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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมของวัดเขียนบางแก้ว ต าบล 
จองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 20 คน สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็น 
ตีความ สร้างข้อสรุป และน าเสนอด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์   
 ผลการศึกษาพบว่าการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเป็นสถานที่เคารพบูชากราบไหว้ภายใน
ชุมชนและนอกชุมชนผ่านต านาน เรื่องเล่าที่ประกอบสร้างความรู้ความจริงของแต่ละชุดที่มีการช่วงชิง
ความหมายของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบสร้างว่าชุดความจริงดังกล่าวเป็นของชาวบ้านหรือ
ของรัฐ ซึ่งพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านประกอบสร้างขึ้น ได้แก่ พระบรมธาตุเจดีย์ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์
พราหมณ์ วิหารถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ โคกเมืองเก่าพัทลุง (เสาหลักเมือง) 
พระพุทธรูปสองพ่ีน้อง และพระนางเลือดขาว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ และจัดเป็น
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไม่เฉพาะชุมชนที่อยู่ในบริเวณวัดเขียนบางแก้วเท่านั้น แต่ยังเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ
ของคนในจังหวัดพัทลุง และพิธีกรรมวัดเขียนบางแก้วมีการท าพิธีห่มผ้าพระธาตุ แสดงมโนราห์โรงครู และ
มโนราห์ประชันโรง  
ค าส าคัญ: การประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์  พิธีกรรม  วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง 
 
Abstract 
 This research study to construct the sacred space and the Ritual of Khian  Bang 
Kaew temple.  The data of this qualitative study were collected through observations 
and in-depth interviews with 11 key informants, and the data were then classified into 
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categories, decoded, interpreted, concluded, and presented as analytical descriptions.  
The results revealed that the results showed that to construct sacred space is a place of 
worship to pray within the community and outside the community were Pagoda, a 
temple, Brahmin, Cathedral holds Allegiance, Phra Si Maha Phot Cula, Mound City 
Phatthalung (Pillar), Buddha, two sisters, and her white blood. All that remains is the old, 
and the sacred space is not the only community in the area Khian Bang Kaew temple, 
but also a sacred area in the province of Phatthalung. There was also a ceremonial 
blanket relics, show Manora theater teacher and Manora championships. 
Keywords: Construct sacred space, Ceremony, the Ritual, Khian Bang Kaew temple, 
 Phatthalung 
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสังคมที่เอ้ืออ านวยให้สังคมด ารงอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ในท านองเดียวกันสังคมก็ได้อุปถัมภ์และส่งเสริมให้ศาสนามีความเจริญ และเป็นที่ยอมรับ
นับถืออย่างกว้างขวาง มีวัดและพระสงฆ์ท าหน้าที่สนับสนุนการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมให้
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของสังคมและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน (นิพันธ์  ศิริธร, 2555) 
 วัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 42 บ้านบางแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 67 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีชื่อเรียกหลายชื่อ  
ตามกาลสมัย เช่น วัดพระธาตุบางแก้ว วัดตะเขียนบางแก้ว วัดบางแก้ว แต่ตามที่ค้นพบใน “พงศาวดาร”
มีชื่อว่า “วัดเขียนบางแก้ว” วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงควบคู่มากับประวัติเมืองพัทลุง 
ตามต านานเล่าว่า สร้างประมาณปีพุทธศักราช 1482 พร้อมทั้งโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ แล้วเสร็จในปี
พุทธศักราช 1490 และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากลังกา มาบรรจุไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ เมื่อปี
พุทธศักราช 1493 มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถานที่ส าคัญ วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดที่มีมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนับพันกว่าปีมาแล้วซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่น พระธาตุเจดีย์ ซึ่งบรรจุ
อัฐิพระพุทธเจ้า รูปปั้นพระนางเลือดขาว แม่ทวดวัดเขียนบางแก้ว หลักเมืองพัทลุงเก่า บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
วิหารถือน้ าพิพัฒน์สัตยา พิพิธภัณฑ์สถานของชาติวัดเขียนบางแก้ว พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ โบสถ์
พราหมณ์ พระสองพ่ีน้อง ฯลฯ จากความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบริเวณวัดเขียนบางแก้วตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  มีความผูกพันธุ์กับวัดเขียนบางแก้วโดยตรงทั้งในด้านความความเชื่อ พิธีกรรมและความศรัทธา
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิต กับศิลปะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่เป็น
มรดกของบรรพบุรุษที่ได้สร้างเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ าค่า เพ่ือให้ชาวพัทลุงได้สักการบูชา และน ามาศึกษา
เรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และเรียนรู้คุณค่าประวัติความเป็นมาในอดีต ซึ่งผู้คนในสมัยนั้นได้
นิยามความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านเรื่องเล่า ต านาน และพิธีกรรม (ส านักงานพระพุทธศาสนาจารย์, 
2558) 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนิยม และเทคโนโลยี ท าให้ชุมชน บ้านบางแก้วใต้ หมู่ที่ 4 
ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่เห็นความส าคัญของโบราณสถาน
โบราณวัตถุท่ีมีความส าคัญเหล่านี้ จึงท าให้ ความเชื่อ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมต่างๆของวัดเขียนบาง
แก้วเริ่มจางหายไป (ส านักงานพระพุทธศาสนาจารย์, 2558) แต่ก็ยังมีคนเฒ่าคนแก่ และกลุ่มแกนน า
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ชุมชนที่ยังเห็นความส าคัญได้ช่วยกันรื้อฟ้ืน และผลิตซ้ าความหมายใหม่ด้วยการประกอบสร้างความจริง
จากชุดความรู้ของชาวบ้าน ผนวกเข้ากับชุดความรู้ที่มีอยู่ เดิมในท้องถิ่นให้โบราณสถานเหล่านี้กลายเป็น
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีการประกอบพิธีกรรมเป็นประจ าทุกปี (นิพันธ์  ศิริธร, 2555) 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยผู้วิจัยจึงเกิดค าถามว่า พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขียนบางแก้ถูก
ประกอบสร้างอย่างไร และมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้คนรุ่นหลังรู้จักและ
สืบทอดต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์วัดเขียนบางแก้วและพิธีกรรมของชุมชน ต าบลจองถนน 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ 
 พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์มีองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ โลกสามัญ (Profane World) และโลกศักดิ์สิทธิ์ 
(Sacred World) ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการน ามาใช้ในการศึกษากระบวนการสร้างพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนที่อาศัยอยู่ใน โลกสามัญ (Profane World) ซึ่งปริตตา  เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2546) 
ให้ความหมายว่าเป็นโลกที่มองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่งมีท้ังการเกิดและตาย สุขและทุกข์ โดยน าเรื่องราวที่ถูก
บันทึกผ่าน เรื่องเล่า ต านาน ในอดีตของชุมชนมาผูกโยงเพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของชุมชน ทั้งนี้ความ
เชื่อในเรื่องเล่าและตัวตนของชุมชนจะถูกเก็บรักษาไว้ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริบทชุมชน โดยสร้างความเชื่อเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติและโลกหลังความตาย 
ซึ่งเป็นโลกที่พระเจ้าและวิญญาณมนุษย์สิงสถิตอยู่ เรียกว่าโลกศักดิ์สิทธิ์ (Sacred World) ซึ่ง Emile 
Durkheim (1915) ได้กล่าวว่า โลกศักดิ์สิทธิ์ และโลกสามัญ เป็นมโนทัศน์อย่างหนึ่งในการพิจารณาระบบ
ความเชื่อและศาสนา เพ่ือสัมผัสหรือเข้าถึงโลกศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์จึงสร้างพ้ืนที่เฉพาะส าหรับประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกสามัญของผู้คนกับโลกทางความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติหรือ
วิญญาณ เรียกว่า พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Place) โดยลักษณะของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถสังเกตได้จาก 3 
ลักษณะ ได้แก่ (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2544)  
 1. ลักษณะเชิงพ้ืนที่ซึ่งมักอยู่ในต าแหน่งภูมิประเทศที่เด่น อาทิ เนินเขา หรือเป็นสถานที่ที่มีร่องรอย
อันไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ศาสนสถานของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือมีลั กษณะทางธรรมชาติที่
แปลกประหลาด 
 2. พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องเล่า ชุมชนได้สร้างความหมายให้แก่พ้ืนที่ที่มีความส าคัญ
ในชุมชน ผ่านการผูกเรื่องราว ต านาน ในอดีตเป็นเรื่องราวเล่าขานต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อในพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต านานได้ผูกโยงความเป็นตัวตนของคนในชุมชน เข้ากับพลังอ านาจบางอย่างที่
อธิบายไม่ได้ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ  
 3. ร่องรอยกิจกรรมทางศาสนา พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ จะมีร่องรอยหรือสัญลักษณ์ที่ถูกท าให้เชื่อว่า เป็น
ร่องรอยศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ โดยมีความเก่ียวข้องกับต านานในพื้นที่ 
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 แนวคิดพิธีกรรม 
 พิธีกรรมนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มีอยู่ทุกๆ สังคมและศาสนาในสังคมนั้นๆ เพราะพิธีกรรมเป็นเครื่อง
หล่อเลี้ยงศาสนาให้ด ารงอยู่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละสังคมอีกด้วย 
พิธีกรรมนับว่าเป็นผลมาจากความเชื่อของมนุษย์ เมื่อเชื่อในสิ่งใดก็มักจะให้ความศรัทธาและบนบานเพ่ือ
ขอความช่วยเหลือจากสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าสิ่งดังกล่าวจะอ านวยประโยชน์ให้หรือไม่ก็ตาม และกลายเป็น
พิธีกรรมเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ตนนับถือ (อุทัย หิรัญโต, 2526) 
 อุทัย หิรัญโต (2526, น.197) ได้ให้ค าอธิบายความหมายของพิธีกรรมไว้ว่า พิธีกรรม หมายถึง การ
ปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่กระท าในโอกาสต่างๆ หรือหมายถึง
พฤติกรรมทางสังคม อันละเอียดอ่อนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยขนบธรรมเนียม กฎหมายหรือระเบียบของสังคม 
ซึ่งแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของค่านิยมหรือความเชื่อ พิธีกรรมเป็นรูปแบบของพิธีการ (Ceremony) แต่
มิได้มีความหมายตรงกันนัก ข้อแตกต่างที่ส าคัญคือพิธีการเป็นการปฏิบัติในสังคมที่มีคนจ านวนมากกว่า
หนึ่งคน แต่พิธีกรรมอาจจะปฏิบัติเพียงคนเดียวก็ได้ นอกจากนี้พิธีกรรมมักจะจัดให้มีขึ้นในเหตุการณ์
ส าคัญๆ ลักษณะส าคัญของพิธีกรรมคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา และมักเกี่ยวข้องกับการใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ ในการแสดงความหมายและมีการแสดงให้เห็นความมหัศจรรย์ หรือความส าคัญของสิ่ง
ต่างๆ เพื่อให้บุคคลเกิดความเกรงขามหรือเคารพนับถือด้วย (อุทัย หิรัญโต, 2526) 
 สรุปได้ว่า “พิธีกรรม” คือ วิธีการกระท าอันศักดิ์สิทธิ์ที่น าไปสู่เปูาหมายด้วยการน้อมน าจิตใจให้เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธา ในขณะเดียวกันพิธีกรรมเป็นจุดนัดหมายที่จะท าให้ ทุกคนมีการปฏิบัติเป็นเอกภาพ 
เมื่อพิธีกรรมเริ่มข้ึน ทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ พิธีกรรม จึงเป็นจุดนับพบ และเป็นจุดนัดหมาย
โดยเฉพาะ ส าหรับชุมชนหรือหมู่ชนในสังคมนั้นๆ ให้มองเห็นความส าคัญที่จะเริ่มการใดๆ กันอย่างจริงจัง 
เพราะการกระท าที่ส าคัญของชุมชนหรือของส่วนรวมล้วนแต่เป็นเรื่องพิธีกรรม (Ceremony) ถ้าเกี่ยวกับ
ศาสนาเรียกว่า ศาสนพิธี (Ritual) ในแต่ละศาสนามีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเชื่อในศาสนานั้น บาง
พิธีกรรมเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาภักดี แต่บางพิธีกรรมก็เกิดขึ้นตามค าสั่งของผู้เป็นศาสดา เพราะ
พิธีกรรมเป็นภาคปฏิบัติของศาสนาที่เห็นได้ชัดก็คือ การสวด การปฏิญาณตน การเซ่นสรวงสังเวย เป็นต้น 
(อุทัย หิรัญโต, 2526) 
 แนวคิดการประกอบสร้าง 
 Stuart Hall มีมุมมองวา แทจริงแลวไมเคยมีสิ่งที่เรียกวา ความเปนจริง เกิดขึ้นจนกวาจะมีผูที่
ประกอบสราง (construct) ความเปนจริงนั้นขึ้นมา และการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มนุษยแตละคนใช
เพ่ือประกอบสรางความเปนจริงขึ้นมานั่นเอง ซึ่งไมจ าเปนตองเปน ความจริงชุดเดียวกัน เชน ในต านาน
เรื่องแมนาคพระโขนง ระหวางแมนาคกับพ่ีมาก ตางก็มีรหัส สื่อสารเรื่องความสัมพันธระหว่างมนุษยกับ
อมนุษย คนละชุดกัน ในขณะที่พ่ีมากประกอบสราง ความจริงวา มนุษยกับอมนุษยนั้นตางฝุายควรอยูกัน
คนละภพ แตแมนาคกลับประกอบสรางความจริงที่แตกตางออกไปวา ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาไม
ควรอยูบนเงื่อนไขความเปนคนหรือเปนผี ในสวนที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการ
สร้างโบราณสถานผู้ที่สร้างเหล่านั้นต่างมีการสถาปนาความจริงไว้แล้วเพ่ือสร้างสิ่งเคารพบูชา และมี
พิธีกรรมในการบวงสรวงโบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งมีการละเลยพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจึงท าให้ผู้ที่อยู่ในอาณาบริเวณนั้นได้กลับมารื้อฟ้ืนโบราณสถานสิ่งที่ส าคัญ ให้กลับคืนมา
มีชีวิตอีกครั้งด้วยการประกอบสร้างความจริงขึ้นใหม่ หรืออาจผลิตซ้ าความหมายเดิม แต่มีบางอย่าง
เปลี่ยนแปลงไป (กาญจนา แกวเทพ, 2548) 
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 การประกอบสรางความเปนจริงตามการอธิบายของทฤษฎีปรากฏการณนิยม เชื่อวาความรูที่มนุษย
ไดรับการถายทอดจากผูอ่ืน และสังคม เปนความรูที่ไมไดรับรูโดยตรง ฉะนั้น มนุษยควรรับรูโลกและ
สังคมดวยตนเองและสละทิ้ง ประสบการณที่ไดผานผูอ่ืน กลาวคือ รับรูประสบการณ ส านึกค่านิยม โลก
ทัศนเฉพาะตัวจากการ ไดสัมผัสกับโลกโดยตรง และเม่ือมนุษยมีประสบการณตรงกับสิ่งต่าง ๆ แลวมนุษย
ก็จะให ความหมายแกสิ่งเหลานั้น และโลก ตามการรับรูของตน พฤติกรรม/การกระท าของมนุษยจึงเปนผ
ลจากวิธีการที่มนุษยใหความหมายแกโลก จะเห็นไดวา มนุษยสรางโลกทางสังคม (social world) ดวย
ตนเอง ความรูของ มนุษยจึงเกิดจากการสรางโลกทางสังคมจากการสรางความหมายใหแกการกระท าของ
ตนเองและ ผูอ่ืน ความเปนจริงจึงเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นโดยส านึก (consciousness) ของบุคคล 
แลวเชื่อมโยง เขากับความคิดและการกระท า ลักษณะส าคัญของมนุษย คือ การมีปฏิสัมพันธทางสังคม
จากแนวคิดนี้ สามารถอธิบายไดโดยแนวคิดของ Alfred Schutz (อ้างถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552) 
นักทฤษฎีของส านักปรากฏการณนิยม ที่น าเสนอวา ความคิดและการกระท าของมนุษย เป็นผลมาจาก
ปทัสถาน ทางสังคม และระบบคานิยมตาง ๆ สวนในแงของการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม
ขึ้นมานั้น เปนผลจากความสัมพันธของจิตส านึก (consciousness) บวกกับความคิดและการกระท าของ
ตนเอง ซึ่งท าใหมนุษยรสูึกวา ตนเองมีอิสระในการที่จะสรางความเปนจริงอะไรขึ้นมาก็ได ตามความพอใจ
ของตน แตในความเปนจริงแลว มันอยูภายใตการควบคุมของปทัสถาน และระบบ คานิยมของสังคม ทั้งนี้ 
Alfred Schutz สนใจค าถามหลัก 3 ค าถาม คือ (1) คนเราสรางความหมาย (make sense) กับโลก
รอบตัวอยางไร เชน ท าไมเรา จึงรูว่าศักดิ์ศรีส าคัญกวาเงิน (2) คนเรากอสราง  ดัดแปลง  สรางใหม และ
รื้อซอม (construct, reconstruct, deconstruct) ชีวิตประจ าวันของตัวเองไดอยางไร (3) คนเราสามารถ
ท าอะไรไปไดโดยปริยาย โดยไมตองหยุดคิดหรือหยุดตั้ง ค าถามไดอยางไร ที่เรียกวา taken for granted เช
น เรารูโดยปริยายวา ขึ้นรถเมลก็ตองจายคา โดยสาร ถึงที่หมายก็ตองลง เจานายดุดาก็ตองท าหนาสลด 
เปนตน ค าถามทั้ง 3 ขอนี้ ส านักปรากฏการณนิยมตอบวา ที่เราท าไดทั้งหมดก็เพราะวา เราแตละคนมี 
“คลังแหงความรูทางสังคม” (stock of social knowledge) เอาไวเปนคูมือ เมื่อเรา เผชิญกับโลก เราจึง
สามารถเปดคลังแหงความรูของเราออกมาใชภายในพริบตา จนดูคลายท าได้โดยอัตโนมัติ ในการประกอบ
สร้างความจริงดังกล่าวจึงได้น าต านาน เรื่องเล่า และพิธีกรรมมาร่วมกันเพ่ือให้สถานที่ส าคัญของวัดเขียน
บางแก้วกลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ แทรกซึมในชีวิตประจ าวันของผู้คนที่อยู่ในชุมชนวัดเขียนบางแก้ว 
 
วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คนได้แก่ ชาวบ้านที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่วัดเขียนบางแก้ว ต าบล
จองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และผู้มีความรู้เรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบสร้างพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์วัดเขียนบางแก้ว  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเพียงแนวค าถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากชาวบ้านที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่วัดเขียนบางแก้วและการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกและถ่ายภาพประกอบบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของวัดเขียนบางแก้ว รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ พิธีกรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัด
เขียนบางแก้ว 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ได้แก่ เจ้าอาวาส และชาวบ้านที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่วัดเขียนบางแก้ว และผู้มีความรู้เรื่องพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์วัดเขียนบางแก้ว และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้วิธีการ
จดบันทึกและถ่ายภาพประกอบบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดเขียนบางแก้ว รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ พิธีกรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับวัดเขียนบางแก้ว 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก น ามาจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ 
และสร้างข้อสรุป น าเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
  1.  การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์วัดเขียนบางแก้ว 
  การศึกษาถึงการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ในวัดเขียนบางแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลจองถนน อ าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้น าเสนอในส่วนที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุซึ่งเป็นที่เคารพเชื่อถือ
ศรัทธา ซึ่งถูกสร้างขึ้นในวัดเขียนบางแก้ว เพ่ือให้กลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนมาเคารพกราบไหว้และมี
การท าพิธีกรรมทุกปีโดยจะน าเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของวัดเขียนบางแก้วที่ส าคัญ 
    1.1 พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว 
    พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วมีการประกอบสร้างเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์โดย
กระท าการผ่านต านาน ที่มีการบอกเล่าจากรุ่นบรรพบุรุษจนกระทั่งถึงกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนวัดเขียนบางแก้วมาหลายช่วงอายุคน คือพระบรมธาตุเจดีย์ มีต านานพ้ืนเมืองกล่าวว่า เจ้าพระยา
กุมารกับพระนางเลือดขาว เป็นผู้สร้าง เสร็จแล้วให้จารึกเรื่องราวการก่อสร้างลงบนแผ่นทองค าเรียกว่า 
เพลาวัด สร้างเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.1492 ต่อมาในปีพ.ศ.1493 เจ้าพระยากุมารและพระนางเลือดขาวได้
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเกาะลังกา มาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์ เพลานางเลือดขาวหรือบาง
ท่านเรียกว่า เพลาเมืองสทิงพระ กล่าวว่า เจ้าพระยากรุงทอง เจ้าเมืองสทิงพาราณสี ได้สร้างพระธาตุเจดีย์
ขึ้นไว้ทีว่ัดเขียนและวัดสทิงพระ เมือ่ประมาณปี พ.ศ.1542 และจากการสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่พบว่า 
   “...เท่าท่ียายจ าได้ ยายเกิดมา ยายก็เห็นพระธาตุเจดีย์มีอยู่แล้ว แต่ตามประวัติ เล่ากันว่า
พระนางเลือดขาวกับพระยากุมารเป็นคนสร้างขึ้นมา พระนางเลือดขาวเป็นเด็กที่ตาโมกับยายเพชร คน
เลี้ยงช้างของเจ้าเมืองแหละนะเลี้ยงมา เลี้ยงมาพร้อมกับพระหน่อ พอเด็ก 2 คนนี้ ใหญ่ขึ้นมา ตาโมกับยาย
เพชรให้เด็ก 2 คนแต่งงานอยู่กินด้วยกัน พอตากับยายตาย ทั้งสองคนได้เป็นคนเลี้ยงช้างแทน แล้วก็ย้าย
บ้านจากบ้านพระเกิดมาอยู่  ที่นี้ทั้งสองคนเลื่อมใสในศาสนามาก ทั้งสองคนก็เลยเป็นคนสร้างพระธาตุ
ขึ้นมาพอสร้างเสร็จแล้วพระนางเลือดขาวแก่ก็เดินทางไปลังกาไปเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่เจดีย์ 
ที่ยอดพระธาตุท าด้วยทองค าหนักรู้สึกว่า 97 บาทหม้ายก็ไม่รู้ แต่ตอนหลังถูกโจรขโมยไปหมด เมื่อไม่นาน
มานิ เจ้าอาวาสกับนายอ าเภอและก็ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นใหม่ เสียงเค้าว่าที่ยอดพระธาตุใช้ทองค า
ประมาณ 2,000 กรัมได้ แทนยอดพระธาตุอันเก่าที่ถูกโจรลักหายไป วันที่เค้าเอาทองมาคืนยอดพระธาตุ 
เค้าจัดงานใหญ่หลายวันหลายคืน ซึ่งตัวยายเองก็ได้ร่วมท าบุญทอง 1 บาทตามก าลังที่ยายมี..” (เขียว ด า
ทินวงศ,์สัมภาษณ์ 18 สิงหาคม 2558) 
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   “…เชื่อว่าพระแม่นางเลือดขาวเป็นคนสร้าง พระธาตุวัดตะเขียนบางแก้วเป็นทรงโบราณ
จริงๆจากที่สังเกตได้จะมีกาคาบกระดิ่งทุกทิศมีหมดเลยทั้งสี่ทิศ ประตูบุญสี่ทิศ พระธาตุในวัดตะเขียนเป็น
ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค าว่าพระธาตุมีความหมายสูงสุดแล้วก็คือได้บ่งบอกให้รู้ว่าเมืองเมืองนี้ก็เป็นเมือง
หนึ่งที่เคยเจริญมาก่อนในอดีตกาลเพราะเป็นสถานที่เป็นศูนย์รวมทางจิตของประชาราษฎร์ทั้งเมืองเป็น
สถานที่ที่บุคคลมารวมความศรัทธากันท่ีนี้…”(สมหมาย  ชูปู, สัมภาษณ์ 22 สิงหาคม 2558) 
   “…พระธาตุวัดเขียนบางแก้วจริงแล้วจะมีอุโมงค์ใต้ดินจากฐานของพระธาตุลงไปในครอง
ได้พระธาตุของเมืองพัทลุง มีทวดจระเข้เฝูาอยู่ปากทาง ถ้าย้อนอดีตแต่ก่อนท่านจะขึ้นมาให้เห็นปีละครั้ง 
ท่านจะมานอนเหมือนคนที่ขึ้นมาดูลูกหลานใครจะเข้าไปใกล้ท่านก็ไม่ขยับหรือกระดิกตัวเลย  ได้แต่นอน
เปิดตาปิดตาแลอยู่แบบนี้ไม่ได้ท าอะไรใคร…”(พระครูกาเดิม (เพ่ิม) ฐานภทฺโท, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 
2558) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 พระบรมธาตุเจดีย์ และบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
 
  จากค าสัมภาษณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า พระบรมธาตุเจดีย์มีการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่าน
เรื่องเล่าและต านานที่แตกต่างกันออกไป โดยชาวบ้านบางแก้วเชื่อว่าพระนางเลือดขาวเป็นคนสร้างพระ
บรมธาตุเจดีย์ขึ้นมา พระบรมธาตุเจดีย์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พระบรมธาตุเจดีย์นับว่ามี
ความส าคัญกับชาวบ้านบางแก้วใต้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน 
มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษที่สืบเนื่องและปฏิบัติกันมาแต่สมัยโบราณ  
อีกท้ังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 
   1.2 บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ 
   บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบ่อน้ าที่มีอยู่คู่พระบรมธาตุวัดเขียนบางแก้ว น้ าจากบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณซึ่งน้ าจากบ่อนี้ใช้ประกอบพิธีดื่มน้ าพิพัฒน์สัตยาและใน
ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงจะได้น าน้ าจากบ่อนี้ประกอบพิธีส าคัญต่างๆเสมอมา ถือว่าเป็นแหล่งน้ าศั กดิ์สิทธิ์ที่
ประชาชนเคารพ เลื่อมใส และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
   “...บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ าที่มีอยู่คู่กับพระธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วมานานมากแล้ว 
ก็น่าจะมีพร้อมๆกับวัดและก็พระธาตุ น้ าจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าเป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์สมัยโบราณที่พ่อแม่ 
ตายายเราแต่แรก เอามาดื่มกินเป็นสิริมงคล และก็ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าถ้าตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้หาย
เจ็บหาย ปุวยแล้วเอาน้ าจากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์มากิน จะท าให้หายเจ็บหายปุวยได้  อีกอย่างน้ าจากบ่อน้ านี้ใช้
ประกอบพิธีดื่มน้ าพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนและปัจจุบัน ในแต่ละปีจะมีทหารจากราช
วังเข้ามาเอาน้ า จากบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์เพ่ือไปประกอบพิธี…”(พิชัย  สัจจา สัมภาษณ์, 26สิงหาคม 2558 ) 
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   “...บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตกาลมาในวัดเขียนบางแก้วนี้เขาเรียกว่าเป็นวัดหลวงอาราม 
เมื่อมีพิธีกรรมของเมืองลุงตั้งแต่อดีตมาแล้วก็จะใช้น้ าในบ่อประกอบพิธีซึ่งมันเป็นน้ าที่ใสสะอาดและจืด
สนิท เมื่อชาวบ้านเอาน้ าไปดื่มกินและอธิษฐานจิตของให้หายจากการเจ็บไข้ก็ได้หายจริงๆก็เลยเป็นที่มา
ของบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันแม้แต่พราหมณ์สมัยแต่ก่อนก็ใช้น้ าในบ่อนี้ประกอบพิธีกรรม...” 
(กิตติพงษ์  ชูปู, สัมภาษณ์ 26 สิงหาคม 2558 ) 
   จากการวิเคราะห์พบว่าตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็น
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เลื่อมใส และเป็นที่ผึ่งทางจิตใจ เพราะชาวบ้านต่างมีความเชื่อ
ว่าการดื่มน้ าในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์จะท าให้หายจากอาการเจ็บปุวยได้ อีกทั้งน้ าในบ่อน้ ายังน าไปใช้ในพิธีดื่มน้ า
พิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 
 
ภาพประกอบที ่2 โบสถ์พราหมณ์หรือเทวสถาน 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
 
    จากการวิเคราะห์พบว่าพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้วเป็นสถานที่จัดแสดง 
พระพุทธรูป โบราณวัตถุ และสิ่งของเครื่องใช้พ้ืนบ้านต่างๆ ที่ชาวบ้านพบเจอ และมีเหลืออยู่ในวัดเขียน
บางแก้วเนื่องจากเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบริเวณวัดเขียนบางแก้วเคยเป็นสถานที่ รุ่งเรืองมาก่อนและ
ยังเป็นเมืองเก่าของพัทลุง 
   1.3 โบสถ์พราหมณ์หรือเทวสถาน 
   โบสถ์พราหมณ์หรือเทวสถาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระมหาธาตุเจดีย์ 
ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดแขกชี” เป็นชื่อที่ใช้เรียกชาวอินเดียนุ่งขาวห่มขาวซึ่งหมายถึงพวกพราหมณ์
นั้นเอง ปัจจุบันโบสถ์พราหมณ์ที่หักพังเหลือแต่ฐานเป็นเนินก่ออิฐฝังจมดิน เห็นพอเป็นแนวรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า โบสถ์แห่งนี้เข้าใจว่าคงสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองพัทลุงเก่า เพราะเมืองเก่าที่ได้รับวัฒนธรรม
อินเดียมักจะมีโบสถ์เป็นของคู่กับเมืองเสมอ พราหมณ์ถือว่าเป็นชนชั้นสูงเป็นเจ้าพิธีการต่างๆประจ าเมือง
หรือประจ าราชส านักเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์จะต้องอาศัยประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่นพิธีถือ
น้ าพระพิพัฒน์สัตยาพิธีเสียเคราะห์เมืองพราหมณ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหัวเมืองพัทลุงนี้เข้าใจว่าจะเป็นพวก
ลัทธิไศวนิกายที่ถือว่าพระอีศวรเป็นใหญ่กว่าเทพทั้งหลาย เพราะบนเนินโบสถ์มีฐานศิวลึงค์หรือโยนี 2 
แผ่นและองค์ศิวลึงค์ 1 ชิ้น เหลือปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ 
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   “...ตามต านานเล่ากันว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ยกทัพไปปราบปรามแคว้นกลิง
คราชในอินเดียท าให้ชาวอินเดียได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงคราม จึงพากันอพยพมายังแหลมมลายู 
แล้วเดินบกข้ามมายังเมืองพัทลุง ส่วนมากพวกอินเดียจะนับถือศาสนาพราหมณ์ ไม่ว่าพราหมณ์ไปตั้งถิ่น
ฐานที่ไหน ที่นั้นจะต้องมีโบสถ์พราหมณ์ เพราะโบสถ์พราหมณ์เป็นที่ส าหรับท าพิธีกรรมต่างๆของเค้า 
โบสถ์พราหมณ์ที่วัดที่มีให้เห็นก็มี รูปปั้นพราหมณ์ ชิ้นส่วนศิวลึงค์และอุมาลึงค์หินทรายจ านวนหลายชิ้นที่
แสดงเป็นหลักฐานให้เห็นอยู่…”(นางสาวริน รักเล่ง สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2558 )  
   “...เมืองพัทลุงสมัยก่อนเป็นเมืองที่ว่ามีพราหมณ์ ผู้แสวงบุญ ก่อนที่จะเกิดพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้น ก็มีพราหมณ์นี้แหละเกิดขึ้นมาก่อน ในพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ เมื่อก่อนก็มีพราหมณ์นิแหละเป็นที่ตั้ง
ในการประกอบพิธีต่าง ๆ พราหมณ์นี้ก็เปรียบเสมือนนักแสวงบุญดี ๆ นี้เอง ก็เลยได้มีโบสถ์พราหมณ์นี้
แหละเป็นหลักฐานให้เห็น…” (นางสุธโนรี  ศรีวิชัยสกุล สัมภาษณ์, 6 กันยายน2558 ) 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่มีมาก่อนพุทธกาล ซึ่งเมื่อก่อนการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆจะใช้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี ส่วนโบสถ์พราหมณ์เป็นศูนย์กลางความเจริญของ
ศาสนาพราหมณ์สมัยอดีต ซึ่งพราหมณ์จะใช้โบสถ์พราหมณ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม และเชื่อกันว่า
สร้างข้ึนพร้อมกับเมืองพัทลุงเก่า ตามประวัติความเป็นมาของพราหมณ์เล่าว่าไม่ว่าพราหมณ์ไปตั้งถิ่นฐานที่
ไหน ณ ที่บริเวณนั้นจะต้องมีโบสถ์พราหมณ์ 
   1.4 วิหารถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา 
   วิหารถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบสถ์พราหมณ์  
ระยะห่างกันประมาณ 50 เมตร ปัจจุบันหักพังเหลือแต่เนินฐานเป็นเนินดินรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานชุกชี
ก่อด้วยอิฐและหิน ตอนบนมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปจ าหลักหินทรายแดง ศิลปะอยุธยาตอนต้นทิ้งระเกะระกะ
อยู่หลายชิ้นคือพระเศียรพระพุทธรูปหินทรายแดงมีขนาด 61 เซนติเมตร กว้าง 38 เซนติเมตร วัดโดยรอบ 
1.34 เมตรพระพุทธรูปศิลาทรายแดงไม่มีเศียร จ านวน 3 องค์ องค์กลางปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบ สูงจากพระเพลาถึงพระศอ 60 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร องค์ด้านซ้ายมือปางมารวิชัย
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 66 เซนติเมตร วัดโดยรอบพระองค์ได้ 71 เซนติเมตร องค์ด้าน
ซ้ายมือ สูงจากพระเพลาถึงพระศอ 53 เซนติเมตร 
   “...ที่ถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา เล่ากันว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของเจ้าแผ่นดินสมัย
แต่ก่อน เป็นสถานที่ใช้สาบาน ให้สัตย์ปฏิญาณของพวกขุนนาง ทหาร คนส าคัญของแผ่นดิน ที่ต้องสาบาน
เพ่ือให้ความซื่อสัตย์แก่พระเจ้าแผ่นดิน …” (นางสิริวรรณทิพย์ สว่างรัตน์, สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2558) 
   “...ที่ถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่ได้รับมอบหมายในราชการไม่ว่า
ตั้งแต่ผู้ใหญ่หรือผู้น้อย สูงหรือต่ าหรือบุคคลธรรมดาประชาชนที่ได้กระท าผิดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปบอก
กล่าวตรงนี้หรือว่าไปให้ค าสัตย์ปฏิญาณกันตรงนี้เหมือนว่าเป็นศาลยุติธรรม ใครๆก็กลัวเกรงกับสถานที่
แห่งนี้เป็นยิ่งนัก ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่หลงเหลืออยู่แค่นี้แหละ” (พระครูกาเดิม (เพ่ิม) ฐานภทฺโท , 
สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 
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ภาพประกอบที่ 3 วิหารถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาและพระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
 
   จากการวิเคราะห์พบว่าวิหารถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม 
สาบานตน เป็นข้ารับใช้ของแผ่นดิน และให้ค ามั่นสัญญาว่าจะมีความซื่อสัตย์ต่อองค์พระมหากษัตริย์และ
แผ่นดินที่อยู่อาศัย ซึ่งในการท าพิธีจะใช้น้ าในบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ในการดื่ม 
 
  1.5 พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ 
  พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า “พระคุลา” หรือ “วัดพระคุลา” ประดิษฐาน
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหารถือน้ าพิพัฒน์สัตยา ระยะห่างกันประมาณ 50 เมตร พระคุลาเป็น
พระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19 -20 ) เดิมเป็นพระพุทธรูป
ช ารุดมาก ถูกชาวบ้านทุบท าลายเพ่ือหาสมบัติในองค์พระ จนในที่สุดพระพุทธรูปแตกท าลายเป็นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อยเหลือเฉพาะพระหัตถ์ที่พอจะใช้ศึกษาแบบอย่างศิลปะได้ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เหลือตั้งกองอยู่บนฐาน
วิหารก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาวิหารก่อด้วยอิฐถือปูนแต่หักพังไปหมดแล้ว พระเศียรวัดโดยรอบได้ 1.30 
เมตร สูง 1 เมตรเศษ ต่อมาในสมัยที่พระมหาประพันธ์ ธมฺมนาโถ เป็นเจ้าอาวาสวัด พ.ศ. 2505 ได้ว่าจ้าง
ช่างชื่อนายวัน เป็นชาวบ้านล าป ามาท าการบูรณะปั้นองค์พระคุลาด้วยปูนเสียใหม่ เสร็จแล้วได้ท าพิธีการ
ต่อพระเศียร เมื่อวันศุกร์ขึ้น 9 ค่ า เดือน 6 (พฤษภาคม) พ.ศ. 2505 ด้วยเหตุที่ฝีมือช่างไม่ดีพอ จึงท าให้
องค์พระกับเศียรไม่ได้สัดส่วนกัน กล่าวคือ พระเศียรใหญ่ พระองค์เล็ก ชิ้นส่วนที่เหลือที่ไม่ได้น าเข้า
ประกอบ เช่นพระบาท พระกร ที่ทิ้งกองอยู่หน้าฐานชุกชีพระคุลานั้นเอง 
   การสร้างพระคุลาตามต านานกล่าวว่า พระยาพัทลุงได้กวาดต้อนเชลยศึกชาวอินเดียใต้ 
ซึ่งชาวไทยภาคใต้เรียกว่า “พวกคุลา” ให้สร้างข้ึนจึงเรียกว่า “พระคุลา” 
   “...โยมพ่อ โยมแม่ หรือว่าพ่อกับแม่ของยาย เล่าให้ฟังว่า พระแก้วคุลา เป็นพระองค์
ใหญ่มาก สร้างจากพวกคุลา พวกคุลานี้เป็นพวกนักโทษที่ถูกจับมา เจ้าเมืองสั่งให้นักโทษพวกนี้สร้างพระ
แก้วคุลาขึ้นมา ตอนหลังชาวบ้านคิดว่าข้างในองค์พระมีสมบัติ มีทองค าอยู่ ก็ได้ทุบพระเสียพัง แตก หัก
หมด พระมหาประพันธ์และเป็นคนให้นายวันบ้านล าป าสร้างขึ้นมาใหม่ พวกเรานี้แหละกับพวกชาวบ้าน
หลายคนมาช่วยกันขนทราย ขนปูน ช่วยกันสร้างจนเป็นองค์พระขึ้นมาใหม่…” (รอบ ชูปู, สัมภาษณ์ 29 
สิงหาคม 2558) 
   จากการวิเคราะห์พบว่า พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระแก้วคุลา 
เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาสมัยอยุธยา ตามความเชื่อเข้าใจกันว่า เป็นสถานที่พวกคุลามารวมตัวกันและ
สร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 
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   1.6 โคกเมืองเก่าพัทลุง (เสาหลักเมือง) 
   โคกเมืองเก่าพัทลุง(เสาหลักเมือง) ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นสันทรายทางทิศเหนือของวัดเขียน
บางแก้วอยู่ห่างจากทะเลสาบประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงเก่า ตามต านานกล่าวว่า 
เป็นเมืองของเจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 แต่บางท่านก็ว่าเป็น
เมืองสมัยศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ 13 -18) ตามหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบในบริเวณเมืองเก่า และที่งมพบ 
ในทะเลสาบหน้าเมืองเก่าโคกใหญ่ที่สุดคือโคกเมืองเล่ากันว่าเป็นที่ไว้หลักเมือง 
   “…เสาหลักเมืองนี้เป็นที่ตั้งของพัทลุงแต่แรก เป็นเรื่องที่ปูุย่า ตายายเล่าต่อกันมาว่า เป็น
ที่ตั้งของเมืองลุงที่แรกเลย ก่อนที่จะไปตั้งเมืองที่อ่ืน เมืองพัทลุงนี้เป็นเมืองที่แม่อยู่หัวกับพระหน่อสร้าง
ขึ้นมา ที่หลักเมืองตรงนี้เป็นที่ศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณ เพราะเชื่อว่าก่อนที่ชาวบ้านจะ
ไปออกศึก เจ้าเมืองจะเรียกรวบรวมคนที่จะไปรบกันที่นี้ เพ่ือปลุกขวัญก าลังใจให้คนที่ออกรบมีก าลังใจสู้ 
เพ่ือบ้านเมือง…” (นายประเสริฐ ชูปู, สัมภาษณ์30 สิงหาคม 2558) 
   “...บ่งบอกถึงเมืองเก่าพัทลุง ที่ได้ทิ้งไว้เป็นหลักฐานของเมืองพัทลุงในอดีตกาล เคยได้
ตั้งอยู่ที่นั้น เพราะว่าเสาหลักเมืองอันนี้ มันเป็นของเก่าแก่ตั้งแต่ดั้งเดิมมา เสาหลักเมืองอันนี้เปรียบเสมือน
ว่าให้ลูกหลานแถวนี้ได้ไประลึกกราบไหว้ ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือเมืองลุง คือเมืองเก่าของพัทลุง มันคือ
หลักฐานที่ชัดเจนที่ท าให้ทุกคนได้เห็น…” (นายจ านง กลายเจริญ, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2558) 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 4  พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์  พระพุทธรูปสองพ่ีน้อง  และพระนางเลือดขาว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
 
   จากการวิเคราะห์พบว่าโคกเมืองเก่าพัทลุง (เสาหลักเมือง) เข้าใจว่าน่าจะเป็นสถานที่ตั้ง
เมืองเก่าพัทลุงที่แรก เพราะจากหลักฐานไปสอดคล้องกับต านานการตั้งถิ่นฐานและการสร้างเมืองพัทลุง 
เพราะบริเวณที่แห่งนี้มีท าเลที่เหมาะสมในการค้ากับชาวจีน  
   1.7 พระพุทธรูปสองพ่ีน้อง 
   พระพุทธรูปสองพ่ีน้อง ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระคุลา ระยะห่าง
ประมาณ 200 เมตร เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงทั้ง 2 องค์ เข้าใจว่าเจ้าเมืองพัทลุงได้สร้างขึ้นไว้ในสมัย
อยุธยาตอนต้นพร้อมกับพระคุลา เดิมช ารุดหักพังเหลือแต่พระเศียรตั้งอยู่บนฐานชุกชี ต่อมา พ.ศ. 2507 
พระมหาประพันธ์ ธมฺมนาโถ เจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้วได้คิดการบูรณะขึ้นโดยมี นายคลิ้ง   ตัญจนะ 
เป็นนายช่างปั้น ปั้นพระขึ้นมาใหม่และน าชิ้นส่วนของเดิมเข้าประกอบด้วยงานแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2513 
พระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ มีขนาดเท่ากัน คือสูงรวมทั้งฐานชุกชีด้วย 6 เมตร หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร 
การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ ตามต านานว่า ผู้สร้าง คือ “เจ้าฟูาคอลาย” บุตรของพระนางเลือดขาวกับ



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

80 |  P a g e

เจ้าพระยากุมารเจ้าเมืองพัทลุง สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์และเพ่ืออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบิดามารดาผู้
ล่วงลับไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธรูปทั้ง 2 ที่สร้างขึ้นว่า “พระพุทธรูปสองพ่ีน้อง” แต่ตามหนังสือ
พระกัลปนาวัด กล่าวไว้ว่าเจ้าพระยาเสมรียงได้สร้างพระพุทธรูปไว้ 7 องค์ จึงมิต้องสงสัยว่าพระพุทธรูปทั้ง 
2 นี้ จะต้องสร้างข้ึนพร้อมกับพระคุลาตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 -20 
  “…เจ้าฟูาคอลาย เป็นคนสร้างพระสองพ่ีน้องขึ้นมาเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อและแม่ 
นั้นคือ พระนางเลือดขาวกับพระหน่อ แต่ก่อนเค้าเรียกพระพ่ี พระน้อง แต่ตอน หลังเค้าได้เปลี่ยนชื่อเป็น
พระสองพ่ีน้อง ตามหลักฐานที่พบในแผ่นทองค า ก่อนหน้านี้พระสองพ่ีน้องมันเคยถูกทุบพังไปแล้วด้วย
ฝีมือของพวกโจร แต่ตอนหลังพระประพันธ์ได้ให้ชาวบ้าน และก็ช่างคลิ้งเอาส่วนที่เหลืออยู่สร้างขึ้นมาใหม่
จนเป็นองค์ปัจจุบัน…” (ละไม  นุชภู่, สัมภาษณ์ 29 สิงหาคม 2558) 
   “…หลวงพันธ์เป็นคนปั้นพระสององค์นี้ขึ้นมา เค้าเรียกว่าพระพ่ีกับพระน้อง ก็คือพระ
สองพ่ีน้องที่เค้าเรียกกัน ทุกวันนี้ที่ท่านได้สร้างขึ้นมา ก็แทนว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนในเมืองลุงให้รักกัน
เหมือนพี่เหมือนน้อง ก็เลยได้สร้างพระสององค์นี้เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมา…”(นายปรีชา  
จันทร, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 

  จากการวิเคราะห์พบว่าพระพุทธรูปสองพ่ีน้องตามความเชื่อของชาวบ้านเข้าใจว่า เจ้าฟูา
คอลาย ลูกของพระนางเลือดขาวและพระยากุมารเป็นคนสร้าง เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาและมารดาที่
ได้ล่วงลับไปแล้ว แต่เดิมพระพุทธรูปสองพ่ีน้อง มีชื่อเรียกว่า พระพ่ี พระน้อง แต่ได้เรียกเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลาจนกลายเป็นพระสองพ่ีน้องในปัจจุบัน 
   1.8 พระนางเลือดขาว 
   พระนางเลือดขาวหญิงพัทลุงคนแรก หญิงไทยคนแรกที่เดินทางไปต่างประเทศศรีลังกา  
หญิงที่น าพระพุทธรูป “พุทธสิหิงค์” องค์จริงสู่ประเทศไทยหญิงพัทลุงคนแรกที่เดินทางไปสุโขทัยเป็น
ผู้สร้างมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว หญิงผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า สร้างวัดไว้ถึง 5 จังหวัด 
สงขลา พัทลุง ตรัง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช “พระนางเลือดขาว” เป็นคนพัทลุงที่มีศรัทธาแรงกล้าใน
พระพุทธศาสนา มีความสามารถสูง  จดหมายเหตุพงศาวดารต านาน ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้เป็น
หลักฐานเชื่อถือได้ถึงปัจจุบันนับเป็นจ านวนได้เป็นพันปี ถึงแม้หลักฐาน พ.ศ./สมัย ไม่ตรงกันบ้างแต่บุคคล
มีอยู่จริงพงศาวดารเมืองพัทลุง ฉบับหอสมุดแห่งชาติภาค 15 และหนังสือประวัตินางเลือดขาวเขียนไว้ว่า
นางเลือดขาวเป็นบุตรบุญธรรม ของตาสามโมและยายเพชร เกิดที่บ้านพระเกิด (ปัจจุบันบ้านพระเกิด ต.
ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง) ปละท่า (ฝั่ง) ตะวันตกของทะเลสาบ ตายายเป็นหมอสด า (หมอจับช้าง , 
ควาญช้าง) หมอเฒ่า (สัตวแพทย์) นายกองช้างเลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรงทอง เจ้าเมืองพัทลุง (ขณะนั้น
เมืองพัทลุงตั้งที่เมืองสทิงพระ) นางมีผิวพรรณขาว เลือดที่ออกจากร่าง “ขาว” จึงเรียก “นางเลือดขาว” 
หลักฐานว่านางเลือดขาว เป็นบุตรลับๆ พ่อแม่ไม่กล้าเลี้ยงเพราะเลือดไม่เหมือนคนทั่วไปจึงมอบให้เป็น
บุตรบุญธรรมแก่ตายายเลี้ยงตาสามโม และยายเพชร เป็นตายายที่ใจบุญ รับเด็กหญิงมาเลี้ยงขณะนั้นมี
บุตรบุญธรรมเลี้ยงอยู่แล้วหนึ่งคน ชื่อกุมาร เมื่อทั้งสองเจริญวัยขึ้นเป็นหนุ่มสาว ตายายก็ยกให้หนุ่มสาว
แต่งงานกัน  กุมารกับนางเลือดขาวย้ายจากบ้านพระเกิดไปที่ใหม่ ณ บางแก้ว (ระยะทางปัจจุบันประมาณ 
15 กม.)เมื่อตายายถึงแก่กรรม กุมารกับนางเลือดขาวท าฌาปนกิจศพแล้ว น าอิฐไปฝังไว้ในถ้ าคูหาสวรรค์ 
กุมารกับนางเลือดขาวได้มรดกเป็นนายกองช้าง  ต่อมามีก าลังมากขึ้นทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ทั้งสองมีจิตศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา เมื่อไปอยู่ที่บางแก้วได้สร้างวัดบางแก้ว วัดสะทัง วัดสทิงพระ พร้อมๆกันสามวัด เพ่ือ
สร้างอุทิศส่วนกุศลให้สองตายาย ดังที่หลวงจบเจริญพรบรรยายไว้ว่า 
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  สองคนร่วมน้ าใจ  ไปสร้างวัดตัดทางกรรม 
  น าบุญส่งไปให้  แก่ตายายพ่อบุญธรรม 

สิ่งก่อสร้างของวัดบางแก้ว (ปัจจุบันวัดเขียนบางแก้วต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง)พระเจดีย์ อุโบสถ วิหาร กุฏิ พระพุทธรูป ได้จารึกเรื่องราวของการสร้างวัดลงในแผ่นทองค า 
ตามหลักฐานสร้างเสร็จ พ.ศ. 1492 และได้จัดฉลองรวมกันทั้งสามวัด (จากการค านวณศักราชของ
ศาสตราจารย์ฉ่ า ทองค าวรรณ ตรงกับ พ.ศ. 1582 รวมถึงไม่สัมพันธ์กับการเดินทางไปกรุงสุโขทัย) 

  ต่อมา พ.ศ. 1493 ได้ร่วมเดินทางไปลังกาสิงหฬกับพระยาศรีธรรมมาโศกราชเพ่ืออัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่ทรงสร้าง การเดินทางไปลังกา อดีตสมัยนั้นยากล าบากและกันดาร
มาก ต้องเดินทางโดยเรือ เรือมักเกิดประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตระหว่างการเดินทางเสมอ แต่พระนางเลือดขาว
เดินทางได้ส าเร็จ เพราะก่อนออกเดินทางได้ตั้งจิตอธิฐานขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและก่อนลงเรือที่เมือง
ถลาง (อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ปัจจุบัน) พระนางเลือดขาวได้สร้างวัดขึ้น 1 วัด คือวัดพระนางสร้างหรือวัดนางสร้าง 
มีต านานอยู่ที่เมืองภูเก็ต รู้กันอยู่ว่าที่บริเวณหลังวัดนี้เดิมเป็นสมรภูมิ เมื่อครั้งเมืองถลางเกิดศึก โดยคุณหญิง
จันและคุณหญิงมุก ใช้พระอุโบสถของวัดนี้เป็นที่ตั้งมั่นในการรบกับพม่า 
   พระนางเลือดขาว เมื่อกลับจากลังกา (สันนิษฐานว่าเรือต้องไปขึ้นฝั่งที่ตรัง) ได้สร้างวัดที่
ตรัง 2 วัดตามต านานบันทึก คือ วัดพระพุทธสิหิงค์ เป็นวัดเก่าแก่ร่วมสมัยกับพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช และเจดีย์บางแก้ว พัทลุง พระแม่เจ้าอยู่หัวเลือดขาวได้พระพุทธสิหิงค์มาแต่ลังกาทวีป 
เรือล่มตรงปากอ่าวเมืองตรัง (กันตัง) ที่หน้าบ้านพระม่วง แต่ก็ยังรักษาพระองค์ไว้ได้ พระแม่เจ้าโปรดให้
ต่อเรือใหม่ ล่องทวนน้ าสู่คลองนางน้อย (ปัจจุบันชื่อคลองยังเรียก “นางน้อย” เช่นเดิม) ถึงท าเลปฏิรูป ทุ่ง
นาโยง (อ าเภอนาโยงปัจจุบัน) จึงโปรดให้สร้าง “วัดพระศรีสรรเพชรพุทธสิหิงค์” และได้โปรดประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค์ไว้ ณ พระอุโบสถ พัทธสีมาในวันนี้ (ท่ีตั้งปัจจุบัน เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอนาโยง 1 กม. คนใต้เรียกวัดนี้ว่าวัดหิงค์) 
   “…ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง วันหนึ่งเค้ามาท าบุญที่วัดมาพบลูกชายเจ้าเมืองนคร 
บังเอิญนั่งแกะสลักผลไม้ ลูกเจ้าเมืองหันกลับไปเห็นมีดบาดมือของนางเลือดที่ไหลออกมาเป็นสีขาว โหร
เคยท านายว่าถ้าพบผู้หญิงสาวท่านใดที่มีโลหิตเป็นสีขาว นั้นว่าเป็นเนื้อคู่ของท่านแล้ว สนมที่ติดตามมา
ด้วยไปกราบทูลเจ้าเมืองนคร เจ้าเมืองนครก็เลยมาดูตัว ก็ได้ทาบทามให้ไปแต่งงานกับลูกชาย พอได้
แต่งงานก็แต่งตั้งเป็นพระนางเลือดขาวนี้แหละ เป็นที่มาของพระนางเลือดขาว ท่านเป็นผู้หญิงที่สวย ที่มี
จิตใจงดงามเปี่ยมไปด้วยกุศลผลบุญ พอแต่งงานเสร็จแล้วก็ได้ขอสามีว่าถ้าเดินทางไปที่ไหนจะสร้างวัด 
สร้างเจดีย์เสมอ...” (นางสมหมาย  ชูปู, สัมภาษณ์ 22 สิงหาคม 2558 ) 
  “...พระนางเลือดขาวเป็นเด็กก าพร้า ที่ตาโมกับยายเพชรเก็บมาเลี้ยง พระนางเลือดขาว
เป็นคนสวย ตัวขาว ขาวมาก และก็เลือดของพระนางก็มีสีขาวด้วย ตาโมกับยายเพชรเลยตั้งชื่ อว่า นาง
เลือดขาว  จากนั้นตาโมกับยายเพชร ได้ไปของเด็กมาอีกคนเพ่ือให้เป็นเพ่ือนเล่นของพระนางเลือดขาว 
เด็กคนนั้นเป็นเด็กชาย มีชื่อว่า พระหน่อ ตาโมกับยายเพชรมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงช้างของกษัตริย์ ท าให้
ฐานะของตากับยายมีพอใช้ได้ เมื่อเด็กทั้งสองคนใหญ่ขึ้น ตากับยายให้เด็กทั้งสอง แต่งงานอยู่กินด้วยกัน  
แม่เค้าเล่าว่า ตาโมกับยายเพชรเป็นคนวัดพระเกิดแต่ตอนหลังพอตาโมกับยายเพชรแก่ตาย ท าให้แม่เลือด
ขาวกับพระหน่อได้รับมรดกเป็นคนเลี้ยงช้างแทน ทั้งสองคนเป็นคนดี ขยันท างาน ท าให้ร่ ารวยมากกว่า
ก่อน จากนั้นพระหน่อกับพระนางเลือดขาวได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ที่นี้ ที่วัดเขียนบางแก้วนิแหละนะ จากนั้นก็มี
ลูกชายหนึ่งคน ชื่อ เจ้าฟูาคอลาย ตามที่เค้าว่า พระนางเลือดขาวแก่ชอบท าบุญมาก แก่ศรัทธาเลื่อมใส่ใน
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พุทธศาสนา เห็นว่าไม่ว่าแก่เดินทางไปไหน พักที่ไหน แก่จะสร้างวัดไว้ที่นั้นทุกที เหมือนกับพระธาตุนี้กัน 
พระนางเลือดขาวเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วย…”(เกษม  จันทรโชติ, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558) 
  จากการวิเคราะห์พบว่า จากเรื่องเล่าและต านานของพระนางเลือดขาว ต่างมีเรื่องราวที่
แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละสถานที่แห่งนั้น ไม่ว่าพระนางเลือดขาวจะเป็น หญิงชาวบ้าน
ธรรมดา หรือสืบเชื้อสายกษัตริย์ ต่างก็พบว่า พระนางเลือดขาว จะมีโลหิตที่เป็นสีขาวโดยทั้งสิ้น ต านาน
พระนางเลือดขาวในแต่ละต านานอาจจะมีการระบุพุทธศักราชที่ไม่แน่นอนและไม่ตรงกัน แต่ตัวของบุคคล 
คือพระนางเลือดขาว นั้นมีจริงแน่นอน 
 2. พิธีกรรมเกี่ยวกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดเขียนบางแก้ว 
 วัดเขียนบางแก้วมีพิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าของทุกปี คือ พิธีบวงสรวงพระธาตุ เป็นพิธีกรรมที่
ปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จนกลายเป็นประเพณีท่ีส าคัญของชาวบ้านวัดเขียนบางแก้ว
และชาวจังหวัดพัทลุง จากพิธีกรรมดังกล่าว เป็นการสืบทอดหรือถ่ายโอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือเป็น
เครื่องมือของการประกอบสร้างให้วัดเขียนบางแก้วกลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยการจัดงานประเพณีขึ้น
ทั้งหมด 3 ครั้ง  ในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นในวันที่ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกๆ ปี จะตรงกับ
วันมาฆบูชา  (พิธีห่มผ้าพระธาตุ)  ครั้งที่ 2 เดือน 6 พุธแรกของทุกๆปี (มโนราห์โรงครู) ครั้งที่ 3 วันขึ้น 15 
ค่ า – แรม 1 ค่ า เดือน 6 ของทุกๆ ปี (มโนราห์ประชันโรง) 
   2.1 พิธีห่มผ้าพระธาตุ 
  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปีส าหรับพุทธศาสนิกชนเป็นที่รับรู้กันดีว่า เป็น 
“วันมาฆบูชา” ตามพุทธศาสนาบอกว่า เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ที่เรียกว่า "จาตุรงค
สันนิบาต" ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้ง
แรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ให้พระสงฆ์น าไปประพฤติปฏิบัติ วันมาฆบูชา นอกจากชาวพุทธจะ
ท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ก่อนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ าแล้ว ยังมีประเพณีทางศาสนาอันดีงาม
ของชาว "เมืองลุง” ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือการ "ห่มผ้าพระธาตุวัดเขียนบางแก้ว" 
 

  
 
ภาพประกอบที่ 5 แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
 
   ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ คือ การแห่ผ้าผืนยาว ไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการน า
ขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ตามความเชื่อรับอิทธิพลพระพุทธศาสนามาจากอินเดียและ
ลังกา จึงรับความเชื่อของชาวอินเดียและลังกาเข้ามาด้วย ชาวพุทธในอินเดียเชื่อว่าการท าบุญและการ
กราบไหว้บูชาที่ให้ได้กุศลจริง จะต้องปฏิบัติต่อพระพักตร์และให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด แม้
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วแต่ก็ยังมีสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์อยู่ ได้แก่ พระบรมธาตุเจดีย์ 
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พระพุทธรูป เป็นต้น การกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้เท่ากับเป็นกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงเช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันมาว่า การน าผ้าไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ถือเป็นการบูชาที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า 
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน บุคลากรของส่วนราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ทางศาสนาและวัฒนธรรม ผู้น าชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆได้ร่วมกันแสดงออกถึงพระคุณขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า การแสดงความเคารพบูชาในปูชนียสถานที่ส าคัญคู่บ้านคู่เมือง การสืบสาน การส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมต่างๆ เริ่มจากจาก พิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ พิธีกวนข้าว
มธุปายาส (ยาคู) การแห่ผ้าพระบฏทางน้ า และทางบก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน มโนราห์ เพลง
บอก ลิเกปุา และหนังตะลุง จากคณะต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ตลอดทั้งการแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ 
นับเป็นเอกลักษณ์ เป็นประเพณี และวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวพัทลุง ที่ควรค่าในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดไว้ให้ลูกหลานต่อไป 
   2.2 พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวยาคู 
   พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวยาคู เป็นความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนาง
สุชาดา ถวายข้าวมธุปายาสยาคู ซึ่งมีใจความสรุปได้ ดังนี้ ในตอนเช้านั้น  นางสุชาดาบุตรีกระฎุมพีนาย
ใหญ่แห่งบ้านเสนานิคม ณ ต าบลอุรุเวลาปรารถนาจะท าการบวงสรวงเทวดา จึงหุงข้าวมธุปายาสยาคูคือ
ข้าวสุกหุงด้วยน้ านมโคล้วนเสร็จแล้ว จัดลงในถาดทองค าน าไปท่ีโพธิพฤกษ์ เห็นพระมหาบุรุษนั่งอยู่ ส าคัญ
ว่าเป็นเทวดาจึงน้อมข้าวมธุปายาสยาคูเข้าไปถวาย ในเวลานั้นบาตรของพระองค์เผอิญอันตรธานหายไป 
พระองค์จึงทรงรับข้าวมธุปายาสยาคูนั้นทั้งถาดแล้วกลับไป พระมหาบุรุษทรงถือถาดข้าวมธุปายาสยาคู
เสด็จไปสู่ท่าน้ าแห่งแม่น้ าเนรัญชรา เมื่อสรงน้ าแล้วจึงได้เสวยข้าวมธุปายาสยาคูจนหมด จึงทรงลอยถาด
เสีย  หลังจากพระพุทธองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสยาคูของนางสุชาดาแล้ว ก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณใน
คืนนั้นเอง ตามความเชื่อข้าวยาคูเป็นอาหารทิพย์ ผู้ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาว 
พลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใส และเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ทั้งยังบันดาล
ความส าเร็จสมความปรารถนาในสิ่งที่คิดอีกด้วย 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 6 พิธีกวนข้าวมธุปายาส 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
 
   “...ในภาคใต้นั้นมีเจดีย์ที่มีความส าคัญและร่วมสมัยเดียวกันอยู่ 3 องค์ คือ พระบรมธาตุ
เจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ พระบรมธาตุวัดเขียนบางแก้ว
แห่งนี้ ด้านพุทธบริษัททั้งหลายในจังหวัด เห็นถึงความส าคัญว่าเป็นเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อ
ถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุ ซึ่งพิธีการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขียน



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

84 |  P a g e

บางแก้วได้ถอดแบบมาจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการ แห่พระบฏขึ้นพระธาตุ มีการเวียนรอบองค์
พระธาตุ ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา รวมทั้งมีพิธีกวนข้าวยาคู  การกวนข้าวยาคูจะใช้เวลานานมาก
ในการท า และคนที่จะท าได้จะต้องเป็นหญิงสาวพรหมจารีเท่านั้น…”(พระครูกาเดิม (เพ่ิม)  ฐานภทฺโท, 
สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558 ) 
   จากการวิเคราะห์พบว่างานประเพณีห่มผ้าพระธาตุมีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันขึ้น 
15 ค่ าเดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชาเพ่ือเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีติดต่อกันมา
อย่างยาวนานซึ่งวัดเขียนบางแก้วเป็นวัดส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุง ดังนั้นจึงมี ความส าคัญ
และมีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การฟ้ืนฟูให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยใช้งานแห่ผ้า
ขึ้นห่มพระธาตุเจดีย์เป็นจุดรวมพลังศรัทธาของชาวพุทธ 
   2.3 มโนราห์โรงครู (เดือน 6 พุธแรกของทุก ๆ ปี) 
   มโนราห์โรงครู วัดเขียนบางแก้วจะจัดขึ้นทุก ๆ ปี ในวันพุธแรกของข้างแรมเดือน 6 
ชาวบ้าน ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ ณ ที่ใดจะพยายามกลับมาร่วมพิธีนี้ ซึ่งจะมีการ
สมโภชโดยการร าโนราโรงครู ซึ่งเป็นการร าโนราอย่างพิธีกรรมตามแบบฉบับดั้งเดิมอย่างครบกระบวนการ 
คือ ต้องเลือกสถานที่ปลูกสร้างโรงร าให้ถูกทิศ มีศาล และเครื่องเซ่นบวงสรวงครบถ้วน โดยเริ่มด้วยการตั้ง
เครื่องโหมโรง ประกาศเชิญราชครู ร าเบิกโรง ร าแม่บท ออกพราน ร าคล้องหงส์ ร าแทงเข้และแสดงเรื่อง
ชาวบ้าน จากนั้นลูกหลานต่างก็ผลัดเปลี่ยนกันร าแก้บนในโรง ที่บนว่าจะร าเป็นพรานก็เอาหัวพรานมาสวม
แล้วร าพอเป็นพิธีคนละท่าสองท่า โนราโรงครูจะร าต่อเนื่องกัน 3 วัน 3 คืน เริ่มวันพุธ ไปสิ้นสุดในวันศุกร์ 
ตามความเชื่อของชาวบ้านการร า มโนราห์โรงครู ถือว่าเป็นการบวงสรวงพระธาตุ โดยการร าถวาย เพ่ือร า
ถวายพระมหาธาตุเจดีย์เซ่นไหว้บรรพบุรุษ (ตายายมโนราห์) เซ่น ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พุทธ/พราหมณ์/ 
อิสลาม) และบวงสรวงทวดจระเข้ 
 

   
 
ภาพประกอบที่ 7 มโนราห์โรงครู 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
 
   หลังจากที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างคนกลางกับครูหมอโนรา ขั้นตอนต่อไปก็คือการ 
“ร าโนราแก้บน” โดยจะจัดในพิธีของโนราลงครู ซึ่งเป็นการจัดแสดงเพ่ือเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ ที่เป็นครู
หมอโนรามาเข้าทรงลูกหลาน ที่รับอาสาเป็นคนทรง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 
และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัว ในระหว่างนี้ก็จะมีการร าโนราถวายเพ่ือแก้บน ตามที่ได้
สัญญากันไว้ ซึ่งข้ันตอนต่างๆ ในพิธีกรรมนี้ มีดังนี้ 
   1. เมื่อถึงก าหนดวันที่จะด าเนินการร าโนราลงครูเพ่ือแก้บนแล้ว ก็จะมีการสร้างโรงโนรา ตั้ง
เครื่องบวงสรวงและเครื่องเซ่นไหว้บูชา โดยเครื่องบวงสรวง ประกอบด้วย หัวหมู ไก่ เหล้า หมาก พลู บุหรี่ 
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ธูป เทียน ข้าวตอก ดอกไม้ ของคาว ของหวานและมะพร้าวอ่อน รวมแล้วครบจ านวน 12 อย่าง ส่วน
เครื่องเซ่นไหว้บูชาประกอบด้วย บายศรีและดอกไม้ธูปเทียน หลังจากที่ครูหมอเข้าทรงแล้วจะต้องขึ้นไป
ส ารวจเครื่องบวงสรวงบูชาเหล่านี้ (เครื่องบวงสรวงจะวางไว้บนศาลาเล็กๆ บนโรงโนราทางทิศตะวันออก 
ซึ่งต้องท าเป็นบันไดทอดเอาไว้ทางซ้ายมือของศาลาเพ่ือให้ครูหมอที่เข้าทรงปีนขึ้นมาส ารวจเครื่อง
บวงสรวงบูชาได้สะดวก ส่วนทางขวามือของศาลาจะมี “เทริด” “หน้าพราน” และ “เครื่องแต่งตัวโนรา” 
ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยแขวนไว้เพื่อเป็นเครื่องบูชา) 
   2. วันแรกของพิธีกรรม (พิธีการของการลงโรง ครูโนราจะต้องเข้าประจ าโรงในวันพุธตอนเย็น 
ซึ่งตามปกติจะสิ้นสุดรายการในวันศุกร์ตอนบ่ายหรือตอนเย็น หากวันศุกร์ตรงกับวันพระก็ไม่สามารถท าพิธี
ได้ ต้องหยุดและเลื่อนไปท าพิธีส่งครูหมออันเป็นขั้นตอนของการลาโรงในวันเสาร์ซึ่งถือเป็นวันเสร็จพิธี
แทน) ในวันแรกของพิธีกรรมนี้จะมีการแสดงโนราให้คนดูเหมือนกับการแสดงในโอกาสธรรมดาที่เป็น
การละเล่นหรือมหรสพทั่วๆ ไป การแสดงเริ่มตั้งแต่ตอนพลบค่ าจนถึงดึกถึงจะเลิก วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวัน
พฤหัสบดีจะเป็นวันเริ่มพิธีลงครู โดยวันนี้จะมีการร าไหว้ครูตลอดครึ่งวันตอนช่วงเช้า (เรียกการร าไหว้ครูนี้
ว่า “แต่งพอก” ในการร าแก้บนจะขาดขั้นตอนนี้ไปไม่ได้ เพราะหากไม่ได้มีการแต่งพอก การแก้บนนั้นก็จะ
ไม่ส าเร็จ โอกาสที่จะกลับมาเจ็บปุวยอีกมีความเป็นไปได้สูง ที่ส าคัญโนราที่มีสิทธิ์ในการร าลงครูต้องเป็น 
“โนราใหญ่” (มโนราห์ที่ผ่านการปวารณาเป็นโนราโดยสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการบวชโนราแล้ว คือ มีการ
ผูกข้อมือ ผูกผ้าและครอบเทริด เท่านั้น)  
   3. หลังจากร าแต่งพอกเสร็จ ต่อจากนั้นก็เริ่มพิธีเชิญครูหมอโนราเข้าทรงโดยโนราใหญ่จะร า
โดยใช้ “ท่าร าเพลงครู12 ท่า” ประกอบการ “เล่นบท 12” (บท 12 นี้ ถือเป็นเพลงครู ผู้เล่นบทนี้จะหยิบ
ยกเอานิยาย 12 เรื่องมาเล่น ท าบทเพลงทับ เพลงโทน อย่างละเรื่องๆสั้นๆ เพ่ือเป็นการสักการะครู หาก
ไม่มีการเล่นบท 12ในขั้นตอนนี้ถือว่าพิธีไม่สมบูรณ์ การแก้บนหรือการแก้เหฺมฺรยซึ่งเป็นพันธะสัญญาจะไม่
เป็นผล อาการเจ็บปุวยจะไม่หายขาด) หลังจากนั้นโนราใหญ่จะขับร้องบทเชื้อครูหมอโนรามาเข้าทรง (โดย
ปกติมีคนทรงประจ าอยู่แล้ว แต่หากคนทรงตายไปก่อนจะต้องเลือกคนทรงใหม่ทดแทน) ลูกหลานที่เป็น
เชื้อสายของครูหมอจะต้องมานั่งพร้อมหน้ากันเพื่อรอรับครูหมอซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตน เมื่อโนราใหญ่ขับ
ร้องบทเชื้อครูหมอ ดนตรีจะท าเพลงเชิดประกอบ ถึงตอนนี้ร่างกายคนทรงจะสั่นแสดงว่าครูหมอเริ่มมา
เข้าทรงแล้ว เรียกขั้นตอนนี้ว่า “จับลง”  
   4. หลังจากมีการเชื้อแล้ว ครูหมอจะเริ่มมาเข้าทรง โดยเริ่มจากครูหมอที่เป็นบรรพบุรุษร่วม
ของทุกตระกูล ซึ่งมโนราห์ผู้เป็นผู้เชื้อจะรู้ดีว่ามีใครบ้าง อาทิ ตาหมอเทพ ตาหมอเฒ่า ตาเทพสิงขร ฯลฯ 
จากนั้นก็จะเชิญครูหมอที่ผู้ปุวยเคารพบูชามาทรง ซึ่งการเชื้อนี้ต้องเชื้อมาเข้าทรงทีละองค์ องค์เดิมต้อง 
“บัด” (สลัด) หรือออกจากร่างทรงเสียก่อน ถึงจะเชิญครูหมอองค์ต่อไปได้ ครูหมอแต่ละองค์เมื่อจับลง
หรือเข้าทรงแล้วก็จะขึ้นศาลที่ได้จัดเตรียมเอาไว้เพ่ือตรวจดูเครื่องสักการะบูชา แล้วกลับลงมานั่งเสวยหรือ
กินเทียน 3 ครั้ง อาจกินหมากหรือสูบบุหรี่ร่วมด้วย ต่อจากนั้นก็มีการพูดคุยซักถามลูกหลานถึงเรื่องทั่วๆ 
ไป ครูหมอบางองค์อาจไม่ขึ้นไปบนศาลแต่จะขอเครื่องทรงมาสวมและมีการร่ายร าตามแบบโนราโบราณ
ให้ลูกหลานหรือผู้ที่อยู่ร่วมในพิธีกรรมดู 
   5. ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมร าโนราแก้บนคือ ขั้นตอนในวันสุดท้ายของพิธีลงครู โดยพิธี
เริ่มจากการเชื้อครูหมอทุกองค์มาลงอีกครั้งในคนทรงคนเดิม มีการซักถามลูกหลานทั้งปัญหาทั่วๆ ไปและ
ปัญหาการเจ็บปุวย มีการนัดแนะพิธีที่จะมีในครั้งต่อไปและตกลงต่อรองระหว่างกันว่าครูหมอต้องการ
อะไร ให้ลูกหลานท าอย่างไรบ้าง จากนั้นจะมีการสรงน้ าครูหมอร่วมกัน ระหว่างที่ครูหมอเปลี่ยนเครื่อง
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แต่งตัว ลูกหลานที่บนบานอะไรไว้ก็เตรียมแก้บน โดยส ารับต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการแก้บนต้องจัดเตรียมไว้ให้
เรียบร้อย เพื่อที่ครูหมอจะได้เสวยหลังจากท่ีแต่งตัวเสร็จแล้ว ต่อจากนั้นจะเป็นการร าโนราแก้บนตามที่ได้
ท าพันธะสัญญากันไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้โนราใหญ่จะต้องมีการ “ร าคล้องหงส์” และ “ร าแทงเข้” (แทงจระเข้) 
ด้วย จึงจะถือว่า “เหฺมฺรยขาด” หรือเป็นการหมดพันธะสัญญาต่อกัน หลังจากนั้นลูกหลานจะเข้าไปหมอบ
กราบครูหมอเพ่ือขอศีลขอพรโดยทั่วกัน การรักษาเยียวยาก็ถือว่าเสร็จสิ้นอย่างแท้จริง หลังจากหมดกิจ
ธุระหรือเรื่องราวระหว่างกันแล้ว โนราจะตีเครื่องดนตรีเป็นเพลงเชิดอีกครั้งเพ่ือส่งครูหมอกลับ ครูหมอก็
ออกจากร่างทรง เป็นอันเสร็จพิธีกรรมทั้งหมด 
   “...โรงครูจะจัดขึ้นทุกปี แม่จะเป็นแม่งานในการจัดซึ่งทุกครั้งที่จัดจะใช้งบส่วนตัว โดยจะมี
องค์ทรง ตายาย ดังต่อไปนี้ คือแม่เลือดขาว พ่อสยาม (ท้าวแสงอาทิตย์) พ่อขุน ตาหลวงคง ตาโหรยายโหร 
แม่ศรีมาลา ย่านวลทองส าลี แม่อยู่หัว (แม่ทวด) เจ้าพระยาสายฟูาฟาด ทวดม่วงทอง แม่แก้วกาหลง 
แม่แขนอ่อน การถ่ายทรงออกคนต่อคน...” (สุธโนรี  ศรีวิชัยสกุล, สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2558) 
   2.4 มโนราห์ประชันโรง: งานประจ าปีวันขึ้น15 ค่ า – แรม 1 เดือน 6 ของทุก ๆ ปี 
   งานประจ าปี (มโนราห์ประชันโรง) วัดเขียนบางแก้ว จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันขึ้น15 ค่ า  
แรม 1 เดือน 6 ของทุกๆ ปี ซึ่งมี (พระนางเลือดขาว องค์แม่ทวด พระบรมธาตุเจดีย์ พระแก้วคุลาศรีมหา
โพธิ์ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ วัตถุประสงค์เพ่ือบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน 
ได้ร่วมกันแสดงออกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การแสดงความเคารพ บูชาในปูชนียสถานที่
ส าคัญคู่บ้านคู่เมือง การสืบสาน การส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมมโนราห์ประชัน
โรงขึ้น การแข่งมโนราห์ หรือ มโนราห์ประชันโรง เพ่ือจะพิสูจน์ว่าใครเล่นหรือร าดีกว่า มีศิลปะในการร า
เป็นอย่างไร  การว่ามุตโต (กลอนสด) ดีกว่ากัน ถ้าโรงไหนดีกว่าโรงนั้นก็จะมีคนดูมาก และเป็นผู้ชนะ การ
แข่งมโนรานี้มีพิธีที่คณะมโนราต้องท ามาก กลางคืนก่อนแข่งมีการไหว้ครูเชิญครู แล้วเอาเทริดผูกไว้ที่
เพดานโรง เอาหมาก 3 ค า และจุดเทียนตามเอาไว้ จากนั้นหมอก็ท าพิธีปิดตู (ประตู) กันตู (ประตู) โดยชัก
สายสิญจน์กันไว้ หมอและคณะจะไม่นอนกันทั้งคืน หมอท าพิธีประพรมน้ ามนต์ไปเรื่อย (หมอประจ าโรง
ต้องจ้างเป็นพิเศษไปกับคณะ สมัยก่อนเมื่อมีการแข่งครั้งหนึ่งหมอจะได้รับค่าจ้าง 1 เหรียญ หรือ 50 เบี้ย)
การเอาเทริดผูกไว้ที่เพดานเพ่ือที่จะเสี่ยงทายเอาเคล็ด คือ ให้หันเทริดเวียน 3 ที แล้วคอยดูว่าเมื่อหยุด
เทริดจะหันหน้าไปทางไหน ถ้าเทริดหันหน้าไปทางคู่แข่งมีหมายความว่ารุ่งเช้าจะแข่งชนะ ถ้าเทริดหันไป
ทางอ่ืนหมายความว่าแพ้ 
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 8 มโนราห์ประชันโรง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
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   เมื่อถึงเวลาแข่งก็มีการร าอย่างธรรมดา คือ ออกนางร าทุกๆคน ประมาณ 4 – 5 คน แล้ว
ก็ถึงตัวโนราใหญ่ (นายโรง) นายโรงจะออกมาร า แต่ยังไม่สวมเทริดแล้วหมอก็จะน าหน้าลงมาจากโรงเพ่ือ
ท าพิธีเวียนโรงเป็นทักษิณาวัด 3 รอบ (ขณะเวียนโรงดนตรีเชิด) หมอถือน้ ามนต์น าหน้า มโนราใหญ่เดิน
ตามหลัง การเวียนโรงท าเพ่ือโปรดสัตว์ แผ่เมตตา มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สพฺเพ สตตา กรุณา 
อุเบกขา มุทิตา สพฺเพ สตตา สุขี โหนตุ แผ่เมตตาแก่ผู้ดูและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็
กลับขึ้นโรงตามเดิม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยจะเห็นว่า จากการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์วัดเขียนบางแก้ว จะประกอบสร้าง
ผ่านต านาน และเรื่องเล่า ซึ่งเป็นความจริงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่ง Hall มีมุมมองวา แทจริงแล
วไมเคยมีสิ่งที่เรียกวา ความเปนจริง เกิดขึ้นจนกว่าจะมีผูที่ประกอบสร้าง (construct) ความเปนจริงนั้น
ขึ้นมา และการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มนุษยแตละคนใชเพ่ือประกอบสรางความเปนจริงขึ้นมานั่นเอง 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นความจริงชุดเดียวกัน (กาญจนา  แก้วเทพ, 2548) ในขณะที่ความจริงอีกชุดหนึ่ง
ปรากฏในบันทึกเพลาวัด ดังจะเห็นได้จากพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ ตามหลักฐานที่
ปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นต านานพ้ืนบ้าน จากบันทึกแผ่นทองค า (เพลาวัด) หรือว่าข้อมูลหรือหลักฐานจาก
กรมศิลปากร สามารถสรุปได้ว่าพระนางเลือดขาวและพระยากุมารเป็นผู้สร้าง  ตามความเชื่อของชาวบ้าน 
และมีการน าพิธีกรรมมาท าให้พ้ืนที่โบราณสถานในวัดเขียนบางแก้วกลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น เช่น 
การร ามโนราห์โรงครู การร ามโนราห์ประชันโรง การแห่ผ้าขึ้นธาตุ สอดคล้องกับงานศึกษาของอุทัย หิรัญ
โต (2526, น.197) ได้ให้ค าอธิบายความหมายของพิธีกรรมไว้ว่า เป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมอันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่กระท าในโอกาสต่างๆ หรือหมายถึงพฤติกรรมทางสังคม อัน
ละเอียดอ่อนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยขนบธรรมเนียม กฎหมายหรือระเบียบของสังคม ซึ่งแสดงออกถึง
สัญลักษณ์ของค่านิยมหรือความเชื่อ พิธีกรรมเป็นรูปแบบของพิธีการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้วัดเขียนบางแก้วโดยการให้

ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ เพ่ือให้สามารถดูแลโบราณสถานได้อย่างยั่งยืน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของวัดเขียนบางแก้ว 
2.  ควรศึกษาแนวทางในการอนุรักษว์ัดเขียนบางแก้วโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
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