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บทท่ี 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสาํคัญ  

 ความเช่ือเรื่องโลกหลังความตาย จัดวาเปนสิง่ที่อยูคูกับมนุษยมาเน่ินนานต้ังแตยุคสมัยกอน

ประวัติศาสตร ดังเชนมหีลกัฐานวามนุษยนีแอนเดอธัลในยุคกอนประวัติศาสตร มีการฝงศพหรือมีความเช่ือใน

อํานาจเหนือธรรมชาติ(Supernatural Power) มีพิธีฝงศพอยางต้ังใจ จัดวางศพอยางเปนระเบียบ และใส

สิ่งของเครื่องใชตางๆ ลงไปในหลุมฝงศพดวย (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2551 : 247)  

ในสมัยประวัติศาสตรก็มีการอธิบายคําถามวาคนเราจะไปไหนหลงัจากตายไปแลว ซึ่งสามารถพบไดใน

หลายวัฒนธรรมของหลายสงัคมในแตละมุมโลก เชนพิธีกรรมทํามมัมี่ของชาวอียิปตและชาวอินคา ที่พยายาม

อธิบายวาวิญญาณผูลวงลับน้ันจะเดินทางไปยังปรภพ และจะกลับมายังรางของตนเองในอนาคตกาล จงึตองมี

การเกบ็รกัษารางของบุคคลสําคัญเอาไวดวยวิธีการทํามัมมี่ (คเชนทร กองพลิา, ม.ป.ป.) ความเช่ือเรื่องความ

ตายของชาวยุโรปเหนือ วาจะมีเทวทูตของโอดิน เทพเจาสงูสุดที่พวกเขานับถือมารับดวงวิญญาณของผูตายใน

การตอสูไปยังแดนสวรรค เพื่อเตรียมรบกบัอสูรรายในวันสิน้โลก (พัณณิดา ภูมิวัฒน, 2548 : 202) ความเช่ือ

เรื่องเกิดใหมในภพภูมิอื่นๆ ของศาสนาพทุธ ที่เช่ือวาคนเราเมื่อเสียชีวิตไปแลวจะไปเกิดในภพใหมตามแตบญุ

และบาปที่เคยกระทําเมื่อมีชีวิต หากทําความดีจะเกิดในภพภูมิที่ดีหลังจากเสียชีวิต หากทําช่ัวก็จะไปเกิดใหม

ในภพที่ไมดี ฯลฯ (ธมฺมวฑฺโฒภิกขุ, 2542 : 6 - 10) 

 ในสังคมไทยเองกม็ีความเช่ือในเรื่องโลกหลังความตายเชนกนั เน่ืองจากความเช่ือของคนในสงัคมไทย

น้ันรับอทิธิพลจากความเช่ือเรื่องผีในธรรมชาติ และวิญญาณบรรพบรุุษ ผนวกรวมกับศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

และพระพุทธศาสนาทีเ่ขามาจากชาวอินเดียผานเสนทางการคาขาย ที่มาผสมกลมกลืนกัน (สุวรรณ สุวรณณ

เวโช, 2546 : 1 - 2)  ทําใหมีความเช่ือเรื่องตายแลวเกิดใหม หรือเรื่องชาติภพตางๆ ปรากฏอยูในสังคมไทยมา

นานต้ังแตโบราณ เชนในยุคสุโขทัยก็มีวรรณกรรมซึ่งเกี่ยวของกับเรือ่งชาติภพและโลกหลงัความตายอยางไตร

ภูมิพระรวงปรากฏอยู และในวรรณกรรมเรื่องดังกลาวไดสงผลใหสงัคมไทยในยุคสมัยหลังจากน้ันอยูในชุด

ความรูจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ กลาวคือเช่ือวาเมื่อมนุษยหรือสัตวตายลง ดวงวิญญาณจะไปเกิดในภพภูมิ

ตางๆ ตามแตกรรมทีส่ั่งสมเอาไวเมื่อครั้งมีชีวิตซึ่งแบงภพภูมติางๆ ออกเปนสามภพใหญๆ  คือกามภูมิ หรือภพ

ภูมิของสิ่งมีชีวิตที่ยังยินดีในกาม ซึง่แบงออกเปนนรก โลกของเปรต โลกของอสุรกาย โลกของมนุษยกบัสัตว
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เดรัจฉาน และสวรรค รูปภูมิ หรือภพภูมิของพรหมไมยินดีในกามและยังมรีูปราง และ อรปูภูมิ หรือภูมิของ

พรหมไมยินดีในกาม และไมมีรปูราง (ลิไท, (ม.ป.ป.) 2525 : 3 - 6) 

จากตัวอยางที่ยกมาขางตน จะเห็นไดวามนุษยในหลากหลายกลุมวัฒนธรรมมีความเช่ือในเรือ่งของ

โลกหนา แมวารูปแบบความเช่ือและรายละเอียดของความเช่ือในเรื่องดังกลาวจะตางกันออกไป (ยศ สันต

สมบัติ, 2556 : 284) แตก็มีจุดรวมกันคือพวกเขาไดสรางความเช่ือข้ึนมาวาความตายไมใชจุดสิ้นสุดที่แทจรงิ

ของชีวิต หากแตเปนการเปลี่ยนผานจากความเปนมนุษยทีม่ีชีวิต ไปสูอีกสภาวะหน่ึงที่ไมใชมนุษยหรือไปสูอีก

โลกหน่ึง น่ันคือโลกหลงัความตาย (ปรานี วงษเทศ, 2534 : 6) น่ันเปนสาเหตุใหเกิดพิธีกรรมอันเน่ืองดวยความ

ตาย เชน พิธีศพหรือพิธีกรรมอุทิศสวนกุศลใหผูลวงลบั และทําใหเกิดผูมีสถานภาพพิเศษในสงัคม ซึ่งทําหนาที่

ประกอบพิธีกรรม ติดตอกับอํานาจศักด์ิสทิธ์ิ หรือโลกหลงัความตาย ในรูปแบบของคนกลาง เชนคนทรง 

(Shaman) และพระ (Priest) (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 286) ซึ่งความเช่ือเรื่องโลกหลังความตายในโลกทัศน

ของคนไทย อันสะทอนใหเห็นผานวรรณคดีตางๆ เชนไตรภูมิพระรวง หรอืรามเกียรต์ิน้ัน จะเช่ือกันวาดวง

วิญญาณของผูเสียชีวิต จะไปเกิดในชาติใหมยังภพภูมิตางๆ ซึ่งการศึกษาช้ินน้ีจะเรียกโลกทัศนเกี่ยวกับโลกหลัง

ความตายแบบดังกลาววา “ความเช่ือเรื่องชาติภพ” 

แมปจจุบันความเช่ือเรือ่งวิทยาศาสตรจะเขามามบีทบาทกบัสังคมแทนความเช่ือเรือ่งศาสนาและไสย

ศาสตร แตความเช่ือเรื่องโลกหลังความตายในสงัคมไทยกยั็งไมสิ้นสุดลงหรือจางหายไป เพราะเราก็ยังพบวา

เมื่อมผีูเสียชีวิต กจ็ะมีการประกอบพิธีศพและทําบญุอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลบั ซึ่งสะทอนใหเห็นวาความเช่ือ

เรื่องโลกหลังความตายก็ยังคงอยูในสงัคมไทย และมีอิทธิพลตอชีวิตของคนเราอยูไมนอย 

 นอกจากน้ีเรายังอาจพบลัทธิความเช่ือใหมๆ  ในสงัคมเมืองของประเทศไทยยุคปจจุบัน ที่ไดอธิบายถึง

เรื่องโลกหลังความตายวามีสภาพเปนอยางไรไดอยางนาเช่ือถือ และกลาวอางวาเจาลทัธิหรอืผูนําทางจิต

วิญญาณของตนสามารถพาคนไปยังโลกหลังความตายที่ดีได อาทิเชนลัทธิธรรมกาย ซึ่งมีคําสอนอยูในกรอบ

ของจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ แตเนนไปทีก่ามภูมิเปนสําคัญ โดยอางวาผูนําลทัธิสามารถสื่อสารกับผูอยูในภพ

ภูมิอื่นในกามภูมิ เชนเทวดา เปรต หรอืสัตวนรก คําสอนของลัทธิมุงเนนใหคนละเวนการทําความช่ัวที่พุทธ

ศาสนาบัญญัติ และทําความดีดวยการบรจิาคเงินใหทางธรรมกาย ตลอดจนสนับสนุนกจิกรรมตางๆเพื่อจะได

ข้ึนสวรรคหลงัจากสิ้นชีวิตโดยย่ิงบริจาคเงินมากเทาไรก็จะไดข้ึนไปยังสวรรคช้ันที่สงูมากข้ึนเทาน้ัน ดังปรากฏ

วามีคําสอนในลัทธิวา “บรจิาคมาก ไดบญุมาก ลําบากมาก ย่ิงตองบรจิาคเงินทําบุญใหมาก แลวบุญจะกลับมา

เปนเงินมากมายหลายเทานัก” (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2555 : ออนไลน) หรือลัทธิบานสวนพีรามิด ที่มีคํา

สอนเกี่ยวกับกฎแหงกรรมแบบพทุธศาสนา แตเพิ่มความเช่ือที่วาผูนําลัทธิเปนราชินีจากอียิปตกลบัชาติมาเกิด 
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มีพลงัอํานาจในการแกกรรมของผูอื่นที่ศรัทธาในตัวเจาลัทธิ และสามารถเปนสื่อกลางในการติดตอกับ

พระพุทธเจา และเทวดาตางๆ เชน ทาวเวสสุวรรณซึ่งหากศรัทธาในตัวเจาลัทธิจะสามารถพนจากความทกุขใน

ชาติปจจบุัน และไปสูสุคติในภพหนาได ฯลฯ (คุณตัวเล็ก, 2554 และ Marsmag, 2557)อีกทัง้ยังมีบุคคล

จํานวนไมนอยที่ถูกเคารพนับถือวาสามารถหย่ังรูภพชาติของผูอื่น อันเปนปจจัยที่ทําใหเกิดผลกรรมทําใหชีวิต

เปนดังปจจุบันได เชนแมชีทศพร ซึ่งเช่ือกันวาน่ังสมาธิจนบรรลุญาณวิเศษ สามารถหย่ังรูกรรมในอดีตชาติและ

ปจจุบันชาติของผูอื่นได (บูรพา ผดุงไทย , 2548: 34 - 52)ฯลฯ 

จากที่กลาวมาจะพบวาทัง้ลทัธิและบุคคลตางๆ ในสังคมเมอืงของประเทศไทยที่ไดกลาวถึงขางตนน้ัน 

เปนทีรู่จกัและนับถือของคนจํานวนมากเพราะวาแตละลัทธิหรือบุคคล ลวนแลวแตมีฐานมาจากความเช่ือเรือ่ง

ภพภูมิตางๆ และการเกิดใหม อันเปนความเช่ือทีป่รากฏอยูในสังคมไทยมาชานาน โดยสามารถหย่ังรูถึงชาติภพ

ที่เคยเปนมาของตน และรบัประกันไดวาเมื่อตายจากโลกน้ีไปแลวจะเกิดในขาติภพที่ดีหากกระทําสิง่ตางๆ ตาม

คําแนะนํา เชนบริจาคทาน หรือมีศรัทธาตอสิง่ศักด์ิสทิธ์ิคนในสังคมจึงตองยกยองคนที่มีความสามารถดังกลาว 

อันเปนความสามารถพเิศษที่ตนไมมี ทําใหคนที่กลาวอางวารูเห็นในอดีตชาติของผูอื่นน้ันมีสถานภาพสงูใน

สายตาของคนในสงัคม 

 ขอสันนิษฐานดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดขอสงัเกตวาถาหากเปนสังคมที่คนในสังคมมีความสามารถจํา

อดีตชาติไดดวยตนเองน้ัน จะมีลกัษณะสังคมเปนอยางไร และจะมีวิธีคิด วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือตางๆ 

เหมอืนกับคนในสังคมเมืองไทยยุคปจจุบันหรือไม และทําใหผูวิจัยยอนรําลึกถึงชุมชนตําบลตะครอ อันเปน

ชุมชนตนตระกูลสายมารดาของตนเอง ซึ่งเปนชุมชนที่ถูกศึกษาและเปนที่ยอมรับจากนักปรจิตวิทยา 

(Parapsychologist) คือผูศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณเหนือธรรมชาติทีม่นุษยสามารถกระทําไดดวยอํานาจจิต

ของตน (Paranormal Ability) วาเปนชุมชนที่มีการจาํอดีตชาติไดของเด็กนับรอยคน นับเปนจํานวนที่

มากกวาที่พบในชุมชนอื่น โดยเด็กทีอ่ยูในชวงวัยที่สามารถพูดไดแลว จะกลาวอางวาตนเปนคนที่ตายไปใน

ชุมชน หรืออาจเปนคนนอกชุมชนในบางครั้ง และบอกถึงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับผูตายไดอยางชัดเจน 

แมวาบางครั้งครอบครัวเด็กจะไมมปีฏิสัมพันธใดๆ กับผูตายมากอน ตลอดจนมีแผลเปนหรือปานที่เดียวกบั

ผูตายที่ถูกกลาวอาง ซ้ํายังลวงรูถึงความลบับางอยางทีม่ีแตผูตายเทาน้ันที่รู เชนทีซ่อนสมบัติ ลกัษณะบานเกา

ของผูตายกอนที่จะมีการปลูกสรางใหม คําพูดสดุทายกับคนสําคัญกอนเสียชีวิต หรือประสบการณในขณะกําลัง

เสียชีวิต และกรณีน้ีเคยเปนทีส่นใจจากคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอรจเินีย ซึ่งมกีารศึกษาขอมลูในชุมชนเพื่อ

ประกอบการวิจัยดานปรจิตวิทยาต้ังแต พ.ศ 2544 (ธวัชชัย ขําชะยันจะ , 2552 : 70) 
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 ผูวิจัยจงึมีความสนใจศึกษาสถานภาพในชุมชนของผูจําอดีตชาติได ตลอดจนพิธีกรรมตางๆ รวมไปถึง

พิธีกรรมเกี่ยวกบัความตายและโลกหลงัความตาย ซึ่งเปนสิง่สะทอนโลกทัศนของคนในชุมชน และโลกทัศนของ

คนในชุมชนน้ันจะเปนสิ่งหน่ึงทีก่ําหนดวิถีชีวิต ธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของผูคนในชุมชนไดโดยจะทิง้

ประเด็นการพิสจูนวาความเช่ือดังกลาวเปนจรงิหรือเท็จ เพียงแตจะมองในมุมของนักมานุษยวิทยาที่มีความ

สนใจในสงัคมและวัฒนธรรมเทาน้ัน  

กรอบแนวคิดที่ใชประกอบการศึกษาน้ันจะเปนกรอบแนวคิดโครงสราง –หนาที่นิยม(Structural - 

Functionalism) เพื่อนํามาใชศึกษาบทบาทของความเช่ือเรือ่งชาติภพ และการกลับมาเกิดใหมในชุมชนวา

สงผลใหเกิดผลกระทบใดตอชุมชนบาง มากหรือนอยเพียงใด โดยจะมุงเนนไปที่ความเช่ือและพิธีกรรมตางๆ ที่

เกี่ยวของกบัความตายและโลกหลงัความตายเปนพเิศษ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเปนมา และอิทธิพลของความเช่ือเรือ่งชาติภพ และการจําอดีตชาติ ในบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมของสงัคมไทย 

2. เพื่อศึกษาแบบแผนความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย โลกหลังความตายและการจําอดีตชาติได

ของชุมชนหมูที่ 8 หมูที่ 13 และหมูที่ 14.ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค โดยใช

กรณีศึกษาจากผูจําอดีตชาติไดในชุมชนน้ี 

3. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของ ความเช่ือวามผีลกระทบตอชุมชนหมูที่ 8 หมูที่ 13 และหมูที่ 14.ตําบล

ตะครอ อําเภอไพศาลี จงัหวัดนครสวรรค 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับชาติภพในไทยโดยเนนไปศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเปนอยู และโลกทัศน

เกี่ยวกับโลกหลงัความตาย ของผูอยูในชุมชนบานตะครอ เพื่อใหเห็นถึงความเช่ือเรื่องการจําอดีตชาติในชุมชน

น้ี พิธีกรรมอันเน่ืองดวยความตายของคนในชุมชน 

สถานท่ีท่ีจะทําการศึกษา  

 หมูที่ 8 หมู 13 และหมูที่ 14 ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จงัหวัดนครสวรรค 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

1. ไดรับความรู ความเขาใจตอความเช่ือเรื่องชาติภพ ที่มีตอสงัคมหน่ึงๆ และสามารถเปรียบเทียบกบั

กรณีใกลเคียงกันในทองทีอ่ื่นๆ ได 

2. เขาใจวิธีคิด ความเช่ือเกี่ยวกับโลกหลังความตาย และพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายในสงัคมไทยมากข้ึน 

นิยามศัพท 

“การจําอดีตชาติ” ตามนิยามของธวัชชัย ขําชะยันจะ (2552) หมายถึงการทีเ่ด็กสามารถจําอดีตชาติไดและ

สามารถเลาเรื่องในอดีตของตน โดยไมตองผานพิธีกรรม หรือกระบวนการใดๆ มากอน อีกทัง้มีความสมัพันธ

ของคําพูดและการแสดงออก(Statesment&Bahavior) ความผิดปกติต้ังแตแรกเกิด(Birth Defect) รอย

แผลเปน ปาน หรือตําหนิที่มีมาแตเกิด(Birth Marks)คลายคลึงกบัผูที่ตัวเด็กอางวากลับชาติมาเกิด 

“การระลึกชาติ” ตามนิยามของธวัชชัย ขําชะยันจะ (2552)  หมายถึง การที่คนคนหน่ึงสามารถรูถึงอดีตชาติ

ของตนได หลังจากผานพิธีกรรมหรือกระบวนการบางอยางแลว เชนการน่ังสมาธิจนบรรลฌุาน และนอมจิตไป

ยังปุพเพนิวาสนุสญาณ คือญาณที่ทําใหทราบถึงความเปนมาของกรรมที่ทําไวในภพชาติตางๆ หรือการถูก

สะกดจิตใหเห็นเรื่องในชาติภพกอน ซึ่งวิธีการน้ีไมใชสิ่งที่ไดมาแตกําเนิด 

“ความเชื่อเรื่องชาติภพ” ใชในความหมายวา โลกทัศนเกี่ยวกับโลกหลังความตาย เฉพาะเจาะจงในสังคมไทย 

ซึ่งเช่ือวาดวงวิญญาณของผูตายจะไปเกิดชาติใหม ในภพภูมิตางๆ ตามแตกรรมทีท่ําไว 

“ปรจิตวิทยา” ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณเหนือธรรมชาติทีม่นุษยสามารถกระทําไดดวยอํานาจจิต

ของตน
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

แนวคิด– ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ของชุมชน และบทบาท สถานภาพของผูจํา

อดีตชาติไดในระบบเครือญาติ อันสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือเรื่องชาติภพของคนในชุมชนตําบลตะครอ อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งจะใชแนวคิดทางมานุษยวิทยา ที่เกี่ยวของกับศาสนาและความเช่ือมา

ประกอบการวิเคราะห 

แนวคิดแบบโครงสราง –หนาท่ีนิยม(Structural - Functionalism) 

แนวคิดดังกลาวเกิดข้ึนมีดวยฐานความคิดวาสังคมมลีักษณะเปนระบบ เกิดจากความจริงของสงัคม

(Social Facts) โดยมีโครงสรางบางอยางซอนอยูในทุกสงัคม และสังคมเกิดข้ึนมาจากโครงสรางเหลาน้ันที่

เช่ือมโยงเขาดวยกัน (สุภางค จันทวานิช, 2555 : 137 - 138) โดยนักคิดในกลุมความคิดน้ี ซึ่งอธิบายเรื่อง

ศาสนาและความเช่ือ ไดแก 

Herbert Spencer (อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2555 : 139 - 141)นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ 

อธิบายวาสังคมคือสวนตางๆ ที่ประกอบกันข้ึนเปนมวลรวม เหมือนกบัรางกายของมนุษยที่ประกอบข้ึนดวย

เซลลตางๆ และเติบโตข้ึนดวยการพอกพูนของหนวยตางๆ ในสังคม และการประสานกันของหนวยตางๆ ทีอ่ยู

ในสังคมน้ัน โดยเสนอวาโครงสรางของสงัคมประกอบไปดวยสถาบันซึง่มหีนาที่ตางกันไป ไดแก 

1. สถาบันครอบครัว ทําหนาที่ผลิตและเลี้ยงดูสมาชิกใหมในสังคม 

2. สถาบันพิธีกรรม ทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย 

3. สถาบันการเมอืงทําหนาทีป่กครองสงัคม 

4. สถาบันศาสนา ทําหนาที่เผยแผคําสอนใหคนในสังคมยึดถือ 

5. สถาบันอาชีพ ทําใหเกิดการแบงงาน และหนาที่ตางๆ ของคนในสังคม 

6. สถาบันเศรษฐกิจ ทําหนาทีส่นองความตองการของคนในสังคมในดานอุปโภคบริโภค 

แตละสถาบันมีความเกี่ยวของผูกพันกัน เชนเดียวกับแรงผูกพันทางกายภาพในระบบอินทรียของ

รางกายมนุษยและมีความสัมพันธกันผานสํานึกรวมทีก่ระจายไปทุกสวนของสงัคม 
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Emile Durkheim นักสงัคมวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ระบุวาความจรงิทางสังคมน้ันประกอบดวยสองสวน 

คือสวนที่เปนโครงสราง (Structures) คือกฎเกณฑในสังคม และองคกรบรหิารของสงัคมน้ัน ซึ่งตรึงใหสงัคม

ดํารงอยู และสวนทีเ่ปนพลงั (Forces) คือสวนที่ทําใหสงัคมน้ันสามารถขับเคลื่อนไปได ไดแกศาสนาและ

วัฒนธรรม ซึ่งถูกเช่ือมโยงกันไดดวยสํานึกรวม (Collective Consciousness) ของคนในสังคมคือความเช่ือ

และความรูสึกทีส่มาชิกในสงัคมมรีวมกัน หรือความรูสึกที่วาคนเราเปนสวนหน่ึงของสังคม (สุภางค จันทวานิช, 

2555 : 37 - 39) โดย Durkheim ไดอธิบายถึงเรื่องศาสนาและความเช่ือของคนในชุมชนไววา เปนสิ่งประดิษฐ

ของสังคมที่ถูกสรางโดยมนุษยเอง เปนการจําลองสภาพสงัคมออกมา โดยมีหนาที่สรางระเบียบวินัยใหคนใน

สังคม สรางความสามัคคีใหคนในสังคม ซึ่งปรากฏอยูในสวนของพิธีกรรมศาสนา เปนพลังชีวิตและสรางความ

อิ่มเอบิใหผูนับถือศรัทธา จึงจัดเปนพลงัสําคัญที่ทําใหสังคมมีระเบียบอยูได (สุภางค จันทวานิช, 2555 : 45 - 

47) 

Bronislaw Malinowski (อางถึงใน อนุรักษ ปญญานุวัฒน, ม.ป.ป.: 1) นักมานุษยวิทยาชาวโปแลนด 

ซึ่งไดศึกษาการใชชีวิตของชาวเกาะโทรเบรียน ไดนํากรณีศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในเกาะดังกลาว 

ประกอบการอธิบายวาระบบความเช่ือและศาสนาในสังคมตางๆ ลวนแลวแตเปนองคความรูในการดําเนินชีวิต

ของมนุษยเชนเดียวกบัวิทยาศาสตร และมีหนาที่ของมัน คือตอบสนองความตองการตางๆ ของมนุษยโดย

ความตองการของมนุษยที่กลาวถึงน้ันไดแก 

1) ความตองการดานกายภาพ (Biological Need) คือวิธีการจัดการกับรางกายของมนุษยใน

ชวงเวลาตางๆ เชนสรางข้ึนเพื่อสนองตอบ ความตองการอาหาร ยารกัษาโรคหรือความตองการ

ทางเพศ 

2) ความตองการดานจิตวิทยา (Psychological Need) คือเปนที่พึ่งทางใจใหกบัคนในสังคม ขจัด

ความตึงเครียดบางอยางใหคนในสังคม สรางขวัญกําลงัใจใหกบัคนในชุมชนผานทางพิธีกรรม

ตางๆ 

3) ความตองการดานสังคม(Sociological Need) คือทําใหสังคมเกิดการรวมกลุม ทําใหสงัคมมี

ความเปนเอกภาพ เชนพิธีกรรมหลายพิธีกรรมของแตละศาสนา ก็จะตองประกอบไปดวย

ผูเขารวมพิธีกรรมจํานวนมาก เชนงานศพ ฟงเทศน ฯลฯ และศาสนายังเปนสิ่งสรางความสําคัญ

ระหวางกลุมกับปจเจก 

งานวิจัยช้ินน้ีจะมองความเช่ือเรื่องชาติภพของคนในชุมชน ผานมุมมองของแนวคิดแบบโครงสราง –

หนาที่นิยมเพื่อหาวาความเช่ือเรื่องชาติภพและการกลับชาติมาเกิดของคนในชุมชน อันเปนสวนหน่ึงของ

   ส
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สถาบันศาสนาและความเช่ือ จะมีความสัมพันธกบัสถาบันอืน่หรือไม อยางไร และมหีนาที่ตอบสนองความ

ตองการของคนจริงหรือไม ตอบสนองดานใดบาง ตอบสนองไดอยางไร  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 จากการคนควาวรรณกรรมทัง้หมดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย สามารถแบงประเด็นวรรณกรรมไดเปน

ประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. วรรณกรรมเก่ียวกับความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย ชาติภพ และการกลับมาเกิดใหม 

การคนควาวรรณกรรมในประเภทน้ีมุงเนนไปประเด็นเกี่ยวกบัความเช่ือเกี่ยวกบัเรื่องโลกหลังความ

ตาย ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวของน้ันสามารถแบงออกเปน หนังสือวิชาการดานสังคมศาสตร ทั้งดานคติชนวิทยา 

ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา หนังสอืดานศาสนา คือวรรณคดีศาสนา กับหนังสือธรรมะ และสารนิพนธ 

หนังสือวิชาการทางดานสังคมศาสตร ไดแกหนังสือ “ความเช่ือ” โดย ภิญโญ จิตตธรรม (2522) ซึ่ง

เปนหนังสอืทีร่วบรวมคติความเช่ือตางๆ ในสังคมไทย อันเกี่ยวพันกับอํานาจลึกลบัเหนือธรรมชาติ อาทิเชน 

ความเช่ือเรื่องการทํานายโชคชะตาจากการเขมนหนังตา และความเช่ืออื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการกลับชาติมา

เกิดใหมหรือโลกหลังความตายเทาไรนัก แตวรรณกรรมเลมดังกลาว ไดเสนอแนวคิดวาความกลัวและความไมรู

ทําใหเกิดความเช่ือ และความเช่ือเปนปจจัยที่ทําใหเกิดศาสนา(ภิญโญ จิตตธรรม , 2522 : 2)ซึ่งศาสนาทุก

ศาสนา ก็จะตองมีพิธีกรรมเปนสวนประกอบดวยกันทั้งสิ้น 

 ระยะเวลาที่มนุษยเริ่มมีความเช่ือ ศาสนา หรอืพิธีกรรมน้ัน ไมอาจระบุไดวาเริม่ข้ึนต้ังแตเมือ่ใด แตเริม่

ข้ึนมาเปนระยะเวลายาวนานกอนประวัติศาสตร ดังเชนหนังสือเกี่ยวกับศาสนา “ตายแลวเกิดใหมกบัการระลึก

ชาติ” ของบรรยง บญุฤทธ์ิ (2529) ไดอธิบายวา  ความเช่ือในเรื่องโลกหลงัความตายหรือการเกิดใหม ดู

เหมอืนวาจะอยูคูสังคมมนุษยต้ังแตสมัยบรรพกาล อาทิเชนความเช่ือของชนเผาอินเดียนแดงโบราณในยุค

ระหวาง 15,000 – 20,000 ปมาแลว ซึ่งมีความเช่ือกันวา พลังชีวิตที่ทําใหมนุษยและสัตวมีชีวิตอยูไดจะแฝงอยู

ในโครงกระดูก และโครงกระดูกน้ีอาจทําใหมนุษยหรือสัตวเกิดใหมไดอีกครัง้หน่ึง (บรรยง บุญฤทธ์ิ , 2529 : 8) 

และความเช่ือเรื่องเหนือธรรมชาติหรอืศาสนาก็มีในชนเผาตางๆ มานานเชนกัน เชนชนพื้นเมืองอินเดียนแดง

เผาทลินกิต(Tlingit)บางกลุม เช่ือวาพวกเขามีความผกูพันกบัวิญญาณคนตาย โดยเวลาฝงศพคนตายก็ใหญาติ

ผูหญิงทีก่ําลงัต้ังครรภเดินเขาไปน่ังใกลหลุมศพแลวจับมอืคนตายขางหน่ึงไปแตะหนาอกของตนเองไว พรอมทั้ง

อธิษฐานขอใหดวงวิญญาณคนตายกลับชาติมาเกิดใหมในครรภของเธอชนพื้นเมืองเผาอะบอริจิ้นของ

   ส
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ออสเตรเลีย ที่เช่ือวาทุกคนจะตองกลบัชาติมาเกิดใหมเมื่อตายแลว โดยวิญญาณของผูตายจะรอคอยผูหญิงคน

ใดคนหน่ึงเดินผานมาใกลๆ แลวจะเคลือ่นเขาไปในครรภของเธอในทันที (บรรยง บญุฤทธ์ิ , 2529 : 11) 

ในดานความเกาแกของการมีศาสนาและความเช่ือ หนังสือเกี่ยวกับคติชนวิทยาในยุโรป “ปวงเทพผู

นิราศ” โดย พัณณิดา ภูมิวัฒน (2548)ก็ยังไดระบุวาชนพื้นเมืองยุโรปเดิม กอนที่จะมีการเขามาของ

คริสตศาสนา กม็ีความเช่ือเรื่องโลกหลงัความตาย และเทพเจาผูอยูในโลกหลงัความตายมาชานานแลว ดัง

ปรากฏวามีเทพไบเล (Bile) เปนเทพแหงความตายในความเช่ือของชาวเคลติก ซึ่งเปนชนพื้นเมืองไอรแลนด 

(พัณณิดา ภูมิวัฒน, 2548 : 58) ชาวติวตันนิกหรือเยอรมันนิก ซึ่งเปนชนพื้นเมอืงสวนใหญของยุโรป กเ็ช่ือเรื่อง

โลกหลงัความตาย โดยเช่ือวาหากตายอยางมเีกียรติจะมเีทวทูตมารับไปอยูแดนสวรรค หากตายโดยทั่วไปจะ

ตกนรก ซึ่งเปนดินแดนอันหนาวเหน็บตลอดกาล 

ดานคนในแถบอุษาคเนย หรือแถบพื้นแผนดินใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอง ก็มีศาสนาหรือ

ความเช่ือมานานแลวเชนกัน ดังที่ สุวรรณ สุวรรณเวโช ไดกลาวไวในหนังสอื “ความเช่ือพื้นฐานของคนไทย” 

(2546) ซึ่งอาจสรุปเน้ือหาทั้งหมดในวรรณกรรมดังกลาวไดวาความเช่ือของผูคนในสังคมของพื้นทีซ่ึ่งเปน

ประเทศไทยในปจจบุันน้ันมหีลายระยะ แรกทเีดียวเปนสงัคมด้ังเดิม ที่นับถือผสีางนางไมและวิญญาณตาม

ธรรมชาติ (Animism) และบูชาบรรพบรุุษที่ตายไปแลว หรือที่คนทองถ่ินเรียกกันวา “นับถือผี” และคนใน

สังคมก็นับถือผีบรรพชนและวิญญาณธรรมชาติมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการรับวัฒนธรรมของศาสนา

พราหมณ – ฮินดู มาจากอาณาจักรขอมโบราณ และทําใหความเช่ือเรื่องผีทีม่ีแตเดิมถูกผนวกกลายเปนสวน

หน่ึงของความเช่ือแบบพราหมณ – ฮินดู จนกระทั่งตอมามีการเขามาของศาสนาพทุธนิกายเถรวาท แต

ความเช่ือแบบเดิมก็ยังไมไดหายไป กลับถูกผนวกรวมเขาเปนสวนหน่ึงของความเช่ือแบบใหม ทําใหคนใน

สังคมไทยมีความเช่ือทีผ่สมกันทัง้การนับถือผสีางนางไม วิญญาณบรรพบรุุษ เทพเจาฮินดู และศาสนาพุทธ ซึ่ง

เปนสิ่งทีท่ําใหมมุมองที่มีตอโลก และจักรวาลวิทยา (Cosmology) ของคนในสังคมไทยมีลกัษณะจําเพาะตัว 

ตางจากสังคมที่นับถือศาสนาพทุธในสวนอื่นๆ ที่ไมใชในอุษาคเนยดวยกัน 

 อาจสรุปไดวา จักรวาลวิทยา หรือความเช่ือเกี่ยวกบัความเปนไปของโลกและจักรวาลแบบดังกลาว 

อาจถูกเรียกวาเปน “จกัรวาลวิทยาแบบไตรภูม”ิ ซึง่ช่ือดังกลาวมาจากวรรณคดี “ไตรภูมิพระรวง” หรือ “เต

ภูมิกถา”ที่พระราชนิพนธโดยพญาลิไท ในสมัยกรงุสโุขทยั อันเปนวรรณกรรมทีเ่กิดจากการเรียบเรียงจาก

คัมภีรศาสนามากกวาย่ีสิบเรื่อง ดังปรากฏรายละเอียดในสวนอวสานพจนอันเปนเสมือนบรรณานุกรมของ

วรรณกรรมช้ินน้ี และถูกเรียบเรียงใหมหลายตอหลายครัง้โดยกวียุคหลัง เชนพระยาธรรมปรีชา (แกว) ซึ่งเรียบ

เรียงเปน “ไตรภูมิฉบับหลวง” ในสมัยรัตนโกสินทร 

   ส
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วรรณกรรมเรื่องดังกลาวเปนวรรณคดีศาสนา ที่อธิบายความเขาใจที่มีตอโลกและจักรวาลของ

สังคมไทย ซึง่อิงอยูกับศาสนา อธิบายตามแบบคติพทุธ วาในจักรวาลของเราประกอบไปดวยภพภูมิตางๆ 31 

ภพภูมิ แบงออกเปนภพภูมิใหญๆ  ได 3 ภพภูมิ เรียงจากภพภูมิสูงไปหาตํ่า ไดแกอรูปภูมิ รูปภูมิ และกามภูม ิ

ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

1. อรูปภูมิคือภูมิของผูสําเร็จอรปูฌาน คือเปนการฝกสมาธิช้ันสูงที่เพงเอาสิง่ที่ไมมรีูปรางเปนอารมณ 

แบงออกเปน 4 ภพภูมิ ไดแก  

1) ภพภูมิของผูสําเรจ็ฌานที่ถือการเพงเอาอากาศเปนอารมณ(อากาสานัญจายตนะ) 

2) ภพภูมิของผูสําเรจ็ฌานที่ถือการเพงเอาวิญญาณเปนอารมณ(วิญญาณัญจายตนะ)  

3) ภพภูมิของผูสําเรจ็ฌานที่ถือการเพงเอาความไมมีอะไรเลยเปนอารมณ(อากิญจัญญายตนะ)  

4) ภพภูมิของผูสําเรจ็ฌานที่ถือการเพงในความมีความทรงจํากเ็หมอืนไมมีความทรงจําเปนอารมณ 

(เนวสัญญานา สัญญายตนะ) 

ซึ่งผูสําเร็จอรปูฌานประเภทตางๆ เมื่อสิ้นชีวิตขณะที่จิตเขาฌานน้ันๆ จะไปอุบัติในภพภูมิของผูสําเรจ็

ฌานประเภทน้ันเปนพรหมที่ไมมรีูปราง มีแตดวงจิตที่อยูในสมาธิ  

2. รูปภูมิเปนภูมิของพรหมทีม่ีรปูราง เกิดจากพระอริยบุคคลช้ันอนาคามี และผูสําเร็จรูปฌานในระดับ

ตางๆ ซึ่งรูปฌานแบงออกเปนสี่ระดับ ซึง่มีวรรณกรรมที่อธิบายเรื่องดังกลาวโดยละเอียด คือ 

“พจนานุกรมพทุธศาสน ฉบับประมวลศัพท” โดยพระเทพวที (2533) ไดใหความหมายไว ดังน้ี 

1) ปฐมฌานคือฌานที่มอีงค 5 คือความตรึก ความตรอง ความอิ่มใจ ความสบายใจ และความมี

อารมณเปนหน่ึง 

2) ทุติยฌานคือฌานทีม่ีองค 3 คือละความตรึกและความตรองลงได มีเพียงความอิ่มใจ ความสบาย

ใจ และความมีอารมณเปนหน่ึง 

3) ตติยฌานคือฌานที่มีองค 2 คือละความอิ่มใจได เหลืองเพยีงความสบายใจ และความมีอารมณ

เปนหน่ึง 

4) จตุตฌาน คือฌานทีม่ีองค 2 คือละความสบายใจได เหลือเพียงความวางเฉย และความมอีารมณ

เปนหน่ึง 

รูปภูมสิําหรับผูสําเรจ็ปฐมฌานน้ันแบงออกเปน 16 ภพภูมิ แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

   ส
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1) ปฐมฌานภูมิ คือภูมิของผูสําเรจ็ปฐมฌานและเสียชีวิตในขณะเขาฌาน แบงเปน 3 ภูมิตามความ

สม่ําเสมอของการฝกฌานน้ันๆ เมื่อครัง้มีชีวิต 

2) ทุติยฌานภูมิ คือภูมิของผูสําเรจ็ทุติยฌานภูมิและเสียชีวิตในขณะเขาฌาน แบงเปน 3 ภูมิตาม

ความสม่ําเสมอของการฝกฌานน้ันๆ เมือ่ครั้งมีชีวิต 

3) ตติยฌานภูมิ คือภูมิของผูสําเรจ็ตติยฌานภูมิและเสียชีวิตในขณะเขาฌาน แบงเปน 3 ภูมิตาม

ความสม่ําเสมอของการฝกฌานน้ันๆ เมือ่ครั้งมีชีวิต 

4) จตุตฌานภูมิ คือภูมิของผูสําเร็จตติยฌานภูมิและเสียชีวิตในขณะเขาฌาน แบงเปน 2 ภูมิตาม

ความสม่ําเสมอของการฝกฌานน้ันๆ เมือ่ครั้งมีชีวิต 

5) ปญจสุทธาวาส คือภูมิของพระอนาคามี ซึง่เปนพระอริยบคุคลที่ละกิเลสไดเกือบหมดแลวพรหม

ในภพน้ีจะเขาถึงนิพพานเมื่อสิ้นสุดอายุขัย หรืออาจเกิดเปนมนุษยอีกชาติเดียวก็จะบรรลุนิพพาน 

 

3. กามภูมิเปนภูมิของสิ่งมีชีวิตที่ยังยินดีอยูในกาม คือยังมีความอยาก ความใคร ความปรารถนา ซึง่กาม

ภูมิประกอบดวย 11 ภพภูมิ ซึ่งแบงเปน 6 ระดับ ไดแก 

1) นรกภูมิคือภูมิของสัตวนรก ทีทุ่กขทรมานจากการถูกลงโทษโดยยมพะบาล (ยมบาล) 

2) ดิรัจฉานภูมิคือภูมิของสัตวเดรจัฉานชนิดตางๆ 

3) เปรตวิสัยภูมิคือภูมิของเปรต ซึ่งไดรบัความทุกขทรมานจากความผิดปกติของตน ไมมผีูมาทรมาน

อยางสัตวนรก 

4) อสุรกายภูมิคือภูมิของอสุรกาย แบงเปนสองประเภท คือกาลกัญชกาสรูกาย คืออสรูที่มีความ

เปนอยูอยางยากลําบาก และทิพยอสรูกาย คืออสูรที่มีความเปนอยูอยางเทวดา แตมีรปูรางนา

กลัว 

5) มนุสสภูมิคือภพภูมิของมนุษย 

6) ฉกามาพจรภูมิ คือสวรรค ภพภูมิของเทวดา ซึ่งแบงออกเปนอีก 6 ภพภูมิ 

สิ่งมีชีวิตในแตละภพภูมลิวนมีการเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตางๆ ตามบุญกุศลที่ตนไดทํามาในชาติ

ภพหน่ึงๆ และเปนเชนน้ีไปตลอดจนกวาจะเขาสูนิพพาน 

นอกจากน้ี วรรณกรรมดังกลาวยังไดผสมทั้งความเช่ือเรื่องผีสางนางไม และพราหมณ– ฮินดูผสมกัน

จนไมอาจเรียกไดวาเปนความเช่ือแบบใดแบบหน่ึง เพราะนอกจากจะกลาวถึงการเวียนวายตายเกิดในภพภูมิ

ทั้งสามภพภูมิใหญ อันแบงเปนสามสบิเอ็ดภพภูมิยอย ตลอดจนหลักธรรมตางๆ ที่จะนําไปสูการนิพพาน หลุด
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พนจากการเกิดและตายในแตละภพภูมิ ซึ่งเปนคติความเช่ือของศาสนาพุทธแลว ยังไดกลาวถึงเทพเจาใน

ศาสนาฮินดูวามีตัวตนอยูจรงิ อยางพระอิศวรหรือพระศิวะ ในนามของปรเมศวรอีกดวย เชน 

ในจอมเขาไกรลาศน้ันแล วามีเมืองอันหน่ึงเทียรยอมเงินแลทองมีฝูงกินรีอยูแหงน้ัน บานเมืองแหงน้ัน

สนุกน์ินักหนาดั่งเมืองไตรตรึงษาสวรรค แลเมืองน้ันพระปรเมศวรธ อยูน้ันแล (ลิไทย, (ม.ป.ป.) 

2525: 138) 

 นอกจากน้ีวรรณกรรมดังกลาว ยังกลาวถึงเรื่องการกําเนิดโลกและการแตกดับไปของโลกทั้งที่พุทธ

ศาสนาไมไดตอบชัดเจน เรียกไดวาจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิที่คนไทยเช่ือถือกันมาชานานน้ันเปนความเช่ือ

แบบพุทธ ที่ไมไดปฏิเสธความเช่ือเรื่องเทพเจาฮินดู หรือความเช่ือเรือ่งผีสางและโลกหลงัความตายและเรื่องผี

สางที่นับถือกันกอนหนาอยางสิ้นเชิงไปเสียทเีดียว 

 จักรวาลวิทยาแบบดังกลาวสงผลมาถึงศาสนาพทุธในยุคตอมา ดังปรากฏในวรรณคดีตางๆ หลายเรื่อง 

อาทิเชนรามเกียรต์ิ ใชคติความเช่ืออธิบายจักรวาลแบบไตรภูมิ มีสวรรคหกช้ัน มรีูปพรหมสบิหกช้ัน ทั้งที่

เน้ือหาของตัววรรณคดี ไดดัดแปลงมาจากรามายณะของพราหมณ – ฮินดู ที่ไมไดแบงสวรรคเปนช้ัน โดยใน

หนังสือวรรณคดีศาสนาฮินดู “รามายณะ” ของราเมศ เมนอน (2551) ไดอธิบายวาโลกของเทวดาน้ัน แบงเปน

เขตแดนของเทพองคตางๆ พระอินทรอยูที่นครอมราวดีบนยอดเขาพระสเุมรุ เรียกทีอ่ยูของพระอินทรวา

สวรรคหรือเทวโลก พระยมอยูใตแผนดิน เรียกที่อยูวายมโลก พระศิวะอยูบนเขาไกรลาส เรียกที่อยูของพระ

ศิวะวาศิวโลก 

 จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิน้ัน ยังมีความสัมพันธกบัโลกหลังความตาย กลาวคือมีความเช่ือวาเมื่อ

วิญญาณของมนุษย เมื่อตายไปแลวจะไปพบกบัพระยมทีย่มโลก กอนที่จะถูกสงไปยังสุคติภูมิหรืออบายภูมิ

ตอไป เชนในไตรภูมิกถา ไดกลาววา 

...ผูใดตายยอมไปไหวพระยายมราชกอน พระยายมราชจจงืถามผูน้ันวา มึงยงัไดกระทําบญุกระทํา

บาปอันใด มึงเรงคํานึงด ูแลมึงวาโดยสตัยจริง... 

...เม่ือพระยายมราชถามดงัน้ัน ผูใดกระทําบญุ ดวยอํานาจบญุ ผูน้ันหากรําเพิงรูทุกอันแลกลาวแก

พระยายมราชวา ขาไดกระทําบุญกระทําธรรมดังน้ัน เทพยดาถือบาญชีน้ัน ก็เอาบาญชีน้ันขึ้นมาดูท่ี

หมายบาญชีไวในแผนทองน้ัน ก็ดจุคําอันเจาตัวกลาวน้ัน พระยายมราชก็เชิญใหขึ้นไปสูสวรรค อันมี

วิมานทองประดับนิดวยแกวเจด็ประการ แลมีนางฟาเปนบริวาร แลมีบริโภคเทียรยอมทิพย แลจะ

กลาวเถงิความสุขน้ันบมิไดเลย  
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ผิแลผูใดกระทําบาปน้ัน มันคํานึงดูตนมันเองน้ัน แลมันบมิอาจบอกบาปน้ันไดเลย จงิเทพยดาน้ันจึง

เอาบาญชีในแผนหนังหมามาอานใหมันฟง มันไดฟงบาญชีน้ัน มันจิงสารภาพวามีจริง พระยายมราช

แลเทพยาดาน้ันจงิบงัคบัใหฝูงยมพะบาลใหเอามันไป... (ลิไทย , (ม.ป.ป.) 2525: 11) 

 จักรวาลวิทยาแบบดังกลาว ยังสงอทิธิพลตอเน้ือหาในวรรณกรรม ประเภทหนังสือธรรมะในยุคหลงั 

อาทิเชนหนังสือ “ระวังจะเกิดเปนสัตวเดรจัฉาน” โดยศักด์ิสิทธ์ิ พันธุสัตย (ม.ป.ป.) ก็ไดระบุไววามีภพภูมิ

ทั้งหมดสามสบิหกภพภูมิ โดยอธิบายสิ่งที่ไมปรากฏในพระไตรปฎกด้ังเดิม แตปรากฏใน คือ ผี วาเปนสัตวใน

สังสารวัฏ ที่อยูในเปรตวิสัยภูมิและอสุรกายภูมิ  

ถึงแบบน้ันก็ยังมีวรรณกรรมประเภทหนังสือธรรมะ ที่ไมไดรับอทิธิพลจากจกัรวาลวิทยาดังกลาว โดย

สามารถสังเกตไดที่แมจะมีการเอยถึงภพภูมิสามสบิเอ็ด การไมเอยถึงผสีางนางไม ซึ่งเปนความเช่ือทองถ่ิน

อุษาคเนย หรือเทวดาในกลุมความเช่ือพราหมณ – ฮินดู อาทิเชน “เกิดแตกรรม” โดย ธมฺมวฑฺโฒภิกขุ (2542) 

ซึ่งบรรยายถึงเน้ือหาของกฎแหงกรรมช่ัว กรรมดี และการเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตางๆ ตามอํานาจกรรม 

โดยอางอิงจากพระไตรปฎกโดยตรง 

ความเช่ือเรื่องชาติภพในสังคมไทยน้ันมิไดเพียงแคทําใหคนเกิดความรูความเขาใจวาโลกและจักรวาลมี

ความเปนมาและจะเปนไปอยางไรเทาน้ัน แตความเช่ือเรื่องดังกลาวยังสงผลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมมากมาย

หลายดาน ไมวาจะเปนสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ แตความเช่ือเรื่องบาปบุญคุณโทษ และ

นรกสวรรคหลงัความตายน้ันก็ควบคุมคนในสังคมไดบาง เพราะพวกเขาจะเกิดความละอายตอบาป ไมกลาทํา

ความช่ัวเพราะกลัวจะประสบกบัโลกหลังความตายทีเ่ลวราย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีน่ีเองที่เปนพลังอยางหน่ึงในการ

ควบคุมสังคม ตามที่ไดกลาวไวในสวนของแนวคิดโครงสราง – หนาที่นิยม 

ความเช่ือเรื่องชาติภพน้ัน ยังสงผลใหเกิดข้ันตอนตางๆ ในพิธีกรรมความตาย เชนปรากฏในหนังสือ

ดานคติชนวิทยา “ความเช่ือและประเพณี : เกิด แตงงาน ตาย” โดยลักขณา ศกุนะสิงห (2556) หนังสือดาน

มนุษยวิทยา “พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย” โดยปรานี วงษเทศ(2534) หนังสอื “ประเพณีการทํา

ศพ” โดยกรมศิลปากร (2510)  หนังสือ “ประเพณีเน่ืองในการตาย” ของเสถียรโกเศศ (2534) ไดอธิบายถึง

พิธีกรรมการตายโดยละเอียด วาเมื่อผูปวยปวยหนักจนจวนจะสิ้นลม แตยังพอมีสติสัมปชัญญะดี จะมีพิธี

กรรมการบอกหนทาง ใหลกูหลานหรือญาติหาดอกไมธูปเทียนหรอืใสกรวยใบตองสอดไวในมือของผูปวยซึ่ง

พนมอยู และบอกใหทอง “อรหัง อรหงั” ซึ่งเปนการชวยใหผูปวยระลึกถึงพระพุทธเจาในวาระสุดทายของชีวิต 

เมื่อตายไปจะไดไปเฝาพระจุฬามณีเจดียบนสวรรค (ลักขณา ศกุนะสิงห, 2556 : 158 และ ปรานี วงษเทศ

,2534 : 8) หลังจากที่เสียชีวิตและแจงญาติมิตรจนทกุคนมากันพรอมแลว กจ็ะมีพิธีการอาบนํ้าแตงตัวใหกับ
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ศพผูตายอยางหมดจดแลว (กรมศิลปากร , 2510 : 3 และ ปรานี วงษเทศ,2534 : 8) และการต้ังทิศทางของ

ศพก็จะต้ังไปในทิศตะวันตกและทิศใต เพราะเช่ือวาเปนทิศของคนตาย ซึ่งพองกบัความเช่ือของพวกทมิฬที่นับ

ถือศาสนาฮินดูวา เขาตองการใหศพไปสูแดนของพระยม ซึ่งอยูทางทิศใตของโลก (ลกัขณา ศกุนะสิงห , 2556 

: 167 และ เสฐียรโกเศศ , 2534 :151) จากน้ันจึงนําศพไปฌาปนกิจ ซึ่งปจจุบันมกัใชวิธีเผาที่เชิงตะกอนหรือ

เมรุ ซึง่ในหนังสือ “พระเมรุ ทําไม? มาจากไหน?” ของสุจิตต วงษเทศ (2551) ไดอธิบายวาการเผาศพน้ันเริ่มมี

การเผาศพต้ังแตยุคทวารวดี เมื่อประมาณ พ.ศ. 1000 โดยรับอทิธิพลการปลงศพดวยไฟมาจากชมพูทวีป และ

เริ่มมีเมรุเผาศพครัง้แรกในชวง พ.ศ. 2181 ในสมัยพระเจาปราสาททอง สมัยอยุธยา โดยมาจากการเลียนแบบ

เขาพระเมรุ อันเปนทีส่ถิตของเทวดาในจักรวาลไตรภูม ิ โดยใชสําหรับเจานาย และเริม่มีเมรปุูนในวัดให

ประชาชนใชอยางแพรหลายในชวงประมาณ พ.ศ 2500 เน่ืองจากชนช้ันกลางมบีทบาทและอํานาจในสังคม

สูงข้ึน จึงตองสรางสรางทีส่ําหรับฌาปนกจิศพตามอยางที่ชนช้ันสูงเคยใช (สจุิตต วงษเทศ, 2551 : 10 - 13) 

จากที่พบในหนังสือเกี่ยวกบัคติชนวิทยา “พิธีกรรม ตํานาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกบั

สังคมไทย” (2549) พบวาบางครั้งหลงัจากที่ต้ังศพ และยังไมถึงเวลาฌาปนกจิศพ จะมกีารสวดพระมาลัยใน

งานศพซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันต ช่ือพระมาลัย มอีิทธิฤทธ์ิสามารถทองไปยังนรกและสวรรค กอนจะ

นําเรื่องในนรกและสวรรคมาเลาใหมนุษยฟง วาเทวดาและสัตวนรกเหลาน้ันทํากรรมดีหรือช่ัวประการใด จงึ

สงผลใหไปเกิดยังสถานที่น้ัน และมีความเช่ือกันวาการสวดพระมาลัยน้ีจะทําใหวิญญาณของผูตายไปสูสวรรค 

ไมตกลงยังขุมนรก และยังทําใหชาวบานที่มาฟงสวดไดบุญกศุลกันทั่วหนา (ปรมินทจารุวร , 2549 : 134)  

แนวคิดวาความเช่ือเปนปจจัยทําใหเกิดศาสนาและพิธีกรรมน้ัน สอดคลองกบัหนังสอืวิชาการดาน

มานุษยวิทยา เรื่อง “พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย” โดยปรานี วงษเทศ (2534) ซึ่งไดระบุวาความ

เช่ือเรือ่งโลกหลงัความตายน้ันทําใหเกิดพิธีศพข้ึนมา และพธีิศพในแตละวัฒนธรรมน้ันแสดงใหเห็นถึงความเช่ือ

ที่คนในสังคมตางๆ มีตอความตาย โดยปรานี วงษเทศ(2534 : 14 - 15)  ไดแบงความเช่ือที่ทําใหเกิดพิธีศพ

ออกเปนสามประเภท ไดแก 

1) ความเช่ือวาผูตายมีลักษณะความเปนอยูและความตองการคลายคลึงกับคนเปน เพียงแตอยูคนละโลก 

จึงตองทําพิธีเซนไหวอุทิศอาหารสิ่งของเครื่องใชใหแกผูตายเพื่อนําไปใชในโลกของคนตาย 

2) ความกลัวที่เกิดจากความเช่ือวาผูที่ตายไปแลว ไดเปลี่ยนสภาพไปเปนวิญญาณหรือผีที่อาจกลับมา

รบกวน เพราะความเปนหวงคนเปนหรือยังตัดไมขาดจากโลกน้ี จึงอาจกลบัมากอใหเกิดความเจบ็ปวย

เดือดรอน หวาดกลัวกับคนที่อยูเบือ้งหลงัได จึงจําเปนตองมีพิธีปองกันหรือพิธีปดรงัควาน ปดเปา
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เสนียดจัญไรที่อาจเกิดจากคนตายเพื่อปองกันผรีายมารบกวน ดังจะเห็นจากพิธีตางๆ ที่ทําหลอกผ ี

หรือใหแนใจวาคนตายจะไมกลับมาทีบ่านอีก 

ความเช่ือที่ตองการทําบญุอุทิศสวนกุศลใหผูตายไดรบัประโยชนสุขในโลกหนาใหมากที่สุด ซึง่เปนผล

มาจากความเคารพรกัอาลัย และความระลึกถึงดวยความกตัญูกตเวท ี

แนวคิดวาศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนในสังคมดานตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สงัคมและ

การเมือง เชน มีอิทธิพลตอรปูแบบและความสัมพันธในครอบครัว ดังที่ยศ สันตสมบัติ (2556: 310) อธิบายวา

ครอบครัวจัดวาเปนสถาบันหน่ึงทางสงัคมที่มีความสําคัญ ซึ่งแตละสงัคมและวัฒนธรรมจะมีรปูแบบของ

ครอบครัวที่แตกตางกันออกไป โดยสภาพครอบครัวในสังคมน้ันๆ สะทอนออกมาผานรปูแบบของศาสนาและ

ความเช่ือในสังคม เชนความเช่ือในวิญญาณบรรพบรุุษ แสดงใหเห็นความสัมพันธอันใกลชิดระหวางบุคคลกบั

ครอบครัวและเครือญาติ  โครงสรางของครอบครัวและเครือญาติมีความผูกพันแนนแฟน เครือญาติเปน

แกนกลางในการตัดสินใจของบุคคล ความเช่ือในการใหคุณใหโทษจากวิญญาณบรรพบุรุษ ก็สะทอนใหเห็น

อํานาจในการตัดสินใจและการควบคุมกฎระเบียบของผูอาวุโสของสังคมดังกลาว ความสัมพันธระหวางมนุษย

และอํานาจศักด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติในสงัคมใด ก็เปนสิง่ทีส่ะทอนใหเห็นถึงการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวท่ีอยูใน

สังคมน้ัน  

จากสารนิพนธภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “แนวความคิด

เกี่ยวกับเรื่องสงัสารวัฏ : การเวียนวายตายเกิดในพระพทุธศาสนา” โดย  ฟน ดอกบัว (ม.ป.ป.) ไดระบุวาเมื่อมี

วิทยาศาสตรเขามาแทนที่ศาสนา ความเช่ือเรื่องชาติภพก็ยังไมไดหายไปทเีดียว เพราะยังมีศาสตรทีท่ําใหเรื่อง

ชาติภพและการเกิดใหมกลบัมาเปนทีส่นใจอกีครั้ง คือปรจติวิทยา(Parapsychology) และการสะกดจิตบําบัด

(Therapeutic Hypnosis) เพื่อยอนความทรงจําในอดีต อันสงผลใหเกิดอาการทางจิตในปจจบุันซึง่ศาสตร

พวกน้ีก็ทําใหความเช่ือเรื่องชาติภพเริม่กลบัมาถูกอธิบายไดในมุมมองที่เปนเหตุเปนผลในสงัคมปจจุบันมากข้ึน 

และมีการศึกษาอยางจรงิจงัในระดับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ นักปรจิตวิทยาจํานวนหน่ึง เช่ือกันวาเรื่อง

ความอัจฉริยะ หรือพรสวรรคดานใดดานหน่ึงของเด็กอายุยังนอย ก็มีคําอธิบายวาคนที่อัจฉริยะก็ไมจําเปนตอง

อัจฉริยะทุกอยาง ดังที่ทางพุทธศาสนาถือวาถาใครเคยสั่งสมความเปนอจัฉริยะมาในทางใดในอดีตชาติ ก็จะ

อัจฉริยะในทางน้ันในชาติปจจุบัน สวนความอจัฉริยะในทางอื่นที่ไมไดสัง่สมไว ก็จะไมมีความอัจฉริยะในทาง

น้ัน แนวคิดดังกลาวจึงสรางความเช่ือวาเด็กอจัฉริยะน้ัน แทจรงิแลวเปนความสามารถที่ถนัดซึง่สัง่สมมาต้ังแต

อดีตชาติ แสดงใหเห็นวาแมในยุควิทยาศาสตร ความเช่ือเรือ่งชาติภพและโลกหลังความตายก็ยังคงดํารงอยูใน

สังคม 
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2. วรรณกรรมเก่ียวกับปรากฏการณการจําอดีตชาติได 

การคนควาวรรณกรรมในประเภทน้ีมุงเนนไปประเด็นเกี่ยวกบัความเช่ือเกี่ยวกบัเรื่องการเวียนวายตาย

เกิด และความเช่ือเรื่องชาติภพ กับการจําอดีตชาติได ซึ่งวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของน้ันสามารถแบงออกเปน 

วรรณกรรมชีวประวัติ วรรณกรรมเกี่ยวกับลัทธิความเช่ือ วรรณกรรมเกี่ยวกบัธรรมะ และวรรณกรรมเกี่ยวกบั

การศึกษาเชิงปรจติวิทยาในชุมชนตําบลตะครอ 

ในวรรณกรรมเกี่ยวกับธรรมะ “กรรมลิขิต” ของ” ธมฺมวฑฺโฒภิกขุ (2542) ไดกลาวถึงเหตุแหงกรรมที่

ทําใหเกิดในภพภูมิตางๆ และผลแหงกรรมประเภทตางๆ ที่จะไดรบัทั้งในโลกน้ีและโลกหนา แลวนํานิทาน

ชาดก และกรณีศึกษาของ เอียน สตีเวนสัน นักปรจิตวิทยาชาวแคนาดา ยกมาประกอบ โดยโยงเขากบัพุทธ

ศาสนา เพื่อบอกวาการเวียนวายตายเกิดซึง่ปรากฏในคําสอนพุทธศาสนาน้ันมีอยูจรงิ เพื่อโนมนาวใหผูอานเช่ือ

ในเรื่องกรรมมากข้ึน และยกนิทานชาดกอีกหลายเรื่องมาประกอบ เพื่อยืนยันวากรรมมีจริง โดยอธิบายวา

กรรมแบงออกเปน 3 หมวด หมวดละ 4 ประเภท (ธมมฺวฑฺโฒภิกขุ, 2542 : 13) ไดแก 

หมวดที่ 1 กรรมที่จําแนกตามการใหผล คือ 

1. ทิฏฐธรรมเวทนียรรม คือกรรมที่ทําใหเกิดผลในชาติน้ี 

2. อุปปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติหนา  

3. อปราปริยเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติตอๆ ไป ทุกชาติ 

4. อโหสิกรรม กรรมที่ยกเลิกผลของกรรมอื่น 

หมวดที่ 2 กรรมที่จําแนกตามหนาที่ ไดแก 

1. ชนกกรรม คือกรรมทีท่ําใหเกิดในภพภูมิตางๆ 

2. อุปตถัมภกกรรม  คือกรรมทีส่นับสนุนชนกกรรม ถาเกิดในภพที่ดีก็ทําใหไดรบัผลดีมากข้ึน เกิดใน

ภพไมดีก็ทําใหทรมานมากข้ึน 

3. อุปปฬกกรรม กรรมทีบ่รรเทาชนกกรรมและอปุตถัมภกกรรม ใหเบาบางลง 

4. อุปฆาตกกรรม คือกรรมที่ทําใหผลของชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม สิ้นสุดในทันท ี

หมวดที่ 3 กรรมที่จําแนกตามความหนักเบา ไดแก 
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1. ครุกรรม กรรมหนัก คืออนันตริยกรรม 5 และ สมาบัติ 8 ซึ่งศักด์ิสิทธ์ิ พันธุสัตย (ม.ป.ป.) ไดขยาย

ความเพิ่มเติมไว วาอนันตริยกรรม 5คือฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ทํารายพระพทุธเจา 

และยุยงใหสงฆแตกแยก สวนสมาบัติ 8 น้ันคือฌานประเภทตางๆ 

2. อาสันนกรรม กรรมที่ทําเมื่อใกลตาย 

3. พหุลกรรมหรืออาจิณณกรรม กรรมที่ทําบอยเปนประจําจนชิน 

4. กตัตตากรรม คือกรรมทีท่ําโดยประมาท รูเทาไมถึงการณ 

ศักด์ิสิทธ์ิ พันธุสัตย (ม.ป.ป.) ไดขยายความเพิ่มเติมของกรรมในหมวดสาม วากรรมที่หนักมาก คือครุ

กรรม จะสงผลกอนกรรมประเภทอื่น และกรรมที่มีความหนักรองลงมา จะสงผลรองจากน้ัน ดังน้ันพิธีกรรม

การบอกหนทางผูตาย คือใหระลึกถึงพระพทุธเจา จงึเปนการสรางอาสันนกรรมฝายดี สงผลใหผูใกลตายไปเกิด

ในภพภูมิที่ดีเมื่อตายไปแลว 

วรรณกรรมประเภทตอมา เปนวรรณกรรมเกี่ยวกบัชีวิตประวัติ ไดอธิบายถึงผูที่มีความสามารถในการ

หย่ังรูวาระกรรมของผูอื่นได ไดแก “เกิดแตกรรมกบัแมชีธนพร (ทศพร)” โดย บูรพา ผดุงไทย (2548) ซึ่ง

อธิบายถึงแมชีทศพร ซึง่ผานการฝกฝนขัดเกลาจิตใจตนเอง โดยการน่ังวิปสสนากรรมฐาน จนเริ่มมีกําลังจิตแก

กลา มีญาณวิเศษ สามารถหย่ังรูกรรมของผูอื่นทีท่ําไวในอดีตชาติ และสามารถแกกรรมใหผูอื่นได ซึ่งเปนที่

สนใจของสื่อมวลชนรายการตางๆ 

นอกจากน้ี วรรณกรรมอื่นทีเ่กี่ยวกับลิทธิความเช่ือ ไดแกบทความออนไลน “ธรรมกาย”ฟเวอร เงินตอ

บุญ คนดัง-บันเทงิแหเปนสาวกเพียบ” โดย ASTVผูจัดการออนไลน (2555) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับลัทธิธรรมกาย

อันเปนทีรู่จักแพรหลายในหมูดาราในวงการบันเทิงหรือนักการเมือง ซึง่เจาลัทธิอางวามีอํานาจวิเศษหย่ังรูเรือ่ง

โลกหลงัความตาย และยังมบีทความออนไลน เกี่ยวกบัลทัธิบานสวนพีระมิด “อ.อบุล ชวยดวย!! เสียงอุทาน

แหงศรัทธา บานสวนพีระมิด” โดยMarsmag (นามแฝง) (2557) ซึ่งเลาเกี่ยวกับความเปนมาของเจาลทัธิ ซึ่ง

เคยเปนครู แลวลาออกไปเปนผูจัดการใหบริษัทผลิตสินคา กอนที่จะประสบอบุัติเหตุ และพบปาฏิหาริยจากสิง่

ศักด์ิสิทธ์ิ ทําใหจําอดีตชาติไดวาตนเองเปนราชินีอียิปตกลับชาติมาเกิด และมีพลังพเิศษในการหย่ังรูกรรมของ

ผูอื่น และชวยเหลือผูอื่นใหพนจากกรรมได 

วรรณกรรมเกี่ยวกับการจําอดีตชาติในชุมชนที่เปนเปาหมายในการศึกษาน้ี ที่รวบรวมเน้ือหาเกี่ยวกับผู

ที่จําอดีตชาติไดซึ่งใหขอมูลพื้นฐานในการศึกษาไดสวนหน่ึง คือ หนังสือเรื่อง “ตะครอ หมูบานโลกตะลงึ 16 

กรณีศึกษา ตายแลวเกิด” โดย ธวัชชัย ขําชะยันจะ (2552) ซึ่งไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัผูจําอดีตชาติ
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และระลึกชาติไดในชุมชนตําบลตะครอ เพื่อยืนยันทฤษฎีทางปรจิตวิทยาวางานมีโลกหลงัความตายอยูจริงและ

มนุษยสามารถจําอดีตชาติได โดยเก็บขอมลูประสานกับทมีวิจัยดานปรจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย 

โดยแลกเปลี่ยนขอมลูกับ ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร และสุตทยา วัชราภัย เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการ

วิเคราะหและรกัษาอาการทางจิตของผูเปนโรคกลัว (Phobias) โดยขอมลูของธวัชชัยน้ัน ใชวิธีการเก็บขอมูล

เชิงลึกโดยการสังเกตการณและสัมภาษณ มีการสอบทวนขอมูลและกลับไปเกบ็ขอมลูเพิม่เติมเปนระยะ (ธวัช

ชัย ขําชะยันนจะ , 2552 : 52 - 56) โดยเริ่มเก็บขอมูลต้ังแต พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน และทําใหเปนทีส่นใจ

จากสือ่ตางๆ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) พบวาในหมูบานน้ันมีองคความรูที่สบืทอดกันมานานกวารอยป 

เกี่ยวกับการสังเกตความผิดปกติแตกําเนิด เชนรอยแผลเปน รอยปาน รอยตําหนิตางๆ ของเด็กแรกเกิด ซึ่งอาจ

มีความสัมพันธตรงกันกบัรองรอยอื่นๆ ในอดีตชาติ ซึ่งทําใหสบืพบไดวาเด็กที่เกิดมาเปนใครในชาติกอน และมี

การทําเครื่องหมายตางๆ ที่ศพ เพื่อชวยในการสังเกตและติดตามสืบชาติมาเกิดใหมได ซึ่งจากขอมลูทีร่วบรวม 

พบวามีผูคนทีจ่ําอดีตชาติเปนจํานวนมากกวา 50 คน ในชุมชน เลือกมานําเสนอในหนังสือทีก่ลาวมาขางตน

เปนกรณีศึกษาเพียง 16 ราย ซึ่งแตละรายน้ันมีความเปนมาและเปนไปที่ตางกันออกไป สวนใหญจะเปนคนใน

หมูบานที่เสียชีวิตดวยวิธีการที่ไมใชตามธรรมชาติ และจะกลบัมาเกิดใหมในชวงเวลาอันสั้น บางครัง้ก็วาพบ

กอนจะกลบัมาเกิดใหมในชาติปจจบุัน ไดมีการไปเกิดในภพภูมิอื่นที่ไมใชมนุษยอีกดวยเชนสวรรคหรือนรก โดย

แบงออกเปนเพศชาย 13 คน เพศหญิง 3 คน 

ทั้ง 16 รายน้ันมีคนเสียชีวิตจากชาติกอนเพราะปวย 4 คน ถูกฆาตกรรม 7 คน โดยผูที่เสียชีวิตเพราะ

ถูกฆาตกรรม มีรอยแผลติดตัวมาแตกําเนิด 4 คน อุบัติเหตุ 4 คน โดยทั้ง 16 คนเกิดใหมกับเครือญาติของตน

ในชาติกอน 5 คน เกิดกับคนรูจักคุนเคยในชาติกอน 5 คน และเกิดกับคนที่ไมรูจักกันมากอน 6 คน และ

จํานวน 2 ใน 16 คน มีเครือญาติในชาติกอนมกีารปายดินที่ศพระหวางพิธีศพ ซึ่งสงผลใหเกิดปานข้ึนในชาติ

ปจจุบันซึง่ทัง้ 16 คนเกิดในหมูบานเดิมทีเ่คยอาศัย ในชาติภพกอน 11 คน เกิดในหมูบานอื่นที่ไมใชที่อยูของ

ชาติเดิม 5 คน 

จากการทบทวนวรรณกรรมทุกประเภทขางตน อาจสรปุไดวาความเช่ือเรื่องโลกหลังความตายน้ัน

ปรากฏอยูในความเช่ือของแตละวัฒนธรรมมาชานานแลว และในสงัคมไทยเองกเ็ชนกัน โดยความเช่ือเรื่องโลก

หลงัความตายในไทยน้ันเช่ือวาหลงัจากคนตายไปแลว จะมีการเกิดใหมไปยังชาติภพตางๆ ตามอํานาจของ

กรรมที่บุคคลน้ันทําเอาไว และความเช่ือเรื่องโลกหลังความตายและชาติภพตางๆ สงผลใหเกิดประเพณี และ

พิธีกรรม โลกทัศนของคนในสังคม 
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ในชุมชนตะครอ อันเปนชุมชนที่เปนกรณีศึกษาน้ัน ก็มีความเช่ือเรื่องโลกหลังความตายและการไปเกิด

ยังชาติภพใหมหลังจากเสียชีวิตแลวเชนกัน และมีการเกบ็ขอมูลกอนหนาอยูแลว 16 กรณีศึกษา โดยธวัชชัย 

ขําชะยันจะ ชาวชุมชนตะครอที่ออกไปศึกษานอกชุมชน และมีความสนใจในดานปรจิตวิทยา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาน้ีจะเปนการตอยอดขอมูลสวนหน่ึงจากงานของธวัชชัย ขําชะยันจะ (2552)ซึ่งเปนคนใน

ชุมชนที่สนใจดานปรจิตวิทยา และออกรวบรวมขอมูลบางสวนเกี่ยวกบัชุมชน อีกทั้งขอมูลของบุคคลที่จํา

อดีตชาติไดไวจํานวนหน่ึง ซึ่งเปนที่รูจักและยอมรับของคนในชุมชน และเกบ็ขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเองจากการ

ออกภาคสนาม โดยมองในกรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยา วาดวยการศึกษาหนาที่ในสังคมของความเช่ือเรื่อง

ชาติภพโดยไมสนใจพิสจูนวาผูจําอดีตชาติน้ันจําไดจริงหรือไม แตมุงเนนไปศึกษาผลกระทบของการจําอดีตชาติ

ได วาสงผลกระทบตอคนรอบขาง เชนครอบครัวละเครือญาติอยางไร 

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาครัง้น้ี เปนการพัฒนาแนวคิดในกลุมโครงสราง – หนาที่นิยม ที่ได

อธิบายวาแตละสวนของสังคมน้ันมีความสัมพันธกัน เชนเดียวกับอวัยวะของมนุษย โดยถูกเช่ือมโยงกันดวย

สํานึกรวมของประชากรในสังคม (Collective Consciousness) ดังน้ันความเช่ือเรือ่งชาติภพในชุมชนตําบล

ตะครอเองก็มีความสัมพันธกบัสถาบันอื่นชุมชนเชนกันกบัสถาบันอื่นๆ และในฐานะความเช่ือ ก็ตองสรางพลงั

แกประชากรในชุมชน เพื่อใชในการขับเคลื่อนโครงสรางของสังคมใหตําเนินตอไปได 

 นอกจากน้ี การศึกษาในเรื่องดังกลาวยังไดนําแนวคิดของ Bronislaw Malinowski ซึ่งอธิบายวาทุกสิง่

ในสังคม รวมทัง้ศาสนา ลวนเกิดข้ึนเพื่อสนองความตองการตางๆ ใหคนในชุมชน มาใชในการมองหาหนาที่ของ

ความเช่ือเรื่องชาติภพในสังคม วาสามารถตอบสนองความตองการใดในสังคมไดบาง 

พ้ืนท่ีศึกษาและประชากร 

 การศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตดานพื้นที่อยูในตําบลตะครอ ซึ่งเปนตําบลที่มีขอมลูเรื่องการจําอดีตชาติและ

ระลกึชาติไดของเด็กเปนจํานวนมาก โดยเลือกหมูที่ 8 หมูที ่13 หมูที่ 14 ของชุมชนตําบลตะครอ ซึง่เปนหมูที่

อยูใกลเคียงกัน และสองหมูบานหลังเปนที่ต้ังของวัดสําคัญในหมูบาน คือวัดประชาสามัคคี และวัดคลอง

มะมวงเต้ีย อันเปนวัดสําคัญซึ่งเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ ของคนในชุมชนบานตะครอ 

กลุมประชากรตัวอยางในพื้นทีท่ี่ทําการศึกษามสีามกลุม ไดแก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 

1) เครือญาติหรือผูมีความเก่ียวของกับผูท่ีสามารถจําอดีตชาติไดแตกําเนิด โดยสุมเลือกผูจํา

อดีตชาติไดต้ังแตกําเนิดจํานวน 3 คน ซึ่งอยูนอกเหนือจากกรณีศึกษาของธวัชชัย ไดแก  

ก. นายจักรพงษ ภูช่ืน อายุ 30 ป 

ข. นายณัฐพล ทรงครุฑ อายุ 16 ป 

ค. เด็กหญิงญาณินทศิริมงคล อายุ 10 ป 

จากน้ันจงึสมัภาษณเครือญาติของผูจําอดีตชาติไดแตละคน (เน่ืองจากผูจําอดีตชาติได มักไมยินดี

ใหสัมภาษณถึงเรื่องในอดีตชาติจงึตองอาศัยการรวบรวมขอมูลจากผูใกลชิดกับผูจําอดีตชาติได) 

ซึ่งรวมแลวมีจํานวน 7 คน ไดแก 

ก. นางจํานง ภูช่ืน เพศหญงิ อายุ 51 ปมารดาของจกัรพงษ ภูช่ืน 

ข. นางแหมม ภูช่ืน เพศหญงิ อายุ 82 ป ยายของจักรพงษ ภูช่ืน 

ค. นางสาวหวัน น่ิมมา เพศหญิง อายุ 64 ป ปาของณัฐพล ทรงครุฑ 

ง. นางสมาน น่ิมมา เพศหญงิ อายุ 48 ป มารดาของณัฐพล ทรงครฑุ 

จ. นายณัฐพงษ ทรงครุฑ เพศชาย อายุ 50 ป บิดาของ ณัฐพล ทรงครุฑ 

ฉ. นางเสงิ น่ิมมา เพศหญิง อายุ 80 ป ยายของณัฐพล ทรงครฑุ 

ช. นางมยุรี สริิมงคล เพศหญงิ อายุ 42 ป มารดาของญาณินทศิริมงคล 

2) ผูท่ีระลึกชาติไดและรางทรงโดยสมัภาษณจากจํานวน 2 คน จากจํานวนทั้งหมด 3 คนในชุมชน 

เน่ืองจากรางทรงอีกคนหน่ึงไมอยูในชุมชนในระยะเวลาทีล่งภาคสนาม เน่ืองจากไปปฏิบัติธรรม

คือ 

ก. นางสาวมะยม น่ิมมา เพศหญิง อายุ 55 ป  

ข. นางสัญจร คุมตระกลู เพศหญิง อายุ 52 ป   

ทั้งคูเปนรางทรงเพศหญิงในชุมชน และนางสาวมะยมสามารถระลึกไดหลังจากฝกปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานที่วัดเขาทอง จงัหวัดนครสวรรค สวนนางสญัจรเปนรางทรงที่มีความสามารถลวงรู

อดีตชาติของผูอื่น โดยเช่ือกันวารับพลงัมาจากเทพในศาสนาฮินดูและเทพช่ือเจจะตา ซึ่งเปนราง

ทรงที่ไดรับการนับถือมากในชุมชน 

3) ผูทรงความรูในชมุชน ซึง่มีองคความรูทีส่ามารถอธิบายเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนตลอดจน

ปรากฏการณจําอดีตชาติได โดยเลือกจํานวน 2 คนคือ 
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ก. นายตาย นาคตระกูล  เพศชาย อายุ 87 ป เปนผูทีเ่กิดและใชชีวิตอยูในชุมชน หรือมา

จากที่อื่น มีความรูความเช่ียวชาญในดานประวัติศาสตรชุมชน และตํานานตางๆ เกี่ยวกับ

ชุมชน เปนพิเศษ 

ข. พระโกมล สุวรรณราช อายุ 55 ปเจาอาวาสวัดคลองมะมวงเต้ีย เปนผูทรงความรูในดาน

ศาสนาและความเช่ือในชุมชน 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 งานช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยหลกัที่ใชไดแก  

1. การศึกษาเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมทีม่ีความเกี่ยวของกบัเรื่องความเช่ือเรื่องชาติภพ 

โลกหลงัความตาย และพิธีกรรมความตายในประเทศไทย โดยศึกษาจากวรรณกรรมประเภท หนังสือวิชาการ

ดานสังคมศาสตร ทัง้ดานคติชนวิทยา ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา หนังสือดานศาสนา คือวรรณคดีศาสนา 

กับหนังสือธรรมะ และสารนิพนธ หนังสือดานและวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเชิงปรจิตวิทยาในชุมชนตําบล

ตะครอของธวัชชัย ขําชะยันจะ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมลูเอาไวกอนหนา ตลอดจนขอมูลจากสือ่ตางๆ ไดแก 

2. การศึกษาภาคสนาม 

a. การสงัเกตการณ ซึ่งประกอบดวย 

- การสงัเกตการณอยางไมมสีวนรวม ไดแกการเก็บขอมูลเชิงสํารวจ เพื่อสงัเกตสภาพของชุมชน สภาพ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สถานทีส่ําคัญ สภาพบานเรือน การต้ังบานเรอืนการทํามากิน พฤติกรรมทาง

เศรษฐกจิ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

- การสงัเกตการณอยางมีสวนรวม คือเขารวมกิจกรรมตางๆ กับคนในชุมชน ไดแกการซื้อของในตลาด

ของชุมชน การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน 

b. การสมัภาษณสัมภาษณกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที ่

โดยเริ่มจากกลุมผูทรงความรูในชุมชน เพื่อทําใหทราบความเปนมาของชุมชนโดยสงัเขป และเพื่อให

แนะนําประชากรทีจ่ําอดีตชาติได และคนทรง โดยคําถามทีม่ีตอกลุมผูทรงความรูในชุมชน จะเนนไปที่พื้นฐาน

ความเช่ือทั่วไปของคนในชุมชน ประวัติศาสตรของชุมชน วีถีชีวิตโดยทั่วไปของคนในชุมชนและเมื่อไดขอมลู

เรื่องผูจําอดีตชาติไดในชุมชนแลว จึงเริ่มตามหาทีอ่ยูของพวกเขา และสัมภาษณกลุมเครือญาติของพวกเขา 

เพื่อทําความเขาใจเรื่องผูจําอดีตชาติได กับความสมัพันธในกลุมเครือญาติของพวกเขา โดยคําถามที่มีตอ
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ประชากรกลุมน้ี จะเนนไปที่เรื่องราวของผูจําอดีตชาติไดผานมุมมองของกลุมเครือญาติ และความสัมพันธทาง

เครือญาติระหวางพวกเขาและผูจําอดีตชาติไดแลวจึงสัมภาษณอยางไมเปนทางการ กับประชากรทีร่ะลกึชาติ

ไดในภายหลัง และรางทรง เพือ่เปรียบเทียบกบัผูจําอดีตชาติไดต้ังแตกําเนิด โดยคําถามที่มีตอกลุมประชากรน้ี 

จะเนนไปที่พวกเขาไดความสามารถในการจําอดีตชาติ หรอืความสามารถในการติดตอกับผูอยูในภพภูมิอื่นมา

เมื่อไร อยางไรและหลังจากที่ไดรบัความสามารถดังกลาวแลว วิถีชีวิตของพวกเขามีความเปลี่ยนแปลงไป

หรือไม อยางไร 

ระยะเวลาในการศึกษา  

การศึกษา “ความเช่ือเรื่องชาติภพกับอทิธิพลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชนตําบลตะครอ อําเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค” ใชเวลาต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมใช

เวลาทั้งสิ้น 12 เดือน 

การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ศึกษาวรรณกรรม เอกสารและรายงานการวิจัยที่

เกี่ยวของ 

สิงหาคม พ.ศ. 2557 – มกราคม  พ.ศ. 2558 

เก็บขอมูลภาคสนาม มกราคม  พ.ศ. 2558 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 

ตรวจสอบและวิเคราะหขอมลู มีนาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เขียนรายงานการวิจัยและจัดพมิพ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

24 

บทท่ี 4 

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับพ้ืนท่ีซึ่งทําการศึกษา 

 บทน้ีจะเปนการกลาวถึงขอมลูพื้นฐานของที่ต้ังของพื้นที่อันเปนกรณีศึกษา คือตําบลไพศาลี ในดาน

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร และกลาวถึงขอมูลโดยละเอียดของตําบลตะครอ ในดานภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร เศรษฐกจิ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งขอมูลดังกลาวไดมาจากการคนควาในเอกสารเกี่ยวกบั

ชุมชน คือ และเว็บไซตทางองคกรซึ่งเกี่ยวของกบัการบรหิารในระดับตางๆ รวมไปถึงคําบอกเลาและสัมภาษณ

ของผูอาศัยในชุมชนตําบลตะครอ ตลอดจนขอมลูทีผู่วิจัยรวบรวมไดจากการลงพื้นที่เพือ่เกบ็ขอมลูภาคสนาม 

ขอมูลโดยสังเขปของอําเภอไพศาล ี

ดานประภูมิศาสตรและประชากร 

อําเภอไพศาลีเปนอําเภอที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งจากขอมูลของ

ศูนยบริการขอมลูอําเภอ (2555) อําเภอไพศาลีน้ันมีเน้ือที่ 979 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 75,491 คน เปน

ชาย 37,270 คน เปนหญิง 38,111 คน เดิมข้ึนอยูกับอําเภอทาตะโก จัดต้ังเปนกิง่อําเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ.  2505  และยกฐานะข้ึนเปนอําเภอเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2508 ประกอบดวย 8 ตําบล ไดแก ตําบลโคก

เด่ือ ตําบลสําโรงชัย ตําบลวังนํ้าลัด ตําบลตะครอ ตําบลโพธ์ิประสาท ตําบลวังขอย ตําบลวังขอม โดยมีอาณา

เขตติดกับพื้นที่ตางๆ ดังน้ี 

- ทิศเหนือ ติดตอกบัอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบรุ ี จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอโคกเจริญ 

จังหวัดลพบรุ ี

- ทิศใต ติดตอกับอําเภอโคกเจรญิ อําเภอหนองมวงจงัหวัดลพบุรี อําเภอตากฟา และอําเภอทาตะโก

จังหวัดนครสวรรค 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอทาตะโกจงัหวัดนครสวรรค 

อําเภอไพศาลี มีเขตปาสงวนแหงชาติทีส่ําคัญ 2 แหง คือปาสงวนแหงชาติ เขาดอก เขานางโลม และ

เขาสอยดาว เน้ือที่ 105,600 ไร อยูในทองที่ ตําบลไพศาล ี ตําบลวังขอย ตําบลสําโรงชัย  และตําบลตะครอ 

และปาสงวนแหงชาติเขาสูง เขาพระ เน้ือที ่ 8,000 ไร อยูในทองที่ตําบลวังนํ้าลัด
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ชาวอําเภอไพศาลีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก นิยมปลกูขาว และขาวโพดเปนผลผลิตหลกั 

และขาวฟางในบางสวน มีการเลี้ยงสัตวในครัวเรือนพอสมควร และเน่ืองจากไมไดอยูติดแมนํ้า จึงไมมกีาร

ประกอบอาชีพประมงแตอยางใด 

ดานประวัติศาสตร 

อําเภอไพศาลีมีความเปนมาที่ยาวนาน เช่ือกันวาเปนที่ต้ังของเมอืงเกาโบราณสมัยขอมเรืองอํานาจใน

ดินแดนสุวรรณภูมิ เน่ืองจากมซีากวัตถุโบราณและซากโครงกระดูก พรอมเครื่องใชตางๆ ปรากฏใหเห็น เชน

อุโบสถ วิหาร หอสมุด พระพุทธปฏิมากร ระฆัง จอมปราสาท สระแกว สระขวัญตางหูฯลฯ ในทองที่ตําบล

สําโรงชัย ประมาณวามีอายุราวป พ.ศ. 1200 และไดพบโครงกระดูก แลวเครื่องมือเครื่องใชยุคกอน

ประวัติศาสตร เชนกําไล ลกูปด ที่ตําบลโพธ์ิปราสาท และตําบลวังนําลัด ซึ่งเจาหนาที่จากกรมศิลปากรไดมา

ตรวจแลว ประมาณวามีอายุราว 4,000-6,000 ป (ศูนยบริการขอมูลอําเภอ , 2555) 

ขอมูลจาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงความเปนมาของอําเภอไพศาลี ในสวน

ของเมืองเกาโบราณไวดังน้ี 

เมืองเกาเวสาลีปรากฎหลักฐานจากการสาํรวจของกรมศิลปากร เม่ือ พ.ศ.2511 พบวาเปนเมือง

สี่เหลี่ยมผืนผา มุมมน มีกําแพงดิน 2 ช้ัน มีคูเมืองคั่นกลาง ยาวประมาณ 700 เมตร กวาง 500 เมตร 

สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยทวารวดี บริเวณท่ีตัง้ชุมชนเปนท่ีราบลุมมีทางนํ้าไหลผาน 

จากการขุดแตงใน พ.ศ.2539 พบวา โบราณสถานซ่ึงอยูบริเวณดานตะวันออกของเมืองเปนศิลปะ

สมัยอยุธยาตอนปลาย ประกอบดวยอุโบสถ มณฑป วิหาร เจดีย และผลจากการศึกษาหลักฐานช้ัน

ดินทางโบราณคด ี พบวา กอนการสรางโบราณสถาน  กลุมเมืองเกาเวสาลีแหงน้ี ไดมีชุมชนตั้งหลัก

แหลงอยูกอนแลว เปนชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ซ่ึงไดมีการพัฒนาเขาสูการเปน

ชุมชนคูนํ้าคันดินในสมัยทวารวด ี

เมืองเวสาลีเคยเปนเมืองหนาดานเล็ก ๆ ของกรุงละโวในดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏหลักฐานซากวัตถุ

โบราณ เชน พระปรางค หอสมุด และพระพุทธรูปฝมือขอมโบราณ ราว พ.ศ.1100-1400 ขอมไดมี

อํานาจเจริญรุงเรืองในแควนสุวรรณภูมิ ตลอดท้ังในแควนโคตรบูร แควนโยนก และแควนทวารวด ี

โดยมีกรุงละโวเปนราชธานี เมืองเวสาลีน้ีไดสรางขึ้นในสมัยน้ัน มีอายุรุนราวคราวเดยีวกับกรุงสุโขทัย 

นครโยนก เมืองโอฆะบุรี และเมืองศรีเทพ โดยท่ีเมืองเหลาน้ีไดสรางขึ้นไวเพ่ือเปนเมืองหนาดานของ

กรุงละโวท้ังสิ้น 
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ภายหลังเมืองเวสาลตีกอยูภายใตการปกครองของกรุงสุโขทัย และไดถูกปลอยรางมาราว 400 ป 

จนถงึ พ.ศ.2199 สมัยสมเดจ็พระนารายณมหาราช กษตัริยไทยรัชกาลท่ี 28 แหงกรุงศรีอยุธยา ได

ทรงบูรณปฏิสังขรณ เมืองละโวขึ้นเปนราชธานีอีกแหง 

ขอมูลโดยสังเขปของตําบลตะครอ 

ความเปนมาของตําบลตะครอ 

ตําบลตะครอน้ันมีความเปนมาที่ยาวนาน และมหีลักฐานทางดานโบราณวัตถุหลายอยางที่บงบอกถึง

ความเปนมาของชุมชนรอยตอสามจงัหวัดแหงน้ี มีชาวบานพบโครงกระดูกของคนโบราณ ภาชนะดินเผา อาวุธ

เคียว กะพรวนมาโบราณ สุสานโบราณ และสิ่งของอืน่ๆ อีกจํานวนมากกระจายอยูทั่วชุมชนและรอบๆ 

โดยเฉพาะบริเวณที่ชาวบานเรียกวา “โคกพักทัพ” “โคกพญาสั่ง” และ “หนองแรง หนองกา” ซึ่งอยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของหมูบาน เคยมีชาวบานขุดพบโครงกระดูกภาชนะดินเผา และอาวุธโบราณจํานวนมาก จาก

การสบืคนหลักฐานตางๆ ทั้งจากทางดานภูมิศาสตร โบราณคดีโบราณวัตถุ สันนิษฐานวานาจะเคยมีการเคลื่อน

ทัพใหญมาพักทพัที่บริเวณหมูบานตะครอแหงน้ีแตไมทราบแนชัดวา เปนชวงใดสมัยใดและบรเิวณน้ีนาจะเคย

ถูกใชเปนเสนทางติดตอกนัทั้งทางนํ้าและทางบกระหวางเมอืงเกา “ศรีเทพ” ที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ และ

เมืองเกา “ไพศาล”ี ที่บานหนองไผ ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรคซึง่อยูหางจากตะครอไปทางทิศ

ตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตรทัง้สองเมืองเคยเปนเมอืงหนาดานทางตอนเหนือของอาณาจักรละโวเมือ่ครั้งที่

ขอมยังเรืองอํานาจ ต้ังแตเมื่อประมาณพทุธศตวรรษที่ 14 (ธวัชชัย ขําชะยันจะ, 2552 : 28 - 29) 

นายตาย นาคตระกูล อายุ 87 ป ผูอาวุโสประจําหมูบานและเปนปราชญชาวบาน ไดเลาถึงความ

เปนมาของประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานหมูบานน้ีไววา ในสมยัที่พมาจัดทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สอง 

พรรคพวกของพระเจาตากและคุณชายทองดวง (รัชกาลที่ 1) ไดพาพรรคพวกตีฝาวงลอมพมาออกมา และได

ตกลงวาจะแยกยายกันซองสุมกําลังพล กลุมหน่ึงที่นําโดยขุนศรีและขุนแวนแกว ขุนนางชาวสุโขทัยที่รบั

ราชการในกรุงศรอียุธยา ไดมุงหนามาถึงบริเวณหมูบานตะครอแหงน้ีซึ่งในสมัยน้ันยังเปนปาดงดิบ ขาศึกจะ

ติดตามหาไดลําบาก เหมาะแกการหลบซอนและซองสมุกําลงัพล ไวสมทบกับพวกของพระเจาตากและคุณชาย

ทองดวง และไดมกีารสรางวัดข้ึนช่ือวา “วัดชุมพล” และใชเปนที่ประชุมรวมพลเพื่อรับมือขาศึกพมา 
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รูปที่ 1นายตาย นาคตระกูล ผูอาวุโสในหมูบาน 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 

เมื่อคุณชายทองดวงปราบดาภิเษกข้ึนเปนพระมหากษัตริย ขุนศรีและขุนแวนแกวไดกลับไปรับ

ราชการในแผนดินของพระองคดวย และไดตามไปทําศึกทีเ่วียงจันทน เมื่อจบศึกขุนศรีไดพบรกักับสตรผีูสูง

ศักด์ิชาวลาวที่ถูกจับมาเปนเชลย จึงขอพระราชทานมาจากรัชกาลที่ 1 พรอมทั้งคนติดตาม ทําใหเกิดการ

แตงงานกันระหวางชาวสุโขทัยที่พักอาศัยอยูบรเิวณบานตะครอในปจจุบัน และชาวเวียงจันทน จนกลายเปน

บรรพบรุุษของชาวหมูบานตะครอ ดังน้ันจงึถือวาทุกคนในหมูบานเปนพี่นองและเครือญาติกัน สวนขุนแวนแกว

ไดบวชเปนพระภิกษุช่ือวาหลวงตาแกว 

 ตอมาขุนศรีเสียชีวิต หลวงตาแกวจงึไดสรางเจดียสําหรบัเกบ็อัฐิของขุนศรีข้ึนมาหน่ึงองคในหลังโบสถ

วัดชุมพล และเมือ่ขุนแวนแกวหรือหลวงตาแกวมรณภาพลงกม็ีผูสรางเจดียข้ึนอีกองคหน่ึงที่สระนํ้าวัดชุมพล

และเจดียทั้งสองก็ยังอยูมาจนถึงทุกวันน้ี 
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รูปที่ 2 ตําหนักพอขุนศรี ตั้งอยูที่วัดชุมพล 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 

ดานภูมิศาสตรและประชากร 

ตําบลตะครอเปนตําบลหน่ึงในอําเภอไพศาลี จงัหวัดนครสวรรค ซึ่งจากขอมลูการสํารวจของ องคการ

บรหิารสวนตําบลตะครอ (2557) ไดระบุวามปีระชากร 11,668 คน เปนเพศชาย 5,718 คน เปนเพศหญงิ 

5,950 คน ครัวเรือนทั้งหมด 3,692 ครัวเรือนโดยตําบลน้ีมเีน้ือที่ 80.62 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยหมูบาน

ทั้งหมด 18 หมู ไดแก  

ตารางท่ี 1 ขอมูลประชากรในตําบลตะครอ 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม 

1 หมูบานวังกระโดนใหญ 247 471 507 978 

2 หมูบานวังกระโดนนอย 225 369 417 786 

3 หมูบานตะครอ 262 301 346 647 

4 หมูบานตะครอ 227 322 378 700 

5 หมูบานตะครอ 208 345 373 718 

6 หมูบานหนองไมแดง 203 314 341 655 

7 หมูบานชองคีร ี 105 192 191 383 
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8 หมูบานโนนสาร 342 496 475 971 

9 หมูบานเขาเขียว 49 79 76 155 

10 หมูบานหนองตะโก 135 235 247 482 

11 หมูบานเนินสาร 212 337 332 669 

12 หมูบานวังกระโดนนอย 163 311 281 592 

13 หมูบานหนองผักแวน 231 297 298 595 

14 หมูบานเนินมะเกลือ 311 460 434 894 

15 หมูบานเวสาล ี 208 347 369 716 

16 หมูบานวังตาแกว 184 264 312 576 

17 หมูบานวังโพธ์ิ 183 251 265 516 

18 หมูบานเนินทอง 197 327 308 635 

 รวม 3,692 5,718 5,950 11,668 

ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลตะครอ , 2557 

ตําบลตะครอน้ันเปนชุมชนชนบท หางไกลจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร ต้ังอยูสงูกวา

ระดับนํ้าทะเลถึง 200 เมตร เน่ืองจากอยูบริเวณตีนเขาของเขาสอยดาว มีไฟฟาเขาถึงมานานกวา 20 ปแลว 

แตนํ้าประปาเพิ่งเขาถึงเมื่อประมาณ 5 ปกอน (ตาย นาคตระกูล , สัมภาษณ ก.พ. 2558)ประชากรทีม่ีไฟฟาใช

ในชุมชมน้ันคิดเปนรอยละ 98 (องคการบริหารสวนตําบลตะครอ, 2557) 

ชุมชนตําบลตะครอ สามารถเดินทางสูชุมชนอื่นดวยทางหลวงชนบท นร 4005 และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 3353 หรือบรกิารรถโดยสารสาธารณะ ไดแก รถสองแถวสายตะครอ –ไพศาลี , รถสองแถวสาย

ตะครอ – หนองมวง ซึ่งเปนการเดินทางระหวางชุมชนตะครอ ไปยังชุมชนที่อยูขางเคียง โดยมีเวลาเดินทาง

ต้ังแต 5.00 น. จนถึง 18.00 น. คาโดยสารอยูที่ 5 – 15 บาท ตามแตระยะทาง และยังมรีถตูสายตะครอ – 

นครสวรรคซึ่งเดินทางจากชุมชนไปยังตัวเมือง คาโดยสารเริม่ตนที่ 10 บาท 

นอกจากรถโดยสารสาธารณะขางตน ยังมี รถตูสายตะครอ – กรุงเทพ , รถตูสายตะครอ – พัทยาซึ่ง

เปนการเดินทางในระยะไกล มเีพียงสองเที่ยวตอวัน คือ 9.00 น. และ 14.00 น. มีคาโดยสารสุดสายที่ 80 

บาท  

สมัยกอนพ.ศ. 2505 น้ัน ตําบลตะครอยังมสีถานะเปนหมูบานตะครอ ประกอบไปดวยหมูที่ 3 หมูที่ 4 

หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 8 หมูที่ 13 หมูที่ 14 หมูที่ 15 หมูที ่16 และ หมูที่ 17 ในปจจบุัน แตตอมาไดรวมกบั
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หมูบานวังกระโดนนอย (หมูที่ 2 หมูที่ 10 หมูที่ 12 หมูที่ 18) หมูบานวังกระโดนใหญ (หมูที่ 1) หมูบานชองคีร ี

(หมูที่ 7) และหมูบานเขาเขียว (หมูที่ 9) และจัดต้ังเปนตําบลตะครอข้ึนมา  

ในปจจบุัน ตําบลตะครอมอีาณาเขตติดกับพื้นที่ดังตอไปน้ี 

- ทิศเหนือติดกับตําบลวังขอย และตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค และเขาสอยดาว 

- ทิศตะวันออก ติดกับตําบลหนองมะคา อําเภอโคกเจรญิ จังหวัดลพบรุ ี

- ทิศใตติดกับอําเภอหนองมวง และอําเภอโคกเจรญิ จังหวัดลพบุร ี

- ทิศตะวันตกติดกับตําบลสําโรงชัย ตําบลโพธ์ิประสาท อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

 
 

รูปที 3 แผนที่ตําบลตะครอ 

ที่มาภาพ : องคการบริหารสวนตําบลตะครอ , 2557 

 

โดยในงานช้ินน้ี มีพื้นที่การศึกษาในสามหมูบาน ไดแกหมูที่ 8 หมูที่ 13 และหมูที่ 14อันเปนหมูที่

ต้ังอยูใกลเคียงกัน และสองหมูบานหลงั เปนที่ต้ังของวัดสําคัญในหมูบาน คือวัดประชาสามัคคี และวัดคลอง

มะมวงเต้ีย อันเปนวัดสําคัญซึ่งเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ ของคนในชุมชนบานตะครอ  
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โดยหมายเลขตางๆ ในแผนที ่

หมายถึง  

(1) วัดประชาสามัคคี 

(2) วัดคลองมะมวงเต้ีย 

(3) บานของเด็กหญงิญาณินท สริิ

มงคลผูจําอดีตชาติได 

(4) บานของนายตาย นาคตระกลู 

(5) รานขายของชํา 

(6) บานของนางสญัจร คุมตระกูลคน

ทรงในชุมชน 

(7) รานขายของชํา 

(8) บานของนางสาวมะยม น่ิมมา 

คนทรงในชุมชน 

(9) บานของนางจํานง ภูช่ืน 

(10) บานของนายณัฐพล ทรงครุฑ ผู

จําอดีตชาติได 

(11) บานของนายจักรพงษ ภูช่ืน ผู

จําอดีตชาติได 

(12) โรงเรียนตะครอพิทยา 

(13) อบต. ตําบลตะครอ 

(14) รานสะดวกซื้อ 7 – 11 

(15) ศาลตาเจาบาน 

(16) ตลาด 

(17) รานขายยา 

 

รูปที 4 แผนที่หมูที่ 8 13 และ 14 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 
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ดานเศรษฐกิจ 

ประชากรสวนใหญในชุมชนนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกคือขาวโพด ขาว

ฟาง ไมนิยมปลูกขาวเจา เน่ืองจากชุมชนต้ังอยูตีนเขาซึ่งสภาพดินเปนดินดานกบัดินปนทราย (องคการบริหาร

สวนตําบลตะครอ , 2557) และการชลประทานไมเหมาะแกการปลูกขาว นอกจากน้ียังมกีารปลูกพืชตระกลูถ่ัว

และมันสําปะหลงัอยูบาง  

โดยอาชีพเกษตรกรรมน้ีมทีั้งประกอบอาชีพบนไรนาของตนเอง และรบัจางทําการเกษตรกรรมบนที่

นาของผูอื่นซึ่งจะสลับบทบาทระหวางประกอบการเกษตรบนไรนาของตน หรือรับจางทําการทําการเกษตร 

เมื่ออยูในฤดูเพาะปลูกพืชของตนก็จะทําการเกษตรบนที่นาตนเอง เมื่ออยูนอกฤดูเพาะปลูกก็จะไปรบัจางทํา

การเกษตรใหผูอื่น เชนกรณีของนางสมาน ทรงครุฑ อายุ 48 ป เกษตรกรในชุมชน และนางสาวมะยม น่ิมมา 

อายุ 55 ป เกษตรกรและคนทรงในชมชนซึ่งมทีี่ดินของตนเอง แตนอกฤดูเพาะปลูกของพืชที่ตนปลูก ก็รับจาง

เก็บมันสําปะหลัง ทําใหคนในชุมชนมีงานเกษตรกรรมตองทาํตลอดปซึง่ผลผลิตจากการเกษตรที่ไดในแตละครั้ง 

จะมีพอคาจากในตัวเมืองนครสวรรคมารบัไป 

ประชากรในชุมชนมีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ไดแก โค สุกร เปด ไก โดยมักจะ

เลี้ยงไวใตถุนของบาน ซึง่สวนใหญนิยมปลูกเปนเรือนไมใตถุนสูง หรืออาจจะสรางคอกและเลาไวขางบาน ใน

กรณีของบานไมช้ันเดียวซึ่งพบไดรองลงมา และมีการเลี้ยงสตัวเพื่อใชสอยในประโยชนอื่นบาง คือแมวและสนัุข 

ซึ่งนอกจากเลี้ยงไวเปนเพื่อนเลนแลว ยังมีการใชสุนัขในการเฝาไรจากสัตวปา และชวยในการลาสัตวขนาดเล็ก 

แตก็มีการเลี้ยงเปนปศุสัตวเพื่อสงขายเปนอาชีพ คือเลี้ยงวัว ซึ่งสามารถพบเห็นการเดินตอนวัวเปนฝูงใหญไป

บนถนนในชุมชน เพื่อนําไปกินหญาในสถานที่เลี้ยงในตอนเชา และกลับไปยังที่อยูในตอนเย็น ทําใหการ

คมนาคมบนถนนในชวงเชาและเย็นจะตองระวังฝูงวัวที่กําลังเดินทาง 

ประมาณ 30 ปกอนหนาน้ี ชุมชนมีการทําหัตถกรรมเพือ่ใชในครัวเรือน ต้ังแตงานเครือ่งจักสาน หรือ

การทอผา แตเมื่อมีการเขามาของตลาดนัด ซึ่งนําผลิตภัณฑสําเร็จรูปมาขายในชุมชน ก็ทําใหงานหัตถกรรมใน

ครัวเรือนน้ันคอยๆ ลดจํานวนลงหรอืหายไป เชนการทอผาที่เริม่หายไปจากชุมชนเมื่อมีการเขามาของเสื้อผา

สําเร็จรูป (หวัน น่ิมมา, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) แตหลังจากมโีครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑจาก

ภาครัฐ ก็ทําใหเกิดศูนยฝกอาชีพชุมชนตําบลตะครอข้ึน ทําใหหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานกลับมามี

บทบาทในชุมชนอีกครั้ง ในฐานะสินคาสําหรบัการซื้อขายในชุมชนและสงออกนอกชุมชน 
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จากการสํารวจพื้นทีท่ี่ทําการศึกษา พบวานอกจากการเกษตร ปศุสัตว และหัตถกรรมแลว ประชากร

ในชุมชนยังมีการประกอบกจิการของตนเอง ไดแกรานขายของทั่วไป รานตัดผม รานขายยา และขายสินคาใน

ตลาด ซึ่งเปนตลาดชวงเชา บริเวณตรงขามกบัรานสะดวกซือ้ 7 – 11 ซึ่งเปดขายของทุกวัน โดยสินคาจะสวน

ใหญเปนประเภทอาหาร 

 

รูปที่ 5 ตลาดสดในชุมชนตั้งอยูตรงขาม 7 - 11 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 

นอกจากการเกษตร ปศุสัตว หัตถกรรม และการคาขายแลว ประชากรในพื้นที่ยังมีอาชีพใหมที่เขามา

ในชุมชนเมื่อตนป พ.ศ. 2557 คือการเปนพนักงานของรานสะดวกซื้อ 7 – 11 ซึ่งเปนอาชีพลกูจางของบริษัท

แรกในพื้นที่ศึกษา 

นอกจากน้ี ประชากรในพื้นที่ยังมีรายไดเสริมจากการลาสัตวและเกบ็ของปาจากเขาสอยดาว อันต้ังอยู

ทางเหนือของชุมชน มีเน้ือที่ประมาณ 60,000 ไร ของปาที่นิยมเกบ็ คือหนอไม นํ้าผึ้ง เห็ด สัตวที่นิยมลาคือ

สัตวขนาดเล็ก เชนกบ ไกปา กระรอก แย กิ้งกา หมาจิ้งจอก ซึ่งของปาที่หามาไดจะหามาจากบรเิวณชายปา 

ซึ่งยังไมใชเขตปาสงวนเน่ืองจากมีความเช่ือวาตัวเขาสอยดาวในสวนลึกน้ันเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิ มีรอยพระพทุธ

บาทอยูบนเขา และเปนที่อยูของอํานาจเหนือธรรมชาติ อีกทั้งมีตํานานของชุมชนวาสมัยกอนน้ันฟาหรือสวรรค

อยูติดกับโลกมนุษย หากข้ึนไปบนเขาสอยดาวกส็ามารถเอือ้มมือไปจับดวงดาวได จนกระทัง่มีมนุษยนําหาง
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ของสุนัขข้ึนไปบนยอดเขาและนําหางไปแหยฟา ฟาจึงแยกตัวออกไปอยางในปจจุบัน ซึ่งสวนใหญของปา

เหลาน้ีนิยมบริโภคในครัวเรอืน แตก็มีการขายใหคนในชุมชนดวยกันเอง 

ดานความสัมพันธระหวางเครือญาติ 

 โดยปกติแลวประชากรในตําบลตะครอมกีารนับญาติกบัทั้งฝายพอและฝายแม แตงงานโดยผูชายยาย

ออกไปอยูบานฝายหญิงเพื่อชวยทําการเกษตรกรรมของบานฝายหญงิ และอาศัยอยูดวยกันไปตลอดในบาน

ของฝายหญิง หรืออาจปลูกบานหลังใหมข้ึนเองในชุมชน แตมักจะไมกลบัไปอยูกบัครอบครัวเดิมของฝายชาย 

สวนลูกทีเ่กิดมาจะใชนามสกุลขางฝายพอ ซึ่งการแตงงานหรือเลอืกคูครองน้ันจะตองไดรบัการเห็นชอบจาก

เครือญาติสวนใหญของทัง้ฝายชายและฝายหญิง ดังน้ันกอนที่จะแตงงานกันอยางเปนทางการ ฝายชายและ

ฝายหญงิจะนําคูรักของตนไปแนะนํา ทําความรูจกั และชวยงานของบานอกีฝายหน่ึงกอน เพื่อทําใหเครอืญาติ

เกิดความประทับใจหากเครอืญาติไมประทับใจก็อาจจะไมเหน็ชอบที่ทั้งสองฝายจะแตงงานกันบางครั้งอาจมี

การเลิกรากันในข้ันตอนน้ี หรอือาจจะพยายามปรบัปรุงตนเองเพื่อทําใหเครือญาติฝายตรงขามประทับใจ 

แมการเลือกคูครองโดยสวนใหญจะเลอืกคนในชุมชน แตก็ไมไดกําหนดไววางตองแตงงานกบัคนใน

ชุมชนเทาน้ัน หากชอบพอกับคนนอกชุมชน ก็สามารถแตงงานกันได เชน กรณีของพอของพระภิกษุโกมล 

สุวรรณราช ซึ่งมาจากจังหวัดนาน หรือกรณีของณัฐพงษ ทรงครฑุ ซึ่งมาจากหมูบานอื่น โดยทัง้สองกรณีน้ีเขา

มาเพื่อรับจางในชุมชน และเกิดชอบพอกับคนในชุมชน แตถึงแมจะมีการนับญาติจากทัง้สองฝง ในกรณีที่ฝาย

ชายมาจากชุมชนอื่น จะทําใหญาติฝายพอไมเปนทีส่นิทสนมกับบุตรเทาญาติฝายแม เน่ืองจากฝายชายจะต้ัง

รกรากในชุมชนในบานฝายหญิง หรือใกลกบับานฝายหญิง 

 โดยปกติแลว ชาวตําบลตะครอจะอยูกินกบัคูสมรสคนเดียวไปจนตลอดชีวิต แตหากคูสมรสเสียชีวิต 

ไปกอน หรอืมีการหยาราง หรือแยกกันอยู ก็อาจมกีารสมรสใหมได โดยไมถือวาเปนเรือ่งผิดปกติในชุมชน หาก

เครือญาติมีความสมัครใจ และเด็กทีเ่กิดมาจากคูสมรสคนกอนก็จะถูกเลี้ยงรวมกับเด็กทีเ่กิดจากคูสมรสคนใหม

โดยนับวาเปนพี่นองกัน 

 จากการสงัเกต พบวาเครือญาติในชุมชนมักต้ังถ่ินฐานในทีใ่กลกัน บริเวณใดที่มีบานเรอืนหนาแนน 

หมายความวาบรเิวณน้ันมีคนเปนเครือญาติกันมาก อาทิในหมู 8 ที่มีพื้นที่นอยกวาหมูอื่นในชุมชน แตกลับมี

ประชากรมากเปนอันดับสองของตําบล รองจากหมูบานวังกระโดนใหญทีม่ีพื้นทีม่ากกวา ซึ่งหลงัจากสอบถาม

แลวก็พบวาแตละครัวเรอืนในหมู 8 น้ันลวนมีความสมัพันธทางเครือญาติในไมเกินสามช่ัวคนทั้งสิ้น โดยสวน

ใหญเปนตระกูลน่ิมมาและตระกูลสุวรรณราช 
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 สวนการแบงมรดกน้ันไมไดแบงวาใหลูกชายหรือลูกสาวเปนพิเศษ มักจะใหไปตามความสมัครใจของผู

เปนพอแมมากกวาจะมอบใหตามสถานภาพทางเพศของลูก วาผูชายควรไดอะไรหรือผูหญงิควรจะไดอะไร 

ดังน้ันทั้งลูกชายและลูกสาวจึงมีสทิธ์ิไดรับมรดกจากพอและพอใหอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน เวนแตพอแมจะมี

ความเอ็นดูคนใดคนหน่ึงหรือไมชอบคนใดคนหน่ึงเปนพิเศษ กอนจะเสียชีวิตก็จะยกสมบัติของตนบางช้ินใหลูก

ที่เอ็นดู (มยุรี ศิริมงคล, สัมภาษณ ก.พ. 2558) หรืออาจยกใหหลานหรือเครือญาติคนอื่นที่พึงพอใจก็ได เชน

กรณีของนายหลาย น่ิมมา ผูมีคาถาอาคมในชุมชน ซึ่งเปนบดิาของนางสาวหวัน น่ิมมา เมื่อรูตัววาใกลเสียชีวิต

ก็เลอืกยกสมบติัที่เกี่ยวของกับคาถาอาคมใหหลานชายของตนแทนที่จะเปนลูก 

 ในกรณีที่พอแมเสียชีวิตกอนจะไดทําพินัยกรรมหรือยกสมบติัใหลูกคนใดกอนเสียชีวิต มรดกจะถูก

แบงสรรปนสวนในอัตราที่ใกลเคียงกันอยางไมสนใจเพศของลูก หรือความชอบหรือไมชอบลูกคนใดเปนพิเศษ

ของตัวพอแม ดังกรณีของเด็กหญงิญาณินท ศิริมงคล ซึง่เช่ือกันวาชาติกอนเปนคนในหมูบานทีเ่สียชีวิตกอนจะ

ไดมีพินัยกรรม ก็ไมพอใจเทาไรนักที่หลังตนเองเสียชีวิต ลูกหลานของตนในชาติภพกอนไดแบงมรดกใหลูกคนที่

ตนไมชอบดวย ทั้งที่ตนไมไดต้ังใจจะยกใหแตหากยังไมมลีูก ทรัพยสมบัติจะตกเปนของคูสมรส หากเปนกรณีที่

เสียชีวิตกอนจะมีการสมรส ทรัพยสมบัติจะตกเปนของพอแม เชนกรณีของนายวรวัฒน เจรญิพรอม ที่ชาติกอน

เปนตํารวจซึ่งเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุรถยนต เมือ่เสียชีวิตแลวพอแมไดเปนผูครอบครองทรัพยสมบัติของเขา

ทั้งหมด และนําบางช้ินไปขายกอนทีเ่ขาจะกลับมาเกิดใหม เชนปน 

ดานการศึกษาและสุขอนามัย 

ในตําบลมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเนินสาร 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะครอ ซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่การศึกษา แตอยางไรก็ตาม ทางองคการ

บรหิารสวนตําบลไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตางๆ ใหคนในพื้นที่การศึกษาเสมอ โดยวันใดที่จะมี

การตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน จะมีการประกาศผานเสียงตามสายในชุมชน 

ในพื้นที่การศึกษามสีถาบันการศึกษา ไดแก โรงเรียนบานตะครอ ซึ่งเปนโรงเรียนประถมโรงเรียน

ตะครอพิทยา เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน คือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองผักแวน และยังมีมีศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งทั้งหมดอยูในหมูที่ 13 

เน่ืองจากมสีถาบันการศึกษาในพื้นทีห่ลายแหง ประชากรในชุมชนทั้งหมดจงึจบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา สามารถอานออกเขียนไดดวยกันทั้งสิ้น แตประชากรทีม่ีอายุมากกวา 50 ป มักไมไดศึกษาใน

ระดับมัธยมสักเทาไรนัก เน่ืองจากในยุคของพวกเขาน้ันยังไมไดใหความสําคัญของการศึกษาในโรงเรียนใน
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ระดับหลงัจากประถมศึกษา เมื่อจบช้ันประถมกจ็ะประกอบอาชีพตามบิดามารดา (แหมม ภูช่ืน, สัมภาษณ 

กุมภาพันธ 2558) 

ในปจจบุัน มปีระชากรผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมแลวศึกษาตอในระดับมัธยมในชุมชนมากกวาใน

ยุคกอน แตเมื่อเทียบสัดสวนนักเรียนประถมกับนักเรียนมัธยมแลวจะตางกันพอสมควร เน่ืองจากมีการเขาไป

ศึกษาตอในตัวเมืองนครสวรรค หรอืในกรุงเทพมหานครอยูไมนอย เพราะเช่ือวามีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

กวา และประชากรจํานวนหน่ึงไมศึกษาตอมัธยมปลายเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะจะออกมาประกอบ

อาชีพทันทีทีจ่บมัธยมตนและประชากรกลุมน้ีมักอาศัยในชุมชนไปตลอดโดยไมยายถ่ินฐาน อาจมีการยายออก

เน่ืองจากการสมรส แตก็ไมมากนัก (สมาน ทรงครฑุ, สัมภาษณ 2558) 

ประชากรทีส่ําเร็จการศึกษามัธยมปลายมกัไมประกอบอาชีพในชุมชน และยายถ่ินฐานไปยังที่อื่นทีม่ี

ความเจรญิกวาเพราะมกัจะเขาไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในถ่ินอื่น และเมื่อสําเรจ็การศึกษามาแลว ใน

ชุมชนไมมีงานทีเ่หมาะสมรองรับ พวกเขาจึงนิยมประกอบอาชีพในตางถ่ินและกลบัมาเย่ียมเปนครัง้คราว 

(สมาน ทรงครฑุ, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) ซึ่งเทศกาลทีนิ่ยมกลบัมาเย่ียมบานเกิดของพวกเขามากที่สุด 

คือเทศกาลสงกรานต และเทศกาลออกพรรษา ซึ่งมกีารจัดงานบุญที่วัด สวนเทศกาลปใหมน้ันไมนิยมกลับมา

เทาสองเทศกาลดังกลาว เพราะที่วัดไมไดมีการจัดงานเทศกาลอะไร (หวัน น่ิมมา , สัมภาษณ กุมภาพันธ 

2558) 

ดานศาสนา ความเช่ือ และพิธีกรรมประเพณีในชุมชน 

ประชากรทั้งหมดในชุมชนตําบลตะครอนับถือศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท และมีความเช่ือแบบจักรวาล

วิทยาไตรภูม ิ คือผสมความเช่ือระหวางพทุธ พราหมณ – ฮินดู และนับถือผีเขาดวยกัน ซึง่เปนความเช่ือทาง

ศาสนาของหมูประชาชนจํานวนมากในประเทศไทย (สุวรรณ สุวรรณเวโช, 2546 : 1 - 2) โดยปรากฏวาการ

เทศนาเรื่องไตรภูมิ และพระมาลัยในวัดของชุมชนซึง่มกัเทศนในพิธีกรรมความตายจะพูดเรื่องภพภูมิตางๆ 

หลงัจากความตาย โดยเนนไปทีก่ามภูมิ คือสวรรค นรก และเปรตเปนสําคัญ สวนเรื่องรปูภูมิและอรูปภูมิน้ันไม

คอยเปนทีพู่ดถึงเทาไรนัก อาจพูดถึงอยูบางในการเทศนชาดกบางเรื่อง เชน นารทชาดก อันเปนเรื่องเมื่อพระ

โพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนารทพรหม  อันเปนพรหมในรูปภูมิ ลงมาโปรดพระราชาที่ไมเช่ือเรื่องกรรม ใหเห็น

วามีโลกหลงัความตายและผลของกรรมอยูจรงิ หรือเน้ือความของพุทธประวัติบางชวง ซึ่งกลาวถึงพรหมจากรปู

ภูมิ เชนตอนสหมับดีพรหมอาราธนาใหพระพุทธเจาที่ตรสัรูแลวแสดงธรรมแกสัตวโลก ซึง่มักพูดถึงในทุกวัน

พระทีม่ีการอาราธนาธรรม ถึงแบบน้ันคนในชุมชนก็ไมไดใหความสนใจในภพภูมิอื่นนอกจากกามภูมเิทาไรนัก 
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อาจเพราะเรื่องของรูปภูมิและอรปูภูมิเปนเรื่องหางไกลจากชีวิตประจําวันของพวกเขา เน่ืองจากเปนภูมสิําหรับ

ผูไปถึงภูมิดังกลาวจะตองฝกฝนสมาธิเปนอยางมาก คนในชุมชนสวนมากจึงมักพูดถึงเรือ่งโลกหลงัความตาย

เพียงแคในกามภูมิ คือนรก สวรรค และเปรตเทาน้ัน มีสวนนอยที่พูดถึงรปูภูมิและอรปูภูมิ คือคนที่เขาวัดเพื่อ

น่ังกรรมฐานบอยๆ ในประชากรที่สมัภาษณ ไดแก นางเสิง น่ิมมา และคุณมะยม น่ิมมา 

นอกจากน้ียังมีการนับถือผีของบรรพบรุุษทีล่วงลบัไปแลว เชนบานบางหลงัจะมีพื้นทีส่ําหรับเกบ็รปู

ถาย กระดูก และขาวของเครื่องใชของบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลวโดยเฉพาะ นอกจากน้ียังนับวาผูที่ตายไปแลว

ยังคงอยูในเครือญาติของตน เมื่อมเีหตุการณตางๆ ในบานหรอืชุมชนก็จะบอกกลาวกบัรปูของบรรพบรุุษ

เหมอืนกับยังมีชีวิต หญิง ซึ่งบานที่ไมมีพื้นที่สําหรบับรรพชนในพื้นที่น้ีน้ันมักเปนบานที่แยกออกมาจากเครือ

ญาติเดิมของตน และยังไมมีคนตายหลังจากปลูกบานแลว และการนับญาติกบัผูลวงลับน้ียังสงผลตอการ

กลับมาเกิดใหมในชุมชนของผูลวงลับอีกดวย เน่ืองจากทาํใหญาติในชาติภพกอนยังคงนับวาเด็กที่มาเกิดใหม

ยังคงมีความสมัพันธทางเครือญาติกับครอบครัวของตนแบบเดียวกับผูลวงลับที่กลบัชาติมาเกิดเชนหากเปนแม

ของตนกลบัมาเกิดใหม แมเปนเด็กกจ็ะเรียกวาแม ถึงเด็กจะเกิดในครอบครัวอื่นก็ตาม ดังกรณีของเด็กหญิง

ญาณินทศิริมงคล ที่เครือญาติฝงชาติกอนยกวาเปนมารดา 

ดวยความเช่ือในผีบรรพบรุุษ แทบทุกบานจงึมีการสรางศาลสําหรับบรรพบรุุษใหสิงสถิต โดยต้ังไวคูกับ

ศาลพระภูมิ ซึง่เปนศาลของเทวดาสงัเกตไดจากทุกบานในชุมชน จะมีศาลเล็กๆ สองศาลต้ังอยูเสมอ โดยมี

ลักษณะแตกตางกัน คือศาลพระภูมจิะมีเสาเดียว จะมหีรือไมมีบันไดก็ได สวนศาลผีบรรพบุรุษจะมสีี่เสาคลาย

บานคน เรียกวา “ศาลตายาย” ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการนับถือผบีรรพบรุุษทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยให

ความสําคัญกับบรรพบรุุษฝงแมมากกวา จึงใชคําเรียกเครือญาติซึง่เปนพอแมของฝงแมมาใชในการเรียกผี

บรรพบรุุษ 
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รูปที่ 6 ศาลของพระภูมิเจาที่ และศาลของผีบรรพบุรุษในแตละบาน  

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 

ศาลผีบรรพบรุุษที่ไดรบัการยกยองนับถือและเปนที่รูจักของชุมชน คือ “ตําหนักพอขุนศร”ี ซึง่ต้ังอยูที่

วัดชุมพล อันเปนบรรพบุรุษของชาวบานทัง้ชุมชนตามตํานานการสรางชุมชนแหงน้ี ซึ่งไดกลาวไวในความ

เปนมาของชุมชน และ “ศาลตาเจาบาน” ซึง่ต้ังอยูริมถนนในหมูที ่17 

สถาบันศาสนาทีส่ําคัญที่สุดในพื้นที่คือวัด ผูคนในชุมชนน้ันจะเลือกประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ 

กับวัดที่อยูใกลกับเขตหมูบานที่ตนเองอาศัยอยูที่สุด เชนในพื้นที่ซึ่งเปนกรณีศึกษา คือหมูที่ 8 หมูที่ 13 และหมู

ที่ 14 ที่อยูใกลกับวัดประชาสามัคคีและวัดคลองมะมวงเต้ีย ก็จะนิยมประกอบกิจกรรมทางศาสนาขนาดเล็ก 

เชนการทําบุญตักบาตร การฟงเทศน ในไมวัดใดก็วัดหน่ึง 

แตหากเปนการประกอบพิธีกรรมใหญ เชนงานบวช ก็มักจะเลือกจัดที่วัดประชาสามัคคี เน่ืองจากวัด

คลองมะมวงเต้ียน้ันเพิ่งยกฐานะจากสํานักสงฆเปนวัดไดไมนานนัก คือในป พ.ศ. 2549 กําลังอยูในชวงกอสราง

อาคารตางๆ ที่ใชสําหรบักิจกรรมตางๆ ทางศาสนาเพิ่ม และยังมีพระจําพรรษาอยูนอย คือมีเพียงสามรปู และ

เณรอีกไมถึงสบิรปู และจํานวนพระภิกษุยังไมพรอมสําหรบัการรองรบัพิธีกรรมทางศาสนาบางชนิดที่ตองใช

พระภิกษุจํานวนมากไดนอกพระที่บวชใหมในพื้นที่อันเปนกรณีศึกษาแลว พระทีเ่ปนคนในพื้นทีซ่ึ่งไปทํางาน
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ตางถ่ินและบวชในตางถ่ิน ก็มักเลือกจําพรรษาในวัดประชาสามัคคี เพราะนอกจากจะมีจํานวนกุฏิทีเ่พียงพอ

สําหรับการจําพรรษาแลว ยังมีการสอนปริยัติธรรม และมีการสนับสนุนทางดานการศึกษาทางธรรมมากกวา 

สถาบันทางดานศาสนาและความเช่ือที่มีความสําคัญรองลงมาจากวัด คือตําหนักของรางทรง ซึ่งใน

พื้นที่ศึกษา หมู 8 หมู 13 และหมู 14 ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค มีรางทรงจํานวนสามคน 

คือรางทรงจันทรเทวี รางทรงเจจะตา และรางทรงฤๅษี  

แตเดิมน้ันรางทรงในชุมชนไมมีลกัษณะเปนตําหนัก การเปนคนทรงน้ันไมไดมสีถานภาพพิเศษจากเดิม 

เน่ืองจากจะมีการทรงเฉพาะเทศกาลสําคัญ เชนไหวศาลเจาบาน บทบาทของรางทรงในพื้นที่แตเดิม คือการ

ประกอบพิธีในเทศกาลเทาน้ัน แตในปจจุบันบทบาทของรางทรงไดพฒันาข้ึนเปนการรักษาโรคภัยไขเจบ็ การ

ทํานายดวงชะตา การทําพิธีกรรมใหลมือดีตชาติ 

 สถานที่สําคัญทางดานความอีกแหงในบริเวณใกลเคียงพื้นที ่คือศาลบรรพบรุุษประจําชุมชน หรือศาล

ตาเจาบาน ต้ังอยูริมถนนในหมูที่ 17 ฝงตรงขามของหมู 13 ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณ นางสัญจร คุมตระกลู 

อายุ 52 ป คนทรงในหมูบาน ไดเลาถึงตาเจาบานวา 

“ตาเจาบานเปนบรรพบุรุษของคนท่ีน่ีในสมัยกอน ยคุน้ันท่ีมีแตพวกมีคาถาอาคม ลองหนหายตัว คง

กระพันชาตรี ตาเจาบานชื่อวา “โฉม” เปนคนท่ีมีอาคมแกกลามากคนหน่ึง มีวิชาอาคมสารพัด แต

เชื่อกันวาถนัดวิชาลองหนหายตัวท่ีสดุ ตาโฉมมีคนติดตามท่ีสนิทกันชื่อทุย ท้ังสองคนชวยดแูลคนท่ีน่ี 

ปองกันโจรผูราย พอตาโฉมตายลง คนเลยตั้งศาลใหอยู 

เม่ือตาโฉมตาย เคยมาเขายากอน (ทวดของนางสาวหวัน น่ิมมา) คอยมาเตือนเวลาหมูบานจะมีเหตุ

อะไร แตพอยากอนตาย ตอนน้ันตาโฉมมีศาลของตัวเองแลว ก็ไมเคยเขาใครอีกเลย” 

 ศาลของตาเจาบานน้ันไดรบัความนับถือจากคนในหมูบานมาก เชนจากคําสัมภาษณของนางเสงิ น่ิม

มา อายุ 80 ป ผูอาวุโสในชุมชนไดบอกวา 

“พายุเขา ลูกเห็บตก นํ้าทวมท่ีไหนของนครสวรรค ตะครอก็ไมเคยเจอ ท่ีน่ีไมเคยเกิดภัยธรรมชาต ิ

เพราะตาเจาบานเขาแรง เขาคุมครองพวกเราไวได 

คนท่ีน่ีศรัทธาตาเจาบานมาก มีพิธีกรรมไหวตาเจาบานทุกป ตอนขึ้น 6 ค่ํา เดือน 6 ตางคนตางก็เอา

อาหารอะไรของตัวเองไปไหว” 
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รูปที่ 7 ศาลตาเจาบาน ศาลผีบรรพบุรุษของชุมชนบานตะครอ 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 

ความเช่ือที่สําคัญของตะครอ คือความเช่ือเรื่องชาติภพหรือการกลับมาเกิดใหมของผูตาย โดยจะเช่ือ

วาเด็กวัยกําลังหัดพูด หากพูดเรื่องใดที่แปลกไปกวาเด็กวัยน้ัน และมีพฤติกรรมแปลกๆ ทีม่ีความเช่ือมโยงกับผู

ลวงลบั พวกเขาจะเช่ือวาเปนการจําอดีตชาติได และคนในชุมชนที่มีพฤติกรรมดังกลาว มจีํานวนมากกวาที่มี

การรายงานหรือคนพบในชุมชนอื่น 

ขอมูลจากการสัมภาษณและจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหพบวาโลกทัศนของชาวตะครอน้ันมี

ความใกลเคียงกบัคําอธิบายในไตรภูมิกถา แมมีบางสวนทีเ่พิ่มเติมมาจากตัวไตรภูมิกถาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการ

ระลกึชาติ เชนขอมูลจากคําสมัภาษณจากนายตาย นาคตระกูล ผูอาวุโสในชุมชน ซึง่อธิบายเกี่ยวกับเรือ่งโลก

หลงัความตาย วา 

“คนตายจะไปนรกไปสวรรคตามบญุบาปท่ีทําไว ทําดีก็ไปสวรรค ทําชั่วก็ไปนรก แตถาทําท้ังดีท้ังชั่ว

พอๆ กัน จะตองไปหาทาวยมราช ใหตดัสินวาคนน้ีควรจะไปสวรรคหรือนรก หรือจะเกิดเปนอะไร แต

บางทีทาวยมราชก็ตดัสินใหเลยไมได เพราะยงัไมถงึคิวคนน้ัน เลยใหวิญญาณน้ันมาเกิดใหมกอน แลว

คอยตดัสินอีกคร้ังหน่ึงเม่ือถึงคิว สวนใหญคิวก็ไมเกินสองรอยป คราวน้ีคนท่ีมาเกิดใหมน่ีก็จะยงัไมได

ไปพบทาวยมราช ยงัไมไดลบความทรงจําเหมือนปกต ิ เขาเลยยังมีความจําภพเดิมตดิมาอยู เลยพูด 

เลยทําเหมือนกับวาตัวเองยงัเปนคนเดิมในชาติท่ีแลว” 
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นอกจากคําอธิบายของนายตาย นาคตระกลู แลวยังมีคําอธิบายอีกชุดหน่ึงจากนางเสิง น่ิมมา เกี่ยวกบั

การกลับชาติมาเกิดใหมของคนในชุมชนวา 

“มีเทวดาเบื้องบนคอยเฝาดูพฤติกรรมของคนบนโลกวาเม่ือตายไปแลวควรจะไปเกิดท่ีไหน มีหัวหนา

เทวดาคือพระอินทร ซ่ึงจะรูเห็นทุกการกระทําของมนุษย  และจะกําหนดวาวิญญาณท่ียงัไมถึงเวลา

พบพญายม ควรใหมาเกิดท่ีไหน จําชาติกอนไดหรือไม คือเปนตนเหตุท่ีทําใหคนจําชาติกอนไดบาง

ไมไดบาง” 

จากคําอธิบายดังกลาวของผูอาวุโสทั้งสองคน ซึ่งมีอิทธิพลตอชุมชน เน่ืองจากเปนผูถายทอดความรู 

ความคิด และทัศนคติใหคนในชุมชน จึงอาจสรุปไดวาคนในชุมชนมีความเช่ือวาการที่บางคนจําอดีตชาติได มา

จากเหตุที่ชาติกอนตายกอนอายุขัยจรงิ และยังไมถึงเวลาพบพระยายมราชหรือทาวยมราชเพือ่ตัดสินความดี

ความช่ัว จึงทําใหวิญญาณกลับมาเกิดใหมอีกครั้งบนโลกมนุษย โดยมีพระอินทรและเหลาเทวดากําหนดวาควร

จะจําอดีตชาติไดหรือไม 

สถาบันทางศาสนาและความเช่ือน้ันทําใหเกิดประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ข้ึนมาในพื้นที่ศึกษา แบง

ออกเปนประเพณีหรอืพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต และประเพณีหรือพิธีกรรมในรอบป ดังน้ี 

ประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต 

ในชีวิตของมนุษยคนหน่ึงๆ จะตองผานพิธีกรรม ประเพณีเพื่อเปลี่ยนผานจากความเปนสิ่งหน่ึงไปสู

ความเปนอีกสิ่งหน่ึงซึ่งในชุมชนบานตะครอก็มีพิธีกรรมชีวิตที่มีความนาสนใจ แบงเปนพิธีเกี่ยวกับการเกิด และ

พิธีกรรมเกี่ยวกบัการตาย ไดแก 

พิธีกรรมโยนกระดง อันเปนพิธีกรรมเกี่ยวกบัการเกิด ซึ่งเปนพิธีกรรมในยุคที่ยังมีหมอตําแยทําคลอด 

ข้ันตอนของพิธีกรรมคือหลังจากที่หมอตําแยทําคลอดเสร็จ และตัดสายสะดือ ตลอดจนทําความสะอาดเด็ก

แลว หมอตําแยหรือญาติจะยกตัวเด็กข้ึนมา แลวใหญาติๆ ถือกระดงรบัตัวเด็กไวเบื้องลาง แลวโยกตัวเด็กไปมา 

พรอมทั้งบอกวา “สามวันลูกผี สี่วันลูกคน” กอนที่จะปลอยตัวเด็กใหตกลงไปในกระดง เพื่อทําใหเด็กตกใจ 

และเช่ือวาจะทําใหเด็กลมือดีตชาติ (ธวัชชัย ขําชะยันจะ, ม.ป.ป.) แตแมวาจะยังมีการทําคลอดที่โรงพยาบาล

แลวในปจจุบัน แตบางคนก็ยังคงทําพิธีกรรมดังกลาวในชวงของการอยูไฟ (หวัน น่ิมมา, สัมภาษณ กุมภาพันธ 

2558)ซึ่งในทองถ่ินอื่นอาจอธิบายวาเปนเพราะปองกันไมใหผีมานําเอาตัวเด็กไป แตในชุมชนน้ีมีคําอธิบาย

เพิ่มเติมวาการโยนกระดงน้ันจะทําใหเด็กตกใจ จนลมืเรือ่งในชาติภพกอน เหมือนกับคนที่นึกเรื่องอะไร

บางอยางอยูในหัว แลวมีคนทําใหตกใจกจ็ะลมืเรื่องที่จะพูดไปเสีย 
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พิธีกรรมการอยูไฟ เปนพิธีกรรมที่ในชุมชนเช่ือวาทําใหแมและเด็กมีรางกายที่แข็งแรง มักทํากันหลัง

คลอดเสรจ็แลว 3 – 7 วัน โดยเริ่มจากการขัดตัวแมและเด็กดวยขมิ้น จากน้ันใหแมและเด็กอยูบนแครไมใน

หองหน่ึงของบาน โดยวางเด็กบนกระดงที่รองดวยผา และนําเตาถานเขาไปอยูใกลๆ  กับแครเพื่อทําใหรางกาย

ของแมและเด็กไดรบัอบอุน โดยใชไมมะขามเปนเช้ือเพลิง บางครั้งอาจมีการต้ังหมอสมุนไพรไวในหองดวย 

เพื่อใหไอจากสมุนไพรอบตัวแมและเด็กในหอง 

ในระหวางที่อยูไฟ กิจกรรมใดก็ตามจะตองทําบนแครน้ัน ยกเวนอาบนํ้าและเขาหองนํ้า ซึ่งมีขอหามวา

นํ้าที่อาบจะตองเปนนํ้าอุนที่เกิดจากการตมสมุนไพร ไมใหอาบนํ้าเย็น และหามกินอาหารทะเล สัตวปก หนู 

เครื่องในสัตว หรือผักทีม่ีกลิ่นแรง เชนหอม กระเทียม ชะอม ในชุมชนมักอยูไฟเปนเวลาหน่ึงเดือน กอนที่จะทํา

พิธีการออกไฟ คือการใหผูใหญในครอบครัวควํ่าหมอสมุนไพรที่ตมสําหรับอาบระหวางอยูไฟ เพื่อเปนสัญญาณ

บอกวาการอยูไฟสิ้นสุดลงแลว  

พิธีกรรมการทําใหลืมอดีตชาติ เปนพิธีการหน่ึงสําหรับเด็กทีจ่ําอดีตชาติได และพอแมไมตองการใหจํา

ได เปนพิธีกรรมทีก่ระทําโดยรางทรงหรือผูมีคาถาอาคมในชุมชน เชน นางสัญจร คุมตระกูล รางทรงของเจจะ

ตาโดยไมมีการเปดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเทาไรนัก  

พิธีกรรมเกี่ยวกบัการตาย การตายในชุมชนน้ีน้ันแบงออกเปนประเภทใหญๆ คือปวยตาย ตายดวย

อุบัติเหตุ และถูกฆาตกรรม ในกรณีทีเ่ปนการปวยกอนตาย จะมีการบอกใหผูใกลจะเสียชีวิตทําใจใหสงบ เพือ่

จะไดไปเกิดในภพภูมิที่ดีโดยมีการบอกใหสวด “อรหัง” ซ้ําๆ กัน และระลึกถึงคุณของพระพทุธเจา เพื่อจะให

จิตของผูปวยไปในทางที่เปนกุศล หากไมไดมีกรรมเกามาทําใหคิดถึงเรือ่งอื่น กจ็ะไปสูสุคติ แตหากมีกรรมเกาก็

จะทําใหไมสามารถสวดระลึกคุณพระพทุธเจาได แตจะแสดงอาการตามกรรมชนิดน้ันๆ ที่ทํากอนตาย เชนหาก

มีกรรมเรื่องฆาสัตวก็จะเปลี่ยนมาพูดเรื่องฆาสัตวกอนตาย หรือแสดงกริยาเหมือนสัตวแทน แตหากตายดวย

อุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม ซึง่เปนการตายที่ไมมีการเตรียมใจลวงหนา จะไมมีข้ันตอนดังกลาว  

หลงัจากเสียชีวิตแลว จะมีการปาวประกาศใหญาติมารวมตัวกัน ซึ่งจากการสังเกต พบวาในชุมชนได

ใหความสําคัญกบัการตายมาก หากมีใครเสียชีวิตในชุมชน จะมเีสียงตามสายประกาศใหทัง้ชุมชนไดยิน เพื่อให

ไปชวยกันจัดพิธีศพหรือไปรวมในงานศพหากเสียชีวิตนอกบานของตน เชนที่โรงพยาบาล เมือ่ขนยายศพ

กลับมาบาน ทุกครัง้ทีม่ีการเคลื่อนศพผานสี่แยก หรือผานศาล จะตองโยนเงินลงไปที่ระหวางทางเสมอโดยมี

คําอธิบายวาเปนการมอบคาผานทางใหกับเทวดารกัษาทางหรือเจาที่บริเวณน้ัน เพื่อใหวิญญาณสามารถ

ติดตามศพของตนเองกลบัมาบานได 
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หลงัจากญาติมารวมตัวกันเรยีบรอย ก็จะมกีารอาบนํ้า แตงตัวศพเชนเดียวกับพิธีศพในความเช่ือแบบ

พุทธทองถ่ินอื่น แตแตกตางทีบ่างครัง้จะมีการปายศพดวยดิน ซึ่งตางชนิดกัน บางครั้งใชดินหมอสีดํา บางครั้ง

ใชดินสีแดง บางครั้งใชดินสีขาว อันเช่ือกันวาตําแหนงที่ปายดวยดินจะกลายเปนรอยตําหนิติดตัวไปในชาติหนา 

เปนรอยปานดํา บานแดง และปานขาว นิยมปายในจุดทีส่ามารถมองเห็นไดชัดเจน คือนอกรมผา เครือญาติใน

ภพปจจบุันจะไดรูวาผูตายไปเกิดเปนใคร ข้ันตอนการปายศพน้ีไมไดทํากันทุกคน แตนิยมทําในกรณีที่เครือ

ญาติมีความอาลัยกบัผูตายที่จากไปกอนวัยอันควร และตองการพบผูตายอีกครัง้ในชาติภพหนาที่เขาเกิดเปน

มนุษยโดยอยูในฐานความเช่ือที่ไดอธิบายไปขางตนวา หากวิญญาณตายกอนอายุขัย ยังไมถึงเวลาใหทาวยม

ราชตัดสินความ ก็จะกลับมาเกิดใหมเปนมนุษยอกีครั้ง 

นอกจากน้ียังมีการนําเงินใสในปากศพ โดยเช่ือกันวาจะนําติดตัวไปใชในโลกหลงัความตาย จากน้ันจึง

ต้ังศพไวที่บานในบรเิวณหองรับแขกของตัวบาน โดยหันหวัศพไปยังทิศใตหรอืทิศตะวันตกและใหพระมาสวด

อภิธรรมและพระมาลัยใหแกศพ ซึง่จํานวนคืนใหพระมาสวดจะกําหนดตามฐานะเครือญาติของผูตายหรือ

กําหนดตามสภาพการตาย หากมีฐานะดีก็ต้ังศพไวนานถึง 7 วัน หากฐานะไมดีจะต้ังไวเพียง 3 วัน แตหาก

เสียชีวิตดวยการตายจากฆาตกรรมหรืออบุัติเหตุจะต้ังศพไวในบานไมเกิน 3 วันเพราะเช่ือวา 

เมื่อครบกําหนดการต้ังศพไวที่บานจงึเคลื่อนยายศพไปฌาปนกิจที่วัดตอไปซึ่งการขนยายศพน้ันจะ

ดําเนินการในเวลาเชา โดยนิมนตพระ 4 รปูมาฉันภัตตาหารที่บานในยามเชา จากน้ันก็ใหญาติของผูเสียชีวิตยก

โลงศพและใหพระที่นิมนตมาถือสายสญิจนที่โยงกบัโลงศพ แลวนําศพเดินไปวัด หากมญีาติผูตายบวชเณรหนา

ไฟ ก็ใหถือสายสิญจนตอจากพระดวย โดยมญีาติใกลชิดทีส่ดุ เชนภรรยา พอแม หรือลูกเปนผูถือกระถางธูป

และรปูสีขาวดําของผูตายนําหนาพระโดยมกีารเคาะโลงบอกผูตายตลอดเมื่อกําลังจะขนยายศพ วาขบวนขน

ยายผานที่ใดแลวบาง 

ระหวางที่ฌาปนกิจ หากผูตายมีฐานะดี เครอืญาติของผูตายจะมีการโปรยเงินทีห่อดวยกระดาษแกว

ใหที่หนาเมรุ ใหผูรวมงานศพมา เก็บเงินเหลาน้ันตอไป เพือ่เปนการบริจาคทานในนามของผูตาย ใหผูตายได

สวนบุญสวนกุศลกบัการบริจาคทานในครัง้น้ี 

หลงัจากเสร็จพิธีฌาปนกจิ เครอืญาติจะทําการเกบ็กระดูกในวันถัดมา โดยใหเครือญาติใกลชิดเปนผู

เริ่มเกบ็กอน เริ่มจากพอแมผูเสียชีวิต บตุรภรรยา พี่นอง และเครอืญาติอื่นตามลําดับ เมื่อผานไปแลวเจ็ดวัน 

จะมีการทําพิธีทําบุญกระดูก คือการนําโกศของผูตาย พรอมกบัรปูภาพขาวดํา ยกไปที่วัด และมกีารทํา

สังฆทานแกพระ เพื่ออทุิศสวนกุศลใหแกผูตาย กอนจะนําเถากระดูกของผูตายไปลอยอังคาร ซึ่งสวนใหญใน
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ชุมชนนิยมลอยเถากระดูกที่แมนํ้าเจาพระยา อันเปนแมนํ้าสายหลักของจังหวัดสวนกระดูกของผูตาย นิยมเกบ็

ใสโกศเพือ่นํากลบับาน ไปไวในพื้นทีส่ําหรับบรรพบรุุษหลังจากจบงานจากการทําบุญกระดูกแลว 

เมื่อผานพิธีฌาปนกิจครบรอยวัน หากผูตายมีฐานะดี ญาติจะจัดงานทําบุญรอยวันให และจางมหรสพ

งานรื่นเริงประเภทตางๆ ข้ึนในวัด เพื่อใหผูคนในหมูบานไดเขารวม และเช่ือกันวาการจัดมหรสพเพือ่ใหผูอื่นได

ดูน้ัน เปนการทําทาน เพือ่อุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย มีเรื่องเลากันวาบางครั้ง วิญญาณผูตายอาจปรากฏตัวมา

ในงานบุญรอยวันของตน เพือ่รวมชมมหรสพดังกลาวดวย ในสภาพที่ดูดีกวาครั้งยังมีชีวิต บงบอกไดไปเกิดใน

ภพภูมิที่ดีแลว แตหากฐานะทางสังคมไมดี กจ็ะมเีพียงการทําบญุกระดูก ไมมีงานรอยวัน (หวัน น่ิมมา, 

สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558)  

ประเพณีพิธีกรรมในรอบป 

 แตละสงัคมจะมีประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ในแตละชวงของป เพื่อรองรบักับเทศกาลสําคัญ ในพื้นที่

ศึกษา หมูที่ 8 หมูที่ 13 และหมู 14 ตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค  ก็มีพิธีกรรมตางๆ เชนกัน 

ดังน้ี 

วันพระ 

วันพระ หรอืวันธรรมสวนะ หรอืวันอุโบสถ เปนวันสําคัญทางศาสนาพุทธทีป่รากฏสี่ครั้งตอหน่ึงเดือน 

คือวันข้ึนและแรม 8 และ 15 คํ่า ตามปฏิทินจันทรคติ ตามความหมายของช่ือวัน โดยเช่ือกันวาหากทําบุญหรอื

บาปในวันน้ันจะสงผลแรงกวาวันอื่น 

ประชากรในพื้นที่ทีท่ําการศึกษา มักจะต่ืนแตเชามาทําบุญตักบาตรในวันดังกลาว ผูสงูอายุในชุมชนที่

อายุมาก และไมสามารถประกอบการเกษตรกรรมได จะมารวมตัวกันที่วัดในชวงสาย เพื่อถวายภัตตาหารเพล 

และฟงธรรมเทศนา ตลอดจนรบัศีลจากพระสงฆ หากเปนวันพระทีม่ีความสําคัญในทางศาสนา เชนมาฆบูชา วิ

สาขบูชา อาสาฬหบูชา จะมีการเวียนเทียนและฟงธรรมเทศนาที่วัดในชวงคํ่าอีกดวย 

วังสงกรานต 

วันสงกรานต หรือวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกป จัดเปนวันข้ึนปใหมของวัฒนธรรมไทย กอนที่จะ

มีการเปลี่ยนแปลงเปน 1 ธันวาคมตามสากลในวันดังกลาวจะมีการรดนํ้าดําหัวผูใหญ และมีงานบุญขนาดใหญ

ที่วัด คือการขนทรายเขาวัดไปกอพระเจดียทราย ทําใหเปนเทศกาลทีจ่ะกลับมายังภูมลิําเนาของผูทีอ่อกไป

ทํางานตางถ่ินเพือ่เย่ียมครอบครัวและเขารวมในงานบุญ 
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จากการสงัเกต พบวางานบุญที่วัดในชวงสงกรานตของชุมชน นอกจากจะมีการขนทรายเขาวัด และ

กอพระเจดียทรายแลว เมื่อกอพระเจดียทราย จะมีการปกเสาไมไผทีม่ีความสูงกวาสามเมตรลงที่ขางเจดีย และ

นําเสื้อผาไปแขวนไวที่ยอดเสาไมไผ เช่ือกันวาอุทิศเสื้อผาเหลาน้ันใหกบัญาติผูลวงลับ ซึง่ไมมีช่ือเรียกเฉพาะ

ของข้ันตอนน้ี แตชาวบานเรียกกันวาเปนหน่ึงในข้ันตอนการกอพระเจดียทราย 

นอกจากการรดนํ้าดําหัวผูใหญที่ยังมีชีวิตแลว เน่ืองจากคนในชุมชนยังนับญาติกบัผูเสียชีวิต จึงมกีาร

นํากระดูกของผบีรรพบรุุษออกมาทําความสะอาดในเทศกาลดังกลาว และมีการรดนํ้าดําหัวกับรูปของบรรพ

บุรุษเสมือนวาพวกเขายังมีชีวิตอยู เวนแตกรณีทีเ่ช่ือกันวาบรรพบุรุษคนดังกลาวไดไปเกิดใหมแลว 

ไหวศาลตาเจาบาน 

ประชากรในชุมชนแมวาจะนับถือพทุธศาสนา แตก็นับถือในวิญญาณบรรพบรุุษ ซึ่งผีบรรพบรุุษที่มี

ความสําคัญและเปนที่นับถือกันมากในชุมชนก็คือตาเจาบาน เช่ือกันวาตาเจาบานคอยปกปองดูแลคนในชุมชน

มาตลอด ต้ังแตตอนยังมีชีวิตกช็วยปราบโจรผูราย เมื่อสิน้ชีวิตไปเปนผีแลว ก็คอยปกปองใหในชุมชนไมเกิดภัย

ธรรมชาติเชนพายุ หรือนํ้าทวม  

เพื่อรําลึกในพระคุณของตาเจาบาน ผูคนในพื้นที่ซึง่เปนกรณีศึกษาจึงจัดใหมีพิธีไหวตาเจาบานในทกุ

วันข้ึน 6 คํ่า เดือน 6โดยแตละคนในชุมชนจะนําอาหารคาวหวานจากบานของตนไปไหวตาเจาบาน โดยมีคน

ทรงเปนผูนําในการประกอบพิธี ในอดีตน้ันมีรางทรงที่ทรงตาเจาบานโดยตรง แตในปจจบุันน้ัน นางสญัจร คุม

ตระกลู ผูเปนรางทรงของเจจะตา และเทพเจาฮินดูเปนผูนําในการประกอบพิธี 

วันเขาพรรษา 

วันเขาพรรษาเปนวันสําคัญทางศาสนาพทุธ เปนวันที่พระสงฆกําหนดวาจะจําพรรษาอยูที่วัดใดวัดหน่ึง

ติดตอกันเปนเวลาสามเดือน คือทัง้ฤดูฝน และใชเวลาเพือ่ศึกษาธรรมะ และเปลี่ยนความรูระหวางกัน ซึ่ง

ชาวบานในชุมชนจะจัดงานบญุข้ึนเพื่อถวายเทียนพรรษา ผาอาบนํ้าฝน และปจจัยอื่นๆ ที่จําเปนแกการจํา

พรรษาของพระสงฆ 

ประเพณีดังกลาวเปนหน่ึงในงานบญุที่ใหญทีสุ่ดในชุมชน เทยีบเทางานบุญกอพระเจดียทรายในวัน

สงกรานต ดังน้ันจงึเปนอีกเทศกาลหน่ึงที่ผูออกไปนอกชุมชนจะกลับมาเย่ียมครอบครัวและเขารวมในงานบญุ

ดวย 
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 ทอดผาปา 

 การทอดผาปา เดิมทีเปนประเพณีการถวายผาจีวร และปจจยัตางๆ ใหกับพระสงฆในวัด โดยไม

เจาะจงถวายใหพระรปูใดรปูหน่ึง แตเปนถวายใหกบัพระทุกรูป ภายหลงัมีการนําเงินใสไวเปนปจจัยหน่ึงดวย 

ซึ่งพิธีกรรมในการถวายคือนําผาพาดบนกิ่งไมที่ใสลงไปในภาชนะ แลววางกองผาปาไวใหพระสงฆมาชักเอาไป 

 การทอดผาปาน้ันเช่ือกันวาไดบุญกุศลมาก เมื่อจะทอดผาปาแตละครั้งจึงมีการบอกบุญแกผูอื่นใหมา

เขารวมในการทอดผาปา เมื่อมีผูเขารวมมาก จึงมีการแหขบวนผาปาเพือ่แสดงถึงความยินดีในการทําบุญคร้ัง

ใหญ มีการรองรําทําเพลงระหวางขบวนผาปาไปที่วัด และเมือ่ถึงวัดแลวอาจมงีานรื่นเริงกันพอสมควร 

   ส
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บทท่ี 5 

ผูจําอดีตชาติไดในตําบลตะครอ 

 การคนควาเรื่องการจําอดีตชาติในไทยน้ัน ไดรับความสนใจครั้งแรกจาก นพ. เอียน  สตีเวนสัน 

จิตแพทยและนักปรจิตวิทยาชาวแคนาดา (อางถึงใน ธมฺมวฑฺโฒภิกขุ , 2542 ธวัชชัย ขําชะยันจะ , 2552 และ 

บรรยง บุญฤทธ์ิ , 2529) ผูทําการคนควาเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดใหมของมนุษย ซึ่งเปนหน่ึงในการศึกษา

ทางปรจิตวิทยาและงานคนควาดังกลาวทําใหตําบลตะครอซึง่มีปรากฏการณที่เด็กวัยหัดพูดสามารถจํา

อดีตชาติของตนไดมานานก็เปนทีส่นใจของนักปรจิตวิทยาเชนกันและเรื่องของตําบลตะครอไดรับการนําเสนอ

จนเปนที่รูจักมากข้ึนในประเทศไทย โดยธวัชชัย ขําชะยันจะ ซึ่งรวบรวมขอมูลผูจําอดีตชาติในชุมชนเอาไว 

และตีพิมพหนังสือออกเผยแพร ทําใหมสีื่อมวลชนเขามาใหความสนใจกบัชุมชน อาทิ หนังสอืพิมพคมชัดลึก 

เน่ืองจากมเีด็กทีจ่ําอดีตชาติไดปรากฏข้ึนอยูเปนประจํา และชาวตะครอก็เช่ือวาเด็กเหลาน้ันจําได

จริงๆ จึงทําใหพวกเขาเช่ือวาเมื่อตายแลวมีโลกหลังความตายรอพวกเขาอยูตามคําสอนของพุทธศาสนา พวก

เขาจึงศรทัธาในศาสนามาก และหมั่นเขาวัดทําบญุกันเปนประจํา อีกทัง้ชวยเหลือผูอื่นในยามลําบากอยูเสมอ 

เพราะเช่ือวาเวรกรรมมจีริงหากทําดีก็จะไดเกิดใหมในภพภูมิที่ดี ทําช่ัวก็จะเกิดในภพภูมทิี่ไมดี นอกจากน้ียัง

เช่ือในคนทรง ซึง่เปนผูมีอํานาจลี้ลบัซึง่อางวาไดมาจากภพภูมิอื่นอีกดวย 

 ทวาแมพวกเขาจะเช่ือวาโลกหลงัความตายและการกลับชาติมาเกิดใหมเปนเรื่องจรงิเพียงใด แตเมื่อ

สอบถามถึงสาเหตุของการที่เด็กวัยหัดพูดสามารถจําอดีตชาติไดจากคนในหมูบาน กลบัไมมีใครสามารถตอบได 

น่ันเพราะคนในหมูบานสวนใหญไมไดใหความสนใจจะหาสาเหตุ เน่ืองจากวันหน่ึงๆ ชาวบานจะคิดถึงแตเรื่อง

การประกอบอาชีพและอนาคตของตน มากกวาสนใจหาเหตุของการจําอดีตชาติ ซึ่งไมไดเปนปจจัยในการ

ดํารงชีวิต (หวัน น่ิมมา และ สมาน ทรงครุฑ, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) แตอยางไรก็ตาม สามารถคาดเดา

ระยะเวลาของการเริ่มมผีูจําอดีตชาติไดในชุมชน วาอยูที่ไมเกินหน่ึงรอยป และมากกวาสามสบิป (จํานง ภูช่ืน ,

ตาย นาคตระกูล  และ มยุรี ศิริมงคล, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) 

 ในบทน้ีจะเนนทีเ่รื่องราวของผูจําอดีตชาติได อีกทั้งบทบาทและสถานภาพทางสงัคมของพวกเขา วามี

อิทธิพลอยางไรตอสังคม และคนในสงัคมมีทัศนคติอยางไรตอพวกเขาบาง โดยจะเลอืกนําเสนอเรื่องของผูจํา

อดีตชาติไดในชุมชน จากขอมูลทุติยภูมจิากเอกสารของธวัชชัย ขําชะยันจะ ซึ่งไดคนควาและละเกบ็รวบรวม

เอาไวแลว 16 กรณี ซึ่งเลือกมาจํานวน 3 คน เน่ืองจากเปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับโลกหลงัความตายอันอยู 
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ระหวางชาติภพกอนที่เปนมนุษยกับชาติภพปจจบุัน และนําเสนอเรื่องของผูจําอดีตชาติได ซึ่งมาจากขอมูลที่

ไดมาโดยการเก็บภาคสนาม จํานวน 3 คน 

ผูจําอดีตชาติไดจากขอมูลทุติยภูม ิ

กลุมผูทีจ่ําอดีตชาติไดในชุมชนตะครอน้ันมีจํานวนมากจากคําบอกเลาของคนในชุมชนน้ัน มีคนที่

แสดงอาการวาจําชาติกอนไดมากกวาหาสิบคน และคนในชุมชนถือวาเรื่องการจําอดีตชาติไดเปนเรื่องปกติของ

ชุมชน ซึ่งขอมูลของผูจําอดีตชาติได ถูกบันทึกโดยธวัชชัย ขําชะยันจะ (2552) เอาไวแลว 16 กรณีศึกษา ซึ่ง

ผูวิจัยไดหยิบยกบางกรณีที่นาสนใจมาประกอบการวิจัยน้ีดวย ซึ่งกรณีที่หยิบยกมาน้ัน เปนกรณีที่ตายโดย

อุบัติเหตุและถูกฆาตกรรม โดยมกีารไปเกิดในภพภูมิอื่นทีไ่มใชมนุษย กอนจะกลับมาเกิดเปนมนุษยอีกครัง้ 

ไดแก 

1. นางสุรางคนา วันที   เพศหญงิ เกิดเมือ่ พ.ศ. 2514 

นางสุรางคนาเปนลูกสาวของนายพิพฒัน วันที อดีตครูใหญในโรงเรียนบานตะครอรัฐประชาชนูทิศ  

เธอเกิดในตําบลตะครอ แตยายออกไปอยูที่ตําบลโคกเด่ือเมือ่อายุไดหกเดือนเมื่อเธอพูดได เธอจงึบอกพอแมวา

บานของเธออยูที่เขาหนองไมแดง และช้ีไปทางทิศที่เปนตําบลตะครอ พรอมทั้งเรียกรองวาอยากจะกลบับาน

หลายครัง้ จนบิดาตองพากลับไปยังตําบลตะครอ ซึง่เมื่อมาถึง เธอก็นําบิดาของเธอไปยังตนมะมวงกลางปารถ 

บริเวณใกลกับคลองมะมวงเต้ีย และไดเลาใหฟงถึงความเปนมาในอดีตชาติของเธอ ซึ่งธวัชชัย ไดสรุปความจาก

คําบอกเลาของบิดาและมารดาเธอวา 

ชาติกอนเธอมีช่ือวา “ฟาแตง” พอของเธอช่ือ “โกสีย” แมของเธอช่ือ “นวลจันทร” เธอมีนองชาย

ดวย 1 คนในอดตีชาติครอบครัวของเธอพรอมท้ังขาทาสบริวารกําลังจะลองเรือไปยงัเมืองศรีเทพ 

ระหวางทางเรือไดชนกับโขดหินท่ีอยูใตนํ้า ทําใหเรือลมทุกคนท่ีอยูบนเรือเสียชีวิตท้ังหมด เรือไดจมลง

กนแมนํ้า พรอมทรัพยสมบัติท่ีบรรทุกมาในเรือดวย เธอบอกวาแตกอนบริเวณตนมะมวงตนน้ันเปนลํา

นํ้ากวางใหญมีนํ้าไหลเช่ียว  หลังจากท่ีเธอและครอบครัวเสยีชีวิต วิญญาณของพวกเธอก็ไดสิงสถิตอยู

ท่ีซากเรือน้ันมานานหลายรอยป ตอมาลาํนํ้าบริเวณน้ันตื้นเขินขึ้นก็ไดมีตนมะมวงเกิดขึ้นมา ซ่ึงเกิด

จากลูกมะมวงท่ีพวกเธอเคยใชเปนเสบียงอาหารระหวางเดินทางในคร้ังน้ันน่ันเอง ตอนน้ันวิญญาณ

ของเธอและครอบครัว ไดสิงสถิตอยูท่ีตนมะมวงตนน้ันตอมาอีกหลายรอยป ตอมาพอของเธอไดจุติไป

เกิดกอน จึงเหลือแตเธอนองชายและแมของเธอท่ียงัเปนวิญญาณสิงสถติอยูท่ีตนมะมวงตนน้ัน   
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ขณะท่ีเธอเปนวิญญาณอยูน้ัน มีคืนหน่ึงมีคนพาหมอผีมาทําพิธีเพ่ือท่ีจะขดุสมบตัิของพวกเธอ พวก

เขามากัน 3 คน เปนพวกกํานันมาจากหมูบานอื่น ตอนน้ันหมอผีไดเสกนํ้ามนตสาดใสหนาแมของเธอ

จนเสยีโฉมเนาเฟะไปหมด แตพวกเธอก็ไดทําใหพิธีน้ันลม และตอมาเธอกับแมของเธอก็ไปบีบคอ 2 

ใน 3 คนน้ันจนตาย สําหรับสภาพความเปนอยูของพวกเธอ ตอนท่ียงัเปนวิญญาณอยูน้ันลําบากมาก 

ตอนน้ันทุกวันพระแมของเธอจะพาเธอกับนองชายมารับสวนบญุและอาหาร ท่ีคนทําบญุโดยไม

เจาะจงวาจะอุทิศใหใครท่ีศาลาวัดใหญ(วัดชุมพล) 

วันหน่ึงขณะท่ีพวกเธอมารอรับสวนบญุท่ีวัดเหมือนเคย เธอไดเห็น นายพิพัฒน พอในปจจุบันชาตขิอง

เธอ ยืนพูดไมโครโฟนอยูบนศาลาวัดก็รูสึกชอบและอยากมาเกิดกับพอ ตอมาเธอเห็นพอมานอนหลับ

อยูใตตนมะมวงท่ีเธอสงิสถติอยู เธอจงึเกาะทายรถของพอไปท่ีบานพักครู แตตอนน้ันเธอเขาบานไมได

เพราะมีคนตัวใหญ 2 คนยืนถอืกระบองอยูหนาบาน เธอจงึเขาไปอยูในโพรงตนมะขามซ่ึงอยูหนาบาน 

ตอมาเธอเห็นนางบญุนาคแมในปจจุบันชาติของเธอตามกระรอกตัวหน่ึงออกมาท่ีหนาบาน กระรอก

ตัวน้ันไดว่ิงเขาไปในโพรงตนมะขามท่ีเธออยู แมของเธอเอามือลวงเขามาในโพรงไม แมลวงมาโดนตวั

ของเธอแมตกใจคดิวาเปนง ู จังหวะน้ันเธอก็โดดเกาะหลังแมของเธอแลวก็หมดสติไป รูสึกตัวอีกคร้ังก็

เกิดมาเปนลูกของแมในปจจุบันชาติแลว (ธวัชชัย ขําชะยันจะ ,ม.ป.ป.: ออนไลน) 

หลงัจากทราบเรื่องราวความเปนมาของลกูแลว พอแมของนางสรุางคนา ไดพยายามสรรหาวิธีการ

ตางๆ เพื่อทําใหลกูของตนลืมอดีตชาติ เชนการกินไขหรือการทําใหตกใจ แตทําไมสําเร็จ ที่ตองทําใหลมืเพราะ

กลัววาแมในอดีตชาติของลูก หรือวิญญาณที่ตนมะมวง จะมาเอาลูกสาวกลบัคืนไป นอกจากน้ียังทําเปนไม

สนใจฟงเมือ่ลกูสาวพูดถึงอดีตชาติอีกดวยแตก็ทําไมสําเร็จ เธอก็ยังพูดเมื่อเลนกบัเด็กดวยกัน นอกจากน้ีเธอยัง

เปนคนรกัความสะอาด โดยมักบอกกบัพอแมวา “หนูไมใชผแีลว หนูเปนคนแลว” (ธวัชชัย ขําชะยันจะ ,ม.ป.ป. : 

ออนไลน) 

จนกระทั่งวันหน่ึงเธอบอกกบัแมในชาติปจจบุันวา แมในภพกอนจะเอาตัวคืน โดยแลกกับสมบัติ

โบราณในชาติกอน ถาจะเอาตัวเธอไวใหมาทําพิธีขอและสรางศาลเอาไว แมของเธอจงึตัดสินใจใหผูมีวิชาอาคม

ในชุมชนมาทําพิธี ระหวางน้ันแมของนางสรุางคนาก็มอีาการแปลกๆ และพูดภาษาที่ไมเคยพูดมากอน ซึ่งผู

ประกอบพิธีน้ันฟงออกวาเปนภาษาเขมร จึงมกีารเจรจากัน ทําใหรูวาวิญญาณของแมในภพกอนของนาง

สุรางคนา หรือ “นวลจันทร” เสียชีวิตเมื่อหน่ึงพันแปดสบิปกอนทําพิธี ตองการนําลกูของตนทีห่นีไปคืน แต

หากไมคืนก็ขอใหดูแลใหดี หามดุดาวาตี และใหพามาเย่ียมที่ศาลบอยๆ 
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คําบอกเลาของนางสรุางคนา ทําใหอาจสรุปไดวาตัวเธอในอดีตน้ันอยูในยุคของ “เมืองศรีเทพ” หรือ

เพชรบรูณ ซึ่งเปนยุคเดียวกบัอาณาจักรสโุขทัย และเปนยุคสมัยที่อําเภอไพศาลียังเปนเมืองเวสาลี อันไดกลาว

ไวในสวนความเปนมาของอําเภอ 

ขอมูลของเธอทําใหพบวาเมือ่เธอเสียชีวิตแลว วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนในภพภูมิมนุษย ที่อยู

อยางแรนแคน ตองคอยรบัของเซนไหวทีอุ่ทิศแบบไมเจาะจง ซึง่จะตรงกับการเกิดในอบายภูมิ ประเภท

อสุรกายภูมิ ซึ่งเปนอมนุษยประเภทหน่ึง มีความเปนอยูคลายกับเปรต ตางกันแตวาเปรตหิวแลวหากินเองไมได 

ตองรอญาติอุทิศให แตอสรุกายหิวแลวหากินได แตของที่กนิมักเปนของสกปรกเหลือทิง้ เชนของเซนตามสี่แยก 

รกคนหรือรกสัตว (ศักด์ิสิทธ์ิ พันธุสัตย, ม.ป.ป. : 29) ในกรณีของโลกหลังความตายที่นางสรุางคนา อาหารที่

เธอไดรับหลงัจากเสียชีวิตแลว คืออาหารที่มีคนทําบุญแบบไมจําเพาะเจาะจงวาอุทิศใหใคร 

จากขอมลูพบวาเมื่อไดสมัภาษณนางสุรางคนาที่เติบโตข้ึนเปนผูใหญ เธอกลบับอกวาจําเรื่องราวใน

อดีตชาติไมไดแลว แตยังมีความฝนประหลาดที่ตอเน่ืองกันถึงยุคสมัยทีน่าจะเปนชาติภพกอนอยูบาง 

2. จาอากาศโทวรวัฒน  เจริญพรอม เพศชาย  เกิดเมือ่ พ.ศ. 2536 

จากขอมลูของธวัชชัย ขําชะยันจะ ซึ่งไดจากการสอบถามครอบครัวของจาอากาศโทวรวัฒน เจริญ

พรอม เมือ่ครั้งยังเปนเด็กชายเน่ืองจากตัวเขาเองไมพดูเรือ่งในชาติกอนของตนใหธวัชชัยหรือนักขาวโดยตรง

พบวาจาอากาศโทวรวัฒนมีอดีตชาติเปนญาติหางๆ ของตนเอง คือพลตํารวจสมหมาย เจริญพรอมบุตรของ

นายตุม เจริญพรอม และนางเสี่ยง เจรญิพรอมมพีี่สาวรวมบิดามารดาคือนางพิมพ เจรญิพรอม พลตํารวจ

สมหมายเสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุระหวางเมาแลวขับข่ีรถจักรยานยนตกลบัมาเกิดใหมอีกครัง้เปนลูกของ

นายแหวน เจริญพรอม และนางแจม เจริญพรอมเมื่อเกดิมามีรอยรูปตัว V ที่ศีรษะ เหมือนรอยแผลจาก

อุบัติเหตุรถยนตของพลตํารวจสมหมาย 

จาอากาศโทวรวัฒนเริ่มแสดงออกถึงชาติกอนเมือ่อายุหน่ึงขวบเศษและเริ่มพูดได โดยบอกวาตนเองมี

แมสองคน คือนางแจมและนางเสี่ยง และเรียกรองใหนางแจมพาไปหานางเสี่ยงบอยๆ หากไมพาไปก็มกัมี

อาการปวยไข เมื่อไปพบนางเสี่ยงอาการจงึหาย นอกจากน้ียังเรียกครอบครัวในอดีตชาติวาเปนพอแม ทําใหพอ

แมในชาติปจจบุันพาไปหาครอบครัวในภพชาติกอนอยูบอยๆ  

นางเสี่ยง มารดาในอดีตชาติของจาอากาศโทวรวัฒน ไดบอกวาเมื่อครัง้เปนเด็กชาย ระหวางที่เลนอยู

กับเด็กหญงิดา ลูกสาวของนางพมิพ เขาไดถามหาหมวกตํารวจของตนเองในชาติกอน และเมื่อทราบวาเก็บใน
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หองกพ็าเด็กหญงิดาเขาไปแลวอวดหมวกใหดู บอกวาเปนของตน และเมื่อถามถึงปน นางเสี่ยงก็ตอบวาไดขาย

ปนไปแลว เพราะพลตํารวจสมหมายตาย ไมรูจะเก็บไวทําไม ซึ่งเขาก็ไมวาอะไร 

ถึงกระน้ันจาอากาศโทวรวัฒนเองก็ไมไดบอกรายละเอียดอื่นๆ ใหพอแมทัง้ชาติกอนและชาติปจจบุัน

ไดรู ทวาในวัยเด็ก กลับเลาเรื่องใหเพื่อนเด็กวัยเดียวกันขณะเลนดวยกัน ขอมูลจากที่ธวัชชัยไดมา จึงไดจาก

การใหเพื่อนเด็กวัยเดียวกันไปสอบถามตามบทพูดที่ไดกําหนดไว ใน พ.ศ. 2543ไดความวา 

กูไปกินเลี้ยงเขากูเมา รถกูก็ไมมีไฟ รถเขาก็ไมมีไฟ กูชนทายรถคอขาดตายกัน ๒ คนกับเพ่ือนช่ือไอ

สุพรรณหูมันขาด เขาเอาศพไปไวเคยีงกันเลย ท่ีเขาเผากูไมใชบานกูหรอก กูจําไมไดไมรูท่ีไหน 

กูตามสายรุงไป กูไปอยูท่ีเพิงเล็กๆ เขาเอาขาวมาใหกินพอไปจับกลายเปนผดักะเพรา เขาเอาลาบมา

ใหกูพอกูจับมันกลายเปนหนอน กินเสร็จแลวเขาก็ใหลงกระทะทองแดง นํ้าก็เดอืดแตไมตาย มีคน

ใหญมาดึงกูขึ้นมา ขบักูใหแกผาปนตนงิ้วอีก เปนหนามยาวแคน้ีแหละ (ยกทอนแขนขึ้นมาทําทาใหดู

วายาวเกือบคร่ึงศอก) อีกาเต็มหัวกูไปหมด 

เกิดมาชาติน้ีกูไมขอเปนตํารวจอีกแลว กูจะเปนทหาร (ธวัชชัย ขาํชะยันจะ ,ม.ป.ป. : ออนไลน) 

พอแมในชาติปจจุบันของจาอากาศโทวรวัฒนไมตองการใหลกูจําชาติกอนได เพราะกลัวอายุสั้น และ

รูสึกไมดีที่ลกูของตนเคยเปนลูกของคนอื่นมากอน แตพอแมในอดีตชาติของจาอากาศโทวรวัฒนตองการใหจํา

ได 

ปจจุบัน พ.ศ. 2558 จาอากาศโทวรวัฒนออกจากหมูบานไปสอบเปนทหารอากาศ และไดประจําการ

อยูในกรุงเทพมหานคร จึงไมสามารถยืนยันไดวาเขายังจําเรือ่งราวในชาติภพกอนไดหรือไม 

3. นายอดิศร  สุขโภชน  เพศชาย  เกิดเมือ่ พ.ศ. 2531 

จากขอมลูของธวัชชัย ขําชะยันจะ ซึ่งเก็บขอมลูจากคนรอบตัวของนายอดิศร สุขโภชนคือมารดาใน

ชาติกอน ครอบครัวในชาติปจจบุัน และนางรําพึง เจาของรานขายของชําที่เปนพยานเห็นเหตุการณ เน่ืองจาก

เขาบอกวาปจจบุันตนเองจําอดีตชาติไมไดแลว พบวาเปนบตุรของนายเทิ้ม สุขโภชน และนางมาลี อิ่มใจ ชาติ

กอนช่ือเมฆ สวางย่ิง เปนเพื่อนของบิดาในชาติปจจุบัน และนับถือนํ้าใจกันเหมอืนเปนพี่นอง มพีี่สาวคือนางต๋ิม 

นาดง 

ขอมูลจากนางต๋ิม อธิบายวานายเมฆมลีักษณะพเิศษกวาคนทั่วไปแตกําเนิด คือมีลิ้นสีดํา ซึ่งในชุมชน

เช่ือกันวาทําใหแคลวคลาดจากการถูกยิง และไมตายจากพษิงู ซึ่งนายเมฆเองก็ถูกยิงหลายครัง้แตกระสุนยิงไม
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ออก กชแบะเมื่อจะถูกยิงหลายครัง้ก็ทําใหนายเมฆรูวามคีนปองราย จงึบอกพีส่าววาอัดเทปเลาเรือ่งราว

ทั้งหมดวาเกิดอะไรข้ึนและนํามาให แตไมทันนํามาใหก็ถูกฆาตกรรมและนําศพไปเผาน่ังยางทีบ่านดงใต จงัหวัด

ลพบรุี หางจากตําบลตะครอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตไมถึงสิบกโิลเมตร  

จากน้ันนายอดิศรกก็ลายเปนวิญญาณราย คอยตามแกแคนคนรายที่ฆาตนเอง โดยเขาฝนมาบอก

มารดาในชาติกอนใหทําพิธีกรรม “แผงบอกผ”ี คือนําไมไผสานขัดกันเปนตาราง รองพื้นดวยใบตองหรือ

กระดาษ นําขาวแดง ขาวดํา ขาวสุก ขาวสาร กับขาว ไขไก หมากพลู แลวใชแปงปนเปนรูปเงินและทอง กับรปู

คน  และเมือ่ทําแผงบอกผเีสรจ็ คนรายหน่ึงในน้ันก็มาสารภาพผิดกบัแมของเมฆ กอนจะทําปนลั่นใสตนเอง

ตายในวันตอมา 

เมื่อนางมาลีต้ังครรภ คนทรงหมูบานอื่นไดทํานายไววาลูกทีเ่กิดมาจะเปนคนทีห่ายไปจากหมูบาน

กลับมาเกิดใหม และเมื่ออายุสองขวบ คุณอดิศรก็แสดงอาการวาจําอดีตชาติไดเปนครั้งแรก เมื่อพบกบั

เด็กหญิงกนกวรรณ ซึ่งเปนลูกของตนในอดีตชาติ ทีร่านขายของใกลบานของนางรําพึง และจะเขาไปกอดแต

เด็กหญิงกนกวรรณไมยอมใหจับตัว นางรําพงึจงึถามวารูจักกันมากอนหรือไม ซึง่คุณอดิศรก็ไดตอบไปวา

เด็กหญิงกนกวรรณคือลูกของตน และตนคือเมฆ พอช่ือนายลอย แมช่ือนางมาน พี่สาวช่ือต๋ิม มีภรรยาช่ือ

แตงไทย ตนเองถูกคนรายสี่คนทุบตีจนเสียชีวิตและทํารางยัดใสกระสอบแลวขับรถไปทิ้งนอกตําบล ในป พ.ศ. 

2528 กอนที่จะมาเผาทําลายหลักฐานในวันตอมา และไดบอกช่ือคนทีท่ําการฆาตกรรมตนจนใหนางรําพงึฟง

จนหมด 

นอกจากน้ีครอบครัวของคุณอดิศร ยังไดเลาวาเมื่อคุณอดิศรไดพบกบัูมีอทิธิพลในทองถ่ิน ซึ่งเปนผูบง

การฆาตนในอดีตชาติขับรถผานบาน คุณอดิศรไดไปยืนขวางหนารถและมองดวยสายตาเคียดแคน จนมารดา

ไดไปพาตัวกลับมา และเมื่อเห็นวานางแตงไทย ภรรยาในชาติกอนน่ังรถผานหนาบานกับสามีใหมก็แสดงอาการ

หึงหวง อาการเหลาน้ันทําใหผูบงการฆานายเมฆสงสัยและถามคนรอบขางถึงเรือ่งของคุณอดิศร และเมื่อรูวา

เพราะเหตุใดกเ็ขาไปขอใหคุณอดิศรเลาเรือ่งอดีตชาติที่เปนนายเมฆ ซึ่งคุณอดิศรก็ไมยอมเลา 

ครอบครัวของคุณอดิศร ไมตองการใหลูกแสดงทาทีวาจําอดีตชาติได เพราะคุณอดิศรไดเห็นภรรยา

ชาติเกาแตงงานใหมแลวรูสึกไมพอใจ และเมือ่เจอผูมีอิทธิพลในทองถ่ินที่บงการใหฆาตน ซึ่งยังไมถูกจบัก็แสดง

ทาทีไมพอใจ จึงกลัววาลูกของตนอาจถูกฆาอีกครั้งหน่ึงทําใหคุณอดิศรไมแสดงออกวาจําเรื่องในชาติกอนไดอีก 
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ผูจําอดีตชาติไดจากขอมูลภาคสนาม 

นอกจากขอมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมของธวัชชัย ขําชะยันจะ ผูวิจัยยังไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูจํา

อดีตชาติไดในชุมชนดวยตนเอง ดวยวิธีการสอบถามเรื่องเกี่ยวกบัผูจําอดีตชาติไดในพื้นที่อนัเปนกรณีศึกษา 

จากผูอาวุโสในชุมชน เชนนายตาย นาคตระกูล และคุณเสิง น่ิมมา จากน้ันจงึไปหาครอบครัวน้ันและชวน

พูดคุยถึงเรื่องตางๆ และสมัภาษณผูเกี่ยวของกับผูจําอดีตชาติไดจํานวนหน่ึงวาพวกเขาปฏิบัติตนอยางไรเมือ่

ครอบครัวและชุมชนเช่ือวามีสมาชิกในครอบครัวจําอดีตชาติได ซึ่งผูจําอดีตชาติไดซึ่งเก็บขอมูลมาน้ัน ไดแก  

1. นายจักรพงษ  ภูช่ืน   เพศชาย  เกิดเมือ่ พ.ศ. 2528 

นายจักรพงษ ภูช่ืน เปนบุตรชายของนางจํานง ภูช่ืน เกิดมาพรอมกบัรอยแผลเปนเหมือนถูกยิงที่

สะโพก จากการสมัภาษณ นางจํานง ภูช่ืน ผูเปนมารดาไดอธิบายวาเมื่อลกูชายพูดไดตอนอายุสองขวบ ไดบอก

คนอื่นวาตนอยากกลับบานทั้งที่อยูในบานของตนเองตัวเองเปนเสืออั้น เคยถูกยิงทีส่ะโพกซึง่นางจํานงไม

สามารถเขาใจไดวาที่ลูกชายพูดถึงน้ันหมายความวาอยางไร จึงไปสอบถามคนทรงในพื้นที่ คือนางสญัจร คุม

ตระกลู ไดความวาเด็กคนน้ีเปนโจรในรุนตายายของนางจํานงกลบัชาติมาเกิด นางจํานงจงึไดไปสอบถามคุณ

เสิง ซึ่งอยูบานใกลเคียงกันและมีความอาวุโสในชุมชน และยังสอบถามญาติผูใหญคนอื่นๆ วามีโจรคนใดในยุค

สมัยดังกลาวที่ถูกยิงทีส่ะโพกแลวเสียชีวิตบาง 

หลงัจากสอบถามคนจํานวนมาก นางจํานงจึงทราบวามโีจรที่ถูกยิงทีส่ะโพกจริง ช่ือวาเสืออั้น มีศักด์ิ

เปนตาของนางจํานงเอง เน่ืองจากเปนพีน่องของตาแทๆ เสอือั้นน้ันเปนโจรปลนควายที่มีช่ือเสียงเลื่องลอืกันใน

ชุมชนยุคน้ัน มีเพื่อนอีกคนหน่ึงคือ “เสือแผน” ซึ่งเปนคูหกูันปลนควายดวยกัน และไดปลนควายเปนจํานวน

มาก สุดทายตํารวจจึงระดมพลกันลอมจบัทีบ่านของตัวเอง เสืออั้นยิงตอสูขัดขืน ทําใหถูกยิงทีส่ะโพกหลายนัด 

และเสียเลือดออกมามาก จนตายจมกองเลอืดของตัวเอง สวนเสือแผนฝาวงลอมไปตายที่ตนไม 

แรกทีเดียวนางจํานงไมเช่ือเรื่องที่ลกูของตนเคยเปนเสืออั้นมาเกิด แตคนแวดลอมทีเ่คยเห็นเสอือั้น

ยืนยันถึงกริยาทาทางและคําพูดยืนยันวาเปนเสืออั้นจริงๆ และเรียกญาติในรุนพอแมของนางจํานงเหมือนเปน

เด็กๆ ซึ่งคนเหลาน้ันก็ไมถือ เพราะคิดวาเปนเสืออั้นจริงๆ ทวาตัวนางจํานงก็ไมไดนับวาเปนตาของตน เพราะ

ไมเคยพบกบัเสืออั้นมากอน แมวาญาติผูใหญของตนจะยังนับวาเปนเสืออั้นก็ตาม 

นางจํานงผูเปนมารดาไมอยากใหพูดหรือจําได เพราะคนอายุมากในชุมชนกลัวเสืออั้น จงึขูไมใหพูด

เรื่องน้ีอีก และเรียกดวยช่ือในชาติปจจบุัน แตก็ไมสําเร็จนายจักรพงษยังคงพูดเรื่องน้ีเรื่อยๆ จนเริม่โตจงึไมพูด

เองแตคนอายุมากที่ไดเห็นเสอือั้นมากอน บอกวานายจกัรพงษรูปรางละมายคลายเสืออั้นเมื่อยังมีชีวิต 
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นางแหมม ภูช่ืน มารดาของนางจํานง ไดอธิบายใหฟงวาเมื่อคุยกบันายจักรพงษซึ่งมีศักด์ิเปนหลาน

ตนเองเมื่ออายุ 3 – 4 ขวบ ที่ความซุกซนมาก ก็พบวาหลานไมเรียนตัวเองเปนยาย และเรียกเหมือนตัวเองเปน

เด็กสาว ไดสอบถามถึงเรือ่งราวในยุคสมัยของเสืออั้น ผูมีศักด์ิเปนนองชายของแมของนางแหมม ซึ่งนายจกัร

พงษไดบอกวารูจักกบั “ตาปุน” บิดาของนางแหมม ซึ่งเสียชีวิตไปแลว และซึ่งตาปุนจะกลัวตนเองมาก และยัง

เลาถึงวีรกรรมของตนวาสมัยกอนเคยรวมพลไปปลนควายทีเ่พชรบูรณ เอาควายที่ปลนไดมาผาทางกินเครื่องใน

อยางเอร็ดอรอย หรือเคยขโมยเตามายางกิน แตเมื่อมีคนมาสัมภาษณถึงการจําอดีตชาติ มักบอกวาไมรูเรือ่ง

อะไรหรือจําอะไรไมได แมจะกลาพูดกับเครือญาติถึงเรื่องชาติกอนอยางฉะฉาน 

ตัวนางแหมมและเครือญาติทีท่ันเห็นเสืออั้นน้ัน ไมไดสนใจวาจะใหจําหรือลืมชาติกอน และมักจะ

พูดจาในเชิงหยอกลออยูเสมอวาเกงนักทําไมถึงไดโดนยิงตายได พอเมื่อเติบโตกจ็ะไมพูดถึงเรื่องในชาติกอนอีก

เลยและปจจบุันกเ็รียนจบชางเทคนิค ไมมีแนวโนมจะเปนโจรเหมือนในอดีต 

จากขอมลูขางตนจะพบวาตัวตนที่เช่ือวาเปนชาติกอนของนายจักรพงษทิ้งชวงการเกิดใหมนานเกินไป 

ดังน้ันจะมเีฉพาะเครือญาติที่มีความสนิทหรือเคยพบหนากับเสืออั้น เชนนางแหมม หรือคุณเสิง จะนับญาติกบั

ตัวตนในชาติภพกอน แตหากเปนญาติหางๆ ที่ไมเคยรูจกักนัมากอน จะนับญาติกบัตัวตนปจจุบันของนายจักร

พงษ 

2. นายณัฐพล  ทรงครุฑ  เพศชาย  เกิดเมือ่ พ.ศ. 2541 

นายณัฐพล ทรงครุฑ เปนบุตรของนายณัฐพงษ ทรงครุฑ และนางสมาน ทรงครุฑ เมื่อเกิดมาแลวมี

รอยแผลเปนที่ศีรษะ เริ่มแสดงออกวาจําอดีตชาติไดเมื่ออายุ 3 ขวบ ซึ่งเปนเวลาทีเ่ริม่พูดได  

นางสาวหวัน น่ิมมา อายุ 64 ป ผูมีศักด์ิเปนปาของนายณัฐพล ไดเลาเรือ่งเกี่ยวกับนายณัฐพลในอดีต 

วา 

“มันเร่ิมพูดไดตอนสามขวบ พอพูดไดก็บอกพอแมวากูจะกลับบานๆ ท้ังท่ีอยูในบาน พอแมก็คดิวา

นาจะจําชาติกอนได เลยถามวาบานมันอยูไหน มันก็บอกวาบานอยูท่ีพราว พอแมก็ไมรูวาอยูท่ีไหน 

พาเดินท่ัวตะครอแลวมันก็บอกวาไมใชๆ พอถามคนอ่ืนเขาก็วานาจะเปนอําเภอพราว ในเชยีงใหม 

พอถามมันวามันเปนใคร มันก็บอกวามันเปนเสือ โดนตํารวจลอมจับ มันจะหนี แตตํารวจเอารถสแีดง

ทับหัวมันกับเพ่ือนตาย กะโหลกแตก เลือดไหลทวม แลวมันก็ชี้ใหดูแผลท่ีหัว ท่ีเปนแผลเปนแตเกิด

ของมัน ทุกคนกลัววามันจะโตไปเปนเสือ เลยบงัคบัใหมันกินไข จะไดลืม แตมันก็ไมลืม สดุทายพอมัน
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เร่ิมโตขึ้นมาหนอย มันก็ไมคอยพูดเร่ืองชาติกอน แลวก็เลิกพูดไปตอนไหนไมรู” (สัมภาษณ , ก.พ. 

2558) 

ครอบครัวของนายณัฐพลไมตองการใหเขาจําอดีตชาติได เพราะกลัวจะเติบโตไปเปนโจรเหมือนเดิมอีก

ครั้ง จึงหาทางใหลมือดีตชาติดวยการกินไข แตก็ไมสําเรจ็ จนกระทัง่เมือ่โตข้ึนมา นายณัฐพลก็ไมพูดเรือ่งใน

ชาติกอนอีก 

ปจจุบันตัวนายณัฐพลไมพูดถึงเรื่องในอดีตชาติอีกแลว และยังมีความมุมานะในการเรียนในสายวิทย– 

คณิตในโรงเรียนตะครอพทิยา มีความมุงมั่นวาจะเปนวิศวกรในอนาคต และมีความรูเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา

เปนอยางดี เขาใจในเรือ่งโลกหลงัความตาย และสามารถพูดคุยกับผูวิจยัถึงประเด็นเกี่ยวกบัภพภูมิตางๆ ได 

แมวาจะไมไดพูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติอีก 

3. ด.ญ. ญาณินท ศิริมงคล  เพศหญงิ เกิดเมือ่ พ.ศ. 2548 

เด็กหญิงญานินท เปนลกูสาวของนางมยุรีศิริมงคล แมคาขายกวยเต๋ียวในหมูบาน เช่ือกันวาชาติเดิม

คือคุณยายเพียร ซึ่งอยูในหมู 3 เสียชีวิตในป พ.ศ. 2535  

ขอมูลที่ไดจากนางมยุรีศิรมิงคล มารดาของเด็กหญิงญานินท ไดเลาวาลูกสาวของเธอน้ันเปนที่เอ็นดู

ของลูกหลานคุณยายเพียรต้ังแตยังพูดไมได และถูกขอนําไปเลนดวยจากลูกหลานยายเพียรหลายครัง้ จนเมือ่

อายุหน่ึงขวบเศษก็แสดงออกเรื่องการจําอดีตชาติไดตอคนที่ตําหนิความซุกซนของเธอ วาเธอคือยายเพียรที่

กลับมาเกิดใหม โดยบอกรายละเอียดของชาติทีเ่ปนยายเพียรไดอยางแมนยํา ทวาเธอกลบัไมเคยเอยเรื่องน้ี

ใหกับครอบครัวในชาติปจจบุันฟงเลยแมแตครั้งเดียวโดยนางมยุรเีลาวา 

“ลูกนาไมไดเลาใหนาฟงเองหรอก แตเลาใหพวกคนหมู 3 ฟงวาพอตายแลว วิญญาณก็ลอยขึ้นฟา ไป

อยูบนสวรรค ไปอยูกับสามีของยายเพียรท่ีตายไปกอนหนาท่ีรออยูกอนแลว 

แตอยูบนสวรรคเจอแตความลําบาก มีบานก็หลังเล็กกวาคนอ่ืน ตองทํางานเหมือนตอนเปนคน ตัวเอง

กับสามีทําไรทํานา อาหารทิพยท่ีกินแตละม้ือก็เปนขาวคลุกเกลือ เพราะตอนยังอยูทําบญุดวยขาว

คลุกเกลืออยางเดียว ไมทําบญุดวยอยางอ่ืนเลย  

พอมีลูกหลานทําบญุกรวดนํ้า อุทิศอาหารใหก็ไดกินอยางอ่ืนบาง แตก็ไมบอยมากเทาไรเขาเลยเกิด

เปนคนดีกวาเยอะ”(สัมภาษณ , ก.พ. 2558) 
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เรื่องเลาของลูกสาวนางมยุร ีซึ่งเปนยายเพียรกลับชาติมาเกดิน้ันทําใหคนในชุมชนที่รูจกักับลูกสาวนาง

มยุรีเช่ือถือกันมาก จงึเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงซึง่กระตุนใหคนในชุมชนจะหมั่นทําบุญอุทิศใหบรรพบรุุษท่ี

ลวงลบัอยูเสมอ และทําบุญดวยอาหารอันหลากหลาย เพราะเช่ือกันวาบรรพบุรุษของพวกเขาจะไดรบัมันจริงๆ 

นอกจากน้ีเด็กหญิงญาณินทยังสามารถระบุที่ต้ังของไรนาหรอืที่ดินที่ยายเพียรเคยเปนเจาของไดอยาง

แมนยํา โดยปรากฏครั้งแรกเมื่อญาติของยายเพียรตองการใบตอง เด็กหญิงญาณินทจงึบอกวาบรเิวณไรของตน

เคยมีตนกลวยอยูมาก จะพาไปเอา นอกจากน้ียังมกีารถามถึงมรดกของตน ที่ต้ังใจวาจะยกใหลูกสาวคนโตที่

เอ็นดูทีสุ่ด แตเมื่อรูวามรดกตกเปนของลกูสาวคนเล็กที่ไมถูกกันก็ไมคอยพอใจ แตก็ไมสามารถเอามรดกน้ัน

กลับมาแลวยกใหลูกสาวคนโตได เพราะชวงเวลาระหวางการตายและการกลับมาเกิดใหมน้ันยาวนานเกนิไป 

เด็กหญิงญาณินทเปนที่รกัของเครือญาติในอดีตชาติมาก ลกูหลานของยายเพียรเรียกเด็กญงิญาณินท

ดวยคําที่ใชเรียกยายเพียร เชนลูกจะเรียกวา “แม” หลานจะเรียกวา “ยาย” และเมื่อเด็กหญิงญาณินท

ตองการสิ่งของใดก็จะหามาใหดังใจ เพราะถือวาเปนการแสดงความกตัญูตอยายเพียร และคิดวาทรัพยสมบัติ

ของตนหรอืที่ดินทีม่ีอยูไดก็เพราะยายเพียรผูเปนบุพการมีอบให 

เมื่อเด็กหญิงญาณินทเติบโตข้ึนก็รปูรางหนาตาแตกตางจากคนในครอบครัว แตคลายยายเพียรเมื่อยัง

อยูในวัยสาว ทําใหคนรอบตัวเช่ือกันมากวาเปนยายเพียรกลบัมาเกิดมากข้ึนกวาเดิม 

ความเชื่อใหมเก่ียวกับการจําอดีตชาติ 

 นอกจากการจําอดีตชาติไดเองแตกําเนิดแลว ยังมีคนอีกกลุมความเช่ือทีเ่กี่ยวของผูกพันกับเรื่องชาติ

ภพ ซึ่งเช่ือกันวาคนในชุมชนสามารถทราบอดีตชาติเองไดในภายหลงั ผานวิธีการตางๆ ดังน้ี 

1. ฝกฝนวิปสสนากรรมฐาน  

2. เกิดนิมิตจากสิง่เหนือธรรมชาติข้ึน 

3. คนทรงที่ติดตอกับโลกหลงัความตายเปนผูบอก  

ผูรูอดีตชาติไดดวยสองวิธีแรก แตกตางจากผูจําอดีตชาติไดแตกําเนิด ซึ่งเปนเด็กวัยหัดพูดและไมมี

ความสามารถพเิศษใดๆ และไมไดรบัการเคารพนับถือหรือใหความสนใจเปนพเิศษ เพราะคนกลุมน้ีไดรับการ

นับถือและยกยองจากคนในชุมชน วาผานการฝกฝนขัดเกลาตนเองดวยการวิปสสนา หรือไดรบัเลือกจาก

อํานาจอันเหนือธรรมชาติ จัดวาเปนผูมีอทิธิพลสําคัญในชุมชนตําบลตะครอ  กลุมคนเหลาน้ีน้ันเพิ่งปรากฏ

บทบาทในชุมชนในระยะเวลาไมนาน เมื่อเทียบกับกลุมผูจาํอดีตชาติไดแตกําเนิด ครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 
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หรือสิบหกปกอน จึงจัดวาเปนความเช่ือกลุมใหมเกี่ยวกับการจําอดีตชาติไดในชุมชน ซึ่งจากเดิมเช่ือวาผูจํา

อดีตชาติไดน้ันจะจําไดแตเกิด อันอยูในชุมชนมากกวาหาสิบป 

 จากขอมลูกอนหนา ในสวนของการพยายามทําใหเด็กลมือดีตชาติ เราจะพบวามีการกลาวถึงพิธีกรรม

ทําใหลมืความทรงจําในอดีตชาติ โดยใชคนทรงในการทําพิธี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของคนทรงที่

มีตอชุมชนน้ีพอสมควร 

จากการสัมภาษณ คนทรงทีเ่ปนที่นับถือในชุมชนหมูบานตะครอน้ีจํานวน 2 คน คือนางสาวมะยม น่ิม

มา อายุ 55 ป และนางสัญจร คุมตระกลุ อายุ 52 ป ซึ่งมีความเปนมาเปนไปและลักษณะการเขาทรงที่

แตกตางกันไป 

1. กรณีรางทรงนางสาวมะยม นิม่มา 

 นางสาวมะยม น่ิมมาน้ันอาศัยในหมูที่ 14 เปนลูกของคุณเสิง น่ิมมา อายุ 80 ป ซึ่งทั้งแมและลูกมี

อุปนิสัยฝกใฝธรรมะ ชอบการเขาวัดปฏิบัติธรรม น่ังกรรมฐานอยูเปนประจํา 

วันหน่ึงนางสาวมะยมไดน่ังวิปสสนากรรมฐานที่วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรค ในป พ.ศ. 2541 ซึง่

ในชวงน้ันมีการขุดกระดูกคนตายตอนน้ันนางสาวมะยมเห็นภาพนิมิตเปนตนเอง แตไมไดแตงตัวเหมือนใน

ปจจุบัน แตกลบัมผีมทรงดอกกระทุมสวมโจงกระเบน หมผาตะเบงมานเคียนอกซึ่งเช่ือวาเปนตนเองในภพกอน 

และนิยามวาน่ันคือการระลึกชาติ 

ช่ัวขณะที่เห็นภาพน้ัน นางสาวมะยมไมสามารถควบคุมสติหรือรางกายของไวได เหมือนกบัถูกอีก

บุคลิก หรือวิญญาณอีกดวงซึง่เปนตัวตนในอดีตเขาครอบงํารางกายน้ัน ตนจึงถือวาการที่วิญญาณอีกดวง

ปรากฏออกมาน้ัน คือการเขาทรงอยางหน่ึง จึงเริ่มทําหนาที่เปนคนทรง โดยใชบานของตนเองเปนตําหนักทรง 

และจะมีการประทบัทรงเมื่อมผีูเดือดรอนเจบ็ปวยทีส่ามารถรักษาไดมาหา ก็จะมีการประทบัทรงดวยตนเอง 

อีกบุคลกิของนางสาวมะยม ซึง่เธอนิยามวาเปนตัวตนในอดีต หรือวิญญาณอีกดวงน้ัน คือ “จันทร

เทวี” เปนสนมเอกของเจาเมอืงหน่ึงในยุคสมัยโบราณ และถูกเขาใจผิดจากเจาเมืองวาวางยาพิษฆาลกูเจาเมือง

ที่เกิดจากเมียอีกคน จึงถูกประหารโดยไมไดอธิบายความจริง และจันทรเทวีตองการตามหาครอบครัวและ

บริวารในชาติภพกอนเพื่ออธิบายเรื่องราวใหฟง วาตนเองถูกใสรายพรอมกับสรางบุญกุศลตอไป 

ปจจุบันจันทรเทวีก็ไดพบกับลูกชายในอดีตชาติแลว ซึ่งเปนชาวบานอยูในหมู 4 ของตําบลตะครอและ

ไดพบกับเจาเมืองที่กลับชาติมาเกิดใหมแลวเชนกัน ซึง่บวชเปนพระอยูในวัดที่ราชบรุี ซึ่งนางสาวมะยมไป
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ปฏิบัติธรรม เมือ่ไดพบหนากัน จันทรเทวีก็ออกมาแทนที่คุณมะยม แลวรองไหพรอมกับเลาเรื่องราวของตนให

ฟง ซึ่งพระรปูน้ันกเ็ขาใจและยอมรับวาตนก็รูเรือ่งในชาติกอนของตนมาเชนกัน (ไมเปดเผยวาเพราะจําไดแต

เด็กหรือจําไดภายหลังจากการฝกฝน) และไดมีการอโหสิกรรมใหกัน ไมใหเปนเวรกรรมสืบกันตอไป 

อยางไรก็ตาม นางสาวมะยมไมสามารถควบคุมอีกบุคลิกหน่ึงไดเลย จึงไมสามารถเวลาการประทับทรง

ได วิญญาณจะมาประทบัเองเมือ่เจอคนทีผู่กพันดวยเทาน้ัน เชนคนที่ชาติกอนเคยเปนลูกหรือสามี หรือหากผู

มาหาเปนทหารในยุคปจจบุันหรืออดีตชาติเปนทหาร เพราะจันทรเทวีช่ืนชอบการทหารเปนพิเศษหรือ

ไมเชนน้ันผูมาหาจะตองไดรบัเดือดรอนดวยอาการเจบ็ปวย ที่จันทรเทวีสามารถชวยเหลอืได จันทรเทวีกจ็ะเขา

มาประทับทรง 

ถึงไมสามารถควบคุมจันทรเทวีได แตคนางสาวมะยมและจันทรเทวีก็เปนที่นับถือของคนในชุมชน 

เพราะมีอํานาจชวยรักษาผูคนที่เจ็บปวยไดในระดับหน่ึง ชาวบานจึงมาพบอยูบอยๆ และซื้อของมาถวายให

วิญญาณของจันทรเทวี และจัดใหบานของนางสาวมะยมมสีถานะเปนตําหนัก 

 

รูปที่ 9 ตําหนักจันทรเทวีหรือบานของคุณมะยม 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 
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เมื่อใชรางของนางสาวมะยมเพื่อรักษาคน จันทรเทวีจะเรียกคาใชจายจากผูมาขอความชวยเหลอืเปน

จํานวน 22 บาท โดยเงินสวนน้ีจะนําไปทําบุญถวายพระ ดังน้ันนางสาวมะยมไมสามารถนําเงินน้ีไปใชทําอยาง

อื่นได 

เมื่อไมสามารถนําเงินจากการเขาทรงไปใชจายสวนตัวไดเลย ทําใหการเปนรางทรงไมใชอาชีพหลัก 

อาชีพหลักของเธอยังคงเปนการทําไรนาเชนเดียวกับชาวบานอื่นๆ ซึ่งในวันที่ผูวิจัยไดสัมภาษณเธอครัง้แรก เธอ

เพิ่งเสร็จจากการรบัจางเกบ็มันในไร เชนเดียวกับชาวบานอกีหลายคนที่ไปรบัจางเกบ็มัน 

2. กรณีรางทรง นางสัญจร คุมตระกูล 

รางทรงอกีคนหน่ึงซึ่งเปนที่นับถือของคนในชุมชนตําบลตะครอ คือนางสัญจร คุมตระกลู ซึ่งเปนราง

ทรงหญงิที่เปนที่นับถือมาทีสุ่ดในตําบลตะครอยุคปจจุบัน ซึ่งเธอเลาวาแมแตนายก อบต. หรอืผูลงสมัคร

เลือกต้ังทองถ่ินก็ตองมาพบเธอเสมอ 

เธอมีจุดเริม่ตนที่แตกตางจากคุณมะยมที่อาศัยในชุมชนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตลอด 

เพราะเธอออกจากชุมชนไปทํางานในกรงุเทพมหานครต้ังแตอายุ 21 ป โดยทํางานเปนแมบานในคอนโดมี

เนียมแหงหน่ึง และทํางานน้ันเรือ่ยมา จนกระทัง่ป พ.ศ. 2544 เธอรูสึกวาหองเชาของเธอเกิดเรื่องประหลาด

ข้ึน เพื่อนบานเห็นวาในหองของเธอมักมีผูชายสองคนอยูในหองกบัเธอ ทั้งทีเ่ธอเชาหองคนเดียว จากน้ันไม

นาน เธอก็นิมิตฝนไปวาทั้งสองคนน้ันคือเทพเบือ้งบน ช่ือเทพองครกัษและเทพบาลี มาขอใหเธอทิ้ง

กรุงเทพมหานคร กลับบานมายังเกิด เพือ่ไปชวยผูคนที่ตองการความชวยเหลอื 

 แรกทีเดียวเธอยังไมไดเขาทรงเต็มตัว แตเปนเพียงการใชพลังที่เทพทั้งสองมอบใหเพื่อบบีนวดรักษา

คนอื่นในชุมชน และเมื่อเธอทําแบบน้ันผานไปจนถึงป พ.ศ. 2547 องคเทพผูเปนหัวหนาของทัง้สองเทพก็

ปรากฏตัวใหเธอเห็นในนิมิต โดยบอกวาเขาคือเทพช่ือวา เจจะตา เปนเทวดาที่มาจากศรลีังกา และจะมาใหเธอ

เปนรางทรงใหกับเขา เธอจึงกลายเปนรางทรงตอจากน้ัน 

 เวลาเขาทรงเจจะตาน้ัน ชวงแรกเธอจะรูสกึปวดหัวใจ แตภายหลังเธอไดฝกสมาธิ รักษาศีล ปฏิบัติ

ภาวนามากข้ึน จึงทําใหอาการน้ีหายไป สามารถประทบัทรงไดอยางไมมีปญหาใดอีก โดยการทรงเจาของเธอ

น้ันตองนุงขาวหมขาวเหมือนชีพราหมณ โดยสมัยกอนจะเขาทรงในเวลา 6.00 น .  – 23.00 น. ภายหลังเหลอื

แคเวลา 14.59 น. เทาน้ัน แตบางครั้งเจาอาจมาประทับทรงเองอีกเปนบางเวลา อยางไรก็ตาม เจจะตาจะไม

ลงประทับในวันพระและวันพฤหสับดีซึ่งหากพจิารณาดูแลวจะเปนวันมีความสําคัญทางศาสนา กลาวคือวัน

พระเปนวันที่พุทธศาสนิกชนจะฟงเทศนฟงธรรม วันพฤหสับดีน้ันจัดเปนวันครูตามคติพราหมณ – ฮินดู 
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 นอกจากเจจะตา บางครัง้เธอก็ทรงพระราหูอีกดวย ซึง่เธอเช่ือวาตนเปนไมกี่คนที่สามารถเขาทรงเทพ

องคน้ีได และบางครั้งเธอสามารถประทับทรงพระศิวะไดอีกดวย 

การประทบัทรงน้ัน มีคาครู 100 บาท เพื่อใหนางสัญจรนําไปทําบุญ และนอกจากคาครู ยังตองมีคา

บรจิาคเขาสํานักทรงใหดูแลครอบครัวคนทรงอยางตํ่า 100 บาท และเน่ืองจากมีคนศรัทธา บริจาคจํานวนมาก 

จึงทําใหนางสัญจรสามารถอยูอาศัยและเลี้ยงครอบครัวไดโดยไมตองทําอาชีพอื่น นอกจากการประทบัทรง 

 

รูปที่ 10 โตะหมูบูชาในสําหนักทรงเทพเจจะตา 

ที่มาภาพ : สิทธิชัย จูอ้ี, ภาคสนาม (กุมภาพันธ 2558) 

ทางสํานักทรงของเธอไหวเจจะตาดวยผลไม เพราะเจจะตาไมกินเน้ือสัตว และมีพิธีไหวครูในวันข้ึน 15 

คํ่า เดือน 1 ของทุกป โดยทําพิธีที่วัดและบริจาคเงินใหวัด โดยผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไมซ้ําวัด ทาผานมาก็วัด

มะมวงเต้ีย วัดประชาสามัคคี วัดชุมพล วัดวังกระโดนนอย วัดวังกระโดนใหญ 

 การทรงเจาเจจะตาของเธอน้ันมีอิทธิพลตอเรื่องชาติภพในชุมชนตําบลตะครอพอสมควร เน่ืองจากเจ

จะตาน้ันสามารถลวงรูไดวาลูกในทองของสตรทีี่ต้ังครรภมาจากภพภูมิใด และสามารถจําอดีตชาติไดหรือไมเมื่อ

ยามเกิดมาแลว ซึ่งคําพูดของเจจะตาก็เปนไปตามน้ันจรงิ จงึทําใหมีคนนับถือเปนอยางย่ิง อีกทั้งเจจะตายังรู

เรื่องเกี่ยวกบัอดีตของจันทรเทวี และเรือ่งของตาเจาบาน ซึ่งเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําชุมชน หรือเรือ่งญาติของ
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ใครที่ตายไปแลวจะไปอยูในภพภูมิใดอีกดวย ซึ่งความสามารถดังกลาวทําใหคนในชุมชนที่เช่ือเรือ่งการกลับชาติ

มาเกิดหรือเรื่องชาติภพเปนทุนเดิมน้ัน ใหความศรทัธาในตัวเธอและเห็นเธอเปนที่พึ่งไดมากกวาคุณทะยม ซึ่งมี

อํานาจเพียงแครักษาโรค และรูอดีตชาติของคนทีเ่คยเกี่ยวกับจันทรเทวีเทาน้ัน ไมใชใครก็ไดแบบกรณีของเธอ 

มุมมองของคนนอกท่ีมีตอชุมชน 

 เน่ืองจากชุมชนตําบลตะครอน้ันมผีูจําอดีตชาติไดแตกําเนิดในจํานวนมาก ซึ่งทําใหมีความแตกตาง

จากชุมชนขางเคียง ทวาคนในชุมชนขางเคียงเองก็ไมไดใหความสนใจเทาไรนัก เพราะกเ็ปนชุมชนเกษตรกรรม 

ที่วันหน่ึงๆ ชาวบานก็จะสนใจเรื่องการประกอบอาชีพและอนาคตของตน มากกวาเรื่องการระลึกชาติไดชอง

ชาวตะครอ (ณัฐพงษ ทรงครฑุ, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) 

 หวัน น่ิมมา (กุมภาพันธ 2558) อธิบายวาคนในชุมชนและคนในชุมชนขางเคียงไมไดใหความสําคัญตอ

ผูจําอดีตชาติได ไมไดมองเห็นวาเปนเรื่องแปลกมหัศจรรยแตประการใด ผูที่ใหความสนใจและเห็นวาแปลก

มหัศจรรย มกัเปนคนนอกชุมชน หรือสื่อมวลชนที่เขามาทําขาวมากกวา 

จํานง ภูช่ืน (กุมภาพันธ 2558)  อธิบายวาบางครั้งกม็ีชาวตางชาติที่มีความสนใจเขามาสมัภาษณ และ

นําเรื่องราวของคนในชุมชนไปเผยแพรตอ ดังเชนกรณีจักรพงษ ภูช่ืน ผูเปนลูกชายของเธอ 

 ถึงจะเปนทีส่นใจของคนภายนอก แตคนในชุมชนก็ยังคงใชชีวิตตอไปอยางปกติธรรมดา เหมือนไมมี

อะไรพิเศษเกิดข้ึน คนที่เคยไดรับการสัมภาษณออกสือ่ตางๆ ก็ไมไดใหความสําคัญกับการเคยออกสื่อสาธารณะ 

ทุกคนยังคงใชชีวิตเหมือนปกติ ยังคงประกอบอาชีพ หรือศึกษาในโรงเรียน โดยการไดออกสื่อในชองทางตางๆ 

ทั้งขาวหนังสือพิมพ หนังสือ หรือรายการโทรทัศนน้ัน เหมอืนจะไมไดกระทบอะไรตอวิถีชีวิตของพวกเขาเลย

แมแตนอย 
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บทท่ี 6 

บทบาทและอิทธิพลของความเชื่อเรื่องชาติภพ ในตําบลตะครอ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 

 เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงบทบาทและสถานภาพของผูจําอดีตชาติได และรางทรงในชุมชน ซึ่งมีความ

เกี่ยวของผกูพันกบัความเช่ือเรื่องชาติภพ อันเปนความเช่ือทีค่นในชุมชนเช่ือถือกันอยางเหนียวแนน 

ความสัมพันธของความเชื่อเรื่องชาติภพกับสังคม 

 จากที่กลาวไปในบทกอนหนา นอกจากคนในชุมชนจะไมไดใหความสนใจตอที่มาหรือระยะเวลาของ

การจําอดีตชาติไดแลว เหลาคนทีจ่ําอดีตชาติไดก็ไมไดถูกใหความสนใจหรือใหความเคารพยกยองจากคนใน

ชุมชน โดยปฏิบัติตอผูจําอดีตชาติไดไมตางจากสมาชิกทั่วไปในชุมชน 

จากขอมลูของ ธวัชชัย ขําชะยันจะ (2552) ไดระบุวาบางกรณีน้ัน มีการตีเด็กที่พูดเรื่องชาติกอน เพือ่

ไมใหพูดถึงชาติที่แลวอีก หรือทําใหลืม โดยมีพิธีกรรมใหลมืชาติกอนโดยคนทรง ซึ่งไมเปดเผยรายละเอียดใน

สวนน้ีเทาไรนัก หรือบงัคับใหกินไข (ซึ่งไมมีคําอธิบายวาทําไมตองเปนไข และคนในชุมชนเองก็ไมสามารถ

อธิบายได) และมีเรื่องพิธีกรรมโยนกระดง คือการจบัเด็กเกดิใหมโยนใสกระดง โดยเช่ือกันวาเมือ่ทําแลวเด็กจะ

ลืมเรื่องราวในภพชาติกอน เพราะพอแมของเด็ก เกิดความกลัววาเด็กอายุจะสั้นเมือ่พูดถึงเรื่องชาติกอนบอยๆ 

ซึ่งปจจบุันไมเปนที่นิยมเทาไรนัก  

ตัวผูวิจัยพยายามหาคําตอบวาเพราะเหตุใดการพูดถึงชาติกอนบอยๆ จึงทําใหอายุสั้น แตจากการ

สัมภาษณคนในชุมชนน้ันไมอาจทราบคําตอบได เน่ืองจากผูคนในชุมชนลวนตอบไปในทิศทางเดียวกัน วาทํา

เพราะทําตามๆ กันมา ซึง่คงเปนสาเหตุเดียวกับที่ไมทราบเรือ่งระยะเวลาและสาเหตุของการจําอดีตชาติของ

คนในชุมชนได 

จากขอมลูของ ธวัชชัย ขําชะยันจะ (ม.ป.ป.) ไดระบุวา 

มีบางกรณีท่ีคนท่ีเสียชีวิตไปแลวมาเขาฝนและเปนฝายบอกเอง วาอยาเพ่ิงใหเด็กคอืตัวเขาท่ีจะเกิดมา

กินไขเพราะจะทําใหตัวเขาลืมความทรงจาํในอดีตชาต ิ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดความเช่ือวา

การใหเด็กกินไขมากๆ จะทําเด็กลืมความทรงจําในอดตีชาติ (ธวัชชัย ขําชะยันจะ , ม.ป..ป. : 

ออนไลน) 

 ในกรณีของการพูดเรื่องอดีตชาติบอยๆ จะทําใหอายุสั้นน้ัน จากการสืบคน พบวามบีอกอยูเลก็นอย 

ในขอมูลของธวัชชัย ขําชะยันจะ สวนที่กลาวถึงนางสุรางคนา วันที หน่ึงในผูจําอดีตชาติได ซึ่งทําไปเพราะกลัว
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วาแมในชาติกอนจะมาเอาลูกคืน เห็นไดวาจุดประสงคทีห่น่ึงของการพยายามทําใหเด็กลมืเรื่องชาติภพกอน

ดวยเหตุผลที่วากลัวอายุสั้น คือปองกันไมใหสิ่งลีล้ับทีเ่กี่ยวของผูกพันกับตัวเด็ก มาชิงเอาเด็กกลบัคืนไปจากพอ

แมชาติภพปจจบุัน 

 นอกจากน้ีการพยายามทําใหเด็กลมืชาติภพ ยังมีอีกวัตถุประสงคหน่ึง คือเพื่อไมใหกลบัไปประพฤติ

อยางแตกอน หรือคิดแคนคูกรณีในชาติกอน ดังเชนนางสาวหวัน น่ิมมา อธิบายวาครอบครัวของนายณัฐพล 

ทรงครุฑ พยายามใหเขาลืมเรือ่งในชาติกอน เพราะกลัววาจะประพฤติตนเปนโจรอยางในอดีต 

 นอกจากการพยายามทําใหลืมอดีตชาติเพือ่ไมใหอายุสั้น และไมใหประพฤติตนอยางในอดีตแลว ยังมี

บางกรณีที่พยายามในเด็กลมืเพือ่ความปลอดภัยของตัวเด็กเอง เชนกรณีของอดิศร สุขโภชน ในขอมูลของธวัช

ชัย ขําชะยันจะ (2552) ซึ่งจําไดวาตนเองเคยถูกฆาตกรรม และคนรายที่จางวานฆาตัวเขาในอดีตชาติก็ยัง

ลอยนวล ซึง่อาจตามมาทําอันตรายเขาในชาติปจจุบันอกีครัง้ได 

 ทวาในขณะที่พอแมและญาติในชาติภพปจจบุันพยายามทําใหเด็กลืมอดีตชาติ บางครัง้กลับมกีลุมคน

ที่ไมตองการใหเด็กทีจ่ําอดีตชาติไดน้ันลืมเรื่องในชาติกอนเทาไรนัก ซึ่งกลุมน้ันก็คือเครอืญาติของอดีตชาติเด็ก

คนน้ันๆ ซึ่งเครือญาติของเด็กทีจ่ําอดีตชาติได มักถือวาเด็กที่จําอดีตชาติไดน้ันคือบุคคลเดิมกอนที่จะกลบัมา

เกิดใหม และจะเรียกดวยคํานับญาติแบบเดิม แมวาจะกลบัมาเกิดใหมแลวก็ตามดังเชนคุณเสิง น่ิมมา อายุ 80 

ป ไดเลาวา 

 “คราวโนนก็มีคนหมู 4 จําไมไดแลววาช่ืออะไร ตายแลวก็ไปเกิดใหมกบัลกูตัวเอง คือเกดิมา

เปนหลานของตัวเอง พอเกิดมาแลวจําชาติกอนได พอแมชาติปจจบุันก็เรียกลูกวาเปนพอ ก็

ปฏิบัติกับลูกเหมือนที่ทํากับพอตอนยังอยู” 

“บานตรงน้ันพอเขาก็ตายแลวก็มาเกิดกบัลูกชายตัวเอง คือเกิดใหมเปนหลานชายตัวเอง ตอน

แรกลกูก็เรียกมันเปนลูก พอมันพูดไดแลวลกูมันรูวาพอมาเกิดเปนลกูตัวเอง มันก็เรียกลูกมัน

เปนพอ” (สมัภาษณ , ก.พ. 2558) 

กรณีของลูกสาวนางมยุรี ศิริมงคล อายุ 42 ป ชาวบานในหมูที่ 15 ซึ่งนางมยุรีไดเลาวาลูกของเธอเกิด

ในป พ.ศ. 2548 และถูกชาวบานในหมู 3 ที่ถูกชะตาต้ังแตอายุหกเดือนเอาไปเลนดวยบอยๆ และเมือ่ลกูของ

เธออายุ 1 ปกวาและพูดได ลูกของเธอก็ไดพูดกบัชาวบานหมู 3 ที่นําไปเลนดวย วาเธอเปนยายเพียร ซึ่งเปน

ญาติของผูนําเธอไปเลี้ยง กลบัมาเกิดใหม และไดเลาถึงสาเหตุการตายของยายเพียร หรือเรื่องราวตางๆ ของ

ยายเพียรเมื่อครั้งมีชีวิตไดอยางถูกตอง ลูกของยายเพียรจงึเรียกลกูของเธอเปนแม และลูกหลานของยายเพียร
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ก็ดูแลเธอเหมอืนกับที่ทํากบัยายเพียร อยากไดอะไรก็หามาให ดวยคิดวาทรัพยสมบัติของพวกตนในวันน้ีก็มา

จากทรัพยสมบัติของยายเพียร 

 จากขอมลูทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวาในชุมชนตําบลตะครอพยายามจัดการกบัคนทีจ่ําอดีตชาติได

ดวยหลายวิธีการ ซึ่งแบงออกเปนสองวิธีใหญ คือการทําใหลืมดวยวิธีตางๆ ไมวาจะเปนการพยายามทําใหลมื

อดีตชาติดวยการกินไข หรือทําพิธีกรรมโดยคนทรงหรือผูมีคาถาอาคมในหมูบาน และการปฏิบัติกบัคนทีจ่ํา

อดีตชาติไดเหมือนกบัวาเปนคนคนน้ันในชาติกอนเอง 

 ในการปฏิบัติเหมือนเปนคนคนน้ันในชาติกอนเองน้ัน กม็ีขอจํากัดหลายประการ เชนเด็กหญงิญานินท 

ลูกนางมยุรีทีจ่ําไดวาเปนยายเพียร เมื่อจําไดก็ถามถึงมรดกของตน ที่ต้ังใจวาจะยกใหลูกสาวคนโตที่เอน็ดูที่สุด 

แตเมือ่รูวามรดกตกเปนของลูกสาวคนเล็กที่ไมถูกกันตามธรรมเนียมทองถ่ิน ที่มักแบงมรดกใหลูกสาวคนเลก็ก็

ไมคอยพอใจ แตก็ไมสามารถเอามรดกน้ันกลบัมาแลวยกใหลูกสาวคนโตได เพราะชวงเวลาระหวางการตาย

และการกลบัมาเกิดใหมน้ันยาวนานเกินไป 

ปรากฏการณที่เกี่ยวกับผูจําอดีตชาติไดน้ัน ยังแสดงใหเหน็ถึงความสัมพันธระหวางตัวปรากฏการณ

และศาสนาความเช่ือในชุมชน กลาวคือผูคนในชุมชนน้ันมีความเช่ือในเรื่องการเวียนวายตายเกิด หรอืโลกหลัง

ความตาย ตามที่ปรากฏในความเช่ือของทัง้พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณฮินดู และการนับถือผีบรรพบรุุษเปน

อยางย่ิง จึงใชองคความรูทางดานศาสนา อธิบายถึงพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของเด็กในวัยหัดพูดได และการ

แสดงออกวาจําอดีตชาติไดของเด็กในชุมชนก็ทําใหความเช่ือทางดานศาสนาในชุมชนมีความแข็งแกรงมาก

ย่ิงข้ึนและเสริมพลังใหกับศาสนาในการขับเคลื่อนโครงสรางของสังคม ใหเปนไปอยางมรีะเบียบ จากแตละ

กรณีที่ยกมา ทําใหพอเช่ือมโยงการจําอดีตชาติไดในแตละกรณี กับการจัดระเบียบหรือควบคุมสงัคมดวยความ

เช่ือทางศาสนาได ดังน้ี 

 กรณีของวรวัฒน เจรญิพรอม ซึ่งจําอดีตชาติไดวาเคยเมาแลวขับข่ีจักรยานยนตจนเสียชีวิต และ

วิญญาณไดตกลงไปชดใชกรรมในขุมนรก เปนอทุาหรณใหกับคนในชุมชนวาเมื่อทําช่ัว ก็จะไดรับผลจากกรรม

ช่ัวจริง ทําใหคนในสังคมเกิดการกลัวเกรงตอการทําความผดิ ปรากฏในความคิดเห็นของเสงิ น่ิมมา (สัมภาษณ 

กุมภาพันธ 2558) วาสมัยกอนประมาณสีส่ิบกวาปกอนตะครอมีโจรผูรายชุกชุม มีการพกปนกันเกือบทุก

ครัวเรือน มีการฆากันไดเพียงเพราะผิดใจกันในเรื่องเลก็ๆ นอยๆ มาก จนเมื่อมีการจําอดีตชาติไดของคนใน

ชุมชนมากข้ึน ทําใหพบวาโจรมีช่ือคนตางๆ กลบัมาเกิดใหมในชุมชน และพบกับความเจ็บปวดทรมานกอนตาย 
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หรือไปยังโลกทีทุ่กขทรมานหลังจากความตาย ก็ทําใหคนเกรงกลัวในบาปกรรม ชุมชนตะครอในปจจบุันจงึเปน

ชุมชนที่สงบสุข ผูคนโอบออมอารี เครงครัดในศีลธรรม 

 กรณีของสุรางคนา วันที ทําใหคนในชุมชนเช่ือกันวาทรัพยสมบัติของโบราณทัง้หลายน้ัน มีสิง่ลีล้ับหวง

แหนอยู และสิง่ลีล้ับเหนือธรรมชาติอาจทํารายหรือฆาคนที่คิดจะนําทรัพยสมบัติที่ไมปรากฏเจาของ ไปเปน

ของตนเอง ทําใหคนในสงัคมในชวงหลังจากมีการจําอดีตชาติไดมากข้ึนน้ัน ไมลักเล็กขโมยนอย ไมนําสมบัติ

ของผูอื่น หรือของที่ไมมเีจาของมาเปนของตนทัง้ยังสนับสนุนแนวคิดการจดังานบุญเพื่อบรจิาคทานแต

วิญญาณไมมีญาติทัง้หลาย เพราะพวกเขาจะไดรับ แบบเดียวกับที่ผฟีาแตง อันเปนอดีตชาติของนางสุรางคนา

ไดรับ 

 กรณีของเด็กหญิงญาณินท ศิริมงคล ทําใหคนในชุมชนเขาใจวาการทําบุญทําทาน ตักบาตรแก

พระภิกษุ และอุทิศสวนกุศลใหผูตายน้ัน นอกจากจะเปนการทําใหวิญญาณญาติทีล่วงลับไปแลวไดรับอาหาร

ชนิดน้ัน ยังสงผลใหตนเองมอีาหารแบบเดียวกันกินในโลกหนา ดังที่นางมยุรีศิริมงคล (สมัภาษณ กุมภาพันธ 

2558) ไดอธิบายเมื่อคนทราบเรือ่งราวของยายเพียรที่กลับชาติมาเกิดเปนลกูของตน ไดรับความยากลําบากบน

สวรรค เน่ืองจากตอนมีชีวิตอยูแมจะเปนคนใจบญุ แตก็ทําบุญดวยอาหารเพียงอยางเดียว  ก็ทําใหพวกเขาหัน

มาทําบุญใสบาตรดวยอาหารคาวหวานที่หลากหลายมากข้ึน 

 กรณีของณัฐพล ทรงครุฑ และจักรพงษ ภูช่ืน ซึ่งจําอดีตชาติไดวาเคยเปนโจรผูราย และถูกตํารวจฆา

ตาย ทําใหคนในชุมชนเกิดความเกรงกลัวตอการกระทําผิดกฎหมาย เพราะในชวงทีเ่ลาเรื่องอดีตชาติ พวกเขา

เลาถึงการตายในฐานะโจรไดอยางสยดสยองและนาหวาดกลัวเปนอยางย่ิง 

 กรณีของอดิศร สุขโภชน ซึ่งจําเรื่องราวของผูที่ฆาตนในอดีตชาติไดน้ัน ทําใหผูคนเกิดความเกรงกลัว

ในการกระทําผิดหรือฆาตกรรมมากข้ึน เน่ืองจากผูที่ตนเองฆาตายแลวอําพรางคดีในภพกอน อาจจะกลับมา

เปดเผยความจริงในภพน้ี ซึ่งแมคําพูดของผูจําอดีตชาติไดที่อธิบายการตายของตนในชาติกอน อาจไมมีนํ้าหนัก

ในทางกฎหมาย แตก็ทําใหคนในสังคมเขาใจวาเปนคนช่ัวราย และไมคบคาสมาคมดวยในทีสุ่ด 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาชุดความเช่ือในการเวียนวายตายเกิด และการจําอดีตชาติไดน้ันมี

ความสัมพันธกัน คือการจําอดีตชาติถูกอธิบายไดดวยศาสนา และสงผลใหศาสนาน้ันมีความนาเช่ือถือในสังคม 

คําสอนศาสนากลายเปนเรื่องที่ถูกเช่ืออยางจริงจังวาเปนความจรงิ ทําใหเกิดสํานึกรวมกันของคนในสงัคม 

(Collective Consciousness) วาพวกเขาลวนแตเปนหน่ึงในสิ่งที่เวียนวายตายเกิดในสงัสารวัฏเชนเดียวกัน 
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ซึ่งเมื่อเกิดสํานึกรวมในสงัคมพวกเขาปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของสงัคม และมีความศรทัธาในสถาบัน

ศาสนามาก ก็ทําใหสังคมน้ันอยูอยางมีระเบียบมากข้ึนได  

แนวคิดดังกลาวสอดคลองกบัแนวคิดโครงสราง – หนาที่นิยม ของ Emile Durkheim ศาสนาและ

ความเช่ือยอมสงผลตอการขับเคลื่อนควบคุมสังคมในฐานพลัง (Forces) อยางหน่ึงของสงัคม ที่ทําใหสังคม

สามารถขับเคลือ่นไปได ภายใตโครงสรางของสังคม คือสถาบันทางสังคมและกฎเกณฑของสังคม ซึง่พลงัและ

โครงสรางถูกเช่ือมโยงกันดวยสํานึกรวมของคนในสังคมน้ัน (สุภางค จันทวานิช, 2555 : 37 – 39)  

นอกจากน้ีปรากฏการณจําอดีตชาติได อันเปนอํานาจเหนือธรรมชาติ ยังสอดคลองกบัแนวคิดของ ยศ 

สันตสมบัติ (2556) ซึ่งอธิบายวาความสัมพันธระหวางสิง่ศักด์ิสิทธ์ิ หรืออํานาจเหนือธรรมชาติและมนุษย 

สะทอนใหเห็นถึงการเลี้ยงลูกเด็กในชุมชนน้ัน อาจสรุปไดวาหากสิง่ศักด์ิสทิธ์ิ (Sacred) ถูกจัดไวในพื้นที่อันมี

ความหางเหินกับสิ่งธรรมดา (Profane)  มากเทาไร ยอมหมายถึงความหางเหินของพอแมที่มีตอลูก หากสิง่

ศักด์ิสิทธ์ิใหโทษมากเทาไร ยอมหมายถึงความรุนแรงที่ครอบครัวมีตอเด็ก และดวยความที่คนในชุมชนมี

ความคิดวาอํานาจเหนือธรรมชาติเชนการจําอดีตชาติไดแตกําเนิด เปนเรื่องที่คนในสังคมมองเปนเรื่องปกติ

ธรรมดา แมแตคนทรง (Shaman) ในชุมชนเชนคุณมะยม และนางสัญจร เมือ่ไมไดอยูในสถานะเจาประทับ

ทรง ก็ใชชีวิตอยางปกติธรรมดา แมแตพระภิกษุระดับเจาอาวาส เชนพระโกมล สุวรรณราช ก็ยังวางตัวใกลชิด

และเปนกันเองกบัคนในชุมชน และบางครัง้ก็ชวยฆราวาสใชแรงกายในการพัฒนาวัดหรือชุมชน เชนกอสรางสิ่ง

ปลูกสรางของวัดดวยกันกับฆราวาส ทําใหเห็นวาในสงัคมตําบลตะครอน้ันไมไดแยกพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิและพื้นที่

ของความธรรมดาออกจากกัน ความใกลชิดระหวางเครือญาติจึงมีความแนนแฟนมาก เห็นไดจากการปลูก

สรางบานเรือนใกลเคียงกันของเครือญาติในหมูที่ 8 หรือการชวยพอแมทําการเกษตรหรือลาสัตวต้ังแตยังอยูใน

ระดับช้ันประถมของเด็กในชุมชน 

ปรากฏการณดังกลาว ยังทําใหเกิดแนวความคิดวาเด็กในวันน้ี อาจเปนญาติผูใหญสักฝายของตนในวัน

กอน เชนกรณีที่เสิง น่ิมมา (สมัภาษณ กุมภาพันธ 2558) เลาวามีคนในชุมชน ที่ตายไปแลวมาเกิดเปนลูกของ

ลูกตัวเอง หรือกรณีของเด็กหญงิญาณินทศิริมงคล ซึ่งเช่ือกนัวาเคยเปนผูอาวุโสในชุมชนมากอน จึงมีการปฏิบัติ

ตอเด็กในวัยที่สามารถสือ่สารไดแลวอยางใหเกียรติในระดับหน่ึง 

ถึงจะมกีารใหเกียรติเด็ก ทวาก็ยังมีการสอนโดยออมทีท่ําใหเด็กเคารพตอผูใหญ กลาวคือตํานาน

ปรัมปราของชุมชนเกี่ยวกบัเขาสอยดาว อันเกี่ยวของกับความใกลชิดระหวางสวรรคและโลกมนุษย ที่วาเคยอยู

ใกลชิดกันจนมนุษยนําหางหมาไปแหยฟา ทําใหเห็นวาแมตัวสิ่งศักด์ิสทิธ์ิ อันเปนตัวแทนของผูใหญ จะมีความ
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ใกลชิดกับมนุษย อันเปนตัวแทนของเด็กมากเพียงใด แตหากมนุษยกระทําสิ่งการไมเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ หรอื

เด็กไมเคารพผูใหญ ก็อาจทําลายความสมัพันธอันแนนแฟนได แมผูใหญจะไมลงโทษเด็กโดยตรง แตก็จะใชวิธี

ไมคบคาสมาคม หรือไมใกลชิดเชนกอน เชนเดียวกบัสวรรคที่เคลื่อนหนีโลกมนุษยไปในตํานานเขาสอยดาว 

บทบาทหนาท่ีของการจําอดีตชาติไดในชุมชนตะครอ 

ในแนวคิดแบบโครงสราง - หนาที่นิยม ตามแนวความคิดของ Bronislaw Malinowski เช่ือวา

วัฒนธรรมทุกอยางที่เกิดข้ึนในสังคมลวนมีหนาที่ตอบสนองความตองการของคนในสังคมน้ันๆ ดวยกันทั้งสิ้น 

คือหนาที่ตอบสนองความตองการทางดานกายภาพ ทางดานจิตวิทยา และทางดานสงัคม ความเช่ือทางศาสนา

เองกเ็ชนเดียวกัน 

ชาวตะครอน้ันมีความเช่ือเรือ่งโลกหลงัความตาย และการเกดิใหมอยูเปนทุนเดิมอยูแลว เน่ืองจากการ

จําอดีตชาติไดของเด็กวัยหัดพูด ทีบ่อกวาตนเองเคยเปนใครมากอน และบางคนที่ไดเอยถึงเรือ่งระหวางชาติ

กอนกับชาติปจจบุัน ซึ่งไดไปเกิดยังภพภูมิอื่นกอนจะกลบัมาเปนมนุษยอีกครั้งเปนจํานวนหลายมากกวาชุม

ขางเคียง และยังมีเรื่องของรางทรงที่ติดตอกบัผูอยูในภพภูมิอื่นได ซ้ํายังลวงรูเรื่องชาติภพของผูอ่ืนทําใหชาว

ชุมชนตะครอมีความเช่ือในเรื่องโลกหลังความตายและการกลับชาติมาเกิดใหมอยางเหนียวแนน ตามอยาง

เหนียวแนนเชนเช่ือวาถาตายจะไปเฝายมบาลใหตัดสินโทษ (ตาย นาคตระกูล, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) 

เช่ือวามีพระอินทรคอยเฝามองพฤติกรรมของมนุษยจากบนสวรรค (เสงิ น่ิมมา, สัมภาษณ กุมภาพันธ 2558) 

ถึงกระน้ันการเช่ือเรือ่งชาติภพ และเช่ือวาเด็กที่หัดพูดคือคนอื่นที่กลบัชาติมาเกิดจรงิ ก็ไมไดทําใหผูจํา

อดีตชาติไดแตกําเนิดถูกคนในสังคมมองเปนบุคคลที่มีความพิเศษเหนือผูอื่น ควรแกการยกยองบูชาแตอยางใด 

แตกลับถูกมองเปนสมาชิกในสงัคมคนหน่ึงเทาน้ัน และบางกรณีคนรอบขางก็ไมตองการใหพวกเขาพูดหรือจํา

เรื่องอดีตชาติไดอีกดวยทวากลุมที่ถูกยกยองและใหความสําคัญ จนมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนในสังคม คือ

กลุมของผูจําอดีตชาติไดจากการฝกฝนและรางทรง อันมีอาํนาจเน่ืองมาจากการฝกฝนสมาธิแบบตางๆ และ

อํานาจจากเทวดาซึง่เปนผูอยูในภพภูมิอื่น ซึง่คนกลุมน้ีหลายครั้งจะเปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆ ใหคนใน

ชุมชน 

 จากขอมลูทีร่ะบุไวขางตน จะพบวาชุมชนในตําบลตะครอน้ันนับถือพุทธ และมีความเช่ือในการเวียน

วายตายเกิด อันเปนหน่ึงในความเช่ือเกาแกของชาวไทย และความเช่ือแบบดังกลาวน้ันกจ็ัดเปนวัฒนธรรมแบบ

หน่ึง ซึ่งมีบทบาทหนาที่ตอบสนองความตองการของคนในสงัคมในชุมชนอยูไมนอย ดังน้ี 
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1. ความตองการดานกายภาพ 

รางกายของมนุษยน้ันไมมีความเสถียร มนุษยจงึตองประดิษฐองคความรูตางๆ มาเพื่อจัดการกบัความ

เปลี่ยนแปลงในแงตางๆ ของรางกายของมนุษย ต้ังแตเกิด เจริญเติบโต จนกระทั่งตาย 

การเช่ือในศาสนาพทุธเปนหลัก และนับถือผีกบัศาสนาพราหมณ – ฮินดู เปนรอง ผสมกับการนับถือผี

บรรพบรุุษ ทําใหประชาชนในชุมชนตําบลตะครอใหความสําคัญตอคนตายและโลกหลังความตาย 

เพราะเช่ือวาเมื่อรางของคนตาย วิญญาณจะยังไมดับสูญไป จึงทําใหมีการประกอบพิธีการจัดการศพ

ข้ึนในชุมชน ไมปลอยศพทิง้ไวโดยไมมีพิธีกรรม โดยเช่ือวาพิธีศพทําใหวิญญาณไปสูสคุติในภพหนา 

เชนการอาบนํ้าศพ แตงตัวศพ ใสเงินปากผี โดยมีพระสงฆเปนผูประกอบพิธี และเมือ่ฌาปนกิจศพ

เสร็จสิ้น ก็มีการทําบญุกระดูก เกบ็เถาอัฐเิอาไวในพื้นที่เฉพาะสําหรับคนตาย 

การจําอดีตชาติไดของคนในชุมชน เปนตัวตอกยํ้าวาโลกหลงัความตายมีอยูจริง และเพิ่มความ

ศักด์ิสิทธ์ิใหแกพิธีการจัดการศพในชุมชน ทําใหวิญญาณไปสูชาติภพหนาไดทันที ซึง่อาจเปนสุคติภูม ิ

ทุคติภูมิ หรือกลับมาเกิดใหมอีกครั้ง ไมตองวนเวียนเปนผีไรญาติบนโลกมนุษย เชนกรณีของฟาแตง 

ชาติกอนของสรุางคนา วันที ซึ่งจมนํ้าตายและไมมีการประกอบพิธีศพ หรือชาติกอนของอดิศร สุข

โภชน ซึ่งถูกเผาน่ังยางโดยไมประกอบพิธีกรรม ซึง่แตกตางจากผูอื่นที่ประกอบพิธีศพ ซึง่จะเกิดในภพ

ภูมิอื่นในทันที ไมมีรองรอยวากลายเปนผี วนเวียนอยูในโลกมนุษยอยางทุกขทรมานหลงัจากฌาปนกิจ

ศพแลว  

นอกจากพิธีการจัดการศพแลว ความเช่ือเรื่องชาติภพยังทําใหเกิดการรักษาโรคแบบทางเลือก ในกรณี

ของคุณมะยม ซึง่เปนผูจําอดีตชาติไดในภายหลัง และตัวตนในอดีตชาติ มีความสามารถดานสมุนไพร 

และเวทมนตรคาถาเกี่ยวกบัการรักษาโรคใหคนในชุมชน 

2. ความตองการดานจิตวิทยา 

เมื่อเกิดปรากฏการณใดทีม่นุษยไมสามารถอธิบายได มนุษยมักพยายามหาคําอธิบายถึงการเกิดข้ึน

ของสิ่งน้ันเพื่อความสบายใจของตน ไมเชนน้ันจะเกิดความไมสบายใจข้ึนเมื่อตองเจอสิ่งที่ไมทราบ

วิธีการรับมอื ทําใหเกิดความเช่ือตางๆ ข้ึนมากมายเพือ่ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจน้ัน 

ความเช่ือแบบจกัรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ หรอืการเวียนวายตายเกิดเองน้ันก็เกิดข้ึนมาเพื่อสรางองค

ความรูมาอธิบายความสงสัยของมนุษยเชนกัน โดยเนนไปที่การอธิบายโลกหลังความตายเปนสําคัญ 
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โดยใหคําอธิบายวามีโลกหลังความตายอยูจริง และมีอยูหลายสถานที่ ซึ่งใครจะไปที่ไหนหลังจาก

เสียชีวิต ก็ข้ึนอยูกับกรรมที่เขาไดกระทําเมื่อมีชีวิตและความเช่ือแบบดังกลาวนอกจากจะตอบคําถาม

เรื่องโลกหลังความตาย เพื่อสรางความมั่นใจใหจิตใจมนุษยแลว ยังเปนการสนับสนุนใหคนในสงัคม

ปฏิบัติตนไปตามกฎเกณฑที่มอียู เพื่อจะไดไปยังภพภูมิที่ดีหลังจากความตายในชาติปจจบุัน  

การจําอดีตชาติไดแตกําเนิดของคนในชุมชนน้ันเปนการยืนยันแนวความเช่ือดังกลาว และตอกยํ้าคํา

สอนของศาสนาที่วา หลังจากความตายแลว ยังมีชีวิตที่อยูอกีโลกหลงัจากตาย ซึ่งเปนไปตามกรรมของ

แตละคน ดังน้ันการยึดถือในคุณธรรม ศีลธรรมของสังคมทีก่ําหนดไว จึงสงผลตอพวกเขาในโลกหลงั

ความตาย 

นอกจากน้ีผูจําอดีตชาติไดในภายหลังจากการฝกฝน หรือคนทรง ยังทําใหเกิดความศรทัธา หรือที่พึง่

ทางใจของประชากรในชุมชน โดยจะทําพิธีกรรมตางๆ เพือ่สรางขวัญและกําลังใจใหแกคนในชุมชนที่

นับถือศรัทธา เชนการต้ังศาลพระภูมิ การทํานายอนาคต ฯลฯ 

3. ความตองการดานสังคม 

ความเช่ือในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ หรือความเช่ือเรื่องการเวียนวายตายเกิดในชุมชน ไดกอใหเกิด

ประเพณีและพิธีกรรมตางๆ และเน่ืองจากชุมชนตําบลตะครอเปนชุมชนชนบท คนในชุมชนมีความ

ใกลชิดกันมาก เมื่อมงีานประเพณีสําคัญประจําป เชนสงกรานต เขาพรรษา ทอดผาปา หรอืพิธีกรรม

ชีวิต เชนงานศพ งานทําบุญรอยวัน ก็จะมีเสียงตามสายบอกทุกคนในชุมชน ใหพวกเขาไปรวมตัวกัน

เพื่อรวมพิธีกรรมน้ัน ทําใหคนในชุมชนไดใชเวลาทํากจิกรรมรวมกัน สรางความสัมพันธแกสมาชิกใน

ชุมชน 

แมความเช่ือเรือ่งการจําอดีตชาติไดของเด็กหัดพูด จะไมสงผลกระทบในสังคมวงกวางอยางชัดเจน แต

สงผลโดยออม คือความเช่ือเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม เปนการตอกยํ้าความศักด์ิสิทธ์ิของประเพณี

และพิธีกรรมศาสนา จึงเปนการชักจงูใหคนในสงัคมเขารวมในประเพณีและพิธีกรรมมากข้ึน 

เมื่อพจิารณาตามทฤษฎีหนาที่นิยมที่ไดกลาวขางตน จะไมใชเรื่องนาแปลกใจ ที่ผูจําอดีตชาติไดจะไม

ถูกยกยองใหความสําคัญนัก เน่ืองจากผูจําอดีตชาติน้ันไมไดมีอํานาจพเิศษอื่นใดที่ทําใหคนในชุมชนพึ่งพาได 

อีกทั้งสถานภาพในชาติปจจบุันก็ยังเปนเด็ก ในขณะทีผู่จําอดีตชาติไดเพราะการฝกฝน และรางทรงน้ันมีอํานาจ

พิเศษ อันสามารถตอบสนองความตองการดานตางๆ ของผูคนในสังคมได ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระหวางคนจําอดีตชาติไดแตกําเนดิ กับไดในภายหลัง 

 คนจําอดีตชาติไดแตกําเนิด คนจําอดีตชาติไดจากการ

ฝกฝน / รางทรง 

การตอบสนองความตองการ

ดานกายภาพ 

- ไมสามารถตอบสนองได - รักษาโรคภัยไขเจบ็บาง

ประการได 

การตอบสนองความตองการ

ดานจิตวิทยา 

- ยืนยันวาความเช่ือเรื่องการ

กลับชาติมาเกิดใหมเปน

ความจริง 

- ยืนยันการมีอยูของภพภูมิภูมิ

ตางๆ ในจักรวาลวิทยาไตร

ภูมิ 

- ยืนยันวาความเช่ือเรื่องการ

กลับชาติมาเกิดใหมเปน

ความจริง 

- ยืนยันการมีอยูของภพภูมิ

ภูมิตางๆ ในจักรวาลวิทยา

ไตรภูม ิ

- ประกอบพิธีกรรมตางๆ 

และเปนที่พึง่ทางจิตใจให

คนในชุมชน 

การตอบสนองความตองการ

ดานสังคม 

- หากชาติภพกอนเปนคนใน

หมูบาน จะทําใหเกิดการ

รวมกลุมของเครือญาติใน

ชาติภพกอนและชาติภพ

ปจจุบัน 

- หากเครือญาติในชาติภพ

กอนไมมีชีวิตอยู จะไมเกิด

การรวมกลุมกันระหวาง

เครือญาติในภพกอนและภพ

ปจจุบัน 

- ทําใหเกิดการรวมกลุมกัน

ของผูคนที่ศรัทธาในตัวคน

จําอดีตชาติไดจากการ

ฝกฝน / รางทรง โดยไม

จํากัดวาตองเปนเครือญาติ

หรือเฉพาะในชุมชน 

 

 

 จะเห็นไดวากลุมผูจําอดีตชาติไดแตกําเนิด ไมสามารถตอบสนองความตองการทางกายภาพใดๆ ใหคน

ในชุมชน และการตอบสนองทางสังคมกเ็กิดข้ึนแคเฉพาะกลุมเครือญาติในภพกอนและปจจุบันเทาน้ัน และแม

การจําอดีตชาติไดจะสนับสนุนความเช่ือเรื่องการเวียนวายตายเกิดและโลกหลังความตายที่มีอยูแตเดิม และยัง

สงผลใหคนในชุมชนศรัทธาในพิธีกรรมศาสนามากข้ึน เชน การที่เด็กหญิงญานินทเลาเรื่องอาหารทิพยของตน
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บนสวรรค ซึ่งมเีพียงขาวกบัเกลือตามที่ตนเองเคยทําบนบญุครั้งเปนยายเพียร ไดทําใหคนในชุมชนที่รูเรือ่งหัน

มาทําบุญตักบาตรดวยอาหารหลากหลายข้ึน และมีการอุทิศสวนกุศลใหบรรพชนของตน  

ทวาคนจําอดีตชาติไดแตกําเนิดน้ันไมไดมีอํานาจพิเศษใดทีเ่ปนที่พึ่งพิงไดนอกจากน้ัน และอดีตชาติน้ัน

ไมใชผูย่ิงใหญที่พึ่งพาได แตเปนเพียงชาวบาน หรอืเปนโจรผูราย ซ้ํายังเลี่ยงทีจ่ะพูดคุยเรื่องอดีตชาติของตนให

คนกลุมอื่นที่ไมใชเครือญาติ ดังน้ันอิทธิพลที่คนกลุมน้ีมีตอสังคมจึงเปนไปในวงแคบๆ เฉพาะกลุมเครือญาติ 

และไมสงผลกระทบใดในชุมชนมากนัก 

ตางจากผูจําอดีตชาติไดภายหลงัและรางทรง ซึง่คนในชุมชนเช่ือกันวามีอํานาจสามารถชวยเหลอืพวก

เขาในกิจการตางๆ ได และมีฐานะเปนผูใหญที่ถือศีล ปฏิบติัธรรม อีกทัง้ยังนําเสนอตนเองตอชุมชน ไมไดหลบ

เลี่ยงที่จะพูดถึงเหมือนกลุมผูจําอดีตชาติได และชาติกอนกม็ีความย่ิงใหญ เปนทีพ่ึ่งพาของชาวบานได เชนใน

กรณีของคุณมะยมที่เช่ือกันวาเปนพระสนมของเมืองหน่ึงในยุคโบราณ 

ในสังคมทีเ่ช่ือในการกลบัชาติมาเกิดและโลกหลังความตายอยางเหนียวแนนน้ัน ก็สนับสนุนใหเรื่อง

อํานาจพิเศษของคนกลุมน้ีกลายเปนที่นานับถือศรทัธาของคนในชุมชนมากย่ิงข้ึนกวาสังคมอื่นๆ ดังน้ันอิทธิพล

ของพวกเขาตอสังคมจึงมมีาก 

ดังน้ันจะเห็นไดวาแมในสังคมหน่ึงจะมีความเช่ือวามีสิง่ลีล้ับ มีอํานาจอยูจรงิ แตหากสิ่งลี้ลบัและ

อํานาจพิเศษเหลาน้ันไมไดตอบสนองความตองการดานตางๆ ใหคนในสังคมได หรือไมมอีิทธิพลทั้งดานดีและ

รายตอชีวิตของคนในสังคม แมจะมีความเช่ือวาเปนจรงิในสงัคมน้ัน ก็จะไมไดรับการยอมรบันับถือในสังคมแต

อยางใด 
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บทสรุป 

การศึกษาเกี่ยวกบัอิทธิพลของความเช่ือเรื่องชาติภพ ในตําบลตะครอ อําเภอไพศาล ี จังหวัด

นครสวรรค ที่มุงเนนไปยังประเด็นหลักคือการคนหาความหมายและผลกระทบของความเช่ือเรือ่งชาติภพทีม่ี

ตอสังคมในชุมชน เน่ืองจากในชุมชนน้ีประกอบดวยผูจําอดีตชาติไดแตกําเนิด จําอดีตชาติไดภายหลัง และคน

ทรง ซึง่ประชากรในชุมชนลวนแลวแตเช่ือวาเปนความจริง 

ผลจากการศึกษาน้ันพบวาคนที่จําอดีตชาติไดแตกําเนิดน้ัน แมจะมีการเช่ือถือกันวาจําไดจริง แตก็

ไมไดสงผลกระทบเปนวงกวางในชุมชน จะมผีลก็เพียงแคเครือญาติในชาติกอนและเครือญาติในชาติปจจบุัน

เทาน้ัน สวนบทบาทอื่นๆ ในชุมชนก็ไมตางไปจากประชากรปกติ 

ขณะที่ผูจําอดีตชาติไดผานการฝกฝน และคนทรงน้ันกลับทรงอิทธิพลในชุมชน และสรางความศรทัธา

ใหแกชาวบานมากกวา เน่ืองจากเปนผูทีผ่านการฝกฝน (Practice) ตนเองมาในระดับหน่ึง มีศีลธรรมในตนเอง 

และมสีถานภาพเปนผูใหญทรงคุณธรรม อีกทั้งยังมีความสามารถในการชวยเหลือคนในชุมชนไดในระดับหน่ึง

ไมวาจะเปนการรักษาโรค การทํานายทายทกัอนาคต หรือติดตอกับผูอยูในภพภูมิอื่น 

การศึกษาครั้งน้ีจึงสะทอนใหเห็นวาคนในชุมชนมีมุมมองวาการมีความสามารถพเิศษที่มีมาต้ังแต

กําเนิด จะไมไดรับการยอมรบัเทียบเทากับผูมีความสามารถพิเศษอันเน่ืองจากการฝกฝนมา อาจเน่ืองมาจาก

การไดรับความสามารถพิเศษจากการฝกฝนเปนการการันตีไดวาบุคคลน้ันเปนผูมีคุณภาพสําหรบัสงัคมน้ันแลว 

และมีความต้ังใจไปในทางที่ดี มีศีลธรรมตามที่กรอบสังคมปรารถนา จงึมีความสามารถพเิศษดังกลาว ตางจาก

คนที่มีความสามารถพิเศษแตกําเนิด ซึ่งไมสามารถการนัตีไดวาจะเปนคนดี หรืออยูในรอบตามทีส่ังคม

ปรารถนา เน่ืองจากบางคนก็มีอดีตชาติที่เคยทําผิดกฎเกณฑสังคม 

นอกจากน้ียังสะทอนใหเห็นวาคนในสงัคมมิไดตองการเพียงแคคนที่มีความพิเศษ แตมีความตองการ

บุคคลที่มีความสามารถพเิศษที่สามารถชวยแกปญหาของพวกเขาได มิใชวามีเพียงความสามารถพิเศษจงึจะ

ไดรับการยอมรับและยกยองในสังคม แตตองใชความสามารถพิเศษของตนน้ันเพื่อผลประโยชนของผูอื่นใน

สังคมดวย ซึง่จะตอบสนองความตองการของสงัคมในดานตางๆ ทั้งสามดาน ตามแนวคิดของ Bronislaw 

Malinowski 

นอกจากประเด็นดังกลาวแลว ยังพบวาความเช่ือทางดานศาสนา หรือการใกลชิดระหวางอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ เปนภาพสะทอนของสังคมและเครือญาติ ซึ่งหากเปนสังคมทีม่ีความใกลชิดกันระหวางพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิ

และอํานาจเหนือธรรมชาติมาก อีกทั้งอํานาจเหนือธรรมชาติยังไมสงผลตอคนในชุมชนในทางราย ดังเชนใน
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พื้นที่อันเปนกรณีศึกษา น่ันยอมหมายความวาระบบเครอืญาติมีความสําคัญและอทิธิพลตอคนในชุมชนมาก 

แตผูอาวุโสในระบบเครอืญาติน้ันจะมลีักษณะที่ใจดี มเีมตตาและเปนที่พึง่พาไดของคนในวงศตระกลู 
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ภาคผนวก 

สื่อตางๆ ท่ีใหความสนใจการระลึกชาติได 

จากที่ไดอธิบายไวในตัวเน้ือหา วาชุมชนตําบลตะครอน้ันเปนที่สนใจ และไดรับการนําเสนอผานสือ่

ตางๆ ซึ่งจะไดนํามาขยายความในเน้ือหาสวนน้ี ดังน้ี 

1. บทความจากคมชัดลึก 

"หมูบานคนระลึกชาติ" แหงเดียวในโลก ท่ี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 

โดย ไตรเทพ ไกรงู , 8 ก.ย. 2552 

พบเรื่องราวราวสุดพสิดาร หมูบานตะครอ ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค หมูบานเดียวระลึกชาติ

ไดกวาครึ่งรอย ย่ิงสาวย่ิงตองตะลึง บางคนตายไปกวาพันป กลับชาติมาเกิด บางคนตายไปแลว กลับมาเกิด

ใหม จําไดแมกระทั่งช่ือวัว ควาย สุนัข ที่เลี้ยงไว บางรายชาติที่แลวเปนผัวเมียกัน ชาติน้ีเกิดเปนแฝด(ชายหญิง) 

รายลาสุดเด็กหญงิวัย ๔ ขวบเศษ คนวัย ๕๐ ป ยอมเรียกแมอยางสนิทใจ 

"คม ชัด ลึก" ไดรับการเปดเผยจาก นายธวัชชัย ขําชะยันจะ ผูศึกษากรณีการจําอดีตชาติ หรือ ระลกึ

ชาติ วา จากการสํารวจศึกษา และเก็บขอมูล การระลึกชาติไดของคนในหมูบานตะครอ ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.

นครสวรรค  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ พบวา มีผูจําอดีตชาติไดที่ยังมีชีวิตอยูมากกวา ๕๐ ราย บางรายยังสามารถจํา

อดีตชาติได บางรายมีพยานรูเห็นจํานวนมาก บางรายมหีลกัฐานที่เปนรูปธรรมสามารถพิสจูนได อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันน้ีเทาที่ทราบมีผูที่จําอดีตชาติเพิม่ข้ึนเรื่อยๆ อยางรายลาสุด คือ ยายเพียร แยมประดับ ตายไปเมือ่ป 

๒๕๓๕  กลับมาเกิดเปน เด็กหญิงญาณินท ศิริมงคล วัย ๔ ขวบ ถึงกับทําใหลูกหลานของยายเพียร ดีใจ 

ลูกหลานยายเพียรบางคนถึงกบัเรียกเด็กหญิงญาณินทวา "แม" หรือ "ยาย" โดยทกุวันน้ีลูกหลานยายเพียรรบั

เด็กหญิงญาณินทมาเลี้ยงเหมือนญาติคนหน่ึงในครอบครัว    

  นายธวัชชัย บอกวา ในจํานวนผูที่ระลึกชาติไดกวา ๕๐ ราย นายธวัชชัยไดศึกษาขอมูลในเชิงลึก ๑๔ 

ราย มีเรือ่งราวในอดีตชาติอันเปนทีส่นใจอยางย่ิง และเปนทีย่อมรบัของญาติพี่นองในอดีตชาติอยางสนิทใจ 

ไดแก ๑.นายเทเวศน เรียบสัมพันธ ๒.นายนพพร ใจเร็ว ๓.นายเจษฎา เต็มหัตถ ๔.เด็กชายอดิศร สุขโภชน ๕.

เด็กชายพงศธร ศรชัย ๖.เด็กชายฤทธิไกร โนนนอย ๗.นางเสงี่ยม นันกลาง ๘.นางสาวสมลิ้ม คงสะโต ๙.นายธี

ระพันธ วงษคําภา ๑๐.เด็กชายวรวัฒน เจรญิพรอม ๑๑.นางสรุางคนา มาลา ๑๒.เด็กชายพลวัฒน จลุโพธ์ิ ๑๓.

เด็กชายไพโรจน นาดง ๑๔.เด็กชายวัชระ ใจเร็ว  ๑๕.เด็กชายโสภณ ขําพาลี  และ ๑๖.นายอํานาจ อะวิส ุ
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นอกจากน้ีแลว ยังมีเบาะแสและขอมลูเบื้องตนของผูจําอดีตชาติรายอื่นๆ ในหมูบานตะครอทีร่ะลึก

ชาติได คือ ๑. เด็กชายจักรพงษ  ภูช่ืน ๒. เด็กชายวรวุฒิ แยมสัจจา ๓. นายชาญชัย มั่นสติ ๔.เด็กหญิงเกศ

สุดา กลาดี ๕. นายเสวก คุมตระกลู (คูแฝดชาย) ๖. นายสุวิทย  คุมตระกูล(คูแฝดชาย) ๗. นายหนอง นาค

ตระกลู(คูแฝดชายหญิง) ๘. นางอํานวย  นาคตระกลู(คูแฝดชายหญิง) ๙. นายจกัรกริช(เต๋ียว)  กลาดี ๑๐. 

นายจํารสั  ศรีบัวแกว ๑๑. นายแอด  สวัสดี ๑๒. นายสมบติั  บัวทอง ๑๓. เด็กชายบรรจบ(โจ) สรอยอาภรณ 

 ๑๔. นายวิชัย ใจดี(คูแฝดชาย) ๑๕.นายวิเชียร ใจดี(คูแฝดชาย) ๑๖.นายโกมินทร พัตตาสงิห ๑๗. 

น.ส.กลอย อวิสุ ๑๘. เด็กชายพรชัย ปญโญใหญ ๑๙. นายสรุศักด์ิ เต็มหัตถ ๒๐. น.ส.นงนุช สุขเทพ ๒๑. นาย

ดําเนิน ใจเกื้อ ๒๒. น.ส..จันทรจริา(ดํามี)่ ไผประการ ๒๓. เด็กชายคิง แซเตียว ๒๔. นางแสตมป มหิดุลย ๒๕. 

เด็กชายแดง คุมตระกลู ๒๖. ลูกสาว นางเน๊ียะ หงษทอง ๒๗. เด็กชายศักด์ิดา พุทธรักษา ๒๘. นางนํ้าผึ้ง แซอ

วง และ ๒๙. นายของ กลาดี เปนตน 

  อยางไรก็ตาม ในการเกบ็รวบรวมคนระลึกชาติน้ัน ไมเฉพาะนายธวัชชัยเทาน้ัน ในระดับโลก ก็มี ศ.

นพ.เอียน สตีเวนสัน แตปจจุบันทานเสียชีวิตไปแลว ทั้งน้ีทานทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การจําอดีตชาติได” 

และ “การกลบัชาติมาเกิด” มากวา ๔๗ ป ต้ังแตกอนป พ.ศ.๒๕๐๓  ในชวงที่มีชีวิตอยูทานไดพบผูทีจ่ํา

อดีตชาติได หรือผูทีส่ืบชาติมาเกิดใหม จากชาติและศาสนาตางๆ ทั่วโลก ทัง้ใน ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย 

แอฟริกา และทวีปเอเชีย (รวมทัง้ประเทศไทย) มากกวา ๓,๐๐๐ ราย ดวยการสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย

เด็กทีจ่ําอดีตชาติไดจํานวนมหาศาล ถึง ๑ ลานดอลลารสหรฐั จาก เชสเตอร คารลสัน (Chester Carlson) ผู

คิดประดิษฐเครื่องถายเอกสารใหพวกเราไดใชกันอยูทุกวันน้ี เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปสืบหา

กรณีศึกษา สัมภาษณ และเกบ็ขอมลูหลักฐานในประเทศตางๆ ทั่วโลกเพื่อใชในการศึกษาวิจัย 

คณะน้ี ไดเขามาสืบหา สมัภาษณ และเก็บขอมูลหลกัฐานกรณีศึกษาผูที่จําอดีตชาติไดในประเทศไทย

หลายครัง้ ต้ังแตเมือ่ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๙ จนถึงปจจบุัน เปนเวลากวา ๔๐ ปแลว โดยจะเดินทางเขามา

ติดตามกรณีศึกษาที่เคยเก็บขอมูลหลกัฐานไปแลว และมาสบืหา สัมภาษณ และเก็บขอมลูหลกัฐานกรณีศึกษา

ผูที่จําอดีตชาติไดรายใหมๆ ในประเทศไทย ปละ ๒-๓ ครั้ง 

  ทั้งน้ี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดร.เจอรเกน ไคล (นักจติวิทยาชาวเยอรมัน เคยเปนอาจารยสอน

ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย) ไดเดินทางมาศึกษาคนควาเรือ่งเด็กที่จําอดีตชาติไดในประเทศไทยแทน ศ.นพ.

เอียน โดยมี นายสุตทยา วัชราภัย นักวิชาการอิสระสาขาพทุธศาสตร และจิตศาสตร เปนผูรวมศึกษาคนควา 

บุคคลทั้งสองไดเดินทางไปยังภาคอีสานตอนบน เพื่อหาขอมลูเกี่ยวกบัเด็กที่จําอดีตชาติได โดยสืบถามขอมูล

จากญาติพี่นอง พยานที่รูเห็น หรือตัวเด็กทีจ่ําอดีตชาติได (บางคนโตเปนผูใหญแลว) ขอมลูที่คนความาไดมีมาก 
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(ระหวางป ๒๕๓๕-๒๕๔๑) คนความาไดรวม ๕๐ ราย เฉพาะป ๒๕๕๐ มี ๘ ราย และมีอีก ๗๐-๘๐ ราย ที่ยัง

ไมไดไปสัมภาษณ 

  ในประเทศไทยน้ัน ทานและคณะศึกษาวิจัยไดเคยมาสืบหา สัมภาษณ และเกบ็ขอมลูหลักฐาน

กรณีศึกษาผูทีจ่ําอดีตชาติไดหลายครั้ง โดยความรวมมอืจากคณะคนไทยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีมาแลว

หลายทาน ไดแก นายแพทยเชียร สิริยานนท, อาจารยนาซบิ สิโรรส, อาจารยเต็ม สุวิกรม, ศ.ดร.คลุม วัชโรบล 

เปนตน ซึ่งทานไดเขียนไวใน กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) ในหนังสอื Reincarnation and 

Biology  ซึ่งตีพิมพเมื่อป ๒๕๒๐ และยังมีอีกหลายทาน เชน คุณประสิทธ์ิ การุณยวณิชย, ดร.บญุย นิลเกษ, 

อาจารยสุตทยา วัชราภัย ดร.วิเชียร  สิทธิประภาพร อาจารยประจํา แขนงวิชาดนตรีบําบัด วิทยาลัยดุริยางค

ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผูอํานวยการโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและ

พฤติกรรม สถาบันวิจัยและพฒันา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) 

  สําหรับผูทีส่นใจเรื่อง คนระลกึชาติ หนาพระเครื่อง "คม ชัด ลึก" มีใหอานอกี ๓ ตอน โดยวันที่พุธที่ ๙ 

เสนอเรื่อง ระลึกชาติ!...ลืมชาติ! เรื่องจรงิคนจริงที.่.."บานตะครอ" วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน เสนอเรือ่ง ศ.

นพ.เอียน สตีเวนสัน ผูย่ิงใหญในการศึกษาเรื่อง "ระลึกชาติ!" และวันศุกรที่ ๑๑ กันยายน เสนอเรือ่ง นายธวัช

ชัย ขําชะยันจะ ผูไลลาหาขอพสิจูน..."คนระลกึชาติ" 

บานตะคออยูหนใด?  

ปจจุบัน “หมูบานตะครอ” เปนหมูบานหน่ึงใน ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค  ประกอบดวย

หมูบานทั้งหมด ๑๘ หมูบาน มีประชากรประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน จากจํานวนครัวเรือนประมาณ ๓,๐๐๐ 

ครัวเรือน สําหรบัช่ือของหมูบาน สันนิษฐานวา ในสมัยกอนบริเวณน้ี มีตนตะครอซึ่งผลมีรสเปรี้ยว ข้ึนอยูมาก 

คนโบราณจงึเรียกบริเวณน้ีวา “โคกตะครอ” ตอมาจงึต้ังช่ือหมูบานวา “บานตะครอ” 

สวนประวัติความเปนมาของหมูบานตะครอน้ัน  มหีลักฐานทางดานโบราณวัตถุหลายอยางที่บงบอก

ถึงความเปนมาของหมูบานรอยตอสามจงัหวัดแหงน้ี มีชาวบานพบโครงกระดูกของคนโบราณ ภาชนะดินเผา 

อาวุธ เคียว กะพรวนมาโบราณ สสุานโบราณ และสิง่ของอืน่ๆ อีกจํานวนมาก กระจายอยูทั่วหมูบานและ

รอบๆ หมูบาน โดยเฉพาะบริเวณที่ชาวบานเรียกวา “โคกพักทัพ” “โคกพญาสั่ง” และ “หนองแรง หนองกา” 

ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของหมูบาน เคยมีชาวบานขุดพบโครงกระดูก ภาชนะดินเผา และอาวุธโบราณ

จํานวนมาก 
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 จากการสืบคนหลักฐานตางๆ ทัง้จากทางดานภูมิศาสตร โบราณคดี โบราณวัตถุ สันนิษฐานวา นาจะเคยมีการ

เคลื่อนทพัใหญมาพักทัพทีบ่รเิวณหมูบานตะครอแหงน้ี แตไมทราบแนชัดวา เปนชวงใดสมัยใด และบริเวณน้ี

นาจะเคยถูกใชเปนเสนทางติดตอกันทั้งทางนํ้าและทางบกระหวางเมืองเกา “ศรีเทพ” ที่ อ.ศรีเทพ จ.

เพชรบรูณ และเมืองเกา “ไพศาล”ี ที่บานหนองไผ ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค (อยูหางจากหมูบาน

ตะครอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร) ซึ่งทัง้สองเมอืงเคยเปนเมืองหนาดานทางตอนเหนือของ

อาณาจักรละโว เมือ่ครั้งที่ขอมยังเรอืงอํานาจ ต้ังแตเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ทางดานภูมิศาสตร 

หมูบานตะครอต้ังอยูบริเวณรอยตอของ ๓ จังหวัดคือ ทางทศิตะวันออกมีเขตติดตอกบั ต.ภูนํ้าหยด อ.วิเชียร

บุรี จ.เพชรบูรณ ทางทิศใตมีเขตติดตอกบั อ.หนองมวง และ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี และทางดานทิศตะวันตก

เปนเขต อ.ไพศาลี ซึง่ติดตอกบั อ.ตากฟา และ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค สวนทางดานทิศเหนือติดกับเทือกเขา

สอยดาว ซึ่งทอดตัวยาวเปนระยะทางกวา ๒๐ กิโลเมตร เริม่ต้ังแตบานหนองไผและบานพระบาท ต.สําโรงชัย 

อ.ไพศาลี ไปจนถึง อ.วิเชียรบรุี จ.เพชรบรูณ  
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'คนระลึกชาติ!'ท่ีหมูบานตะครอ ความมีอยูจริงของอดีตชาติท่ีไดรับการพิสูจนแลว  

โดย ไตรเทพ ไกรงู , 28 พ.ค. 2556 

การเวียนวายตายเกิด เปนความเช่ือที่มมีาแตสมัยโบราณ และเปนหลักสําคัญของศาสนาทีส่ําคัญของ

โลก ที่ใชเปนหลักฐานอางอิงเพื่อสอนใหคนไมทําบาป เพื่อไมใหติดเปนบาปกรรมในชาติภพตอไป แตทําความดี

เพื่อใหเปนบุญกุศลสงไปถึงชาติตอๆ ไป 

อยางไรก็ตามเมื่อ เดือนสงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หนังสือ "ตะครอ หมูบานโลกตะลงึ เลม๑" กับ ๑๖ 

กรณีศึกษาตายแลวเกิด คนจําอดีตชาติ (Reincarnation) ที่เขียนโดยการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลของ นาย

ธวัชชัย ขําชะยันจะ ผูศึกษากรณีการจําอดีตชาติ หรือระลกึชาติ จึงเปนหลักฐานที่เกิดจากความสนใจทีจ่ะ

ศึกษากรณีดังกลาวในหมูบานตะครอ ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ที่มีผูจําอดีตชาติไดและยังมีชีวิตอยู

มากกวา ๔๐ ราย ทําใหมีการสบืพยานรูเห็นจํานวนมาก เปนหลักฐานที่เปนรปูธรรมและสามารถพสิูจนได โดย

ลาสุด นายธวัชชัย ไดออกผลงาน  "ตะครอ หมูบานโลกตะลงึ เลม ๒" ซึง่เปนการเจาะลึก ลักษณะที่นาสนใจ

ของผูจําอดีตชาติได 

ทั้งน้ี นายธวัชชัย ไดสํารวจศึกษาและเก็บขอมูลการระลกึชาติไดของคนในหมูบานตะครอ เมื่อ พ.ศ.

๒๕๔๘ พบวามีผูจําอดีตชาติไดที่ยังมีชีวิตอยูมากกวา ๕๐ ราย บางรายยังสามารถจําอดีตชาติได บางรายมี

พยานรูเห็นจํานวนมาก บางรายมีหลักฐานทีเ่ปนรูปธรรมสามารถพิสจูนได อยางไรก็ตาม ปจจุบันน้ีเทาทีท่ราบ

มีผูทีจ่ําอดีตชาติเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ อยางรายลาสุด คือ ยายเพียร แยมประดับ ตายไปเมือ่ป ๒๕๓๕ กลับมาเกิด

เปนเด็กหญิงญาณินท ศิรมิงคล ถึงกับทําใหลกูหลานของยายเพียรดีใจ ลูกหลานยายเพียรบางคนถึงกบัเรียก

เด็กหญิงญาณินทวา "แม" หรือ "ยาย" โดยทุกวันน้ีลูกหลานยายเพียรรับเด็กหญิงญาณินทมาเลี้ยงเหมือนญาติ

คนหน่ึงในครอบครัว 

สําหรับความเห็นทีเ่กี่ยวกับการคนควาเรือ่งการระลึกชาติน้ัน ดร.นัยพินิจ  คชภักดี เลขาธิการสมาคม

คนควาทางจิตแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงหนังสือทัง้ ๒ เลมวา หนังสือเลมน้ีจงึเปนหลักฐานการศึกษาคนควา

กรณีคนที่จําอดีตชาติไดในประเทศไทย ทีส่ําคัญอันหน่ึง และแมวาผูเขียนไมไดต้ังใจใหเปนเอกสารอางอิงทาง

วิชาการ แตก็เปนที่นาสนใจและเปนประโยชนอยางย่ิงเพือ่สอนใหเราไมต้ังอยูในความประมาท และประพฤติ

ปฏิบัติตนแตในสิ่งที่ดี และเปนบญุกุศล เพื่อใหไดไปเกิดในชาติภพที่ดีงามตอไป จงึขอแสดงความช่ืนชมและ

อนุโมทนาในกุศลบุญที่คุณธวัชชัย ไดพากเพียรศึกษาและนํามาเขียนเลาความจรงิใหเปนประโยชนสืบตอไป 
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ดาน อ.สุตทยา วัชราภัย อาจารยพิเศษนิดาและวิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกบัการจําอดีตชาติได ซึ่ง

เคยรวมงานกบัคณะศึกษาวิจัยผูที่จําอดีตชาติได จากมหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย สหรัฐอเมรกิา บอกวา คุณธวัชชัย

ไดพาผมไปที่ บานตะครอ โดยไดพักอยูทีบ่านของคุณธวัชชัยต้ังแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน 

๒๕๔๒ รวม ๔ วัน ๕ คืน ซึ่งเปนเรื่องแปลกและออกจะเหลอืเช่ือวาในหมูบานตะครอจะมเีด็กทีจ่ําอดีตชาติได

มากขนาดน้ัน เพราะกอนหนาน้ีผมเคยพบหมูบานที่มีเบาะแสเรื่องตายแลวเกิดใหมมากที่สุดเพียง ๕ ราย

เทาน้ันในภาคอีสาน 

"หนังสือตะครอ คนจําอดีตชาติ ทั้ง ๒ เลม จะตอบคําถามผูที่เขาใจวาตายแลวสญู ไมมีชาติกอนและ

ชาติหนา ซึ่งเปนมิจฉาทฐิิที่เปนบาปอยางหนัก จะไดเขาใจเสยีใหมใหถูกตองตามความเปนจริง ผมหวังวา

หนังสือทั้ง ๒ เลมน้ีจะมสีวนชวยผลักดัน ใหเกิดกลุมและเครอืขายผูศึกษาคนควาเรื่องตายแลวเกิดใหม เพื่อ

ชวยกันสรางกระแสสงัคมใหเกิดความสนใจที่จะออกสืบหาเบาะแสเด็กทีจ่ําอดีตชาติไดรายใหมเพื่อจะไดศึกษา

คนควาดวยตนเองในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ" อ.สุตทยา กลาว 

ในขณะที่นายธวัชชัยยืนยันวา ไมไดมุงหวังที่จะใหใชเปนเอกสารอางอิงทางวิชาการแตอยางใด แต

ตองการบอกเลาเรื่องราวขอมลูความจริง ที่ไดจากการสัมภาษณผูที่จําอดีตชาติได และพยานทีเ่กี่ยวของโดย

ละเอียด ทัง้ทางฝายอดีตชาติและปจจุบันชาติ เพื่อใหทานผูอานไดเห็นถึงความสมัพันธของ คําพูดและการ

แสดงออกของผูที่จําอดีตชาติได (Statements and Behavior) ความฝนบอกเหตุ (Announcing Dreams) 

ความผิดปกติต้ังแตแรกเกิด (Birth Defects) รอยตําหนิ แผลเปน หรือปานทีม่ีมาต้ังแตแรกเกิด (Birthmarks) 

และสิง่อื่นๆ หรือเหตุการณแวดลอมอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี ที่สัมพันธกันกับอดีตชาติ ซึ่งจากการศึกษาพบวาสิง่

ตางๆ ดังกลาวมีความสัมพันธกัน ระหวางปจจุบันชาติและอดีตชาติ อยางเปนรปูธรรมและมีเหตุมผีล  

"เรื่องราวในหนังสอืเลมน้ี จะเปนประโยชนตอทานผูอานและผูทีส่นใจตามสมควร อยางนอยก็ทําให

เกิดความเห็นความเช่ือที่ถูกตองตามความเปนจรงิ วาชีวิตภายหลังความตายหรือชาติหนาน้ันมีอยู จะไดเริ่ม

วางแผนวางจุดมุงหมายในชีวิตไดอยางถูกตอง ไมหลงทางและใชชีวิตอยางไมประมาท ทําใหผูทีก่ําลงัคิดช่ัว พูด

ช่ัว ทําช่ัวอยู ไดเกิดความละอายและความเกรงกลัวตอบาป รวมทั้งทําใหผูที่กําลังทอแทในการทําความดีอยูได

มีกําลงัใจวา ผลของการทําความดีของทานจะไมเปนหมัน ถึงแมวาบางสิ่งจะยังไมเห็นผลในชาติน้ีก็ตาม" นาย

ธวัชชัย กลาวลิ้งทาย  

ปจจุบัน “หมูบานตะครอ” เปนหมูบานหน่ึงใน ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ประกอบดวย

หมูบานทั้งหมด ๑๘ หมูบาน มีประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ คน จากจํานวนครัวเรอืนประมาณ ๓,๐๐๐ 
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ครัวเรือน สําหรบัช่ือของหมูบาน สันนิษฐานวา ในสมัยกอนบริเวณน้ีมีตนตะครอซึง่ผลมรีสเปรี้ยว ข้ึนอยูมาก 

คนโบราณจงึเรียกบริเวณน้ีวา “โคกตะครอ” ตอมาจงึต้ังช่ือหมูบานวา “บานตะครอ” ที่สําคัญคือ ทุกวันน้ีที่

หมูบานตะครอมีคนระลกึชาติเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ    

พระราชญาณกวี หรือ ปยโสภณ (ปธ๙.) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระรามเกากาญจนาภิเษก พระ

นักวิชาการ พระนักเขียน และพระนักบรรยายธรรม บอกวา การจําอดีตชาติไดเปนการยืนยันเรื่องสังสารวัฏ 

หรือการเวียนวายตายเกิด ที่วาชีวิตมีเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป แลวก็กลบัมากเกิดอกี ต้ังอยู ดับไป หมนุเปนวงกลม

เชนน้ีไมมีทีส่ิ้นสุด เหมือนมดแดงไตขอบกระดง หรือใชปากกาเขียนวงกลมทบักันหลายๆ ช้ัน หากยังไมสิ้น

กิเลส ดวยเหตุที่ความซับซอนของภพชาติน้ีเอง ผูมาเกิดสวนใหญจงึจําอดีตของตนเองไมได จุดเริ่มตนของชีวิต

อยูไหน จุดสิ้นสุดอยูหนใด ตนถือกําเนิดเปนอะไรมากอน ภาษาพระเรียกวา "อนมตคฺโค" 

การจําอดีตชาติไดเปนการยืนยันเรื่องกฎการจําอดีตชาติไดเปนการยืนยันเรื่องแหงกรรม ตามหลกั

พุทธศาสนาที่วา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ทํากรรมใดไวตองไดรบัผลกรรมน้ันแนนอน เหมอืนหวานพืชเชนใดยอม

ไดผลเชนน้ัน ยืนยันวา สรรพสัตวมกีรรมเปนของของตน มีกรรมเปนผูใหผลเปนผูรับผลของกรรม มกีรรมเปน

กําเนิด มีกรรมเปนผูติดตาม มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย ทํากรรมใดไวเปนบุญหรือบาปจะตองไดรับผลของกรรมน้ัน

สืบไป 

อาตมาคิดวาการจําอดีตชาติไดเปนเรื่องดี แตบางทกีารลืมอดีตไดบางก็อาจจะดีกวา ดิดดูใหดีวา ถา

วันน้ีเราจําทกุอยางในอดีตไดหมด เราจะเปนสุขหรอืเปนทุกข เราจะขัดแยงกันมากแคไหนหากสาวไปถึง

อดีตชาติ เพราะไมรูใครจะเปนสามีภรรยาของใคร เปนพอเปนแมของใครมากอน ดวยเหตุน้ีธรรมชาติจงึทําให

มนุษยสวนใหญจําอดีตชาติไมได เพื่อปองกันความสบัสนในชีวิต ผูที่อยากใหชีวิตชาติน้ีหรือชาติหนาเปน

อยางไร จงลงมือเดินทางตามแผนชีวิตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวดีแลวเถิด" พระราชญาณกวีกลาว 
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2. รายการโทรทัศน 

1) รายการ “สืบ 1000 เรื่อง” ออกอากาศครั้งแรกวันเสารที่ 27 มีนาคม 2554 ทางสาระแนชาแนล 

(เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=FgNfIPj57eQ ) 

 

รายการดังกลาวไมไดเนนไปที่ชุมชนตําบลตะครอเพียงอยางเดียว แตเนนกรณีศึกษาเกี่ยวกบัการระลึก

ชาติไดในไทยทั้งหมด พรอมกับคําอธิบายทางวิทยาศาสตร โดยมีการเลือกชุมชนตําบลตะครอเปนหน่ึง

ในกรณีที่นาสนใจซึง่นํามาออกอากาศ 
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2) รายการ "ตํานานลี้ลับ" ออกอากาศทางชอง 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 (เขาถึงไดจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=l5WJSbA8Euo ) 

 

รายการดังกลาวไดเขาไปทํารายการในชุมชน  เพื่อนําเสนอขอมูลจากการสมัภาษณผูจําอดีตชาติได

บางคน และเครือญาติของผูจําอดีตชาติไดในชุมชน และมีการขอความเห็นขอจิตแพทยสําหรับกรณีการระลึก

ชาติไดของคนชุมชน วาสามารถอธิบายในทางการแพทยวาอยางไร 
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3) รายการ “คุยเฟองเรื่องพระ" ออกอากาศทาง  Star Chanel เคเบลิทีวี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2556 (เขาถึงไดจาก https://www.youtube.com/watch?v=I2kDES2VNG0 ) 

 

รายการดังกลาวไดเชิญธวัชชัย ขําชะยันจะ ผูเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการระลกึชาติไดในชุมชน มา

สัมภาษณถึงกรณีศึกษาตางๆ ทีเ่ขาไดทําการเกบ็รวบรวมขอมูลมาเผยแพรในหนังสอืของเขา 
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