่ผูนั้นตองประสบ แตถาไมเส่ียงทายหงายทั้งสองอัน วากันวาคุณปูกําลังหัวเราะ
และไมตอบปญหา และผูถามปญหาสามารถเสี่ยงทายใหมได 

  ปญหาตางๆ ที่ชาวบานไปเสี่ยงทายถามปญหากับคุณปูศรีราชานั้น เปนปญหาทัว่ไป
ที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ความฝดเคืองในการทํามาหากิน ส่ิงของสูญหาย การเจ็บปวยที่ไมสามารถ
รักษาใหหายได การขอใหปกปองคุมครองลูกหลานที่ตองเดินทางไปตางถ่ินไกลๆ การสอบ 
การเกณฑทหาร เปนตน  
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  สวนการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชนนั้น เม่ือมีการขัดแยงหรือทะเลาะอยาง
รุนแรง จะมีการนําคูกรณีมาสาบานกับคุณปู เม่ือสาบานตอหนาคุณปูก็ถือวาใหเลิกแลวตอกัน 
โดยชาวบานเชื่อวาถาใครโกหกหรือผิดคําสาบาน จะถูกลงโทษจากอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของคุณปูศรี
ราชา๒๑ 

  สําหรับในประเพณีเก่ียวกับชีวิต หรือถามีกิจกรรมพิเศษ เชน ไมวาจะเปนงานที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือไม เชน การจัดงานมงคลตางๆ จะตองไปจุดธูปบอกกลาวกับคุณปูบน
ศาล หากไมทําอาจมีอันเปนไปในทางที่ไมดีจนไมสามารถจัดงานใหลุลวงได 

  เม่ือชุมชนกาวเขาสูความเฟองฟูของธุรกิจการทําวังกุง ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนยี่
สารไปมากพอสมควร เปนการเปดรับเศรษฐกิจแบบฟองสบูอยางเต็มที่ทําใหงานประจําปคุณปู
กลายเปนงานยิ่งใหญ เน่ืองจากผูคนที่ลงทุนทําธุรกิจทั้งเรื่องกุง การขายที่ดิน จนกระทั่ง
ชาวประมงในละแวกใกลเคียง ไดพากันมาบนบานตอคุณปูใหประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ และมีการจองมหรสพตางๆ เพ่ือถวายคุณปูเปนการแกบนในงานประจําป  บาง
ชวงมีผูมาจองแนนมาก จนตองรอคิวกันขามปเลยทีเดียว จนทําใหเกิดเงินหมุนเวียนในชวงงาน
ปสมโภชนเปนจํานวนมาก และวัดเขายี่สารไดผนวกเอางานปสมโภชนคุณปู ที่เปลี่ยนแปลง
สัญลักษณใหมเปน หลวงพอปูศรีราชา เปนงานของวัดดวย 

  ภายหลังเมื่อเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ธุรกิจการทําวังกุงเสียหายยอยยับ แตงาน
ประจําปและการบนบานคุณปูไมไดลดลงตามไปดวย กลับยังมีผูศรัทธามากเทาเดิม แตการใช
จายเงินบริจาคและการจองมหรสพแกบนอาจลดลงไปบาง งานปของคุณปูก็ยังคงจัดอยาง
ใหญโตติดตอกันหลายวัน มีผูเฒาผูแกเหมารถมาปดทองและเที่ยวงานจากชุมชนที่อยูในละแวก
สมุทรสงครามและเพชรบุรีกันอยูสมํ่าเสมอ 

  ทําใหเห็นวา ไมวาสภาพสังคมจะเปนอยางไร เม่ือเกิดความไมมั่นคงทางจิตใจซึ่ง
อาจจะเกิดจากสภาพสังคม สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจที่คอนขางยากลําบากในการดําเนิน
ชีวิต ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเชนคุณปูศรีราชาเปนที่พ่ึงทางใจสนองตอบใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนิน
ชีวิตไดทั้งในระดับสวนรวมและระดับปจเจกบุคคล  

  ซ่ึงคําสอนในพระพุทธศาสนาไมสามารถตอบสนองสิ่งที่ เปนเรื่องทางโลกย 
(profane) ที่ชาวบานยี่สารเผชิญอยูไดเทากับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิของคุณปูศรีราชา 

 
  พิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนยี่สารแมอาจจะไมนําเนื้อหาในตํานานมาใชรวมกับ

พิธีกรรมอยางเห็นไดชัด แตก็สรางธรรมเนียมประเพณีที่แสดงถึงอุดมการณในการทําพิธีอยาง

                                          
๒๑เบญจรัชต เมืองไทย, “พอปูศรีราชา: บทบาทของความเชื่อกับการบูรณาการทาง

สังคมในชุมชนยี่สาร,” เอกสารประกอบการสัมมนาเมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม เสนอที่ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๐. (อัดสําเนา)  
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แยกไมออก นั่นคือ เครื่องประกอบพิธีและการทําพิธีในอดีตที่คลายคลึงกับการไหวเจาหรือไหว
บรรพบุรุษแบบคนจีนซึ่งชาวยี่สารแมจะมีเชื้อสายจีนแตก็ไมมีใครทําพิธีไหวเจาในวันตรุษหรือ
ไหวบรรพบุรุษหรือมีศาลผีในบานแตอยางใด และอุดมการณที่ตอกย้ําในพิธีนี้ก็คือ ความเปน
คนกลุมเดียวกันและคนกลุมน้ันคือคนจีนที่อพยพเขามาสูดินแดนแหงน้ี ชาวบานทุกคนลวนแต
เปนลูกหลานของคุณปูดวยกันทั้งส้ิน และศรัทธารวมกันในการที่คุณปูจะปกปองคุมครอง
ลูกหลานและชุมชนใหอยูรอด  
   การจัดงานประจําปคุณปูศรีราชาและการจัดพิธีเวียนเทียนคุณปูเปนการรวมแรง
รวมใจของชาวบานในชุมชนแทบจะทั้งหมูบาน (หมู ๑ และ ๒) ที่แสดงถึงความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ตัดปญหาเรื่องความขัดแยงระหวางกลุมและพรรคพวกออกไปชั่วคราว หรือแกปญหา
ดวยการรวมกลุมที่มีหนาที่รวมกันเฉพาะกลุมของตนเอง และยกผูใหญหรือผูอาวุโสในชุมชน
เปนผูนําในการจัดเตรียมพิธีและแบงหนาที่การทํางาน ดวยความที่ชาวบานมีความเชื่อและ
ความศรัทธาตอคุณปูศรีราชาอยางมาก  ดังกํานันตําบลยี่สารกลาววา  “…คุณปูสรางความเปน
ปกแผน เปนส่ิงสําคัญและยึดเหนี่ยวชุมชนเอาไว คุณปูไมใชบุคคล แตผูคนก็ศรัทธาในสิ่งน้ี
มากกวาวัดเสียอีก คนที่นี่ทุกคนหอยเหรียญคุณปูที่คอกันทั้งน้ัน…”๒๒ 

  ความศรัทธาที่มีตอตํานานทําใหชาวบานยี่สารบางคนเชื่อวาเรื่องคุณปูศรีราชาหรือ
จีนขานเรือแตกเปนเรื่องจริง และคุณปูก็เคยมีตัวตนอยูจริง ดังคําบอกเลาตอๆ กันมาเรื่องการ
ไดเห็นเสากระโดงของเรือสําเภาหลังวัดเขายี่สารบริเวณแพรกอูตะเภา (ใกลสถานที่ขุดคนทาง
โบราณคดี) ที่ญาติพ่ีนองที่ลวงลับไปของตนเคยเห็นและเคยเลาใหฟง  

  การสรางความสัมพันธทางสังคมและความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูคน 
จากการผูกเรื่องราวในตํานานใหสอดคลองกับสถานที่ซึ่งมีอยูจริงและเปนพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญ
ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการดํารงชีพของชุมชนตางๆ ในทองถ่ินนี้ ยังพบในขั้นตอนการ
แหคุณปูไปตามชุมชนรอบๆ เพ่ือใหทราบวาจะมีพิธีบูชาคุณปูแลว สรางการรับรูความเกี่ยวกัน
ทั้งที่เปนเครือญาติและความเปนทองถ่ินเดียวกันใหฝงแนนอยูในการรับรูและอุดมการณของคน
ในละแวกนี้ 

   จากความเชื่อในตํานานเปนการสรางเอกลักษณรวมของคนในชุมชน การนับถือ
และศรัทธาคุณปูศรีราชานับไดวาเปนระบบความเชื่ออยางหนึ่ง ที่คูขนานไปกับระบบความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา มีหนาที่ในการลดความวิตกกังวลที่เกิดจากความรูสึกไมแนนอนในชีวิต ความ
กลัวอันเปนความรูกดดันในชีวิตของมนุษย ซึ่งชุมชนบริเวณใกลชายฝงทะเลมักมีการดําเนิน
ชีวิตที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมชาวนาทั่วไป เพราะมีความเสี่ยงกับอาชีพที่เปนเรื่องของการคา 

                                          
๒๒สัมภาษณ พิศาล พยนตยิ้ม, อางใน อภิญญา ตันทวีวงศ. “ความสืบเนื่องและการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาการทําถานไมโกงกางที่หมูบานยี่สาร” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    สาขาวิชามานุษยวิทยา   บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,  ๒๕๔๓), ๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๙๗

การผลิตสินคาเพื่อขาย และความไมแนนอนของสภาพแวดลอมมากกวา พิธีกรรมและคุณปูศรี
ราชาเปนหลักในการทําหนาที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจของผูคนในชุมชนตลอดมา 

  ความเชื่อและตํานานเกี่ยวกับคุณปูเปนสํานึกรวมทางชาติพันธุที่ทําใหรูสึกวา เปน
คนกลุมเดียวกัน นับถือและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เปนที่มาของกลไกในการควบคุมรักษากติกา
ความเรียบรอยในสังคม เกิดความรูสึกภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง อันทําใหชุมชนมีสํานึก
รวมกัน และมีความเปนเอกภาพ สามารถสืบทอดสงตอความเปนชุมชนยี่สารไดตลอดมา 

 
ความขัดแยงภายในชุมชน 

ท่ีสะทอนจากตํานานและพิธีกรรมคุณปูศรีราชา” 
 จากการเขาไปสังเกตการณในชุมชนยี่สารเปนระยะๆ ราว ๓-๔ ป พบวา ชุมชนยี่

สารเปนชุมชนที่มีความขัดแยงสูงชุมชนหนึ่ง แมจะมีความเปนเครือญาติที่คอนขางสนิทแตก็มี
การแขงขันกันอยูในที ทั้งอาชีพการทําถานจากไมโกงกาง ซึ่งในปจจุบันยังไมสามารถรวมจัดตั้ง
เปนกลุมไดแมจะประสบภาวะยากลําบากในการหาตลาดก็ตาม, การแขงขันทางการเมือง
ระหวางกลุมที่ตองการตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลและกํานันประจําตําบลซึ่งผูสมัคร
สวนใหญก็จะเปนเครือญาติกันทั้งส้ิน, แบงกันเปนกลุมๆ ตามรูปแบบผลประโยชนและมูลคา
การตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจซึ่งฝงรากลึกในระบบสังคมแบบการคาของยี่สารมาแตเดิม 
ตลอดจนความทันสมัยที่หลั่งไหลเขามาสูชุมชนอยางรวดเร็ว ทําใหผูคนมีปญหาดานการ
ปรับตัว เชน ปญหาระหวางชายหญิง เรื่องการยอมรับบทบาทหนาที่ระหวางหญิงชายที่
เปลี่ยนไป บทบาทนําที่เก่ียวกับการทํามาหากินของผูหญิงและการตัดสินใจที่เด็ดขาดมักจะถูก
นินทาและไมยอมรับจากฝายชายอยูเสมอ จนกระทั่งแนวคิดระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหมที่
ตางกันมาก จนกลายเปนชองวางที่มักจะเห็นความขัดแยงทางความคิดในชุมชนระหวางคนตาง
รุนตางอายุกัน ปญหาความขัดแยงเหลานี้จะถูกละเลยเปนการชั่วคราวเมื่อชุมชนจําเปนตองใช
แรงงานเพื่อรวมกันจัดงานประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา 

 แมจะเห็นอยางชัดเจนวาประเพณีและพิธีกรรมคุณปูศรีราชาไดสะทอนบูรณาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมมาตั้งแตอดีต ทั้งยังสามารถขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนปจจบัุน
ไดดวยการเปนศูนยรวมศรัทธาความเชื่อที่คนยี่สารนับถืออยางที่สุด แตกระนั้น ก็ยังสะทอนให
เห็นความขัดแยงทางความคิดของคนในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีและพิธีกรรมนี้เชนกัน 
แมความขัดแยงน้ีเปนเพียงความคิดเห็นไมตรงกันและไมไดนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงที่มาก
ขึ้น เชน ทําใหเกิดการจลาจล ตอสู หรือการเอารัดเอาเปรียบ แตก็ถือวามีการนินทา มีความคดิ
ที่ไมเห็นดวยปรากฏอยูเปนระยะๆ ความขัดแยงทางความคิดที่สะทอนใหเห็นในปจจุบัน ไดแก 

 
  “การชวงชิงความเปนผูนําทางจิตวิญญาณระหวางพระกับผี” จากคําบอกเลาที่วา
หลวงพอกลอย เจาอาวาสองคกอนเจาอาวาสองคปจจุบัน เคยดําริไววาอยากจะปรับเปลี่ยนคุณ
ปูศรีราชาใหเปนพระกอนที่ทาจะมรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ความคิดของพระสงฆองคตอมาคือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๙๘

ตองการแบงแยกระหวาง ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ (Sacred) และความเลวราย (Profane) ออกจากกัน
อยางชัดเจน โดยมองในเชิงเหตุผลที่นิยมกันในยุคนั้น (Modernism) วา ความเชื่อเรื่องผี การ
นิยมเสื้อยันตปองกันภัย หรือการรักษาโรคดวยคาถาอาคมหรือสมุนไพรจากตํารายาโบราณ  
เปนส่ิงเลวรายและไมสมเหตุสมผล 

 เมื่อความทันสมัยเขาสูชุมชน ผลกระทบที่ชัดเจนอยางหน่ึงคือ ผูคนออกไปศึกษา
นอกชุมชนมากขึ้น ไปทํางานตางถ่ินมากขึ้น กิจกรรมที่เคยเครงครัดตอธรรมเนียมปฏิบัติทาง
พุทธศาสนาก็หยอนลงไปโดยอางวาไมมีเวลาเหมือนกอน และดวยเหตุผลที่ชาวบานเขาวัด
นอยลง เปนแรงผลักดันอยางหนึ่งใหพระสงฆมีบทบาทในการดึงอํานาจความเชื่อที่ชาวบาน
ศรัทธากันมากเขามาสูวัดเพ่ือทดแทนศรัทธา ความเชื่อ และกิจกรรมที่ชาวบานมีตอวัดซึ่งกําลัง
สูญเสียไป  

 จนในปจจุบัน ดูเหมือนวา วัดเขายี่สารสามารถผนวกเอาความเชื่อเรื่องคุณปูศรี
ราชาเขามาเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนาอยางหมดจดแลวจากเหตุผลที่ไดแสดงมาทั้งหมด แต
ความเชื่อของคนในรุนที่อายุมากกวา ๓๐ ป ก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลง เชน จากคําอุทานเวลา
ตกใจก็จะพูดวา “คุณปูชวยดวย” แทนที่จะพูดวา “คุณพระชวย” ในจิตใจของผูคนคุณปูศรีราชา
คือส่ิงที่เคารพนับถือ สวนการเขาวัดและกิจทางพุทธศาสนานั้นถือวาเปนหนาที่  

 ดังน้ัน ผลจากที่วัดเขายี่สารไดผนวกคุณปูเขามาเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนา มีผล
ใหวัดมีรายจํานวนมากจากการจัดงานปสมโภชน สามารถตอบสนองความรูสึกผิดซึ่งเปนเรื่อง
ของความทันสมัยของความคิดจากภายนอกที่เขามา เน่ืองจากไมจําเปนตองตะขิดตะขวงใจใน
การติดตอกับ “ผี” ซึ่งบุคลากรในพุทธศาสนายอมไมสมควรเชื่อในสิ่งที่ไมมีเหตุผล เชน ผีหรือ
วิญญาณ และไมสนใจในความคิดหรืออุดมการณของชาวบานที่ไมไดเปรับเปลี่ยนตามที่วัด
เขาใจ เน่ืองจากไมมีผลตอวัดเขายี่สารแตอยางใด 

 ในอนาคต คนรุนใหมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดตางไปจากความเชื่อและ
ความรูสึกศรัทธาตามแบบเดิม แตการเปลี่ยนแปลงนี้คงทําไดชา เพราะวัดเขายี่สารก็ไมไดจัด
กิจกรรมอื่นๆ นอกจากงานสมโภชนประจําป เพ่ือที่จะตอกย้ําใหชาวบานเปลี่ยนแปลงความคิด
เรื่องความเปน “ผี”ของคุณปู เพ่ือใหเปน “หลวงพอปู” แตอยางใด 

 
 “ลัทธิเจาแมกวนอิมที่เขามาใหม”  เม่ือราว พ.ศ.๒๕๔๒ เจาอาวาสวัดเขายี่สารองค

ปจจุบัน ไดตกลงรวมกับผูศรัทธาที่เปนคนนอกชุมชนโดยความเห็นชอบของกรรมการวัดวาจะ
นําเอารูปปนเจาแมกวนอิมมาประดิษฐานไวที่วัด จนเกิดความขัดแยงระหวางฆารวาสบางกลุม
กับพระสงฆ แตผลสุดทายก็ไดสถานที่บริเวณเนินดินหลังวัดเขายี่สาร เจาแมกวนอิมองคนี้จึง
ไมไดถูกประดิษฐานไวที่หนาวัดหรือใกลบริเวณศาลคุณปูศรีราชา เน่ืองจากชาวบานบางกลุมไม
ยินยอมนั่นเอง  

 เปนเพราะผูศรัทธานั้นชอบพอกับเจาอาวาสวัดเขายี่สารและเปนผูมีทุนทรัพย 
ประกอบกับนับถือในเจาแมกวนอิมซึ่งกําลังเปนกระแสนับถือเจาแมกวนอิมและกินเจกันทั่ว
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ประเทศ ทําใหเจาอาวาสวัดเขายี่สารยอมรับอยางงายดายเพราะเห็นในกระแสความนิยม
ดังกลาว  

 สําหรับชาวบานสวนหน่ึงเห็นวา เจาแมกวนอิมนั้นหางไกลกับส่ิงที่ชาวบานนับถือ 
แมจะมีผูนิยมกินเจก็ตาม รวมไปถึงบริเวณดานหนาวัดและบริเวณวัดนั้นไมมีพ้ืนที่หรือที่วางที่
เหมาะสม และเปนความขัดแยงกับศิลปกรรมบริเวณวัดเขายี่สาร อีกทั้ง กลุมที่เริ่มคัดคานนั้น
คือ กลุมที่พยายามจัดสรางพิพิธภัณฑทองถ่ินของชุมชน ซึ่งมีการรวบรวมสิ่งของเกาๆ ประวัติ
ความเปนมาของชุมชน และกําลังกําลังพยายามหาเอกลักษณของชุมชนยี่สาร ดังนั้น การ
รวมกลุมดังกลาวจึงสามารถขัดแยงตอรองกับดําริของเจาอาวาสวัดเขายี่สาร ทั้งที่ถือวาขัดแยง
กับพระนั้นเปนส่ิงที่ชาวบานไมอยากทําเทาใดนัก 

 
 กลาวไดวา ความขัดแยงทางความคิดภายในชุมชนที่เกี่ยวกับตํานานและพิธีกรรม

คุณปูศรีราชา เกิดขึ้นจากการเปดรับการหลั่งไหลเขามาของความคิดแบบสมัยใหมหรือความ
ทันสมัยในยุคหนึ่งซึ่งยังคงมีอิทธิพลมาจนถึงปจจุบัน ความขัดแยงน้ีไมใชเรื่องรายแรงขนาดทํา
ใหเกิดกรณีพิพาทอยางรุนแรงหรือกระทําการอยางถอนรากถอนโคน แตความขัดแยงดังกลาว
ไดรับการคัดคาน เชน การไมยอมรับอยู ในทีแตไมแสดงออกอยางชัดเจน เชน กรณี
เปลี่ยนแปลงคุณปูจาก “ผี” ใหเปน “พระ” ผูนําในการทําพิธีที่ไมองอาจและใชการทาํพธีิแบบที่
เคยปฏิบัติในวัด ก็มักจะถูกนินทาและไมใหความสําคัญแตอยางใด การควบคุมความขัดแยงยัง
เปนไปในลักษณะการจับกลุมนินทา การสรางกลุมขึ้นมาตอรอง การออกบัตรสนเทห การ
ประชุมเพ่ือออกเสียงคัดคานหรือสนับสนุน 
  อยางไรก็ตาม ความขัดแยงที่สืบเนื่องจากตํานานและพิธีกรรมคุณปูศรีราชา ไมใช
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชนยี่สาร แตเปนสวนหน่ึงของความขัดแยงทาง
อุดมการณ ในการชวงชิงการนับถือของชาวบานซึ่งแฝงผลประโยชนของวัดเขายี่สาร และความ
ขัดแยงของบุคคลในระดับผูนําทางความคิดและผูนําทางศรัทธาของชุมชนในการที่จะสราง
สังคมที่มีอัตลักษณความเปน “ยี่สาร” ตอไปในอนาคต 

 
 ประวัติศาสตรและตํานานทองถิ่นกับการสรางอัตลักษณของชุมชน 
  คนในชุมชนยี่สารปจจุบัน ไมเขาใจคําวา “ยี่สาน” วาหมายความวาอยางไร ทั้งไม

เคยรับรูวาหมายถึงตลาด และขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรและโบราณคดีก็ยืนยันวาชุมชนยี่
สารสมัยโบราณนั้นก็เปนตลาดหรือชุมชนคาขายที่สําคัญมากอน ชื่อบานยี่สารใชตัวสะกด “ร” 
แทน “น” ไดกลายเปนคําสะกดอยางเปนทางการไป จนเปนเหตุใหการพยายามหาความหมาย
ชื่อชุมชนที่ผานมาผิดเพ้ียนไปอยางมาก  

 คําถามสําคัญที่ชาวบานถามจนทําใหเกิดการศึกษานี้ที่เกิดจากการผลการขุดคน
ทางโบราณคดี คือ  “ทําไมชุมชนที่แทบไมมีใครอยากอยูในระยะ ๕๐ ปที่ผานมา จึงมีส่ิงของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๐๐

มากมายที่บงชี้วา มีการอยูอาศัยอยางตอเนื่องยาวนานและเปนชุมชนที่เคยมั่งคั่งทางการคามา
กอน ทั้งที่ชาวบานรูสึกวาพวกเขา “ยากจน” และตองทนอยูอาศัยในพื้นที่ทุรกันดาร” 

 ส่ิงเหลานี้ไดแสดงถึงความตองการอยากรูที่มาและอดีตของตนเอง ดวยการตั้ง
คําถามและพยายามหาคําตอบดังกลาว จนกระทั่งมีคงวามพยายามจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินของ
ชุมชนไวที่วัดเขายี่สาร ซึ่งในระยะแรกคือความพยายามที่จะรวบรวมสิ่งของที่แสดงถึงตนเองใน
เองเอาไว เชน โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใชในอดีตและที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน จนกระทั่ง
สามารถจัดสรางพิพิธภัณฑทองถ่ินไดสําเร็จ และมีการศึกษาอดีตและประวัติศาสตรของบานยี่
สารอยางเปนระบบ ความตองการที่จะรวมตัวเพื่อประกาศใหคนภายนอกและคนในยี่สารเองได
รับรูวาคนยี่สารเปนใครมาจากไหน และนี่คือความภาคภูมิใจอยางยิ่งของคนในชุมชน ในกรณีนี้ 
ผูนําชาวบานยี่สาร๒๓เห

                                         

็นวาการสรางอัตลักษณของตนเองและของชุมชน เปนหนทางหนึ่งที่ชวย
ใหชุมชนยี่สารสามารถกาวไปขางหนาและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น 
  เหตุการณหน่ึงที่เกิดขึ้นจาก การพยายามหาคําตอบเหลานี้ คือ “การพยายาม
เปลี่ยนชื่อคุณปูศรีราชาเปนคุณปูเขายี่สาร” กลุมที่คิดเรื่องนี้ก็คือผูอาวุโสในชุมชน กอนหนาที่
จะเกิดความคิดอยากใหเปลี่ยนชื่อคุณปูศรีราชานี้ มีการเปลี่ยนชื่อ “คุณปูหัวละมาน” ซึ่งเชื่อวา
เปนพ่ีนองกับคุณปูศรีราชาและมีศาลบริเวณใกลกับวัดนอย ซึ่งเปนวัดโบราณมาแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาโดยมีคลองเล็กๆ คั่นไมไกลจากแหลงที่อยูอาศัยโบราณเทาใดนัก เปนชื่อ “คุณปูหนุ
มาน” เพราะสามารถสื่อถึงความหมายซึ่งเปนชื่อที่รูจักได จนกระทั่งเกิดมีการเขาทรงเมื่อไมกี่ป
มานี้ และคนทรงก็ทําทาเปนลิง เปนทีวาคุณปูหนุมานมาเขาราง และผูอาวุโสกลุมเดียวกันนี้ที่
สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมคุณปูใหศักดิ์สิทธ์ิขึ้น โดยการใชตามแบบพราหมณที่
เห็นในพิธีหลวงจากโทรทัศน และสนับสนุนเจาอาวาสวัดเขายี่สารองคปจจุบันในการ
ดําเนินการเชาพระพุทธรูปปางประทานพรมาเปลี่ยนแทนไมเจว็ด  

 ความคิดจากการคิดเปลี่ยนชื่อ “คุณปูศรีราชา” ใหเปน “คุณปูเขายี่สาร” นั้น 
เกิดขึ้นทามกลางกระแสการคนหาอัตลักษณของตัวเอง ในชวงที่มีการดําเนินการกอสราง
พิพิธภัณฑทองถ่ินและมีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนยี่สารจากนักวิชาการภายนอก และ
นาจะสงผลมาถึงคนในชุมชนดวย เพราะมีการเสนอในคราวที่ประชุมเรื่องการสรางพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน ทั้งในอดีตคนในชุมชนไมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะมักจะเรียกวา “คุณปู” มากกวาที่
จะเรียกชื่อรวมไปดวย คําถามจึงยังไมเกิดขึ้น เน่ืองจากไมสามารถเขาใจถึงที่มาของคําวา “ศรี
ราชา” วาหมายความวาอยางไร โดยคิดวา นาจะเปนคําที่ลิเกสมัยกอนๆ ซึ่งมาเลนในงานป
สมโภชนคุณปูใชเรียกมากกวา และศรีราชานาจะอยูที่อําเภอศรีราชาไมเก่ียวกับยี่สารแตอยาง
ใด  และเหตุผลที่นาจะใชชื่อ คุณปูเขายี่สาร ก็เพราะทานอยูที่บานยี่สาร และชื่อนี้ก็จะไดส่ือ
ความหมายไดมากกวา 

 
๒๓ สัมภาษณ ศริิอาภา รชัตะหิรัญ, ชาวบานยี่สาร, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๐๑

 ในปจจุบัน ยังไมมีขอสรุปแตอยางใดสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพราะมี
ขอมูลจากการศึกษาทางประวัติศาสตรและโบราณคดียืนยันวา ศรีราชาเปนคําเกาและนาจะ
สัมพันธกับชุมชนยี่สารโบราณอยางไร แตการตัดสินใจเปนเรื่องภายในชุมชนที่กลายเปนขอ
ถกเถียงกันตอไป 

 การปรับตัวและการตอสูอยางตอเนื่องยาวนานมาหลายศตวรรษเพื่ออยูอาศัยใน
สภาพแวดลอมที่ลําบากอยางยิ่งกลับไมเปนอุปสรรคใหญหลวงเทาใดนัก แตการตอสูเพ่ือดํารง
ชุมชนทามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีการเอาเปรียบจากอํานาจทุนที่ไมเคยเห็นตัวตนที่
แทจริงคือส่ิงที่ชาวบานยี่สารกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน และการตอสูนี้ การหาอัตลักษณของ
ตัวเอง คือวิถีทางหนึ่งที่ชัดเจนและสามารถทบทวนถึงปญหาและอุปสรรคของชุมชนที่ผานมา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๒
  

ภาพที่  ๑๔   ผูนําประกอบพิธีคน
ปจจุบันในงานเวียนเทียนคุณปูศรีราชา 
นําสวดถวายเครื่องเซน โดยสวดเปน
บาลีแลวแปลเปนไทย 

 

ภาพที ่ ๑๕     ถาดของถวายคุณปูของแตละบานเปนถาดใสชามบายศร ีกลวย มะพราว  
และขนม ซึ่งจะมีผูนําขนมเปยะมาเพิ่มดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๓
  

 

ภาพที่ ๑๖  งานปสมโภชนคุณปูศรี
ราชาจะมีการสรางปรัมพิธีตอจาก
ศาลเปนพ้ืนที่ศักดิ์ สิท ธ์ิสําหรับให
ชาวบานจํานวนมากเขามาปดทองได 

ง

ภ
พ
เ
เ
ไ

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗   ชาวบานจากหลายชุมชน
ถวายดอกไมธูปเทียนคุณปูหรือหลว
พอปู กอนจะนําเงินมาบริจาคตอไป 

 

าพที่ ๑๘ ดานหนาของพื้นที่ประกอบ
ิธีกรรม จะวางโตะหมูบูชาและรูปปน
หมือนของพระอาจารยเจาอาวาสวัด
ขายี่สารซึ่งชาวบานศรัทธาอยางมากที่
ดลวงลับไปแลว 



 

๑๐๔
  

ภาพที่ ๑๙  ผูมาไหวและปดทองจะบริจาค
เงินดวยเสมอ โดยมีผูอาวุโสของชุมชนเปน
ตัวแทนบันทึกรายการ ส่ิงตอบแทนคือ
เหรียญคุณปูที่เปนสัญลักษณทั้งไมเจว็ด
และรูปพระพุทธรูป 

 

ภาพที่ ๒๐  เครื่องประกอบพิธีบางสวนซึ่ง
ตองถวายทุกวันในชวงกอนเพล (เพราะ
เปนหลวงพอปูศรีราชา) รูปแบบจะคลาย
เครื่องเซนในวันไหวเจาวันตรุษและไหว
บรรพบุรุษของคนจีน ขนมจันอับและน้ําชา
เปนเปนส่ิงที่ชี้บอกความเปนจีนของหลวง
พอปูเชนกัน 

ภาพที่ ๒๑  เด็กนักเรียนจากโรงเรียน
ประถมวัดเขายี่ สารจะหยุดเรียนทั้ ง
อาทิตย และผลัดเปลี่ยนกันมาขาย
ดอกไมธูปเทียนตลอดวัน 

ข



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒๒  การละเลนเส่ียงโชคตักไ
แทนการสอยดาว เปนกลุมพรรคพวก
เดียวกันที่แบงงานกันทําเพื่อหารายได
ทางหนึ่ง 



 

๑๐๕

ภาพที่ ๒๓ แผนปายไมเจว็ดแทน
สัญลักษณคุณปูศรีราชาภายในศาล
ปจจุบัน 





 
ภาพที่ ๒๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ศาลยายที่บานบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีแผน
ปายไมเจว็ดขนาดเล็กและสั้น เปนศาลผีที่คงรูปแบบที่พบใหเห็นทั่วไป
ในทองถ่ินน้ี 
ภาพที่ ๒๔  ภายในศาลผีที่บานคลองชอง ไม
ไกลจากบานยี่สารนัก ภายในยังคงลักษณะ
เดิม คือมีฟนปลาฉนาก หัวจระเข และแผนไม
เจว็ด 



 

๑๐๖
  

ภาพที่ ๒๖  ศาลผีที่บานแพรกทะเล ลักษณะ
เปนเรือนทรงไทยยกพื้นขนาดเล็กๆ ซึ่งเปน
รูปแบบที่พบไดทั่วไปในบริเวณน้ี 

 

ภาพที่ ๒๗  ศาลเจา
ฮุดโจว ที่ปากน้ํา
เพชรบุรี อําเภอบาน
แหลม เปนศาลขนาด
ใหญทําเปนเรือนไทย
แฝดฝาประกน เปน
ศาลเกาแกที่ สุดใน
อําเภอ อาคารอายุ
เกือบรอยป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒๘  ศาลเจาไต
เซีย บานบางขุนไทร 
รู ปแบบของอาคารที่
สร างเมื่ อไมกี่ปนี้ เปน
อาคารแบบศาลเจาจีน
มากกวาศาลเจาแบบเกา
ที่เปนทรงไทย 



 

๑๐๗
  

 

 
ภาพที่ ๒๙–๓๐ สัญลักษณของคุณปูศรีราชาแบบเดิมคือไมเจว็ด ซึ่งปจจุบันนําไปไวดานหลัง

พระพุทธรูปปางประทานพร และในงานปสมโภชนผูคนก็ยังนิยมมาปดทองที่ไม
เจว็ดเชนเดิม 

ภาพที่ ๓๑–๓๒    ู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 พระพุทธรูปปางประทานพร “หลวงพอปูศรีราชา” สัญลักษณของคุณป
ศรีราชาที่เปลี่ยนโดยเจาอาวาสวัดเขายี่สารเมื่อราว ๓๐ ปมาแลว และ
ผูคนก็นิยมปดทองเชนเดียวกับไมเจว็ด 



 

๑๐๘
  

 

ภาพที่ ๓๓  ฟนปลาฉนากของเดิมจาก
ศาลคุณปูศรีราชา 

ภาพที่ ๓๕  ปลาฉนากที่มีทาทีดุรายในภาพทิว
แปลกและนากลัวสําหรับความคิดข
จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓๔  ปลาฉนากประกอบในภาพ
เ ก่ียวกับทะเล  จิตรกรรมฝาผนั ง วัด
มัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา 
ทัศนที่เก่ียวกับทะเล นาจะเปนสัตวทะเลที่
องผูวาด ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม 



 

๑๐๙
  

ู

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓๖  ส่ิงของภายในศาลคุณป
หลังเดิม ยกเวนไม เจว็ด จะเห็นวา
คลายคลึงกับศาลเจาทั่ ว ไป  นํามา
จําลองจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑบานเขา
ยี่สาร 
ง
ภาพที่ ๓๗  แทนไมเชิงเทียน ดานลา
แกะสลักลายกามปูลักษณะคลายลายจีน
ที่งดงามอยางยิ่ง  
ภาพที่ ๓๘  ภายใน
ศาลเจาไตเซีย บาน
บางขุนไทร แสดง
ลักษณะการจัดวาง
แบบศาลเจาจีน ซึ่ง
แทนบูชาที่ยี่สารจะ
คลายคลึงกัน  
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ภาพที่ ๔๐  เจาแ
ผูทําบุญที่สนิทกับเ
ชาวบานถกเถียง
ประดิษฐานไวที่ใด
ของวัดและศาลคุณ
ทันสมัยอยางหนึ่งท

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓๙ การเปลี่ยนแปลง
จากสัญลักษณ ไม เจว็ดซึ่ ง
หมายถึงปายวิญญาณคุณปู
ศรีราชา กลายมาเปนหลวง
พอปูศรีราชาพระพุทธรูปปาง
ประทานพรโดยวัดเขายี่สาร 
นับ เปนความขั ดแย งทาง
ค ว ามคิ ด ในบ า นยี่ ส า ร ที่
ชาวบานไมยอมรับอยูในทีแต
ก็ ไมมีปฏิกริ ยาขัดแย งแต

ไ

 

มกวนอิม นําเขามาโดย
จาอาวาสวัดเขายี่สาร โดย
กันพอสมควรวานาจะ
 ซึ่งไมขัดแยงกับภูมิทัศน
ปูศรีราชา นับเปนความ
ี่เขามาสูชุมชนยี่สาร 



 
บทที่ ๕ 
บทสรุป 

   
 จากวัตถุประสงคของการศึกษาซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเนื้อหาของตํานานคุณปูศรี
ราชาที่สะทอนใหเห็นพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของบานยี่สาร พบวาการศึกษาตํานาน
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสวนที่ไมใชหมูเกาะนั้น สามารถแบงแยกออกเปน ๒ 
เขตใหญๆ ได นั่นคือ เขตภาคพื้นภายในแผนดินที่อยูหางฝงทะเล และเขตที่ใกลทะเล โดย
เน้ือหาแบงออกเปน ตํานานหรือเรื่องเลาที่เก่ียวกับกําเนิดโลกและกําเนิดมนุษย ตํานาน
เก่ียวกับวีรบุรุษทางวัฒนธรรม และตํานานที่เกี่ยวกับการเขามาของคนกลุมใหมผสมผสานกับ
คนพื้นถ่ินเดิม 
 สําหรับการศึกษาครั้งน้ีอยูในพื้นที่ซึ่งใกลทะเล มีความสัมพันธกับตํานานของกลุมที่
มีการเคลื่อนยายจากภายนอกเขามาสูบานเมืองตางๆ ในเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยรอบ
อาวไทยไปจนถึงคาบสมุทรภาคใตตอนบน จากการรวบรวมตํานานเรื่องตางๆ ทําใหเห็น
ลักษณะที่แตกตางอยางชัดเจนไปจากตํานานหรือเรื่องเลาที่ปรากฏในบานเมืองในเขตภายใน
นั่นคือ 
 ตํานานที่อยูในเขตภายในมักจะมีคําถามอันแสดงถึงความคิดในการมองโลกที่
แตกตางไปจากกลุมใกลทะเล เชน คําถามเรื่องกําเนิดโลกและกําเนิดมนุษย ในขณะที่ คําถาม
ดังกลาวไมใชเปาหมายสําคัญของกลุมที่ใกลทะเล แตจะใหความสําคัญเกี่ยวกับกําเนิดของชุมชน
และบุคคลในตํานานหรือวีรบุรุษทางวัฒนธรรม ซึ่งก็มีลักษณะตางไปจากบานเมืองภายในอีก
เชนกันคือ วีรบุรุษทางวัฒนธรรมในเขตใกลทะเลจะเนนไปที่ความเปนพอคา ความร่ํารวย 
ความสัมพันธกับชนชั้นสูงและเปนคานิยมที่หางไกลจากคานิยมในพุทธศาสนาที่มักพบเสมอใน
ตํานานจากกลุมภายใน เชน เจาอู หรือทาวอูทอง ในขณะที่วีรบุรุษทางวัฒนธรรมในเขตภายใน
จะมีคุณสมบัติของความเปนนักรบ การรวบรวมบานเล็กเมืองนอยหรือกลุมชาติพันธุตางๆ เขา
ดวยกัน หรือมั่นคงในพุทธศาสนา (แมจะเปนเรื่องที่แตงขึ้นภายหลัง) เชน ทาวฮุงหรือขุนเจื๋อง 
ขุนบรม เปนตน  
 ดังน้ัน จึงกลาวไดวา ตํานานหรือเรื่องเลาที่ปรากฏในเขตใกลทะเล เปนเรื่องของ
กลุมคนที่ผานสังคมแรกเริ่มหรือสังคมดั้งเดิมในระดับเผาพันธุและหมูบานมาแลว โลกทัศนใน
ตํานานแสดงใหเห็นระดับสังคมที่มีการคาระยะทางไกลเขามาเกี่ยวของ และนาจะมีความเจริญ
ในระดับเมืองหรือรัฐ  
 อยางไรก็ตาม หากมองจากพัฒนาการของบานเมืองในเขตชายฝงทะเล จะพบวา
บริเวณนี้อยูในเสนทางผานของการคาขายติดตอระหวางภูมิภาค จึงพบวามีหลักฐานของการ
เคลื่อนไหวอพยพของผูคน ตลอดจนการคาขายทั้งภายในและระหวางภูมิภาคมาตั้งแตสมัย
เริ่มแรกหรือกอนประวัติศาสตร กอนที่อิทธิพลพุทธศาสนาจากชมพูทวีปจะเขามา และกอนที่
เรื่องราวในตํานานการเดินทางเขามาของคนจากภายนอกซึ่งกลาวอยางชัดเจนไดวาคือ คนจีน 
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๑๑๒

จะเขามานานนับพันป และหลักฐานดังกลาวก็แสดงถึงความมั่นคงของบานเมืองขนาดใหญซึ่งมี
ศูนยกลางอยูหลายแหงและหลายยุคสมัยตอเนื่องกัน จนในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘–๑๙  
บานเมืองในภูมิภาคนี้ที่มีหลักฐานวามีความเจริญในระดับเมืองขนาดใหญ เชนที่ สุพรรณบุรี 
ลพบุรี สุโขทัย เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช ดังปรากฏหลักฐานมากมาย ก็แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธที่มีตอราชสํานักและการคาจากจีนในสมัยราชวงศซุง (พ.ศ.๑๕๐๒–พ.ศ.๑๘๒๒) 
ซึ่งเปนชวงที่การพาณิชยทางทะเลของจีนเจริญสูงสุด และเราพบเศษภาชนะและเครื่องถวยที่
แสดงอายุในสมัยนี้เปนจํานวนมากในเขตบานเมืองที่กลาวมาแลว 
 ตํานานและเรื่องเลาทั้งหมดที่การศึกษานี้ไดเสนอไว นาจะเกิดขึ้นในชวงที่มีความ
เคลื่อนไหวติดตอระหวางบานเมืองในระยะนี้เชนเดียวกัน ดังจะเห็นจากเนื้อหาในตํานานที่
เก่ียวกับการเขามาของคนกลุมใหมจากจีน พอคาชาวจีนผูร่ํารวยแตงงานกับผูหญิงพ้ืนเมือง 
แสดงถึงการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุอยูในหลายๆ เรื่อง ตลอดจนการตั้งบานเมืองโดยคน
เชื้อสายจีนจนกลายเปนอาณาจักรที่ใหญโตในเวลาตอมา 
 การเกิดขึ้นของกรุงศรีอยุธยาอยางเปนทางการเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือการ
รวบรวมบานเมืองในระดับเมืองขนาดใหญดังกลาวเขาดวยกัน พ้ืนฐานของกรุงศรีอยุธยามาจาก
การการรวมตัวของเครือขายศูนยอํานาจหลายแหงและตั้งชุมชนอยูในจุดที่เปนเมืองทาภายใน
และสะดวกแกการเปนศูนยกลางทั้งการคาและการเมือง ในชวงที่การคาทางทะเลแพรหลายแลว 
จากลักษณะดังกลาวนี่เอง ดึงดูดใหผูคนตางกลุมตางชาติพันธุเขามาอยูอาศัยและกลายเปนคน
กลุมใหมภายใตศูนยกลางอํานาจที่กรุงศรีอยุธยาและสามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน 

 การสังสรรคทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ผานการผสมผสานจากกลุมคน
หลากหลายกลุมน้ีเอง คือรากฐานของวัฒนธรรมของคาบสมุทรและภูมิภาคที่ตดิตอกบัชายฝงได 
ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนในตํานานและเรื่องเลาตางๆ ที่ปรากฏในการศึกษานี้ 
 ตํานานคุณปูศรีราชาของบานยี่สาร แสดงใหเห็นวามีความเกาแกในตัวเอง สามารถ
จัดรวมเขาอยูในกลุมของตํานานที่รวมสมัยดังกลาวได รวมทั้งจากชื่อเฉพาะ “ศรีราชา” และ
หลักฐานทางโบราณคดีก็ดูเหมือนจะสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ เปนชุมชนรวมสมัย
กับการเกิดขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ในยุคที่มีการตั้งถ่ินฐานเพื่อทําการคาของคนกลุมใหมใน
สภาพแวดลอมแบบเมืองทาภายในขนาดเล็กและเปนเสนทางผานของการเดินทางระหวาง
บานเมือง คือ เพชรบุรีและกรุงศรีอยุธยา ทําใหเห็นวา ชุมชนยี่สารแตเดิมน้ันไมใชชุมชน
เกษตรกรรมที่สามารถผลิตอาหารหาเลี้ยงตนเองได แตเกิดขึ้นจากการเปนชุมชนของการเปน
คนกลางแลกเปลี่ยนสินคาชายทะเลกับชุมชนที่อยูภายใน 
 ชุมชนยี่สารเปนหนึ่งในสังคมการคาทองถ่ินของบานเมืองโดยรอบกรุงศรีอยุธยา 
และสามารถไปคาขายไกลถึงในเมืองหลวงดวย ลักษณะการทําการคาของชาวยี่สารบอกถึงกลุม
คนที่ทําการคาชนิดนี้ไดวานาจะเปนชาวจีนหรือผูคนที่มีเชื้อสายจีนที่ชํานาญในการทําประมง
ชายฝง ไมถือกังวลกับการฆาสัตวตัดชีวิตซึ่งเปนอาชีพที่คนกลุมชาติพันธุอื่นไมนิยมทํากันเพราะ
ขัดกับความเชื่อ มีอาชีพอีกอยางหนึ่งคือทําปูนขาวจากเปลือกหอยหรือที่เรียกกันในชวงนั้นวา 
“ปูนจีน” ซึ่งนาจะเปนอุตสาหกรรมระดับชุมชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ชุมชนยี่สารนาจะเจริญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๑๓

สูงสุดในสมัยปลายอยุธยา เพราะพบหลักฐานจากวัดเขายี่สารรวมกับหลักฐานจากการขุดคน
ทางโบราณคดีบงบอกถึงชุมชนที่อยูในระดับร่ํารวยและมั่นคง ซึ่งเหตุผลรองรับที่สําคัญนาจะมา
จากการคานั่นเอง 

 จากหลักฐานในสมัยตนรัตนโกสินทร ย่ีสารก็ยังมีความสําคัญคงเดิมดังที่เคยเปนมา
ในชวงกรุงศรีอยุธยา แตหลังจากนั้นก็เกิดศูนยกลางการคาที่สะดวกกวาแหงอื่น ความตองการ
สินคาที่คนยี่สารเปนคนกลางลดลง  และราวรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา  การคมนาคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จากการเดินทางน้ําเปนการใชรถไฟ และสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจนเนื่องจากความตองการสินคา เชน ขาว น้ําตาล จาก
ภูมิภาคตะวันตกเปนที่ตองการอยางสูง การคาแบบยังชีพของคนยี่สารก็นับวาเปนเรื่องที่ไมเขา
ยุคสมัย รวมไปถึงไมมีความสําคัญทางดานภูมิศาสตรอีกตอไป ทําใหชุมชนยี่สารเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการทํามาหากินไปอยางส้ินเชิง 

 สังคมยี่สารเปลี่ยนแปลงเปนสังคมที่หาอยูหากินจากการตัดฟนตามปาชายเลน หา
กินทางจับสัตวน้ํา และตองทนอยูในสภาพทุรกันดารที่ไมมีอาชีพหรือการทํามาหากินใหเลือก
มากนัก ความเปนชุมชนคาขายของยี่สารคอยๆ เลือนหายไปจากความทรงจําของผูคน สภาพ
เชนนี้เกิดขึ้นอยูในชวงไมเกิน ๘๐ ป  จนทําใหคนยี่สารจดจําอยูเสมอในคําบอกเลาของคนรุน
กอนในเรื่องความลําบากของการอยูอาศัยที่นี่ การอพยพยายออกไปจากชุมชน จนเหลือแตคนที่
ไมมีที่จะไป 

 จนกระทั่งราว พ.ศ.๒๔๘๐ มีการนําเทคโนโลยีการผลิตถานมาจากเครือขายญาติพ่ี
นองที่เปนคนจีน ใชพ้ืนที่ปาชายเลนเปลี่ยนเปนการปลูกสวนปาโกงกางเพื่อผลิตฟนอยางเดียว 
ถือเปนการพลิกโอกาสของชุมชนแหงน้ีอีกครั้งหน่ึง การทําถานถือเปนอาชีพหลักของชุมชนที่
จางงานคนไดมากพอควร จนกระทั่งความตองการถานไมในตลาดลดลงอยางมาก ประกอบกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุงทําการผลิตขนาดใหญและการคาระหวางประเทศ ทําให
เกิดการทํานากุงแพรไปทั่วทุกแหงที่สามารถทําได ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํามาหา
กินของคนยี่สารอยางถอนรากถอนโคน เพราะตองทําลายปาโกงกางที่ใชเวลามากในการปลูก
และสภาพแวดลอมการอยูอาศัยของสัตวน้ําอื่นๆ จึงทําใหชุมชนยี่สารในปจจุบันไดรับผลกระทบ
เดือดรอนในเรื่องการทํามาหากินอยางมาก เน่ืองจากราคากุงกุลาตกต่ําและสภาพแวดลอมที่ไม
สามารถฟนไดงายๆ ในเวลารวดเร็ว ภาวะบีบคั้นทางสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจ เปนส่ิงคนยี่
สารตองตอสูตลอดมาในประวัติศาสตรของหมูบานอันยาวนานจนกระทั่งปจจุบัน 
 สําหรับเนื้อหาในตํานานคุณปูศรีราชาแสดงใหเห็นวา มีการผสมกลมกลืนทางชาติ
พันธุและสังคมวัฒนธรรมระหวางผูคนที่อยูอาศัยมาแตเดิมกับกลุมคนที่เขามาใหม เมือ่ประกอบ
กับหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรซึ่งแสดงใหเห็น “การเปลี่ยนแปลง” ของชุมชนยี่
สารจากอดีตอันไกลโพนจนถึงปจจุบันไดอยางชัดเจนขึ้น  

 กรณีคุณปูที่เคยเปนจีนเรือแตกชื่อจีนขานกลายมาเปนคุณปูศรีราชา คือการทําให
เปนทองถ่ิน (Localization) อยางเห็นไดชัด และการทําใหเปนทองถ่ินนี้ก็ไดอาศัยชื่อซึ่งเปนที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๑๔

รูจักกันโดยทั่วไปในชวงระยะเวลาที่สัมพันธกับการตั้งบานเมืองในสมัยตนกรุงศรีอยุธยา คือ 
“ศรีราชา” นั่นเอง 

 ผลจากสงครามในชวงสมัยอยุธยาและตนกรุงรัตนโกสินทร พบวามีกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ที่ถูกกวาดตอนอพยพมาจากเวียดนาม ลานนา คาบสมุทรตอนใต จํานวนมากอาศัยตั้ง
ถ่ินฐานอยูในภูมิภาคแถบนี้ โดยเฉพาะมีชุมชนชาวมอญซึ่งอพยพจากเขตชนแดนของสยามกับ
พมา เขามาอาศัยอยูในเขตหัวเมืองปากใตหลายแหงหลายชวงเวลา ทั้งราชบุรี, เพชรบุรี, 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ เรื่อยมาจนถึงปทุมธานี ชาวมอญนาจะมีอิทธิพล
และเปนสวนหน่ึงของชุมชนยี่สาร ดังที่พบศิลปกรรมในวัดเขายี่สารหลายอยางที่แสดงใหเห็น
ลักษณะความเปนมอญ เชน หีบพระธรรมแกะสลักไมเปนลายหงส, หงสไมที่เคยเปนเสาปกอยู
หนาวัด, ศาลาสวดศพที่เรียกวาโรงทึม, ประเพณีการตักบาตรน้ําผึ้ง เปนตน 

 ในเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา ไดแสดงใหเห็นถึงการอยู
รวมกันระหวางความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งเปนการ
ประนีประนอมของคนหรือความเชื่อตางกลุมตางวัฒนธรรม ซึ่งไดเห็นวา ศาลของคุณปูศรีราชา
แตเดิมนั้นเปนศาลเจาจีนมากอน ในระยะตอมาสรางเปนศาลทรงไทย ใตถุนสูง ฝาไมประกน 
เลียนแบบบานเรือนไทย ตอมาจึงกลายเปนศาลาทรงตรีมุขในวัฒนธรรมแบบชางเมืองเพชร
ดังที่เห็นในปจจุบัน  

 รูปแบบของศาลและเนื้อหาในตํานานชี้ใหเห็นวา ไมมีอํานาจจากพุทธศาสนาเขามา
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและรูปแบบพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาแตอยางใดจนกระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของบานยี่สารเกิดขึ้นอยางมากเมื่อหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ หรือหลังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งชุมชนยี่สารไดเปดสูโลกภายนอกและการเปลี่ยนแปลงไดพุงเขามาสูชุมชน
มากขึ้น  

 ในอดีตสมัยโบราณจนเมื่อกวา ๓๐ ป มานี้ กลาวไดวาพุทธศาสนาและพิธีกรรม
เกี่ยวกับคุณปูศรีราชาตางดําเนินควบคูกันมาตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งปจจุบัน 
การที่ความเชื่อ ๒ รูปแบบสามารถมีบทบาทในชุมชนในอดีตควบคูกันไปโดยไมเปลี่ยนแปลง
รูปแบบมากนักน้ันเปนหลักแหงการประนีประนอมและความคิดโลกทรรศนของผูคนบริเวณน้ีที่
ไมตอตานซึ่งกันและกัน แตพยายามหาวิธีในการอยูรวมกันมากกวา  

  
 และจุดมุงหมายประการตอมาคือเพ่ือศึกษาพิธีกรรมคุณปูศรีราชาวามีบทบาทและ

หนาที่ตอชุมชนยี่สารอยางไร ซึ่งพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาสามารถสรางเอกลักษณจาก
ความกลมกลืนทางชาติพันธุและวัฒนธรรมที่มีอยูหลายกลุมของบานยี่สาร นั่นคือการสราง
ธรรมเนียมประเพณีที่แสดงถึงอุดมการณในการทําพิธี การประกอบพิธีและการทําพิธีที่
คลายคลึงกับการไหวเจาหรือไหวบรรพบุรุษแบบคนจีน (รูปแบบกอนการเปลี่ยนแปลงเปนแบบ
ปจจุบัน) แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่มีตอตํานาน  และอุดมการณที่ตอกย้ําในพิธีนี้ก็คือ 
ความเปนคนกลุมเดียวกัน นั่นคือคนจีนที่โยกยายเขามาสูดินแดนใหม ชาวบานทุกคนลวนแต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๑๕

เปนลูกหลานของคุณปูดวยกันทั้งส้ิน และศรัทธารวมกันนี้จะทําใหคุณปูปกปองคุมครอง
ลูกหลานและชุมชนใหอยูรอด   

 ในประวัติศาสตรของบานยี่สารจะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมของ
รัฐและโลกอยูตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะเห็นวา ระบบความเชื่อสองรูปแบบในสังคม
ยี่สารลงรากฐานอยางฝงลึกในชุมชนนี้ตลอดมา นั่นคือ พุทธศาสนา และการนับถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
เชน คุณปูศรีราชา 

 พิธีกรรมทางพุทธศาสนามักจะใชวิธีใหชาวบานมีสวนรวมเชนทําบุญตักบาตร เขา
วัดฟงธรรม ในอดีตพระสงฆในวัดเขายี่สารจะเปนผูนําชุมชนที่สําคัญเนื่องจากสภาพแวดลอมที่
ปดและติดตอกับโลกภายนอกไดยาก อันตรายที่อาจเกิดจากโจรผูราย ความเจ็บไขไดปวยการ
รักษาโรคจึงตองพึ่งของขลังและความรูจากพระอยูเสมอ จึงสนองตอบไดอยางดีกับสภาพสังคม
ของบานยี่สารในยุคนั้น การไมปฏิเสธไสยศาสตรหรือความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
นี่เอง ที่ทําใหวัดเขายี่สารในอดีตไมแตะตองพิธีกรรมความเชื่อของชาวบานที่เกี่ยวกับคุณปูศรี
ราชาแตอยางใด 

 สวนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับคุณปูศรีราชานับเปนงานสําคัญของชุมชน นอกนั้นก็เปน
ประเพณีเก่ียวกับชีวิตที่คุณปูศรีราชาจะมีสวนในชีวิตของชาวบานแทบทุกระยะตั้งแตเกิดจนตาย 
และในชวงวิกฤตของชีวิตระยะตางๆ  

  
 และจุดมุงหมายของการศึกษาประการสุดทายคือ เพ่ือศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนวิธี

คิดในความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนยี่สารวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร จะพบวาใน
ปจจุบันดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ความจําเปนในอดีตไมใชปญหาอีกตอไป แตปญหาเรื่อง
สภาพแวดลอมที่เก่ียวโยงกับเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งมีผลกระทบอยางยิ่งตอการทํามาหากินและ
ดํารงชีวิต กลายเปนปญหาใหญที่ไมสามารถแกปญหาหรือควบคุมดวยตนเองเพียงฝายเดียว 
จําเปนตองมีที่พ่ึงทางใจ การบวงสรวงออนวอน การแกบน ตอคุณปูศรีราชจึงเปนที่นิยมอยาง
มาก ไมแตเฉพาะคนในชุมชนเทานั้น แตคนในชุมชนใกลเคียงหรือจากที่ไกลๆ ก็ศรัทธาและ
พ่ึงพาส่ิงศักดิ์สิทธ์ินี้ดวย 

 เห็นไดวา ปจจุบันประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาลดบทบาทลงตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป แตพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชากลับเพ่ิมบทบาทมากขึ้น งานพิธีใหญขึ้น คน
เขารวมงานมากขึ้น เพราะตอบสนองความตองการที่พ่ึงทางใจของกลุมคนที่มีอาชีพที่คอนขาง
เส่ียง ทําลายสภาพแวดลอมอยางนั่งยืนและลงทุนสูง เชน การทําวังกุง การทําประมง การคา
ขาย ซึ่งเปนอาชีพชายฝงทะเลในยุคที่รัฐเรงพัฒนาเศรษฐกิจแบบสงออก  

 พิธีกรรมที่สามารถตอบสนองความรูสึกกดดันและความขัดแยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงทําใหเกิดความพยายามจะฟนพลังในรูปแบบตางๆ เชน การทํา
พิธีกรรมที่ยิ่งใหญขึ้นและเชื่อวาศักดิ์สิทธ์ิขึ้น รวมไปถึงการผนวกความเชื่อใหสามารถรวมกันได
กับทางพุทธศาสนา ผลจากที่วัดเขายี่สารไดผนวกคุณปูเขามาเปนสวนหนึ่งของพุทธศาสนา มี
ผลใหวัดมีรายจํานวนมากและไมตองรูสึกผิดในการติดตอกับ “ผี”  ซึ่งเปนความคิดแบบทันสมัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

๑๑๖

ที่เขามามีอิทธิพลตอผูนําชุมชนในบานยี่สารเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม
ดังกลาว 

 ดังน้ัน ตํานานและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชา จึงเปนเครื่องมือที่ส่ือถึงจิตใจที่
จําเปนตองคุนเคยอยูกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของชุมชนในเขตการตั้งถ่ินฐานที่ออนไหว
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุดเขตหนึ่ง 
 ภายใตการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจาก ตํานานและ
ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ชุมชนยี่สารเปนชุมชนที่มี
ความขัดแยงสูงชุมชนหนึ่งแมจะมีความเปนเครือญาติที่คอนขางสนิทแตก็มีการแขงขันกันอยูใน
ที ทั้งอาชีพการทําถานจากไมโกงกางซึ่งในปจจุบันยังไมสามารถรวมจัดตั้งเปนกลุมไดแมจะ
ประสบภาวะยากลําบากในการหาตลาดก็ตาม, การแขงขันทางการเมืองระหวางกลุมที่ตองการ
ตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลและกํานันประจําตําบล มักจะแบงกันเปนกลุมตาม
รูปแบบผลประโยชนและมูลคาการตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งฝงรากลึกในระบบสังคมแบบ
การคาของยี่สารมาแตเดิม ตลอดจนความทันสมัยที่หลั่งไหลเขามาสูชุมชนอยางรวดเร็ว ทําให
ผูคนมีปญหาดานการปรับตัวเกิดปญหาชองวางทางความคิดระหวางกลุมและระหวางรุนอยูมาก 
 แตการจัดงานประจําปคุณปูศรีราชาและการจัดพิธีเวียนเทียนคุณปูเปนการรวมแรง
รวมใจของชาวบานในชุมชนแทบจะทั้งหมูบาน ตัดปญหาเรื่องความขัดแยงระหวางกลุมและ
พรรคพวกออกไปชั่วคราว ยกผูใหญหรือผูอาวุโสในชุมชนเปนผูนําในการจัดเตรียมพิธี ก็เพราะ
ชาวบานตองการแสดงถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันมีที่มาจากความเชื่อและความศรัทธา
ตอคุณปูศรีราชาอยางมากนั่นเอง 

 แตตํานานและพิธีกรรมเกี่ยวกับคุณปูศรีราชาก็สะทอนถึงความขัดแยงทางความคิด
และอุดมการณซึ่งเกิดจากการเปดรับการหลั่งไหลเขามาของความคิดแบบสมัยใหม ความขดัแยง
นี้ไมใชเรื่องรายแรงขนาดทําใหเกิดกรณีพิพาทอยางรุนแรงหรือกระทําการอยางถอนรากถอน
โคน แตความขัดแยงดังกลาวไดรับการคัดคาน เชน การไมยอมรับอยูในทีแตไมแสดงออกอยาง
ชัดเจน เชน กรณีเปลี่ยนแปลงคุณปูจาก “ผี” ใหเปน “พระ” หรือความไมศรัทธาตอผูทํา
พิธีกรรม เปนตน การควบคุมความขัดแยงยังเปนไปในลักษณะการจับกลุมนินทา การสรางกลุม
ขึ้นมาตอรอง การประชุมเพ่ือออกเสียงคัดคานหรือสนับสนุน 

 อยางไรก็ตาม ความขัดแยงที่สืบเนื่องจากตํานานและพิธีกรรมคุณปูศรีราชา ไมใช
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชนยี่สาร แตเปนสวนหนึ่งของความขัดแยงทาง
อุดมการณในการสรางสังคมที่มีอัตลักษณความเปนชุมชนยี่สารตอไปในอนาคต 

 ในปจจุบัน ตํานาน พิธีกรรม และประวัติศาสตรทองถ่ินในชุมชนยี่สาร ถูกนํามาเปน
เครื่องมือในการสรางอัตลักษณของชุมชน ผานการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน การจัดทองเที่ยวใน
ชุมชน การนําชมและงานเทศกาลและพิธีกรรมในชุมชน การสรางอัตลักษณของตนเองไดแสดง
ถึงความตองการอยากรูที่มาและอดีตของตนเอง ดวยการตั้งคําถามและพยายามแสวงหาคาํตอบ
เปนผลสวนหน่ึงจากการหาคําตอบวาตนเองคือใคร มีที่มาอยางไร เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการ
ดํารงชีวิต ส่ิงเหลานี้สวนใหญเปนผลมาจากสภาพความลมเหลวเชิงเศรษฐกิจและความไมมั่นใจ
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ของชาวบานจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ความไมมั่นคงในการทํามาหากิน 
รวมไปถึงสภาพแวดลอมที่เส่ือมโทรมของชุมชน  

 ในกรณีนี้ ผูนําชาวบานยี่สารเห็นวาการสรางอัตลักษณของตนเองและของชุมชน 
เปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหชุมชนยี่สารสามารถกาวไปขางหนาและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได
ดีขึ้น 
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ภาคผนวก  
 

รายละเอยีดของตํานานและเรื่องเลาฉบับตางๆ 
 
พระเจาสายน้ําผ้ึง 
 แหลงที่มา พงศาวดารเหนือ พระวิเชียรปรีชา(นอย) รวบรวมเรียบเรียง พ.ศ.๒๓๕๐  
 ..ขณะน้ันหมูเด็กเลี้ยงโคอยู ณ ทุงนา ๔๗ คน เลี้ยงโคตําบลมีปลวกอันสูงใหญสูง
ศอกเศษ ตั้งตัวเปนคนหนึ่งขึ้นวาราชการบนจอมปลวกนั้น หมูเด็กทั้งปวงหมอบราบอยูเปนนิจ 
จึงตั้งเปนขุนอินทรเทพ ขุนพิเรนทรเทพ เปนที่ขุนนางใหญ วาราชการบนปราสาทปลวก โกรธ
ขาราชการสั่งใหเพ็ชฌฆาตเอาไปฆาเสียดวยไมขี้ตอก ไปตัดศีรษะๆ นั้นก็ขาด เรียกวาบานหัว
ปลวกแตนั้นมา ครั้งน้ันพราหมณปโรหิตโหราสโมสร เสียงเครื่องกกุธภัณฑกับเรือเอกชัย
สุพรรณหงษไปตามชลมารค ไปถึงบานเด็กเลน เรือสุพรรณหงสก็หยุดอยู พลพายเรือมิไดไป 
พราหมณเปาสังขแตรงอนแตรฝรั่งขึ้นพรอมกัน รับเอานายหมูเด็กมาครองราชสมบัติ จึง
เรียกวาบานเด็กเลนแตนั้นมา จึงเชิญขึ้นเสวยราชสมบัติ ใหเอาพวกเด็กเลนเพื่อนกันลงมาตั้ง
เปนขาราชการ อยูมาวันหนึ่งลงไปสรงน้ํา เห็นลูกมอญมาขายผาพอลูกไดเบญจลักษณ จึงให
มหาดเล็กไปตามดูใหรูวานางจะอยูที่ไหน มหาดเล็กก็ไปดูเห็นที่อยูแลวก็กลับมาทูลประพฤติ
เหตุทุกประการ อยูมากาลวันหนึ่งนางนั้นมีระดูโลหิตติดผา เอาผาไปตากผึ้งจับเห็นเปน
อัศจรรย คนก็เห็นมาก ครั้นถึงวันศุกรขึ้น ๑๑ ค่ําเวลาเชา จึงแตงเรือลงไปรับกับคานหามถึง
แลว ชาวบานตกใจเปนอันมาก ก็รับนางขึ้นคานหามมาพระราชวัง แตนั้นมาจึงเรียกบานคาน
หามมาจนบัดนี้ ครั้นถึงพระราชวังจึงรับนางขึ้นราชาภิเษกเปนเอกอัครมเหสี ไพรบานเมืองอยู
เย็นเปนสุขทั่วกัน 
 ขณะนั้นพระเจากรุงจีนไดบุตรบุญธรรมในจั่นหมาก เอามาเลี้ยงไวใหนามชื่อวานาง
สรอยดอกหมาก ครั้นวัฒนาการเจริญขึ้น จึงใหหาโหรมาทํานานวา ลูกกูคนนี้ควรคูดวยกษัตริย
เมืองใด โหรพิเคราะหดูหาเห็นวาจะอยูแหงใดไม เห็นอยูแตทิศตะวันตกกรุงไทย มี
บุญญาภิสังขารมากนัก เห็นจะควรกับพระราชธิดา จึงกราบทูลวาจะไดกับพระเจากรุงไทยเปน
แน พระเจากรุงจีนใหแตงพระราชสาสนเขามา ใหขุนแกวการเวกถือเขามาขุนนางผูใหญนําเขา
เฝาถวายพระราชสาสน จึงส่ังใหเบิกทูตานุทูตเขาไปเฝา ในพระราชสาสนนั้นวา พระเจากรุงจีน
ใหมาเปนพระราชไมตรีถึงพระเจากรุงศรีอยุธยา ดวยเราจะยกพระราชธิดาใหเปนพระอัคร
มเหสี ใหเสด็จออกมารับโดยเร็ว ครั้นไดแจงในพระราชสาสนดังน้ันก็ดีพระทัย จึงตรัสวาเดือน 
๑๒ จะยกออกไป ใหตอบแทนเขาของเปนอันมาก ทูตทูลลากลับไป จึงส่ังใหจัดเรือเอกชัยเปน
กระบวนพยุห 
 จุลศักราช ๓๙๕ ปมะเมียเบญจศก ครั้น ณ วันเดือน ๑๒ แรม ๑๑ ค่ํา ไดสุภวาร
ฤกษดี จึงยกพยุหไปทางชลมารคพรอมดวยเสนาบดี เสด็จมาถึงแหลมวัดปากคลองพอน้ําขึ้น 
จึงประทับพระที่นั่งอยูหนาวัด จึงทอดพระเนตรเห็นผึ้งจับอยูที่อกไกใตชอฟาหนาบัน จึงทรงพระ
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ดําริวา จะขอนมัสการพระพุทธปฏิมากร เดชะบุญญาภิสังขารของเรา เราจะไดครองไพรฟา
อาณาประชาราษฎรดวยกันเสร็จ ขอใหน้ําผึ้งยอยหยดลงมา  กลั้วเอาเรือรับขึ้นไปประทับแทบ
กําแพงแกวนั้นเถิด พอตกพระโอษฐลงดังน้ัน น้ําผึ้งก็ลงมายอยลงมากลั้วเรือพระที่นั่งรื้อขึ้นไป
ถึงที่ ขาราชการผูใหญผูนอยเห็นประจักษแกตาแลว เสด็จนมัสการขึงเปลื้องเอาพระภูษา ทรงก็
สักการบูชาพระพุทธปฏิมากรนั้น เสร็จแลวเสด็จลงเรือพระที่นั่งถอยลงมาตามเดิม พระสงฆ
สมภารลงมาถวายชัยมงคลวา มหาบพิตรพระราชสมภารจะสําเร็จความปรารถนา จะครองไพร
ฟาอยูเย็นเปนสุขทั่วทิศ จึงถวายพระนามวาพระเจาสายน้ําผึ้ง ครั้นน้ําหยุดจะลง พระองคก็ส่ัง
ใหทาวพระยาอํามาตยทั้งหลาย และเสนามนตรีกลับขึ้นไปรักษาพระนคร แตพระองคเสด็จไป
ทรงเรือพระที่นั่งเอกชัยลําเดียว ดวยอํานาจพระราชกุศลที่ไดสรางมาแตปางหลัง ก็เสด็จไป
โดยสะดวกจนถึงเขาไพ พอจีนทั้งหลายเที่ยวอยูในทองทะเลนั้นเห็นเปนอัศจรรยนัก จึงนําเอา
เน้ือความกราบทูลพระเจากรุงจีนๆก็สะดุงตกใจนัก จึงส่ังใหเสนาผูใหญไปดูวาจะมีบุญจริงๆ
หรือประการใด ใหประทับสองแหง ที่อาวนาคคืนหนึ่ง ครั้นเพลาค่ํา จีนใชคนสอดแนมดูวาจะ
เปนประการใด ครั้นไปฟงดูไดยินเสียงดุริยางคดนตรีครึกครื้นไป จึงนําเอาเนื้อความดังน้ัน
กราบทูล จึงส่ังใหเชิญมาอยูอาวเสียคืนหน่ึงจึงแตงกายรับ ครั้นเพลาราตรีกาลเทพยดาบันดาล
ดุริยางคดนตรี ครั้นรุงขึ้นจึงพระเจากรุงจีนแตงการกระบวนแหรับพระเจาสายน้ําผึ้งเขามา
พระราชวัง จีนทั่วประเทศสรรเสริญบุญทั่วไป พระเจากรุงจีนใหราชาภิเษกนางสรอยดอกหมาก 
เปนพระอัครมเหสีพระเจาสายน้ําผึ้ง พระเจากรุงจีนแตงสําเภา ๕ ลํา กับเครื่องอุปโภคบริโภค
เปนอันมาก ใหจีนมีชื่อ ๕๐๐ คนเขามาดวย จึงพระเจากรุงจีนใหเชิญพระเจาสายน้ําผึ้งไปเฝา 
ตรัสวาบานเมืองหามีผูใดรักษาไม จะเกลือกจะมีขาศึกมาย่ํายี ใหพากันกลับไปพระนครเถิด 
พระเจาสายน้ําผึ้งก็ถวายบังคมลาพานางลงสําเภา สิบหาวันมาถึงแดนพระนคร ขุนนางผูใหญ
ผูนอยกับพระราชาคณะ ราษฎร เทพนิกร ก็โสมนัสยินดีทั่วไป จึงแตงการรับเสด็จ พระราชา
คณะฐานานุกรม ๑๕๐ ไปรับที่เกาะ จึงเรียกเกาะพระแตนั้นมา แลวกเชิญเสด็จมาทายเมืองที่
ปากน้ําแมเบ้ีย และเสนาบดีราชาคณะจึงเชิญเสด็จเขาพระราชวังส่ังใหจัดที่ตําหนักซายขวา
สําเร็จแลว จึงใหเฒาแกกับเรือพระที่นั่งลงมารับนางๆจึงตอบวา มาดวยพระองคโดยยาก มาถึง
พระราชวังแลวเปนไฉนจึงไมมารับ ถาพระองคไมลงมารับแลวแลวไมไป เฒาแกเอาเนื้อความ
มากราบทูลทุกประการ พระองคแจงดังน้ันก็เห็นวาหยอกเลน มาถึงน่ีแลวจะอยูที่นั่นก็ตามเถิด 
นางรูความดังน้ันสําคัญวาจริงยิ่งเศราพระทัยนัก ครั้นรุงเชาแตงกระบวนแหมารับ จึงเสด็จพระ
ราชดําเนินมาดวย ครั้นถึงเสด็จไปบนสําเภารับนางๆตัดพอวาไมไป พระเจาสายน้ําผึ้งจึง
สัพยอกวาไมไปแลวก็อยูที่นี่ พอตกพระโอษฐลงนางก็กลั้นใจตาย พวกจีนไทยร่ํารักแซไป จุล
ศักราช ๔๐๖ ปมะโรงฉศก จึงเชิญพระศพมาพระราชทานพระเพลิงที่แหลมบางกะจะ สถาปนา
เปนพระอารามใหนามชื่อวัดพระเจาพระนางเชิงแตนั้นมา 
 พระเจาสายน้ําผึ้งจึงยกพลลงไปขุดบางเตย จะสรางเมืองใหม พระอาจารยหามวา
น้ําเค็มนัก ยังไมถึงพุทธทํานายสรางไมได จึงสรางวัดหนาพระธาตุถวายพระอาจารย แลวมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๕

สรางวัดมงคลบพิตร พระเจาสายน้ําผึ้งอยูในพระราชสมบัติได ๔๒ ป สวรรคตจุลศักราช ๔๒๗ 
ปมะเส็งสัปตศก 
ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช 
 แหลงที่มา  ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ….. 
 เม่ือศักราชได ๑๑๙๖ ขวบนัน ยังมีพญาองคหน่ึงชื่อพญาศรีไสยณรงคิ์ แตวันตกมา
เ ส ว ย เ มื อ ง น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ผู อั ค ร ม เ ห ษี ชื่ อ     
………………………………………………………………………………….(ต น ฉ บั บ
ขาด)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… เสร็จแลว
ทาวอูทองยกพระหัตถเบ้ืองขวาขึ้นชี้วา แตเทียมแทนศิลาไปฝายทักษิณเปนแดนพระเจาศรี
ธรรมโศกราช แตเทียมแทนศิลาไปฝายอุดรเปนแดนทาวอูทองแลเดชโพธิสมภารของทาวอูทอง
ศรีธรรมโศกราช ไมทั้งปวงก็แหวกออกครานั้นแล ทาวอูทองพญาศรีธรรมโศกราชหลั่งน้ํา
ทักษิโณทก อธิษฐานเปนพระญาติพระวงศกันสืบไป ถาส้ินบุญพญาศรีธรรมโศกราชแลวเธอ
ฝากพระนางพญาศรีธรรมราชแลพญาจันทรภานุ พญาหงศสุราหะผูนองทั้ง ๒ ดวย แลพญาศรี
ธรรมราชวาแกทาวอูทอง ณ เมืองทานโพนขัดส่ิงใดบางซึ่งหาไม ทาวอูทองบอกวาขัดแตหวาย, 
แสมา,คันขอ, เชือกขวั้น, พนกนครรอง, แลพญาศรีธรรมโศกราชวาจะใหเขาสงทุกป แลทาวอู
ทองวาแกพญาศรีธรรมราชโศกราช เมืองของทานขัดส่ิงใดเลา แลพญาศรีธรรมโศกวาขัดแต
เกลือ อาณาประชาราษฎรไมรูทํากิน แลทาวอูทองวาจงใหสําเภาเขามาจะจัดใหออกไปจะได
ทําบุญใหทาน แลวพญาศรีธรรมโศกราชทาวอูทองปราศัยกันแลวก็เสด็จกลับเมืองทั้ง ๒ ฝาย 
แลครั้นมาถึงนครศรีธรรมราช พญาศรีธรรมโศกราชใหเรงคนทั้งหลายใหทําพระมหาธาตุลงรัก
ปดทองสําเร็จแลว กะเกณฑใหหัวเมือง ๑๒ นักษัตรทําพระทองแลวพญาศรีธรรมโศกก็ใหทํา
พระไพหารใหญชื่อพระไพหารหลวง แลวสงเครื่องบรรณาการมีพระราชสารบอกถวายใหสวนไป
ถึงทาวอูทอง ๆ ก็ใหทองมาปดพระมหาธาตุแลเกลือมาดวย อยูมานานพญาศรีธรรมโศกราชก็
ถึงแกกรรม 
 พระจันทรภาณุผูนองเปนพญาแทน แลบอกขาวไปถึงทาวอูทองๆ ก็ใหเครื่อง
ไทยทานมาชวยสงกานพระศพพญาศรีธรรมโศกราช และพญาจันทรภานุเปนพญาอยูได
ประมาณ ๗ ขวบเกิดไขยมบนลงทั้งเมืองคนตายวินาศประไล แลพญาจันทรภานุ พญาพงศสุรา
หะตรีริกันดวยมหาเถรสัจจานุเทพแลว พาครอบครัวลงเรือหนีไขยมบน ไขก็ตามลงเรือพญาฯ 
ลูกเมียก็ตายสิ้น พระมหาเถรสัจจานุเทพก็ตาย เมืองนครก็รางเทอยู เปนปารังโรมอยูหึงนาน 
 อาทิเดิมวา พระพนมทะเลศรีมเหสวัสดิทราธิราชกษัตริย พระบวรเชษฐาพระราช
กุมาร อันเปนพระเจาหลานและพระก็ลาพระปูพระยามา ทานมาตั้งอยูเพชรบุรี ทานเอาพลมา 
๓๓๐๐ ชางพังพลาย ๕๐๐ มา ๗๐๐ พลอันตามทานมาเองนั้น ๕๔๐๐ ทานตั้งรั้ววังเรือนหลวง
ชาวแมพระสนม แลวก็ใหทํานาเกลือ แลทานก็ใหเอามาถวายพระเจาปูเจายาๆ ทานก็ชื่นชม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๖

นักหนา วาพระหลานเรารูหลักมีบุญอันประเสริฐทุกประการก็ยินดี แลวก็แตงเพลงอันนี้ให
มาถึงพระหลานทานใหราชคานหามกลิงกลด, ชุมสาย, ทานตะวัน, จามจุรี, พัดโบก ใหมาแก
พระหลานทาน แลวพระปูพระยาทานก็ส่ังวาแกพระหลานทาน จะไปตั้งแหงใดๆไสยใหบอกแก
พระปูพระยาทานใหรู แลทานใหทํานาบางตะพานได ๓๐๐ แลวก็ตั้งอยูริมสมุทรทานก็เสวยราช
อยูในกรุงเพชรบุรีนั้นอยูมินาน 
 ยังมีสําเภาจีนซัดเขามาลําหนึ่ง แลชาวกรุงเพชรบุรีแลนําขุนลามจีนเอาเครื่อง
บรรณาการมาถวายแดพระเจาอยูหัว ขอพระราชทานฝางแดพระเจาอยูหัวๆ ก็ใหพระราชทาน
ฝางแกขุนลามจีนเต็มสําเภาลํานั้น เอาไปถึงพระเจารมฟากรุงจีน แลพระเจารมฟากรุงจีนก็ชื่น
ชมยินดีเปนหนักหนา วาพระพนมทะเลศรีมเหน(ท)ราธิราช กษัตริยพระบวรเชษฐาพระราช
กุมารเสด็จมาตั้งอยูริมสมุทรนี้ ควรเราเอานางจันทรเทวีศรีบาทราชบุตรีทองสมุทรนี้ ใหเปน
อัครมเหษีแกพระบวรเชษฐาพระราชกุมารเจากรุงเพชรบุรี แลนางจันทรเทวีศรีบาทราชบุตรีศรี
ทองสมุทรนี้เปนลูกนางจันทรเมาลีศรีบาทนารถสุรวงศ นางเกิดในดอกหมากก็อยูเมืองจําปาธปิ
ดี แลเจารมฟากรุงจีนแตงสําเภานั้นได ๑๙ ลํา แลวแตนางจันทรเทวีศรีบาทราชบุตรีศรีทอง
สมุทรนี้ได ๗๔๐๐ ใหขุนลามจีนถือมาถวายแกพระเจาอยูหัว แลพระเจาอยูหัวก็อภิเษกนาง
จันทรเทวีศรีบาทราชบุตรีศรีทองสมุทรเปนอัครมเหษีแดพระเจาอยูหัว แลพระเจาอยูหัวก็แตง
คายกําแพงพรหมาศพิมลทาน ทานก็ใหขุนกําแพง พรหมราชฤาไชยเจาเมืองสุกกรมพัด ใหพระ
สนมมาเปนนางเมืองและเจาศรีใหเปนพระพี่เล้ียงทาน ทานก็ใหกินเมืองแพรก แลเจาศรีราชา
นั้นแกลวหาญ ทานก็ใหทหารไปอยูสรางเมืองทุกเมือง แลทานใหทหารไปนั้นเมืองทุกเมือง แพ
ระเจาอยูหัวก็มีพระราชกุมาร ๓๐ มีพระราชบุตรี ๓๐ แลพระพนมวังแลนางเสดียงทองบอกไว 
เดิมเจาเกลี้ยงเกลาเลี้ยงหัวมาแตบัดนี้มาแล อันเปนเจาแกเกลาแกหัวนี้สืบไปเมื่อหนาไส คงสุด
ทั่วพระจันทรพระอาทิตย พระจันทรพระอาทิตยนี้ก็หายไปไดเจาก็หายดวยอันจะไดเปนใหญไส 
เพราะรัตนาการเจาแลอันเปนแทนสืบไปเหลาแลนั้น และพระเจาอยูหัวประทานใหพระพนมวัง
แลนางเสดียงทองออกไปสราง เมืองนครดอนพระแลทานใหพล ๗๐๐ แขก ๕๐ ชาง ๓ มา ๒ 
มาประทานใหแกพระพนมวังแลนางเสดียงทอง อยูในเมืองนครดอนพระนั้นจงขาด แลมี
ลูกหลานใหอยูกินเมืองมีญาติกาหญิงชายไสใหถวายเขามาเปนขาพระเจาอยูหัวแลหัวเมืองใดๆ
เปนเมืองขึ้นไส พระพนมวังแลนางเสดียงทองแตงแขกนั้นใหเปนเจาเมืองอยูจงทุกเมืองนั้น ให
มาขึ้นในเมืองนครดอนพระเปนสวยทองแลใหใตหลาฟาเขียว ณ บานเมืองไกล พระพนมวังแล
นางเสดียงทองไสเปนธุระสรางบานเมืองและพระมหาธาตุจงลุสําเร็จ แลวใหเจาศรีราชาผูลูก
พระพนมวังแลนางเสดียงทองเขามาเอาแกวสําหรับยอดพระเจานันแลทองออกไป แลพระ
เจาอยูหัวส่ังใหสรางปาเปนนาจงทุกตําบลใหปาวแกคนอันอยู ณ เขาใหออกมาทําไรทํานาแลอยู
เปนถ่ินฐาน บานที่อยูใหมีชื่อตําบลและใหพระพนมวังกฎหมายขึ้น ใหเอามาไหวพระเจาอยูหัว
จะซับทราบ แลพระพนมวังแลนางเสดียงทองแลศรีราชากราบลาสมเด็จพระเจาอยูหัวส่ังเทานี้ 
แลใหศักราชตั้งไวศักราช ๑๕๘๘ ปมะเมียศกนักษัตร 
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พระเจาอูทอง 
 แหลงที่มา พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ.๒๑๘๒ 
 …มีพระเจาแผนดินองคหน่ึงซึ่งปกครองแวนแควนหลายแวนแควนในประเทศจีน 
(ชาวสยามไมทราบพระนามพระเจาแผนดินองคนี้) พระองคมีโอรสองคหน่ึงพระนามวาเจาอู 
ซึ่งเปนชายที่ตัณหาจัด ไดขมเหงภรรยาขุนนางจีนสําคัญๆ ไปหลายคน หญิงคนใดที่ไมยอมให
พระองคขมเหงก็จะถูกฆาตายอยางลึกลับ ขุนนางเหลานี้ไดเขารองเรียนพระเจาแผนดินถึง
ความประพฤติตัวไมถูกตองทํานองคลองธรรมของพระราชโอรสและขูจะถอดถอนพระเจา
แผนดินออกจากราชบัลลังก ถาหากพระองคทรงปฏิเสธไมปลงพระชนมพระราชโอรสเสีย พระ
เจาแผนดินทรงยินยอมและตั้งใจจะปลงพระชนมพระราชโอรส แตสมเด็จพระราชินี(พระมารดา
ของเจาชายที่ถูกกลาวหา) ทรงคัดคานและเห็นวาวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ใหพระราชโอรสออกนอก
ประเทศ พระเจาแผนดินทรงยินยอมและไดเลาความคิดนี้แกพวกขุนนาง พวกขุนนางก็พออก
พอใจและเห็นดวยกับพระองค 
 เม่ือพระราชโอรสไดทราบขาววาการเนรเทศ พระองคไมทรงแปลกพระทัยมากนัก 
พระองคตรัสวา “พวกขุนนางพิจารณาวาฉันประพฤติตัวเลวมากถึงขนาดจะฆาฉันหรือฆาพระ
ราชบิดาและพระบิดาตัดสินวาควรจะไปเสียใหพน เมื่อเปนเชนนั้นแลวฉันจะยอมรับพระบรม
ราชโองการทุกประการ” 
 พระเจาแผนดินพระราชทานเรือสําเภาหลายลําพรอมทั้งเสบียงมากมาย เชน ขาว 
อาวุธยุทธภัณฑ และทุกส่ิงทุกอยางที่จําเปนตอการเดินทางไกลใหแกพระราชโอรส พระองคยัง
พระราชทานขาราชบริพารใหอีก ๒๐๐,๐๐๐ คน และของมีคาตางๆ ดังน้ัน พระราชโอรสก็ออก
เดินทางจากประเทศจีนพรอมดวยทรัพยสมบัติดังกลาว พระราชโอรสตั้งพระทัยที่จะตั้งถ่ินฐาน
ตามความประสงคของพระผูเปนเจาและตามกระแสลมที่จะพัดพาขบวนเรือของพระองคไป พระ
เชษฐาก็ไดเสด็จตามพระอนุชามาดวย เน่ืองจากทรงรักพระอนุชาองคนี้มาก 
 ขบวนเรือของเจาอู มาถึงปตตานีโดยบังเอิญ พระองคพรอมดวยขาราชบริพารก็ขึน้
บกที่นั่น แตเม่ือพระองคทรงพบวาปตตานีเปนเมืองที่มีประชาชนอยูหนาแนนแลว พระองคจึง
ไมตองการตั้งถ่ินฐานอยูที่ปตตานีอีก เสด็จลงเรือเดินทางเลียบชายฝงเขาไปในแผนดินจนถึงอุลุ
ปตตานี พระองคไดสรางเมือง Langh seca (ลังกาสุกะ) ขึ้นที่นั่น หลังจากที่พระองคไดจัด
การเมืองใหมใหเปนปกแผน ประกอบดวยประชาชน ทหาร และมีกฎหมาย และระเบียบ
เรียบรอยแลว พระองคเสด็จลึกตอไปในแผนดินจนถึงบริเวณที่เรียกวา ลีคร เนื่องจากบริเวณ
นั้นเปนแตเพียงปารกราง พระองคทรงฉวยโอกาสตั้งเมืองขึ้นที่นั่นเองเรียกวาเมืองลีคร 
พระองคไดปกครองเมืองลีครและจัดการใหมีทุกส่ิงทุกอยางและเสด็จตอไปจนถึง กุย และถึงแม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๘

พระองคทรงพบวาเปนแตเพียงปาก็ตาม พระองคยังทรงสรางเมืองใหมขึ้นอีกแหงหน่ึงและ
ประทับอยูที่เมืองตลอดมา 
 ในเวลานั้นมีเรือสําเภา จากจักรพรรดิจีนสองลํามาปรากฏที่เมืองกุย และมีขาวเขาหู
เจาอูวา นายเรือและพอคาจีนยินดีที่จะไดรับไมฝาง พระองคจึงใชวิเทโศบายใหไมฝางแกบุคคล
ดังกลาวเปนจํานวนมากเทาที่เรือทั้งสองลําจะบันทุกไปได ดังน้ัน พวกพอคาจึงกลับเมืองจีนไป
ดวยความปติอยางลนพน เม่ือมาถึงเมืองจีนก็ไดรายงานใหพระจักรพรรดิทราบถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นและไมฝางซึ่งไดมาเปนของกํานัลพระจักรพรรดิทรงปติเปนอยางมากที่ไดไมฝางเปน
กํานัล จึงยกพระธิดานามวา นางปะคําทอง ใหอภิเษกกับเจาอู พระองคไดจัดพิธีสงพระราชธดิา
อยางเอิกเริก นอกจากนี้ยังพระราชทานนามเจาอูวา ทาวอูทอง เพ่ือเปนรางวัลอีกดวย 
 หลังจากที่เจาอูซึ่งมีพระนามใหมวา ทาวอูทอง ครองราชสมบัติอยูที่เมืองกุยกับพระ
มเหษีธิดาจักรพรรดิจีนชั่วระยะเวลาอันส้ัน พระองคก็ตัดสินพระทัยที่จะตั้งบานเมืองในประเทศ
สยามใหดีกวานี้ เม่ือไดทราบขาววามีโอกาสที่จะทําได พระองคก็ทรงเดินทางออกจากเมืองกุย 
และสรางเมืองอื่นๆ ขึ้น เมืองแรก ไดแกเมืองพริบพรี 
 ขณะที่กําลังขุดดินอยูนั้น คนงานก็ไดพบรูปปนทองแดงสูงประมาณหกสิบฟุตนอน
อยูใตดิน ซึ่งนําความแปลกใจมาใหพระเจาอูทองเปนอันมาก แตหลังจากที่พระองคไดสดับ
คําอธิบายเกี่ยวกับรูปปนและรากฐานของศาสนาชาวสยาม พระองคจึงไดเปลี่ยนจากนับถือ
ศาสนาของจีนมานับถือศาสนาของชาวสยาม 
 หลังจากนั้น พระเจาอูทองก็ไดสรางเมืองคองขุดเทียมและบางกอก (Chongh Cout 
Thiam and Banckocq) ในขณะนั้นพระองคไดทรงทราบขาวเกี่ยวกับเกาะซึ่งจะเปนที่ตั้งเมือง
อยุธยาและพระองคทรงฉงนพระทัยเปนอยางมากที่สถานที่ที่สวยงามเชนนั้น ไมมีผูคนอาศัยอยู
หรือมีใครตั้งเมืองขึ้น แตพระองคก็ไดพบพระฤาษีตนหนึ่งซึ่งไดทูลพระองควาเมื่อกอนนี้มี
เมืองๆหนึ่งตั้งอยูชื่อวา อยุธยา แตพระฤาษีไมสามารถจะกราบทูลไดวาเมืองนั้นไดเส่ือมโทรม
ไปอยางไร และยังไดเพ่ิมเติมอีกวาไมมีใครจะสรางเมืองบนเกาะนั้นไดอีก เหตุผลก็คือ มีสถานที่
หนึ่งชื่อ Whoo Talenkengh วัดตะแลงแกง? ปจจุบันอยูตรงใจกลางเมืองมีบอซึ่งเปนที่อาศัยของ
มังกรดุรายตัวหนึ่งซึ่งชาวสยามเรียกวานครราช เม่ือไหรก็ตามที่มังกรตัวนี้ถูกรบกวนก็จะพน
น้ําลายพิษออกมาซึ่งทําใหผูคนที่อาศัยอยูรอบๆ บริเวณน้ันเกิดโรคระบาดเสียชีวิตลงเพราะ
กลิ่นเหม็น ทาวอูทองตรัสถามพระฤาษีวาจะฆามังกรแลวถมสระเสียจะไดหรือไม พระฤาษี
กราบทูลวาไมมีวิธีที่จะแกไขไดนอกจากจะตองหาฤาษี(ที่ลักษณะเหมือนฤาษีองคนั้นทุกอยาง) 
โยนลงไปใหมังกร ดังน้ัน ทาวอูทองจึงมีพระบรมราชโองการใหสืบหาฤาษีลักษณะดังกลาวทั่ว
ประเทศ 
 พระฤาษีไดกลาวตอไปวา เม่ือฆามังกร ถมสระแลว หากทาวอูทองตองการจะอยูใน
ที่นั้นดวยสุขภาพพลานามัยสมบูรณจะตองทํา ๓ ประการดังน้ี ยิงลูกธนูออกไปและตองให
กลับมาเขากระบอกธนู ชโลมรางกายทุกวันดวยมูลโค และเปาเขาสัตวทุกวัน เฉกเชนพราหมณ
ปฏิบัติเม่ือเวลาลงโบสถหรือไปยังสถานที่สักการะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๙

 ทาวอูทองตรัสวา พระองคทรงสามารถทําตามเงื่อนไขดังกลาวได และพระองคเสด็จ
ลงเรือเล็ก(เปราหุ) มุงสูยังก่ึงกลางแมน้ํายิงลูกธนูไปยังตนน้ําและขณะที่ลูกธนูไหลตามน้ํามา
พระองก็ใชกระบอกลูกธนูดักลูกธนูไวได แทนที่พระองคจะใชมูลโคชโลมพระวรกายพระองค
กลับใชขาวผสมกับน้ํามันขี้ผึ้งเล็กนอยตรัสวาขาวขึ้นไมไดถาไมไดใสปุยมูลโค ทั้งน้ีพระองคทรง
หมายความวามูลโคเปนสวนหนึ่งของขาว ในเรื่องเปาเขาสัตวนั้นพระองคไดมีพระราชโองการ
และเสวยเปนหมากพลู ซึ่งยอมจะมีลักษณะเหมือนเปาเขาสัตว 
 พระฤาษีทูลวา "พระองคทรงสามารถทําลูกธนูใหหวนกลับมาหาพระองคได 
หมายความวาประชาชนของพระองคจะสามัคคีซึ่งกันและกัน สงครามภายในอาณาจักรจะไม
ปรากฏ" 
 "ประการที่สอง เน่ืองจากพระองคใชวิเทโศบายในการใชมูลโค ดังน้ัน พระองคและ
ประชาชนของพระองคจะไดรับความเดือดรอนจากไขทรพิษบางเล็กนอย" 
 "ประการที่สาม ซ่ึงเปนประการสุดทาย เน่ืองจากพระองคไดใชใบพลูมวนใหเหมือน
เขาสัตวเทพยดาจะรักพระองคมากมายและจะนําโชคชัยมาสูพระองคดวย" 
 ในระหวางนั้นผูสงขาวซึ่งไดสงออกไปสืบหาพระฤาษีไดกลับมาทูลวาไมสามารถจะ
หาฤาษีลักษณะเชนวานั้นได ทาวอูทองทรงเก็บขาวนี้ไวเปนความลับ และไดเสด็จพรอมกับพระ
ฤาษีออกไปที่ปากสระซึ่งเปนที่อยูของมังกร และโดยที่ไมไดตรัสใหพระฤาษีรูตัวพระองคทรง
เหวี่ยงพระฤาษีลงสระไปและถมสระเสีย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา มังกรก็ไมปรากฏตัวขึ้นมาอีก
และแผนดินก็พนจากโรคระบาด 
 ตอจากนั้น ทาวอูทอง ก็เริ่มบูรณะเมืองในวันขึ้นหาค่ําเดือนสี่ ปขาล และเรียกเมือง
นี้วา อยุธยา พระองคยังทรงสรางวัดขึ้นอีกสามวัดซึ่งถือวาวัดที่สําคัญคูพระราชอาณาจักรจน
บัดนี้ วัดนพธาตุเปนวัดที่สําคัญที่สุด ราชบูรณะมีขนาดและลักษณะเหมือนวัดนพธาตุ แตไมมี
พระเจาแผนดินเสด็จไปที่วัดนี้ เน่ืองจากคําทํานายที่วา พระเจาแผนดินองคแรกที่เสด็จไปจะ
ส้ินพระชนมหลังจากนั้นไมนาน และวัดเดือน ซึ่งปจจุบันยังคงเปนโรงเรียนที่สําคัญที่สุด เม่ือ
ทาวอูทองไดสรางเมืองอยุธยาเรียบรอยแลวก็เปาประกาศเรียกประชุมราษฎรและสถาปนา
พระองคขึ้นเปนกษัตริย พระองคมีพระราชโองการใหราษฎรแสดงความจงรักภักดี มิฉะนั้นจะ
ถูกลงโทษอยางรุนแรง และไดขยายความรุงโรจนของพระองคออกไปดวยการเปลี่ยนพระนาม
ใหมเปน สมเด็จพระราชาธิบดีศรีศรินทบรมจักรพรรดิราชราเมศวรธรรมมิกราชดิ์เจา ศรีบรม
เทพตริภูวนารถธิเบศรบรมบพิตรพระทาวอูทอง พระราชทินนาม ที่บงใหเห็นถึงความภาคภูมิ
และโออาของพระองค ตั้งแตนั้นมาก็ไมมีพระเจาแผนดินสยามองคใดใชพระนามเชนนี้อีก 
 พระเจาอูทอง พระเจาแผนดินสยามองคแรกสืบตอจากพระพุทธเจาซึ่งสละราช
สมบัติไปเสวยราชยได ๑๙ ป 
 
มหาเภตรา   
 แหลงที่มา สํานวนจาก “สมุดราชบุรี”, ๒๔๖๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๐

 แตเม่ือครั้งดึกดําบรรพโพน เว้ิงทะเลเพ็ชรบุรีปรากฏวามีแตน้ํากับฟานั้น ยังมีมหา
เภตราสําเภาใหญมหึมาลําหนึ่ง วาเปนเทพยนิมิตรดวยฝาหอยกาบซีกหนึ่งอันลอยอยูตรงที่ทุก
วันนี้เรียกวาบานพอหอย ทางตวันออกนั้น ไดทองเที่ยวอยูกลางทะเล กวางยาวใหญแตละดาน
นับดวยโยชนๆ เปนประมาณ ในลําเภตรานั้นมีบานเรือนเลือกสวนไรนาแบงไวเปนแพนกๆ มี
สิงหสาราสัตวเน้ือนกตางๆ เลากันวาลําเภตรานั้นลอยอยูในทะเลปรากฏราวกับวาบานเรือนที่
ตั้งอยูบนพื้นดินฉนั้น สินคาในลําสําเภานั้นมีสารพัดทุกอยาง เปนที่จําหนายขายซื้อกันแตพวก
ชาวเขาชาวดอน ครั้งหน่ึงสําเภาสําเภาเภตรานั้นไดแลนผานมาทางนานน้ําเหนือภูเขาลูกหนึ่ง 
ทองสําเภาไดกระทบเอายอดเขาหักกระดอน น้ําพัดไปตกอยูที่ตําบลหนึ่งซึ่งเรียกวา เขาพนม
ขวด ยังปรากฏอยูณระหวางเขามหาสวรรคกับเขาหลวงทุกวันนี้ และตัวเขาเดิมน้ัน เม่ือยอด
หลุดไปเสียแลวตรงกลางก็คอดลาดยาวไป เลยเรียกกันวา เขากิ่ว กลายเปนเขตตแยกเขาพืด
เดียวกันนั้นออกเปนสองลูก เรียกวาเขาบรรใดอิฐลูกหนึ่งจึงไดพูดกันในภายหลังวา เขากิ่วนั้นเป
นทางเรือหรือทําสําเภาแตนั้นมา 
 ฝายวามหาเภตรานั้น ตั้งแตวันที่ไดกระทบยอดเขามาวันนั้นก็ชํารุดแลนไปยาน
ทะเลตําบลหนึ่ง ไดเอาสมอตั้งบัดพลีบวงสรวงกัน ตําบลนั้นภายหลังจึงเรียกวา สมอพลี นัย
หน่ึงเขาเลาวา เม่ือบัดพลีสมอนั้นสมอไดกระดอนปรื๋อเลื่อนลงน้ําไป ไขอรรถวาสมอปรื๋อ คือ
สมอพลีนั่นเอง ชักอุทาหรณเทียบกับคําวาราชบุรีกับราชพฤา เพ็ชรบุรีกับเพ็ชรพฤา สมอปรื๋อ 
เปนสมอพลี อยางนั้นก็วา เม่ือสมอลงน้ําไปแลว สายสมอจดถึงพ้ืนทะเล เรือไดลากสมอจนถึง
ยานทะเลตําบลหนึ่ง เกาะอยูจนเพรียงกินเรือจวนผุ สายสมอก็เกา เสาใบทะลุปรุไปน้ําไหลเขา
ลําสําเภาแลนไป สมอหลุดจากเรือ จึงเรียกที่ตําบลนั้นในภายหลังวา สมอหลุด คือที่บานหมอ
หลกหรือลกทุกวันนี้ แลวสมอนั้นน้ําพัดไปกบดานอยูที่พ้ืนอันเกือบจะเปนหาดทะเลนั้น ครั้นจะ
ถอนก็ไมขึ้น จึงเรียกที่นั้นในภายหลังวาสมอดาน คือสมอกบดานอยูนั้น 
 ฝายสําเภาใหญนั้น เมื่อลอยไปไดสักหนอยก็ถูกลมตะเภาเปนพยุพัดคลื่นกระแทก
เอาสําเภาทะลุ เพราะเปนที่ตําบลราย น้ําเขาทองเรือได พวกลูกเรือไดชวยกันอุดและวิดน้ํา 
แลวใชใบทวนกลับมาที่เรือทะลุนั้น จึงเรียกวาบางทะลุตอมา สําเภาลอยมาถึงยานทะเลตําบล
หนึ่ง ถูกลมบาหมูพัดเอาหมุนเควงดังจักรหัน จะลงสมอรอเรือก็ไมไดไมมีสมอจะลง สําเภาก็หัน
เหหันไปตามลมดูดที่ตรงนั้นจึงเรียกในภายหลังวา ตําบลหันตะเภาตอมา สําเภามหึมานั้นได
หมุนเควงไปถึงยานทะเลแหงหน่ึงก็จมลง ฝูงคนแลสัตวพลัดพลายพากันจมน้ําตายมากที่สําเภา
จมนั้น เมื่อน้ําเริ่มลดแลวเลาวายังแลเห็นเสากระโดงโผลอยูในมหาบึง เรียกกันวาอูตะเภาแต
กาลนั้นมา บางก็เรียกวาอุดตะเภา เพราะอุดไมไหวเรือจึงจม 
 ฝายฝูงคนที่เหลือตายไดพากันวายและเกาะกระดานเครื่องเรือตางๆ ไปขึ้นไดที่เขา
ตําบลหนึ่ง ตั้งชุมนุมบานเรือนอยูที่มหาเขานั้นภายหลังนิยมวา เปนตนสกุลแหงเจาลาย ณ เขา
เจาลายนั้น 
 
ตามองลาย เจากงจีน และ เจาลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๑

 แหลงที่มา สํานวนจาก “สมุดราชบุรี” บันทึกไวเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ 
 วาดวยโลกเมื่อตั้งกัลปยุคนั้น โลกเรามีแตน้ํากับฟาตอนตั้งแตนี้ตอมาชานาน จึงนํ้า
ทะเลลดลงแลงงวดลงจนปรากฏยอดเขาและภูเขาเปนบางแหงแลว ก็ปรากฏพื้นแผนดินเป
นบางแหง ที่ปรากฏแผนดินเปนพื้นแผนดินนั้น ปรากฏที่ชมภูทวีปเรากอนประเทศทั้งปวง จงึได
สมมุติเรียกที่ตรงนั้นวา มัธยมประเทศ ในตอนที่มัธยมประเทศไดตั้งเปนบานเปนเมืองลงบาง
แหงบางประเทศแตยังไมถึงเปนพืดเปนแผนดินนั้น จะเห็นไดวาระดับน้ําดานตวันออกมาพึ่งมี
ภูเขาและแผนดินบางประเทศบางแหงพ่ึงโผลจากน้ําหรือพ่ึงเปนพืดเปนสันโขดเขินเนินเขาและ
ดินเปนกระบอนกระแบน ในเวิ้งนํ้าบางแหง เชนดังเว้ิงทะเลดานตวันออกแหงชมภูทวีปที่เวิ้ง
ตางๆ เม่ือครั้งพระพุทธองคยังทรงพระชนมอยู ไดเสด็จถึงเวิ้งทะเลรามัญเกาะหงษาพึ่งโพลจาก
น้ํา ประเทศหนองโสนน้ํายังเจิ่งทั่วไปตองประทับบนเขาราว ๓ เดือน เม่ือเสด็จเขาสูพระ
ปรินิพพานแลวหนาเมืองสัชนาลัย น้ําทะเลยังทวมถึงหนาเมือง ที่เงาพระพุทธบาทน้ําทะเลจึง
ซัดถึงจนพระฐานเก จําเริญสมานธรรมไมไดหนวกหูจนตองยายไปเหลี่ยมอื่น 
 ยานเพ็ชรบุรีเรานี้ ก็อาจกลาวไดวา เวลาหนึ่งเดิมจะเริ่มเปนบานเปนเมือง ก็ไดตั้ง
อาณาจักรของกระษัตตริยขึ้นที่จอมเขาหรือไหลเขากอนเปนเดิมมา ตั้งตํานานกลาววาเขาเจา
ลาย ซึ่งเริ่มแรกมีเจาองคหน่ึงมีฤทธ์ิเดชไดปกครองเขานั้น เขาน้ันจึงไดเรียกชื่อวาเขาเจาลาย 
ตามนามเจา และยังมีอีกเขาหนึ่ง เรียกวาเขาตามองไล หรือทาวมองไล ก็เปนเจาครองอยูอีก
เขาหนึ่ง และเจากงจีนหนึ่ง คะเนความในเรื่องเขาเจาลาย ตามภูมิของเขาที่ไดโผลทะเลขึ้นใน
เว้ิงทะเลเพ็ชรบุรี มีเขาหลายลูกที่แลเห็นเปนกระปุมประปมอยูริมนํ้า เวลานั้นบางเขาก็มีคนตั้ง
บานเรือนประกอบการทํามาหากิน บางเขาก็ตั้งเปนบานเปนเมืองมีแทบทั่วไปตามลูกเขา การ
ทํามาหากินในชั้นนั้น ก็เรื่องหาปลาจับสัตวทะเลขายแลกแกประเทศที่เปนดอนเปนเขินตางๆ 
 การที่ยึดเอาลูกเขาเปนบานเปนเมืองลงนั้น มีทางหากินอยู ๒ ทาง คือ ทางที่หน่ึง
นั้นหากินทางสลัดปลนเรือพอคาพาณิชที่คาสําเภาแลนผานมาใกลเขา ทางหนึ่งหากินทาง
พรานปลาเปนชาวประโมงค แลกขายก็เอา แยงชิงปลนสดมภชาวเรือก็เอา 
 อํานาจอุกฉกรรจนั้นจึงไดเกิดเปนเจาทะเลขึ้น การที่จะปกครองเขาเปนเจาทะเลได 
ก็อาศรัยฤทธ์ิเดชมีฝมือฦาชาคนเกรงขามจึงจะตั้งตัวได เวลานั้น เว้ิงทะเลเพ็ชรบุรีมีเจาอยู คือ 
เจาลาย ๑ ทาวมองไล ๑ และเจากงจีน จะอยูเขาใดหรือเวิ้งทะเลจีน ๑ 
 ตํานานเขาเลาวา เจาเขา ๓ คนนี้มีฤทธ์ิเดชมากขึ้นชื่อฦานามอยูในเวิ้งทะเลคนละ
ดาน แตทาวมองไลมีธิดาสรวยงามทรงรูปโฉมลือชาทั่วไป มีคนปองหวังอยูเปนอันมาก วันหนึ่ง
เจาลายคิดจะไปดูตัวนาง จึงปลอมเปนพรานปลาไปคาที่ทาเขาทาวมองไล มีนางชาวในแมครัว
เครื่องเสวยมาซื้อปลาไปถวายนาง แลวทูลวาพอคาปลาคนหนึ่งรูปสวย ตัวลายพลอยงดงามเปน
สังวาลย พระธิดาไดยินก็อยากดู จึงไดส่ังใหเอาปลาไปขายในวังถึงตําหนักพระธิดา ไดเห็นเจา
ลายสระสรวยก็ใหนึกรัก ตอปลาพลางตรัสยิ้มแยมกับเจาลายๆก็พูดจาแชมชอยถอมตนพลาง
ชายหูชายตาพลาง จนตางคนรูสึกปฏิพัทธกัน เจาลายเลยถวายปลาพระธิดาโดยไมคิดเอาราคา 
พระธิดาจึงไดประทานของรักรางวัลตอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๒

 ตอน้ันมาเจาลายก็พักอยูที่ทาเรือ ใหบาวไพรไปบรรทุกปลามาขายทุกวัน การถวาย
กับซื้อปลานั้น จนเปนเรื่องสนิทชิดชอบกันทั้งนางทาวมารดาก็โปรดปรานเจาลาย จนภายหลังรู
เรื่องกันชัดวาเจาลายเปนเจาอยูเขาเจาลาย ไดพูดจาสูขอพระธิดาตอนางทาวๆไดหาฤาทาวมอง
ไลก็ตรัสวาตามใจ จึงนัดเปนการตกลงจนทางทาวรับหมั้นของเจาลายไวแลว ไดกําหนดฤกษ
อภิเศกสมรสกันดวย 
 ในระหวางหม้ันนั้น เจากงจีนไดทราบเรื่องวาเขาหม้ันกันแลว เม่ือไดขาวพระธิดา
ทาวมองไลสรวย จะใครเห็นตัวนางบาง ก็นําเอาของทองเงินรูปพรรณบรรทุกสําเภาปลอมเป
นพอคามายังเมืองทาวมองไล ชาวเมืองเห็นสําเภามาพากันลงไปซื้อผาแพรพรรณตางๆ เจากง
จีนจัดไดผาแพรของดีๆ ขนจากสําเภาไปถวายบรรณาการทาวมองไล เจาพนักงานนําพอคา
สําเภาเขาถวายของวันนั้น ทาวมองไลเม่ือไดเห็นของผาผอนแพรพรรณมีคาตางๆก็ดีพระทัย
ตรัสชมเชยพอคาสําเภาตางๆและทั้งตรัสใหนางทาวพาพระธิดามาชมและเลือกของบรรณาการ 
เจากงจีนก็ไดเห็นพระธิดา พระธิดาก็ไดเห็นเจากงจีนแลวดวยกันทั้งสองฝาย 
 จนภายหลังเจากงจีนนําของวิเศษยิ่งกวาหลายสิบเทาเขาถวายอีก ทาวมองไลเห็น
ของมีคายิ่งปลื้มใจสุดจะปลื้ม เจากงจีนไดทีก็ทูลวา ตนเปนเจากงจีนจะขอเปนสุวรรณปาทุกา
ทองรองรับบาทาบาทบงสุมอบตนใหอยูใตพระบาท เวลานี้ยังหามีพระมเหษีไมจะขอพระธิดาไป
อภิเศกเปนเอกอรรคมเหษี 
 ทาวมองไลก็ยินดีอยางยิ่ง ดวยเจากงจีนเปนเจาสืบฟาสืบทะเลมาดึกดําบรรพ มั่งมี
สมบัติไมมีใครสูไดในโลก ก็ใหเผลอสติลืมคิดวาพระธิดาไดหมั้นเสียแลว จึงยอมใหพระธิดาและ
ยอมรับหมั้นกําหนดฤกษอภิเศกสมรส วันนัดไปตกพองกันกับวันกําหนดอภิเศกฤกษเดียวกับ
เจาลายเพราะโหรคนเดียวกัน 
 ครั้นเมื่อถึงวันอภิเษกสมรส เจาลายก็ยกพยุหยาตรานาวาทัพแหเครื่องขันหมากมา
ทอดทาอยูนาเมือง 
 ฝายเจากงจีนก็ยกพยุหยาตราสําเภาแหเครื่องขันหมากมาลอยลําอยูนาเมืองพรอม
กัน แลวทั้งสองฝายก็แตงทูตใหขึ้นเฝาทาวมองไลแถลงเหตุแหงการขันหมากซึ่งจะขอรับนางไป 
ทาวมองไลก็พิจารณาเหตุเห็นวาจะตองทําสงครามกันแนแลว จึงเพทุบายผัดแกทูตทัง้สองวา ให
ถอยสําเภาแลกองทัพเรือออกไปจอดเสียใหหางนาเมืองเสียกอน ฝายนครมองไลจะไดจัดการ
กระบวนเรือรับรองแหแหนใหเปนเกียรติยศจึงจะเปนการงดงาม 
 ครั้นกองทัพทั้งสองฝายถอยหางออกไปแลว ทาวมองไลก็เกณฑเรือปลาเรือทะเล
และสําเภาใหญนอยใหมาลอยลอมนครรอบเขาพรอมดวยสาตราอาวุธครบมือกัน แลวจึงไดให
ทูตมาทูลเจานครทั้งสองวา ทาวเธอไดลั่นวาจาวาจะยอมยกพระธิดาใหเจานครทั้งสองตามนัด
หมาย แตพระธิดามีพระองคเดียว ก็จะตองแลงพระธิดาออกเปนสองภาค แบงใหกันคนละซีก
ฉนี้ เจานครทั้งสองจะยินยอมหรือไม 
 ฝายเจานครทั้งสองไดทราบคําทูลดังน้ันก็ตกใจไมยินยอมรีบใหทูตกลับไปทูลวา ที่
จะแบงภาคนางนั้นไมถูกตองคลองยุติธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๓

 ฝายเจานครทั้งสองไดตอบทูลแลว เจาลายก็แหเรือขันหมากไปขึ้นพักไวที่เขาแหง
หน่ึง (ซึ่งภายหลังปรากฏชื่อวา เขาสามรอยยอดนั้น หมายความวายอดคือซองขันหมาก) แลว
กรีฑานาวาทัพมาจะรบกับทาวมองไล แตทวาเวลานั้น เจากงจีนผูดาลโมหะมุทะลุไดเขาประชิด
ทาวมองไลอยูแลว 
 ทาวมองไลก็ทรงพระคทาฤาเดชลงเรือรบแผลงฤทธิ์เขาตีเจากงจีนสําเภาเลากาก็
แตกรนลาหนีไป ทาวมองไลไลตามตีจนขับพลขึ้นปลนบนสําเภา จับไดใตกงลาตาตนหนปนจูฝูง
คนพอคาจีนไดส้ิน แตเจากงจีนไดโดดน้ําหายไปในกนทะเล 
 ทาวมองไลก็ใหเททิ้งเครื่องขันหมากเจากงจีนลงทะเล(กลายเปนหอยเปนปลาไปสิ้น 
จนภายหลังปรากฏชื่อวา หอยมวนพลูคลองขนมจีน เปนอาทิ) 
 เม่ือเวลาเจากงจีนติดเมืองนั้น ฝายพระธิดาเกรงวาจะเสียทีเจากงจีน เพราะนางไม
รักจึงไดลอบลงเรือหนีไปในกลางคืน จะเขาหาเจาลาย แตเผอิญคลื่นไดซักเซไปลมลง นางได
วายน้ําไปขึ้นอาศรัยอยูที่เขาหนึ่ง (ซึ่งภายหลังปรากฏชื่อวาเขานมสาว) 
 เม่ือเจาลายขับเรือรบมาถึงเมือง ไมเห็นทัพทาวมองไลก็ใหขับพลเมืองเขาคนในราช
ฐานเพื่อจะหานาง พบแตนางทาวมารดาทราบวานางไดลงเรือไปหากองทัพตนแตไมพบกัน ก็
รีบถอยทัพออกจากเมืองมองไล เพ่ือตามหานางกลางทะเล ไปพบนางที่เขานมสาวนั้น จึงไดรับ
นางกลับพวกจีนที่เรือแตกติดเกาะอยูจะพาไปเขาเจาลายแลนมากลางทะเล 
 ทาวมองไลเมื่อมีชัยชนะแกเจากงจีนแลว ก็ขับใหคุมสําเภาเลากาสินคาเขาของเงิน
ทองผูคนจีนที่จับไดเอามาเมืองมากมายขึ้นเมืองแลวไมเห็นพระธิดา ถามนางทาวก็วาพระธิดา
หายไปกอนแตเจาลายยังไมไดเขาเมือง ทาวมองลายกริ้วนางทาว จึงไดจับตัวโยนทะเลเสียให
ตาย นางทาวไดวายน้ําทะเลไปขึ้นไดที่เขาหนึ่ง (ซึ่งเรียกวา เขาแมลําพึงตอมาในภายหลังน้ี) 
 แลวทาวมองไลใหจัดเรือรบเปนอันมาก ยกกองเรือเที่ยวไลตามหาพระธิดากลาง
ทะเล ไดเห็นกองทัพเจาลายกําลังแลนจะกลับเมือง ทาวมองไลก็ขับพลเขาไปสกดตาม เจาลาย
เห็นวากองทัพสัตรูมากมายจะหนีไมพน จึงไดแวะกองทัพเขาแอบเขาลูกหนึ่งแลวยกขึ้นตั้งม่ันรับ
อยูที่ยอดเขานั้น 
 ทาวมองไลก็ใหลอมไวรอบเขา เจาลายจะแหกออกก็ไมไดตองแพวอยูบนยอดเขา 
พากันขาดเสบียงอาหารอดอยากเต็มทีมีเสบียงกรังก็เขาตังกับกะปเทานั้น (เขาน้ันจึงปรากฏชื่อ
วาเขาเสวยกะปตอมา) เม่ือเจาลายอดอยากหิวโหยเต็มทีจึงปฤกษากับพระธิดาๆวาใหลงไปงอน
งอขอรับผิดชองเสียเถิด แลวก็พากันลงมาขอโทษตอทาวมองไลๆ ก็หายพิโรธ แลวก็รับอภิเศก
สมรสกันที่เมืองมองไล แลวสงกลับไปครองเขาเจาลายตอมา 
 ครั้นกาลนานมา แตบรรดาเจาเขาทั้งหลายไดสืบพันธกันเมื่อตั้งเอกราชอยูตามจอม
เขาตางๆนั้น ไดทําสงครามกันเหตุดวยแยงนางกันบาง แยงเขากันบาง จนรวมๆกันเปนเจา
อํานาจ เจาทะเลในยานทะเลหนึ่งๆนับเปนเอกราชหนึ่ง ในเวิ้งทะเลหนึ่งนมนานมา จนน้ําทะเล
ลดแหงลงเปนโขดเปนเขินเปนเนินเปนดอนถึงกับเปนพืดเปนแผนดินพืดเดียว ก็ยังคงถืออํานาจ
สืบๆกัน จึงไดจัดตั้งชนบทนิคมคามราชธานีนอยใหญตามภูมิพ้ืนแผนดินอันเปนดึกดําบรรพนั้น 
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ตามองลาย สํานวนจาก "นิราศตังเกี๋ย" ของหลวงนรเนติบัญชากิจ, พ.ศ.๒๔๓๐ 
 
      เกาะที่ฉันพรรณนามาทั้งหลาย  มีนิยายเรื่องโตไมโกหก 
 จะวาไปไหลลอเหมือนเพอพก                    จึงหยิบยกเอาแตเกาะจําเพาะการ
  
 ถึงอยางนั้นทานทั้งหลายมีชายหญิง  จะคอนติงตัดพอขอบรรหาร 
 พอเปนเลาเอาเปนหลักสักนิทาน  วานมนานแตครั้งไหนตามใจกลอน 
 ตาบองไลยายรําพึงซึ่งมีบุตร   บริสุทธ์ิงามพริ้งยิ่งสมร 
 เรียกนางไดโดยชื่อลือขจร   ถึงนครกรุงจีนแสนยินดี 
 ใหไทจือมาขอตอตาบอง   แกยกยองใหเปนพระมเหสี 
 จึงเตรียมขันหมากมาจากธานี  ถึงวันดีจะสมานการมงคล ฯ 
      ฝายเจาลายชายขางตะวันตก  ก็เพอพกรักรุมทุกขุมขน 
 ขอนางโดยตอยายแมพอแกจน  แกยกตนบุตรสาวใหเจาลาย 
 แหขันหมากมากระไรดูไมนอย  ถึงสามรอยสิ่งของกองถวาย 
 เขยทั้งสองพองกันเขาทั้งบาวนาย  ก็นัดหมายของใหสงองคบุตรี 
 แตตายายไมรูกันชางขันนัก   ทํางกงักอิ่มเอมเกษมศรี 
 ไมไตถามเหตุผลตนคดี   เพราะอยากมีลูกเขยไวเชยชม 
 ก็ตางคนตางกริ่มขยิ่มเหงือก   ไมตองเลือกใหลําบากยากขนม 
 เขาเปนเชื่อธิบดีบุรีรมย   เกิดนิยมเห็นงามไมถามกัน 
 ตาบองไลจะสงกับองคเจก   หางเปยเล็กรวยอูกินหมูหัน 
 ยายรําพึงก็จะใหเจาลายพลัน   จําเพาะวันเดียวพองถึงสองคน 
 ไมตกลงงงอยูจึ่งรูเรื่อง   ตาก็เคืองยายก็แคนกวาแสนหน 
 ตองคางคานการวิวาหเขาตาจน  ลงนั่งบนพึมพํากรรมของกู ฯ 
      ฝายเจาจีนเจาลายโดนรายนึก  พอรูสึกกําสรดแสนอดสู 
 เม่ือดักลันปลาไหลมาไดงู   มีศัตรูเพราะผูหญิงตองชิงนาง 
 ก็ตางคนตางเหี้ยมเตรียมทหาร  จะรบราญเจาบุรีที่มีหาง 
 ตาบองไลใหขยั้นเขากั้นกาง   พูดเปนกลางวาอยาแยงจะแบงปน 
 ฉวยลูกสาวฉีกกลางขวางใหเขย  มนัตกเลยอยูเปนเกาะจําเพาะขัน 
 เรียกวาเกาะนมสาวเทาทุกวัน  อยูฟากจันทบุรีมีพยาน 
 อีกซีกหนึ่งไปถึงตะวันตก   อดหอหมกบาวสาวทั้งคาวหวาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๕

 เจาลายเห็นศพโศกโรคบันดาล  ไมกลับบานเลยตายในสายชล 
 เดี๋ยวนี้ยังเปนเขานอนยาวเหยียด  ไมนาเกลียดเหมือนมนุษยสุดฉงน 
 โตะฝาชีพานกระจับกลับวิกล   ตั้งอยูจนทุกวันไมอันตราย 
 เขาเรียกสามรอยยอดตลอดหมด  ฉันไมปดพูดเพอละเมอหมาย 
 แตทองมั่นนั้นถมลงจมทราย   ตกอยูฝายนครังบางตะพาน 
 เปนกําเนิดเกิดประจําธรรมชาติ  สุกสอาดสืบมาอาวสาน  
 เปนทองของเจาลายที่วายปราณ  อยูนมนานตั้งกัปไมนับป ฯ 
  ฝายเจาจีนส้ินอาลัยก็ไหโหย  เห็นนางโดยซีกเดียวเขียวเปนผี 
 ก็ทําศพกวาจะเสร็จเจ็ดราตรี   กับส่ิงที่เปนขันหมากไมอยากเอา 
 ทั้งโรงโขนโรงหนังคลังใสของ   ก็เลยกองอยูเหมาะเปนเกาะเขา 
 สารพัดสัตวสิงหกล้ิงเปนเลา   เรื่องตาเถาบองไลยายรําพึง 
 แสนสงสารเจาจีนแผนดินเผง   ถอดกางเกงคางเปลาเขาไมถึง 
 ตองกลับไปพาราทําหนาตึง   ส้ินความหึงหมายหอเพราะพอตา ฯ
  
 
นิยายพื้นเมืองลพบุรี 
 แหลงที่มา หวน พินธุพันธุ เรียบเรียงจากนิทานพื้นบาน, ๒๕๑๕ 
 นิยายพื้นเมืองเรื่องจีนโจรจีนแลนี้ บางคนก็เรียกวา นิยายเขาเจากงจีน และบางคน
ก็เรียกวา นิยายเขาตะเภาลม อยางไรก็ตามนิยายพื้นเมืองลพบุรีที่มีชื่อแตกตางกันไปนี้ มีเน้ือ
เรื่องเหมือนกัน เปนนิยายพื้นเมืองที่เลาตอๆ กันมา กลาวถึงประวัติของตําบลหมูบานและชื่อ
ของภูเขาในเขตลพบุรีทั้งส้ิน จึงนาที่จะนํามากลาวไวดวย เพ่ือใหนิยายเรื่องนี้ยังคงอยูในความ
ทรงจําของชาวลพบุรีและชาวไทยตอไป นิยายดังกลาวมีเลากันมาดังตอไปนี้ 
 นานแสนนานมาแลว เมืองลพบุรีในขณะนั้นยังเปนทะเลอยูและมีฝงทะเลเปนเมือง
ทาคาขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคาขายกับเมืองจีน มีเรือสําเภาหรือเรือตะเภาตามภาษาพื้นเมือง
นั่นเอง นําสินคามาแลกเปลี่ยนคาขายกันประจํา มีพอคามหาเศรษฐีจีนคนหนึ่งซึ่งชาวเมือง
ลพบุรีเรียกกันวา "เจา" ชื่อ "กงจีน" รวมเรียกชื่อวา "เจากงจีน" เปนคนมีเมียมาแลวจํานวนรอย 
แตเม่ือไปคาขายเมืองใด เม่ือพบสาวงามถูกใจตัว ก็มักจะสูขอเปนเมียตนอีก โดยทําพิธีแตงงาน 
มีขบวนขันหมากอยางใหญโตทีเดียว เม่ือเสร็จพิธีก็จะนําภรรยาไปสูเมืองจีนทุกราย 
 ดังน้ันเมื่อนําสินคามาขายยังเมืองลพบุรี ก็ไดพบสาวงามเขาจนได ซึ่งมีชื่อวา "นาง
นงประจันทร" ก็เกิดความรักใคร จึงไดจัดการสูขอและกําหนดวันแตงงานไวดวย โดยจะนํา
ขันหมากและสินสอดทองหมั้นมาจากเมือง พอของนางไดตกลงเพราะเห็นแกเงินและสมบัติ แต
นางนงประจันทรนั้นไมไดเห็นแกเงินและสมบัติ เพราะนางก็มีคนรักอยูแลวดวย 
 ตอมาอีก ๑ ป เต็มๆ ขบวนขันหมากจํานวนรอยๆ ของเจากงจีนก็มาถึงนานน้ําเมือง
ลพบุรี คนรักของนางนงประจันทรจึงแคนใจยิ่งนัก และคนรักของนางก็แปลงกายเปนอะไรก็ได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๖

เสียดวย ดังน้ัน หนุมคนรักของนางจึงแปลงกายเปนจรเขใหญมหึมาคอยหาโอกาสที่จะทําลาย
เรือขันหมากใหจมลงทะเลเสียใหหมด 
 ขณะที่ขบวนเรือขันหมากกําลังแลนเขาสูเมืองลพบุรีนั้น มีเรือลําหนึ่งซึ่งอยูหนา
ขบวน มีลูกเรือเกิดทองเสียขึ้นพรอมกันจึงเรียงแถวกันตามกราบเรือ ถายอุจจาระลงในอาว
ลพบุรีเปนการใหญ สําหรับสถานที่ที่พวกลูกเรือถายอุจจาระในปจจุบันมีชื่อวา "หัวขี้" แตในทาง
ราชการเปลี่ยนชื่อเปน "หวยมูล" หวยมูลนี้อยูทางทิศตะวันตกของเมืองลพบุรี หางจากตัวเมือง
ประมาณ ๓ กิโลเมตร ที่ตรงหวยมีหินคลายกอนอุจจาระเปนจํานวนมาก 
 เมื่อขบวนเรือขันหมากรวมกลุมและแปรขบวนเขาสูลพบุรีนั้น ตอมาสถานที่นั้นได
กลายเปนคลอง ปจจุบันมีชื่อวา "คลองบางขันหมาก" เม่ือเรือใกลจะถึงฝงชายหนุมที่แปลงกาย
เปนจรเขจึงคอยๆ ลอยขึ้นปรากฏกายใหเห็น พวกลูกเรือเห็นเขาจึงเตรียมตัวหนี เผอิญมีลมพัด
มาอยางแรง ขบวนเรือจึงไดลมแลนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของลพบุรี จรเขเกิดความโกรธ
เปนอันมาก จึงกวดขบวนเรือไปอยางรวดเร็ว เม่ือกวดทันก็ใชหางฟาดน้ําแสดงอํานาจ เรือบาง
ลําจึงเอียงจวนจมพวกลูกเรือเห็นมีพ้ืนดินตื้นๆ จึงพากันกระโดดลงไปเพื่อหนีเอาตัวรอด พ้ืนที่ที่
ลูกเรือกระโดดลงไปในปจจุบันนี้เปนเขาเตี้ยๆ มีชื่อวา "เขาจีนโจน" เม่ือพวกลูกเรือกระโดดลง
ไปแลว ก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นไปสูพ้ืนดินที่สูงกวา แลวหยุดชะเงอดูเหตุการณรายที่ผาน
มา สถานที่นี้จึงเรียกวา "เขาจีนแล" ปจจุบันนี้เขาทั้งสองอยูในเขตหวยซับเหล็ก อําเภอเมือง เขา
จีนแลนั้นมีลักษณะคลายคนกําลังยืนเดนจังกา สวนเขาจีนโจนนั้นก็อยูใกลๆ กัน 
 เม่ือจรเขฟาดหางนั้นจึงเกิดคลื่นลูกใหญ ทําใหเรือสําเภาลมกันเปนระนาว เรือ
สําเภาที่ลมนี้ ตอมากลายเปนภูเขาซึ่งมีลักษณะเหมือนเรือสําเภา ชาวบานจึงเรียกวา "เขา
ตะเภา" ปจจุบันอยูในทองที่ตําบลพะเนียด อําเภอโคกสําโรง 
 เม่ือเรือสําเภาลมกันเกือบหมด ส่ิงของที่บรรทุกมาจึงจมบาง ลอยน้ําไปบาง สําหรับ
ผาแพรที่เปนพับๆ นี้ไดลอยไปติดรวมกันอยู ณ ที่หน่ึง ตอมากลายเปนภูเขามีลักษณะเปนชั้นๆ 
คลายผาแพรพับไว ชาวบานจึงเรียกกันวา "เขาพับผา" หรือเรียกวา "เขาหนีบ" เขาพับผาหรือ
เขาหนีบนี้ อยูทางทิศตะวันออกของตัวเมืองลพบุรีราว ๘ กิโลเมตร สวนแกวแหวนเงินทองที่
บรรทุกมาก็ไปจมลงที่บริเวณ "เขาแกว" ซึ่งภูเขาลูกน้ีมีลักษณะเปนหยอมๆ ตั้งอยูอยางโดด
เดี่ยว เขาแกวนี้อยูริมทางเขานิคมลพบุรี และมีวัดคีรีรัตนารามหรือวัดเขาแกวตั้งอยูบนเขาลูกน้ี 
สําหรับตะกราที่ใสของตางๆ มาในเรือก็ลอยไปจมลง ตอมากลายเปนเขาลูกหน่ึงชื่อ "เขา
ตะกรา" มีลักษณะเหมือนตะกราคว่ําอยูติดกับบริเวณอางเก็บน้ําซับเหล็ก และขนมตางก็ลอยไป
ติด ณ ที่ใกลๆ กัน ตอมากลายเปนภูเขามีลักษณะคลายขนมเขงถูกนํ้าแลวขึ้นรา ชาวบาน
เรียกวา "เขาขนมบูด" มีผูเลาวา หินที่ภูเขาลูกน้ี เม่ือหยิบขึ้นดมดูยังมีกลิ่นคลายๆ ขนมที่บูด
แลว 
 สวนนางนงประจันทรยืนดูขบวนเรือขันหมากลมอยูบนฝง ก็เกิดความดีใจที่ไมตอง
เปนเมียของเศรษฐีจีน จึงกระโดดโลดเตนอยางลืมตัว จนพลาดตกลงไปในทะเล บังเอิญนาง
วายน้ําไมเปนจึงจมน้ําตาย  ณ ที่นางนงประจันทรจมน้ําตายนี้ ตอมากลายเปนภูเขา ชาวบาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๗

เรียกวา "เขานงประจันทร" บาง เขานางพระจันทรบาง จนกระทั่งปจจุบันนี้เรียกเพี้ยนกันมา
เปน "เขาวงพระจันทร" 
 สวนจรเขหนุมเม่ือเห็นขบวนเรือขันหมากลมหมดแลวก็วายน้ํามายังฝง แตก็ไดเห็น
คนรักตกน้ําตายจึงเสียใจอยางมาก ประกอบกับเหน่ือยตอการอาละวาดมาดวย จึงถึงกับเปน
ลมและสิ้นใจตาย ตอมากลายเปนภูเขารูปรางเหมือนจรเขนอนสิ้นใจ ชาวบานเรียกวา "เขา
ตะเข" หรือ "เขาจรเข" ซึ่งอยูหางจากเขาตะเภาไปทางทิศเหนือไมมากนัก เขาจรเขและเขา
ตะเภาน้ี ถานั่งรถยนตรไปตามถนนสายโคกสําโรง-ลํานารายณ ก็จะสังเกตเห็นไดชัด คือเขา
ตะเภาอยูทางทิศใตของถนน และเขาจรเขอยูทางทิศเหนือของถนน 
  
นิยายแถบนครสวรรคและสุพรรณบุรี 
 แหลงที่มา พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลําน้ํามะขามเฒา เม่ือ พ.ศ.๒๔๕๑
, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ 
 "มีนิทานเลาเปนเรื่องตามองไลบนบกวา เดิมมีนางคน ๑ บานอยูดอนคา มีผูมาสู
ขอบิดาฝาย ๑ มารดาฝาย ๑ ตางคนตางบอกใหลูกสาวแลวกําหนดจะไปแตงงานอภิเษกที่เขา
พนมเสพที่เมืองนครสวรรค ไปหยุดทําของเลี้ยงมีขนมจีนเปนตนที่เขาแหงหน่ึง ครั้นเมื่อปรากฏ
วาบิดาใหขางหนึ่ง มารดาใหขางหนึ่งเกิดวิวาทกันขึ้น เขานั้นจึงไดชื่อวาเขาวิวาท ภายหลังจึง
กลายเปนชื่อพนมวาด ยังมีหมวกขนมจีนและรอยสุนัขปรากฏอยู นางนั้นไดความคับแคน
รําคาญโกรธขึ้นมา จึงไดตัดนมขวางไป กลายเปนเขานมนาง แลวนางนั้นก็กลับลงมา เห็นน้ํา
ในลําแมน้ํานี้ใสสะอาดดีจึงลงอาบ จึงเรียกวาน้ําสรง ภายหลังกลายไปเปนน้ําทรง แลวนางก็ลง
ไปทางตําบลเดิมบางแลวก็ไปบวชเสีย ที่ซึ่งนางบวชนั้นจึงไดชื่อวาตําบลนางบวช แขวง
สุพรรณบุรี เพราะดอนคาซึ่งเปนเมืองเดิมน้ันก็อยูที่สุพรรณ นิทานนี้ก็อยางเดียวกับตามองไล"  
 
รุมสายสก 
 แหลงที่มา ปยะพร เรียบเรียง “ปางบรรพ” สํานักพิมพเมืองโบราณ 
 ครั้งหน่ึงนานแสนนานมาแลว กัมพูชาประเทศยังเปนทะเลกวางใหญ อาณาเขตติด
แผนดินภูเขาดงเร็ก บรรทัด และเมืองจันทบุรี 
 ณ เมืองภูเขาดงเร็กนั้น มีหญิงสาวใจกลามาก ชื่อ นางจําปา เลี้ยงจรเขตัวหนึ่งชื่อ 
อายทน ไวเปนงานอดิเรก หญิงสาวและจรเขตัวนี้มีความใกลชิดสนิทสนมกันมาก อานทนเปน
ทั้งเพ่ือนและบาวในเวลาเดียวกัน มันทําหนาที่ปกปองคุมภัยใหจําปาเปนอยางดี หามีผูใดกลา
ลองดีเบียดเบียนรังแกใหเจ็บช้ําน้ําใจไม นางจําปาและอานทนดํารงชีพดวยความสงบสุข
เรื่อยมา และยิ่งสุขมากขึ้นเปนเทาทวีคูณเม่ือ เจาราชกุล ราชบุตรหนุมแหงเมืองภูเขาดงเร็กมา
ผูกสมัครรักใครติดพันนางจําปาถึงกับอยูกินดวยกันฉันผัวเมีย(ลับๆ)  
 เรื่องของเรื่องคงไมบังเกิดขึ้น ถาทุกฝายอยูดวยกันอยางเปยมสุข ดังน้ัน ความขมขื่น
จึงจําเปนที่จะตองเขามามีบทบาทบาง พระบิดาของเจาราชกุลไดกิตติศัพทความงาม และเสียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๘

เลาลือถึงกลิ่นผมหอมของราชธิดาแหงเมืองจันทบุรี ก็โปรดใหราชบุตรคนโปรดอภิเษกกับนาง
ผมหอม เจาราชกุลนั้นคงออกจะวานอนสอนงายและมีกตัญูรูคุณ จึงไมปฏิเสธการคลุมถุงชน
ที่พระบิดาจัดการให เม่ือไดกําหนดฤกษอภิเษกก็จัดแจงแตงสําเภารอยหนึ่งนําหนา และอีกรอย
หน่ึงตามหลังออกไปยังเมืองจันทบุรี โดยมีเจาเมืองจันทบุรีและราชธิดา นางผมหอม แตง
สําเภาออกมารอรับระหวางทางเขาเมือง 
 ขาวการอภิเษกครั้งน้ีไมใชเรื่องเล็กๆ ท่ีจะปดบังกันได ที่สุดความก็ถึงหูนางจําปา 
ผูหญิงยามนี้ใครจะฉุดก็ไมอยู ประกอบกับความนอยเนื้อต่ําใจ โกรธ เสียใจระคนความหึงหวง
ความคั่งแคนที่สุมกันเขามา นางจําปาจะหาใครชวย ใครปรึกษาก็ไมมี นอกจากอายทนจรเขที่
เลี้ยงไว จึงเปนหนาที่ของอายทนที่จะตองไปทําลาบขบวนขันหมากเสียใหส้ิน สวนนางจําปาก็ลง
สําเภาอีกลําหนึ่งแอบตามไปดูพฤติการณของอายทนเพื่อใหแนใจเพราะในสภาพเชนนี้แลว จะ
ปกใจเชื่อใครก็ยอมยาก พอดีตามทันเห็นอานทนกําลังเขาหนุนสําเภาของเจาราชกุลจนเรือเสีย
หลักซวนเซ ลูกเรือพากันแตกตื่นหาทางหนีเอาตัวรอด 
 ฝายนางผมหอมและพระบิดา ครั้นเห็นเหตุการณฉุกละหุกก็ส่ังสําเภาถอยกลับไป
คุมเชิงดูอยู แตก็ไมปรากฏวาเรื่องจะคลี่คลายลงดวยดีไดงายๆ นางผมหอมพยายามรวบรวมสต ิ
และพลังใจทั้งหมดทําพิธีบวงสรวงตั้งสัตยาธิษฐานวา แมเจาราชกุลกับนางเปนคูกันจริงๆ แลว 
ถานางรูดผมทิ้งลงในทะเล ขอใหน้ําทะเลจงเหือดแหงเปนผืนแผนดินเสีย อธิษฐานเสร็จก็สยาย
พระเกษารูดทิ้งลงในทะเล ดวยบุญกุศลที่สรางสมกันมาแตปางกอน น้ําทะเลแหงงวดลงในทันที
นั้นเอง สําเภาทั้งหลายตางติดอยูลําละทิศละทาง นานเขาๆ ความเย็นของพื้นน้ํากลับเปนความ
รอนของแผนดิน มากเขาๆ จนอานทนทนตอไปไมไหว จึงขาดใจตายกลายเปน "ภูเขาจรเข" อยู
ที่ตรงน้ันนั่นเอง สวนสําเภาของเจาราชกุลก็กลายเปน "ภูเขาสําเภา" สําเภาของนางผมหอมก็
กลายเปน "ภูเขารุมสายสก" และนางผมหอมก็ไดชื่อวา นางรุมสายสกแตนั้นมา 
 สําหรับสําเภาของนางจําปา แลนตามมาเกยตื้นอยู ณ เมืองมงคลบุรีกลายเปน 
"ภูเขาบันทายนาง" มาจนทุกวันนี้ 
 เจาราชกุลตามไปประหารนางจําปา แทงทองนางแตก ส้ินใจลงดวยมือพระองคเอง 
ณ ที่ซึ่งปจจุบันเรียกวา "ปอดแปด" เมืองศรีโสภณ และตัดศรีษะนางเสียบประจานไว ณ ที่ซึ่ง
ตอมาคือ "ภูเขาสงกะบาล" เมืองศรีโสภณ 
  
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 
 แหลงที่มา ๑. พงศาวดารเมืองปตตานีพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) เรียบเรียง  
 เดิมเมืองแขกเมื่อครั้งยังเปนเมืองปตตานีเมืองเดียว เจาเมืองและภรรยาชื่อมิได
ปรากฏ ไดความวา มีแตบุตรผูชายคนหนึ่งแตยังเล็ก ครั้นอยูมาเจาเมืองปตตานีตายลง ภรรยา
ของพระยาปตตานีก็วาราชการเปนเจาเมืองแทนขึ้น เวลานั้นบานเมือง หรือที่เรียกกันวาเมือง
ปตตานีนั้น ตั้งอยูในตําบลบานมะนา ติดตอกันกับบานโตะโสม บานกะเสะฝายตะวันออกแต
บานพระยาปตตานีเดี๋ยวนี้ หางกันทางประมาณ ๔๐ เสนเศษ ริมทางที่จะไปเมืองยิริง ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๙

ระหวางภรรยาเจาเมืองปตตานีวาการเปนเจาเมืองอยูนั้น สมมุติเรียกกันวา นางพระยาปตตานี 
ศรีตวันกรมการพลเมืองในอาณาเขตเมืองปตตานี ก็อยูในบังคับบัญชานางพระยาปตตานี 
เรียบรอยเหมือนอยางพระยาปตตานีสามีวาการอยูแตกอน นางพระยาปตตานีไดจัดแจงหลอ
ปนทองเหลืองใหญไว ๑ กระบอก ตําบลที่หลอปนนั้น ริมบานกะเสะ กอดวยอิฐเปนรูปโบสถขึ้น
หลังหนึ่ง ๓ หอง มีเฉลียงรอบ แมประธานกวางประมาณ ๖ ศอก ยาวสิ้นตัวเฉลียง ๔ วาเศษ 
เครื่องบนและพื้นในเวลานี้ชํารุดหมดยังเหลือแตฝาผนัง และฝาผนังเฉลียงนั้นกอเปนโคงทั้ง ๔ 
ดาน พ้ืนแมประธานสูงประมาณ ๒ ศอก ที่สุเหรากอดวยอิฐนี้ มลายูในแหลมปตตานีเรียกชื่อวา 
สับเฆ็ด หางจากสับเฆ็ดนี้ไปฝายทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒ เสนเศษ เปนรอบเตาที่
หลอปนดินที่สุกเปนรอยเคาเตาอยู ตนไมและหญาไมไดขึ้น กวางประมาณ ๘ ศอกเศษ 
ส่ีเหลี่ยม พลเมืองในปตตานีไดทราบกันทั่วไปมาจนเดี๋ยวนี้วาเปนที่หลอปน และนายชางผูที่
หลอปน ๓ กระบอกนั้น สืบไดความวาเดิมเปนจีน ชื่อเคี่ยม เขามาตั้งบานเรือนอยูที่บานกะเสะ 
จีนเคี่ยมคนนี้มาไดภรรยามลายู จีนเคี่ยมก็เลยเขาศาสนาเสียดวย พวกมลายูสมมุติเรียกกันวา 
หลิมโตะเคี่ยม ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ และในตําบลบานกะเสะที่หลิมโตะเคี่ยมอยูมากอนนั้น 
พลเมืองที่อยูตอมาจนเดี๋ยวนี้ยังนับถือวาหลิมโตะเคี่ยมวาเปนตนตระกูลของพวกหมูบานนั้น 
และยังกลาวกันอยูเนืองๆ วาเดิมเปนจีน หลิมโตะเคี่ยมนายชางหลอปนนี้มาอยูในเมืองปตตานี
หลายป นองสาวหลิมโตะเคี่ยมชื่อ เกาเนียว ตามมาจากเมืองจีน มาปะหลิมโตะเคี่ยมที่เมือง
ปตตานี อยูเฝาออนวอนใหหลิมโตะเคี่ยมใหละเสียจากเพศมลายูกลับไปเมืองจีน หลิมโตะเคี่ยม
ก็ไมยอมไป เกาเนียวซึ่งเปนนองสาวเฝาแตออนวอนหลิมโตะเคี่ยมมานั้นประมาณหลายป หลิม
โตะเคี่ยมก็ไมยอมไป แข็งอยู เกาเนียวซึ่งเปนนอง มีความเสียใจหลิมโตะเคี่ยมผูพ่ีชาย จึงผูกคอ
ตาย ครั้นเกาเนียวนองสาวผูกคอตายแลว หลิมโตะเคี่ยมผูพ่ี ก็จัดแจงศพเกาเนียวนองสาวฝงไว
ที่ตําบลบานกะเสะ ทําเปนฮองสุยปรากฎอยูตลอดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ พวกจีนก็เลยนับถือวาเปน
ผูหญิงบริสุทธ์ิอยางหนึ่ง เปนคนรักชาติตระกูลอยางหนึ่ง ไดมีการเซนไหวเสมอทุกปมิไดขาดที่
ศพเกาเนียวนี้ 
 และเวลาหลิมโตะเคี่ยมจะหลอปนทองเหลืองใหญ ๓ กระบอกนั้น ไดเทปน ๒ 
กระบอกเสร็จแลว ปนกระบอกที่ ๓ เทไมลง หลิมโตะเคี่ยมนายชางก็ไดทําการเซนไหวบวงสรวง 
และบนบานขึ้นหลายอยาง ปนกระบอกที่ ๓ นั้นก็ยังเทไมลง ในตอนที่สุด หลิมโตะเคี่ยมมี
ความแคนใจ กลาวคําปฏิญาณวา ขอใหเทปนครั้งน้ีลงดีแลว หลิมโตะเคี่ยมยอมเอาชีวิตหลิม
โตะเคี่ยมเซนถวาย ครั้นกลาวคําปฏิญาณเชนนี้แลว เผอิญเทปนลงไดเต็มบริบูรณดี ฝายหลิม
โตะเคี่ยมนายชางก็จัดแจงแตงปน ๒ กระบอกเกลี้ยงเกลาเสร็จแลว เวลาจะลองยิงปน ๑ 
กระบอกนั้น จัดแจงตั้งเครื่องบวงสรวงเซนไหว แลวประจุปนเขาทั้ง ๓ กระบอก ก็จุดปน
กระบอกที่ ๑ และ ๒ เปนลําดับไป ครั้นถึงจะจุดปนกระบอกที่ ๓ หลิมโตะเคี่ยมนายชางก็เขาไป
ยืนตรงปากกระบอกปนแลวกลาวคําวาที่หลิมโตะเคี่ยมไดปฏิญาณไว ถาปนกระบอกนี้เทลงดี
แลวจะเอาชีวิตเปนเครื่องเซนไหวปนนั้น ตรงนี้หลิมโตะเคี่ยมไดปลงใจยอมดังที่ปฏิญาณไวแต
กอน แลวก็บอกใหคนจุดปน พอปนลั่นออกแรงดินหอบพาหลอมโตะเคี่ยมสูญหายไปในเวลา
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นั้น และปนที่นางพระยาปตตานีใหหลิมโตะเคี่ยมเปนนายชางหลอขึ้น ๓ กระบอกนั้น กระบอก
ที่ ๑ ใหชื่อวานาง(ปานัง)ปตตานี กระบอกที่ ๒ ชื่อ ศรีนัครี กระบอกที่ ๓ ชื่อ มหาหลาหลอ อยู
ตอมานางพระยาปตตานีตาย สุลตานในวงศญาติเปนเจาเมืองปตตานีขึ้น" 
 
 
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 
 แหลงที่มา ๒. หนังสือที่ระลึกงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหน่ียว ศาลเจาเลงจูเกียง 
จังหวัดปตตานี, มูลนิธิเทพปูชนียสถาน 
 ลิ้มกอเหน่ียวและลิ้มเตาเคี่ยนกําเนิดในครอบครัวตระกูลลิ้ม เม่ือครั้งยังอยูในวัย
เยาวทั้งสองพ่ีนองไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาการแขนงตางๆ จนเชี่ยวชาญ ลิ้มเตา
เคี่ยน นั้นมีลักษณะทาทางที่ทรนงองอาจ นิสัยใจคอกลาหาญ มีสมัครพรรคพวกติดตาม
มากมาย สวนลิ้มกอเหนี่ยว เปนผูมีอัธยาศัยอันดีงาม มีความกตัญูตอบิดามารดา แต
ขณะเดียวกันก็มีความกลาหาญเด็ดเดี่ยว เม่ือลิ้มเตาเคี่ยนเจริญเติบโตขึ้นและเลาเรียนวิชาการ
ตางๆ จนสําเร็จแลว จึงตอบแทนพระคุณบิดามารดา ดวยการสมัครเขาเปนขาราชการประจํา
อําเภอ หลังจากที่บิดาเสียชีวิตลง ลิ้มเตาเคี่ยนก็จากบานเกิดไปรับราชการอยูที่เมืองจั่วจิว แขวง
มณฑลฮกเกี่ยน ทางบานจึงมีแตลิ้มกอเหน่ียวคอยเฝาปรนนิบัติดูแลมารดา ตลอดเวลาที่ลิ้มเตา
เคี่ยนรับราชการอยูนั้น เปนผูมีความยิติธรรม น้ําใจโอบออมอารีเปนที่รักใครนับถือของ
ชาวบานโดยทั่วไป จนเปนสาเหตุกอใหเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นในเหลาบรรดาขุนนางผูมีจิตใจ
ชั่วราย 
 ในชวงที่ลิ้มเตาเคี่ยนรับราชการอยูนั้น ปรากฏมีโจรสลัดเปนจํานวนมากออกปลน
บานเรือนราษฎรตามชายฝงทะเลอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโจรสลัดชาวญี่ปุนซึ่ง
สรางความเดือดรอนใหกับราษฎรเปนอันมาก ครั้นโจรสลัดชาวญี่ปุนกําเริบเสิบสานหนักขึ้น
โดยระดมพลเขาโจมตีเมืองตามชายฝงทะเลอยางรุนแรง ทางเมืองหลวงทราบเรื่องจึงไดแตง
ขุนพลคุมทัพเรือไปทําการปราบปรามโจรสลัดชาวญี่ปุนอยางเด็ดขาด ระหวางนี้ลิ้มเตาเคี่ยนได
ถูกขุนนางผูพยาบาทมาดรายถือโอกาสใสความวา ลิ้มเตาเคี่ยนสมทบกับโจรสลัดชาวญี่ปุน มี
การซองสุมกําลังคนและอาวุธ คิดทําการกบฎกอความวุนวาย ลิ้มเตาเคี่ยนจึงถูกทางการ
ประกาศจับตัวตองหลบหนีออกนอกประเทศโดยชักชวนสมัครพรรคพวกที่มีอยูนําเรือ ๓๐ ลํา
ออกทะเล มุงหนาไปยังเกาะไตหวัน 
 ตามความในจดหมายเหตุราชวงศหมิง เลมที่ ๓๒๓ "ประวัติเมืองกีลุง" (ไตหวันใน
ปจจุบัน) กลาววา เม่ือปลายปเกียเจ็ง ตรงกับป พ.ศ.๒๑๐๙ หลังจากทางการจีนไดทําการ
ปราบปรามโจรสลัดณี่ปุนเรียบรอยแลว ลิ้มเตาเคี่ยนกับพรรคพวกไดหลบหนีไปอาศัยอยูที่เกาะ
ไตหวัน แตก็ไมกลาอยูที่ไตหวันตลอดไป เน่ืองจากเกรงวาทางการจีนจะสงกองทัพออกติดตาม 
อีกทั้งยังถูกโจรสลัดรบกวนอยูเสมอ จึงไดนําสมัครพรรคพวกเดินทางตอไปยังเกาะลูซอน 
ในขณะที่เขาสูเกาะลูซอนหรือฟลิปปนส ลิ้มเตาเคี่ยนเขาปะทะกับกองเรือของเสปนที่นอก
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ชายฝงเกาะลูซอน และไดทําลายเรือรบของสเปนเสียหายยอยยับไปหลายลํา แตภายหลังขาด
เสบียงอาหารจึงตองลาถอย จากนั้นลิ้มเตาเคี่ยนไดเดินทางตอไปยังเวียดนาม และเขาสูปตตานี
ในที่สุด บางตํานานก็เลาวา ลิ้มเตาเคี่ยนเมื่อมาอาศัยอยูที่เกาะไตหวัน ไดเปลี่ยนอาชีพเปน
พอคาและนําสินคาจากประเทศจีนบรรทุกใสเรือสําเภามาขายยังประเทศไทย ทาเรือสุดทายที่
เดินทางไปคาขายคือ ทาเรือกรือเซะ (ปจจุบันคือ บานกรือเซะ ตําบลหยงลุโละ อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี) 
 ลิ้มเตาเคี่ยนและพรรคพวกเมื่อเดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานยังปตตานี ไดมีโอกาสเขา
เฝาเจาเมืองและพระธิดา ลิ้มเตาเคี่ยนนั้นเปนชายหนุมรูปงาม มีความรูความสามารถใน
ศิลปวิทยาการแขนงตางๆ หลายดาน เปนที่พึงพอใจของเจาเมืองและพระธิดาอยางยิ่ง 
ขณะเดียวกันลิ้มเตาเคี่ยนเองก็นิยมชมชอบในความงามของพระธิดา 
 ในที่สุดลิ้มเตาเคี่ยนจึงยอมเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลาม เพ่ือที่จะไดเขา
พิธีแตงงานกับพระธิดาเจาเมือง บรรดาสมัครพรรคพวกที่ตดิตามมาก็หันไปยอมรับนับถือ
ศาสนาอิสลามเชนเดียวกับลิ้มเตาเคี่ยน และมิไดมีขาวคราวสงกลับไปเมืองจีนอีกเลย 
 เม่ือลิ้มเตาเคี่ยนจากถิ่นฐานบานเดิมมาอาศัยอยูที่เมืองปตตานีเปนเวลาชานาน 
ไมไดสงขาวคราวไปใหมารดาและนองสาวทราบ ทําใหมารดาผูอยูในวัยชรามากแลวมีความ
หวงใย ไมรูวาบุตรชายเปนตายรายดีอยางไร แลวนางก็มักลมปวยอยูเสมอๆ ลิ้มกอเหนี่ยว เฝา
ปรนนิบัติมารดาจนอาการปวยหายเปนปกติ ดวยความที่เปนคนกตัญูกตเวที จึงขออนุญาต
มารดาอาสาติดตามหาพี่ชายใหกลับบาน แตมารดาไมอนุญาตเพราะเกรงวาจะตองไดรับความ
ลําบากและเสี่ยงอันตราย แตในที่สุดทนตอคําออนวอนที่มีเหตุผลของลิ้มกอเหน่ียวไมได จึง
ยินยอมใหไป ลิ้มกอเหน่ียวจัดแจงสัมภาระเครื่องเดินทางเสร็จเรียบรอยแลวชักชวนบรรดาญาติ
สนิทติดตามไปดวยหลายคน ในวันออกเดินทางมารดาและญาติมิตรมารวมกันสงนางกันอยาง
มากมายทุกคนซาบซึ้งในความกตัญูของลิ้มกอเหนี่ยวไดร่ําลามารดาดวยสัจจวาจาวา หากแม
พ่ีชายไมยอมกลับมาหามารดาแลว จะไมขอมีชีวิตอยูอีกตอไป พรอมกับอวยพรใหมารดาจงมี
ความสุข และสั่งเสียญาติพ่ีนองใหชวยกันปรนนิบัติมารดาของตนอยางดี 
 ลิ้มกอเหน่ียวและบรรดาญาติสนิท นําเรือออกเดินทางรอนแรมนับเปนเวลาหลาย
เดือน จนกระทั่งมาถึงเมืองปตตานี ไดทอดสมอจอดเรือไวที่ชายฝงทะเล พาญาติสนิทเดิน
ทางเขาไปในเมืองเที่ยวสอบถามชาวบานไดความวา ลิ้มเตาเคี่ยนยังมีชีวิตอยู อีกทั้งไดดิบไดดี
เปนใหญอยูที่นี่ ทุกคนตางมีความปติยินดีอยางยิ่ง ครั้นเมื่อพบปะกับพี่ชายแลว ลิ้มกอเหน่ียวจึง
เลาความประสงคที่ไดเดินทางติดตามมาในครั้งน้ีวา พ่ีชายไดทอดทิ้งมารดาและนองจากบาน
มาอยูแดนไกลเชนนี้เปนการไมสมควร หากพี่กลับไปจะไดอยูใกลชิดมารดากอนที่ทานจะ
ส้ินบุญลงไป ทางดานลิ้มเตาเคี่ยนนั้นคิดตรึกตรองแลววา ถาตองกลับไปในชวงเวลานี้ก็เทากับ
เปนการสรางความยุงยากลําบากใหเกิดขึ้น เน่ืองจากทางการจีนยังไมประกาศใหอภัยโทษแก
ตน อีกทั้งฐานะความเปนอยูที่ปตตานีก็มีความสุขสบายไมตองเดินทางเรรอนพเนจรอีก จึง
กลาวแกนองสาววา พ่ีนั้นไมเคยคิดจะเปนผูเนรคุณทอดทิ้งมารดาและนองสาว แตเพราะเหตุวา
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ยังถูกทางการจีนกลาวโทษวาเปนโจรสลัด จําเปนตองพลัดพรากจากบานเมืองมาอาศัยอยูที่นี่ 
ไมมีโอกาสกลับไปทดแทนบุญคุณมารดาได และยังมีหนาที่ภารกิจตองกอสรางมัสยิดใหสําเร็จ 
จึงไมอาจกลับไปเมืองจีนได หลังจากนั้นลิ้มเตาเคี่ยนก็จัดแจงสัมภาระและสิ่งของอันมีคา
มากมายเพื่อใหนองสาวนํากลับไปฝากมารดาและญาติพ่ีนอง ลิ้มกอเหน่ียวจึงขอพักอยูที่
ปตตานีชั่วคราว เพ่ือที่จะหาโอกาสออนวอนพี่ชายใหกลับเมืองจีนอีกครั้ง 
 ขณะนั้นเจาเมืองปตตานีถึงแกอนิจกรรมลงดวยความชรา และไมมีพระราชโอรสที่
จะสืบราชบัลลังคตอ กอนที่จะมีการแตงผูใดขึ้นครองเมือง เหตุการณรายแรงก็เกิดขึ้น คือ มี
การแยงชิงอํานาจกันระหวางพระราชวงศกลุมตางๆ ของเจาเมือง ลิ้มเตาเคี่ยนและบรรดาผู
ภักดีตอเจาเมืองไดเขาตอสูกับพวกกบฎอยางเต็มความสามารถ ลิ้มกอเหนี่ยวนั้นเกรงวาพี่ชาย
จะไดรับอันตราย จึงเส่ียงชีวิตเขาชวยเหลือพ่ีชายอยางหาวหาญ จนพวกกบฎแตกพายหนไีป ลิม้
กอเหนี่ยวเห็นวาเมืองปตตานีมีความยุงยากเกิดขึ้น จึงรบเราใหพ่ีชายรีบกลับเมืองจีนโดยเร็ว 
ลิ้มเตาเคี่ยนไดปฏิเสธคําออนวอนของนองสาว ทําใหลิ้มกอเหนี่ยวมีความเสียใจเปนยิ่งนัก จึง
ไดทําอัตวินิบาตกรรมโดยการผูกคอตายใตตนมะมวงหิมพานต เมื่อลิ้มเตาเคี่ยนทราบขาวก็มี
เศราสลดเสียใจเปนยิ่งนัก และไดจัดการปลงศพตามประเพณีอยางสมเกียรติ สรางเปนฮวงซุย
ปรากฏมาจนตราบเทาทุกวันนี้ สวนผูที่ติดตามลิ้มกอเหนี่ยวมาก็ไมคิดจะกลับไปเมืองจีนอีก 
นายทายเรือของลิ้มกอเหนี่ยวชื่อ จูกง ผูใจเด็ดไดตั้งปณิธานไววาตราบใดที่ลิ้มเตาเคี่ยนไมยอม
ตามตนกลับไป ตนก็จะขอเฝารอจนกวาจะสิ้นชีวิต ภายหลังเรือจม จูกงตายพรอมกับเรือลํานั้น
ตามที่ไดตั้งคําสัตยไว ปจจุบันในศาลเจายังมีแผนปายจารึกนามของจูกงไวสักการะบูชา ตาม
ตํานานกลาววา เรือสําเภาที่ลิ้มกอเหน่ียวนํามามีอยู ๙ ลํา เม่ือขาดการดูแลเรือไดจมน้ําทะเล
หมด เหลือแตเสากระโดงที่ทําดวยสน ๙ ตน เลยเรียกสถานที่ตรงนั้นวา รูสมิแล หรือสนเกาตน 
บางตํานานก็วา เหตุที่ชื่อเชนนั้นก็เพราะ ผูที่ติดตามมากับลิ้มกอเหนี่ยวในครั้งน้ันลมปวยตาย
ไป ๙ คน ฝงศพไวที่นั่น โดยตัดตนสนปกไวทําเปนเครื่องหมาย 
 ครั้นเมื่อทางฝายเจาเมืองปตตานีปราบกบฎราบคาบสงบแลว บรรดาขาราชการชั้น
ผูใหญจึงประชุมเลือกผูครองเมืองตอไป สุดทายตกลงพรอมใจกันเลือกบุตรีของเจาเมืองเปน
นางพญาครองเมืองสืบไป ในระหวางที่นางพญาครองเมืองไดทํานุบํารุงบานเมืองอาณา
ประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข นางพญาไดหมอบหมายใหลิ้มเตาเคี่ยนเปนนายชางควบคุมการ
กอสรางมัสยิด โดยเปนมัสยิดกอดวยอิฐมีจํานวนสามหอง และมีเฉลียงรอบกวาง ๒ วา ยาว ๕ 
วา ฝาผนังเฉลียงมีลักษณะโคงทั้งส่ีดาน พ้ืนเฉลียงสูง ๒ ศอก ขณะสรางถึงคานบนและจะสราง
โดมก็ปรากฏการณขึ้นที่มัสยิด ไดถูกอัสนีบาตทําลายเสียหายถึงสามครั้ง สรางความมหัศจรรย
ประหลาดใจใหลิ้มเตาเคี่ยน จึงคิดวาตนชรอยมีความอกตัญูไมรูคุณมารดา และทําให
นองสาวที่ติดตามมาตองเสียชีวิต เทพยดาฟาดินจึงลงโทษตน ลิ้มเตาเคี่ยนจึงเลิกลมความคิดที่
จะสรางมัสยิดอีกตอไป และปลอยใหรกรางมาจนตราบเทาทุกวันนี้ ตอมาลิ้มเตาเคี่ยนหลอปน
ใหญขึ้นถวายนางพญาไวสําหรับปองกันเมือง ปนที่หลอมีสามกระบอก ชื่อปนนางพญาตานี 
ยาว ๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้วกึ่ง กระสุน ๑๑ นิ้ว ปนศรีนัครี และปนมหาหลาลอ เม่ือหลอปน
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เสร็จเรียบรอยจึงบรรจุดินปนทําการทดลองยิง มีอยูกระบอกหนึ่งจุดชนวนแลวไมลั่น แมจะ
พยายามอยูหลายครั้งก็ไมสําเร็จ ลิ้มเตาเคี่ยนเห็นเปนอัศจรรยจึงไดลงมือจุดเอง ปรากฏวาปน
แตกระเบิดถูกตัวลิ้มเตาเคี่ยนถึงกับส้ินบุญวาสนาในบัดนั้น ปจจุบันที่หมูบานกรือเซะหางจาก
มัสยิดโบราณไปทางทิศตะวันออก ยังมีสถานที่หลอปนดังกลาว สวนที่ฝงศพของลิ้มเตาเคี่ย
นบางทานกลาววาอยูที่สุสานเกากูโบรตันหยงลุโละ 
 ตอมาเลากันวา ลิ้มกอเหน่ียวไดสําแดงความศักดิ์สิทธ์ิเปนที่ประจักษแกชาวเรือ 
และประชาชนผูสัญจรไปมาในแถบถิ่นนั้นเสมอ จนเปนที่เล่ืองลือกันทั่วไป กิตติศัพทอภินิหาร
ของล้ิมกอเหน่ียวเปนเหตุใหประชาชนผูเลื่อมใสสละทุนทรัพยสรางศาลขึ้นที่หมูบานกรือเซะ 
และสรางรูปจําลองลิ้มกอเหน่ียวไวเพ่ือสักการะบูชา โดยทําพิธีอัญเชิญวิญญาณของลิ้มกอ
เหน่ียวมาสิงสถิตยในรูปจําลองนั้นพรอมกับขนานนามวา "เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว" ปรากฏวามี
ผูคนหลั่งไหลไปกราบไหวกันมากมาย บางก็มีเรื่องเดือดรอนไปบนบานใหเจาแมชวยเหลือ บาง
กราบไหวขอใหทํามาคาขายเจริญ เม่ือบนบานแลวตางก็บังเกิดผลตามความปรารถนาทุกคน 
จึงทําใหความศักดิ์สิทธ์ิของเจาแมลิ้มกอเหน่ียวยิ่งแผไพศาลออกไปยังเมืองอื่นๆ  
 
คุณปูศรีราชา 
 แหลงที่มา นายเหิร ออนอุระ, ชาวบานเขายี่สาร ผูเลา 
 แสดงใหเห็นภาพการเขามาตั้งถ่ินฐานของกลุมคนจีนที่แลนเรือสําเภาเขามาในแถบ
นี้อยางชัดเจน  เลากันวาพอปูศรีราชาอยูในกลุมคนจีนที่ลองเรือสําเภามาคาขาย โดยมากัน
สามคนพี่นอง พ่ีคนโตชื่อวา จีนขาว คนรองชื่อวา จีนขาน สวนคนสุดทองชื่อวา จีนกู เม่ือสามพี่
นองแลนเรือมาจนถึงบริเวณเขายี่สารซึ่งในอดีตติดกับทะเล เรือสําเภาไดพุงชนเขาจนเรือแตกพี่
นองสามคนพลัดพรากจากกัน พ่ีคนโตที่ชื่อจีนเคราไปอยูที่ เขาตะเครา คนรองคือจีนขานอยูที่ 
เขายี่สาร สวนนองคนเล็กหรือจีนกูไดไปอยูที่ เขาอีโก ทั้งสามพี่นองไดตั้งบานเรือนอยูในที่ตาง 
ๆ ทําใหเกิดเปนหมูบานอยูสืบตอกันมาจนทุกวันนี้ ชาวบานเชื่อวาตํานานนี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
จริง พ่ีนองทั้งสามคนก็ยังติดตอถึงกันและพอปูศรีราชาคือบรรพบุรุษของพวกตนนั่นเอง 
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